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W KINIE
Prosi pp. Abonentów, żeby przed uruchomieniem telefonów automatycznych nauczyli się właściwie nadawać numery i prawidłowo obchodzić się z aparatami autQma>
tycznymi, aby uniknąć późniejszych nieporozumień.
W tym ce1u"uprasza się· pP. Abonentów. żeby łaskawiezechcie ':
l~o. przEstudloWCiĆ dokładnie przepisy umieszczone na str Vll SI-lSU Abonentów
2"0. wprawiał! się w nadawaniu numerów, co można wykonaćiuż obecnie
przez cdpowiednie nakręcanie krążka numerowego na czynnych teraz aparatach. Przy tych próbach nie naleźy jednak zdEjm!}waf m~t{riLlt~ieiiJnuz
widełek. aby nie wprowadzać zamieszania na teraźnie' szei central) ręcznej.
,3-0. wrazie jakichkolwiek trudności lub wątliwcści oG:h'!.jfed:zit pOE.f2ZY telefonowania, urządzane w gmachu telefonów przy Al. Kościuszki Nr. 12 i czynne w
dni powszednie od godz. 9· do 21.
, Informacyj dotyczących użycia telefonów automatycznych udziela się równieź
telęfonicznie (NN\". 80-85 i 80~06).,
.

CZaS!! lAOPATRm mwimmUKKI nKOlnE . ~ UYHEU
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Już

Na nadchodzący sezon szko}D:Y poI,ecr.l? wi~lki wybór ,mun.~urI{6w, S'l.~nelił cIa
pek oraz oznak r:alt

j

wszelkIej gara~ruuy. ~lasny wyrol,. Plerwszorzęana lob..

ta. Ceny konkurencyjne.
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'" pewnym

niewesołym miasteczku Rze-

~Iypospolite.i -liczącym zgórą pół'n:.tUjona ludno§ci - w prasie t, zw, postępowej oczer'"
wonych :nagłówkach i zielonej tr eści. podniósł

się jednego dnia wielki ręjwach z powodu
... przepracowanici szoferów.
Rany boskie ;....- wołał wielkim głosem,
taki pan z .takiego dziennika - szoferzy prapo dwanaście, pię'tnaście f nawet szesna."

""i,

, ście godzin_ Ach te biedne owieczkU
Wyzysk kapitalistyczny! Zgwałcenie
miogodzinnego dnia pracy wraz

oś
nięlettiią

z

sobotą angielską·

, '""____

Ratunku! Policja! Na takie larum trąb je"
rycbowskich, odezwały się duchem bratnie
dusze ,.... ministerstwa pracowitości, w, rezulta"
. llie'śleditwa, dochodienia,protokuły.
Jako pendenŁ do tego wyzyskiwania bia
łych mUf2:ynów,jakimi są bezwąfpienia szo ..
. f"''Y3 kornunikuj~my P_ T. Czytelnikom au ..
tentve~ny. fakt, który przęd$tawia we właści..
wettf świetle, wyzy~k. pnu:;y, upra.wit;UIY nało"\'
gowo pt2ezpijawkl, zwane,....".' właścicielami

- .....
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suchot' pO.CZąWSZY1 na odciskach sltończywszy . ku stworzeniu sobie leps~ego bytu ~n'ośniejM,
iest Vvrszechmocny amerykański ttPain.;Expel.. szego jufra.
1er" -na takież dolegliwości w o:rgan 1 źmie
I to też dzięki konkursowe,jgłupocię·ma~,
państwov.rym-jest z reguły US'cawa - uchwa .. wierzącej ciągle swoim ,ąpostołom, którzy,za-.
19na rzecz prosta prze~ ad' hoc większość pewniaią,że życie powinno dostosowywącsię
tajnych j bezpośrednich gl'osów - odpowie .. do hemoroidalnych pomysłów papów'"prawo"
' .
. . ' -' .
dnia donośnych i wychodzących . z uświado .. dawców.
mionych megafonów - przez niepor ozumienie
Nikt nie chce pojąć? że prawo
lingwistyc4?:ne f głowalni zwanych.
być tym wał~tn nadrzecznym, kt6ry ... chr,oni.

PQwJrtno:

Mieliśmy możność

rozmawiania

rówrlieź

spokojnąludIlość od szkód, które . jej '~ogą

z r0zumniejszemi pracowJ}ikami fry~jerskiemi.
(których notabene jest niezrniernfe! mało).
--- Rano do południa psa z kulawą no"
gą niema, czytam. przeważnie jakąś książkę
mówił i,eden"- chodzę po zakładzie, nudze
sj~ i ziewam jak mops przed deszczem, właś",
ciwie naiinfensywniejsza praca, kiedy można
by coś zarobić - zaczyna się wieczorem, t,j.
wtedYt .' ,kiędyU~ta wa, każe wszystko. zamy·

wyrządzić spienione' fale źycia nie może
być nigdy fama stawianąwpopr~ek rzeki, ma.;.
jącą zmusić wodę

pod

płynięcia.

ZpOwfotem
.

".

..'

Ideałem państwa - ' niepowin~o .hyć.
pchanie palcy tam, gdzie społeczeństwo" dzię..
sięćkroć lepiej da sobie radę -- nię powinno
być tworzenie z Pol$ki domu poprawy,ątu..
dzieńca'w wielkimwydaniuj. ~cbie ':admiriis'~a
cła kręp.pwaJąpv drutenikolczastym ręce i nogi
wi~~ej . i:y wy Ul wychową.konll
'

kać, nę:wel fry:t;ier'ówp któr:zy by ośmiellii się
przed WKO jej w$zech"vładnym paragrafem wystąpić..

do

górę~

'

" 'Czas·, "już zroztirllieć'~

Iiapyta.jmy 'się własnego rozumu '.,- c'~y'
ulę lepiej, ~ęhy fryzjer PQP~tn.ił tą ~irA~~Hw&

że wykładtiikięlii

~t~fltnlk6wmięd~y r~~dem i J.ugng'~i~ ";~ł~"
musi
byćkp~Jtęe~mi~, ani t)oliefa,antP&fę,flraf/:
Mianowicie JUl pewnej ulicy wvi~ Qpi~y" 2hrodnie, j!!;ła.mał ustawę pośm!ogodzinnym
ani.
rzewnewr;pomnienia
sekw~st:r;atora. i l~y..,;
wanego :miasteczka, pojec haHśmy taksówką do dniu pracy i ci T#iele więcej zarobił po godzibu~ii,
·lub
m~lulatukft:rnego.·'
"
rejenta >-.. kt6rą ~.apłacQnci, . pocxem stanęłA nie siód1l4ej wieczorem, niż w ciągu całego
Regulowanie W$~yśtkięgo ustawąl zaCZil\W
ona na llaibHższ:ynlpoaioju...
,
dnia 1
P o.trzygodzinnych. tarciach '. praWl1yehi' i.,
Czy· nie lepiej :.byłoby ~ żeby.. zamiast, ,BZY !od, . przepis6w tl iycia .kanaH.zacii - aż do
spisaniu wreszde aktu u rejenta..;..... wróciliśmy kiepsko pomyślanych sh·ajków J zakowskiefZo ustawowo ddp~sic'i·a:łnydi·. negocjacji z p. t.
jafAźYt·

tą samą· taksówką

do domu,' po

uprz'ed-nim

obudzetliu szofe;ra, ktćrystna\~zniechrapał w
ł)czekiwanlu

ria goścL.

.

Rzecz prosta, że trzygodzinna ta praca,
przy· wal"$ztacie pracy roistraj ającu Zdr01łiie i
nisz"c;::zącą doszczętnie najlepszę siły pracują ....
ce~O Pl:oletar;atu-nie jest należydedoce
Ai~naprzez ka{)italisŁycznych burźuji, którzy
';'fprowadziIiłaidacki . system .procenlo we&!o .
·'WYrl.agrodz~nią,· Ł·.j" o.d ilości pl'zęłeehanyeh ki..
19~ę:trRW~";," :nię, 'jal~by Ław' P olsce należało
;,'t"~0d. il~ą.c# p,rzęspanyeh,gqd:dn.
, · Z d:ru~iQl<,$trony .;,,-:~ ..l$ielis1l1Y" możno ś~·
z::r(jzug1uiejszemi szoferami,kt6 .. ·
wr~e~~'>O!.śwcla·ct;c.z.:yU .. '. i~eprzyproc.enfQ~ .
ynt~.W'~P'if~~t(~~ze·J~",' Q, j, 1l.r~r"ośr:n~ugQd~inach
··.·UUi!l·,:UI@U;i:[ 'WrStatlle.<~atQ'Włć . . nażY<tie ··nietyl..
tQ!ilir..tIJ:Vj~. a;~4ł,.~\: 4la,~ięłlię! .'. .... . .

wybijania szyb wzakladaCl1 fryzjer;;kich~po" ,m.ałżol1ką obywatela RzęczYPosPQliteC .~;.: jest
waznie,sięzasŁs:no\\1ć .6' realnych 'sposobach absurdem, i .stosowanie',a.l~.l(}nge: t~'~o·~ystę.~
powięJ{szenia za.robków~~.:tlawet kosztemzre": mu. zamiel.lia panst~ó po!róGhu, ale. stale;:w·
zygnowaniazwątpliwej. wartości dobrodziejstw typowYflustrjapld. "Poliz~istaąf~ł ~dzie .nię,lDa~,
wem :kichnięcie będziewYl'nagało .. dłutsztcn.
"- prawa?
Wyrzekamy
etatyzacje pr:z;ęmysłu. ale sta:t'f:iIl i 'ustawowegó· zezwolenia, udoty~z~~~~j"';
tu ;eststokrOćf;!orsza etai.yzacjad1.\chOwa. ek~PPzytury starost'"1a"gtod~kięgo, ". .: ... '. ':"
kt6ra ucina z miejsca wszelkie zdrowe 'pędy
A. Sł

na

..............."••••.~.w.l......M.Ut..li.łl~.F........,. . . . . . . .. . .
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.' ,.WARSZAWAt 12•. 10.. Dzjśpo~'ol'ud~
:r.tiu zb~er.się. Cerll·alny ltc.mitefVl/ykQluiwczy
PPS" }Ub~ zasrada . naczelna tego. 4trcnnict... ,
w ...~ KQl;mt~twykfłnaWczy l:nzygdfowae ma
;~t~w;;rnr9z·ąpY~'.~~t'odniczy,u . wOJoskLirezo}ucje na. jutr2;ęjsząradę. ' .

pi~,~lfstY9~tlY~~ ·~~~fei;t\ął,~eooll

Wyz~rs~p;w·~'.• ~~~«R~n;ilC~~nT~llolte:jl~łą~rp dtyl..
uS1:aw;a:;s'~·imo;~ia~.·. . w~ględnie.~Qzpórządze~
nie, Z~O(;ą~tJ$t~~r,,:,~~t;e., ura~qją,życie i
zdrowie tysięcy przeptaCOwanY9DPpnadsiły
pracowników 'tego zawodą.
.
Bowiemf;edynymśrodkiem,
bolączki i choroby w organiźmie

na wszelkie

.

luazkim,od

Ch,u:'~ktet~fii~ znel'n j e,t, zew edleiaLn1ie.r~eńpQdczas p:p~i~dze:nia rady poza 'gPl!~'"
wami. 9r~ąni.za~~jłleJlli' h,dzie' tylko: jc~rdenT."

.

.

.?o~łowie ~ocjDIi.l5liye!trit.'Wnoszą~t~~~~t~ó~

J6w, J~klC w tej ChWlh patiuJą,wyrazalą.p~~~i;;;
~onam~, że,. zar6wno opozycyjne,. ,', :rez?1'tic'Je.
Jak wu~osek. llchwalQQyp/zez .C~yy,.~~~~,
parla~entam,!domaB~j,,~l:' .j•. ;:vr"'l;~~.'.e.· n.Hl.,:'..r;.~.• "t.· •

tl1mm~ufnoścl ~Z2ldOWl dr~. SWlta.lkle,of~!Bi'(I.
przez rAdę przyj~te jędnomyślm.e, ':, '
.

fe~at PO!ltycznY1 p.rezce$a .CKW~ ,posła BarIi..
cklegQ,)a~ wia;łQ:t;'lo .najba,rdzi~j ,ni~pr~eję ..
dnanego opozycJonisty.
.

·Ja~.si~dQwird,ujelny wnioski p~zedlo~Q~'
~opi.e 'i skraj n, eJ" , ,

ile rad~.H!F ~~M, ijtrz;y.mane' w
opozyc.Ji) .' ."
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którymmie8zkaMacDqn~ld, znajd\\~~·.$if~~ił
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źe ""p~y~(i)ID~~a,
kwater~. WbjśkoW4.0~.tt9ŻrPOść~.Jef~;t:f:r:ft~ę~~:}:il.!~
dozorem.' t y iupolicjant6w,

na. pblli~waż przybyw'ająee", Am.efYC~Org~\",i:'}
nizacje Jrla1(ld~.kichnacjQ~~list6~~gro~ił~.!,.;~.łt,·· '.'

Donaldowi~amachedl,. it&by

w.tc.;tl
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Ozisiącioro pr1.y~3zań
BERLIN. H. 10. Prasa tutejsza podaje
sensapyjne wia[- omaści o chiałalności czerezwyczajki w ambasadzie sowieckiej w Paryżu. .
.
'.' ·.Były radca ambasady Biesi~dowski zapewnia stanowisko że delegat G.P.U. Roj4
zeman .faktycznie miał zamiar usunąć go ze
świata.

Francuski personel ambasady w krytyw
cznym dniu urlopowan(\ i zastąpiono go przez
~łQnków czerezwyczajki. Wielka brama pro.wadząca na rlle de Grenele, zosłała zamkię
ta łańcuchem, podczas ~dy zazwyczaj zamy..
kasię ją tylko 'na zasuwę.
Biesiadowski oświadczył, iż jest stanowczo o tem przekonany r że miał być zastrzelony, zaś zwłoki jego przeslanoby następnie
do M cskwy VI kufrze dyplomatycznym.
. Nawet or-ecnie nie jest pewny swego

, życia.
.
Jeżeli Folibiuro

zadecydowało,

iż

jest

Dla

on niebezpieczny dla Sowietów, wówczas
pr;~dzej czy później w jakiś sposób będzie
zgiadzony.
.
Dzienniki donoszą dalej z Moskwv. że
ambasada paryska otrzymała ścisłe instrukcje
w spra.wie zbadania politycznych nastrojów

(C~Plfr[~hi by

1.

Vi,' tym celu nadesłano kwestjonarjusze.

24 pytania, które każdy urzęd
nik ambasady obowiązany jest wyczerpując.o
wypełnić .
Wszyscy niepewni urzędnicybędąbez·
względnie zwolnieni.
.
\Ve wtorek wysłał ambasador Dowgalewski speccjalnym samolotem dwa kufry
tajnych akt do Berlina.
Ambasada znajduje się w słanie roz"
kładu.
spodziewają się, że około trzech
czwarŁychurzędników
ucieknie;
oprócz
dwóch, którzy - rzecz prosta - pojechali
już w kufrach do Berlina.

cit

4
5.

6.
7.
8.

b n

tyki

żródła,

ie

Trocki oraz Rakowski wystosowali,z Kon
.stantynopola pod koniec wn:eśnia r. b. proź. hę do. instancji kierowniczej' rosyjskiej partji
komunistycznej. W prośbie tej petenci proszą
o przyjęcie ich do partji Trocki zwrócić się
miał do swoich zwolenników z wezwaniem
aby. również }:rzyłączyli się do jego kroku
powołUjł1C się na to, iż kierunek partji stali-

.

RYCA, 12. 10.

to

TASS" donosi o szcze-

gółach podjęcią lACO.OOO jen przez b. attache
wojśkowego carskiej Ro~ji w Tokio płk. P od"

tiagina.
. Jale wiadomo. Podtiagin mial oddaćtę
sumę atamanowi Siemionowowi, dowódcy od.;.
działów białych walczących z sowietami w
Mandżurji.

.suma powyższa pochodzi ze słynnego
skarbu złotego admirała KoIczaka, cowódcy
armji walc%.~cych z· sowietami na Syberji.

RYGA, 12. 10. W Moskwie odbył się
wielki kongres t:ropagar:dy ruchu komuD_istycznego w~ród kobiet z udziałenl okolo
1000 delegatów.
Odczytano

•

sprawozdanie

stwierdzające

••••a ••••••u •••••• EB •• a ••• -

ystrzegat

się

t«:rwarów

-gumGw~th nlr:eu~olriik"

fJri~ -- ~~In~v~itów

ani fundu&zu

jest.

A. Sil

Zarząd

związku' Sp8ł...
wyasygnować 75
budowę kolumny c-zołgów.

RYGA, 12. 10.

uległ, ostatnio

dzielni sowieckich uchwalił

miljonów rubli na

Uchwały takle mają :zapaść

na.

dach spółdzielni prowincjonalnych.
<

~

Ochrona foł{atorow· w BolsZ8Wji;
Nowe

rozporządzenie

ciekawe

wyd:ał

w tych dnia(:h sowiec;ki komisarjat spraw
wewnętrznych. Jak wiadomo, pr?wo nacjonalizacji z domów przysługiwało dotychcz·as

w Rosji nietylko komi:;ariatowi spraw

III

wew·

nętrznych. lecz i wszystkim komitetom wykona~",czym rniejscGwych sowietów. Otóż no"
rozporządzenie rr:ini:.;tcl'iaJne ,pozbawia
sowiety tego prawa, ustanawiając.. iż w przy..

I

we

p o rozstrzelaniu admirala Kolczaka przez
bols2:ewików, Podtiagin 'zd~p~mował tę sumę
w banku japońskim.
.
Poselstwo sowieckie w Tokio od dawna
prAwadzilo rokowania o' wyp~acenie tej sumy
rządowi sowieckiemu i uzyskało ostatnio wyrok sądu japońskiego na obłożenie tej , sumy
sekwestrem..
.' " ,
Dwie godziny przed nałążeniem sekwestru zarząd banku wyp!~cił j~d~akże Podtiaginowi calą sumę.

y

Niz yl

wołu.

tym~r~tarRe 2ł'biegi SOW,8e. .
15 miljon. nil czołgi

radykalizacji, wobec
czegp nie istnieje już żadna zasadnicza rozbieżno'ć między' oficjalną' polityką partii a
stanowiskiem opozycji lewicowej .
Trocki żąda cofnięcia represji w sŁosun..
ku, do opozycji lewicowej. Proąba Trockiego
do dziś dnia pozostaje bez .odpowiedzi. Kapitulacja przywódcy Trockiego w kołach nie..
mieckich trockistów wywołała wielkie niezadowolenie

t 're ich

JEny,

ani

dytó\v, dla których jedynym wymiarem kary
może być kara śmierci.'

r
nosi z cobrze poinformowanego

rządu.

porządaj

dyspozycyjnego. ani samochodu służ
bowe~Of ani sekretarki osohistej, aaj;
stanowiska osła, którego to wszystXo

chjńsk5e stanowią. objaw zwykłego
bandyt)'Zmll. Chińskie władze wojskowe ot..
rzymaiły polecenie, aby traktowały wziętych
do niewoli jeńców bolszewickich. jako ban-

Berlin i 2. X.-"Berliner. TacgebIaU" ,40- nowskicj

.

Czcij przodownika Twego i Urząd
Skarbowy.
Nie zabijaj lepiej cicho utop \ł
Fajansa. , Nie cudzo"łóź boś nie w Biarritz.
Nie kradnij - póki nie masz odpowiedniego st<:mowiska.
Nie dawaj fałszywego świadectwa - .
dopóki nie zapewnisz sobie mile...
nia sumienia i głosu prawdy• ...:..
Nie kiwaj palcem w bucie...... bo
ustawa prasowa nie dopuszcza kty-

'tO. Nie

Charbin 12110- Dyrektor azjatyckiego ryforjum

departamentu wnanldńsldem m1ll1sterJum
spraw zagranicznych, 'l żou-Lun- \\ an, oświa
dczył dziennikarzom charbińskim, iż rząd chiński nie uznaje, aby między Rosją sowiecką
a. Chinami istniał stan wojny. Wobec tego
stałe napady oddziałów bolszewickich na te-

Moizesz)

Jam jest twój pan i władca, który cię
przez most wywiCódł w pole - gdzie
moźesz śpiewać pierwszą: brygadę do .'

2.

zawierające

11.1

fcisce

woli.
. ..
Nie będziesz miał inllych generałów
oprócz miaRO wanych pr'zezemnie.
3. Pamiętaj abyś dzień 19 marca świ~~

wśród urzędników.

9..

I

katn~~~'~cw VI

bo s~i&h

o~

szłoścl .. nacjom::!izc;:cja" domów w Rosji od ...
bywać się może jec~ynie napódstawie rozka-

zu komisarjatu spraw

wewnętrznych.

PRIEZ RADiO
łUE()Z~ElA!ł '3 pe~:tnlhERłdKA '1929

R.

Nabożeń~two z Bazyliki 'J7ileńskiei.
Transmisja pOI'auku z Filharmonji WaT
szawskiej - Utwory Czajk6wskie2 o
14.00 fłPrzedzimowe pr~ce w pasiece - wy'

10.15
12.10

lruc

III

I

masowe zabójstwa komunistek. w ]republikach
sowieckich, zamieszkałych przez. udność wyznania mahometańskiego. .
W krajach tycn dekrety sowieckie o
równoiprawnieniu kobiet i. zniesieniu zasłony
na tv. arz, wywołały wielkie wzburzenie ludności miejscowej, która wyraża się we wzrastającej z każdym rokiem liczby zamordowa-

nych komunistek.
\li lepublice Uzbeckiej zamordowgno w
roku 191.7 - 48 agitatorek komunistycznych,
W roku :928 3U9, a W roku bieżącym. do
lwgo października - 355 kcrr.unistek ponIOsło
śmierć z ręki fznatycznych obrońców ~wycza
jów religijnych na wschod::ie.

gł osi p.

K.Bajorek.

otIzymać 2eGO
metrów buraków
pastewnych z hektara" - wygI. inż. \Vaclaw Tarkowshi.
.
15.00 ,;Co slychz.ć o cz€m wiedziec trzeba"

14.30 . Jak

--

wygł,

dyr. Sz.

l\t!ędrzycki.

.

Jak dcsz~~
ma1Btku sławnl miljonerzy
ł!
&
.... ~
t . . i,.....
opOWIe PF !""ugE:::1jUSZ r O.(:;..;~;t,.1
•

1f. •00

16.00
16.40
sor
16.55

17.15

J.(

Muzyka zpKyt

"Żydzi

w

#

.,• .

<;o

grac 0 _o now yCłl.

P:~dcstyn;e" -

wygI.

prcfe~

Alek:sander Jano\vski.

Muzyka z płyt gramofonowych.
"Z życia Szopena" - wygI. profesor

Henryk Mościcki.

2(1.30

Koncert wieczorny popularny,
,. WrazE:nia oz Lourdes" z poctróźy._ spram
W02dawcy radjowego) opowie p. T. Keteis
ki.
23.00 Mu::: ~:8. ~r·.r..ecn1a$

~2.00

Relultaty ~ra~u· ,[~r~ny II\{at~riYI
~ybk.ie tempo budowy domów miesz'"
.k.lnyc.h doprowadzito do tego, iż v: czasach
ostatnich w Pradze panuje nadmiar wolnych
mieszkań. Ceny m'ieszkan w nowych domach
które. przez dłuższy czas utrzymywały się na

poziomie, zaczynają
d7isiaj dla średnio
zamożnel rodziny sprawa mieszkaniowa prze..
stała już być kwestją palącą. Gorzej przed..
stawia się sprawa ta w dalszym ciągu dla
biedniejszych warstw ludności, które zmuszo'"
lie.~ wciąż jeszcze mieszkać w prowizo.rycz...
bardzo . wygórowanym

ostatnio spadać, tak że

nikogo nie trafi/a. Mimo to dozorcy rzucili
się do uć;eczki alarmując policj '.
lpewnej chwili posłyszano trzeci strzał
a po nim bolesny krzyk. Jak się okazało nieznajomy strzelił sobię w br;zuch. W ubraniu
iego znaleziono dowód osobisty n~ nazwiżlc.o

y:;

nych baraka~h,w wilgotnych suterynach, kolonjach wagonów na krańca.ch miasta i t .. d.
Chcąc przyjść z pomocą i tej naibiedniejszej
części mi~szkąńców stolicy Raja Miej.,ka Pragi· postanowiŁa w ciągu najb liższych 5-ciu lat
wybudować kompleks nowoczesnych domów,
w których :znajdowałyby się wyłącznie małe
mieszkania..
Według dotychczasowych dys~
pozyc.yj powstać ma w Pradze okota 10.000
tanich mieszkań f przyczem roczne komorne
w takich domach miejskich wynosić ma najwyżej 1800 koron (okola 500 zJotych).

Wtadysłswa Możuchowskiego przedsiębiorcy
~udowlanego, zamieszkałego w Mokotowie. Przyczyna samobójstwa - niepomyślny stan
j~ter~só:v z powodu zastoju· i braku kredytow Mozuchowslct zmarł przed pr:r.ybyciem le-

karza

I wśród adwo«atow

się

psuj B•.•

Przed kilku mieadwokata Prauna
za oszustwo i sprzeniewierzenie na karę 15
miesięcy więzienia. Z powodu odwołania prokuratora, sprawą zajął się obecnie Sąd Apelacyjny, który zwiększyl karę do 3 lat wię
zienia.
Sąd Apelacyjny wziął pod uwagę stano ..
wisko oskarżonego i wysokość szkód wyrzą
dzonych.
LWOW, 12.10. AW.

siącami sąd karny skazał

II

lU

D
W czora; wieczorem w Parku Ujazdows
kim. Warszawie w pobliżu Belwederu· siadł
na ławce samotny męzczyżna·· i rożejrza wszy
się podejrzliwie w kolo
wyjął rewolwer i
strzelił sobie w skroń. Odl!1los strzału usłysze-

I

Wart,.
nom.

Papierypr OCenfDW8

8. pr~ l. Z~B.Gosl?' Kraj 100) .'ti
; pr.. Ob. kom: B,G, Kraj. 100.· ~

8 pr~ L. Z. Pa.ll~ Ban. Rot 100) N
".: pr. Poi. Konwersyjna 100 zł"

lO pr. '(on.w.Poi. Kolej·:1 00 ."

; prlpi)ż~ Dol. 1919... 1920x 100 dol
5 pr, Poż. Kolejowa . 100 fr~

5 pr Poi. ·Prem. Serja II
.

z )928

5 dol.

:4pr.Tow#~reCl,Ziemska 100 zł.
.4J./tpr.,
, , 1 00 ~
S'PI
"' ....•. ~,.,. . ~., .
100
.11(

••.

:

~ ,41I!~r.li8ty za&t .. Łod:r.i 100 :
,4, ,pr
,,~ . . ," .' Wars2100 ,.

t...odzilOOIt

liatyzast

Firley

Łazy .
Wysoka

Dys~ontówi

..'

Handlowy,

. ••

" 100
• ..

Chemiczne

50
25

Cerata
..
Sole pc·,i.:'ls~we

Grodzisld
"
Kijewski Scholtze_

,

~tr60l.

.

50 ,.
100 w
,lO "
100 "

.

Elektr. Dąbrow~ . "
E.lektrycznosć.
fi'

habeJ

.si ła

III'

) SW1atlo

_~r'!...-.

9

,

..

II

,

•

f

..

,

•

•

p_ T.. E 30 "

~ fi.
•

••

1l em

I

•

10.0.
10 "fi
10 Ił
50 "

-_aamB••R___ B_a-11

.i zakładów

lIH.

hutniczych
,Warsz, T .. Kop. Węg.l00 zł.
,J

\

Naftowa
Polska Nafta . 5 7 . t

1#

II

II

krycie I reperacje wszelkimi materjałam
uskutecznia szybko, soiidnie. i tanio.
Dogodne warunki. Pierwszorzędne wykonanie

"~50,,

,

"

•

10Q.

25 ł'
50 zł.
25,.
25 Ił
25 fi

50

I

Statacthowice" • " 50 fo
Ursus
1#.".
15 ~,
Zielelliewski
. 100 u

, 78.50

Fa"brykWyrtl Włók;.
Zawierde ." " . ,. 30 zł.

.

,

lO·

. !

'

!'

•

Przedsięb_ ł--lilndlo VI?

Borkowski ~.. 4· Ił 25 zł
Jabłkowscy. - , f 10 Ił'
! Syndykat Rot Warsz. 20 n

I

100 11'.
: 25
•

4r

f'
,

Pl'zedsiębiarstw różn
~ , .105 zł.

legluga _ ..

Bristol
Majewski i S .. ka.
~ Lombard
! Pustelnik
.
rP
,fi
fi

•

• 665 "
• 35 ,t
100 "
.1 50 "

Łódf. SE~ATORI·~~A
.
.
,

18

leł ..

12.. 13

.11 fi 1111 IIUI 1111_ 1111 at lIliIIIJa.,
, "·t

.

.L.yrardÓ'w

MACI

41,75

u

171.70

daberbusch _.
Fle'ebata...SzumiIil1
Spil'vtus. I! " l!

50 zł.
100"

mowy.
!m'

Spożywcze

~2.50

Elektryczne

Pol, Tow . Elek.

zł.
,~

niema

zł.
JO "
100 "

Orthwein.·' ri " .
Ostrowiec Ser. Bl.
p ~tów6z_ • •
P ocislc '.. II"
,
•
Rohn .. ' " /~ ,. " .
Rudiki. ~ ' . .

#

III

II

Norblin..

100"

Pol.
rzem we Lwowie 100 "
Z.achodni ' ,
II
25 fI
Zw. Sp. ZarobI! ,
100 "

II

II

zł.

'. lQO"

znajomiony zdziałaInośdą całe~ó ·~ystemu

. Fahryk •. Metlowych.
C~gisltJ,ki
..
/I
•
50 zł ·
Ldpop " » • , _ 25 lU
'MQdrzejów
II
;0"

.,

. ' " ••.. ~

Spiess

Kopalń

f.

Pomysłowość boIszęwick::t nie zna ~ra
nic. Chcąc robotnikom ułatwić zrozumienie
doktryny komunistycznej f postanowili działa
cze leningradzcy powołać do życia. specjalne
seminaryjne kursy "zdrowych nerwów", na
których part;yjni komuniści i działacze zawo"
dowi obznajmiani będą z zasadami działalno
ści systemu nerwowego, z higjeną prac:yutny
słowej itp. Organizatorzy tej akcji wychodzą
bowiem z . założenia, że kto chce należycie

nerwowe,~o cz.}'owieka:. O, zdrowychzasadacb
działalności mózdu u bolszewików narazie

t;o

•.

Standart..Nobel

,.'. . a.•ąk,;()~~·

BO. ~w.
~...ł::3o.veri
Gr
.r. ;J..J..

Fabryk cementu

Kursy "zdrow!ch -'O€łrWÓW"

rozumieć .. wskaza.nia marksizmu,
powinien
mieć przedewszystkiem zdrowe nerwy, te zaś
może mieć i ylko ten. który należych~Test za-

Michałów: .. : : : 10'ł

60,00

.

li! ch
12 X

10 u
. : 100 .,
1~ O "

Warsz. T. Fabr.cuk.r~ 10

42,25
48,90
75.25
4425
63.75
·59.00

UJ

PI.

Goslawice

·

.z.

Puls

Cidchanów • ..
Czersk . "
Cze stocie;6

Dnia

100zl.
.. : 40· "

50'00

4r),,;·.·.~.r.'··\·~qi.·.·.,~()nweJsyina
~>,:: f~;'" .,Jllp,()V ą;r
·~1.925r... 1oozl.;'.;:,:::,5~/ifPri'r02;•. lf~on'Wętsyjna ....
.; 6?,!.,.i~ąr,SZ. ,:z .l9.26r lOQ"
{f'l' JP f~( ~onw~rsyjn
.,~.~ar~;z:., z1926~, .100 .;

P olsJc.i

Fabryk cukru
Chodorów

94.00
, 94.00
9400
67:00....,..
60,,00-,
9200

szczęście

TranzaKcle

Wart,
nom

Dnia 12. X

.,

:,'_kÓłP

Kula na

6FI JAl

T.ranzakc;;7. złotyca

ObXipo'ie

.

Huknął drugi strzał.

lasta VI ne

L· 'jsł,

pr..

nadbiegających.

lA SKA IEt

A

8

dozorcy parkowi, którzy póśpieszyH samo"
b6jcy % ratunkiem. Na . ich widok nieznajomy
powstał.z ławki i wycelował z rewolweru' do

Ii

•
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fo tamtej stronie
:.. ,,9to iedyny w .S.ztokcholmie' . p.olicjant
uzbrojony w rewolwerH~zrobił uwagę· towarzyszący mi Szwed, gdyśmy mijali Bank Pań
stwa.

.,Ainni?"
Posiadają jedynie gumowe pałeczki. Ten
może .i ma własną, prywatną broń, ale
właściwie jest to surowo zabronione'~

i ów

"Być może było w tern trochę przesady,
faktem· jest, że w Szwecji policjant jestraczej regulatorem ruchu i opiekunem przechodniów. potrzebulących pomocy. bądź informacji, niż stróżem bezpieczeństwa publicznego w całem· tego słowa. znaczeniu.

Szwecja jest bowiem krajem wybitnie
spokojnym, krajem spokojnej pracy. Szwed z
temperamentu- flegmatyczny, dzięki' ćzęścio
wej prohibicji - trzeźwy, z natury uczciwy i
pracowity, jest Obywatelem statecznYln I spokojnym.Pijaństwo i nędza - rodzice wszelkie ..
gO występku~ należą tu do rza.dkośd, uczciwosć zaś jegt wrodzonym i pielęgnowanym
rysem cherakteru.Toteź nie trzeba się dziwić, .że sprzedawca gazet zostawia je bez
opieki na ulicy, a przechodnie sami placą
i odliczają sobie resztę, lub że statk.i kursu'"
jące pCffiiędzy sherami pozostawiają na przystani korespondencję i paczki bez żadnegr)
dozoru i nikt cudzego nie v. eźrnie.
Szwed z dumą twierdzi, że gdyby w
najruchliwsz;ym punkcie miasta pozostawił
swą walizkę, nazajutz napewno znalezłby . ją

C~ytefłt'clwo VI Stanfłch

.

w .terr. sąmem lCiejscu, chyba, źe ktoś uprzejmy, zobaczywszy adres, odniósłby ją do do~

mu.

Drugim, obok uczciwości, zasadniczym
rysem charakteru Szwedów jest pracowitość.
A że w Szwecji każdy znaleść może pracę,
więc nędża jest tam zjawiskiem znacznie rzadszem f nii: w Polsce. Klęski bezrobocia Szwecja nie zna zupełnie, I nic W tern dziwnego.
Wszak na terenah mało co mniejszych
od Polski zamieszkuie zaledwie 5 i pół miljona ludności. Daleko posunięte zdobycze
socjalne i opieka społeczna grubo rządnej
pomyślane nie u nas, wysokie płace, oraz
dobre warunki mieszkaniowe, stanowią o dość
wysokiej skali życiowej, tak, że· każdy może
uczciwą pracą nietylko· zapewnić sobie znoś ..
ne warunki egzystencji, ale dojść do dobrobytu, Robotnik szwedzki nie ma właściwie o
co w~lczyć, zwłaszcza, że go tam niema kto
podjudzać, A tutejsza socjalną demokracja,
wszelkie· demonstracje i wystąpienia ·organi..
zuje nie z wewnętrznej. lokalnej potrzeby,
tylko dla zadośću.2zynienia i~strukcjom i wy ..
maganiom drugiej międzynarodówki, Ale robi
: to się bez zapału· i bez wiary.....
Komuniści zaś, kładą wielki nacisk na
powodzenie roboty w Szwecji i obficie sypią
zlotem. Dzięki temu, że w roku 1927 sprowÓ..
kowali i przegrali strajk górniczy oraz stale
pchają
klasę
robotniczą
do niepoczytalnych wystąpień a skutkiem tego coraz
bardziej tracą na wpływach,
Wszyscy tu bowiem zdają sobie sprawę,
że wszelka walka jest wrogiem produkcji i
obrotu, a więc i dobrobytu. Ponieważ zaś
(. ążenie do dobrQbytuprzez uczciwą~spo"

kojną ~prace jesŁzasadniczą cechą życia-szwe

Zjednoczonych·

Według dsnych. oglorzonych przez Ame
rykańskie Stowarzyszenie Bibljoteczne 95 pl'..
ludności Stanów Zjednoczonych kupuje i czy
ta dzienniki, 75 proc.- czasop~sma a tylko
50 proc. ludności kupnje i czyta książki. Mimo dobrobytu i wysokiego poziomu cywilizacyjnego jest w Stanach Ljednoczonych około

5miljonów analfabetów.

dzkiego, oraz jedynym obywatelskim nakazem narodowym, więc spokój wewnętrzny.i
pokój międzynarodowy nabiera w Szwecji
cech nie jakichś haseł teoretycznych, do odświętnego użytku przeznaczonych, ale wska..
zań zasadniczych, na których buduje się przyszłość.

nemi

Pokazywano mi pracująceio Z zakasarękawanłi murarza, który co soboiag

rówką do żony. spędzającej z d:itiećmi lato
w jego własnej \\TilB. Murarz ten" oczywiście.
nie jest regułą, ale jest-ideałem każdego
Szweda. I w istn.iejących .. ustabilizowanych
warunkach życia każdy, choćby był robotnikiem, pracując i oszczędzając może doiŚć. do
dobrobytu. Dlatego też Szwedzi nie szukają
szybkich a nieuczciwych sposobów dorabiania się, boją się wszelkich zmian iwstrzą'"
sów. są na ogół ludżmi pogodnymi i zadowolonymi, O tern zadowoleniu i. braku ochoty
do robienia jakichkolwiek eksperymentów
społecznych bądź politycznych może swiad...
<

czyć charakterystyczne przemówięJlie w par'"
lamencie jednego z przywódców socjalistycz-

nych, który oświadczył, że socjał-demokraci
nie wysuwają konkretnie sprawy zmiany ustroju, gdyż w razie wprowadzenia republiki
socjalistycznej nie widzieliby lepszego kan...
dydata na prezydenta od ..... obecne40 króla.
p odajemy umyślnie tą korespo1łd~ne}ęf
aby czarnoskórzy tnbylcy mosili się pł"ze~o ..
nać. że najlepszym wyjściem z nędzy i upodlenia jEtst współżycie pracy z kapitałem..
l

Pomięd&y $ij$~ir.:."'-~\."'~~H.

Pani Śl-imarczyńsk'a: ,.It*iechie p.-n.i po ..
patr.zy, nasz maIy Jozio zaczyna ju% chodzić!"
Fani G.ąhabka.: Całkiem jak ojciec•.•
Pani Ślima:xczyń.ka: (ździwiGna)- ~
całkiem jak ojciec?"
Pani Gąhalska: lISN.Q, pt',zcGie
·samo
chodzi pan" ..>Hmarcz,nsImł bedy ~·l!ane
z; knajy,y do domu}"

'*.

W dzisieJszych czasach.
Ojciec (z dołu schodów do có.ki . .
g6l'·ze)- Zosiu, co ty tam na górze r~iH?
Zosia. - Myję włosy mamusi, papo.
Ojciec_ -. A . gdzież, mamusia. jest kż
w domu?

skończywszy robotę, wyjeżdża własną moto~.. ::-~~ ~ft;'H!~l;J.;;?!'j;;~~Ilj~""~~"".
""'_1ltlI
...."""'_mo.?,lO!l
•.;;..f"-"'!:'!;';:'~~~;;;!J:
~
..~~rn.~5I'l'l_,:p.mll",~!II!f.
- .- .!!I':;--::";~C;;:.~_oo
•.~~~~:t"'l-~""'~-~~~$.!ltTIł$"Ij_::1t . .-rr=.;ieĄ",,~,~zc

1)

Byłby

to czyn nieetyczny., a

może

na-

wet nielegalny, i krzywdzący tych nielicznych
którym przysługuje wątpliwy przywilej prze..
siady'wania -za kratą Broadmooru, tego doczesnego zapiecka dla wykolejonych spole ..

cznieelementów - byłby to czyn godny
n3gG'<ny, gdybyśmy takiemu· a:
matorowi więziennej strawy i pretedentowl
najostrzejszej

do więziennego tapczanu rzucili w twarz sło
"zbr.odniarz", zanim kolegjum uczonych
kryminologów i grono miłosiernych sędziów
skaże go na
wieczne spożywar:-ietej pierw ~
szei, oraz beznadziejne wylegiwanie się na
tym ostatnim. Choćby jednostkaf o której mo
wa, osiągnęła szczyt swej bandyckiej reputa..
ej i, a imię jej dawno przeszło do legendy :)ylbyto, powtarzam, czyn niecny, podly ni~
towarzyski i niehumanitarny. A p~zec.ież pal:-ami pokazywano sobie Johna l' lacka, gdy
w·ałęsał się po dziedzińcu więziennym, ze
;~)lecionemi Z tylu ręL:oma, a ghHl'ą zwieszanąna pierś, _~YSvkjf szcuply Drab W obcisłem
r~łóciennem ubraniu, ktÓIY rzadka kiedy od ..
'·twat .się . do kogo słowem i jeszcze rzadziej
,"'gabywany bywał przez innych.
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F atr~c.ie! John FIaek.-_ Król wlamy·
Stery Fiack krwawy FIack. .. dzie..
.\:Ć monierstw ...
CzJowjek. który popełnił iednQ tylko za.~ Sl'''''-O i teraz oc.:s;e.o:ywał jew bro(~dmoorze
-

2.czy...

c~:.~~ f:ic; w tłębic~cha

przed ~t<::;ym Joh-

J
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nem i podziwiał jego bohaterskie czyny. Do..
wodzi to, źe więźniom nie brakowało humo'"
rUf a czasem nawet rozsądku. Strażnicy któ..
rzy za~ykali Flacka na noc i pilnowali jego
snu, nie mogli się uskarżać na swego pupila~
był bowiem spokojny, nie wadził nikomu i
przez całe sześć iat pobytu swego w więzieniu ani razu nie uległ owemu atakowi szaleń
stwa którego konsekwencje· są, jak wjadomo
opłakane: jakaś· Bogu ducha winna ofiara koń
czy W szpitalul: ę. impulsywny spra.wca awan..

kod~, każda . okoliczność byla p,rzewidzianA
Pydane były nietylko składniki chemiczne cli..
ksiru który miał "ukatrupić pierwszego straż
nika", ale obok znajdował się także obszerny
przypisek, zaiste godny· zacytowania in extraeta.. ·
"Jeśli zdarzy się. źe medykamentu
nie będ~ie mozna nabyć ani sfabryk.owacf
wówczas polecam .operatorowi. aby się udał
do podmiejskiego lekar;,~ai opisał następujące
symptomy... Lekarz ~apisze mu lekarstwo,
tury wkłada tak zw_ kaftan bezpieczeństwa.
które zawif'!ra potrzebną substancję w bardzo
Czas schodą.iI mu głównie na czytaniu i małej dawce procentowej. Lekarstwa te~o na"
pisaniu, trzeba bowiem wiedJ.:ieĆ,że władał· być. sześć butelek i wyciągnąć z niego ekst...
. piórem niegorzej niż wytrychem. Pisał z sza- 'rakt, stosując następującą metodę .. !'
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'
roko usta.
Przełożony go Lubii; pozwalal mu opra. - Czy dużo? - John Flack wzruczył
cowywać ten drastyczny temat, spodziewając
kośdstemi ramionami. Eobię to dla roz ...
się z czasem włączyć rękopis do swego muzeum, które było istną perłą kryminolegji..
Kaz. w . d~odze -wielkioj laski, dal mu
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bank, kiedy na straży stoi tylko dwóch ludzl
·Wskazówki metod..vczne dla początkujących",
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po~..:,rostuf eby nie wyjść :z: ~r:rawy:
!\lapis&łem iuż sześćdziesiąt trzy kSlązka z tej

rywki,

i niestety, nie mogę ich skorygować W ciąO'u sześciu lat mOlego pobytu u
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Cieka e ry y charakteru. wielkich ludr-i
~ jCłt rzeczą nową, ze poeCi, kompo ..
z.ytony i filozofowie posh;ldali natury bardzo
sk()rnplil~owane. Między ich twórczością a ży..
ciem (~dziennem ' ro::r.:ciągała się wielka przepaść, pełna s.przęczności i śmiesznych nieraz
&łabo5t~k,

A.~.g·U&t Strindberg, który w swychutwo-

rac~ wy'kazy~a~ niezwrkłą zl1aj~mo~ć. ~us~y
W' ZyC1U codzIerlnem nIe osmIehł SIę
ani razu przystąpiĆ. do kobiety. Duński bajkopisarz Andersen wpadał w pewien nerwowy
stan, ~dy spotkał listonosza. Antoni Briickner,
jeqell ,z największych kompozytorów, mial
zwyczaj pierwszy, kłaniać się znajomym. a gd!
9:0 zapytano pewne~o razu, dlaczego, tak czym,
odrzekł: Mój. Boże, ,nigdy nie wi8.domo, na
co ten c-.:e:łowiek będzie jeszcze kiedyś po ..
kobleCcejt

trzebnYł

Darwin_ jeden z ną.jznakomitszych przy"
rCH;lników i filozofów, dostawał konwulsyjnego
drżenia za ltaidym ra:z;em, gdy widział węża,
a %Dakomity humorysta Tristan BerE.ard, W
początkach swej karjerypisarskiej był prze'"
konany, ie. wyjawienie prawdziwego imienia
ściągnie :nań niepowodozenie. Nazywa' się on

bowiem właściwie Paweł. lecz uznał, ie imię
to. jest zbyt prozaiczne
wybrał inne 1:ristan.
Angielski król, Edward VII nie ro~fączal
dię ani·· na chwilę ze swą złotą bransoletą,
którą. otrzymał niegdyś w po~arunku od
incks.,v.anskiego k:róla i lĄwaźilł, ie ten klejnot
j)P2i)'BQsimuS7częście.. O Imanuę?lu K~ncief
jed~ym E. największych filozofów niemieckich
opewiadą,j8Jrll że miął euzwyezajwcz{l$ie wy..
gł·aezani .. swych odczytów •patrzenifl· w jeden
stał,. •punkt. Prze:(: dh,lższy. c:z~~ 'przedmiotem
kODCf!!lUtlacji jego wzroku był surdut jednego
z jegosluchaczy~ PQzbawiCiny guzika.. Gdy
student ów pewnego dnia. przybył na wykład
z przys1!ytYll1. gp:?:ikiemf"Wypadek tell do tego
Itop:t),ia skonsternował Kanta, że rousiał on na
~bwilę ptzerw~c . $wój ·wyklad.
, ,Zua:v.:Qmity 'Jł~trQl;!om Laplance mi!Jł zwy~
~~ajttzy~aniąw; ~za$ie . wykl~du w ręku
swych . b i nok lL . Slużący jego wiedziąl jpi, że
"ptz.ed . w-yi4cięm !§!rgpąNą:z: ~Qmu, . ~amiętać
'ml:1~i st~~.~\'1 W~9żyć, tnl.1 do: ~ieszęJ:li ma...
ryQ~~i.':i:F\!tterął ~bjD:Qkl~rpi, be~ ktąfych :więlki
'1l~3o:p,.:~je~q~1:Pt~:1~tąpić do~ykłądu. ,. , '
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imitować

dawną tOgęł

W tym

niezwyklym

spacerował po swym ogrodzie, żywo
gestykulując rękoma i, deklamując głośno wyjątki ZEe swego utworu. Gdy. pewnego razu
ogrodnik zastał go w podobnej ekstazie w
aleji, wybuchnął gJo$nym śmiechem, leez przy..
płacił swój nietakt zwolnieniem :t posady.

stroju

Younl!!t przypisaniu swego utworu p# t.
"Nocne myśli" zdobył się na oryginalniejsze
warunki. Najpierw przez dłuższy czas spacerował o zmierzchu na cmentarzll wśród opuszczonych grobów, następnie postawił na biurku
czaszkę ludzką, a na niej zapaloną świecę
i pr~y tym makabrycznym rekwizycie zabrał
sit.; do pracy.
Dwaj komedjopisarze francuscy Picard
i ChanIe Etiel'1ne mogli praCOWać tylko w łóżku.
Gdy jeden z nich odczuwał napływ natchnienia. wypraszał gości f kładł się $zybko do
łóżka i rozpoczynał pisanie.
Ze napoje alkoholowe eddają twórczości
nieocenirone usługi, wiedzieli już o tem Rzy ..
,mianie i Grecy_Ajschvlos i Kato tworzyli
najpiękniejsze swe dzieła dopiero po wypiciu
kielicha najlepszego wina, a znakomity pisarz
fran-cuski R1lł.belais rz~kł Ilewnego razu:Tr1.lnld podtrzymują mój ,talent.. Gdy myślę,
;tDuszę pić, a gdy piję, mogę myśleć~

si
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odtwarzane pO$t~cie. mus~ało 'l$,ję otaC~21ć specjalnemi warunkam:i, a niektórzy lłąW~t" wd~je ..
wali niezwykłe stroje.. Vo!tairepaprzyld;ld
w czasie tworzenia dramatu "Cątilipa" opasy..
wai zwykle .swe llbranie szalem~ kt6ry:mial

la

Spóżnien~e się pociągów

,
Ponieważ systematyczne sr~ój;nienia P?ciągow wyrządzają dyrekcji k()Iejowej poważ

ne szkody, generalny dyrekto:r rUąlUlll1dchkc.

~iąl?;i nad~hpdzą ,jednak na dworceprzezna.... leiżelażnych, Vidri1J.hin. zapowieclziaff, że w
czenia z tak wielkim opóźn!E!niem, że gene'" przyszłoici odpowiedzialnymutzędp.ikom. 'l
ra.lna dyrekcja kolei żelainych . Zp:1USZOna by- dopuszczanie d o spóżnień zredukowane bęc.
ła zastanowić się bardzo poważnie nad );po ..
premje dodatkowe do ·pen~jj.
..'
Dyrekcja kolei rtimuńskich stwlerdzl~;
sobami systematycznej walki z.e sżkodliwe:m
zjawiskiem' Z. tego wżgl~du generalny dy- .bowiem f źe kaida minl.ltaspóźnienia kos;r;tuJc
19 lei pn:y podątrach kurjęrskich, 9 lęipr~Y
rektorrumuńąkich kolei panstwowych ;zaszą,'"
dZl!t aby urz.ędniGY ru ch l:ł, odpowiedziąlni pl' .yśpieslon lych poćią1;Iilch łowarowyck. 715
za· dotrzymanie prżewidzianych· w urzędo- , lei przy wszystkich pozostałych poclągac~,;
WYlllr()zkładzie jazdy czasów przyjazdn. i od Na .śkutek systematycznego opóiniaJlia ~l?
j~idu. pociąg~w1oclbywaHc9qzięąnie ,pecjal.. pociągąw ponos ~"'l':;:ąd koleiielaznych dZlen
ue lc(i:nje).':encje,.n~któryc\l omawianę ·były w·dzień olbrzyn .. ...; szkody, dochodzące do

. śr9d~i ,"falki. z . opóźnianiem
nyclirpOCi,ą~ÓW.

się

poszeze~ól-
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195.00P.QOQ lei' rOG~nie.
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Wielu't~9rc6w,che~cwniknąó'let:lj~jw

"Zbójcy" Schillera wyszły w świat ano·
nimowo.
Również Klopstok wydał swegc
"Mesjasza. cs bez właściwego podpiąu. tak, i~
przez dłuższy czas I uważano, że autoręm tęS<
dzieł;;i jest pewien pastor, nazwiskiem L~nae.
Kleist i Heine również anonimowo . wy,.
dali pierwsze swe dzieła. Anzengruber początkowo podpisywał się pod swemi utworaUli
jako "Gruber", a Hug() v. Hofmann~tahl, obrał
sobie na początku swej 'l:;;irjery diwięczny
pseudonłm Teofila MOl'rena~ ~\\' ' . tny pi$arz
angielski GaIsworthy początkowo podpisywa'
się jako John Sinjohn i dopiero, ~dyksiążk;
jero zyskały powodzenie w31'ód publicznośc
i uznanie krytyków. Galsworthy zdecydował
się wyjawić swe prawdziwe nazwisko.
Jak widać z powyższego, rozmaite fi $1,bostlti wielkich ludzi.. Kilka tych przykład6 w
nie wyczerpuje ogromnego materjałll~. tej
dziedziny, albowiem ci wszyscy, którzy l!Oogli~y
coś powiedzieć na ten temat, milc~ft, Vop'or'"
c:zywie, nie ch(;'ąc ,,~zargęlć święto'ś<:i" ~

OCiąg

byl 9 w .Rumunji już zawsze .' na· pqrządku
dziennym. W ostatnich jednak czasach po ...

f:~i':«J'::ii~~~r, '·i" ' , ' ,.,. , . .:
'
i,··~,:~/ą~,ą;t.elł ,'. 'zD.fi\k:01llita pisluka
'i .. ~)~~;'~~~(!:~j '.~.a2La.'.~~' ,wYłIlas.za.. ,
;.l\\l"-. 'c '''~l\~~~~~;f~'~:'i'~~cl'''~eQzo~~a~P .•.. btę;tacklch,
·~9b~Ii!'p~dlr~V'·;~:i~t~,~z)!teŻ;<~avv~ł~~,p~~ie~u_
GdYQl~, ~~ag,ebf,~~Ja:f.;ftie' ·odppwledniegGpod
ręką, . nIe m~gła;w1;t1oh>yć·.ze ·e;i~bie a:;ai lałQwa.

tyką.
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Największa $tabQstką młodocianych p:sarzy, wstęr)ujących dopiero na drogę sławy
jest ukrywanie swego:. właściwego nazwiaka:
W zjawisku tem naleiydoszukiwać się wzmożonego uczucia strachu przed ()ficjalną kry.
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PlJ.eho,~ępisma, den~ystyczne w Am-eryce
ystąpiłyzosirą kompanjl\przeciw,kojednemu

zdęri.tJ'stów w New 'y orku.zarzucającmu, ii:
jedna . sobieltHjeI)telę łred~ami,nielicuj~cemi
:z:powagłLjęgp rzawodu~··

'pfłnlY~t~tę!n bowiem wYn~l~zl. ~ypęlllie

nową~p~~Q~Y2piec,~\l1~nią j:ą$uwąni~ bQlu
~Jlzy, }~~~~q~?~ęh~w,." Q, tych l,PetQ~~ch glpsi

Jas~ra~,

~ableg~w~,

8~i6Z 'zce·np.ikielI) ~Qs~~~egąJqich

, .... A więc za 6dolarów mozna mieć za.
p~ombpw~ny 2ąb~ przy akompaniamencie or~
r

Robić

za'p~'

Zwi~zek SI'
obst;:idu::.ki
deimuj~ Ci-ię

nasls.. na zinl~ j:!1k cc roku
fvUec't_cu'ot-=-ich pJ.":iZyjmuje
>.n:':,'-:.:.t;C

IOJ

:i~ciil.l!

do zimy.

ldg. i po~

k14lstry; plecowiEfkszy koszt pociąga:za sobą
wyrwanIe 'zęba przy produkcjach prawie na..
~i~h ,giris6w, .któr~ to :wjd@k ma pO:Gobno
aZlalaczupełlille znIeczulaląco na Iiajsroższy
nnwet ból.
'

fJel.!tY$tate~ urzą.dza iąt,oillte. W ,~wojej
pUlcowm pra WdZl ~'Y kabaret z t;:\n~~rkami,

śpiewaczk~mi? sp.~ewakąmim~rzyń$kimi~,pr;ze;..
l b~.ezeti:iernsakso ..

dewszystklelll z Jazzbandem

fonów"
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Pacjent, siedziąc na fotelu dentystycznym,
ma przed iobą tak nasła . .if:c:ione lustro, że r.l.p.
widzi, jak za niru mało co ubrane dziewuszki
rytmicznie fikają nóżkami, co ma z'Jpe!rJie od~
UW.ll2..ę od ciozn~wane2"o boju

D!'a~atsportowJ VI 8 aktach. . . ZJAI
Następny program: BURZA· NAD A m""'f'
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Od najwc;:ześniejszych początk6w 'wl~dzy
lekarskiej starają się lekarze, aby ludzi, ska-

zanyeh,na konieczność operacji, uchronić przed
straszliwymi uierazbóla mi; towarzyszącymi
takim %sbiegom medycznym_ Zrazuehorych,
wobec których chirurg misI, sŁosowaćswoją,
pryreitywną sztukę, wpr~wia.no w' sen Fl'zy
pomocy napojów oszałamiających.
Pózniej
używano jako lliClrkotyku alkqholu:
Chorzy,
mu,ieli papiq, się tyle alkoholu, aż wre~zcie

wpadli .W: ł'tanzupelnego zamroc7,enia,odbię
rający im wrażliwość na boleści. Ta: metoda,
ktQr~ do niedawna_ używana była i dopiero
przed kilkudziesięciu laty zastąpiol1,a została:
wprowadzeniem chlorofonnu i eteru jako środ
k6w ,parkotycznych f była naturalnię bar,dzo
szkodliwa.
Jeżeli pacjent był dosyt silny

ciała są lek.ko w tył podane. liwego ,niebezpieczeństwa. Jeśli bowiem na
Wówczas wstrzykuje się .. Spinacion·\ t. j. czas nie powstrzyma się ruchu narkotyku, do ..
wla,nieów:nowy środek. narkotyczny cho .. stałe się on do rdzel~la przedłużonego i wyremu dokana!u kręgosłupowego w okolicy wołuje nutychmia"ltową śmierć. Aby uniknąć
kręgów lędźwiowych. Gdy się teraz dzięki t41.kich okropnych ewentualności, użycie noodpowiednip.j zmianie poł.ożenia storu opera- wego narkotyku normow,:me jest przez nie...
cyjnego tak, przechyla pacJenta, że głowa jego zV/yle ścisłe i dokładne przepisy. Dzięki
zuowu podnosi się ku górze, spinacion wznosi dłogoletnim! z niesłychaną precyzją prowadzo..
się równiez, gdyż lżejszy i~st od p!ynu kręgo
nym eksperymentom, dowiedziano się, że kąt
słupowego.
Stosownie do stopnia zmiany nachylenia ciała pacjenta moie wynosie naj ..
potoŻenia, nadanego Ci(~JUł narkotyk posuwa więcej 23 stopni, ą w położeniu tern ciało'
się, ku górze niiej lub wyżej. Dzięki temu . trwać może najdlużej 80 sekund.
,można znieczulić rozmaite części ciata,Przy
Być może zatem,:te no\vy środek po
lekk.iem odchyleniu znieczula się okolicę
brzucha. przy większem --.:.. piersi, ramiona! 'dalszem udoskon 'lleniu metod jego użycia,
znajdzie podczas zab:egów operacyjnych poa wresLcie całą okolicę szyji.
wszechne zastosoViialAie.

zupełnie %drowe organy wew nętrzne,
wytrzymywał taką narkozę, jeżeli nie, układał

i górna' część

!traszltwe niebezpietZer6stwO.

i miał

się

na sen -- nieprzespany.

W tem jednak automatycznem wznosze ..
niu się $phu~cionu tkwi wlaśniemoment' stras'Z.-

Wady ntwotzesnych narkotyiulw.

Lecz także nowoczesne środki nc,rk:Jtyczne nie są zupełnie bezpieczne. Chloro~
form, eter i wszystkie inne narkotyki oszata:miające, a zwłaszcza bardzo uiywany w Niemczech awertyn, wprawiają ludzi w tak głębokie
uśpienie, że tylko największa ośtrożność IekarZ:;l i najstaranniejsze wyn11erzeniedawki narkotyku, może uchroti~ć przed katastrofą. Mimo
tego' jednak zdarz.:,ją się stosunkowo często
wypadki śmierci, podcz.as narkozy, gdy nastą
pity okoliczności, z któremi lekarz nie mógł
się Hc+~p~.

"

Z powodu tych c:emnych stron llarkoży
od szereg\] ]at stara się medycyna, aby pod;"
<::::as zahjegówo chirur#icznych słosowaćxa...
miast cg61negoznieczulenia,anestezję lQk~lną.
OkazaJa się cna w wielu wypadkach wprost
znakomitą. Nie można jej jednak, w pewnych
razach stosować, to też lel-::arze chcąc 'nie
chcąc, chwytae się muszą znieczulenia ogólnego.
I oto w Ameryce odkryto obecnie nowy
środek oszałamlaią~y, który prawdopodobnie
usunie całkowicie lok alną anęstezję i wszystkie
inne metody narkotyczne. - Nowa metoda,
sprawdzani:\ obecpie. skrupul~tnie na wjede~
skich klinikach ulllWflrsytecklch, okazała su~
na podstawie (Joświadczeń" po,?zynionych. zarówno w Ameryce jak wWledn1U J pozbaWIoną
wszelkięgo pi~bezpieczeństwa, ~le ,tylko po.d
tym war~nkiem, ie nark?t;yzu)ąc! p.ost~puje
:z; matematyczną dokfadnosclą.
NIeWIelkI, nawet bład w rachunku może spowodować natychmi~stową śrr;lere pacjenta..
.,
Nowy śrogf:!knarkotyczny, kt6re~o skład
jest tajemnicą amerykańską, stosuJe Slę.Wl')~
stępujący sposób: Pacjeni:l'Jl ~moco~ule, SIę
W ten sposóh do stołu operacYlnego,ze głowa
1

C~ !!"~ZłĘ",ENIE.

Chcąc

Pytariie f czy można mieć wpływ hypno"
tyczny na cdległość f zą;mowało oddawna już
świat uczony. Doświadczenia w tym kierun..
ku, robione przev;,dnie przez psy";ł10Iogów i
neurologów francuskich, nie zdołały zadawalniająco tozwiązać tego zagaÓ,I~?nla~

Jak dotyc:hclas eksperymenty te udawa-

ły się je <lynie z' telL! osobami! które już przed
tern podlcvały wpiyworn hypnotyzerp. i J!łów..
nym błędem, była ta okoliczność, że, osoba,
na którei czyniono poświadczenie. była o tem
powiadamiana.Wiedzlała na"\-\tet (~zęsto chociaż jej nie mówiono, wys(ar>.;załcbowiem,
gdy maja,cy prze9sięwziąć doświadczenie lekarz ..hypnolyzer. no;yślał. o ~i;nl\V jej obecpości i informowJł ją w ten sposób bezwiednie
drogą telepatyczną.

Dopłero w

tych dniach odbyło śię w P apierwsze tego rodzaju, doświadczenie
pod kierunkjt;m znanego 'psychologa Karola
Richet, dcświadczenie wolne od dotychczasowych błędów. Osobą, na której go dokonano
jest ,żona jednego :l paryskich architektów pani Janeta B. '
Czas tej hypnozy naodiegłość wybrano
drogą losowania. W ten sposób zapewniono

ryżu

Chociaż rćwroupro.wni~nie kobiet chiń
skich dopiero powcli .dokonywa się, to lUZ
wynikła tam kwest ja równouprawnienia ffięŻ
czyzn~ Poruszył to zagadpiep:ie wybitny prawnik: chiński Wei-Szo~l'vlinsł który nie bez
słuszności twierdzi "Jeżeli kobieta chińska do
rqaga się zrÓwnania jej w prawach ż mężczyz
D.ami, to musi z góry zgodzić się na równo ..
uprawnienie mężczyzn. Jeśli kobiety: .p1eten-'
dują do różnych praw z męi:czy:::q.am~, to
słusznie męźczyźni powinni. mieć prawo do
korzystania Z priywilejbw l ' przysługujących

nabyć

ze n t

pro~Leko naszegowyrobu,na.1e
ży przy kupnie (.Ju:~ntowat
wYlainieżą dać oryguułlnycb
proszków z nKOGI!TkIEf",S4 Gą
seckiegQ znanych" od lat trzyp
dziestu.Zwracajcie uwagę i od
rzucajcie uporczywie polecane naśla.downictwa'w podobnem
do naszego opąlc.owaniu
~I

MB,

Jak niezwykłych sposobów uźywa rekla~

"

ma amo~ryk2ń&kaf o tern najlepiepiej .świad ..
czy zamieszczona w caleJ prasie tamtejszej
totogrąfia mdego ł pulchnego c~l.opc~~ka,-'
z fajką w ustach. Napisz ca~ą ~clsloSCHi:!:PO'· ze
, .
' t to s""eso&",tomleSlęczny
les
" , ~~ ,
, . Tru.cy
d aJe
Dun~ay ':{" St. Lais, najn1fodś:l:1 sya Jed1J.ego
tamtejsz.ych poiicj ..mtów. Ten niewątł liwie
'7

sobie zupełną nieś\'1tiadomość medjum, co r do
eksperymentu, który miał być na niem UCZY''''
niony.

A więc w mieszkaniu profesora Richet
clokonano' w obecności dwu· innych lękarzy
O\llJcgo losowania, W ozn~czonei przez loos go

dzinie, eksperymentujący hyrnotyzBr ąkOBr;en
trował cą.łą swoją woię, by oddalonej oleń o
3 kilometry paniE. prz~słać rQzkaz z:aśp.ięcij;)
na 5 minut, a !la~tępnię obudze~ia się.
Była godzina 7 wleczgrem

i

"Vi tYm WłFlŚ

nie czasie pani B. znajdo'wała się w towarzy
sfwiz zaprzyjaźnionej rodziny w j~dnej cu-

kierni. Nagle tH,'k-:uła ona niesłychane zmęcze
nie, uczucie jakgdyby podlegała wpływowi ja.

kięgoś

narkotyku.

Całą s=łą woli poczęła więc walc~yć prze·

ciw ogarniającej ją senności, zbladła śmiertel..
nie i ani jedno słowo nie padło z jej ust. P o
kilku minutach urok t(tn ~rysnął i pani B. po"
wróciła do zupełnej świadorpości.
,
Jak widz imyi, to doświadczenie udało
się tylko połovvicznie. Badania tef;!o cjeką.we ..
~o zagadnienia prowadzone h~dą naflalprze1
prof. Richet a.

płci słabej. Dbc7er;O zatem nie mieliby pO'
rzucenimę:;;o ..v łe domagać się aHmer.ttuw od

rozw odzących się z mmi żon
W~yja:3nić wypada f
że to :rozumowo,nie.
nie jest od~sobnione, gdyż wy,'~ana ostatnio
w Chinach ustf\wa o rozwooach wkłada na
sędziego obowiązek sumiennego zbadania z
czyjej winy rozwód następujef i stronę winna
- a więc niezależnie, czy to' b.~dzie mężczyz
I!a czy kobiete, Ska7o.i: n . . , "bcenie alimen'
t ów.

y

z

najrnfodszy na świecie palacz zamiast, jak w
jego wieku przysta.ło, bawić się smoc2,klem
- przepada za fajką, którą Qaliz ~iepospo"
litem znastwem~ przyczem bągający
leka·
:-ze oświadczyli, że nikotyna ni.e' wYl"ządzil~
dotychczas organizmowi rrlłodoCltlrlł!i Q palaCZa zadn~j

szkody,
--'~---
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W tych dniach urząd wojewódzki w Ło"
dzi został powiadonliony, że do Ministerstwa
RobÓt Fublicznych wpłynął 'nowy projekt,
elektryfikowania północno-zachodniej części
Folski przez pomorską elektrownię krajową
Grodek którato również m.a przeprowadzić
elektryfik;;ację kilku powiatów wojewódziwa
łódzkiego a mianowicie "Itvieluńskiego,kalis ..
kiego, koilSkiego, kolskiego, slupeckiego i tu-

~-

'NGcr~e

dy:tury aptek.

D:ziś w nocy dyiurują następujące apteki

G. -Antoniewieza, P abjanicka 50. K. Chądzy:ń~
skiega, Piotrkowska 164. W. Sokolewicoza,
Prżejazd.19. H, Rembielińskiego, Andrzeja28.
l. ZUhdelewicza Plotrkowska' 25. M.'Kacper\:ie~lcza. Lgierska 54. S. Trawkowskiej, Brze...
zińska 56.
fw)
J

~zyty
Sekcja akademji popularnych przy Kow
mitecIe W <J,iew6dzkim uczczenia 150.niej roc!:..
nicy zgonu KazimierzaPuła~~iego - urządza
W niedzielę, dnia 13 d. m. następujące ,aka..
aemje popularne dla dorosłych:
O ,godz. 10 rano - w szkole przy ul.
Pomorskiej' 21. Referat wygłosi Mec. dr.
Fiehna,.
:Ud~ja: biorą dzi<!ci szkolne, oraz 'orkie-.
.ą.,

wCl\jskowa_

.

Oio.dz~ 10 rano - w Szkole przy uL
No:wo~Mary$ińsk:iej,przemawia Starosta Łódz ..
At:i~ p. Aleksy RŻewski ..
·lJdiial biorą chór szkolny i orkiestra

kiego przeto projekt elektrowni- "Grodek"
br~ny je,st pod uwagę.
. ',Zelektryfikowanie' wyżej 'wymienionych
powiatów województwa łódzkiego kosztowałoby przeszło 30 miIjonów' złotych a robota
przeprowadzona byłaby w ciągu 40 lat.
Według projęktu,. elektrowni Grodek
wszystkie główniejsze drogi publiczne na ca,
łej przestrzeni byłyby oświetlone elektrycznością, jak również wszystkie trakty i mosty
reddego.
Jak wiadomo szesc centrahiych woje- koleJowe byłyby zelektryfikowane,
wództw Polski a między innymi część "voje"
, Według tego projektu Łódź, byłaby
wódz'lwałódzkiego objęte zosta1y wielkirrl , punktem rozdzielczym, przez który przebiega"
planem. elektryfik~cyjnym Harrimana.
łyby dwie magistralne linje.
W obec złożenia protestu i· konkurenLinja magisfralnabiegałaby z zagłębi"
cyjnego projektu przez konsorcjl:1m. krajowe oraz Łódź do Bydgoszczy a druga zapasowi:.
t. j. przez konsorcjurn· zag-łębia Dąbrowskie przez Radomsko do Byd~oszczy.
go i -To'warzystwa Zjednoczonych Elektrow~
Druga linja magistralna- biegałaby z to
ni, które to dążą do zeleldrofikowania kraju
dzi do P oznahia.
.
.
własne mi siłami sprawa ta znalazła się w
Ażelfy prąd. dofarłd6 punktów dalszych
Ministerstwie Robót Publicznych gdzie w
pierwszych dniach zapadnie' decyzja w jaki przy sfacjach tralj,stormatol"owych wybudo
sposób prowadzona będzie
elektryfikaeja wane zostają t. zw. sieci średniego lub sieci
krajowego napięcia.
kraiu. .
.
.
Niezależnie od tego złożony został pro~
Do wytwarzania prądu elektrycznego
jekteleldrowni łódzkiej; ·ktĆra ma zatrdar zastoso'Vvana byłaby energja wodna ipal'o~
przeprowadzić elektryfikację powiatów wo- wa ..
jewództwa łódzkiego i dąży 00 tego by
Jak nas informują miar()d<':~jne czym'lik1
okręg łódzki 'korzystał Z prądu elektrowni niezat~.'żnle od tego czy elektryfikacje r,,;~!;~:
będzie prowadził Harritrian czy tez które
łódzkiej.
Wobec tego że zarówno, pro{elt Harr'i.. zkonsorcf:nm elektryf1}i:acja
województwa
manajakrÓVi/DiBŻ i kOi!~oi'c~urn nie obe;inu.je
łód:r.ldcgowzfł,kdnieokrcgZu łÓdżkieg.o rozpo~
wcale :pÓłno.cnych części województwa łódz .. cznie SIę na \viosnę roku i930.
(p)
w

polic~jn.1O

; .0 'Jlodz.3 po pol. - w Szkole przy ul..

~n9wskiej88,

przemawia

mir. OrIot,

'l!dti~rbiorC\ chór"Harmonja

.

_Kra straiacka.

U

oniz

or..

Staraniem Czerwonego Krzyża w dniu
12. min,. 30 . w południe
w-.li;Polskjej Y. M. C. A. Piotrkowska 89.
pan d.r~ Iwaszkiewicz wygłosi odczyt na te ..
.·.at IlITyfus Brzuszny·'.
~siej&żym o godz.

:Wejście

.. " W:'. dniu

na ul. Aleksandrow skiej i 7 gierskiej przewod-.
niki tramwajowe górą. nie licząc się wcale
z tem, Że 1) szpecą one ulice. 2} że w myśl
okólnika ministrerwstwa komunikacji, przewodniki te winny być prowadzone dołem, 3) że' prezydenta Rapaiskiego odbyłasję konferenCJa
przewodnik górny przeprowadzone tuż . przy w .której udzia·ł wzięłi z ramienia magistratu
balkona:ch grożą bezpiezpieczeństwu publiczne- ':wiceprezydent RapaIski .j nac:t:elnik ,~ydzi.ałn
mu.
przedsiębiortw rr..iejskich inż. ,B'rzozows~l,.:
Dyrekcja ,kolej~!k dojazdowych stała w . ]:amieriia Elektrowni inż .. Batkowski j Manko
.wypadku, żekoncesjarosyjskawydana przed z. ramienia dYl'ekcjj kolejek dojazdowych ci:; ,

na odczyt bezpłatne.

dzisiejszym

o.godz. 6-ej wjecz.

'(._U,Rady. Miejskiej . <Pomorska 16J o'dbę..

d~·ies,ię: uroczyste, posiedzenie, naukóweOd..
ą~~ał1:J."J;:.ód:lk:iego Polskiego. T-wa . Historycz;..
~~iP.ł' p~więcone pamięci Kazimierza· Jlula..
sJQ~Jo_~
~!.' !Pl'~le~cję/wyg:łosi prof. . dr. Władysław
~~~o~~1:~ski z Krakow8~ .znakomity" znawca
~'J),QkJ~s:~~:ldej istanislawowskiej ..
, , . . ~~t~p 'ąJ~ .f~ł<?nkq~ ." i .gO$ci 'zaproszo-'
:~.:~t~ez,Zal!7:ądlub1 .członkow Oddziału.
,"\',;\ ,~~:~Qka.zjFt·SO~letpiej rocznicy'smierci Ka-

. ...

...... .

..

'

wojnąuplawnia ją

,.,'k,','.'
•. ••..

do

zakładania

G~rlicz,

przewodni-

ków gÓ,tnych..

i~'.~."Ii.','','
,~,.:ł. .e.'·,ąQ:lska
T_'~.•.' ~.' ,.~ ~f!ls_k._''Y~
.·,i.e....go. ,. ,5. oh. ate.,r.~,~~.l,slFi~.i , Am., .e.;.. "
)~.
M. ~=~. (PIOtrkowska' 83) _
.•

\Vobec takiego stanowiska dyrekcji kc'
lejek dojazdowych, magistrat m .. Łodzi . przeela! pismo do Ministel'stwa KOnlunikacji:
Spraw W'ewnc;trznych w tej sprawi~ .
. ' Odpowiedż nie daJadłuao na siebie
czekać 1 bowiem po upływie kilku dni. mini.·
sterstwo zwróciło się do dyrekcji kolejek do
jazdowych z poleceniem zawar:em w memorjale magistratu m. Łodzi.
. _\~ dniu wczorajszym z inicjatywy w;ic~

W swoim czasie donosiliśmy Q -tem,źe
~iędzy magistratem m. Łodzi a dyrekcj~ ko~
lejek dojazdowych powstał ponowny konflikt
na tle zakh:~danitl· przewodników tramwajowych przez dyrekcję K. E. E.
DyJ:~kcja kolejek dojazdowych zakładała

'

Osobnicy ci zagrozili śmiercią 'sołtyso,
w razieopdru i zrabowali mu kwity na-WP,'
cony podatek oraz 50 zł. wla:snej gotó~i.

W· dniu wC:lorajsz)'m pod,Łodzia doko~
soł..

nanóśItliałego napach,i rabunkowego na
wrErłO$~~g. prof..' Tar~qws~i., tysa w:siS~bie P'an]. Miks'a.
..

•',

~:ęjścię', be,zpłatne~ .

Oko'łogodziny Lwpoludnie' Miksa' u-

"f

, Zn~~'ąwyparłe'k .wśtfiel~Hzny .

Mle]sk,le . władze weterynaryjne ujawniły
nowy -wypadek wścieklizny u psa w domu
przy ut Andrzeja, 33. Pies ten oddany został
· d,o lec~nicyH. Warikoffa przy ul. Kopernika

gdzie padi.

I

Osoby, które miały styczność z chorem
zwierzęciem t poddane został, szczepieniom

spOi:,

·b n

i

. _Q
. .'.

"'M~,,~~\ ~',dn;lU dZlSle)Szym.o !!odz;7"ej
~~e.cz;; .~dczyto' lego .życiu i czynach., który

która ta kónfęrencjaustalila

wykOllania wspomnianych inwestycJi.

:dałsiędo,gminy

Wola Wężykowa celem
uiszczeqiapodatkuzebranego wśród miesz" .

kancow W~i.S9bie,Pan ..
,P o; zap!9.CeIlIU podatku w· sumie 1:500
złotych sołtys wolnym krokiem wracał do
domu.
. . Kiedy znajdował się koło folwarku Podule z .zaplotawyskoczyło dwuch osobników
c
'

z kijami w rękaCh.- .

przy czem zbiegli.
' O napadzie zawiadomiononatychmias.:
posterunek policji we wsi Wężykowa ~oL,
Policja wszczęła energiczne dochodz~m~ y
wie:ńczone wynikiefb, gbyż obuch napast~lkc\'.
,1lresztowano.
l.
Ze względu na dobio toczącego .. si€;
śledzwa nazwiska ich trzym'ane są W tajen:
nicy.

oehr-ORuym.

l1li

, listy

b'BZ marek

Ministerstwo poczt i telegrafów uregu~
lowalosprawę przesyłek listowych bez ofrankowania.
, Listy bez znaczków wracać hędą nadawców i nie przesyłane adresatom.za po...
braniem grzywny w wysokości podwójnej.
'.

4ależnej opłaty.

Odbiorcom przesyłane będą tytko listy,
na których brak będzie części należnej opla"

-.

)0
W piątek wieczorem ł odbyło się posiedzenie Zarządu Kolei Elektrycznej w .którem
z ramienia gminy miejskiejwiięli udział pp.
wiceprezydent RapaIski i r .. P otkański.' .
Na posiedzeniu omówiono m. in. wniosek \i./ydzialu Przedsiębiors'lw Miejskich co
do przyznania ulgowej taryfy przejazdowej
uczniom miejskich szkół zawodowo- doksztaJ ..
c;:ających, uczniom szkól średnich wieczoro-

e1

wych. oraz studentom \VolnerW~~echn.:cy. ;
k~uSJl.. •. L-ąrz;:;.
- ,-ci...vt~. E• t..i . postano
.t "o, "..Gys
dl v..\, '
•
.
. "
. "
•
•
I····
WJł przycbylić się do teo' J Wl1lOS,';:4 l
a,."
. .' . ł1 i·(ategorYJ. u<::ząc::yc.
o
.. h
.'
przyzn
..
m),enlOnyc
Sl~
•
teryty uLgo v.: e. .'
. ...
1
o
OdIJC'wiednie bilety wydawane . bęCl~,.,P

.2

Ju

K.

· . . .na oscoę,
. ,.
d ZJenmc
biletów

E.Ł.

załatwl

!4

n~ ..\"ę

'~..

,', rozO ....

teCl1r:I"I.

0e:t.::io~:rc~:ilio
A

oyrc,.c,
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DonosiBśmy'w clniuwczorajszym o sensacyjl'1em odkryciu' dokónanemprzez wieśnia
k6wwe wsi Okręglik.
Odkrycie topolegmło na' tem f
kilka
mieszkanców' wracających lasem' do domu
zauważyło leżące w trawie zwłokI' jednego
młodiieńca z przestrzeloną sk.ronią. Obok sa...
mocójcy leżal re'wolwer typu "Buldogu •
W śtodęrano zgłosił się do l komisar" ,
jata niejaki Jan Piec i zameldował że jego
ąyn16-letni Teodor od dwuch dni nie daje

ze

żadnego znaku zyciai
Wczoraj przed połudoiem malionkowie
Piec pojechali w towarzystwie funkcjonarjuszy
policji do. Okręglika i tu W zJolrach nieznanego samobÓjcy poznali syna swego 16-letniego Teodora.
Rozpacz rodziców po stracie dziecka nie
miała

granic.
Obecnieś~edztwo . pó1icyine slóerownne
zostalo w kierunku ustalenia powodów samo~
bójstwa.
(p)

u·· . ". '"

II

I

.~

W ma1ątku. Kruszów pod Łódzią prawa.. p~czątkowo środkiem szosy, lecz nagle skre"
dzone są obecnie roboty budowlane na wieI ... city nieco a wóz straciwszy równowagę wpadł
ką skalę.
do rowu.,
.
Cały mClterjat surowy dowożony jest z
Beczki z cementem przygniotły nieszezęŁodzi wozami.
śliwego woźnicę.
. . ,
Zaalarmowano natychmiast pogotowie
W dniu wczoraiszym. jeden z furmanów
przewożący cement do Kruszewa niejaki Jan ratunkowe lekarz którego zdołał już tylko
stwierdzić zgon.
(P)
Pelka jadąc wozem usnął na koźle.
Kon.ie pozostawione samym sobie szły
II

l

P

za.tu

~~
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Straciło pracę
,Na

II

terenie PaIlstwowego Urzędu PoŚred..

nictwaPracy(m. Łódź i powiaty) . łódzki, la",
ski, sieradzki, i' brzezjński w dniu J2 paździer":
nika 1929 r. bylo w ewiden~ji zareiestrowa..
nych bezrybotnyc.h18j07 w temw samej .Ło
dziJ29t7,.w pabianicach 1257, w Zgierzą 1643~
·-w:.~.Zdunskiej W-qli 496, w ,T pmaszowie- Maz.
lS'34"w Konstantynowie 68 1 w Aleksandrowie
115, w RudziePabjanickiej. 278.
Z zasilkówkorzystalo w ubiegłym ty ..
godniu . ną29.bezrobptnych. Zapomogi ze

le

k

otrzymało

872 -

'l

r18

IAJ
'11

~a
ł,~

Skarbu Państwo

3S!

pobierało -

bezrobotnych.

W samej Łodzi z zasiłków korzystało
w ubiegłym tygodniu 9175 bezrobotnych. Za...
pomogi ze Skarbu Państwa pobierało ~ bez"
robotnych. Pracowników umysłowych brało
zasiłki' dorażnie

53.

Wl1bieglym tygodniu straciło pracę na'
terenie Łódzi 872 bezrobotnycb,otrzymało
pracę 38, wysłano do pracy 56, zdjęto Zewi..
dencji z innych przyczyn 1265~

•I

o

przez czynniki kompetentne swych religijnych
Świętosci. zmuszone będzie samo .. wYstąpić
zdecydow'anie iniedopuścic:, by byle żydlak,
czy masonmógl bezkarnie lniotaćswemi ża
h'ńŁemi strzalami w najwyższe-dobro -ludz..
kości to powinny przedewSlzystkiem· i dokład
nie zrozumieć władze nasze, tembardziej, że
'Lwów katolicki już w imieniu całego katolickiego społeczeństwa powiedziaJ, jakw. razie
,.przedziwnej" Łelerancji bluźnierców, reago'"
wac będzie. Zreszt~wiadze ju:i: i,!la tutejszym gruncie mogły obserwować co'" wskut..
kach przynieść może udzielanie bluźniercom
zezwolenia na pubHc?:ne odczyty czy dyskusje.. Toć chyba nie dla parady wystawiono
w niealiielę dnia. 22 września br. silne poste"
l,unki policji mundurowej i tajnej, pr~ed.loka
leroprzy ul. Piotrkowskiej 83.
Być musiała
zdaje się ku temu' jakaś uzasadnióna potrze..
ba1 _.A jednak. igraszka z ogniem trwa· bo
przeciez udzielenie zezwolenia na odczyt
~: w nie~z.iel~ dn~a
~moina..

13bm.iria-czej

na~wać.nie

T E A T R 'vI I E· J SK I.
Ur.)czystaAkademja

ku czci Kazimierza Pułaskj~goi~
Dziś. W niedzielę o g6dz. 12 VI połu
dnie odbęrlzie się w Teatrze Mieiskim : uro.
czysta Akademia ku czci Kazimieri& Pula skiege. Przemówieni? wygłoszą pp.: Prof. Lorenz i p. ZaborOWoki pOf. W. P.Stron~
muzyczną reprezentować l)ędzie chór im. MoniusLki, oraz ori{iestra wo;sk.,:)wa. W częSCJ
recytacyjnej h,_'rą udział artyści Teatru Miej..
skieJo pp.: Niedźw;ecka i Krzemill.ski.
Bilety bezpłat:le rozrhieliła Uyrekcja Te. .
atru pomiędzy delegacje młodzieży. związki
i wojsko .
. W niedzielę n godz. 4 popoł. pierwsze
przedstawienie popularne "Rywali".
O godz. 8.30 arcywesoła kl'otochwila
ff \Y/ czeiJ!tu urodzony" W. RapackIego.
Jut:'o, w poniedziałek o ~odz. 830 wieczorem przed~tawienie dla żyd6w.

.. lVHrla Efros"

Cyrk Slanlews\ich
Zaledwie 2 dni nas dzielą do otwarcia słyn...
nego cyr~u Staniewskich w Łodzi przy ul Al.
Kosciuszki 75.
W programie na

'J
L
Przy przystanku K61ei
D azdowej
Ł

zwykłą

prowokacią

(".0·. odzew~'

S

społeczeństwa

niewątpliwie

znaj ..

'.

Katolicy! Odczyt Zwią1:kuWolno-myśli
cieli, który zostal zapowieddanyna dzisiejszą niedzieję, do lokalu przy ul. Piotrkows ..
kiej 83, daje. wszelkie podstawy. do przypuszczenia że będzie lOn. dalszym kontynuowaniem. bluinierstw Hanemana. Nie mogę iednak tego twierdzić~ dlatego też każdy katolik
winien sam się .przekomić.. czy uzasadnione
jest moje przypuszczenie.

z . Ozorków

fi

I

Odczyty wasze, a nawet ich zapowiada'"

katolickiego, na
dziecie.

'

specjaln~ wyróżnienie
zasługiwać będą fenomenalni akrobaci MaIevolti Orlando - W olderrnar, niezr6wnani gin{
nastycYf angażowani z cyrku D'Hiver "tY Psryżu oraz znakomici muzykalni piewcy humoru Bim - Bom.
Nieod wcl~lne otwarcie. nastąpi we. wtorek
15_ b'm. o ciodz.8-ej min. 15. wiecz. .

II

l

~ie jest

--

a

,

Wszyscy je3zcze dobrze pamiętamy o~ ...
KatOlicyzm walczy od początku swego
tatnie bluźnierstwa przeciw Bogu i religji Ka- .istnienia Walczy i zwyciężał bo prt<.wda jest
tolickiej, które ~iały miejsce w naszem. mieś jego niewzruszoriym fundamentam. l jeśli kocie. Aż nazbyt uzasadnione oburzenie znala" muś zdawać się może~ że wlej walce między
zło swój wyraz w poważnej rezolucji)powzię" Dobrem, a zJem Prawda ze zwycięstwa
,tej na ,zebraniuzwołanem ,przez mtei.scowe zrezygnuje, lub ze zmęczenia . wal~zyć . przeorgani7.acje narodowe. Czytamyw. Olej:
stanie - ten jest w wielkim b!ędzie4 Ostatni
,. W strząśnięci do głębi tą bezczelną pro .. nawet, wierzącYf - Rycerz Prawdy -prze. wokacją uczuć religijnych społeczeństwa ka- może stokroć. silniejsze 2.10. Pamiętajcie o tem
tolickiego~ widząc powszechne ,wzburzen.ie, wy szczególnie f którzyśc!e, Chrystusa' niewinktóre w konsenk.wencji dopi'ow~dzićmoże do ną krew wysączyli. ił teraz jad zgnilizny
groźnej w skutkach samoobrony, przeciw w zdrową .duszę społeczeństwa wszczepiać
wrogom, i bluźniercom religji k.atolickiej .•. chcecie.
iądamy.
A ~ięc chyba jest. to wyrażnezupelnie
oświadczenie, że społeczeństwo
katolickie
jeśli nie ujrzy dostatecznego zabezpieczenia

j sztu~

,
rzed 'nia

t6df, Targowa .63.
n' wejście, licząc od Wodnego Rynku 8
Godziny:. 11~1 i 5-6 oprpcz
~
IgłosiEnil;

sobót
91&"1

t

~

niedziel i poniedz.

;:'?$"H&,M~WttftHt'!łS"~~UQił:a;filłi@iitti? .,",
.

.

f'1I't!ia

,~,

A teraz do was panowie wolnomyślicie.
le pamiętajcie, źe choć ..v Polsce niema Arabów, są jednak Pola.cy, którzy wysoko s~tan:
dar swój n'oszą, kochają swoją Ojczyznę 1 Jej
świetne tradycje. A zuchwalstwa wasze mornógą 'nas zmusić do przywdziania turbanów:,.
i zrobi się znowu zupełnie. niepotrzebn.le
•• i\1ur płaczu". Nie cieszcie się też, z tego!;ze
ktośpowied:z;iał, że Polacy $'\ n~rodem 1(1Jo:
tów, hOklam temLl zadaiei:ycle,. la P~zna.n
w ostatnich· wybor<,ch.~~decydowaU.le pod\:res ..

lir

fałsz

tego twierd:zenia.-

Spójrzcie też na niebo. a zobaczycie jak
to wiatr (HI P f.nn:1nla w=eje •• Pomyślcie,. ,że i
burza. byc moż~ a ~ pioruny w czasie burz)
nie ·trudno .....

\li'
.
. Ulc.enty

etP&·d7;.:."L~

~JD

-fORTEPiANY,
.,
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. PIANJNA.
FISHAR ONJE

Przewodniczący Wydziału Handlowego Sąd!..!
Ok:ręgowe~o w Ł-odzi na zasadzie art. 4 Rozporzą

dzenia Prezyc:enta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
23 grudnia 19L.9roku o zapobieganiu. upadłości

Druciane

(Dz. U. Nr. 3/28 I. poz. 20) zawiadamia, że firma
"Perec Ro:zencwajg" \Vyrób i sprzedaż lconfekcji

~r~~f::ł,

nabyć można dobrze, po cenach przystępnyćh

i na dogodnych warunkach, spłaty
U
W S~AD:ZIE .FORTEPIANÓW I PIANIN
damskiej i męskiej, mieszcząca się w .Łodzi, " przy
..d. Nowomiejskiej Nr. 26, wniosła w dniu 25 wrześ
Jli. 1929 roku podanie do Są~u Okręgowego w .,:~ we wszystkich metalach
wyrabia i poleca
ŁQd~i O udzieI~nie odroczenia wypłat i że termin
do roipoznania. powyższego podania został wyznaÓdŹ,
~~U f!ł!f
c't:onyna dzień 2-go listopada 1929 roku na godziTEL, 54.. 78 i 24-72 Jn.
Jlę lO .. tą rano w gmachu Sądu Okręgowego w Ło
ŁÓDŹ:; Wólc~ańska 151
,
Reperacje,
strojenie,
transporty uskuteczniają się
d.~i, ul. Zeromskiego Nr. 115, pokój Nr. ,40.
telef. 28:97.
SZYBKO i TANIu.
'.'
Wier:tyciele powyższej firmy mogl!ł, przybyć
na rQzp:rawę sądowąg celem udzielenia Sądowi wyWynajem inst~umentÓw na koncerty i 'uroc~;tośd.
TANIO! fU TRA! TANiO!
.jaśnień.
.
KUPNO.
ZAMJANA.
WYDZlERŻA WIENIE.
wszelkiego rodzaju w surOM
WiceMPrezes
wym . i gotowym stanie.
Największy d~Hn hraniy fQrtepianowej na' ~iejscu.
(-) J. KISZMISZJAN
J. OPATOWSKI Kiłińskie_.- - Obsługa szybka i solidna. - _:.go 134 tel. 54 ..95. Dojazd
Uprasza się o odwiedzanie składu beż. zobowiązania
Sekretarz
tratnwajar.ni 4, 10, 16, 17
(-) T. tlCHECKI

. Gazy miedz. do filtrów
"Rabitz do robót
betonowych

L'

8642-1

f.

. Przewodniczący Wydzialu Handlowego Sądu
Okręgowego w Łodzi na zasadzie art. 4' Rozporzą'
dz.nia. Prezydenta l{zeczypospolitej Polskiej z d12ia
.23"'8'0 grudnia 1927 roku o zapobieganiu upadłości
(Ih. U~ Nr. 3/28 r. p07~ ZO) zawiadamia, że firma
.•PrzeiP,sł Dziany Zygmunt Komorowskif! , mieszsię w Łodzi, przy ul Cegielnianej Nr. 20.
.wlliQ.t. w '. dAiu 30wJ,"ześni. 1929 roku podanie
de ·S..łlu.Okręgowegow Łodzi O udzielenie, jej
·odroeZeJlla,wyplat i że termin do roźpoznania po'"
wrżs:i~l'o pod~ulia !tostał wyznaczony na dzień
2,,*,olistppad~ 1929 roku na godzinę lO-tą rano w
smaehnSąduOkręgowegow Łodzi, ul. Zeromskie
...N.llS.. pokój Nr. 40.
,lVierzycię]epowyższej firmy mogą przybyć
n-rozprawę sądową, celem :udzielania Sądowi wy..

--

"KRED n
..
.

" Nawrot

15 l p

,i

W.~.wanie

Zakład

f"

B

(Dz. U.Nr, 3/28 1', poz.. 20)zawiadami~, że Boruch . Mordka Grynbęrg,. zam. w • Łodżi przy ul.
Piotrk4)w~kiej Nr• .14 wniósł w dniu 8 października'

42 !(sklep Iron
towyJTeI. 66 - 31
poleca gotowt'·. futra damski
ll'1~slde oraz

(-) J .. K'SZM'SZJAN
Sekretarz

Tli (-) ,.eHIECKI

"

\.

S"'1f.! k"leW8cza 59 tel 75-94 ~\
. ' . '_i. . ~f'

IT

tli'

.

przyjmuje wszelkie zlecenia na sezon - - - fi,
'.

" A

Ii oraz roboty

i~obota

..

h trzane.

t~

.

mode- /;
,>. .
~

Ce~y przyśiepne.•t

wykwintna.

sk6rki

o

y',

wal;unkac1'l~ 0hejrtenie nie
. wi~z~je do. kupna.
.

...c
~
~

..Plotrł(owska 37
uf wejś.cie

l-sze piętro.

LEK. DEN,

ZDBIELAilOWSK,A
p.Wlr6 iła

. je :zdrowie swoje i . swoich bliźnich
pij,e i zaleca. pić innym TYLKO

!I

'; ir.n.eralną

j

dan~s!łie, mę:dłie,
P•a ."'1
I '.
llcz:ltioll'skte Obuwie

. Futra

[:..ici: ~ody! studzien
ner 'D'lCPJtZegotowa-;
lre'j. wywó:łuje cżęsto
zihurzenia:' żołądko;"
we ~:f"n:awei epid.m~··
ję •. KTO więc szanuIJ

ar

oboh

swetry

•

ł lilII ~~[ff

pojedyńc:ic

wSSlelkicgo rodzaju, po cenil.ce
pr2:ystępny,h i na
dogodnY4\h

Sklep galaoterji
WiceMprezes

:~\

J. SlWARCMAN

1929 roku podanie do Sądu Okręgowego w Łodzi
o udzielenie mu odroczenia wypłat i że termin
do rozpoznania powy.ższego podania zestal wyzna..
zębów
czony na dzień 6 listopada 1929 roku na godzinę' leczenie' .dziąsel,
,
~.i chirurgja slomotoI.
lO-tą rano w gmachu Sądu Okręgowego' w Łodzi,
ul.KILIł~lSKIEGO 113
ul. Zeromskiego Nr. 115, pOkÓj Nr. 23.
Wier~yciele powyższej firmy mogą przybyć "tel. 48~27.
(winda)
na rOl r.rawę sądową, celem udzielenia 'Sądowi wyjaśnieri.

.....

-

. '

Kuśnierski

"aruł!ow.teluI

publiczne.

<cę~1.:~oą,n~czl\cyWydzialu;Handlowego Sądu

•

•

JesIenny I zumowy podług. nalnO.Wlzyth

YPtATĘ

C?:~l~"q~ego~';~Qdzi na zasadzie art_ 4Rozporzą
d%~tIią P:rez,~denta" Rzeczypospolitej .Polskiej z . dnia .
23-"o_ilUdnl& 1927 roku o zap9bieganiu upadłości

.,.

I
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SKtAD fUTER

Sekretarz '
( - T. CICNEtKI
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P.P. hnwcom udzielam rabatu

Wiece"Pfezes

II

r;alta. damskie
l m~skle, swell'Yf obuwie, Ghod- , L
niki kamgarnowe. i ~a1l\elnian~ ~
to.wary, l,ołdry, hrankl, chustkI,
bi.elizn~ męską i dan:ską oraz WWiele mny~h artykuJow poleca ~

At"e..

j"'ni~ia.

I

sp.l'aty!

ęski ~

Jn

Pansiw.. Urzqdnfcy ... tzki ~ ~
l
l
, . '
Bez w k~iaGU
ua szeS~lnmle·..

~ief:ws~orzędne

.

r
I '.

_m~uw~11 Zakład Krawieki
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sięczne
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Pic trk,awska 87
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. odę

TEN sam

Stołową,:

WYROBU FABRYKI WODMINERALNYCH

~ = K~iC~H~~.~!~~~~~~o~i'N~~.~3Ź,_
łoi

o

Stołowa

Mln_ralna Woda

iest.najxdrow"
.' . .. . ':,
lit
.
Mineralna Woda' Stołowa sw'oilll: ch~rnicz":
•~ ny~ ,kładem odpowiada i w zupełności ~ast?puje
. M znane naturalne VI ody jak Narzan, Glłt~hublęt.
:g . Boriom i t.. p.
.
.
.
~
.Do wyrobu Mineral ... e) Wody Stołowej tli}'''
wa~e są, tylko chemiczne cZy$te surowc~~ ..
Mineralni Woda Stołowa znakomicie wz roac
nia: ·działalność żołądka i' ułatwia trawiehie,..
A więc Mineralna Woda Stołowa '.' jest DieG)
zbęd:nąnaKażdym s;tole, w Każdym domu, Restąu
'N racji, Cu.kierni i t. p.
.
.
'"'O
~ Ząd,ać wszędzie tylko w oplombowanych butelkach,
~ Dostawa natychmiastowa bez względu na,ilQść butLti

....:3
N

s:r.ym .higienicznym napojem.

1

=.1"':.·.·.
!t?l'

_liII.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _'$M'
_ _tiii
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. ozdób' wojskowych. pali

Licytacja.

Jar8cińskiSj
Kons1on ska 5'

W dniu 29 paidziernika 1929 r. o godz. 11 ..tjj
w K.dzie Rezerwy K. i Pił P" P. ··rb.Łodzi p;fZY.U,
ZeromskiegoNr. 88 odbędzie się li~ytacja, . . sprz e"
dane będ2\: 1 źrebak. klaczka 8 .mies, i stary. zO'"
żyty parokonny powóz na gumach.

eyjnych ł strażackich
i uczniowsk:ich

K.

I~'

. dawl1 na ul,Piotrkowska 121 .i'W
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gdzie tanio i dobrze
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p-p,. Amai. "ów pl'2lłlmuje alę WIlJudkl~ ',,~olłJr ~
foto"l'a ficI:1I0
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~
Nlepo soda Die rąbi róg.leSl f IW zdjłłciadr.
~.~.
Z.kłaac.t eZlfllUIJif bez pr~e ..wi' od 9 do 7
wlecz...
:ł
AG"hT OW ·fIRMA KASZA "lE WY&Y I.A.

dó

Z"Głyeb

"i !la -każde iądanję .
. . Wkłld, ..e~,cZctdftO!łrewe w DOlarach'
. JBB." . ,y*lułIlCapbcych, zwrot nie w Dolara ch ił.p
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oto
czt

skie, pońc:zo ehy, dziecin ne
reform y, fęk:awic~ki, Ceny
bardzo pn:ystępne, . oraz
przyjmuję
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