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Złodziej,

.....

to przetycia

księcia

luf'go

włada

czerkies·

l

nej szajki „doliniarzy", do któTej n:ale- ,pani M., kolję brylanłow.\ war" ~ci 25 i
Warszawa, l stycznia.
.1
międzynarodowi rnistrzowie tysięcy złotych.
.c0 _ że:li znani
do
gotowania
b.1 i<l'we
1
1
Likwidacja szajki Wajcmana odbyła
, apo e!"t . pNrzy •ło Roku C7Vn10 • kieszonkowi: Jankiel Wajcman zręczny
d neuo powi anta owe„
·
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. D
·
h
.
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I
fa h .
o l m1kesziianu. „ oz~da~a ·
ne ;ą nietylko przei spokl>jnych mies?- c owiec o. e e~~nc 1~1 pow1e.rzc ow- sM1~ wczokra.J.
1
0
op?we1 ". !! ?.::e
!e _czar a przy u .
kanców stolicy. Złodzieie. oszuści i inni• ności. władaJący 1ęzyk1em poł.skim, Iran
przestępczego cuskim, angielskim i niemieckim; znan) w~ebzorem i°dbywało k~t~1 ~ds~edzkf'e
przedstawiciele świata
w czrezwyczajce bołszewick' ej
ldsz a u !generał ~egko •.~za1 ! , łzie \ .~- ,
również przyszykowu\ą się, nie do we- w kołach przyiac.iół jako
pa Wyspa„ll Sołow1eck . ch.
ano Pan C8; et a ~Jl, W Kro .zy a po iqa
~
solego spc:dzenia tradycyjnej nocy Syl·
I
.
munduro~a 1 wy.w.1.adowcy.
„baron z monoklem •
westrowskiei jednak, ale do pożytec~·
Na widok póltq1 powstała pantka.
d
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nb1e1u~1 „pr~y1emnbo.sc1 ·-ś !' a anta za. ) ~az1mr-:,rz . ancr1·a Wutywł a1ącyB pseuk' o: Złodzieje. mający nieiedną r.prawę na l
1
• d o d rzw1· zapaso· · rzuci·1·1 s1ę
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aw
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aw1a1ące1 się pu 1czno c1.
. sunuenm,
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W bieżącym roku z. racii wielu wiei- Bl'Uno. Sza1n~ler, nieuchwytny złodzie1. wych, lecz tam przywitałv ich 'ufv re- Hl potłyczon~m
U !UL Ili
idtbł
.&
tanecznych obra~a1ący się nawet w sferach arysto- wołwerów. Jeden z „doliniarZ''", jak się W
kich zabaw i wieczorów
ucieka sowiecki dyplomata
potem ol..azało. sam herszt Waicman.
przy~otowania złodziei przewafoie ki~- krac1t.
z Kantonu.
właśni..-. m'ał wybił okno i zeskoczył z H~o piętra do
Pod ich dowództwem
szonkowych. t. zw. dolin_iarzy, ~ ~ardzo
intensywne, gdyt spodziewany JUt bo- się odbył atak oa kieszenie puMiczno~ ogrodu. gdzie zaszył się w kruki i w
Hongkong. 1 stvcznła.
d i na bi:żuterję tańczącyc:b pań pocfob- dogodnej chwili ulotnił się.
gaty połów.
konsul genera""
sowiecki
tu
Przybył
W „melinie''. ~ Mi~.lcza~k~. za~tnno
ZapobieJ1liwośd przestęJ\c:ów !ednak nie, jak w ub. roku, gdy w _czasi!? zahaz żoną zawraz
ry
lv~ó
Kantonie.
w
ny
ktory~h
wsroc.
,
„dohm~zy
17
o~ółem
I
sfra
m~7.nan}
Redutowych
salach
w
prze-::iwstawia się ciujność władz śled- wy
czych, czego dowodem jest wyk,)'cte ol- wca, we fraku, skradł znane1 artys.ce, kilku było poszukiwanych przez pohcię. mordowanego w i.c;ek onsula , 2 urzęd
niczkami konsulaLu udaje się do Włady
*&-••
I"
i
brzymiej szajki złodziejskiej, pr1.v2olowostoku.
wującei ofenzywę na noc wczorajszl\.
Konsula w czas:e a.resztowa.nfa ot>.
Przed kllk11 dniami jednak wywia·
rabowano ·dos zczętn:e, tak. że wyjeż.Jża
dowcy wpadli na ślad nowozorJ!anizow!l
jąc zmuszony był pożyczyć sobie ubra·
nia od kou.sula niemieckiego.
,
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Prezes

Mnrd rabunkowy
uolilyczny
r,i'J Bukareszcie.

sądu

zgwalcrl

sowieckiego

żonq · nat:z"-/nika

pobcir.

Długi
wraz z kilkoma urzędnikami rzuci1 •Jię
•
na żonę Szyłina z całą bandą i z!!wałdł
bez pokrycia w złocie.
Pisma sowieckie donoszą z Charka- nieszczęśliwą kobietę Szylin stanął w O·
L~ndya, 31 grudnia.
wa o niebywałym skandalu wśród dygm- br0nie żony, ale go straszliwie poranioByły podsekretarz ministerstwa i;ka""'
larzy sowie1.:kich. W rocznicę rewolucji no . Żona naczelnika milicji zastrzeliła się.
~a~dzierni~owej g.ron,o urzędników z. mi- Wśród lu~ności ~apanowało niebywdłe !bu, a obe.c nie pos~I repu~likań.ski An„
W
hq1 urządziło ucztę, Podczas wesołe1 za- wzburzenie, ponieważ dotych..;;zas aru 1ders, oświadczył, 1.ż. zobow1ązama dłut•
bawy! na .k.t~;ei by_ł obecny równi~ż :1a- prez~s ~ądu Jaraszczuk, ani żaden z lnicze państw ~uropejskich wynoszą C'z:&o
Bukareszt. 1 styczn~a.
~ .
• czelmk mJl1c11 Sz1 Im z młodą małzonką, wspołwinnych ochydnego czynu nie zo· ry razy tyle, ile zapasy złota ws.7-ystk1ct
.
r
1
.
.„
Zamordowany WlCek<>nsul CoCCI.), l prt:zes sądu sowieckiego Jaraszczuk. stali pociągnięci do odpowiedzialności. państw świata. ~ !a.,,.,

~rzebywał już od przeszło 15 \at w 0-ł a

doessie

znaną.

osob:stości.ą

powszc1.:.\m!e
W szeroklei opi.n,1.1 f111nuie przei byl

Europy

Ryga. 1 stycznia.

(Agencfa Telel?faflc~n• .fApress„).
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konanie, że Coccio był człowiekiem bardzo zamożnym, czemu przeczv Jednak
generalny konsul wlo&l<\. N;eszczęśl. wv

-wicekonsul w drodze do domu w nocy
napad,n;ęty został przez kilka osób i
mordowany siekierą. Czaszka ics.t

pełnie

zazu-

rozstrzaskana.-Zwloki znalcz.o-

no bez ubrania w od1udnej uliczce Od.!sWładze

sy.

sow:eckie

ośw ; adczają.

ie

cboj1zi tu o zwyczajny mord rabunkowy,
lecz poglądu teg-o nie podzielają przcdsta w:ciele władz włoskich. które są
z.dan:a. że mamy tu du czynienia z mordem poi tycznym. Prasa !>-nwiecka w 0de~sie zaznacza, że chociażbv morderstwo popetn:one zostało z pobudek pol:-

tycznych. to może tu chodzić tyl'ko o
mord prowokatorski. Czv w ubraniu zamordowanego wicekonsula znaj ;vwały
s i ę dokumenty dyplomatyczne. nie zost<iło dotąd stwierdzone. Władze sow :eckie w Odes e wyraz i ły generalnemu
k0t1sulowi włosk1emu wyrazy wspól\.:zu
•

cia.

Dz·esi~tki
mieszkańców

miPonów

dna morskieqo

zaległo brzegi Ang/;~. •

Londyn, 31 grudnia.

Na wyhrzdu morskiem pod Deal w

arabstwie Kent bU!'Za wyrzuciła Da ląd
dziesiątki miłjonów żyjątek morskich l'ai
rodzaju gwiazd morróżnorodniejszego
skich, homarów, olbrzymich ryb i t. d. W jednem miejscu żyjątka morskie zal~·
gły zwartą masą przestrzeń 8 klm. i :?a•
siały tak gęsto wybrzeże . że było ono na
szerokości kilkuset metrów kompletnie
pokrylę Ludność wyległa na wybrzeże,
aby oal~ać a.iQW) kle to pobojowi.&ko.
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dziś.
byli rycerze.

Elegant da""niej i
\U wiekach
Obecnie

średnich

wypłynął

na

,,królami

powierzchnię

życia"

typ eleganta-sportowca.

wrlleamy
Koniec 19-go stulecia ukazuje nam wiec ... I tu zamyka slę koło;
Petrcmiusz.1 dol
Od Alcybiadesa ł
trubadurów średniowiecznych. od Pio- i;!!eg-ancję, która -.arna 5it: okn.:sla Jako do antycznego ideału. tężyzna tizycznl'I
tra Aretina. Don Ju.irna van Dycka. kar „fin de <;;fnde''. .leJ '\7CZVtowa nn„tacią jest dumą .króla życia".
A jednak - kończy swą intere~t1ią
dynała RicheHeu d„· elegantów wieku I jest „esteta", sztucer ur.:z11.:1owy które~świecem~, od Jeut:li,;o Bru.m.nla, . Be.n-1 go ~or~ret dał na~ Oskar Wild_e w swym; cą książkę Gleio.:hen • Russwurm -prd·
<?ray u. e!e~1czny 1 t.kru.tny · wdziwa elegancja nie polega tylko na
1amm~ Dtsrl'łeh, Barbey d Aurev1l~y a. Doname
jest
z ..'.>rch1deą 1 :iewnęlrznych cechach. Potrzebna
Eugeniusza Sue , do. Ferdy':'anda L.as- zblazowa~y t perwersy1ny,
do nie.i równid wytwornosć. sw1atosalJe a, Oskara Wild~ a,-, w1~dz1e ~ro· lprzy klapie surduta.„
Ten typ znikł jednak w 20-em stule- w ość i rycerskość, której dewi,~ą jest·
g~ d~ug.~, .•dro.ga, po ldoreJ szli „~ole>a ,
Wte .zycia , c1. któuy . u~1~h z:nro~no ciu. Miejsce jego zajął elegant - sporto- fair play.

I
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uw~tn~~~~~~~1mt~~~el~,~~~~A!•!!+!'!~'
swemi przeżyc1am1 !lllać się sławny.
mi
mi lub te! _tylko -, osławionymi.
bo
ob~7.erną,
Poświęca im właśn1e
manv nie·
500-stronicową mono~rafję
Aleksandet
miecki historyk kuJtury.
Fieichen-Ru.o;swurm j"':reszt!l prawnuk
\
~c.hillera).

=

I'

Dr. SIT M~LA,
nowy premier fiński.

Poznajmy Polske!

"dl!"' rtill

Przygoda poll<·i
w Mediolanie.

••
•

Starofyfoa elegancja ma pochodzenie bohaterskie Artystyczny bohater, ;
idac w bój. zdobił się najpiel<niejszą
zbroją, najceaniejszym orężem. Jak gdy
by się poraz ostatni pr.e/ozdahial i w
potomnyc..b i w
lei.. postaci w pamięci
pieśni się utrwalić ~ani•erzał Poed c;taTożylni z lubością optciywal; ~"' [np o·
pis Homera tarczy Achillesa) I podniecali tylko rywalizację :-.oiędzy woiowui- .
kami.
Od tych legendarnych posta.ci (np. I
eleganta Parysa czy Achillesa) do typo-i
wego „dandy" starożytności. jakim był J
·
Alcybiades - wiedzie krok tylko.
Poprzez Sycylię z Gre~ji przedostała l
stroju, zacho
Ilię do Rzymu ele~ancia
wania się, sposobu mówienia. Napróżno
1tary Kalo obruszał się na „zepsucie",
aa skażenie prostoty starorzymskiej.
Elegancja stroju stała się modą, a 0 ettoniusz, 6w· „arbiter elegantiarum„ nie-

-:-

Straciła pierścień,
skała

ale

zv~

doświadcl.en.u
żvciowem.

na

Dzienniki włoskie przynoszą 1'nrdziej niż intetesu3ącą notatkę o wy·
: paJk_u pewnej .mło_dej polki z zamoi';id
rodz my, ba w1ąceJ obec1ue we \\. ło
\ szech z oJcem. panny W. w Medjoianie,
I Mianowicie panienka ta poznała tau1 ja
; kiegoś sympawcznie . barJzo prz eusta ·
wiaiacego się mlodzief1ca. który kurt.~·
staJąc z tego, że panna W. dobni! n,l?;umie po wfosku (niebezpieczen.; wo
uczenia się języków obcych!) w J ~w?ę
, c~nej mowie Petrarki bard.w wyn:ow1 nie zap~wniał ją zaraz po poznamu si~
. o swych uczuciach.

doścignionym „ideałem".

Panienka, pomimo bardzo świcie]
\
Potem jednak moda rzymska straciła
~ w\arl"'m()<'c\. uleg:aiac Ct.aro\i,, i w:.>S d;r
charakter grecki, a przybrała syryjskogo języka i czarnych OCLll mfoJ.cgo
adrjatycki. Miękkie jedwabie, ozdobio.
uwieriyła mu„.. :ile
włocha, nictylko
ne złotem i perłami, perfumowane arab
tak tlalece zaufała. ze poL.woliła niu
skiemi i indyiskiemi wonnościami, doc.;taroży;:~
.,puymierzyć„ drogocenny,
tarły na południowy-zachód EuY-opy.
ny pierścień, który sympatyczny P' .daZalanie Europy w czasie „wędró
jący się za inżyniera, tak gruntu\\ric
wek narodów" przez ludy „barbarzyń
• przymkrt.Ył że - „cacy. cacy" - pkt
skie", nie zapobie~ło pr~dowl. wro<lzo·
i ście.1ia nie oddal. lecz zabra! ze sobą
nemu ..:t.łowiekowi, by zdobywać ppzy:
do domu.
cję na świecie nie tylko przez -iwą siłę
Dopi.!ro. wtedy panien~a . zorl'ntoumysłową, lee?:·
fizyczną lub wyższość
wała się. ze ma do czyrncma z oszu~
'
również i elegancję zewnętrzną..
Stern i zrobiono . doniesil.:nie do polkji.
Wtedy to, w tem pierwszem tysiąc- t
Puiicia wkrótce wykryła ptast.l~a . któlef:iU po Chrystusie. rozef!rała się walka
1 ~ wcale nic był inżynierem, lecz wa~
między dwoma prądami: ascetycznym i
nym już władzom bcpieczciisL\\>a. ele"'wiatowym", wyrzeczeniem się piękna
g-anckim. choć wyrafinowanym z Iod de
zewnętrznej powłok• i afirmacją życia.
;1,.,m. Oświadczył on. ie pierklwia
Wszak to w starych foliałach ~zytamy, I
I nie odesłał sam. ponieważ - nie ~hciał
te pisarze kościelni średniowiecza za- '
, panuy kompromitować.
rzucali świętemu Hieronimowi iż w wy
'
twornych sa łonach występował iako ele
gant, a św. Augustyn sam siebie oskarmłodości nie opierał się '
ia, że w swej
dość silnie „djabłu" mody. Toteż w pier
wszych wiekach chrześcijaństwa aż nie
'1\al pod koniec średniowiecza .potyka- ;
piy zarówno eleganckiego opata, iak i f
pogardzającego grzeŚznem ciałem ascemaharadża
i
.
~ę-mnicha.
Rycerstwo doprowadziło kult ele- !
Jakl
gancji do niebywałego rozkwitu.
j pa·n nu1przebranych
obecnie kobieta. tak wówczas §troił .>ię J
I
mętczyzna. Od stóp do głowy. Barwny, i
Najrozrzutniejszym człowiekiem na
błyszczący, efektowny.
1 Mafownłczv wid0k krakowski. .Zdkcie nasze przedsfa\via widok z po{l arh1d
Natomiast elegant-mieszczanin, ele- Sukiennic ria pomnik Mickiewicza )Ostawiony drzewkami. !\a tle dominuj;.ic.c świecie jest niewątpliwie indy,skl mabaradża Rawanggaru, książę lam Sana<.l f.?ynkiem <;r.1ukłe \.' ie7yce kościoła Mci,·iad;icgo.
gant - cywil występuje dopiero 17 i 18
, . . hib.
g
AMW'
W okresie tym upadku duch!!.
wieku.
Przed kilku laty budził O:l w T.rmdy·
wojskowego uchodziło za rzecz zdrożną
gdyż orzybył do
nie ogólt'lą sensa·cję,
pojawić się w „towarzystwie" w stroju
stolicy Anglii wraz z SW)'Dl d"()rem {'O,
bohatersko-rycerskim. Tylko cienka, na
to jedynie aby naticzy •. s1ę prawiclJo.
pok~ jeą<> noszona szpada pozostała
11e1 gry w kriketa, który .:nu si~ bardzo
iako ślad dawnego stroju.
.
podobał.
wicza.
praktvczne wskazówki dla mistrza
Galanteria wrażała się w z~.1ła lnPrzy tej sposobności rozrzucał w tak
angiell'lkiej
nych formach. Na dworze
Powszechn!e wiadomem jest. ie za przed kilkoma dniami przeżywszv tat niezw) kł~ si;>os6b pienią~ze, ii.tt azywa~
Elżbiety i jej następców tdumfowa.ł ied„niewyczerpanych
nak „modniś", a nawet Szekspir, pis1.1- fcnomem w~rod wąsaczy na ::a~:.in 82 rozstał się z tym światem w Wa!i no go księciem, o
.
jąc postać Hamleta, 'zrobił go ':yi)owy-n świecie uchodzi warszawianin. z.,any pcton. po.wstawiając s~·nom, wnukom skarbach„.
Obecnie znów zasłynął lam Sahib
kartograf p. Bazewicz. Można -0 , 1ia- i prawnukom pokaźny m;1jątek. oblielegantem.
Kolorowy frak, żabot, barwne chu- ło zar: tut wać „amatorskim" kró 1 t':l1 czony na kilkaset tysięcy dolaró•v przyjęciem urzędowem w swej &tolit:y
wie, pióra przy kapeluszu, mnóstw.., bły wąsaczy 1 ois,:ący te słowa ma Dn k0 Zmarły był „zawodowym•· królem 111 o na cześć wicekróla lndyi.
W ciągu trzech dni wydał maharadszczących ozdób, łańcuchów, or'lszek, nanie, ze o ifeby p. L . 'Vicz ZC1,.,h-:=iał daczy. - Broda jego od 52 lat nit:
i pół mili. f. szterlingów na przy6
ża
stóp.
17
mierzyła
i
n?życz~k.
znała
męsko~d
sw~j
cc.chę
tę
wykurtvstać
wygląd
tyrowy
.
pierście!" ~t~ - oto
11kr6la zycia , artysty zyc10wego 0wych . napewno w krotl<im czasie zdnb~:1by Przez k1lkanasc1e lat p. Langsdh 01 ndi• strojenie pałacu, uczty i ognie . sztuczFrancuski „beau", "lit!miecki · pokaźnv majątek. który zab~·,pwi:,1vł· kował swą brodę w cyrkach aMen:kal1' ne
czasów.
Takiej wspąniałości nie widział po„fant'', angielski „brummel" - oto typ,y by mu niezależny byt, wolny od komor skich i płynące stąd honorarja pozwoj i;ły mu na zgromad.ienie poważnej f0r· dohno żaden żyjący współcześnie czło„
czasu werteryzmu, czasu rozkwau dwo- ników i tym podobnych przykrości.
l!czt He!io~abala
wiek, a nawet opisy
Przekonanie to opieram na ży-w~mł twiki.
ru we~sals~egrJ, czasu późnego rene-jl
bledn2' przy rozrzutności lam Sahiba.
przykładzie. Hansa Langsetha. i<tor}'
sansu 1 barOka.
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Zakopiański

i't •

J

~-

agent

ptaszek,

towarzystw ubezpieczeniowych i samochodowych
nieistniejących

skazanv na 6 muzs „qcy w1qzu1nra„
ce. dzięki czemu mógł prowadzłl wystaw
Lódź, l stvcznia.
Roman Kornet, rodem z Zakopanego, ne źycie .
Klijentela darzyło go przez dłutszy
od szeregu miesięcy grasował na łódzkim
braku, Elegancki niebieski ptaszek. nigdy czas całkowitem zaufaniem.
Dowiedziano się jednak, te Kom~i
nie skarżył się na brak gotówki, dopóki
sprzeniewierzył większe sumy w Warsza
mu dopisywało szczęście.
kl • k wie i w innych miastach. wobec czei,fo w
d t · ł ·
K
dorlne 1. ~rz e s ~"':tal .s~ę 7.WYb e,t 1a 0 ostatnich miesiącach tle aię jut czuł "
.
•
•
owa- todzi.
- Pned ś1uhem m6y mą~ młlw11 mt prze s aw1c1e1 . niets me1ącyc
- Da1'ft0 fuł pan• ale widziałem. Co
Nosił się jut z zamiarem zmiany ~iej·
bądt też
kobiety, jak ja, niema drugiej lrzystw. ~bezp1eczemowych.
·!a~iej;
że
.
.
1
bral
ł~ab1a .Pańskj
sca pobytu. Zbyt późno jednak zdecydo·
przedąiębiorstw samochodowych.
na sw1ec1e.
- N1eslely, umarł. :
Przyjmując obstalunki po nieb. ywałe wał się na wyjazd. Kliienci stracili boCzego więc płaczesz? Przecież
- Aha, dlatego go widuJę ostatnio tak
niskiej cenie. pobierał prowizję w ~otów-1 wiem wreszcie cierpliwość. Nie otrzymubecnie mówi tak samo.
)Zadko...
·jąc obiecanych samochodów ani też polis ubezpieczeniowych, zwrócili się do
władz policyjnych. które zainteresowały
'
' ... ,
t;"'···r. ,.., ..
się niebieskim ptaszkiem i - w rezultacie przeprowadzonef.!o dochodzenia - o-

I -:-

spędziła

Jak-- ·"·Lod·z
Tańczyła

„_,

Sylwestra?

na gruzach starego roku, toastami

sadziły ~o w areszcie.

K., znala;dszy 11ę przed sadem.. tłum.a
czył się rozslwiem nerwowym.

nowy.

wltaiąc

Po zbadaniu szeregu świadków, ska6

We wszy~il~~.lo~F~~!~ ~.a~!O!~ w~I~ ~~!~~:~zin~ ~~!~~~: • go na
Jak bjło · do ·przewidzenia,' zgodnie spędzono całą noc wezo"raiszą. Nie qmfoj
ochoczo bawiono się na dole. w „ I ealral
,
z tra4ycją, , .,
Lódi spędziła noc 1yfwestrł>w, niczwy- nej", która przygotowała szereg atrak·
tji i niespodzianek Pito, tańczollQ i Jokle wesoło.
Tak shf fuj dzieje -w~ niµtżem mieście. kazywano bez puer-wY,
Złe, czy dobre t·zasy.1,>omyśfoa koniunk-ł , Jednym słowem bawiono się wszę,
lura czy stagnacja. ' łodzianin odmówi SO· dzie. naw el- na ulicy. O godzinie 4--5
b!e ws.i":lk~c.b p~zyjemnośd i ~at.a w, • \nad ranem spotykało się grupki w „sztok
cresztą

ostatni akt zabawy w Grand-Całe.
Tam „ostatni mohikanie'' Hhrali się a.a
śniadanie. przed pójściem do domu.
Zmęczone. wyszarzałe twarze świadczyły 0 hulaszczo spędzonej nocy. Baw10
no się jeszcze dowcipami, dzielon~ 91ę
wrażeniami.

O godzinie 9-ej rano rozbawłon11. rorbltIJe odmow1 sobie. redJłak za nic " św1e· I ululanych" ludzi. którzy wesoło po Jśpie- 'czoną Lódi oiunął mucay, kr.M:piąc'Y
aen.
cie zabawy. W - s~~p~ką DOC sylwę· · '_Vując, wyładowywali swój zapał_ i ra<łość ł
Br.
' ··' "' "
z powodu nadejścia Nowego Roku.
· .
· s\rową.

„„„....

··--

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~4.aP. ~. a~~~~~J·~

~ . da l nie d-1 i · w
tyc'żkę. gdzie fy:Iko się
wesołem 1potkaniq1.'Nowego Roku zapo·
11ni o wszystkich swych niedolach i unar

Królewicz z bajki

twieniach.

mieicy

Co to jest

więrieWL

mydło

z

benzolowe

„BLASKOLin"?
Od dawna starano sie znaleźć środek, który
by nadawał mydłu poza jego zwykłemi wlasno
łclam; u~uwanla brudu zdotność r1np11szczania
W<1zelk!e w tym kierunku robi-0ne próby prze2
dodawanir do mvdla terpentyny, benzyny. ben·
zolu. tetrachloru I t. p. nie dawah• rezultatów
Wszystkie w·vżrl wvmienione substancje ulatniałv ,;~ b11rdzo preJl<o. or7ez co mvdto tra~·:to
zdolno~ć rnznu5zczanla ttu~zczów.
Dopiero ncwy wynalazek, oparty na ostat~
nich zdobyczach nauki, dał możność otrzymania
stałego polączenia mydła z pewnemt składnika
mi benzolowymi.
Mydło to (zastrzetone w Urzędzie PateotoW'.\-'tll nr 7<J.l4\ n~7wammy

l-

Jlcblar ze ' z eg ar ek l kolcz )' kl •

'.akradł
Tak było i wcżoraj. Wprawdr.e IM~-_
.foda była niespec-jal'n.i.e.syłwestro'Aa, Lei. ·
Wasza znajomość trwa tak kr~tko
.Łódź, 1 stycznia.
mrozu i śniegu, ·ale ' ·mato kto się ~em ·1 „BLASKOLIN" łączy w sobie wszystkie zaletJ
się r~d~ic~. .
dziwili
•
_
ua,jontość.
h
.
ie
trwała.
~n~
TttJ
.'Yie,czore.n1.
9
go<i.zinle
Q
prz~j~ow.. a. ł.
najlep5zego mydła z czyszcząceml własno
- T0Hprz.ec1ez- n_ic nie znaczr•. Pok.oruch na ulicach ·;Ubierano się i roznie.... Poznab · s1ę na wieczorku towarzysk1m.
ściami JtOZl'llY .
elęnę z pierwszego we1rzen1a.
· Fabjab· Manicki by1 rnłodzieńeem bar· chałem
· .. · · ".
..
";
. •, . ·
pierze I czyści nafbardzleJ zadU<mysb~. płeć nadobn~ \Y dzo eleganckim. Po zabawie odprowadził . " Dziewczyna. była bez~~aniczni~ szc?.ę ,,BLASKOLIN'·
rano flJlam •.
szczone tkaniny 1 blelizne.
dp do~ p .. Hełe~ę Wircaakiewkz?wnę; shwa, ~dy rodzice wy~az!h. sw~ ig~dę.
·
do~u. ~_ goqz101e. ~?·~zaś,•'
..BLASJ<OLIN" pierze 1 czyści naJdelikatnleis2'~
Fa~J~ wydawał się 1e1 kroleWłCH~
~aw1a1ąc· się z 1uą na następny clzień.
: . tł~Y;. .lP~l ~~y ·,1111~to.
materiały wełniane. bawelniane l jedwabne
biale i kolorowe. bez żadnego uszkodzenii
. i':t.
.
•
d
z baN~tt.
Dorożki, łakSówki r grupy · rit;szych \ · Drugie~o . dnia byli razem kinie.
tkaniny i koloru
iy
ztśc.
rdążały w: kierunku; i,·wszystkicb lokali · Monicki oświadczył się dziewczynie, • iest.ety, ~u ne marzenia nie
1

„RLASKOL 'NEM"

n,a.

·w

się. „Bogaty kupiec" okazał się pospoli•
rozrywkowych, któ_re ,. zap~~e~:ti~ły :b~~ I! prosząc ią ~ rę.kę,
czne .zabawy, do t~atru m1e1sk1e~o. Mah-, :·~ - Zwrot się . pan do ~odztców ~ tym złodziejaszkiem.
Podczas wizyty skradł dwa srebrne
.
nowej. Teątralriej · rfuwhi, SaY'oY.'u i 8a:r: brzmiała jej odpowi~dt.
Naz~jutrz złożył ~m ..wizytę i wywarł lichtarze, złoty zegarek i k~lczyki. ·
Filh,~nnonfi.. ·~.· : . .': · : · ·: , · . ,
Schwytano go .na gorącym. uczynku.
.
ołych l• 10 ~on~·ch rozm.ów nader korzystne wrą.zenie.
'"'-; ·
.. .
ł .
M i k' ł
1 ł .
d.
I O .. d l
.
, -1..,. ,.
u,War wes
śwhta cdzly , że. pro~a...1..Z' ro~ e g ~ tn· p owo· c 1 kt :iim~czy . się robztargłnteme.P"·
rozPegał . się 'wesoło. 0 ' godzinie tł··ej juZ: :t
1rcza 1ew1cz me wy aczy .mu . 1e.
I eresy · an owe 1 pos1a""'1 t'ozga 1ęzioae
., t
k ,
. ·
·. tk" . . •
dnak „roztargnienia" i nie wypuścił z
wstjs ie m1eJsca to~ry~ owe, res aura~ 1 stosunki.
cfe, dancingi, maskatac;t·y, ' po brzegi WJ• 1· - Kwestja pieniężna . ńie odgrywa u mieszkania przed przybyciem policji.
Wprost z przyjęcia, „narzeczony'' popełnione były roz&a.Wiońą publicznością. mnie żadnej roli - mówił im - wynaj'Bawiono się wszędzie znakomicie. l mę mieszkani~ w śródmieśc~u i :estem wędrował d~ k~~isarjatu, gd.zie. st•~i..e1W I przekonany, ze Helena będzie bard to 1dzono, że m1ał JUZ na sum1enm rozne
·n
. . k' · n tr d
w t ea tr ze· m1e1s
.
I grzech •
e : szczęśliwa..
ą<. a ycy1 ym ·.·
.lID
y
·
sołku" obydwa spektakle wyprzedanej
hyły do osta~ego miej$C'a. Hum.>t dopt-

I·

l:o~~y . b•wi1i pu„Uczn~~ć, róz~miesza- Przygody
· Jąc ją popróstu do łez. '
Chyba nie nalety : dodawać, że prym
Z!1iez_, len _.najbardziej
p.

dzłertył

Michał

nauego
„Wes9ł~lc'.'
wesołv
d
,.,
"' · t flleal~.
· I' .M. I' ·
\'i'J
ta l ' . a inowet . a czono o U•
padJeao. Korka .od. az:a~pan~ slrz~lały .raz
po raz w górę, ,~uesza1ąc ssę & brzęki~~
szkła . .oktzykama pod~hoconych , gośc1 t
dź\\iię)<ami ~tkieątry, która arata do u~

,

W

Ś

• i

ła CIC

I '

ł

\V Warszawie.
'lod.zianinil
. .
f.
f

e zakładu Otogra ?Cznego Spisał się
nieszczególnie.
stycznia. i kapelusz, lecz

„BLASK OLI.N" posiada specyficzny zapach mz•
puszczalników . wchodzących w jego skład;
zapa~· h ten 1ednak nie udziela sic wcale pra ...
n~·m · tkaninom
.,BLASKOLIN" 1est oajosiczednleJszem mydłem
trzy czwarte funta „Blaskollou"· zastępu1e
I funt naJit!pszeg..i mydła
W wypadkach bardzo zatłuszczonej blelizlłV
należy ia namoczyć w 11:estyd1 mydlil)ach .• Blaskolinu•·. Kto ra2 spróbuie mydła „Ulaskolinu" .

zarzuci na zawsze wszelkie inne
nial

środki

do pr.i-

Wlelkopolska Wvtw6mla Chemlcua

„BLASK•
Spółka

POZNAJQ -

Akcvln•

Ab:Jo Marclnko•stlese I

Mur(:lrZ spadł z
towa1·1ia

rusz-

•
•
•
„
•
.
w po
przezorny łoaziamn
ł.6cłź, t
Lódi, t stycznia.
WłdcicieJ zakładu fotografi ·; znei!o rę umknął przez Piekiełko i znikł w wąPodczas resfauracji domu 'pny ulic)'
w Lodzi Teofil W. przyjechał do Wa.·- skiej ui. Ry~erskiej R~chunek. wynoszą
sza wy n.a świ~ta Ponieważ W .. nie znał I cy ~5 zł. ke,nerka musiała pokryć z wła Cegielnianej, spadł z rusztowania 1 wy. sokości 2-go piętra robotnik Brooislaw
,
dokładnie stolicy przet0: -poprosil kolegę lsne1 kie~zeni. . . .
N~aJ1!~rz z1awd Sl~ do wspommane1 Tuciński Doznał on dość ciężkich obrasw.ego Antonie~o. Jakt!bows.kiego, aby
h
restauraq1 Jakubowski. Kelnerka pozna . , . 1 •
pokazał mu osobhwośca stolicy.
·
·
,. ' '
· .
di 1
d 0 domu
i ł
W tym celu łodzianin i jego kole~a, ła go i usiłowała zatrzymać jako ...vsp6ł- zen pciei~sny.c ·
·
: • •
pa · c=go.
. w
. ogo. owie przew oz 0 go
~ie · poz~al~no f~" J.POęz,4, 11ie dopu- skierowali się ·w dzielnicę staromiejską . Itowarzysza łodzianina .•J. wyszedł na u;zczano do przerw, tańczono bez prze1•" p~ drodze prĄ-jaciele wstąpili do re- lic~ rzekomo w cel? przyw~łan~a · wino- 1stanie nieprzytomnym.
stauracji „Słowianka" przy ulicy Pod- ~a1cy,. lecz za progiem rzucił się do u- CXXXXXXXXXXXXXXX
vy i weselono się . tapamłętale.
I
•
•
,
.
Okazale · wypadła ' maskarada w sali wale ·nr, , 17, gdzie zai~li stolik w gabin" cieczlc!.
Kantor wymiany I 2oter)
Wow~zas na alarm nadbiegł polu:·
cie.
·'
·· ·
Po obfitej libacji, Jakubowski opuś- 1jant .i k':lnerkę o;az J o~p?r~a~ził d~ ii
cił lokal, po ~hwiJi zaś łodzianin, korzy- .komJS8.rJatu, gdzie był JUZ l WlDOWa)ca
.a·' b "1 ka
stając z nieuwagi kelnerki, wyszedł .,po
w ·_. f) ·. •
1
, angi~lsku" · tylnem wyjściem na podwó-1 .. Ostatni o~~a:zył kelnerkę, ~olehn tę
.. tódi, t :s~cznt!ł·
;
P.ctrlio~sKa
przypei oraz v.:łasc1c1ela restaurac11
W podw;ó~u domu przyu hcy .(on· rze, a następnie na ulicę.
telt:fon 176
.
~o eh.wili ~eszła .do gab~ne!u kelner• i włas.z czenie ~OO złotyc~. . Po, pew_n-~'·
>tantynowskiej ·97 wynikła krwawa hói-j
Baczność g1'acze ftt
„_
co1nął osk8:r,eme t uregutu
ka i . stw1erdz1\vsży ze ~ości niema, wy-, czasie
.
.
.
ka. ·' . . .
.
oddalające~o wał częśc rachunku t1 20 złotych.
27-letni Franciszek Kubiak, . woźni- biegła na ulicę i ujrzała
1
W sprawie tej sporządzono odpowie : LOSY do klllsy ll -e1 1uż Sc do nabycia,.
.
się szybko łodzianina.
.~a, otrzymał ciętką rĄnę głowy.
lOsfalm term:n wykupiema dnia 7-go stycz,
Poszłtodowana kelnerka podb~egła dni protokóŁ
Pogotowi" · pnewi,ozło_ go do domu
'.-'
01a 19-"8 roku.
_
do Cości.a. usiłują.c u.rw~ mu z a&łowyl
w stu,i• aieptzylouuaJm.

„

I

.'

'Krwa

w.

.

.

,„

Samuel ·wEtnBBRlr
58

,
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Str. 4.

samorządu
w sprawie zwolnienia
·o d podatku mieszkań
jednoizbowy ch.

Ene giczna akcja

W r. 1925 magistratowi zlecono w/•
Ł6dź, l stycznia
z powatniejszych spraw pod 'ł t- miar i ściąganie państwowego ,>odatku
kowych, iaką poprzednie władze samo- od lokali. który wymierzono ze ~naczrządowe zostawiły socjalistycznemu ma- nym opóinieniem. tak :te iest oo obecnie
gislratowi jest zwolmenie od podatkn dopiero ściągany W roku 1926 wprowa·
lokalowego lokali robotniczych, jedno- i dzony został jednolity podatek od lokali
w wysokości 8 proc., z których 4 proc.
.
dwuizbowych.
W latach do roku t921, 1922, 1923 i bierze państwo i 4 proc. samorząd.
- Ten balon jedzie na Man. PodobStarania ówczesnego magistratu, pro
· 1924 mocą uchwały rady miejskiej loka·
ao tam &ą wolne mieszkania.
!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!* le. które opłacały komorne przedwojen· .vadzone dość nieudolnie, o zwolnienie
n~ w wysokości do 150 rbl.. były zwol-j z opłacania tego podatku lokali, kt6rych czynsz przedwojenny nie ?rzekra·
nione od podatku.
Jedną

I

~10nowni Hen:elmen:
zamknęii

album
Urzc:du Sledczeeo z r. 1927
którzy

Ł6d7., 1 stycznia.
Królikowski Edward, lat 20, zam. ul.
Aleksandrowska 71, na Rynku Bałuckim
Wyrwał z ręki torebkę, zawierającą złoty zegarek, 2 dolary i 50 zł. gotówką Olszewskiej Marji, załll. w m. Chodesz pow.

Włocławek.

Jan Majewski, zam. przy ul. KrótkoDrewnowskiej 18, skradł z koszyk"! 10
par pończoch damskich, wartości 35 zl
Izydorczykowi Józefowi, zam. przy ul
Alaksandrowskiej 68.
Dzięcielskiemu Wacławowi, zam. przy
ul. Piękne1· 29, skradziono palto wartości'
85 zł., przez Adamca Stefana, z:am. przy
ul. Stefana 5.
Finkelsteinowi Szmulowł, zam. p""
al Piramowicza 12. skradziono & mies.z:kania palto wartości 70 zł.

}

~-

Pieniqdze, aJbo śmierć!
Dam panu lepiej dynamitu!

I Pre CZ
-

całej

Cłały laaaydł

'W'J1lil

k6w.

W r. 1927 magistrat. aa skutek en.,.
akcji łrakcłi tocjalistycmvcb w

gic~ej

radzie miejskiej, iwr6cił ~ do władz
nadzorczych o zwolnienie z te~ ~t
ku lokali. które opłacaJy cayaa pe~
wojenny do 60 rubli.
I tym razem starania te me dały ~
nik6w i poprzedni m&giatrat nakazał
spor~enie wymiaru podatku loka.fo...
·
wego dla tej kategorji lokali.
Ną.kazy te miały być ro~e<1łan• w
pi~rwszej połowie patdzieruika. ~gdy.
stał się jednak wiadomy wynik wyborów. rozesłanie nakuów tych wstrzymano. chC4C w ten sposób uczynić pr&yszły magistrat odpowiedzialnym ,. ścią."'
ganie tego podatku od najubotuych.
Nowe władze miejskie podjęły iedn'lk
~godnie z uchwałą rady miejskiej, usilne
starania o zwolnienie lokali. kt6r 1c;h ko·.
morne wynosiło przed wojną i>oniżej 60
rubli, od podatku lokalowego.
W sprawie tej udaje się we wtorek.
dnia 2 września, do Warszawy preeyd.
Ziemięcki, który interwenjować b~dzie
osobiście u ministra akarbu i ministrcl..
h.
.
„praw wewnętrznyc
· w ładze nadzorc~ przy1·1w1e
N'
1ewątp
chylą się do stanowi.ska magistartu, zwł.:t

z p s ,· e m•. wy ś c •. gam ,-!

Ofo okrzyk iaki rozbrzmiewa po

Dic!~~e~:u~. fwr:h~~~:ei 1~:e;:r:rl:r~

cza.I 100 rubll. ale

szcu. it ściąganie tego fOdatku icst bar_.
c:Uo kontowne. zajęcia ruchomości 4'
b~owocne. większość z:aś płatników

ftnglU.

mocą

są

!est

od
ustawy
bezrobotnymi. którzy
płacenia podatku zwolnieni.
h
b
Ak .
no 24 klg. szmalcu ~ęsiego, oraz 3 zabite
Ulgę taką ministerstwo skarbu nowin
CIQ W O ronu~ d~UlCI 1••• koni wysc1gowyc •
·
gęsi wartości 180 zł.
Przed paru dniami depesz" doniosły Ipsich popisów, lecz oponentom , przy· i n~ przyznać Lodzi w ~odze. wyj~tku, boPrywe Mojżeszowi, z:a.m. przy ul. Karola 3, skradziono z:e strychu 2 kapy war o krokach, jakie podjęte zostały u uąd•.i szła z pomocą rada miejska, której his- wiem dotyczy to lokali, zamieszkiwanych
wielkobrytyjskiego celem zaprzestania kup Londynu złożył podpisan<\ przez dy istotnie przez najubóższych.
t.ośd 200 zł.
Za.znaczyć należy, że w roku · t925 u·
Brauder.~u'1'cy, zam. w Bie);;kn SI. W"z.ądzania . wy~c.igów . psó~"· Otrzymane: gnitarzy .k?ścielnych, pe~agogów 7aw~j
przy ul. M1ck1ew1cza 3. przywłaszczył ŚWleŻO dz1en01Ju at).g1el:;k1e 1'rZyl"OSZ.:\ dowych I hczne grono osob prywatnych. koło SO tys nakazów płatniczych zwr6·
h y li b ez pracy.
· -:.·
• • • p łau.ucy
.·· . I pety
tej ciekawej sprawy.
I·szczegóły
250 zł.
sobie
poniewaz
k' szkodę, jaką V."J cono,
· .
d·. cję, d wyłuszczającą
M
ń ki ·
Gd szkodę
ul. ra
· wartości
J UJan&.
. suknie
dział . d
naI . .
Fodkr r.
odne od pewfieóo czasu w AngJji rzą za z1ec1om ta Ie WCZ•.?sne Z:lJ\ta• 1'
a s e)
W Ulcer
zam. przy
1
eś ~. . e~ •. ił wy . P? atwv;i~ku tej
wyścigi chartów i wyżłów wywołały \\' · .w.ia~ie i.eh d~ baz:ird?·
.
&. S.
r.ozsportowanem społ_e~'?eństwi~ zgoła ą.kc11 za1ęły się ps1em1 wysc1~anu 1 r.fery kowy, rozunue1ąc c1ęzką sytuac1~ (ei ka.
,
. !tegorji płatników, re~tujących ' się z po
niespodziewaną opozycję. Kuratorjum .parlamentarne.
„
pałacu . krysz;~ałoweg~. zbudo'fanego ~ j . Trzej posłowie _socjalistyczn.i z:wo- śród rzesz najuboższych, udziel' jak.najzam~ch
stronnu~tw ' Dat. dalej idących ulg, a nawet w razie stwfor
Londy~ue prz!d laty 1aku pom1es~czeme, ł_ał1 11.aradę wsz)'.stkich
.
·
•
.
•
dla p1erwsze1 wystawy wszechświato-. ·•1 kt6re1 postanowiono przyznc..c minntro- j
wej, postanowiło oddac gmach do r •zpo: wi _spraw wewnętrznych więk!ize pełno- dzema nędży ~łatnik~w - podatea: umarządzenia towarzystwu unądzającemu piocnictwa, tak, aby mógł z .::ałą suro- rza.
1
1
bezrobotnego.
psie wyścigi. Niektórzy członkowie ku· wością wystąpić przeciw zak adom i
ratorjum zaprotestowali .:>rzeciw .. temt;1 uprawianiu totalizatora przez oiełelł.ódź, t stycznia..
„_
.
. .
. Mieszkaócy domu przy ulicy ·Wapien- postanowieniu, motywując ODozycj~ tem µich. . .
nej 6 .iostali wczorai wstrząśnięci strasz.. Iż~ sprzec.iwia si~ celowi, jakiemu ohęc;.- • Otóż zag~dmenie .totah~'l.tora wo~
oęm samobójstwem bezrobotnego stola- me poświęcony 1est pałac kr •<>.,.tało~. gole ma wkrotce prz~JŚĆ pod obrady
dentystą
. rza 21-letniego Luciana Wiśniewskiego · kt?ry n.ia służyć_popieraniu sztuki, pr7e parla~entu, a p~zy te) sposob~OŚC1 ~•
(Targow~ l). ~łodzieniec skoczył z do-jmysłu · 1 sportowi , szlache~r:emu, za!Ó ten ła.tw1ona zos~a?te ustawow? 1 kwe~t1a j
•
,
. mu drugiego piętra klatki schodowej r.a 1!1owy sport,, .-- psie wyścigi - ~ozl-:udza p~tch . wyśc1gow ?raz. udziału w i:1r~
Sąd sta .nął oo stronie poety
meletmch.. Zal?o.wtedziana r<ampanri
podwórze, doznając c:iężkich obrażeń cie lmstynkty ntem()ralne w szerokich
·
•
. .
.
stwach ludności, zwłaszcza śród dzieci, oświadczema m1p1stra spraw ~ewnętrz~
lesnych.
Przed kilku dntanti odbył się w Ber·
Lokatorzy domu wezwali doń poił,>· które ·z upodobaniem na wysd~i uczę· Inych Johns~n f!1cks.a, któr~ oardzo
Łowie, które przewiozło go do szpit~!:t s~czają, ja~o, .że st?kro~ ~ięcej zajmują · slr~ ~ypowiedz1a.ł się. prze.:1N ty~ psim bme proces wytoczo!1y przez .pewne~rJ
się . wszelk1em1 popisami, 1 wogo~e ty. j wysc1gom. sp~aw1ł~, ze .~ut's akc11 .t•>wa dentystę znapemu p1sar.zowi n~elWecktE
w stanie nieprzytomnym.
pop1s6w, ,1 mu AJfredow1 Doblinow1.
rzystw charcich 1 wyzltch
ciem psa niż konia
kr k
li
p
0
Doblin ogłosił w „Berliner Tagebtalt'
.Jroc.
40
do
giełdzie
na
spadł
,
psów
zawodów
·do
'stających
Bieó
·u
wego
rozpacz
rzyczyna
k
b
Zaznaczyć w końcu należy, ze '-ł tej f~łjeton, w. kt~rym opisuje swe prze.ty·
trWa n°'~jwyżej trzy minuty, resztę cza:
ra pracy.
je~t silnie eta w ~abmec1e ?entys~ycznym. . ~oeta
1 całej akcji zainteresowany
su, godziny całe. spędzaią w1dzow1e a 1
od c7asu omal ~1e padł .of1a:ą . ruespra wnos.c1 le·
więc i dzieci, na pertraktacjach z book- Jockey - Club, albowiem
macherami. Stąd wytwarzanie u nielet~ wpro. wadzenia wyścigów psich, końskie karza I po wyc1ągn1. ęc1u zęba długi <"zas
•
.
nich od wczesnych lat zamiłowania do straciły w znacznej mierze swoją wieko· chorov.:ał.
wą popularność śród szerokich warst\\ 1 . Felietonem Dob~tna u~ł się dot·
totalizatora, czyli do hazardu.
kmęty dei;ity$t~, ktory leczył poP-tę, a
oczywiści~ otH011cy społeczeństwa angielskiego.
się
Znaleźli
tern bardz1e1 miał ku temu pow:>d !)anie
·
•
Mym
o a· ny opis swe~o mie
waż wyczyta łdkłd
.
a nawet nazwi<;ko
osoby,
swej
i
szkania
wu1z1en1a
••••••••••••••••
••••••••••••••••~11111111•••••••••••••••••••~•
, Łódź, 1 stv ' ~·1ia.
::~Y· przy której mieścił się jego gą,biI .. " Mo Nrusz KI t.
\'t1ad:ze policyjne otrzymały inforPoetę zwolnił sąd od odpowiedzial1 EL. • t-04
tł
zamieszk:iła
macje , Żf' Jura Zabner,
ności, motywując tem, iż każdy literat
przy ulicy Zgierskiej potajemnie sprZt;bierze do swych utworów tło realne a
Całk owita zmiana programu!
Dziś premjera t
daje wódkę .
częstokroć swe własne przeżycia i mld
I
nie może z tego powodu czuć się urażo·
Po raz pierwszy w Łodzi:
Pewnego dnia dokonano w jej miesz- I
1ym, o i1e utwór t.iema charakteru wyOrygin ~lny due!
subr~łka wmc~świaKaykaniu rewizji, która przyniosła konkret- •
·aźnego paszk"'!'ilu.
hiszpański
towe1 sławy (Wiedeń)
ne „ezultaty. Znaleziono bowiem więk-, G
Ms. Chatmel produkcje taneczne
' szą ilość butelek wódki. Stwierd7ono, I
XX'XXXXXXX'~Y.CYX)Y.OY.CY.aoooooooc'l~~WYVYY:IOOQYYI
iż Zabnerowa podrobiła et'· kiety na b•.1-1 •
Rosyjski\eVyłkaotincae Tomano1ua.
z Boliwji tańce
•
1
Jl
ł„ "
ił
11
· charakterystyczue
telkach. zawieraj ących minimalną ilosć •
li
\ł,
No~ t1Zd a ng:o ż• • -"lłn y zesp 'ł fazz•bandowy.
s~iry.tus.u, wobec: czego osadzono ją
·
W soboty, niedzielę i twłęta f'.IVE O'CLOCK'I z t:działem catego zespołu ktystycznego.
(
w1ęz1enm.
1
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••••11!111••••••..-·•••
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skazana no 6 muisrqcy

. Resta---uracja
I
I}

White

w1!I

"ięz1erua.

ETR Dpo.u

•\\

Los Carancitos

sz o

Murzy n

oe1eaeeeo1eee•oee1e11Mooe„1000;00101eeo e•e19••••••••••• •

łJ

TnJl "

cn

w

Od 2. 3 I 4-go stycznia nowe 'komolel•
Wykład, Walca i Mazura
vlrci• praktyczne.
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Zaraz'l

się gruźlicą

SPLENDID

z ruchunków.

Dziś i dni nasłęp_!'ychi.

Urząd za Io odpowiada ·. tok orzt1kl trybuna/ wiedeński.
W Włednłu zakończył sie przed kilko dniami proces. trwający lat siedem.
Ma on znaczeflie tasa<lnicze dla pra
cow11ików całe11ro świata alhow1cm se· i
dzlowie rQistrzylt'rt~li nieznaną dotąd z
u•e,l/)w sądownictwa sprawę.
Y. dowa po kancdiścle pani Julja ,
R61?Kł zaskarżyła dyrekcje kolei połu-1
dniowej o odszkodowanie za śmierć
1weaco rue!a k tńry uraził sie grui.licą

II
l

J ~marł w r. 1917.
Zmarłemu

kanceliście

powłernła ;

dyrekcja sprawdianie rachunków kolejowel(o sanaturjum dla suchotników.
, W czasie urzędowania na ha wił st~
St. Róggi choroby i w rok- potem u111arł.
. NaJwyiszy sąd wiedeński prz)·L.nał !
"'?~Owie odstkodowanie, ponicwai PO· I
był wśród suchotników mógł pouzia- !
łat . tabójczo- na zdrowego czlowic:ka i I'
" spowodować Jeaco śmierć.

-

·······~······••1

Wielki noworoczny Program!
Nasza genialna rodactka
i nie -~równana artvstka·

POLANEGR·I
w najnowszem ~rcydziele fllmówem . p.

t.

GEHENNA
JENCOW
„

„

=-·=
POL.A

(Kolczasty drut)

Wzruęza1ącv dramat! Tr•~łcine dziele młloścł
dwou~a ludzi ró1.nycb narodowości!
Nle~y

wale oryglnalne podrote!
Wielka sensac•a!
Tra~edta m •ło'ina ff'ńra ntf'młtck lego we francił

NEGRI
\t\

Od godz. 1.30 do ~odz. 3-ei

........•.....

[@DY ~ WUJ)l~i[~ miej,[ 50 ~r. i 1lł

QIVE BftOOK·EIMAR HANSOM

~„
'

'

Nabożne

Przemytnik.„ 15 gramów tytoniu

Siostry Urszulanki

. wytoczyły proces modernistycznemu malarzowi.

skazanv na 6 miesięcy więzienia.

francuskie siostry Urszulanki pro- sławnego arcydzieła Leonarda da VincL
CLasie o- l' u11ktual11ie. wedle umowy. w ozuaczo·· .sobl1wy „ pro..:es. jakim nie UtJ111owaly nym dniu. otrzymały zakonruce olsje dotąJ niewątpliwie żadne sąJy. :)pra brzymie zamówione płótno. Z bk1em
wa przedstawia sic; nąstępująco:
- -serca, drżącemi rękoma iaczęly nabow·kaplicy klasztorńej,' w któref sio-. . żnie i ostrożnie rozpakowywać kartan.
stry Urszulanki uczestnic"żyły we wszy- L o! zgrozo! Obraz okażal się cy11ici· sfkich nabOżt:ristwa~h.· Jedna 'ze Gc1an ną trawestacją sławnego m.~PJ~lą.ńskiet_ wieciła przykrą nustk".
.
...
" Zakonnice od- go fresku.
b.yły naradę i wszystkie zgodziły l:iię
Na olbrzymiem płótnie priedstawio.· ~a · to. :~e należy ową , ś~.•ane . przystro- na była wysoce modernisty'cwa wieić w jakiś p: ękny. nastrojowy obraz.
czerza w hollu hotelowym: ia stor'ein
..·.:_·
·~ozpoćz~ła się wówczas debata nad bies adnym siedziały wydekoltowane
.
.
·· tern. jakiemu malar iowt 'wyko11anie o- wiec~.orowych toaletach damy i paao· 'Wego obrazu poruczyć. .Wziąwszy w· wie we frakach.
raohuhe rozmaite „za„ -f ••przeciw„. Ur. Oburzone słusznie sióstry Ur~ul4n. ·szulanld: posLanpwify spro,wadzić z Pa- ki odesłały malarzqwi por...>n'®Y płed
ry~ dośnego I popularnego malarza jego fantazji. Van Dongen qśw:iaciczył
J;>ongen.
·
,ednak. ii umowa którą · zawarł z z:~.:.
Z radością stawił słe na to wezwa-- -kmmicami nie obejmowała żadny.\!h ścii~e artysta f przyrzekł zakonnicom wy-·· słych ,.przepisów„ i nie nakazvwala b.y-·
ttialować dla zapełnienia pustej ściany najmniej z góry. że w taki a n,.!· w iokaplicy „ Wieczerze Pańska.'" na wzór ny sposób ma pojąć „ wieczerzę"! Za-

Cf. którzy podróżowali po obcych ziono przy nim 15 gramów tytoniu za
wiedU\ z własnego doświad ~ranlcznego.
fabrykaty francuskiego mono
PrJ;ed kilkoma dniami w Lille odby·
polu tytoniowego zaliczane są nawet ta się roLprawa sądowa przeciw p. Spi\
do ~or~ych od fabrykatów: naszego, Jer.s, wytoczona mu przez władze celm
rodumego tll01!0POl_u. Zbyt swych pro:
w . wyniku tej rozprawu nieszczę~
duktó'o/ zawd~1ę~a. mon?pol francus~1 śliwy własciciel 15 irramów zag-ranicz·
~m~zan{!J pa,laczów ~o. ich nabywama· negio tytoniu, skazany został „za prze~
brakiem
c1<>zkim
karom
·
. ·· innych
·
·· ·or"'i.
~
"'
. . „ stoi
. mycanie tytoniu„ na 6 miesięcy wię ,de
so~ą.nym d~ prze~ytnlkówi tytomow 1 nia (bez zamiany na grzywnę) i 8 tys.
papwr.qsów z~gra1'1czny_ch.
. ·fr. kar-y.
k •t
6bk t h k
j t
na orni ą, pr
~ yc
es zaPozatem za niezatrzymanie się n~
stosowan~ do p. Sp1llersB: z M_ouser<?n. wezwanie celników skazano p. Spił.
P'fn ten ~d~c autem w l..1~łe DJe ~~'?1ał lersa na SO' fr. kary 1 za każdy gram
zatr;i-:Ym,a c ś1ę _na wezwanie , _ceh1 ... u_w. ',-,p·r ·„·rriycone•ro„ tytoniu po 10 fr. na
w
ł
t ś d
""'
'"'
tw~~~~i~L ~d~~~ srie~iilto {~n~~: rzecz monopolu tytoniowego;
·
Ma się rozumieć. że przemvcony ty.
.
toń ule2'ł konfiskacie. jak również i.
konn 1ce odd;ały sprawę sądówi. Raz- auto. własność p. Spillersa. Przy stoso~
strzygniecia procesu .1.Jcze-kuje pu!Jhcz,- waniu takich kar monopol francuski nie
ność frańctt$ka z dużem zainl.er~owa~ potrzebuje się obawiać konkurencjL
niem.

wadzić b~dą w .najbliższym

państwach
czenia. że

w z

1

ar

------------------------------------------------------------..-------------------------------------------------------~~
rączce._ · Powzięłam niezłomne
posta- Ją do domu publicaengo...
nowicnie :. zabić tego łotra. który mi,. - Kłócili się!
złamał

jedyną nad.tleję,

Jak~ miałam,

- Nie... Pinkerton siedział i mil·
mego ' czał, a tamten przez cały czas mówił ...
W końcu Pinkert wyciągnął nóż z kie·
Znowu wybuchnęła płacz.e!Ą który szeni i rzucił się na am i;; rykanina ... Wy·
z trm.inością pohamowała.
wiązała sie między nimi walka.:. Żal mi
- Jak dostała si~ pani do h"teJu?
było tego nicszcz~śliwcgo. sł abego czta
Bardzo prosto...'
Wit:działam, wieka. który przyszedł pomścić swoj<\
który po~ój Pinkert-0n t_ajmuj~ 1 wesz- krzywdę. a mógł ulec silniejszemu O(
29
łam tam wprost... Zalt:dwie przesti.\pi- siebie łotrowi.„ Wskoczyłam na t6żko
.: Otarła fzy z <>Czu _I poczęła mówić koś dziwnie podniecona ł niespokojna.. łam próg, gdy rozległo sic: Pl!kanit' do by lepie.1 celo:wać i wystrz eliłam ..
płaczliwym głosem:
Westchnęła cię!ko i. potrząsając drzwi... Nie wiem dlaczego ..::. prze- Bóg chyba kierował moją ręką. bo do
· - ~Byl ~u u mnie częstym g~ściem ... smutnie g-łową poczęła mówić dalej~
s!raszyłam. się wówcL.as ·. i .schowała~ tycł~~zas ni).{dY jeszcze nie strz.e.lata.m.M
Wprowadził go do mnie ·Nitecki... By- Zapukałam do l{abinetu z myślą, się za portJerą. za którą zna.Jdowało się rraułam dobrze, choć odległosc byłr
łam Z'. niego zadowolona. bo był bo!{a, że g-o zapytam. czy czego nie potrze-' łóżko...
·
dość waczna...
ty, a dla mnie to jest główna rzecz ... buje... Powied 1 iał: „proszę", więc
Kto wszedł wtedy do pokoju?
- Pinkert pani nie widziaf?
· Pewnego razu przyszedł do mnie o ~o- 1 szłam... Ale natychmiast się cofnęłam,
- Jak dowiedziałem się z rozmo- Nie.. Po strzale bardzo się prz&
dzinie to-ej wieczorem i zapowied7.iał. ' tłumiąc krzyk, który wyrywał się z si- wy był to Jakub Pinkert, brat Pinker· straszył i uciekł ... Ja - sprawdziłam Je1
~e przyjdzie do mnie
jakąś dzie~- 1 tą iardla... To ~yło coś tak p~t~or~e· tona.
.
. .
j szcze czy Pl~kerton żyj.e, poc:e~ wy1..ynką... ~g-odliłam się ... Bo i co
go tak przerażaJą~ego. ie dz1w1ę się,'
-:- Brat Pmkertona? - zdz1w1ł się ~złam z. ~ok?Ju... Na ulic~ ~1dz1ałmn.
d różni~a?
Zawsze swoje dostanę; ... iż odra~u wtedy me zrobifam tego. na komisarz.
·
Jak i.!Onlh Pmk:rta. ale me miałam ty
rzyszcdł o dwunastej i wziął oddziel-~ co 7dobylam się później... Tam - była
- Tak„ Początku rozmowy nie -sły· le odwa~i. by się przyznać do zbrodni..
v gabinet... Nigdy moim gościom . niej moja córka...
szatam. bo byłam bardzo zd.:nerwowa- ,
Umil~ła. zmęczona mó~ie11iem. ~o
.rnszkad?ał, ale wtedy coś mnie dziw- Domyśliłem się tego...
na, ale potem...
mfsarz Grobelski zadzwonił na wywta! korciło.
żeby zobaczyć z kim teżl
- Widziałam ją dokładnie. a ona 1 -:- O czem rozmawiali?...
dowcę. który wyprowadził ~Iową i
" Pinkertou pr;:yszcdL. Nic wicd ia- mnie - nie... Zdą'l,yłam w por<; się co-i
- Pinkerton wywiózł w swoim cza gabinetu.„
KONIEC.
m. co si~ ze m_flą dzieje, ale byłam ja< fnąć... Cale\ noc spędziłam iak w go-, sie żonę brata do Ameryki i tam oddałł
mi zabrał
nęd1..nego życia...

.który

jedyną radość
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sytuacja Anglji.

Niepomyślna

-:•:---

poważny

Wielka Brytania przezywa

eterO\V)'Ch.

kryzys gospodarczy~

Oryginalny koncert
w operze parvskiei.

który może się zakończyć katastrofą.

Ain·~ia. ;a.ko pa.Mi-wo linsularn~. m~-1 nym pa.ńsrwom .kapitalów. Poiiyczki te
lo :zoo.n.a u na.s. Jako o.a.ród w niewoli., wy11oszą prawtie 4 mHjardy funt. st. j
n.i1e mrie.liśmy z nią żadnych stosunków przy11oszą okvło 260 rni:ljo11ów funt. w
anii p<>lirtyCiZ1J1ych, ani handlowych, !ląd procc1miach. Pieniądz jest wprnwJz e
te.i zrn,~+śimy Lo ~a~lwo ?:trd·.o p()w .-erz wiidką siiłą po,p~dową. a.le ni:e produkuchowme.. a racze.i n· 1~;r;n.a-l11Stmy g-0 walle. je żywności.
Strc1.jk węg<J.owy wpłynął bardzo zna
Dopiero w okresie Wiel~iei Woinv gdy
odb yt, a1·e na os Ia1t1.
.
.
spr&w-a
dziennym
stanęła
Lk
t1i
.
k
.J..-t
1 •• 1 cząco me l'YtJ\O na
-.l"--·<l na porU\dku
R k'
•
ys.l
.
nęds- ' b.
UUJIJ'U owy pau~ iwa po 1s· r1ie!Oo, le
rerne przem .. · .-0we p~nstwa. , Yll. I
my s:ię z polityką wielkobrytyjską. Ne
J1.-,przewa~nl·e w· Europt•e.
weicl?wetv„A~gl1
dla nnas n:i,gdy a.ni prz·yohyLną. poc1'z1:cl
ona
była
srę między Nnemcy i Polskę.
ż
.
. . Podroio111it' rGbocizny · wpłynęło na
aru ~ ~ ~
. W~t qtcnzm ~1'\si'Wowy, ~le.a- gość węgla ·a drogi wę~ie~ r>rzyczynił
Jąrcv z '.0~ OOQsobntBne.g<> Wfl.'!lJ>_1a~k 1e-: się do zamk·niiięda · -wielu fabryk. Na .$38
go połozenna, n.ie poowalaJ ~n„ ac słu- wiie·llkiich pi1eców hutniczych w r. 1913
si:1in.ie s-~0$UJ~ikó'14' •• rer;ówno "' <ikresie w roiku. 1~25 ' funl<cionowafo już tYl·k o
~l'11 Y· ;ra.K . 1. poW10Je;1'nvch w EuNlpike• .a 119 co łacz_Al· e z id,11nemi 1aimk1~iętem1 f.ih
ł t
T h
. d2 ł I . ~ł
k
Jeszcze mmei rozwmafl<i, a ra.c7.e1 le ce- I

l

ur.o-

Zlllaeze.nl. Pol.ski w pnebudowa
ważono
t
h · ł
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~~ c~~iana Je;:diSQ!L~v·~a 0~ieJk:.
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brytyjskiej staił Lloyd Georgoe., człowiek

Zakochana w~elorybtca
w roli... wirn1oza.

tyl'ko do dom:njów. które. ia'k t>OWie.J'Zieliśmy, pocz_ęly część surowców
przerabitać u slebj.e, a także do i..:hin,
gdzie handel angielski coraz bardziej
jest zagrożonv.
Wiel'ka woj.na w interesie Anl{IJi zdO-:.
łata 7łamać na czas iiak ś Pt>tęgę morsk<>„ Rzeszy 111·cr·n1·..,.k
..,„ 1-,eJ·. ale kto wi......„ , czy
nie stało siię ,IQ ta•kże 1 cczątk em ku1'1ca
po.ięgi . wioelkobrytvjsk:ie•. bo w sposób
zaprzum,:,osło·
ocze:i•,1'w"·ny
nai.m·11·1eJ·
r•
..,
;I\
,

Głośny I wrat francuski i recenient
teatr~uy w „Jo.umaił des D~ba1.:t", Uen·
ry Biidou. zaniit..'tSĄ;J..a w tein piśrn~ oa-

I -

· stca•UJ~~} artykuł:

k

.„

ksttakie pierŚJC1urn.u. l)n.ed stukm ciło--..
wiek m~o..:iy, szczupły. z odirz111.:0tl!'1lll .
wlosum, szybko wykonywał ~abanla
reką prawą w .pObliżu anteny ptonow.el•._„
ł
k l
d
.,,,.A

·

·.

pozwoLimy 50be rzucił okiem . oo !yci.weW11>ębrrme i charakter Wiel.kfti
twnji,. ;aik się 000 ukntałtowało po ~

.

k~~~~p!::"nam P0~ 1~: te trzy~

czy11ni1ki n"pozl)r · odow!J11110111e. t. j. apa„ „
rat na swle, człowiek. który poruszał re "
kami i g-łośn;ik o dźwięku skrt,.ypców y1łt,'
ZWl·l.\Ulłlltl b~·ły w istocie ze sobl\ iJ'rze2 ·~

ma-tżenstw.-

na s1ede111

prawlłlliła przyczyny 1 skutku. Ołos b..rł."

· -'

w~· w'Ołany · prz~ · elckl.J'yiczuy , prąd .

A/ti, t Bolszewią ni~t konkurowa~ , nie moż11.
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An"i·· · · .. VI Stanach . Ziedno~nych islnie1e . s:z.e:si;ia.Ste małże~two asuka rałatt\1t w
~--'·
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nie.u.;:_.-=-·
'
· •. w.J ap~m1'i na 8 ma łA."'eńsl w se
d Z_lę
· 1
· _'na_· eeIu zwa
'
O po~:De
lro.zw_!1_
_1c.•zani~
. t s f\ O 1 Z wiąz.,e k . ma1ący
lk'
•
1ci
l"t
, , • •. • Cl~>e
. !•JJvw·..uy
dno f~st~ozw1edz1one.
., ,
·
~u"rośi~ 1'e'I po 1 V . •0 wre „>ef °'.1eran i rozwodów.
W Stanaćh Z/"ednoczonych l rQ~wód
Na ,p·o danmek g'1iazdkowy piłodym
C]l1 dla licznych &Woic~ kol_ontt. . Niie da I
Slę łx? za?T?~yć, ale 1 to ie.st , r;nan~ 1 te !Am~rykan~O!;Jl i · Amerykanom . ,pgłosił wypada na 7 ma ieństw.
Ze -Stanami Ziednocionentl rywalizo
AP1°l1a u .s3 e~1-e. w. domu ~alia przy.k .ad , Związek statysty.kę r.ozwodów zą rok
wać mo!e tylko Rosja sowiecka.
.
.
ib.ar·~0 dirai~te?.tne'J. ~~ 1 ~1 \?n.ar~.0:1ubiel!ły.·.
W Kanadzie na 161 małżedstw roz· · ·w cią~u 1927 roku zawarto w PeWt•a'llta n.aod'~ze.ciz ~l~~I a.nih~·d)-~SU<Wie~
•-~ h ,
· ków ma f.&~e ńsiuc
·9 .681 zw1Ąz
tł
t ers b ursu
·
· t •.
· za Je d wte
.LIS.. ~---• c h o d zs· się
vW
rrusy, na:r
.
W
„
k
be ZlalflllJeSZ.KUJ(\<:y<:
.
1t()'[lJll.:
1i1•czy-<"'w I W A 1··
B r y lranię
12-s
d,
d
d
A.d
d
•
a.
o
z
wypa a. ~a a przepro~a zo.no rozwo o":' . .
ng 11 re en ro~.u
.:sl'z
tn. S'Zk• .
d
...ń . bilł
. Z Sow1elam1 nie chcą Jednak rywa..
:C>ę nn„ 'w.. 96 małżeństw. w S:z.wcc11 na 33 ~alzen~
""\Sinę. a, 08 .zczę 1_e,
1
wała.t I.riJalltJę. d·~?';.adzila do ul.rai Y $lwa je'dno się rozwodzi, w · Niemczęch . łi.iować obywatele Stanów Ziednoczo0
·
na ~4 m~ł~ę?stwa . pri.yp~a )ęden: ~.9~- 'nych.. ,
,
·
oo we ięzy ·a ·1:'1s1
. Do 07as.u WieLln0J wojny ~.ęg-a .P-?- wód, iJPr.teJ Jłst w SzwaJcat'Jt, gdzie co
.: ·
.,,;-·•
·
··
· ·
·"
·· · ··
·
li1yeiz:n.a 1 haillcLl•CJ1Wa W. Bryl·a·n')I l,'lyła me
'
:
z,aich wianą. o w.staJ>e.rue tej p(Ył~.gi ,prowa
~.·n
'·s· tJ.
·.
~k
·. ·. '..
diz:'.t!'a wo;inę a wygirawszy ją P'"ZY pomo.:y
~
mnych, odisł.oniJ;a, mimo wszysbko, ~.a.be
st11ony swego życia wew.nętr~n·!go i poLit~zne,go. W.glądnąć w niie, bodaj pomahometańska
bież.nile, jiest rwczą cie.kawą ' dla wy- Chrześcijański generał
L
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;e.
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C"-h· ·„
1··

kształwoe'?11eigot czhyt.e·~~kra:

··n'

ks

1·

~ Y te&,O rę a . ~~a wz.uo_s;· a_:·

mym. Niaikoo ee głośmk z.ap.rodu-kowal
sz.ere;:g uuwwów, wypisanych w pr~ra„ rme. a rłos jegO był podobny dG di~IO'"' i ·

jeden ' rozwód
Zje<Jnoczoo\ich'
·•
. . •
·
• .
·

.

~~as

się r opadał.a ponad P·~rśc1cmtrn pozio--_.

r.QZ:·WOd·y, ·:.·r ozwody

:w Stanach

tYl.11 .,;ie· a wym
tam ra~--iobn~ ,a·.k
PaT'-'Zcm,. a vvu

Pr~uk\!Je wairto było widttt:ć. Na:
es:i;ra.clzi·e był stół. ua tym stolic aparaC '
elektryczny, a z ~te~o apiairat~ wystcT""
ew.ta atttc-na. P.10•l'Owa. ktora rmala.
ksLIRlłt tyc/...kt t . au.1.1:na P'Y~·(lfJllił w

sób. sikatl:a

p{)!,

.Nie. ~1'. ~iz:iić w szc~óły"
piolirt)"ki ~. d'ziS 1ut n1e U:r1Zędi)we-t. ale

~

zem z ca~·rm.
„
„
wewn~tlrzne: komurnzrn. ca4y Pairyz. l. ~l.11,ą .w· arą im::y,~b~l11• ,,_
wldfrzien a
~;~
s~rajki ·i pod;nj·osło prawie w dwójt1a- wal śrny sic:. muzyce tal eterow~~b.

żyda· WO}{óle. a w szczególrtości robotn l1ka , który, przyzwyczajony
d'O. wysdkkh żiłTohków wo,ten~ivch. nie.
chce się ·c.h ~zhyć i rujl1'uje orit"tnV'i>I i
handrel !Xł(tSIWa lW'1ek~.z.aląc ilość bez.•
mil ezro )().ny..: . roł)()„l""'h. f1*.t, ,,·'P va,..y z 1---·'.yń"'.!r1'e·"'0
w>ry amt · ' '() I
"'"" „
ur'!U
,
"
111
...,, '"
zwlą·tku z tern zmalało spo:!Y<."'lle wer&w- •. Observęra" p0w:ada. te A~lja wyda„
wn~trz.ne węgla o 6 .~illj. ton . w
ż je 300 m1ljonów fUil1'l. rocui~ na a·11rnhot,
ł
1913 7.
1
.mnieJ~zy s:ie r~~me a d·n 1,,., 1.,,. „,l·e·· n"• "-tallt"'"t~a. Cheć za·
· ·
oo.n u, z.
.- ""'
a "v
.,.. " •.Y
C'kSJ)Ort. W 1913 WfWOZOOO 58 m „IJOttH~~
to111T1, a . w 1925 tylko 43. Zmn(!ejszył s!ę ba wy przy ·mLnimum procy nie jest do~
itia:kte e'ksport. wyrooow teks1yt.11y-ch, n.•e brym p.r()gTl!OISf.iyk'.ę-rtT na przyszłość.
·
.
'
1
1 •
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'
milR!IM- &aaa__ 3
:wa 1
aa
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~~~!~u=1liśm;o!:!°:1 ~~'RozwóJJy·,

~_rob1fo111 w Operzie wrai
k z 00-

torem ~t'lmu1usem

w1ęc,zorz1: p1ątkow~m? Byhśmy

I

J1Ji:esspokoji?H?:$!0. n:iezrównowatune~ U•
mysłu i nile~ ma.le~. ia.k 00 mę~a stanu, w··'· s.ztiałcen1a hitsb->ryczn• do,
„„
Y"'"
Niieudwo j.eg.o stalo s1ę wpraw h:.iie przed
p()litvków,
m :ioteru tartów wszystkkh

fał

Muzyka

fen<,? i jeg_o

ko1tnica.
Feng · ~ Ju-. państ:wa

z111~111y. wysył<ttllY prztlZ

Cli!)ól.f"'dt,

ale "

-" " pn...:'"
t' ·1 J' ą„
· W a opero\.,,"ał1 a, d·z1a1a
...'I.
pra
lu ma .1r11cty>.:z.iH.~Jn. dookolia ai1110011y PIO- ~
nowej. zntic·11i'ała wysokość wytworzone~ dźwłeku. iaś reka lewa miarko„ -,
· wała jego nateżenie. lnnemi słowy PO-:
wi1edzawszy. reka pratwa gra.fa. jaik na.
stmniaich ilnstrumeutu nuewidzia.Lneio,-1
ł-a.
•
gre tę c~emowa
a re ka c:.Iewa
A. .
,,(, mu-lus zaciął marzy..,.
.
[)r .;;;>~lllU
.
wiąc:
- To. ie mozna wywot.aić dźw'.ięki ~nwzyczne za pomocą prąoqu. z.miiert11ego '

ręk a

.

-

rzekł do mnie - o tern wiedz.i.ano k
takim faktem n:e moina być zby1t za-'..
skoczo1J1yrn. z~ dźw eki 'taik1ie moż.tra:by
I że one mogą być posłuSZ'!l'~'.:
miiarkować
myśli ludzkiiej, w tęm nie wiid.zę też n.:c

d .. wnego. Ale ja słyi;załem Już muzyko

dziwniejszą...

I

oto co dr. Stimulus m! -OJl(JWied~l~

później.

przy stole kawiarn it3Inytm, podczas ~Jy ukośne światło przycina-to jeniebi~skiego od „białych cłjab,. go twarz iółtą i wysuszoną, twa.rz staC~neścijański generał
,
· ·
·.
rego podTóżn:1ka.
•
Ciang naleźy do 1,1a:}banłzfoj zagadko· łó.w''. ·... „ · ·
021em i jiak żyre Anig1'1ia?
- Było to podcztrs wojny. mówit':'
Chiny dla . Chińczyków .. - powtarza" · · "
Można.•bv bez wielldego błędu po- wych posta.Ci' ' Chinach.·
Liczne i zupełnie sprzeczne wieści ją oficerowie i żołnierze Feng-Ju-Czan- Podjąlem z po·wrote:m służbę w mary-.i
wieidizieć, ż~ cała W. Brytania ;.e,sit iedga. Uświadomieni narodowo wiet!Lą o narce i bytem na poldadlziie jedineg'o z:
n}'IID w :e.lk:iim wa.rsa:tatrem prz.emys.ł· lwy.m krążą o jego osobie.
się wieść,_ iż co się biją, są 'Więc grotn~ siłą w ręka~h olw~tów, śc ·gających łodzi·e p0dwod1t-e':'·
NiedawnQ rozeszła
opa.rtyim o dwa moc:ne filary: ieła.zo i
Dli:t Atlaimyku. Jak pan · w.e. miefiiśmy na ·
·
chrześ ~ijańską i sprawnego wodza.
węgicl. Do ni.e<liawna to były na1moc-1Feng porzucił wiarę

„„
na cyfoach opartej.
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w

zamożnośd. Prze- powrócił. do bałwochwalstwa. Okazało
oparty o wełnę : ba- się jednak. iż pogłoska ta jest niepraw: ·:
.
wdnę kQl.onjiaLną, zależny jest od oko-! dziwa. · " · .
~ylko
lonji, kt.Qire z j.e<lne1 strl()Jly s•a me .;tara-! · Feng. ·;. .Ju - Czang erżesta.ł
ją się rozwiinąć le gałęzie u sieblie i mcćlapostolo,,wać,wśród swych , wfm~,rzy
wyroby tań.s?.e, z d·ru·giiei coraz '°;:li..!) · mQ c.hrześcija._ni.~u~. i, ~ai~ł..się ~pr„.w!m1 _po
.. .
lhtycznem1 .·1 orgamz;,i,qą sweJ ai;ąi•1.
gą dO®l.ar!Czyć surowca met-ropoltt.
~obie
~daje
Eur?pie
'!'
kto
.
Mało
ha.ndiel
czylli
eksport,
na
Produkcja
1rzeważnhe zewnięitrz.. 11 y, bytu jedną z sH . sprawę, 1ak. nrebezp1eczna rest <h:1ałalge~erah dla
~tóra całe h~ie Anglii \\<iprawiał'a w ność ~hrze5cijań~ki~go
;vjr jes.Jnos:ironny. Robot11Ji.k stał 9;ę wpływo~ europe1sk1eh ~ Chm~cb.„ " ·
~od. 1ego szt~n,dacama . zbiera,1ą się
.unda:111c11~tem tej suty. uciekał ze wsi do
m~asta. gdi2'J•e miiaił <lu.ty zarobek. To tt:Ż patąoc1, którzy pragną wyswobodzenta
mia:sta aingieJskile skupiły w sob:e 90
proc. caiłej l.utla1ości. Oła roln11ictwa w śc.l
nile;LSze podista•wy j.ej

mysl pnzę.dzalrty,

ene111·j_,.· musi·

_1
_11
W

sleim znaczeniu pozosrtalo zaledwie' kl>Ika procent., to beż rolnictwo ang~elsk'e
tyl{odniu
prod'Ukuje ·tylko na dwa dt111i

w

żywuoścL Reszt~ m•tsi państwo impor-

towwó, eu1iy swutch roboitru!M1w d
miasta karmić. Tu nra·Ieży szukać niepo„
koju, z. jakim wielu ludzd mvśli w Angl.fi 0 p.rzyszłości. Fenicja .nKairtagina upaidly, bo żyły cudzym chlebem. lm
wi•ęcej bę<l.!zńe rozwijać się życrie kolonjj
a:ngiielslcich, tem połoien1·e pa1istwowe
W. Bry:tartji bęch.iie sile bairdzlrej poga'f'„
szać.
Bi11a1n·S hamflowy Angl·Ji. w r. 1925 (z
roku' bieżącego . nie jest jeszcze z.nany,
aile z pewn10ścią będz1i·e gorszy). 7'.amlmię
to ddicytem 400 tnt'.IJonów fUrut. s'terl.
Wprawdlzfo ogólny b.udret pańsi:·wowy
wy.padł bez strat. ałle wpłynęły na t-0
'lochody nie ~ f)T·o dukcji ł hand·lu, lecz
}a•k<> ~ cd -wypotyC&Qoych ró>

:·.

1

U U ·

, . .. ·· .

· .

oddział wojsk chrześci!ań·
skiego generała stanowi konnica 111a!u'·
metań.ska w liczbie 10.000 szabel.
1
Pochodzi ona z prowincji Kansu • •·d
znaeża się wielką ·sprawn<)ścią oraz mt.·

j . Najlepszy

stwem_. .

. .... : . .

.

Kawalerzyści są 1ednak bardzo ptry
wiązani do swej wiary, n~c wię~ dz,wne- ·
go, te i:!enerał Feng musiał się wyrzec
'prop.agand_y , chrześcijan!zmu w
by nie stracił swych naJl~ps.iych tołwP-·
.. _
rzy.
•
,,I
.
•

oblllw.1e.I

7

pozosł,il.·G.,,...

m.iaslem ciszy l

·. n·. B"J·ą
,W_e
U

zanurz~11iu.

Nareszcie' prtez ma11 pu-(·
w
apararu. · zdołal~~my ozna.;lyć ·
lację
punkt, skąd \\·ycłlo<lziła ta muzyka podo i

morska. Wystrzelono w to mit:~-e ua-.

marzeń.

NieJV.czesne planv R<Jformator6w udaremni/ Mussolini.

0

bój wybuchający. a z fail W\i'Wvla11)·cb
strzałem. wypłynęła na wody cłuwa

.
..
.
.
.
..
··'
• , ... .
W c~as1e wal~e1 k~pani1, rrzep~~Pomiędzy radnymi miasta . We.n ecp I
ra~y ,_ mtef·
panowała od dłuż.sz~a czasu .z;ac:1e1da w~d~oneJ ~a _pos1edzeJ11u
lskieJ, zwycięzy!a p~tra ~ondoherow, ~o
.
·
.
walk.a.
nie
Pewna kh część, liberalnie nastrojo- znaczy:_ tradyc1onahs.tów, którzy
. .
na, po~t~owiła unowoż~~ntć Wenecję i pragnęli ża~nych zmtan.
• Stronmct":o. reformattJrów odniosło
nadać 1e1 ch.arakter wspokzesny.
Inżynier · .Antoriio Salvadon opraco: s~ę do Mussoliniego z protestem prze·
.
. wał nawet plan wspaniałego tunelu, b:tó ctw konserwatysto~. .
Il Duce odpowiedzu1ł iedna.k:
!ryby łączył miasto z ' Wybrzeżem na Li- Wenecja powinna zostać miastem
· . , ,, ..
ldo.
Kana!y., wedle~nowego · proi;-ktu mia- cis~y i .m8:rzeń: nie zgadzam się rut. uno· .
łyb. y byc zasldep1one, a na ulicach uka wozytnieme miasta.
.Na cześć M.ussołinie~o urządzili gon
1załyby si~ s~ocbody, niez.nane du tej 1'
. doljerzy wapaliiały bukiet. ~
1ę:hwlli ,W.eaęcJ&UOID. •

I

I

I

do~ć delikatne aparaty, chWV-\
tające dźwięki. Pewne·go p:ięk:nego Jni:a..·
te aparaty pozw01!:ly nam us·łvsz.ęć ic)zi„ •
wną muzykę. B~·ło to e;oś podobruego d~~:
muzyki. jaką w wodzie tworz.ą _ skrtv- :·
dla śruby okrętowej, ale coś ba.rdz e,t
urozmaik:onego. 0 ryUmie .bardziej WY•.
cieniowanym • bardziej nlejako ludzkim
I nie tak mecbanicznvm.
Długo sz.ukaliśm_y p.rzy:iyny tego
koncertu. Przecież n em-cy 1 ~ie grywali
na skrt~·pcach w sw()kh łod'ziach 1>0d•
wwnvdt. A UCSZll:l dźwitęk ten pont•
si.al się z szybkością wacwie w1ęks„ , ainrtełl szybkość lodzi pc•~1 woi.laej
DQkladz.ie

wtetorvba.Byliśmy jeszcze baitdz.iieJ zdurrr.enł.
nii gdybyśmy ujrzełł jakieg()Ś n·erłl\!a.
Zdai:śmy z tego raport. ·Ministerstwo ,
odpowieduafo przez okóLll'ilk. ·ktl>rJ -.
mam .iesli\:Ze dotychczas P0Ja1waoo ttttn ·:
do w1tadomośoi komendAntów wszyst- •.
ki(:h jed1nostek morskich że sarn ca "';e„
loryba. w "kresf.e zalotów. zwraca . U•
wave odda1unych samc"w priez f)Otu•
szanie pletw i ogona. które 11diletaiąc
się morz11: sprawia. że morze śp_i(!wa.
I oto przyJacielu myśmy r01-"trzeLaiM za- ,
kochaną wiielory~ice. Trzeba będz 'e <Jd. .
aukat teu ok.óluik. Było Clo w r. 1917- -.

I

Nowa magistratura
w obliczu

poważnego

podlegać

dyskusji.

kluby zawodowe

w obliczu katastrofy.

zagadnienia.

-···w
notneJ nie mote I nie PD·

Rmałorstwo polskłel nlłkł

winno

piłl<arska Wiedeńsk~e
naJb!iższych
ży

dniach spodziewać się nale·
rozwiązania kilku renomowanych
klubów w•edeńskich.

leaderom klubowym my~l. te nie o iaStatl finansowy zawoóowych w 1ewudus1w1e. lecz o twalczeniu go i zgnę- deńskich klubow sportowych przedstao e.tlkuwnem pojednaniu Ligi l P. b1~11iu w n~Jdrobniejszych objawach w'.a sie obecu.e katastrofaluie.
i. P. N-em. Jak wynika i sprawozda- winrnśmy mysleć.
.
. .
Organizowan.e Jak1<.:l1kolwiekbądź
1la o walnym zebraniu P Z. P :"J-u
. ~luhy sportowe. k.tóre .~os 1 adaJą me- 1 Imprez footbalowycli w obecnym okrcktóre tam e~iMmy w sohotnicm wy- oftcJ. a lne zobvw1ązama wzgledern ~ra- się ustreJ ZHny. stało s.ę wprost mcmodaniu nas7.t:S?O pisma. niemal wszystkie czy w11111y dą~yć 1 P!zygotowywać s1e illwe. A przecież uiwodowi gracze
postulaty został}' uw1~l~d01<me 1 jui w do l{ntntowne1 sanac1l.
musi.ą żvć. musza otr t vmywać P1msJe.
D»J'hll7szyrn czasie oczekiwać należy
Sanacja musi bezwzględnie dopro- To też kierownicy klubo\\> w edt:ńskich
aawlaiania nowej ma'!'ic:tratutry ptlkar- wadzić do idealnych warunków pod I łamii sub•e gluwe. ·by jako~ wybrnąć z.
lklel i s·ed1,iha w Wanuwic.
w z~lt;:dern amatorstwa. ahy w orzy- kłoputl1we1 sytuacji.
LLczono poważuie na l zw .•,puhar
Dziś w chwli tak 1troczYste1 dla ~por s1łym sezonie sportowym. który rówta polskiego. w chwili pojednan .a S•t: nrn:ześnie będzie okrt.!sem próby na- zimowy", który miał choć w części podLl~i i P. Z. P. N-em. byłoby bezcclo- szycfJ s:1 na terenie międzynarodowym, reperować fat:ilny stan finansowy wiewem wycią2'0ąĆ na pl)Wier ZChnit; Stare pod wz~lędcm amatorstwa nie pozostał deńskich klubów. lecz projekt puharowy
doznał fasca I wszystkie imprezy odjut &:rZt:~hy. których wytykan·a i wyli- na nas cień P<'dt:Jrze-nia.
Aktualną obt!Cn e sprawą amator- 1wołano.
Ctania prasa krajowa obu wladwm pił
stwa zajmuje sie od dłuższego czas1.1
W najrozpacz;wszej sytuacji znajdukarskim n.e skąpiła.
Komitet Olimpijski, je sie B. A. C .• kl11b. który w ubiegłym
Bard;tl~j trag1anle ujmowała spr:i- Międzynarodowy
we ioothalu polskiel!o prasa zasi;ranicz- oraz poszczególne związki państwowe. roku zadeb.utował w I-ej lidze w1edeń
na. która crąbila na alarm. ie w Polsce! Czy rurr11ej footoalowy na amsterdam- skiej i JUŻ. w pierwszym roku. poszczyrozpoczyna sie jawny proces zawodow- skiej olimpjadtie będzie ściśle amator- cić się mód nielar:la sukcesami.
Egzystencja B. A. C. jest do te~o
stwa. Tak strasznie sprawa narazie n:e ski? - oto pytanie nad którem biedzi
stopn·a zagrożona. że w wiedeńskich
wygląda. Nasze wieksze ośrodki sporto- się specjalna kom .s:a przy M. K. O.
Twardrm orzechem dla owej komi- kołach sportowych liczą ~ie poważ~i~
we. z powodu braku zainten:sowania
IJ>()rtem. me w sranie są tapewnić C\t7.Y- sit. sa a11g-licy. którzy bez pardonu mó- ~ t~m. że B. A. C. rr zestanie lada d.z1en
Jest .to , bardz~ mo.ihw~.
1tenc11 nawet nielicznej ~arstce klubów wlą: ,W obecnych warunkach turnieje 1stn~eć.
fuotbalowe na 01,m('ljadach nie mogą pomeważ f'ustnack! Zw .. Piłki ~o~neJ.
amarorskich.
Naturalnie, te wszelkle obawy o być uważane za amatorskie I dlatego nie udz,ela ~az~emu graczowi zw~lm~ma. z
klubu.. Jeśli dany. gra.cz dowiedzie•.ze
rzekomern zawodoslwie.
które się. możemy w nich brać udziału.„
Nikt chyba nie zapi zeczy, te tylko klub me wyw1ązu1e. su; wzgledem meniby m?ało wkraść w szerel!i klubów lii
cowych. były przedwczesne l zgoła na tej. t. j na drodze na.iczystszeS?o ama- go ze sw~ch zobo~tazań.
torstwa. możemy dać naszemu młode. Wledens~a p~asa . ~portowa przyp aieuzasadnione.
· d
od
Id
SUJe cała wine n1eum1e1etnemu zarządoNletylko my. ale nawet Wledeń. któ- mu s~ortowi z rowe P stawy
opro- wł B. A. c„ który prowadząc fatalną
ry liczy 2 miljony lud."oścf I który PO- wadzi.ć do rozkwitu.
gospodarkę doprowarfz.ł tak świetnie
Lńdt.

'

„„
1

I StYCtma.

Przed niedawnym ciasem

donosil1.ś

1

I

siada jut stałą puhhc;rno~ć sportow~.
. Wierzymy ":1ec. że I ~owa wł~dza
ktńra nistdy nie zawodzi doszedł do piłkarska. k_tóreJ po,w~tante .oczekiwać
wniosku. że zawodostwo nie ma nar a- należy z d·n•a na dzten. stanie na rówzie racji bytu i p~ędzej czy pófnlej do. nym z a~gł kami s.tanow1sku. i pos.taw!
zna całkowitc~o fasca.
sprawe Jasno zarowno u s1eb1e Jak 1
Podll.re~lamy. ie pojednanie LI~ z nazewnątrz.
P. Z. N-em. winno nasunąć oaszym
SteL

s=ę zapowiadający klub do całkowitej
ruiny.

tawoduweJ. pomeważ z góry byto pewną rzeczą. że kluby te nie wywiążą się
ze swych fObowiązań.

W pierwszej lidze, która jest ostoją tawudowstwa

w Austrji, dzieją s i ę
skandalic:we rzeczy. Istnieje proJek t, by
Już w naibliższej przyszłości zreduJrnwać lic.zbe klubów I ligi zawodowej do

IO-u.
Pozostałe trzy kluby najprawdopodob11ieJ uleirna rozwh1zaniu. ponkważ

w 11-eJ lidze wiedeńskiej -egzystencja
jest jeszcze bardziej utrudniona.
fa ta lny stan finansowy klubów wiedei1skich najlepiej zlustrują poniższe dane: B. A. C. pos:ada obecnie dłu;;i na
sumę 40 tysię1.:~ szyli11gów au:;trjackich,
(32 tys . ące lłoLych).

W bardzo krytycznej sytuacji .rnai-

duje się również Hakoah, Slovan, i lcrtha i Simmering. Hakoah przeż,·wa po-

dwójny kryzys: finansowy i sportowy.
Simrnering posiada coprawda pi ę kny
kolosalnej wartośc i, ale ni e
należy zapomn : eć, że długi na stadjon
wyższa sume 2.000 szyi. m,es ię czn i e.

stadjon -

Ciaża dla graCZ'Y w Simmeringu prze
wyższa surm; 2.000 szył.
Hertha zmuszona będzie równ i eż

zwrócić miastu swój stadjon. Prócz tego pos·ada Hertha niemnlejsze dłu~i.
an . żeli inne towarzystwo, ale pokłada

ona całą nadzieje w swej drużynie, f~tóra
zna~duje

sie w

świetnej

formie i nieza-

wodnie przysporzy swemu klubowi w
turniejach za~"ani~znych znaczne sukcesy finansowe.

Istnieje możI:wość fuzji tierthy z
Nie 0 wiele lepiej przedstawia się
sytuacja w innych zawodowych klu- Simmeringem.
Długi Slovan
sięgają sumy 45.000
bach wiedeńskich.
•.Neues Wiener Journal", omawiajac szyi.. z czego lwia część przypada na
krytyczne połotenie towarzystw ~por- podatki masristrackie.
Re~zta
towarzystw z.najduje się w
towvch. pisze:
~rzy organizowaniu zawodowej li- nieco lepszej sytuacji, choc'az wszystg; wiedeńskiej. nie byto tajemnicą dla kie pracują z dużym deficytem.
Oto sytuacja zawodowych klubó\\~
bardziej wta.icmniczonych, że na 3 młł
footba!owych. Nie należy chyba doda,
jonowy
Wedeń
liczha
39
kluhów
zawodo olim )iady amsterdamskiei.
wa.ć te dziś nietvlko już leaderzy w !edowvch fest stanowczo za duża.
Owie trzecie towarzystw nie miało deń~k1e!?O footbalU, ale i ~racze tęsknią
t20 fekkoatletów wysyła Ameryka sy do Jednl)J konkurencji będzie o wfedo Amsterdamu. Najs1J·niejszą repr~zen \e la1w.ej zdobyć laur pierwszeństwa, o podówczas prawa przystl\pienia do Ligi do dawnego życia sportowego.
facją narodową na istr zyskach olimpij- który chodzi im w pierwszej mierz~.
skich nap1.:wno b1;dą miały Stany 7 ;eZdobywca biegu mcłratońskiego na
dnoczone. Mimo, że program ol.mpijski Olimpiadzie z 1908 r. w Londynie, Johprzewiduje w tej gałez.1 sportu 20 Kon- ny Hares. który jtst kie;ownikiem makurencji pojcdyńczvch i dwa biegi szta- ratończyków proponuje nawet. ażeby
(Podsłuchane
bJ1skach łódzkich).
fetowe. amerykanie pos1anowili zabez- przyJazd do Amsterdamu nastąpił 11a
pieczyć wszystkie biegi przez 4 jedno- mies·ąc przed oflcj.ilnem otwarciem 0GRAJA NA ODST AWNA.
JEśLI TAK BYLO. WlĘC TRUDNO.

e

Przygotowania Ameryki

Hu1nor sportow •
na

stki. Założenie z którego wycho<l.tą limpjady. co da możność poznania się z
Podczas meezu Turvści - War'°łllł
Po międt.ymiastowym meczu o puhar
yankes1 Jest iupełnie słuszne. DowoJzą terenem i przyzwyczajenia się do ·niej- Huty
Kr6lewskieJ
Łódź-Górny Śląsk (3:0 dla Warty) w Łod~i. zwraca się ktoś
oni. t~ forma zawodnika jest zależna od scowego klimatu.
(7: l d'la Łodi,j) zwraca się jeden z gra- do znainego na brulku łódzkim billar dziiwielu czynników. a itdy się ma kilku
Tak pracują amerykanie przed Ollm- czy drużyny łódzkiej do kapiltana go- sty:
uwodników. mnleJwłece.i teJ samej kia- pJada.
.Patrz pan, Turyśai i.tniotą i gn iotą
ści:
„Jakte mosdiście przee:rać. aż 7:1„? przeciwnika. a jedinak bramki zdobyć nje
.,Sęd:Ua był stroooy. Wasza s-t?.sta rnoga" .
„Czyt pan me widm. te floletow!
bramka zdobyta wstała ze spalinego •

Tennisiści francuscy nie wezmą
udziału w Olimpjadzie.

~rają na odstawną••?

KTO BĘDZIE POBITY?
SZKODA.
Przed meczem Turyści - Ł. K. S.
„Co pan powie do nasz~o nowego
francuski Zw. Tcnnisowy postanoZwiązek me chcąc narażać swych toczy sie w jednej z lóż następująca roz- środkowego napaswik.a'' '(
WU me wysyłać ekspooycji na IX 0- „asów" na przemcczeniie postanowił dać mowa:
, Szkoda. że nie posiadamy taklicb
lhnpja<.I-: ze względu na <>!{rom pra~y. Im odpow1edn wypoctynek przed i.mu„Jak pan sądzi? Kto dziś zostanie d\\ óch".
1wiąL.any z organizacją [..3.Wodów o pu- dn~mi wa·łkami o zatrzymanJe cennej pobity"?
,
.
.
„Czyżby gracz ten tak bardzo pom Uav1sa.
zdobyczy.
„Sedzia prosze panów' --miesza &ie dobał sie oanu"?
do rozmowv lak~ś 1.iałv chłopak.
„Przec1wn.e takich R't"aczv posf.adamv w klubie około pół tuzi•na ..•
D
. NIE~~ę~~~~~~~'CV przv.
. DESZCZ. .
. .
~aJ. znant
h k . ·
Owa1 kas1eny kluhow1 spotvka1ą s1e
Borotr"'cł. Brugn '1111 i Bossus. znakmnifo wną klęske poniósł Bossus. „Trój J?;łąda1ą. si.e zawo~o..ycoT w o e1a. . w poniedzi.ałek w kawiarni. „Na jakże
Cf tenn s.ści francuscy. od1bywający obe- ka" term:sistów udaje sie obecnie do 1. d ••Wiesz prdzrJłabcielu •.- odd·z~wa. s~e pos 7 t0 u was \h„zorai"-pyta jede11 drumle toumec, znów zadokumentowali Nowego Yorku. gd1ioe rozegra ~ały sze-. Je 7n- ,nie ~. H\. ym s.e se z10wania i.tiego
swą wyż.swść w Ro St. Polo i Pernam- reg międzynarodowych spotkań.
talk:Je1ft mecz~•?
. Deszcz kropił". A a was"?
bucklL
•· acz.ego
.
„W nszuie"
. „To dobre .. te~o .!eszcze brak~wało.
..U nas był ogromny deszcz".
zeby gracze m1el11 k11e w rekach .
„Dziękuje, to był istnv desz-cz braOSZCZĘDNOSC.
melk.
„Zdaje się. że 8 goałii w ciągu 30
Sensac~e
„Słvszał pan. Ł. T. S. O. postanowi- minut.
W Paryżu odlbył się w dni.u 21 bm., sem Fra. n.c~ Gra.i:si'em.
Io za każdą ź'dobvtą hramke ofiarować
KIEPSKA OBRONA.
m~cz kol.1!-'~k1. po:n1ędzy, r~p:ezenl.aC'·a·
W Me<l ·_otani~ pod·czia$ krńf:tcit-!!~ ?ie nagrodt> dla stru-':.a'•?
:,Czy w·ecie. dlaczego Tnrvścf prze
m1 Fr~nc11 I N:~im1ec z ~yn k:em 2·1 •a ~u kol·a·~k ege>
J\loesJw~s z.wyc1t,:.zył
w. tak·m razie moc pleniedzy 7~0- ~r~l· srr~.wę meczu z Warta w zarzął«>rzysć Franc13: Sen~ac ~ ";1olocykl.ową IKaufmana.
szc ędz1 sobie zarząd w ciągu m.e- ł dz;e THt· ? .
ima było zwyC1.ę.slwo Niem: ee nad a. l
s'ąca"?
„Bo ma1ą kiep.ską „obronę•.

s\lllB· tDB

,, · r
su kCISY fenn IsiSlOW
rancus k.·cb.

I

l

ko arskie Franc)i i n·emiac.
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:r:::: Dolores del Rio · i"'t:::.-:tą~, Rod la Rocque

Ciernista dr<n• lekkomyślnei miłości. - Wielka epopea odrudanła duszv kOJlec~1. -Hulankł I rozpusta oficerów carskleł 1fwardjt. Nędze dalekich .etapów• na SyberJI.
Prztimuł•ce obruy 1 kopalnł w katordze.
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dium H-lle Evigny Wszystkim czytelnikom
.Expre~u Wiec:rome~o·
na•itę ll(ynła aię na
otrzymaniu 1y1ko Z złotych (zamlasr zł 5) Na

filmował

e

ł'rry.m1.1I• codzi„11a1e

t

fr. I m a1en1

1·

N11'1111.uU

Z BOHATERKĄ .BIALVCH NOCY•.

ftiezw~ll

u.

':.~~~~~~~~J~~~~!~~~~~ sl~~~E~~;~.~L

u •lt!n ro< •bt dal !llOb·e. te l«'sł d1 •1,łt'łnJ• kotem,
""'• au: na ladłl ł du11 1cb fali hriark• I

RewelacJa

.

11. Steul1e11cn

'·-----------------

.!..- l r"

Z arcyd11da r··tyacrji PAWLA LENI

·

'

I

....;..- Jahł p•Jlwoma ręka 1 pa1ur•m1. a1by llpotlJ drapieł
n«'"O 1 • ł~fl(Cla. zdarł• "" k••ltt: 1 s1y• I

._

Cag1eln ar1a 67 tel. 68·43.

Cl< llY

W n1ełli.1ele ł św•ela do?o.1z l· 110 ooł

I ula·

••••„„.eoee•••••••„

do listu
Mte•ee.~.„„

ft AD S ZE o Ł WIELKI WYBóR

----~--------------------------·------------------------------

szminki

f8afralnej la81ChRBrl

WSIYStKlcb

numer6w
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