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OPŁATA POCZfOWA UISZCZONA RYCZA.t.Tf.M.

w Czecho•łowacJJ SO hałera,
"'tłiemczech 7 fenigów,
w Gd~ńsku 10 fen. gdańskich

trajk

tramwajarzy

rozpoczął się dziś.

Lód1, 17 stycznia
Na skutek pow,ziętej nocy ubiegłe)
uchwały walnego zebrania pracowni·
ków tramwafowYch rozpoczął sle w Lo
dzi strajk. Od samego rana nie wyJecha·
•
. ·
.
·
- - - - - - - - - - - - - - . . . - - - - - ły na miasto wozy tramwajowe. KomuNr. 17 nikacja odbywa się taks6wkami I autoRo.li X f
Cf.NA NUMERU 10 OROSZY.
NlEDZlELA. DNIA 17 STYCZNIA 1932.
busami I z tego Powodu w śródmieściu
panuje silny ruch. Zgodnie z uchwałą
'
~' nocnegQ zebrania tramwajarzy, komitet
strajkowy, ma wszcząć jeszcze w cią.
gu dnia dzisiejszego pertraktacje z zarządem K. E. L.' Nadmienić trzeba, że
przebolał.-Niezwykłe
stratę już
ł
obecną akcję tramwajarzy nie prowadzi
.
•
·
żaden związek, a komitet straJkowy
prze1ścia
został powołany ad hoc na wczorajszczęślimiesiącu
tym
w
Jeszcze
I
caZ
zwrócić.
córkę
jego
zechciała
mu
Wiino, 17 stycznia
walnem zebraniu.
szem
córką,
22-letnią
z
już
dziś
ojciec,
wy
„drugiej
tej
wręczył
wdz.ięcznością
łą
zdecydo
Wilna,
.Fogiel, mies~kaniec
Głównym punktem spornym jest
wał się w roku 1910 opuścić rodzime matce" pieniądze, jako zwrot kosztów wracają do Ameryki razem.
sprawa nadgodzin i dodatkowego wyna
miasto i wyjec.bał do Ameryki.
grodzenia za dni świąteczne. PrzypuszŻle mu się tu powodziło, biedowal
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Park i Poniatowskiego i Sienkiewicza ~;~;ł~e~=~~~~:yż~ s;:~~e ~:t::.:~

;órs;~;
ttrinreri:~ i:~~~~~ą
r~f~c ~bardzo
:~f które
zagdy
począł

kochał

ką.

z o s i o n q c:olhowic:ie oświeilone
elekiruc:znościq
(it) Na najb)iżs.zem piosiedzeniu rady Ista zwrócili się z petycją do magistratu,
mieiskiej rozpatrzony będzie projekt ze- prosząc o oświetlenie parków. .
w roku b=eżą~ym oświetlone zostaną
lektryf .kowania parków mieisliich w rorzęs=~cie elektrycznością parki Pontato.
ku bieżącym,
Dotychczas paJ"t!G łódzkie były zamy wskleeo l Sienkiewicza.
Natomiast w roku b'.eżącym nie będą
kane już o godzinie 9 wieczorem, gdyt
beż- przeprowadzone prace elektryfikacy1'ne
panuJ'ące tam ciemn-0śc 1• zarrrażaly·
6
P:eczeństwu publicznemu. Ponieważ je- na uldcach łódz.kich, co tłumaczy się
dnak parki te są jedynem miejscem spa- względami oszczędnościowemi.
cerów lodzian mieszkańcy naszego mia·
'

rabiać regularnie, przesyłał im pienią-

dze.
Kiedy Wilno znalazło się w strefie
działań wojennych, pani F. udała się w
głąb kraju i na nieszczęście na jednym
z dworców przepełnionych wojskiem i
-uciekinierami, zaginęła jej 4·1etnia córeczka.
Wszystkie poszukiwania okazały się
b k t
ezs u eczne.
W roku 1925 postanowiła pani foglowa męża odszukać. Przez ministerstwo, konsulat i nawet przez rabinów.
szukała męża przez długi czas, at na-

~e~za~:ęp~~= ~r~~n~~/~~m d~()~:;;:ii~~ ,.
AmerykL
1

Samobó•stwo całe1· ro·dziny w Wiedniu

mienia.

Likwidacja handlu wlaod'zi
400 przedsiębiorstw zamkniętych
w pierwszej po/owie stycznia
Lódź, 17 stycznia.
(lt) Jak się dowiadujemy, w ciuu

pierwszych dwuch tygodni stycznia.
NA TERENIE LODZI ZLIKWIDOW ALO HIĘ OKOLO 400 PRZEDSIĘBIORSTW HANDLOWYCH. ·
Do wydziału Przemysłowego magi·

wpłynęło

zameldowań

narazie 400
stratu
o likwidacji przedsiebiorstw.
Tak ogromna ilość zwiniętych maga.
a t a • l c o w e j oJc:o
ek . r u l n g
1Jl'Sk
Tragiczne b to Je~ apotkante: mąt.
wwodru wzrastające.go zynów tłumaczy słe
fabryki.
Wiedeń, l7 stycznia.
zarzucał żon!e, że z Jej winy zgin~ła
(t) Wcz;ot'lafi rozegrała siew mieszka- kryzysu .zbyt narzędz.i chirurgicz.nych OSTRYM KRYZYSEM, JAKI OBECNIE
~ó~ha, tona dowodziła mętowi, ł.! Je·
PRZEŻYWA NASZE MIASTO.
rodzlnle pa~łętał, do t~iiu niu właśóciela fabryki narzędzi ch:rur- znacznie z.mn:ejszył się & w najbliższych
zel·hY on
Wskutek l'ik.wi'dacJ'i tak w·ielkJeJ' ilowy'stawiona
być
miała
faibryka
dni.ach
traniezwykła
Kutilla
<Rudolfa
giczmych
.
któ
v
by ~vi.e doszltło..
na licytację. Gdy Kutill przedstawiJ swej
~Y me gedja.
~ezu acie P· J oge1•
Cała rodzina składaijąca się z ojca mat żonie i syn-0wi fatalną sytuację finanso- ści przedsiębiorstw, straciło pracę około
mógł si~ pogodzić .ze strat.ą uko\;hanej
1000 PRACOWNIKÓW UMYSŁO·
.:ó:e.c 7 kt, postanowił powro...~ć· do. Pol-) ki i 27-letniego syna s. tudenta medycy-iwą, wszys~y postanow1li po.pe.lnic samoWYCH i FIZYCZNYCH•
ny, powiesiła s~ę. Bowodem samobój- bójstwo
ski · có~ke odszukać.
Co sł<> tyczy prz~,,.~;"'bi'orstw przemy
·
. Prze1echał szereg. wskazanych .rąu stwa calej rodziny byt z~y stan finanso~„
„
mia~• t wsi. at nareszc12. w pewnej wio
słowycb, dotąd uległo likwidacji zaled•
• ,
·
· -·
$..:e. zwrócił uwagę na mflld:\ pannę o
wie 2 proc. ogólnej liczby•
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:1n~J~azi~ó:~:o:e~~~j :~t::ilyła uwa

Nie1niec1:v. ko1nun1S€I

. Ta ~aś. na. Jego zapytanie, opowiedz1ata. ze zaginione dziecko wychowala, ochrzciła f zaadoptowała.
Po dłuższej namowie udało się Poglowi skłonić tą dobrą kobtetę, teby

Dzień b e z r o b o . f n g c h „
,
.
. •• ·
chcąc doprowadzić do wrzen!a wsród ma~ robotmczvch
wana z jednego z państw ościennych.
Berlin, 17 stycz.nf.a.
Stwierdzono ni:·ezbicie, iŻ komuniści
(Telegram własnr>.
(t) Dochod.zenie w sprawie wykryte- groma<,tzili broń, chcąc jej użyć w najblrlż
go ma~azynu broni i amunicji dało szym czasie podczas rozruchów. Material wybuchowy został oddany do zbadawrę_cz sensacyjne rezultaty.
Broń znaidowaiła się w Piwnicach be-l1ia specjalnej .komisji. PoJ:cja szuka obe
tonowych i była zagran:cznego pocho- cnie ziairządzającegl() taje.nego składu
dzenia i niewątpliwie była przeszmuglo· broni.
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ba b-··czrobofnyc b
W·B fran11J·(
U

111.sirosla o 2 .5 fusft:cu
Paryt, 17 styczllli.a.
(Telegram

:HrDJODJO •brodnio

własny)

1r11~1·

era

(t) W ciągu ostatniego tygodnia, bez%ronił ~ięsfio suq śonę. litórq podejr•e111ol
r·obocie we fmncli mów wzmocniło się.
o sdradę
Liczba bezrobotnych wzrosła o 25 proc.
;
porównaniu z
i wynos! 186,000 ludzi.
małżonkami dlo gwaltawnej sprreczikl, w
. . Kat1:>wice, 17 styczw~
rygodniem poprze_dnim stanowi to prżyrost 0 24,800 bezrobotnych. Są to bezro-1 . "V:', ~'ll~lk1ch HaJ•dlUikacb przy uhcy crzaisLe której Hartwig chwycił za siiebotni pobierający zas:·łki państwowe, a 1Pionan~Jne1 Nr. 2, zami~zkiwał 22-let- kierę i rzucl1ł się na żonę, zadajqc jej
liczba bez.robotnych lllie p0bierający.ch nd fryzJetr Henryk. Hart"':bg ze swą ml·o- szereg strasznych ciosów w głowę.
Z ro.z.plataną czaszką padla młoda
df~~,d~. 19 za!.eldw1e lat liczącą żoną ElzasJków jest jeszcze większa.
koblteta na podJogę. Hartwig po dokona.,. "'
Ostatnro stosunki ml~dzy maitżonff<a- nil!l strasz.Uwego czyoo zgłosił się sam
·I
b
d
wle1g!y znaczne~ pogorsz.enłu, albo- na pollcJę„ gdlzLe zamel~owail o z:~r.odlnd.
ID!
tu francuskiego - / wiem _t,artwig pode.1rzewal żone, że go ~ai:nvłgową w sta:n1ie bemad!z1e1nym
fodw1e:z1101IJ.o do szpitala.
.
zdradza.
W ooiu wcziOraJszym doszlo mlędlzy . .
Paryż, 17 stycznia. ·
(t) Lewica rozPoczęła energiczną kam

w

wy ory

o par amen-

~~~j 1 ~~ij~~z;6~f; ~zp~~r~~:~. ~~:!

. Samobo'1·s1w·.o U"Zn1·a g1·m·naz1·um

U
ry. Kampan1a ta Jednak nLe wróży za~
mieszkaniu rodzic:ów
pego piowo?~enia, .albowiem Laval, ma-!Powie'sił si~ ~
·
Jąc zapewnroną w,ększość w parlamennerwowego. Mimo natychmiastowej poTarnów, 17 stycznfa
cie nie myśli pójść_ na. rę~ę, opozycji.
Rząd stawia obecni.e na pierwsiy ·p.Iari 1 ' W dniu wczorajszym nadeszła d·o Tar- mocy, nie zdołfcllilo denata przywrócić do
zagadnienia międzynarodowe i - wys tą- · nowa wiadomość z Grybowa. o tra.gicz- życia.
Szydek nie pozostawił żadnych lipjen:a lewicy nie mogą absolutnie za- ' nem samobóistwie ucznia. Jan Szydek,
chwiać jego stanowiska. Nalety sie li- I uczeń 7 klasy jednego z gimnazjum tar- stów do rodz:ny.
Przyczyną samobójstwa były klapoczyć z tern, iż wybory do parlamentu bę nowskich, pow:es:ł się w dniu wcz1oraj-ł
1szym pod wpływem silnego rozstroju ty materjalne.
dą rozpisane dopiero w końcu maja.

-r

Kolonia. na

urzqdzatq

Pnlęsiu

iuż oddana zostala calkowicie
do użytku publicznego
Lódi, 17 stycznia.
(it) Jak się dowiooujemy, jutro zosta~
ną przydzielone ostatnie wolne mieszkania na Polesiu Konstantynowskiem.
przyszłym tygodiu nowr J.okatorzy będą
już mogli się wpmwadzić do swych siedizilb.
Ogółem na kolonji mieszkaniowej na
Polesiu oddano do użytku 1038 miesz-

w

kań.

J.aik nas Ginformuią, kolonja narazie t:>o
większona n·e będzie. Domów mies.zkal1nych nie b~dzie się już· tam budowało, natomiast latem bieżącego roku zbudowane będą budynki użyteczności publiicznej, pralnia, suszarnia, przychodm.ie
publiczne i t. d.
W mku bieżącym zostanie również
częścio\VIO oddamy do użytku park łutlowy na Polesiu wraz z reprezentacyjnym
stadjonem sportowym, który obliczony
·
iest na 12,i:ao widzów.
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DOll'U DJ :Jliem,;~e«;li

Berlin, 17 styczn'. a.
(t) w najbliższym czasie ma być w
Niemczech wprowadzony monopol benzynowy. Konkurencja pomiędzy poszczególnemi towarzystwami naftowemi
doszła do tego stopnia, iż kilkunastu f ;r„
morn grozilQ bankructwo. 25 tysięcy sta·
cJi benzynowych będzie zniesi= onych wo
bee zmniejszenia slę ruchu samochodoweg'o.
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CZem wypadk·1
S· ą. proroc·ze sny
dwuch 1· ekar·zy - Senne
Uroczyste przyJęcie

.

N ·1ezwykłe

reou6hfn
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Widziadło

wzywa lekarza do chorych. .
.

fru n, l/łsft er

Nar~l~!~~:~ :~!z~d~~~ ~~:~:~~rR~~

' publiki, Paul Doumer, zgodme z tradycją swoich poprzedników, postawił w

~~ł::r

choinkę

Elizejskim
dla paryskich
·
Na zaproszenie prezydenta do pałacu
(x) Dziedzina zjawisk okult:ystycz-[ . Na~le znalazłe~ się w, jakimś przy-,:-.Jajbardżiej char~kterystycznem ~y!o i Elizejskie.go przy~yło 20~ najmłodszy~h
· 11ych i metapsychicznych Jest dQ dz!slej c1emnionym pokorn ·syp'alnym w ~to- to, że na komodzie stała rzeczyw1sc1e . obywateli paryskich, zarowno z pośrod
· szego· dnia nJewyJaśnioną zagadką. Wie rym na łó~ku lełała '!lłoda kob~et~. mała naftowa !ampka, nlezwykłeg9 j wychowanków 1!1ieis}dch zakładów wy,
.
. Uwagę moją przykuła Jedm.k sto1ąca kształtu. dókładme taka sama iaką w1- 1 chowawczych, Jak 1 szanowanych pole osób, którzy z tak zw. zjaw1skam 1 na komndz1e oryginalna mała lampka 1 działem we śnie.
wszechnie rodzin
uystokratycznych.
nadprzyrodzoneml nie mieli nic wspól- naftowa n:ęzwykłego. nigdzi ~ niewi-1 Prawie bezwiednie rzuciłem pacjent- . Młodociani goście przybyli do prezyden
nego, a .znają je tylko z.e słyszenia, '.>d- cz!ane~'> kształtu. Nie w!~m dlaczego, ce pytanie czy miała on~ krwotok. Ze 1 ta w towarzystwie swoich wychowa w·
no~zą ~1e do tych zjawisk tak t do tu- al~ nied..>Sfedts:-y . nawet d:J chorej w:e~ zdumieniem zapytała .mn!e, P? czem to . ców. Przyjęcie. ro.zpoczęło się wspaniadz1, ktorzv podobne , hroon1e 0 opowia· działem. zt miała p1uc,ny krw•)tok. \\' poznałem. Po zbadamu chore] powodo- iłem przedstaw1en1em teatralnem, od.e dają, mocno sceptycznie.
· j tytn momencie obudziłem s;ę i ~rojrza\\ wany ciekawością zadatem jej szer~g granem przez zespół teatru „MaleńkieMimo to jednak, dziedzina ta budzi szy !'la z~g-arek st""'.ied.t.ił~m. że b1la Ipytań V! tvm. ~elu, aby dowie·~z_ieć s!~ go świata" w .galowej sali pałacu. Po
. coraz w .iększe zainteresowanie i ludzie godz'.::a ·~ m. ~O. Mm~owoll n ..:z 1kin o któreJ go~zm1e powstała u. me! mysi. ;1 spektaklu dzieci zostały zaprosz?no
nauki coraz. hardziej poczynaja się in- zastanawiać się .na~ m~zwykłe.m sne:n. aby. po mnte posłać. Odpo~1edz1ała na )P.rzez gosp~darza do. stołu •. który uginał
teresować i badać przyczyne tych zja- ~ Jedn~k twarz ":"1dziane~ ~·e Śłl;le kobie- 1. to, ze c~ły dz!eń czuła się .zie, _lecz po- i się pod c1ęzarem naJ~spam~lszych sma·
·wisk.
.
1ty me PT?YPOmiriata m1 zadne1 z mych !łożyła s1q dopiero okoto poludma. a po- kołyk6w.
W ,rogu 1adal01 blyszcz,ała
klijeutek, a także już clawno n:„ mia- 1 nieważ męża jej nie było w domu nie w.szystkiemi k<?lorami tęczy olbrz~~ia
• Ostat~ 1 ? wielka sensacJę w sw1atku . łem wypadku płucnego krwotoku.
mogła posłać po lekarza.
osw1etlona cbomka, zaś prezydent 1 1eSpirytystow wzbudził niezwykty
Po jakichś dziesięciu minuLa.1,;n zaOkofo godziny 4,30 miat.a ~rwotok. i go żona rozdawali dzieciom podarki.
padek,. fa ki zdarzyJ się T?ewnemn buda- I dźwięczał przy drzwiach wejścłOwYCb usilnie rragnęla. aby mąż jej wreszcie Prócz dzieci, na choinkę zaproszeni zoP<:S7.tensklemq IF!karzoW! dr. Ludwilco- dzwonek i istotnie zostałem wezwany wrócił aby mo1da postać po mnie, stali także merowie ws1"ystkicb 20- paryw1 B. W dnm 2 stycwia lekarl ów do chorego. Udałem się pod wskazany ~dyz. jak mi to przypomniała kiedyś już · si(ich okręgów. w obrębie których zaudał się niec'! późn~e.i. ni7 zwvk)e. na adres l wszedłem do pokoju, który był 1Ją leczyłem. Sen ~en. uczynił na mnie mieszkują młodociani ~oście prezyspocz~nek, n11mo la Jednak, prawie na- kopJą tego, który widziałem we śnie. nlezaPOmniaoe wrazen1e.
denta.
.
tychmiast usnąt NaP.'le śn1ło mu sle. że,
. a:maz :
.
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sza~ wówc~as zu
. pełnłe wyra?nle głos
kobiecy, doma~aJacy sle. aby bez 2wło
ki ~rzybył na ulice Tabac1ną Nr. 9.

.

/

d •
JRO§HllJI~.
'- • - '-!ulJD'Of~
Ił&..
f
~f~z;:.rca obecność
JarDJODJO ~urO 018 DJ
był tak wyraźny i uczynił tak
GU§froiaf:fli SftDIOrdODJIJI 8DJ~fl0 rodolia.
wielkie

gdzie ktoś

nag-le

i

'Ar.

zachorowat na silny
lekarza iest ko·

&.

Sen

wrażcme Od · śpbcym, że obu„
dzłwszy się. począł sł~ bezwiednie
(y) Moskiewska policja kryminalna
ubierać. Po kilku scktln<1a<.h otrzeź- l zawiadomiła wiedeńs.kie .władze ~ezpiewiawszy ni.eco, lekarz d isledt do wn!::> czeństwa o ~str~ąsa1ące1. traged11 ~bysku, że ostatecz.m. ni" należy SH;> tak watela austr1ackie1?0, ktory padł ofiarą
przejmować zwykłym snem i 7e- w rzc krwawego morderstwa. Sprawca krwa~z
' tości nikt go nie wzywał
wego czynu, również poddany austrjac-

•
.
.
przy \lhcy Stołowa1a 5 u pani Makaro- znał on, it krwawego czynu dokonał
w~j. ~o dw1;1ch .miesią.c~c~ pobyt~ mło· pod wpływem zazdrości. Pewnego razu,
d~1eniec. paslub1ł własc1~ielkę ~1.eszk~- gdy Rysanek odprowadzał go z żoną do
ma, ~ohcia przeproV:'adziła_ r~wrz1ę m1e kina, zwrócił uwagę, iż przyjaciel zacho
szkama, w rezultacie ktore1 zdołano wuje się zbyt .agresywnie wobec Je~o
skonstatować, i.t było ono terenem kr~a małżonki i obejmował .ją kilkakrotnie
.
·
•
ki, zoi:;tał ar~sztowany.
I wego morderstwa. Na tapetach widnia- za fatJę. Motyw ten wydal s\ę policji
Pomeważ Jedmk p0d wska1anym . W listopadzie ubie~łego roku w Mo· ły ślady krwi, pod łóżkiem zna1ez1on~ z!rr! błahy do popełnienia krwawej
a
·-lflieszkali blise~· znaj'lmi owe skwie przed błamą domu przy ulicy Boi sztvlet z okrwawioną tękojeścią. W re- zbrodni, przypuszczano, il morderstwo
~<1 l~karza, chcia1 <;n w zatelefon1i\\'ać szaja Tu1skaja 20, znaleziono kufer, ktc>. zultacie aresztowano Fiszera pod zarzu-l miało swe podłoże w jakimś. powd. nicjac: me~. aby, dowiedzieć się C7.Y nłc zda ry zawierał trupa nieznanego młodego tein morderstwa.
•
szym konflikcie, który datował się jerzy! s1e u Olch iakiś wypr.dek. Po 1ia- człowieka. Skonstatowano iź. śmierć na· I
Na podstawie dalszych dochodzeń szcze od tego c1.asu, gdy obaj znajdowamysle jed.'lak,. spajrza.wszv na zei(ar.ek stąpiła na .skutek. poderżnięcia gardła ł oraz pr.zesłuc~ania F!szera ?doła no 1 li się w swej ojczyźnie.
po~tanow1r nie budzić S\\'Yeh znaJo- uderzenia yakiems tępem narzędziem w skonstatować, ~ . w dnru 10 hstopada
N k t k :z • domienia władz momycb o tak późnej oorzc, gdyż zegar głowę. Jak wykazało dochodzenie poli· do Moskwy przybył przyjaciel areszto· k' a
he pottj~a zainteresowała się
:vska;.vwuf i;odz. 3 m. 40. Lekarz p0ło-: cji moskiewskiej, kufer ten został przy· wanego, 22-letni Gotfryd Rysanek, za- s 11,ws of~a i mo derc Rodzice Rysan
1
zył się z powrotem do łó7.lc.1 i już miał . wieziony przez jakiel!oś młodego czło- mieszk.ał on wspólnie z Fiszerem. 15-go 1 kso ~
~y wi dz'et?' wstrząsającej
zasnąć, gdy nasrle 2:budzil llO silny, tym' wieka dorożką o godzinie drugiej nad listopada, gdy żona Fiszera wrficiła do i ś a. me.. nhie yna eGo1 lfry~0 i"uż od dłuższe
raze m rzeczywis
' t y sygna ł teIefoniczny.,' r. an~m. P o dł
· h domu, ~ąz· o ś wta
· d:zył 1ei.
· · iz
· · .R ys~ne k ! go
miercJ
s się
· z zamiarem
'ł
. uższyc h poszu k'1wania~
czasuic nosił
wyiazdu
D kt
B
stwierdzono, 1ż tym młodym człowie- ~agle, n•e uprzedza1ąc ~o. opuścił m1esz·
k ·
Ot z mał on w tym cetu od
miasto prorab _1· wzvranT bby na~ch91 :kiem był .22-letni czel?dnik p}ekars.ki, kanie. ~dy ~licja moskieV:'ska areszto- ~weJa~ioslry r ~mi~szkałej w Holandji,
w celu ~'d Y 1 n~ u icę . a ac zią
I' Johann
FlSzcr z d!>~eJ A'!strj1, ktory wała Ftlj~er~ 1 powołała się na szereg .
szylingÓw. Rodzice Rysanka po
N'
zi~ ema pomoc.Y e ars ieJ. przed czterema m1es1ącam1 wvwędro· kompromitu1ących dowodów, przyznał 600. źd .
na otrz mali od nie-go ocz
1
ilefup.ynęfo
Jeszcz.e 20.mmutdod owego . wał dQ Rosji i zamieszkał w Moskwie się do Zalllordowania przyjaciela. Ze· ~kę :uw!rszawy wiadomość 0 ś~ier
t e e omcznego wezwatl'a,
g y lekarz.
.
..,.,.,
.. ·
•
··
taksó.wką udał się pod . wska7any adres. 1 ~~r•M!""'1-~lil~
;;wxwwwaswwt-:w•...,.. ci syna. wywa~la na mch przytłacza1ą_ce
Rodzma chorego, którym byt pewien ·
·
•·
, •
•
wraze?1e: W?wczas, g~y. Rysanek c1~·
.zna.ny 59-letni kupiec była w rozpaczy,
stało
z!!lbo10~
~'
s~ył
Się 1akna1lepszą .opm1ą~ o Johan.ni~
~hory nie zdradzając najmniejszych ob
_
U
Ulf
, \I •
~iszerze ws~vscy m·e~?.kancy wyrazali
Jawów chorobllwych położył się do
~
duże
się bardzo n1epochlebn1e.
.
.
łóżka i nagle kolo godz~ny 4-ej w nocy
raUIDJO
r~..,
Mając lat 12, utrzymywał iui slosun·
o?udził domowników, mówhtc. że f!e
.
.
. wq•pliW0~€1
.
ki, z kobietam?, przeważnie by!y to nie·
się czuje. Dr. B. móał już tylko skonsta
(h) Chicagowski korespondent pary-l roku. Ciało mordercy zostało pochowa wiasty znacznte starsze od niego. Na
. tować zizon spowodowany Silnym ata- ' skiego p{sma ,;Matin", komunikuje, że ne w Baltimore.
wiosnę ubiegłetto roku fedna z okolicz·
kiem serca.'
oslatnią sensacją Stanów Zjednocz.oJakież było zdziwienie publiczności lnych dziewcząt Róża B., kióra miała' z
nych są p~głoski, dotyczące losu zabóf· I amerykańskiej, kiedy w początkach nim dziecko, popełniła samobójstwo,
Ten niezwykly wypadek uczynił na cy Abrahama Lincolna, mi~o, iż jest to naszego stulecia ciało zabójcy Abrama . rzucając się z mostu do kanału. W pie·
lekarzu wstrzasaiące wrażenie. Zmar- sprawa iamierzchła i dawno zapomnia- Lincolna zjawiło się w charakterze, karni rodziców przyłapywano go niejed·
tego kupca lekarz n!~dy przedtem nie na.
osobliwości w jednym z wędrownych nokrołnie na kradzieży większych s.um
~eczvł, a znał go tylko dzięki temu, że
Abraham Lincoln został zamordowa cyrków amerykańskich. Ciało było za· pieniężnych; pieniądz~. pochodzące z
" Spotykat s!ę niejednokrotnie u wspól- wany 14 kwietnia 1865 roku, w teatrze balsamowane i każdego wieczoru było mętnych źródeł, trwonił .w niesłychany
nych znajomych. O g-odzinie 3 rn. 40 pod' podszas gdy na scenie odbywał się wystawiane na widok publiczny. lden· j sposób. Fiszer był siedem razy karatt}
C7.as swego tajemniczeg'O snu lekarza. spektakl.
tyczność jego została stwierdzona przez za r6ine przestępstwa, potrafił on za
chory spał jeszcze zupełnie smacżnie,
Zabójstwo prezydenta Stanów Zjed· oficjalne świadectwa władzy i lekarzy. I każdym razem symulować chorobę urny
tak, że trudno tu się dopatrzeć owe20 · noczonycb zostało dokonane przez akto świadectwa lekarskie opierały swoje słową, tej okoliczności zawdzię·czał ni~
znaneflo w spirytyźmie zJawlska, pr.ze- ra Boota i miało podłoże fanatyczne. wnioski co do identyczności ciała zabój· skie wymiary kar, które nie przekracza
każywania myśli na odległość.
Boot siedział w sąsiedniej loży i wy· cy prezydenta na tem, że proJi:tienie ,. ły 3-ch miesięcy · aresztu. Pewnego razu
W związku z tvm n!ezwykłym sn~m strzelił celując z odległości kilku zaled„ Roent.gena 'Wykazały złama~i? nogi do- . Fis!er, który należał do straży ogniowie kroków.
kładme w tym s.amym m1e1scu, co u,. weJ, został aresztowany pod zarzutem
budapeszteńskiego lekarza, przypom;.
Wystrzały Boota wywołały w teat- Boota.
podpalenia. ZWTócono uwa~ę. iż tJrzed
na się podobne zdarzenie opisywane- f rze wielką panikę, korzystaiąc z któMinęło 28 lat. W ciągu tego czasu · kaidym prawie poinrem,' Fiszer w po~ei
kome.n towane w literaturze okultysty- rej Bootowi udało się przeskoczyć na 1wielokrotnie powstawały podejrzenia w 1rzany sposób kre(lił się w pobliżu mlejcznej.
scenę. Podczas skoku jednak morderca 1 kierunku autentyczności mumji. Nie- sca wypadku. Podczas rozprawy przy.
W roku 1888· zdarzył się podnł>ny dantał sobie nogę, lecz mimo przejmu-1 którzy twierdzili, że jest to ciało nieja- 11znał s;e on, iż iest sprawcą pięciu poża·
wypadek lekarzowi Golińskiemu. Oko-'. jącego bólu, szybko si,ę podniósł i nie.· 1 kiego Jo~na Saint-Ell~n,. lecz po pew- i r6w. Po_nieważ sąd przysię~lvch . uz~ał
ło godziny 3.30. po obiedzie kładłem s!ę : zauwa~~ny wydostał · się przez. zapaso-1 nym czas?e ~kazało się, .ze Samt-Ellen g? za mepoc~talneg~, został um~~m
zwykle na S-Ofę, aby „uciąć" malutką ; we wy1sc1ę z teatru. ~!l. komu, k~óry . przed. śm1erc1·ą zeznał, .Jakoby . on był , mon~- Gdy Fiszer W'7Jechał do Ros11,. ca
drzemkę - pisze dr. Goliński - która oczekiwał g~ przed we1sc1e!° - zb1e~ł: właś1?1e. Boote1?1 uK.rywaiącym się pod Ił~ ~uaste~zko ~et~hnę~o z. ulgą, . rov.:.trwała zwykle godzinkę lub czasem na I Po upływie dwuna~tl! dm od cbwi~1 · nazw1sk~e~ Satnt-Ellen. .
.
.
niez rodz~ce ~yh mezm1':.rn1e radzi. . .l\1.1. wet półtorej godziny. W lipcu l8S8 r., ! dokonania mor~u pohc1a- według oh·
A więc w dalszym ciągu me wiado· , mo to .ta1emmca zbrodm~ .dokonan.e1 w
gdy jak zwykle. drzemałem na sufie cjalnych komunikatów - schwytała 2a 1 mQ, czy w roku 1865 zoslał stra~on~ Moskwie ni! zost?ła n.a.razie wy~w1:t1~
śniło mi się. że budzi mnie przeciqgł)i b6jcę i aresztow~ła ~o. Został. OD ska· prawdziwy _morderca prezydenta, Li~c~l na, gdy~ ani r?dzi~e ani też zna1~m1 1·
drzwonek przy drzwiach i że ·zosta- zany na karę ~~1erc1, która tez ~ykona na, a .raczeJ pewne podsta:vy istme1ą s:era me "znah blizszych. stosunkow, iałem wezwany do chorego.
na została naza1utrz po ogłoszeniu wy- do twierdzenia wręcz przeciwnego.
1 kie łączyły go z Rysank1em.
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wam naszeiro cze zarobi się kilka groszy„. Ale lnk tu 'Dz 1 eń był pochmurny, dżdżysty. ZnO-:
..
.
wu o. garnl;\ł go niepokój.
przeprowadzić? .•
STREsZCZENIE POCZ..\TKU POWlf$Cl. mistrza.„ - rzekł Lenczewski, wskuu· myślisz. · bracie,
- Muszę ich z1taleźć.„ Muuę .. Za
'w Kato~·i.a.;:b popdniono ia1tad\<iwe, jąc na Knechta. - Wyja.~ni.f-em mu Jui zwrócił s'e do Wosiaka.
- Bądź spokojny, - odparł zagad- 1wszelką ~cm;„. Choćby mnie to lydę
mord~r~~wo Ohara wroJniari:y P.iidł W$P 6 ł: 1po drodze o co chodzi. Teraz trzeba się
tó
•·
· • 'ć co do szcz~ó
~łd.,;kltl fabr) k1 chen11kalil. Ka1111eni~.:lu ··lk
- ; .. ··
- Zostawcie mnie te sprawę, jul miało kosztować...
ni·ęty
W:
U.!"OWI
.o
ty
I<atruen')e~oraz Jteo tlina 5twier.izóno. te
j Uporządkował swą . odzież i \Vyszcdł
"'.
- L:zy chce pan zabrać dziewczynę? ja załatwię„.
ki pra~'Ował óstatnlo nad dJmosłym wyna·
Len~zcwski nie oponował. Wo43iak . na miasto. Kupił pnpołu1.hliową gatci·ę.
tazkiem. który m1al spo_wododać ·orzewrót w --- zwrócił się doń Scheidema.nn. - Mo~zie..tzime Pr'-'duk~h farb Zwłoki wykrYl!> że PMI z nią zrobić co się panu Podoba·„ dobrał sobie do pomocy· Sdieid~.ri'aMa Znalazł tam szczegółowy opis Dl•c11y~h
j zajść. Okazało s;ę. że Czy1iskiegu· pr.ie
I
dl • ·
·
zabra\;~ mozna,
w opan..-er1onym ubinecle posiadal11.:vm ·
. acz.e~o n~·:· - I obaj przystąp·li do roboty.
~kząe dzwonki alarmowe 1 do l<tóreito, nikt
- Knc-cht pol?suł nam cały intere~.„ I \\ icziono do szpitala, . ~dz.ie · od~~'..skał.
11ie m1al prawa wstępu_ Z biurka skradziono odparł Knecht. - Musiatbym Ją naJp1erw
b no
k
zw ł oki St
~ć
t
J L
k ł S 1 J
.
· · z.Obaczyć...
dokumenty, doty.:zace wynalazku.
... as a.za .r;i
- Nikt nie ż~da żeby pan t..~wał -.. mru ną c 1e1 cmann, g y \!OCl~W przy omno. •
~~eJrzenłe Pa4a na wspólnika K11mle·
r
my~h•l
nie
Kazik
Ale
prosektorjum.
do
wyszedł.
ski
be"'!'łl''~~
·
M . .
k
a1e,·k1e10. frvdenka Blatta. który Po pe- kot
l>Jaczego? - zdziwił się \V'l~l.tlt. ; teraz o tern. Głowę jego zapr.t<\tała inJTZ~:··
a w w.or u... oze Ją pa,n
Wil\m cza~le umiera w szi11tału dla obłąka·
:
.
- Co teraz zrobisz. skoro Knc.:ln 1na sprawa:
•Y.:h. opetany ,El<aś mania prześladow~z~.1~adna dziewczyna ... Chodź pan, pokaze
Odzie Ich teraz znaldć?„ w ~Jaki
chce j~ zabrać również do Wiln;1?„
.
~ J>OZO~tawt ... n~Ro pami_etnlka wynika. Ją panu...
..
' ?
. J
'
•j
• , '
•
.
,•
'
\U
s~he1diemann WYłt nllllt miał zamiar uładt1ć swego wspól· 1 Wszy·scy wstali.
adz ę. „.
n łaśn e śv.ietme się skłaJ<t.„ a sposób uv.ołmć
k" , . lt 1 kt ~
ł
.
nika. ale zbr\ldnt tel nit J><>pe(nił.
1
Jcszae rnz udał slę do „Rude~~->''.
P<! śmler„t Dlatta klerowni.:-zką fabryki , cią~nc\ z ieszem pa a ee ry..,~ną a- pojadę z n:m...
Wiedział. ie tam kh najpr~dzej spotka.·,
I cóż z te~o?
.
zostaie lt'~o tona. pani Ila. która raz lu!ltarkę.
d · ł
· h ·
·
d
A
c-1.
"
d.··, b
.1 .
_ "
\Vyi;;zli do sieni, a stamtąd po krętych
u.:iekla od S'\\ ego mda z P<>deirzanym os.o·
le ROSP~ arz ni~ o ·ni\.'. me w1~ lta.
~p~owauzę wa.• :lga1:e.„ :::i"r 7 V·
bnikiem. niej&k1m Szarklewi.:zem. Osohnik drewnian~·ch schodach przedostali się na .
Jui m·ał ~annar W\'_J<.ć, gdy na pro-·1
t~n poriudł lt Jednak. 1dy .Blattowa stra·lstrych. Sche-i<kmann roz~wioetlal dro"ę m~ Z: nap1.sem „Hut~ol , wypełnioną ka
wis-z c ~a mieniami 1 szmatami oraz kuf-er. w któ gu natkm\ł s·ę na Wos1uka.
Zd. 1 kl6dk
jiatark
ciła środki do ty~la.
się masz, przyjacielu?„ -za
j , ł- ł Jak
rym będzie Jadzia.„
SktenotY._PisłthJ w .fabKryce .Blatta I Komłe- órzwii~h 1.eJ,~eJ' z kom~re'k i· w.ąsi._,..,,,y
\" · k , •i . 1· d · ,1;
:
tk
I) 0 t , h
_
· J "'"
nIe,· lego ny a adz1a rzy-.•kówna. zarę.::zo 1
: \\ yc.ą~,1 ąc on rtt "ę osia
'v
a
"o
e~.
r_ozn111
~
wsz~s
czas
~
~
w
lochu,
óuszne~.o
ciemnego,
do
wesz.li
I
ł'laszkowo;kim.
Ka.z~iem
z
na ni~off.:Jalńłe
l!prekuń'ein flaszkowskiesto byl Kilmle- którym leżała skręrowama, d)jed·zona, ale co będz:e, gdy przyJcdz;ec1~ do W1! 1l>:i \\no Już c11: n~e w1dL1ałcm!.. Cz vt:i. t łcś R~Zety? •• Staska w nu~y \\ yry1.h.
•.
. .
.
:'t~KI. który w 1!1Yśl testa!11~ntu oj.;:a Kaz.1- nawpól przytomna z głodu i wyczerpana I na?„
- N·e bóJ Się skrzynia do Wilna I towafl.
. a dV'IJ>Otiował Jel!;fl kap11alem w sum·e Jadz'
fi
d ł
·· ·
· lk ·
T '
· . · ·
'.la...
1110 '""' dolarów. Po zabój'!twie Kamienie~·
:isz- .Wiem.:. - o _Par ponuro
Knecht pod:s1.oot do dzioewczyny i me do!edz1e... rzym~•. t~ ? NtYk z.a
k•e~o okazało się, te pieniądze te zostały z
Drzyjrzał się jej uważnie. Odsłonił nogi, 7ebarm, a wszystko póJdz·e Jak PJ mas- kowsk1 - Ne wl<lz•aleś S~hc·dcmanna, .
banku wy~ofane.
:ilbo Lenczewsklc~o?
fad~ia na_~·11zule znajomo~~ z. detekty poklepał po bi.odra.eh, prz~~.mał rękę Po le.„
I OC1.:Y
na ·Kazikrt
spojrzał
Wosiak
-·1 ram'1.0na"'h •vv•z,,,..... r~"'1·ł 1"ak li"·"-1~z-....i
wykry
się
~ode!muie
kt~ry
c..:zyń~k1m.
wem
·
• •
•
•
•
•
•
"'"
Li;tl\ •
.... • 1•v... '"''"
<:la spi'aw.;-ów taiemm.:-źeito morder tw'ł. , J•
1 e karku. Noc mu s1e rozjaśniły. \V tej chw1h wpaJła ·
~1r.itnan
n::t
pędził
·Kazik
•
, Cz~ń~ki do.:ąod.?I do wniosku. te na terem~ dilarz, k1wu)ący stairz~·znę:
JUŹ zapadła, a on b.egł przed s1e!-i1c Jak mu do ~łowy bajeczna myśl.
.
- Chu'7hro„.
Pols~1. &r~'luJe taiemnkza ba~Ja „Ruhinowy
1 - Siuka~z LcnczewsktcitOAr-,,...,_.lilllł
,, . 7
- Da Jej pan ża.rcte 0 znowu od:zY-f "zalo,1•1.
Pler.Ąleń . do której n~leta zaw·~d-Owl oszu·1 J„
· s·iaua
c..pyta I - \V Iem o co cl c bo J .l.I.„
b
1
1·
·h'
t
t
lk
R
·t
k
S„he!deman
Khm.nak
włamvwa.;-ze:
1
kl
o
ę.
w
„
na
ann
przys
o
ty
az
~osla-k'.
.
zachec:it
...
y
s1
a
s
•
inni.
l
iak
Wo
••• ,._f ł
Ody wychocMll, Jadzia ję]\nęła cf.cho. -i:abrakło mu tehu. :A.le go tllO\ylJ„ ' QP_·_ iinl{adanw •••
<:z•onkowle b1ndv „Rubinowy Ple>~ie6''
w
Fh1~1kowskl n~ci43nął mu rękę.
Sdie.l~emaQn i len:zewski. wysylaią do Ja· jak~ch·by chciała coś MWied1zieć czy też derw~ło i biegł dalej.
- Wiesz ~<lzie są!„
- Łotry.„ - mruczał - Porwali Ja
dzi l!śt. donos~ąc. te .ł'h1„zkow~~i ie,t w nie o coś JX>pros.ić, ale drzwi zamknęły się
•
f>>OZ~„.
.
'
.
. ·t I roz Iegł się
bezp~(.zt'l'i<iłW1e. Za iel pośccdni.=twem 4;b"\
- .aral c• w~zvst~o OP.'.>-'·I cm... ia
.
zamy- dz ~ ę .•• ono7:e·
zgrzyt
na ty ~l 1mrn<:.
zw.iblć do warszawy czvtaskicito.
W dah zama1aczyły p·erw5zc !atar- daj .. - odrzekł Wosiak.
Jadzia Pu otr:rvmaniu listu. wyiełdta do kane1 kłocłkr.
K:lzik Rotów bvł ~o ozł.odć za l·nforn~e miejskie. Wybierał najc1d1sze. naJZłoczyńcv wróciili do i·zibv.
Warszawy. Lencżew~ki przeqsta:wia ste la·
- Ile chcecte za nia? - zapytał mn:ej zaludnione uliczki, by nikt nań 11acje o Jadzi. O~:irn~ła R'O n<1l{le nle~0 wywiadowca ~a~szawskie~o .urzędu
. zoha.· ł Ją
' 1 . I 'lrZ-07.WhJęzor.a t~sk nota. c11c1a
. . .. zwo.m
\V m1es\;1e
'
r
: zwr óci'ł U\\ag1.
<:>l.ed~zeito i namawia 11\ do nap1'iama listu Knecht·
n.e
·
wzvw::tią·ego Czyń<\kiego do Warszawy
- Po ,i:;oo zl0tych na kaidie.g-o bez tar- kroku. Idąc jak<lŚ pustą uliclk:t, zasta· czyć, uśds.knć. rozcntować, prz~:i11;ać•
(hOtel , Victoria" pokól 225).
T»rzedeż żył t\'lko dla nit'I. nie wiied:zial
. Jad_zia. nie przeczu":aiąc .nic ..złego nap1 7 gu... Jest nas trzech.„ - od1parł Len- naw'ał się:
- Dokqd teraz pój~ć? .. Od:d~ jej szu jeszcze w Jaki spl"lsóh pohiorą się kieidysa_ta list, który Len~zews~i scbow~! do swe1 cz.ewskl·
l z
..,. •
•
· k •. a J.e 1eszcz";
· k~1w1·e
· o tc.J· por le ,"- 1.: hc1· złapie
- ·se
w ł pa:
-. D•,żo
k1eszeąL gdy Jadzia chc•ah wy1<ć z po.
m~ 7.rezv~nowa „
r. - kać ?.. Gdzie
ł'l"no a
· ·. ··· - zaoTV\
koiu. banJyta zatrzymał Ją. nakładając
teJ myśh . .1e~7.cze ~1e nie poddał, jesz ... ze
demanna łub Lenczewskiego?„
.
.
Tysiąc da1ę.„
Jei kaiaanki na rcce.
Znał ich kryjówki, ale nie wiedział nie powi€id1iał: „NI~!"
Ro7,ipoczęly ·się tairg-i. Kooc~t d-01~, rymcta~em detek~yw dowied~iawsz.Y ~le
Nie mńg-ł znieść tej mvśll. że mote
ze~ar mh!jski wyOd dOZfl~cy, ~e Jadzia po otrtyman1u 1ak1~. wat po 50 z.łotv•ch, Lenczewski z.god·ul od której zacząć
· j~J
d
"
. I
. Td .
'
. • . .
.
IOŚ listu poie.:-hala do Warszawy}, udaie się wres7cie setlkę onnścić
a zia CK'r!), . ffi?'-e W\.r;oą zono . .
dzwon'ł trzecią ~odzmę. Prze!tradał sic:
,
·. · - .. 1' " · •
się równid do stolicy, by l• odna1ef~.
przez ciemne, głu1.:he ulke . ~p1ą..:t. go k.rzvwclę .. może c. i mkczen.imcy pastwią.
Nuech. bę9iz1~ nasza st~~ta .... Da
Po. s~o~eniu wal!(! z ~encżew.sk1m
Sch1119ema11nem zwaln1:1 Jadzię i rąk opry· tysiąc trzv.sta 1 h1:erz .Pan dz1ewc~~nę .... miasta. drżąc z zimna i w:elkiegv tde- ~1ę nad mq!. ••
\Vosini< wvcztt:ł hbtralny wzro1< towa
·
- Tys1nc <lw1eśc1e!... O~tatme sło- n •rwowania
S'ikó~. .
Wiedzlał ie teraz wszvstko z
rzvsza.
I
d
ł
d.
·
·
'
, Blattowa prol>(.nuie Jadzi wspólny WY·1 wo! ..• - rzekł Knecht ' PiOwstając z· krze- \:. za~rzym::i
1 się prze · ma vm
.·
·
•·
1m· : . · . .
. . s,Ja.
.
.
Jaz1l i~gr~nlc~- . .
·
·
.
mm zrobi.
k1em 1 zapukał w parterowe okn,1.
·
.
. .
Jacl-z1a Przy1mu1e tę pro®zycię I razem
. ilo~c!. n:fe znał s!ę na
Nie roz111T11i::tł m
za szvbą ukazała się rozc:wctirana
wy1.·_eżdtaią ~o. Wiednia. gclzi~ zawi~~alił , Przvrn·C'1~le ~dlhy!J J?O cichu krótką T!~
tern. \Vie-dzbl tYlko. ze z:lkoch:lrn są
p · ł
..
. k; ś
zną1omo~ i mzyn1erem Gustawem l{eme- rndę. Wos1a:k 1 Sche1dieamanm naleR"ah.
1
-,~zwycz:i] znśle~i€'ni. fotwowiierni .1 na iw;:
go
olna
rerriBlattowa za pośrednictwem •wei<> urzęd. aby za:kończvć int7res... Leocze"':lilki je- ~-fd~~ ~ur::~ K~~~c~;~~i~I:
"?J. A tnk1 C?low1ek tył mu wbśme w .teJ
h. ?
_ C
nikt!, dyr. Lentza. zamierza skupić w:ezyct- "zezie się waha.f. \\reszcie rnle~ł \\ sk11tek
~hwili flOfrzehnv.
o~e~o c ;;e~z ..
k'e weksle Reinera, by uzależnić iO od namowy kamratów I również zgodził się
Zn siedli J)rzv stolikn. Woc:i:ik 7.Clmń·
.w rz! :' 11
oo propmlowar.a sumę.
.
.
.
•iebie..
Kazik ·hcial płacić
- lrlt g-dzie ndzteJ ... U mn e pełni·· wn f1ac:7kę w6d1kJ
- Ale stawi:lm wamneik - zaRe:ner ośWll!l~ZA ~1ę 0 rę~ę .Jad:t~ lecz
'
=~owa sla.ra 91ę p~zeszkodz.ić i.eh małted- c:trzeg-ł się nowy władca fad1~i: - Od· ~pią ru podłogach ... - odparł gosp'l· ale \Vo~lak na to nloe po;,woPł: '
. - Zos-t:iw. moja <;fr:lta... Zrobilem"
.
.
darz.
Mill'J-0 to między młodymi nawiązuje sle t·rainsporti1jede mi ią _na dworzec ..• '
·
~rubs1,e „hopv", stać mnie na to...
- S~hc-1demann Jest?„
- Dobrze... - zgnd11iit się W~iak-.
coraz ściślejszy kontakt i postanawiają sie
- No. '?a·claj... Od.zi·e I .e-nc 7 ewc:k1...
.
- Niema„.
pobrać. Reiner przyb~wa do Katowk: I Już ja to z~.htwię... Kiedy eh-ce ją pain
n·.,.,.1~ 1·w·• si·„
.
·.1~
- A Lenczewski? - zapytał Ka- nd7 Ie cI1e-1~mann.„
z \VarszAwv?.
przedślubne. .
przygotowania
wsz.:zyna
v
i..~ "rp I t1
_ .-t
. · • •
•
,
n 3
Jadzia znika nnrwk>ić
przed ślubem
a godzinę
.
Kazik.
.
- fotro .•. - oc'!J)arf Knecht. - 03-eJ zlk.
wśróa tajemniczych okolkznoścL
- PoczElknf„. noczflkaJ,.. - zwlekał
• •
,
' - Też. niema...
.Blatto-w11 zez~ie .. że wid.zi.ał~ We J&dz'~ po poł·P<lnin1 na dworzec wileń~kł„.
- Gdzie są? .• Musze s1e z rpm1 zo· dyplomatv·~zn.ie Wosl'.lk. - No. napijmy
Dn Wj.Ina ją pa·n zawozi?...
Wł·wła ~ ta.ksowki ' Scheoidem&AD~m J
le°T;!i~S:m Sta~ek. iedeo 1 członk~w , - T~k„. ~e~e czeka?. w . p·"lcia!:?'u ... baczyć~·· Kon;eczni~:·· ~atyd1mi~'\t.„? ~1.ę nai~ie·n~r! „ 7.a 1.1~'r'!wie. s)tlJ)!...
.
l<a7.1k me tknął k1el1~zka.
- Sk~d mosre w1er!z1eć R'dt•e S!t. „.
b 3111 ~y su.n~ażuie .~a·~kowskieg~. c:hc'c wy· T.t~ to zal:.itw!c1e, to !Dn'e nie .1bchoNo, powiec1z nareszcie„. Gdazie onł
Ale pewme znowu • żeś coś prze~kr J·
łudz.1ć <~ n·ego pien oą•~ze: Padkowelci kate d.z1...
- nr.brze ..• - ZR"odzłl -sii: \\'osiak - bał. skoro zwracasz się do nich po pu- o;;ą? •••
fi k
m1st~v;t~ na~epM~ dnia
- \Vv1oi1!... \Vld1ę, ~~ drtysz ca1Y· ••
skim:sie WY era 5 ę wru z as?. ow· Jntr" o trzeciej srntk-łmV s:", ri1 dwnr· moc.„
- N'e pleć bzdur„. OadaJ, gdt;e są!. 7.lmn() ci? ... No. si11 p!„. Pii!..
Podczas walki z Czyńskim Stasiek zo- en .. Pzlewczvna b~dzie w s'<rzyni z
$iię!!'neli nn kioe.ti-"-7..ki. nopiero po trze-- Niema ich u mnie!..
s!~ie ranny. flaszkowski wyrzuca szofera rzarr.ym nap:sem „Hutv,J'Jl".„
Twarz znikła zaszybą. Plasikowski ;I.ej kolt-ice Wosi:tk haknał:
- Zrobione„.
z taksó.wkl i wpych~ detektywa.
·
·.
· ł się
·
.
ł z ," •E'?~·.:nl . kilk:-.
.
1' nec ht wyc1ą~nn
walka.
\Vyw1'\zała
co.? „.
- Cl 10d7.1· cI o tę d111ewczv.nę.
na u1·1cy 1· z:ist:inawta
st ał Jeszcze
kuli poBc!I.
l)adasle00zacięta
Stasiek
1
- Ta:k.„ \ViE'c:z co "I~ z nią <:t:-ln?..•·Pla-.zkowsiki porywa detekty-wa I WY· pom ętvch banknotów. Rzuc:t J.\ na stół Przejmował ~o coraz wiekszy z'<,b. Te
raz dop:ero spostrzegł, ~e nie nosił na- ?:ffnvt:ił Flac:zkow!"ki. wpntniiac ~ię w ie-"".ozi go za miasto. ~zie chce do~onać na i ośwfodczył:
Daje. zadatku 600 zlo•ych nesz wet kapelusza Podniósł kolniert nafta 1 i;ro rm!"f)T:lczkowana twrirz i:ik w tec7e,
_
nim zemsty .. leci dowiedziawszy się od nie
\V
. tk ,· ,._ :i ;
\\' 1 k
.·
·0
.. ·.
··• "'
~
·•
go. te Jad~tę Porwali S1•ht>ldemann I Leno~ :i WS7.\'C: o "ie. 11.r' -c: e .... o
h.:111,,11'1
Po chw1h btegł dale).
' <!żewski. zos1awia Czyńskiego na szosie 1 ta iutro na dworcu.„
nic "'fa~ to chrnl· 7 a~a eocyklope<lJa, bracie ...
Ka7dy otrzvmi:ił po 200 złnt:vch. Odv . wszystkie spelunki, lecz ni~dzle
.
.
J:>ę:dzi do miasta.
zatarł mógł znaletć swych dawnvch towarzv A 1al\te„. No. ~mp!. ..
Tf!I!czasem Scheidemann, Wosiak I Len- I\nc"ht wyszedł, Lenczewsk!
f'l:i~7kO\\'~kl ci~trnt ki~lisze.k o podkiszy. O s'.ódmej z~ana był tak Lrnę~·zoLe~;~;:~;x~r~~~~~~iii~: fc;>b;r~~~~z!ia~ą,d~:~I wesoło rece: .
- No. 2ły intere'I?.. Teraz mo?emv nv. te n•e miał sił hat. S7llkać dillej ~ę. tlnk!lc g-o na mfn7.1?:ę.
qzie M:necłttowi, man~mu ~aserowi 1 ama-1
- Oaclasz. c.zy nie zad.as.z? 1„ ..
ł<?rowi ..i.·.i.nt~atny~·· Interesów. Wosiak lll'a· hvć sookojn 1••• Niech on g:ę martwi co Wródł do sweJ kryjówki I nie zJcJmułó"k
·r :
~lt
··
·
b'',
b1a z ;xhe1demannem na . bo.:zku lntere-1.
1•utro • ) '
"alszy ci::tg
7 O.
1JąC n ~- T7.11Cl Se !la
z n ił zrO l\.:.
p J>OUUjąc mu sprzed.anie'' Jadzi bez w·e
1
"'l
\u
Gdy s·ę obudził była Jut dwunasta
N~m spadnie kfopot z gfo\\ y , je~l-1
j
~~ Leo~zewskleio.
Przyprowadiziołem
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u1eczalne?
długotrwałem

płucne są

Czy choroby

płuc,

chronicznym kHzlu, flegmle,
Przy astmie, katarze szc;irytów
zachr!' pnlęclu, winien czytać każdv bro~zurkć pod powytszym tytułem Autor P. D!<. GU r fMANN.
b n 3czelnv lekari Fm•enowsk ei,?o zakładu kuracvtncJlo, wskuu'e w aposńb zupełn1·e do~lępny drogi
natu.ralne do u~un.ę::: a tv~h cięilci~h c erp!et'l. !\at.dy cierpiący ołttymuie takową na żadanle za dar·
mo 1 bez opłaty porta Na dv na01~ać pocztówkę (o!rankowan" 35 ffr l z podaniem dokładnego adre·
su do PUHLMANN & Ca, BERLltl 789, MGggelstraHe 25·25a.
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DOCENT

falknwsk
Dr. med.f\dolf
Dyrektor „Kocbanówka''

,.-

Choroby nerwowe I psychiczne
przyjmuje ul. Piotrkowska 64. m. 4
w poniedziałki. środy I 111 ątki od
godz. 4 do 6-ei. Tel. 102-62.

J Karm2zyn
U

i--

Lekarz· Dentysta

I

Południowa Z

Przyjmuje codzien. od I0-1 I od 3-7.
Specjalność białe sztuczne zęby bez
podniebienia.

-1--------------·-

I

NASTĘPNYCffl Nafwspanlaluy nadprzeb6j. Piosenki w J1tzyku rosyjskim. Ret. genjal. an~iel Pudowlci:o.a Williama Wiliert'a pt.:

IE~~
CYGAil
„ROMANSE
światowej sławy cygańskiej
Porywająca
S,P„L Bł DI oI ~łćwnej
Kino -Teatr w

Łodzi

;>od bat Rodcgo
ork.
muzyka w wyk.
BRYGIDA HELM oraz JóZEF SCHILDKRAUT.
w ro.li
Początek seansów o g. 4 w soboty niadz:ele i święta o g. 12 w poł
Bilety ulgowe watne
8 !&1ił:S84R4„Bll!!!!liZllEl!lllim„mlliiml'li
~„lllllllll„„111„„„„„„„„„„„„„„„„ „„„„„„„„„„i91llllllililBil!lilll„„~lllll'l~lll!lllll•
„„„„„lll„ll:D
1-szy całkowic~oe mówiono - śpiewny fiilru polski
Dzii I dni następnych!
według scenariusza GENERAŁA WIENJAWY-DLUGOSZOWSKIEGO i FERDYNANDA GOETLA.

U • 111aru OWI cza 20

••

.....

...

~

„UŁANI, UŁANI CHŁOPCY

W rolach głównych' POGORZELSKA, DYMSZA, KRUKOWSKI, FRfNKIEL,
Przełom polskiej p.rodukcji filmowej 1-azy 1 jedy!lf Mm polski bez napisów,
Bi4ety uliowe i fa4$e-pa.rlout

Dla młodzleiy dozwolonel
li
aDEll9ę'lillllRSEIEM:~~D:J"'1"~·tt""l"ll.?IB•mlRll"AttA UAC
Dziś i dni następnych!
D:lwl~kowe Kino

MALOWANI"

\l' ALTER,

CHA VEAU

SKONIECZNY i ł.unl.

bezwzglę<ln.ie uiewatn.e - D1 ł poc1, o g. 1t•ei przed poi
Dla młodzieży dozwolonel

a oa •I
1•1:l--M-•1tDziś ......
Ci5•11!!•9••„··--------·Eiiil•••••••ma•11
i dni następnych!
Najpiękniejsze arcydzieło pol~kiej produkcfi

„BEZIMIENNI BOHATEROWIE"

.J:t.

Rekordowa obqada ról głównych: MARJA BOGDA ADAM BRODZISZ, EUGENJUSZ BODO, ZULA POGORZEL~KA, STEFAN JARACZ.
Scenarjusz: E BODO. Muzyka j chór H. WAR~A . .:_ Początek o g{)•dzi.n.ie 4-ci po J>Oł., w soboty, t11:edziele i święta poranki od godziny 12-ej
w poł - Passe- r.artout b;Jety uli;iowe i bez.płatne prócz urzędo wych aż do odwo!an·a niewaine.

•••'l!"lltillMFICle;.~~~·
l!llMR•11•••·illi•11•1111111111mE~•&ll'4!1::.1~~&5llW!!llillll!ll...
eem:aewim11•awm•!iawlill1l·........

Diwlękowy
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Dziś

o

1+ ._

poraz ostatni!

MIŁOść AińrR1rin
~ ~.~.~„~"~··· h:~:~···" JEJ EKSCELENCJA
„..,
„
T••" Swletony

•

~~111aa1m11:=-:mi~iaz....ur.;1W:i:i~!lii:ma~!k:!9!!i„„ll!llmm111~iB111~1t111:mu111111m1•e-

Chorzy na ruptury Hóine ka:euwalll

P1&~POWt1lldnł• na

t9J2 rok.

Na podstawie teoretycznych i astro
logicznych badań opartych na kilkunastoletniej praktyce doszedłem do wnio·
sku, iż dla pewnej grupy w 1932 roku
za1dą poważme1sze zmiany:
Przeto z altruistycznego punktu wi·
dzenia radzę szystkim zainteresowanym zwrócić <się osobiście lub listownie do słynnego astrologa • chiromanty
i mi ·trza wiedzy tajemne! Wacława
PYFfELLO - on Wam powie jak najdokładniej iaki fos \Va~;zejtO życia bę·
,.
dzie. Za anafl# stl!z~'6 fJ~ą J odpowiedzi slynnego MEDJUJ\\ oplata tylko zł. 3 rr. 50.
ZAMIEJSCOWI mogą przesiać datę urodzenia I należ
ność przekazem- lub znaczkami pocztowemi zalączone
wewm1trz listu.
Adres: WARSZAWA, ul. Bednarska 17 mieszk. 57,
OSOBISCIE PRZY.IMUJE - CAŁY DZIEN. Na żądanie

RUPTURY. jako!eż blectwa nie
wolno zaniedbywać, gdyż skutki dla
życia ludzk ego są bardzo niebezpieczne Ruptura staje się wielką iak gło
wa ludzka, spow?dowac może śmier
teLDe powikława ktsz~.
Specjalne lecznicze bandaże ortopedy.:zr.e gumowe mojej meto.<ly usuwają radykalme nain ebezp1eczn11?jsze
i najza.starzalsze ru;itury u mę.ź czyzo
kob;et i dzieci bez operacji Na skrzywienie kręgosłupa, przeciw twon:en.u
się garbów i gruźlicy kości lecznicze
Dla skrzywio11vcb oóg
gorsety ortopedy.:;ne
płaskich i bola.cych stćp wkłady ortopedyczne.
Sztuczne ne>gi i ręce. Zakład ortopedyczny,

Spec I. RAl'APurt·r

przesyłamy

ortoped, ze Lwowa, ł.ódź ul. Wólc„ańska Nr. 10,
front, parter, tel. 221-i7.
l1v-I AGA: Osobiste jawienie sie chorych Jest
konieczne. Ubezp1cczonvch w Kasie (:horych
m. Łodzi przyJmu1e.

objaśnienia bezpłatnie.

w

C"

PODZIĘKOW ANIE.
skradam serdeczne podziękowanie
WP. Dyr. J. Rapaportowi, ?am. w Łodzi przy
ul. Wólczańskiej IO (front parter) za umiejętne
dopasowanie mi bandaży na przepukJinę niosznową i pępkową. Dzięki bandażom Jego meto
dy czuję się zabezpieczony przed atakami,
które często zagrażały memu życiu. Liczę lat
74 i obecnie czuj~ się bardzo dobrze.
.
{-) GRA.IMAN M.
Aleksandrów, ul. Spacerowa 23.
Tą dirogą

•„

Dr. med.

-
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REICHER~„~.~!;~~! ~~!~.

la rutynowana nauSpecjalista chorób skórnych lczyc1elka. przvietdta ąca z Łodzi,
I wenerycznych.
Łask, z11ło•zeoia:
Leczenie d aterm1ą. :t.lekłroterapja.
Południowa 28, tel. 2.U I ·93 Pani lJ•rowa Szenlker, ul, Rocba S,
Od 8- U rano i od 5-8 w1ecz.
od 2-3 P·P·
W we-ziele od 9-1 pp.
Dla niezamożnych ceny lecznic.

Wasze zdrowie, Szczęście i powo zenie źy·
ciowe, Duże ofiary materjalne
zależne są od jakości towaru. Nie każdy dowolnie zachwa
ie.ny towar. lecz w ciąc;!u dziesiątków lat w całym świeci~
wypróbowana jakość za~luł!u e na Waoze zaufanie.
TY~?-.!'~~..!::

A" -,_ _ _
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13EZPlATNIEt CZYTELNI··'
KOM .•EXPRESSU Wl.ECZ
_ILUSTROW ANEG~"
Napisz Imię, rok, miesiąc u-

I

a tólC""- .-:::::::...:
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Ro m a"t
z a e
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polskiego i rachunkowości
szybko wyucza rutynowany nauczyciel
a Starszych spt'Cialną skróconą metod•.
•
PIECYK szamotowy małv do sprzeda- Aleja l Maia 5, m. 8, front, lil piętro.
oktrzymaszdolkreśśl~
~~dzenhla,
AKUSZER·GINEKOLOQ
Pi~~~~w~k~Rr9I'"te~~\'~~-~9.
- - ·--·---·- --- 1·
~
k 93
k
p
e c ara teru. z o no ci.
b" . kT I) 1
: m. I„ prawa o•:
bezpłatnie. Poznasz kim nia. iotr ?w.s a
T na 55 77 przeznaczenia
dprzeprowadził się
wrzv przystan k u tramw pa 1ant.::. -=.1
jesteś, kim być możesz. Psycho-Gra• .:yna I weiśc1e, 3 p1etr~>, od godz. 2-eJ CZESANIE pań I zł., manicure 80 gr.
.
Czynna .od 10-eJ rano do 7-.eJ w1e1;Z. awa zka 10. et. I
a;oleme 50 gr., strzyżenie I zl., Piotr· folog Szyller-Szkolnlk, Warszawa, żó do 4-eJ.
w niedz~ele .1 św1eta do 2-eJ PO poi -'--··-· kuwska 6U w Dodwórzu. Zakład fryortowc I rawia 47 Na koszty pocztowe I kanś~
Wszystk1e specjalności I dentystyka. B
Y celaryjoe' l zloty (znaczki pocztowe) MAOIEL okazyjnie do sprze-dania "". do zJerski, tel. 245·28.
aczno ' Sp
J:,.ąpi·de ~wietlne. lampa kwar~ow.a,
-----brym stanie. Wiadomość Sródmieiska -- -załączyć.
elektyyzac1a,. Roeotii:en, ~zcz1:p1~~·a·Spartowe poficzochy w wielkim wybo.
.
.Nr. 70.
rze poloca pracownia sweatrów.
anahzy (mo,;ZU. kału. krwi. plwo.,;1:1,
p1semn'ł
SYFILIS. wyleczaml d~Ję
Dr med
Dr. med.
wydzielin itd.J . Operacie. opauunkl, Traugutta U poprz o1lc. l piętro
HlPOl<RED. udzieła IY>~~kl od 1000 gwarancie. Leczę też ..:1crp•et11.l iO·
~I
leczerie żylaków zastrzykami. Wizyty Uwnga: dorabl~m st~PY do pończoch. łł [~M~~
do SO.OOO zip Informacji udzielam be:z. lądka, wątroby, płuc, nerw•>We, ser•
ł
d treni ó
r. St'
na miasto.
płatnie. 6-ll."O Sierpnia 10, front II p. od cowe, kobiece, weneryc!ne, reu:ua·
.
W
Dli?
O
_
_
-~~}_'.
złote.
4
Porada
tyczne, artretyczne, skleroz~ ;td. '10-1 1 3-7.
Porada dentystyczna oraz wenerolo·
Zgloszenia pisemne i JS•lbi'\te l !cz•
I
powrócił
Dr. m~
sdczna dla chorób skórnvch i wtneakuszerja i WYPOŻYCZAM suknie balowe oralne podziękowania. ZaklaJ Przyr..td1tChoroby sk~rue
rycznycb oorada 3 złote.
~eney.c:ne •. edze· choroby kobiece śluhne Po cente ni~kiel. Piotrkowska lecznicrlY Marmolowej, l<ró!l W:.ko1 Hu
31 \a, R_ ynek 18".
Z94 prawa oficyna 111 piętro.
.
p
tnie kia ~rml tą iaDR MED
- __ . ___ - - - - - - - - - rzv1mwe
ermo oa„u ac" o·
•
•
•
1
7
3 5
.
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Mo łti~~~K~rfi od - i od -s JAK ZOSTAC detektywem. ŻądalcieszyaKA
Andrzela s. tel 159-40.
r.at~·chmlast bezpłatne! broszury wvia- to t nąraEra.wt~ e!e' trrc.wrrzści. A ~Q,·
Specj~lista rborób skórnych, weneryczl teł 170-60
•
śnlalą.cef. Wydawnictwo „DetektyW", 19~-00~ C~ny wbardz~ga~i~kie. wCzvn:~
tel.127-84.
lnycb I moczopldclotwvch.i flektroteraplt, Przyj:nuie od
akuszer • alnekolog
1
d
Warszawa skrzvnka 892
. 0d 5
d0
1a erm a.
„
1
PrZfZ ca 1ą obe bez przerwy. 10 prQC.
•.
·
'
•
•
•
PP·.
1.
5-9,
od
I
śR()DMIEJSKA 29 ( d<:. wn Cegielniana Przyjmuje od ~odz. 8-11
PRZYBLĄKAL sie pies s1pic. Można O· rabat.
iw medzielę od 11
t · w niedziele l św1eta od 9-1.
nr 4), tel 134-90.
debrać. Kopernika 24, &~ławski.
do 1 00 ooł.
Godz.i.ny przyjęć .1 0-12. 3-7 po poł. lJla pań oddzielna po.:zekalniL
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urzednicy
miejscy
5 milionów
mieszkańców
nie
na
w Polsce w
10 lat
przybyło

godzą się

ciągu

Najbardzfe) wzrosła
Wilna i Kr~kowa

zniżkę płat

Wystosowali oni meoiorjał
do p. ministra spraw wewnętrzoyeh

ludność

~

(d) Drugi, powszechny spis tudny.ści,
Warszawa, która w 1921 roku u„
(d) Jak wiadomo, pracownikom ko- j
Ministerstwo spraw wewntęrznvch,
który odbyJ się. w ub:egłYm miesiqcu, 1czyta około 950 tysięcy ludności, obec- munalnym miast polskich grozi poważ- , orjentując się doskonale w . tei sytuacjj,
wykazat, że Polska posiada obecnie nie posiada już około 1.200.0zO.
' na obniżka plac. W myśl wydanych za- niedawno wydało nawet zarządzeni~,
około 32 millonów mteszkaliców.
Łódź przed dziesięciu laty .liczyła rządzeń, nastąpią zmiany dotychc7:aS?· by samorządy nie podejmowały . żad~
W potóWnafihi t. danem! t r. 1921, prąwie 452 tys. ludności, a obecnie prz.e wych statutów Służbowych, cofmęc1e nych robót inwestycyjnych. Tylko w
kiedy to odbyt s'.ę pierwszy spis Im.I.no- kroczyła już 600 tysięty.
dodatku kollttinalnego. podwyżka opłat wypadkach, gdy inwestycje są kónie•
ś-ci, ludność nasze20 kraju wzrosła pra
O wzroście ludności na Sląsku trud- emeqrtalnycb itd.
czne, ze wzl!lędu na bezpieczenstwo ptt
wie o pięć miljónów.
no _żebrać konkretne dane. Jak wi.adoM·asta nasze tłumaczą się, że na bliczne, roboty mają być dokonyw~ne.
pośród wszystkich krajów euro„ . mo, przed dziesięc iu laty na Sląsku spis ich posunięcia wpłynęła ciężka sytuacja
Obecnie zw!ązki pracowników miej
pejskich, Polska w 'ciągu tych dzicslę- !ludności nie odbywał się, to tei wsieł- .finansowa. Jest rzeczą wiadomą, że skich postanowiły wystosować do tnini·
ciu lat osiągnęła bodaj największy przy 1 kie materjały, jakie posiadamy o ludno- wszystkie niemal nasze samorządy miej i' s.terstwa spraw wewnętrznych obszet~
rost ludnoścL
ści tej dzielnicy naszego kraju, pocho- skie borykaja sie z trudnośc=ami finan- ny m emoriał. · wypowiadając s1ę w Dbn
Od roku 1921 ludność Polski wzro· 11 dzą przeważnie z czasów przed woje.n- sowemi i muszą się ograniczać we ' przeciwko obniżce płac.
sla bowiem o 18,9 proc., podczas gdy w ;nych.
wsze!kic.h dawka-::h.
W memoriale tym pracowni<:y maja_ ·
Czechosłowacji tylko o 8,2 proc. w Nor
M wskazać szereg innych środków i>okry
Wegji - 8 proc., w Anglii o 5,4 Pr!>C.,
.,, .
cia niedoborów samorządowych. Jakie
Szwajcarji o 5 proc. itd.
są te środki - dotychczas niewiadoNawct w Stanach Zjednoczonych. 1
mo. Organizacje pracownicze narażie
mimo stałej imig-racji, przyr9st ludności '
praRną zachować to w tajemnicy. Po--

I

I

I

z

I

:~:~t tych dziesięciu lat wyniósł 16;1

Nowu usirot
szkolni·"lwa zawodowego wPotsce ~;~y~os:;~:e~~~~~;~i~:~yn:.rz~:r::

W roku 1921 Polska posiadała zale„
U
.
l
sze samorządy źródeł dochodu.
dwie 6 m!ast, liczących ponad 100 tys:e
• b
b ,
d
• •
Zdaniem pracowników, gdy tródla
cy lud·nośc!. Były to Warszawa. Lódi, Die 3Wem ma
)?C WprOW3 ZOOY W zyc1e
te zostaną należycie wyzyskane, zniż·
Lwów, P~znań. Krak~w i Wilno.
'
(d) Projekt nowej ustawy o ustroju mogli się wykazać odpowiedniemi świa ka ptac ~ę.dz~e zupełnie .zbyteczna.
. Obec~ie, jak w~mka z dany~h d~u- . szkolnictwa, który został już •uchwalo- dectwami szkół ogólnokształcą..:ych.
Orf{ani 7...acJe .Pracownicze, przedkłag1ego sp,su ludności, . ~rust, po~i~da1ą„ ny przez radę m:nistrów, bąrdzt> sze-1
Na kursy natomiast przyjęcie będzie d~Ją. t~n mem?r,ał ~ładzom, Jedn?Cześ
cfch prz~s~ło lOO t~lęcy ludnosci, po- roko omawia, tl\iędzy innemi, wszelkie znaczn·e ułatwione, tak by każd)', kto me JUZ zwróciły się do l>· ttuntstra
5 adamy iuz !ed~naśeie..
1spra\\'v dotyczące naszych szkół zawo pracuje w pewnym
.
fachu miał moż· ~J?ra~ wewnętrznych z prośbą 0 auDo wym1cmonych JU~ wyzej nai- 1
• •
•,
.
'
, • aJencJę.
większych ośrodków · miejsk:ch, doli~ dowycb. 1 •
•
I nosc uzupełnle~ia swych W•adomosci
W przyszłym tygodniu p. minister
czyć obecnie należy Częstochowę. Byd
~a~n eJ szkolnictwu zow<J~owernu z danej ~-edztny.
.
.
•
ma przyjąć delegację pracowniczą i ob&oszc~ !-oblin, Sosnowiec I Katowice. poświę-:-ano b~rdzo ~ało uwagi.
_I Do teJ por~ ~~kół, Jak 1 kursow ~a: 1szernie omówić .z nią wszelkie, poru·
NaJwiększy stosunkowo wzrost ludDop1e~o ?' ostatmc~ latach zrozu wodowy_ch •. m_i;l1smy stosunko)' o me . szane w memoriale sprawy.
ności zanotowano w Wilnie, które liczy miano w1elk1e zn~czenie tych szkół, zbyt ?uzą 1losc„ Władze. si.kolne prag: I
~
obecnie przeszło 197 tysięcy ludności. które ~rzygotowuJą now,e kadry WY: n.ą >więc obecme inaczni.e rozszerzyc lWB ~ ~ „. =--.~ ..· :- •, , .·. . ' - • . '
W roku 1921 Wilno posiadało 128.049 ! kwa! flkowanych zawodow~ pracowm siec tych .szkół na terenie całego na-1
mieszkańców, wobec czego wzrost wy· i ków dla ~alego szeregu d.ziedtln na- szego kraJu.
.
nost około 41 procent. NaJmnlej stosun- szego ży~1~ gospodarczei:to.
P~z:atem w no~'lym pro1ekde dokowo ludności przybyło Lublłnowl
Młodz1ez, koncząca ogólnoks~tałcą- k!adn·e Jest omów.ona spra'1'a ksztalce
Wzrost wyno~i bowiem tytko 19 proc. ce za~łady _naukowe_. z t;.udnością . da- ma kandydatów _n a ~.auczyc~eli.
Z kolei najmniej wzrosła ludność Krako Je sobie w zyclu raói;. Wielu z po§ród I Innych kwa! f.kacJ1 będzie się v. ywa, bo tylko o 20 4 proc.
c::bsolwentów tych szkół, nie ))osiada- magało od kandvdatek n;:t wvcbowaw
aoe;. -·-'""' ._..
•
•
jąc odpowiedn"ego fac.:h..iwegQ wykształ czyn'. e przedszkoli innych od kandyctacenia i n'e mając pietn;dz:r ną. wyzsze tów na nauczyc:eu
szkół powszcch~tuC'ja, nie zrtaJdute d'a siebie radnego uych, ·nauczyciel szkół ~awodvwycb,
pola do pracy.
I kursów zawodowych itd.
inaczej rzecz się dzieje z abs~lwen
Nowa ustawa określa dnk'adnie. w
nim: szkół zawodow~cil, którzy prze- jakich typach szkół winni s;e kształcić J eB-.zioz,e f}"iko dW1a dlllli Łódź bę.d.rzdie po.c:l.iruwiiał:.i
ważn i e już rnają
zatJewńiooe ujęcie katittydaci do tych zawodów.
Qierasieńsk : ego
URODZENI pQd wipływem 1<0ZIOROżCA w przed ukończen:em uczelm.
I Wiele uwagi P'lświęca nowa ustaduJ~ 11 •t}'!Qm"ia, - l os'.a.da.Ją oharaikter prze·
Nowa ustawa
przewiduje szereg wa obowiązkowi dokształcania, obdznakomitego komika Polskiego i
~~!~:«~ci:!:i:t~~~~::j1,i) w=:ią~:~, stopni szknf1'1ictwa zawodowego, dzie;. mUJąCemu wszystkich ty ... l1 którzy po
:życia cechuje ~h aiiloa wo.ta le-.:z. hralk i1Jn wLM-y ląc je na właściwe szkoły l kursy za- speln'en'e ohowiazku szkolnego, nie
Go s:.eb ie, 'Ina.ją Z·aunafowa<Die' QO ttec:.zy mistycz• W000We.
f UC:ZęS7CZają dO żadnej SZkO!y Wyższe- króla płyt ~aimofocowyich W s.pain.ia.łe-j, efek~}'!Qh 1 wi.edzy t.ademn.ej. Pos~clają 9kłco,n.naśi:4
Do szkół będą przy1·mo~n; h_·lko go typu.
ned rew;ji P t.
1

I .

1

I

I

I

TEATR

i

''

,,

Romualda

Tadeusza Faliszewskiego

~=n~~zrJ~t:1~h'ęć
aii!~
tycz;nie :fi.is.ahia.ją się. ~~a.:=:~:zit
do ży~''!l· z powodu

pośród

ci
z
W&J

kandvdatów.
któ;„y
f

będą

~?!';J::,.~~k~~::.E•:f
!t Ci!erasie iń ski
nio~c'~
osiągną
po:tą.dany, z.~ją
Fa liszews·k i
k6J

1a1wiej

1

cea

t>:·O!l"ą:

' 1m1111111111ftiJi111ffi1ill1111®'
u. u. !·, -·
.
.J .•

s.ko„

<IJZ.lla!l.

sl.(;zęśde w poży-cilu małżeń&ki.em i w ro•

dxin!.ę. Powi.nni pakłaic:Lać Wlięcej wilairy do &ii?fu-i ie4n 111·~q 1-P ... i.
b„e i na.d.zi.eji ca le-pe.tą przyszłość. Oozl."kuje iich
•
•
ł'"
pow-oclitil!ll!ie w handilu, dzięki którym dC!Z'oi.bić
Juz za dwa dnt „Szalony kamawa •
się m~ą wi'!i'k~ze-g,o ~ąLkU:.
wsoaniała, we~oła rewja k~rnawałowa
p~em pod WP!vwem K<?ZIOROżCA - w tetrze Bomba" schodzi z afisza. Ropooiw1n1111 wyrl;zegać saę podrailnJ·eń nerwowych,
ld G'" · • k' kt ·
t
"
gdyż wsz·e~k'e cpcnoby ja!)Qe QdC.%A4WllÓą Sit z. mua
teraSteOS 1, ory W ym prO.s•
przyczyn nerw01wych
.
ramie „Bomby" znalazł
ogromne pole
. ~la. urocbmych ,17 stycznia., SZ('Zęśliiiwy m~- do popisu w arcydowcipnym,, , ske~zu,
~1ąc !19.1t>c ~ty dn'l!a 15 26,. 31 kodq.r uairy z . „Poradnia przeciwalkoholowa 1 kapitał
cteorwe!Ilym, iaiko a·rruufot - taill1)man ALMANDIN
F dk " b
I • •
· 'dż
pttyno&i sz.częśoi.e, licaby to.teryj!Ile 3767 - 23 nym ".er u • ezape ~cyi~ie WV}ez a
fM!!!ii!!l1'1'1t•a•
•mllllM.7'Msr8*t• 2 5 'i!Mti+ z Łodzi. Opuszcza nas rownteż krot płyt
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St. Balcerakówna, M. Bargielska, B, Hahnjrska,
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R6żyńska, T, Faliszewski, R. Gierasieński W.
Moran A. Suchcicki, J, Welin. s Bomba .Gµ'.ts,
ch(>ry, statysbki i &ta.iyści.
·
Dyre'kcia „Bomby'• k-0muninkuje, że z po!W!Odu

Wi-eJkich kosztów i niskich cen biJetÓW (od J zi.
d1:1 4.50 zł.) b:Je-ty ulgowe dia członków mą.i·
ków zawodo.wych, nnędin!czych i dla woqs.kio.
wych z.ostaiły zu~eln.ie zni.esiione. . .
Drlś tm-y przedstarwt oo:ia: o ~ 6.15. 8 t$
i 10.15. - Prz edspr.z.edat bUetów w liium: poJ.
Iróży ,,Orbis", Pifo.t.rkcxwska Nr. ~.

I

gramofonowych Tadeusz Faliszewski,
I
REKLAMA TRAMWAJOWA.
który . zdobył serca wszystkich łodzia~
Dowiadujemy się, Iż dyrekcja Kolei nek. Łódź już pr2ecież dawno nie miała . :.:;
Elektrycznej Łódzkiej powierzyła rekla okazji podziwiania tak znakomitych ak· E=.
mę w wozach tramwajowych, na pra- torów, więc każdy powinien ich zóba·
w klnie
wach wyłączno·ci, znanej w mieście na- ! czyć. Szczególnie, że obecna rewia „Bom
siem Ajencji Prasowej S. Fuchsa, Piotr-: by" jest pod każdym względem doska.
„SP LErtDID"
kowska SO.
'nała.
Ajencja . f'uch.s~, . będąca w mieście
Wszyscy pozostali wykonawcy prog•
w najnowszym filmie
naszem na_ powaznieJszą pl~cówką, pro , ramu, a więc St. Balcerakówna, M. Bar·
produkcji 1932 roku
wadz~cą reklan,ię metodami wspólcze- . gielska, B. Halmirska, I. Różyńska, W.
sn~m1. utrzymu1ąca kontakt. stały. ~e , Moran, A. Suchcicki i J. Welin SA zna·
1
ś · tern eklam
chod
t 1
"'
Wa
~ .
Y za. . ~· ~iewą Piwie , komi<:i. „Szalony karnawał" składa się
przyczyni się do pod111es1e111~ .estetycz~ l wyłącznie z przebojowych numerów pió· !
11111lllllli11111111111, 111l1111llllllH1.
rre&:o wyglądu reklamy r(lwmez w tram ra najlepszych autorów zagranicmych i
lilllllllllll,lillmllllilill
wa;ach.
stołecznych. Dekorac1' e i kostJ'umy za·
TEDzA!R LIT•• ART.t ,~OM;IlS"ć, Zb~~~ka 1~.
chwycające, a strona muzyczna Da naj• .
iiś P'? r<llZ os- ,a .....1 u)<t'Ze
"'"":'~ m-oroa 1
Ha gły 2 gon
wyższym poziomie. Dziś trzy przed.sta· Jes-z-cze rewię p. t. ,.Rededl w Mom.us:.e ma coś
•
t
d 6 15 8 15 • 10 15
dta kddego" Pro.gram ten ur,O<Lmai.c::)ID.y ba.rw-

i V!ttora Mr. laglena

l...;..„•••••••
••

hieni ondulacyjnych? typ

~ie!zia~~z!~~~~~~~ie ;:;;~
zt

s.-.

, teryjką

ną. cena zniżona zł. 12.90.
Jednorazowy
Zagwarantujemywydatek!
zwrot
pieniędzy w razie ni~spodobania. Wysyła wy
łącznie przez R. J. Schulz,
p 0 z n a ft, R y ba k 1 7.
Praktyczna NOWOŚĆ!

1

z

a.agłej śmiierca

us~.
I cen b1letow (od 1 zł. do 4.50 zł.) bdety
.,...,..r,
,
P ulgowe dla członkó~ związków zawocło
Uóle w :tołądku. śctskanie w dołku, obstruk·
Die

i!!

Goooinn~ wystę;>y t\lubie~;:.t publii!ClŻJllośoi,

Typ B, z ba.
kontro!

I lampką

· N~. ~i z!.ła~~~:au u1:t!wst
~!ci:r~~;~ IWte~;~~~~: z. B~mby;' k~m~nikuje. :te n:m} ~~armi,h~~11 ~yd~:::: ~~- , OdlW"[l~]· nn: n 'l. o
00
~ :t~~~~w.eW::U d~a ~!:1:· ~':t z po~od~ w'ietkich kosztów i nis~icb rJjz:~a. Wiido~ huNl<fauianśmiechu i b~.zę ok1a: UU J u ~ ,~ ~ ~
Pr<Zyc.zyny

_.

zapomocą naszych grze·

I

.

-

Stałe ondulowanie zbyteczne

.

.

,

-.
od

·n~1nn·1~
pU ~ u

:-.nainego lromilka Edwarda Redeaia,, śc'ia,gaiją ro. 1tytoru:1tt. tuzywai1:1,c z.;llec.-any !!rzet lekąTzy ,Pap·
diZiellllDie tłiumy publun.°'ści do tego teatrzyku. men~o! ! " Jedlt\Q>ra.tOW:Y· wyd~tek ! Cena zł. 3 41.
I'ańc:e \llklaid.u bahtm~foza J Taru,rydt.iki&go z Zamiei,scowym za ż.a.}k~eruem (port.o zł ~SO :Ila~
Jubrowską, Ra.bu.lrunką i Ta1uryd:z.kiim na cee!.e deslać ?tzY zam6wien1u, lub .ta. pr.zekaumemj.
wz.budt·aiją fH~w91'echny 1'J)lauz.
ceny tgóry). Wysyl~ wyłącz.lll1e przn R. .
d
s hwLz. PO.znań Rybaik1 7 "
1
Ca:-ość
programu ope!n i.a ~wl.ełnd.e ~ c
•
-<li,

wych, urzędniczych i dla
wojskowych
~je, · gnioie w j(iszka.;.h, złe trawienie. póle glo· zostały zupełnie zniesione. Przedsprze'wy, Qblożony języ
. ·k, bladą cerę, łatwo usuql\Ć, da.; bt'letów w biurze podró.t.., ,,Orbis"
-"
i::
•--k
„
J
stosuJąć natw- al ną wod ę 1tor....ą nA ran.cl.N. a· (P' trk
_,_ 65)•
Józefa, b io~a c wieczorem przed udaniem się na
lO
OW:ilAa
spoc-z:;nelc p dną szkla,tJikę. Żąda~ w aptekach. i
orlk\~,9\.ra

pod

ba.tutą !J. Ko~ha.nsQwiiki.eg.o.

..

Rozmaitości
„Pod pełnym kuflem" wchodzi
lls~oiiosz z torbą. Stada przy stoliku l zamawia
·
otwko.
:.:..... Co to, nie ma pan dziś roboty?.„ - pyta
upnehnle 1ospodarz.
.· -:- Eee." - odpowiada listonosz. - D~lli
inam dużo czasu.„ Dziś ml sie nie śpieszy_
Main odila~ tylko trzy listy „ekspressowe''11.nafpkł

*

,

wspólnicy pokłócili się.
.-:. Pan wcale nie jest taki głupi na łakle&o
powiada pierwszy.
~aą · wyclądal- . ~ Słusznie - odpowiada drugi. - I na tern
poler?· właśnie różnica między mną a panemi..

:zasa.ch p. opsuło ..się coś w. za\·v. 9d3·. 'e
fryzjerskim. Zmalały zaroh'k1. zmnieJszył się ruch, pogorszyła o;:ę ~ytua~ja.
Strzyżenie i golen'e stało s'ę 1(1.ksusetn.
W clodatku każdy uw·aża za rz.ecz h. mo
ru posiadać własną brzytew luh.
letkę i gol:ć się w domu Nie jest to
ile kwe„tja
może tyle rzecz honoru.
trz'ebl:l hyło
oszczędności. Trudno zni~yć ceny•.. Na przedmieściu w ple~
nach zakładów fryzjersk'ch widzim:y
wielkie nap'.sy kolorow~: r
groszy.„
- Ooleme
. .. .
- Strzyżen:e 50 gro.s.zy„.
Był okres, gdy w kazdem mą~c1e

~O!,WOWa dwucb właścicieli ziemskich:
, .;.... No, co słycba~. sąsiedzie?.„ Jakże tam
wasz oiród warzywny?„.
..:. ~ziękufę.„ Już &o niema„. ZJedllśmy go
wczora1 na obiad-

*

wraca do domu późnym wieczo·
rem. Przed nim kroczy śliczna postać nillwie·
ac'ła. Kolasiński przyśpiesza kroku.
::.... l~skawa pani, czy można panią odpro·

l\olaslńskl

30

JASNEJ POLAt'<Y LWA
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1

·hło '. ol·kieoo
pca P ::> 0 •
• m z c
ż

J

•

TO-

KRYSTYNA]

na
c HA .N

Ankw~czó

1nakomila w chwilach kuszenia rorlu
l·zegn, z 1 esztą, ma
mę,ki t' go, do
wszystkie warunki zewnętrzne._ ,

!'

I

w " CASINl-E"

I

w

::az:u:xg;;;::;;.

są

r

·

byli

Czv reumc;tvzm i podacra

Dfma, nie namyślaJąc się długo, wymierzyła
mu $larczysty policzek.
· i\olashis~ przykłada ręk"' do twarzy I mru·

1

J'

·'·ĄV;-~~·

-·.~·"'

,.,·adzł~?-

.

.

„

ondu. facja. • myc;e itd. Mężczyzna pn:l!d
· pójśc'.'ein na bal ogoli s'ę w dom:t włas'
do „~zale(1µą brżytwą i jest gotów
w
: stwa"...
podł. ELIZY ORZESZ.KO. . EJ .
Fryzjerzy zawiedli się więc rówarcydzieło literatury arcydziełem ekranu
niet n~ _kam. a wa. le.
·Tak samo pogorszyła się sytuacja
·,
. Już wkrótce ·
.
'manlkirzystek. Nawet koh'ety s~tme ro
I
bią sob:e manikir w domu.
Fry. zjerzy uginają się pod ciężar:!m . ·
.
· -~ryzysu. Dobrze się wiec stało. ż~ w
1
tej c:ężkie~ dla nich . ch~ili :l!'Z<1ddi. . . . .;
ma111festaC]ę. Jak~
tak wspaniałą
l .
U
~onl1us warszawski. Może to pomo• .
·
ze„„

I
7.y-1

*

-:

..

w_ świetne1 interpretacp ~. czysława
0
2
CYBU_LSKIEGO ma w, ę~ e1 „ aµos ła 1<'e1 . pow otu do n(jtury , mędr a

Pr.zed kilku dniami odbył się w War na każdej ulicy wyrastały nowe zakłaszaw 1e pierwszy konkurs tryzjerski. dy fryzjerskie, jak grzyby po desz~lu.1
„ N
: •ł t
l)z'ś · ·
:
6 •·
·
'kt b ' b
N
e op 1..ta „pa~sa..
i . JUZ m.nę ~
c ~ a n~e zwr c~1 uwt'lg. ~a to,
•1
z róznych ca Się prowadzić przeds1ęb10rstwa fryz
ze przy1echah do stoli.:v
zawodu jersk:ego na własny rachunek. Sv. :ath
stron kraju przcdsta wk1eli:
by służba. lokal. wydatki, poi.latki - s~ąd
sobie.
o
zna..;
dać
by
fryzjerskiego,
LJman:fest-0wać swą żyw ,t!lo~ć. Tyle wziąć na to wszystko. gdy zastęp kii·
mnmy ostatn 1 0 kongres/iw, zjazdów, jenteli ciągle się zmniejsza?„
Najlepiej stosunkowo powodzi się
konkursów, że nic dziwneg,o.„ Ale fryz
je'rzy siedzieli dotychczas .;lelio.' . N'e damsk'm fryzjerom. Kob:ety-jai.; wiaw mn'eiszym stopniu odcwwysuwali się na czoło, nic nbiH ,.hucz domo kU:", nie naśladowali inny1..h reklamia-1 wają skutki kryzysu niż mężcz.yfoi.
. 1Przed k.ażdym balem. a nawet \v1zylą
rzy....
czesan:e główki.
że w o.statnkh prywatną musi być
Przyznać trzeba,

'

Nr. tP-

---

,.

Klljenci sami się golą i ~ami manikirują
,ff
paznokcie

---------.i~:_~~;·;.:__._,,

Dw~d

M aj

ZastOi wzilkładath fryzjerskichjI

rt°.i~ M>NjA„uR" „
1..,_, ~ ~ I f
~~--~'~~ · •1
·~
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Bal

ZuU

wvwaz.-

Dz;ś nieod~ olafn;e .ostatnie.

stępy artystów „Bandy"

uleczalne?

sz?wskiei.

...

.

..
Jaok ogólnie wiadomem jest, reumatyzm, oodą 'dy wtóczyłem tę nog;e. Gdy siedziałem prye·1.
Dzisiaj w niedzielę zgromadzi.· ·"się
gra i pokrewne cierpienia maia ził przyczynę rewicn czas. nie 1T1<>głcm powstać z mieisC'a
"
Qzf:
nag-romadzeilie się kwasu moczowego w orga-, Wówczas to wyczytałem w gazetach. ie pe- niewątpliwie cała , elita nasiej public~no
· h 1 b' · ·
· b
.• ""'.' To fest skandal!... Przecież my się Jesz- niźmie ludzkim. Kwas moczowy zaś stanowią wien pan we Lwowie uleczył się skutecznie
ostre, jak. igiełki drobne kryształy. które. sado- przy pomocy Togalu z tych dolegliwo~ci. Rów- ści,Ba y pożegdnać SW.OlC u u. iednc?w. A
~e WQale nie zuamy!_
ez przesa Y mozna --tw1er z1ć, 1.e
wiąc się w mięśniach lub w imwch częściach.c-ia ni~ i mnie te tabletki tak wspaniale pomo1dv.
la wywołula częstokroć już przy naimnie)szyrn że terąz chodzę jak dawn:ei i nie o<lczuwam 1 program widowiska „Bal u Zuli" os(ąg
wruchu straszliwe bóle. Szczególnie w stawach żadny('h bólów. jaki;d_yb~m. T!igdy n!e cierp: al nął rekordowe powodzenie, k.tóre
Monlek zwraca się do matki:
·- Mamusiu, co to jest Kaczka dziennlkar- 1 mogą te _ostre kryształy wywołać niebezpieczne na r~um~tyzm. Po?obme sv.:1adczy. wiele tys1e· dzięcza nietylko występom takich cllSÓW
d T -J
I k K
I p
I zaburzema. rzymąc z chorego nieszczęśliwe~o cy c1erp1ących. ktorzv 11rzy1mowah Toga! przy . k
ska?
om; . e·
u a og.orze s . a, <?nra
kalekę. który Id ręczony upotczywemi bólami rcumatyźmie. podagrze, rwaniu w stawach. ła-1 Ja
Wa wrzkow1cz,
.. - Widzisz - tłumaczy matka. - Jeżeli " ;topniowo traci władzę w czton•kach. Również tnatiiu w kościach, bólach nerwowych i głowy. rzy 8orońsk1. Marian
~azecle napiszą, że ocieliła się krowa i miał; p, A. tfoeflich. Łódź. Rokicińska 25 wiele prze- t'PZez:ębien ·oa.ch i pokrewnych n:0edoma-1tan · ~ch lecz także dzięki wspaniałemu mon ta. ŻO·
~zte.ry cielaczki, to Jeden z nich Jest prawdziwy, cierpieć musiał zanim znalazł właściwą drogę Nawet w chronk.znych wypadkach osiągnięto wi · który potrafi zadowolił nawet · naj·
•
'b d . .
do uzdrowienia. Pisze on nam m. i. iż przed czte przy !>OlllOCY Togalu pom}·ślne rezultaty. pąnie- 1
6
a r:i "~ pozostałe cielaki to kaczki'''"'
rema laty miałem pierwszy napad reumatyzmu. waż lek .ten w zarodku zwalcza owe cierpienia wy re me1sze wymagania• . · . '·
Pe gorącyc-h kąpii:lac~ poczułem .~cz~tkowu Nieszkodli\ye dla ·~erca, ~lądka. i ranych 1'.fts::a-1 -, ,fJ..Ei?~~cz,ne ,9,~J~~kj ._i. owaci!i jąkie
pewna Igę, lecz wJ<rotce b'51e wróc!łY Je zcze nów. Jeśh ponadto tvs1ace lcł;.ar-z;· Tu al Ot· I towarzyszą wykonaniu k żdego. po"cze
"'"'
kt . <ar 1Yolł t 6
w silniejszym stopniu i odtąd s.tale mię luż drę- dyr.\lie. to przeC'ież j.:ażdy z pel.nem . za!>łi;iajem il.u.• 6 t
cv sa e~~ pr,.,,._r~mu
czyiś·. Prawe kolano opuchło silnie i zupełnie zakupić go może. We wstystkich aptekach. • ~w\QggQ pp.o· ~
przy~dł
Zuli
u
„Bal
ze
dowodem,
są
zesztywniało tak, że przy wchodzeniu na scho-1
I do gustu naszej publiczn~ści i żałować
._.&W•
IPI
t
ef:iP'i"":Z s:nn:. 8'1't nns
·SV
. tylko należy że dzisię.iszę , przeds.la.w.ie·
nia są .naprawdę pożegnalne, · .,
Kasa dzienna przy ul. 6-go Sł~rpnia
60 naboi
l orkiestra P R. pod dyr. Józefa O.z.imińsk'tego. nr. 2 tel. 156-36 sprzedaje dł:isiaj biłety
10.15-11.45. Naoożeńatw-0 z Pomaillia
11.SS-12.10. Sygnał cŻasu z W-wy, hejnał M. · 1Xad11s;ka (so,prain) i L. Uns,t.?illl (aikomp ). Tr od godz. tł przed poi. do godz. 3.~0 p .p.
.
z Wieży Mariackiej w Krak(}wie. odcz)•tan:e pro- ·Z W,ś:r$1.Ja:wy.
zaś od godz.' 4-ei pp. do to 45 wieczorem
19.o0-19 20 Rozmai.to~ci.
<rramn n:i. dz:.eń b ' e~„ i kom meteor. z W-wy,
wieczorna w Teatrze Popularnym.
kasa
ł9 20-19 30. KO'munikait sp~; ł6cl.z.Ici
12 15-14 oO. P0<ranek symfoniczny z Fiilha~· '
_C eny miejsc: od 1-go zł. do_5 zł.
1930-19.45 KaJeud"'rzyk E.lmowy, repermonj-i War\SZ WY'k: Ork~estra Fillłiarin. ,po.cl dyt".
B~ W.0.lfstal~, Attid:o Brug.noli (fort.)· Włodzi- I tuar ·teauów i ockzyt11J11.',e. pr.ogr n.a d.z'oeń naist.
mierz Ko,czmar (bas). Akc>mp L Urste lll. 1) G. . . 19.45--Z0.15. !ransm.oSJa ze Lwowa słuch o- ł
,
PUDER, .
„)
Strz~iąiącr z naboju (bez zezwolenia polidO Ros&:ni: Uw-erlunl do op. „WTlhelm Tell", 2) WJska P t „G6m1CZy slaai" podlug Go.e.tla.
O ·
~(J )
otrzrmii każqy bezpłatnie, kto zamówi u nas Arje_ 3) A Brugi:oli: Kan.cen fort z o~:. 4) P. I . 20.15-2140. Koncert. p~pnl.a:rny. w wyk. .
· MY OŁ ' · '
~~
7,t:g~rek ze złota francuskiego Anker, niczem Ma.scag.ni: Famta.zia na temlit z 0<p ,,Ryceirs.kość , 0I1k. P. R pod dyr J„ Ozimińsk1ego i A. Do- ,
KREM
~„
.
.
b0$2lll (len.or). Tr z W-wy.
aie .różniący się od prawdziwego złota 18 karat wiieśniia-oza", 5) Arje i pi.eś~
21: 4.0-:-21;~ Kwa.dirams li~eracki f. Bro· /.,
15 00-15.55 Konc~rl ~·ir~:esitty PoJ Pań-stw. I
(zam. 60) z IO-letnia gwarancją wyr. de
z~
U
„,..
~,
minuty z wiecznem szkłem, 2 szt 16.-, 4 szt. m W-wy pod dyr Al s ·e'.sik4.ego Tr z W-wy I dowsk1 , Ozy1aż omia była". Tr. z W-wy.
~ :!! od· lat "p~Żes~to ':3 0
. 21.55-..22.4Q. Rec li.ad skrzypcowy Stefana
32,~. lepszy gatunek IZ, 15, 20, 25, ze świecą- · 15.!13-16 20 Pl'~ra~ dla dz.;eci. 1) ·„eo się
", "'
·
•
. .
i;ym cyferblatem, wskazówkami zł. 13, 16, 20 dzieje rui. świoecie" - tygodn'.ik ra<lj, w oipr •. J. Frenkla Tr z W-wy.
w służbie d~iecka
z trzema kopertami („Remontoir"). Minewskicgo. 2) Felijetoo prof F. A. OssendO<W- . ZZ.~--22 55~ Koim. meteoooloo. 1 wi.adomoś- I ·
1,18f..;r~tr
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _....__.
_
_
_
_
_
..._
,
.
W-wy.
!'
Tr.
spc>rt-oiwe.
c1
~5. 25, 30 40, oo rękę 15. 20, 25, 30, 4{).-. 1 slciego p, t. ,Łowy na morzu". Tr z W-wy.
.· :
23-2'4 Muzyka lek.1,-a 1 !a·neczna z ~-wy.
16 20-16 40. Płyty gramoi z W-Wy. ·.
Dewizki ze złota francus.kiego 2, 4, 6. 8, paczka
16.40-16.55. Odczyt z Kreilwwa p. J „War~
:~qpasowa naboi SO szt. alarm. tylko z!. 1.50\\-l'~}°lamy. za zalirzeniem, za koszta przesyłki! tość odżywca po.~atrmów rośH111nych" - wy~ł064
•
DOKTóR..
Dr. med.
µtac1 kupu1ący. Bez ryzyka - w razie niepodo · I dr. B Skaa-.zyńsdri
,.
16 55-17.15. Płyty ~ramof.. z W-wy.
bani11 s.ie z.wracamy pieniądze. Budziki stolowc: ,
17 15-17 30. Od.czyt z Wil.na ,,Rok myśli·
il. 10, 12 1 15. Uwa-ga. Do każdego zegaika
we~o w Po!S(:e"-wygl, p. Wł. K~.
dodajemy straszak jako premię.
1
•
Chor. skórne (
17 30 17.45 _,Kt{>l Stairisła:w August w
„SWIATOWA FIRJ\\A „RADICAL''.
9 . t
Lekarzy· specja1ist6w I' weneryczne ·
Liwaga firma zarejestrowana w Sądzie Han· 200-ną. rocmńcę uiodz,m'' - wygłos.i pI'of H.
.
telefon 216-90.
.
Telefon 245-21.
ZAWADZKA 1.
k
Mo.ścieki. Tr. z W-wr.
dlo\vym po<l Nr. A~IX 235.
17 45-19.00 Kcmcert po~11.1~wy, wy •
:=.pecjallsŁa chol"ób . skórnych
Pioł:l"kowska 10
czynna od 8 rano do 9 wł~t·i6r.
I wenerycznych.
od 8- 9.30
Od 11· ll l Z·J przyjmuje koblet:i ·1ekar1.Pn:v1muie
w niedz. I świeta ud 9·2 l.e1.zeme .:hor. od 12 30 -1'0 po poL Leczenie lampą kwarcową.
Elektroterapja. .
i o~ 5-9 wiecz.
WfNER\'CZNYCH I SKORNYCłl.
•
w D1edziele I ś_wię· Przyjmuje od . godz„ s,z I od 5-9,
Porada 3 zł.
(uL OGRODOWA Nr, 18,
v. niedzielę i świc:ta .0<1 g 9-1,
-- te!ef, 1iS-00)
ł'
ta od 9-1.,
·
'""""....-------.----Dla pań oddzielna _ l>la pań oddzielna poczekalnia.
Doktor
na dzisiejsze nieodwołalne ostatnie I poiegnalne
1
przecbtawlenla o iodz. 8-ej i lO·ei wiec:z.
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l.Browning

llołlo!

I

0

Tu rodjo!..
I

so •gr.

i:

I

,s.r.s

I . -·'
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TEATR POPULAR NY

1,Balu u Zuli"
z

'l\'ystępami szościnnemi

ZULI POGORZELSKIEJ, KONRADA TOMA, JERZEGO
BOROfłSKIEGO i MARJANA WAWRZKOWICZA
Bilety w cenie od 1 do 6 zł. 80 gr. od godz. 11·ei przed poł. w . kasie
dziennej przy ul. 6-go Sierpnia Nr, 2. tel, 156·36. zaś od Ił di. 4-ej ppoł.
w kasie Ieatru Popularnego tel. 178·00.

Klinger i'.~~ii:i~~WA-KA~ttom ~~MlKlt.
Si>E~i<8:~~ 0W1E~~r~J~~cn. Piotr.kowska;J
(PORADY SEl\~lJAL1'rf)

Godziny przvięć

Przyjmuje od 9-11 I 5-8.
w niedziele I śwl~ta od IO- IZ

•••

And1ze1a 1 . .lt1. 132-28 - 0 ~e 1~1i1 :~e3cz.
o.d 1-2 ~ l.e~~iutrkuwska 6Z.
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najnowszych modeli
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tMILOSTI<I O· Pól.NOCY). Dramat z 1ycia ~my nocne!. przez słynny rosyjski zespól baletowy FOLIBS

odtańczony

Pa ryt w nocy I Zakazane
BERUt:l~E w PAl{YŻU. Jaquc: V:sreoue.

rozkosze I szaleństw' a! Taniec podniety I KAN-KAN
rolacn glównych Daniele Parula, Piere llaczev,
·

NAJLEPSZE

'
PIĘSCI

Osiem lat wa.lk o

tytuł

POLSKIE

mistrza Polski

Olimpjada w r. 1936
odbędzie

siq w Borlinitl

Nareszcie zlściJy się marzen;a N:em„
ców, którzy już w roku 1916 mi.eli zorga
nitować Olimpja.dę w Berlinie, jednak z
powodu wojny Ol mp.:ada s : ę nie odbyła.
W tym roku Olimpijski Komitet Międ-zy
narodowy powziął decyzję. że następna
OJimpjada w roku 1936 ma odbyć się w
Berlinie. Igrzyska ormp iskie zimowe
odbęclą slę wiec w Garn,isch-Panterkir·

Osi·em 1raizy zo.1.":taly już stoczone boje, W wadze półśredniej przez pięć lat chód mfstirwwski PTZez Gerbicha (ŁKB.
z rzędu (1926-1?30) prawdziwym. d~k: ooźniiej KE-Łódź), (1924 t.) na r.ok zami·strzów Polski w boksie„
. Wi·downią kh była 4-okrotnmie War I ta torem bytt Arsk1 z Warty poz.nansk1eJ. stęou}e Oerbkha - Stibbe (Union--Łódi)
szawa, (w latach 1924, 25, 28 i 31), dwu' Pr:zeditem w r. 1924 mistrzem był Ert- (1925 r.), lecz w następnych trzech
krotnie Poznań (r. 1924 - poniewat mańs:ki (WKB.-Poznań) i w r· 1925 Wen 1926--1928, Oerbkh ponowme zasiada
pierwsze mistrrostwa odibvły si.ę częś- de. Ty-tu~ mi!strza z irąk Arsikiel{o udało na tronie mi'Strz.owskim.
Po wYi·eźdizi.e Oerbicha do Braizyłjl chen.
ciowo w Poz.nani'll - i 19JO), dwukrot- się Wyitrącić dopiero w roku uhiegłym
wybija się na cwlo Wiśniewski (Warta
nie Kafawi-ce Onta 1927 i 29), wreszcie Seweiryniak~owi z tódlZkie.g-o Sc>koła.
\\'t' wadze średniej do ro.ku 1928 n1i- noz:nańsika) 1929, hv po roku panowania
raz j1edyiny tódź (w irok,u 1926).
125 zawodników
Walki od:bywały si.ę oczywista st~zami Polskf byli kolejno: Kuiczkow_: Konanewskieg-o (1930) z:nów zdobyć
wysylai'q lviemcy na olimpi'adf'
stale w ośmt" wagach począwszy od ski (Zbyts.z!ko-Pozr:.ań), Dehnis,ch tBK~ zas:zczytny tyituJ na rok 1931.
-,;
Wa,!?'a cieżka nalieży pr"'l!ez caly okres
Katowi,ce), Ertmański (Wa·rta-Poznań),
m11iS'zeJ.
Olimpiadę
a
n
.
wysłać
chcą
Niemcy
Naj1d1ziielnrejs.zym przedstawicielem Czam~c~i (..Tzief'lr" - Union-Łńidź) i do trzech luidizi: Konarzewskiego, Stlbdo Los Angeles 125 zawodn ików. Aby
wagi muszej był obe~ny mrstrz Polski Czeirw1e~ (KB -09 Mysto:"'ke). W. roku bego. I §. 'P· Ktbpki (BKS-Katowice).
Konarzewski }est mistrzem w latttch Jednak taki pokaźny zastęp mń}{ł Je reMoczko. Pięśdarz ten już 5-ciokrotnie 1929 st~Je w szranki Ma}'r-zchvc~1. któ-.
zdobył zaszczytny tytuł (1926-1929 i ry pomimo przeS'kocz:ema o dwie ?'a~1 1924-26. Kupka w 1928-29, zaś Stibbe prezentować, potrzeba na to sumy 6070.000 dolarów.
1931 r.) p 0 roku byli mi'Strzami wagi zdobY'\ya .k?szulkę z Białym qrtem 1 me w 1927, 1930 I 1931 r.
Gospodarcza sytuacja Niemiec nie
Takie. są ~,z~ieje oś~tu lat walk o 64
mu.szej Nema,n (Zb}"s'Zlko-Pmnań) 1924 ustelf)uJe 1e1 n~z.i:-z t,rzv ostatnie lał~:
pozwala ied'flatk na takLe wydatki. Z poL. A.
Wairrz nń 7 c 1 ezka roz.poczyna swoJ Po- tyiturły mistrww Polski.
r., Glon (Warta-Poznań) 1925 r. l formocą więc śpieszą Rzeszy niemcy ame
·
•
lański 1930 ;r.
szezorga~izowali
Wa~a kowcla części.ej zmieniata'
ten cel.
zb19rk~ na. na
zakro~oną
roką skalę którzy.
Irykańscy.
przeidstawideli. Pierwsze dwa lata 1924 1
Jak donoszq pisma n1emtL'Ck1e, Jest
·
'
-1925 przvnos.zą mi~trzostwo Mence z
wszelka po temu nadzieja, że suma taprzed sforte 'D olimpiJskim
Warty poz;nańskiej, w roku 1926 zabl~'ka będzie zebrana. i. ~e. ~ lemcy, poza
na
wyjedzie
szermiercza
reprezentacja
opraco-!
starannie
nasi
Szermierze
sła ~la2.1d~ Oórne.){o <BKS.-KatowiceJ,
by następ.nie po roku królowania .Pyki 1wali swój pro~ram praiey, pragnąc dojść dwudniowy trenin\{ na Węgry. Będzie Ame.ryką. b.cdą na.il1cznteJ r~prezento
BKS-u zastąp1J go na 2 lata .0928 1 ~). do formy, która pozwoliłaby im wyje- to trening przedolimpijski, w czasie któ wam z pomH;dzy narodów świata.
Glon, który prz}~brał w i:r11ęd'Zyczasie ! chać na igrzyska olimpijskie do Los 1 rego rozegrany zostanie mecz Armja
1
Hokeiści kanadyjscy
n.a wad:1.e: W roku 1930 mistrzem staje Angeles i wziąć w nich udział nie bezl Węgierska - Armja Polska.
.
Po powrocie do kraju rozeg-rane zo..
się S!ęp1.m1k (Warta~Po~.). ta~ ~ 1931 szans odniesienia sukcesu.
mecze strzelt/1 126 bramł!k
Sezo:i zawodów s~ermierczych ~a- st~~ą dwa eliminacyjne f!1CCZC, a miano na
Por.lanski, po,przedim ml•Strz wag-1
Kana.dyj<:zycy, którzy tak srogą naczyna się w r .. b. w dniu 14 !~tego. kie.~ . w1c1e: 21 czerwca. 1 12 h~. Po n;ic•
•
Sl.leJ.
WaR"a piorkowa Po JOO'norocznem pa., <ly to odbędą się zawody, druzyna Leg'Jt czach ,ty.eh zostame wyłom ona ekipa cZ1kę dali nas.zym oliipijczyk<}m są nf.e..
nowa1ni1u notowały (KKP-lnowrocła.w) I przeciwko dru~~nie qwr. W dniu ~8 : olimpiJska, która. w dniu ~6 l!pca roze- wątpliwie ~nikatami sportoweml. Oto
V: roku 1??4~ ma ~od111yeh p.rz~dst.awi~ie Iute~o - tum!e~ ha;nd1cap.owy. W dnm , 1itra mecze przec1w~o druzy1;11e. amato- cl niezrównani hokeiści podczas całe.go
h w lwan.s:kni:i ~Warta-Poznan) 1 Oór- 114 marca turnie1 m.1cszany ~aw.odowcy , rów, ~ast.ępme pr~c1wko dru~yme zawo swego tournee eiuropejski.ego strzellll at
nym, Oba1 dtzto/Zą mistrzostwo oo m'Y 1- amatorzy. w. dmu 10 kw1ctma - m1 ;d?wcow ~ wreszcie - .. prezc1wko ~om- 126 bramok. 126 bramek w 22 gruch, co
lata ~ rzędn1. ,P1erwc:;zy od r. 1~?5;--1927,, s!rzost~a Polski pa_nó~ k,I. A. Vj okre- bmowane1 reprezentacJ1 amatorów 1 za- daje około 6 hramek na Jedoo spotk:rnie.
w clą~u tych 22 meczów k anad y~iyc
<lqun od 19~8-1930· Po prze1~c1«! 06r- s1e po1wedzy 15 kw1etma 1 5 ma.Ja nasza wodowców.
Ostatnio zwy-.
nile przeg-rałi ant ra.zu.
--·-neito a zawodows~~C? ~astęnn1e ~.o ł
ciężyU w Aros.a zespól Oxfordu w sto„
Racrftld z Naprzodu hpmslk1ego fo l931)
o

tytuły

Zaprawa polsk·1ch szerm·1erzy

mu-1

aa

& ·.
Misfrz~~~~e l~;;~~~~:-0~;ht~z~~ka I rolsiroe1n - lc:hiiler

rąk. w r. 1924 Swi,teiJ< <KKB.-łnowrocław) w 1925 r. \Vende (\Varta), w
19?6 Maich~zvcki (\Varta-Por.naft), w
1927 f 19'.?8 11nów Wende t Malchrzyckl.
Lata 1929-19.30 należą do Wochni~a
(BK~-Katowice). a w osta.tnim 1931 r.
z.ajaśniala nowa gwiazda - Chmielew.
-siki <IKP-Łódi).
<Io

.

I

-

surrku

';fensacuinv poi·edunefi no1·~nolio10its~ucli lnin>jar•u od6~dzie SIC 111 .E 11 f:e !lla€id

6 ~0•

Turn·1e1· hoke1·owy
w Zakopanem

Najciekawszym punktem programu k:em Schaferem oczekiwane jest z nie·
\V Zakopanem odbywa się obecnie
o!impjady zimowej będzie niewątpliwie mniejszem za:nteresowaniem jak sławny
turn ej hokejowy z udziałem drużyn z
pojedynek dwóch najlepszych łyżw arzy mecz Lenglen-Wills przez tenis stów.
Kto zwycięży, trudno Przewidzieć. całej Polski.
świata: Szweda Gi!lisa Grafstrama i
W turniclu bierze udz;al pięciokrotny
Schilfer iest młod~zy i siln:ejszv. Jego fi
Austryjaka Karola Schafera.
Grafstrom, zwycięzca olimpijski. wie gury wymagają s1ly i sprężystośc'.. Nie- 11istrz Polski, druh·na AZS z Warszalokrotny m'.strz świata w ostatn·ch la- których starszy od nieg-o Orafstrom nie 1 wy, która ostatnio uzyskała tytuł mj,.
tach chorował i rzadko występował na potraf;Jbv P'O\\'.tórzyć. Orafstrom góruje strza Krynicy poraz trzeci, dalej rcpreSc~: meling
zawodach. Prasa wiedeńska dopatrywa- rutyną i dośw · adczeniem. Jego sposób zentacyjna drużvna hokejowa ze Sląska,
Ameryce la się nawet unikania spotkania Orafstro wykonywania figur jest pełen wdz.;ęku i z krakowskiego· okręgu wicemistrz, drużyna bokejo\v·a Sokół, oraz drużyna homa z Schaferem. faktem jest. iż Graf- Precvzji wvkończenia.
laury i dolary
Orafstrom studiował Sch§fera - wi.- kejowa Makab\ W czasie przerw mestrom w obecności Schafera bl"ad tylko
Po pod róży na okręcie „E1.11r01>a„. któ udzlał w ja7dach pop·sowych.
doczn!e zna dQbrze swoje mofliwośc1, czów, jazdą figurową popi sywa~ się bęry z:e względiu na ohecność na pokład•zie
dzie Ula Schwartz z Berlina.
Spotkanie Orafstroma z wiedeńczy- skoro staje do walki.
Schme.Jlinga, Naju cha. Nusc;leina, szere„
g'U narciarzy norweskich, mistrza świaw boksie fKompromitacja boksu Turniej ping-p.<>ngowy
ta w jeździe sztucznej na lodzie - Or.:ift d
stroema i biiegacza Evensena, może być
w 0 zi
polskiego ·
przybiera na ostrości
śmiało na1zwa11v okrętem Sinortowców,
Zwolenni.ków ter.isu s.tofow~ c1..e'ka
Miesiące całe mówiło się 0 ')rgani.
. .
misfrz Schmemn2' przybył szcze~liwie
. Odipow1edz ą Polskiego Zw. Bokser- zacji. meczów p;ęściarskich Ba·.varja - w przysz.Jym ty~odnlu ctetkawa impreza
dio Amęrvki i ro71oocz~ł ~rening przed
s~1ego na uchw~ly walnego zg~omadze- , Łódź i Bawarja - Warszawa w koń· z udtz.iałem warszawskiej Owia.z.dy.
walolrn z Mickey Walkerem.
V:J. dniach 22 I 2.~ b. .m·. odWdzl.e ~tę
Treni111g ·ten przynos: Schme.111m:rowi ma Warsz~wsk.iego Okr. Z. B. Jest pon<> cu bieżącego miesiąca. Gdy termin zhli
syste.mem ohmr>iJsk1 m, z. udz1atmrn1eJ
P~wu:tem
odwołano.
zawody
s'ę
żył
W.O.
Zarządu
nowego
e
1
ązan
·
rozw
wne
chaon
ma
wcale pokaźne zys1d, g-dył.
Z.H. i przekazanie jeg~ agend delegata-I tej niesłownej rejterady polsld.;h pi1,·ś- łem Makka.b1, tfa.koahu, fatrzenk1. Barrakter tournee walk po'karnwvich.
Naiwiększym s~Dkcesem był wy-s.tęp Wi PZB p. Malłowowt. PZB bowiem . ciarzy byla rezygnacja Warszawy, kt6 I<.ochhv, Sztem~ I Trumpekl10rfu. Zwy·
SchmelJing-a w B<l~tonie, w ojczystem uznał wybór :n gremio starego składu ra obawiała się. by wrogo uspos11hic•nv ~ięzca tego turmeJu rozeg-r~ mecz 0 . nachwili nie r>dmów!ł g~odę honorową z dioskona~ą d ruzyną
mieści!e .fricka Shar.kieva, stałego preten- ' zanządu, a przedewszystkiem zdyskwali PZB w ostatniej
dien.ta d"> korony króla bokserów. Obaj fikowanylh: Derdę, Sobeckiego i Cen- swego pozwolenia na rozegranie :zawo. pmg-J)Ongową . wairszawsk!eJ Gwiazdy,
dów. Łódź, pozostawiona sama soh'e, Prócz tieRO. Gwiazda roz:gra w nledlz!ed
c I n'ep!ękne~o 11
.
l . b h t
s,pot'kan
lę
prze,·i'•"n'··
i niezast0- ni·e mogąc zna'~s'ć drurrieao
emonstrację
za
Jrows~iego,
1e towarzy.skLe z J. utrzenką
o a. erow1e w ~ e. I'>:
.1
e
rYWlł
1
)
(
... ...
.... ~
n; _
·
sJX>t1(::i n1a o mLStrzostwo swrnta, J>O kt6- sowante się do zarządeń PZB.
24
1
f. J. w S"'·bot„
~ Wm. d'.nlJU w"zis'ie·isz~m.,
ka. dla Bawarów, musiała zawody od.k
. d
W
rem Sc.hmellinig zwycięźyił d zięki ni~kleYJ
"'
, ...
ł ć
. razie a1szego stanow s a opozy:
mu udierzenflu otrzymariemu od 5hnrodlbędzie się wa.Jne rehranle tód.zkiege>
a ·•
.ł ' d' · cv1ne"o - WOZl3 okręrr warszawski wo Musimy
I
t~ sobie Jasno powiedzie~. okre~oweg.o związku ping-.po.ngowego. w
~
• · .
"'
kevn , pnlCla ·f sooiie ost::l'f-entacyJn1e ,onte
ie ta skandaltczna odmowa rn1ei:tran1a lokallU Halkoahu..
wogóle ma być rozwiązany.
Ocnrwi~fa. ie rmhlkzn.o§ć s~.alafa.
A zatem zatarg organizacyjny w Io- meczu z żądnymi rewanżu Nlem~ami,
fedazie
Dz.i.ś , to je~t w nfe.ó?'.łelę,
Schme'linog- na florvde. Pa.n1.1je tam nie boksu polskieg-o przybiera coraz odmowa n:emal w przeddzień zawowi·ecz·na win"na i i.est ·tam wioel:u bog-aczy ostrzejsze formy. Oby walki w związku . dów, kompromituje polski boki; w o- Mi~dzynarodowi s~
k tńnv <'hętnie dobne zapłacą za obeJ- nie przyniosły sźkody samemu sportowi czach za~ranicy i rzuca bardzo smutdziowie piłkarscy
zna .:duj'łcemu się na tak dobrej drodze ne światło na dojrzałość i silę organirze rk~ Maxa w akcji.
1
pięściarstwa.
polskiego
zacji
siły!
w
z okręgu krakowskiego.
rozwoju i wznostu
zapisy
, Pierwsze
Uchwałą Komisji Kwalifikacyjne) z
stycznia 1932 r. ustalono l'.stę sę
2-go
do Davis Cuou
piłkarskkh w KOJ<S, a mia10dziów
Do konkurencji Davis-Cupu zgłosiły
międzytiarntlowymi uz
sc:dziami
wicle,
się już następuiace patistwa: An~lia.
Arczyńsk•ego Ferdynanda, dr.
PJ>.
nano
Węgry, Grecja, Włochy I Szwaicarja.
Lustgartena Józefa. f~utkowsk i eio An·
Termin · zg-łoszeń upływa w dniu 31-iO
i Schneidra MaksymilJ;ina.
drzeja
stycznia 1932 r.
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ystawa azjatycka
w Sztol<holml

ofedziełny film ,,Exoressu, -
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Patachon: Uszanowanie dla pana!. ••
Patachon: Ja n.a wszelki wypadek!
Właściciel wozu: Ano, zobaczymy,·
czy naprawdę nadajecie się do przewóz- zniosę materace„. Jeżeli upadnę, to.1 Czy tu ma się odbyć przeprowadzka? •••
Pat: Ja i mój kolega, to dwaj najlep•
ki mebli, jak powiadacie.„ Pojedziecie przynajmniej na coś miękkiego„.
na uli~ę. C~glaną, tr.zecie piętro front i 1 Pa~c Ja obejmuje . komendę~„. Ty' si fa~howcy w dzi!dz.i~e prze~o.teni;&
przew1ez1ecie meble.„ Tylko uwatać mi; weimi"z nietłukące s1ę przedmioty, a . mebli. Lepszych n14dzie pan nie .in&J•
dziel
( ja - najdroaocenniejsze.„
teby się nic nie popsuło!
Mybyśmy co~ zepsuli?!.„ Ho,
Pat:
W Sztokholmie została otwarta, w obec hol„. To pan nas nie znal..
ności króla Gustawa Szwedzkiego, Imponująca wystawa eksponatów znakomitego podróżnika Sven Ued.ina. Eksponaty przywiezione zostały z ekspe. dycjł azjatyckie).
.

l

TYPY. hołendt!reft
z okolic Zułderse

Patachon: Człowieku, co ty wyra·
Patacbon: No, i cóżeś zrobił, wąsaty
Pat: Poco się męczyć i znosić po I
schodach, kiedy można wyrzu,ać ok- · durniu?!„. Nie możesz porządnie wyce-.· biasz?„. Wstrzymaj się troszkę z tem
nem!... Uwa.taj!.„ Albo połóż się lepiej lowaćl.„ Widzisz przecie, że rozciągną- wyrzucaniem mebli przez okno, przynaj•
na ziemi, będę rzucał wprost do ciebie, łem specjalnie ręcznik, a ty mi ciskasz mniej dopóki nie wydostanę aię z tej
na głowę!„. Nie odróżniasz już ręcznika przeklętej ramy!.„ To jest pewnie świe·
żeby się nic nie stłukło!
ł ży obraz, bo farba 'mi się przylepiła!.„
od mojej głowy?„.
Zejdź chociat i pomóż mi troszkę I. ••

I

Pat: Mój Boże, ona teraz wygląda,
Pat: Hopi„ A ty śpisz, czy co u li·
Pat: Tej figury przez okno rzucić już f
W Holandii za7howały Się d?tąd, I
zwłaszcza l>O ws!~ch, ptękn~ ~tro)e lu-!' nie można„. Trudno, musimy zejść po cha?! ... Nie mogłeś mnie uprzedzić, że 1jakbyśmy ją wyciągnęli z pod ·rozpędzo·
dowe. Na ilustracu naszei ":i.dznąy trzy schodach ... Tylko, żeby się nie potknąć. drzwi se( niskie?!... Patrz, co się z two· nego tramwaju!.•.
Patachon: Co za słodka główka!.„
Patachon: Mam wrażenie, że jest to ją mamusią stało?... Ucięliśmy jej I
kobiety holenderskie z ok<?hc Z!11dersee
No, powiedz, nie podobna do mnie'?
w swych barwn.ych stro1ach. Uwagę figura mojej matki... Podobni jesteśmy głowę!„„
Patacbon: Ładna historjal... A ja za·
zwracalą, dręwmane saboty na nogach do siebie, jak dwie krople wody, tylko I
pewniałem, że jesteśmy najlepszymi fa.
brak mi jej mo@ej linji„.
i pt~kne czepki na głowach.
chowcamil

j

I

Pat: Hopp, hoppl.„ Prędzej I.. Hopp,
Właściciel: Coście narobili, mazgaje,
Pat: Czekaj, my ją zaraz naprawi·
hoppl„
safanduły!?
niezdary,
wykofigury,
wszystkie
Przecież
my!.„
proklamoMandżurii
w
iż
c.tonoszą,
du

Ostatnie meldunki z Dalekiego Wscho-

Patachon: Taki niewdzięczny czło·
Pat: Myśmy jej nawet nie tknęlil„.
wano niepodległą republikę. Na czele pane z ziemi, nie posiadają rąk ani nógl
Czy to nasza wina, że ta kobietka ma wieki.„ Czemu on się tak denerwował?.
nowego państwa ma stdml~ jeden z ge Ji są przez to jeszcze droższe I
J Jestem pr.zekonany, że ta figura wywo·
Patachon: Rób prędko, co możesz, tyle temperamentu?.„
nernłów chińskich, po-:bodzący z .~anlałaby olbrzymią sensację na wystawie!
właściciel nadchodzi!.„
dżurji, Czaug-C'zung· Hui.

'
(OddzJ.ał dla całej Małopolski). Ekspo1Zytury krakowskiego odd:d.iłu: TARNóW.ul św Anny Nr. 14 i NOWY SĄCZ, ul Matejki
L. 15: KATOWICE: Admin.istracia ul. Piastowska 9 tel. 7·17, Redakcja ul. Mickiewicza 8, tel. 5·78: ~OSNOWI~C: Biuro dzienników Józef H.lawski ul 3-go Maja nr 28; BĘDZIN: B.uro:
dzienników J Hlawski. ul Małachowskiego 1; DĄBROWA GóRNICZA: Biuro dLiennik6w T. illawsk1 3-go MWJa o.r. 4; ZAKOPANE, Krupówki. dom p. W. Kneptowsk iego: GDYNIA, ulica
KIELCE: ul1ca
10-go Lutego dom mż. Pętko-wskiego, tel. 11-69 CZĘSTOCHOWA: Al. Panny Marli nr. 21. tel. 4-48: KALISZ: Zł~ta lll'.· 14: RADOM: A. Eifer. ul Żeromskiego 25 tel. 2·15:
PIOTRKóW TRYBUNALSKI: ulica Gamcars.ka nr. 3. Wł.OCLAWEK1 ul. Antoniego 45
Sienkiewicza nr. 4ó, teł .t71: SKARŻYSK01 ul. Iłtecka nr :6. tel 40:
TOMASZóW MAZ„ ni. Polna Nr. 11 tel 168.WARSZAWA, Próżna 7, m. 34 ___,_

ODDZIAŁY: KRAKóW ul Pijarska 4. Telefooy: 165-00 i t7f-50

Prenumerata •. Z kosztami·

'"'· 50 mieslecznio
przesyłki· pocztowe! zł. 3 ••

I

_

W tekś~ie 50 gr. za .wiers~ .milimetrowv Cna stronie 4 szpalty)i
nekrolo1t1 40 gr. za wiersz m1hm. Drobne: za słowo 15 groszy,
1.50. Poszukiwanie pracy: za słowo IO rroszv. naimnielsze zl. 1.20.

Ogłoszenia••
naJmnielsze

zł.
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