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M- iędz

Mi n ister Zale s ki

· ·aro d ow y

naraził sżereg

u premjera. Prystora.
WARSZAW A, 23,10 Wczom j w godzinach
popołudniowych premjer Prystor przyjął
ministra Zal~kiego, który przedstawił
premjerowi obecną sytuację 'na terenie mię
dzynarodowyrn i zdał relację z rozmów jaklei przeprowadził na terenie Genewy \ Pa

"o szust

I

pewną międzynarodową

ST~ (~•~.~.!!!'P';l,~k~.~in!!aln~che k
0

posła Sołtysiaka
'W' 'I' or u n lu.
Toruń, 23.10 (Ttel. wł.) _ W zwią.zku
z rewizjami OWP arei;ztowano tu sek.retatarza Stronnictwa N a rodowego posl:1

Sołtysiaka.

Tom M i x
ciężko

ranny,

HOLLYWOOD (Pat.) 23.10 Znany aktor
filmowy 1 jeź<lz'iec Tom Mix spadł ze swe.go konfa „Tony" tak nie.•zczęśiiwie, że od·
uiósł ciężkie 1•.my. Wypatlek ten mial miej
soe przy nakręcaniu filmu. Tom Mix odzy·
skał przytomność dopiero po 7 godzinach.

-----------------------=-----am111:11m1111111m111r1
Zjazd komunikacyjny w Warszawie

Polscy eksporte rzy trzody chlewnej

budżetowy.

organizację fal-

szerzy czeków.
.
Według w5zelkiego
prawdopodbiet'1stwa rzekomy Quinn zdołał przejść s-pokojnie granicę niemiecką i skryć się przed
poszukiwaniami policji polskiej. J:łk wykazują nici śledztwa oszust musi posiadać
na terenie Niemiec licznych wspólnikÓ'w
zorganizowanych w sprawną bandę fał
szerzy czeków.
Berlińska policja czyni usilne poszuki
wania za fałszerzami.

&6DZICIE PIECZVWO DLA
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Aresztowanie

banków warszawskich

Berlin, 23.10 {specjalna. wiadomość depeszę do dyrekcji policji kryminalnej
„Echa'•) - Szef warszawskiej policji kry nicmieckiej w Berlinie zawieraJącą
list pn,cigowy,
ryża.
I minalnej wysłał wczoraj drogą radjową
poszukujący międzynarodowego oszusta
czekowego, który na.raził szereg banków
WAlł$ZAWW. warszawskich na straty sięgają.ce sumy
20.000 dolarów USA.
Stra jk piekarzy stołecznych.
Oszust w wieku 25 do 30 lat posiadał
Warszawa, 23.lO - Proklamowany nia, by zabezpieczyć rynek aprowizacyjny dovvody osobiste, wystawione przez sekr~
wczoraj strajk piekars'U rozpocznie się przez ułatwienie przywozu pieczywa z in- tarjat generalny Stanów Zi.ednoczonych w
faktycznie dopiero dzisiaj
wieczorem. nych miast. Tym sposobem Łódź ma naj Waszyngtonie w dniu 9 październi.ka
Strajk zagraża
więcej szans doraźnego zaopatrywania sto 1932 r. za nr. 553.666 oraz dowód osoblwszystkim większym piekarniom
Hey w pieczywo.
sty wystawionv pr~z generalny konsulat
poJ5kim i iydowskim. Czynione są staraniemiecki w Nowym JoTku z datą 115
sier::>nia rb. a wizowany priez konsulC1t
polski.
Dowody te opiewają. na nazwisko Edudają się do Wi e d n ia.
warda Dawida Quinna, ku:oca.
Warszawa, 23.10 - W dniach najbliż misjonerów wiedeńskich w sprawie usilJak donosi nasz koresnoT1dent oszuazych udaje się do Wiednia delegacja eks- nięcia trudności
stwo dnfronane zost:iło w mniejwiecei taporterów trzody chlewnej. Ma ona za
przy eksporcie do Austrji
ki sno~ób: Onlnn ziawił sie w nf>wnvm
zadanie przeprowadzić na miejscu roko- i powiększenia kontyngentów :tJrzywozo- ban lni z c1PMem Towarzy&twa The Cnwania z przedstawicielami gremjum ko- wych.
nard Steam Shin C:o:rrrnanv LimHed, opie
waiącym na dolarów USA 100. Cze3{ ten
został wvpłacony ... Pe-dobnie Quin ziawil
się z norlobnemi cze'Jrami w innych instyFUNDUSZE S P ECJALNE.
tucjach ban kowvch. P"rlzie również
pocliBł 'flO'''·ll7t1e sumv,
WARS ZAW.A, 23.10. Nowy preliminarz
Dotychczasowe budżety po.~.iadaly 20
łmdżetowy prócz trzech zaad'aiczych grup : części. obecnie z racji skasowania Minister· O<Yółe'l'Y\ sil""'ll.lf!ce ?O OOO <łolarów. Eks(administracja, 1nzec1s'ęhiorstwa i monopo ~twa Robót Publicznych i Ministerstwa R.e rerf.vza czeków wvb-r.ała. że zm;t~lv one
le) posiada n·owy dz;hł tak zwanych fundu· fonu Rolnych ilość ta zmniejszy się do 18. norlrobione w snosób mistrz.owski ';JrZe7.
11rów specjalnych, których ilość wynosi 15.

Kapitan Karpiński przyleci do Warszawy
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CHWALI &6DZKIE
Warszawa, 23.10 _ Wczoraj zakoń
obrady ogólnopolskiego z.jawu
komunikacyjnego. Zjazd powziął szereg
uchwał domagających się utworzenia przy
Min. Komunikacji specjalnej rady komunikacyjnej z udziałem przedstawicieli
komttniłNłcjj lokalnej,
celem usunięcia szkodliwej konkurencji
-pomiędzy rozniaitemi rodzajami komunikacji.
Komunikacja autobusowa winna by.ć
tworzona na wainych szlakach drogą kan
czyły ~ię

cesjonowania. Szlaki niedochodowe lee~
wazne winny być subsydjowane przez
państwo. Miastom wydzielonym nakży
zostawić praw-o decyzji o polityce komu·
nikacyjnej

na

własnym

terenie.

Zjazd domaga się od rzą.du jak najszybszego wydania rozporządzeń wykonaw·
czych do ustaw komunikacyjnych.
Za
wzór racjonalnie postawionych warszta·
tów tramwajowych zjazd zalecił uważa~
tramwaje łódzkie i war&zawskie.

Wziąłem kamień i uderzyłem ...

.
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Gałązka skazany na bezterminowe więzienie.

~~:;r:;!:J:!;;;ja~~c;chi~:::;k~:,s;;: „~1~ 1~;~~zL:lo~:~~ ~: :~~~~;t~;~o~ I

t dotarcia d.o kraju ·wyląduje na Jeefuem z ~ uis'ku cywłlnem w Mokotowie.
NIESPOKOJNA NOC. POLICJANTÓW.,

Morderca właściciela sklepu przed sądem doraźnvm.

wAR5ZAw~t.

23.10· IJrurri sąd dorainy

frajer, to nocuj"· g'n<}Ć efo piwnicy i podkł'lJać poduszkę, to
na je<lnem łóżku.
u;e. hzecież on tuki ciężki. I poco mu była
A~~
Oskarżony W).idysław Gałązka jest ty·
ta w·uuszka?
pem patologicznym. Nie znać na uim naJ··
?~ obok mnie usn ął i strasznie .warcz?ł,
li
h
h
l
ta
W
b
d
ł
~<'> tępnie oskarżony opowiada, J ak zam
.
mniejszego przejęcia się swym losem.
o JUZ y 6 ry.
nocy prze u z1 em się.
Łódź, 23 ipaździei'tlika. W dniu wczo- ników. Ukryci we wnęce bramy wywia·
N
„ ds dn
h
.
. IPalę papicroea, bo tak ~nwsze robi~. Ko· knr,J mieszkanie na 'klucz i wyjechał do War
-J·szym 1i ..<ctzk1'e władze śledcze przekaza- dowc wvsk-0cz i·1 n·
ka 1· wezwar1
a rozprawie po ą Y zac ownJe 811' rzeń obudził s;ę i też pyl• co r 0 b'ę
M · · sia•.vv.
1
„.,.
Y. .J h dy
z ienac
.
J d ltak, jakgdyby był sprawcą jakieg~ figla, z .
l J k :
d
!.l, • .....
owię
_:_Czy osktirżony lubi wypić?
"
•
•
ly Władzom sądowym dwóch niebezpie- !11eZ.llaJOIDYC
O zatrzymania S1ę.
e en !.:t,
tl . tł'
, U' · h ,
h0 ze pa ę. a się Wte y zamys1u..::m. przypom
niała mi się żona, rodzina, wziąłem kamień,
- Oj, lubię strasznie. Taką mam w tcm
eznych przestępców, którzy niebawem sta- posłuchał wezwania, drugi natomiast, ~ ?rego m :ię omaczyc. b smiec ;tehsc
ną przed 5ądem doraźnym. Są to 24- ost~liwując się, począł uciekać. Po- h zi
z ~s
w pe:yc ~on:en a~. w~ leżącv przy kuchu! i uderzyłem Korzenia przyjemność, że nie wiem. Wszystkobym od
letni Bronisław Wolski, zamieszkały -przy wstało zamieszanie, z którego skorzystał u~ ~~nucc em ;a. spo~n~m; . roznyc dwa ~•Jzy po głowie. I tak E<tanąłem nad nim dał. Dla żony to specjalnie śmietanę przyno
ulicy Zgier~kiei 132 oraz jego przyjaciel zatrzymany i zmieszawsy się z tłumem epizo ow. p~p~e zaJącyc z ro .~ię.
.
i patrzę: Co ja zrobiłem? Widzę, że za hifom siłem· Taka już była, wędliny joeść nie chcia
niejełki 28-letni Mieczysław Ciosiński, zbiegł również. W godzinę późni-ej, około
Zresztą ane J~t to s~ał~ n~str?J oekarzo· i myślę:przyjdą, zobaczą· Więc zasłoniłem ła, to Jej przynosiłem śmietanę. Ntt, maez,
znany w sw1ec1e przestępczym w Łodzi, godziny 4, przy zbiegu ulicy Zawiszy i nego. By~y ~hw~Ie w więziemu. ze. popad~ł okno dywanem. Nfo wian co ze sohą robić. j.;.dz. To jadła.
·
pod pseudonimem „Szmaja".
Franciszka1\skiej dwaj policjanci mundu- w dep:re.sJ~ 1 :vowczas szalał, i•JdaJąl) sobie Powyrzucalem tytoń ze sklepu. Pófo!ej wzią
Gałązka ciągle smiejąc eię, opowiada, że
Obaj mają za sobą bogatą przeszłość kry rowi
uszkodzema cJ>Clesne.
łem z szuflady 14.5 złotych. Ale jak ja iro gdy ~o żo'aa opuściła, rozpił się.
mina!ną i niejednokrotnie byli kar~n~ ~a
zatrzymali dwóch osobników.
~do~ywszy kawał:k ~~kła, Gałązka .. po- ic!adłem do płwnicy? Nie mogę sohit> zupeł
Gałązka zaledwie umie się podpiruć i jest
rozmaite _prze"':inienia. Wiele~ 0~1ązaJa_~ 1 Jeden z nich jednak wyrwał &ię i strzela-I kra}al się! w te~ sposob, iz ~r~epro';a?z1.ł ~d riie wyobrazić. To przeci~l tnki ciężki męż· analfabetą.
cy mateqał kaze przypuszczac, tZ oba1 1 .ląc do policjantów z rewolwe111 Z•biegł. szyi do nog systematyczne !m1e :z.•.i lm.ią 1 cia c.zyzna Dlaczego ja mu położyłem podmzkę
WYROK.
niewątpliwie zawisną na szubienicy.. W I; Zatrzvmanym o.kazał się właśni-e Broni- ło jego je.st polinjowane, Jak zeszyt· lrtnym .>od f.;c·wę 'W piwnicv?
I
d
.
dł
•
nocy z dnia 18 na 19 bm. p-0sterunkowy sław Wolski. Za zbie.,.łym Ciosińskim vel znów raretn bil głową o kaloryfer, raniąc
! . Z<'wodniczący· ' Wi~~ o~:.....1 .~.ony t,.:go
k 0 . go zk 10
, mm(;30ł ~ecz:rem zapa ł W'
III kom
. isarjatu policji przy zbiegu uJicJ· 1' „Szmaja" zarzadzono "poszukiwania któ- się w czoło.
llir· ,·11;mięta?
.
hro moc_ą toreg.o . a ~z S_1ks azaay zo~ał na
• l niane.J
• · 1• B ału~k'iel?O __
,.
k i ·
•
• •
•
•
'
,
f . kl
·
ez:tenmnowe
w1ęz1eme.
Ceg1e
i.rrnn.U nat ną1 re doprawadz1ły do UJęc1a przes-t~y w l
Przed rozprawą ob ronca
a d w. H omo
___ Że zabiłem
am· a . l 6 . h
k ł
, .. h azany przyJą
. ·wy
się na dw6ch podeJ:rzanych osobników. I jednej ze zinanych melin złodziejs.'kich n.a Ostrowski wnie~ł podanie, 'W któr.cm prosi
P ięt m, 'ł ze Y go Cli! ro z g npawynl usmiicc em na twarzy
-. --x:i)::ir--kt6rych usiłował zatrzymać celem wyle- ' Bałutach. Obaj przyznali się do trzech o powołanie świadków w celu us~ulenia nie
~tymowania. W odpowiedzi obaj niezna I wystąpień przeciwko funkcjonariuszom normalności podsądnego.
jomi przewrócili
władz bezpieczeństwa.
Obaj wybieraH
Na pytanie, czy zamordowany rzęził w
poUcianta na Z!iemię,
się na „grubszą•' rob.otę, gdyż znaleziono czasie wynosz·e'aia go do piwnicy Gałązka za
!)Obili j?;O tepemi narz;ędziami i zrabowa- Pl'ZY nich łomy itp. narzędzia z!odziejskje. nióel się śmieehem.
" ' Sądzie Naj'Vyższym.
"'SZY rewolwer zbiegli. Tejże nocy. O:koło Od Ciosińskiego odebrano równiet rewol- Czemu to mu być takie śmieszne? WARSZAWA,
23.10
W poniedziulek Sąd razie zbadana będzie strona formalna. Z o·
rodzinv 3 dwaj wvwiadowcy Urzędu śled wer systemu ,.Na~an" zrabowany napad- pytał obrońca.
Najwyższy
rozpatrywać
będzie dwa protesty kręgu tego 'Weszło do sejmu czterech posłów
czesro, he<lącv w służbie r:Jatrolowei n.a uH- niętemu policjantowi.
- Ano, śmieszne, i:ehy trup mó~ł rzęzić
przeciwko
wynikom
wyborów
do sejmu z o· z BBWR · Ze Stronnict"I'.~ Narodowego je.
cy La~iewnickiej zauważyli dwóch osob-ooPrzewodniczący odczytał krótki akt os·
kręgów Radom - Końskie- Opączno. N a den i 2-ch z Centrolrew~.
karzenia. Gal~zka przvbyl do właściciela
{\ f.'
sklepu pod J~h1'onną Józef•.i Korzenia, trak
ł
ł
tując o wynajem lokalu. Przenocowaf, ara
lłl
~o
no dokonał zabóistwa, rozhliając eklepika
rzowi J?łow~ 'k1J.mieniem· Dokonawszy mor·
du, zabrał 145 zł'otych, które zużvł na kup·
no nowego uhra'aia, wódkę i jazdę taksów
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Korzeń mówił: „Kiedyś

Położy!Himy się

0
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Protesty . wyborcze
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'-ie_J.SCe k a as

f y po d T emeszwarem.

Przygotowania W6jskowe

..
JapODJI•

ką.

ktolejowej pod Temeszwarem..
straszliwej katastrofy
idzie 30 robotników poniooło śmierć.

- Czy oskarżony przyznaie eię do winy?
-zapytuie przewodniczący.
- Tak, przyzntaie się do zabójstwa.
- Jak to było?
- Ano, siedzę eobie na przystanku, a tu
~potyka mnie wychowaniec zmarłego, który
mówi: „On mnie wypędził. ale ja porywa·
łem szl•Jehety i go zabiję".
Mówię mu: „Co chcesz zrobić, będziesz
za ro siedział". To było w czwartek.
Pos~dłem sobie do lasku, bo od czasu,
jak z żoną przestałem żyć, to nie mogłem
na cłom patrZ'eĆ. Na.~tępn;e udałem się do
wujka. Zupełnie, jakby djahli 1lawali mi ta
kie pu'nktv. Położyłem się tam pod stół 'i
zjadłem b~1łkę. Chciałem straszyć dzilć:wczy
ny, •.1le później rozmyśliłem się. Wyszedłem,
ho taki dade byłem zamyślony i od czt.lsu
tep:o malżeń~twa uic moglem nic robić. A tu
spotyka mnie _iede:n Barl!zcz i powiada mi,
że sklep jest do wynaięd''1 od Korzenia. Po
""~ilłem tam, patrzyłem. jak on tam waźv w
~1<lenie J'omiawiałem o wynajmie. Siedzia·
łem do ll~j.

Japo11skie uczenice oodczas

rorz.ymusowych

ćwiczei1

wojskowych.

CZESNE HALE TARGO.WE
na Placu Geyera przy Placu Reymonta - PIOTRKOW.SKA 317

niebawem oddane zostaną do użytku pub licznego.
W ~pomniane hale wykonane są wg. najnowocześniejszych wymagań techniki i hygjeny; kr1te dachem szklanym, asfaltowane i zaopatrzone w światło elektr,czne
i wodociągi, Niezależnie od tego, hale posiadają SKLEPY wewnątrz i zewnątrz różnych rozrr iarów, nadające się dla wszelkich branż handlowych oraz

stoiska i wielki plac dla 2000 wozó"W". Wejście z ulic: PiQtrkowskiej, 'Wólczańskiej i Szosy Pabjanickiej.
SKLEPY i STOIS. A. już są do -wynajecia_
W
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w<it>ec ciel'o c1ciby saintenaowan• wlany czemprędz;ej zawierać umo y najma, umoiliwl Jm to bowiem uzyskanie odpo'WiednieJszych lokali l stoisk,

POCZEKALNIA

Ł.

W. E. K. D. ZNAJDUJE

SIĘ

WE FRONCIE HALI.

S. KLEIN, Rzgowska 4, tel. 134-21.

Informacji udziela;
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BEZKONKURENCYJNE PLACE

OSOBISTE.

łódzkiej

W dniu wczorajszym w Katedrze
.. Tanio l na dogodnJch ~ar.!rnkaeh tJ;ko w J.11ljauwie i Marvsini•. lll Jut aiewiellc~ il?łć 1 odbył się ślub p. Zofji Szerszcniówny z p.

PLl\CÓ W poco!lało. w JlJLJANOWlt:., na ul. Gea Sow1ńslueio, place 1luern1 na Lanf6""kt1. Rowa1ct
.
, •
,
,
pcawi11 pri.y xalcollueniu świ th parcelacja teranów od 111. Łariewn :ek ••i ał do tor• kol~1owc~o. l\heczysła~ Uznanskun, urzędnik. Społ
L•n2'c się :i: czuem, id1i~•v na rękę lrnpui,eemu, otidaj,c IDD piu u mvillwl• aajtańu' can, dzielci;eiro Banku PI"Zl('TTtysłowców Łódzkich.
i na dlatnĄ ro1plal•· Cli.tnie 11ddela informaeii
.
u
.Młode.i parze redakcjt.ł składa ~crdecmie:

,,ZAj:łZĄD
w

ft

Szczęść Boże!.-.

DOMllUMUM JULJArtOW •MARYSI" Ili

Łodzi, al. Piotrkowaka
nie.dzielę i twięta •przoda; 11doywa 1i,
Mt' WIWMWf

w

1041 te,. 225-88
J>r&V ul Gen. ~<ow11ieki•llO 11.
R*~W!ii4

DtWIJ;JOWY
ICJffO.TEATR l i

s·•

KOPERNIKA 16.

l)o;a,d tru"ftw. 5, 6, 8 ł i 16

$

wieśniaka

Bajeczka

WPROWADZIŁA w BŁĄD POLICJĘ.
C7t. 7.)

kim, dokonanym onegdaj wicczol"!'m w le- f.zy na wozie Karasiński spadł

Okrę~1iku,

pobliżu

file na t. zw.
w
Zgierza
na mieszhńca wsi Aniołów, ~n. Brużyca" -icika, pow\t.1tu ló<lzkfogo, niejakiep:o Stani
!!ława Karasiii.skiego, któremu zrabowano
'WÓ?. z kofimi.
Dochod:renl.t w•iezęte pr.Pz komendę '.'O
lic.ii powiatowej clało Se'!J.Sacyjnc wyniki.
Okazal'o się, że rzekomy naP'td był

odniósł ranę

nu

powinni 111e własnym lnteresfe wvoróbowat tablelld
TogaL rogal USm1erza bóle. llllesz:t.:odtlwv dlll ~11.:a.
żoł<1dka I Innych or';lanćw. Sorót:>tr!cl eo I orzewonal·
cle sic sami. 1ec:r tadaJcte 'fit! wtosnvm Interesie
rvnco orvglna 1nych tablete~ rowaL
Oo nat>vcla we wszvsMcll aotr:kocn.

il

6

DLIŚ i .uN. NA:!;TĘ.i>.NYCH t
Upo:!la bht•ria. ~iło:tna na tle roKśpiewanej

,,E-1 m wymysłem K_~rasii1skiego, kt<lry wra
"ho·• podalo w1adomosc o nap~dz1e l:l\mdyc ca ie Jo domu był p11any. W drodze za.snąw
L()Dź ::!3 p~źtlzi.en?~ka· W czo:aj~ze

iai!rpitJo/na &Ja; llf!r/l!Ol/Je

stolicy natid 11 najskie• p. t.

ziemię,

RUJ2
„Unii

fllJ(a hi)•~
Ul \Iłn Ul~ir~u t~Jrt
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za w o d y
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glowy.
Konie bC2 woźnicy poszł, dalej· Wczoraj
~li
Ił
Bil
p""ęsc1ars
popołudniu zatrzyma110 je na terenie w~i NDd prozrams D•itatek iitwi„)owy i aktaal.
Antonie-w, gminy Nowosolna.
noś~1 kr•i•w•. Poc11J.tck u 1fod11. 4·11 ·, w soboty
Przypz<l czołowych pięściarzy poz1•1u~: mis, mimo że Klimczak. walkę wxgrał.
Karasińsl.ieęo, „\l fałszywy me]clunek i
i niadKiele c f!ed& 12 ej.
~kiej Warty - świetnej trójki Polu"a Srpm
Obie .te decyzje są kompromitujące dla
wprowadzenie ,,. błąd władz bezpiecuństwa
Fkiego i An,kiego wywołał w sferach spor- łódzkiego wydziału sędziowskiego·
pocil)g't1ięto do o<lpowie<lzir.lno~ci.
PORA. 'EK 'HARCERSKI.
towyc~ .~odzi zrozumiałe zainte1:e~owa·1~ie.
Jedyni.o Arskieam urla~o się, źe jego wal
_
Gosem
w
stu
procentach
spehuh
pokłada
\;i
nie została skorygo'tl'H"! przez „hezstron
1
ŁóDż, 23,10. Dziś ::;taraniem Związku j ne w nich nadzieje.
U.Y" ko~p.let sędziowski.
.I
Harcerzy
Polskch
odhędze się w Filhar· 1
0.1ła trójka spisała się chr.1eluie, przyWy'aik1
walk
były następujące:
Ct'lłlCU
mouji Lódzk!e,j o godz. 11 rano poranek dla . cz:em specjalnie dobrze wypadł Polus, któi1·
Ostrowski (Ge;.""er) zwy„łę~.•.1 na punkt}
za pośrednictwem ,„Echa66•
dzic:ci i młodzieży.
I1walczvł o k1asę lepiej niż na meczu z An Iaranow„ki-cgo (ŁKS)·
f.,óf)ż, 23.10. W dniu ·wczorajszym redak Cyrku SLanicwckich 1>korzyf'ta je<lna partja
Program, niezwykJe de:~awy opracowa- strją. Poz1Jianiak pokonał v.·y~oko na punkty
Marczew~ki IZjedn.) rówui.cż na pnnkt'IT
e,k 1rn!'7.'l od'\ ieJził przedstawci.el pop111arne rlz.ieci 'We wtorek n a przedstawienie popołu ny zo~:ał przez p· dr. Kurylukowę i p. Roma Spodenkiewicza. <ęd1iowie skrzywdzlli go Szmig]a (ł...KS):
'
f.';O cyrl-.u Staniewskich, prnclukując.i:!!O się d:1iow-e. zaci drn~•1 .,, następnych 50 ciu hiJe na Gertuera.
jednak i. uznali walkę za p.i.;rnzstrzy!!'11iętą.
Pawlak tIKP1 na punk y Krzywańsk.it.
• wiP1k'f'm powodze'11iem od dwóch I) godni łów na przrclstawiei1ić popołudniowe w ~ro
,
W nast~ptrni walce w której spotkali ~ię go II (ŁKS)
:J "... dnia
NA WYPŁATY.
Na cza:.:ie.
Firanb..i
oduaso
• I
GracZ\'k
IIKP\ b;J'e
w ł,otłzi.
",ań
, , ~6 . bm·
.
,
,
r
ip:n~ k'
1 z KI"rmczak'
·1cn1, F. k rzyw· d zono znow
.,.
• n··~ punktv/ Krzy···
Odegal w imieniu dyrektora i wlaścfele
T,„·,ak?p ':E_d~a" składa dyrekcji Cyrk.u w.ane I ua met~y. Kapy, oo~usy. ~owary wd dla odmiflnv łodzianir•1, Of!łaszafoc i tn Te- skieą:o (LKS).
Ja cnk11 S •micwskich, złoży} clo d ppozycji s::m.t~'sk1ch l Jej dyr. Brou'i.;ławowi Sta· 1 ~1ane r~a sukme, pła~rc~e I kost,Jumy_ oraz -cea
....;..
SWE
Poln~ (War·•1. Poznaii) rrmisu,ic z~ Spo
t!enkiewi„zem 1 lKP).
red;kcji .,Echa' ' l OO hezplatnych hiletów r1 1c,\•kir·mu ~erdeczne podzi~kowanie, w 1 ~1 z ,1edwah1e. To\1~ ·"y L.\i c1e1.łe szlafroki, ak!"a ,
w~ .i~r; 11 rllr na ibicdn;ejilzych dzieci.
z. Ż~"CZof'lliami powodzenia na grnncie łó<lr.- mity, flane.le, b2rrhany. Towar: kam garOtit.OSZ~NIE..
' .
Sipifoki cw·;>1·!11. Penn au) remi5uje I:
nol1'.e m:-;jlue. Pul<9wcry~ daa>?'k1 . Go!ow...
Sąd (}kr~ow~· ~v ł.!Jdr.1 !Jec •;:Jlł a.. dn ~ .30 Klimt-zd~iem (ŁKS).
R„:J„]u":l ..Echa" maj~c wolną iękę co .lt1m.
oo nodziału daru, o\rnmane hilcty odr\•je Za 'ofiarę tę podziękuj;~ 1ó n'iewą•pliwie damAie pła~zcze i męsk~e .1·hrania. Bia.ły paźdw.rn';rn 1932 r_cku w _simiw·ie upa'!ł~ści t:~. T, Ar.•ki <Warta Poznań) •bije nn punkty
rlo dyspozycji ~·o.it>wódzh.iPii:o Komitetu Nie i najbit'dnicjbze dzieci Ui<lzkie, którym przy towar. l)-1-msk•J j męska b•ehzna. Obuwie. my „Bracia Izrael t JcszaJa Busl':>'1oda 1 S-ka L1pca (G.cyer·)
Pońrzocby. Urzc<1nikom i stałym klit>ntom oraz osohii:k~e luae!a Daw!<la Buslrnw~y 7 Je Zawod} były imprPzą bardzo udaną, tł
siPnin Pomory 1'aihiec111'·~j•zym, w ten S!JO· padnioe w uclzh1e hi1et do Cyrku.
~óh . Żf' z 50-rin h'lc~ów wo1n.cgo wejścia do
hez wkładu na hajdo~ol!niejszycb wanm szal Bus-ka wody postanow1t: pr,~edtu::rć. ok:e ~ jedynym dyso'nansem hyłv fatalne oTzeczekach i najtań~zycl1 cen'lch poleca Leon Ru· trwa11Jia ikmiartors1'wa do drna - pazdz:crmk<i nia sędziów, krzywdzące Polusa j Klirnt'za·
bac~,ki n. Kilińi"kic.ro 44.
1932 reku.
ka.
przyc:rem

I

I
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Ter or na Zie l: onym Rynku.
Herszta gzajki aresztowano.

· Lódź, 23 paździ'ernika. - W związku
l częstymi meldunkami wieśniaków o wy
padkach w:11nuszeń i teroru ·to~owanych
przez podejrzanych osobników rn ·Zielon:vm Rynku, Urząd śledczy otoczył rynek
o~tSerwacją., która jednak przez dłuższy
okres czasu nie dawaia ['.)Ozytywnego wy-

skutek

wieśniaków:

meldunku

wwwwmaeamc„•MiW'!t

.

Kurator masy

ew

Dr. med.
Józeta

Wojciechow~kiego,

SYAfłlJ&A

upadkJśoi:

(-) Adwokat Jan

· OLESZA

Czarni utracili 7 punktów.

Stypułkowski

Na mocy art. 476 i 473 K. tt. wzywam w1e
r~ycielń powyższ1?j upa<lJ.ości, aby w dniu
28
paidziernika 1932 roku o godz. 12 stawiiJli sic: w
Są<lziie Okręgowym w Łodzi w Wyidz:iele TI I
ttandlow:rm przy ul. Plac Dąbrowskiego nr. 5
'
pokói nr. 15. osobiści~ łub przez petoomocnika
z dOl\ve<larnL usprawiedl1wiającemi ich wńerzy
telności, w celu wysłuchaniQ spral\vo.zdania ku .
ratora mas~' i wybaru k3ndydaltów na syndyka

Józefa Bł.asz.czyka i
akuszer - ginekolog
Emilji Lange, którzy w obawie prz~d
Zgierz
ul. Marsz. Piłs11dskiego 49 I p.
zemstą Józefowicza , grożącego pobiciem
Przvimuje od 1?
I i od 6 - 7-ei.
wręczyli mu większe kwoty. AresitO'N8ny ,Józefowicz nie przyznaje się do i1 praDOKTOR
wiania teroru. został jednak przez r::.ilłÓŻAL'IEIJł
11iku. W dniu onegdajszym dopiero uda-1 szkodowanych poznany. A.."ltoniego Józ-e··
.
POW!ROCI ·•
ło gję wywiadowcom zatrzymać !dówneg-~1 fowicza przekazano do dyspozycji władz
Narutowicza Cf, Te1. 128·98
terory st<; niei2ki<>.go Antoniego Józefowi- , sądowych. Dalsz.e dochodzenie ma na cetrimczasowego.
Choroby: we11eiryesbe mo~•i>płeiowe
eza, lat 24, stałego mieszkańca Ozcrkm:1:2 . \ lu ujawnienie wspólników aresztowane-1
S~dzia I<omi~HHZ: upadt·ości
I akórae,
Aresztowanie terorystów nastą.Pił<> na.. go terorys-ty.
Prz:yintui• cd 8 10 rano I 5 8 po o.
(-) Leon Felix ·_ Sędzia Handlo\' y

H.

Czy ~hcroby płucne są ulecza~ne ?I

I

Pr:i;y ~stm.1~, kałDrze asczyłow płac, chroal~:o:nym ka11zlu, flegmie, dłu3'ołrwałem sacbry•
pnu;c•u w1n1en czytać łrażdy broszurkę pod powybz:ym tyłwłem. Autor J'I DR GUTTMANN, b. nac&elnJ lehn f insa.no~1kie~o zakładu k~racyjncgo, ~skarnie w spollób .1upełaie do1tępn' droiti natual11e do usunięcia tych
~lętk1ch c1erp1d.. Katdy clerp111cy otuymu1e takow11 aa i\danie o d~rmo 1 bez: ripłat, porta. Naldy napisać oo·
utćkwę (ofranltowaną 35 gr.) z podaniem dr.1ltladnego adresu do:

ll'iill„!Elmlll!'Jm•11:11„1mmi:;~A~jA31.ii·*mN~'ml!„„„„~.111RUW•

Nie tn,dźc • leki\Om)'~łui 111
NIEKlJPUJUE WYROt!ÓW \\ ĄTP LlWYCH
PAMIĘTAJ CIE, te pruenutrw T

R

1ui uatalon11
asyc:b,

ekusaer• ginekolog

przepro'Wa.d.zil

Zawadzką

się

to.

DOKTÓR

A.. ZE B

J:ł O

WS 1-(:J

na

Choroby 8k6rne ł weneryczne

TELEFO ' 155.77 l'n,im•1• cd 9-12 1 4o 3-5
po po r

lhorolty ·uan. ao1& i •ardła
l'nyjmuje od l·•i do 2 ef po poł

Zielona 8.
Go1z.

przyjęć

UL. 6. SlERPNJA 1. Tal. 220-26
powróci!
Chor
Oći

.-'omoc l •kutek bez operacJ1.
lł.Ul:'TUB.Y, Jako też kalectwa nie wolno "\llllledbywać. gdyi skutki dla życia ludzkiego
są
bardzo
niebezpieczne. Ruptura staje sil,) wielką jak ,głowa

Ił

n~oJeJ

bandaże

Spec. ). RAPA.PORT ortoped_ ze Lwowa

Łódt, ul. WóLCZA~SXA BB. 10, froiit parter tel. :m.• 7'. Pr.i;yjmuje od 9-1 .
UWAi;<>..: Osr>b1ste Jawienie się cllorye11 Jest kcn:lecznn tP--zpic.
~ od 8-7.
•
..,.,
czonycb w Kasie Chorych
m. Lodzi przyjmuJe.
.

PODZI:ijE:OWANIJ~.

T'ł drogą, wyra;i;•m moje najserdeezutejsze podziekowanle w . P. Dr. J, :a.APAP03'1'0WI
~~:;-ileszl.całe~u w L· .,zt przy ul, Wólc2a1iskieJ 10, za umiejscowienie mej przepukliny na
rą c1erp1alem
oct wiciu lat. Groziło ml uwlz gnl~cie ruptury dzi4 zaś d· · ki ł ż '
bandaMwi ~mowemu czuje sle zdrów i zdolny d ·i wszelkich w ·sitków· fiz zie za 0 onemu
mej glcbok1eJ wdz!~czno,;c1 składam publiczne podzick;owanle. )
ycznych. W dowód

(-) r, GBYGIEBOWSXI

Lćdź,

ul. Lelewela lb. IO.

pn:eprowadził si.ę na

11 Listopada 15,. tel. 166-49.

Przyjmuje od 9-10 i od 7-3 wiecz.

w.

oOKTÓlł

&AGUllOWSICI

Południowa

IClłAU

Ił

moczopłciowe.

MASZ~.A do

5Z' :ia ctófenkow·a 81ngera efo.
brze sz:nącą do ~ !Wzedania zn 60 zt u1 Pr
dzalnńana Nr. 88 m. 13.
•
" ·
7.e·

ZGUBIONO łegitymacJł Nr. tZ934 wydan• w.
Funduszu Bezrobocia na imię Bołesfawa Skta.donka, ul. Goplańsika g,

MEBLE sypiac1n!e, l:>rzoza, róża, dąb,

st-oit~~

orzech. garderoby, lóżlra, kredensy, stoły kn:e.

sła sprzedaje taneo aa rat3r, Zamienia stofamla
K. Galara. Wa.rsza wslca 16, tel. ·231.80.

•

MASZYNĘ ga.binetoiw-ą praw'l>e n0twą sprzedam
zaraz, wiad. Gdatiska s, J piętro froot m. W.

S~KOLA PSÓW przY'}mu.je na II kurs. Ce.ny
nS·iskie. Radogoszoz, szosa Zgierska m. 48, A
zpafichert.

MOTOCYKLOWE .:ylłndry sżlifule. motocykl~
od 5-8 wi1cz, w aie napra~la Zaklad Slusarsko • Mechaniczny S.
od 9-1.
Domm1ak Piotrkowska t 16.

28, tel. 201-93
1

DR. MED.
ul. Andrzeja 5.

LODZ, Al. Koś..:iuszki 17, tel. 141-01, 132-01
biuro .Polruch„ pouulruJc _ POieca sosJ)Odarst~a, do~y, ll<"iJle, place, lokale, parcele,
Tel. 159-40• mieszkania. poko.ie umeh„owane.

Choroby skórne. weneryczne l moczopłciowe.
Przyjmuje Od 8 do 11 I od I! do 9 pp. W niedziele WZAMIAN za dobre szycie
damskich lub
1 śwleta oo ~l pp, Dla pań oddZlelna poosell:alll1a dzleolnnych ubrań. nauczycf.elka z
wytszentł
kwalifikac.Jami
udzieli
lekcyj
s:ry
na
fortepianie
Dr. mect.
Ofa·rty sub. ,,11 ".

HAL T Ił l!C H T

~KLEP rzeź.oiczy a urządzeniem lub bez

weneryczne i moczopłciowe.
sprzicdam.
Płotrkowak• 10.
Telef, 245-21.

Choroby skórne,

P.ny Jmuje od 8 do ll rano, 1 do 2 w pot.
1 Od li do 9 wtecz„ w ntedzlele I 8wt~ta od 10 do 1 i:

DIOG310płciowe.
„eoz•a.ic prorol~Dtallli tł oentgeaa.. Przyjmuje od 8, O -10 '•uo
do l i pół i 6 do 8 i pól wier.i. W oi•dzielę i iwięh r,d 9·
I l,30 rano. Oddzielaa Poc:selc~lni• dla pań.

H.

H IE

da:icle ł św111ł11

Piotrkowska 70, t~l. 181 • 83.
Cborob, at16rne, weneryesae l

Ur. med.

kobiece

BUDKA dl11 szem;a do wy r:ajęcia, Wólczań.ska
126 od zaraiz.

lllEWIAiSICI

"'•Choroby
K O I.wewnętrsne
UDZ" I

Iul.

·c

weneryczne i

Pnyiaalo od 8-11 rano

Or. med.

ortopedyczne gumow•

metody usuwaj!) radykalnie
najnlebe-~plecz
n1ejszti l n,'.'-Jzastarzals~e ruptury u mc.:c~Y'tn, kobie•
I dzieci. !la skrzywienie kręgosłupa., pr:ecJw two.
i-zewu 111~ ga.rb6w I gru:illicy, leczn. gorsety ortopc
dyc~ne.
Dla skrzyW10nycb nt"g I plaskl€h bolicych
atóp, wkłady ortopedyczne. SztuC'lne r~co J nogi.
ftwtadectwa pochwalne wystawili prot. untwersyt.
!rof. dr. B. Barącs, prof. eh'. i1. llla.rl1chler, prof .
ar B. ltielauow•k1.

149 07

Ea

t'rzyJmu.le od godz. 8 do U I od ł do 8 w niedziele
8wleta od godz. 9-1. Dla llieza.mvłnycll ceny leomie

kiszkowe.

::;pecjalne lecznicze

ł

DOKTOR

;horoby skórne,

Choroby ak•rne, weoeryctne
l moczopłciowe.
Cegialnłana 15
tel.

Yreneryczne

0cldzielnti poczelnia dla pań.

powrór;:.ł

OR. MED.

ludzka I konewka spowodować możo śmtertelnt po

wikłania

skórne

gocl... 9 do l i od 5 do .) wlez. W nledz. od 10-l

od 12 do 1.30 I od 4 do 6.30 po poi.

llElłAAfł

Chorzy na ruptury i różne kalectwa!!!

x natlep-

$0ĄĄElł

Dlł•.• SOllllERBElłG

RadwaAska 15.
tel. 231·U
p o w r 6 c i. I

opinię
ralro
aatJepa:s~.

DR. MED·

aa;aa
I

I

,,PRIMf.:ROS,..

m111ą

I?UHLMANN & Co, BERLIN 870, MUggelstrasse 25-2Sa.

OR. MED.
Ą.FELD.All

ny.

„„•••
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Ostatnia decyz~a.

Na ostatniem plennmem posie1lzeuiu ra
rządu Ligi PZPN rozpatrywano sprawę od·
w.~11.mia ~i~, Cr~covii odnośnie dyskwalifika
CJI Chr~1sc1r;iskiego i Czar11ych w
,prawie
pzyw.rocema ntraco'nych punktów, Oba od
woła~1~. zo~tały odrzucone wobec czego
Chru~c1nsk1 został zdyskwalifikowany osta
t~cznte na I ~ok ~~1ś Czarni utracili i punk
tCJw. Tab('l~1 hgowa pozostaje więc bez zmia

Dla

beaobołaycb

ce11.7

leonł.o,

DOKTÓR

H. WO&KOW•SICI

I( O li p Cegielniana Nr. 4, telefon 216-90•
Specialiata chor~b akórnyc:b,

Komorne Hpłacone

do lipca

1933 r. Chojny. Olszowa 14.
POSZUKUJ~ 2 pokojów z kuchnią, przed
pokojem i wszelkiemi wygodami w okolicy
Karnla. 0ff"rtv 11ub. ..Natvchmiallł L S."
ZUJJ O 1>1żuteric 1 kWit}' lombardowe kupuj
i pfacf naJwytsze ceny. Maiazyn Jubilersld, I.

Piiarko. Plotrkowua 7.
akuazerja i cł>oroby kobiece
weneryczayela i mocsonkłow eh
AKUSZERKA PIPIKOWA. dyplomowana Cesarp 0 'W' r Ó C i i
Leczeułe l"mP'ł kw1u;,owit• y •
I ZGIERSKA 15
Tel. 11!1·47 [ l:rzy.tmuJ•i od gor!z.. 8 do 2 1 od 6 do 9, w wedzlele ską a.kaidemją medyczn~. p0wrócira. Prn'łmule
Przyj ii uje od 4 do 7 wicn.
• iwl~ta od rodz. 9.eJ do l·•J.
7.:UTIÓW!enia. Kllidskiel'O 104, m. 65.
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otrzvmałooskarżałv
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Monack!um_ w pa~ierniku. , p~elęgniarek z Mallesdorfu. Dniem i nocą ,'opahyw:ić ni.cczystego sumitnia, l'~tumano wm_ieszane są. z~ane .osobistości z
Ted en z listów anon1im.\·:\· · ti O• Od s~regu lat s~yru~ Jak wiadomo,~~ p;elęgniarki nie spuszczały z chorej oka. wie bowiem
1wv~szvcl.1 sf~r miasta 1 ~arynark1 'rzvmała żona owe~o k::rc:i. \V liWka . w~oska. K?naersreu~, w Bawaq1, Nawet woda przeznaczona do płók:-tnla
jak wszyscy chfupi
wo1enne1. Władze .trzv~a 1a 1cszc.ze ście tvm anonimowv donri::\·icl osz.czegolme zus, corka tamteJezego krawca była specjalnie zbadana i wabna rzed J • •
•.
•
•
•
• ca~a s~r~\.ve w ~a1emn1cv, ale. . me- zna imiał żonie kupca. Ż<! iei f•'O.l. w
ł'k A D S Adl
.
p I
z wielką niechęcią odno1;z11 się do ;izp1tah. ktore 1e1 szczeg-ołv dotarły
1uz do Dorozuniieniu z swoia koch:rn.lq„ za
Teresa Neumau.
· k .....uaJs
· łu'!zmeJ
· · w1a
. d omosc1
, . prasy parvsk'
·
·
· o t ruc' ·I ze
· t r11c1zne
·
d a<Jza
Naoczm świad·kowie twierdzą, iż Neuma po
d . po
A amu.
h T r. e1 •.. zna1acy
d ·f .z d a.t i l\J'ie 1·i om• zre~zt '! k u ,,.emu Ja
· 1e1.
m1erza
1a
1
nówna od jakichś czterech czy pięciu lat po dziecmnycł
eresę, st~t~r °!' • dptze ~ą sze powody, a mianowicie: polJ:arflliw.e wy
Przed kilkoma miesią.cami wpły- iei dwa i lekarze marvnarki
za Sakramootem Ołtarm
em•. z. ca ą sta.~o~czcscią 1 po przysię 1 rnżPnia lekarzy, ich zaroznmiało-ść ' t. p., ną.ł na ręce prokuratora w Tul oni~
Władze weszłv \l\<·krótce w posia
gą, ~e JCSt osobisc1e co do tego przekona wzbudziły w całej rodzinte, uietylko nie·
anonimowy list,
bnie około i5o listów anonimowvr!i.
żadnego pożywienia nie pobierw,
ny, ze Teresa Neuman
\chęć, ~ioe również i nieufność.
w którym oskarżano o szpieg-ostwo oisam•ch \;v·spólnie przez trzv osobv.
a jednak żyje. Lecz życie jej Jest hardZ'O
niczem się nie odżywia.
I
Gd} Kurja Biskupia zabroniła wizyt w na rzecz obcego mocarstwa pewne- Listv te poddał eksoertvzie dr. Lociężkie i bolesne. Otóż, bez żadnych wpły
.
I eł
N
· .
k T .
'1
ł lg-o młodeg-o lekarza rnarvnarki za- card w Lvonie i stwierdził. że por.ho
~„J , omu 1 -<'nmanow. mat a eiesy 0 ezwa 3 · t
't J '
A
p k · dz':! one' od pew1iei młocki osobv,
„~ zewnętrznych na ciele pow3~t.iły głęho Brzmi to coprawda paradoksa.l'ai.c., a'e
1
nakże
tak
J'est
J.
się
podobno
w
te
slowa.
„Bogu
niechaj
hę
ie teg-o wl s~pi a u sw.
ndn~-; ;lodu.,.
Me rany, któr.e do złudz-enia przypominają
•
d
. k"
.
.
ra
or
po
ec11
przeprowa
zie
s e z- wnnczki zmarłeg-o oficera marvnar··
1
ą c z1i: i. nare•zc1e Tert.1sa 1 dom nasz nale t
p o dd ano I e k arza b ar d zo d v- ki'. 'xrspólnikami
,1·ei· S": r.e ·vien subrany Chrystma Pana. Rany te nigdy się
Medycvna oczvwiście n1·e potrafi sob"e '.
b
, _, • d·
. "
. wo.
\'v
.
.
1 zy
ezpos1"f'11mo o ua„„.
k
t
d
·
k'll
t t t
t · 1
· · d<•-'Il ,, · •\·yz' SZ\'Cl1
uiP iz;oją, są pokryte strupami, które co pią wvtłurnaczyć
tego zjawiska Pr . ·• : I I T
ł
.
s r~ nemu na zorow1 przez
1 {U s Y u no aria nv I 1e ._ z , , ~
s 'dl
•
·
~_)JUc.~.
eraz ca a sprawa <loJrzała do ostatecz. ag-entów ale nie zdołano stwierdzić ~nensjonowanvch oficerów
marvtt:k bez żadnvch przyczyn otwierują się, d.k
0 t?ra. ei a, doktor Ewald, uwaza, iz: neiro wvjas11i.?onia Uch11•1ła biokupów ha· ·
' <l ·
onarki.
krwawiąc ohfic;e. Szczel!:ólnie zaś krwawie przv1dz1e
czas że med .
. dk
•
. ..
•
•
mczeiro DO e 1rzane,,,, o.
•
1
; · •. .
J cyiia zaga ę He wimk1rh. polera.iąra pnddamc Tere'ly bada·
Tvmczasem do prefektury po liżona adwokata. która oszka o'
n.i'e styinnatów l\ofoki Pańskk:j występuje si1 .VSWJ.ct
11.
•
LJ' .
ł
. . _
, . •
„
1
•
1
·
.
I
.
1
.
·
morn 'K m'cznYm zo~ta a przez mi ro11z1cow en nao 1 vne:v nowe 1stv anonmiow·e, wano ·w lis tac 1 anommowvc 1, wmo
nie w Wielkim Tygodniu.
Terem Neuman wpada wówczas w pe W dalszym ciągu swych wynurzeń, dok i przvkta i styirmatvr7ka w ntiihlilnvm cza oskarża iące owcg-o lekarza o handel sla skarg-e do sa<lu. Stwi<."rcl zono. że
narkotvkami, po~paleni: itc~ ..
l_i- g-łówna iniciatorka owvch listóv.-.
wien rod:tij transu, oznajmiając, cichym, tór Ewald o~wiadc~a- iż siostry z_~ai.lescl~r j •:oe znairlzlP ~ię w klinice monachiiskie.f.
fu s! c~prawda "uwazan:_, za ?aJ.ep•ze pie 1
Czy
n:mka
potrafi
wyjaśn;ć
zja·wisko
stach
t:·ch
oskarzono
rowniez
silrne
wn11czka, zmarłeg-o oJicera man·pełnym bole nych drgań głosem, iż znajdu
l~gn1ark1
Bawar.11,
lecz
me
mozna
Wf\zak
od
n Konn<>r-reutl1. pob~:e najhliż8Za przy. :nfoda zone pewneg-o adwokata w narki. jest prav.;clonrr'!obnie osob:}
re elę pośród wiflzów,
rulonie.
chorą. umvs•::>wo.
nich ~vymaf~IĆ dokładności specjafo;•ńw. Na szłc~ć.
na dr<>dze oo Golgoty.
stępme, mały domek krawca nie można po
Ab.
śledztw.o wvkazało bezpodstawśledzt\YO w tei sensac,·inei i zaPo pruhud:teniu się, z ożywieniem opowia równać z uowocziesną kliniką.
-oOoność tvch zarzutów. Tednocześnie ;adkowei sprawie jest w pełnym to
'du swe wraźe'.aia używając niekiedy wyra·
,
·•
K
•
-b"
b'
a_
szeregosób-. z -;vy.ższvch sier w Tu- s<u.
1\r, 1mo, tz osc101 san1, w oso 1e U''.Kupa
»MMtw w
żeń, wymawianych w ttt.msie, w. dialekcie
Reg~ruhurga namawiał już odc!•.1wna rodzi·
<.1ramejskim, mówionym za czasów Chrystu
;esteś członkiem
nę Nenmanów do powierzenia Teresy opie
aa.
ce szpitalnej, to jednak w~ulkie nerswa· 1,
Opinja publiczna, po pnedostanm się
DRAMAT ŻYCIOWY ZŁOTNIKA..
1je okazały się daremne. Nie trzeb.i ~ię
(Vieści o tvch -wydarzeniacli poza granice zresztą zbytnio dziwić tej decyzji, ani też 1,
\V \Viedniu miał pracownię zło drzwi znaleźli się, iakby w zbiorni'Wioski, pod:r.idiła się jak zwykle w takich
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tnik Beer,kt6remu do niedawna do- ku g-azu świetlnego . \V kuchni na
·wypadkach bywa
brze się pow.odziło. Przed ośmiu mie trzech kanapach leżeli Beer, jego
nn duJa obozy:
sią.cami zamieszkiwał ieszcze eleg-an żona i 18-letnia córka, iuż nitŻywi.
Przyszła
eka, \Yill~ w dzielnicy bog-aczv. Stam Ze wszystkich sześciu kurkó«v wvdo
Na wielką armję sceptyków, którzY rudowotą.cl przeniósł sie do domu czynszo- bywał się z synkiem śmiercionośny
Jj]i się określeniem tych wydarzeń, mianem
wego.
,g-dzi·e wział wieksze mieszka- specyfik.
O!SZUSt'Wa, oraz na tych, którzy w wydarze.
\Vszvstko w mieszkaniu świad
nie.
Ale
wkrótce podnaią.ł część ubi
niu tern widzi'eli cud Boski. Niebawem,
czyło
o dobrowolni=.:m
kacvi
cała wiosktt została zalana tyi;iącami przyby .
pod
salon
mód.
samobóistwie
i:ałei rodziny.
szów. Jedni przybvli tu j>ldynie celem za I
Bvła to deg-radacia, spowodowaTroie drzwi, prowadzą.cvch do
spokojenia swej ciekawości, Yn.ni wierzyli \
na widocznem pog„orszeniem sie fi- innnh ubikacvi. bvło uszczelniow cud. Powstały Im.ie autobmowe, hotele, ,
nanSÓ\v złothika. I\ikt jednak nie or rn:ch suknem, abv g-az nie ulatniał
za,iazdy. pensjonaty dla przyjezdnvch, któ·
ientował się dokładnie, iak źle przed się. Na stole knchennvm stała próż
:rych gzereid ciąf?Dęłv &ię w ni.eskończono5ć,
sta\viała się svtuacia Beera.
na flaszka z wina i przed każdvm z
tł którvt'h celem było u,irzenie styinnatrczki,
Przedwczoraj dozorca domu za- samobójców kieliszek; widocznie szu
chociażby na parę chwil, chociażby zdale·
uważ·d. że z mieszkania wydobywa kali odv.ragi w trunku. Na krain sto
ka.
sie
łu leża!v razem zt~brane listy do kil
Niebawem jednak zarówno rodzinir Neu I
odór gazu.
krewnych.
Zaniepokoionv tern, zadzw.onH, a W iednvm z nich bvłv dvspozv·cie
manów, f.ik i Kościół postanowili połofyc
nie otrzvmawszv odoowiedzi wc- lmaiatkowe, spisanę ze wzi:dedu na
kres tym wędrówkom, zabrania.ląc niepowo ·
Z\\iał policję. Funkcionariusze mus·e 111łodsza córk~ Beera, która prze.b\·ła'aym dostępu do T.cresy. Odw:edzający '
li nbrać maski. ;.rdvż po wy{amatJiu wała u ciotki.
mogli się teraz do nfej dostać, jedynie za 1
phemnem zeZlrnleniem biskupa w Regen· '
!burim.
Wiedza lelmrska, zająwszy się tą sprawą,
CIEKAWA WYSTAWA w MUZEUM.
ni.a szczędziła na początku zarzutów. !\'ie
1
też w tem dziwnego, zdania te były wypo·
Dnia 28 października b. r. w Mu- filcu, maszyny tkackie, urzą.dzenfa kawi„rJziane na odlep:łość, żadne syetematyczne
zeum Narndowem w Neapolu otwarte loryfO\l\'e, fontanny ze skomplikowJ.nebacfu.nie nioe miało miejsca.
zostana sale poświęcone mechanice i tech mi rzutami wody etc.
Mimowoli p.rzychodzi na mvsl. że
nologjt starożytnej. Sale wypełnią objek
Wkońcu w porozumiicniu z władzami ko W Koburgu odbył się ślub syna SZ'\H:dzkic go następcy tronu księcia Gustawa Adolfa
na
bardzo
wiele z ułatw1eń znanvch iu~
ścielnemi, zdecydowa'ho się uczynić z chorą z księżniczką Sybillą Koburską. Slub ten wywo!ał w Niemczech dużą wrzawę z po·
ty pochodzące z Pompei' i Herk~lanom.
w
starożytne>śd
i wyszłych z użycia z cza
Zwiedzający
będą
mog'li
zdać
sobie
spr<lpewi~n. ebpe:rmenTt. Na ~ądanie ~urji ~i wo~u odkomencl.erowan~a nań przez prez~ den '.' Hi'.ułenburga kompanji honorowej
skup1eł, rodzma N~umano;; zgodziła. się I Re1chFwehry. Od Iewe1 strony ku praweJ :::toją: 1) wielka księżna Cyrylowa (rosyj. wę do jakiei doskon?.bści doszła mecha sP.m, ludzkoff musiała czekać prze2 dłu
poddac p~rez przeciąg dwoch tygodm od J'sha), ~) Książę Edward Koburski (ojciec panny młodej), 3) Książę uaatepc:i tronu nika I technologja w starożytności, o-~lą?a gie wieki. by dopiero w naszvch cza14 do ~9 hst~pacfu 192: ro~u, Teresę pod ob E:zweCJI Gus'.•.1w Ado]f (ojc:ec pana młodego). 4) księżna Sybilla (panna młoda), jąc prasy ol'ivme, winne, piece do p1~ sach otrzymać ulepszenia techniczne tego
s crwacJę dwoch spec1nlme wyszkolonych
5) :książę Gustaw Adolf (pan młody), 6) księżna Koburska.
czenia chleba, przybory do prasOW<lnia rodzaju.
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Trzy kieliszki i trzy trupy.
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rzekła z zachwytem

OŻYTNE KAL

- - Zoba.civsz. Nataszo, cz,y

1- Potem
nie pomvślafabym nigdy o tern.
z zawstydzeniem. jakby

I będzie lco~ej'

I

I

tak ni:~

sil;
Chwyc1la pełne garście kwiatów.
Humaczac z te~o. co miała powiedzieć rozrzuca.iac je po obru~ie, .mebl~ch.
dodała:
kominku. podłodze. Uczucie. ze nisz'
- Tylko należy uważać. abv mater- czvła dla chwilowej przyjemności owoc
Jatów nie uszkodzić. to nasz catv mają· długich dni pracv. że będzie sie po tern
POW. EŚĆ
Przedrul1 wabroniony.
tek. A te ltu wskazała na różnobarwne chodzić nie 7.Wracając nawet na to uwa
talki) mtro oddaje do herb..iciarni na u„ gi, napPł11iato jej serce radością.
SlRESZCZENIE POCZĄTKU:
:ie~ Miromcsmil. wic:c Rdvbv im si~
Na~de jednak poczuta wyczerpanie.
gerydonie lśniły butelki, ustawione w coś złeiro przytramo„.
l)CZV jej pr 7 vgasłv,
usiadła na s0fie
_ Słuchaj, Lenoczka, doprawdy, w ooznstaiąc bez ruchu. z twarzą przesłoW pensjonacie stareJ panny Mesureux w oi· ten sposób. że światto, padające na nic,
l.hei uliczce paryskiei zam:eszkalł emigranci ro· potęgow~ło barwy napojów.
1ciągu dzisiejszeg-o wieczoru nic wolno aiętą sinukłemi palcami. Natalja Bory·
:.-yjscy z szoferem ()}()przednio lekarzem) Szu·
~atal~a Borvso.wna zac~wyconem ci bvć rozsądną.
wwna zbliżda ~ie do niej przerażClna,
wałowem na czele.
s~oirzemem ~b:zuc.ita. swe dzieło. Stćl.
I Natalia Borysowna wskazała z :a~odnie clotvkając jej glówki. Ten naJeden z mieszk<ińców pensJonatu wytworny l!:iał ~rawdz1w1e sw1ątecz~y wv~ląJ. I zachwytem na kosz mimozv i róż. hki ~f~, wybryk Heleny zmącił jasny. czyksiążę fedor Aszkelam poprosił pannę Mesu· udv ieszcz~ przvbę_dą, k\\:iatv, mcp~- wnosili z trudem d~3..i po~ 1 ańcv, ugina·· st:' r·braz, jaki Llk dfugo z miłością
reux o salon na 12 stycznia wieczorem, ce- dobna będzie ·y?mv_slec rnc wspama:- .iącv się pod ie~o ciężarem.
ncsi'a w 'Db;e. Odzież podziała 0 i•. , maIem urzndzenia rosyjskiego Sylwestra
sze~o Ale pokóJ 1 ak b d
b k
W Jednym z pokoików leial cięzk~ chory '1 „ .'r
'.
ar zo ra nw I'
Panno M.esureux, pauno Mesu- 1 ia l.ernczka. ~ czarnvm f~rtu_szku. w
19-letni Wasia, któremu ubóstwlaJ:\cy go oj- uuspy· „
h 1'1
N t 1·
B
rrnx \vazv. karafki, \\·azonv. prędzej I bron 7 fl\Vej sukience, z długiemt warkorzez c w e:
a a
orvsowna - bła.l!ała Natalia Borvsowna.
crnmi?
•
ciec Aleksy Dmitrycz. dziennikarz. przygoto· m 1aJa oc~~te. z~mć P?krowce. Panna
Zanurzyła ręce w miękkiem pachnąrklena podniosła się porywczo i Q:.twywar na spirytusowej maszynce śni{idanie.
Mesureux. JC~t ~ak doh1
poz~oh„ Ale, cem k wjeciu. a twarz jej była tak jasna. t<1 siłą woli nada!'a ry5om twazry zwyNa prośbę oica zbadał Waslę Szuwałow '.!d\ Pt'drto~ta Jecie.n z. mc_h u1rzata ak- pełr.a u11ic5.icnia i świctla11e"O szczęscia '1·,t.y " ' Vr •z spokoJ'nerro zadO"'Ole111'a.
:tóry zakazał mu wziąć udział w zabawie cyi· samtt tak ciemn 1 n 1s czon ż
"
"
~
,„
.
. . .v z z
. V: e .czern <'Ż Helena uczuła, że serce jej drżv ze
_ Oto nasz gospodarz - rzekła
westroweJ. z powodu zupełnego wyczerpania
prc:dze1 opusc1la płót~o w _ni.ebJC•skie pa wzruszenia. Zazdrościła siostrze c.u dowI t t .·
b.
. t
•
• · n
Mtoda Helena I JeJ starsza siostra Natalia sy. Trzeba bvło zrobić cos inne).!o.
. <l
.,,·
•.
.
s o nic o i_e s10s ry us1ysz~1V. a
Burysowny ubraiły salon i nakryły stół do waeN rrJ
d ł
d
k .,k ·
· ~eJ .z olnos.~ •. z Jaka ooddawał::t sie. wrJ 3l'hodac!J kroki fedora Aszkeltamego.
:vv. a a ra osnv o rz.v 1 sze;_) zemom
gdv
tymczasem
· k't sweJ· s1·1 e t· Ie kk os'ci
..zorneJ urocz:rstości.
neta a,..
do esiehie·
. chw1lt
ł
.
, .
. ona. -. 1.[\rok'1. któ re d z1ę
•
•
*
_ Obv t~"lko nie przvszli zawcze- ~n~ ~ie rr'. 0~ a. m~ mvśl.ec ~~ . 1utro
pozwalały rozpoznać icgo chód nawet
- Mimo to jest matą dziewczynką . · ł
,0.. zie am
wi~to.w. ant · 0 licie ~as a- tvm. ktt>rzv mało J?:O znali. Czu!o sie jak•
• A. i ł
N
.me,. b" • d
.
. .
\~1onego
stot.u. t, ze z tvch materyJ zdo- b\ bli~kość drapieżca.
- z na1\\ rym uporem now1euz a a apo 1eg-,a o swo1e~0 ool\o]u.
btacvch pokoJ beda. musi ::ify za nedzn::i
J . t .
d
ł ·
ralJ:t Rnrvs0wna. Ma worawdzL~
Wróciła oh~r~wna przcdz!w11vm zapłatą fabrvk.ować lalki d~ no;nych sp~
uz t~ a~ - o .e~wa s_ię na
dopiero dwadzieścia ieden lat. ale tvlko skarbl'm: pasami 1edwabnemi. kawat· lunek
gu. - Och. 1akzc za.Ym1!em wobec pan :
mare dzicwczvnki mog-ą bvć tak poważ kami brokatu. srebrncmi i ztotemi oaje·
.
.
.
- z łatwością przebacz.amv panu
ne. oracowite i dobre.
tamL Gorączkowo rozloivła ie na fote· . Op:arnat l<.t. bu~t przeciw sameJ so· - •1dpo\v;l-clziata Natalia Bory5<..1wna. • k'iem. któ rv '"eh
, .
,
hie. Zawsze c i erpiała nad swą prze· Tl umacza pana d os t a t oczme
. naszy k·oU ra d o wana t vm wnios
"" : Pc> o.i·z vczen i'a ła d. o sc1a~
oocze~1 1 wrnością która w porównaniu z podzi .
ndnnwiadał iej kaorYśnemu u:nvsłow;. ro?1eg-!a }eszcze raz. 1 ~-r~vn10~fa dwie 1wiirną pr;ez nią zdolnością Natalii 8 ;_ w,t• .~ tu sm:ikolvhi
lubHiącemu sie w łatwvch i oick11vcl1 9uze lalki. Jcd~ał wvoh1azafa zonę b0- r:vsownv do hcia w sferze własnych
\,,:t'mne oczv fcdr1ra zahłp;ir radoobr;;·rnch. NataUa Rorvsowna zabrała rar:i we wspan1a vm stroju drufYa
·
~
~··'.a \l T\;kr7vkn"ł:
•
.
· ·
.
·
"'
- marzer'1
wvda\Vata
J·eJ· si"'" · nieuleczalną ~• - '\Jak to panie
"
sie 7 radościa do dzieła.
czerk1rsk1eg-o
wojownika.
<
,
•
urz2dzii'' I kw!atv.
Miała
urocze rece. niezupefnie zsrra ·
- !'fa kmninku dosk
l
k
· . mp !c~stkowością. i:e~~ . '" t~czoru szcze· 1·1iękne tkanin"! hk pi<>knie to W''.rr..,!a.L
•
·
ora e. na omlli Qo!me me mogła 1c1 sc1er01eć.
'
"
.}'
irne. ale ncli!le wvrazu i zreczne. nada- ht I - krzvkneta Natalja Borvsowna.,
N'
M
cla! Prctwd7.iwe święto! Jaka p:1 :11 ko·
1
1
iace w3.rtość temu. cze~o sic · dotkn e- tak szcześJi~va ze, s~ojcgo nnn:i vsłn. że J
~c;, pnn~o e.5ur.eux .= ~r~y mę- chana. moja droga, droga Natctljo Boryłv
zac1.ęła izto<>.no mow1ć do siebie.
b. - Niech się pam me trndz1. 1est te sowno 1
Ownce zostałv ułożone w Z!?rnhr.e
Podczas tvch przvg-otowań weszb n:lm 1up : łnic niepotrzebne.
Po bratersku ui..:atował jej ręce i pod
T'irC1tnidv. pntrawv lrnrmnnijnie ro71"- !ielena.
·
I I zwracając sic do zdziwionej siostrv, st·: ..tt ~l·..) .Heleny. aby sie orted ni4 ~klukowane według ksztartów i barw. Na 1 - ~óż za szczęśliwy pomysł, Na ta-, za \vo•tafa:
, riić,
.
,

Noce

1

v.._

:a

a.„.

(.l

I

re

or?;

I

Z catego serca dziękuję. ttelt:n ri
n1·" 3·est cercmonJ'alnv
....
-- ze śmiechem zauważvła N::i.talja Bo·
rysowna. - Niech się pan przyzna, ż:;
nn!c~mlela pana, chociaż pan się niczego nie boi., a zwilaszcza ładnych twarzr
czek
~ Możliwe - wesoło oppowiedzbl
Fedor. - Ale narazie zajmę się trunkami.
Podc:z as gdv odkorkowywał butelki,
t<Waga Natalji Borysownv zaprzątała jeiso leniwy rule względem samego siebk
szczerv umysł. Miata racje. Do Helenv
•Jie zwracał się tak. jak do wszystkich
;nr;\·ch kobiet. to jest albo z poufatościl:l
niewinną lub zmvstowa,, przvczem to1i·
r 1 iał:! zawsze od pierwsze~o zetknięcid
nieokreślona podejrzliwość płci. dl;:
zwalczenia które1· trzeba czasu i umieję1
-

Bon•soJ\a~k?1.op. a11 z

r·nŚd, lub też zbliżał sie ku

nim jak
bez poczuci:t
, co wytwarzało prawie za·wsze
między niemi, a nim porozumienie nieo·
mal cielesne. niweczące wszelkie za-

zwierzę,

przyjaźnie i

srrzeż;>nia.

Ale ten naturalny popęd wobec tle·
lcnv. zawodził ~o. Odczuwał w jej obce
;1ości skrępowanie, ~rnniczącc z nichnialością. I to 1~ie dlatego, że miał d~
f'Zv11ie111·a z młod<> panną. Zupefoie n!c
- "
mvśla! o jej dziewiczości. Było ta en:
it1t1Pgo Zapewne Helena bvta prosta, '
t;i S\Vą nieporównana królewską pro
!-tatą rysów i duszy, jaką spotvka _sir.:
J"'dy111·,
u n i'ektór•.•·ch rosvjskicl1 kobiet·
'
1::
Ale jego p;erwotnv instynkt - jedyna
rzrci, jaki nim kierowała-: mówił n~u.
że pod tą prostotą krvłv się uczuc1a.
· zrozumieć. 1
1a6i'vch nie jest w stanie
:rdv napotykał oczv Heleny, odwracał
s
swoj~. zupctnie tak s:tmo. jak odwrac:t
je prv:d lu~zkl:m spojrzen icrn zwierze.
Natnralmc me w ten c;rosób okrc<:J;:il
r'cdor swój o;;toc;unck \\'ZQlcdcm dziC\\'•
rzyuy. Ograniczał się do myśli:
(T),

c. nJ

·..rceo-

f[~a Ie ~tołitY.

~ycle

Najgorętsze życzenie

KRATECZKI.

WODKA ZAll\IAST KAWY.
PODEJRZA.N~

KA..WIARNIA~

I

War•za'Wy 'W kliku

Rozmowy z. ludźmi naogół w Lodri '.d do mamek. \Vino, drogi panie, j~t
nie s4 ciekawe, bowiem zainteresowanfa napojem boskim, który daje jasność myśli
Koto przviaciót śródmieścia pod- łodzian są wybitnie jednostronne: baweł- i subtelności uczuć, koniak świetnie pod•
ielo iniciatywe urzadzenia w \Var- na, brak gotówki i weksle. To też gdy trzy-muje humor i działa znakomfde na
szawie kiosków, w których byłyby
tylko rozmowa zejdzie na innym temat, samopoczucie człowieka, wódka za:i po
~1dzielane przybywa iacvm do Warzawsze
mam wrażenie, że iestem w in- j zwała zalać człowiekowi zmartwio11emu
,;zawv informacje dotvczace miasta,
nem,
niż
w Łodzi mieście. Ostatnio np. , robaka i zapomnieć o molu, który go ~ry
okolic stolicy, zabvtków Warszaspotkałem
człowieka, który zdziwił mniej zie. Jeśli chodzi o wymyślanie na kobiety,
'"·v. ten obowią.zuiacvch w hotelach
restauracjach itp. g-odnych widz~~ia wszczęciem rozmowy na temat mon.Ino- robię ro oelowo. Obrzvdza'!'n ie innym.
aby dla siebłe zostawić wolne pole do
wi.dowisk itd. Teden z tych punktow ki kobiety i cnoty.
micściłbv się przv dworcu Głównym
- Jestem oburzony
teorja- 'racy...
a dntg-i wpobliżu wiekszvch hóteli
mi
o
kobiecie!
Nie
wolno
potępiać
w
czam
- To jest pogodna frlozofja starego
na Krakowskkm Przedmie.ściu.
buł wszystkich kobiet dlatego tvlko 7.~ cynika„.
• •
niektóre z. nich odpowiadają pańskie:mu
- Może pan to nazwać nawet cynicz
Teatr 1.etni pod d vrekci:J Stefa- opi$owi!
ną filozofią pogodnego cynika. Jak się
na Krzvwosznvskkg-o wystą.pił z
- Cz.y szanowny pan jest żonaty? panu podoba Ale pan z tego i tak nic nie
'
d ·
t
· t
b d •
premierą,, która zainaug-urowała se- Nie
z.r~zi;mie, g Y~ z~ a;y, Jeskpba~, .a! 1"
zon zimowy teg-o teatru. Test nit).
-- No, to co pan o tern wszystkiem siaJ Jesz~z<: cos wie }lee o o 1ec1e 1 z Y!
widowisko g-roteskowo farsowe
~~ło d"sw1adczon~ 1 m,dry, aby prc:'.!stac
pod tyt. „Hul!a hen Bulla" według może wiedzieć!?
Hm.
Mniejsza
z
tern
zreszta.
Ale
pic
wod~ a zaczą.c koniak.
Arnolda i Bacha opracowane pirzcz
- Żegnam pana If !
Kazimierza \Vroczvńskicgo. Rzecz dlaczego pan propaguje picie wódki?
Dowidzenia mylordzie.
ukazała sie w inscenizacji rcżvsera
- Czyżby pan wymagał ode mnie aZbig-niewa Ziembif1skiego, w dekoDZIWNA KOBIETA.
rac ia Karola Frycza i w obsadzie: bym prooagował płcie wody lub mleka?
--"' A naturalnie! Dlaczego zresztą
, \n toni Fertncr, Terzv Leszczyński,
Frandszka Wasiak postanowiła iść w
\Yładvsław Grabowski, Tan Kurna- nie?
A
bo
widzi
pan,
pomliam
ju:!
to,
ślady
mężcz.vzn. \V, ŁYfl! celu otw~rz~ła
ko\Yicz oraz \Vładvsław \Valter, któ
rv po paru latach nov•;róci~ na scenę, ie pewien mój znaiomy po wypiciu mit· on~ przr ulic~. 6 Sierp~i~ 4~. kawia~mę,
teatru Letnieg-o. Główne role kbbie- ka został pttejerh:my, przez taksówk~. ktora miała dziwne własc1wosc1. W c1~gu
ce odeg-r-ały: Tanina Macherska z 're ale woda ma fatalnv wpływ na orgimiz"n dnia była zwykle zamkn!~ta„ na~onl'a'5t
atm )..1ieiskieg-o '"' Łodzi oraz .31:-.;ie- r.złowieka, zbiera sie mianowicie w jego w nocv wrzało t2m '\'v·es~e żvde, ol-,f:de
żo zaang-ażowana Zofia 1v1arcinow- mózgu I stąd tei. taka mal'a kandydfl~Ó'v zakrapianP: nietyle kawą ile wódka. W ka
ska z Krakowa. \V innvch rolach:
d . h - · k" h Ml k
dPie wiarence Frani cz.ęsto 11;ęsto wyhU<,hały
n• C m1e1! 1c .
eo 7.nO\"l\1 ·•
, dz
•.
, „ .
t · Cd
Fnrncisz~k Dominiak. T. Ciecierski, nara
okazię d:> pri.ypomn;enla d.,._icc1ecvch cza mię Y p1rnn~m1 :cscm1 awan ury.
.v
\Vl11ccntv Rapacki (syn). Józef Zei ~ów i ówcze!\nvch zh:omtkow mlek<> a w i w ~o~~ l l s;;rpn1a awantura stała, s!ę
dowski, \Vacław Ścibor Tanusz To
konsekwen61 budzi' niezdrowe mvśH i po groz.~1eJ 5 za ~!z, zwykle 1?rzybyła pohqa
maslk. Łaciński. Prohaska i in. \'V1dowisko urozmaico11e iest ewolucia- ż.,.dania. Dlatego też po~anowiłem nie zrobih sr){)ko1 l porządek.
W konsekwencji Sad Grodzld skazał
mi trinecznemi pod kierunkiem Pio- pij;o.c wody, vdvi nigdv zr:?szla ni'! przetra Zailicha, rewia mód, oraz ilustra padałem za rybami ani też nie kand,1do- Franciszkę Wasiak na 200 z~otych grzyw
r ja mnzvczna skomponowana przez wałem do rady mieiskiei, ani też niP. p?°jam ny lub ł O dni aresztu.
Zv~nnunta \\.iehlera. Kostiumv eg-- mleka, bowiem nigdy nie miałem skłonn'1/erzi; Krzeclc;,
; o tyczne \\·vkonano wcdrug- pro i~k
·T·o•Y----·
tów art. malarki \Vandv Tcwniew·iW'łerszoch.

PRZEJECHANEGO DZIECKA.
Z Poznania donasza:
manie podudzia
1'ia ul. D~bro\vskieg-o w Poznai Inne kontuzie.
niu nieznanv cvklista najechał niele
Male-ństw<> ouo-.r'\caooe io ::;zpi
tnią. Barbarę Kolir'1ską„ Dziecko pa- tala św. T6zcb. M tnl(l
łlotldtwei.ro
dło nawpół przytomne na jezdnię, a bólu dziewczvntra i:h~m. .dała sie
cyklista zdołał umkną,ć niepoznany. do szpitala, pros1ł'& l-ednAk. dn iirzv
Maleństwem zaopiekował się jeden szła do niej ma.mtttta : f)f1""'1ł1osła

z przechodniów i odni6sł ie do pobli iei iabłuszko i cze.kotad'k~. B•>o to
skiego składu dokad w chwilę '"'ÓŻ- naig-oretsze życzenie cteżko p.or{tnlo
niei zaie<:hało pog-otowie lekarskie. Jnei?:o dziecka.
Lekarz st,Yicrdził u małe i Dac:i zła

pańskiemi

. •

1

•
\\'ar5za"'~ obieg-a 1nz od dłuższe
czasu pogło~ka o osłabieniu fundamf'ntów \\" miej~kici cieplarni na
R;~kcwru. Tak sie obecni·e okazuje,
Qo

Zmiana co 14 dni.
KARYGODNE MANIPULACJE
Z S osnow-ca d onoszą:
Stosunki na rvnlrn prary. oraz
traktowanit~ robotników w Zag-łębiu
ilLlsit ruie nailepif'i list. iaki otrzymaliśmv od ie.dneg-o z robotników.
Pracui e on 11 prze<lsiehiorcv na
jedne i z kopalń w Zaułębin. pn:,··
czem p~ócz t~g·o, że ned_zi:-ic z~rn~ia.
pozbaw10nY 1cst wszclk1e1 op1ek1, a
na wypa;Ick b.c~zroboc~a,
,
111e moz~ na:ve1. liczyc

I

PRZEDSIĘBIORCY.

b

d

.
'9

9

...-

zdradziło han ytę.
zamach
szofera.
aga owy
na
Ze L WO'".'a donoszą,:
Irowu, a ta iemniczv pas:iżer piechota
l

dk

Około. godz. IO-tej . "·!ecz?re_m
przystą.p1ł.dc;i szofe.ra t:1;k~O\\'kt.1\r.
rq8 Kaztmtcrza
\V1smewsk1eg-o
(Kieparows1ka 14), iakiś eleg-ancko
ubrany pan, którv kazał sic zawieźć
do Zimn~j \Vódki.
\V chwili, g-dv samochód przc1ez
dżał przez \Vieś Zimna \Yódka pa~a7.er zapvta.ł się szofera: ,,Czv to
już Skniłów ?" Zaintrvgowanv tern
t1iezwykł~m py-taniem szofer zairzał do lusterka przy kierownicy i
spostrzezłszv, że ieg-o pasażer "·vdobvv1a brownin~ zatrzymał wóz i
wyskoczył na drogę.
\V tvm momencie z wn~trza wo
zu padłv ~ strzałv. z których ostatn.
ug-ódził \"\'iśniewskie~o w twarz ra
niac g-o cieżko. \\"iśniev,·ski nieprz\·tomnv osuną..ł sie do przydrożn~g-o

zbi~g-1_ prze~. pola w kierunku Glinne1 ~awanJ.
_
Zaalarmowanv

strzałami

p.

Piotr Szostak, przed którego realności<} rozeg-rała się ta cała niesamowita historia, v,·yb i eg·ł z df·r·nu i odkrvw
szy w ro\v·k cieżko rann~~o \Viśnie\\

~kieg-o polecił l!O urzenieść d o ::.we~·c
dom n i z::rn·ia<lomil micisco·sr poste
runek P. P.
\\-królce też na miejscu z;aw'J
się
powiatowy komendant P. P
k·om. \\' ieczorl?"
1 i komen dant posterunku w Zimnej 'Wódce, p. Grab

którzvT wszcz~li energ-kzne
śle.<lzt*
t"·o. ;\ araz ic 1rdnak cała ta zag-adko
\\·a ::i ra\Ya ie~t ieszo:e
niewyświetlona.
\\' ostatniej clrn·ili do·wiaduiemv
1się, że nniom· szofer zmarł. '

--:&;o:x-~ - - -

Usypiające czekoładł<i łodzianina.
Złodziej kolejo~y pr~ed

Z Poznania donoszą:
Swego Ci'.tsu cała prasa poli;ka rozpisy·
wała się szero·ko o niezwykle zuchwalej k1·a
<l1ioeiy, dokonanej 19 stycznia 1926 r w eks
pruie Gdańsk-Warszawa 'n a o.Eobie reerni·
ęranta Seml..•J Pctryi;żyna.
,
OtM do portu p:dań•kie20 zawinął okrPt
1niemiedd. wiozący Polaków z Ameryki,
po ~,ieloJetn.iej tułacz!'(' clo
1 wracając) eh

sądem.

'' ice. a to\Yarzvst\vo poci różni cze ani
rusz skończ,-ć nie moll~O z prohibicja. przvczem .l\'inervkanie na poparcie sweg·o „contra" obficie raczyli się czysta. w którą. zdażyJi się iuż
zaopatrz \CĆ na d \Yorcu w Gda{1sku.
Oczywiście w libacii tei wzięli czyn
1w udział

rćw11ież

d'Yąi

oasażero

"·k, którzy nrzYSir<lli sie <lo g-;upv
...1-b
l ·
na oouu 11e manipu ac1e.
I0 . ·
G
p 0 1 ,_.
k 11• ,_.1 11 Amen·ka11fm·. re"·anż11iąc sic za
Robotnik. któn· co pc"-ien czas
.iez;~-zn~·· „rnna_
a„ow amny n. ~~ c ,,·óclke ...
ma możno;ć 7.arobić kilka złotvrh, lr·.1wz pame~o rJ.ii ·.-. w;ruszyła poC1ą,mrn
czekoladkam.j,
1
które rat11ia. g-o 0d ~mierci ~dodo- jH" -~ar<1zawa do r.toli~Y71
1
Co się stało pozme 1. nikt nie
\Yei. w liście S"\YYm nic wYmie.nia ied .." wln~:n ~ nrt1>d ał~w '\l."a,ą;onn tnf'·
nak miejsca S\YCi 11ran, boi~c sie -·- 1 c~t>1 kla•y i-·E"'1'-11tl ~1-letn 1 ~"'m<'k ~Pt_n:· wie. Faktem icst. 7.e w Aleksandroiak zazn~.C7'.!l ·-- strncenia mrn·et f('- j ~z:n1. z ll~w.orłn rolnik. ale - en i.1·u111<'J· wie pasaż.eró1 · C.7.ekoladm\·wh nic by
Io, a Semkowi Petn·sz,-nowi zziner:n zarobku.
! •ze - włucieie1
.
.

p()gfoslrn ta potwierdza sie. 'V zwla
zku z tern - jak nas informttiią. \dadze miejskie wstrzvma!v wypła
t; l!<deżności firmie, która prowadzi
Ja robotv i bildo,re. :Mówia. że materiał. uŻyt\' do budowv nie bvł od·
1
u·~,1/R p<Jl.aźne7 ~uml.·•.
powiedni, co wydaie się tern dziwniejsze, że r>rzecież budowv dokom·11<·;oł11nPi w Ame~yc~· .
..
. •
wano pod nadzorem
inżynierów
S TRZE L A J D O C E LU ł 1 Po-!ohno nn ll•erwiize.i FtarJ1 -ia <.rlan·
miejskich. Kontrola mieiska wszczc··
.
. na za~1łek. .
.
Broił bez ••zwolenla ~Idem do przedziału w•zedł ia\iś nirzna'11y
łl!I w tei spra,vk dochodzenie.
qkazu1e SI~ b_owiem, z~ , przedste
palłc'I, br~wning 6-cio ai;ażer. a na rm~tepnei ~tacii przv&iadł się
btorC.a OrZYlnlU)e robotmkow tytUmm. strn laią•Y z 111eła· ~
•
•
·
'b ,.. t .\-Il,'-o na nrz eci·a <:! J 1~ dn"i •
lowycl. na hoi do ulu. Pa- 1 ie~ZC2e 1eclen pasa7.rr. Jak to zwvkle. w po
• •
łen1 pro
~
._
.
I
•
.
h
- • ·t
·
~
. 1 · · 1
d a-·
tent r~r . 2295 r;\1:1:„a n•· ,lr<•Z'' '\·wa, towarzystwo zaprz~.1az1i. o !'tę
Komis ja mazi~tratu do ;;prav„· za nocz.... n1 Z\\ ;:J J1HI IC 1, ~
fU,.._le 1.4
klowa, po"!i:rrta curaa
.
_
..!k ·
I
muą ebonitow11, we:l'u~ ~ soba ~a, dzo P,rf'u n t rozpacze n
t·11dowv i res;rulacii miasta, przviem dni, Z110"WU tYtt1fem prOb\•, t>raCUl:ł.
. rTsuai:u z~ sł. 8.95 (urn interes11~::1.ca nn!!awedke n::i ,tP171at
na ostatniem posiedzeniu szcze~óło inni robotnicv. \V ten sposób przer1
zmienia robotnikÓIY prZ\; 60l Wt&L .l "'e~a'>ct1m tulerałc'1l adrnn~ -"Tl vty- c;to<:11nknW r>O)SkD - ::tmervkan<:l\IC'iwv plan zabudowania terenów oto S iel).101"C"
•.
o
•
•"Tlamv :a :aal11;:cen1a„1 nocato.,...„• na l11toW"11•
z;aczeł o się
·
p d
k'
m111ac
DO
pewnnn czasie nawet umchwi„ic 2 ut. zł. 16511-, so ltul m•~'ęhych
na
.a .erew.c:. 1!11:. C:
c7om·ch ul. Górczewską.. Płocka,
"t. 2. 100 utuk ał. ~75- Adresotrać:
.;konczYło n::t.„ sprawie- nroh1b1c11 I
\VolskCJ i koleiow4 obwodową. Ob- tvch, którzy już ponrzednin bdi u
D. w. Kuperman W~rsHwa I.
band szmu!!I·nów alkobolu, którnszar ten, o powierzchni 18 hektarow nieg-o zatru<lnienL Z111ianv te poz\Ya
skn. poczt. 97 • Od.dz. H.
w Amervr.e dorabiaia sie kolosalprzauaczony iest przeważnie na ce la ia mn uniknać 0011oszc11ia świadnaue itad•f4 sięrówn d da ę· 11\'Ch ma iatkó"··
1r:> budowlano - mieszkanio·we. Pi1.\' cze11. Test to icdnak tak lianiehnv Uwa~al Browninl!i
kt 11peci1.l11emu ur1~dt:ediu do 1tr:iela11ia
na J)łactwo śr•tem.
Ekspres pędzacy z błvska,dczna
c;;em uz\vz-ledniono pasma zieleni wn;,·,c;k robotnikń·w, że należv nrzyPltszczać, iż władze nie poz\YOla
=
nęw
ę Sz\· bkościo, już dawno minąJ Lasko')rzv torach· koki obwodowe i.
1

.
-

Lusterko

.

d

~

Nr.

I

I

•

lv w przcdziwn'' sposób doian·. które mia~ ukryte
\Yoreczku skórzannn na oirrsi. Alarm, nolicia, dochodzenia. aż wreszcie ustalono z cała Pcwnościa.. że Semko padł ofiara.
zawodowHh usvpiaczv koleiowvch.
Zako11czono poście-. areszt.owaniem iedneg-o z pasażerów, którY
czestowa~ Semke CZ1ek.oladkami. UsvpiarZiem okazał
sie zawodowy

''°

nrzcs1 ~pca, nicj:-iki Lejzor

Zukin z

Łodzi.

Sad apelacvinv \V Poznaniu, kt6
rv pod przewodnictwem sedzieg-o
Rvnawca sprawe Zukina rozpatrywał, wvmicrz\ ł nsvriiacz.owi koleio'''emn karę J ~ miesiecv więzienia.
-ooo-

jaciela, dziecka, kochanka czy małżonka„. brzystym który wdzierał się jaik ostrze
Kocham panią.. „
przeżyłbym nieszczęścia !.„
Cierpieć z powodu win ich luh nieobce- stali do jego serca ... muśnięciem lekkiej
Czy usłyszała go 1
Cóż mnie to obchodzi? _ odparnośći„ .• Niepokoić się o njch„.
?rzejrzystej sukni mieniącej się złotem,
Szła wciąż krokiem równym i miaro- ła wzgardliwie wpijając w młodego czloOna zaś miała sobie za cel nie psuć srebrem lub barwami tęczy, pr7..epojo- wym ku wysDkim skałom i Ja~ques · nie Wieka wzrok o błyskach stalowych_ jedZrodziło ei~ w nim przemożne, nie życia swego myślą o innych Przysięgła nej wonią perfum c<lurzających jak wino mógł nic \vyczytać z jej spokojnych ry- no jest dla mnie ważne: źycie i szczęście
zwalc.zone uczucie do tej młodej, kobie- sobie nie być nigdy kocharJ1ką, żoną ni
Wówczas pomvślał:
sów.
mę·kzyzny, którego poślubię
:za tyty, wysmuklej jak topola, dumnej jak matką.
Prótno bałem ·się jej wzgardy. JP.st
1\filcząc wpatrywał się pełen lJOdziwu dzień .
królowa, o klasycznych, czystych rysach
Taką kobietę pokochał pierwszlł ży. królewska, bo&ka, niedostępna dla in· w ten piękny posąg w ciało ludz.1<ie zaGłuchy jęk szarpnął piersią jacques2.
posągu z ma1wuru i jak m~rmur zim- wiołową mirością. Ciel'}Jiał męki Tan ta- nych, ale„. mnie kocha! I radością nie- klęty, w aureolę dziewic niedostępnych Ból i zazdroM wykrzywiła mu twarz.
la nie mogąc zbliżyć się do niej i cze- ziemska wezbrało mu serce.
nych.
strojny.
Oczy przybrały wyraz obłąkania„. poclRzekłbyś - bóstwo greckie żstąJJiło z kał chwili cudu, kiedy serce ukoeha11ej
Wod'y Atlantyku jaśniały powoli. Jal<.- Ilu m~żczyzn kochało ją: - my. czas gdy '):lięk11a cudzoziemka ciąg11~ł:1
.)łimpu nie raeząc darzyć uśmiećhe.rn zabije dla niego.
kolwiek słońce traciło siłę, nig·dy je- ślał w ekstazie. - A jednak niczyją jest dalej jakgdyby w ekstazie:
ust purpurowych nikogo ze śmiertelCzyźby miał przeczucie? Faktem było szcze tyle światła nie kąpalo Sreb1 zystO· i moją b~zie !
- Duszą i ciałem należę do niego !..„
bowiem ze Pozostawała w tej lm1racyj- go Wybrzeża. Ostatnie spojrzenie umie1ych.
Serc~ wezbrało mu bezmierna rado- Z radością. umarłabym dla niego !.„ Ach !
Widywał ją przy golfie, w herba- nej miejscowości o wiele dłużej niż w in- ra:jącego miewa niekiedy ten blask ol- ścią.„. Nigdy jeszcze nie kocha( jej tak Jak bardzo klocham go„. Jest J;>ięk11y,
ciarni gromadzącej elitę towarzystwa nych.
śniewający.
pożądliwie.„.
rozumny.•„
tej miejscowości kąpielowej, przy graćh
Co ją trzymało?
Paryż wzywał ludność swą do powro·
Wtem Arnerykarlikia ~tanęła. Jacques
Twarz słuchającego zszarzała. Tr::,vw kasynie* w pierws.zorzędnych willach
Czy Jesień mozaiką barw stroją,ca tu z wywczasów.
zatopiony w swych myślach nie zauwa- ma.iąc się oburącz za głowę wpatryw~ l .
nadbrzeżnych, gdzie wieczorem fortuny w Sn•brne Wybrzeże i
Góry waliz niczem wyookie bałwany ŻY,ł, że wspięli się na skałę g6rującą na się w mówiacą wzrokiem niep1·zytomnyni .
postaci brylantów panoszyły się na bron
Czy też atletyczM, piękna męską morskie wędl'owaJv codziennie na dwo. trzydzieści metrów nad morzem.
- Boże! - dodała ok(utnica z nozowych od &lońca ramionach pięknych swą urodą sylwetka Ja.cques•a wpatrui1- rzec kolejowv. Wille pustoszały.
Piękna kobieta nacJwtona nad prze- g-arda. - jaki pan jest brzvdki. .. brzyd ....
cego się weń jak w bó~two oczyma gcJacques drżał na myśl o bliskiem roz- paścią patrzała w płowy _piasek. NO'tdrza ki„. 8mieszny w porównaniu z nim„.
kobiet.
Gdziekolwiek się zjawila w swej reja{'emi o~niem miłości?
staniu z ukochana. Jakkolwiek pełen na- jej drgały.
Konwuls:vine dr~awki przehiegły ri ,J
przepysznej toalecie - arcydziele najOd miesią.ca wi,lywala ~o codziennie dziei nie ośmielił się dotychczas otwo- Kocham cię.„ - powtórzył Jac- śmiertelnie bladej twarzy mf·1lłego człn·
stawniejszych magazynów krawieckie~ - w luksusowej willi, w której mieszka- rzy~ tej swe!!O serca.
ques rzucając się w szale uniesienia do 'W]e~1a~ Wzrok obłąkanr ~ił w przero.zlegał się szmer po.dziwu odda.Ją.cy ła. Spotykała się z nim w ~ą.dzie, w reLecz chwila stanowcza nadeszła. Nie białych ie.i pieszczonych rąk.
paść pod swemi nogami.
hółd jej władczej urodzie i niemem u- stauracji, przy golfie. w
kasvnie, na mógł milczeć dlużej i nie widząc w za.
Zaledwie jednak zdążył dotkn~,ć ich
- Ach! Z jaką nieci~rpli\vością czewielbieniem promieniały twarze.
rautach, koncertach i wieczcra,_;h tar.ecz- ślepieniu swem nairłej zmiany w zacho- rozpalonemi wargami, gdy dumna Ame- kam chwili naszego ślubu... _ eią.gnęh1
Nikt iednak nie ważył się ze słowem nych.
wani.u się Amervkan~ri szukał odpowicd- rykanik.a wyrwała je, cofulęła się i ... w p-o- nielitościwa 'kobieta - chclałabytr. ji,1
miłości zbliżyć do te.i wy11iosłej kobiety.
Trzymał się zdaleka, lecz piękrna Arne nie.i do wyznania chwili.
stawie obronnej syknęła przez zaciśnięte być w jego obfęciach, i... Nle e.ffb.fa.e (jaJ
'<tóra tyła na ziemi jakgdyby nie widząc ry1k1anką C7iltła, że żar miłości palił się
Skoro więc tvlko wyszła z sali re- zęby.
szych sł6w J acquE>s z ~'~"" oło :iv~em
i nie słysząc nic z ziemskich spraw„. Nie w nim i niedaleka chwila kiedy wybuchnie !>tauracy.inei podą7.vł za nią
nroponuj~c
- Pros~ zostawić mię w spokoju !„. l"'Ozpaczy rzucił Sii:! ze slca.ły w mo.rie. P e
wiedziano nic o stosunkiach iej rodzin- niernwstrzymaną płomienną lawiną.
pa1·t.ię golfa. Zgodziła się lekkiem ski- Pan oszalał ch~·ba !
k;Jku chwilach' wa11d r ~'!Ili ~zę
nych i przv.iac;el~kich ! Nic również z peMimo to - wbrew swej dotychczaso- nien•em głowy.
-Tak!.„ Szaleję z miłości dla pani!.„ śliwv znikł z jego ~
'l':vpetij rriilosnvch jej se.rea, które nie wej taktyce - nie unikała towat-zvstwa
Zrobiwszy jednak kilka dziur żaledwiP. - wybełkotał spoliczkowany.
Amerykan]{a w6wczaa wy~.oa~
mogło bvć chyba z kamienia.„.
.,.oilrochanc-go młodzieńca. Nieznana sto- tłumacząc sie zmęczeniem poszła przed
~ Patrzcie ').)o'.lństwo ! - rzuciła mu sie dumnie. Błyslf fr+.Jmh ~ w
Odwiedz;ala jeclr>ą miejscowość ka· dycz paraliżowala jej wolę. Lp;nęła ct,\ siebie - w !ifronę skał nadmorskich.
wówczas w twarz wybuchaiąc szyder- sf.alowem s.pojrzenłu.
'
-· i
q;eJową po rlmiriej nie Mied1aj<i.c się w lego nieodstęipneg-o partnera gier, zabaw
Z sercem jak młotem bijącem Jacques czym śmiechem - pan dobrodziej poByła znów bezr>f.....,1... !Rłl
ia<lnej na rHuż\'i. Nuź.\'ła ią bowiem I wvcieczek mors.kich.
sze H wślacl za nia.
zwała sobie m6wi~ mi o miłości? ... Co iej już uwiklanłe tit v ~
•
ro<lzienność. Lubił:l obce. nowe twarze.
Wzrok jej tonął z rozkoszą w cza•·Trawa UQ'ina'<1 ~ii:> pod ich stopami . Ul zuchwalslwo' Czyż pan nje wje, że Przemo~ła 71 ~ble ~ 1111
żadnemu oczuciu 71rzviaźni nie por.woJ:fa nych iak węgiel oczach Jacques•a.
Cz:vstv błekit ,,;cha i :i.1, t'iem1ierzona ko- wyC'l1odzę zamaż?
Nie sl~ła się lrom~ ~ fł!~~..ił'
J
ntknnen1~ <:ir.>. 7annemu słowu miło~ci
Nie dość ilia tern~ pl'ZY'.7;:\'-Wał go nawet. puł1> 7w1s;lł n.<irł i<'h .v.luwarni.
Jacnue~ zarhwia? s1e.
Te!?'o samego wfttt:ION ~ ~
71atr 1'1orsl::i ~w;nc7~1 \'I·. id\ u~zarł1.
wyr>nnr1edz1eć ~·ię ....
jak!!dyby dopomin-ając s-ię o wyman.'.e
- l'!i.eT.„ Nie!„. Ni:!„: . . krzyknął wy wiózł }Ił~ p ~--. ~
~nć
11r-zni-:!'l
7).-.mskie ~~ <lespotycz mifo~d.
W fakt monołonn.ei ieP.'o skargi tlO chw1l1 chw.vt1tJąć znow JeJ dłonie - 1*zeże.- ~ ,r.........,,~ ~-~
ne: każą drteć o W.rowie i ivcie przvP1·owokowała go:
śmiechem src- Ja(OP<>s szepnął cicho jak W'e&tchnienif'.„ Tyś moi ar Nte mo2'e cię straci6 Nie ~ '"
.___.
......~

JAN RAMEAU.
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PIELGRZYMKA JUBILEUSZOWA KOBlET KATOLICKICH NA

JASNĄ GóRĘ.
RE
Zwifłzków
Rzeczypospolitej
Polskiej
'~·-·--·-----------------~~~-~--~-~--~i
s~rn~rmPol.ck~~M~rn~
Ka~~hl~
2

• k ow.
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Zgo d ny p Ian t rzech

Konferencja porozumiewawcza związ
ków sportów zimowych, odbyta w Kraku.
wie - zajęła się dwoma zagadnieniami:
tenninarzem ruwodów sportowych i etwor2!6lliem warunków, umożliwiających i przy
ipi.eszających rozwój turystyki zimowej.
Jeśli chodzi o kweatję pierwszi! to
program tegoroczn}'ch imprez sportow~·ch
wstał 1Jt11talony drogą porozi.ua :e,ita 3 uaj
1~'1żniejszych związków:

narcfar~kiego,

h.,

kejowt>go i łyżwiarskiego.
Pierwszy, jak zwyklii'.', odznacza się

rozmachem:

w orbitę swych· wpływów wciąga mieje<"ow'o
ści i uzdrowiska, dotąd hiern·e w sto „ '; n
do narc:ian:twa, pragnąc tą drogą rozezc • ..::l~we

nowe siły.
Hokeiści ·o~r:miczyli swe
powazrueJsze
imprezy do 3 miejsc: Krynicy - kolebki
hokeja, Katowic miej~ca, gdzoo i8t'Aie... ~.
nie ~rtunn.el!o lodu uniezależnia, w p·ewnei
ml'crzc, od niespodzianek atm'osferycznych
i Zakopanll',go: to ostatnie wyk•1zuje w se7<1
p·ocl«tawy i

zyskhlt.1ć

'lach ostatn;ch jeśli nie wrogość, to w każ

NA/iźi~~~11NFORMACJA o MODACH

odbędzie się

TO

powszechnu jubileuszowa pielgrzymka ko
hlet katolickich do Częstochowy· W dniu
tym kobiety • Polki oddadzą hołd Królowej
Koro'ny Polskiej.
d
Program pielgrzymki przewi uje uroczy
ste nabożeństwo przed cudownyń1 obraz.cm
Matki Boskiej, procesję Marjańską :te świn
tłem na wałach Jusnogórskich, oraz Drogę

konfe ren ej i .sport6w zimowych.

Plon

dużym

w dniach 5 i 6 listopada b. r.

zw1ąz

gów popult.imych, rozszerzenia zarówno w
czaeie, jak i w promieniu działania bile

ka

Do nabycia we

wszystkich
ks i ę g arnia eh.
kioskach ulicznych i ko 1e·
j owych T-wa
„R u c h"
u sprzedawców gazet

CENA N-ru

30
GROSZY

łP'9

PRENUMERATA WYNOSI:

Znanv motocvklista piotrkowski, ustanowić rekord św·iatowv wvtrzyo. Karol K. zamierza wkrót·ce <loko·· małości w jeździe na motocyklu 'v
nać wielkie_g-o czvnu sportoweg-o: czasie ~o g-odzin, prżyczem w czasie

kwartalnie

1 zł. 80 gr.

tym przebędzie około I.OOO kilom.-:trÓ\Y, nie schodzac ani na chwilę z

półrocznie

a nawet
nabierai~c benzvne w biegu.
Pan K„ jako piotrkowianin. vrai:r

3 zł. 60 g_r.
roczrue
7 zł. 20 gr.

motocvklu, iedzac. piiac.

na===

notce

rzf'~:::e

Punktt>m wy}fo'.tl

p~nująry kry7.ys

n J- !.

PRZEDEWSZYSTKIEM Pił.KA NOZNA...

turystów.

1I

t

,

I

ł>yło Etwierdzeni-ć,

mul';

I

zaniami mody
UCZ1' kroju. szycia i ozdabiania
sukien
ZMIENIA nieużytki b"'arderob,. w
wytworne modne toalety
MYŚLI o estetycznym wyglądzie pa·
ni. pana i dziecka

I

Dl. u

Pismo poświęcone ubraniu eleg•mckiej kobit>ty

ZAZNAJA\UA ze wszystkiemi wska-

0

.... R u

ż · d ego

miesiąca

nie wsławić rodzinne miast.o i dlatc~o też pro jcktu ie wyczyn swó i usta
nowić w Piotrkowie.
miftpńw świata i Europy.
Piotrków-Zakopane-Piotrków, przeProjektem P. K. zaintereso,y~ ·
Luźno zwi:/z::ma z iml)Mzmni turvstyka. bV'\.\·aią.c ten ,.odcinek" ,,. 28 i pół się łódzki klub kolarski „TJnio:'"
:inafozla hod:.ii ŻP, 11a1,'peŁnieiszc n:.i;wiet.•.mie n-odzin i prawic nk schodz~c z ma- vertraktuie z kandvdat.e.ni na
1
W BZPr('/!:U ref•,-atów. wyi:r 0.szo'Llyeh 1"1 ple SZ)'llV.
Strza ~Wiata O zorg-aniZO\Yanie t\.-cll
num 'lcńnfrrenci' W r.rrultade zlł'low:ono
Obecnie pan K. pocłeimu ią.c się zawodów ·w Łodzi.
1·ed a1h-P. em 17i-r' •i~ rPpre:;;en•o\~am·cl1 wła·li
•
nereu dezyrlerntów, k·tóry·cIl zreal fzowamił
1.· ........'Y

,. .
przyl'ią'>Jl;,..

DWU1YGODNIK

Wychodzi
1 ·go i 15 ·go

Piotrkowianin zam erza pobić światowy rekord.

S p o r t p o Is k

PARYSKICH

diiWi2ł

JO GODZlll IA MOTOCY„LU+
„
.

„

UWM! 5'11*

tów powrotnych, wproM1dZćnia szeregu po
ciągów o lokalnym zasięgu, umożliwiają
cych wyjazd w dnie przedświąteczne, a p·o
wrót w święta wieczorem itd.
_.]
k, że Krzyżową.
Zwrócono wreszcie uwagę vurojowis
Niezależnie od uroczystości religijnych
zawody 11portow.e: - jako czynnik rekl\tmy
danej miejseowości, należy postawić
w wielkiej eałi „Panoramy" wygłaszane hę
na pierwszem miejicu,
dą reCeraty 11połeczne do kobiet. Ze wzglę
zarówno ze względu na zasięg prasy, 'która du na cha1'.ikter religijny Zjazdu, w piel
dociera wszędzie, jak i ze względu nt.i licz grzymce do Częstochowy mogą brać udzia1
hę czytających notatki, zapowiedzi i spra- wszy~cy.
wozdania sportowe. Dla tiego zdrojowiska
Zapisy na pielgrzymkę przyjmują do
powinny z tych choćby wz-ględów jak 'ilajin <l.11ia 28 h. m. Katolicki Związek Polek, ul
tensywnie.i organi110'\\•.lĆ i euhsydjować im- , G1łańska Nr. 111
. od ii;odz. 10-14 oraz Dir·
pr~y sporfowe.
cezjalhy Instvtut Akcji K•.ltolickiej ul.
-..()(').,_
Ks. Skorupki Nr. la.

dym razi~ oh'ojętność
dla turniejów hokejowych;
czv to nastawienie uda się w tyn1 rokn znue nabić światowy rekord wytrzymani~ - pokaże -.1Jjbliższa przyi;:dość.
\rości
~
Naiwiękfzy rozpced organ;~1c,·jny wyka
w 1ezdile na motocyklu. ·
.
zują łyżwiarze. pozo„tający pod kierowni
. R~k.ord. ten wvnosi obecnie 26 g-o
ctwem ~n. \'ritkowsk~e.go. u„adowili się dzm t nalezy do Amervki.
na rlnbre w Kato·dc:ich i w Zakonnem,
Pan Karol K .. przed nod ieciem
p.dzi..: nrzewi-Iuia ~r.ereg imprez mi<;;cłzyrtt1·0 sie zadańia od1bvł w formie ..Łrenin
dowvch z zawoiłn'l.:nmi. nos·zącymi tytuły f.TU " podróż na motocvklu na trasie

~··

------~---------~~~~~~~- -~~-----------------------

te
.Domeną sportu w Rumn?ji je~t piłka I niowcach ol;.azywał większą ży~~Ol'l.lO~Ć na .
hyć przyczyną pola nozna. Lekkoatletykę up:aw1ało się dotych / polu wychowania fizycznego, to też należał ,
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UDZIELA wszelk ich wl:;l;nzó1n•k z

I

1

k

w sz.lu ' !'.u 1~rra01,a
się we wv~sth1d1
okolicznosciach życi.1

WTAJEMNICZ\

i i. hi ~jco)'.
STdziedziny
RCZ \ Ikosmc1yk
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A
I~ c' \!C'j. za.J OlUJ<lCCJ
Jektury w postaci nowel i feJjetonów
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I Redakcja i Admłnistratiu: Warszawa. Prac Zamkowy g [ SnleL 87.
.
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T~lefon Z3MO i 7e7-03

~ffi~ k~z~w~ry~yhlimpr~rnicn:ajtj ~~ba~wma~agry1 n~wyhyfywo oo~ najłęu~h kluWw ~ortowy~ na!·~~===============================~
or~anfr:tl'ii. Wysun~ęto wi~c projekt - na góle nieznane. w;ród kolcrji polski.ej je li Bukowinie i przez kilka lat z rzęd\l nosił o !k \\ 1111\,'J;,c.1~ {; \\~1,v o.<l~..:11 uu llUU.\..:• .I . l! 1111.;f by!l.J1· \\J~Z~r J).lllL nakz~ ~l.\;,IJ ć Lnac;: ki
l"ZÓr wło~ki ~ zorganizowau;u •Jnich p'ocią dynie kluh !>portowy
„Po,on,;•J" w Czer zaszczytną
poczt<Jwe za 30 p;r. Wars,zawa Soloc 87. a wyśla naotychmiast osta~n1
n um ~r - iak:l

80 tys.IA(U złotych w11da11· P·1l cu ~"n ł(f '1.a?i „ (11 I n::uęb)~;is;:~~'ll~..::,ko:~~~ ośrod
„.:..a eksped:cfę ol~~P~i=i!~. "'~il) I:!::;l~t~~:;:,f:~i:i:·.::~~;,:i;~;„;~,~';,::
2

ł

ł

„

Klub

w

••

·-·-

_;az::Y·

i[

ODCZYT CZERWONEGO

ciziatali1ości.

KRZYŻA.
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11ca- \V szys tk•te wy dat k'
-1 zosta v pnk:-vtc. '.l 1
r
,
·
go n:,sl~dztnie Polskiego Miedzvor)!ani· remanent kasowy w wvsokości 150 dn· I
Przechodząc do o~ólnej chnrak.cerystyki
Staraniem Sekcji Odczytowej Od~
'W
I
zac ,Jnc~o Komitetu do sprarw Olimpja- larów zo~tanie przekazanv PKO w 1l~lski.:1?_0 żv~:a ;portowerm w Rumun.i_i,_ na dó:i~u Lóci.?.kiego Polskie?~
Czerwo- I Teatr Mieislli - pop. Ci1rce: wiecz. Mariusz.
d:v.
vVarszaw1c.
J lay stw1erclz1c, ze wkrac • OC'l na włascno,'('
Krzyża w dniu dzls:e1szym o goTeatr Ifame ralny - l>Op. Lichwa rnieszkanio
5ekretarz komitet~ dr. Kalisz zfożv.t
~cbr.anie pcstanowiło zd.cm~ntow<1ć, t~ry. W rok~ uhi~f?łym_ został m. !n· zor~.~ 1
12 min. 30 w p'.)ł. w sali YMCA: wa; wiecz. „Umiłowany Leopald".
nb~zerne sprawozdanie r2cclmnkowe, z po~1osk1 o rzekom:vch naduzyciaC'h w j n1u:wanv w ncrpn~u ohoz harcns.k1 w Cln 1 j P'10t··k
k 89 dr Kalecka wp.i,ł0<i
Teatr Popularny _ Targ na dziewczęta.
1 ows a
t'
'k · P' 1 ·
k '
d · f d
1· ·· I ·
l
d ·
cl
ł
'
·
l<k.oreg-o
wym a, zł,e o 0111a atmery san-_ !zacrz•el 7;~e un uszu o 1dmp:1s \!ego ora'~l .JO.ce, ir zie pr zepNr~wa ZQ1;0 Rea y sz~:~~ 7~· 1 odczvt n t.
„O
zarazku
gruźlkz:;·m·
· \·
Teatr Popularny w sali G~yera _ Whkto-rJa
s a wvasvg-nowa a na 1rnsz a na ze1 - 2 g 1 we sorawoz ame ze swe1 1'.'e "portowyc i.
a ter.cme umnnJ1 1stm e
·
· ł
: jej huzar.
~k~pcdvcji olimpijskiej poważną kwotę d~iatalności wyidać DO dniu 20 paźd'Zicr·· i;: następujl,lce polFk'o:: organizacje Aporto- Wstęp bezp atny.
Teatr
ł\\eJodram:
Królowa przedmie•
9.000 dolarów. t. j.
Ir.tka.
,\·e:
- 0 0°ścia.
80.000 złotych.
1) TQwarT.\'S,WO !!:imn ..,.Sokół" w \.zer
Adria - w pogoni za rniljonami.
·
·
MILOść DOŃSKIEGO KOZAKA"
'lJOW "eh (!f'kcif' : hok<n •twa. lckko:i.tlctycz
"
Capitol: - Szanghaj exprr:ss.
na ekranie kina „Pałace".
C~s1'no.·
- l'l
•.•ata Hari·.
r(l ...,.;,„"•-. .-,ro:lvf°z!la„ l '(lC1\:f'\' 0\\.0. ) !
n
~ROTKAC~
?.)
Kl„1,
~n·
.
'l„!mn•
•.
Poln•1:n":
p
dłuższej
przerwie
pokazano
nam
znowu
Corso:
I.
Lewy i S-ka. li. Walka o dJa0
110 ry sport w Szwajcarji.
:n ..H . H. S" - fT·1rrerki Klub Sporto film produkcji sowieckiej z życia kozaków d"f1
memy.
Szwajcar.ii rozwija się doskonale no-,
W roku przyedym odbędą ~ię w Ge ne I wv I <~'k<'if': lekko~!l•~'h·cma. izier i zabaw skich, obraz 0 wartości rzeczywiście artystycz·
Czary: - I, Ich dola i niedola, (fliip i Flap).
~y eport, hokej nu wrotkach, który Jest od· wie pierweze mistrzostwa Europy
· tv„~nl'. h o·k-sersKa
1 ) ;
Il. Indyjska krew.
1;1rv•
nej.
powiednikiem hoki.eja lodowego i uprawia·
w tym 11,owym sporcie.
""'~
'
c:.:
cl
•
ś'
Cyrk
Staniewskich - Wielki program cyr•
b
4) Kln ~portowy ,, ".- •1' w · „a ago
Tak piękne zdjęcia, jak w filmie „Miło c
;'
-oookowy.
ny jest przez hokeistów na Jodzie.
rzt>.
dońskiego kozaka", rzadko można zobaczyć na
Grand Kino: - Kocimi mnie dziś .
w„ wszystkich tyc11 kluhac11 obecnie ekranje. Cudowne krnjobrazy, ujęte po malarJar: - Sałatka jesienna.
sku, poszczególne sceny zbiorowe i typy mają
ICORllCUllłS DOĄOWEGO W~lłOBU llAlłT wprowadia się
Ludowy: - Broadway.
na;nou:szP metod.\·
w sobie coś odrębnego od wszystkich filmów
Luna - Libmka chce si' rozwieś~.
Wspaniałe wyniki c ekawej akc · •
:;; zakrern WY<'l1owania fizy<'"P•0 ~0. kłarbiP rosyjskich produkcji amerykańskiej. Znać w
Metro - Ułani, ulani, <hłopcy malowani.
Wobec nadchodzącego sezonu spor· 11uowanie pracy dla zwiekslenia zastę-1 ~fo ~pec.folny · nacisk na r·"•r·"·rne i prawi filmie na każdym kroku
Mimoza - Glorja.
tów zimo\vych - ~u aktualną sta· pu instruktorów i rozpowszechnienia <!łowe odhnvanie treniu~ów w po;;zczef!Ó1·
Oświatowy: Ola doro>l. W tajdze Sybiprawdę i rzeczywi.Stość.
nyc11 sekcjach.
je się sprawa dón1owego wyrobu nart domoweg-o wyirobu nart.
ru; - dla mlodz. Walka tytanów.
Scena połowu ryb w czasie burzy na Donie
i ze sprawa tą związanych kursów in\V t~rm celu odbędą się liczne kurPrzy umie;ętlłlem i rzcczowem . sborrly·
Palace - Miłość dońskiego kozaka.
strnkto~skich. .
.
. sv przysposobienia narciarskiego, kursv w:miu WVl"iłkó'~ wszystkich ~ol~k1ch ~1~1· wywołuje wprost wstrząs, swojem ujęciem rePan I Bal w operze. II :żółta kontrabn.nda
. Akqa narc1ar~k1ego p. w. w seZOl}IC narciarskie. dla nauczycieli szkół pow- how ~v Rum~?.l!• :rort f>?le~1 mewątphw1e alistycz.nem. Sceny z życia są również świetne
Przedwiośnie Odwieczna pieśń.
ub1eglym pozwohta wyszkolić 165
~zechnvch 1 liczne kursv
zacznie rozwi1ae się nal.ezyc1e.
oddane, jak np. wyjazd po narzeczoną.
Rakieta: - CzaruJ11cY chłopiec.
~t;·uk~orów narciarskich, 599 orzodownidomowei;to wyrobu nart.
Resursa - Zemsta nietoperza.
Tematem filmu jest odwieczna zdrada. Mąż
Sztuka: - Dwa serea bilą w walca takt.
kow 1.
• •
Ponadto - zo,rganizo.wany zostanie
na wojnie. żona w międzyczasie uprzyjemn:a
. Jed.enasc1e tysięcy narciarzy.
konkurs domowego wyrobu
na.r t. do·
DJO-KĄC
Splendid: - Głos pustyni.
sobie życie w objęciach kochanka. Obok intrygi
AkcJ~ domowego '".Yrobu nart dała w towanv licznemi naITT"o.dami.
Zachęta Błękitny ekspres
erotycznej film nie jest pozbawiony tendencyj
RASZYN, ponledzlalek.
wvuiku sporządzcme okoto 5.000 par
·
l l.40 Przegląd prasy polskie]. 11.50 Kom. socjalnych.
1art.
Zadaniem akcji narciarskiej p. w. w
Cały film pr7iepojony jest kozacką pieśnią,
TO CO NA.1.l'llODNif.JSZE.
m~teor. dla komunikacji lotll!iC~eJ. 11.58 Sygnał
W rl'7ie przeziębienia, bta.ru, zapalenia rair·
. .
~zasu, 12,05 Program na dz. b1eż., 12,10-13.20 ilustrowany oryginalnerni pieśniami w wykona.:.
;ezonie nadchodzącym będzie kontyWyszedl 1uz .z cLrn~u fenomenalny W!pr<>st
.
omunikat
dzdeli pu ,v bólach ner wo\>y.:h i łamaniu w ko
Nr. 20 „To co rnaomoctni•ejsize" (30 gr.) Artykuł Plyty. 13,2<) Urz. kom. P. I. M. 15,40 K
niu słynnego chóru rosyjskiego ~Wielkiej Ope śoila•ch, należy dba 6 o codZ1Ienne regularne wy
wstępny daje n<!.m nietylko ,co" mamy nosić. g-ospoda•rcty. 15.55 Przegf11d kornun!kacyjtiY
ry Państwowej" w Moskwie. Zwłaszcza efek- próżnienie i w tym c~!u u żywać pól szklank:
.KĄCiii: PANI DOMU.
ade i ...ia-k" to nosić. co jest moiże na;waż. 16 oo Skny11ika pooztowa. koresp. l:>ież Ołlllótownie
wypadły pieśni kozaków
naturalnej wody gorzkiej „f'rartcłszka·Józefa".
„FALl::!~~WE PROSIĘ''. Ka.wałek pięknej, białej niejs1zem.
Nastep~doe ma!ITJY .~oga.to ~ustrowa·
dr. M. Stępowski. 16.55 frainc.uskli (kurs
eietecmy bez kości namoczyć w wocizie z1mneJ na 12 ny ~~ykut „Suknue wełnniane. " ••Wazne dro· A,
ciągnących na wojnę.
t) 16 2n Pl t
16 40 Nieznane osob'l·
;;o~zm. Wybierać cielęcinę
Uustli. biał'ł (najlepie; b1azg1' ; tak bardro przvczYlJllaaa.ce sle do pod- <>1emen · ·
""'
Y y.
• "
Obraz faktycznie zasługuje na obejrzenie.
1ucwD4>· Ugotować 11mak z wioazc:zyzny,
wrzucu, nie5ienfa estetycznej całości na.s.z~j sY1wet· wośoi Małopolski", WYCt p. T. Kutz. 17,0(1„d • wr:ui<:ego smaku cielęcine, gotować na wolnym ki. Dz.iad Bieliizny „Nocne koszule damskie". J7 55 Kotteert kameralny Belgi!ijskiego Królew
Pod względem technicznym stoi na wysokim p•
0(1liu w niewielkiej ilości smaku (powinno go być
od na.jskromnleJszV'Ch do na.J· sk,ieg-0 Tria Nadworner:o. W przerwie (oko!o ziomie: niezrównane zdjęcia, pomysłowe mon·
t~ .e. 1>by na.krył mięso) tylko tak długo, ieby cie· śl:iozn~ modele .
p
le ·J.na nie była 11urowa. Wyi;itudzić w smaku, a gdy stmJme:Jszych. pra<kłyozne wLSka.zówki „SZYie
sama''
a
potem
„Trochę
historii". „.Płrusz.czyki 17,ZS) Kom. dla zeglug! I rybaków. 17,55
ro- taże, efektowne skróty.
zllpelnle zimna, wyjąć, os,czyć i podzielić na równe,
Barszcz z uszkami.
Warto zobaczyć również film dla artystów,
„Dra1>01Wane pr.zybrania". gra.rn na dzień następny. 18,00-19,00 Muzy'<a
na palec grube plastry, ul<n.yć na półmlsku 1 zalać dła pa.nienek" r.brzanem tartym, wymieszanym z gęst11. młodą, wy które tak ładnie odświeżają sukienki. czynda lekka
W prterwl'!:
Wiadomości bież11ce którzy dają prawdziwy koncert gry aktorZrazy z. kaszą.
torową śmietaną. Przybrać
półmisek
gwiazdkami, „mło<lo i są bardzo twaorzcrn:e". Nowela „Ma· 19.00 Rozmaitości. 19 za Skr:r.ynka
pocztoiv--a skiej, jak i dla z.apoznania się ze 'Współczesną
Kompot z jabłek.
wykrojonemt z gotowanej marchewki, plasterkami donna Sleeping" Janm:v
Putuaityic.z SurynoweJ,
.
'
"
.,
korniszonów, galaretk11 przygotowanlł ;
cielęcego p1icJme wzory palt
jcsdennych _ najmodniei- roln1cz~. 19.30. ,.Na wf.dn()kręm . 19.4:> Praiso~.j rosyjską twórczością filmową.
rosołu, listkami świeżej sala.ty, ja.jam!
na twardo s·zych. „Garnitury
marYllarkowe"
Teddy. Dzilenmk RaodJowy. ~.00 -?2,00 „Marewiry ie
i podawać w sezonie, kiedy trudno o prosleta, za„Schludność to elegancja" - .;Sezonowy przy. sienne". opt:retklt r'.rn~ryka Kalmana. W przermlest proala.ka po rueku.
\VINSZUJEMY.
jaiciel" i „Trzeba_ wie~z1teć że:··" Tak. 11a1praw- wie (okoto 20.4S) Wfadrimośoi s.portcwe i Do·
.
.
• ... " "
.
. - :\,.. „
•-' '
:··~
. 22
. .
t
Jutro: Rafałowi'.
OllS'l'D PIASJCOW!l WfltWDl'l'llJI. Utrze~ dę; trzeba wiedzieć. ze orze!)Jiekny ten nume~;
n •l pianę 20 die. maela 4eserowego, dodajllC potro. airtySityczn~e wykonany, p.owtimten sic znalezc: datek do Pras. Dz .R~dJ . :OO Skrzyll'~a po~z. .
LECZNICA
W schód słońca 6, 12
dm 20 rlk. mąkl kartoflanej: gdy jut utarte, wbl· w kaooem mieszkaniu. gd.vie żyje kobieta. która techn. korespond. b1'!z. omowtl p. \\!, rrenk1e1 ·
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[o z1~towat iutro na o~i~~ 1

j11ć

chorób oczu

ł ci"61e ucierać (jaja
wb!Jać
wlęcel 5-clo minutowych).
Gdy

po Jednem 5 jaj

vragnie być zruwsze młoda i o!ekna l eleianoko 22,15 Muzyka taneczna. 22,55 Komunikaty, 23.00
23.30 Muzyka taneczna.
wszy1tkle jaja wbite, dodM 20 dk. cukru • pudru, a zarazem tanio - ubraną.
trzeć leszcze 111 minut t wYlać ciaeto na
blacbe.
,
~
. ....
. . '.. ~ . '
. ~
....,1ożon11 białym papierem. który trzeba poamarowa~
KOENIGSWUSTF.Rt!A USEN, poniedziałek .
ma11lem. Ciasto po wYlaniu
powinno tworzyć na

w odstepach mniej

ze

.

Yo-Yo

blasze wantwe grubą na4palce. Plec w llrednim
p lecu 1)6ł godziny. Po lekklem przestudzeniu przekrajać na pół (tak jak torty). Jednt polowe
po- Sanaaeja Paryia i Londynu. Gra dla dorosły. h
WT•ylamy za sł. 1.20
i< maro.,..ać grubo marmeladą mallnow'ł. dl'Uglł nało i n:iłodsieiy. Jut w Polsce h ń warstwą mMY migdałowej. Zlofyć tak, aby ma· 11t. wru :a wy1yłk11 w 1nac:rk1ch poc:ztowyoh.
~~ przyle1tala do marmelady, polukrować po wlerz- adrHowat:
rhu pomadk11 maraskh1ow'ł 1 pokrajać na podłu1:_
W•rssawa 1. !>krytka 381 Oddz. 6.
n•• czworoke.tna elutlłft!lką. albo na niewielkie tr6J-

JA rt O 0 MZ A L S K I.

kat•·

Sprsedaw•:y poazuklwant.

lKo~

.,, lwi 1

4omUł,

I

,,Problm długów wojenuy.:h"
20.00 Tr. z Berlina. Zl.10 Tr. z Ha1mbun;a. 2.?.4"i
- 24.00 Tr. z KolonJ:. „Wesoly wlec.zór"

nr. Wegerer;

•tałemi łóżkami

DOKTORA

1400- 15.00 Transm. z Berlina. 16,30 -·17.30 \
Konc~rt z Berlina. 18.0C- 18,25 Dr. tl. Just: Kon
certuje.my z uiewidziailnym pairtrteirern. 18,31'!

18.55

Zachód - 16,28
Długość dnia I 0.16
Ubyło dnia 6,31
Tydzień 43 .

I
I

DO N C ff I N96 A
lu. Piotrkowska Nr.

•

tel. 221 - 72•
fuylmui e ai4 chorych wymagai~aycb
prubprania w 1.unl11y (operacie atc
lakh chorych pn;ychoasą•Tllh.
9 - 1 i od 4 - 7 i pół.
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STAROŻYTNI. RZYMIANIE

.

Iac o ta orow... •u~~ ··~!'~"A~ czyścili z~by suchą kredą
Kazałem
go
pos
· Jak Clemenceau zemścił się na cenzorze.
człowiek
„ ~A _.. •TADOŻY'TRO"CI

Wieloletni }>rezes Rady Ministrów
Francji, Clemenceau, znany jako najlepszy organizator s-ił moralnych i fi~ycznych narodu francusk.iego, jako ,,ojciec
zwycięstwa", był z początiktiem wojny
wydawcą i redaktorem opozycyjnego cza„.,..p1·sma ,,L'Homme Libre" (Człowiek
wolny). Czasopismo to urnieszczaro dość
1"7asto krytykę niewłaściwych posunięć
~..,
rządu,
za co było przez cenzurę wojskową nielitościwie konfiskowane, tak że
Clemeneeau :miienił tytuł swego pisma
na "L'Homme enchaine" („Człowiek za."V

w~:~~n;;~h

wał
Clemenceau jeszcze
działacz polityczny
kut{v

zwykły

aoonfi&kat interwenjojako

Na1mme1szy
sw1ata zman
przed kilku dniami w stanie Indiana w
Ameryce. Dożył późnego wieku 88 i'at:
Wysoki tylko na 55 centymetrów, od
kryty został w 1882 roku przez słynnego przedsiębiorcę cyrkowego Barnuma.
\V •
swego życia dwa razy się
. 'ł , dciągu
b ał rozwód Poz"'.,iem. 1 wa razy r
·
nę
ocenianą
na
fortu
t
ł
s awi znaczną ·
•
J OO OOO d I '
•
d arow.

obraził się...
Spotkałem go później, jako

prezt>s
Rady Ministrów i minister wojny; mogłem go posłać na front. by się czegoS
koniec końców nauczył, ale opowiada·
noby, że się mszczę za tamtą rozmowę,
więc kazałem go posłać do taborów... Tam
był na swojem miejscu, - ten, który
bezczelnie ,,kontro!owat' mój patrjotyzm"

DENTfST• Ił

9lf

•

-.

•

•

W interesującej rozprawie, która po- tury, lecz, że stardytność i pcahisto

jawiła

się na łamach pr_asy szto~holmskJiej prof. G. Thouren, Jeden z kierowników Szw. Państw. Instytutu dentystycmego w Sztokholmie, dowodzi na
1 k
h
podstawie ostatnich
arc ~-e
·
kwykopa
d t ist
ologi'cznych, iz sztu a en ys yczna
· kn11
J. est bynaJ'mnieJ' przejawem nasze1 u -

rycZil1e cywilizacje doskonale zdawr.l)
sobie sprawę z roli, jaką odgrywa pie
Jęgnowanie z·ębów w dziedzinie zdrov. i~
całego or11;anizmu.
W o"'tatn1"ch mie:oia.cach ubiegłego ro
~
ku wyk/"'Mano
we Włoszech cały szereg
~ł'
ko§ci ludzkich
z tzw. epo'ki etruskiej, wśród kof,c1
tych znalazly się trzy szczęki, a badania
archeologiczne wykazały, iż s1~zęki te
posiadają kilkanaście dosko.nJJie dopaso-

za m1eSl
. .ijC mozn:a
• mo'w1·c' po ang1·e1sku
,

Tylko dwie ....odziny dziennie...

~

~:ny~t~?ó;ł~~~~znri~Tąt.kt~;e
o~;~~~
arcł>.eologiczne stwierdzają czę-

U

paliska
1 sto używanie przez starożytnych newnego rodzaju białej emalji na zęby. W~
w r.cnzurze
a wrażenia swoje opisał w następujący
związku z tern pr:rynomina się znane po
OWY 1~zy
mię
wiedzenie Homera~ „'.Rbłiość
twvch
ię
sposób:
~
k
eh
h
P
· l
,..,..d
ł · k
Polsko _ Ai1 g1·e}cki·e, u-1 dlu. Muci· w1·ęc być ,,...„osty o-ramatycz-1 szemi wyrazami. z. te.go wynika, że ja i.e bów mówi mi o twy
cnotac ", oraz.
" rzyJą mnie mw Y cz owie w munTowarzystwo
"'
"
.?"b'
2
·
t
uzywanych czasown1 cały szereg innvch powiedzeń
1
durz-e kapitana, bardzo uprz-ejmy i u- rzadziło odczyt publiczny wice-kons-u- nie i pod względem słownictwa, a zara,tysiąc~ po oczn1e ,
.
.
kbadny, zanadto uprzejmy i układny, cze- la ~ngielskiego, :prof. p_ P. Bernarda Mas- zem łatwy do czytania i w potocznem u- kow. mozna w~~ączyc, a ich ?Jnacze~1~ z~a:
poetów antycznyc~,
go nie lubię.
sey'a który mówił przy
zapełnionej życiu.
z.um1ałe wyrazie przez 15 p,ro~~~c
Y.. , przyrównują.cych zęby do „śniegu na gó.
- Młody człowieku - spytałem go, szczein·e jednej z największych sal Uni·
Próby stworzenia sztucmei?;O języka zów oznaczają,cych czynnosc: i~c, pr~e~sc, rach" i do ,pereł na dnie morza'•.
_,n.a czem właściwie polega wasza pn- wersyt~tu n. t. międzynarodowego ję. międzynarodowego, jak Volapilk, Espe- po1ożyć i. t. d., łą.c.znie z. d:VUdzi~~u ~e de~
Niewiadomo dotychczas, czy staro.
lityka prasowa?
zyka. pomocniczego, opartego w całości na rant~ i td.,
.
. •
wyra.zami oznaczaJącemi kierune · 0 • • żytni znali sztukę plombowania zębów1
Młody czlowiek zmarszczył jowisro- języku angielskim a mianowicie o t. zw.
nie dały zadawala1ących wynilcow.
n.ad i t. d.
. .
T
• d wiemy natomiast, i! zgonnie z ówczes.
we brwi: „L'łwm.me libre'•, pro!!.z.ę 'Pa- B · E gl"sh" '
Wiele języków europejskich dążyło w
Proces t~ nie Jest moz. iwy. w za.- nemi wierzeniami ból zęba świadczył o
na - odpocwiedział z n.a.maszczeniem " a~~c w~~J~,u ·na wagę tego zagadnie- swym rozwoju do uzysk.a~ia możliwie ny~ innym Ję~yk.u ~oza angi~lskin;. a ci, schorzeniu innej części ttnranizmu, naj- działa
n·a podajemy wywody prof. Mas5ey'a w największej prostoty, lecz zaden nie do-· ktorzy uczyli się innych J~zykow rpo- częściej organów trawienia. Dentystyka
na szkodę interesów Francji.
obszernem stres-zczeniu.
równał pod tym względem językowi ~n- za ma:cieyzystym, mogą s?b~e wyobra- antyczna O$!'raniczala się te.iy do fa.bry.
.
. .
d
k O'jelsk~emu którego ewolm:ija w tym kic- zic, 1akie ogromne u1atwienie w pracy kowania zębów sztucmiych. oraz do bie- Młody człowieku - zwróciłem ·mu
Czy Język .ang1:Iski Je;t ~Lapraw ę ta ~unk;1 dokonuje s1ę od lat ty~i~ca. Języ- daje to uczącemu się. Tylko dzięki t~j lenia zębów i piele!?nacji ia1Tly ustne.l.1
1pokojnie uwagę - jest µan młodym tru.d~ Y• by nie m~gł .stac .się • • a?
kiem tym posługuje się jako ojczystym ad- eliminacji cza.sowników o;~ią.gnęło S:ię Łaźnie rzymskie obok natiy"'$-ków i mana to, by mógł J?.an ~sądzać, co sii'klo?z~
mi~zynarodow~ m 1ęz~kle~ swiat ·" rninistracyjnym atbopomocmiczym obecnie słownik wolny od wszystki~h f~netyc~- saży. obfitowały w mnóstwo bielideł i
lnteresom Francp; nie :vystarczy, mt.ec ~d m1ę<lz,Ynar~dowe?"o . Języka W:ymal'>a
przeszło 50() mil.fonów ludzi.
nyeh dwuznaczności, zaspaka1ący Jak naJ- med:vkarnentów,, sł'Użą.cych za.równo do
rangę ~pitana, trzeba Jieszcze cos nie-, si~, ab.Y .ci, ktorzy się ni_m. P?sługuią, n;~- Wielką jednak trudnością przy ucz.eniu więcej wymogów mi~ynarodowej na- upi~kszania i konserwowania cery, jak i
coś umiec.
.
.
gh za iego p~mocą wyiazac s'Ye. mhslt, się go jest nieregularność fonetyczna. Do-· uki i haindlu, a liczący mimo wszystko
zęb;5w. Starożytni czyścili zęby sud"tą
Młody człowiek
przedewszystkiem na polu nauki 1 an- 'Prowadziła ona do wyniesienia fonetyki
~:yUco Ośmse~ pięćdzi~siąt słów. . . kredą, którą następnie zmywali wodą 2
do godności osobnej nauki i do rozwoju Słownik ten łącznie z koniecznem mini- octem winnym. Co do zębów sztucznych,
międzynarodowego fonetycznego alfabe- mu.m reguł gramatyczn~~h tworzy. sy- tQ fabrykowano je nietylko z zębów
tu, oraz do ur,rol'lzczonego syst rr:u ri- stem t. zw. Basic (British American zwierząt, lecz i ludzkich, pr1Yczem te osowni p. t. ,,Anglic'• profesora Zachris- S~ientific .h:ternat!onal Comi;ie;cia1) En- statnie wydobywano z trupów żołnierz}·
•
WIDMO NA. . SCENIE.
t=;ona. Skoro narody wschodnie i Angli- g~sih, a JUZ po Jednym mie&iącu przy nieprzyjacielskich, bądź też wyrywano
Olbr.zy.mia sala londyńskiego teatm tańczyła zmarła tancerka.
cy uczą się słówek pojedyńcw zapomo- dwóch godzinach pra~y dzien~ie możn~ zbiegłym niewo],n ikom.
Hyppodrome była przepełniona do oMrok rozświetliłv te same b!e- cą pamięci wzrokowej, ta zmieniona pi- tego uproszczonego Języka się nauczyc
statniego miejsca.
kitne reflektory, rozleg-ły sie dźwie- sownia nie daje jednak żadnej istotnej tak dalece, że można się doskonale poNic d'ziwnego. Teiro wieczora mia- ki muzyki.
korzyfri a nadto zaeiemnia historyezina '1 rozumiewać z rodowitymi Anglikami,
la się odbyć akademia ku czd zmar'kj
I nag-Je. przez
sale przeszedł łączność' i h1rdzo przes7o'hiadza tym, któ: wyrażać Zl'ozumiałe swoj: my~li i zys~ać
przed rokiem znakomitej tancerki Pa- szmer. Setki ust po\\·tarza!v wvraz: rych ojczystym językiem jest normalny podstawę do nauczenia się naJbardzie1 w
wlowcj. ulubienicy Londynu.
„Pawło,va".
anaielski.
świecie rozpowszechnionego języka, jaN1 scenie
Zdarzyła sie rzecz zdumiev,·aia' Kwestja przedstawia się więc tak: czy kim jest język ar:gielski.
zapan~~p6~r~.
ca: oto wiekszo~ć widzów uirza~ można gr~at~ę i sł~ktwo j~yka ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
kufltyna poszła w górę, i puolicznołł na scenie zmarłą. tancerkę.
angielskiego dalej uprościć w te:n &'pooob,
u irzała coś, czeg'o nie. spodziewał•
\V vptynęła z za kulis w błękit- że zachowa on nadal swą historyczną
!ię uirzeć.
nem Śvvietle. padaia.cem od reflekto- łaczność i charakterystyczne cechy JęzyInteresujące zadanie rachllnko"'We.
Org-ani·zatorzy akademii,
pra- rów i rozooczeła swói taniec. zupeł- ka żyjącego? A nrzeclewszvstkiem. jakie
l?"ną.c wywołać odpowiedni nastrói nie tak sarno. iak czvnna to zawsze. Jest minimum ilości słów, które moie mu
Oto pyta nie, które każdego czło- at, które pozostaia nam do prze:ży._
na sali, wiernie odtvrnrzvli te same}
Potem. powoli rozpłvneła się "- dopomóc do zdobycia stanowiska p11- wieka musi int eres ować. Po odpo- cia.
dekoracie, na których tle zwykle świetle reflektorów...
mocniczegn ięzy,ka międzymarodowego ? wi e dź na ni e nie trzeba bynajmniej
Teśli np. mam 40 lat, to (86-40)'
Problem tęn st ml i owaio w oslatnicll udawat~ się do wrozki ani astrolog-a, :2=2~. czyli mam widoki na przeży
dziesięciu lat:ach kilku uc?onyeh pnd lecz do ... matematyki. Matematyka cie feszcze 2.~ lat, t. i. do 6:~ roku
nrzewodnictwem Mr. C. K
Ogdena. bowiem stwo rzvła rachun ek pra·wdo żvcia. Potem kśli naprawde dożvie
WSPOMNIENIA CÓRKI RASPUTINA.
Pierws:-·e pytanie, które sobie zadali, pod,•hici1sl\Ya. którv daje nan.1
teg-o wieku, to mam szanse na prze
Córka Rasputina w Paryżu!... W naj- To niezwykła po~ać. I wielkim bię- było; Jeka jest liczba ~łów, której obcnnatychmiastowa
odoowłed.l.
żvcie_ dalszvch I I i pół lat (86-6_,)
bliż€.zych dniach wystąipi w pokazem tre· dem jest t-0. że zrobiono z niego Jakiegoś krajowiec
musi się l'l:tucz:vć,
T< ażd v może sobie to zr-esz~4 sam :2 = I I i pół, i tak aż do 80 roku
sury koni w jednym z cyrków paryskich...• demona. To był wie.tk~ człowiek.
hv mó.!Ył z pożytkiem czvtać po angiel- o!tliczvć. Oto iedna ze sp1awdzo- żvcia. Powyżd tej g-ranicv wieku
Współpracownik „Excelsioru" odbył
Następnie opowiada kilka epizodów sku? Odpowiedź brzmiała: 11wże 15 tY- n v ch wielokrotn ie formułek: Od cv- formułka ta fuż nie obowia.zuie.
z nią kilkuminutową rozmowę. W nerwo- z dworu Romanowych, gdzie bywala f'O- siecv. t. zn. dwa do czterech lat cież
fr v 86 od e imu ie sie licz be przeżvOczvwiście rachunek ten nie uwej atmosferze cyrku, wśród swoicll tre- dówcz.a.s jako mała dziewczynka.
kiei ·nracv. Rozważafac iednak. iakby tYch lat i ró żnice dzieli sie orz.ez 2. wzg-lednia nieprzewidzianych chosowanych •czwo.r onogów pani Marja So- Pamiętam pierwsze spotkanie z tę licZbf! ·mo7na zmniejszyć, snostrz€ŻO
liczba rób i w y padków.
łowjew (bo tałie jest jej nazwisko z mę carycą. W 1912 roku. ,zaprowadrnno no. ż~ rhcciaż mówimy zazw"czcii o ~1neti T o co w v padnie. to właśnie
b) 1 córka Rasputinaczuje się doskonale. mnie do niej. Była.in tern przejęta, tak miotach. naszych czynnofr;ach
nr'Zy
. -- Wracam z Londynu- - mówi, onieśmielona i wvirlądem carycy i je.i nich, kierunku, w hórvm r1 zi!1.łam.\'. h'.lr-1
gdzie. brałam udział w filmie z życia me- dworu, ' że pq:n dłuż~.zy czas
nzo · wiele cza~ow·ników wwier.:i. w soZmarła otrzymała „pełną satysfakcję".
gf) ojca. Po śmierci mego męża. w roku
nie mogłam wymówić sł~w<>.
~1ir i pneci.miot i kien.in~k cl"':iałania.
1926 w Wiedni11, muszę zarabiać na u- Musiałam coś powiedzieć. Wreszcie zdo- OPl'';cz sa.mei czvnnofci. tak. że sto:
Starsza iuż chłopka z Pewne i młods zeg-o o ro lat chłopa, którv
trzymanie swoie i synów; mbdszy n1a byłam się na pytanie:
sunkowo ł2.two m oż na ie 1a~•<:inić uro"t- wsi austriackie i wvszła zamaż za złakomił sie na iei ma iatek. Tak d!u
teraz osiem lat. Wystęnowałam w Ma:lrycie i Bukar!"szcie jako śpiewacz.ka. mości.Ż'e ipani ma sto pokojówek?
iei
uczucie i przywiazanie. Kiedy cieżrera.z tre<!11ie ko11;e.
Wszyscy roześmieli się, a caryca od""&
ko zachorowała, zaczał obchodzić
Bardzo luhię fi" mjęcie.
powied7lała:
-"".
sie z nia źle i nie pieleg-nował 1e1,
_ Czv pozo~f;>~ę dłu~o w Paryźu?
- T.9,k, moje aziecko. AJe mo.głabym
iak należv. Chłopka zrażona zupcłM'a!Yt zamiar O!>ia:Ść tu n.a stałe.
się . Clhejść bez nich....
nie do nieg-o, pole.ciła swemu adwo ...
O swvm oku - słyrinvm ..starcu•',
Ale 'to dawne cz.asy _ kończ,, rozkatowi
lt:t<?:rv tal< drnmatvr.rna ro1~ 0Q-egrał w o- mowę có1i1•,a Rasputina. _ teraz inne żvwnieśc skarg-ę rozwodowa
gfafnlch latach rarskiej Rosii - madacie: praca. rvrk. moje konie ... Bardzo lui unieważnić testament. którv ustw
"1e Sofowjew mówi z entuzJazmem.
bię to za_ięcie...
nawiał meża s·padkobierca.
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Obraz ·128~miu artystów.
Panorama wo1ny

Mocodawczvni
zmarła wkrót·
ce po oddaniu sprawy do sadu, alt
adwokat po iei śmierci nie przerwał
proce.su. Zażadał o<l s adu stwierdze
ni a , iż chłopka miała orawo doma·
!!aĆ sie rozwodu, a co za tern idzie,
odsuniecia meża od d żiedziczenła.
oo nie.i. Pierwsza ins~ancia wydała
wyrok po myśli p ełnomocnika zmat
łe i . Drug-a instancja potwierdziła i'~
d v nie prawo zmarłej do wniesienia
skarg-i rozwodowei, ale nie uznała
l)iekorzystnvch konsekwencyj dla

światowej.

. Poważna część u.rzędnikóW w stotecznem mieście Waszyngtonie przybra·
la sie niedawno w stroje wieczorowe,
bv obejrzeć największy w świecie, ohraz. chociaż nie jest on...
najlepszym pod względem artyzmu.
Obrnz ten obecnie nazywają „Panoramą Wojny Światowej". Przedstawia
on ·ó.000 osób, biorących udiział w o!'>rzv.miem, tytani~.z.nem starciu . światowcm Obraz ten Jest praca. 128-iu arty-

stów-malarzy, którym zajęto pięć lat
czasu sporządzenie tego dzieła. Płótno
jest 402 stopy długie i 45 stóo wvsokie.
Waszyngtońscy

Podsłuchane.

ZBYTNI .ZAPAŁ.
•
d
„ k.
-- Oo się własci'wie zieje z pans im

tynem? To był taki obiecuJą.cy młoozienłee.
.
b
J .
- Niestety, zanadto 0 iecujący„ uz
tlruri raz staje przed są4em z powodu
.nłed6trzY'lllania obietnic.
.
.
ZEMSTA.
ltarego Głąbka ?O raz trzeci pr7..ejP.·fthał samochód. Pieni się ~ złości.
- Ja wam pokażę, - krzyczy, -- kuptę 3-0hie te:r:i,; sR.m Mmochód!

przedsiębiorc y

miejsc rozrywkowych spodziewają sie
z robić dobry in ter es na tym obrae:ie w
obecnym roku dwusetnej rocznicy naro· 1
dzin Washin~tona. W następnym roku
·ihraz ' ten przestanv będzie
do Chicago na wystawę.
Zbudowano specjalnv budynek, w
kształcie oanoramv na pomieszczenie te·
go ohrazu. Specjalni prelegenci obja~ni::i
i<t znaczenie każde.i sceny na obrazie.
Zanim wvstawiono obraz na widok
rublicznv. ookazano go prezvdentowi
Hooverowi nrvwatnie. Bvt on zdumionv
.,
~dv spojrzał na okrągłą twarz ~entlemana o ciemnych włosach i twardym
kbłnierzyku. Byt to Herbert Hoover. na.
tenczas .a~mi,n1strator żywnościowy.
.
TrzeJ mm amervka nscv prczvdenc1
s~ również przedstawieni na tvm obrazie, a mianowicie: Woodrow Wilso~.
prezvde nt z czasów wojny światowej.,
Theociorc Roosevelt i William Howard
T:Jft.

meża.

Tak było do przewidzenia, spra·
wa dotarła do austriackieg-o sadu
na iwvż szego. kt6rv stanał na stano-wisku pierwszei instancji. W motv•
wac h podano, że prz ewód sadowv
moż e ustalić takż e po śmierci iedne
~o z małżonków kto pon.osi wine
ż~danego

I

l

Flmrki w teatrze,
a gaże jąk z łaski,
nikt dziewcząt nte broni,
1u:h, hiedne ~rlaski !.„

Dyrektor sam nawet
chociażby najmiększy,

pogłaszcze po

liczku,

lecz 1ab nie

zwiększy.

rozwodu.

Dopuszcza iac sadowne ustalenie wf
ny zg-órv dopuszcza s ie fakt iaki~U
g-łębs ze i potrzeby tei procedurv.
Wiec uznanie meża niewiernvm iest
samo przez sie. iakbv wvroki-em, uz na iacvm małżeństwo za ro.zwiaza·
ne i pocią.J?"a wszelki·~ konsekwenci-e
prawne.
•..... -----=-...,.,.::!
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