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':,"1 Rosji Sowieckiej wszystkie drukarnie
i cala prasa perjodyczyna znajdują się w ręo
ku komunistów. Na oeł~ redakcyj, wydawnicw
i drukarń stoją mężowie zaufania komitetów
komunistycznych, part ja rówmcz wyznacza
wszystkich współpracowników redakcyjnych.
Prócz tego nad wsp6łpracownikami i robotnikami zatrudnionymi W drukttmiach rozta~
e%.ają specjalny nadzór liczne "komjaczęjki" l
i ",fabkomylł..
Przedew13zystkiem, bardzo pilny nadzór
t'Of;toczono nad drukarniami. Nie tylko wuy~
ttkie rękopisy muszą być opatrzone stemplem
een"tlrlilnym. lecz by pr%ystąpić do tdruko~
wania złożonego już utW;OfU, drukarnia musi
uzyskać sf:ecjalne ze!. y.;olenie cenzury; wreszcie na w~danie gotowych już egzemplany
autorcwi łub wydawnictwu· rU!llcży mieć i~
8zcze jedno zezwolenie - od . specjalnej "kom\łfjikontrolującej". Niewykonanie tego za-

dla swego tygodnika .. GosJ:odarka i racjona~ i mówiła cała partyjna i handlowa Moskwa.
lizacja" artykuł o przemyśls bawełnianym w lecz nie powinni bYli wiedzieć robotnicy.
Rosji w 1928 roku. Cenzor skreślił caly sze- należący do związku zawodowego.
reg tablic, o;a:z; lwią część samego artykułu.
W tym samym tygodniku w "dniu świ.ę"
Goleman zażądał objaśnień. W ów czas Gław~ ta paryskiej komuny" miano zamieścić opolit oiwiadczył, że materjał statystyczny jest wiadanie historyczne, skreślone przez cenzo;
prawidłowY1 lecz nie podlega opublikowania; ra Worobjewa. Gdy sekretarz redakcji zjawił
co do wniosków autora.
się U urzędzie cenzuralnym, by dowiedzieć
A to inny przykład. W tygodniku, wy~ się
o
przyczynie zabronienia. Worobjew
dawanym przez "związek pracowników igły" oświadczyl:
redaktor Iwanow (członek wszechrosyjskiego
- Opowiadanie nie grzeszy przeciwko
C. K.l napisał artykuł wstępny. poświęcony prawdzie historycznej, Lecz jest tam zdanie
walce między moskiewskim "zwi/;\zkiem igły" że Ś1mierć jednego z wodzów komuny zro·
a rządowym syndykatem. Gławlit skreślił tOł dziła śród robotników legendę. Jest to zupeł
co .. nie podlegało opublIkowaniu", mianowicie nie niedopuszalne. Wyrazy "komuna" i "kowi!'domość o upadku syndykatu, który wywomunistJczny" nigdy nie powinny być łączone
z legendami i róźnemi bajeczkami",
łał kryzys w eałej gałęzi przemysłu. Nie poCenzura swiecka jest prawdziwym boazwolono pisać o tem nawet po upływie trzech
dusicielem, który
zabija ws:r.elką oiezależną
mietięcYJidy nastąpiła likwidacja syndykatu
z puywą5 miłjonów rubli. Glawlit zabronił twórczą myśl - nawet w literaturze komu~
q"iR:t~nia pociąga za sobą zesłanie na. Sł'bir red~ktorowi pisać o tem l o cxem wiedziała
niitycznej.
Viatar.

i.
ko
do·

~ołowea,; j)T"...cz~

odpowŃ\dą.~il!tjl.

vwnik drukarni, lecz i star$irobotnicYł
. a włąc.tuie. Taki 108 spotkał np. za~dującego i metrampaża 2"ej drukarni MospCSli 8l'aiu, któny wydruł:-owaH ~:oS%~ręł zawierającą program praweJ OPOZYCJl. Pr~ytem
wysdo na Jaw,'ie . "';!adze zostały pcmfor
mowaue o "kramt<uej" broszurze przez spe'
cjalnego sJentą
.U. którego przysłano do
drukami jako zecera•. O jego prawdziwych
funkcjach nie wiedziała nie tylko adn,inistracja
dfuklun', lei:z iaczejka komun:slyczna.
Cenzt;rcwanie rękopisów i materjalu
drukvwancgo odbywa się w "gtawhtach" i
HgubLtacLh. Giawht mieści się w gm2.chu ko~
misflrjatlJ o&wiatYJ gdzie zajmuje owa piętra,
i zah:ucnia l.rzeszło tysiąc urzędników. Mo~
skiewski i; t:. olit, któremu podlega iecna tylko
gubernia, :zatrudnia ·.300 wspÓJp1'8cowników.
Do tego należy dodać specjałnych cenzorów
przykaio} m dZIenniku; tajnycb ajentów wydzialu {'.emu}' G.P.D. w każdej drukarni i
wydawnictwie, oraz; »c:t:arne gabinety" na
poczcie dla przeglądania podl'jrzanej korespondencji. Jeżeli dodamy jeszcze rozmaite
.. litylI POSZ{:zególnych republik, g"\l~ernji. i powiatów, otn:ymamy arm)ęcenzorow, hczącą
conaimniei lulkamucie tysięcy ludzi.
"\t' edłu~ ustawy o cenzurze. opracowanej
p..rr:zft ł.unac2arskie~o. a 2atwierdzt:lDej pnez
Lell~'Partyjne organy prasy były wolne od
ceA~utt;. Redaktorowie dzienników sowieckich<"'l'~nl:lczani{ul przez C. K, partii. i re,.
k~j1{>'s'ię przewnnie z ustarej gwardii"
hol&~e",izlnu, ZdawaioLy się. że można na
tlichliłPlegać bell!' :zasln.eień. je(hiak jeszc:z.e
."'foku~9ł9f na
D:.tteri}i:sk:ego. ry~
<

ti~canzurajne
t,LQ5,lrJcr;e. t1rząd
cCflZu.tałny otl:t)'mł%J prl&wa Illexale~nej inl>ty"

tut1i.

która w pl'a.::y ~rwe.l pOd{:orządkowuje
. się jedynie wlkaltiu",\'om C.P .u. Hedaktorzy
~a:tet l:lCWHH.:kicn nie pcnoszą ol::ecme żadnej
odpcwle!izH'tlno~ci.
i
mali.! .t<łcnych
pnw. Ceu2.otay
mui," %
K oraz z G.
P.U, talne c:yrkuhuxe, których truć pozostaje
tajemn!{.·ą nawet dlaredaktorow l
odpowie~
działn:yt: ~~ współpaoowników.

Oto jJ!%fkładYtf\edaktor Gołcman.c21g
uek n.tA.k;t;Wblueg"kcmttetu putji, zamówił

Prasa angielska omawia żywo sytuację,
wvtworzoną na Litwie w związku 7. ostatniem
pr"zesileniem gabil1ctov. cm, Najpoważniejsze
pismo londyńskie" Time~" ,:zy.ni następują~:e

uwagi pod adresem ,polItykI,. )ak~ upraWIał
Waldemaras w stosunku do PolskI.
"Z punktu widzenia interesów międzyna~
rodowych! a przedewszystkiem z punktu.' w.idzenia Ligi Narodów, uporczywe, p.rzeclł\1 7 a m~
sporu z Polską, stwarza beznadZiejne WIdokI.
\Valdemaras

wykazał

w Genewie

tyle

mIstrzostwa w stosowaniu uporu. tyle umie~
jętności w wykr~can.iu się.7. zobo .... i.ązań ł zaciągniętych pubhczme pl'.zea Radą Llgl.t~ką
wytrwałość w marnowamu CZf.SU sekretanatu
Ligi, że aczkolwiek stan wojny między I~ols~ą
a Litwą nie istnieje, to jednak stosunki mH~-

WARSZAWA, 30. 9. Dziś o godz. 10
min. 30 rozpoczęły się obrady klubów. Parlamentarnego i Stronmctwa. narodowego. Obrady, na które przybyło badrzo wielu posłów i
senatorów zagaił prezes klubu, proI. Rybarski. W przemówieniu sw~iem pr~edstawił. on
ogólną syt~ację polityc:mi\1 nad ktorą rOZWluę
ta się dyskusja.
Inne kluby zbierają się dopiero jutro.
Pewne
budzą obrady klubu
jutrze~szym
bowiem nait&pi prawdopodobnie zrwaUI!\ na ata-

nowi.ku pfe: esa i.:lubu.

W.lcen:;"n;:zlliłe.1{.

ł:!0tyc.hc:lłl>oWY pr.~*
n~a ustąplC,
posłów kOia

VI: iUzna.kl

się

w

do-

!utrzej~

klubów centronowoobraoJich preze'

dzy obu krajami są zupełnie

niezad owalnia..

]ące.

Jeśli jego zamiar wycofania się z iycia
polityc.znego zostanie ziszczony, to fakt ten
powitany będzie w Genewie z małodyploma

tycznem, ale ogólnem uczuciem ulgi.
Inne pismo "Manchester Guardian" cha'
rakteryzując WaldemarasCl,

stwierdza, że był
on prawaziwem l.ltrapieniem Genewy, gdzie
jego animusz bojowy zanudzał cz.lonków Lig~
a zabawiał gawiedź.
\Valdemaras stale

wszczynał kłótnie

:.li

F olską, a przy pewnej okazji. otrzymał od
Chamberlaina ostrą nauczkę, jak jakiś sztubak.
We wlasnej ojczyźnie życie jego płynęło
w atmosferze teroru i gwałtu.
Trudno byłoby go żałować'\

sów klubów.

W obradach tych WląC ma me-

oficjalnie udział marsz.. Daszyński.
Głównvm tematem narad ma być
cie stanowi~ka wobec rządu.
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BYDGOSZCZ, 30. 9. - Przed kik.u dnia
tni 2:iechała dn Bydgoszczyszaika mięC"hy·
narodowych 05ZUŚtÓW i Z8\Ninęła się w tak
zręczny sposób, że w ciągu tr~ech dni zdoła

ła wyład;tić od szeregu
blllAll'dzQ poważne sumy.

tuteJs2.ych

szust

8:
O

la; z

~
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Kupcy

przemysł'owcy,

zawiadomieni

prZf:Z bardzo ważne asc bistoś~~ o możliwości

otrzyman:ia do&!odnej pożyczki, Ilodejmowali
bard.lO gościnnie oszust6w, którzy l'echowy"
wali się w ten sposób, jakby na miejscu
chcieli zbadać możliwości gwarancyjne danej
firmy,
Vi l~ońcu przedstawiciele "banków zagranicznych", pobrawszy od każdej z firm po
kilka tysięcy złotych tytułem kosztów manipu..
lac::jnych, ulotnili się własną ljmu:z.yną~ Nie
zapomnieli jednall:' do ostatniej chwili o wy·
twornych manierach, gdyż oIiegdai poszkodo..

kupc6w

Szajka ta wydelegował;;;., do wpływo
wych pr~edstawicieli miejscowych kół gospo'·
darczych . kilku bardzo elegancko. ubranych
osobników o wytworIlych manierach 1 którzy,
legitymując się papierami angielskich, francuskic.h i niemieckich banków prosili o wskazanie im poważnych firm kupie~kichf mogą się
bowiem postar~ć dla. nich opoiyczki inwes ...
'tycyjne na basdzo dogodnych warunkach.
W.tywowi przedstawiciele sfer gospodar"
cżych~ nie podejrzewając 'nic złego, wskazali
im szereg przedsiębiorstw, które równocześ"
nie mformowali telefonicznie o niezwykłej

wan;:- firmy

otrzymały

jednobrzmią.ce

ODO.L

WO:DAOO UST

listy

rzekomo zagranicznych banków z zawiado
mieniem:' ze z powodu niedostatecznych gwarancyj nie' może im b'yć pożyczka udzielona
W ten sposób \'ol ciągu trzech dni udało
się oszustom wyłudzić od firm
miejscowych
około 70 tysięcy 'złotych.

ł)kazji t

łrCJgfe; ~,
,spirił

[

artli
a

Dnia 28 b.m. wieczorem pociągiem sfle
'.cjalnym Warsz'awa~,-Wiedeń-Genua. wyje ..
'chał drugi z kolei tra~sport osadników
:na

o§8rlFnł

t

Chór z 15mOOO losób"
Podczeus odbywają.cego się w Barc.elo~iC'

wynika Z powyższego, Towar%ystwo
Kolonizacyjne, po wyslaniuw sierpniupier..
wszego próbnego transportu i otrzymaniu wia.
dom ości o jego pomyślnem przybycie' na

Jak

kolonję Tawarzystwa Kolonizacyjnego _.Aguia
Branca" (.;Orz:eł. BiE',Jy") w stanie Espirito

pięrW8zc,go hiszpąńskie,go kongręsu mjsyjne~o

odprawiono na nowowybudowlllnym st@djoni:
Mszę śW'! mającą charakter wspanialej man,

festacji katolickiej Hiszpanji. .
W, uroczystości zaś brała udział ,n'
mnie i f 'niż 100.'000 ludzj, a' ch6r,złoionj'
15 ł CQU(}$pb, ądŚpiew3..ł l\1szę ~Fouli Bonitflłri.{):

mlCJ$Ce
rotpOCl'.yna swą, akcję na. t'Szeroką
skalę, tąk, .że . w pfzyt;zł~ści odegraniewątBli~

Santo,w, J3I:azylj(. rranspo~t. tep skł.ada$ię. re

160:,.;~irbk,:iistat~iem·"':\lHi~'\ (linii '.' Navigazio~ . poważną.'r,~~~,w:n'aszym .·ruchu.. e~igf~cYln)m)
.... 'AHy~sr,YGcy:wJernt .... mogli wid~ie~.kt
'Janei.;. nadaiAc, mu' ch~;rakteI" kolcmizacyjn.'yiplano "płaria,
spr<\wujq(:'Gg()'OTian,~ ~VIi.; ołta.r:z'"",zhi.~"

'l!;ę"Generale Halisna) jedzie' do' Rio de

lOO

. 'tÓ pod opieką inspektora Towarzystwa Kolo~

wy.

ni'zacyjn el10p, Stanisława :Jasińśkiego.
.'
Osadnicy wylądują w Rio de Janerio
-:lnia 14 p5źd:dęrnika, gdzie zatrzymają się na
~~lka dni na 'V/yspię Kwiat6w dla z~łatwie'"
'I~ia formalności emigracyjnych.

Następne 'transport)'..bsadn~ków To\varzy..
stwa Kolonh~acy jne rozpocznie wysyłać od
kwietnia roku przY!'lzłego po zagospodarowa...

•

siono na estnlcłzieoiO mtr. wysokości.:;P7:;'(

'tysiące.. m~o.'r;7_iell~:;ówzg'h.l~i~'ogotowośćpil1l:o,
we.l1!a porządkU podc~:as tJL'JczY$tości.
'

19-taPolsl(tll Państwowa.
LftterJlf;{lasowa
v Edasl

20 dzieft

(Nieur~1:ędowa) .

Wówczas 'bandyta szybko otworzył . okno

;. ,Nocy' dzisieJszej. dokonano _7.uchwałego
11~pt;idu . bandyckieg'o w. cela9h rabunkowych
,A~~.pociąg.zd~iaiący z Łuninca; doW arszawy.
:
O gP9z~ l ni .. 10 w nOł~'y" kiedy pociąg
,Qsobowy Nr .. 8;<;2, znajdo:wa,,§ się międz,y ,13ia.łą
,Podlaską i Miedrzyrzecemj do pl'zedziału '1 kła..
. 'wtargnął zamaskowany bandyta, uzbrojony
v\'

kamień

i

zręcznłewysko~zyl :l. wagonu ..
\Vtymmorpendepr:z;ejeżdżał w przeciw~
nymkierunku pociąg N,r. 841, idący z War;.

izawy.,

nóż,

·~(!lanie.

W~idząc to bandyta l'zupił się nakapitazadał mu cios kamieniem w głowę.'
.

się wałka

na śmjer{:

IOd-wrót.

w' padł pod'pociąg,' Kołapo~

'

. D~iś JO,konę.n.8. b9dzie VI "" szpitalu operaela. Dodac lla Je:?:y, zekpt. Sztabu Główne'"
go Katyl, prócz pieniędzY$wiózł ze sobą ""'~~Ź"

j ż,ycie.

.
W czasie wtl,lki bandyta z~dał jeszcze
k.lii!pitcwo'l-~i tr:lY cięte ntnynożem,
'
J(ani'ay ostatkiem sit zdo'łal obe7..'1lv:Jadni(::'
baud.l/i~ j z~H~ra:sow f)jf drl, \IV ł, by llnit:rnoiHwil:
fli'4Q

.

gowym szpitalu wojskowym.,

Pomiędzy kapltanema b~ndytą wywią:T.a~

la

.

172809./'

.

Zł. 3,000

nMry:

27400 31976 35937,S6?92

41418 114846 148858.
. .' ".
ciągu. obcięły mu stopę u lewej nogi i kiść u
Zł'.
2.000
,n-ty:
\070
56422
8400011~lb6
prawej. ręki. .
.
..'
113071 145857.
,
Pociąg zatrzymano.
. Zł. 1.000. 27430 33142 34891 5041551697
Ranne~9 handytę. którym oka%,at się. nie~
jaki AdolfH.adwański, przywieziony do ~~pitala 59621 74711 10n231 104530 171544 17534f:",
w Łukowie,·w, drodze zmarł.
.
Zł- 600:917021071 . 23693 248173:1'10B
Na. staciiBiala Podlaska udzielono ran~ 41155 63616 65816 1053783464 8849691~ę5
nemu kapitanowi pjel'\N~7ej I:Hnnocyi'
9i19195378 107'182 117,: 14 121.488 łg7!>$3
Po nalo~eriią opatrunków przez lekarza
1364251j7166 137605 151021 156946 184908
kolejąwego t kpt. Katy1 uda-ł się dalszą podrói
doW,arszawy, gdziegoumies2czono w okrę~ ~~~t."~!I!!1I1I

Bandyta zagroziwszy nożem pasażerowi
l6ił.z~dat wydau;a pieniędzy.
Kpt. Katylzerwal się na nogi i usaOwal
dobyć rewolwer z mundul'tl) wiszącego na
l

..... <

, Bandyta

.itabu generalnego, Madej KatyJ,

,

l ..t 100 000 n-ry: 1804326152 17 6241~ ,
Zł. 5~OGOn~ry; 852,35 136224 )49318

i

J~dYl1y tylko pasażer przedziału w tym
czt\;;:e SP!)'! napół rozebrany. Był nim kapitan

KEt

25~OOO zł. .nr 141933~
Zł. 15.000 nr. 184&49~

, MU!Isk M ~S"e~atograf. Og.'ilioW,
Odł.,X

I'"

" mną;

do7 ... X '1929r.

ue dolpurtentywojskowe.

,

'

.
ł'
Dzięki,2.:o:nler~kiej6dwadze 'ienergji kpt.
Kmtyla papiery WOjskowe oc~~lały.

.według

POWl(~SCl

W roll..ahglówny~h

RYGA, 30. 9. \X/ związku z lu-letnim
~ubiłeuszem dziennik uSieg-odnia" ukazał Się
wcaoraj w
rozmiarze.
Dziennik
In. in. wy 111/ iad z Kiet'ellW w;vwi&\dzie tym Kiereński oi>wiadc.;zył

am.

~1a~~y
że nie moź e prorokować, co się' stanie zRo~

sją za lat 10. J'edno jest

tylko

fllevvą.tpliwe,

że Kosj1Jl. .iuż nigdy nie będzie j0cln~

d

i niedie!imoj).
~

1

·UICpo,."
(ew,)

Ph ibln i Canrad

Dla Jnloazieźy;

n

592'3:

Słał

zatopił łódź. robotniczą

Now~J)worem przyujsclrl Narwi

sumie kapitałów akcyjnych, istniejących w
Polsce 850 towarzystw :akcyjnych wynoSI
20 proc.
.

w

sZyscy robotnicy znaleźli się wodzie.
na łodzi .
Mimo natychmiastoweg() ratunku zdołaprzy wydobvwaniuzatopjonego statku w no uratować tylko trzech - trzech zaś pozo~
Wiśle. Po pracy,gdy .. tobotnicy wracali już stałych zn~lazło śmierć w nurtach rzeki. Są
do brzegu - przeie.żdiał koło nich statek to: Leon 1 r~askoma, Bronisław Rucie! i Leopasażerski, który da ... ał tak wielką falę, ie nard Riedemann.
przewróciła ona .łódź robotniczą.
Zwłok nie wydobyŁo.
Pod

zajętych było

ok:ołQ .~.robotników

,

ron prze

PRZEZ RADJO

ta

WTOREK, 'I PAŹDliElfłNHKA

We Francji daje· się wyrazme odczuć względna, niźby sobie na to pozwolił męż
charaktelystyczny prąd. któr"y w biurach pre~ c~yzna. gdyż czuje, że jej pleć broni ją. prze·
fektury departamentu Sekwany przybrał już ClW wymówkom i odpłacie pięknym za nanawet formy realne.
.
dobne.
Mianowicie postanowiono, że przy obsa~
Obecny środek zaradczy nie jest uwadzie miejsc urzędniczych w tej prefekturze musi . żany za stałe wykluczenie kobiet od urzędów,
panować większa równość pomiędzy obiema
ale tylko za usiłowanie wprowadzenia słuszniej
płciami. Pos~anowienie to wyniknie na nieszego stoEunku pomiędzy obiema pIciami,
korzyść kobiet, bo jak się okazuje, trzy czwarte
z pdnem . uznaniem faktu, że wiele kobiet
miejsc jest tam obecnie zajętych przez ko- urzędniczek jest z pomiędzy wdów wojennych,
biety.
albo z pomiędzy matek, które muszą wycho~
Zbytni napływ kobiet starano się zrazu wać dzieci własną pracą.
orgraniczyć zapomocą egzaminów, ale kobiety
pozdawały je.
jedną; z przyczyn, prócz upośiedżenia
mężczyzn, jest to, ze publiczność woli mieć
do czyniel'lia z mę.żczyznami, niż z kobietami
na stanowiskach urzędniczych.
Ogólna suma inwestowanych w Polsce
.
KiedyzapytanQ jeaną z urzędniczek w
kapitałów zagranicznych wynosi 4800milj, zł.
tej sprawie, ona odpowiedziała:
z czego 3800 tj. 80 proc. przypada na poźycz·
. . - Publiczność obawia się bardziej nas, ki państwowe. 340 milj, tj. 7 proc. na pożycz
aniżeli mężczyzn.
ki samorządowe, 600 ruilj. zas, tj. 13 proc, na
Innemi słowy chodzi O to, że urzędniczka pozyczki udzielone towarzystwom akcyjnym
może być bardziej niegrzeczna i bardziej bezUdział kap itału zagranicznego w ogólnej

PraGuj

W mieśeie

- mieszkaj-

Da

Największy jest udział ten w przć!myśle
naftowym (60 pr,")c. kap. akc.). W przemyśle
elektrycznym (44 proc. i w górnictwie 32 proc,

12.05 Sygnał czasu z Warsz. Ob.
serwatNium Astron("lm.. hejnał z \7ież,
Marj. w Krak.
.
12~05 13.00 Koncert z płyt gram.,fon, '
13.00 Komunikat meteorol., kom, pnyg.
13.20 - l !ł.40 P rzarwa,
15.40. Komunikat gosporJ.arcKY.
16.15 "Chwila loh:.icza" ( .. Mój lot awionetką do Barcelony" wygI. inż, Wigura).
17.15 Komunikaty przygodne.
17.25 .. IV międzynarodowy marsz w . Horan..
11.56 -

clji"

18,00 Koncert symfoniczny popularny.
19.00

Rozmaitości. komunikat

Towarzystwa

Zachąty do hodowli koni w Polsce,

19.25 -

20 30 Przerwa.
20.30 Transmisja uroczystego koncertu z oka
zji pięciolecia istnienia Radjostacji Wiedeń s
skiej.

wsi·.o-;.Dbaj o zdrowie swoje i bliskich ci

osób
III

ldea!em człowieka pracy winno być spędzanie. każdej wolnej Chwili na świeżem powietrzu,pozbawionem. zabój"
c:1:ych miazmatów grużlicy. nie przesyconem dyn:em i wyziewŚmi, jak I;lowietrze Łodzi. Jest jednakże wykluczonem, aby
pracownik, po powrocie z biura czy fabryki, mógł się udawać codziennie na wieś wraz z całą rodziną. byłoby to zbyt
kło potliwe i kosztowne.
Zarząd dóbr SOKOLNlKl kwestję tę rozwiązał w sposób doskonały i najbardziej pod każdym wgzlędem wska~
zany I stwarzając

Największą rnlejsćowość letniskową
ro~zle~le

Kilka tysięcy
.

pod

Łodzią .

parcel leśnych, przeznaczonych do użytlm najszerszych, nawet mało zamożnych

I AS T 0·- l

(Najwjęks!leklimatył~ne

warstw, stanow

A S.

. letnisko)

Ceny palcel bardzo przystępne i warunki kupna dOgodnft. Działka posiąda 1.000 melrów kwadr. obszaru.' w c..enie
po 40 do 85 gr, za I n.etr kwadr. w za.leżności od .st nla zalesienia, jakości terenu, położenia działki etc. etc. Przy
kupnie na H .. t Y nabywca wpłaca l5 proc. (to jest 1/4) nalóności,pozcstała zaś reszta rozłożona zostaje na jeden rok.
Przy tranzakejach gotówkowych, oraz dla instytucji społecznych i samOlzB.dowych - rabaty,
TE .... EhY LEIN15KOWE MAJĄTKU SOKOLNIKl polożone są {) 16 lo m od Łodzi, 8 klm od miASta Ozorkowa, 7 klm. od miasta
Zgluza :I ipói ód lir:.ji. 1IuTwaj,,,"cj ,Ł(Ci-:C~trlióy, (pz-ySltr:d i, ~v;,~cv.y En,ilja Jed to {:rawie że iecyna miejllllOwoŚĆ w okolicach
m. Lod:d owyhibyth wUldnlsuh lIIQrollotnycD.CAt1\ POKRyTA JEST LASEN SOSNOWYM. W celu "trzymania leśne o charakhruterenow
etr,jt-ko \\~ {b VtldC.itit.1Olo mby1yth (!zjałel; CC2V> OIOJl.E t":2i& J~(yr.ie w~ dęcie ZO proc. drzew znajduje.tyoh się nt1 d:z;'alce.
V. ann\d j.,crruI'ihqjne xe w3:~Ię.du)lla Iinję trarr.wajcv,ą tcdż- Ozcrh5w, {ohe. T{~mwaje :-unują co 40 minut. Cała podr6ż z Łodzi
ircJr.'IH:j€rr. trua olcło 3C - 40minut. Z chwilą powstania letnisk tramwaj będzie I'rz-echcdzH przez tereny letniskowe.
Wanmki a~rowjza(yjne idtaiJie. Poza dużym majątki(m EdclnH.i w sąsiedz-twie hrenów znajdu,e się. kilka WiOSllk.
Zarząd dól::.r SCKOLNIKI sprzedaJ

do nabycia

w

biurze sprz.e2aŻy

w

już

dotąd kilka tysięcy działe!c.

Pozostała niewielka już ilosć

jest

jeszcze

godzinach od 9 rano do 2 pot i od 4 po pol. do 8 wiecz,

ldeał każdego prc~ov. nika: odpoc.zywac· we własnjm lesie, cteczająC};m w~asny d0!llek, dac . zapewnlen>e

rodzinie
naizdrow82)1chv.un i f..v.' r. :cs:...l:,n:a, 'Ziści sie dla lodzian gnęblO11).ch przez głód mie
szkaniowy, fatalne warunki i drogie ceny mieszkań. naJgorsz.e ws.n:nki
z.drowotne - tylko przez.
,

i ~ob;e n;L::lc':zieJ
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Zawróć na chwilę, czasie, w swoim ch,Y-,
iym hiegu~ abyś dziecinne zn6w pl'zypomrnaJ

lata.,..

. ..

't ] t .

Takby mógł przemow,lc ~tal:z~c s'~ ~ OJ!
rozmyślający nad stuletr:leml JUZ ?Zl~Janll
kolei źelaznej i wsk~zeszaJ.ący w ~rweJ wle~-;.
wejwyobraźni p~mlętny l uro~z~sty. dZlen,
jaki przeżyła Angl)a 27-go wrzesma 1825 r.
D:tiwne zaiste wido,," isko odżyłoby w
jego pawięci. Oto ciągnie pochó.d, :na które ..
go G2ele jedxie człowiek na k~nlU l pohz,sa
dumnie trzymaną w l"ęku brytYjską flagą. Za ..
nim toczy się po żelaznych . sz~nac~ o wl~s ..
Dej mocy, nie popyc~ana am CIągnięta, ;l1e~
wid:ziana dotąd machma na kc:łach,. bu~haJąca
kłębami dymu z małego ~om~na l ~. Clą~nąca
za sobą cały pociąg wehlku.fow.' PIerwszy z
nich to tender, zanim. turkocze sześć zabawnych wagonów, pięć nał~dowanych węglem~
a jeden - mąka a dalej - o,gromny, .dł.ugl
wóz, podobny do omnibusu. Jadą mm mz~"
nierowie i kierownicy robót. Na ,kollc.u. sun~~
kika małych wagoników z robotmkaml l szeac
napełnionym węglem.

Za tern
WOZÓW,

wszystklem idzie czternascle
zaprzężonych w konie. Po obu st1"o.~

Roztargniony profesor.
Jedna z firm wydawniczych wypuściła
_wiat nowe wydanie prac Mommsenaj
przyŁejokazji przypomniano niezwykle raz'"
tłu·gnienie sławnego, niemieckie.gQ hist~rykat
.
.' Jadąc .kiedyś w, tramwaJu. !\.1ommsen
chciał przejrzeć posiadane przy 80bie broszu"
'ty, ale naprózno szukał okularów po wszystkich. kieszeniach.
Siedząca obok maJa dziewczynka podała
mu. je z :miłym uśmiechem. Zdziwiol}y j\1ommsen spojrzał na nią .i zapytal:
.
- Diękuję ci moje dziecko jesteś bardt:o grzeczna. Jak: się nazywasz.
- Anana·· Mommsen f tatusiu, odpowie"
W'

działa.aziewczynka_

nach stoją tysiące widzów xe ,:si i IDla.l?
i wznoszą histeryczne wiwaty na ~ndok deht
lująćeg'o przed nimi ukenią z kommem''. . Powietrze wydaje się naelektryzo-.,vane podmeceniem; dumów I jest się dop~awdy.. czego..
cieszyć, bo dokonano w:e&~.cle ofICJalnego
otwarcia linji kolei żelaznej Stockton et Dar...
Hngton.
.
Kiedy historyczny pochód, źnaIazl SIę. n,a
miejscu przeznaczenia, zagrzJ'I'l!alo . d\vadzlescia jeden dział i orkiestra zagrała "God savę
the King". Następnie odby! s~ę urocz!sty
banki~t.Dzień
ten stanoWI tuezapommaną
p

datę w h istorjiśrodków przewozo~ych świ~ta.
Kolej żelazna Stockton et Darhn~tdn Jest
pierwsJ:3, instytucją przewozową* kto~a zastosowała sHę pociągową lokomotywy l za~zęla
przewozić ciężary i pasa~erÓyv. za. okresloną
z góry opłatę. Jest to rOWDlez pIerwsza ko-

lej żelazna f wybudowana kosztem subskrypcji
publicznej.
p 6źniej stała się ona częścią kolei Lon..
dyńskiej i F6łnocno"w$chodniej~
Lokomotywę skon,stl'uował w Newca~tle
Jerzy Stevenson.
Długość kolei wynosiła
przeszJ'o 40 kilomettów, Jest to odlegloić
między Stocktonem
Darlingtonem oraz
Yłll'mem.
.
'
W roku 1803 założono kolej ielazn"w
Surrey" która za pewną opłatą pozwa.lłlJ~
prywatnym wehikuJom, takim, jak wO:&y i PO":,,
wOzy, posługiwać się kolei torem. Małe l()..
komotywy ciągnęły wózki z węglem w an...
gielskich i walijskich kopa..lnrkch-o'\tęgla ,już ~

roku 1804.
W szystko to były przedsiębiorstwa pry"
watne. Niewątpliwie miały miejsce jes2(:fe:
inne tego rodzaju próby ale pierwsza.praw~
dziwa kolej 2elaana t tak jak my. ją rozumie.'
my. przewożąca pasażerów i rzeczy za, okreś.j.
loną opłatą, zostaJa zalożona dopiero w foktl

1825..

u
Niejaki Antoni Hauptmann nie bawi się
koI1ekcjonowanie znaczków pocztowych,
nawet jakich, które dają prawo do tabliczk.i
Gzekolady, gdy się ich zbierze 50 lub 600.
Od siedmiu lat przebiega świat wszerz
i wzdłuż i zbiera podpisy wielkich ludzi. 0'0
w

woj?rsk:i· miljoner ofiarował mu już za nię
10.000 dolarów, lecz p. Hauptmann nie :tgó~
gd~ił się na tę c~nę. Sam podpis Snowd~ne
<i ce l·

'\'..'

dziej zebrał ich okolo 15.000•. W jego złotej
książce widniej6r autografy Ojca św., królów

.~~l~~f~~~~d;:1i:u. i~j~~J~~W' t:.r~~:.a~;:\ .:·'·,I·.I.~II. II. 111111111·
. Obecnie p. Hauptmann przybył do Pary2:a, by jeszczelcil ka· . nieczytelny~~ podJ?i..
sów zdobyć, bo podpis tem cenmeJszy. lm
bardziej nie czy teIny.
Do Paryża . przybył z Hagi, gdzie w
czasie konfer~ncji lui8ł niezwykle obfite zniwo. Nawet p. Snowden, któryby mi gdy nie
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podpis?l planu
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Krótkomó-wiąc, p ·Huptmann posiada
tł
obecnie alburu autogl·af6wbardzocennych .•. No...
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jed~ą:kupow-'~6

M

niepotrzebne rzeczy. ' Czego
ten cżłowiek niekupowiilł? Gramofony, kufry.
lodownie\ elektryczne rondle. parasole .. laski
Roz,mowatoczyla sięn8 temat. ostatni.ej ilaski . . parasole, . słowem - wszystko, cokoł",:
katastrc,[y·samochodowejf podczt~s której auto, wiek widział, albo cokolwiek mu zapropononajechawszy na. drzewo, zapaliło się. Stąd wano. l. ta.k, .kupił kiedyś gaśnicę, i przyrotmowa . pl'ze~zła na . gaśnice i zaczęto na~ wiózłszy ją do .domu, powiesił w sypialni.
xniętnie. debatować, jaki .ich system jest naj ..
Upłynęło sporo. czasu, przyjaciel.Priani..
lept.52.y. Sprzecza.no się oczywiście. dla. samego.
kowfczlowiek
l jak si,ę było rzekło, niemłody sp<lru. bowiem żaden z rozmawiającyc.h nie
postarzał,
stał
się" mniej ruchU wym i więcej
miał ani własnego samochodu, ani nawet
przesiadywał wdornu, układając pansian~e.
własnego. mieszkania.
Kiedyś, • pOViróciwszy z Króciutkiej wytieczkj~
-,.' DajCieżnareszcie temu pokói. - rzekł nie zastal żony w domu. Natomiest na stołe
śu
"wuicioJa , były obywatelziemsld, ąbecnie znalazł męską 'papierośnicę, ktora d~la mu
s2!ofer.-MoZna potnyśle(\ że każdy· z was wiele domyślenia.
... . . .
jest co najmniej, generalnym przedstawicielem
~ Koniecznie mUli.!zę się dowiedzieć l kto
jakiejś matki ga,śnic.
tu był' - pomyślał. - Z' kim tei ona mnie
- t'osłuchajcie lepiej.. Opow iem wam terazzdr adza~
w.solą historyjkę,. w której właśnie gaśnića.
l tu przyjaciel Prianikow wpadł nasza'"
!. .. '

odegrała rolę

detektywa.
Byto to w Kijowie. MiaJem przyjaciela
D8zwiskiem Prianikaw. \Xl}'mieniam iego nazWlsko, bowiem dawno już nie żyje. Otóż
przyjaóel Pl'ianikow prowadził wieH.::ie przed.
siębiorst'IA10 j c:zęsto bywaJ w rozjazdach. Był
to człowiek niemtod~·, ale wielki hulaka. aże"
nil się podczas jedn·~.:j ze swoich handlowych
l
"
1
t ą '\0\.' esc;,;:!,
}
'
. l'
1.-.
pooroz:y
z J{OYJJC
Je,t ora
oszmOW~1LQ
go i zdrad:Zl:JJa z niev.vinrq mil'Lka.
.F'ri•.t:.nikow v\"!e(:<-:l,~J Q wszvstkich grzesz ....
k~('h sv.,e-je;
ale przYJ"mował Je cci,ć
I'

ohDiletoie~ rr,

1\11:r1 "

kich
rze""

kich

(,tP~niczeń.

j

leż

da 1e gil),

:l:e

S,Hl]

z życia
\~/sz~Y'sH.:ie cyg<ud,.l

b<:ucJzo
wszel~
'\IV

..

Ja-

imieniu, a we wszysta'hotel'e" i kelne-

tański pomysł.

Zaproponował :łonie spokojnie,

niby mi ..
dla gości. Le-

mochodem, wielkie przyjęcie
stawiono Hstęzaproszonych.

wzięto

'się

do

przygotowań.

No, i na:dszedl ów sławetny obiad ..
GoŚci był tłum.
Zastawiono aż trzy
sło1y, zeby się wszyscy pomieścić mogli.
:3zG1mpanlał . się, jak to mówią ~ $tru ..
mieniem,
Byto bardzo \\lesoło 1 ,;goście się
sWletnie bavvili. Po obiedzie g,fużba pod.ała
liLiery, i przyjac;el Prianikow oświadczył go ..
ścion:-,::_e zaaer:n:onslnJje im nadzwyczajną masz v n
do kawy. Kiedy kawa jest już gotowa,

m~sz\, nk~ \~yJaje
jak ];komotvwa!

przeciągJy świst, zupełnie
.
_. A(:l;~ 10 ciekawa ma:S2.ynkal Angielske:,

pr:C:."t'\'"i~ziona z Jvloskwy1
.
,
'
. ,
k · :\
nj '.\-'Ile:'! ową s,:yrmf, P';,Hszyn ~ę. pO(a
k~,',i
\V ::ile
uaczynlu ł:;~:i~ ~ie Ii:lp!r,j'lu~.

•

Goście

się zabawiają wraz z gospody,nią,
przyjaciel \Prial1ikow tymczasem· częstuje,
robi jakieś niebywałe mfeszaniny likierÓw'.
Wtem, jakby przez . nieostrożność, p()daj~!'
jedllemu z gości kieliszek, wywraca; naczyn
z palącym się spirytusem na stół i wjedr:
chwili cały obrus jest w qgniu .. "
..
Naturalnie powstaje straszny rQzgardJas J:
kobiety mdleją, panowie -biegn~ do telefQnt:
Si.

'słowem - panika.
...
. ,
J~den tylko .Pri~nikow .$iedzi. spolt~,n

nie

ruszając' $ię

miejsca 'i' obserwuje.

,I .zaobserwował~ spryciarz,ttto,
ważriiejsze"..

..

,:
cO,~,n

'. ;

'Oto jeden' :t goSd,~t6·dy człowiek,:blłl
dzo . przY5tdjny,nie biegnie ani do telcdo:nu,
ani :dokuchni 'po wd~ę,apewtlym, krokum1
wali ,wprost do sypja,lnl, przyno:si stamt"""""
gaśnicę!

'
Wtedy to przyjaCiel Pranikow spok~jnie
zdziera ze stołuserwe.fę, zadeptuje j, no"
,I,'

gam)...··

.

...

" '. '.'

..

,>

"Wujcio Jaś'" zrobił' w temmiejsGu, dłullą,

efektowną pauzę.
..~,
.~No,i co strzelił do' niegoiZał?il?· .
- Skądże zno'wu! - J'óześmiatsię"~uJ"

do 'Jaś" .-- Nie działo się to przecież, W !ilU'"
panji, tylko, jak się rzek,ło, yvKijowie, '.,
Przyie.ciel Prianikowzłapalpoprostu zt~k

niefortunego kochanka gaśnicę i nut~'
pUszczać w niego str~Hnienie wody. .........••........
MJody am~nt, przerażony, co: sill'if'ilo~
gach biegn;e do przedpokoju, a staqlt~d,p;.L
schody, m':,; przyj~cicl l;i;t nirri,j· sika. r!ał11~gQ·
ga.śnicą, i';l.n~dąc si~~~.;:l(;';:i.lf~ i '.t triumh;n~
Pr~~.J dŁ:;;:.\ rnu si<;~~J~;nica!
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Tajamn'ce złota

Bliskiemi są już czasy, kiedy władanie
Z Sianu otTZVl'riujern'l' wiadomość o uzvbwiatern pnej,hie: w ręce chemików, gdy za- skaniu nowego ba"rwnika 'czarnego, który
cznie rządzić epruwetka chemiczna. Ju~ cłzi tw!1rza się z pewnych owoców, Z Australii
lilia; chemik jest nieodłącznym towarzyszem donoszą, ze Z powodzeniem przeprowadzono
przemysłu, El jutro będzie panem ludzkości,
dOświadczenia z fabrykacją papieru z lnu itd,
~lys2eliśmy wszyscy o tym nowoczesnym
Wszystkie te nowe odkrycia tylko poAladynie'. który swą sztuką czarodziejską dostatua nam -swych kolor6w ze smoły, !Jel:rfum bieżnie tutai wyliczone wskazują na nieustanny postęp chemji, która cały wygląd świata
Sf: 'dziegciu, nawozów z powietrza, jedwabiu,
papięru i barw ~ drzewa. Wiemy, fe che- stopniowo przemienia,. Niektóre z tych od.
mik dostarcza nam przez swoje procesy me- kryć wydają się wprost cudami, a jednak
tlllii. porcelany, jlkóry, żywności. gumy i tak ogół ludzi mato się niemi interesuje l bo ciekawość .ludzką. stokroć więcej zajmuje się
dalej, bez koiIca.
..
Rozwój chemji zatacza coraz szersze wydarzeniami w życiu politycznem lub, pó~
1uęg:i, z czego mało kto zdaje sobie sprawę, prostu uliczną. sensacją. Mało kogo chemja
,dyź nie jest w możności śledzić tych wszy- zajmuje. mimo ie ludzie nie· zdają. . sobie Iia~
wet sprawy. jak bardzo . człowiek jest od tej
.tkich pomniejszych wynalazków i calego ro~ chemji
zależny i jak mocno zycie Jego jest
!twoju nauki. która stanowi podstawę dalszych
z
nią związane.
, zadżiwiających swiat owoców, wysiłków che~
mika.
Najnowszą zdobycz chemików stanowi
Jak wielki jest ten pn~'~:) i jlik WCią7 synteza tj. lączęnie poszczególnych pierwi!"stchemja nowych dostarcza nBn: rzeczy o tem xów :z sobą. Dotąd uświadomili sobie oni
minimalną cząsteczkę· możliwości, jakie synteświadczp., ostatnie odkrycia, c których nam
donoszą, a więc: :z Niemiec przjchodzi wia~ za dać może. Również I.!hemicy zaczynają do~
domość o :zgłoszeniu patentu dla wyrobu piero pomału odkrywać rąbek tajerpnicy, jaką
Iz:tucznej gąbki z celulozy. W Ameryce spo~ byla okryta kataliza· i procesy związane z pral'źądżom.l środek tępiący radykalnie wszelkie -:ą przy wielkich ciśnieniach. Gdy posiądą
robactwo, który preparuje się z pewnego .lto· t:ąłkowite p'oznanie tych sil, staną się panami
nenia używanego przez indjan przy łowieniu świata. Na nich będziemy się oglądali, by
nam dostarczyli. surowców, żywności, opału,
tyb, cizia/rającego paraiiżująco.
W Anglji rOltwija się chemiczny proces lekarstw itp. Może uda im się, zapęwnić nam
wy~ob)'wania nafty z węgla. We Francji pre- stuletni okres życia. nie dokonując przytem
:l:adnego cudu.
parują cenny środek chemiczny, wydobywany
%. łuski erzecha babassu, a którego zawartość
Ich produkta zastąpią nam plantacje ba~lC1li4tat sh.lty do wyrabiania sztucznego masła. wełny, trzody owiec, studnie naftowe, hodo~
~;
. W Kartadzie. ćhemicy umoiliwili ptoduk- wlękauczuku. Chemicy rządzić będą losem
4iSę 1akiej pszenicy. która nie \ podlega· choro· ludzkości wraz z jego fizyczną i intelektualną

wy-

ł?it\'plcśni.
.
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strukturą.
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oraz powodem tylu straszl'ych morderstw i
występkow ~ jak głosi tradycja że OPOWjedzenie tego WSzystkiego zajęłoby cale~o
dziny,· Wydaje się, jakoby promieniował jakims zwłowrogim :wpływ~m i pomimo złej
sławy, że przynosi nieszczęście, ludzie plonę
li zaws?e dżiktem i niepobamowanem pragnię
niemzc10bycia na W.]t,!)t1CŚĆ tego pięknego i
dz:iwnie. tIagic<tnego klejnotu.

Tyle napisano o Koh-i-noorze, że tr~
sensacyjnych opOWle~
ści wyłowić dok!adną prawdę. Jedna lf!genda
głosi. że pięć tysięcy lat temu nosił go bohater imieniem Karna którego czyny są opowiedziane w "Mahabharacill • wielkim, narodowym eposie Hindusów.

dno z tych wszystkich

W każdym razie pe.wnem jesti że sław
ny klejnot znajdowąl sią przez dłu,Tj cza<; w
posiadaniu książąt hind~:skich. Przechodził z

ojca na syna lub z brata na brata, przy pomocy odrobiny trucizny albo przemocy, ale
prawie zawsze zdobyciuupl'agnionego skarbu
towarzylo nieszczęście. Niewątpliwie mieszano go nieraz z innym sła\>\>nym die.mentem.
Wielkim MongOłem.

t~~!łlr&E.ut Chcąc nabyć
proszek naszego wyrobu, nale·
. ży przy kupnie alu;~ntowaf
wyraźnie żądać Gvygmah'&yth
pIonków z .,KOGUlł\iEK" Gą~
sc!lckiego znanych od lat trzydziestu. Zwracajcie uwagę i od
rzucajcie upcrczy\Vie potecane na.siadownictwa w podobnem
do naszego of'akowaniu
- j
'Iit~4W~";;;mi'~
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Koh.inoor

został

okolo rokl,1 1526 poda-

rowany Humayunowi, synowi <;;esarza Mon·
gołów. Babcra. Popr7.ednio należał do sułtana

Alaed-ctina Z dynastii Khikji, która panowała
większością Indji w trzynastem i czternzstem
stuleciu. Ala-ed·dinowi clostai się cn podobno
w 1304 r. od radży Malwy, którego rodzin"
miała go w posIadaniu przez caie wieki.
Okoto roku 1859 zdobył go szach pe~
liki. Naciir. W kc!:cu w roku t8~9 ckGtd Się
wręu" Tov.u:y"'wa \\sc: ocnic-!nc!J'j:::;irgo.
Dyrektol'ov.iei owa.z}stwa poclarowah go
królowej \vlktcni. WaŻył poczr\tko\TO lt6 k!:tr~tów, ale potem został osz.!ifO\'Vany ,do \l6mio. Koh·i·nor uceniono na tt,0.GGO Qo:mow.
lmte.cia teliio v. sp<cu'a:ebO 1.-'" '(oJ;.'" zoa,.:;c':-a:a SIę na w}5tL!.\... ie w LG~·.yi~5kiej l uwef.

.~.

Ogólna ilość złota,iaką posiadają paszcze"
gó]ne państwa nieiest obliczona l!1aw~,: ~
przybliżeniu. Jak wypływa ze ;;ta.fys~ykiufzę·
dowei9 Stany Zjednocwne pOf.'iad<J.J.ą. zapai&
tego drogocennego kru.,zczu wartoscl c;>k do
300 miljonów funtów szterlingó'N. Fran~la~a
zlota za 200 milionów, AnglJa przyznaJe Sli~
do 160mjIjonów, choć ma zapewne (I wie~~
więce; ~ wzbogacona na wojnie światow.ęJ,
Hispa~ja ma tego metalu za . 100 mili. f. szt.
Obliczenia na. podstawie dany~h s~aty"Strczny~h
wykazują, ze światowe :r.apasyzłota ZWIększa;!>
się corocznie przeciętnie o 80 miljonów funtów szterlingów,
'
.
,
Na skutek nairozmaitszych zobowlązan
i transakCji bądź handlowych, bądź poży~zk?
wyeh, odbywają si~ pomiędzy rozmalte.mi p~n~
stwami większe przesyłki złota, A wlęc!:le s
dawno Bank Angielski przesłał do FranCJi ')
i pół tysiąca kilogramów zlota w sztabach,
wartości miljona funtów szterlingów.
.
Przesyłka ta dokonana została drogą powietrzną bez specjalnych środków ochl\'on~ych.
Ciężarowe auta kompanji lotniczej przeWIOzły
bez: żadnej eskorty skrzynie ze złotem na
lotnisko w Croydon, skąd pofrunęły wproilt
do Paryża.
. ..
,
W ten sposób, t. j. bez przeds 1.ębrar;I8
żadnych specjalnych środkow zabezpIeczaJą
cych. większe ładunki z~ota. o~r~~uDku, przy~
bywają co wtorek olbrzy mle 1loSCI zlota z południowej Afryki i przewożone są do banku
Rotszylda, jako głównej hurtowni złóta.·
Złoto jest najbardziej czułym na opro~.
cento.wanie objektem handlu, dlatego prt!ewozl
się je w obrębie Europy na ~eroplannch, do
Ameryki zaś wędr\.lją na naJs:z;ybszych Pl.}rowcach. Jest to zupełnie zrozumia~~, gdy Się
weźmie pod uwa1!ę, że transport mlllO~SjI. fuą
Łów szterlingów z Anglji do Amer;rló, przy·
nosi stratę 500 szylingów na procentach :!a

t

J

Istnieje wiele sławnych diamentów, któ~
tytli dzit1je otoczyła tajemnica, romans lub
~acedja, .. ale najgłośnie:iszyill i najbardzjej
1U.tOl'yc:u~ym :te wszystkich jest prawdopo«CJbnie'Koh.i-noor. naleiący obecnie do klej"
1łótów angielskich.
.. Nad.zwyczajny ten kamień znajduje się
podobno w posill:daniu ludz:dem od roku
~·go przed Narodzen:em Chrystusa. Całko
wite jego dzie;e L(: \, sl.ystkiemi juskrawemi
. s~c:zeg0łaml nie dadzą naturalnie nigdy wyśledzić. ł-rzeszedl przez tyle skrawiQnych rąk,
był świfJ\dkiem tylu niesłychanychzdarzen

.1

.

&l'.a5

podróży,

NaImaiejsz9

zwirrzęssąCtł

Do najmniej szych zwierząt ssących, mn~"

żących się na naszej ziemi, nalezą niewątp.h
wie ~',ębiolki, Przez zwierzęta ssące rOZumIe..
my st~orzenia. po~i<l:dające. ciepłą . k:~w •.. oddychaJące płucamI l kalmłąceSWOje· małe

mlekiem.
.
Dziwne to zwierzaki te zębiołki: maleA·
kie, a woiownicz-e, pospolite a tajemnicze,
istnieią w wielkiej liczbie w Ameryce północ
nej, Em-opie i Azji, chociaż ludzie widują je
żywe lub zdechłe niezmiernie rzadk? ..
Portobnc do mys7.y, odznaczają SH~ one
długiemi osłremi pyszczkami. ostrem uzębie
niem i ~aiutkiemi oczkami i uszkami. Mnożą
się gromadnie na polach i w ogrO~!łC~1 i t:~"
żywienie ich stanowią owady, gąslemce, 8hmaki i robaki.
'Jest ich wiele gc:tunków i dotyc:' CZM
nie je'lt roitrygnięte, który z nIch jest najmnieiszy, ale :&.daje się, że pahnę maleńkości
należy przyznać zębiołkowi włoskiemu (gromada Crccidura), mierzącemu 3,3 centymetra.
Około tych malenkich zwierzątek opiot
ły się niewiarogodne przesądy i chłopj euro·
pejscy odnoszą się do nich ze stracham i nienawiscią. MiędzJ innemi wierzą oni, że jeżeli zębi~!ek skoC2:y komu na na nogę. to
dana osoba okuleje l dozna wieH::ch cierpień .
W Egipcie uważano je za święte ~wierzęta
i podług Pettigrew W Tebach znakzlono mumję zębiołków.
, _ ..
Zębiołki należą do najbardZIej wojowniczych i żerJoc:mych zwier.u~t na świecie.
napadają nieraz i zagryzaJą 2Wlerzęt .. większe
od siebie.
Doktć,r G, Hart Merriam cpcwiada, jak
razu p"-wnef;;O tLy zębiołki umlCsz::zcne w
kielichu szklannym rzucily się na s.ci:.;:e mo~
n:{·ntalnie i rozpocząły walkę, która za!:c'11cZY4
etl się im;ic:rclą jedne~'o z nich. l"rzy:aciele
poźarh go w oka mgnięniu i w kilka go<.'zm
później, straWiWSZy zaimprowizowar.y obiad.
przy stąpi h dodalsz4łj i: ójki, która W) kazała
Który z nic" byt slinic;szy. l tYU1 raZ(;;!i zwy·
ci\,zca Z)~<<:;t pokonanego.
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Wtarek 1 pażdT.iernika -

Jana z Dukli.
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L. Pawłowskie'g:>, Piotrkowska 307. E. Ham"
burga,Główna 50. B. Głuchowskiego, Narutowicza 4, J. Sltkiewicza i S-ka. Kopernika 26
A. Haremxy, Pomorska 12_ A. Patasza, Pl.
Kościelny 1O
(p)

rząd w następującym składzie.

Prezesem przez: aklamacjQ został wybrany P. wojewoda ]aszczołt,
wiceprezesem
wicewojewoda Rożniecki, na członków zarzą*
du wybrani zostali dr. Alfred Grohman, ko"
mendant straży łódzkiej, prezes straży okręgu

roczo1ka 1911

Dziś, we wtorek dnia l-go października
b. powinni sięz głosić do rejestracji w lokalu
Biu"f'a Policyjno-Wojskowego (Piotrkowska 212)
w godzin,"ch od 8 .. ej rano do 15 .. ej (3 .. ej P.p),
mę2:czyźrti roczmka 1911, zamieszkali na terenie V-go Komisariatu eolicy.ineJo, których
na~wiska rozpoczynają się od liter:

.

W dniu onegdajszym

wojewódzki
\Vewn. olećl
nik w spr~wie' Lomunalnego podatku od ła
dunków przywożonych . koleją, z podwyższe~
niem od I października f. b. towarowej tary"
f y przewozowej na kolejach państwowych.
Dla Łodzi podatek ten nie może prze~
kraczać h:olejQwej opłaty przewozowej za od.
Iegłośc 15 km .• dla pozostałych zaś uprawnio
nych gmin wiejskich - 10 km.
Podatek od towarów, przywożony.ch z
odległoici nie dalszej, niż 50 km., dla wszy"
stkich uprawnionych gmin \viejskich nie mo ..

Spie'póborowyeh rocznHi a 1909
Dziś, we wtorek, dn, l .. go października,
pcrwinni filię zgłosić ClO spisów poborowych w
'lokalu Biura Policyjno-Wojskowego (Piotrkowtka 212J. w godzinach od8,1S do lS-ej (3ej
po pot), mężczyźni urodzeni w roku 1909,
zamieszkali na terenie l-go KomiSł:ujatu P oli..
rozpoczynają

się

A. Bt C. D. E. F. G.

In"·}'

'Przerwanie prf!(~ lustracyj uy Gn
w ul'zędncl1 arbow'ych

'II'

Jak się dowiadujemy prowadzona od kil ..

dniluSiracji 9.łódzkjch :urzędów skarbo ..
będ~ie w dniu dzisiejszym. przerwana.
Inspektorzy skarbowi opuszczą Łódź i wrócą
dppierona dalszą lustrClcję w dniu 20 b. m.
.
Lustracja. jest bardzo szczegótowa i o'"
~eJmuje wszystkie działy skarbowości.

ku.

urząJ

w Łodzi otrzYG;Iaf z Min. Spraw

A. B, C. D. E. F. G. H. Ch. I. J. K.

cyjnego. których nazwiska

wych

\\ ś(;::;ekl;zna psów w Lodzi
szerzącego się na terenie rtl. Ło ..
niebezpieczeństwa wścieklizny, w
dniu WC2;(n'ajszym w Urlędzie( 'N' ojewód~kim
oclbyłoaię . posiedzenie Kom\sji międzywy·
działowej pod przewod. Nacz. Wydz. Zdrowia
Dr. ~kalskiego przy t;.dziale p. o~ inspektora
weh>rynaryjne~o p. Okwiecińskiego i referen ..
dar2a Wydz, Bezp. Publ. p. Gidyńskiego.

Wobec

dzi i okolic

t..:o wszechstronnem omówieniu i zbadaniu StHawy, postanowiono wydać pcleceni~
powiatowym wJ'adzom administracyjnym i pod ...
ległym im organom, by rozpoczęty w najbliż.
s:zych (L:.~iach energiczną wałkę Z wścieklizną
przez zastosowanie J~kniijradykalniejszch środ..
L ć .,,J ',',' .:e lu zażegnania niebezpieczeństwa.

wyrok na
OC'JI!)"
bandzie

K,!czmarka i
Bilans prze"
wlad.:ówno ..

l,.

II

.

z.r.!; lem

.

radomskiego Belina-Prażmowski, prezes straży
okręgu łódzkiego starosta Rżewski, p. Młodzie
nowski (ziemianin), adwokat Jasiński, Roch
Cielecki (ziemianin).
.
Inspektorem został mianowany przez :. aklamację dotychczasowy p. o. inspektor· Mieczysław Kula. Na zastępców cz~onków: .~.
rządu wybrani zostali dr. Lidmanowicz, ihz;
Brzozowski i dotychczasowy prezes zwiążku
Kazimierz Mniewski.
(p)

I j

A. B. C. D. E.

oraz zamieszkali na terenie XIlI"'go Komisarjatu
Policyjnego, których n:lzwl<;ka rozpoczynają
.• ię od liter: '

Qd Hter.

l

\YJ d'niu wczorajszym odbyło się walne
zgromadzenie rady związków straży pożarnej
woj. łódzkiego. boi a posiedzeniu tem poza
całym szere~iem innych spraw wybrano za ..

f.

.

"~;"""'11ł.L

W' straż,."

S1łat~ze
Iii ;z ~& Wi;~\ li y C

wre

aptek ..

D7.:iŚ w nocy dy:iurują następujące apteki:

Reiestra::~ja

Nr, 272

Dotycbczas osoby mające załatwić coś' iusprawmc pracę urzędu celnego zarządziły
w urzędzie celnym przechodziły istne katusze przeniesienie urzędu celnego na ulicę Karo~
bowiem sprawy swoje załatwiać musiały częś lewską 53. a więc na dworzec KaliskL
. Przenosiny te odbyły się w dniu wczociowo na dworcu Kaliskim, częściowo zaś w
rajszym tak, że już od dziś biura urzędu cel..
lokalu urzędu przy ul. Moniuszki 8.
nego mieścić się będą na dworcu Kal~skim ...
Władze chcąc iść na rękę interesantom

-------OOQ·~----~
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że przewyższać połowy kolejowęj
opłaty
przewozowej za odległość 5 klm. Wr wypadku, gdy taryfy nie ;::rzewidują stawki za takq
Odległość, maksymalny wymiar podatku nie
może wynieść więcej, niz trzecią częś9Qpł~..
ty przewozowej za odlee:łść 10 klm.
PodaŁek od tOWflrów, przewozowych W
drobnych przesyłkach' o wadze do 20 klm.
nie może przewyższać dla. wszystkich uprawnionych gmin wiejskich połowy kQlejo~ej
opłaty przewozowej za o..:11 eg łoŚć 5 klm.
(w)

Ini r

Przed pewnym czasemfodzianim Henryk płotu okalającego ogród firmy Szeibl,er i. ~r~h.
Kow.alczyk został wzięty do wojska i przy~ man i starał się dosięgnąć bagnetem sledz~"
dzielony do 37 p. p. w Kutnie. . Nie długo cego na płocie człowieka, który nie rnógl ~lę
jednak jadł Kowalczyk chleb wojaka 1 doszedł formalnie poruszyć ponieważ palto jego .,~a"
bowiem do wniosku, że w domu było lepiej plątało się między druty kolczaste.
..:..
i ... pewnego pięknego dnia wziął .tak· zwany
Okazało się że żołnierz ten jest. ko~:
.. polski urlop" i przyjechał cichaczem do Ło" pletnie pijany i bez powodu zaczął atakow~~
dzi. Dowództwo 37 p. p. rozpisało za nim spokojnych przechodniów usiłując ich przebl c
'listy gończe, oraz zawiadomiło telegraficznie bagnetem.
żandarmerję łódzką która wszczęła za nim
;
Policjanci rzucili się na pijanego żo~nie·
poszukiwania..
rza
usiłując go obezwładnić, ten' iedna~. sta~
W czorai patrol policyjny Xl komisarjatu wiał czynny opór grożąc przedstaWIcielom
składająca się ze st_ post. Józefa Lipińsldego
władzy trzyrnanym w ręku bagnetem.
i post. Feliksa ZajdY usłyszeli będąc w obwoNie wiadomo jaki obród przyjęłahy cala,
dzie na ul. Kilińskiego straszne krzyki dochosprawa
gdyby w między czasie nie nadjechał.~
dzące od ul. KiIińskiego.
.
taksówka wioząca dwuch żandarmów, na VII
Policjanci przyspieszyli kroku i po chwili
znajdowali się już na miejscu. Widok jaki dok których pijak: spotulniał jak jagnię.
Pedczas sprawdzania presonalji ok~~~łk
przedstawił się ich oczom by! rzeczywiście
niezwy.kly.
się. iż pijanym awanturnikiem jest ąen~y
Na środku ulicy zebrało się kilkanaście Kowalczyk, dezerter z 37 p .. p. zKutna:.~·
osób, które zniezwyklym zainteresowaniem
Osadzono go w więzieniu wojskO~~Jl1
obserwowały jakiegoś osobnika w mundurze
przy ul. Kraszewskiego do dy~pozycji I'rok)U~
wojskowym, który skakał jak opętany koło rato! a. wojskowego.
W

n
Nocy ubiegłej we wsi Wróblew pod Ło
dzią dokonano w nocy śmiałego napadu bandyckiego na chatę należącą do małżeństwa
KubiakówG

O godz,

J 2.. ej

w nocy, gdy staruszkowie

kładli się spać, przez okno wpadł do izby
jakiE; mężczyzna który podbieg'! do :Zony właś
ciciela i uderz)'! ją jakimś ciężkiern prsedmio"
tern w głowę, poczerrl z.arządal od Kubiaka
w}c.(~nia mu picnH;dzy. Przerażony st3ruSLek
bunoycie jO zł. 'iN ~l"ebrze. SUIrU ta

si p b n

III

l

jedn<ik nie zadowolniła napastnika, który,pr,ze,
prowadzi! w mieszkaniu gruntowną rew.IZJę
znalazł jeszcze 8~ Z~1 Jva~tęp.niezagroziw~~
staruszkom wraZle podnoszem a krzyku . zn
nąl w ciemościach nocy.
.
j

W kllkanaśde minut poodejściu;.b andy :
tów Kubiakowie :za! iadomili o i~apadz~epo.
,...
. ' W S Zzęte
na
s t erune k pelle)! w
tĆj2C WSI.
C.·
.•
o
".
. , . ..
·
. t 1
tyc h mHl.st
docncazeme
UWlenczone
.zoc:ta1
'.~..... _
O
pomyślnym skutkiem. lj olicja jest już natf.
pie tajenulIczel:!o dOCZ)l',cy.
(p.

.. ROtwO]'"
'::~lUI'_*:

!!4

ipozar

Zł

spowódowane

n

pożarem dptychczas

nieokre-

śIone.
około

wynoszą one jednak przypuszczalnie
100.000 złotych.
. .
PrHczyna pożaru dotychczas, nie u·sta·
lon:::!., Sledztwo w tej sprawie prowadzi po·
,;t<,
,; '1licji państwowej w Lututowię,

lakJego Sartoszka. I"hmwleszkancY9hlldzem
:ze sl\u Pl'zystllpilicłe).;.akcji ·rlltunkówej,~~pt)zar
tozprzestrzenił się n~;:dalszych .kilk8:'dom6w.
Miejscowa straż nie ~gqc wlasnymisilall'iopa-

~owa~ p~:iar".zaalarrilowa:a okółicine stra~e po"
xarne. Na miejsce poiaru wniedługimcZli1sie zjedUlI)' str$2:e poi~rnf! .i. Kępris, Sieradza, Wierus;tiowa. Węgl~wic,Ztoczewał SokólńHt 1Beld:iato~
wa,które wspólnemisiłamiprzystą,pily do walki

:i*:i<

.' .

.

!;]

=-._::~:= ~.;:::~;:. -·-:;~~r~~~~~":

Krwawy plon niedzielnej nocy
w niedzielę';" nocy miało miejsce ; wyr

padk6w llobicia i pokłucia. .....
..
Przy ul. Rzgowskiej iQ8 pobity lf:~jjał
tępem narzędziem Antoni Chmielnicki, :' uim,
przy ul. Mazurskiej. 25.
PIZY ul. Pomorskiej 148 pobita została
przez nieznanych sprawców 29-letnia Julja
Zylewska zam. przy ul. Nowo:.Zgiefskiej}~
Przy· uL·. Pomorskiej 144 pdbityi'&:stał
tępem nZfzędziem 25 letni Mie~zysławCiecha
Jlowski, zam. przy ul. Rzgowskiej }:ll.
.Fr::y ul. Mazurskiej 25,zostałpokl~ty
nożem Jó,j/:ef Słodkiewicz, zamieukały ,pny;
Orlej 3.
."
.
'W szystkim poszkodo.v:anym. pierw19~ltj
pomócy udzieliło pogotowie iatunkow.e,' które
odwiozło rannych do domu.
...
l"" i
m

t-Jtrtl5zny wypadek potlt;:l~;j

2:1ozsza'łałym'źywiołem, który w międzyczasie
~b},,~
d.omów .mieszkalnych. Po8-godzinnej
uCJązhwerakcjl ratunkowej o godzinie9'!'ej

J

zdołano

1929 r

':;;:;:;:==

miastBcz~ILututo

Noćywcrtorafszej wmiaateczku LutlJtów
~y~uchłgtO:inypó~a~. w z~budo~ar.iiach nie:

nano .. po~ar

Wtorek . f'pazdzien~ika

='~~=:~

w dniu wczorajszym w

~i'any

Konstantynowie

$ustarninależąeej do p.Szramatnialmiej~
sce .. nieszczęśli:wy, wypadek' ·któryslcończyI· się
tragicznie.
Jeden zr:obotników.Stefan Błaszczyk
: zam. przy ul. Długiej35ihliżyl się za, bardzo
do' maszyny i w pewrieie~wili uderzonyzo-

w

. :dokaliwi\ć iprujudne

oddzlIdystraży
. wyjechały
Zp·owTotem
'. ·pozo..
• '"
_
,
. _ ł
st~~!aJąc ·x;:t~·miejscu ·odd7:jał straży .Iututow#
.k,lej •.czUwaJący nad zgliszczami, by udaremnić
4IIw~ntualne l'o~ni=c«llnie pożaru.
.

.stał korbą, W głowę. Uderz~niebylotaksilne.

ul.

,-

o,;

Ze sZkoły tańca W. Liphlsl{iego

. , Wykłady'rozpoczynaJą się ód,f paździer·
nlka,'
Or~anizowane są grupy· 'dlaittpełni",
kalnyeh wraz z zabudowaniamigospodal'c:zemi. odsłoniła :lupełnie mózg.
..
początkujących, oraz dla awansowarifch"
C.łe .mi~8te~zko Lutut6wżyje w wielkim przy. Zaalarmowano Fogotowie Kasy Chorych.
In~blenlu. '1 . rozpaczy,
bowiem ....60 rod,zin które Bł>łszczylc.a wstanie .beznadziejIlymprze- . pozatem już. :z początkiem sezonu 'wprowad:zQ.
ne' będą .,lekcje praktyczn~", polą9-z f)ńEtzp o<L
po:zbawionyeh :zos~ało. dachu nad głową,. Stnity .wiozło· do' szpitala .hn~ . ? d:inańśk:ie~o~
kazam.i ostatnich nowości tanecz1il:ych >na '.:te"
gorocznym Kongresie Międzynarodowymna,4
ucz:ycieli tańca w Paryźu.
. .. , ....
. W programie m. inneml -:- ~Gop~~I4•
.. C:r;ar~Tan" oraz 'p Tango Lento". ' . "
Zapisy na lekcję prz:yjrilOwan~tn.'i.CoJiłen..
aie na miejscu (Traugutta 1). od", ~,- ł i pói
ipo 6.. ej wiecz .. a pozatem- Ęwa' .
11.
m. 4, mi.ędzygodz
. .3 i pół --.: Si'
.
,
.
W.·
..nom.
a. ft.·. .
kcl' 30
w
. . · lX
\ Wart.
111 Hrch
Dnia
nom lTrmiktl8
Dnia 30
IX
Pap!łfyprocentaW8
.F/abryk cukru
9.4~eoChodorów
.
100~.
8 pr. I..Z.8. Gosp, Kr~jllOO) ~
5 pr. Ob. k~, B.G. Kra) •.100 ~
94.00
Ciechanów:::: 40 ..
8 pr.L.Z.P.-ih Ban. RoJ. 100~ N
94.00
.CzerSk . • 6 • • 10;.
pr. F (,;:t. Konwersylt'.a {OO zl.
67.00Czę$tocice . • .• • . WO ••
Teatr Mielski..
..
10 pr: l(on~w, Poi. KolejJIOO..
60.00Gosławice.
, LO fł
Dziś,wewtorek
pOl'8,Z
czwat\tt,'
~RY'
;pr,Pfi..o0L 19~9~'920r\100 dol.
92.00
Michałów.., ,1OJf
wale" Andersona, Stallingsa i Zuckmay~, w
5 pr. Po:r.Kole}owa
IWO fr.
50.00
Warsz,T.Fabr. cukr. 10 Ił
przekładzie Jerzego KosElowskiego.
5 pt Poi Prem. Serja II
Fabryk cementu
Jutro we środę, 2 październikaprzedstlil
Z 192b
5 <lol
60.00
Fi:rley .• . • ' • SQzł.·
. wienie popularne (cenyzriiione):;WĆ::ff*" Fil
ZasiaUe
Łazy . • • f , ,10.,
larall .Beaumarchais ' eiO.
Wysoka l ' • • .100 ..

" P.-tw_ płomieni

Że nieszczęWwemu pęklak.ość.· czot owa· która

padło 7 domówmiesz~

ARSIASKAGIItUA OfiCJALNA
··łT.raIlZ.3.

I.

tłAt!C.h.

Teatr

-

f,':; .

Isiv

~.r

. . r.· ,T:. . . w
o
.:.4.41./1

.k:~. O.Lj€.~.JS1.~ SIl ~.1.~.'. :1.,'

42.25
48.90

IGO ..
listy zast tod:z.i 100 ..
.... .... \\ ars:;t'100
, ~p~. . listy ~ast; Łodzi 100 ;
opr
41 iflpr.
4. pl'

Ol

'"

75.25
.4425
63.75

..

S9~OO

Cbl.patie

4

Ąl,~pt'.

fo::i. Konwersyjnl'!
, .1t).Warsz. zt925r.-JOOzt.

'5~'1 ptRo:ź, Konwe;s.~jna,
,6

1~26. ł11100 "

2

Bankowe
,DY$konh;lwy

Ołltl'owiec Ser.

, • 1100 z1..
. •• i1 00 ..

handlow'\! • . •

Polsld "~..

.171,70

, . 1100 ..

Pol.'· flJ.em we LwowieilOO ..
lachodni
•
.,
25 II
Lw. :Sp• .larob'
100 "
Chemiczne

Cerata· .•
Sole p(llo'!.~we

50 d.
25 ..
50 ..

•

Grodiiek'i
•
Kilewakl Scholtze.
Pula
.

,

$pi'Si

'. ~t.rem;

,

lO

(I

'lic..

Kabel

~iłą i ~wiafj()

10 ..

••

•

11

en~

iO
•

li

óO ..

2S,.

Rudzki • . .
;:'tatac:howice •
Ursus
#'
_
Zieleniewski

• 50 "
. • 50 I
•
•
15 II
'100 f i

Spożywcze

• •

HerbatavSzumilin
::::. pixv tul>. • • •

I

bistOl.
~~alev;skl
Lord.:::.rd

,100 !CI.
. 25 "
41' :,

.

F uf'tcinlk

l

.
. .105 ·z:,

.

JlLU,.

9'

':u"

J

. 8,895

Budapeszt
Belgja
Holandja
Londyn

155,50
124,19
357,98

Paryż

34.945

43.29,

.1.'".

l'vląka pszenna 51,50-'-61,50 . '.; .

.

•.

Dolary

IVląka żytnia 36,50

.\66:>,. .
S-h. .t 35 ".

.

nie ptzedstawiewia. .. Moralność Patti Dulskiej".

GIELDA ZBOŻOWA.
P O Z N A N.
Zyto 23,00.-24,00
Pszenica ;;7.00-39,00
.!ęczmień przerrrialdwy 25.00-26,00
Jęczmień browarowy 27,09--30.0.o i ,
Owies 21,00-23,00
. '..
...... .

Ptzedsi~biorst'W różn

.4egluga. ' . '

,

Dziś,. we wtorek, środę i czwarięk' ostat..

Praga
26.3925
Szwajcarjal72,OO
Sztokholm 239,07
Wiedeń
125,41
Włochy
46,68
l'endencj~ mocna.

Fabryk Wyr. Włók:.
I " wlercie • • . • 30 'II.
<:;rdów • • • •

daberbulSch

Elektryczne

50 zł.
. cJektryctnosć.
, . lliO
. ,rol," l o ....
',.'·':'}.·ek.
o. 1" , tc: . .30··· fi
u
J':'
I
l:?own t.cveri.. . , .100

Rohi!. • • . •

wY5tęp·,;,Mieczy~wł

popisówej! .foli Wilil!bw&

Urz~dOWB .giełda, warlzawska'
W ALU TY i DEWIZY.
.....

łI

12;50

c

41.75

Przedsięb. HandlOWi
25zf
Borkowski . • "
Jabłkowscy. • • • 10 'f
Sl'ndykat RoI. Warsz 20 ..

100 ..
10 ..
100 ..

.

Elelttr. Dąbrow, • •

Gr,

18.50

,25.,. ,
25 ••

SW€j

Teatr fi' opularny..

50 zł.

Parowóz • • •
Pocisk: • • •

wtorek

skiego w komedji M•. Bałucki~go .. Gi'ube:;Ry..
by" kapitalną swa. grą porywa j.' cżaruje,'·wi
dzów.
.......

•

BI.

Teatr Kameralny

Dziś, we

Flenkla, który w

~Orthwein
..:rd.bl.~n.ejo.'. ~:: : : 1.·~~.........ł. .'1
• ,.
25 /' '

; \\. ar$2 •. 2.. ,9L.6 r'jl 0.0. ..'
pl'Poi. Konwersyjn •

.m. ::;l;~'

.'

zakład6w

Kopalni
hutrliczych...'
W
T K
W 100 1
.. arsz, • op.'. ęg. ., z.
Naftowa
Polska ,Nafta,
5 ~l.
Standart~Nobeł
Ol) ..
Fsbryk Metlowych' .
Cegielski
. 50.zt
LHpop • • •.• • 25 ..

.
l

Glti;;by zytni{~

16.75-11,75

QtrGby pszer!ne H3,75-19,1) .
L '-'1= cSQ0ienie spokojne.

,.

.

•,'f<.Ol.,WU J"'" W'torek
:__

z1""""t:l""""""t:'W1

Akta spra'wy Nr Z 212/29

I pai;dziernika.
1929
_I ".
. . .. . r .

,,:lilr

_~

ilS

w!ltSli$'

:,

: :;=:;

~:

::

:=

' : t'

l.

e.
Pn:ęwocłniczący Wydziału Handlowe~o ,Sądu
··Okręgowego w ,Łodzi na. zasad~ie: art." 4Jł?tPOI~ą
dieniaPre2.vdenta Rzeczypospohte) PolskIej zd.nla
;. 23-rgo gl'udn-ja 1927 roku O zapo~i~gat:iu upa~~ości
(Dz. U.Nr. 3/28 r. poz. 2U) zaW1anarma, . ze fIrma
:Lewl ... Szymon Wroński" mieszc.ząca Slę w Ł~ ..
d,'ll przy ut Piotrkowskiej N,r~ ~ wniosła w dn1u
20 ,wrze~nia 1929 roku podanIe dO Sądu . O~ręgo~
..... wego VI Łodzie, odroczenie jej"; wyplat l, :re ter"
. , h'i~n 'do rozp'oznania powyższego' podama zO$tał
wyznaczony na. dzień .15 pa.idziernika 1929 roku
'. na. godzinę 10 rano w gmacbu Sądu C!~rąg9wego
"VI Jt'oilzi, ul. Zeroms1dego Nr. 115, POkOl Nr. 40.
. Wierzyciele' POWY:lszej fi:my ;mogą pr~ybyć
~a roz.pr~wę sądową, celem udZielenIa SądowI WY':'.

. .

j~śnien.

T~lułinJ

śkim B-ci Gabałów Nawrot , o wspólnego pokoju pr7: yj
N28. Otomany, tapczany ~;i mę dwóch panów. WIa ..
fotele, krzesła, kredensy, domość Narot 56 nl. 48
garderoby stoły, oraz przy3

mujemy' wszelkie zamówie
nis. wykonanie solidne. Na
raty~ .za· gotówkę.
4253

••••••••••••••••

y!

.Clpn:'edEun"s'alo?ik, dywan,
U kredens; ·lelarikę.
AL
Kościus~kiAl u Lek ... Den

Przewodniczący

tysty. :

i

Gazy miedz. ddfiltrów .
.,Rabitz·· do' .:robót

tylko w za.kładzie tapicer-

,

'.(-) W.

Parkama"

Plecio_dcl,

~: a. raty' iza gotówkę
l'" CaJa Łódź, wie, że naj ..
lepiej kupuje się me~Ie

-8564-4

.betonowycb
we

wszystkich, metaluh
wyrabia. i pąlec a
!!

udoił JUNG
ŁÓDŹ3 W6Iczanska lł1'
telef. 28..91.

In'strum 'ty
muzyczne

najt~ni~j.

. .1' wnla lostrumen.
SPfzed. aj.e·muzyC2:.
. ' pr.aco. . .
Zafl!lł para łózek: dę~o ...
..-~
Fchksil .'BONIEWICZA
~ wych,. tremo mato . uzyI
IJ
ŁODŻ.
ul. Targowa 38
wane do sprzedania An"
najkorzystniej k,:!pić ~(1Dla.· szkół nauczycieli i
drzeja 7 J. Rzepa
uczni ustępstwa_
8578-1 żna w spółce przy ceChU

ZA·J~:.tlWSKI

f""' .

':

Sekl'etarz
. . (-) Tli (iCł!E[K;1

u:

atk;;'
. I'

Piob'KOWska79

R'OW E RY

SpÓlri2~~Jriia z o~r. odplI

twaunielltka Hfi

. Ztllwłuiakieso

1~

przyjmuje. z oprocentowaniem
~łłdy OłfłJ;.~chi(i~«:ItlWE wIlołych
. :z.' 'Wi''SIllówienie,m i na każde żądanie

'VI
.,

\t'k4t(f'y

.~

~!,z,z'i.f:rH')!do'Wew- D,o~gra:e:h

~Ul Y~OW.ANY :U'.luczy"
Ja ciel muzyki (skrzypce
fortepian) udziela lekcje,

·I'

OVt'

,J Dr..
~

St~ . tUba

. i\!on EuS.ldtl 11 Tel. 6~...:g~

I~.. Puyjmuje.
oroby!'s1iornlł
W(łneryo.%Ne
od 8.. fO r, i od 0-8 w
C.'h.

..

" '~y~alem ", kasetek staiowylh(S ił f e 5 ~
l~·t,

"-

~8422~7

'j

i

nnych orar. rÓ:illych Irtanycl
marek z.o~ranicz.ych
llllib,.ć

mc~,hla

nii~t8nlej

Ceny przystępne. Radwań
ska 12~5

i'aaych'1falu!acb obc)'cb, zwrotnie w Dolarach i ty: ł

: :iaJ8twia ItS26flde tpftr.'acje ba
tł
'rD
'1
,
'. . . '

Kmmtlhskh'IlIS'O '

tq

I na!dogodn!e,1
\1\ly'konywsro garnitury 50z1
palta 45 zł. wlasne dodatki
robota pierwszorzędna

"f

fiilbrycznym

'!IV

uD iJ

składsie

OiiJ~"

tiJL u

'-6d:l, Plohkowska 13
{w

'<RA lEe KAMINSKI

r:o;;:WĆ~!!.łA)

tel. 58·. ·61.

Napiórkowskieg 5
front 11 piętro

"-,'
Pr8k1JcznBjHDDd1DWOś~i
.

arola
lU
RQlrUlCzęc:łe

~głO~lenia fu[~fato Uf

piętro

n.owych kursów:

:~·tóry oprzeć się mote najbardziej zachwiana firma;
He' upadnie nigdy, skoro tylko si~ zwróci 4» r .

, ;.

'1

Księgowości
Stenografji
Korespondenc;i
'Pisania na maszynie
Arytmetyki handlowej
Języków

.

reklamową do

izycllo Gazet

.1

al·

" fQI.2~uS6

'll!!!Z!!l!GtL

ił-;
'" 10 o:

(

~~

iutjl

tE

G G.t. t !".l. E ;\.: Fued telslem 30 grg w tekście 30 gr...za,tekstem 25. gr.~ zwyczajne 14' gr.j nekrologi 30 gr. komunikaty~2? gr,~~~
.n ~iT~ (fI ~ V. ~ id:. Jq:.:(] n je~!'u:" ~ Icbne cgloszenia bez;termlnowe 10 gr. z:a wyra~ , duże !itery 50 gr,,: najmniej'sze ogłoszeple t \nóh\;
(

rno

~UlI(Jf(-CV. ~ ~L p cc, crCi:eJ, z,agr. ~OC ~oc StroZ:.l1ca przed tekste~ J W ~elcs~le podZIelona na 3 łamy, za tekste~ .naS
we
lcl.cHdjt;n~ Il'\Ąsza. rec'akcJ~ :za bezpJatne. O~JoS:i!eDla . przYJmuj~ slędo g. 7"'ej po 7.~j 50 pr. droz.eJ Za..,te,r~ornie;1
<

tez c;a.E.CH.l:U\

1':~{~«~(1;~

(I:(!~(ł

;(1.:1

:.11.'

R(;2\\ ćj n czna

( l ( v.. 'C':-, f.<c2CE)

2ćrr8\\. ieĆ w

1.(,V.~ f-cc'\'\).t.ha

(.1:0'\\1':7,

[crzeateID l=rzYJ~teogło.s2en~ebezupr'LednlegozaWla
. ...----'

Z gier:z.u u p. Lacha, w Pabjanicach u p. Zatorskiego uL Zamkowa.

u

c;".....;

s»-

C.zajewski.

W U:oc~ni T.

,

,.11.

at,.

,er

Czajewskiego. R~d. odpowit:dzłalnyJanlna Grzegovzew~~1S! .

,

