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Wojna --' pozostawia na umysłowosef i charakterze ludzi - znamionne pięt":p.o, którego nie są wstanie zatrzeć
nawet
długie lata.
.,Pomijamy tu - rzecz prosta - takle dolegliwości psychologiczne, które pow..
stały
przy" . całkowitem
oberwaniu
głowy - Chcemy tu mówić o
częściowem
p~rażeniu cen~:raln.e30 organa nerwowego,
który wywołuje "Czerwony śmiech" czasami komunizm lub wreszcie w łagodniejsze)
formie zboczenia społeczne znane po~ ogólnem mianem: socjalizacji.
Każdy, kłóryby chciał rzucić okiem.
poza talerz z cot\złennązupą - łatwo spostrzeże, że'$socjaUzacja" dotyczy wszystkiCh
i wszystkiego co tylko można dosięgnąć wzro
Idem,względnie co trudno dosięgnąć ręko..
ma, bez narażania się na nieprzyjemne kon
Uikty z pl:zestarzalym lI.ide jowo" kodekseJP.
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We wszystkich dziedzinach, toczy się

dn,m z najbiedhiejs~ych i naibardzleJ mo

zawzięta walka przeciwko indywidualnej że -, nie wzbudzających zaufania kraJó.
inicjatywie przeciwko prywatnemu kapita" w Europie.
.
łowi przeciwko wszelkiej przedsiębiorczoTymczasem zdrowy rozum wskan
ści a cala ludność polski, dzieci, nauczycieJe, ze jeden tęgi umysł wart więcej nil.
le, przemysł, handel rz-emiosło, sztuka, pra.. stu SOCjalizujących Wojtków, którzy n-.
sa-wszystko służy jednemu celowi -mia.. wet dzięki ogólnemu prawu glosowania, 'baf
nawicie popularyzowaniu idei socjalizacji i
myślnemu prawu większości, zsocjalizuj4
radykalnemu zwalczaniu naturalnego zre· jeden lub drugi, wartościowy pl'Żedmiot ...;
sną prawa cudzej własności.
' ale decydującego zwycięstwa nie są nigd1
Obniżanie inicjatywy jednostki padcią- w słanie osiągnąć.
,
gnięcie1ejnieprzeciętnych zdolnoŚci pod
Natomiast ta bezsensowna walka prz.
strychulec szerokiej masy analfabetów - . ciwko dzisiejszemu usłrojowiświała,. WJI
lub w najlepszym razie "główek do P.OzlO- robionego ciężkiemi walkam. ł.. Odzara.1116ty" przeszkadzanie w tworzeniu nowych dziejów, przynosi nam nieobliczalne stra
warsztató pracy i wynajdywaniu nowych ·ty I skazuje nas na smutną "rolę parjasó1
źródeł bogactw ,kraju - oto znamienne ry- ~ którzy muszą ciężką pracą u· obcych zara
sy naszej gospodarki ekonomicznej, gospo .. l bia6 na chleb powszednJ.. . '
. '.
darki dzięki której Polska jest dzisiaj je.. {
. '
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" Po~edy.n&k fozstrzrga wSlystko
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~::1f:~:r:~~;:?::~~;~1~:Oti etoiemają tintOtza~n
stwoWł.enia, zełałyzowaniazmoncpoUzowa-

. Dla, znacjonalizowania.
Już sam dobór tych neologizmów, usiłujących mało uozumianemi określed.iaml
- zamęłlić w gło-wie mało inteligentnemu
og6łowi i inaczej określić to, na co zupełnie
, wyraźne określenie ma siódme przykazanie
boskie, otóż dowodzi to niezbicie, że chodzi tu
., pewien kompromis zmoralnościa i przyl'odzonem. poczuciem. sprawiedliwości.
Bo jeżeU aryjczykowi powiemy że ten
to i ten rękoczyn jest, zwykłą ltrad:ziełą
...... to jeszcze gołówzas!anowić się, czy
zrobić to czy nie. Jeżeli zaś wytłomaozy
się mu, cz::.rne na białem - że jest to "zwy
~aJna

nacjonalizaCja mienia
burzuazji, która tu.czy się na ~uwi pracują
cych mas" - wtedy rezultat nie może u-

I DUŻO DOBREJ WOLI DO OPIEK OWANIA SIĘ KAI\JTIYDĄ TKAMl
NA PRYWATN:E POSADY.

W firmie "Vacuum on Co", przy ul.
ElektQralnej w Warszawie zawakowała posa
dą. Zgłaszająca się kandydatka na pytanie je
dnego z szefów P. S., jakie może przedstawić
referencję, oświadczyła, że może przedstawić

referencje osobiste znajomych 2 oficerów jed
nego kapitana i jed.nego porucznika. qtrzyma
la. na to odpowiedź, że to nie wystarcza, że
musi lD ieć referencje z firm, gdzie dotyc~
czas. prficowała.

Nazajutrz, pana S. vi biurze firmy "Va
cuum Oil Co" zaszczyciły nieoczekiwaną wi
zytą 2 Pary sekundantów (4 oficerowie) ze
strony 7,obrażonych", osobiście nawet z na
zwiska nieznanych mu panów: kapitana i po

legać żadnej wątpliwoścL

rucznlka.
I sprawa toczy ~~ę na drodze· "honor~
wej" zamiast na łamach "Muchy"..'
Co na to władze wojskowe? Czy funlO:.
cjonarjusze w~jskowi naprawdę majątyl~
wolnego czasu,żeby 4 ludzi .w godzinach słl
żbowych bawiło się takiemi "sprawami hon~
rowemi"? Czy rekomendacja nieznanych' oni.
ctW\~ musi obowiązywać kupców? "
.
Czynie wolno domagać się iJrnych . rekomendacyj? A ~oże weksle, Pp.>, oficerów,
mUSzą również być przyjmowane ·jak złotoi
Czy nie wolno ich odrzucać, gdyż' za' to bę-.
dzie "sprawa honorowa"?

:m

Jeżeli

Lejba Bronsłein - nie nazywał
b, się Lew Trocki, A!)fefbaum -- Ramie..
mew.i ł"d. - to nie\"Jiadr:-mo ietzeze~ jaki 0brót .wzięła by rewolucja w Rosji.
otóż, w ostatnich czasach - taka konnkowa robota tajemniczych rą~, - odbVwa się u nas, wszędzie i ciagle, na kaidgm
polu, w każdym ezade i w każdym miaJacu. i' juz na wielkf} skalę·
~.-"
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Wyb;tny dziennikarz litewski J. Purycl.is
sprzeniewierzyli się idei litewsldej,tworząc Ił
wpólurzędowym .,Lietuvos Aidas"
lip lcie państwo. W wolnych. ch:wilach Piłsud"; .
swe wraźe;nia z pobytu w Polsce w sierpniu sJc.i lubi marzyć i mówić o Litwie. Polakówa
bieżącego roku. W ;ednymz artykułow karmi
nie lubi i częstokroć mówi im. f2:eezy niepfzy"
p. Puryckis swyc.h czytelników takierni infor" . jemne".
'
macjan:i ktć.re cytujemy :ta krakowskim "No. Co się tyczy programu, to zdaniem Pu..
wym Dziennikiem'" (nr. 315z dn. 23.11. br.) ryckisa i m;n.Pliłsutłski go nie ma, albo też ni.
. - .,Pils'ldski wszędzie i wszystkim pod. zdradza się z nim. I dobrze robt Dzięki bo..
kreśli\, że jest on litwinem i niema w nim ani
wiem tej taktyce korzysta zewap6lracy naj ..
k.ropll kI'wi poJskiei. Piłlmdski twierdzi, że jest bardziej prawego odłamu: społec.zeństwa i ..,..
leI-ószY1nlitwinem od każdego ohe.'oych przy" oardziej lewego- soc)alistówfl
w6dc.6w Lit~y. iże Iilloli,.ezy si~ ~ nimi za to:. ii-

druk:je

..-,--_e. . -. , , -,--.. -. .---' .:Ni".
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wymyśla B• .B..owco~i B.E!-t;jczykpcłiczkuja, Ukraińca

wwiększośc!z.a cdr:t'ucen~em pre~im~na!'za bUGże'~owego Mw Sm

)tIu
\VarS:Eawa 21..11 (tel.

wł.)

Wczor aj toczyła sh;da lsza dysku sja
ltad budżetem Minis terst\v a Spraw vVewnę
łrznych. Przemawiał poseł Dę.bski .(Str.
Chlp). , który występował ostro przec~wko
milita ryzacj i, admin istrac ji i policji . "
y~;:o~ Dalej poseł Dąbski ubolew a, że samo

,rządy

przestały

Walew skiego i Kleszc zyilsk iego oświadczył
Chruc kiemu :. "gdybyś panbył Polakiem j nie uzył tego wyzw iska w walce
narad o wościowej, tobym Pana SpD l~czko
wał". Po tern oświadczeniu 'poseł Polaki e-.
posłowi

wiczchciał odejść; gdy posełChruckizllÓW

",

istnieć, zarnieniając się ~

.KomiSarjat y RZQ,du i stawia zarzut upa~'tYJ

'niani a admin istracj i. Mówca przyłącza SIę z
do wnios ku P.P.S. i Wyzi:wolenia. o skreślenie fundu szu dyspo zycyji negoM iniste rstwa Spraw Wewnętrzny~h.
iDalej 'inówc a wYl'aża zdziw ienie, ze mini)ster nie o~po~viedziałna ter~ zarzut posła
'itTrQ,mpczynsklego, tyczący SIę spraw y re\:da.ktora Mosto wicza, bo natych miast powin
no być zarządzone śledźtwo .. Należy dbać
o pewie n lwnor moral ny. Poseł Dąbski występuje dalej, przeci w nieuza sadnio nemu
powiększeniu liczby policji .
"Poseł Polaki ewicz :
'.
"U2as adnia to przyro st ludności ".
Poseł Diama nt:
"Czy ci nowon arodze ni zaraz kra...
{iyćh powod ów

Dały

PRZEJAZD NT. 34
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,. Marla nh, fili~cto llli~f

W:n'UIJfiJą,cy d,a.mat t byualow y iIudł'u1aev(~{6je
d4h~wcIY~\', kt6ra ęfcC:I.lll ;\Olę r.~ il':o. n,dr,y
i wcc'da l III Rajb~ dz~tj !li Iq ł!H,,~iyc1a,

1- e ri; att ja

C~fty mieJSC ltj~ POdwyżslfone.

Ceny mif'i~c; W Elni powszed nie nawlSzwatkie $I!i.fUlłI zaś 'IN ~o~ote, niedthlę i święta od g. l-l
I miE'fs~!IlI 11f1gr. 11 mi· iscl': 40 gl:'. Ul mi~js€e30 gr

'1)

W I~bot'f nłe azi4\llę i ahwięfa od gCdlf. 1.30 po tlO
l .~'1l to ~r., ił rnl~l$ce tO €r. łi mi"!1111~1 40 lirI
111

I

aOistrackj.ch w Białymstoku

zgod~polsko . . żydowską i załi!manie Się

wpłyvvów

frak cji POJ Pro

lO

Białystok 27 ..11 (aw)
Przesi lenie '\v magm trneJe ' biału~toc
kim zostało wreszc ie zl:il~widowane) poprz e

nowis ko magis ter farma cji, vVinc enty Her.lnanow ski, znany działacz w szkolni<.: t~vie"
Dokon ano również wybor u wiceprezYj
szło miesiącu ucią.żliwychzabiegów pos:z;cze uenta "mias ta i łalvni
ków. Frakc ja PPS."
gólnyc h frakcj i. . .
.
..'
która przy ostatn im składzie magis tratu
.
Nocy ostatn iej, głosami wszys tkich była reprez entow ana, straci
ła obecn ie cały
:frakcj i polski ch i żydowskich, . z' wyjątkiem swój stan posiad ania nie
uzysk awszy ani
1
,,Bun du',,w ybran y został na omiaw ane sta· jedneg o. manda tu. "

Rozbudowa, przemysłucbemlczneoo

VI

Nowa.. ffA bryka' przet,V\iorów 3moniakowych na
:Katowice 27..11 (aw)
W poczę.tkach przyszłego róku u.(·uchonliona· zostan ie nowa fabry kaam Q-.
niaku syntet yczne go ·w. ł{nurowicach. '
Taksa rnq, jak c:tynn a od lipca 1927

Polsce
~ląs.}ru

r ..podob na fabryk a, nah~ży i bUdująca się
obecn ie do Zarządu Kop~dl'l Ska,rlłmvy c1J.",
Oba 'zakłady przernysłowe przet\varzać bę...
dę.· amoni a na siarcz an alnon u lso1e amono\ve.

.,Zł"uszczeni cłnvnowC u .

Ciężkr'okresdJa

·Ilus!oów

rumuńskich

Nie "v~zędzie trat~tuJą:rnniejszości t8tk, jak Vvsanaeyjnej Polsce'

'Lwóvv, 27~11(~\V) .
"Dilo",.·W dhtźszym·Jrtykule. .omaw hl.
sy!f:uację1 która wytworzyła się, w'Rum unji PO
ukons tytuow aniu się. nowego riądu.
Pismo
stwier dza, iż nowy rządM.aniu uważać si~
w·

zdaje od[am Rusinó w rumuńskich jedyni e
za zru5zczqllych chwilo wo Rumu nów' i jako
takich . traktować. Pismo uważa, iż' dla Rusiro
'nów rumuńskich przrs.zedł bardzo ciężki Q$
kres.
. 'n
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3061.;......
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N0\\ e

om
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Po ustąp.eniU pułkowniit.oprezydenta
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, "Pończą.c poseł Dąbski oświadczył, ze
'stronnictwo jego nie ma zaufan ia do Pana
Ministra..
.
Poseł Kiern ik . (Piast) zapow iada"' że
klub jego będzie traktowa(b:udżet rzeczo wo .'
l sprzeciwiać się niellz asadn ionym podwyż
kom. Mówc a twierdzi,. iż docho dzi. do tego,
'że inną politykę pl'owa dzi Wojew oda, a,
mną Nacze lnik Wydziału Bezpie czenst wa.
---PosełDiamant:
"
.' ';A woźny?
Końc?ąc mówc a oświadczył, że stronnictwo jego głosować będzie za fundu szem
dyspo zycyjn ym pod ,v::tru nkiem że użyty on
będzie' na zwalcz anie wrogie j Państwu propagan dy. Poseł Cele"rjcz, ukrah liec, oświad
czył się przeci w budżetowi. Podcz as tego
prgem ówien ia doszło" do scysji pomiędzy
mówcą a posłem Polaki ewicz em. 'V toku
wj"mi any zdań, poseł Chruc ki (Ukrai niec)
rzucił pod adrese m posła Polak iewic zaokrzyk "żanda1~mH.Ten ostatn i obrażony okrzyk iem posła Chruc kiego, wyszedł z nim
Ido kulua rów i tuw. obecności posłów Cele:wiem oraz członków Klubu B. B. posłów:

coś odpowiedział. 'Vówc zas poseł po!ak iewicz dwukr otnie spoliczkował posła Chr1l:c..
kiego.
. ..
Spl<a\Va incyd entu posła pol~klew~cza
z posłInem Chruc kim została skIero wana
do sadu
" . marszałko\vskiego.

(;flar y

s~ęna

w luóz.aeh Dalsze

, Puyz 27 ..11(ate )

tiwałtowneburze s~aleJ~ce

Europą

-

wzywających POlllO CY.·

.

Drze

oKręty,

na dno mors kie

ludziach. U brzegó w .sycyl j rozbiiły się dwa
.
.
Kopen haga, 27-l1 (ate).
Statek dUllSki ."Flora" uratował l~a ~o"
rzu Północllcln 12 ludzi załogi parow ca ni~
niieck ieg'o" Kathe Grammel'storff', który ZtLt;
tonął w>pobl1żu wybrzeży angiel skich. l\lad
wschodl1iemwybrzeżernJutIandji, rozbił sit:
trzyma sztowi ec niemi ecki;, Ursul a", z które
. go załogi zdołano Jlratov,u:tĆ trzech ludzi pod
cĘas gdyczter~chzn.ajduje się jeszcz e na roz
bitymokręcil~ .. Donoszą jeszcz e, że zatonął
mniejs zy okręt :żaglowy, "ktore go załogę ura .
~O\vano i że ostatn ia burZa
wyrządziła w
. Danji tak wielkie szkody, że aby je llaprawic
rzad wyZllaC.ZY ~~ kred,yty.

naą.całą· statki, którrc h załogę
uratow ano.

zachodnią uszkodziły we Franc ji
linjeko lejol\T e Paryż -Bol'deaux,Paryż-:Cherb oul'g i Paryż~ Bręsty '
Szkod y wyvvo Hmep rzez hurzę,\VBel
gji s~ bardzo wielki e. Na calem wybrzeżu
fale pozryvvaJy tamy. Główlie"v1ace wOst en
dzie i Bi.ank enberg u stoją pod . ',\vod.ą~Kil.:.
kadom ów w Blallkenbc1:'gu runęło. 4 .
. .\iV Holan djt burza · pochłól1ęla. 24 ofiary. w ludziach#" Donoszą o kilku okrętach

. .'

Burza przeniosła się 'z Atlant yku 'na
morze Śródziemne. i z \vielką· siłą szalała "nad
całą, Sycylją .gdzie zrywała' dachy. i wyrządzi
la znaczne sZkody. Nara'4ie niema śtrat w
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ULOTKI i KONFISKATY.
Poznań 27 ~11 (aw)
W związku z zaJ~cIami, jokie miałymiejsce w niNlzie Iii na odczycie
pułk.
Sławka, ukazały się dziś na mieście anonimowe
ulotki, wzywające studentów do
zwalania wiecu protestacyjnego.
Policja ulotki oczy\viście skonnSKI.1-~
wata zaś rektorat unhversytetu wenvał kilku zpośród studentó\v. należący~ch do zrzeszetJ młodzieży wszechpolsldej. oshzt·gając
~rzed organizo\'\a,niem wiecu.
Wiec si~ ulimo to odbył. Żaden z
przedstawicieli \vładz uniwersyteckich nie
był na nim ohecny, jako na wiecu nielegal
nym. Przeciwko przelna\viaj::}rym zpośród
grona organizator6\y wystąpili przedstawi- ciele młodzieży denlo~:ratycznej,' dość licznie reprezentowani., Ponieważ wysiłki
ie r'Yii(l,rzaj~ce do zerwania 'wj~eu, były
h:",-:c,i~'czne, rozpoczęli śpiewać chórem
"P _"' ~ ,vgzą Brygadę'\
Zgromadzeni na wiecu studenci rzuci
li ~ię na "demokratów" i siłą wypchnęli ich
Z podwórza, które było terenl:~m wiecu.
Następnie wiec odbył się już bez
przeszkód" zakończony 8rz;etegiem rezolucji.
OFICJALNIE - NIE UDERZYL KOPN1).L NIEOFICJALNIE.
Poznań 27 11 (aw)
W związku z incydentami niedzielne::

mi po odczycie pułk. Sławka ukazał sięko
munikat oficjalny~ rektoratu uniwersyteckie:go w Poznan:u, st'\vierdzahcy, iż prof. Jakub
ski dziekan wydziału fizyko>'matematycznego,
nie uderzył zadnego studenta
(Doniesienia mó'\vily że prc,iesor wspom
nians jednego ze studentów nie uderzył, lęcz
-,.- kopnął. P. R)

MŁODZIEŻ 'WSZECHPOLSKA

ORGANIZUJE ODCZYTY.
Poznań

27 ..11 (aw)

VV sali 18~ejkolegjum wyglosil Stefan
Dąbrowski odczyt p. t. ,,\Vielka wojna i formacje polskie" Jest to pierwszy odczyt z cyk
lu organizowanych przez młodzież wszechpol
ską w Poznaniu.

j

Z POWODU SLUSZ.!JEC·O VłNIOSKU STRONNICTWA

NARODOWEGO

W

SBJMIE.

Cala prasa zam;eszcza dziś na naczelnyhA: traktatu wersalskiego1 dalyd.obrowolne gwa
miejscach wiadomość, iż polskie StronnicgoH r ncje bezpieczeństwa, które nawet Paryż muNarodowe i ,.Piase" zlożyły w Sejn'le nawc saał uznać za wystarczaj'ące. Poza tern Niem..
wniosek, wzywający rząd pdski do przestrze- ciy podpisały pakt Kel1oga, potępiający wojnę
gania art, 429 traktatu wersalskiego, a to ze i rezolucję o potępieniu wojny, zaprojektowa..
ną przez Polskę w Gepewie. \\ikońcu - 0względu na nowy progrRID budowy floty nieświadcza .. Deutsche Tagesztg". - jest rzecz,
mieckiej, skierowany przeciwko Polsce.
powszechnie i dokladnie znaną, że rozbrojone'
"\\;iac:omość tę zaopatruje .,Deutsche All ..
gemeine Zeitung" w komentarz, w którym Niemcy nie mogą być groźne dla nikogo, a
raczej same potrzebują gwarancji bezpieczeń"
oświadcza, że jest to ze strony Polski przekręcanie faktć,w, aby budowę pancernika uwa- stwa i ochrony. (?J
Zbliżony dQ kół demokratycznych Ile..
żać za groźl'ę wobec Polski, która posiada,
jako naród znacznie mniejszy od· niemieckie- dnocześnie nićmieckiej partji ludowej, "Boergo. trzykrotnie większą armję (?), program zaś sen Kurierier ło polemizuje z zawartem we.
bud"1wy fIoty polskiej przekracza również roz- wniosku polskich klubów se:jmowych. powoła.. ,
miary programu memieckiero. "Y. niosek pol. nieIP się na artykul 429 traktatu wersalskiego;
skich szowinistów (?) - kcńczy dziennik - ma nazywając rzęczą nielogiczną, zarówno z punktG'
na celu' utorowanie drogi :lo upragnionego Lo- widzenia politycznego, jak zwyklej logiki ży.
carna Wschodu, tak zwalczanego przez Niem- ciowej. powoływanie się na gwarancje' bezpie..;
czeństwa, któr? dopiero w dniu I O~tym stycz..·
cy/'.
Nacjonalistyczna "Deutsche Tagesztg" nia 1935 r. mają' być badane co do ich wy-'
starczalności~ Dziennik podkreśla szczególnie,:
OŚwi8dcza z oburzen>:m, że sprawa t\aorenji
Sroda.
nie obchodzi wcale l oh.kę i że wn· o3ek, zgło jako dowód nielogiczności, że na 6 lat przed,
11.56~12,1O Sygnał cza~u z ~!ieży Ot!?erw. szony w ~eimie przez stronnictwa prawicowe, upływem terminu, w chwili, gctyrozpoczęła'
Astronum., hejnał z Wieży Marjackiej W musi być uważany w Niemczech za bezc1elne się dyskusja nad rOEzczeniami prawnęmi Nie- i
miec co du wcześniejszej ewakuacji. podej_
Krakowie, komunikat lotn.-meteor.
wtrącanie się w cudze sprawy, Zresztą - pc.15.00 -15,20 Komunikaty: meteorologiczny. wiada "D.eutsche Tagesztg." - Niemcy przez mow'ane są argumenty, których podstawa wingosp. i nadpr.
.
traktaty lokarneńskie, wychoci'Lące poza ramy na być poważnie kwestjonowaną.
1IIIIiII_IIII!IIII!!IIIIII!!I!ZIo1IIlf'11ZLiilIIiI!!!!_ _.:!EII....,::s::x<III'!.MIIIiIIlI!I!IIi~~~"...._lIIIIiIIIii1iIillli!llliilillllliWillili&/illlt- ,"~~~~" .,.J~&"""
.•u'-.!!;1%~I_.&tI!!illl!l_ _:pj!!ll!I'!IIII~_ __
1'\45-16,00 Komunikat harcerski.
,
16~OO- 16,30 Koncert płyt gramofonowy~k
TERROR
ANTYKOMUNISŁ
YCZNY
CHOROBA JERZEGO V
16,30-16,55 Program dla młodzieży. TransRyga, 27-11 (ate)
Londyn 27-11 (ale)
miSJa z Krakowa.
Biuletyn wydany wczoraj wieczorcHl
We wsi vValkach pod Kijowem strzai
17,10- ł 7,35 Odczyt p. t. "Nowe poglądy na
barok w sztuce i literaturze" (z cyklu od.. o stanie zdrowia króla głosi, że król sp~· lem przez okno ze,bito prezeSa miejscoweg()
czytów dla nauczycieli polonistów, org. dził dzień niezbyt przyjemny. Temperat'~"a
przez Min. W. R. i O. P.) - pro L Stani- wynosi 38,1 C. ale choroba płuc nie rozsze- sowietu Phlczuka. W Łukaszewce w okręgu,
Czernihowskim, zamordowano prezesa sowietu
sław Adamczewski.
rzyła się i
zdolność oporu organizmu pa17,35-18,00 .. Skrzynka pocztowa" (dr. Ma"
Bielicza. Oddział G.P,U, rozstrzelał trzecll:
cjenta nie osłabła.
rjan Stępowski).
włościan podejrzanych o oto zabójswo.
18,00 Koncert ~op. orko P. R. pod dyr. J:Óz.e- .
~mm. . . . . .~sm..................a."·"'HE"~~GWWT
f~, Ozimińskiego.
a

19,00-19,20 Rozmaitości.
J9.30 - 19.55 Odczyt p. t. "Spisz i Orawa"
(Dział "Krajoznawstwo") -

Jutrzejszy koncert

p. Kazimierz

Vasa Prihoda.

Swierczewski.
19,5iJ-20,OO Sygnal czasu z Warsz. ObserV't..
Astronom.

"Skrzynka rolnicza" - (inż. Wadaw Ternowski).
20,20-·20,30 Nadprogram i komunikcty. . .
20,30 Wieczćr Kameralny KonserwatorJum
Warsz. (zorganizowany :.r;espół ze Stowarzvszci1iem IVliło5njków Dawn~j Muzyki
w ~ \Varszawie) poświęcony twór~zości W
A. Mozarta. \\lykonawcy: Irena D':::"'t!!~r~
Zapolska Kwartet Ozim:f.sHego .cI. r ..
miński (I' skr?'.), K. Kamir_ski 1.2 sb
LI
Dworakowski (altówka) i K. ,,,\'W:.(· rak.
(wiolonczela). Miecz. Pankowsb. At:
Walczak (waltornie). Teodor. Zaiewskl
(fort.) i K. Stromenger (p.r~le~CJa).
W przerwie kom. Teatrów lv'be]sklch,
22,00--22,05 Kom. lGtn.-merem •
22,05-22,20 Kom. P. A. T.
.
a'łfl.-'22..3Q Transmisia muzv1:1 le1-~i~i
tan

20,00-20,20

Pożegnalny występ,

Wegenera.

.

Jutro 1.j. w czwartek odbędzie się w Fi!",
harmonji IX~ty Koncert mistrzowski, pa kt~ ..
rym -wystąpi fenomenalny skrzyp~k v ~sa Prlhoda. Artysta, którego stawa, ~ozDrzmlewa po
całym świecie f wybrał na SWOI koncert w Ło
dzi utwory skrzypcowe Beethovena, Bacha,
V'euxŁempsa, Czajkowskiego, El(ara f Rysrzar ..
Ba Straussa, ,Sar~satego i wielu ln,nych •. ~~m.
cet wzbUiJ.zlif sądząc ze. sprzeclazy bll~to,:",
o",o;·7..ymh za:n~eresowame. oJ· Przy forteplame
z::lsiądzie świe~ny pian}sta Cnarles Cerne. Po.;zątek o godz. 8.30 WIeczorem.

Dziś w środę odbędzie się w Filharmonii.
ostatni pożegnalny występ Pawła: Wegenera z
jego zespołem. Wystawiony będzie draIIl\lt w
5-ciu aktach Leonida Andrejewa p, t, "Myśl"
(Der Gedanke).
Wszystkie przedstawienie.
Wegenera przeszły z olbrzymim . sukcesem.
Początek o godz. 8.30 wie cz. Niewielką ilość
pozostałych ,biletów na dzi~iejs~e przed~~awie
nie nabywac można w kaSIe FIlharmonJI_

wmZEWSKA !'(!ANUF AI}.TUBA PŁONIE.,
O godz. 4-ej TanO t w clndU; gdy odda-

rze wybuchł pożar. Na miejsce udało ~l,
siedem oddziałów Straży. Płonie farliiarn! ..

&,,"

jemy numer pod

maszynę,

l.,

-

otl"zyma.lsmy
i wiadomość, że w \Vidzewskiej . 1\'lanufaktui

""

bawełny. Szczegóły

szym. (Wid)

:SI!!

w

za1\~ h~I'112Ol.

numerze

jut.r~j

TAKzE SKARGI.{j+'.
Pewien szkot ziiskarży{
są~iad~ d9
",dtt, domagając się zwrotu kosztów, mia~
IIOwicie zapłacenia za wazonjk do kwiatów.
,
- A dlaczego? - zapytał sędzia.
_ Wazonik-ten spa!dł sąsiadowi na glo
.... i rozbił się - odpowłedzial oskarżyciele

DZ1eie newnego odczytu W PoznanlU
Frnlesor

p~lud(zyk kcpie. bEt.zbr~nneg., aresztowanego

studenta

W ni(:!dzielę ·wieczór w sali Domu Ewan~
gelickiego, mówił na temat d7iesięcioleda Polski prezes klubu sejmovtrego 1)e~Be P. Sławek.
Wykład jego ,był w treści i formię ·jeszcze
słabszy od niedawnego wykładu posła J3e;..Be
p. Mackiewicza~
P. Sławek wywodz~l, że. w
,okresie powstaniowych nadzieje Polsklmusla..
ły sie łączyć z mięclzynaroclowyni ruchem
socjalistyczm~,.:rewolucyjnym. Dalej·.·.przes:zedł
do okresu wojny swiatowej, mówitoniej ogólniki. p()czem
stąd ni zowąd podniósł zarzut:
~,A więc P. Dmowski nie chciał Polski".
Podczas, gdy dotychczasowe. Wy\FtJy re..
ferenta dżiałały'nużąco zarównana jegoiJfze..
dwnikówlI jak riazwolenników,atak na Dmow'"
skiego wywołałgwaltowny odruch oburzenia
słuchaczów, wtem dość licznie zgromadzonej
młodzieży akademickiej. Odezwalysię. ostre
protesty i okrzyki. Wówczas uzbrojeni wre..
wolwe:ry. "strzelcy" wpadli na balkon i poczęli
z bronią w. ręku.przemocą usuwa~$ a' nawet
wynosić bezbronnych studentów.. ' .• ,...
. '.
Gdy długotrwała burza się uśmierzyła p.
Sla'r7t'!k złagodził swoje twierdzenie w sensie:

PRZEZ POMYŁK~.
__ Restaurator zarzuca oskarżone
mu, li ukardł mu dwa noże i dwa widelce.
Cą oskarżony przyznaje się do winy?
_ Nie, panie sędzio. .Ja
te rzeczy
wzł~łem, ale tylko przez omyłkę.
Myśla
.~ że s.rebrne.

ni

TAKŻE POST~P..

_ Moja córka uczy się
-. Czv robi postępy?

i!IIiB:""'Ulltll.;>l1c"',:?:l..:Ui/l' .

śpiewu.

__ O tak- juz' się dwóch lokatorów

t~losło.

NIE JEGO VłJNA.
....... lakto, Złfi,panO was na gorącym ~
. ~u, ode ~"-'uno skradziony zegarek i nie
przyznajecie się do winy?
'
...... Bo to p~1nie sędzio, nie moJa wina•
:.....
"'""" A czyja'
('
__ Dzień był feralny: pią.tek i.rzyna

"A wiąc p, Dmowski d.ąż y ł1 inI?~~i droga~i .do
celu. niż ,marszałek: PiłsuaskI, 1 po krotkJc~
znowu ogólnikowych wywodach referat SWÓJ
zakończył.

Gdy 0pllszczano salę •. ,,;trzelcy" p~no.w:
nie napadli na resztę rnłodzlezy akc;,demlc~leJ,
przyczem przodował im . p. 1\'1.. Paluch. mIota"

jącobelgi, bijąc i?~grażając SIę ~ewolwerem.
.Młodzież zebrała SIę przed unIwersytetem,
wznosząc okrzyki przeciwko takim metodom i
śpiewając pieśr;i nC1;fodow.e. Polic~a poczęł.", ~..
resztować stucientowf ktorych kllkudzlesH:clU
zaprowadzono dokomisarjatu, a po stwierdze..
niu tożsamości wypuszczono
. Vde:rza~o zachowanie się komisarza Lau..
fera, .któremu kilkakrotnie oświadczono goto. towo'Ść wskazania "strzelców(', którzy atakowali młodzież z bronią w ręku, a który zachowaJ: się odmownie,.
d

Wśród młodzieży akademickiej wywołaJ
szczególne oburzenie fakt, że znany piłsudczyk:
prof. Jakubsen, dziekan wydziału matematyc:z..
no-przyrodniczego kopnął. jednego ze stu dentów, gdy go prowadziło dwuch policjantów.. .

EX

"iII'łmmm

Tw~erdz8,t;ly

ordrnarny

kryminał

Ine trsii . in. 'spraie

,lWgo...

Ilości

Naletyootatec,znie u8wlić~ kto jest, przestępcą polity0-znym
a lriopowszeduim obwiesiem.
miast w' zależności od kary -

więzienia albo

twie~dzy przestępstwo zagrożone .karątwier~
dzy nie jest hańbiącem, a więc nie zaliczasie
.do pospolitych. Za niektórejednak przestępstwa
polityczne grozi kara więzienia.
· Z ustaw RzeczypospoIitej najdokład~iej
przestępstwa. polityczne wylicza ostatnio ustawa' O a:mnestji, g~zie wyróżnione są przestęp
stwa :t . walk narodowośCiowych i t. ZWo
, przestępstwa komunistyczn~.
.
Pozatem kwest)a, czy jak.ieś przestępstwo
ma byĆ uważane. za polityczne. czy .pospolit~

ma duże znaczenie przyaresztowaniu posła
lub senatora bez' odnośnej uchwalySejmu. W
,. myśl Konstytucji bowiem można aresztował
pasla, .jążelizostał przytl"zymanyna gorący..",
uczynku przestępstwa, ale tylko. pospolitego.
'. Jak się· dowiadujemy, w Min. Sprawiedai
waści opracowywany jest projekt specjalnej ust.....
~y, którawype~nidotk1iwą lukę w Konstytucj
l ustawodawstwIe, przeprowadzając dokładni
określenie i wyszczególnienie przestęp&W poli
tyczny~h.

8)

I
W tern

obudził się

,

pewnego l'anka

wskutek szczekania psów. Jakiś okręt wyna. którym. była karawana, dążą-'
co. z pielgrzymką do Mekki, do grob1l. Pro,,:;
roka. Prosił, by się mógł do niej przyłączyć
prośba, która nie może być odmówiona żadnemu wiernemu mahometaniIiowi - i wy
lądował,

ruszył

w

drogę. Miesię.cami trwała

zanurzył był głowę.; llaprzechy niego
stał derwisz, a' dokoła wielcy
Egiptu~:"
Podły psie! ....... zawołał(1Q Q,erWlsza,. ~ mu
sisz .umrzeć.

rej

~

Dlaczego panie!
twoje ·sztp.ezkikugJarskie
ukradłeś .mi trzydzieści cennych, lat'~ycia;
przez ciebie pracowałem 'ciężko,vrzebyłenl
masę zmartwień, jako młodzieniec·" pełen
życia pozwoliłem ci wejść do n1QJejsali, .a
teraz jestem .niedołężnym'starcem. .
.

- Przez

się

przeżyło

i na co się patrzyło.
przeżywa i na co SIę
patrzy? -wmieszał się Wieser dorozmC)o!
wy.- Czy. :może' nam pan objaśnić, pll.-!
m,e cudotwórco; coby to znaczyło.
.
'~T() nie żadna wizja, panie d~
;kt()rZei tojest. prawdziwie. przeżyte życie"
..~Cóż<to się

_., Co mówisz, panie?-:zapytał .Wiel . braknie

ich po",' ki wezyr. Dopiero przed chwilą
pewnego' łeś . głowę w· wodę, ponieważ

zanUrzy.,.

dróż przez rozmaite . kr~l.je. Aż
. wątpiłeś
dnia przeszli przez jaką~ rzekę; nasz boha- w· słowa tego tu oto świętego człowieka,
ter zostal porwany przez falę, i . stracił i naty'chmiast g-łowęwYdobyłeś. . Przejrzyj
gruni pod nogami, dostał się
pod wodę. się wlust:rze, aprzekonaszslę,.że kwi~
lwi był pe'Wi~D'ł u zbHiR gię kres jego ży nies.z zdrowiem, siłą ińlłod,ością..
ei&, kiE:'dy wbrew wsutkim oczekiwaniom. _.
-- Ofh,·.er umilkł.
Jł'llHl~11 IiI: !t: wody. I gdy tak zdziwio;-- Znam tę hajeezkę, panie pułkow,:,
ar rGf.glę.dał się w koło siebie - zniknęła. riiku, . -""- POwl~dr.iĄł. profesor, ~.jestona
J"'Z.flf<'.
zniknf.'la karawana i ujrzał Slięw z tysłąu. i }Mnaj nocy. Niektóre.~ezegó
tnY.fOwa~łej purpurze. w sali tronowej;' wo.. . ły sę rj(Ywnj~ inne;aniżeUj~ PI'z.ed$~. . kieW. aut I' hroo1; de kadZi, w kto- .~ al~w kAżdy.w ~. ~..
:- ,.,--

~.

bajeczka..
-- ~ To nie zadna :bajka - rzekł II~
. dus ..'~. Zdarza się tu i. ówdzie, .że się nie
zapomina ote.m, ,co się przeżyło' i na co

mu tego nagłego, niczem nieumo-o

tYWo,wa.neg~, nielogicznego, co charaktery~
zuje zwykły sen. Takich przeżyć mam se~
kiw mojej świadomości, przeżywam obecooi
nie· poddbnem.iędzyżycie, 2000 lat po mo
'ej śmierci, a wiem, że umrę dopierr
za

20 . lat. Coby , tO znaczyło? pan się 2 pyta,
toninże weC potrójne
znaczenie = moż~
to byćżycie.kŁó;re się ,dopiero przeżyje,
tak' jak' ja widni.., obeenie
przeży\vam,
wre:;t~cie rozddał

•

obecnego . życia,

~~·cqbx
: - ......... -

~~~~.....-'>

kłórebJj

um4at:w:
. , . ....
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g'ąd~ sprawiedliwuść, " gdy
,2

za kulis proeesu, {)
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kw. estja p.olityczn9
Obregana

.

"OSEervatore ,Romano" przyncsi nie- Natomiast Calleslsci żądaH. . uproszczone-, si się lękać, by dłuźsze i d kl·· dn" .. ~ . ' b d '
zmionle dEJic,we inimmacje o ostatnim poH- gOI,t. sumaryczne~o. ..PrZYSZłO do walki w pOw' nia nie wydostały czego nao ś:iatł~Jsz:. a 8:\:
tYCZtljID ptOCEs:e, który się gwieżo zaKończył
b lZU sądu .. lnterwenJo~ało wojsko i obsadziło To jasne!.
ZleD.D.lił.
w (al1Ęl:(.v,sLm N.EEsyku... Na ławie oskar- gmach. Proces ·odbył· Się trybem przy,..,pieszo- i
ff .
Journal
des
de·
bats
.
ł·
II' k . .. al· .
..
T."
.nazywa ca y p:fOat:
tOIl}ch }:ned sąi'(m przysięgłych zasiedli: n ym... Jes,!
On;tUZ ezy n<;- spiesznem prz,e . . i ces "skandalem sądowym~'. Istotnie trudno go
niejaki Torał, i zakcnnka f Matka Concepdon. prowadzeruu procesu, gdy me nie pili, to mu- . nazwać wymiarem sprawiedliwości.'
..
Pien'\s2)" zostal Ekazany na śmierć, zakonnica na 20 lat więzienia, Byli oskarżeni o za..
motcc\\4jnie pl'€zycenia Ol:re,onaj watka
CCnC€J:c1Cll1 miała Torala namówić do mor~
aerslwCl,. on. je zaś speh~ić. Cr~an Stclicy
Ar.o stc h.ld ej , n:,,~i?tLy najlepsze infmmacje o'
KOSTroM NIEPllZEMAKALNY O Gl'UOTRWAŁY I - LEKKI.
stanie rzeczy w Meksyku. ujawnia bardzo inNasze
panie będą miały niedługo
Pono niektóre panie :włoskie bud~
teresujące szczegóły z tego. prOCESU.
Nar.fzód - odnośnie do oskarżenia za- Sposobność wystąpienia VI l::ancorzu meta~ sensację wspaniałerili toaletami z "alumii
konnkY1 że miaIa Torala namawiać do ZblOd lowym, wszelako zrobiollyr~ nie ze stali, njowego brokatu'\ a w Londynie pojawiłJ
ni 1., OskarżEnie opiEra się na pęwnej ro:zmo- ani też ze spiżu, ale z subtelnYCh nitek, Wy się na wystawach leciutkie buciki alumi~
wief k1órą oskarżeni prowadzili w pewnem snutych z aluminjum.
.
. ' ujowe OTaz bielizna z nitek tego lE~kkiego
to\\'arz)~twie z początkiem lipca r,b. w zwiaz"~
.
Metaliczna tkanina zaluminjum ma m.etalu.
ku z hagkzną Eml(;,rdą lotnika Carranzy
Ma
to
być
ładne,
tanie
i
praktyczne
byćnmaterjałem .odzieżo\vym przyszłości" ..
pioruna.. T cra1 - jak ~&m zeznał przed są ~
d€m -- w)razH żal,' że - piorun dOf'ięgr.ął Tak. przynajmniej twierdzą w Londynie i albowiem materjały aluminjow&.t będQ, n~
". . .
nie'winnego Carra:m"Y1 a nie Callesa i Obre- we Włoszech, gdzie żywo zajmują si~ "ty:m. :QrzeIllakalne i ogniotnvałe. .
:wynalazkiem.
"
-.
_.
.
-gana, :mcrdetcćw ludu katolickiego i burzycieli pokoju religijnego w Meksyku. Matka
CO!Acepcion zaś. do której skiermN aną była r
uwaga Torala. powiedziała f że religja kato .. ·~
dla dd elDego Kaszuba
licka wojną będzie w Meks)lku dopiero po 'I
'}li
(

~

I •

od

:n~;~~ ~~~e;:hin?ebb;,~n:~~.a~t~~~~~S:~h:~I€:
Była

Lt
"
En, n

uas.tPp'
u
\!

:nan:av.:iania Terala do zbrodni.
w nich .
tJilko m:n:,:,woli w}lpowi€~zian~ p:~wda, wyJAK. TO DYL 0. z. KASZUBSKIEM "PI~śCI4 wSTóL" w ,GENEWIE. -- .", "
ZJJ!.\H.llla przez całą praWIe luorosc Meksyku f
.•
•
•
.... A
że cc~ćkl władza w kraju należy do CaUesa
"Anton!eml1; AbrahamowI, nleustra- mi niemięckimi i innymi i śpieszył 'do P:ro
lub Ctre~ona i dopóki ci dwaj ludzie żyć bę~ ~ szonemu bOjOWnIkowi za sprawę Polski Wo ryża, aby tam przed samym Wilsonem u"!
dą, nie bęozie spokoju w Meks}ku, a religja czasie niewoli i zmart",rychwstania jej, jego derzyć pięścią kaszubską w stół i zadoku~
kateH{ka bęczie Fr:Łeś!adc",ana~ Słusz:r,ie też wdzięczni Bracia Kaszubi". - ~,Spoczywaj Iuentować, że Kaszubi to Polacy, że chc~
zauvvażlł obr<:ńca os..ka..rżox;ej, ż 7 gdyby się w.. Bogu w polsko ~ kaszubskiej ziemr .. ·
należeć do Polski, że żaden »kusy: purtek,~
za .tego rodzaJu, po:WleQZeD1~ ChCl~!O obywa"
Wieniec z takiemi napisami złożono im tego zabronić nie może.
,"" ~~,.
tel: Iv',t~sJku karacf.iobY,Slę" ~OW1~DO przy: { na grobie tego któremu Kaszubi zawdzię~
Podobało c;l'e to proste, UTtTs't'apl-'lrn-i:6 '.
n8jn:me} Jedną trzeclą luonoscl kntJ1.1zamknąc
..
.'
.,.
.
.
~ . . " ' J - ~A.u.
w wlf.2ieniach tak powszechnEm' jest zdanie cZ~Ją.' ze nalezą dZlS d? l\tlacle~'zy, do Po.l- szczere wyznanie .Wilsonowi, podał temu
f
W)i1= (v.itoziane przez zakonnicę.
t 8~, ze mo~ą.. obchc:dzlĆ rocznIcę ,1.Q-l~ Kaszubie swą dłoń i powiedział tylko:, ",Al
Vrywody obrońcy musiały zrobić swoje lllel2,odleglosCl PolskI.
'.
rightl~' (Ol rajt - wszystko dobrze!) ,
i w)wneć pewne wrażenie na Eędziach przy~
Gdy szachrowano kaszut>skiem Pomo~
"Vystarczyło to ś. p. Antoniemu 1tbra
sh;gi} (n. Albcw~(m nie można sobie inaczej rzem, to Antoni Abraham przedzierał się hamowi. Pośpieszył do domu, . do swoicJ1
tłć,roaczyć rap~Uwneg<? zwrotu. w ,..pro.cesie, przez "grencszuc" i inne zapory, ukrywając aby się z nimi podzielić tą radosną. nowini
ktmy,po m?':"'le. cbro~<:y nastąpIł... i!awles~o- W rowach i polach przed różnymi szpiega- . J~;i"~~·'~;,·.;~,:""'" . ".~''''J'''''
1
no n:lsnCWlCle jc.\\nOEC obrad (dalszy Cląg
1IIIIlI1iIIIIIII!!il_ _ _; ._ _ _ _ _ _ _ l:l~"~~~uu~------!iii!!!!!~---------I!IIIlIIIIIIl!-rlł
procesu odb)lwał się przy drzwiach zamlmię- .. III
"'Wl''''iiWi\!'!itwM *
tlch) i zmielllcDo ławę plzysi~głych i to w
uda sillłOiJWlf taM?
sposób sprzeczny z prawem; nazwiska bo-l
Wh;ID przysięgłych 9 które - wedługwjraine
go bradenia. ttst~rwy - winny były być wyj..
tr,c~a:(; z zapleczę,lcwanej urny, b'yły wprost
1~0RJA Q O~X""VIAN~U OBUMARŁYĆH ÓRGĄNIZMÓW~It\(i~, !JlU(OB~V
povq:bieraIle z otwartej zwyczajnej paczki_
,
'
f'
"
PRAKTYCZNE REZUk1:ATY....
.
Przeciw temu nadużyciu. zapfotesto\Vał enet••

••

•

.

Ue

~icznie obrońca. Som.
Następnie stwierdza "Osservatore Roma..
no", że wcale nie ud.cwod:rdeno Toralowi
morders1:wa. Strzał oddał Torał do Obregona;
tego się sam oskarżony nie wypierał w są

dzie. AJe pr6cz niego strzelali inni. W pierw"
szej :zaś d'wili po morderstwie aresztowano
oficera mJuana Escapulario. jako mordercę·
Jalwśjeonak tak· się potoczyło śledztwo, ie
Escc pulario został zwolniony i gdzieś zaginął.
o morderstwo zaś został oskarżony Tora!.,..•
"01110 się dcmyślać spręż-yntego tajemniczego wydarzenia.
Już na w:of;rę bież. reku wyszto na
jaw, że Cal1es nitnawirlzi ObIegona, a nawet
że cz:yba na jegoźycie. Pisali~n y o teru. jak
Morones, najbHżf!2Y wspóipraccwnik CaHesa,
groził J:1.1b11cz:nie Obregallcwi imiercią· Któż
wie 1 C:Ly l:;ulą irr;nte1Lą, które. cgoczHa Obregona, nie kierowała choć z daleka ręka C al-

le sa?

Jest to tern więcej prawGopodob!1e • ze
w czasie prccesu T orala doszlo do Illeporozumienia między zwolnmikGmi Callesa a
Obregona. Obregoniści chcieli mianowicie. by
IitfOCeS 1Qł ~OW~V W ttxbię 2łwYCZa1nYm.

Prasa

~~~:~~:"don{)sl ~tnio .~ ba~'

~o ciekawy~h

próbach uczonych rosyjskich~
podejmowanych w kierunku ożywiania tru='.
pÓw. Oto co ""Vi~czerniają btlo$kwa~' p}s:ze
na ten temat:
.-. ,'po przeprow~dzeniu przez profeso~
ra Krawkowa ciekawego doświadczenia z u:::
chem królika, które przeli pewięn czas iylo
w roztworze soli, uczeni rosyjscy zaczęli za:::
stanawiać się nad bardziej zawiklanem zagą
dnieniem utrzymania przy życiu i~lowanegQ
serca. Dokonane W tym kierunku próby u.,:
:wieńczone . zostały
powodzeniem; vi tyclt
dniach można oglądać w jednem z labo(l'a-to~
rjów moskiewskich izolowane serce kota:, któ
re ,.,iylo" w pelnem słowa tegO' znaczeniu.
sk(}ro je umies~zono w specjalnie rut ten cel
,skonstruowauY..ro apa.~acie R.Q:rn~slu prof~ra
KulabkL
'.

F:rofesor KulabkQ tw1erdi~ ~ u~

mu

się wwniei oZY.wi~ ~,~, ~arłego ~

ka. Jak wie:rkie znaczenie ~osiadać może ~
speryment P!0feEQra, Ku!l1bid, nie trzebac?l
ha f.pecjalnie ~[p.dYreśIać, :\V:szak od oży-w~
ma serea do ożywienia całego o;rgani~ ~~
już tylko jeden krok.
,~ ., . :,('"
Cały szereg prób Oźywj'ania nłelyJ~
cych już organizmów wykonał dalej profesorl
'.Andrejew. Udało mu się np.~ l1rz~,ÓQi~ d.Q ~
cia zdechłego psa
.'
. ,..
.
I

PIOTR tU CZYNSKI
KgA\łllOO

"
p
i
nów Zyrardows~,~th

I

h

Bezczelne, IDItody

zarządu

Z

"

li

krajach Zachodu {owanych specjalistów" dochodzą nas wie- dzony~h z zagranicy s~ j.es~c.ze v~yżs~e,. i d~
cllOdzli do 8 tys. zł. mlNnęcz.nH~ A lilgołft~
~~tniej~ ochrona dla fachowców, obywat~1i ści wprost nieprawdopodobne. Nieda\\IlO 100 tys. zł. miesięcznie \vydaJę na pensJe
Janego kraju, w: postaci zakazu zatrudnla- np. sprowadzono "specjalistę dla wystawia
li&. cudzoziemców przez zakłady przemy.. nia klijentom przypomnień czylipodrzęd dla takich cudzoziemców zarzli~" z~kła~~
.
d
skl' ch,litrzvmujacy
Jealloezeslli8
'J
..
...,
lIlowe i handlowe. Nawet za czasów rosyj- nego urzędnika biurowego ale Niemca. o- zyrar ow
głodowe
płace.
dla
pTaco~ńików
polakow"
łkich' istniały u nas takie zakazy zabratrzymał· on 1,400 zł. miesięcznie', poza tem
.
W- obec takich wieści o stos,unkach VI
)iają.ce cudzoziemcom zajmowania
p ew- kupiono .mu w Warsżawie .mieszkanie. InIych posad, naprz. majstrów: i zarz~elzają ny "specjalista", sprowadzony podobno do zakładacłt żyrardowskich czy nIe słusz.
qch fabrykami.
kierownictwa wydziałem zakupów z pen- nem byłoby wyjaśnienie ,-;-. kto wydaje po,
Podobna ochrona pracy. pracowni- sją 2.400zl. jest z zawodu ex-śzoferem i z zwolenia na ten "import 1 kto sprawdza~
.
. fachowcy" zagraniczni są' rzeczY"W1'"
ków umysłowych istnieje również i w: Poi racji tej musiano go przenieść na inne .sta- ze
CI "
•
Polsce'
ście siJecjalistaroi jakich nIema w
-.
~ce, przynajmniej
formalnie. Faktycznie noWisko "kontrolera magazynu".
jej wykonywanie widocznie 'jednak " moeno
Pensj~ innych "specjalistów" sprowa
:'zwankuje bo od czasu do czasu słyszy;
mm
mm
• ięna ten temat nieprawdopodobne~ wprost
~storje. Ostatnio doszły nas z pQważnej
ł
'~,
.trony ciekawe informacje dotyczące za...
Jtładów żyrardowskich, które wyróżniają.
KOPENHAGA NA PIERWSZEM, WMS ZĄWĄ _ NA OSTATNIEM MIEJSCU....·
~ię specjalną gorliwością w rugowaniu do..
..
"
. . h pracowni'k'ow - pola
ków
l'
.
B·
P
G
.
Kopenhn,oze
108,
w. .Sz.tokh
t. yeh czasowyc
,
M.iędizynarodowe
iuro racy w elle co. w
w
r ..olmie
'" 1~
fprowadzaniu na iCh, miejsce,
cudzoziem- '" wie ogłasza· tablicę indeksową płac zarobko~ 88, w .Ams,terdamie - 85, w. Be~ l111e. - .' . ~ _
ców. Zarzę.d zakładow, rzeKomo francuh dl ~ .'~.
h '. ił: E rop przyjmując ~ Paryżu ~ 56, w' Madrycie~ 54, w Brukseli
ski,. wykazuje specjalne upvLlobanie do cu- wyc
a roznyc nnas... u . Y'.
,
.
-49, w Pradze _ 47, w Wiedn.iu ~'45; w Nz.y
~oziemców . używających tylko "deutsche za 100 płace w LondynIe. Wedlu/! tej tabl~
40 1
.pracbe" i sprowadza ich coraz intensyw- cy place zarobkowe kształtują się następują mie 43 w Łodzi 41, w Warszawie .'
:Jliej, tłomacząc się zaws~e brakiem odpo;'
_ _. .Iiii1IBII!II1iiiZiiiiI·_ _
riednich speejalisiów w kraju. Jest to bar~ dziwne bo przed wojną zakłady żyrar..
~wsltie prosperowały. świetnie
beztlch
...s~ecjalistów".WYBUDOWANA B~DZIE w MILANÓWKU..
~. ,-o ,.
A. wła.śnie o· uidolnj.eniu tydi "impor..
1"'· .,.
Wczoraj w Milanówku odbyła się uro dzibę i urządzenia stacji jedwabniczej. Bę
• ZIl• • • • IIIlI• • • • aUI • • • II •••••••••
czystość poświęcenia kamienia węgielnego dzie to punktem zwrotny:m w rozwoju jedw.a.
pod budowę gmachu Centralnej doświad- bnictwa, pozwoli bowIem' na racjonalne R8rczalnej sta"cji jedwabniczej.
danie warunków hodowli jedwabników·
Obecni zwiedzili dotychczasową sie- drzew morwowych, oraz produkcji.

. We wszystkich
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Cotrarna f:uwabn"

St

za sfacia· dośwła

.·OIJ IOIllÓli rOIBS~n
:WCZORAJSZE POSIEDZENIE K
Zbliżanie się

<

OMITETU MAGISTRĄCKIEGO.

budowy mu~ szy do wiadomości analizę cen, przeprowas
mieszkaniowej na ązoną przez Wydział budownictwa, zaopinje
PO'łesin Konstantynowskiem stawia na- po~
wałt że ścianki działowe należy budować na
rządku dziennym szereg spraw natury organi
zaprawie cementowej celern nadania im trwa
zaeyjnej"i technicznej". związanych z wykoń., łości.kW dals.zym ciągu obrad postanowioruil
eremem i oddaniem douż}!tkl,1," dwudziestu powierzyć kierownikom budowyopracowanie"
trz>'J)i~trowych kamienic.
~. _
kosztorysów .szczegółowych na .wykońcżenie ':
Wczoraj odbyło się posIedzenie Konilte domów mieszkalnych· otaż planów terenowej
. ~'Budow;y Domów Mieszkalnych, Po prze$ architektury ogrodów, skwerów,· latarń, o~
prowadzonej dy:srkuS:ji, Komitet uchwalił, te dzeń; bram'L iurtek i· t. p. Sprawę ew, ·do~
budowa. ścianek działowych, zgOidinie· z warun llieniaterenu na Polesu Konstantynowskie~
karni istniej-ącej umOwy., PGwhina być powie~ na potrzeby kolonji - odlożono dro czasu'.'
rzona przedsiębiorcom, 00 się tyczy samego póznania 8i9 z opinją rzeczoznawców.
~kona.ma tych ścianek, Komitet,przyjąw~
do

koń-ca

, row zewnt}trznych kolonji
~.~ . _'W~ntAJ

~';Dl~
.
(N1WAfWMOWÓ 'k1tłzioetfN'ł
,i,
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~I[;

·"'WłI~'~.'
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OSTRZE2ENU!

Chc:ąc n;~

pw$zek naszego wyrobu, nale..
ą pny kup-me
wyMźnie żą·dać

aktentowaf

oryginalnych

pł108zkow z "KOGUTKIEMBIl Gą..

eeddego znanych od lat trzy..
- miestu. Zwracajcie uwagę i od
n,ucajcie uporczywie poleca..
. . naśladownictwa w !,-odobl1.em
da na~go·opakowaniu. - - -
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JAK· POBTA: ZADBWIL SOBIB''Z RESTAURATORA.
' W paryskich koł:ąeh teatralnych opowia- kolegę zawodowego. Wobec tego chętnie

-' c:łaią sobie zabawną anegdotę o znanym poe~

cie, dramaturgu i aktorze, Saszy Guitry.
Pewnego dnia· jadł on obiad w restau·racji, w kt6rej go· iJie zna,no_ Ponieważ rachunek: był wprost bez,wstydnie wysoki, kazał
Guitry przywołać właściciela lokalu. Guitry
rzekł do niego:
- .Kochany kole.go, uważam. że c:eny
p.kie są ~by~ wygórowane.
.
. Restaurator odparł natychmiast upfZej~
~ toDem, iZ me wiedz~ że-pa u siebie

tm.

żył cenę obiadu o 20 proc. GuHry zapłacił r~
chunek. Gdy opuszczał juź teŚŁattra(!ję, ,z&PI"
- tal go gospodarz:
.. .
.'
- A czy mógłbym wied.zieć t panie kol.
go, gdzie się znajduje pański lokali
Guitry odpo~iedział, że wcale :nie ..połfł!-<
.... -lokalu i że nie jest restaUl'atorem.
\
- Jakto? ~ zawołał gospodarz•. 7'
że"pan mógł nazwać się moim kolegą 1~
. - Jestem także rabusiem ....... ca,jiówiedDał Gam;v·i-odda.lił się. szybkQ..

Jak..

-;

gdzie

o

eurOp.l6~yk
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St.-~itsz~iwe
Położone w prowincji HeiJung-kiar.g (wieI..
ld~go czarnego s-moka) nad An:\]rem kopalnie
zlata, do' których europejczyk nie ma żadne
go dostępu, w niczem nie przypominają amei)'kańskich,kopalni w Klondyke. ktćre Jack
Londonowi deły tak obszerne pole do popisu
w powieściach; W niczem nie przypominają
tych łotrostw, okrucieństw i nadui.yć, o jakich
wiemy, że w kopalniach złota czy drogich ka

,

H

mieni

nie Ellajdzie dosłiłPU

n

warunki

życia

sybirski~

mu nie

pozwolą

się

zatrzymać

dopiero mó",,'ić o prowadzeniu

badań pokładów.

"

o

m ~ltJndyk8

jest śledzenie ruchów każdego przybysza. Uwi
jają się oni w promieniu setek kilometrów i
żaden europejczyk oczu ich nIe ujdzie, nikonawet, a cóż
jakichkolwiek

Kopalnie czarnego smoka dają duże dochody (do 25 proc.), lecz mimo to oplątały
one robotników taką nicią. . że jeśli ktory tam

miewają

miejsce.
Kopalni~ te pracują już od lat pięciu. a
w ciągu tego czasu bywały okresy, kieuy za..
trudnialy one po kilkadziesiąt tysięcy rol:otni ..
k.ów; dziś pozostało zaledwie pięć tysięcy, lecz
zato są oni prawdziwYIT'i płlJkacz~mi zlota. A
2: pośn:)d ludności ~ałej Mandżurji ci poszukiwacze złota' są bodaj najsympatyczniejsi.
SkC;HO tylko świt zamajaczy. robotnik ten,
SP02.)wszy nieco herbaty i podobnego do nfa..
cy chleba, wyrusza do kopalni, gdy zaś wie-

w

o

się dostanie. przestaje być sobą" zostaje ni&wolnikiem kopalni i obowiązal,1y jest nietylkt
do pracy przy płukaniu złota, lecz nawet v.
razie patrzeby staje wraz z innymi doszereo
gu, gdy trzeba bronić kopalni przed najazden.
rozbójników. A wszystkie te opówiązki, speł&
nia z pogodą, na jaką zdobyć się· może n3
świecie jeden chyba tylko robotnik chiński..

!%faSf

IQłn~erz

'!if
n: lilSZ~aft~nwe
A

wobel sknery

.' lIł ł L

111I1,tRgD
$ '

marsz,! la F"
ranc,tI••
łł

s:enZIWY MARSZ& JOFFRE ZAGROźONY WYEKSMITOWANIEM z MIESZKAN~

. o ciekawej aferze mieszkaniowej. franAferą tą zajęła się prasa paryska.
Z\
cuskiego bohatera narodowego,' 'marszałka apelowała do opinji publicznej, nazywają
Jome'a, .rozpisują się obecnie gazety paryskie. prawdziwym skandalem, iż człowiek tego to
czorem oddaje władzom, kopalni wypłukane
Marsz. Joffre. wynajmował u pewnego dzaju może znajdować się w podobnych kło'
złoto f jest zupełnie ciEIr:no. Tak pracuje latem kamieniczDlka sześciopokojowe
mieszkanie potach. Wobec tego szereg paryskich wlaści..
i zjmą, w upał czy trzasksiący mróz.' Tylko przy ulicy Lorda Byrona. Kamienicznik ÓW, cieli k~ mienie zaofiarowal'o ,marszałkowi
na czas deszczów, gdy wszyt:the doliny wy- korzystajf',cz dobroduszności sędziwego żoł mieszkanie. Ostatecznie jednak kilkunastu bos
pełniają rwące potcki. następuje nieI-ożądana nierza, niemal co miesiąca podwyższał mu gatych ludzi złożyło odpowiednią sumę n;J
przerwa w pracy.
kom6rne. Marszalek znosił to cierpliwie, ale budowę willi dla marszałka. OnegdajodbyłQ'
F o pracy chjńczy k z kopalni wraca do wreszcie, gdy kamienicznik zażądał sumy się właśnie poświęcenie .kamienia węgielnego
chaty, gdzie zrrowl; spoiyy.va bardzo skromny wprost horendalnei, stanowczo odmówił. W 0- ood tę willę.
posiłek,·złożony z herbaty, macy. klusek i ka- bec tego grozilo mu delożowanie z mieszka..
pusty, A 'wszystko to czcze, bo nawet bez ole" nia.
.
ju. Odczssu do czasu dla nabrama humoru

mocnej wćdki chińskiej. rOZIT.Q\' a czy
poczem spracowany, chińczyk
zasypia.
.
Jeśli wogóle o chatach w Mand2urji
moina pc\.vieozieć, że są to sztuunie sparzą
dzon~ pieczary, mające służyć doobrcny przed
wilgocią ichJodem. to chatki pos~uk.iwa..
c:z,ów złota są jeszcze. nędzniejsze. Sklf>cone z
surcwych pni brzozo~'ych, rzadko ,oblepione
gliną, a najó,ęściejpovdeczcne tylko korą
... " . . ' : ' : . . '
•
'I
I
hrzoZC\Hf, przepuszczają one ,wacę aeS7czo~ą.
A przez s:zpalY w dadiu widać światło, jest
to zresztą jedyue źródlo św iatła, gdyż okna
, są na c:zas zimy zaklejone.
Cmeblowanie tych chat sk1ada się ze
stolrt. pólek. zrobionych z desek, wbitych w
ści" lYł oraz z loża, również zbitEgo z desek.
Barch.o charakterystycznym, iecz jednocześnie
pr:z.yln) ID szc:zegć~em takiego :rr.ies:zkania są
karalud-.j';gnieidią się one mi1icncmi w każ
dej chal ie. a niema w niej przedmiotu, które~
nieco

jakaś riosenka,

Zlibfig d nI} styczny w menlterjl
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lE. drnłystow weteryna~yj,nyeh

Lwica ;,Grda" "Gwudziestolatka" miesz"
ZV\iLttL'.}t.ca w bEetechw Szwajcar}i,
straciła apetyt skutk~em długobwałego bólu
zęba. \\. obec tego przewieziopo ·ją do szkoły
weterynarzy, gci.ziemiala się odbyć operacja
rwariia zęba.
Pacjentkę poshmoVliiono uśpić i w tym
celu zaaplikowano Jej spcrą dozę narkotYhu,
Jednak nadaremnie, minęły dwie godziny w
czasie których lwica chodziła jak błędna g ale
nie straciła sił i czucia. Wotec tego przystą
piono do skrępowania jej. p o długich. borykaniach się w czasie których jeden z pogrom
go D}e pokrywają całkowicie.
ców zosŁał dotkliwie "podrapany" f skrępowa
F~ćka o~zY~2~~eni3 z nich stołu bodaj no królowę pustyń i przy pomocy żelaznego
'na jecną d.wilę nic nie pomaga, bo zgamięte drążka otwarto jej paszczę·
'w jedną str.onękaraluchy dostają się na stól . .' Lwi ząb jednak tk~ił w s~częce .z. t~k~
zchugiej. Pov.. ietrze w izbie straszne; tutejszy siłą. iż połączonym wyslikom kIlku nalsJlmeJ"
'. robotnik o tualetowych narowach eur0pejczyka szych dentystów nie udało się go wyciągnąć_
pojęcia n~ wet nie ma. wszystko więc czuć na
~naC2n~> nawet odlegL ŚĆ f pelno jest dymu nietylko c~; płonącego ogarka, jedynego źrćdła
szystltiCh
~'"

I'

kanka

Szc'zypce do rwania zębów końiom okazały;
się tu, za słabe. Przyniesiono ogromne cęg~
kowalskie przy pomocy których zdołan~ z~b
rozkruszyć ale korzeń' po staremu tkwił w
czczęce.
,
, Przeszło !!odzinę trwało wyjmowanie P(),
zostałych odłamków zęba i korzenia, przez
cały ten ezas zaś, pacjentka nie myślała zero ..,
dleć, lecz .czyniła "nadludzkie" wysiłki' aby
zerwać pęta i poźreć dręczycieli. : .
. ~
Natomiast po operacji lwica zachowała
się podobnie jak dziecko po przeminięciu ką..'
tuszy w czasie operacji i dręczącego b6lu zę
ba. P adośnie biegała po klatce, niczem swawoina kotka, tarzała . się i dla powetowania
sohiszeregu dni przymusowego postu, z apetytem zjadła podaną jer spora ćWiartkę mi~sa

1

ZdrG icnm \\

świEtla, lecz i z ogniska,

CZ8S0W dłaprzyr:

hldu

gdzie przyrząda się
posiJek,. Zaduch straszny, straS2.na mieszanina
luchl~i(h wyzkwów, potu~ budu i dymu.
TE1;a właśnie uboga, bez żac'nych prc ..
łĘnsji do życia rzesza robotnic:i a wydobywa
ZWYCZAJ, KTÓRY TRWA OD LAT TRZYSTU.
złoto'l · pracule
po to jedynie;- by! guber:r.atoro"
••
•
.1
wie r:l'o""l'nC]'imieli
za
co
prowaaz!c
WOjnę
00"
d
d'b
ł'
i"
z miejscowej kolonji angielskiej
... ••
h ' Nie awno c y a Slę w A ng.Jl,
J'e,.1na·
.....
mov.ą,by żołnierze czy urz~~nicy c jńs(:~ mo: najbardziej dziwnych c~remonji, jaką m~d:ry powietrze.
g}i prcwadzić życie wy.godm~. )Robotm~y .CI kult tradycji każe AnglIkom przestrzegac od
:iyją w stanie kawalersklm, me olatego, ze są wieków. Dnia 5 listopada 1605 r. :,ch""yta!10
zw clermilu, m i celibatu. leci nawet tam Y"zdrajcę M.azwish:iem Guy Fawkes f ktory ZEIDJ,eMandżurii. staa i brzydka kobieta kqszt';Je rzal wysadzić w powietrze cały parlame~t wra:z:
złot"cb.
<:zy
l.
l'l uroczystego o t.warcl~ s es)l
P'· f7.eszło 'z' tusiące
;;
;}
h więc. robotmk, z posłami w cnwi
~ Dl:a dOl'olłłych; p:tat~jący w takich wan::?~:ac " mm.e nawet ohrad~ Od tego czasu c~ rok. 5 hstopaaa. we
pomyśleć o szczęściu rOCiZlI~n€m t,
. wszystkich miastach anglelsklch lu~, obnOSI po
Za:n:ądkopalni. chcclaż wle:1cskonale! ulicach lalkę :ze słomy, przedst;:,wla]ącą zmej~ WS7"j'SCY cni pracują "! sposób ple;-wotny. l nawI'dzonego zdrpjcę i wśród ta~.osn~c~ okrzy. ie przy pomocy technikcw . europ~Jsklch moz.
•
DRAMAT
fiab y wvdobvcie złota powlększyc o 40 p'~o,:., ków podpala ją. Zarazem przec~owa" SIę WY •
".F
b
d
czaj,
że
przed
każdem
o~warcH;~
.
~?ra
~.Jw
==
Dla
młoiIUeZ'l"'-:'-'
w :iaden sposób na <' 'c:ą pon: oc zgc ,~lC ~ię gmachu parlarr-entu. spe~}alna. kC~lsJa b ';'<..1 a
nie chce i ani jednego europejczyka 00 kokl"
l'
la sz.,1,!'3'ąc nasła,_
<S
.
s rupu atme Jego ,P?OZlem ! . ,-..,
JSelni nie dopuszcza.
'.
dawców zdrajcy. W roku biez. "Guy Fa".ke.s
,.
Jak, dalece ta ~asada Jest przestrz<:gana, zo"tal przewiezinny ~amoktem doPa~y.:;..ał
ncwodzi fakt ii zar23d~} kcpdm trz,yrr'pją c. ah
d
1,
'.
J
,
"
~dzie 'W asvstencji liczn}c
prze stdwlCle.l
ł" ' rzesze szpiegów.· których jedJnelll zaOc.ll1e.m •
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NmZWYJt~y

,PROCES.
..
. ' ' Niezwykłe wrazenle wywarł tutaJ nIe..
Vnfernie ciekawy proces, którego bohate~

I

'tem był 27-letni Armand Bourdier, stoją.cYj
pod zarzutem dokonania zabójstwa na osobie 26-1etniej Marjanny Savelier, żony urzędnika bankowego. Z.abójca został' unietWinnioriy, a stało się to w uwzględnieniu
lliezwykłych okolicznośd
. psychologiczDych, które doprowadziły go do stanu niepoczytalnej wściekłości i włożyły mu do
ręki 'sroń morderczą.
..
MIŁOść I

Oto

BIEDA.

interesujące tło

tego procesu pa. ryskiego. Przed rokiem był
Bourdier
[Ubogim pomocnikiem handlowym, któremu wcale się nie uśmiechała nadzwyczajna przyszłość. Poznał wówczas Marjannę,
z którą się zaręczył, Ale gdy miano usta..
lić już termin ślubu, dziewczyna
rzekła
do narzeczonego:
-Wyjdę za ciebie zamąż dopiero
wówcza.s, gdy zdobędziesz mająteK. .
' - Dobrze, odpo\viedział nlłodzie
niee bez wahania. Znał bowiem dobrze
usposoliienie Marjanny i
:wiedział,żę nie
~doła jej uporu przełamać.
W

śWIAT.

W trzy tygodnie później
,licI' ruszyć w podróż. . Chciał

miał BOll'l'udać.
się w
majątku. Pożegnanie ko

świa.t

na zdobycie
bardzo czułe.Marjann~ mu..,
się narzeczonemu na szyję i zawołała

ehank6wbyło

ciła
~~śród łez:

GORJ).CE. ZAPEWNIENIE.
cię. Jesteś jedynym czło
. :Mekiemna świecie, któremu mogłabym od
.nać serce. Myśli moje zawsze będ1;1. przy t0.bie. ;r eśli nie powróciSZ, umrę.
LOSU.

Mężczyzna rozpromienił się,

usłysza

wszy to wyznanie. Z nadzieją w sercu od,jechał. Przez rok caly znosił głód i poniewierkę, lecz dziwnym trafem szczęście uśmiechnęło się doń łaskawie i już poupły
wie roku mógł powrócić do Paryża jako
właściciel

wcale znacznej fortunki.

II

ZOB)

l

nrech ze

KOBIE!;ALOGIK ~.
1\.ch ". chcesz mi czynić
...y.rzuty'1
Myślałam, Ż~będziesz bawił' na' ob·~,~yide
cona.jmnieJdziesięe lat, zanim zdobędziesz
roaję-tekA więC·.zupełnie !Joważnie wymagałeś 'odemnie, abylu cale życie~pędziłą na
czekaniu?!
- .Przecież, .. · l)róbował .mowić nieszczęśUwy'.Ale ona l'"tnosiła"się:c~raz bar..
dzieJ.
· ~.
EGOIZM BYŁ TAJl1.~ GDZIE DYLA. M~KA.
i - Naturalnie, ty zawsze
byłeś eg<r
~

-

PlłZE.Da1S1....~RYCZNE

Uczony am~rykailski Henry LollinS:
któryfego roku w lecie odbył wypra\vę nauko
wit na. wysPę św. ,"Vawrzy.ńca, w sprawQzda
mu swojem dla instytutu w Waszyngtonie
udowadnia, że ta. kraina arktyczna przeżywała
niegdyś okres bohaterski.
Collins.na wąsldm pasie ziemi na wys
pic Św.Wawrzyi'lca wykrył .. oso·Dliwy wał,
wysoki na20&tóp, au-1:wo:rzonyz kości
zwier'ząt, połamanych narzędzi" i fantasty;:
eznie rzeźbionych drewnianych PrZedmioŁów.
Najbardtiej :ldumiewaj~cymmomeThl

.

ionczyta

istą~ .Dla ciebie to je~t ~ze.czę.. zu~ełnie oe~
wi!Olta że miałam POSWlęClĆ SWOJą. młodośJ;. ;::
i ciekać bez końca. Takie szybkie .zdobycie.
majątku następuje tylko w. ~owieściach.
Nie możesz więc mieć do mnIe zadnych pr.e
. tensji. Postąpiłeś ze mną wprost podle.
Jesteś nikczemnikiem i nie wiem, com ~ t::
. winiła, dostając się w twoje szpony: ..
Trudno się dziwić Armandowl, 1Z ta
scena doprowadziła go do szału. Zabił prze-o
wrubia kobietę. Nie można go za to us~rBr- i'
wiedii~ić. Ale można zrozuluieć...
"
.
(P .. T. czytelnik zechce zważyć na t~
pocieszającą okoliczność, że Polki
s~~',
dziej lJrZeważuie - l'ozsądne.P. R.,)
r

. '.

- Omoinl ll1ęŻU. \Vyszłamzamąz •
-Tak prędko? _.... odpowiedział on i
padł ;Ciężko. na krzesło.

.

łŹ9ze

P

pytał zdziwiony ·młodzieniec.. • .

'=- Kocham

..... .& ...,....,..'!I'<InTlr

nil

.
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OSIE DLE ' ESKIMOSóW.
<

tern prac wykopaliskowych było odnalezle~
zmal':6niętych, a doskonale zakonselwow~
nyclI cialnajdawniejszych mieszkańców wy.. ,.!"
lJy. Odnaleziono tutaj sześć zwłOk, uthian~cb.lj
starannie w. futra i pióra.
. .
W górnej warstwie tego wielkiego wa
lu kr~1jly się ruiny 'chat, budowanych z koj
ci wielorybów.
:i
Jest lio największe oSIcc]'] e~khndskie
jakie udało 'się dlo tęgo czasu odnaleźc ar.,
cheologom.

, ,ab -praco at

DYMISJAZPNIEOC~EJriWANEJ, I ZAISTE WYJ4TKOWEJ PRZYCZYNY..
W Paryżu toczył się p:r~ed kilku danIa swą, pomocnicę, ponieważ· Ul'odą. kg...
dniami przed sę.demcywilnym proces, w kietowała mężczyzn, którzJT tłoczyli się ~
którym bohaterką była młoda,niez~Xiykle Sklepu, aby popatrzeć na piękną sprzeda~
Ul'odziwa'pal1nasklepowa, wydalona z po- czynię, ale najczęś~iej nic nie kupowali ..
sady z powoduswel p~ękności.
Sę.dnie Uznał tego stanowiska wła....
\Vniosła ona' przeeiwkowłaścicielce
ścicielki sklepu i orzekł, że wydalonej pan:-sklepu skargę, żądają,e. ódszkoclowania za nie Sklepowej należy się odszkod(jwani~
bezpodsta wneusunięclezposady.
ponieważ .piękność· nie jest żadnym pow.&Wlaścicielkazeznala,
żew:l'.~ . dem do .pozbawienia, kogoś pracI.
_ _ _lI!!Iitiiili$!\~I~iIli\l1'
_!l!fi1i'!!!?11!~.
'Illl!l:• ..
· .----IiióU~-~~'Hiłiielid.:?8!i.D~i!iIIiI!l!m!iilll·
~illllI"§IiIii:~liliIii8ł_ _ _!!iIl!Itii!ililZ75~~ft . ~cii;IIi,-~!!IIIIiIii_IiIIiIIII!IiI_
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Wltaeoka

~potkanie

narzeczonych wygl~dało
,;Jednak zupełnie inaczej 7 niż się tego Bour~
':~ spodziewał.
'
;
- Oto jestem - 2:a,volal mło'dzieniee
(,I uniesieniem i wyciągnął ramiona ku u~
::tochanej, Ale ona zachm'vala lodowatą 000 :
,Sławny tenor O~ry wisdenskiej, Pictjętności
.
caver, śpiewał onegdaj główne <fole w "Ry...
,
~. Widzę przecież ~ odpowiedziała cerskości wieśnfaczejUl w "Paj ą,cach H. . Jak
1·S\lcho.·
.
zwykle wyszedł z domu' nie.co wcześniej,
- Przyszędłem, aby cię
pojąć za
aby przedp'rzedsta-,vienlemodbyć przecha-;
ionę -rzekł on 'spokojnie i rzeczowo. Je- dzkę. ·Było to około.godz ... pół do 6 .wi~czo
:.tem teraz bogaty..
rem. Jego małżonka Ria Piccaver skarży.
la się na bóle~ alezape'Wniła ,męza, że one'
s;r:YPOWO KOBIECE.
niebawem przejdą. .GdyPiccaver opuścił
~ A więc miałeś szcz.eście rzuciła dom~ bóle owe zaostI'zyły się•. \Vówczaspa..
,ostro ezarującaistota. 'nie jestem bo.. ni zatelefonowała do.,lekt::l.rza,·który natych'
ipm. Pensja urzędnika bankowego jest har :qliast przybył, zbadał '. 'panią Piccaver .. i
,dro skromna. Ach ja.kic los jestniesprawie stw~erdził.ostre. zapalenie ślepej kiszki.
'dUwy,wynagrn,df.3,ję,1! tak skromnie . suLekarz oświadczył .p.Piccaver, że mu,
. :JnJenntJ i wytęża.j~cą,p:racę UCzciwego .czło si ją natychmiast wziąćizesobądoszpi
.~
taIa, .gdyź operacja ffi1,lsiiSię .odbyć \",l prze
~ ., kim wWeiwie ~\it~~-!lAu . . ciHU godJllut.P.. fiiccaver> ;PQwzi~a szyb-'

UP ERY

Ja

CENIE

~ą,.dec~zj~~ Nie zawi~domiła o nlczem ~.
za. lecz autem .pojechała do szpitala.Dziwnym zbiegiem okoliczności operacja·. rozpoczęła sXę o godz. wpół do
8-"-:-m.ej7 a wię~
równoćześnie z .początkiam. opery. 0vera.cjav.dała się szczęśliwie..
.
Alfred· Piecavel' nie wiedział' zupeł
nie OteD.1~żepodczas gd.yśpiewa.ł Turrida"źOli.a jego pozostawała w niebezpieczeń
stwie,zycia. Pani Picca'Ver bowiem 'na'-vęt
po '. operacji stanowczo zabroniła zawiado.mić "męża, gdyż . . nle . chciała
przeI'ywać
. toku.; przedstawienia. Dopiero po.;. skończo
nej operze.uwiadomiono Picca1iera ó tern
·że , żona jego·zpstała zope.l'Q\vana. .
..' .' Stan ~drowiadzielnej kobiety jęst zu...
~ełuia ~~~

......... "..

........~ .
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28 listol1ada Manswetta.

ANUFAKTURZE
•
cle

CO Mó\VI

~E.AT:aY

Trwający, od

:[l'4atr Miejski: - "Wiera Mircewa"
teatr KaIJjeramy - ,,Brzydki Ferran1:e~
teatr Popularny::-.,Bitwa pod ·Radzyminem'"
i~f

~f'

WIDOWlSK.A

tt:::asino : - "Pan Tadeusz"
,
ilSplendid
"Człowiekśmiechu'~.
"ó_

.Luna: -- "Plac Pigalle opółnocy~·.
'~rand Kino: - "Ostahli rozkaz".
fQdeon: ...--. ,'pancernik Atlantik'".
~fa1ace: - "Niebezpieczny wiek".
łM.1ejski K. O. "Zemsta murzyna"
oOo~~~""!

h

Wia"domości bje.żące.
j

"łładutyda

w· Kasie Chorych

,.

nic.

ni..

Pabla-

Wczoraj na skutek z~meldowania policja
aresztowała pracownika tamtejszej K~sy Ch~..;
rych, niejakiego Ploszajskiego, który .Jak wym~
kaz oskarżenia pl'Zywla~zczyt sobIe pewną
t ilość pieniędzy.Pozatem policj~pociągnęla do
f[odpowiedzialności 2-~o p.racowmkaKas~ .Chory~
~.ch niejakiego Bagdansklego. Wysokosc pr~y
~ wlaszczonych kwot nie zostala ustalona.:

Zebranie w nPraty polskieJ'·

szeregu

o

rrElVl INiSPE KTORAT PRAG~L

t:}~godni

wiadamóżlh\'ości

zatarg

procf'ukcji robotnikow..

5()

w 'Viidzewskiej l\-lanufakt17rze po dziś dziell . proc, jednak zupełnie jej nie odpowiada ohm
nie został zażegnan),'. \VszeTIde m:Howanja żającdotychcza:::O\\lC zarobki 00 12 do 25
lnspektora'iuPracv rozbiiałvsieo uPór dv~ proc~ .Po dtn~~szyeh pertraktacjach przedstawi
rekCji Widzewa i~dotąd.~p~lzłY,·na. nicze1l1."
ciele dy,rekcji zaproponowali, że robotnikóIDs

jak wiadomo głównymi przyczynami których krzy\ydzi nowy cennik wyznaczają'
'~'rzedlużającego 'sięzałargu vyla Odu10'wa fir
nowe stawki płac, nie akordowe lecz dniów,c
.~ly okazania związkom ksiąg produkcji i u~
kowe. Ponie\vaż robotnicy
oświadczy:1i że
znania de1er4atów .fabrycznych. Vv· następ" stawki dnfówkO\ve są zasadniczo o 20 prot.
stwie jednak długotrwały konferencje iza n.ższeod akordowych; ",przedstawiciele d~
rząd fabryki opstanowił pójść na ustęl1stwa rekcji dodali 5 proc. do stawek dlliówkowYcl~
Pierwszym było uznaide delegatów w za1:ar . zaznaczając jedn:.:lk, że jest to ostateczne Ul..
. gach zbiorowych,przyczem jednak firma pod stępstwo. Ponieważ ~obotnicy nie zgodził\
kreśliła, iż zastrzega sobie, że w razie. zataI' się na to pertffikt~lcj a została zerwana.
gÓW indywidualnych będzie z.:tlatwjala' bez
~V związku z powyższym zwróciliśtn),
pośredni-~wa delegatów. Ostatnio firmawy~
się:d'o Inspektoratu Pracy gdziezasiągnęliś~
raiiła z )Odę na pertraktację ze związkami w
my informacji ·co .do dals2ych w. tym,' wzgl~.
sprawie produkCji robotników, jednak row,::: dZiepertraktac .ii.
nież z zastrzeżeniem,·· iż godzi się na okaza
Dowiedzieliśmy sięmianOW1C)e'Źe 1~
me przed,vicielom związków· nie ksiąg, lecz speIctoratPracy w dalszym ciągu zbiera odpo
wyciągów z tych ksiąg, PGsiadczonych przez
wiedniematerjaly i badając tę sprawę starf
Inspektora Pracy. ~Ta okoliczność skłoniła: się znaleźć takie wspólne platformy, które
Inspektóra Pracy' :dQ,podjęćia medlj'acji.Na P'Ozw:oIiłyby na zlikwidowanie zatargu. Sprs
sobotniej konferencji przedstawiciele dyrek wa zatargu w tej chwili utknęła na martwym
cji firmy, zrzyjmując źądaniazwiązków za punkcIe,. ale być może że o ile Rząd na sku
,wodowych, okazali wyciągi z ksiąg produkcji tek pisma Związl...'"U Praca będzie w SPl73.wie
za o'kres dwunastu tygodnł. Związki sk3nsta::: tej interweuJowała likWią@ja W.~ , się
.,
.
~.:
.$Qwa!y, .~ szereg· I!o.2;1.~ji :eenn,ikQwych odpo 'Przyśp~. KWid)

Zarząd" Sekcji PrzędzalnikOwi Czyśda

Zw. Zaw. »Praca .Pol~ka" ~awiadam~a

gzy

rwych członkówfże wmedzłelę dn;a 2~rudma
b , r. w lokalu Związku przy ~l. Gł~wne} ~r# 48
f'cdbędzłe się zebranieczlonkow tej sekc}l. "!"'la
'polZą,dkudziennym sprawy zawo?owe. Pdział..
w$!&y.stkich członków hezwzs11~dn;le kOlUecUlY.
,-o

•
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Vi 'dniu wczorajszym pod p:r'ZeWO''dnictwem p. ławnika Izdebskiego odbyło
sięposiedzenie komisji rozszerzenia gra-

Ul

~ .' .

Zapoczątkowana na terenie Łodzi akc~~
, werbowania członków dla. P. P: S.- bakCjI t

.ni,e

m. Łodzi.

Po referacie nacz. Ros-seta komisja
W ostatecznem hl'zmieniu rezol"?-'
cję,stwierdzającą, iż dla zabezpieczenl~
~'\,.rykami lódzkiemi. rozclawa~o odez~y. z t~k-. swobodnego i :prawidłowego rozwoju ŁodzI

'z każdym dniem przyhiera :l8.s1Ie.
•.
(
Onegdaj i wczoraj przed wszystklemr fa-

przyjęła.

:' atem oświadczenia posł:!-l\.far}ana M~l~nows~le-.' . k. on.ieCzn.e l'est rozęz~rzenie dot~chcza~
,10.0. oraz odezwy frakcJI· do robotnIków łódz.. .
wydl. gn;t.nic/ Dl;iasta..
'
ltich_ W najbliźszyc.
h ~mac
J.··h zw~ane
-..
.
"
.
.
k- '..... A.I.;
ZQstąną
.
.Ro~zerzenie t(j, zdaniem UIDlS]l, 11:>'0
ez P. P. S. - frakcję wiece,..na któf.ych winno w kieru.nku północnym, wschodnim,
przem'awiać · będzie Jaworowskl l poslo~l(: z południowym i południowo-zachodnim, obej
l~ji..
~ :mująe cały szereg terenów :wiejskich i folt. ..~

•

"Zebrania kontrolne rezerwistów"

~~eznych.

widuje

~y:łę;czenie

do miasta 8M3 ne.kt&.

Potrzebę· włączenia do Łodzi ~nówf
planem inkorporacyjnym,· wytkni~
tym przez ,komisję, uzasadniaj,ą. Dadto .~
stępujące motywy;
1.
1) Obawa przed parcelacją t~renQW'
leśnyeh ze względu narosn~cYi stale l\op~
na parcele;
.
.. ~f;1
2)· Koniecznosć zapobi~żenia.'dn1d.er
parcelacji i chaotycznej . zabudowie.;.
.
. 3) Konieczność zachowania i pos1i(ła;
nla, przer; miasto obszarów rolny:cn ora~
stworzenia, pasa izolacyjnego,dzieląc~.
Lódi.. od~~~_.ośrO;.dtów, m~.l,;Qł_
objętych

~~y; ~
. t_~Pf~i~~ .plaD,
"--.
-- - '
~ "._- - e;9
000-

.~ . ,i

-~:i:::lJ

Dziś winni się ·stawiC· p~2!ed.. komisją kon.-

trolną Nr. 1 urzędującą pł'~y ul. ,Leszno 9

•
" 1 rocznika 1903 zamleszkah na terelnęzczyzn
..
. 'p
'k h
'
'aie XIV Komisar}atu P. • o~ 1?'azwls. ac
na

at

d. d .A

do H· przed kOmłsJą kontrolną Nr.

ery
cą pr;y ul. Nowo Cegielnianej 51
ll!Zę ~~~ rocznika 1890 zamieszkali na tere..
t:zl:~ 7. 10, 12, 13, 14, I<:omisarjatów PP.
IlV.wiskach na litery od Ado Z.
;

6.

,3

e=_

floborowyc~l rocznIka 1908
Dziś

środę, dnia 28 listopada r. b.
~się ~łOSiĆ do spisu w lokal~ Biura
ojskowo-Polieyjnego przy ul. PlOtrkow'aj 212, godzinach od 8,15, do 15-ej (3~ej po ,
ł.) mężczyźni urodzeni w roku 1908, za..
eszkali w obrębie XIV Komisarjatu P. P ..
nazwiskach· Da li_y' ~tko~: ~ l'.

W.

W

z. t.
•

(Dl
•

'i,.F

\.

,Il0l... ...

J'RJi WiftiIomo na ostatniej konferencji
;w urzędzie wojewódzkim między prZ?dstawicielami magistratu a kolejek dOJazd~
;wyeh, .doszło do, porozumienia w spra';1?
:Ulgowej taryfy na linji k~:,-s~antynoWS~IeJ.
:Wobec tego już w dniu .~sleJSZym.p:zeJa.z~
na linji konstantynowsklej, do granICy t. J.
do Bruss ko~wać będzie tylko 10 groszy.

Niezależnie· od tego począwszy od No'We~
Boku .kolejki dojazdowe będą na, linji tal
kursować co 10 minut, gdyż do t.e,ro tm4
su będą ukończone roboty kanal&a.cyjne ~
t~j miejscowości

00 UInotliwi kolejkom ~
jazdowym puszczenia na. lin.ję ~.'~
}oŚĆ poe~ów."W)
..
I

J

. szłfrroozoomi wystę~ ~ . #~
WYST~PY BA.L~TU·,
łód~ pUblic~. 'Balet ~eńskf ~.
:WllIDEŃSKIEGO BODENWIESEB..
.
. W~ ~yje.idiea do Łodzi tylko dzie, g~ tylko ~ ~ .,~
'dwa. g~ w"ystępyms.komity balet ~l!,!:?",~~2y~h_, ,._~,,~~,;>.li~~~ ..

DWA:

na.
'ldrrlefdri·lkdr

rmi&sa7.

~

. .~ ...

r."l;~·

... t.

HI

Dy!lftry

Dziś dyiurują aastę~ując.e. a~!e~:ri:

__

Dodatkowa komisj~ I!{l!borowa lM todzu
Roczniki 1501,1 1SfI& B 1 gQ~.;r
. ł..ódzkie Starostwo Grodzkie podaje do
wiadomości mieszk8.ńcom m. Łodzi, że w dniu
dzisiejszym urzędować będzie przy ulicy Po ..

morskiej 18 od (oaz. 8.30 rano dodatkowa

komisja poborowe., dla osób zaU1~~~zk~łychna
terenie I, IV, VIg VIl. X, XII, XII! 1 XlV KOM

misarjaŁów P.P.
Na komisję tą winni się stawić z dowo"
darni sŁwierdzającemi tożsamość OSObYlpobo-

,fowi roczników 1907 1906 ł 1905 oraz osoby
roczników starszych, którzy dotychczas n!e
stawali przed komisją, poborową. 'Względrue
Igtrzymali w roku ubiegłym ~ odro<;.zenie ~a
rok (kat. B). jako' czasowo mezdolm do słuz..
f

;Z

.

W'razie niestawiennictwa powyższych
,osób włfl.dze wojskowe zastosują wobec. ni€h
kary przewidziane w ustawie o obOWiązku
powinności wojskowej.
(p.)

I

oQ()---........~-'1

UL

~U UtllitCl. il~~,G~i~ tli ~fj~ ~qUIi,;,.

JEDEIASŁU \VYVy'ROTO'VCO\V ŁóDZKI SĄD O.i.'>.R~ S~ALAŁ NA KĄRĘił
.

~CIĘZKIEGO\\'IĘZIENIĄ O D 5 L,.ĄT DO L lhlES.

skarżeni br~li udział

w komunistycznym

-

pó~

.

!!._

. _

-

oOoJ---.~~
·r:

lRiołall1i luksusew_Rli
kOfr1Z)1&ła Z ulg przy ps -stku
.to~yrn

el pr·

Szofer, kelner i sieriant.
~ZfJrajprzy zbiegu ulicy Piotrkowskiej
.J Przejazdu wywiązała się bójka pomiędzy
·&tarszym sierżantem Andrzejem Podolakiem.

'&am. przy Nowo Cegielnianej, 4,1 ł Zygmunte!?

NOWY OKóLNIK MINp SKARBU.

'Urbańczykiem

- szoferem~ (Zeromskiego 93),
'orM kelnerem Romualdem Jabłońskim (28 p.
Strzel. Kan. 49). Zajście zlikwidowała policja

Jak się dowiadujemy 'tv dniu wezo
rajszym łódzka. Izba ~.karbowa ·otrzymała z Ministerstwa Skar'bu okólnik o now~m
zarządzeniem.

.P

.. W swoim. czasie Ministerstwo Skarbu
zarządziło zniżenie- stawki. za podatek od
obrotu z 2 procent do1 procentu w przedsiębiorstwach prowadzących handel hurtowy, a nie prowadz_fJ.cy: ~rawidłoWlch
ks~ handlO::Wleh..

Guiman Chaja, zar:1.·.J;zy ulicy Newo ..
została ,H,,-·;.::ehana przez do ..
rotkę, prowadzoną pr2CZ Goldszteina Mordkę
.mm. przy ulicy KieIm<t .Nr. 344 którego po ..
ciągnięto do odpowie(h~;'2lno{:ci. Poszkodowa..
miejskiej Nr. 15

_..:J_!~'"

UUUl.oilł'la

Obecnie: Ministerstwo wydało zarzą...
dzenie, że . przedsiębiorca prowadzę.cy han....
delprzedmiotami luskusowemi, n. p. skła,9
dy futer, 'obuwia zagranicznego, i przedmio~~~
tarni wyszukane mi w branży kolonjalnej.ł
n. p. wina,koniaki -nie korzystają. z ul':~
gowej stawki jedno pr~centowej choci.ażb~,:~
nawet :p.row~dziły' handel hurtowy.
.~.

w

apisujl\c protok-dł.

Aa'

yv

chodzie l-majowym, p:czyczem '. Franciszek
BiernacIJ niósł s~tandar Łódzkjego Okręgowe~
go Komitetu Z.M.K, ,MIchał Kępiński tran~
s.parent z napisem "żąa'amy uwolnienia więź~
ni6:w Politycznych", Szlama Golfarbsz.tandar
:li napisem "Precz z fą.szyzmem" oraz wzno::
sil .0kt2)r~iantypaństW9we! Rozprawie prze?

,.- -r

:~~

"'."tTOdl1ic'7vl
'
p. se.dzia Ilinkz oskarżał proku~. . ;. ,.
«Jol
tor Zabiński. Ze względu na to że wśróo 04C~
skarżonycI~ znajdowail &ię niepełnol~tml są<ł~
postanowił
sprawę
rozpatrywac prZ~ti
dl'zWJH.ch zamknh,~tych.]
ro Przesłuchaniu b\viadków oraz prze,;c
mówieniach prokuratora i obrońc0w, sąd ~-ł
dał się na naradę·
.
Po powrocie sądu zostal odczytany w'~~l
rok, kt.órym zo~tali skazani:
.-,~~
Franciszek Biernacki na 6 lat ciężkj~fł
go więz., Liba Orlean na 3 lata cię1~, więz: Mi)
chał Kępjński, Jak6b Kibel, Szlama Gola.,:~
farb po lata cięż. więź. każdy, Szajndla Em~~
dus't, Tobjasz Arono'\vicz i Lejba Rafąłowicz
Po 1 i pół roku cięż. więz.. Szlamu TeneIb
baum na 1 rok cięż.· więz., Feliks Chorążak,.
Chana Szte1cner i .Edmund Wajman p() ·6r·,
mies. ciQż~ wlę,z.,. Stanisław BfaSZC1fyk z p~
wodu braku do\yodów winy zośtaf nn~,:;win~
niony.
.(\Vid)

W dniu wczorajszym na ł!lwie osk~ar':::
żonych Sądu Okl'ęgowegu w ŁodzizasiedIi
28:::1etni Feliks Chorqżek, I\;ichaJ KępiflS1ki, 24
letni Franciszek Bierr:.a~ki _ l&letnia Ljba
-Orlean 18 letnia SzuJ"nd1a Erndust 18:::1etni
Łobia Aronowicz 18~le;~ni Jakób Kibel 17::let
nia Chana Sztelcner 17 letni Edmund Waj
man 24 letni Stan;sh:.w Bluszczyk 20 letni
'Szlama Tenellb,~um 20 letni Szlamu Goldfarb
i 19 letni Lejba Rafałoyiicz wszyscy oskarże~
ni o to, że należeli do Związku Młodzieży Ko
munistycznej wiedząc o tern, iż jest to spisek,
zawiązany daa dokonania zamachu na ustaJo
ny w drodze Praw ustrój Polski. ,W szyścy o::

illfOlUłUł

!

h~rf10 :rl~i~pn nr'łD,d f2dnli

fil

J- 11ft '~lLj

.

Sukc. F. VVTójcick~!p:gn {l":t~ .:.11GrkowskI~gc:
27). W. Danieletki (Fiotrkow~r::-. 127)! UmckI
l Cymer (Wókzańska 37), Sake, LemvJcbcra
(Plac Wolności 2), Sukc. J. Hartmana (Mły..
aarska 1), J. Kahane (Alel...,,·a:1drow;}~a ~O), A ..
Sadowska (Zgierska 5'1),
ł 1. Dutkl.ewlczowa
{Zgierska 97}, Z. GOi czy c (Pl''l~jc:.ZCi 59). A.
(Symański
(Przędzdniaua 7S),
Ad Busse
Rzgowijka 59).
\
..
. .-. ......,
..

lby wojskowej. ..

Vln"łJI~n

~ptek..

leklUe
t _!

us~·

.. ...:.~:;.: '.', w-

..,.

.....:...J ••

(),Vim

.t;~.

Pod trahf.,ałenL,~
Kołczyóska l\iarju. za:n. w Stokach przy
Ac,. Majo.wei Nr. 7 na ulicy Głównej obo~
posesji 47/49 dosłała się pod w~on tramwa

eDY~ S:4D5.m,GBCE ZWO LNlĆ :00 ZA
SwegQcza-sudOIłQSiJiśmy. o .aresztowaniu ~
b. prezydenta ~;. Pa~ani~.. Janka~S'ki:e?o, Y"
stosunku do. k.tore~o .. l'~e~ po~ej~Zenłał. ze.
b~al.. on. udZIał .. w . nadueycladl .. 1akle ~
llU*ce ~z.ed nledawnytn zasem w Ma.glsb'a-

w

ąr!.
uuc.J4..··

[le

ą,

gsaodywęrn:> nnólp asi nidetl sądu okręgo.. l
Wczox,aj .w~dział gospodarc~y :egosą~u 1
rozpatry~al. w':llesloną . sk~rgę. kt,:re) . sąd Dl~J
~. wzg~ędmł' 1 tue Zg. ~dZlł SIę na zioze. me kauaJI..;.ł
lako srodka zapoPlegaWczego.· Aresztowan1'~
&r11$:Mowaneg o. zatem b_ pl,lezy~ent ~~kowskiwniósłapelacj~1

1wego.

ijawy_
Zawezwane pogotowie ratunkowe. po
.udzieleniu jej pierwszej P{\n1Ocy odwiozło ją
'do szpitala przy ulicy Ta:rgowejw słanie za'ciawaIniająeym.

cle łł~im.

Amator skór

c:

~~

l

t

_

-'.000, -
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_sj
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~
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.4~

~ Rudolf1 zem. przy ~licy" Napiór.. ,

'~owskiego 69 p:"zywłaszc.:ył sobIe skory, war
'rości 125 złotych, n:. szkodę Sz1iferszłeina
ltiarkusa, zam. p:zy Lltcy Sienkiewu-..za Nr. 67.

Za

kradzie~~kot

'aG

.
Łajka Karola. lat 18. zam. przy· ulicy
Zgierskiej 5 zatrzy.ta~!lo.ne.. kradzieży z wozu

ko~uchaf ~v,artości

,lkie~o

100 :t.:. na i~z~dę
\IV" Gomou:Ju.

Strykow~

JaKoba, zam.

POD KOLA!"I! !"'OCI4,Gtr.

\V CZOHLj w pobliżu -wsi Retkinla wpadła pod ln'zejeżdżający pociąg umysłowo
chora ~ohieta :r,larja Dębska, zamieszkała
.we WSI LubUnku, w powiecie laskim. Ro'. bieta ta poniosła [,mim''Ć 11~ ID.iejscu. Zwło
. .ki zabez~zonQ do zejścia w-łt.dz sQ.<lowo
·~ed6U.,··a4

NIECHC~C BYómł!~AREM DLA SYNA: POPELNIL STRASZNE SAMOBÓJSTWO'. l
W dniu wczorajszym. meszkańcy. ul. krzesła i oczom przerażonej niewiasty przed
.Grabowej 19 zaalarom"\Vanizostaliokrop~ stawił straszny widok. Starzec leżał bez..
~ nym samobójstwem, którego dokonał 80-1ewładni,e. Z rozprutego straszliwie brzucha
tni Jan ChrzanQwski.
sączyła się obficie krew. Przerażona niewia~
W dniu wczorajszym ooło godz. 2-ej
sta przeniosła, dają.cego już słabe oznaki
~ p. p. synowa· Chrzanowskiego wyszła, pozo- życia
starca na łóżko, poczem zaalarmował.
~ sta'f'/iając ::starca samego w domu. Po upły- sąsiadów,
którzy z kolei zatelefonowali PC)'
,:wie kl1kunaBtu minut Chrzanowska wró .. pogotowie i powiadomili syna Chrzanoh;:;.lie,i.
ciła~ ku 'wielkiemu' zdziwieniu ujrzała· star... go oraz policj~. Przybyły na miejsce lekarfJ ~
ca siedzącego przy stole. Zdziwiona tym pogotoWia ratunkowego, stwierdził lai tył
tembardziej, iż starz.ec ostatnio czuł siQ bar- ko śmierć. Pod stołem znalazła policjabTzy"
dzo osłabiony i z trudnoścją poruszał się W; twę skrwawioną, którą starzec zadał sobie
łóżku podaszładon, pytając czy czuje się
straszliwe rany. Przyczyną rozpa&~liweg4)
lepiej. Nie otrzymując odpowiedzi na swo .. kroku 80-lotniego Jana Chrzanowskiego hy..
je pytanie, Chrzanowska pociągnęła lekko ło, że nie chciał być ci.ęża1.'e.m dla syna, . któ
..

l:~, atar~ ~y

w tej

chwili

spadł

z

rE zara.biaJ: bard'ro. maJo,

(1»)'
.,4

'

J... ~:.
"

~t-
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KIBll'WAżNY MISTR Z· BATĄ.
Pl'ZY ul. Nowo miejsk iej tuż przed do...,
'Nr. 15 została' najech ana dorożką zazkała tamżeChaja GUtniR l1, wskut ek·
{) uległa uszko dzeniu ciała., Powożą
ZA ZADA NIE $M:IERTELNYCH RĄN:Si\ D OKR. SKAZĄt:\VI
N:OW:MP~
C) dOl'ożh:ą:i\1ordkę' Golds teiua,
zamie szNĄ l ROK:VVIĘZIENIA.
ego przy uL Kielm a 43policjapodąg:ne
\V dniu 26 sierpnia. br~okolo godzin~ slabio ny silnym.
go do odp0\yiedzialności karne j. (p)
upływem krwi,
StaniszeW"l
9 wieczorem, do restau racji Szai:kowskiej ski upadł.
W' takim stanie spotkał go znajo-.,\
FI'al1ciszki,mie5zczącej się w
Zgierz u przy my, niejak i Juljan vValc zak,kt óry .zaprow
Z TRZE CIEG O PIĘTRA NABR U.IC
a-,
ul. Pxzyb ylów 40, wszed l w celu nabyc ia wę dził Stanis zewsk
iego go domu. cios byłpQ~ ",
,
Wstrząsający. wypad ek wYdarzyt się
d1iny niejak i Stefan Stariis ze\vsk i. Przy jed'~ ważny i ul1łyW
r
krwi silny bo Stanis zewsk i ~Q,;
zoraj w godzin ach przedpołudniowych w
nym zestoH ków wtowa rzyst.. dc d\\tóch męł powro cie
do dónm zmarł.
ryce Szteig ertapr zy ul. l\1iljon owej 35.
.:
czyzn siedział w restau racji tej znH~;omy Sta
Stanął
Q11
wczor
aj
przed sąd,em' okl'ęr
ajęty pracą na, \vysokclści 3 piętra robotn ik
niszew skiego , \Vladysław
Kolasa~
który dO','-rv-m
,''V"F'' któr"l.!
~8-letni Stanisław Konin g zamieszkały przy
J ,rcznah
I . ( . o"uwał'
spr"w
J
pod!
-te
...
_ u . e
...
zwróciw'szy się do Stanlsze\\'ski~go prosił go pl'zewodnict
wemsędziego Arnold a. Na prze~. Śląskiej 94 strch~.'śzyrównowagę runął na
dotrzy manie tuwarzystwa.l. St"uliszewski przy wod~ie sądOWY111
Kolasa przyzn aJ się do wiu~
ftjruk podwó rza. Za\vez \vano pogoto wie ratun osiadł
się, Po chwili gośCie opuścili lokal re.,
oswiad
czając
.
że
pOHlugiwal się nożem w 0I1ł
, we lekarz stwier dzH u nieszczęśliwego ogól
staura cyjny i. udali się do 'koryta rza. gdzie bronie vdasne j, poniew
aż Stani szewsk i był Q
wstrząs i ciężkie .po'tłuc.zenieklatki piers>jo
prowa dzili z sobą cichą rozmowę· \V pew:: ,vide siIniejf.;izy od niego
i również groził mu
j. W stanie beznad ziejny m
odvdez iono . ne j chwili . wy\viązała się· mi\idz
y
nimi
bójka,
nożem.
Po
przesł
"l'
uchani
u
świadków,· przemó $
b
t
'k d o SZpl
szczęs lwegO ro o m~a
. 'to.l:~ 'sy:, J'oz;;;
.. ,
podcza s której Stanis zewsk i ugcd:w ny .zostal wienia proku ratora
i obro{lc y, sąd biorąc pod.
.. {\Vid)
nożem w plecy. Po dokon aniu tego czynu,
uwagę silny stan z.denerwawania oskarźQueJII '
Kolasa zbiegł, a ciężko ranny StaniSMWski go~ skazał go na 1 rok więzien
ia. . (p)
.,'
~

o,

rzucił się. za··nim w

ODCZYT w STOW . TECH NIKÓ W.
,,"\V czvvar tek, dnia 29 b, 111. o godzile 8-ej wiecz orem punkt ualnie w lokalu
tmvar zyszen ia Techn ików, Piotrk owska
02, wygłosi odczy t ]1. inź. \Valla ce Clark,
oradca w spraw ach· kierow nictwa zakła
ów przemysłowych, na temat : .
"Zaga dnien ia kierow nictwa w Polsce "'
F.
O liczne przyby cie członków· oraz go!ści, lwzez nich wprow adzon ych, prosi Zat
~"L

fr'ząd <.

- '

Do akt Nr. k. 778 1928 ;c"
9G~OSZEl\1IB.
1\.o1l1 ornikp rzy Sądzie Okręgowym w
, .•;

:i.'

'.

-

,. o,

ŁOdzi S" Zajko wskiJ zanl. w Łodzi przy ulicy Traug uta Nr. lO, na zasadz ie art. 1030
U.P.C . ogłasza, źe\vdniu 5 XII .1928 r.
pd godzin y ID-ej rano w Łodzi przy ulicy.
IPiotrk o\ivsk iej pod Nr~ 116 odbędzie się
zedaż

'z przeta rgu public znego ruc1l01110należących do Szmu la Ptaszn ika i skła
ących się z nlebli oszaco wany. ch na suzł.' 500.
Łódź~ dn. 23. XL 1928 r.
25 .
;
Komo rnik: $. Zajko wski.
~ ___
·w ... -

,.

000

~.

" .

Taati' ~ i

ti!

l'

....

POgop •. ·:VVy'cieńczony,

o~

żYCIE. SPOR TOWE .

leSZCZB

alSCB

ZA SZER ZENlI E FA:łJSZY\VYCH WIEŚĆI,SĄD SKĄŻ~~WI
NOW~JCZYNIE
ł
'NA 200 ZŁOTiYCH GRZY ,WNY .
.
..

'

,.

(C-S) Jak whi.!IOlllOW ostatn im czasdę .która

. dwaj piłkar~e z Warsz ayy. i Łodzi ukaran i ZOo
stali. przez .sąd'ry- pokoju Za Pohici e przeciwni:=
ków bądź sędziego więzieniem. Obecn ie d~
wiadu jemy sję o n(rwym. proces ie .sport~
wyro który odbył się w tonriis ldm śądzie po~
wiatow~m ~rzeciwko P. lCazimierze Leą.ii~skiej

BĘD'Ą

rozgłaszała fałsżywe wieści

znane}

9

pływaczce polski ej P. Ger1:rudlzie Skówról1.~'
skiej, że ta miała· rzekom o przeplyną:ć .zGda n
ska. do Helu przy pomoc y liny, która była
przywiązana do motoró wki. Sąd po wysłuchaJ'
niu świadków skazał Lesiilską na zapłacenie

200 zł.. grz:s~wn:5'..

'

o

-

ej'łas

UKOJSICZONE NA

WIOSN!Ę PRZY SZt,EG O ROKU .

(C-'-S ) Ciągnące się już 00 dłuższego
cza~u'rozgrywki o. wejście do klasy A w okrę
gu łódzkiul nie będą moglybyć w toku bieżą
cym zakończone z tych względów, że sPotka::
ma półfinałowe nie zostały jeszcz e rozegrane
i wskut ek zdobycia mistrz ostwa jednej ?l.
grup przez· ł.,T.S.G, II clio finału dojdzi e rów;;

nie2 następny klub, najpra wdopo dolinie j Bie81
a więc trzy zespoły będą rozgry wab: męcze:
w HnaIe ,cz.yli że zawody potrw-ają jeszcz e ,6.
tygodn i, co jest w sezoni e obecn ym nie d~
przepr owadz enia ze względn na !limę i Iri~n~~
dające
się·
do grv"'.s boiska .
..
"
,

TEATRiLł.MERALNY
Ostatniewy$tępy. Karola Adwen towicz a

jąc ogólną liczbę 49 przedstawień.
Spodziewać się należy, że te d·w,a przed...
stawie nia .. MaIki" wypełnią· widownię po brze..
gi pubIicz:aością z górnyc h d~ełnic miasta"
Nielicz nie pozostałe bilety nabyw a':: llloma W

~

,'o.

~

TEA.TR MIEJS KI"
D~dś i jutro ostatni e dwaprzedsta\Cie~ia

w "Brzyd kim Ferran te" dziś, jutro i w piątek.
,"" ".,,~.~•• l\rlircew" z Leon.ją Barwińską ,w roli
. W próbac h poa kierun kiem tei. J. Bone ...
'.'le; oraz Ł::Ąpińską,Bonec~im. Kijow. . ckie~o. nowa komed
ja angiel ska Maugh am'a
, L~onkiemWoskowskim i Zabczyńskim. ,.CzyK onsta. ncja
ma rację? (Oto .Kobiet.a)"_
. k.Rolę tytułową wykon a pam LeonIa Bal''' ,
Ceny popu l .une, , .
.
Proces Masy Dugan 'f przed zupeln em wińsa
.
...
"em z afisza d ana ' l d' .
.
PremJ" era·wp rz,y:sz lym ·t.ygooniu.
oę Złe Jeszcz e raz Je-,
wleczo rern w piątek . po cenach pop1..d;uTEAT R .POPU LABN Y
oraz ,w sobotę o godz. -4 po południu
..
.
~eltla(~h najniższych.
..
Il..'
i,Bitwa pod Radzy minemH efekto wna
. Premj era Kupca Wenec klego zapOWIe.. sztuka . z czasów
. obrony Warsz awy graną bę
na sobo~ę wielka premje ra szeksp irow- dzie dziś nieodw
ołalnie po raz ostatni .
"Kupc a W enec~iego."· . z . łSarolemA~Od· jutra wraca na afisz ,,1\'1ałka Szwar..
'. wiC?eUl w słynnej rolI hchwl arza-S zaJ-· cenkop f'J igran
ą będzie jeszcz e przez szereg
anie· się niewątpliwie wypad kiem dnia wieczo rów. Jutrzej
sze przeds
życiu Łodzi. czego dowod em będzie 50 z ~ rzędu świadczy tawien ie .,MaCk i"
too .niezwykłem .
ie . . .n·L~"aUp;U.ł'v".uw·uające zamów ienia do Kasy za.. powod zeniu tej
sztuki
l
"
'"
.
W sobotę i w niedziel~' po dwa p.rzed!fn.
• 830
.
Arcyd zielos zekspi rowsk ie w inscen izacji stawie nia t. ' j.
4130 pp.. l ~
Wlecz.
..
•. Konsta ntego Tatark iewicz a otrzym a
Bilet>: sprzedają kasy teatru przy ulIcy
wspanial~ całkowicie nową oprawę de- Oę-rodowe) 18 ~ "'!' kwiaci
arni B-ci Dymko w.
pomyślaną i wykonaną p~zęz .laure~ SklCh~ Plac Koscle lny
4.
W!trs~!a~lskiej Wysta wy Sztuk PIęknych - ~
h'stanltego Macki ewicz.
TEAT R W SALI GEYERA.
.
.,Dziej e Grzech u" ukażą się raz Jeszczć
"Małka Szv.1a rcenko pf" ciesząca się nic'hliis~ą niedzielę po, poludn iB J,l.o cenach . bywałem powod zeniem graną
będzie na na"
-.;. ~ ieMCorę ~ ~ i ~ o~

kasie na miejsc u. ,Piotrk owska 295.
Ceny miejsc od 50 gr. do 2 ~
~~~.. oOo~='"=

KONCEBTPOPOŁUDNIOJUY

B.UBINS~EINJL.

Gra Rubin steina jest zawsz e potężn,
ducha artyst y, który· jak ża~
den inny z pośród żyjących pianis tów, potrafi swą· namiętnę żywiołową naturę na,...
rzucić każdemu odtwa rzanem u przez się
u ...
tworo wi i działać na słuchacza bezpo aredni o
i Silnie.'
To też nic dziwn ego, że występy jego
cieszą się zawsz e kolosa ltiem powod zeniem
i każdorazowy konce rt wywie ra . głębokie i
niezat arte wrażenie. Artys ta wybrał na
swójk onc:e rt niedzi elny, który odbędzi~
się dnia Z grudn ia Q g. 4-ej po . południu,
filRl1ifstacją

p"rze~i~kn.ę

utwo rllite ratur l tor:te:p.iaDo~•
~"~ .:~.,ltAQG~~;..'I"x~~ZE.;>·>

FABRYKA W~Dx SODOWEI:
.1

sż,umdils.ltij

,

Pomorska 61,

J.{o-waJ.l':!lJ'k,

.-~:.I& ,Wpźnłakowski, Rzgo'Wsb 7h
ZAKLADY RYMARSKIE
rabjanicka Szosa ~
I
' -,
l
,
ZA.KLAD1' BLACHARSKIE
.... ~ SOkoł()wski, KJlińskiego 79
.L,.~zkowski., ~iotrkowska 188
:8u.TLO i SILA' (ZAKLAD EL:&KTRO;lIF~HNlCZ.)
.
'1. ~y.bartł Gdańska 135.

~;J Jazierski

SKLEPY SPOŻYWOZE:
WL Wyręlska, Wólczańska 261!
Srozygielski, Bazar:'a 3.
&ucikowski, Siernko:wskieg(l ~.
DOOnyniakl Pabja,njcka SIZ.'OIi'!R 28.
~nO'Wskil Pomorska o1! '.l

Teof:.l Kopeć, Narutowicza ~
Zalewski. Zgiier~ka 39.
WY'fWÓRNIE CUKRÓW:
Ziólkowski, Piotrkowska 197.
ŚLUSARNIE ME CHANICZl\JE:
Machura, R~wska 57.

5ładWaN'1 lO!

IIrfironOK

do ~iado~ości Sz. KlijeI?-'

ł

ewa

II

Posad, j" prace

"

P.

8248--2

P

otrzebna

za,raz z.dolna
podręcz:ąa' i uc:z:eniea

I. Kilińsldego
·

tel. 2...t5
od 1 do 3 i od 5 do 7.

JB"!'!"K"'Wf

p~UJ ~llł ttl~ nil &fci Kan'
· j""'I!Y!tw&r1ł<>waJlY szc:~!to
t
j
UJ

a

Ił wal, kawaler. rzymsko..
katolik:. Poszukuj.e posady
prywatnej.Adres Wojew,
Łódl:kie poczta Zgierz wieś

f

!Rf lA I
.

,

3UOl~-~O

l

Jięon~nznych Fotnar~

," ł

Łód~~
ł!Jrut(;.~c~a
'3, =:::1"
'
115-1teł.. 26-00.
• .,

ił

raiJi .m.

polzlĆ.lft

-8
I

. Ifji

Z, .

biust

,,glUBZZ.

cala figli ,

gablut "

»n

Duży por'I~~at :::'Bb~ :::;~ ~ "
UłfAGA:

'

Od p.p. amatof'6'1lW p;-złfJmlllJe 181~ wlła.llde rob09'
fołoQJ"~fł<.a;n(ł •
Nłeposoda ella PGbi. 1I'6:&BSC~ 'Ul iIIdJędadl.
Zakgcd' C&I$fillijl .boa prBQ1'U1I od l) do '7' wleu.
AGl.ftTOw FiRMA nAS:i:A HIE WVQVI.A..

Zdolna
stkiegopotrzebnfll zaraz
isluiącado wszy~

p

teł. 62-10

' ."

Słowik Kużańsld Władysław.
8254-'-1

KUPNO-SPRZEDAZ: majątkÓw ziem~
skich gospodarstw wiejskich, domów~ willi.

fabryk, młynów wodnyeh, placów; sklepów,
interes6w handlowych i t . p. załatwia szybkoi solidnie Biuro "Fcl'tuna'· ~ódź Karola 18

u

8246~2

po domach lub· na wyj;azd
28 p. Strz. Kaniowskich
~l:ttr -bud()w lane - Dad:d>r t~chnk",ny - żelbetnictwo 33-35 pr. oficy l p.. lewo

".lI

łI'

uobr~e

_~c

142-.5

jj' ra wcowa . pr.zyje.c:hała z~
i' War-$zawy' s%yje elegancko gustownie pol eca &ię. ,

UJ

g.dzie tanio i

8250--2

.otrzebna praczka ul. Gdań.
ska Nr. 5 pralnia

.~ '.

ł
pr~wn~ ... aumms
fac)' na
sprawach technicznych

ZIMOWY

l'
Magazyn Wykwintnej Konfek. cji Damskiej . I·. •
l. G-L I k S M A N t6df! G8~wi1a Nr.. 1 ,

t

162.

go

Tel .. 68-22

.... sI

SEZON

PALTA
DAMSKI!? w wiellł~m
w,horn
pelecEl na spłały mio6ięcsne i tygodniowe

otrzebny uczciwy c.blo· ~-""""""""''''''''''''''''''''''''--'''''''''''''--'''''-=::s::.:t'~~..,.""!''".::'~.~~~~c:,_
piec od 14 do 15 lat d~
~
·
zątania i
na posyłb
· Zgłaszać się z rodzicami
SkJad apteczny, Kilińskie-

J029ł Kowale
lód:!, Cegielniana 25

1

NA
ELEGANCKIE

P

poważaniem

PGfauD

53.
F.' ::romasz.ewsKi: Skwerowa lP~
Bo.rrkJO'Wski~ Rokicińska 1S.,
A. Raksyk, Kilińskiego 183
- RESTAURACJI;:

w.~ S~illskii; Klliń,skięgo ~

sięcy. że posiadam na s~ładzie duży wyb6r śDłe:
gowców p kaloszy i obUWIa na gumowych podesz
wach po ce:c.ach przY:itępnych
.

Z

Sobczyński, Napiórk. . .wskie~o ~

86.
ZAKLAD BOWEBÓ'V

~ .;"

~rrONIOWB:

SKLEPY

Gręd:zj:ńs!;:i, PiotrkQWsk~

P1&KARNm:

~.~.

4-

KaC2imar. PrzesIowa

-

Bryszęwski, Pomorska

:ot w'szelkich siO'f.HWZ:l,szenl kto rym na zasad:~:Ie
istniejącej umowy ud:.:~:elam kredytu od 4-5 m~e ..

,

i

B-cia ·Kę<1zie.I'scy~ Kilińskiego 94.

Wróblewski,

92SlU.J.L PASZY;

-

PIWIARNlB .
11
"ZAKŁADY KOWJlLSKm:

I
Niniejsc"ym

PiątA:.zaK, ~a'ń'-rot

,,'),h.

Odyńca

Ku'.tiga.

'fi

teIi.

••

ZieliP,ski, Rzgowska 12." PRAOOWNIA OBUW1A:
. Szubski, Sokula 5.
SKŁADY WINt W(jDEK I DELIUTUiOW
Śliwkows.ki: HokidilSka 6

.

Za~i" Nai'\vrot 4ł.

,. .

'7": Cieplueha. Wysoka ~

. "t

i

Ii

C.e~H;;jl!'dlla ......~
I

.

Zgłaszać s.ię

uL Przejazd

86 m_ 1 tylko

Z rekometlp
~ dacją lub dohremi świadec
! twami
8252-3

II·" P~Jf~ł i
.(;
J
.'j

..

.~ ~

.

