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Dunikowski przeli 1ądem.

SOWIETY ITAlłAl4 li- O ĄOlłATOlłlUĄ.

· Nowa . gwiazda -filmowa.

Trudności płatnicze. :lłes·ji~~
, ·Niemieckie

ułatwienia - dla

weksli sowieckich„

~

Berlin, 28 gruclnia. W Berlinie tC1Czy- Sowiety tądają zniesienia w ~tosuuku do .
na pokrycie połbwy . weksli lowieckich,
rokowania oomiedzv oru1l· Sieb,e jeszcze jednego ogranic~ni.& de- znajdujących się w NiemdP,eh przyezem
stawicitlami Sowietów a rządem nie. wirowego, a mianowicie zgody rzą.du nie- jHZeze nie należy zapominać, 1 iż w roktJ
mieckjm w s;>rawie ułatwier1ia w ~Iacie mieckiego na to, aby mogły sp!aeać bieżtcym bilans bandl~wy Sowietów - kształ
zapadających obecnie na znaczne kwoty swe zobowiązania papierami
wartC1ścio tuje aic, ujemnie.
łv słe

wek~li

s.owieek:ch.
Ostatnio przedstawicielstwo handlo..
we Sowietów zawia<!omilo · dostawców
niemiooktich, iż weksle, których termin
zapłaty pr:r.ypada
na dzień 3 t grudnia,
będą s-Ptacone w ten . :;posób, it połowa
sumy zos.tan1e zapłacona jesz.cze na kiL
ka dni 'j)rzed 31, a druga połowa dopiero 10 stycznia. Ten sarn sposób ma
być stosowany i do weksJi, zapadają
cych w późniejszych terminach.
Toczące się rokowania z rządem niemieckim idą w .tym kierunku, aby rzą.d
ni~miecki zezwolił na spłacanie wekc;li,
opiewających na dolary· i funty,
w walucie maTkowej,
co oznaczałoby uprzywilejowanie Sowietów w dziedzinie istnieją,eveh w Nil:!mczech ogr:anic1eń dewizowych.. Po-r.adto

J'r~ izbą kumą w Paryżu rozpoczf!ł dę
~draczany już kilkakrotnie prooes' Dunikow
fici""!?O. który miał jakoby wy'naleźć nowy

atwiejszy sposób wydobywania złota. Na
djęciu widzimy Dunikowskiego w towa
Jtystwie policjanl'1 na ławie oskarżonych.

S

ł

eczna mowa
kor.)

B.

premier Herriot wvefosił w Lvon!e
"!IN czasie bankietu wvdanel!.o na iesro cześć. mowe. w którei vo ornówieniu całokształtu spraw. zwia7.aov.ch z dzia.łabościa iei;ro 2'abinetu.
eś:wjadczvł. :ie doDóki na czele rzadu amervkańskie!!o stoi człot1!ie-k.

m11r~k

1jon6w
p0ehodzl z t.mttsp<>rtów sowieckich.
Brak dewiz w Sow=etach tłumaczy się

tern, it pomimo lekkiego zwi~ks~enia
wywozu i;owieckiego w por6wnanilt do
roku 1930, Sowiety osią.g'Ileły zań ledwo

011:óbem pit.ma niemieekie szacuję zoho
witzania wekslowe Sowif'tów wobec Nie.niec 01 kwot~ 2,5 mfljardów Dlbttk, przy
tzem iednakże "1.lmy te ą rozłożone na
rkree kilku lat. Niemniej (aktem jest. iż
• roku na rok Sowiety tylko z coraz więk
ttym trudem mog11 wykupywać 11we weksle.
1' zglę<htie uzyFokują od wierzycieli
prae&unięcłe terminu !płat.
Nic wi~ dziwn·ego, że omitnie pociąg
r.ięcia Sowietów w spraw\lch regulacji
!Wych zobowiązań, są żywo komentowa~e
rrZ'ez optnfo zarówno Nkmiee jnk i wszy~t Panna Wera F.ogeh, przybyła do Holywooo
uangażowana do odegm.nia tytułowej roli
kich kr.ajów, sąsiadujących z Rosją.
w n·o wym filmile..

-m:i::::1-==-=-----------------================Ferje zimowe sejmu
mają potrwać dłużej?

w dn.iu 10-go stycznUi..
W'tu&%(JWCI., 28 grudnia. \V kołach parla
Plenarne posiedzeni,., Sejmu jest pru'oo·
m·e ntarnych pojawiła się pogloska, ża tego·
6wczesnego eksportu.
1oezne Cerje zimowe parlamentu potrwają wane dopiero w dmip:ej połowie 1Jl; cz11ia,
\V 1'~ przyszłym. Wl<'!dJe obliere-6 11:ospo snacznie dłużej, mimo wmowienia prac ko ~dyż narazie rząd nie wniósł żadnych noe
d81'czych k61 niemiPekieb, Sowiety będą mu m.Uji budżetowej
wych projektów ustawodawczych.
kt6rv obecnie
sialy ~ap"1dc weble na •WD4' około 600
nie ma żadnC'1?0 wołvwu
mil.i onów marek. podezu gdy ich całkowity
na- ołee- politvki wewnetrznei i za- wyw6z wynie~łe w r. b. prawdopodobnie
granicznei. nie może bvć mowv o tvlko 300 miljon6w marek, a w roku przy
Rano wydobyto trupa.
r.al~żvtem
ure2'ulowaniu snrawv 5:r..Jvm przypu~zcznlnre także nie będzi~
Czestochowa. 28.12. We wsi nv wvpadek. któreg-o ofiara padł
długów ani kwestii rozbroienia i bez "ięke'zy. A wi~ caly wywóz eowiecki roka
Brz~zinv Duż~ wvdarzvł sie trat!lcz I~-Jetni Czesław Ciura.
pie~zeństwa.
przyłlzł~~o wystarciy .aledwie
Wvsłanv orzez matke do sasiaaa
·~~~------•~111!!1@~~~~~~------------~!lllS- Takóha
Wawszczaka no odbiór oożv

• ł przeciw
•
ff ooverow1.•
H err1q
b
•
•

• WJą
Parvż. 28.12. (od wł.

wemi niemieckiemi, otrzyrnywanel"l1 od
ich posiadaczy w innych krajach tytułem zaj>łaty za eksport sowiecki. Wydaj~ si~ że rząd niemiecki przyzna gowie
tom i to ułatwienie, stawiając je wobec
tE1go w ~ccjalnie uprzywileJowanych w·ani:tllkach.
Zaznaczyó . nale!y, iż choó płatna w
r. b. ogólna suma weksli sowieckich w
Niemczech n;e przekracza
490 mH ion6w marek,
to do tej chwili Sowiety na pokryc'P Jej
musi:tły przesłać maczne ilości 1łota,
g<lyż nie romorządzły odpowiednią ilościa dewi-z. Prawie cały przyrost złota
w Banku R~eszy, wynoszący 100 mi-

poł<>Wf wartości

premjefae

12-letni

Kr.wa~, rozprawa' bułgarskich - oficerów. Zasiłki
Bałka·ńskie Boże

chłopiec wpadł

dla robotników sezonowych,

którzy przepracowali 104- dni -w ciągu roku,

Narodzenie.

Warszawa. 28.12. Minister .onie1~6 dni
ki społecznei ro,zszerzvł akcie oon10 i za oifres ten płacono skłaaki uporucznika Dłmłtrowa.
·cv na tvch bezrobotnvch. kt6rzv bczpieczeniowe. Okres zasiłku obeibrata rann~g-o adwokata..
przcpracowaJi w 12-stu miesiacach mu ie I~ tve-odni. Zarzadzenie mip 0 k , k' ·
· ·
d ., D
.
rot iet wvmian•e ~ an I- kalendarzowvd1 okres 104 dni. Do- nistra 'J)racv I opieki dotvczv robotmitro w wydobvł rewolwer 1 <l'awszv tvchczas liczono
ników sezonowvch.
do sweg-o interlokutora !rzv strzałv.
---„1t:o:x---zabił iro na mle1scu.
Morderca oddał sie nasteonie 'dobrowolnie w rece oolicii.
Już wkrótce:
Drue-i k~awv w.vt>adek. tvm ra
zcm o oodłozu oohtvcznem. m;ał
mieisce w Sofii w drw:i dz;e11

Sofia. 28.12. ·(Tel. wł.) W pierw! sie na sweg-o kolee-e pułkowCe'o.

szv dzień świat ieden

z

oficerów

n~łku ~awalerii w Sof~i.· oc;>dpon~cz-

mk S1meonow odw1edz1ł
kilku
swoich vrzviaciół. studentów. miesz
ka ia.cvch razem. Ponieważ vito wie
te i hałasowano ieszcze wiecei. mieJzka iacv o iedno pietro wvże i ad wo
kat Dimitrow. zanukał do drzwi
mieszkania studentów.
.
proszac o spok6i.
,
a ~ Si~eonow. ktory bvł kom~letnie p11.a~v. zwvm,vslał actwokata W. e-ru b1ans~i so?sob oraz uder.zvl
~o k1Jk~krotme. Dtmitrow wobec te
~C! . wvc1ąg-nal re~olwer. I. strzdił do
oficera, 1ednak nie traf1a1ac f!O. ~.a
to ~lmeonow "Yvd.obvł szable 1 w n·ć'
mózlłwv SPO•SOb g'O zmasakrował.
~resztowanv przez ża_nda!lt}erie
wo1skową. został na dr:u2'1 dzte? rano WV,t?USzczonv or?wtzorvcznie ńa
wolnosc. P,o połud?JU pr~echodza;
kofo parlamentu. Simeonow natkna,

„PIĘKNE DZIEWCZĘ

świat.

Z T.,..ORMINY".

zazart a walka studenta·zopryszk•iem

Ted en ze zwolennikbw orf!ani·
zacii macedońskiei Michafowa. naz•
wiskiem Atanasow. zastrzelił orze.i
JI?..inistćrstwem woipy. członka par·
a
tu Proto2'erowa. n1e1akiee-o Nakod •
• k •
• )
wa. M.orderca został u ietv t>O dłużBan yc1 w m1esz an1u nauczycie a.
szei ~onitw~e. .
, . .
.
Radomsk. 28 szrudnla. NaCł ranem
do mieszkania ks. prO'b. w Dmeninłe 'Jńczasie . śledztwa oswtad.czvJ k()lło godz. 4 wtairgnęło do mieszkania zefa Kozakowskiego, a następ"Ife u p
on, ze mord'U dok9nał na rozk11z trv kierownika szkolv w Kietli"lie, 1>. Wi- Edmunda Olczyka we wsi Beczków.
h).ltta~u rewo1uci;inee-o. ma.1acee,"o tolda ~tudz!ńskie.!ro. banda złożona
w obu wvpadkacb złodzieje zostali
s1edz1be w _Salomee.
.
.z a-cb opryszków. 1.
spłosv.nl. Prawdooodobnie „robota" ta

0-1

do studni.

czonei 'f}I'zed świetami brvtwannv.
chłopiec - na . podwórku Wawszczaka
woadł
·
·
Po

do E"łeboklei - studnl.
całonocnem poszukiwaniu

za

~fn1one2'o bez wieści chłopaka. zba-

dano studnie i na dnie iei znalezią
no zwłoki ofiarv trae-icznee-o wvoa.d
ku. Rozoocz rodziców n ie ma 2'ra-

•
n•c.

Bankier Dawidson

na wolności.
Wornawa. 28 grudnia. Bankier Michbł
Dawidson, szwagier bankiera · szer~szowekie
go aregztowany za udział w kilku '1łerach
zGStał wypuszczony za kaucją na wolnoU.
O

Nowe przepisy

ha.ndlU mlekiem.

Warsmuo.

28

~uJni,a.

Depart'1ment

Służby Zdrowia min. Opieki Społecznej wy
"Y
da~ ma niebawem nowe przepisy o handlu
mlekiem, przyczem zakaz.anu będzie sprze
dai mleka z naczyń otwartych, a dopuszczał
na tylko sptzedaż w zamk'niętych hutelSa~~ 2&12. IT4~)DoM-~ra~oo~~~i~~~~~~-~ł~n.d~d.~.~~m~f~~~n.e~j•s•m~~~----•k•a•ch•._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
•
d
sza ~ f>Oi?'rani~za buł~,rsko-e-~eckie- ru, i t. p. na ogólna sume 200 zł. Za •
Dolar I funt W s..O Z !?'O, ze w okoł!cach m1e1sco~osd Kil oddlalaJącymf sie oor.Yszkamł wvblt'g.ł
Prywatnie dola.r papierowy w żąd:miu kis, dosz~o do .e-wa~t<>wn~1 strzł'!a- c;yn kierownika s-zkoty Tadeusz Stu~.94 w płaceni n 8,93; dolar złoty w ~:i nłnv t>orn1edzv zandarmeria e"rec1<a dziński stude., t Uniwersytetu Warszaw
dani~ 9,03, w płaceniu 9; funt angiolski a banda macedońskich komitadżi. !kle~o którv do~lwszv Jedneoi:ro i oprvszk6w n!eJakiego Bronisława Wolne
w iądaniu 29~ 75. w płaooniu 29,50; m· Teden z żandarmów został zabltv.
bel,złoty w ~ądaniu 4.65, w płaceniu 4.62;
.
.~· "'' · ~~.:~11'·
Oe-ólnie t>rzvpuszcza ia. i~ ban- go stoczył z nim
· utarta wa1kc.
.„~,„
marka w żądaniu 2.13, w płaceniu ~.1?. i da ta chciała dokonać zamachu na
Po 20-ło minutowej bohatersktcJ watce
p6ł; za 100 franków francuskicll w tą.da- · eks-pres simploński.
z oprvszkłem zdołał go obezwilad.'n!ć
niu 85, w ptaecniu 34.35.
i oddał ro w rece Policji Za ucteka~cv
mł dwoma 01n-yszkamt domowritcv urzą
diitl pości~. kt6ry deflnityWnvch re"W'

f.

Dziwaczni przechodnie.

Motor

kufrze.

~ultaMw nł.e dał. ZJrod'Złefe
porv1cłlł mnfleł wartok!owe

Tef

ucłekaJt\C

rze01JV.

~amef -~~.QMno wł.tlima-,ła

Dymisia 108000

urzędników

w Stanach Ziednoczonych.
Waszvnrton. sS. 12 W edłul?' obi:
czenta Fcderalnei Komisii S!użbv
Cvwilnei w Waszvne-tonie liczba ttrzedników fedtialnvch którzv beda
musieli
om.tścl~

oosadv

z chwila ol iecia władzv nrze.z nowe
l?'O 1)rezvdenta. Franklina Roosevel
ta. wvn!esie 1o8.ooo os6b.

lnlJ.DI• W~ol w Berlinie ekonstruował
10 . IDOłH miiiW

wygodny

~cl IW lDMłl blułl.. ktfp

4t • bfra .

Miernitie ~1r1011V KrIJl I
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Zuchwała wyprawa

KOMUNISTA

svtuac·i
robo nika w Sowietach.
„

o

Kradzież w

wał przez dwa lata do 10~1 r. iakoj
ruchliwv av.itator. Za komunizm sk::t
zianv został na dłuższe wiezienie, a
orzenve w odbvwaniu karv wvko·
r~vst~ł d o dalszej_ ae-ita·cii. Wreszcie zb1e~ł do Ros11. dokad dostał s1e
za J?OŚrednictwem komitetu „Mo- od 4 do kilkunastu lat. Dzieci te na
oru w Zabrzu.
wszvstkich ulicach i orzv wszvstPo orzvbvciu do M-0skwv oole- kich kooperatvwach w natarczvwv
cono mu naszukać sobie oracv w fa. soosób nae-abuia przechodniów 0
b;vkach. \"V: czasie te{!o ooszukiwa~ ia~!11UŻne lub kawałek chleba. Na
ma poczvmł całv szeree- soostru· lcazdvm kroku suotvka sie oe-ot1ki
żeń. Posłucha imv iednak co Ploc:h ludzi. stoiacvch e-odzinami orzec1
sam m. in. n.am opowiada:
składami z żvwnościa. Bez kartki w
nart~i. aż \Ykońcu „wvladował"
„V\T czasie moich wedrów~k" oo i;;kleoie żvwności uzvskać nie można.
v 1rt i i knin11ni:;tvczrn"i. P-<lzie nraro
"""ric: 1, vie miałem możno~ć zaoh~er- Przez catv czas meiro oobvtu w
Moskwie ni~ zauważvłem nie-dv mle
sa lub wedlin, wvstaw:onvch w ok·
nach "klepów. iak to ma mieiscu t1
na.s. Zamiast teE.To wł<lzi sie \V ok
o pojemności 10 tysięcy ton.
nach
obrazki. nrzedstawiaiace wvro1
";,; m;P"ne 111b też
Tokjo, 28 grudnia. W stocmi okręto · - „Deutschland'• i ma być jeszcze więk
drewnian~ '~'tacie miesa
wej w Jokosuka u.kończono budowę no- szą rewelacją w dziedzinie m.srynarki
f hl~a~
wego japoń&kiego krążownika pancerne- wojennej.
Podobnie nrudstawia sie sorawa z
Co do bliższych szczegółów uzbroje- tvtoniem. Bvłv wvni dki. że nieraz
go o pojemności 10.000 ton.
Prasa japońska twierdzi, że krążownik nia zasięgu i opancenenia, dzienr.iki nie nr7P7 kilk:rnaście tini z rzecfu w ca-·
ten jest wz.orowany na niem eckim
rp<i!ają żadnych szczegółów.
lei 1Vf oskwie nie można łwło dost~f
„ldesznlrowym pancerniku"
-in: ._„._nnl11, :tnf MniProc::ów.

don8sza:
\\' tvcli dniach nowróc'ił z Ros1i
:inlszew1 ckiei b . komunista Alfred
Ploch z Bielszo\vi<.:. którv na i adł sie
do svta „dobroozieistw raiu" bolsze
wickie!?"o. dokad miał sie orzed kilku
1atv \V
obawie przed wiezieniem.
1est to inż drne-i z rzedu ślazak. któ
n· uciekł z Rosii i wvrzckł sie ko
11 n111izmu. PiPrwszv lwł
Au~nstvn
Stróba ze Świetoch~owic.
Ploch
nrzebvł cab karnnanie v.roienna
na froncie francuskim.
a DO wo inie orz echodził z oartii dr.

.a

krążownik japoński

Dłużnicy będą

siedzieli w areszcie

na koszt wierzycieli.
Warszawa, 28 grudnia.

~Hni&ter

wiedliwcŚCi wydał rozporzą.dzenie

w

spra_
~pra.

wie wykonywania. przez kt0morr.ików
przymusu osobistego za dl:ugi. Os<1dzanie dłużnik6w w areszcie ~tosowam! hę-

.........

. .

Wn-~zd-e atrzvm-łem pracę w •.Stalinmośrie''. Oka11ało i;ię ieclnnk. iż wyzna

niami aresztowany

l•cs wyratai•

iak

Prawdziwe,
. •dJ'nł• • oaswą "
ł tą
merką

-H.

s.

naienerizie~nie• odnucać.

L

QLLA"

•u a

DOKTOR

I

I

cz

Choroby skórne, weneryczne
i moczopłciowe.

Cegielniana 7, -

telefon 141-32

Przyjmule •Jd 2odt. ~-10 12-2. 5-8 wtecz.
W niec!zlele ł śwl.!ta od I) do ł1 n1no.

Dr. med.

r4ARK o WICZO wA
Choroby akórne i weaerycaae.

Zn'W"adzka 14
telefo o 166-35.
Przvimuie od 8 do IO uno I od 3 do 8 wieczór

Dr med.

OWA

lł+IC~ACZ

położnictwo i choroby kobiece

Piotrkowska 99,
tel. 213· 88,

L LE

„

12'
n
IM
Choroby akórne, weneryczne

Ił•

H

DR. MED.

11 IE wI A

t

sK I

ł moezopłciowe.

przeprowadził ałę na 111.
Traugutta 8. teł. 179-89

zabójstwa Kłysowej w Pabjaoicach.

" L I li G ·Eak6ra1cb
Ił
Speej. chor.
wener1csn~eh,

t włoaów (porady Hłi111aln•I.

Adrzeja 2.

tel. 132-28.

Pujmui• od 9 do 11 i od 5 do 8 Wlłłl,
w uiechielc 1 łwic;ta od 10 do l.? w poł

DR. MtD.

•

&UDZICI

Choroby

wewoęłrsn•

f)n• prowadził

•i• na

ul. 11 Listo na da 15,

tel. 166-49.

swoim zięciu, zeznała jakoby kryty··zne.

widziała
Lew.andow>kie·
\tła- go, · wychod zącego tyłnem~ drzwiaP1i ·

Konst..illtY-

ze sklepiku 7 amordowanej.
To dało podstawę władzom do areszto.

Lewandowskiemu, który został o~kar· wci,nia. Oprócz tego

u Lewandowshegc

porównawcze k rw i

dało wynik negatyw•
daktyloskopijne również nie
wi11y Lewandows"kiiego, co
wziąwszy razem sp ra wiło, że policja z.mu.
szona była podejr zanego o zbrodnię Le.

czasie, policja zasugerowana osob!} L&wandowskiego, kt.órego obe ążały 'Ylko
zeznania teściowej nie zwrócila w pier.
wszych dniach. uwagi
,
•
na inne sz~zegóły
.
i

zatraeła

dlatego

ny. śl<tdy
wykazały

wan{!ow~kiego zwoln ć z wlęzit>nia. ()pj.
nja -;:>uh1iczna w Pabianie.ach f)O'Ml.:.wna
niezwykh'm morder~twem.
ivwo in·

slady ?rawdz1r,·ego

mordercy. Wszystkie rewe!acyine "zez:góły dotycz~ce morderstw.i fi.'łysnwe!,
o których kilkakrotnie pisało „Ech.o"
zdołał zebrać nasz korespondent pah1aniclt~1 •. k!óry . nad whła~ną .rekę prowadził
w ej spr;iw1e oe Or1zen1a.
ł t k P
1·.
od
t
. a :
sa 1~mv. . sa:riego pn :~ ku, ze Lewand0\'lrs.k1 n1e .i.est morcl~1cą,

j

teresowała

się

~ostępami

śle><l1twa

i

fakt zwo1n ·en ia li• Lew:i nd c.w~kie>~o przy·
i~a z pra\~r~z.iwem . w.do\::o1.eriknien:l bow1em \Vvm1e111nny cieszy się ia aJ.epsza
op1n]ą w m esc1e.
.

I .. ...
Ta·Jemn1cza
•
, · ,
sm1erc staruszki
w
stawie.
--

łagiewnickim
dach w Moskwie, w których stai:i.łPm sie
-, ,
.
. . ·
k h
o zajęcie, musoę zaznaczyć, że roJJr.:.nik
Ło~z. 28.12. W .d;i11;1 dz1s1e1sz-yrn. tv. uboE"o ubran ci. P rzv zwło ac
pracule wszędz_e
pod stałym dowrt-m. jo .E"odzm1e 8 ra~o mesn: a~v .z Ł~12"1e~v ooza dwoma różań cami ( ieclen cnr
11
W każdym oddziale stoi jeden lub dwóch n .•
c o.od Łod z1a. zauwazvh w~sta 1a n v. d rue-i 7ółt v \ i f'rzem(l 7.ło tvmi me
żołnierzy z karabinem dla zapob eżrnia j ce ze stawu
•
'
znaleziono żaxh1\·ch · ·<J okumentow.
ewentualnym buntom. p 0 warsit:!tach ~
nog-1 ludzkie..
którebv nrzvczvn ;fr sie do u~t alenia

ł moc•opłciowe.

PrztJmule od 8 do I I I
W

nie~2iel~

I

świeta

oo

5 do 9 op,

od 9- J DO.

Bez zezwolenia władz partyjnych nie
wo100 robotnikowi przenosić się do innej fabryki. Ogran ·czenia te stosuje się
jednak mniej

DOKTOR

Poświąteczne

"

poprawin""
~
•

Kronika Pogotowia Ratunkowego.
łódź. 28 grudnia. \Vczorai wieczo-1 stał pobity tt"pemi narzedn.m~ 22-letni A.

ryg-orystycznie w odniesie·

niu d? ~udzoziemcó;v„którzy stoją o wie
le lepieJ
1A • d
· ·ł , rob otniAk w m1esz
„
k·a1·y pr~
. od robotn1kow
;
, ,sow'eck1'ch
·
:
rem w restauraq1 przy u l''CY
gi ers~ 1e1
am D omza
Ma1ą.c wreszcie dosc !ego .„ra1u" za 26 wynikła bójka pom'edzy ki'lku goś~ mi. ul. Sierakowskiego 24. P 0mocv udzieli!
Ceglelntana 1'1r. 4„ teL 216-90 porada 1edne!!o z cudzoz:erncow Ploch
1 ł l'k ·<l
, ł ·•·I
1k
·
k
zwrócił się '"'do Konsulat~ PoJskieąo z
a1sc1e 1!._S Kowc: ~ • w 1 okwa;, k':v Własc1c,e. mu N·; arz . ~ogA
·otow
k 1a dratunk' o~.veg~ł· L
Speciałista chorób akórnycla,
az~m1erz. 5
„ z op·ns. !·
a:;c!
·a A,u1 ~Y : : san ows 1e1 , ~s1 ov::11a
wenerycaoycb l moczopłciowych prośbą. 0 wydMtanie go z Rosji. Przerl r~staur,aq1
wyjazdem
do
Pols;l\~
w·o7.iał
sie
Ploch
c1elowi
udało
się
gosc1
uspoko1c,
zo.;t1i
pozbaw1c
się- 7.yc1a przez wyp·c1e w1ęk·
Pnyjmu • od god:m 8 oo ł I od 5 do 9,
z b. posłem na Sejm śl~ski Jó;-:ifem on jednak poturbowany tak dotkliwie, że szej d ozy jodyny 29-le.tnła ątarnsf:\\lł
w niedsiele i święta od gods. t do 1
Wiecwrkiem, który, zachecając g(I do
mmi?no doń zawezwać łekarza Ka3y K·limczak. niew'adomego m'ieisca zanuesz
'?°z?Stania w Rosji onowiadał mu Tl". in. Chorych. Awantum'czych gości pociąg-, kania Des..,eratkę przewieziono na kt111
Dr. med.
M
ze .iest słuchaczem Uniwei·svtetu Lenina niem d:> odpowiedzialności.
cję d :> szpitala.
V: M~kw:e i otrzymuj-e J 80 rubli m;e_ · Na uli'cy S:erakowskiego w bójce z<J
-- s1ęczn1e na wyżywie11ie. Ploch odniósł j
chorob1 ak6„11e, weaer1 ••a•
Jedn$1.k wrażenie, że i on zręcznie sta·· 1
ł
i moezopłci•w•.
ra sie roaskować swote rozez;:irowanic.
~ eg
NAWROT 32, te1. 213-18
Co do dmge~o b. posła na Sejm ślaski,
.
.
.
.
Przvfmufe od 8- JO rano t od 4- 1 wlecz.
Komandera Pawła ze świetochfowic, opo
(-) Z szybtl Meleaqua w stanie 0?1ął fakty~zne k1_erownictw? Zakla
w nled1lcl~ 1 h~ieta od ą do 12
poł.
wiadano mu w domu „Politemigrantów", Il!inois, gdzie wsikutek eksplozji ~azów J.o~ Sche1bleruwsk1ch. P: tioffman1 .bę

I

H.WGl.KOWYSICI

··

z·

z ., "

L.

„I TECKI

I

1

1

Zdarzen1a
• I• wypa dk•I ub•

I

e)• doby.

że za roootę kontrrewolucy.i'IllJ. wyr.łany 2awaliła się sztolnia wydobyto dotych- dz1e de cvdciwał o . rozd.zia,\e zamów1e~

KTO NAUCZY tańców ~ lekcje (rancu- został gdzie~ w gfab Rosji i rozst!"zefa- czas 39 trupów.
clla obu fah rvk moze w1ęc dotvchc-z:i~o
r-kiego, angiels.kiego? Odpowiedź pod „Car· ny przez G. P . U. Z iooą Komandera
Pozostalvch 16 górników prawdopo wy cksp0rt Zaldndów Scheib 1erow·
uavale„.
spotkał się raz w Moskwie, jednak „·c dobnie rów~!ei zgineł<>.
sk~ch du Rumunji utrąc!ć n~ r zecz w!oz niej wydohy~ nie m6gł, ogtą.dała się
. .
,
sk1e(!o orzemvstu włók1e"1mczeQ:o którt
( '.EREś Antoni, 28 p. Strz. Kaniowskich bowiem na wszystkie strony trwożtwie
(-) W „Dzie"lmku ~staw' ~głoszo i!O akrje znajdują sie w reku Baia
38, zgubił legitymację zapomogow11, wyd~m~ bojąe s.ię widocznie zdrady.
no do~!owną .t.reś~ raityflkowaneJ u~o- Commerciale. Ostrzeż.enie to wvwola·
~ Lodzi.
Uzyskawszy wreszcie pa!!lzport pJls~i WY .o meaigres11 międzv Polską a Sowie- to olbrzvmie wrażenie wśród prz·emY·

---------------------------------

i pienjądze na podróż, wrócił na śiąsk t3m1.
i raz· ~a zawsze_już w~~kł się łączr;ości
~--) ~orman Davis od2:rywa role lqz
partią
k·omun1st:vczną
•
c1mka
mu:dzv Hooverem a Roos~vel
ucmiom oraz przyitolowu.ie na Awiadectwa'
Or. med.
tern.
Rozmowv
te dotvcza roz.mattvch
r. zakre' u 8-miu klas gimmlz,ium. przy,imif>
zagadnieri z wyjątkiem długów woje"'lobiady lub mieszkanie za lekcje. Ofel"ty
BElłle\All
do adrninh1tracji „Echa", Piotrkowska Il,
I nvich.
. „
Choroby akórne, wenerycż••
pod: ,„l\I a tematyka - mieszkanie'•.
.
(-)
W
.~urJerze
Łódzkim
.uk<124.ł
l woczopłciowe,
s1e rewelacvJnv artvkuł o podboJu ZaCegielniana tS
tel. 149 07 .'LOTO. biżuterię i kwity łombardu\le k.u
kładów Sche-ihlera przez Banca Comruje i płaci najwyż~ze ceny. MagH)'D jubi
mer: ial e. której mąż zaufa"'lia I dvrektor
Pn.,.jmu • od gods. 8·•1 do ll•eł i od. 4· •I do.
lalk:ładów Poznańskiego p. Hoffmann
S·el. w nicd:dcle l aw1,ta od god1. 9-•1 do 1·11 1..-rski, I. Fijałko. Piotrkow!'ka 7.
„,..a„,""'._1111i11111111-...-,::act•·a11-m:.;;cn=a:o::n~321llOl!!115.:;m.-:i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. _ _ _ _ _ _ _•
ł'RZYBLĄKALA
się suczka bronz-owa,
DOI< TOR
Pr1vlmufo B-11 rano I 4- 8 w1ecz.
w nlcdzlele 1 śwlcta od 11- 2 Pn.

bowiem innych poważniejszych ~z.la.l<s
oprócz zezna11 teściowe1 Lewandow...kie·
go, nie było. Raczyń5ka, kobieta w g-run·
cie ~eczy zła pragnąc s..ę zemścić na

snują się liczni konfidenci którz•
Za,alarmowano natvc~m1ast. polisie. nazwi ska k~b!etv . Zwłoki zabezpie·
najmniejszym odruchu ni'ez.adowo1eni~ ktora nakazała zwłoki w vc1ae-nac z czo no 1l:a m1e1sCl: do cz.a~~t orzcoroul. Andrzeja 5.
Tel. 159-40 .iaki_e-g(}ś robotnika bem;włocznie
wo<l v.
. .
.1·wadzen.ia. ot:ledz111 kom1s11 ~ adowo·
Choroby •kórne, weneryczne,
dnnoszą G. P. u.
Bvł to trup około 6o-let111e1 kob~( lekarsk1e 1.

„

Puy.jm. cods. o410-1Z I od 5-8 po po'.

D

telefon 129.4 ~.
PnJlm•I• od 8 - ~ i od 5 - Q wleca
w niedziele I 'wlflt:a od Ił - 2.

•· • •

w1ęz1en1a·,

żony o dokona.nie
morder5twa, <r,rozil znaleziono ślady krwi na rykawie mary.
sąd doraźny. Jak już pisalismy w $\\ol)1m narki, jednak przeprowadzone b:Jdanie

KAlłTOA

Piotrkowska 90,

na każdej
kopercie.

vsóh.

za rz,ekome za. go wieczoru

śc,cielki sklepiku przy ul.
nowskiej Nr. 83, Kłysowej_

trzewlld. M'imo iz
Od it. 9 do t 1 od 6-9 "'le1,;z w oledz. od ID-! rloniol'lem 0 kradzt'<"Żl. eprawcy uie zos;ali
nkariini. Ponieważ otrzvmvw
• .
an.a racm ~
n~ciowa ?fe W)"8'arcza'•t, zmu·zony bvłPm
Dr.
t.tale pr-0Q1ć 0 zalfozki w c]yrPkrii zakl„rłu.
:il•v mÓ<' dokupvwać sobie w wo!nym hanSpec. chorób ak6roycb 1 wenerycaoyob dlu chłf"b 1 in·ne 1'7.lf'czy.
I moesoplełow) cb
Co do wsrunkiów pracy w powyższvm
1)rse,rowad1il się na 111.
zakiaclzie, jak rówrtież w innych zakJa.

PREZERWATYWY .OLLA•
•łDien Pan łądat, ;wnntko 1nn• u• rn
komo równi• dobre, NASLADOWNICTWA

był

wy

zamordawtmy,

J•

mordowauie w celach rabunkowych

r0zMfj mo}q wnllzkę

; s'krttflli mi 2 obrania

.

zwłok

Nadmienić należy, iż przy ekslmrnacji
obecnych było na cmentarzu sześć tysięcy

PabJnn1ce, 2S grudnia. :Został wypuszczony z więzien.a śledczego przr ul.
Kopernika w Łodzi Lewa1.dowski Zsgmunt, zam. w Pabjanicach przy ul. lilaślanej 13, który przed 9-cioma t}god·

rzone mi racie fywnoiiciowe w~a'e nl.~ wv.
'~rczaly. a 1n·acuięc w f!a1clarl7iP dn tzorlz
dz;e tylko ?O uprzedniem złożeniu przez 16-ei. twvkle nie mMlern j11ż w koonerntv
wierzycieli
• t\.ach otrzvmrć ohi:1<ln. wvo~1waneiro of! !!o
rziny 12 do 16. Żvwiłof'm mę przeto główodpnwiedniej sumy
hPT"ba+q i ch.Tf'l>Pm.
na pokrycie pobytu i wyżywienia cireszto- ttie
Wvz'naczO'lla mi rada iV'W'!lośc-iowa na
wanych w więz eniu.
mit>.„i~c wyno„H•1: J kg. kit>lhai<y koń..,_iei.
200 !!l'. mar1?arvny. J kl?. Rł...lzi. mał11 pacz
OR. Mf.fl
'kę he.rhaty. J kl?. cnkru i kilka innych pro
dulnów w znilcomt>i iJo~ci.
Po moj·e m przvhvc-iu rło zakładu. 7.arait
ul. 6 S erpn a 1. Tel. 220-26 picrwEizej not'v hnchalfer Wl'az z technikiem

Choroby skórne, weneryczne
i kobiece.

został

bowiem sekcja

ZWO DIODY Z

Niewyiaśniona zagadka

IOĄĄElfł

NIE PREZERW.A TYWYi -

było uzasadnione.,
kazała. iż Prynl\ts

na żądanie mieszkańców W.!i.
Okazało się, że podejrrenie kmiotków

LewandOWSk•I

1

I

osób na cmentarzu.

Soch.ac.zew, 28 grudnfłół. (Od wł. kor.)
We wsi Kieraozia pod Sochaczewem doko·
nano ekahwntłcji zwłok gospodarza Pryma

wl

Nowy

tysięcy

j

zwłok wieśniaka.

Ekshumacja
6

Wieluniu.

na podło·
dze.
Zawiadomiona policja prowadzi w teJ
!'prawie dochod:aenie.
W związku z kradzieżą dowiadujem1
się, iż ba•nk nie poniósł
żadnych
strat
Stwierdzono; iż włamywacze prócz pieni~
dzy nie zttbrali ani jedl!.el?o wck.sła ani tri
l'apierów wartoiiciowych. Bank. był· ubezp·ie
czony na 10 tysięcy złotych.

28 grudnia. W poniedziałek ja
narazie nie wykcyci osobnicy. d~tali
Jr do lokalu Pow. Banku Spóldzielczego,
rdzje zapomocą podrobionego klucza otwowować óezdomnvch. wałesaiacvch rzyli kasę ogniotrwałą. z której rubrali
100 rubli w złocie 90 marek w złocie
sie po ulicach, którzv na każdvm
kroku walczvli
iłożone tam jako depozyt, oraz kilkadzioe
o kawałek czarnee-o chleba.
siąt złotych w gotówce.
Naibardziei rzucałv sie w oczv 2'ro
W ~yst'kie księgi bankowe, weksle i wie
madv bezrobotnvch dzieci w wieku lt· innych dokumentów i papier6w warro-

'(, Kat n \YJ C

złoto.I

śdowych m'1leziono rozrzucone

Wieluń,

cyś

Praca pod karabinem.

po

Spółdzielczym w

Banku

~

~~-

l:łYLY dyrektor gimnazj1un z wyższem wykształceniem udziela
lekcji matematyki

iimnik, ma na sobie bronzowe szeleczki.
Odebrać za zwrotem koeztów, ul. U-go Li·
etopada 15, Józef Bąkolik. dozorca.

Wielkie

świętokradztwo

Kradzież

2 koron

w Samborze.

wartości

10000

zł.

slowcńw f fld zik ich.

(-) Przedslehiorstwo PC)lska Poci·
ta, Telegraf i Telefony w paździenfktt
dato deficytu 6 miljonów 331 tyslęcY

7 łotvch .

(- ) Dnia 1 stvcznia przvo1da piał·
no~ć półrocznej ratv ktJpitatu I oiroce1·
t6w pożvczki dillonowskieJ. to fest ok-0
Io 14 mi1Jon6w złotych.

( )
,~
d dotnU
- W c.za.rnvm 0 unaj'\.u o
„
iieJakieiro B1ehka wtain~nel~ d'\\71Cł l osoir
nicv f obe z wła dniws zy !l'O, zrabowalf
~('10 dobrów i 5 300 z.lotvch.
Po dokonaniu rabunku napast-itcY
1błev.1ł

(-) Sad aoelacvfnv o<ldalił skarire
llI.JPJAK Jan, ul. Szopena 22, zgubił legi·
Sambor. 28 grudnia. Dokonano wiel- cane z obrazem Matki Boskiej, wysa- 11wlęzlonego ad'W'dl<a1ta Marka Llosz\'·
tymację zapomogową wydaną w Lodzi.
kie~o ~więtokra<lztwa w miejscowej dzane kamieniami ora:z jeden kielich. l'a przechvko usu1 i ecłu Q'O ze c;tanowl·
c~kw1. Mia'lowicie niewvśledzeni na · Szkoda wynosi okoto to.OOO zł Policja ~ka svndvka firmv B<>rst w Z·1erru.
NASTAROWICZ Broni~ła\\n, ul. Ogrodo· razie spraowcy włamali sfe do cerkwi i wszczęta e·1ergiczne dochodzenia.
(-) Wtadze sadowe warszawskie
wa 24. zirubiła legitynltlcję wyd. przez skradli 2 srebrne koronv ia-rubo oo-tlauJawniłv nadużvcla w Kornłsarrf3cie Rzą
f I. K. Poznań .ki.
dtt nrzv wvd. waniu ulgowych oaszZA TRAFNE pr1:epowietlniie dużn podzię
por ~Ó\V za~roo icznvch.
l..uwai1 i nznanie zdobyła słynna chtromant·
W zwłazku z tą sorawa .osaCizoio
ka z Galicji, Andrzeja 32 m. 11.
w areszcte urzednika Błażejewskie~~
Dalszo ~zczrg6łv śledztwa trzVl1lan
M(\)lOL Yl\l OWE cylindry szlifuJe. motocykle
sa w tafemniCY.
naprawia Za kia d Slusarsko - Mccbanic:eny S. .

NA GWIAZDK~ T~N°IEJ

Dollllnlak Piotrko\\'s.ka 116.
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.•ECH' 0"''

Posępne

Tragedja

„
ESOl.E SVl-T~ W ~m~Ął'
Olbrzymi ruch pociągów.

przepow-ednie.

żony

m·k

a.

Tegoroczny ruch świąteczny w Niem sypialnych zostały już na szere3 dni
czecl1 przybrał reko:dowe wprost formy. przedtem wyprzedane. Na li!renit! Nie·
Obroty świąteczne były pod wzglę- miec kursuje co noc 1.J8 wagc.,nów s~ pfol·
dem finansowym bardzo pokaźne. D ,m.y nych, tak, że conajmn'ej 6.000 podró7..·
towarowe, składy del!katesów l t. p. były ·nych wygodnie spęrlzllo
przepełn·~one. Publiczność tłoczyła się
noc n.• iadrzc};m hotelu
staj~c w ogonku całemi godzinami.
rze·
miejsco-wości
kllmatycznych or:u.
ba było zaangażować pomocniczy pe1so- znanych placów sportu zimowe~:p clono~
neł. ażeby mf•c
szą, i.e panuje tam niezwykłe przere~nie•
nbsłuni n•szy$t1eich kl'entórv.
n·e. Prześdfa ono pod wzgkd~m finan·
Brak L•ot wki wogóle nie da si~ zauwa· sowym wszvstk!e lata uh' egłe
ZYl' 7 zewnętrznego
obrazku ostatnich.
Biura podró?y oraz kasy biietuwt ·
okręgu dyrekcyjnezo w Berlinie sygnali'·
cini IJTZecl•wiątecznych.
--:~v CI?\?1, dn'a wig'.lijnego opuidło z.ują n:ezwykły wprost szturm na p0szcle·
Be1).n b\.~k·)
gólne ok'en'<a \V dh 1 g"ch ogonach stcją
50 ~,.,-.qaili! ch po6ą2ÓTV
podróżni już od wczesnego ranka cele,11
z parnżeram! i wyc~eczkowicrniTu sw11 nabycia biletów, przyczem uderzaj'!crm
teC2nymi
w rozmaitych kierunkach. Jest niezwykle wys1ki procent \vyJedża•
Ruch turystvczny skfer')wany był do vór- JacyC"h do Szwajcarji, p".lm'mo ograni-'
nej Bawarii. Tyrolu, Szwajcari', Harcu, czeń dew'zowych. Jednem słowem mol.•
gór Olbrzymich i t. d. 01i~fai odpro""a· na stwlerdz~·c. że Nfemcy uważają się 'll•
dzonn zostanie taka sama i!C'~Ć POCi~ców dal wewnątrz jako kraj niezm··ern·e Lon'ezależnie od normalnego ruchu kole10· gaty i rno..,.ą pnwol'ć sobie na tegc rowegu. Wszy3tkie miejsca w wagouach dzaju zbytkowne ehkurs3e ~wiateczne.

CZTERY CÓRKI CESARZA HIROHITO.
Tokio, UJ grudn.iu. ttsaru ka. Takamatsu, który w :Deezłym ro· Gczekiwany równici syn jego brata h. Taka
W' 'hajblihzy.:11 dniach łona ce.'1rza Ja I.a a małżonką objeżdżał Europę, nadal po J11atsn1 i jego małżonki, Kikuko. Do ci:a·
ponji. delikatna i <lrobua Cf'-o;;arzowa Naga· rostanie nutępcą tronu.
m jego przyjścia na świat, rolo ut piastuje
ko, przen~i;ie eię do pałacu Sziyotla d'.u od
Przypomni~ jed'aak nnJdy, te swego rnm ks. Tak.amatsu.
bycia połogu. Z faktem tym wiąie ait dłu czuu również były pewne trudności z m:il
Gdy w roku 1931 cesarzowa J aponji po
~a historja cierpień i sawo<lów młodej żo ł.eńttwern ka. Takarnatau, aczkolwiek innei wiła najmlod~zą ewą córkę, nad Tokio szala
ny mikad~ która rozpoczęła ei~ już 'W natury. :Żródła ich datują si„ z przed 800 ła 11traszliwa burza z zerwaniem się chmury.
r. 1925.
Aslroloiro•>'ie i prorocy upatrywali w
lat. Kikuko, Żo'h.a obecnei.to naetępey tronu

r

tem zly ome'11 i nikt nie dziwił Aię, u na
przysda córka, acz·k olwiek początko
wo p!7!ez pomrłkę służby obwie:;zezono mia
•tu naro(hiny syna.
Traged ja ce~arzowej Nafl:ako roz,·.•!1 się
y.owoli. Po raz pi!,lty żywi nad;r,iei~ - ko11z
Iem wła~o żyda - oh<lari:yć męża nał't~pcą tronu bohaterstwo ~j godne jest
r:odziwu i szacunku.
Crzyboweki.

Na~ko 26 stycmia, r(}ku 1924,
ł1t cet.arz11 Hirohito. zkolei l!etnego

poeluhi· rochod.zi mianowicie z domu, wywodzące·
dwudzie go si_,
1te-ł?o czwartego władcę Japonji. W roku
od clyrui t fi Szogunów,
1925 urodziła się eeurskiej pat"M japoń· 11·ro~ei o~cnemu <lomowi pannjąeemn. Mi
akiej pierw:;.za oórka. Kbpłani błagali nie- k:Hłowie przysięgli Szogunom wieczną 'hiena
biosa i bogów o na11t~pc~ tronu. Czaroclzie wiFć. Zo~tało to uOOpiane przez małżeń·
je ze swej 91.rony ułyli wezelkich ep0l'oh6w, «two lu~i~cia ich rodn z nRimlod87.9 Tatoro
lit-n loA pomimo W!IZy~tko okazał si~ nit>po Pą wro!!if'i dyinastji. Wedluii; prawa iapoń
my{lny. CeAan z rezy,macją wzruAzył ra· ~lcief{o, 1?dyhy ce!!aMJ Hirohito nie mfal mP·
m:onami i odni6sł 11ię do nieodwołal'11.._.~o ~ki...ito potomka, następcą tronu z·o·talhv
faktu ze zwykłą wschodni11 kurtutizją, prze

~-,.,iat

11łając małżonce

wsponi.ale 1c1ejnoty,
tle w dUJ11zy był r6wnkt rozczarowany, Jak
eały naród japoń·kł.
Jegzcze 1rzykrotnie seToe Japonji rttbilo
1 nadziei I tn:vkrotnie doznało rozczarowa
nia przy narod:rin11ch ~eh je!~.c7.e zkolei
r6rek, z których jedna zmarła wkrótce po
przyikiu 'na mat.
W os1'J•nil'h tyf!'Odniach r:ainteresowa11re
narodu ześro<lko,Yalo llfę tnowu na oczekiwanvm w rodzin•e cel'lln<lde.i rarlomym rak
eie. - Jest w1<-z;y•tkim wiadome, że oeean:owa
p~więca wła~ne zrhowie, a n•1wet moźie i
iycie. ponieważ lt>kane orzekli już przy na
roiłzinach ostatniej c:Qrk.i, że wątłłi jej
wrowie
nie wytrzyma nowego porOdu.
Uważała pom;mo ro, be warto po~~cłć
wlt.ume życie, by obdarzyć J apo'nj~ i malioo
\a naetr,pcą tronu.
TTrla 11il!' wię-.: mowa do Hmku Sziyoda,
Fdzie roczyniono odp·owfednie przygotowa·
nia, wznosząc we wnętrzu $?11lachu Az>ereg
("hatek, p~ęconveh i Moiro~lawionych
prZl<'"z ka.płan6w. W Jednei z nich dokonać
eię nm nroczysty fakt przyjścia na świat na
•1ępcy tremu.
Japoń~ycy do tych oczekiwań ocło08Zę
~j~ n1Pro ~repty<"mie, Pomimo C'lci dla l!We
F,O wladcy, potomka ,.boirlni „Jońca", wiedz!} o tern. ie wśróil eznTodzicj6w k"'ły
podanie. iż cesarz Hirohito, 'WzgJ. dom Je
CŁO.

Gwiazdka w

Sejmie.

Podb

Zb

w

wy w·zd
g
ano„o

demonstracie.
Na placu Or>ery policia postanowiła demonstracie zlikwidować, co,
t>rzv użvciu pałek. całkowicie s ie DO
wiodło Do komisariatów
·odesłano I "20 osób
·"'
·.
Dla aresztowanvch zarekwirowano
•
·
„
autobusv. Przy te1 okazu dosta}o
sie, iak to zwykle bvwa. osobo m

fi!

J.

które wybił ze szczęki i w M1ka dn 1 potern spieniężył. Ponieważ uporanie się ze
zwłokami trwało kilka godzin, zrob ! on
sobie ?<)łgodzinną przerwę i spożył w tym
czasie obok pociętego ciała obfitą kolację.
W czas.e pr7.eSłuchania mordercy wy.
szły na jaw inne jeszcze jego zbroonia.
Przed dwoma laty wydobyto z Trbru czę..
ści cia.la zamordowanej kobiety. Zaraz po
ujęeiu Serviattiego padło na niego p0dej.
rzenie o tamtą zbrodnię gdyż pracowaJ
on wówczas w garażu, Ieiącym niedalekf

rzeki. Odwi edzały go tam kobiety.
Po naleganiach Serviatti przyznał

że zgładził wtedy starszą służącą.,
otrzymała od krewnych
k łka tyi!!ięcy dolarów.
Miejscowy proboszcz przypomniał

si~

która

sohie

że owa dziewczyna zasięgała a;>inji o „na:
rze<'zonym". Morderca sam zeznał ,_: cy.

I

ni71'1em, te ma razem na sumieniu p'ęc!
kobiE't, ale ,,niech władza szuka dalszych
zwłok".

m1·1osne weso e1.
d d

wjechał samoch ód

Anoel

. tk•I.

powrotu

małą kawiarenkę

inlrnsenta n1e po.z,w.alały mu zaJ~ się
1-:aw.ar~nką ooob1sc1e. Ład.n~ i kok1et.eryJ
na ;ian1 Ai;.cel ~yla przec1m10.t~1 m1łos.

nych zalotow roznych młodzienc6w, od~~ed:ający~h kawia~en.~, ale ~glęrlarn~

ie1 cieszył się szcz"goln1e1 20-letni Maircel1

popula rna 010s enk e o t esciowe 1. WY razu mespodz•ewan•e do kawiarenki 1 isto
g-wizduiac oporna.
I tnie przyłapał młodego Mall!eta. ukryte-

Iicleno Rorysowna.

zręc z ny

w wv rnżan; u
1a<:ZL1l lnysz - i natu ralnle
nie powiedi.ia ł, g-dvbvm nie

wAncel
dniu

na żonie przy•
do zdrady
Gdy młoda kobieta n~e chciała wyznać prawdy, .Ancel l')!llotał jej s?.yję sznurem i
począł go !ads/?ać. .
Przer11źona kobieta przymała się do winy. Wówczas Ancd, porwany w;ciekło, d "ł
· .
d
d
ł
~cią. u ułsib swoJąk'zo~ę•.a g V • la~~
leszcze s a e ozna 1 z.veta, przec1ą
lCJ
b
· ł
k p ·
"" ł przerzytw<J
zy
y
u
ra
.
otem
usnowa
· ,
b• - ·• . j Ol ·
I „
ciąc so ~e rowmez_. z:y y. . >n1e zna e1it>no nazamtrz w ka.uzy krwi. Ancel tdołał wyleczyć si~ z: ran ~ :;ta~CJł obecnie
przed sąrlem, aby odpow1adac za morder•
~two, popełnione na żonie.
znanie

· ' · n
•
•
• •
~prze m1~sc1u n.ouen, pon1ewaz. zaJęc~a

I

-

rozegrała !ię tragedja.

postanowił bowiem wymóc

d

ślubnv

•

oddał swojej żonie wróciła na jego prośbę ponownie.

Tłum oklasJ.iwal oanne młoda· po- ::M.aillet.
'
. ·
l\:tr • d · d .
•
""'~:i-~· -'tern pana mło de O' O a wreszcie zaLaiąz owie ziawszy Mę 0 ~J.Jlj1a1,;,1 1
· · •
·
.
· - ·
, .
. m'Jo
y
h
0
1
· sn c f;W l?J zony.
d a! u k a zani a sie w oknie t~ s c10we1 .
G c! v t a od mówiła, c a lv p la c - łac z· .
powziął pOdcJ~ie.
uie z p olicianta m i, rozn raszaiac vtn i ze go zdradza. Postanowił schwytać ją na
rnanifest ant ~w _
z aimp~e wi;:o,val gorący~ uczr;iku. "?"dał się wjęc re.w;1:~o

zbyt

oce

ryka Ancel. -

pod zarząd

naiwes elszem m ie ści e św iata, ,.,,·=ee'
nie ob~szło sie róvmież bez sceny
„Śpiewanej" Mianowicie w sam śrcdek ciżbv rlemons t ra ntów

x.„„

Książęce

ro Dla z ra zonego

I
d
·
•
"'
umie emons ran ow .

Pomimo zewoętrmeg'O poloru cywiliza·
•ji .Japończycy trwnią przy swych wierzet1iac~. rq? w narocl:t:ie panuje wiel~ie n~e
dowt.crzanie co do pomyślnego rozwiązania
1.we<>tji na'<tępstwa tronu.
• -'
.
H" b'
Je1.1t rzeczą wianomą. :te cesarz iro 1
·
lh
d·
• d • 6 k"1 •
to przy_1ą Y nara ztny Je neJ c r .J'OllZcze
'e ~wyklym mu epok.ojem i nie dalby orl
r.zuć zonie sw<e?go zawodu, o ile ce8arzowa nic nie ma iacvm wspólneero z deprz~trzyma ocr:e~ująoe
ciężkie p~7Jejście. monstrantami. Np.
poturbowan o
,dyz z,J„ow1e 1e1 i&'otme w Ntatn1ch C"Za· 1 newneg-o dziennikarza. dostrze ~ł- 1
..ach bnJzi poważne ·obawy. Zaś drugi brat szy, że ten notuie sobie numer po]; .

0

Robota posZła dosyć gładko. Serv':atti
zauważył w ustach ofiary 3 złote zęt-y,

S"'traniem zarządu (u'ndu.szu kulturalno - opiekuńct:ego dJa ntźszych Cun kc.ionarju•zy
ołe
ł
Hura Sejmu Rzeczypospolitej odbyła się w ~achu !!ejmowym uroczystoMi choinki dla
§
męza
dzieci niŻSZ)'cb. funkcjonarjuszy b:ura Sejmu i Senatu. Po zapaleniu drzewka dzieci
d •
'IN lic7.Me prz~zło 150 odśpif'waly kolendy, J.«>ctem o<lhlo ~ię ro:-<l•·nie dzieciom przez
męza.
członkinie zarz!Jdu stowarzyszenia • prezentów i toreh.!k ze ~lo1lyczami.
Przed sa.dem przys:ęgłych w fra':lCU·
In
W
-..
go w sypia i swojej iony.
ynikła z te•
www•
•&ee w
ww
e ™™™™·,-st<iem mieście Rouen rozegrał się niedaw.:
·
k'
l
t
· k·tore]
· · An
•
.
go p ie 1e na awan ura, w czasie
1
no epilog krwawego dramatu zazdrości,
l
I'
k
ł
·
·
p
ł
ce spo icz owa swoJą żonę. o tej awan
ł
ł
ł
którego ofiarą padła młoda żona in.kasen. A
d
lk
TJ
u
.
•
•, ta Je nego z wie _eh magazynów, en. turze pam IJlCel opukiła dom meża, ale

Tes"c1·0

mu f'teS:irskim.

kobiet

ma na sumieniu potworny zbrodniarz.
Aresztowany w Rzymie morderca Ser_
viatti, sprawca P?ćWiartowania guwernantki, - był maJstrem rzeźnickim, ;io·1,
niej czyścic.elem samochodów w garażu,
a ostatnio
zawodowym cszustem matrymonjalnym,
Zdradziła go korespondencja z jego niesz.
czę:;liwą ofiarą, którą zwabił do miasta
Spezia i tam ją za.bil i poewiartow.ał.
Zawiadomił on ją listownie, że zamie.
r:a otworzyć pensjonat i potrzebuje pie·
niędzy. Na to otrzymał odpowiedź od Gor,etti, że podejmuje ona oszczędnośl'i z
banku i przyjeżdża do niego. Przestępca
wynajął taki lokal, w którym nie m<gły
go zdradzić ewentualne wołania o <;>omoc.
Zgóry więc dobrze ukartował zbrodrię.
Gdy guwernantka złożyła mu wizytę,
S"prowokował sprzeczkę, w cza-sie której
chwycił ją
za szyJę i udus;l.
Następnie zabr~ł jej pie31i~dze i jeszcze
tego samego wieczora pocw1arto·wal rwlo
ki . Posłużyły mu. do tego . celu ,rila, wiei~~
Tu6z kuchenny 1 - z1mJrnośc anat0mJ :
ciała zwier~cezo, j.a.ko rzeźnikowi:

samncho'd s'1ubny w

"'

z

Pięć poćwiartowanych

podlega kU,rwie.
Pol''hodzi ro me-komo starł. 7.e brat eeenn:a
1
~ jie!!o pozwolt>niMll poś ull'ł ~kłą miei;z.
e:rllnk„, ....rze"""aia.c tern dlum •7.Preu p' oko
..- ••
·, ··
,...
"'
Wbrew
hoJ"°~n', pochoiha,cyt'h oił bo,,.ów.
""
wiem gnrzE>ciwom calerro naroflo J'apoń·k~
"O
.,, i przedewMv~tkiron du«'howilf'fotwa brat
Cf'S8l'Za Chichibo - poś'uhil córkę ja·
ą
poń >kte{tO pO!lła w Londynie. (a nas·ę„nie
I
w Wa-.zvnrrtonif'), bard:t.o pięknę T•otw'>C
0
' 'f atgtHi ~tra.
··
01ntąd - Ja
· k atrzynnlfą
· w .Ja
Pracownicy 21akładów użvteczno c1'anta, zbyt P-orliwie
ok~ad:-i1'ac->
[\'
~
"'
'"''·0
d
•
„
ęś •
d ści publicznej miasta Paryża. któ- iakie~.oś uczestnik a d cmons tracii.
ponii - @tale ziej~ s1~ rueszcz c1a w o rym obcieto pobory, zorQ'anizowal1
Ponieważ zaś rz:..cz sie miała w

"

XECH,

się

I
I

nie jestem ml wtaściwem miejsctL Tylko Jut moje I być br,gaty. Ja i bieda - to jak skrzYP
uczu ć - 1m1e1sce nie bvlo wśród tej klasy z któ CĘ> b ez strun. A potem mvślalem, że
słowc: bvm rej wyszedtcm, ani wśród innych, rozu- ~civbvm patrzał na żvx;ie, jakie pani

ota-zvmał
.Myślał em. iż spcn
zaszcz vt, że z palli nst u-

i

! ~;stu od siostry pa ni.

prn,„adziła, iyska·lbvm jedynie nlena•
wlsć pani. i właśnie tu pope~nilem btą:d..
Powin 1enem był zustać i ookazać. !t
nie jestem ba·rd-ziej święty niż kto in-

mie pani, ani tu. ani tam. Dobrze.
, dy Maki,yrn wprowclcl.til mme •.;. to -

warzystwo, gdz ie spotkałem panią. po·
odmow€;. Le. s1Jos(1bu w 1aki pa- 1 wiedz iałem sobie: ,.Już ni~ma Rosji
POWłU4
11 mnie traktow ała., w11.lzialem uobr.ze 12 n1knął podział na sfery snoteczne. iy i wted'"· nie wstydzflahv się patlJ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I 1te nictylko odniawia ini panl sw~1 prty ~próbuj ~, .. A gdy w mojej głow i e po- n1nie. i będąc śmiertclnie z~u~Jna, wez~
.
I jaźni, -- ter;o od ni1wgo n.e możrn \\
wstaje jakaś myśl, to chociaż nikła jest wnt3by mnie pani. Posteoując inaczel.
- Jest pani teru taka piękna - wpłynęło na Hclene - wzbudziła w niej ma~:tć, - ale c:zuje pani dla mnie po- 1 lraw, j:lk paję0zyna, z bie~iem cza.~u
b1km wr'1łenie, jnkb\'m śledził on·
ucpn:lł - i taka uasz.:i.
zu11fainie do niego poczucie bezµiccz"i°•· i::arJe i wstrct. A ~ego 111c chci; bo nabiera sil i staje się mocna, jiak sznur, nią ; kierowa ł wszntkiem z ukn·~!a
- Prosze usią~ć Antoni Iwankzu. Hwa. spokoju. Ldawało sie jej tt:fcl.l . ):c; , ani pani arn ja Illt! zasr u.!uJemy na to, 1 którv trudno orz.ecieć.
Jak Pcrn Ró~ z z.a chmur Nb chciPłer.1
. Hele.na sama bvł~ z~umiona spoko~ ~topnia.wo L.~ik~ją wszv~tk1e trudności I bv pozostawać w podob11ych stosun- 1
Do~.konalc wiediiałcm , !e traktowa- z ~dr~sr ać dmnv pani, a stat.> się t'TZe·•
Jem. z. iakłm W~Wbetlziala te słow~. ze żvc1e sta1e su: ~atwe I proste: lr tvsz Kach.
j ła m ·iie paini, jak mużvka, kt rym prze- : ctwnw•. zdept ... łem ją po chlop~ku. <>~
(zeklJąc _n a 'f"cJś~e lrtvs~ starała s11: ~osłusz~v wetwanm ~-ele11y, uruó~.1 lt'k
/aitrzymat sic Ha chwrt :, P' tart dlo ; cicż jestem rzeozvwiśck. TV1lko ja wie· dynar~:e. Al.· tlel<' r.n. Bory.: • ~·no, ~t·
przxw~łac C3: ą. s ą ~ner~~ i..tk przeJ o w R 'm: k.'.Zeslo. poczem post~\\ 1t. Je n · ą suche \\.1'Hgi, ustadr mo.:lllei na : crziatcm, że ten mużvk będzie lvm. któ- g:dv wz~lędem pani me ivwitem z.heh
zbhzemcm naJ!1tebezp1eczn1e1s-ze~o wro- 1~powrot?m. Jakby chciał. upew:n1ć się o i..1:ie<le 1 mówił dal, i:
· rv <>ię pani stanie POll'Z br.v ~dy duma , my::.!i. Oto t<k miatlv si~ sprawv„.
~a. Ale oto wtdząc ~o poczuła 1ak oba/ .;ego soliunośct. Nastepn1e us1a1cU poI . ·
· b b ,l
· b 'd
·
I l ,
J
t j dł · j
wa i ~niew zuikałv ustępujlc miejsca woli, wnodnie. Każdy gest jeg-o nosił
- Dużo my~late m o pani, Heleno i ,ani. mmie, ? ~ « P~~1 ar w 0 ~;!a, I , r~' sz ~o .c:za,s ~-- . ug:i; prre.mo·
011
0
dziwnemu spokojowi. I przvpomma~·u cechę przezoll'no<\ci. pozbawionej jed- 1l ~o1 ysowno. i wid'2e, że z wyj,.f ki em ~ele ' . f:Sory~uwryo, mech p.-ni PvZt\\
\:'~ n.e zmienił nozvqi. ręce w da1~zym
~ie jej. że jut dwa mzy, itdv znafaizfa sic 1nak małostkowości.. oraz zdrad.lai "Xe'\V jtdr!ei ~z.ec.zy, we wsz ystkicm miałem i° S? b 1e ,PO\\ iedzi_eć ale n.ie było w t:J ci~~u .spuczv~ały ~ kota.nach „ a t!lr&i
w obecno~i lrtvsza doznal!a tego sa· 1 netrzne opa11uwanie.
rac1ę: złe uc z yniłem, ż e nie bvlv rn111e uumie nic , brz_Ydkie.~~„. 1° .bvfa ~uma t·~~ir~v o krz;slo, nie P_oruszył :)Ję. M~
me~o uczuc:a.
•
Tcl!-O wie-czoru, jak zwvkle. womie ti itaj " 1, Jbliżu palrli.. Więc s<idził.t J>.ll'i '.nlod c~o zr ~ b1°:cua, ~ie. zn:i.Ja.c~go .1es2 - , ,v1 1ednosta1nvm. śp·ewnvm J{łasem.
Natural11o~cią i prostotą lrtvsz prze· niowat swą wewnętflZną, mocą, tak ko- żt' opłaca km innych Judzi. aby mnie ~ze wędz 1 ?·ła. A życie szybko Je na~ła , kliSrv kołv ... ał iaik potężne f.ale wzbu·
wy7.s7.al nawet Stefana. Hclena czuła J~co wpływajacą na otocze-nie lecz w zawiadomili o d11iu kiedy bc:de mógl ~··· Ale. me mog. em tego pne~idlZieć: j rz9ne~n mo~za.
jak mzprasz.ają się jej obawv. vzyż SPojrzeniu jei;ro z łatwością można bvtr.: panią zabrnć stąd, tak jak się Puodnosi z 7e :vedzidło bedzie ta~ ,t-".v„rde '. spr~w!
Hde~a me chciała mu przerw~ć•. a
człowiek tc:n tak orosty, szozcrv i do· dostrz.ec: pewną nieśmiatość i z.akłopc- 1 ziemi iabtko. które s pada icsietuą z ja- 11 pani tyle ~ó:lru. l?rzyn~cs~e zbvt Wiele ~dy. ~k~riczv 1, d(,znafa. n .gle uc:zuc1(ł ta•
brndusznv mó~tbv dążvć do upakorze tanie. Mimo, iż pomoc, jakiej trdz1,elct jej błoni Dobrze co do teg-o musimv sit: wstydu. Nif'ch mi Dam me odpowiada. J t~ ze me sl~·szy ~ w1e<7ej. 'fC11 ~os u„
nia jeji" .ie2:o ła2:odne suojrzenie wvklu- Irtvsz, zobvwi~vwala ją bardzo, mimo porozurmeć. ~ld_v tvlk? u~rz~łcm panią! .
Zorjentowałem się we wszvstklcrn. :1sz'".r całe łCJ wzburzeme. Ja!kbv prze.
C7.a:o cheć wvkorzvstania jej upudku o ~lebokości i beiz.11ad!zicjnoś0i
własne· ~podobała m1 się pa111. Zaraz to pani gdy przysztdli:m do Samowaru ze Ste- ma'\viala priezeń głęboka mądrość na•
::o ousąu7..ala 20 uurzednio. !\1e rr.ńgł 1 J.!O upadku, z iakiei:ro on ją podźwignął. 1powiedlzia km. Dlaczego? Dlaczego An- !ane m MatwjciC'Z.em. Tego dnia rn%1 o ·ury.
hvć zdolny do przeżV'\\Elnia uczuć oo· Helena czuła. że teraiz ona góruje naJ ton !rtysz, którv ni~dv nie rnvśl al o pani hvfa dla mnte bardzo hol :i;na. bo
Na~timtla cisza. Stojł\Ca na ubocz•
dohnie r.ro7.onvch. niskich i przebie· nim. jest odeń silnieisza ~dvż lrtvsz mał~e1ist'7'i~. poz na w~zv panią cbdał ' Stefan Mar.vjc.icz J)O\;hfa11la d..lśZe. Bi~- i''.atalia l~rvsowna chętnie Z?'J)adłaby
j!fvch. Gdv cze~n pragnął. ~nąf prawdopodobnie po ra:z merwszv w p:m1a. posluhrc_? A w1ę1.: he~e szczerv., ,rze tfJ. co m11 )l:st potrzehne, I Lodchodzt I ~·c pod z:1emle. abv ob~ cno~~ lej "''
~7.C7.er7.e i hez ubooz~ych mv~li. i wy S\~em życiu zna11.aizł się ~ syt~acji cz ło· I '1.~dy u ~as nie bvwakm m1ed1v ludź- f_rzeba bvć n:iocnvm.. bv ~oc!1aJ.ac ~o, i.•rzt.szkad zała w niceem ternu. co mia•
kretów. Omvlił się. N1e moiz:ła mteć mu w1cłta. ktc'irv orzvc-hod'z1 pros11~ o <>n"' · m1 z pa ni sferv Odv h vł e m hoza ty. me zn al eźć s1e w mehezp1eczenstw1e. lo sui stać.
reiz:o 7.<t 7.fe
nr«rie swej prośbv 1 to wiedza..: ~~óry l rZ\Jęli ,, t~nie chę ln1e. ale ~ie r~:1 i.1· .71.r cóż mogłem inn e~o uczyn ić. n~t. od 1
UJ. c. a.l
1ka mme ten
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Zachowanie lrt.vffZa dziwnie koją.co

ie naraża

sie na odmowe.
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KRATECZKI.

P

OS„ '''YI- e>fu1-my 1·eszcze!
TV
"&
Grypowe reminiscencje.
.

.
.c1ą. , sma~on.e1, S?'Ot~w<1;n~1. pteczone1
1 Boi! .wie 1ieszc~e ~ak1e1 .rvb~ w X.
postac1a~h. vVoą,~1. maz u1ł mało, _bo rmał. „dosvc.} ~by nasteonec-o
dma g-o<lni~ sp~dztc. sw1eto.
:1· br.on B~z~. me ma1?1 zaml~'.u
rob1c moim ~psc1om wvn;owek. N ie.
Trud_no. Gosc w do1!1• Bo,e- ,w dom.
..f\le ze by tyle . rno~h ~ez~ec, teg-o
1eszcze w, zycm ~}e w1.dz1:a.łcm. :I\
,!>rop os g-osc1. m".'lt. bv ~1e czvtelmk
orzypuszc.za rnc. ze .i;101a cz~rwon~
kartka „me wchodzie bez k-0meczne1
ootrzebv" pomog-ła. Taklś e-łupawY
dowcipniś dopisał bowiem: picie i

Bvłobv niesorawie.dliwościa. i:ro ·
dna chvba tvlko amervka·ńskieg-o,
sadownictwa. abv historie dwód~
z kawałkiem dni 01c1a i iedzcrna
zamknać w iednvch zaledwie krateczkach. Dlateg-o i dziś iesz.cze za i
muie sie refleksiaml światecznetoi,

t'zynny). różne imprezy w li~t opacłzie 2.335,
w październiku 8.303. O,rólna f:rv.;kwencja
wyniosła w listopadzie 1.377.605, gdy w paź
6~iemiku 1,491.333. Zwraca uwai?;ę Bpadek
frekwencii w kinach wzrost natomi~lst w tea
trach. Wpływy z podatku widowiskowieii:o
411.470

266.405 d, 44 gr,). w p:•:l11zierniku zvsu ale i g-rvpv.
Rzeczywiście tak ziag-rvpowa480.51-4 zł. 1 v.r. (z tego ki'nematografy dały
nvch
świat nie orzvoominamv so~09.6~1 zl 47 gr.) .
bie! Czv można sobie wvobrazić tra
g-icznieiszv wypadek. niż ten iaki
<!\'
Na porl~tawie wniosku komis.li o@zczę<l· sie zdarzvł w kdnvm domu? Pro
sze tvlko posłttchać: w sam ranek
r.flśc1owej w ezpitalnictwie, map:i11 1 rat nchwa
Hl wprowadzić od l ~tyczn~ 1933 roku 10- sameQ"o dnira. wi~iliine{!'o budzi meża. skoro świt. koło r2-e i w p.ołu
~odzinnv dzień służbowy dla per11onelu pie
dnie. przeraźliwv krzvk żonv:
lę1?Di1mkie11:0 i niźsz.ei E<lużby ealoweJ, wli
- Ira służaca ma ~rvoe ! ~Q i
naiąe w to rlwu-~ocfain•rrn pozo ·tawania
dziewieć ! !
l~ch pracowników w pog;otowiu. Kom1sja
- Trzeba :rndzwonić vo lekarza.
Mzczc;-clnośeiowa nznala, że wpr'm\tidzony w
- Tv tvlko dzwonić umiesz!
10ku ]C)27 w !ll'!pi·alarh nii... iskich trzv·zmia
A kto co uizotu ie. kto nosorzata? !
ł~·

•

uowy rozklrul prary '1'.Wif,'hza ko~ztv prowa
rfaenia szpitr>li i nar"1l ntrzymvwany hvć mo
łe
Na terenie i;zpitali mi~jskich, oprócz
odrbiałów ~zpitalnvch, ciynne !la oddzialy
\-Jiniczne tP1!wer;yte•n wars:r,awski'e~o l'.)rzy
!wu-zmianowym rozkładzie pracy n'l dobę ..

• •
Teatr Narodowv wvstawia

w dalstym

diwn arcyclzi.,..ło Wy;-ń,iań•kiet?:o „Wc~e1e"
z Sol!'kim. ~.falicką, Pancewiczową, Le~z·
rzvńskim, Brydzińskim, Ju'llo~zą

Stępow

-

1lim, Wę'!'.rzvnem, Dominiakiem w rol•H·h
nacz()1nych, które zclohyło pełny sukces.
W próbach komerlia Shaw'a p·ocl tytułt'm
,..Pirrw~za 11z+uk'l Fanny".
W łlratr:te Pol•kim iłzi~ i dni nastep·

nvch cie•zaca sie nioez•wvkłem powodze·
t1iem operetka Sti~mssa ..Nietoperz'• w wy
J.:onaniu pp. Karwow„kie,i. Radw;inńw'llv.
Bodo, Ma„zvń~kie:ro. Zelwerowir11a. F:'bf.ia
I< a. 1\Ti.erzeif'w~kie/!O w rolach głównvch.
W rol; dvrektora wiezienia p .Tó1ef Redo.
,.D1;„wcl!'.ęta w mnndnrkach'• na l'<'f'nioe
lf'atrn Kamera1'nel!O końrią ohecnie czwp,r
ty <l„;.p,.ojąt~k rn-ze<1„t:-w1 „ń. W J?lównyc11
rolarh pp : Grywifol<•1. Kunina, Krzymu·
~lca i Anfln.-.jt>w~ka.
Toeatr „8 m1n. 30" wystawia cochiennfe
.wiiłą operetkę Srolza „Peppinn.". Wkró•ce
premiera opPretki StratJt~·a •. Knbi.Pta k1órn
,..,fe. C~llO <'hre'• z mh~••lcm H<Plenv 1\fał:ow~ldrj. Janiny Brorbwir:równv. M:irianr>
WaWT!llrnwi'r?.a, W acł2•w11 Rn•zkowskiego.
Zyl(Jilunt.a Tokarskie~o i innych.
~

.

.

.

!

zwłaszcza. Że świeta
te{!oroczne
przeszły nietvlko ood znakiem krv-

m;oei~kiej wynio~ly w lis~op::ulz:e
zł 66 irr, (z teizo kitl'ematogra(v cla

*

,,Widok''

Pomyłka aptekarza.
Ze Lwowa donoszą:
środek tllsettnY.
Nieszczęśliwy wypadek wydarzył się Dziewczynka po zażyciu tego 006tała silwczoraj wieczorem w rodz inie Kantorów nych boleści, ta:l4 że musiano wezwać
przy ul. Bilińskich Nr. 50. Córka Kan- '.;)ogotowie ratunkowe, które przewiozło
torów 8-letnia Zosia, zach.orowa.la nd żo ją do szpitala dziecięcego, gdzie przc.płó
łądek, a wysłana do apteki służąca o- kano jej żołądek. Dalsze dochodzenit' w
trzymała od aptekarza zamiast kabnelu, tej sprawie prowadzi policja.
środJ\ia przeczyszczającego, luminal,

74,074, koncerty w listopadzie 14.906, w paź
dzierniku 11.481, tea1rzyld w listopadziie
38.422, w paździet'11iku 39.822, imprezy ~po
ri.dyczne w listopadzie 78.430 w październi
ku 75.092, zawody ~portowe w listopadzie
121,516, w październiku 200 545, cyrk w li
!fOp11Jdzie 56.679 (w październiku nie był

ka•v

Nr 356

Srodek nasenny zamiast rycyny.

Podług dunych finans·o wo - podatkowe·
go wydziału magistratu za listopad, kinema
togrnfy stolicy odwiedziło w tym czasie
?71.247 osóh. w październiku 1.070.016, tea
try w listopttdzie 94.071, w październiku

no

o•

f

f[~i le ~t~łin.

~ycie w-a.razaw-y

Fł

iest konieczna t>otrzeb~
człowieka! N o, i walili irak w dvm.
Swoia droga stosunkowo mało
iedzenie

gwałtownej

oglądało zgórą
Z Sosnowca donoszą:
Pani Zofja Dziedzic (Modrzejowska
Nr. 80) chociai starsza
wiekiem, nie
zaliczała się jednak do ko~et zrówno.
ważonych i cichych.
Obdarzona s'Jalonym temperamentem, nie mogła nigdy
usiedzieć spokojnie. Wszystko ją rlrażniło , a zwłaszcza powod2ellie, jakiem się
cie~yła jadłodajnia P. Kurzeli.
Pani Zofja nie mogła przejść spokoj_
nie koło sklepu. Zawsze coś tam znala.zła, zawsze coś się jej nie podobało.
Nie mogąc ścierpieć tego dłużej, Z'łCZęła - ot tak sobie - wymyślać n.a nie„

winnego

sterunkowy wniósł ~kargę do sądu.
Zemania Piszczyka wywołały na sal;
huragany śmiechu.
- Prosiłem - mówi Piszczyk - i ~·
by się uspokoiła, a on a zaczęła użvwać
nie dających się powtórzyć słów.
- Jakich słów? - ~ zapytuje sęd zia .
- K.edy w1·eszcie wybiegł a r.a u lic~
zaczęła krzyczeć ... ty•.. możebz mnir iJO·
gadać tu i ... '.i)Oka:1ra ła wymienione i11ie.i sce. Dodać należy, że widok <><:t"l~dało
zgórą 500 osób. 1 dlatego proszę o

na jsurowsze ul\aranie iei.

Pani Zofia broniła c;ię iak m o srła .
- Proszę sądu! T 0 wszystko k·" rnstwo. Przvzraję s · ę. że w vmyśl<1hn, ~ie.
nie Piszezvkowi, t vlko moim nai?"or 1 n ,1
wrogom, k1ó1-zv teraz świa<lcz(l pr7Pl'i \\
ko mnie: Fidl"rk iPwiczow• i Kurr.eJ: To
clobra kompania! Pi i~ Cńłv tirl eń i nrł"
i che-a sie m11ie oozbyć. .!!. Jo i~ c; :p ni"'
dam. · ia im nie i:1c;t,wię. Bo to s.ą r.~ro.
basv, d r~ 9,'ale.
S<> d hi.orfie r od uw:vrę, że " lofi"• b~··

jadłodajni wyprowadzony

z równowagi ciągłemi awantura.mj ;><>słał swioją kucharkię po policjanta, bv ten

0

uspokoił niespokojną sąsiadkę. Pani Zofja, widząc, na co się zano&i, wpadła we
wściekłośc\ obrzucając kucharkę gradem
priekleństw i butelką wody sod0w<!j...
Zawezwany

policjant

Stan

500 osób.

galów i t. p. N aturalnie, zniewa.iionr po.

Kurzelę.

Właściciel

niewiasty

Pis zcz1k

spisał protokół. a naistep nie udal się do

skle'f)u p. Kurz'.'li. P. Zofja. n=e cfaia• n
wyg-raną. wpadła jak furja do jadt0daj . Ja już kar Cltia 7:3 awa'!tury, s1-~ 7!?ł :n ri:1
ni Kurzeli i
miesj 11 c ..,rP ~ 7i 11 'Z zawi e~zc n em lrn!"• nt
za.czela się awanłttrO\vać
'JT'Z"'";fl~ lat 5.
Na zwróconą" przez nolk.ianta u•.•1a~f' ·v11'"'aze to •.•"·"szc1e u teP.'pernje ~r-ł. ał·

częła mu wymyślać od parobasów. drą-J towną ni c~-':" '·'-"'·
--1(.l)x.--

Tragedja

ludzi widziało sie na ulicv zalanvch.
Deszcz i s łota widoczńie tak rozwodzi~v wódke. albo też ludzie no t\ h~
t atach obchodzenia świat przvzwvc z aili sie iuż do alkoholu. którv. mi
mo krvzyc;u. lał sie szerokim strumieniem. Ta sam kuniłem trzv litrv
wódv, z czczo nat11ralnie 2 i trzv
czwarte sam wvoiłem. nie bede
nrzeci<-'Ż. u licha. nracował na dziadów. kt0rzv w charakterze e-o~ci
-;i:amierzałi zalać sie moim kosztem.
Tak dobrze niema!
A e-dw sohie inż oooifem i oodia<lłem. nnłnżvłem sie svt świat na
kozetce. zlekka po chwili oochrauu
iac. mói svn spvta~:
- Mamusiu. rtlacue-o tatuś tak
trzeszo:v w bt1 zi?
- Ro ia sohie nadwvreżd od jP
dzenia i nicia. oC!mrfa luba manmsia - m0i wi<lomv. delesnv znak.
że żvcie nie iest sama tvlko rozkosza.
Terzy Kr7.ert-i.

bezdomn~e ". o

d .ie - a.

Rozpaczliwy czy.n •natki .

Z Poznania donoszą:
/ anonimowa ms. tka nie m o~h m!l d:-.ć oPod pomnikiem Chrystusa Króla ina- . p _eki i cir·pł.? rn ac!erzyńskier:o; zajęl ; się
leziono walizkę, która ulożon3 byl a ua I nim obcy lt1 dl 1'). od d.'l jąc r:lzie„ko wo:1ygt.
Kto wszvstko zrohi?! A ieszrzc td
schodach w ten sposób, aby zwracllła I ko z.ałat wiaiareJ policj i. która zr iwu
dowie maia nrzviść na wie-ilie! O.
uwagę. Znalazea walz.ki zdziwił ~ię I;.ir zek;iwh1 je ODi."...-e poo-otowia r:• tuni•a nieszcześliwa !
r.iezmiernie,
gdy ujrzał w niej trochę
koweg o. I tu n1 cz~ł ~1e hhslrn dV': ug-oAle to dopiero bvł poczatck. 1-'o
lizny,
wśród której znajdowało się kiJ„ dzirnn:i-r ohj:rnri o... rla{'h 1rncl g-l0wą 11:1
południu okazało sie, że teściowa
kodniowe dziecko. Walizkę z kwil:i:c:em dwum · l'si ęczrir~o d7.iP„ka. Po !:> 1p dz1równtez ma e-rvpe i nie nrzvidzie
niemowlęciem
nach miPi"-ce <;ię rnal;rzlo„.
że szvnke. drani~ iedne. dali oelrnie
n'l
policję.
iLl&iii2
GM
au""ea™' OĄ!lll
zanies:ono
ta. że g-eś. nwszem ale za cl111<la. że
Ohe>k niemowlęcia znaleziono li~t '"JOZO- i
„
~łużacei zrobi~o sie g-orzei. że fe·
d'ruś ma „katarek". slo,vem maż
stawiony przez matkę po-rzucon ?gO dziec
zwiał do zacisznei kna inki i tam na
ka. Oddaje ona dziecko swe O!)iecc• do- I
... h
h
brych Judzi, bo nie ma możnośc; u trzy- . złow· ono w ..,-c
p owmt ac •
łonie zac11vch orzviaciół uooiiał sn.o
koink. póki nie nadszedł czas wiemania go i, ~ych~wania. Do li~!u
~ą- 1 Z powiatów .Wileńszcz~zny donos:.-.<!, i,i
czerzv wie·iliinei.
cza caly swoJ maJ!!te'k w kwocie ') · z ł. teg or oczny polow w Jeziorach i t-zckac1l
Naturalnie na wsteoie lekka aIstotnie pod koszulką mlle1istwa zrale- ' był zna cznie gorszy o<l poprz~„i~h.
wanturka. 7.e nibv zamia.st pomóc w
ziono
Mimo nie;Jom yslncgo perł-O wu w J<·z10domu „ iak zwvkle„ sie<lzla!eś vr
rach IJ-OW. brasła wski ego, post awsl ,ego,
zawiniet:v w pap·er banknot
szynku i t. d. Ale g-runt. 7.e iah1~
pięćtlziesięcio1Jotowy.
święciań skirgc i trockieg o złowiono oko·
t.o przeszło i nikt sie nie udławił oC
Policja oddała dziecko pod opiekę pogo- ło
towia ratunkowego.
280 pudów szczu,aków,
Tu d<Y;:Jiero zaczęła s ię· tragedja ma · 400 pudów ryby dr obnej różne~r,o ga.
łe!Yo bezdomnego. Pogotowie pr7..P•.~·io- tunku, oraz "kolo 300 pudów siela wy,
zł~ niemo\vlę do przytułku na .;w. 'Voj- płotek, i t. P. \\"9:>e.<: nil;' 1rn1y.S.lnego 110·
w złodziejskiej
ciechu. Tu jedna.k nie m0żna było go łowu cena na r yby wzrosła ·od 1-0 dr 2C
Z Wą.hrzeźna donoszą:
płaszcz1 ubranie, suknię i kołnierz c1am· umie-ścić z powoou pr7epe~ei e!l;a.
W ';)roc. na k~g. .Zapot1·zt:bowan ie na ryby
PoLcja płużnicka. przytrzymała p<1dej- ski.
szpitalu m·e.i skim taki ~..m los spctkał znacme.
rzanego osobnika. Sprowadzony osob_
W toku dochodzeń tu-raws..l{.j znnał, porzuconą sierotkę. Również z pm•-o<1u
nik ten na posterunek okazał si~ ·wiei- że nocował w stodole koło Bartcaze. nrze:'.lelnienia nie przvięto dzi eck3 do
kim złodziejem, który grasował
w wie. Podc1..as rewizji zna!eziono w sto- nrrvtułku mi e jskh~~·o dia niemowlą• na
trzech powiatach,
wąbrzeskim,
gru- dole różne rzeczy ;>ochodzące z kra·lz·e- Piekarach Po dłniszt>j łx>7owocne.j ieY.- Reumatycy i cierpiący na bóle nerwowe powinn
dziądzkim i chełm,riskim.
ży. Prawdopodobnie gnieździła si~ tu rlz·e pogohwie wróciło clo przv~n ł~u we własnym in~eresie :Wypró~Pwać :ahletkl T!l:
na św. \Yoiciechu
g·dzie ootaterzn1e ga l. Togal uśmierza bole. N1eszkodl1w y dla !Jf' ,
Złodiziej nazywa się Józef 7-urawski &zajka zfojziei.
ca , żołądka i innych or.g-anów. Spróbujcie i p~7.f
Żurawski przyznał s~ę do popełni~nia bezdomne niemowlę
26 lat, bez stałego miejsca z.amierzkania pochodzący z województwa Łódzkie - krad'Zieży.
znatazh> pnyjęcie.
.
. kon a.i.cie się sami. lecz f. ;;.rlajcie we ~lasnyn1 m
Tak tedy iuż na pro~ sweg.o 7 yci 'ł t eres1e tylko on g nalnych tabletek Togal. D«
go. Posiadał on przy sob e
Złodziej od<1tawiony został do sądu
2 plf'Y obrączek ślubnych,
grodzkiego w Wąbrzeźnie.
bezimienne dziecko przeżyło tragedję: nabycia we wszystkich apt ekach.

obrączki

bie- 1

I

280 pudów SZCZUpako"

„;

I

śl~ bne
kieszeni.

I

1

I

CHARLES PETTJT.

=-

I

I

dawała s!ę .~zczęśli'wa. Mąż kupił jej no·j mowała j~ trwog~.:

czego c!1cieć n;io~di mięsa w sosle cz~~nkowym, n!e mów;ąc po~~du S\~' ~.~rn !m~ lzei1st~~· ia;k ~owie~
wą su!cmę 1 ładny kapelu~z. Wygląda{n wszyscy c1 cudzoz1emcy, mn e1 lub w1ęct'j JUZ 0 tern, że dopilnowal tnusze zupv z d z1ala sic 11.:J m ,.tk a ze zc,um.e111em
n·:em3} eleg:mcko, co n!e pzeszkadzało jej podej~zan;, w ma 1em ,miesz~~iu .. ~a ?:ą- gąsienic, „p~ree" _z~ skrze! r:k!na i g<·ł~ ; r()lznactą. . .
' O' d .
P Ou·
0
1111 tcłoł kilka. t~,..o .ni k.
""'
przy spotkaniu czule ~ciskać matkę 1 01!- tern pętrze? Starała się wysw1ethc tę za ' ret~ ze Z"'mtych
JaJ
w
w1elk1e1
kom1-•.t1e
~
Tdak
0
W czasach, gdy był 1·eszcze studen- wiedzac J ą chętn'e w 1'e1· loży. Na niedk
t ·
P ł tt
I t
t
J '
d ł
d ' b·
d - 'l 1 r 2 n di>zna Wó· a wra ze.nia. ze " ona u
~a, ·ę,dwypydugłc au e e. ~ e a .c!'- _at rze, l\c!':~ą ~la amd ? c;elk~ wb' dmu d;l1 wstvdu i ni<>p.okoiu L olrntorzv żri.lili si~
tern : m'eszb.ł w Quartier Latin.' Czang· szczęście p. Ernest okazywał się z Ue- ~1a o r-ow a a~ popr~s·u, z,e ~ą~ 1e1 bu. r101 m~z ~Y a1;. wie, 1 -o a,
3 n~ dal. A cćrka nie daw~ta znaku i.v.:ia
Cz:ng~Płng wpadł na dowcipny poi~1ysł 8'em czasu coraz nieprzystępnłejsz.y dla r.:i1~ł praw::> przy1mowan1a u s1eb1e. !<.ogo , 5~ch ~rzyJacioł Chmczy~ow. ktorzy. ! 0 sr bie.
.
poślubienia zresztą zupełnie legalme, w zacnej teściowej. Dopiąwszy bowiem celu nc1ał: ,
.
_
I f:arowah mu ~e sma~o~~k1. Mam czyn~... I
W terri pewiego dnia 0 świcie oaimą
mer.:>stwie paryskiem, p. Paulette Du· uznawał za niepotrzebne zac· e~nic sto. V. krotce po teJ rozmowie Pauli:'tte honory domu 1 przyn esc zaszczyt memu liu r:rnd o!J!1d,zifo
puk anie do okietik a
rand, córki dozorczyni.
Młody Chin-' sunki, które obrażały w pewnym stopniu przestała pokaz.ywalsię w lożv matki. mężowi.
loży
czyk, odznaczający sic: umysłem zarazem jego ambicję. P. Durand. osoba zac.ne · Pan! Durand zaniepoko'ła !Ję i uzł)roSłuchaj ac tych słńw p. Durand :-:dę·
- M 1mo' fvhmo! Otw6rz mi' M :im
u.1btelnym i praktycznym, w zwi4złrn go serca, ale ohrażliwa, zaczęła z tego po lwszy się w odwagę. poszła zadzwonić do hiała a p0tem !zepnęła:
straszne zma r ( '"'icnfe r Ukarała c;ię P :w·
tym upatrywał podwójne brzyśc1, g<lri:. wodu żywić wrogie uczuda do zięcia.
mieszkan··a na piąt~m pięr~c. Z1~zu nie
Zupł'łnie zwari owałaś. moie bied- . lt>!te ~ h' " rza .zmic11 ion :i oc.z:=imi. r,ripn·
rozwiązywał dla niego. dwa problematy
.Iuż. dru~iego_ m'~siąca sprawy popsu- zareagował na to rukt. Zanepoko1ona, P· I ne dziecko!...
ch t<'rn t od >ez 1 CPr<1 h:ml z1c1 1e"zcze
odrazu: zdobywał słuząq „do wszvst· ły się Jeszcze w1ęceJ: p. Ernest uda,..,·ał, Durand zadzwoniła raz jeszcze a potem
N
.
awro'c·iła na schody. P 3.u 1\ ?,6f1ą . ni.i. zwYkl·e B"łk. 0 t1 ta :
J
I
i
•
erwowo z
,,
. • t
,
R
t
1 €· 11s w o 1„
'dego., i kochankę za cenę umi'arkowaną. że wca'le nie widzi swei teściowe}. i o- zacre.a stukać w drzwi zupełnie tak jak I
woł ł
• .
- C o 1..a nl\ruc
1.r1e~
Coprawda p. Durand - matka, ~oba k1enko jej mijał z pośpiechem, nic kłania- robili to lokatorzy, zirytowani, gdy nie ette
Cóa'~ zha nią; W ·h 0d
zamaż mói Ern<'o:;;t nnJ?rnź<\7V '!or~nclt . mnie
>Od•e1rz.!wa,
· I'
h ł „ dł
I ·
- · '
D " ·
D
d
d ·· d ł
od
• h dz
1' I
z c .cesz.
yc
ząc
! na zaws ze . . l'ltc oowrńc1 mż nt~d" „
wa a a się ugo, zał?1m zgo 1ąc $lęd)CJ nawet., osc, ze: p. d ubran • wy o ~~d.a a a
razu na 1c
woniCl 1 za Ch'ńczyka. trzeba być przygotowan1, Znstawit mi list. w kiórvm pi<>ze te
dz11a s;ę na to egzotyczne ma zenstwo. prowa zona z rownowaq1 po o nem :z:i· 1 wsro nocy.
.
. b
t z·e n'e goluJ·e s·ię zwycza1'nyc~ roso " 'raca do rh tn .
t .
1 na 0
.. 7.J€Cy dował a s!ę:
'
c·:urczy
„
k·• chowan•em,
'
ktoregos
'
' dma
Ą
'VT
•
1
!
"
<
\•
1 f)07(l<: ;l'\' 1a ITil !'>\,_ 0 O•
N nst-crme
wyskoczyła ze
wreszcie
otworzy1y
s' ~ drzwi„ '1 uk a- ł'
•
d ę mocre rohi c· c o rn·i „·e
cl b
·
0 'Y.
.I I
b
,
k
Ą
k
' zk k . k
• I ł ,.
. 'ł , k
„
'
"'
.
' 1 0 0. (\ fi
~<»rz;e .u rany, mez"?' ·e ugrzecLmony, . swe~o „s ro_mne~ m1;~ an a. la ~zar .• la a się twarz z.o ta, i, wy rzy~1:ma.!
I
starannie zamknęła drzwi za sobą.
Nie
p; zn c: tfl wH ła h ć ~on k k h łez.
eleganckiego zach'.Jwi\m a, o dystyngowa- z p1ek1eł, 1 publ czme. w::ibec rnleczari.a 1:
··- Chcę w1edziec, co dz1e1e s ę z
C
. .
kolei· wyd~ 1lo
w mieclzvc zasie "' Dtt r"n d „,.. 5...,, et
•·. "
•
· · roznoszącego me
] k o, i··,stonos:zia 'J trzet~h ' moJą
· cor
• k ą, -- osw1a
, • d czy ła p. Durand • •
z,vartev.o
z Ustawicznie
··
'' "
,.
•
· · b ył part]ą
· moz· 1·iwą dl a 1eJ
nem ułozemu,
n <'d m1ec:;1ąca
ż OS?aleJ"e
stronv o('trom„te • nrnc.fowrm;i
znlim:e
„ k •
'
"'
'
ł
'
Il
I
I
k
'
d
1·
h
"
d
·
•
sic
p.
uran
·
e
'
·
·
·
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„
•. do lot.v jej szturmO\\ .. li wszvscv lok~- ciem znie~nwict.zon.eg-0 zkcia. 7.auw a?;vc r i ,_ "to:a ro•c1c n;e rn'>g a w1e. oc1 pre- o atorow, u a ącyc ~f o .Pr~~y, µ~ze . energ:czn:e·
temy.1: .me bvła am ładna, am zasobna ~·w~h p. E~e~ta .•.Chmczvk1e~ .; Wna ~
7:-am,ast o~_X>wiedzi zamkni~to JeJ forzv domu z 7'.ażaleniem na różne prz v fa łar;odr. 1 c:
.
w pieniądze.
\ zema te~o me morna bvło okresl-c nazwą drzw! przed nosem.
kro~ci snowocfowane przez jej ziecia.
- T rudn o, m oje d ztrck n. N;ik j,:ito
Szczerze mówiC};c, Cwng-Czi1:1g-Ping 1 „obrazy". wobec stw' erd_zenia faktu . . nie· 1
Rozgn'ew,ała -;i~ .~em ~a dobre i ~a·
Na. ~chodach nadal be.z prz erwv ZaJ\':s ze <>czeki.wiać fo t o się kiedv'~ ?le
pr~~ento-.vflł się . dobr~ 1 ~g]ąd~ł na ; 7~przeczalnego. Pomu~o to p . . ~met częła bez _konca dob1JaĆ st~ do zamkm~ I prz.edą~ali różni Olińc-zv~v. v:vstra- sko~~zvć mt~st... Tr~"ba sie 7. tern nnbardzo przyzwo tego czk,w1eka. W c.ałeJ wm~ł za złe całe zdarzen·c, domvshwszv tych drzwi.
si,ając kcbil.!tV i d zieci swo 1ą dziwaC7- ~ocl 1ć ' or..<::H.'S7.VĆ !-me....
1
dz·~~nkv : n:1n1 ~o •vlko pod naz~ -~ „p. sie, ie teściowa chce go o~mieszyć, I za· 1
Zaa'larmowani niezwykłym hałasem 1ą powi erzchownością. To wszystko
o~; ta sbiten c~onahil':
Eme$la„ która nadał sc 8ie sam, odhd chował do niei żal trwały. \V na~tęp~t.wi~ lokatorzy innych pi,,.ter ukazali sie w sie- jedn:i.k bvto niczern wobec shaszliwvch k ?~ z rl)OtlltU 'Z nomłmo w<izvc; f.
1
rirzekonac sie ; :l'łał, że ani dost:n...:v )e- tej sceny P:mlette odwiedzała matkę tvl- n~. RTecz cała sta~ała słę skandaliczna. iapach<Jw czosnku, oleju rvcvnow·'~o norzernd6,;r • '".1 pos ttardać ~le o ronry~j
d •
•
.....
k k dk'
d
t h cl - d ..
p . l)
d
a.ł
ł
.
.,. h 'aj które przer~k::i•v dom
,
zw 1.1nJCm <; n
na 7a•v s 7e
w
IO• an'i„sąs'",ZJ amMnaweł .san-~a_f.' uu- o .~ rał er;i l pe ~z~s tvc 1 o wie z.n i am Turan. wrzesz"czCh~'na cae gar- 1 7ł&'nt .dvc •
d> stry~h~1 \vszvsc,.' łakiei str3 szneJ '"·t11.1 c fi no·m~t~wit cie„
1
•
,
rand me byli zdolm zapam1ętac Je"'o na- wyf"law1.a s ę ~mutna i z a ros cana.
dło :-- o c1 wstrętni
mczycy trzynn• en V o pt ni..,.
h ie h,.. nr ' Z m t~ • t
,
·1
Ą
k
· al 1· _,,ir o -·1cdzialnn~ć
1a 1J Ourand
' " '· Z\ rnstab
ai. „ens 1vo ""'o.,e. Mnie
:t.w1•ka. Ponadto p. Ernest uchouzu •a
Trzeciego m1es11ca sytuaqa pogorszy· Ją moa corkę pod kluczem. To o ropnef LkWtA a 1 uu' łw.
bod .
·
J . • hiedactwo
< Ch inlrn a· S"t' 7. "'
1
•
ł
" Jeszcze
·
bard1.1e1,
• · psuJąc
· ostateczme
· '
, k an1a
, otworzy Ch"ń
vn pone
m a. c·az r me. przy ec1a "'r.e 1Je nrncrn; e~;p: n :~ no rnc;t nć
,.
' ....
ci.·~
'~•t.
ka ma1ętneg
'.>.
a s1e
.menack·a drzwi• m1esz
k
7
Słowem~ :•'ub ~dbył_ ~i~ w miłero JlO ~v~ze'l!~··~ sto•un: i pomiędzy p. Durand a ! ~y się z ,~zmache~ na cafa szerokość, a
(N~:~e~v z~o~~s~~ policji, któremu
Ud er7yf3 ~le w crn?n·
„
ufnem grei~. tl' ro?z ny. i „ Paulette ;. .. b~ 1e1 z ęc;em. P : Ernes! nabrnł przykre}~o 3e~noczesn.1e str~;zl ~ zapach egzotyczOurand zlożyta skargę swoją, oświnJ
- Ale„ p rnwcla„ fal<fe ('1" nh,.,„riin
iy•. '!Rt'ne, swe1 matki - do·1.o 'r"'y01: 1 zwycnJu nrzY'mowan'a swych rodabw ne1 kuchni rozmosł się na schodach.
~zył sncho 2:c r.ie widzi powodu do za- !1!117.VW J <;?
W P<Tft1t"
nr"W:ł ">
P:i11 ł
przeni'lsła 5tę na pif) te piętro teROŻ dumu 1 u ~iebie. Miał do tego słuszne prawo i n;e
Tym razem sama Paulette przynła intercso~a,r.la w tej
sprawie. Ka7dv Czlnn: · C 7.a ... C zr „ z11rir•t11fe 1:inom nłn.
d~ n:ew :?kit'gc mies1.kan' a, zairnow„: ('· ! wolno bylo doz:orczyn'i wno~ić snrzeciwu. odpowiedzieć matce:
,
miał prawo żvć. we własnvm domu w cd fnm h"'nie rn1:zwic:lrn.
1
li!O nrzcz i.. Fmec;ta od c 1wlli przyi ~.z&.• li
N'ezadłu·;n potem o bi.dei ~od.rfo~e
Cze10 so1>:e i.yczycz. kochana tuJl' upodohu 1 ia i teść co mu c;ie prdo·
~111 l r 1 tl• rh ~·l nc n·f..,,~,e z va?.C'nn ·
J" ~a;vh. ,
dni.I" ~ n~y oc:bywah. sie d{'fll<'rh 1· ):7.- ł man;~) Uprzedz:m cieb3e. ~e ni~ m~m b~. Tntcr~·encfl bvłabv zatem zuneble wa~~ "74"n~~f:l ~at~ ~'1 1 " ,,,;~•~ „.
P1erw~:r.r rr·c!' ac P o ~111h1 t rn11rnl hel nvrh C 11m„71, kr w n R sc!iodarh. P . 011 - . chw ], do ~trao•ma, pomewa.z za1ęta
me nia m•eJ-.cu. Co do P:mlcttc. nr7.t'St8fa .:tk z ~ łuz nic n
powai:n'ejszych incydentów. P alflclte wy rand wpadła w wściekłość. a p Jtem opa-· 1 stem pr:zyg;otowaniem kiełbasv z osie~o la być fram:uzka. Stała sie Chinka a.'
1'lum. L. 1\4
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Zycie ekonomiczne.

~1-:· -SPORT.--....;
Nic dziwnego.u
za r OZ w 1·•zan1·em
,

BAWEŁNA.

N<ito'Watlia z dnia 27 grudnia 1'32 r.
Nowy Jork. Loco .S.95, sWczeń 5_77,
~,83. marzec 5. 89.
Brema. UJ.co 7. girudzień 6-66, Slty<:ireń 6.S4.
marzec 6.%.
Nowy Orlean. L()(;(l 5.81, styczeft
marzec 5.81, mal 5.99.
Pooostale gfetidY 111ieczynne.
~ .

a szczególnie u dzieci jest obecnie ogólnem zjawiskiem. Można łatwo temu upo•
biec, jeżeli zawczasu daje się dzieciom
.
•·
Emulsję tranową Scott & Bowne. Ta EmulZnanv proiekt reon?'anizacii roz co~ał l przesłał. do..zw1azku nowv sja tranowa bowiem dzięki zawartości -wiE?"rvwek P. Z. P. N. naootvka na o- oro1ckt t:eor~amzacu . svstemu roz- tamin A i D wzmacnia ~rganizm i czyni
pozvcie. w niekt6rvch okre2'ach. i;.rryw~k ltsrowv.ch. Pro.1e~t .ten Pr~e-. go odpornym ptzeciwko przeziębieniu.
Tak iuż d.onosiliśmv Łódź np. iest w1du1e po<lwvzszenie tlosci klubow Wystrzegajcie si~ j&dnak naśladownictw
stanowęzo 1)rzeciwna Powiekszeniu lig-owych
i żądajcie Emulsji tranowej tylko wyrobu
ilości klubów lip-owvch. Okte2' kra
do 16
firmy Scott & Bowne. Oryginalna flaszka
kowski opracował obecnie obszetnv Przez pozostawienie w Lidze tel'!o- zł. 3.- Wielka podwójna flaszka zł. 4.50.

K ra ko, w

L1·g1·..

Waluty dewizy i akc:e

na giełdzie

memoriał, w

którvtn WVPowiada sic roczneg-o kandydata do klasy A l
przeciwko całemu oroiektowi P. Z. ad.optowanie trzech mistrzów !2TUOO
P. N. Krakowski Zwiaztk Plłkar- wvch klasv A. Razem z Podirórzem
ski iest wo~óle prz~ciwnv samemu dta nam to 16 drużvn. Drużvnv l:~o
istnieniu Liirl
w~ maia bvć podzielone na dwie
i poleca swoim deleP-a.tom ~?esowa- ttruov. Podział ten ma służvć icdv.:nia za rozwiazaniem Licri i t>rzvwró nie do eliminacil extra klasv. t. 1.
ceniem stanu roz~vwek okree-o- Lhri I. która składa<i sie bedzie z
wvch z 1q26 r. Nastenni e krakow- 6-t1 naileoszvch klubów. które osiaski zwiazek domaP'a sie \' ·•wadze e-nełv naiwieksza ilość ounktów.
nia nie <lwuletniei a trzechL . !iiei ka· (po ' z każde i l!rupv). Reszta drurJiencii dla g-raczv.
żvn utworzv ~ie-e II. która Ledzie
• • •
f wakzvła o we1ście do I-ei Li~.ri i o
Teden z działaczy ślaskich opra spa.dek do klasv A.

Ośrodek

sportów zimowych

MllĄC'

c1wartek,

Bal ~op o~ ar nleisze.

„W pogoll'J za usmdecht>m'• wvd l> Z.

.P.oiwlęeone 1

kult11ne

Ml-

Bor-

kim. od Kartuz w hardzo malownicze i okolicv I posiada
dog-odna komunikacie.
\V~adze koleiowc orzvrze.ldv uruchomić specialne oocia!!i oraz zoho
wiazałv sie do udzielania narcia·
rzom zniżek. Prace nad budov„a
schroniska d-0biee-a ia 1112 kof1ca.
Prawdopodobnie schronisko zostanie uruchomione I stvcznia HH:i T.

fi:1yc:1aej, hlgjeałe,
modzie, fr,.suze,

ko1mełJce,

„„e . ska. 15 W Koledy z olyt itr:unufonuwych.
162E Prancuski (km~ śred·1 I) Lektor L · Roq ~gny lti '!<• .,futogr:.if.ia n-l>OwfetrZIKł z odleg, ś..:i l5tl OOO metrów". wy11 mt. Z. K cprow

PAPIERY t>AJ'QSTWOWE -

artyatyu1nfe w"d•ne,
pięknie

7

.

=

Dzia!t potyczek J>r'!mjowy-ch by[ bardzo
dział

porad·====-

CeDI aum1ru ~o ar.

1

Prenammła

I

ranna 1Z 1ł.

I

Do nab„c: a we weay•t•
kscla luł~carnlaela, kio·
akac:b k o t • J o w y • la
I u apraedawc:6w s•••t,

Administracja:§§§~~

Warszawa, Pł. Zamkowy 9.
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Pużyezka Budowiaina ser, I 387!

BLUSZCZ.
na ekranie "Caslna".
ćiwiaa:dkowy numer „HI:iszozu'' w pNtwól·
.. W~rtw~nia „Riok'' w historji kinemałcgra- nev obJętOŚC1 przyuosl S\VO;im Ozyteln.ikum
f11 polskfeJ ma już swoją jaknaJrzeMnlei 1.-a- treść bogatą_ i uroooiatconii. W artykuł~ wstęp
s!ufoną chlubna kartę.
nym p. t. „::sursum oorda!" znana publlcyst:Jca,
Przy(ę-to Jut /adto l)eWllJJk, że iltlm. które- Jan.ma Strzelec.ka, _wska.z•tje na młodzit't, Jaku
\Var<;mw1e ~ 75. Usty Zast Tow. Kred. !fit
go realizacja spoczvw·i w iliOZll'\V'Odr,y;l1 ię-1 na ź.ródlo o<lrodzema duchowe~-o.
g-o sameg-.o mieslaca l'\iemcv walcza kach
kierown~ków tej wytwórni pp. Krawi_
W dziale P!"'dlkcyc-.znym mamy S11..ereg arty. War-:zawv 15.25 44,SS. Listv Zast. Tow. Kreł
z Dania w Kopenhadze. Nasteome cza. Oniazdowsk:Jego i Sze<ecgj d'.lleko oJhle- kulów. zw1ią:rninych ze świ~tami, a mraa.ow1cte: m. K:elcr 3!1.00
sa orze\"idvwane mecze z Finlanrl ia ga~ będzk od przer.ti'1ności i za;m~ na<-iclne ,,Pa11:i wy()O<;zywa" W..'.l.11dy Dobrzańskiej, „Ich
~wiela" Wan-dy fl.o.rudzkłcti. „Na
pog-ra.nlczu
\V Szczecinie, z Ar~e11tn1a w Niem- mie-i~cc w n:i.5zei oroduk<:jl i:lroowej
Mimo ro oczekiwano ukazallfa slc: filmu nowe&Q roku'' M Dobruwrolskiej, „Praktyczne
AKC.lt! - NIE.JfDNOUCJE.
czech a wreszcie z A1wl ia.
••KsM:.tna Łowicka" aczkolwie.lc z wiclkicm za· \\ zo.ry haftu ludoweg-0·• przez L. Rcttinger<>.,,. r ,„, . 6 d 'd d
h
h. - •
0
Charaktcrvstvcznc. że kalend;a- mtore.sowan!em. iednak nic be-z
wą, „Hi.gjena pix!czas ~wia.r' dr. 7oi;! Rootkmv- 1
.ia ,,..pier w YWll en owyc
oec Owu
oewnei dozy nlepolwJu.
skiej, '!Skromne ~tzYJecie", obJady śwJąrt~e ~iastr6i spokojny, ku!":Sy ksztartowaJy się 11.l••
rzvk spotkań nie uwzekdnia mcczn
d ? czy romantvczny 1 pr.zet>isy pani Elzb.;et:i.·.
1ednolieie•
rewanżoweg-o z Polska.
Czy a bY f .,11m s.!
~ e u a
dr31l11at W. Ks K<mstante~o i pięknej Polki da
DZIECKO 1 MATKA.
Akclam! Banku Nskleiro obracano Po e&
sl-e odtworzyć z zachow:micrn proiwdy h1st·1Nir. 24 tego dwutygodnika zawfora naste. r.r~ J)O'Czatk<l'wo o 50 gr., ootl koniec o ?5 ff'
rycz.nej?
.czv etekt na
ta ekranie?
vmw()a Czy
hlswirvczna
puJace matc·rialy· „Jak
ctziec- nlts-zei· n.a • S2:tucc. z chemicznrc11 - przedm1t
'
t•
~
W.}'l(fa
PoZą.d~ny
zdd.1
się µrzczwyC"iężyć trudn-0ści .zwiJ„zane z poka- ha" - D. .I. „Dziec.ko .iaiko detektyw'' - M. ł€m o'hrotow oficjalnych byly- daw'llo nfeuka.
„
Henislaiwsb., „Po.;l.ątk:i nauki l.r.czen.ia"
StaJ
k
Zillticm tej ~'!-me.i nais.ref W,lrSllawy, ałe
z . chursk[, „ Walne dr<>bia.Zgi", „Mieszanki lee.zn!. Zt! ąc: sJę a c1e „K!JewskI ! Scholtze" 'PO kur·
..; .. .
k ł . przed ~t~ la tv? ' "
.
. I cze" - M. Mol!'Zik.ow:.ka.. „i-iarn1asCJ\i tranu" S!e Jo zr za 1 nkcję rno.zr.otową. w grupTe m~
\Vvn1~ 1 • iak1e t1a.m . uzvs a _J~„Ks1ezna f.owfuka ukazała 51ę na ekrame. J dr. r.
.. ewska, „Jak chr.1•.ić dzic• wzeJ gry talurit!.:zneJ _akcie LilP"Opa zyslmty 10 I?!!'•. ś
den ~ na 1!eo_szvch narc1.arzy .szwa iNfety'.!lro vkazalo .s.iię, że w.~ys.t~le upr1etlnfo pą - dr. M. Ktoo~ńska. liaik~ . ,,.wiaz.J.kc.:wa pa))icm'czych znkupyw<!no Klncze po kur~
carskich sw1adcza o w1elk1e1 kon · niepokoje tyczące srę tego fl!mu byty pbmc, d1a a . 1 ... 1 • t. „o balwiii.na..:.h smcguwy;.::i 1 o n~ . .
(
·
kurencii Szwaicarów na mistqrn- rule należy. stwie.rdzit, że -vrzc;zedr on wszclhicj' cJmjnce" - f. Kruszewska uz.rrpeln.„aiq n.tuner.
zmienionym ost n-ot. urz. 6 b. m.).
stwach FIS-u w Innsburg-u. Ch 1 0~„ ocz~:va;ia. t b
.
KOMUNIKAT.

w przyszłym roku z polskimi bokserami.

•

PĄf'ffRY

Premj()lwa

-3'), PremJ. Pot. l>ólarowa, serja 111 ~.75, Pr•
rrdowa Pożyczka Inwestycyjna 00.50, Prem)MM
Potyczka Inwestycyjna ser. ll\;-105 Z5, Pott•
czka Dolarowa l':JiQ-19ZO r. 54.75, Pot:vczlrit
<;tabMlzacyjna 1927 r. 54.50-53.88. Pozycaoka
Kolejowa 99-9925. Usty Zastawne Bainku 'Rol
111ego 83.25, Listy Zastawne &ltlku Rolnego 9-4.00
Usty Zast. Banku Gosp, Kra:!. Il em. 8325, U.
sty Zast. Banku Gosp. Kra~. I em. 94.00. Oblf..
gacie Komunal!1e Banku Gosp. Kra~. II ~m, S3 39
Ohł!gacJe Komunalne Banku Gosp. Kraj. I em,
9.i.oo. ON!gac1a BudowlMie Banku Oos1>. ICrat
T em. 93 OO. Lfc;ty Za.st, Tow. Kred. Ziem!>k. w.

„KSIĘŻNA lOWICKA"

Dzienniki niemieckie donosza. iż
Niemiecki Zwlazek Bokserski ustalił
iuż kalendarzvk spotkań m!edzvNttl
stwowvch na rok IO~'ł. Nietpcv t>rc
iekttt ia rozce-ranie w orzvszłvm roku oiec:iu sootkań miedzvt}arodo\vvch. Pienvszv ma sie odbvć w stv
czniu z \i\Tłochami w San Remo. Te

&

lfywioov prz.y tendencji mocttieJszel.
3 preic. Potyczka Budowlana zys-kar.a sn ~
4 proc Poiyczlm Dolarowa oraz retie 4 pr04,
Po~yc~td łnwesh'CY}nef po :?5 gr„ zrwykte od"
c!nk.11 4 proc. Pof,Y'ctk:! lnw~stycnne.J 125 rt.

BEZPŁATNYCH

lllkó\VSki. 17 55 Prt'gram na dz.leń nast„
11).()f) M•JZ\ ka Ie:, ka. W Przerwie: w1.adort10śt:i
h1ezące 19.110 r~ozm'l to~d. 19 ZO
..Komun kat
1ol. orzysposob tolnicz ''. W°Y\l;I int. Z. }(otry.
liński 1930 Kwadrans literacki „Radość trta~
k! '. fragm z oow. E. Szelburi.r·Zarem •mv o. t.
„Poln~ i • usze''. 19.4,; Prasoy,y Dzfenn'k Ra·
dJO'wy 20.00 Muzyka l~kka. 20.55 Wiadomości
c;rx1rtowc• .?I OO Ood do Pras. Uz. Radi . 21.05
n.- c. koncertu. 21 30 Slnchowisko P. t. „Kome~ I
d:a o C'.':(O\\ ieku, który poślubił n1 m-0wę" pod- I
!ug France'a. 22.IS Muzvka tao11eczna
22.551
'frzc:d Kom PTM. i komun. J>()i;cvmv 2300?4.(l(l Muzyka tan<~czna.
· ·
·

PRZP.WAŻ!'ilf

M.OCNII:JSZE.

ilastroweae.

Bogaty

}~a v.

Nale.żv zaznaczvć. że

IJ', ~ oa 100 ft. hol„ Londyn - ok. 3 t pól gr. n
! funole $zwaicarJa - o 5 gr. na 100 fr. szw„
Póratem naistrćl byt utrzyitnany; Paryż, Prasa
oraz Nowy Joirk - kabel 1 cz-ek zmi/11!1 lc:utso•
wych nle wykazały zupełnie.

najciekawsze pI1mo,

17.UO Kunoert kameraln:v z płyt si:ramofo·
OO\\ ych W przt:1 wie: Komun. dla żeglugi i ry•
"~kow. l 7.40 Odciyt p. t •. lieunan
Mazepa •
(w ,-100-ną roczn.i..:~
urudzin) - wygi. p. Al.

Ztt Korpusu i woit:wodv pomorskie· kowo vo1'óŻone iest w odlee-łości 6

g-o zawiazał sie w Kartuzach komitet budowv ośrodka so.ortów zmio·
wvch w Borkowic ued Kartuza1m.
Ośrodek ten oo ws ta ie w celu \'Vvzvskania terenów Szwa i car ii Kaszub" kie i. nadaiacvch sie
idealnie dla narciarstwa.
Powstanie tce-o ośrodka. umozliwi
na1·ciarzom z Pomorza i woi. ooz·
nańskiei:rn a nawet z innvch cześci
Polski. korzvstania ze soort6w zi-

RA~ZYN,

~kl.

w Szwajcarii Kaszubskiej.
Z iniciatvwv Dow6dztwa Okre- mowvch.

R AD) O - K ~Cl
'a
K•
ll,40 Prżei.ąd Ptal'IY pobk!eJ 1150 Kom.
:neteoral. dla k011t11in k lotnkzel. 1158 S" Jllla!
cza~u. IZ.05 Pn.gram na dzle•1 łtkż.. 12 10 ((oo.
cert i;-op11larny 13.ZO Urzęd Kom. PIM. 15.:0
K m. Państw. Inst. t:lo.sJ.>Ott.. 15 15 Komunikat
g.;spodarcty 15 25 Utwory w wyk. W. Żywo
!l·wskieg<> nJ &!tarze (p1yty). 15 .J.11 Odczyt o t

warszawskiei

LONDYN I ~ZWA.JCARJA - MOCNIEJSZE.
N.a zebraniu gieldy
pieniężnej częścioM>
kursy łlyly utrzymane. częściowo - mocńiel·
sze Dewiza holenderska była droższa o U

I

0

•

k•

•

tegn narc1~rza
ReweIacy'oy S O Sz"'8JC8fS
n

~y

utrzymać millość
s.

··sk.Je). w St. Mor1·tz 70 mtr•
.
eh•ogna
s koczył na sk ocZDJ. o1·1mp11

Zima również i w Szwajcarii to•
eo roku za:wiodła, ta.k. że szete2'
doskon1ałvch imprez,
zat>0wiedz:1a
nvch na świeta, musiano odwołać.
Tedvnie w St. Moritz warunki
1
11
dooisałv, a tradvcvinvtn zwvcza- hfa ustalit nowy ~ckord skoczni,
ftlm~w ;:~~~cii
~i~,:."1~(eż~~e-:-lfs~rTwi~
I Zarząd Koła Ogólnego Związku Podofi
KTJRSV 4KCVJ
skiei odbył sie na skoczni olimoil- cza.c 70 mtr., ma.1ac dwa dalsze sko cza i vVarnec~ego uczynifa z niiego arcydzleło. j ,·~rów Rezerwy Rzplit.ej Pokkiej w Zgierzu
Bam'k Polski 86 oo, KIJewski IS, LłlPoP
skici k.onkurs skoków.
ki p.o 67 i 66 mtr.
Gra Smosairski'ei. Jarac7,a i Węgrzyna - ro
d . d
. d
•• .
.. ł ' Klucze~ka Fabryka Papieru 25.00.
1

skal

11.SO,

rA~\\rnane

Sport ........... kilku slow ach.

krea.::je Zelwerowicz. R.otte,·_Jar- I po aJe o '_Vla oruosc1,. z,e ": ce u sc.LS ego
nińs.ka, Socha, Omszczyńskf. Łuszczewski i !mti I dostosowama stanu ewidencyjnego Koła do
.wrv.
>
•
10 i 15 Statutu,
zarz,dzo'lla po·
~dleC1a ,nz. Gu1faztlows.k1ego (m:lSkairada. w I rowna rejestracja członków Zwi1zku.

dalią k~cer;t

Iś§

została

-...
(~) KicrOIWnic:two sekcji l>okserskfeJJ K SI (-) W ~iązku z meczem reprezentacyj rn ~).ienk:ach rew!}a na placu Srus.kum - przepiek- , W tym celu kancelarja Związku jest czynna
„Gc~' Cl„. pertraktuje z klul>3J!UI v.urszawsk!ieml botnfczych Polski i
Niemiec, rozegranym w
Strona dźwlięlkowa b~ z.arzutu..
w k•.iżdą niedzielę od godz. 11 do 13 i w każ
Skodą 1 Maklb1. co do Pr2Y'i?-zdu ieh caoro- 1Lipsku i wygranym przez Niemcy w stosunku
Pihn 1Sp1aw•fa. pr.żeJ>Jtę·~ne :wrraże:fe.
<ly czwai·tek od godziny 17 do 21,
~\ yc~ bokserów n:i ~wody m1ędz!~UDoWC do 4.:1 p1·asa sport~nva niemiecka r polska w
Wytwórni „Blok" i <lrrekcji ki.na „Ca. ino" 1
Ok
•
.
ał
~ cdz;i. którn orr.anizuie klub lódzk1 w dill.'lach
•
•
dk ,1 0f
<l , naileżv Jmgrat.ulować nowe~o sukcesu
I
res reJeslracyJny ZOdt
wyznaczony
1 ~ i 26 lu·tcgo. Mian1ow1oie ze Slrody zostali :m. swojch recenzJach po r~l:l ~
tarną grę. r:i·
do dnia 31 grudnia 1932 r., w którym to
oros;:.t:!d Cyran, hs.vrsk4 i Sewe-rynJ.<1.k (na IZ żyny polskiej, a jednoczesme przy omawian iu
czasi.:i wszyscy dotychczasowi członkowie
lute~o), .tls i Mak.i.bi: Anders \\- yooc1'i i Pil· ' posżczególnych reprezentantów wyraża się z
STO METRÓW Mil.OŚCI"
winni dopt:lnić obowiązku zgłoszenia sio s
.11k tna :6. lutego). Przeciwn.kMtlii _ pl~śclarzy uznaniem 0 graczach łódzkiego Widzewa -d
d
·
· k
i
k
eJ.a „ z ·
~ar~z;;:n:/'.Sk1ch. by!.uy w .obu wypadkach· WO'l• Gł " , k; .. Rotem. Rote był strzelcem jedyna ekranie kina „SPLENDID".
owo ami WOJS owem w anc rJl w14z
n1ak1ewrc.z. Lip.ee I M1.Jer
i
ue~„~::o~:w!j bramki i był jednym z najlepPi'e!\vsza polska komedia sportowa, (;rll1k<J· I ku w lokalu. w~u~'.dym przy ul. ~·~o Maja,
(--) Sekcja bokserska .• G~yera•
prowąd,z!
. 1 "'"3.CZ" w ataku zaś Głog<>wski na 0_ wkie .,mówiona i śpiewa.n:i". która szcic· Nr. 35, pomewaz po tym terminie dotych
1
penraktac1.;: z warsz.liwską „Uw1azdą'' i kra~<,\'' seyc „. " .
'
rzc bawi ~arówno doros1lyoh, jak i dzieci.
,,zasowi szłonkowie hędf traktowani jako
-:;kim „ \" ą\velem" co do
roze:cranm drużyn. bronie spisał SI~ również b. dobrze.
Scenal!'rusz o:nrto na ]>OllnySle Adolfa D}'.m· nowo-wstępujący.
::1e~tów bo r..~l!~)nicl1. 1li\ ;~z i :..1wi.udą O!'l)ędz1e I
('-) W drugim meczu hokejowym w tul- SZY. Bez e>rotyzmu, n;irnletmych 1>0calu11kr:w.
Zarzl!d Kola.
:.ą , · , ,._ ~1w do\.'v.! >olii.!! •1 .S sty .::t1tl:l w l'..Q· · nfeju hokejowym w Zakopanem między war- kozaków, ~ibnów. bez bandytów ł pQ!ioji
l!~ i. zaś tcrm~1 m1;czu z Wawelem nic 2l0- I szawską Legja. _ a poznańskim AZS-em zo·
Tresci!l\ folnm są przy&'o<ly miodego an~t.al Jt:SZ~l;: 1..z;;v.:o1 nv \l\iawc1 L~r .• ,...„nowJI .in. I
. . ·
. k we· r•e m:k re· drusa. Dodaka, którym OJ)ieku;e sle „męctnas
.~ st„._w1a w 11.raikoW'c, jednak w•)OC~ wyz;na.- stał osągn1ęity po nfec1e a J g u ~
,
sportu". ~oteskowy Mies.tek Oszczep.l:;tiiriJ.i·
1
Pocieszająca wiadomość
1..z;.;nia v~ oź,nialuew~~ ((Jeyer) dv reprezea1ta. misowy 1:1 (0:1, 1:0, 0:0) . Dla Leg31 bram.<ę net:fis~. Dodek.. Po kilh ni.wdanych próbach,
1
17
1
C.JJ Łod.L.i na me.:z z tirnem
(dn. 8 sLy.::uua), zdobył Szenajch, zaś dla ,. :S-ll Górski.
i0s a1e wikońC'U gwif.aaxia sD()l'WWa. 7JWY Jłeża
Wiadomość, któr„ poniiieJ' podu1'emy, •ń
\
l
1
„
o-c
d ......... .
U1C.'Cl u•:yer- ''la\\~I oubę ....., S!f; w .nnym ter·
(-) Chmfelewskl i Wocka otrzymali• za- w ~tu-melu'ówce f zdobywa serce Zuli.
dzimy m!hij"e si„ "'OŚlle.m
echem u taintere
Tytułowe ,,sto metrów" przeł>ieia DYtńSza
Y ~
rnini1:.
.
1 szczytne zaproszenie na wielkie zawody b~k na sJor;zyd!lach miłości, w zaiv.'Odach 0 ml· E<.Wa'ilych, albowiem chodzi tu o znaną na
(- ) W związku z JUtrzejs~l!łffii mi~dzykJu· 1 serl!kie do Sztokholmu, kt6re odbędą sio w stnzo.stlwo Pol:skl - i to Jest wtlaiśCJlwJe naj1('1)- całym św~cie, a także i u nas firm~ włobowemi zawr,1l.im, boksersk.le~r~ które odbcdą ·t zniu
sza scena filmu, dorównuJąca wY'konanfem i ską RIV - ł..ożyska kulkowe i rol\owe.
~i~ o godz 19-l)j w salt Kl-' Ziednocz:uni::, prtY a yc
•
·
tw Wł eh wa tmuwurą kla;;yicznym wzorem amerykańskim.
ul Prze.iz.aln...n...:1 o~. uowwd.uJt:mY 511~. te zoC:-> Loc.atollf .~obył m1strzos o
o
f.illan Jest zrobiony bez 11retem;~l li może w~uś Jest to n.ajwi~ksm i najpoważniejt1za we
~ta.Il zaproszcm na JliC oostępUJi\CY Dokserzy: ! gJ połśredniej, b1Jąc po 12 rundach na punkt:l nie
Włos:reeb fabryka wło~kich łożysk kulko·
z klubu IKP.; Le~zetyńsłil, Nikooi.rrow, Jjabic- Orlandjego.
dlatea:o ma tem1>0,
wych i rolkowych. Swe potężne stanowi1 i Il,
kt.
~L'3.hl
1:
/.
klub~
ŁK:S•
Krz~wański
(-)
Drugi
mecz
hokejowy
znakomitej
dru·
db
,,.
I"
i
·~~
i...
J
tnie
.......
,ba„~·
"a•ko
RIV zawdzięcza dzięki pierwszorzędnej·
Sob:.tlsh.i · 7. kluliu Geyer" • Upiec Krum O·
W
S
o re „„ag
J.,.... av-30 u
...~~ „..,.11.Y ...
str-0\i•sl<l; ~ \\'
wol;ab: z Bar-Kocbby; ż~y kanad7i~kiej Ed.monto~ Far est. upe~ <toou tea.tralnego
,
1-.onstrukcji i dużej wytrzymałości łO'iys-k,
Wdow.ński; z KP lj\!d'!roczon~: Brzę.czek. Mi- rios w Berlime, zakonczył się sensacyJnym '
, Konrad Tom. Li~dwik L~ńsJo ! Dora. Kall- przy zastosowaniu najwyższej jakości stttli.
:hailak. jta11ikowsU. Kiiew.sk~. Ma~zewski.. Pan b. zaszczytnym dta berlhiczyków wyniktem re mowna „wPArowd.ola.d:f·z.a.ina 00 fz11a;1 ~~z~~K>ni {el SWÓJ. RIV mógł 0&iągnąć takż..o, dzięki
sJ( I Jaskóła
1 (1 o o o o 1)
CC"....Owy •
'
ymsza. l a rvoi;.v
. u . ·rt. R
• • i misowyrn 1:
mw~k 1. "·aiirn„
oi:;usz:eiw 1 ·
: , : , : •
Jeż Kobusz reprea;entu.ją hu.mm ludOl\VY poli10kl mozolnym studjom. próbach JaborafOryj11
(-) M;c,;dz\'.n a.3:owy . me~z: boksots~J Ło<!J
•
Dyms1za. ia'ko andrus Dodek Jest WJ>rost ni;e- nych i doświadczeniu praktycznemu. Za·
1zr&wnany,
- Brno odocdZ1e się w n1edz1ele dn. !:I stycznia
0tl61nopols1ne
zarówno k.ledy śpiewa. kiedy tanw sali t-.!atru „Scala.'• o godz 11.30. Mecz ten
z:mowe zawody konne
czy swoje „Chaiplmady", albo idY pilJI!Cdjuje trudnf•.ijąo w s.wej fabryoo najwybitniej•
<::!DOczatku1e walkl o puhar przechodn1 ufll'!ldO·
•
WYCZYnY sportowe.
ezych f•.ichowc6w, RIV wypuszcia łoiyeka
wany prż~z pr~zYdenta. m
.lirna. PuM.r te~
W Zakopanem.
.
Najwięcej l!F.ejsca załmuJe w łilm!e erotes- tylko w gatunkach najwyż15zyc~ które dzięprzeJdZt\l na .wl.:&1i~ć !Uiasta, które zdobed2J
W czwartek rozpoczna s1e w Za kowa ,postać ..mecenasa sportu" (Konrad Tom). ki swej, podkret!lamy, korutrakcji i jakc:rki
~o
trzykr~Lue.
RketiW'34lzkr>w.Y i:necz BŁódt-Hmo kopanem oirólnopolski~ zimowe za- który od. krywa nowego Ku.socińslo!eito w o~ e• na1"hardzie1 wytrzymałe, da1"• aacdbędzie si~ w • o cu \.,..etma w rrue. przyd
k
ble DOO.ka ( Ad'olf Dytns.z.a) ullozneio s.vrze
„ maximwn" korzyści, a e«>„
czcm reprezootlc1g tod:!ll rozegra po . drodze wod\t konne PO ' nro~e tor<1;tei;n d~wcy piosenek kał>MetowYcll.
- tem
lllecz-e bokserskie w Wiedniu. Praclri.t 1 ewent P. Prezvdenta .R. P. Ud';ia,ł ~e,zm1r
Szkoda tylko. te nie wyz~kano Krystyiny j«'st godnie podkre81enia, ceny łożysk RIV
w Zlinie.
około 8o-u na 1lepszvch 1ez<łzcow z Ankwiczówny i Mieczysława Cybułsktego. dla !lf najtańsze, bezwzględnie konkurencyjne.
cał'ei Pol ski. Zaw.odv trwać beda do którycll zabrakło wtdcc;.znle
Celem uprzyslępnienia mihycia tych ło7
stycznia.
weny
twórczej
żysk
i jej rozpowszechnienia firma RIV poWIECZÓR HANKI ORDONóWNV.
w scenarjusro i w reaHzacjl.
·
ła
d
· • I
t 16
kł d
Sita-ona
wokalna
i
mu:zycz.na
z:aduguje
na
'-'terzy
prze .<tawtc1e stw? .g wny s a
pia,tc~. dnia 6-go stycznia r. p.
Węgrzy
uznanie.
fabryczi1y na całą Polskę f1rm1e CENTRAodbcdzie sif; w fttharmonjł iedv11v wie·
nie przyjadą do Polski.
Władysfaw Dan slrornpo.u.oiwal ińęć ślicznych· lA ŁOŻYSK, Sp. z o. o. Warszawa, Nowy
czór artvstvcznv tlanki Ordonówny 1apiosenak:: .•Gazu. fł:Qlro •• " (maa-<;z) •.,Ja chce tyli_ I 1'wiat Nr. 59.
Niedawno \-Veg-ierski Zwiazek ko
~zeJ ul•Jbien:c". Każda piosenka Ordosroz.ęścda mleć trocl!-e" (s!ow fox), „Clrunt
k
• d •
Centnila l.oźys
wysyła na z11 anie
nówny. to arcvdzieło ku1sztu oio~enkar Bokserski zwrócił sie do Łódzkiee-o się tyt:ko nie ~rz~ować" (fox.) „Nie iE:rad.
Zwiazku Bokserskiee-o z orooozvcm senorfta'• (tango) i SardineinU.sz (ita111go).
c lerty.
skiego. to prawdziwa oere-łka I>Od rozee-rarna
Pornumo pewn}"oh
scenariusz:a _ _!!!!!!!I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
rneuu Łódź-Budaoeszt.
\vzg-Jedem teksm i melodii.
(Mlchal Wa.szyński!). film st>t>dobał
Rokowania 11k· <loorowadz:iłv ied· f reź}"Seril
tmbJi.cznoścl lód.zikiej - we.wty jes.t, ooS?cd.
Bllety S'ł fuż roztchwvtvwa110 w k~· nak cło kon 1; :·, ~ llVCh wvników z oo s1e
ny, ma c!Jalollli i. lroncQJ>ty dowoivno J duto
sie P'ilharmonfi Początek o ~od.zinie w,n•Iu zbvt wy~·órowa"vch wanm- w
nim Ie.st ruchu.
1.;:ow We'Tr Ów.
8.30 wiec~
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Ratujcie

BIEDNE DZIECI SZKOLNE!

OrEł.DA ZBOŻOWA.

Warszawa, 28, 12. Urzędowa oedlllla Oiełib
Zl>OOoiwo - Towaroiwej, ceny za 100 kg. pary.
tiet wagon WaTSzawa, w handi!u hurtowyrr., la.
<lune.k ~"Tugon.; ikursy ustalone na J>Odstawlie
cen gteldo\Vych: żyito :standard I 700 gr (119 f)'
15,2S-l5.50; żyto standaird !I IS.00-15 25:
a>sunica ozerwona, .lara. sz.klliist!l. 775 gr. (132 f)
26.00-26 SO; pszenica jednolita 742 gr (1Z6 fl
2'5.50-2(i_00; pszemca 'Zbfe.rana 731 gr. (l 24 tl
24.!3o-.ZS.OO: %toch polny z wor«<. 23,00- Z5.00:
Wiktorja z wark, Z5,00-30,00; mą.ka psz;emłl
t.11ksusowa wym. 40-50 p.roc. 43.00--48.00: m•.
ka ps.zenna 0000 wym. 50-00 tJroc. 38.00- -43.M
mą.ka fytn,ia pył!. I gat. 65-55 proc. ~.0037.00: mąka tytnia sftk. II gat, p0 ~ 1m>e
20.00-21,50; ml\/ka żytnia razowa 95 vroc z&.QÓ

~1.SO.

.

Co nas po pracy rozwese1•I 1
Teatr Mlef$kl - Ktzy-ozcfe Chhty.
Teatr Kameralny - Medor
Teatr Popularny - Iiirabina apaszka.
Jar - Wesoły karnawarek.
Adria -· Dzielni wojacy.
Cariltol - Lll.ianka chce

się rozwkść.

Ca-smo - Ksieżna łowicka.
Corso - I Szatański pia.n II On i jego

si

str a.
C:tary - Pod wrogim sztandarem
Orand Kino - Pod falszywą flagą.
I.udowy - Prawdziwa mllość awanturnło
Luna - Wllctoirja I Jej huzar.
Metro - Dzielni wojacy,
Mimoza - Wódka. ~itos I §m!ech (rew~
ł"ahce - l'Up i r!aJ> w niewoli mafteńsk!ł
Pan - Człowiek - maloa
Pndwlośnle Kslde Bouboule.
~Plllnd!J - 100 metrów mllośal
!'rvlowy - Oehenna kobiety.

Sztuka -

Za1:h~ta

noce.

Dobranoc Wiedtniiu.
I W rabmecle lekarzt. Il

BI~

Co zgotować jutro na obiadi
Zupa pomidorowa,
Sztuka mi~a • chrzanem..

Kompot.

WINSZUJEMY.
Jatro: Tomaszowi.
Wschód słoń<B 7.40
Zachód - 15.31
Długoić dnia 7.51
Przybyło dnia o.o;
Tr.dzień. 53.

t

Piękny ślub

liliputów.

Weteranka filmu
znowu na ekranie.

Zaliczka, czy podarek ?
Mimo, ie Karol przy awych 21 latach
miał dopiero 60 eentymetr6w wzr06tu. na
rzeczona jego Lili musiała ltawać na pal·
each, by go powłować. Bo Lili miała tyl·
.ko 56 cm. wzrostu.
Karol l Lili byli part liliputów w w~
4lrownym cyrku niemieckim, dwoma micsz\ańcami wędruj'łOćgO ,.Miasta lalek"Karol i Lili
postanowili .dę pobra.6.
Gdy oświadczyli o tem w&ścicielowł cyrku,
hył zachwycony.
śluh w mieście lalek to prawdziwa a·
llama dla jego teatru.
SJuh urządrono s wiellk4 okasałoicit.
Drużbami było dwu olbrzymów. a druch~mi dwie olbrzymki; całe miuto zleciało
r.;. by to ogl'łdać. A wieczorem, na długo
przed rozpoczęciem widowiska przy kasie
widniał napis: "Wszystkie bilety sprzeda

Z~pobieganie

Wła~cłciel cyrku był nez~iwy l uni'e·
Eiony radości'! ofiarował maleńkiemu Karo
łowi 50 mtirelt
jako dar ilubny .,
Upłyn~o parę tygodni. I oto przy wy
płach, peneji Karolowi potrącono 50 ma·
rek. Obun:ony pobiegł do dyrektora.
- Przecież to był pamki prezent?
- AJ-e_ ek,dże? Dałem panu w dniu we
ttl\i zaliczko. Musiał mnie pan źle zrozu
mie6.
Karol i Lili, pełni oburzenia na niespra
~dliwaś6 dużych lud~
ł

opuścili poeadę

aąclu pracy.,
Ul ,,mali państ'wo'< - jak
ich n•..:zrwał - mają słwzność i skazał dy
rektora na zapł.arenie 50 marek, ora• od·
j ,zkodowania za wydalenie z posady.

tlD

Sędzia uznał,

1

StO!uje

się

W znanvm domu komisowvm
Graupe1!o wystawiono na dobrowol
na licvtacie kleinotv koronne ostat
nie1!o cara. Kleinotv te, którvch
wartość o·ceniaia

carewiczowi dla zachecenia· · $!6 · Cło
nauki 1!e01!rafii>. karvkaturvstvcz
na fi211rka królowej Wiktorii z nef
rytu i zidona tabakierka z onvks"i.t z
portretem Wilhelma Il,

eto nie.dawna przechowvwane bvłv
w stalowem sklepieniu moskiewsk1eg-o banku państwowe!lO. Sowietom
obecnie potrzeba pienicdzv na zapła
te pe.wnych rachunków. uciekłszv
sie wiec do wywiezienia kleinotów i
spienieżena ich. Cała operacie otoczv!v iak naiwieksza taiemnica. abv
zabezpieczvć sie przed uniemożliwie
niem sprzedaży
przez żviacvch
krewnvch cara wze-lednic zaieciem
sumv. uzvskanei w licvtacii.
Wśród klejnotów znaiduie sie
m. in. szczero zł-0ta lornetka. ł?'lob z
krvsztatu na z.łotvm tróino211. zaooatrzonv w kompas (t>odarowanv

W katalog-u „zapomniano" doaać
że tabakierke te podarował ostatniemu car owi Rosii b. rcesarz nie·
miecki, piszac w liście odrecznvm
.Od Wilusia dla kochanee-o Mikoła
ia" (Von Willi an rneinen liebien NI
ki"). Nadto wśród kleinotów. wv·
stawionych na licvtacie iest kilka
ztotvch tabakierek francuskie1!0 ł
szwaicarskieiyo pochodzenia

na

udali tit

Doskonały środek altońskiego
i zima są dobrem podlotem dla
tzerzenia eię i powstawatt;a epi<.lemicz..

I

Klejnoty carskie w domo komisowym.

ne".

i leczenie grypy.

Jesień

„Od Wilusia dla kochanego Mikołajka„

lekarza

przeszło 1

milion

złotych.

obsadzona d ;amentamł.

z 18 I

IQ

stulecia.

nas~viników, kolczvków. branzo1e·
tek i pierścieni. Cześć kleinotów bv
ła iuż w posiadaniu ca.rvcv KatQ.:'ZV

nv.

Dancingi leciwej n·eWiasty.

te! z powodzeniem Om na ·

dinę
przy katarach nosa, przebiegają- A~ta NieJ .en. jedna z pierwszych gwiazd
dała
radę„.
nie szerzących się chorób z2kaźnych tego cych z wyższą temperaturą, przy płoni. ekra'nu z przed lat 20 - wy~•ąpilt.J ohecni<
1odzaju co grypa.. Warszawa np, i ł..ótlź cy i r6żnych stanach za;>alnych
w
dźwiękowcu
„Niemoż'iwa
miłość",
I.ondvn cuka z niecieroliwoścla ,a 1 Ks ażką tą będą pamiętniki słynnei
od pewnego czasu ogaruięte epidemją
Dr. T. C.
w któryąi gra rolę rzeźbiarki.
ukazanie się pewnej książki.
kró.ov. ej klubów iocnych mrs. MeyYPY o doM ciężkim prz{;biegu, która
rick.
zerzy się gwałtownie, nie oszczędzając
.Królowa klubów nocnych" to brlllb
ani młodych, ani starych. Klęska grył
wr ·cz sensacyjnie.
·
Y' dot.kmęła zarówno szkoły, ja.ki b:LJra,
P ·w11a dziennikarka za'tt'anicz,a.

Matka 8·rga dzieci

p osI rac h narciarzy
I•

N1·ebezp·ieczen'swa s zonu z·1mowego

~Jsz!A~c~n~ow:=y d~·::~~~ia~~~
tl.wość grypy,

""
yzw1arzy.

sprzyjającej

sobie

~~~;~~e~i::tł! ~!;.~~~e~~Pl:..:i~;~j~

i-rze.
byl<.t ogromnie zdz1w101a tem co zobanoszeniu się jej zarazków pogodzie, !pra
•
Clyla.
wia„ iż przerzuca się ona z łatwością z jed
fito. jak opisuje te odwiedziny.
?tego środowiska na drugie. Nie tyl~
Ciepłe obuwie gwarancją zdrowia.
\ .Pani ~t:yrh.:k mies.tka w wykwint·
sama przyte.m grypa,
ucJ dz1clni~y Lo11<lv11u. iiedaleko Re·
ile jej kompl.kacje są niebezpłecznt
W zimie u wielu osób, przeważni<= na bo po ich usunięciu wzgl poprawie w wypadkach można prosty zabieg, ł!'twy ~t-111 Park. Ale rozczarowałby sie ten.
d, ż
.
b"
skórze kończyn, nosa i uszu wystę't)UJą stanie zdrowia - bard":o częsfo daje do wykonania, lecz wymagający 'ieco ktoby sądzi!, że zajmuh:
~bnikiuch~:;1
~~:Ys7:ije
n~~: zaognienia i obrzęki, doku-::zliw,e pal.'1Ce się zaobserwować ustą.pil·nie nabvtych c,erpllwości. Mianowicie codziennie, w
jakiś pałac miliarderki.
kiem zarazy, która zwf:agzcza w pirr. i swędzące, a będące skutkiem t. zw od- odziębin. Sporty, gimn.ast~·ka, ewentu ciągu pół godziny, robić na.leży zm.! ·nn.ą '-·amiast lokaja w czarnym traaycvł
vtszym i końcowym okresie przenosi sit ziębienia.
alnie masaż - wskazane będą w t<er. kąpiel tym chorym miejscom, zanwza_ 11vm stroju, otwio.~ra drzwi zwykła. ma·
i udzil"la z nadzwyczajną łatwością inLek.kie postaci~ tego cierpienia ll1a.ją wszym ~ędzie dla tych, co mało uży- jąc, na mTiianę, kiść wzgl~nie stopi; w •oszykuw·ia oukoiówka i wprowadza de
bom bl
znaczenie przeważnie defektu kosme- wają ruchu.
garącej wodzie (tak gorą.!ej , jak m· że rnieszczar'l'ikiesro
s..1luniku 0 znisu;zonym oso
z iższego otoczenia.
tycznego, cięższe jffinakże jego formy,
Rękaw czki i obuwie ·r:·.Jeży noSić
cana osoba wytrzymać bez szkody dla :1ych m.!blach, potłuczonem lustrze i
Przy istniejącej juł epidemfi tej nie. IS.Łojące już na pograniczu odma'ożenia
dostatecznie obszerne i ciepłe,
skóry) na p6ł minuty, a zaraz ?Otell" wvpróżni0nych flaszkach
po koQiaku
bęzpiecznej choroby zakatnej O!l+rot- - wymagają pomocy lekarskiej i często unikając wszelkiego ucisku. Osoby sklon w wodz.e zimnej też n.a oó1 minuty. Ko- na stoliku.
no~~ jest pierwszym wanmkiem znbez. długotrwałych ubiegów, by je usunąć.
ne do odziębienia sobie nóg - nie po. rzystne działanie tego zabiegu wzmaga
Pa1i domu zjawia sie na pro~ popieczenia się przed zarażeniem. Wvstrze.
Odziębiny (w termino1ogji leka.-skiej winny późną jesienią i zim~ nosić ~ien wydatnie dodanie do wody nieoo tanniny koju, z dwiema grubemi księ~ami pod
ganie s:i; zaziębień, katarów ł t. ';>. Jek. - pemiones) zajmują te tylko miejsca kich pończoch i skarpetek. Dla nich r.aj- lub ałunu.
pachą.
kich objawów niedyspozyeji ora.z wła- skóry. które najwięcej są narażone !1a odipowiedniejszemi będa i,cńczochy welZ zabiegów, stosowanyrh przy ozię- Lubie nad W$ZYStk<> książki I ni·
&ciwa piel~gnacja w ta.kim razie - 14 dziala.nie zimna a więc przedewszystk1em niane, lżejsze lub grubsze. zależn.it od bieniach. ale wyma.ga.iąey~h jui fachowe- gdy się z niemi n~e rozttaję - ol>ja.
drugim niezbędnym wa.rmtkiem bc~i• palce stóp i wogóle całe st<Y.Jy, u pa:l, w.ahań pogoriy.
go wykonan·a z przepisu c. często ~ pod foia.
·
ezeństwa.
bardzo często, a gzczególnlt>j w ostatnich
Barc'lzo ~zkodliwą. jest w ta.kich wy- kierunkiem lekarza wymiet:ić mo1.-n".1 - W jaki sposób obra!a oani sobie
Ale wszelkiEI środki oc;trołncAet mo.. czasach,
padkach gwałtowna zmia11a tempe„<ttu· masaż i stosowanie zabiegów elekt:r:o-fi· wik 1:ii·~zwvkła
kariere życiową? · ·
g~ być i są zawodne, gdy grypa r<>'q>leskór~ łydeJt, kiście rąk, uszy, n<>!!
ry, gdy n'j). osoba grzejąca s:ę przy f'iecu zyka?nych jak: galwaniz:łeja (sZC'lf'góL
- Było to tak. Opuścilam męża. l
"iła się już na dobre w mieście, gdy
i policzki.
wzzl. kuchni przechodzi naraz na. zim- niej przy odzięb· eni::trh nosa) , djatennja, /Ostałam sama z ośm!or~em d:ziecł,
'.>bjęła szersze sfery. Wówczas n".leży Odziębiny poznajemy po zaczerwienie- ne powietrze. Nie zaleca się t<>ż uiy- naświetlanie lampą kwarcową a nawE>! pro bez środków do fvcia. Jestem• jednak,
myślee o właśc;wym wyborze śroc 1 k6w niu, .obrzęku i nac,ecze.niu skór-y tych wanie wody zimn ej ao mycia. Najl,.,pieJ tt:ieniami Roontg~na.
1rla~d~ą. a Irlandki ni2dy nie itaca od·
leczniczych, kt6reby mogły zapcbiee miejsc. którym towarzyszy bardzo pr;;y. gdy cierp ące na oclziębiny osoby :ny.ią
Ponieważ odziębiny, ulokowane a wa.gt. La warlam wtedy Spółkę z ~al·
rozwojowi choroby, a zwłaszcza Jej nie. kre uczucie palenia i świądu, a często się w wodzie letn.iej lub ciepłej, do któ. twarzy, mają często dla chorego, szezeg61 tone!" J\forrv. K~żde z nas włożvło 50
bezpiecznym komplikacjom w postac! za. ubytek delikatnego naskórka. Cierp·cl'1e rej można dodać trochę odwaru z liści niej dla ';)8.ń,
1uncow de> te~o nte1resu i otworzyliśmv.
paleń zwykłych i ro;mych uszu, narzą· to jest objawem za.burzeń w krążeniu Or7echowych.
W:ęksu znacz~r.\e,
••f'he dansant" Był to pierwszv da~16w oddech.owych, płuc, osierdzi11., rnięś· krwi w tych naczyńkach krwionośt1ych 1
T eraz kilka wskazówek leczniczv1:h o jako d~fekt kosmetyczny - z.a.leC"Jmy, C!n2 (w r. 1918). Ody w rok ootem poh·
1tia sercowego etc. etc.
na teren których podziałało zimno. Szc,e- za.'bieg-ach, które można przeprowaJzM zapobiegawcro. używać w razie wycho- c 1a zamknefa· nam ten lokal, otworzvJi·
(;rypa nie jest, chorobą, którą lt'IJłtta g_ó~i~j usposobionemi o~Lami dla od- u ~.:ebie w domu, bardzo c11ęsto z do- dzenia na zimne powietrLe pudru, Vlwie- śmv sły·my dziś klub „43-ci". potem za
lekc. eważyć i dla tego należy zas?ęgać z1ę~n są te. u których stw1e~d~y si<:ło_n brym skutkiem.
raj~cego tłuszcz (t. zw. puder szmink<'- ~a~ lok.~! ,Soho"; nieco później „Silver
porady lekarza, gdyż medycyna poo;unę- oośc ku bled~.cy, któr~ ~1er;>1ą.. W<'goA
więe
zal~
się
miejsca
chore
na·
wy). Samo przez się l"O'Z.Umie s1ę, te ~ .)Jpper bywał częstym gościem lvar
1
fa g:ę %nacznie na.przód w ~tosowaniu le na zabur:en1a w krą.zen.u krwt i P?" cierae snirytusem, zwłas7cza kam:'oro. wszelkie sposoby, zabezp·eczają,ce od Slipper", który ..stał s.ię u~u!'>iODYm !(lka..
~rodków przeciwgrypowych. Obok zna- ~odu c~orob serca lub nerek, a takze wym, robić okłady z wody glinkowej lub mrozu jak np. kJa'Pki na l1szy, gł(J'boko lem arystokrac31 &11.giel&kieł·
nyeh ogółowi środk6w stosuje się teraz Jedn06tki skłonne
ołowianej (1 łyżeczka na ~zklankę wo- osa.dzone na u~ cz.a-peczki. mitvnki (na- ~zy to prawda, ze W „Silvet
wynalazek zna.komitei?O lt-.loo.rza _ uczodo zaburzeń nerwowych.
dy) . Uszv i n os odzięb ·one t>ttllmiki) i t. p. powinny być zawsze Kreu1?er ·
ttego, dra 'Mucha, man.e go z proeesn at. Br8:k. ru:Jiu u ~ób ~ro~a,lzą~yc~ rrz~nacieramy m.aścla kamforową.
zapobiega.W<"ZO stO&)wane w okresie na._
- .Tak. Spedz~t tam ca.te noce. NłtońsWego, który niedawno w tragi"mY wazn.1e s1ed1.ący try? Zf'Cta n_ioz.e 3e ·a._k~e Dobre skutki obserwowain<J i ';)() wciera,.. -;tąp'.·enia dni mroźnych i wietr1ny'!h gdv me wv~hodtZlł wcz~~niej Jak nad
sposób zaJrnńczył życie. Je::ro pracom~ ob- dyspon~ać d? _odz1ębin. iZ _inn.ych p• .t~- niu w chore miejsca naf t)' ocrvs2czonej. przez te osoby, kt6re ulegają łatwo od- ranem. fiawil si7 ~nakom1c1e. Był zresi
serwaeJom zawdzięcza medycyna .Pf8.k cz~ usp~ab1aJ,ącyeh wym1en1.ć ndlezy
Po11ieważ. naj częściej, rozchodzi się ziębieniom.
1~ 'las7.ym ulu~1en~em. Uwtelbiali ~a
zna
·
na.JczęścieJ stw1erd7.a.ne nosze"1e w okre- o odziębinv kiści i st6p - polecić w tych
"'szvscv od wmdiztarza do maitre d•hC><
•.7"
sie zimM zbyt ciasnego ·)buwis. i ręka·
1ela. Nie n 1 ówiąc fuf o diziewczetach~
energiczny środek,
wiczek, zbytnio uciskającycll twarz woi<'zucał pienkdzmi oa prawo I na ·rewo.
znany ł stosowany pod nazwą Ommarłina. alek, a także za cienkich pończoch jedJego krach był dla nas olężką stra~
materjalną
.
Omnadina, stosowana ja.ko zastrzyk poi!. wabnych.
Wziąwszy pod l"O'ZWagę wytej przy- A iakich jeszcze miała pani slyn.,.
$.kórny lub międzymięśniowy, działa w
Skomplikowane operacje bez pieniędzy.
nvch irrości?
początkowem stadjum grypy niezwyk•e toczone dane - mooemy łatwo WY'Wlio~.
- Bywał w moim klubie ksłate Leli
energicznie jako środek prewencvin}', kowa.ć co nalety czynić, by aię o.i tej
niemilej
dolegliwości
uchron:ć.
Odrodzenie
h
an
dlu
zamienne
go
zaczyna
ecowym
rynku
zamiennym.
do!!zły
pewnego
113·rt
ze swa Karin. Przychodził niekłe-t
przeciwdziała gorączce i, jak stwier<lzałl\
A więc chorzy na serce i nerki, btcdni- przybierać coraz więks1Je rozmiary. Niem· dnia do takich rozmiarów, że mieszkańcy clv król dmiski orzy~adać sie ta11~
lruinicyści niemieccy i japońsą przyczynia się do _wydatnego t>Olepszenia sta· cę lub małokrwistość _ ~.iOWinni s.tcze- cy i Amerykanie nie ogranic~:tJją się już do miasteczka dowcipkowali: „Z wyjątkiem Król rumunskj Karol i brat jego Mik.o;.
laf orzy cho®ili rci!Zem. ale ziachowywa•
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J..i'e rynki.
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Przvun6zl na rynek piękne futro. Spn:e
"··dał je robotnikowi wiejskiemu za 4 dni pra
ey. Niie potnebował jej, ale dał wbie za moralność.
raz radę: „odsprzedał'• pracę parobka pew
nemu farmerowi za oW'ooe. To jeszcze nie
koniee: tego 11amego dnia pom}"!łowy bu
downiczy wymif!n.ił otrzymane owoce na wę
giel, kt6rego włamie potrzeol>o'Wlał.
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