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H Towariszcz" Biesiedowski, pierwszy radca'
"P,olpredstwa" tutejszego i charge d'affaires
'w --czasie .nieohecno_ś-ciDowgalewskiego f ogłoszony został dziś przez komunistyczną toHumanite" ~a nikczemnego, kontr-rewolucjonistę
i. źdrajcę Sowietow. Zdaje się wszakże, że
_n:e sprawia mu to nadmiernej przykrości lepszf', W każdym razie, najdotkliwsze obelgi,
'aniżeli apologiczny•. nekrolog, któregouniknął
jedynie dzięki swoim wyjątkowym zdolnościo,m
gt~nastyczDym.
Biesiedowski porzucił b~..
-\~iem źaszczytne stanowisko dotychczasowe
wSQosób absolutnie niezgodny z przepisami
protokółu dyplomatycznego i srodze kom pro...
nijtujący jego zwierzchnią władzę moskiewską: .
utield z gmachu ambasady, przeskakując
przez trzymetrowy m~r, okalający posesję!
#

p0zostawać już ani chwili dłużej nal'ue' de
Grenelle, ' prawdopodobnie przypomniał sobie
tajemniczą historję trupów, odnalezionych w
podziemiach ~Polpredstwa'" berlińskiego, za..
gadkoweznikrtięciekilku urzędników, sprowa'"
dzon,ch z Moskwy, do londyńskiego "Arkos'u,
etc.~. Zrozumiał, iż przywilej eksterytorjalności
gm~chu ambasady -może stać się zgubnym dla
niego, dla jege żony i dla jedmego dziecka ...
Ale i Rojzenmanuf nie bacząc na brak
wszelkiego wyksztalcenia, okazał się wytraw'"
nym psychologiem i doskonałym detektywem.

Biesiadowskiemu, zamien:ającemu' dyskretnie
opuścić gmach ambasady, zastąpili drogę dwaj

odźwierni~czeltiścit oświadczając, iż dostali
form'ąlny nakaz - od dele~ata moskiewskiego
przes;zkodzenia ~u W wyjściu naulicę,p'o"Najmniejsze odchylenie od przewodniej 'nieważ- znajduje się on pod aresztem domo ..
linji rewolucyjnej, wytkniętej na ostatnim kon .. · wyro. "Nie zwróciłem na ich słowa uwagi
: gresie Międ~ynarodówk.i Komunistycznej, SPEO" i szedłem dalej -:... wówczas jeden z portjerów
'wadza myśl namano\vce ~iał~gwardyjskiej skierował w moją stronę lufę rewolwerułkriy~
'icleólogji reakcyjnej",' znacząco - przestrżega cząc: "Jeszcze. krok. a zabijęwasnamiejscuł
t,Hurnanite"\v artykule, Qpisującym ,.dezercję·~ Marsz zpowrotem do pokoju!".
ex-dygnitarza' bolszewickiego.
"Odchylenie łf
Sytuacja wyjaśnił. się zupełnie: dalszy
'Biesiedowskiego musialo być niemałe,skoro pobyt w polpredstwie groził mi niechybną
;f~ąd' sowiecki w'ydelegowal do Paryża samego śmiercią· Nie było rady - uąa~em, że pod·,ażRojzenmann'a, członka prezydjum Cenral.. daję się bez szemrania mojemu lqsowi, w
\rlejKomisji Ko~troh,l):ą-S~j _~ jednego z najwy.. rzeczywistości zaś minąłem poczekalnię i po·łbitniejszych qhecnie /Qzeklstów. Jest on wy.. biegłem z całych sil do ogródka, gdzie wdra...
-kwalifikowanym' specjalistą. od tłumienia "he... paJem się na mur i przeskoczyłem do są
l !e~yj·f_ partyjtlyeh -iw tymwłaśl1ie ch~rakterze siedniejposesji, - opolAiiada dzieje- swojej
odbywał już podróże do Rygi, Berhńa, Lon- dramatycznej ucieczki Biesi~dowski .. Wyrohie.
dynu, etc ... B~esiedowski musiał być. dokJadnie nie gimnastyczne może, jak widać z~tej przy"
poinfol'mowa~y o meto~ach, kto re stosowane gody~ oddać cenne usługi nawet i dyplomabyły przy "nawracaniu~'grzeszników" w całym cie,' zwłas.tC':la - bolszewickiemu •••
szeregu innych'plaq)\vek dyplomatycznych
Biesiedowski jest wszakże dobrym mężem
zagranicą,gdyi ·k~rtegorycznie odmówil rozka..
i ójcem, Z chwilą przeto, gdy odzyskał woizowi natychmi:ągth\.ve<f:O udania się do lVloskwy, nQsć osobistą, począł mvśleć o ocaleniu swo ..
celem udzieleniaw;jaśnień...W~edział, że jej rodziny. Dylemat ;iezrniernie trudny do
wielu jego kole~6w dotychczas siedzi w wię- rozwiązania: liczyć na to, że Rojzenmann
, zieniu, aniektórzv, WQoóle zgjneli bezślaau! zgodzi się dobrowolnie wydać takich :zakł~dni"
B. posunął śwoją prztzorność tak daleko, iź ków. byloby dowodem karygodnej wprost
bezpośrecinio po lozmcwie z RojzenmaIln'em' naiwnosci, Z drugiej natomiast stron}'~ jakżeż
.' ~r..c:..d Lakc'ł..a,(,: mlo..natki} zdecydowany ;me zwracać sie do wład:&: francuskich Z prg;iba
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o interwencję, sk'oro cały dom na. rue de Gre"
nelle uznany jest ża nietykalny?ł Wtem
ciężkie m położeniu rozstrzygającą rolę odegrał
fakt nieobecności w Paryżu ambasadora Dow..
galewskiego, naskutek czego BiEHłiedowskt
który w pojęciu Moskwy był j,.U!: .zdrajcą"
bolszewickim, uchodził tutaj oficjalnie wciąż.
jeszcze za charge d' affaires sowieckiego. Z tegc
więc tytułu przysługiwało mu chwilowoprawo
wprowadzenia policji francuskiej do ekstery ..
torjalnego Y'l normalnych warunkach gmachu
polpredstwa> paryskieg6 ił jak łatwo domyślić
się można, z przywil~jt1' tego skorzystał OD
bez wahania. Rejzenmallul - zaskoczony powrotem Biesiudowskiego w asystencji komisa..
rza dzielnicowego i oddzialu posterunkowych· - skapitulowaJ odrazu... Zasekwestro'"
wana rodzina i kufry pana charge d'attairee
spokojnie opuściły _rue de Grenelle - epilog,
jak w dobrym filmie amerykańskim. Z drobną
jednak zmianą: skrucha cx-bolszewikazostala
wprawdzie _ wynagrod:::ona. __ ~ Biesiedowski
zdo!aluniknąć śrnierći, ale występek "czar"
nego charakteru"
uszedł bezkarnie Rojzenmann - sprawować będzie nadal czyn..
ności TOl'quemady moskiewskiego.
A gdyby Biesiadowski nie umiał skakać
tak świetnie?
'
... Podohno f bolszewicy' - nauczeni doświadczeniem mają zamiar podwyższyć:
mury we wszystkich swoich placówkach zagranicznych o 5 metróYf~
Z. Kl..

ystrze~ac Sit:' towarów
umot~ifJchnTreugolnik"
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MOSKWA, Ostatnie s'ukcesy sterowcóV\r,

'fi( azczególności
zaś przelot~ ;'~~'~r-:pelin.a"
przez ocean, wywołały w ROSJI wleLne zam'"
teresowanie sprawą budowy własnych okrę ..
tów.powietrz.nych.
Jedno z ostatnich posiedzeń Towarzys':'
twa Awjacyjno~Chemicznego, które odbyło się
pod protektoratelTI cztonka Rewolucyjnego
SowietuWojęnnego. Unszlichta,; poświęcone

było wyłącznie.omówieniu probh~mu

się mają wydaniem specjalnej literatury fa ..
chowej z .z;;~l:;:resu budownictwa sterowców,

ponadto powołana ma być do życia specjalna
rzec.zoznawcza, której
pierwszym
krokiem ma byc przygotowanie akcji do budowy pierwszf~go sowieck.iego pr6bnego ste..
rowca ..
k.omisja

i

'IEven:ig:,l',!ew sh pisze, że pOlel socjalistyczny, Karol Buxton! ma . być' m!anowa!lY
łimbasadorem angielskun. przyrządzie sow!e'"
ckitn* Pi"zyszły ten przedstawiciel dyplomacji
angielskiej w Moskwie należy do partii soc,;.
jali stycz.nej od r. 1922. a ~op:rJ.:e~nio ..:z;asiadał
w izbie~n;lin na ła:wach hberałow. Zna· on
język rosyjski i' uchodzi za ,~persona grata~·
u l'ządu sowieddego,jeat ,on bratem obecnegorninisira . rolnictwa w Anglji. Jako.· mło ...
dzieniecp. Charles Buxton był zawodowym

w

Texasie•. Podczas

wojnyfw
~liwit!!kiedy.t;pdnlałQn tbisję\ polityczn~·· w
Bułgarji, Turek wystrzelił nlU :z rewolv:eru
prosto w piersi. Jednakżę dotychczas min.ister
spra.w· zagranicznych: p. ·Henderson,·zaprzecza
informacjon-: prasowym o wyznaczeniu p. But

uię,Ua.ł,a formak;ęgo prZ'Y:rzeczenia ,zapłacenja
iii

tern zbrojnego wystąpienia przeciwko S()wie.
łom.
.
.
I!f

ł

'. -j,Ilmei~:dono.si,z.Hong.. Kong,że we~nug

Jedenmisjona:rz i 3 z~konnice zosa:1i
zmuszeni do :pielęgno\;~,:apia w.$zpitalu pora.. '
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Nowakowskiego i roztrzelano ich nasŁępnięw
Moskwie. Prócz tego przyczynił .sie on do ar
resztqwania .. dyplom atów BOW ieekich .Podstawą do plzypuszczenia, żeRosenmann mial za:"
mcg'dować Biesi edowskiego jest wiadomQsć
jaka ukaz ala sięwprasie' moskiewskiej w
dniu Pl!: ybycia czekisty do Paryi~.Pisma $().~
wleckie doniosły, że· Bitsie,dowsk.i . p:r~ekazał
obwiąiki charge d'aff:-~!s
radcy' ambasady
Auerowi, sam zaś wyjechał .poMoskwy.
.
T m

wSowIetaob

co rząd obecny zdezawuował Epokowa reforma
poprzednie rządy
Zgodnie :t rozporządzeniem I komisarjatu
gabinetem Labour, oświaty na: U~rąinie. so'Wi~ck~ej ;likwiqowane
,
zostałyli\ery końeQwe' ch~ c. f,. n, i m Zgodo
Wynikiem tej dyplom;lc:ji-"\-pisze "Times'f nie zwydanemrozporządzeniem w nowym
- jest .to 1 że Rosja sowiecka . odniosła bez foku szkolnym litery końcowe w szkołach
iadnegowysiłku sukces dyplomatyczny,. któ- . ;żydowskich usunięte będą z użycia. Pisma iy
ry nie onl1eszka wzm6dz presŁige'u bolsze- dowski·e w Rosji sowieckiej zpowódu brak",
wickiego i jego kierowników1 ,niCl:tylko w Eu- c;zczjonek odpowiednich będi:l jes~c~e przez
jakiścza's używały Hter końcowych•. ·,
.
ropie iw'Azji, a ~łównie 'w Indjach.'

,..

,n

ł
Za~:'nsy L~twy O
KOWNO~
wygłosił dziś o

10. 10;

lIIi

wiadomości' ze Swatau (wybrzeie.na wschód
od'K~Jltonu, przy . zajęciu . m.. $zang.;Hang
. pr:!:e:zwQi~kB.l[9m\i'pistycznełżostałow:ziętych
doniewoH24mi~jonE\rzy~clominikanów.. 12 z
nichzdołąlo> zbiec, ]zostafQ .' następnie . wypuszczonych na .wolność.

===

r

długów l przez

II

wojskami

ze W01ska sowieckie, aresztowały i
sfradły w w Peiho w Mandżuji, nagrani ..
cy
sowiecko~chińskiej, b2frdzo wiele osób.
W pobliźu Blagowiel:szeczńska władzęs9~
rozstrzelaly100, zaś 1000 aJ: es:ztowaly, pod., zarzu

zasadę, postawioną przez
angiel~kie1 z' pierwszym
PartyvJłąc~nie..

Prezydent Smetona
godzinie 6.. ej po południu w
oficerskim klubie "Ramowe" dłuższe przęmó . .
wienie f w k~órym zaznaczy~, 1ie Litwę interesuje dziś najwięcej . polityka :zacranic.znę." któ"
rą staupwi .apra:waWilD~ ..

"tona na stanewlsko' ambasadQraw Moskv,lie
ppI1ieważ chwila wymiany ambasadorów jesz
;;::z;~. ,nienades~Ja. uTimes" poddaje surowej
·krytyc~· decyiięminisira Hendersdna wzno ..
więnią;f)łO$unki..W z Rosją, . zanim ta ostatQia

nionych w bitwie. z

TOKJO. 10..10. q!1f;,ięp.ni~i j'~po*~lde do-

nosza,

rz.

oshie

t~

Nowe represi.e "w '~and~lJrji

budowy

sterowców zagran.icą i w RosjLGorącym
propagatorem sterowców byl na posiedzeniu
ł
tem iniynier Worobjew, który ,z wielką ata...
nowczością bronil tezy, iż budowa sterowców
Warszawa 10,10. Dziennik'rosyjskj· f'WOZ
w chwili obecnej posiada olbrzymie znacze ..
rożdienje"
donosi, źe cźekista. Rosenmarin jeat
nie praktyczne.
'
W rezultacie' przemówienia lnzyniera specialnym postrachem dyplomacji' sowieckiei
Worobjewa po'stanowiono z,ajnicjować .w Ro- Rosen~ann przeprawa.dzi! rewizje po. róznych
sji spec.jalną k::unpanję na rzecz ~udowy ste" placóNkach sQwieckich ina skutek: jegorelą..
rowców w' RosjL 'Miarodajne czynniki zająć cji odwolano' z Londynu Kwiatkowskieg~

cowboy "em.

Nr'. 282

e-;:= _',.

::

komuni$tów~

p Q?;ostali 3 zakonnicy

:lAstaH"uwięzieni,

poczem zażądano od nich okupu· w wysoko ...
~ci 40,000 mar. niem.
.
.....
'.
Według innego doniesienia "Times'flłl
policja aresztowała w Hang."Kong 57 kf)m9~
nistów~ podc:ta~ zehrauia w ;P,ewpęj świątyni
chińskiej.
.

kańtońskiemi

Wilno

. Następoie prezydent 'stawIa pytanie,w
jaki sposób l'Qzwią;!:ana będzie sprawa wileń~
ska, odpowiadając na nie w następującycb
słqwach~

. . ..... ,.Trudno powiedzić. czy hastąpi to w
'drodze dyplomatycznej, "czy z bronią w ręku,
czy wreszcie na drodzęjakichk()lwie~, kompromisów •.. Najprawdopodobniej sprawą'!!
łeńska·· będzie rozwiąząn,a ni'e przez"lui$ "'.'~:'
. mych, lecz z poroocą(:zynIlik6w;.:ktQfęmf,.~.$ą
zainteresowane mocarstwa s~siędnięł 'ą $~'a'w"
powicię Niemcy i Rosja, pię . chcącęwld~ieć

Polski jako

sHnegQPań~twa",

!.

W dalszyrp ciągu swej .mowy Pl'e~y~e~t.)
Smetona, czyniąc pewne· aluzje ,{!;lo :Wal~~J!ll~
rasa, oświadczył, iż ,.rozstn:ygnięc:ie, .Ił~!~'!r
wileńskiej nie należy do,: . jednego (l~~PWl~~~"
lec.zod ogólnejsytuacjipcility~znei.
. f' ::,:;;r
. . . " ."e ;0i61~

,.

~ięmcyrówpież llli~ly .Str~sert;n;~A;ł~ł
ktk,)ry jlli: nie' żyję. " Tego_ który(:)df.~,
"stąpinowy:człowie~,' ważne.ro' je 9 t'J.::
tylltQ •. abytząd postaW'ił ~p,rąwęWi':; '~F
whUłciwy",

"."
.' .. Zdaniem prezydenta,' kwę$tja. ,'-wi
i

'

i,'

•

znajdll,iąca' się obecnie w k()mi9jit,a~u~

J.?ro~i PP: ~.b~nentów, z~by przed .uruch~mieniem telefon?wautomatyczll'ych nauczyS1(~ wlasc:a.vne nadawac. numery :1 prawIdłowo obchodzIć się z aparatami aułoma ..
·tycznymi, a,by unik:.nąć pózl1iejszych nieporozumień.
.
W tym celu uprasza się pp. Abonentów,' żehy ła&kawie zechcieli:
UJlQ';:f~:~r~gliflili]@~M€!i·t: gDt!P~~~lZiirrtJfe priler~lsy umieszczone na str .. Vll SI,isuAhonentów
VI
ll1u.n'ileł"ltiiw, co możnawYłronać ,już obecnIe
dp:01ilV!ili~G]]Je
krążka nUrnel'(H1.:e'go :n~ czynnych tel~az . apilra..
11

ITilMeJ

naD~~y jedn3'k~c:i;aE~~'UJ)waf

mH4:!roiele1oruJ z
zau.lieszania na teraźnie~s~ej centrali ręcznej,
lub wątHwqści @~..hr&,ge,d1:etti! ~]@~(alytelefonowa..
telefonów przy i~J. Kościuszki Nr.· 12 i czynne W
9 do 21.
telefon6w automatycznych udziela się równieź

wprowadzać

Ligi Naradó,w, będ~ift: W~nQw'iQna:'pl'i~~:\:
daniu raportu tej komisji w, n}iIlj:U. rQ~Y;.::!p~~
slego,
' : . . '. . .

'>:/: {

'Dalsza'. częśćprzemówienhi .' ~~~~lf~i;1

bylasprGl;w()m~ewn~trzyn;,~Zdam.~~ . :J?~:ąia\
denta, seJm moze byc ZWOłany dopleJ!~Wt.~,,:r;

gdyrządosta:ećznie . załatwi ~lprawrr~RQ~~·'·

cze i w}ośeijaliskie1 draz przy'imi~'~~t~:~0Ii
wyboru(h. do sejmu i na' stc;lOow 1Sk9' Rr~~\
c' c: ·Jr

.1

h , . : '.\

'., ~- -r · ~.,. .·. . ,
~LY~··t U, [O l P'1..1,
I Ift&lł!· UD. ~
$

.

..

..

RZ:Yt\1, lOJOWe:! $raj Ojciec św. przyjął
drugą, l!c;:ącą 43a osób, pielgrzymkę polską,
mianOWICle śląską pod przewodnictwem bis ..
kupów katowickiego Lisieckiegoi często ..
chowskiego Kubiny.
W audjencji uczestnic7.ył nuncjus2: Marmag~i, a ze strony władz polskich charge
d~affaire~ polski przy VJ aty kanie p. Jan.ikow ..
ski oraz radca ambasady p. Komornicki.
Ojciec ~w. obszedł salęł podając'" wszv- '
stkim rękę do poca~oVv-~nia. poczern zasiadł
na tronie. Przemówienie Ojca św_ nacecho-,
wane było wielką serdecznością.
Ojciec św. rozpoczął swe przemówienie
od słów, że Katowice. Częstochowa to piel ..
grzymka specjalnie droga Jego ojcowskiemu
sercu, jak. wszyscy co przychodzą z droglej
mu Polski. Ojcjec św. podkreślil dwie miej=>cowości cudami słynące. Piekary i Często
chowę, sanktuarjum nietylko Polski. ale cflle-

Z kolei Papież podniósł wielką wartość
kleru polskiego oraz podkreślił, iż nie przestaje być nigdy obecnym w Polsce za. pośrednictwem nuncjusza. gdyż nuncjusz repre'"
zentuje zawsze i wszędzie osobę papieża.
- W dalszym ciągu mocno zaakcentował
,ę~
~.

Z

cYlnej" tolerancji polskiej.
W końcu uczestnicy pielgrzymki odśpie
wali jedną strofkę hymnu .. Boże co~ Polskę",
poczem Ojciec św. pożegnał ich po polsku
słowami _,Niech będzie 'pochwalony jezus
Chryshls U i opuścił salę wśród entuzjastycz~
nych okrzyków pielgrzymki, wznoszonych na
je~o c:ześć.

p o o~' uszczenhi sali przez P apieia piel...
grzymi wznieśli okrzyk·" na cześć nuncjusza
i obecnych biskupów polskich. . Na tern zakończyła się uro~zysta audjen_cje.

~
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Do' ja'kiego wniosku doszła_ Pocztowa
Kasa Oszczędności. Okazało się bowiem że
wymaganie podania wieku i zawodu wpływa
hamująco na ruch o~zc2:ędnoaciowy. Kto nie
chce'Wieku podać. tO jest rzecz oczywista.
Toć kobieta ma zasadniczo lat 18 tako pan...
na, a 25 jako mężatka. A metryki nie zawsze
są zgodne z tą zasadą. Dlatego p!"ecz z niedyskrecją, powiedzieli dyrektorzy P ~ K. O ..
Niech i kobiety mają m07Dość posiadania
książeczki oszezędnościowej. ,i\le co z zawo..,
g

"Endecja zbiE;ra bo~aty plon swej kOIl"
sekwenlnej taktyki Opol-ycyjnej W stosunku
do rząców pornajowych. W przeciwieństwie
de: łamc7tI1CÓW lewicy broniła ona zawzięcie
praw budżetowych tiejmu. Rejestrując systematycznie każde niec:pat1"znewystąpienie przy"
wódców sartacyjnych s prasa endecka dosko..
nale potrafiła opanować umysły szerokich
afer burżuazji wiejskiej i miejskiej. Dekret
prasowy przyczynił się jedynie do powiększ....
nakładu dzienników prawicowych. System
.,rozbijania" Endecji polegający na kokietowaniu konserwatywnego ziemiaństwa zawiódł
na całej linji.
Próba odcią~nięcia ugrupowań centrowych bynajmniej nie zaszkodziła Endecji' któ..
ra może się pochwalić nielada sukcesem wyborczym nie bacząc na to, że wystąpiła pod
własną firmą partyjną i nie zlękła się splen..
d
djd isolation. Dzięki swemu .,folwarkowi
-prawicy N. P.- R. zdobyła ona absolutną
większość we wszystkich prawie miastach
dawnego zabo:fu pruskiego. Prysła legenda
s~rzona W' prasie lewicow~jf jakoby S8.ucja
"wchłonęłau żywioł.y nacjonalisłyczno ..pr.a:wicowe.
Wielka f,bryła endeckau którą miał .km"
qyf obóz sanacyjny

pozostała

siłą polityczną. szykującą się

...
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wy~itną wartość polskich warstw robotniczych
pOdkreślając wydajność pr}lcy robotników
polskich, co mógł stwierdzić własnemi oczyma w czasie pobytu \v Polsce.
Nakoniec Ojciec św. udzielił błogosła
wieństwa wszystkim obecnym oraz wszystkim
drogim im OSOJom.
Przemówienie Ojca św, przeloźył na..
tychmiast ks. Biskup Kubina na język polski
poczem z~ względu na udział w pielgrzymce
około 50 osób f należących do mniejszości
niemieckiej, wśró~ których zresztą zaledwie
kilkanaście nie umiało po polsku, po nie...
miecku, dając t~m wymowny d.i..';\vód trady"

go-świata.
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dem? Przypuszczalnie

nie

saIDodzieltuł

do objęcia &pa..
dkti PO.· rzą4ach majowych. Niech tylko wzmocni się nainn-ych poła~j:ach kraju, a ~wm
jej' towarzysze broni z Piasta i Cha~i
zgłoszą się już-

chodzi tu jedynie

o kata Maciejewskiego, ltól'Y się wstydzi
zawodu ~ lecz o liczniejszą rzeszę .. Wy{}brai
my sobie naprzykład W jaki kłopot wprawia
tego rodzaiu pytanie zawodowe~o handlarza
ddewczat... albo złodzieja kieszonkowego?
To przecież także zawody, a nawet wcale
intratne. Czemuż by i ci niemieli swych - z
pewnością bardzo nieznacznych kapitałów
dać na zasilenie rynku pieniężnego! A więc:
niech żyje ~yskrecja bankowa p. K. OJ

do podziału schedy.
Tak wygląda . Jrzeczywistość polityGzna w
Wandei polskiej, która b.Yla i pozostała tw,iel'dz~ naojonalizmu.

Fale reakcji polityoznej, w:6·biera~ce w
Wielkopolsce udeJrz;yć mogą Vi mury War..
$-Z-WY.
A iak uderzą w-:mury War.zawy. to
najfatalniej odbije się to napewno,,· na Gęśiei
i na :Nalewkach.
.
";:"~I:i';.

Według danych tymsz&sowych wyjechało z Polski w, czerwcu r. b. ogółem 21,753
em~rantówj z których 15J685 ndało się do
państw Europy, a 6,068 do krajów pozaeuro·

szczegółowego zestawienia wyni..
ka, że do Franeji wyjechało 81 158 osób, do'
Niemiec 6,215' Belgii 1,122, do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 618, do Urugwaju 114, do Kanady . 2,862, do Argentyny
1,227, dó Brazylji 1,069, do Afryki 33, do
Palestyny 61. Liczba emigrallt6w wyniosła w
Omawianym okresie 2A10, z clltego Z kr~!ów
europejskich 1,553, z poza Europy 45 f. Z
Francji powróldło do kraju' 749, osób, Z Niemiec 425, z Rumunji 141 z Belgii 22, ze Stanów Zjednoczonych p...:meryki Północnej 1-61,
z Kanady 83, z Argentyny 310, z Brazylii 15,
z P alesŁyny 122;0
Ciekawe jest porównanie: do Paleztyny
wyjechało z' Polski 61 emigrahŁów ...... a powróciło do Polski z Palestyny 122 reemigrantów!
Jakoś smakuje synom Izraela ziemia
ł,POtrOWów żydowskich'" i ziemia ubiałego

pejskich Ze
Pewne kola opinii angielskiej są żywo
poruszone straaznym losem, jaki spotka! Anglika Manby, zamieszkałego wamerykańskiem
mieście

Santa Fe..

Manby był człowiek.iem bardzo bogatym

majątek jego liczono na wiele miljonów J a
zdobył go r.:a kopalniach złota. w ~1eksyku.
Pomimo to w mieście Santa Fe prowądził ży
cie bardzo odosobnione. Mieszkał sam jeden
wewspa~iale urządzonej willi, W towal'zys ..

twie tylko dv,,ru ogromnych, wytresowanych
dogów,· które go ani na krok nie odstępowały. .
ł' •
Widoczne bylo, ie Manby ego trawI Ja...
kaś tajemnica, że czuje nad sobą wiszące. us..
tawicznie jakieś niebezpiecz;eństwo •. tak, że
przypominał bohatera slawnt l nowelI M au..
passnta p .. t. "Martwa rękau.. "
._.
Manby miał wielu PTzYJaCl?ł w .mle~cleł
którzy go jednakże rzadko odwIedzalI,. a Je~z..
cle rzadziej widywali go po za obr~b.em je."
gO . willi. To też nie zwróciło ~icZ:;:JeJ uwagI)
że Manby od dłuższego czasu ~H~ n:e pokazywat Dopierfi rozpaczliwe WyCie pSOW w zam,-kniętyrn ogrodzie willi. kaza{o przypusz<:zac,
że się coś stalo
w tern samotnem mIesz-

kaniu.
'1
Zawiadomiona policja wkroczył,a do WIli Manby'ege i tam znalazJa na wstępIe skrv:r a wiane i poszarpane ciałO Nlanby' ego, ktore
.
już tak widocznie leżało od kilku dr:i ,
Na piersiach Monby'egQ opieral łapy ~e~
.den z dogów takos:zaleiy z gio~u. że mUSIano go zabić, ażeby z.biiiyc SU~ do umar'"
k~.

1

Po oględzinach władze prz) sz:'y etO pr~ekonania, że albo M&nby umarł nagle na uaar

sercowy

i potem zosłal poszarpany' przez
albo one go za. życia zażarły.

głodne psy,

Dziwnym szczegółem

było

tylkofże

dało

Manby' ego było bez głowy f a" w pobliżu ni...
gdzie nie bylo śladów pozostałych po niej
kości...
.
Dopiero po przeszukaniu mieszkania,
~naleziono głowę ukrytą w bibljotece. Wydawało to się niemożliwem jako dzieło p5»ÓW"
zaczęto więc przypuszczać zbrodnię, a zarazem. przypomniano sobie zupełnie podobny
wypadek, który się zdarzył przed laty 8 i
wiążący się ściśle z historją, życia Manby'ego.
Mianowicie przed laty, niejaki Stone! odkrył, niedalego Santa Fe bogatą. kopalnię zło ..
Ła f która dotychczas nazywała się po angiel....
sku ,tMysticMine". to jest tajemnicza kopal.;.
nia. Stone miał za wspólnika pewnego Anglika nazwiskiem F ergusson, z którym razem
odkryli w pobliżu jeszcze bogatszą krpalnię
"Aztek... Mine6~..
'
Pewnego dftta Stone zniknął bez śladu,
podejrzewano morderstwo ł ale nic stwierdzić
nie zqołano.
Po jego śmierci, do spólki
z F ergussonem przystąpił l\1anhy i niejaki
Wilkinson.
Bogafszą Kopalnię Azteków.. sprzedano.
ale obiegały pogłoski, że Wilkinson i .l\1anby
podkradali się do s;:rzedanej kopalni pod..
ziemnym tundem i w ten spos6b pcdwyższy ..

li

swój majątek.

. Pewnego dniał

'

a

było

to' w stJ'c 2 niu

zn~lez.iono :zamordowanego,
OGc;ął mu głvv-:ę, którą znacz-

i921. WHldns-ona
a zbrodniarz

nie później znaleziono w innem miejscu. .
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terroru".

tajemnica pozostała nierozwiązana. .
IVlusiał jednak tę zagadkę znać i"',~a.nby,
bo od tej chwili żył w ciąglej trwodze 1 jUit
gdyby w oczekiwaniu na

wroga,

ktClry

Slę

zjawić ,musi: .
1
.!
VI': ~
,
ObeCnIe lon, podool11e jak \\ llkln~onf
padł ofiarą mOl'derst,:"a. Czy tym razeI?J ~d~
się

wykryć.

sprail\,rC?W .~!~c!no

prz~,,'\nGZH~~ł

chociaż niema wątPl1 WOS~l~ ze zbrodmarz znaJduje się pomiędzy poszukiwaczami złota i że
traaedia !:toDe'go \ViHdnsona i l\!]anby,ego
""
"
'I
•
d zazarteJ
.
' wa 'lk'l o ~l.oto$
L
st::mOWl
wspm'i"!y
eplZO
jaka się tuczy po "wszystkich kopa.ln12 ..~h "'e~0
żól.ego
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Pierwszy list wysłany z P..,męl'yki do Eu..
topy został sprzedany za 35 tys. dolarÓ'vv.
Autorem listu jest Diegu Columb f syn
wielkiego odkrywcy, adresatem -'- arcybiskup
z Toledo. Data listu! 12 stycznia 1512 r.
Diego brał udzial w' pierwszej podróży
swe~o ojca; w dwa lata po ie~o ŚUliCi"Ó został mianowany gubernatorem, a później wice
królem obydwu Indii. Nim jednak zdołał zrealizować swe ambitne plany, musiał przesłać
Karolowi
dz·icsięć tysięcy dul[aŁów, Diego
umarł w 1526 t", mając lat 52,
Znane są trzy jego listy. Ten, którego

y

b~acz

amerykański

został

nabywcą

HOjil'oy~

szcze~ólniejinteresuj ący.

Syn Krzysztofa Kolu:mba opisułe w nim
pierwsze lata swej dzi~Aalności w nowym
świecie i piel1'v\~szą ekspedycję na wyspę Kubę. Nie ukrywa w nin1 nieufności, jaką Vaia .. '
squez 1 którego wysłał na wyspę na czele trzy
stuludzi~ wzbudzał u tubylców i przypuszcza
że byli oni źI·z przez niego traktowani. Prosi
następnie arcybiskupa o przysłanie nowych
misjonarzy, gdyż pierwsi nie spełnili pokłada
nych w nich nadziei.
Cena 35 tYS1ęCY dolarów za list stanowi
i~totnie rekc;. r~ .. ..., ~·tHnę·

Kelner do gościa, który nie daje l.
napiwku:
- Śnito mi się wczoraj, :że mi pan
stawił na stole 5 zł. napiwku.
Gość: No, troche za dużo, ale o~~ . , -może pan sobie je zatrzymać.
SłUSZ1;na

-

Ńie

Cerkiew. ptawosiav,,"na w Berlinie, której
nk.dawIlo, została wczoraj
wystawiona na ·1icytację przymusową'z powo
du. kilkumiesięcznych zaległości hipotecznych.
Licytacjaobfiiówała w .dramatyczne momen'"
ty, gdyż w sądzie. zjawił się biskup Ticbon.,

- A
przestanie

od~rywając viśród'ernigraniów rosyjśkich rolę
patriarchy. Biskup Tichon, który zjawił się W

pPl
Dziennik newyorski "Herald Tribune" za""
mieścił,. 10 .przyka1!an powodzenia'" podanych
. ~rzez. jednego :z naj wybitniej szych przemysloweów, które mają decydować o powodzę..
:niu .W' .. :iydu~. .Pr~ykazania t;e brzmią:
. . 1. . Pracownikowi należy się ·płacic. moż...
liwie jak. naiw:yżs'le·· wynagrodzenie, gdyż do..;
brobyt jest ści·ślezwiązany z wysoką skalą.

c

szataQh cerkie"rNnycn, starał się wplynąćna
decyzję sędziegoI interwencja je~o jednak nie
QdniosI~ skutku.
Oryginalny .gmach cerkwi, . w którym
znajdują się także mieszkania prywatne, skle'"
py a nawet ka.wiarnia został sprzedany jedne
mu oferentowi za cenę 180,000 marek. Dekret
sprzedaży został odroczony na dwa tygodnie.

dla przl
jedna rozdziela ściana"
5. L:yj i pomagaj

przemysłł

słoeB
innym

:zyc;

Je

on

.Oszczędny.

Skrupudatny

Hen~o~

--.. Hc.niu, pr~yszyj sobie guzik do mur~
r1urka.. To każdy chl'opiecmusiumieć zrobić.
Jl1Ż od kilku dni chodzisz bez guzika.
- A który guzik mam przy$~.yć, bo a':
dw~ .mi się oberwały?

1M szkole.
\ ~'''':t;zycielka" --Kto ci napisałwYPHH
wanie. St~siu?
Staś, -

nawet

utl'walićstałeillstytucjefrousimy być zawsze
gotowi do czynienia zmian,
..
płacy.
.
7~ . Nie7.adawalaj się dokonaną pracą,
2. Postępuj z pracownikiem tak .samo gdyż· samo zadowolenie wstrzymuje postęp.
jak ze wspólnikiem;. powodzenie przemysłu
8. B.ądź. oszczędnym w prow.adzeniu
z. ależy
więcejodśtosunkówmiędzy ludźmi. .
"
..
d
k
..
mteresów; podcinanie
cen, nadmiernaekspan ...
anlzeliomaszyn i . ·westyj pieniężnych~
3 p
sja, rozr.zulnemetody dystrybucji są tak sa.IDO
~.'<.:. ',amiętajl że prawo podaży i popytu szkodliwe; jak' monopole i specjalne ceny,
J~.st::tn.~w2i:ruszon,e.. ..'
....'
' przyznawane niektórym klijentom
•· . . . . 4 •. Pro~ad:t i:nteręs w. sposób jaw;ny;pu~.
.
. '
.·~li~~Il,e~ąufąnieip':lb,lic.:z;nepo~ęjrzęnie tylko
. 9; Pa~rz przed, siebie i myśl ojutrze;
ł~~w~eJ bOWIem zapdblec złym kOlljunkturom,
,

usunąć.

.
10. Bądźdobr~jmyśli i wesoły, pamię~
~ł1jątt •. że.,~lls~dniczY'B1 .. cgle·m ,.dobregointeresu .

U1Z

kiedy

Pana Marianna. prosiła p~na Wicką al.
jej kupił na imieniny bukiet róż. Na ~:rui,
dzień pan \1\/icek przynosi bukiet.
-Ależ moje imieniny są dopiero zr
miesiąc! -~ mó~i panna. . Kupiłem
pan.
wczesni e l. bo:za miesiąc to choleru wlc, ile
będa ! ~ l;:c róże kosztować.

T aŁuś •

Nauczycielka ......... Czy całkowicie'
Staś, --- Nie, trochęnlu pomagałem.

któremu dobrze się powodzi, nie ...
domaga,o ile inne dzia.ły pozostają. ~a .nim
w tyle...
.
.
. . ..
6.· Witaj zradośc.iąnowe. idee; aby

p

ktć!')

. tl. pies,

kąsa.
9kąd ja mogę wiedzieć.
szczekaći

.szczeka, nie

jest

budowę ukończono

(

się,

bój
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SEZY VĘRNON. MiKOŁAJMALlKOW
- . - i IWAN MOZ~UCHIN

Olil',młoQz;ieży:

l~'~P~zyczYJł:i.ć się także d.o>szczęś.dabHźnich.:

. ~.:·;(l'lj,e:dy~to .... dekalog .i ·4ob~~e! .!pąmyślany.
Nu~stetff.i t~;udo Jest,. przedfuęblofstwchcących
go" 8tQ6QWać:,eW . praktyce ..

nię~wYil~:, ()*~io~ej,h(lndlowef 42. uliey~ A
cp;~a:aut9łeahpią kiefuje Ju~u!$owym. Lin...
ąobtęJ!ł~. ćnA.. ~błtJdnicy piękpę. z~lp.. ·widoC1;l1ę

więń auia kłóci się z. ultranuufy-ną,
S2:pan~mpoduszek•. George. -to 'o. f/ł·.C,~n'e'
no każejczal!nej. twarzy. ··Mul1zyni, ···.r2S~rUU;:Zi_~lę}
tntl~zynkt i m\llat~i~ lubią, jFs~awe. .
IU.'I!),I:LJ:·CIo'.

gpdłp·~.$re~.'11 ~h~rt w bi'ł~~u_ Obokęupie
ll)!l,(.;~ny'brąt~lncQ~naf·plehęuszowski . F otd. mają raelę. 130.l11C bal'dzlel 'Żąło~neg0
J1,lZ z~~nął·· W rQ:Q~u~nu~ taksówek··
.
. :f.e~of i~kmurzynka w.bpązowymo'/..'1 ,$J~~~l~·
..
, ..... ~cala~ł~b~~.ydkję·. te łal:ł;Cadillac iPa idcQwvm kapeluszu. .
Timeis moneyr Topalkrótszeokteśl~mę;
,Oto
];\(!tdzi
ęl·
.
c~ara
y.~yt?~nlaJ<\
SlE~
swym,ia:skrawy;rn,k;a,
Iizjonof!1ji ulic New Yorku. P ośpiech. Prędzej!
Prędze]! Prędzej! Byle przeskoczyć skrzyżo" l1arkoW1~'i':ltolorem taksówki YeIlow fzielp"' sr7brne cyga;ro~Frzy ki~~!fłf]Jw]rliaV'
wanie uHef nl1n zabłyśnie cźerwoneświatło! ne' ~heckeJ;"y~ .. $~ tp dwię najpotężniejsze kom: t6w. Ottau],ran,a,_. jak :na.lw'~tlArorniE!~j··g~_
p!lnlę taxi .. ·ca'O.ći'ów.Nienawidzą się wzajept on :-niby sam ksiąte
Niedośt:\Tia~czo~1:' auiom.o.~iIista narazi się na n
Ie.'.,',·'
ta cIemna. skóra. T onapewno
ostre wymo'tvkl lnnycb kIerowców, gdy nie
.. ·.Pr.~ed kilkoma lQ.ty! ·gdyjędna z· kompa~ Tetowe. . ,\Vłaśniewjeźdżaią po·
przeciś.nie si.ę na czas między szeregami aut.
nJ~ obnlzyła taryfę, ~oszłodo takicpstarćpo t~r'.a (kolei napowietrzna). Jest,
!(ażdY.l:netr jezdni trzeba wyzyskać.
\J.Vątpie czy europejski szofer ocl'ltvażyłby mtędzy k,onkurent~:rl1 .w,thicago, . że wytoczQ l'l~elsz~urza.dz!3nie, . jakie. posiada.
Brudne hąłaś1iwe, zattuw~
nl) na uhcę kulomioty ,1 rozpoczęła się regu"
.się zMdebiuuo"w-ać na FHth A.venue w południe.
k~ńc01.ti~.
Jakże inacz~jwygląda ",", """'. ,...
larna
wojna,·
trwająca·
kilka
godzin.
A jeu:na~r pCJ:nimo licznycJJ vvypadków1 każdy
l~l. p~dzlenl~a) skrQtn111e ukryta
obyv"'a'tel::}innó,,v Zjednoczonych po ukończe
A cóż to za 'popielaŁefPQdJ'użuę auto"":""
niu 16 lat nloźe dostać :,pra'wo jazdy". Oso- pudło? Jedzie szybko~ skręca w bocznicę 'za Zlenuą· Tar.ua błyskawicznie.szyb
ba nie:unliejąca p:ro'\vadzić auta Ud10dz:i w niem szereg intlych otwartych. To· ~.kOl'ldu~t Tak, iak VI tramwajaeh.i a:ut()bl""""~",,n ..
New Yorku za, unikat, za orygina.Ja, a nawet 1?o~rz~bovtly, Zadnej 1?owagi. Ani się domy.. podzierxmęjniema biletów. Wrzu<;J
n,ę ~enty do· aparatu, poczet11 turni
UVtlażają ją za snoba. Ujarzfllia mi::8zynę 17
siec, ze tam, w ten~ plerwszem, zamkniętem ra Się automatycznie j . przepus~c~~ . .
letnia panna, sędziwy bussincsmen, robociarz ~~cie ktoś odbyvla swoją ostatnią podróż. hę .na peron. . Oszczędność·. na bd
\'(1 .
' , . . '
r:ażywna praczka, spiesząca po bie1i:znę J włas
vVyprzenza Je jad{plWO czerwonej 111aszyna, ~ała. Konduktorzy tramwajówi nOI!J)l~\,;J.(.\J
nym. klekotem i co '\>vldzę? - Si·wow1osa. chy Któż to przy kierownicy? Naturalnie, tylko cJ.ah~e małe aparaciki,. do który
faosjerudziesi~ci(Jldnias{arus:d:'f;, która z
George może .znieść takie kolory, wewnątrz
sprawa załatvviona.
'(erwQ:re;n .daje
po j,ilka jedwabnych kanapo"Nych poduszek, czer plell1ądzei
Jak a:merykanię nie . JlJbi~ . formalną.łQ!1 .
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.N~ zasadzie rqzporządzenia P rezydentą

Rzp~~teJ .z. dn. 9 paździeernika 1927

o errH...
gr~cJ~, ml~llst:r pracy i opieki społecznej u ..
dzlel~l społdzlelru "Kolonja Polska" w WarszaWIe -zezwolenia na werbowanie osadników polskich wyłącznie z pośród czfollków .
1'.

Idzie cicho przez ścierniska.
W tuman biały świat owija,
Srebrem rannych s'!Tonych błyska.
fY1ija wrota, przełaz miła ....
rv.1gieł wilgotnych chustą białą

'spółdzielnę uKoJonia Polska" każdy osadnik,
obowiązany będzie wpłacić 36· dolarów amerykańskich od osoby, oraz 1liO dolarów na
k06ztyprzejazduna miejsce przeznaczenia.
Za dzieci od 2dolOlat osadnik wpłaca ogółem 116 do1.am., za dzieci zaś poniżej lat
nic się nie płaci. .
. ...
,.Kolonja Polska" uzeskala 220.000 hektarow obszaru na kolonizację.

Definitywny

Jedną~~ najsłowniejszych amerykanskich
przedstawicielek sportu jest miss Betty Grimes"
zwyciężczyni w rozlicznych zawodach i turniejach. Niedawno odbył z nią pewi~n reporter amerykański ciekawą rozmowę. Miss
Grines .budowana· jest wspaniale, lecz podobną raczęj pod wzg1 ę demmuskularaym do
współczesnej

Zdaniem majem - o~wiadczyła sław
na pływaczka "'- nadmiernie, przesadnie u..
prawiany sport zabija urodę kobiety.
-

tytuł

własności

Na zczerniałe drogi wieje
I do wioski wchodzi śmiało
Przez opłotki i wierzeje .••
Przez chat szyby drobne, mętne

Śle swój oddech lodowaty,

otrzyma

l spojrzenie oczu smętne
Rzuca w mroczne wnętrze cha~1.

każdy osadnik z początkiem następnego . roku

kalendarzowego po osiedleniu. się,
lP"

}<J'~~"..

........

"

111

l UF

do

w::

Jesień

•

niż

1929 r

l

spółdzielni w l!c~bie 200 rodzin (tytułem prÓ..
by) w r. 1929 1 .930 do departamentu. Loreto
r~u~~iki Pe~u: Będzie to zątem próba. kolo ..
nlzaCJl polskIej W. PerUg . . ograniczona co. do
czasu i liczby osadników.
~ y tulem. p,?kiyCia kosztów organizacyj...
0.10 1. l kQ$4tP.W lIilVestYCyj. poniesiol1ych przez

Dyskobola greckiego f
kobiety ..

października

I
37 moich medalów, t 4 t:roferów i setki
uścisków dłoni nie :nOgą dla mnie stać się
rękompensatą za 'moje mpskuly nadr:aiernie
rozwinięte wskutek pływania.

W wyciętej sukni wieczornej wyglądam
jak potwór. Moje plecy są zupełnie męskie,
a ramiona nadmiernie długie. Wyglądam zU'"
pclnief jak mężczyzna w sukni kobiecej.
To też mimo rozlicznych .odniesionych
sukcesów, częstó się zastanawiam obęcnie,
czy dobrze zrobiłam poświęcając urok: ko...
biecy dla $prawy~portowei..

OI~ira·:ZE&i.łE

Chcąc

nabyć

proszek naszego wyrobu, nale

akcentowaf
oryginalnych

z-yprzy kupnie
wyrażnie żądać

proszków z ,.KOGUTKIEM" Gą..
seckiego znanych od lat trzydziestu. ~wracajcie uwagę ,i od
n:ucajeie uporczywie polecane naśladownictwa w podobnem

do naszego opakowaniu

. Pewien statystyk przybywa .w podróży clo
pewnej wioski- francuskiej.. W rozmowie z na...
c:zelnikie:m g~iny pyta się o liczbęmiesz

kanców.
"Siedemset czterdzieści trzy",

II

Księgaruia

I

Ł6dzka

Łódź,

"

Narutowicza ,(D;delną)

uu

--

. J lilii' .Nt
AA

ł

Zanotował sobie cyfrę..-

Po czterech latach przybywa znów do
:tej samej wsi, odwiedza .naczelnika gminy
i pyta:.
- Panie naczelniku. ile mieszkańców
liczy pańska gmina~
"Siedemset· czterdzieści. trzy""
~ Jak:to? ~ dziwi się. Cztery lata
temu byłem tutaj, i wówczas wymienił pan
dokładnie tę samą cyfrę. To dziwne!

poleca - - -

-

- A jednak tak jest.. Nikt· w ciągu tego
czasu nie umarł, a ilekroć 'u nas' urodzi się
dziecko, to następnego dnia znika z gminy
jakiś kawaler.
Dlatego liczba mieszkańców
się ~ie zmienia,

Robić zapasy masła .na zimę jak co roku
'Zwi,zek. Spółdzielni Mleczarsk.ich prityjmuje
obstalu:lki poczynając od 5.. ciu klg". i> p~~
dejmuje się przechowanil:) do zimy..

Z wiązek

Spółd,ielni

M!.łzarsklth D·JaJclarskich
ODDZaAL w t.ODZi

Al. Kościuszki 29
Tel. 3-12 i

7~~40

Ił ..

papierków --,- .dowod~i tO, *e n~ tel wolnego kraju, stojąc na posterunku, prze auta. Auta, a potem ludzie. Maszyn jest tyle,
bilety kol~jowe są specjalne łłłapki" na ścia ważnie bywa w dobrym humorze. Oto mija że wszędzie wzdłuż ulic spotyka się plakaty
nię przy miej~cu pasażera..
I<;onduktol." P9 go auto, wiozące nowożeńców. Z przyjaznym "ParkingU lub .. No parkingU. To znaczy tu
kontroli zakłada·· bilety zpowrotęm, nie .faty.. uśmiechem posyła im dobrotliwe powitanie wolno,gdz1cindziej zabrania się pozostawiać
ręką. I dodaje stereqj;ypowy dowcip amerysamocbody.Gdyby bowiem! właściciele aut
gując podrpinika. . .
.,
Prostota -i wygoda we ws~ystk\ęm. Pil" kań5ki: - "Nie ~niszczy sobie młqda lady "parkowali~f je po kilka godzin na ulicach
ka- gazet· leży wprost na chodniku bez· opieki rączek przy gospodarstwie •. Dostała napewno węższych, a ruchliwszych ...,- stworzyłby się
a kupujący biorąc dziennik, wrzuca pieniądze klucz do ojwierania konserw-' jako wypra- zator nie do przebycia. Toteż często auta pourzędowych

Nie słyszy się ·prawie tak· charakterystycznych dla W'arszawy nawoływań
chłopców - gazeciarzy. .
.
, Niema. jak . to w Niemczech, na kazdYIll
kroku, szumnych zakazów policyjnych. P oli..
cjanł. amerykąńslii- to jedna z najsympa';'
tyczniejszych. postaci za Ocefłnem. Urzędowy
mu,durwcałe gonię krępuje. Jest takim sa,..
1: . d "CyWl'lfł • C
....
mym, oywate;€w,
Ja,.k Jtiazy
,lęKa,,,.
b· . ~
we,' jak policjanci róźnych krajóvvsą do się,:"
bie niepcdoqni. \XI Paryżu napizykład stróż
he~piecx€ńSlwa, publicznego. znudzony. ustaz

do, miseczki.

wę!" Smiejesię przyłem dz.iecil1nie, rozbrajająco •. jakby· to onwłasnie wymyślił znaną anegdotkę~
Najweselszy chyba typ policjanta spoŁy..

ka

się w dzielnicy studenckiej. Ma bo na co
spojrzeć. Jakież auta tam kursulą. Takich sta
tych Fordów· szukać chyba ,ze świecą . w całym Nqwym .Yorku.
Ozdobione mnóstwem

plakatów. przeróżnej. treści: "Zatrzymuje się
tylko przed czerwon€m światłem i blondynkamW' "Niech źyje Clara Bó\v!" "Obywa'~e~~;
czy widzieliście kiedy tak piękny grucho~! [ .
WiC2;tl€mi t;ytanjamy~iezllczouych zwiedzają· ,.Uwaga - Ja jadę!" itd, Taką ro~strzęslOną
sałatęff ft)rdowską nabyć można za 5 Qo!a~ych . beZ!{:(.Dych (.udzQzie;mcÓw, od(:owiad.a
za 20 ~ "\vcale możliwy klekot.,.~to
opryskH"de, często t11wią'fo. w Londynie pogodny, trćchęuroezysiy, pe~en Hefmy,an- kieś wielkie auto' wpadana studenckiego 'k
glo .. saskiej, '\..,. Berlinie - ' srogi, .spasłymane dziaka fi Bez dyskusii9 bez far:gu sp~a~cd ~
tastrofy· płaci studentowi .5 aolaróv\t- 10 . y Wie
kiu, ,szi.ywvyptiragraf prawa iporząrltu.
.
strony
rOĘ'.staią się z U Ś.ffilechem. . ·ctk'
VII pri~ci\\'ieństwle do taultych 2rneryUliceamerykafiskle. to przedeWiZY" {(~m
ka(iski I olici'ant iD· pr~~o.ewsz;Y$tkien. ob)wa..
1

..

.,

;ów.

la-

0:

licyjne ciągną na łańcuchu takie bezpańskie
maszyny. Zato w śródmieściu rone stwo gar~"
ży.
Za opI'atą 50 centów na dobę zostawIa
się w nich samochód.
,
p onoć pewien przedsiębiorca w Clą~U
roku zrobił pół miliona, otwierając w centrumOpłata 1
mIasta .. pralInę dla samoe ho·do~'<AT
~
~.
dolar. Czyszcz€nie brudasa tn~va pC;ł 2od~:ny;
Tęgi murzvn przy pomocy hyarantow myje ~
czyści; auto ustawione n~ ~zynach t? podno~sl
'ę . 1::ta "rnyt:'okość
2-ch ff merrow.
to • znow
opada.
S1 . n
.y. '"
bl
1
1>'"
1'
na dół. Taką "p~alnię iog,oS!RWlą W1aSClCle ę
,

1

•

"..

.

Uw,

•

aut, nie posiadający szofero'!,,,",
A tak jest przeważnie. Z~ zdziwieni~m,
z ironią i ze śmiechem pytał mnie Polak
amerykański: .

-

Czy to prawda że w Polsce są pot

dobno tat:Y1 którzy kupiwszy Forda. doF-or';'

da(!) .trkYluai ą . szofera.
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w dniu

BOt)

HlleSlącu czerwcu r. b. do całego
,.·t'rc(~u osób lnając.n różne sprawy sądowe
: . ' 2szał się młody osobnik W wieku lat około
':'C-~u i pod~)ąc się za adwokata względnie
,a p hkanta aGwol'8ckiega oraz WSpólw&'aściciela
biura próśb "Remington" Józefa Halbers, pro ...
ponowal swoje usługi w prowadzeniu sprawy.

\V

- ._,

Osobiste.

wczorajszym powrócił z urlo ..
pu. wypoczynkowego i objął urzędowanie
Pan Wojewoda Łódzki Władysław Jasz ..
c~ołt.

NOCNE DYŻURY APTEK.
Dziś dyżurują nastęt:u,łąceapteki:
L_ P awłowskie~o (Piotrkowska 307), B.
tJamburga (Główna 50) B.
Głóchowskiego
(N~tut()W~c.'xa 4)f J. Sitkiewicza i S .. ka (Koper-

nik. .. 26). A.Haremzy (Po!norska 12). A. Po ..
łalza (Pl:&lc Kościelny 10),
(w)

Spis

poboro'\\'Y~'h roczn~ka'1909

Jutro t,jw sobotę dnia 12. paidziernika
'łb. winni się zgłosić
do spisów poboro..
owych w lokalu Biura Wojskowo Policyjnego
(Piotrkowska 212) w godzinach od 9 ej do
I"Sej mę.i;c~yźni uroclzemi W 1900 roku 7..a"
lQtes2;kalina terenie Ul Komisarjatu Policyine"
ioktóryeh nazwiska rozpoczynają, się od li..

•

Bardzo wymow ny

przekonywał

łatwo"

wiern.yc~1, iż, mc:że wiele zdziałać i pobierał
od nich zahczki na poc.zet naIe:i~nego lnu ho"

norarjum. W ten sposób wyłudził od brad
Fiszla i. Berka Dobrowolskich 24 złote, od
Gusta\va ]eske 25 zł.
Klijentom swym o.świadczy,ł, że na spra..
wę do sądu nie potrzebują się stawić on
wsz!,stko załatwi. Dopiero po otrzymaniu wy ..
:okow sądo~ych naiwni przekonali się o
Istotnym stame rzeczy.
. ,Nie::aleinieod tego- Halber, zgłaszając
SIę do WIelU osób poctawoil! się za aplikanta
sądowego oznajmiając swyrn kliientom, że ma
d~żur ,w kancelarji prokuratora i od niego za ..
lezy bIeg sprawy, przyczem obiecywał, że
sprawę po~yślnie załatwi za co, pobieral tytu·
lem zalIczkI po 50 złotych. I\1ającym zaś
sprawy w sądzie cywilnym prOpOnO\ila! swą
pomoc przy egzekucji, które dzięki jego wply~
wom ,mogą być zaniechane.
O wyrafinowanym nabieraniu nai\vnych
przez Halbera iwiadczy najwymowniej fakt r

Ż~ .od Moszka Re.zenblata' wyłudził on pr6c?
3(J.. tu złotych gotówką nawet i lamkę. Wsku
tek tych oszukańczych machinclcji Halber~
padło ofiarą 11 osób, od których wyłudzH
ogółem

325 zł.
'
Na skutek zrożenia zameidowania przez
poszkodowanych władze policyjne wszczęły
dochodzenie w wyniku którego w dniu. 27
czerwca r. b. sl'esztowaJy Halber~ w chwili
gdy usiłowal on w mieszka~ill Adama M1lskiegc
przy ul. Sienkiewicza, w)'łudzićod nieg{
50 zł.
.
W toku dalszego dochodzenia wlad;...
policyjne ,ustalay, że Iialber bez stałego mi<
sca zamieszkanja w miesiącu kwietniu r. :
został zwolnion} z więżienia po odbyciu kal_
6 miesięcy 2;a kradzież oraz już był karan:
:za oszustwo w roku 1928.
.
Sprawę powyższą, ,w dniu wczorajszym
rozpoznawał sąd grodzki pod przewodnictwetn
sędziego Maiba.
.
Podsądny Halber przyznał si~ do winy
i wyjaśnił, iż czynu tego dopuścił się-ze. wzglę~
du na krytyczny jego stanmaterjal~y w jakim znajdował się podówca s•
Sąd po naradzie ogłosa wyrok mocą
którego Icek Józef Halber zosta·ł śKazany na
1 rok i 3 miesi ące więzienia z pozbawieniem

.

~~

M

·P,R.

CZJI

Dełitliowa korni-sja PObOf0Wa
W dniu jutrzejszym o godz .. 8 rano w
~..l~prrty ul, Pomorskiej 18 odbędzie. się
dVd~t.~owakomisja poborowa dla mężczyżn
-.o~n'YC!hw latach od 1888 do 1908 włącz"
.•• którxy dotychczas. przed komisją poboro..

'w. Dies,tłlwali i 'sie mają Uregulowanego

sto ..
dQ siużby wojskowej.
OQ pr::eglądu winni się stawić poborowi
w,jęj WYQ:lienionych roczników zamieszkali
'w obr.ębie 2 • .3~ 5, 8 .. 9, l1komilarjatu poli~u

W pierwszych dniach kwietnia' numer
.. Łodzianina',' przyniósI sensacyjną wiadomość
o tern. że clyre~tor Widzewskiej Manufaktury
Maks Kon .grozIł rewolwerem sekwestratorowi
urzędu skarbowego. Szczegóły zajść w oświet-
leniu "Łodzianina" przedstawiały się następu"
jąco:

Dnia 6"gokwietnia do kantoru fabrycz ..
nego przy ul. Cegielnianej 20 przyszedł sek..
,westrator urzęd t1 skarbowego Matuszewski
, wraz z licytantem Rochowskim. celem dokona~ia l.icyt~cji! . Dyre~tor Maks Kon' . powie..
dZIał, ze plemęd~y m.e ma. wobec czego 'licy..
.' .5,taraniem Czerwonego.' Krzy:ia' w niedzie" t~?-t Matuszewskl .chclał przystą,pić do licyta..
1"dD_ 13b.m.o go,gz. 12 min. 30w p"t CJl ~asy" . . w,:.której jak . się pó~niej. okazało
~s.li~M~C.A.,PiQtrkowsk~ 89, p~ dl\lwasz· . zna)~~,!~ło'się9 'l'?iljonówzłotvch. W tej
k,i~. wi~~ :w,.gl()sio~c;ytn. t." Tyfus brzusznyU ChwlhMaksKon wYJął. rewalwe" z kieszeni
. "i,'W.c;,iś~ie na ,odczyt bezpłatne.
i zagroził nir:n li~'ytantowj"
Na·, skutek ·tej wiadomości· w dni~ wczo"

• ~Ift OzerwonegoKrzy~-a

Zn.tiek~B:i.e.:rB'l!aiL.· E. K. D

rajszym redaktor odpowiedzialny ł,Łodt.ianina"
radny m.Łodzi A. Now.ekowski znalazłsi<;
na rawie oskarżonych.
'
Sprawę rozpatryvvał sędzia Kopaczewski,
oskarżał

prokurator.· jeżewski.

.lbadany

'W

charakterze świadkaWła.dysław Dolecki, au·
tor wspomnianego art y kulu, że dowiedział się
o wypadku. od dwuch sekretarzy sądu Rada..
kowskiego i Bieniasia.
.
Zbadani sekretarze sądu przyznali si, do
tego, iż ~ mówili o powyższym wypadku.Na~
stępnie zeznawał p. Somerfeld y.rzędnikizby
skarbowej, który zezna.l,że historja . ta hyłą
głośną i W$zyscyurzędnicy izby skarbowe,)
o niej dobrze więdzieIi. Najwazniejszy świa
dek Matuszewski .na rozprawę się:J-lie stawil~
Sąd.po przesłuchaniu świadków iro~pa~

~rzeniu spra~y A. Nowakowskiego
l kary uwolnił.

od' win)
(p;

II

.M~g,i$~at.l1ł;: R~d.aPabjani~k~ otrzymał

~di pr~ę'd;$lęl?.io~$\;wa: . a:tnerykań$kiego"M~ks"
bf'rdzQ . ~~.ot~y :1:oąoJęrtęna iPożyc~kę, wk wo"
Ql:ę1 trahQn,~d~lar6w.Termill . pożyczki .30
lat, .opro~entowinie ~ 1-,~8proc. rocznie. Jł;e
. dynyrp·warupkie~·.u:d~ielenia pożyczki· . przez
w,p.ol'Dlli.neprzedsiębiorstwo 'jest zakupienie

: pr~ez miasto ... za, '. '114 kwoty .pożyczkowej,f
t. J. 250. 000 dolarow .autobusów marki n Maks '
które: w myśl projektu miałyby utrzymywać
k01DURikację podmiejską,
.

-

T E A T R P O P U L A R N Y.

Jutro w sobotę o g. 4 pp. i w niedzielę
o godzinie 12 w pol. bajka dla dzieci B.Her..
łza "Zaklęte
Dziś, po

trzewiczkiG&
raz ostatni wesola komedja
gj
MontgomereCgo "Caly dzień bez kfamstwa
Jutro w sobotę, dana będzie pelnahumoru amerykańska komedja J. Frunlioga
"Fenomenalna umowa1~"

TEATR GEYEROWSKt

W

sobotę o godzinie 8.20 :i w niedzielę
4 pp .. i 8,,20 wiecz. arcywesola komedjaMontgomere'go .Caly dzień bez kłam"
ttia"',

..

g~dz ..

W'swoirn czasie· głośną była w Łodzi
sprawa :28.. 1.et~ieg~ . Feliksa Graczyka, który
pod::z~s ldotm, z ·zoną· zarąbał ją tasakiem z
7..mlesl~cznym dzieckiem..
. '. ~a~~y~ ··na!ÓgowY"P.ijak od pierwszego
d:n1a P,? sluble pr~y,hodzlł do domu zaWsze
stanIe .. niet~~ź;"ym i.bił i .~a1tretował swą
zonę,k,t~ra~erp:uda nlehldzkle męki.
,W. drrugi dzieii Wielkiej Nocy r. b" przy..
sze~ ~r~czyk do. domu zu~e~ni~ .pijciny. Kie..
~Y. :z;cm~ .Jego" ro~damu wymowKl, że nawet
sV:1ęta nie potrafI uszanować Grac7yk chwyc.it
lezący nas~ole tasak. i rzucił się na żonę'
Na . krz:rk. nIeszczęśliwej kobiety zbiegli ~i~
'sąsledzl~ J~dnak zapóźno już, ponieważ Glac.~y~ow~,. J~k ró~n~eź7 .. m~esięczne. dziecko
~ema n~e zyly )U2', skutkIem odaiesionyc.h
kIlkunastu ran rąbanych t a s a k i e m . '
. .Zb~dan;v w śl?dztwie Graczyk t~omac%ył
S~ęf z~ nIC nIe pamlęt~, bowiem był kOIApletnIe plJany. Na pytanIe d~laczego w ciągu. calego pożycia małżenskiego maltretował swą
żonę, Graczyk odpowiedział; że był zły na
żonę, ponieważ widział ją, Cedującą się z. jego
bratem.
Na rozprawie sądowejt który odbyła się

v:

\IIi

Łodzi" Graczyk z"stał s-.kazanl na

J2

lat

ciężkiego '. wię.zieDia..
. :' .; , } " ; : :
.
W :'dniu wczorajsz"m rOZprtll!fl prz4ci'W~ ;
ko Grą.czylcowiodbyła· się w S 9,.d~i~ . Apela:,
cyjn~rm.SądApeI$cyjny pod_prse~·bdnictw~Jl1.'

SędZ1 7.g0 ,Po~naa~iewiczawytok . Fl~~wszej 1~~.
stanC]lzatwlerdzlł.
. . . ~.'
(p'
!

l~tę

:L...

wolno tJezzezwplen,ła

, straszyć;8traszatil\$

Ja~się dowi adujemi ~ład%e~dJDiniłt~a
cyjne w' :Łodzi otrzymaly~,okóltlj~l.'~inis!er.
stwa SprawWewnęt~zriychw~pr,lvje, t.' 'ż.w.
straszaków..
, ;o
lak\\1iadomo dotychczas$k~~~y~l'~nf
sprzedawały straszaki pe~ zez wbde~~~. .Obe<l;
nie ;Mini~terstwo skasował9 .tę$pT~eaa~ .•. ~~~}!{!
źe kto zech~ekupić· etra.szaka .będti.ei;.~~~l!
uprzednio starać się .0 ::ezwoleniew 5t~/q)~t:
wie. Crodzk.iem.
' ,(p;);
...' .\.I
l'

Nr. ~S2. -";-ar
T·

:

-

'TEoAT~
Dziś

7,:

r ..... 0'

.;:

;

~IEJSKI

'pF{Y:WĄLĘ'"

o

"MIRA'EFR Sd,
::.:,Jut,~0'W.so"bot~,ogodz. 4po. południu
po .cen.a.ch~alnl?;Say'ch (od 50 gr.) ł,Mirą. Ęfrós H
o

"W CZEPKUURODZONY".i

W sobofęogorlz.

8 arcywesoła krotocbwrl~6W Rapac~ieg() (syna) fI VI c:c:epku uro...

dZODY',~'

".,Urg'czysta Akademia
, 'ku czci Kazimierza Pułaskię~o.
". VI "~o ri.i~d:delę "dftia.13 b.m.og~dz~' ,12
w południe odbędzie się w Teatrze Miejskim
Uroc~ystą Akademja ku czci Kazimierza Pulaskiego!, .' ' ,
'"
,
Bi1etY,b~zpłafIle' rozdzieliła Dyrekcja Teatr~' PQąlh~~zy "ąelegacje rnło~ziei:yi~oiskó..

T E' ,ATR'

, .,.~ dniu wczorajszym;"ogodŻinie l-ej PO

połudnIU naulicy'Piotrkowskiejprz,y rogu
Nawr'ot ~~aźył.się tra~ic2nY'wypadekkt6ry
naszC'zęscl.e nIe pocIągnął za sobą ofiar w
ludziach.
tej porze trz'ej . robotnicy· gazowni

o

miejskiej zatrudnieni przynaprawiepoddziem
n'ych rur gazowych .39..;letni Ka~zmarek Stefan zamieszkały .przyulie;rMarysińskiej 37,
37."letni SZf;l~ąr~zylt. JÓ2:ef.zatr:ieszkały p~i,.
ulIcy KopernIka 251 334etłllMlchał Malińo ..
.. wskizamie~żkały przy ~licy T Gwarowej· 26
przez nieostrążność spowodowali uszkodzenie
rury, z której począł wydobywać się· gaz
świetlny..
"
, Zajęci Pr:ac,ą robotnicy nie· zauważyli na"
' wet groźącego.niebezp~czeństwa i 'dopiero

'K, A ME RA t N ,Y.. ,

n,:
U'

.':' ,'l)zi:ś: 'piątek pręmieragłośnej sztukiLea-

~ardti Frąnka,.K~r91 i Annąff (Powrót .z. nie ..
w~li)~ W s~ botę i' niedzielęp~:nvtór~eni~ ~Ka..
roła i-Ann.y łł .. "

_ W 'I)i~d:?;h~lęo 5 popoI. komedja Bole-

sława Gorczyńskieg6"Rzeczywistość"
o.s~ątni i po cenach'najniższych. .

po raz

'~2L

....

s

\11

ł

l

W. dpi u wczorajszym w-ybuchl. groiny

pożar

ttdyjeden z nich wskutek:, zatrucja~8zę~
padł bez przy tomno$ci, dwaj .pozostaW-bsiłb ..
wali wydostać ·sięz dołu lecz" beZSKutecznie
gdyż siły im opadły.
.
. ,~Na p,omoc, nies,~częśliw.ym"FJ.?~pi~,>
~nnl robotlllCY oraz prLechodme, kto~l'-"w
stkich trzech robotników wydoby1i'z'dołtt,"i
natychmiast zaalarmowali pogotowie ratunkowe. Lekarz. pogotowia po przybyciu na miej ..
. 'S~E: j udzieleniu pierws~ej pom(lcyofiarom
w;ypadku ,po~ostawa MaHnowskiegó' v.,,; stante
osłabionym na miejscu, :zaś Kaczmarka iSiit-.
farczyka . przewiózł karetką pogotowia w :.sta""
nie bardzo osłe.bionymdo doinu~ braku miejse
szpitalu.
(w)

Roprzą,

we wsi Huba pod

Wawrzyńca Zycińskiego i

Jana

w zagrodzie

Pańskiego ..

'Ogień trafiając na materjał y łatwopalne
rozszerzał się z gwałtowną szybkością. niszcząc, dobytek ludzki..

ł
:wypade~. " Oto Pań~kiwidząc płonąc:y dobytek 'wskoczył do palącego się , do~u C~Gąc
uratować skrzynkę z o~zcżędnQściami.W tej

chwili dom, runąI grzebiąc pod sobą;. nieszczę
~liwegowlościan~n'a"
Przybyła: : na.: 'miejsce
straż ogniowa, z! Rozprzy' pożar, 'pb kiłku~~
dzinnej akcji ugasiła,
" " ...

P omirno energicznej' akcji ratunkowej
nie udało się bezpomocY,$traży ognia:zloka.. .

lizować.

PRZEZ RADJO

Podczas

pożaru

mial miejsce' tragiczny

Spłonęły.

Z

ogółem

4 gospoda,:t:śtwa .. ~r~

całym· zapasem tegorocznYDlif~': Str~ty\:~i~~ ..

szą przeszło

200.000 złotych.

. ..~~
I'·

PIĄTER. 11' PAtDZIERNIKA 1929R.

:11

~. Wąrs.iawa ,.(1:4. 1r.5~) Sygnał. CtZasu,h~inał

z Wfeży Iv' arjack.ięj.
.
O(}j2~ 'Muzyka lekka z plyt grarnofon:owych~

. 1~.10Komunikat meteorologiczhY...
15.00: Komunikat gQspodarc~y;," . '

15.45 .•. Kofuuni~at, .Głownago Związku ·Straź)
p oiamych. '
.
16.15 Muzyka z ,płyt gramowych.
.., '.

11~;15 Od~zyt z działu .Hygjena 'imedy,~yna.
.)7_46 Mu,zyka taneczna Wc wykonaniu orkieu
'aby,teatru "MorskieOko
l8~45

'

'Rozril'aitośei.

19.;25. ,Mliz;ykaplyt

'

'. ,Wc~orajw godzinach,wiec~orowyeh wieś

, Osi»y pod Piotrkowem była te~enetn krwaw~j
bójki, ,zakończonej zabójshv<:!m.,
'..'
,
,Mianowicie w domu 'modlitwy Perli··Wiś
niewskiej zebrałO się kilkadziesiąt osób celem odprawieniawieczotnych mądlów.
Przed przystąpieniem jednak do, tjr'ćhie
wszczęła się dyskusja polityczna bardzo gorąca przeczem napastnicy, ~podzielilisię.'iul
'dwa obozy sjónistów i ortodoksów.. '
Stopniowa kłótnia zamieniła się w powazną awanturę, wkońcu:zacietrzewienie' za'

pasmików doszlodo tego stopnia, 2:ePQt\ł~P
siekiery i łopaty i r~ucili sięnasiebie.."~
poczęli' się forąullna walka pódczaa '-fk:t6~ej
kilka. ,'o~ób ..pdriioslb' powaŻD.~·talry:~·.~jCtd~~t-ś
niejaki . Herszlik . Kociołekmiesika.ńie~'.~i

Karolew zmarłpouplywie ki~kunastu ,minut
skqi:kiem upływu krwi.
.... ':. " .
.

.. ' . ZawiadomioJ,la. o wszysrlde~;"po,l~c.~'~
kilku 'aresztowań.:' :"<..• ;:..
Jak się· dowiadujemy Kociołek osieródił
żonę i dwoje dzieci..
, .\?) .

konała

gtamofonow1ch~

1,9.58' . Sygnał czasu•.
20.15 Ro~~ert symfoniczny

z. Filharmonji

. War~~~W6kiej~

.1I__

.III1~Ił,iI.lIlJglllllllłI

W K I tl'I E

Komitet Wojewódzki LOPP

urządza

na

za~ończeni~ft.Ty~odn,ią" "prolla.g~ndQ:we~? w
dniU 13 b. m. t. 1. W nadchodzącą nIedZIelę,

·wielkipQkaz, walki. chemicznej., .Komitet W Q~
h~V1Ódzki ·LOPP chcąc .dać , "ogółowi obraz
strasznej wqjny z użycienJ, gazów. bojowych,
nie szczędząc nakładu pracy i kosztów z tern
związanych Cw' celu wyciśnięcia' łez z naj~~erszyeh mas widzów~przyp~ Red.), postanowił zademonstrować

kilka'

zadań.

iaktycz..

nychzdzi€dziny walki 'chemicznej; . pokaz
składać się"hęd;zie z' trzech części.
:'
'1JNapad lotniczo~gazowyna kompanję
31 p .. S_ ·Kail~ nieprzygotowaną. do walki z
.ł'arnolotami.
..
'.
Samolot nieprzyjaeielski spostrzega kompanję. tę; zniZęjącsię zarzuca wroga bombami •gazowemi Zołnierze nie przygotowani do

obrony, rozbiegają się w poszukiwaniu środ.;"
'ków' zaradczych....
.
Obok nieprzygofowanei kompanii 31p.
p. S.Kan~ stoi kompanja. 28 p. p .. S. Kan ł
która za zbliżenie się samolotów zostaje zaalarmowaną przez posterunek obserwacyjny
istosą,je obronę.

. . -Ludz!e, konie i psy w maskach przeciwgai0'Wych; Karabiny maszynowe. , ostrzeli~
wują samolot, który rzuciwszy parę· bQ~b
wyrządziwszy małe straty nikniCł w prze...
'sfrzeniach.
.
2} DrUgi punkt programu. zademonstrowane będzie współdziałani~ samolotu .,z pie.~
chotą.

KC'mr,~m]a

31

t).

p.

S. Kr-1r:.. obH!(h'l

Dr

zycję umocnioną w rowachotacżaiący~h,: boisko W. K. S'f kompanja. 28 1-1.' pe, oSA Kan..
wspierana' przez samolot .. wykoAą f\łak.. ą:a
pozycję umocnioną_
'.
Obydwie kompanje posługiwać' się będą
przy obronie i natarciu karabinamimaszynowemi i fęcznemL Samolot ostrzeliwać> b~..
dzie broniących, się ogniem wzdłuż,· :ęk0pow" '
3) Trzeci· i ostatni .punkt prbgran1u~a,
demonstrowany zosŁanie, napad _ eska-rdys~
molotów na waźnyobjektsttategiczhy '(Płac
Hallera) wojska stanowiące obronę przed
,atakiem zastosują zadymienie objektu p~ez
zapalenie świec dymotwórczychr',~,' ,
Zadymienie ma na ceiu udaremnienie
samoloiuw tern ataku.
Niezależni~
od· zadymienia 'samoloty
ostrzeliwane będą przez działa 10 p. a. k. p.
Jak więc' wynika z pOdanego powyżej progra;"
mu pokaz, gazowy wypadnie wspaniale i spodzi€wać się należy, 'że:ha Placu Hallera wylegną.. wielotysięczne .Hmny łodzian żądne
,',

~

emOCJI.

. Pokaz ten będzie celowym,'. a' ~arazem
te m;tatnie właśnie .lIla na
Ligi Obrouy P owietrznej i
PrzeCiw,azowej.
.
Zaznaczyć należy, ie tym razem w imprezach· POW'.!l..iszycb nie będąuzyte ·gazy
pouczającym i
uwad~e Zarząd

lzc~\~ i(l~ce.

l

ODPIS.

Akta sprawy Nr Z: 2 27129 r.

Nr,

nie pubUczn· •

Wez

'Przewodniczący Wydziału Handlowego Sądu
Okręgowego w Łodzi na zasadzie art. 4 Rozporza~

'października, 1929 foku podanie do Sądu ' Okręgowego w Łodzi,o udziel(Cnieodroczenia jej wypłat

; i ':Ze- termin do rozpoznania

powyższego podania
: ic..tał wyzna:czony' na dzień 6 listopada 1929 ro~u
\'lia godZinę lO-tą rano w gmachu Sądu ,Okręgo'we'"
!to w Ł<;,dzi,ul.Zeromskiego Nr" 115, pokój Nr. 23
WierzycielepowY:lszej firmy mogą przyby6
narOzpl'awę śądową, celem udzielenia Sądo.wi wy-

Sekretarz

.

(- T. CICHECKI
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.1, OgłoszeR'!~~
'.'
. . d 0 uh
.'1,'11'r, .,.'.:.••f,1I..',11.(il1
t
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'

,. ' ,

W ,.'

11

Druliane .~~~~fJ~h
Gasy miedz,
do filtrów
. "Rabitz U do robót
hetonowyeh

~szystkich
metalach
w,yrabia i poleca

we

JU

'udzielić 'handh~jącemu Jakubowi Berkensihitpwi
odroca'enia wypkat, na przeciąg trlą:eeh miesjęcy~ to
jest. do 3-go stycznia 1930 r. ninie; BZy wyr~k oglo..
u
S!Ć W ~Monitorze Polskim i .. Rozwoju", oraz wy..
wiesićwgmachu ,Sądu i ,na drzwiach. przedsię"
biorstwa Jakuba: Berkensztata i pobrać' od tego
ostatniego 150 d.. zaliczki na koszta: mianować
Sędzią ..Komisarzem Sędziego Handlowego Gluglęf
. ,a nadzorcą' adw. Lewartowicza.

TANIO! fUTRA! TANIO!

, Wiece . . Prezes

-

Obecni: Przewodniczący Sędzi lll Okr. Zaiko- .
wski.Sęddowie Handłowi: Kan, i Sachs, Sekretan: apI. ,BerJJlan. Dnia 3paidziernika1929 r~ Sąd
Okręgowy w Łodzi w Wydziale Handlowym na
posiedzeniu pubIicznem 10zpoznawałsprawę poda..
nia Jakuba Borkensztata. W plzedmioeie odro~zenia
, wypłat i, na mocy art. 1-11 Rozporządzenia Pr.e..
, zydenta ;Rzeczypospolitej z dnia' ~3.Xn 1927 f ..
,,
po l ' t a D o W i ł:

ŁÓDŹ;' Wólczanska. 151
telef. 28-97.

·bJ J.' KISZMISZJAN

e.

wszelkiego rodzaju w suro ..
.wym i . gotowym sta~ie.
J.' OPATOWSKI Kil'ińskie
'go,134 ,tel. 54~95. Dojazd
tramwajami 4, lO, 16, 17

Podpisali ,obecni
Za zgodnaść Sekretarz; (--) T" CltHECKJ
8642-1D_ _ _ _~_1III\lIIIIII5.III!!_iIIII!III'I_ _---!IIiIII!I8III_I.'IIi1I!!f.LlS,

la
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neJ wywod'uje
nej.
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II~'

zaburzeIlia

żoiądko..

przy. ul"

, ,kleJ, zaml~nlę na l

p.o-

we nawet epidem- kOJ .w okolIcy Andn:e)a,
ję. KTO więc szana .. Przejazd .,ewe.nt. d<;płacę
bł'"lznlC"
h TEN
ZgłoszenIa klerowac do
sam -RozwoJ'u" pod W.. M,
fi

~'
III. , ',. H,',·.li.~P".rto J sprzedał
d'
",
· ,h
~)~. z .rowle 1W:~l: l 'WOle
'.Mor'
II'"
" •'1
.
.... Ieca pIC mnym...
'TYLKO
.,
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pne l :i:.a
." '.' .
_~
' m.,.;,'''....
":~~'ą raty i za gotówkę j
ineralns
od
. , • 'St. ołow~ rto wynajęeia zaraz sklep

,.', . "
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[

.

I

,I

,~: "'Cała ", ŁQcB:, wie,ie naj..
'lepiej 'kupuje się meble
tYUcó' w .zakładzie tapiCer"

skim B.. ci Gabalów Nawrot
8 •. , ,Otoma~Yf

•

tapezany

·~tele,kl'zesła;kreden6Y.

o

~
~

~

.

I

r. Uzasadnienie' nastt\.. "

l

udoił

ja$nień.

Z~202129

f,

.W y ROK
v
, ,W IMIENIU RZECZYPOSPOLITE} POLSKlEJ.

..

dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dmia '
23"gogrudnia 1927 roku o' zapobieganiu upadłości
(Dz>U .. Nr, 3/28 r. poz. 2(:) zawiadamia, że firma
..Towarzystwo Akcyjne Manufaktury Bawełnianej
Lorentz i Krusche" t mieszcząca się w Zgierzu przy
ul. Dąbrowskiego Nr. 1371139 wniosła w dniu 4

,~

sprawy

pl do' 3/X 1929

-y:!
~
~ tb Z mieszkallie~n.
WYROBU FABRYKI WOD MINERALNYCH
Karolewska Nr. 52

-I

Kił CHĄDlYŃSKI,E~O!l Łódź,

Instrumenty
muzyczne

najtaniej sprzedaje' pracownia, instrumen. muzyet;

FeUksa, BONIEWltZA
ŁODŻ,

Dla

ul. Targowa 3~
s~k6t· nauczycieli

uczni ustępstwa.'

ulica

8676--2

I',i~,.",~~~r" .1

lit

"'"
ulica. KiHński,ego 153, telefon N. 60..23
'
,ROlne.,
.,ard.eroby.stoły, oraz ,pl'Zy";, ti
d
ł
ijf1ijemywszelkie zamówie ' E
Mhuuaina Wc aS~o owa jest najzdrow- ._~ 'B,_IM
Il~rwykąnanie solidne. Na '~ . szym hjgienic~nym!lapójemo,
,~ .
.f!łYSIĄCE: chorych na ka..
r"ty~:~a,gotQwkę~
4253
ci
Min&raln~ ,W,!da: ~tołowa SWo!~ chemIc:"1 ta.r ~ołą,dka, wzdęcie, kul"
"1' ,.... ,,' .,'
'"
·S ,nym składem odpowIada 1 w zupelnoscl zastępUje cze bóle <:niestrawność
~,;crł$p;r;;edQnia zakład fry.. ~'1j ,zna~en~~uralne Wody jak Narzan, Gieshiibler brak apetytu, ogólne 'osła~
:~,~jer~~i l': z mi~s'ZkAnlem '0 Borzom l t.p.
'. . •
.'
.
,
bi6nie etc~odzyskało zdro
, .~~ro..Wólczańsska .17
~
Do wyropuMłnerQJnej WO(Jy Stołowejuży.. wie. używając ziółka, sław..
,
'8678;';""2
~ wane są tylko 'chemiczne czy~te'suro,wce.'
ne!Ionaic~łyświatDokto ..
'@\,.' 71'1 ,}~,
,,'
l. ,
Mineralni Woda StOłOW8znakomiCie wz~ac raDietla, profesora, Dni.~~, J,przlad~nia dam % pla~
nia działalność żołądka iulatwia trawienie.
wersytetu Jagielońskiego
:<~~'~;nc''''>' :dobrem punkcie~"tlo/
' A 'więc Mineralna Woda: $tołowa' jest ~ie .. Ządajcie be~pła~nej bro:
':,'.'tI',: ,~.·r.",-:ł",(!J..•· ~(',~,r.~z,~l1K."l;.,l.ąLŁn.,e,:l~)łońska G. 'zbędną na Każdym stblc. wKazoym domu, Restau sL~ury.• pouczaJąkceJ. Adresr>

i.:6

...

WhcBtl, wyho1"

wy6hJw6z~ów

16iek

me:ta;10

d!=llecinnyt'h Itr.

jowy(h i %a~I~l\}G,;n1Ch wyły~a'
czki a~erykańshje. materace ~Y:i
ślll1iala1,Q' cti'az' mlhuuce :spięty;
aOWQ 'hlglena~z.e
.Potent" do.. ~
młlblow~ch 'łdjiliikpodlug mi'! \, i
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