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Wczoraj:z bramy na ul. Piotrkowskiej'
niespodziewanie z wieIkUn 'n:a~ nas gWałtem JJGłos F~ranny"
Powody które go' stamtąd wypłoszyły i
w zły wprowadzają humor jest niemiła woń
W . wspomnianej -.:.' niesk~nalizowanej jes4cze
posesji - którą, przypisują. lokatorzy rozkła"
dającej się endecji • ...:Ząznaczyć tu wypada, że postępt>w1:. po"
litycy .trzymają ,się dosyć przestQl:"załejma..
ksymy robienia dob~ej miny .przy złejgr~e
i udawania że się nic nie wie'~ skądwłaś;;'
ciwie rozchodzi ten fatalny odór..--:
, .. Jęden przypisuj'e teli: okropny.,faidanius,
pośli~i~i' panom posłomłdru~i,rozk~adąiące.mu, :tru.po~i·:en.&~tji,~-, _: jnnY·~~~~~;itię ..
cią~lenasą siada~ "':;'"'ale :1:0' rzecz zrozumiała"
.. nie. pomoze dotąd póki przyczyna nie będzie
starała się~ zostać _. środkiem na odświeże..
'nie.
Nie. będziemy więcej w tej sprawie mó"
iwili - pozostawiając przenikliwości "Głosu"
;~łapaniełajdakal który mu tak zatruwa życie
:.-. jak również poszukanie sposobów wyjścia
z tej naprawdę niemiłej sytuacji. . . Ponieważ, wżyciu kieruiemyzawsze
<:hrześ~'iiaAskiemi ideałami miJ'ości . bliźnie'go
.·.·-,,-.. poz~q1i:my tu .tylko. życzyć sobie ·,.Głose
wi." kataru - copozwolHo by mu napewno
-Więcej., rzec2()wÓ,zająć się dyskusją o .ostatriich zaiściacb,nie"q,zje1llych. i nie zaczynać
ł O1, wypadł zupełnie

zi&!nia -:- .estkręceniem sznura na własną
szyje. Tak jest "- na własną szyje, ,-- bo gdy..
by wszyscy' uwierzyli w to co pp- 'wolnomy..
śliciele rozpowszechniają - . wątpię czy mógł..;
by ktokolwi~k z nich pokazać się na przed..
mieściu LodZifgdzie postarunki ' policyjne są.
dosyć rzadkie" -:.
Cóż z ~ego że konstytucja gwarantuje
komuś wolność sumienia i swobodne prawo
wypowiadania swych myśli.
... Opierai;ąc się na tej wolnośCi Związek
Przemysłu -Włókienniczego m6gł bYl urządziłby chętnie ·OOCZytYf w jaki sposób podpalić
fabrykę, aby; nie ddstaĆ się do kryminału.

polęin~iki od'\\lyrzekąnia, że śmier,-'zi.
Pomijąrti-y: tUn1ili;,zeniem fakt że Stowa-

.

rzyszenie Wolhomy~ricieli ,ma bardzo ,miłe
karty w swej przeszłoŚci. że wspomniany tu
~adzwyczajny zjązd zwycw;ajnych , delegatów
holszewickich. z Rrzeczy"pospolite; Polskiej..
~" ,Nie będziemy t~ż W'sponńnali że' Wolnon1yśliciele,' $ą' ,przedpokoiem ~dziezazwyczaj
t.f"tgymuie się rąianowanie· pierwszego stopnia
na lbr:itta,budowniczego 'loży. "Bnihgt Brith"
:- ?Ząc~ynasięzazwyczaj chodzi~. ~aF iotr, kO$'ską .• ,$~f.~a<koit~zy$ię Ba Piotrkowskiej 71
ti: Goltffea'e~a~()ileniema się w trakcie swej
~arjer! .·za~ar?ów: z ,wrzędobylską policją poli..
-®:czną~~'"F;~':~," . ' ,

wiecznego ~rania mu na nosie i tłumieaia
w&zelkieh objawów. siły l tężyzny okrzykiem~
- ,.NietolerancjaccI.
Organizacja tych narodowych elementów
nie leży w zakresie naszego działania - ' al"
bowiem jest to sprawa stronnictwa, mianowicle Stronnictwa Narodowego, i tu musimy się
zamzedz przeciwko zarzutom należenia na'"
szego pisma do Na.rod. Demokracji DZiennik był nasz zawsze ruezależnyn;t,
za;mC}wał objektywne i bezpartyjne mpelnie
stanowisko obserwatora stGjąeego na uboczu,
- co mu po.zwala widzieć lepiej błędy jednei i drugiej strony i może sobie wyrobić
zupełnie inną orjentację nii z ciasnego 1*'''
;C~y~-',pb0W'ią~uje' wolłlo'
rzek.ollań tyjnego zaścia:aka. _
i WtPbWiad8iDia s~eh'm'Yi
Trudho'-ńam oponować~ przeciw ,iw\ier...
A przecież działalną.śĆ podpalaczy .iest
dzemom "Głosu" że na terenie naszego wostokroć mniej' niebezpieczna i oni podpalają
jęwództwa Stronnictwo .Narodowe.g ma}duje
tylko ,domy - wolnomyśliciele dusze'ludzkie się chwilowo w opłakanym stanie, ale to nie
icafe tłumy.
jest naszą winą i zarzuty pod fałszy~ by.
A cz,em taka agitacja skOńczyła się
Iy ki~rowane adresem.
w Rosji- cbyba zbędnem jest wszelkie przyTu bład'leży w,.kierownictwie Stronruc..
pominąnie.
,
Dlategd~też nic dziwnego chyba że twa Narodowego składające~o się zresztą z bar..
dzo poważnych i szanownych staruszków,
zdrows~a' i lepiej orientująca się część spo- .
łeczeńsŁwa polskiego robi wszystko, aby ga... - którym ciągle się jeszcze zdaje, że ich
'slćpożary aieopatrznie czy celowo wznieca- stronnictwo f to ich kanapa, z której pytyjskie
ne przez· samobójcze wystąpienia pp. wolno- padają przepowiednie~ myślicieli. ---,.~
Cóż więc dziwnego, że tam jaj niema.
ł-liedzieline niepoko.je wcale nie były ba.. - niema jaj w tym' cieście~ że się tak wyra~atelką zaja'kie chce się je przedstawić. Je.. zimy stylem ś. p; Ćwierciakiewiczowej" - jak
żeli na rogu: Radwańskiej zaszła potrzeba zresztą w całym. o t:em ,wiedzą mieście .. ,
szarży konn~ policji i niejednemu . się .tam
jest jeszcze zdrowe f prawdziwie
dobrze oben\i'ało - nawet naszym ,współpra.. polskie społeczeństwo. które chociaż niezor'cownikom to' chyba nie było tu tylko kilku- ganizowane w stronnictwo. doskonale się. or.nastu wyrostków - iak to usiłuje zbagateli- jętuje w groźnych machiuC\cjach WoInomyśli
zować "Głos;poranny".
.cieli ~ i napewno potrafi dać sobie rade
Był to t/ylko odruch żywiołowy, ale nie.. z łódzką filją Moskiewskiego Klubu Bezbożni
'stety niezonganizowany, odruch zdrowych k6w.
A. S.
elementów społeczeństwa, które mają dosyć
r

'N,

Ale

POZN~ł 15, X: -- W Kasie Chorych Konstantego Sachowickieg o , Józefa ~łabo~ep-.
'szegoi zastępcę kasjera Józefa HaJno'\lvlcza.
J' ·1:Ni~~amY.~~eale '~amiaru zmuszać sza~ w PoznaniuYstwierdzonóprzed kilku dniami.
nadużycia.p.olegające na pobieraniu zasiłków
ńo\Vny~h·.wolIlO:myś1ic1eli do zmiany swych
na nazwiska '~'osóh fikcyjnych,wogólew kasie
ppglądów f wzglę'~i~ .n~mawiać do "zapisania nie ubezpieczonych. . Oszu3twdon:ony~a~o
się. do Towaf*y;siWa'Sw_,WincenŁego'a Paulo przez podrobienie podpisu naczelnika wydz1a"
Je!' ze niedawno panJowały na Krvmie
:;-. ale. z'wszęl~d~~i.i~hzaku:sami demoralizo~ łu zasikow.
tak;e tl;;;~. y, że ludzie całemi dniami zmuszewaDia i be~..;te~6~\ii1f~demoralizowanego spo..
Śledztwę przeprawadzone pr~ez proku- ni by.l s;edziećw rr.óeszkuniu i dopiero po,

, łeczeńsłwa,· hędzi~mJ. walc~yćz całą stanów~
c~ością.
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Tłumac~e~1egłupj,emu W ojtkowizRokiCi~l ~{!~y . inn:e~lltąniusz~ i Targowej że re..
,lij,(a katolicka -- " iE:::\_prc:;;tsza. i.ro~a do wię...

to

raturę przy pomocyspec~dnych. ~."OIi,;n leró~
ujawniło 40 t~go wypadku naGuz)'c, pcpe~"
nionych w c~gu wrZe&TilU.
..,
iako.silu'ie pode;czanych' 01 !al~2:0·.:::t.'1j<~

zachooz,e siońca mogll

a!;;yg~atarzs:aowano

k'Yfl)fo;.(;;,;h

trzec..l.. Ul'Z.Ę:..:l.:1i :ow hZ·$Y·

wychodzić na ulicę.
W ty ch jCt:ll<: k dniach nastąpiła znienacka
zmi8.na fc0gc.:,y, P 1(zycze tn temperatura . gwał ..
townie Sl::~!().:;a.· Vii górzystych miejsco~~ościach
T

s ..iady

już l:l:\tw.et śniRlitl..
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Paryi '5. 10. P olicja paryska stwierdziła
1Q-letni s)'ubylego radcy ambąsady fran ..
cpskiei Biesiedowskiego z:!a,iduje się $tale
ilł

pod obserwacją czekistaw, l~tórzy planują na
zemścić

ehlopca zamacb, aby w ten sposj>b

Sza ntaż .~zerwonych' zbh'óy{

się na "niewłernym~C Biesiedowskim.
KiUtfl takich prób udało lJię policji pa ..
ryskiej zlikwidować i pokrzyżQw!mć płpnyczG'"

kjstów,

t
LpIldyn,

Cf)W boyów i oddział6w lo~niczych.
Nadprogram FARSA..

i Wo~ewjl jednoc~e,pie.

z r Dej

orozb

Rygą, 15.

X --

Swego

1

skaz~ł ćzękistę Pęrpa,

CZa$U

iądw

Ta'"

udzjał w za~
mordowanIU 40 obywateli estońskich w roku
1918, na 15 lat cięzkiego więzienia.
Sowiety zw-róciły się do rządu estonskiego z ~Adaniem wyd;:ll1ia im Perna, .ponieważ l:stonja odmówiła te~użądanjUł Sowiety
ąręsztowały na pogranic;?pbęz iadnę;gopo
wodu obywatelaestońsJ{iego, Tar asie nk.owf:ł

linie

zaproponowały

z@,

Estonii wymianę

Tar.asien-

kowa wzamian za Parna•.

\\Tięlki ąngięl$kQ kg,nGdyi~ki p~
ot K~Il~da~·" ~a kt~rego

fuch.

między

Kanadą

a podatni Dalekiego

W~ęhodu, Ilie będzie móg~ być urą,tpwany.
pekladzłe znajdowało się 2uO pasa2:er6w l 300
Kilka holou ik 6w "" yrU!ił1!tyłQ ,nę,mieisf!@
lucllli· ~ałolift,naj0tha.łwczot'ał wpel'rcłe \He .. kata~trQfy, aby zabl"aćną P" kład ~odróżI}y(;h
tari~ we.\eśninie JUłl!l de Fu.~1,\ na sk:~łł PQd~' i załogę. Powodem. ka.tastrofy były gęste

r'
I.
~~Zynle

rowIec, nEmpress

wodną,

q

gł6wnej

;r}'olpefs

Herma ... Picha, Fritz

pozost..łych

potężny dramat, sensacyjno-awanturniczy'

ł1

Olbrzymi okręt, poiimUQśei ~1~517 toa
wartosci 8 milionów dolarów, utrzymujący

mgły, 1zaletające wjazd

r

an ieleJ
ł

;$Cl

Ż
też

do port,m',

.

..~.

Am~ry~a4&kie. TQwą.rzyst'JATo·· Thę Austiii
CPIJlPallY z .Clęvelę,uą ,p~rzy maJo 'od' R~ąd~
~pwieckjęgokonc!3się

na hu.dowę, w poblizu
Nii:niego Nowgorodu ·kQszŁem50miljonów
Qolarów nowoGzeStlęgo. miastarobotriiczeg6~
In?ynierowie sowieccy ustalili termin wykonanja tej budowy :na 4 lafa,natomi.e.st prz'edsię ..

atr

QiQr~two amęrvkFlilskię podjęło
wykonać W Giągij
I11iesiący~

ts

Lt)łltlyn,15.10 ",..,."Tęl.wł. ~ Ju,tro. ~W ś:ro
Q,Eh odbę{h:iesię ostatnia próbą· po~odzęni~
tobotilikQW .i ' pr~ęm,Ylłow.cóww .pr~H~myśle
tIi,ómiQ!łYm, W AngliitJQźeli ju.tro nt~dojd~i.

do' por'uzum~nia, to 1 zdaniE;un !te~er~lnQgn le

lał

l

CZ

krefarza górniczych związk6w: .~wodowych1
COQka, który wygłosił· wc~oraj p~ę1l16wienie,

llależyoc~ekiwać strCl,i~u g6:rrti~~oW, który dla
An~lji byłby vvielką katęstrofą

ekonomiczną,

tąką~amą, ję,ką byłstra,ik w· r~·

1926,

uzro

ićstOSI

.splitE~J

ki

mad%0 i stwierdzili. szeręg nadu2.Jrć popełnio
nych przezeń na stanowisku wój4ta ~tniny Za..

okn~gll 'Wyborczym.
St=lQu;:jlllni delegaci prezydium klubu, B. B.
~hadaH namilC3jscu zarzuty sl"awiane p. Baól-

k-rzew.
O decyzji wyklq.ezaiącej

1,)..

się

budowę

l{ra kOVfl8,~~ ie

TO zrUf' hy ,,\t U l
ATENY,) I{ 10. W miejscowości Agd ..
mion, w,którym komuni~ci usiłowali ódbyć
Wl€C beżz€2vvolenia wladz f przeeiwko usta,-

$b;wi~ ubę~pieG~erHowej~' doszło do kl'wawye'h
wojskiem a dęomonstranta:mit:
Komuniści nie tylko nię '.H~J'ucha,liwez
wal'lla do, zaprzestania manifestacji1 ale zaata:
kowali 'żandar:nterję ,która wobec ogro mrl f:l
przewagi zebl'anychmusiała się cofri.ąć~
Mia$to zlle!t:lzło się' chwilowo pGd t~rD"
rem' komunistyc.znerp. ' DQpi~r9 silne ,odclzlł.\ły
w ojsk,'t śd~gni~te p9$piesznie z okolicy, pr~Y"
wróciły PQtząd~k po krwawych starciac,h, w
czasie któr.ycb 2 komunistów zostało zabitych
a bardzo/ wielu: rann~ch.
,
f tarć, między

Z klubi1pa!'hul'1entl.rn0~() B.B..'wykluC!!:o
nY·JQstał posel13ą.ómagai wybrany w lubel~
skitu

~

wpaUoą.

Baćmal!!ę z

Pl,"~ewód~6w .rozl·u,chÓwąręs~tf)wanQ."

klubu zawiadomiono marszałka Sejmu.

,'.

'

"

,..

. ,If

NowysposóbząrobKOWan~a
W g-Iównej komendzie policji w War.. Na. . jego miejsce zos.~ał
6zawie y OPU$?c:u:ł '\tV tych d:.. .. ~a~-:h stanowisko Heimąno\\'ski. \'\1 czas.le

iednego z naczelników wydziałp insp.

Koral.

mia:n~owany

insp.

\'tczty pożegnalnej.
z okazji ustąpienia, insp. Korala,
p. Jieirn~n9wski· w przemĆiwi\eniu swojem
poddał krytyc~ stosunkip~H~uji~:O w głównej
komendzie poliCji w Warszawik!.. Następnego
.dnia. gdy insJ':'. ~iehnanowski pl'źyszedł .do

llrzą_?~onej

biura celem rozpoczęcia urzędowania,Wl'ę
czóno 1nu akt, ,przenoszący .:&"0 natychmiast

.B.yga, 16. X - "I(omunist" donosi, iż na Inne st~r<~wisko do Nowcgcódka.· Zdarzy"
ło się, i~,:
wjadomość o ·te·rl~JI ~ dwie urzędp.o
władze sowieckie zgodziły się :na wniosek
Hiczk~
ty zawsze są tldi;lj"ll~e) wypowie~
związku bezbożnikóv~' i ;:'l'zek~tJ:~J:r s,iynny §o~
;.;:) swe ubolewetniez powodu tego
bór św. Wlodzitr.derza w Kli(J~A'le rsaz: WSLy5~ CZL,!,
tkie cerkwie Łriwry K:q(, V~SkH:;j specJalnej 1.:0- IakLj, );J.:.e te l_anie otrzymaly teg"o samego
pAsmo, przenoszące jen;:!' inne stanonisii. która Ola ur2ącizić v~r tych ś'Aiąty:rdach
ws~echukrai:i1dd instytut ateislyczllY or;;\.z n~u Wlska slużbow'e; pO:Ka V\/arszaVll'ą,..
- - - - .- - J."-,
z:eu.m pl "lłi1ciwt cH~ijfl fa.

. PIOTRKÓ\V J5.r' 10. Pewni' ~amQ~P~
II

:mies~kancym. PlotrkoWazosta1.i .~apros~ePI

pr~ez niejaki~h Rup.eteckich z KalIsza na~d:
'dZlC6w ch:rz:estnych Ich "małego synka. ZgOi
nie z ustaloną . tradycją nie odmówiono
bię i rnał'ykcdISzanin. . którego chrzesŁ 0. ",y
się w PiQub?w:le l (YirzymaJ od rod2:lCt)w

,PJbsi
I

chrzestnych..cenoy up:ominclt_.
.
'd •
. . plotr
,,' k owac
. 't1J .rou~:Ice
P. o pewnym czaSIe
...
, "
chrZ:.t::,stlli !-łupete~kiego, ba:nięc. w:.~od,clnl~,
vrlWlelumu, byh mimowolnymI. S~la kam
chrztu swego chlześniaka z Kalisza. r~rń ra:
~em występow.::tli, jako rodzice chrzestnI. :z;a
moźni mieszkańcy Wie lunia.
,l
' .
.
,
10": kr v."
. . . tnl e..
L'-)1Kaz.aio Się,
że. Rupetece:y
chrzcili s, w.oie . dz'ieckow ro, zma.itvchPOW'ł~
t8i-y
tach, otrzymU!'1c.e· cenne prezenty, K.tore S ,
•

,,'.

J,

. . .

się cęlem tego procederu.

. .

"

•

_1
. .Mittsto Diisseldorf żyje pod i!rozą niesamowItych zbrodni. popełnionych od 8 llliesię~
cyprze,z jakiegoś tajemniczego spr.8wcę~czy
'prawc,ow z okrutną systematycznością.
. , SIedem zamordow,anych i 8 ciężko rannych, oto doty.chczasowy plon 2brodnlarza
prz,, ypominającego historję osla\\ioneCTo Kuby'
Roz?r~wacza, który swego czasu hzymal w.
naplęcl~ ,!wag~

całego

świata.

Po

każdej

zbrodnI taJemmczy osobnik znika bez śladu
jakby pochłonięty pr;zez ziemię.
' ,
. Cykl zbrodnI 'rozpoczął się 3 lutegor. b.
W cIemnościach ,nocy 55.. 1etnia pani Kuhn
otrzymała kilka pchnięć nożem w plecy. - W
6 dni później przechodnie ugasili płonący stos
gałęzi świerkowych, w których znaleziono na
wpół zwęglone zwłoki 8· letniej Rosy Ohliger.
c6'rki piekarza. Dziecko poniosło śmierć od
14 pchnięć noźem, jak stwierdzono, tym samym, którą popełniono poprzednią' zbrodnię.
Dn,ia:3 Jutego :r~b. tym samym nożem
w mrokrch nócy:-:amordowanv został 54-Iet.
robotnik RudolfScheer~ Nies;częśliwy otrzymał 21 ciosów w plecy.
Policja di.h5eldorfska~ która chlubiła się
że w ostatnich .25 bt~h:h wyl,ryia każdą zbrodnię. stanęła, wob'Oc ponnrej zagadki. Zarzą~
dano pomocy z Berlina, skąd przysłano trzech
komisarzy, lecz po dłuższych' poszukiwaniach
bez wyniku f urzędnicy odjechali.
W dniu odjazdu komisarzy berlińskich.
dokonanodwuch napadów W niezw~kłych
okolicznościach.

Pewna 16.letnia dziewczyna została na
odludnej ulicy schwytana na lasso, wnastępnej
zaś chwili jakiś mężczyzna t wynurzywszy się
z ciemnoscIf począł ją d.usiĆza gardło,. 'lecz
na odgłos' krokówzbłiżających się ludzi , pucH swą ofiarę i zbiegl.
Nazajutrz napad został powtórzonyw in...
nej części,; miasta. Schwytana tym razem na
lasso 30-letnia robotnica broniła się jednak
tak sztucznie, że uporny· napastnik pozosta..
wił ją' sw.emu losowi izbiegt
Na podstawie pozostawionego przez na...
pastnika lassa policja' w krótkim ~zasiewy
kryla jego właiciciela.Aresztowano 20-letniego Jana Straussberga. który przyznal się do
wszystkich opisanych morderstw f tłumacząc
je płonącą w nim. ,od dziecka nienawiści do
kobiet.
,
W dwa tygodnie po aresztowaniu Straussberg odwołał swe z,eznania, lecz wobec . dowadów obciążających' nie przypisywano temu
większego znaczenia.
.
Wtem dtiia21-gosierpnia ~astąpiłb coś.

co dotychczaiowe wyniki dochodzenia . Qbl'ó"
cilo w niwec.z.
"

. W te,i samej okolicy ,miasta, w której
rozegr~ły się poprzednie zbrodnie, tajemniczy
zbrodnIarz napadł na trzech '. prze<:.hodniów
a mianowicie 18~tetnią Annę. Goldhausen,
ManteI i Henryka Kornbluma. Krwawy opryszek ,z błyskawiczną szybkością kilkakrotnie pchnął swe efiary nożem w plecy, i

P:

r

stwierdzić najmnIejSzego śladu zbrodn1arza..
Nie uhgało wątpiiv,'osci,' że zbrodnie są
dziełem szaleńca.
Nie długo czel:,
.., o na jego dalsze czyny.

"
Dnia 30 września n:: {enen. -,;m:deziono zwIo'"
ki 31-1etniej służącej Idy Reuter, zamordowa- ~
nej 8 uderzeniamimlotkiern w czaszkę. Wgłę,:,~:
bienia od tegoż młotka. stwierdzono również'
zniknąt
W trzy dni później odkrytonowe zbrod .. w czasce ciężko ranneiZofji Stiickel, napad.. :'
niętej przez zbrodniarza w chwili, gdy jecha...
nie.
Na SClezce polnej znaleziono zwloki ła rowerem ..
Ponownie przybyli" komisal'ze policyjni :Ł:
d:woj~a dzieti 5-letniej Gertrudy Hamacner z
Berlina i prewadzili hezskutecznie poszukiwagłową dociętą jednym ciosem noża i zwłoki
14-letniej Luizy Lenzen, które wskazywały rów- nia. Zamiet'zali właśnie wyjechać, gdy w tor"
nież cięcie nożem w SZyjęf lecz dziecko wi~ fowisku w pobliżu miasta znaleziono zwłoki'
zamordowa.nej,
docznie wyrwało się zr~k oprawcy i poc::ęlo 21-1etn~~j Elżbiety Dorrier,
dokładnie temi samemi 8 uderzeniami, młotka
uciekać,zosŁało jednak zamordowan,e pchnięW głowę.
.
ciem w plecy.
.
Na tej zbrodni kończy się historja strasz...
Tejże nocy, w c-entrum mjasta napadnię
to na pewną dziewczynę i ciężko zraniono ·ją liwych czynów nieuchwytanego zbrodniarza,
na którego policja ustawicznie urządza obła..
nożem"
Po wch zbrodniach w'ko~ach policyj ... wy, jak dotychczas, bezskutecznie..
nych nastąpiła konsternacja. Nie zdołano
m

7rrrs

reze~

ł

J

Sprawa będąca na porządku dziennym, sterem skarbu, Cheronem.
.
Komisja. domagała się znacznej redukcji
to sytuacja finan~owa. Skarb francuski pęka
podatków i ulg finansowych w całym szeregu
wprost od nadmiaru zlota.
,
Pokry(!ie Q:Biegu papierowego sięga. nie" dziedzin życia gospodarczego.
Cherom nie ustępuje, twierdząc, że ulgi
"·-.al stu procent
Jest to po~rycie najsilniejsze w świecie, mogą być przeprowadzone tylko stopniowo
i metodycznie.
z wyjątkiem Ameryki.
"
Konflikt rozstrzygnie dopiero debata w
. Bank francuski posiaGla rezerwy :z;lota,
jakich nigdy nie posiadał, a skarb rozporzą~ plenum izby, lecz zgóry można przewidzieć,
dza sumą 25 miljardów wolną od wszelkich że arbitraż izby wypadnie laC1':ej PO myśli
ministra skarbu, którego roztrop na gospodar~
zobowiązań.
,
.
Dzisiejsze bogactwo skarbu francuskiego ka dąży śladami polityki finansQwej Poinca...
pozostawione przez Poincarego w chwai o .. rego~
Cały, szereg pism fachowych buduje pla..
puszczenia prze~ niego władzy, jest bez precedensu whist9rji Francji - stwierdza nie ny i projekty, co robić znadrr.iarem gotówki.
W projektach tych udzielanie pożyczek
bez melancholji ,.redaktor finansowy londyń
u
skiego "Daily [vYailla w artykule, porówny" zagranicznych o tyle tylko wchodzi w rachu'"
bę, o ile uzyskane będą gwarancje pod po~
wującym sytuację finansową Anglji z położe
stacią solidnych zastawów, jak naprzyk.łao
niem skarbowości francuskiej.
Otóż na tern wJ:aśnie tle wybuchł kon- stawki celne.
. flikt między komisją finansową, izby a mml'"

z

CO-

12 lipca r._. ub. między Mrozami a

łuszynem zostali

Ka-

w lesie zamordowani/wo"
krutny sposób bogaty przemysłowiec i obywatel miasta Białej Podlas'kiej: Wincenty
Chróścickii jego służący Władysław Wójcik.
Chróścickiemu zabrano wówczas 20.000 zt.
tli

Im
Dyrektor -obserwatorjum Talenze kolo lZ po wielkich wylewach Nilu i Indusu nastę
Bordeaux prof.. Menery.który ba.daniem plam pują w środkowej Europie ostre zimy, gdy
przeciwn,ie, po okresach' suche~o lata w In..
słonecznych zdobył sobie wybitne ImIę w
dziedziniea!>tronomji, przepowiada, na pod- djach. i niskiego stanu wód' na' Nilu w Egip·
stawie swoich dlug.oletnich spostrzeżeń bardzo cie, następują W Europie zimy łagodne.
I tak w latach 1860,' 1870, l 878, 1879, a.
ostrą zimę na 192930 roi
WszysCy, uczeni 7godzili się już dawno ostatnio znowu w 1906, notowano,' wielkie
z faktem,iż plamy na słońcu w~wielają za- wylewy w dorzeczu Nilu. Wę wszystkich wysadniczy wpływ naksztaltowanie· się pogody, żej wspomnianych latach Europaprzeźywaka
Prcf. Menery nietylko jednałc z' plamsłonecz.. bazdzo ostre zimy. Podobnie rok 1928 odznanych~ lecz i,.:Ż, innych osobliwych faktów, pro- czył się niezwykle silnymi wylewami Nilu i
rokUJe specjalnie ostrą t~goroc%ną zimę. Uczo ... Indusu, , arovinoc:z:eśI!ie ostrą zimą w Em'o'"
~y francllskiustalił miaowicie f iż po 9 per.. pie.
Z tego względu n~leży się spodziewać,
Jodach plam na sloncu, a więc postulatach-,kazdy perjodplam slone~znych oblicza iż zima tegoroczna będzie 'ostra i długotrwa' '
on na l1.I.at -:-oczekiwać naleźy ostIei z1my. la.
Innym
wreszcie
szczegółem,
z którego
.
IstnIeJą ponadto inne niechybneznakif
meteorologowie
wróźą
również
ostrość
ziII?Y'
l~. aźące w rócŹYc" przykr.e 'mrozy.
jest
kwest
ja
poprzedzającego ją gorącego, la. Oto .,dziwnym·zbl~giem okoliczności stan
ta. W większości wypadków, , ja~. wykazały
w od. nc: ,~l!U Wyw :era' na charakter .zimy. euobserwacje, po bardzo. gorącem 1 dł'ugotrwa ..
ropeJskieJ. ,Jak, wykazały doświadczenia 'rów- łem lecie-a takiem bylo tegoroczne -- n,:-; ~~ t~; nie sil~! Wpływ, jak'wylewywdorzecz'uIn~
du:su. !~'r2y~;,;yna ",tei'O ,związku n\e' jest nara.... pują ostre i dłt1go~r;"'ałe ZImy",
zle V.'}PSt~l()fr.a. ~twio~t~zcno je'::il~k niezbicie

miał przy sobie na kupno majątku w
okolicach Kałuszyna f gdzie już posiadał jeden

które

majątek.

Konia z bryczką i portfel pusty na wo ..
zie znaleziono w gęstym zagajniku .. Niedaleko
leżeli dwaj zamordowani Chróścicki i Wójcik.
Obaj byli nadzy, ubrania leżaly niedaleko
nich. Chróścicki miał powybijane zęby i potłuczoną twarz..
Niedługo potem znaleziono w Grochowie
zamordowanego niejakiego Bolesława Grochowskiego, mieszkańca Pragi, ktćry jak to
później ustaliło śledztwo należał do szajki rabusiów, która ograbiła Chróścickiego. ZosŁał
on zamordowany przy podziale łupów..
Rabusiów w żaden sposób nie można
było wykryć.. Dopiero po rocznych przeszłe
posz'ukiwaniu udało gję kierownikowi warszawskiego wojewódzkiego Urzędu Sledczego,
nadkomisarzowi Chmajowi, któremu pome.gał
kierownik brygady lotnej Kel1er. wykryć i aresztować wszystkich morderc6w i banJytów.
~ą to mieszkm'-lcy V/arszawy: Szymon (Symchaj
RJnik, Pr~ga, Wileńska 7; l<.omuda AleksanderfŁomżyńska 27; Koszkowski ~tanisław,
nigdzie nie meldowany; TwardowskI Adam,
Grochowska 55; Wlodarciryk Stanisław, nig'"
dzie nie meldowany; Lis Józef, nigdzie niemeldowany, Bugucnwaf lViendel. z miasteczka
Kałuszyna; W aU a w Ldazo wski, ktory' wraz z
Boguchwałem by-i nadawcą .. roboty" zbrod ..
niczej.
.
\i; sZ:Y:;jth.I,ch óresztowąno r
Jdo\vorJniono
_,:le InorUers.wa.
J

;J

Jak

Nawołuje się ustawicznie do wzmożenia
woGlukcyjności naszych zakładów przemysło ..
.tych. Ale to wzmożenie idzie w bardziej
..iewfaściwym kierunku: wyżyłowania robotAikat wyciągnięcia z niego maksimum. w y si!...
}u. na jaki go stać. O wprowadzaniu ulepaeń technicznych f
zakrojonych na szerszą
kalę słychać niewiele. Maszyna ludzka ł
nimo swej niezwyklei
elastyczności, jeśli
:hodzi o wysiłek - ma swoje granice. Obec ..
ile warunki bytu robotników. zwężają te gra..
Alce bardzo. To, czegO możemy się dowie'"
4zieć o tych warunkach z materjaJów, opra..
;owany przez Instytut Gospodarstwa Społecz
Ilego- może nas zadziwić, że jednak robotaik nasz potrafi pracować nadzwyczaj wy:'

dajnie.
O tem, że zarobki robotników są. nIe ..
zwykle niskie f nie trzeba chyba pisać.

W

budźetach

robotniczych
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100
Pol. I r:tem we Lwowie 100
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Wśród szeregu państw pod względem
wydatków rodzin robotniczych na żywność
pochodzenia zwiel'zęcego stońmy na ostat ...
niem miejscu. Naszego robotmka nie stać na
mięso. Są rodziny, które nie jadają go wcale.
To teź śniadanie składa się z herbaty lub
kawYf natlJr:.1lnie nieprawd ziv.tej , a zbożowej

NOl'blin . " , .. -109 ~
Orthwein ." •..
25 f'
Ostrowiec Ser. B1.
50 Z!.

PI'. "o:i~Konwersyin. '
.:m~ Warsz.,z 1926.. lł)O ..

Kijewski
Puls

wyrdaie na 1:yw..

JŁ~śli
WeZ!111emy
pod
uwagę
pisza
,.PrzegI. Wiecz. .. że większo<ś;ć robotników
zarabia miesięcznie 80 - 100 zł.; możemy
sobie wyobrazic, jak vllygląda sprawa odży
wiania się wśród robotników.
Pokarmy są w swej prz::ewaiającej iloś"
ci roślimle~ó pochodzenia. SJą tańsze. Tó
decyduje o ich przewad:te w kuchni robot'...
niczej. Chleb. mąka, kasza, kmrtofle, jarzyny
pochłaniają okoto 50 proc. w~rdatków na ży·
wność, mięso. tylko 26 proc.

Modrżejów,

' . Warsz. z 19:2~ r. 100;to

Cerata
.,'
Sole petaaowe
GrodzisJd

robotniczych

niż 70 pf'OC. z8,J!1(jbków, przy"
czem rodziny duże, sktad2ij~~:.e się z siedmiu
- ośmiu e3ób, wydają 86 proc•

Fabryk: .. Metlowych
Cegielski ~ " /I • 50 zł.
Lilpop ....
. 25 ·Iho

~t: pr ..·•. Ppi.Konwetęyjna

6

więcej,

Standart..NobeJ

Gb U'RcU:.W
. ~(lp,;t

rodzin

ność

tłotyth

Dnia 15 X

8 pr. l. Z, B.. Gosp. kraj 100) ~
4)

wydatki na
do 76 proc.

proc.

IEł

I

pr 01:8nto18

robotnicy?

Ot! · Y\VlaJą

Sl~

'Wyżywienie się pochłaniają od 50
ogółu WyclAtkówJ' W Warszawie

.,.

41,75

l11b z cykol'jii suchekio chleba. Obiady ty:'
z dVltTóch dań z rzadkiej zupki, najczę~ci',
kartoflanki, kapuśniaku lub barszczu, :ha dru~
gje zaś: kapusta, kartofle~ groch, kasza, kluski, czasem mięso. Zresztą w 15 proc. rodzin
obiad sklada się tyfko z jednego dania, a
W 30 proc. tylko czasem z 2-ch. Na kolację
znów kawa i suchy chleb. Podwieczorki, o
ile je jadają nieliczne rodziny robotnicze,
składają się z chleba, czasem oszczędnie po·
smarowanego mas~em lub tłuszczem, ale pod.
wieczorek - to już luksul.;.l\Illeko, owoce,
wędliny są rzadkOŚCIą,
widywaną· tylke:
podczas rzadkic.h uroczystości.
Gdybyż jeszcze robotnik posilał się stale w domu, mając strawę ciepłą, pocJanr:
w miejscu czystem! W wielu wypadkach nie·'
ma na to czasu. 01.::010 30 prOc. robotnik6\
odżywia się poza c:Qmem: już to w kącik,
juźto w bramie, w sieni czy podwórzu sr.!
żywa obiad; składający się z cb leba i kic
basy, którą popija zimną z domu przyniesi(
ną herbatą iub kawą.
Byłoby pożądane, .by w dzielnicach f
brycznyc~] powstawały jadłodajnie, nieoL.
czone na zysk, mogące dostarczyć rob~tl'

kom, daleko pracującym od dotnu, tame;
i PQsilne~o pożywie{lia, P ornyśleć o tern I:~'(

h

w pierwszYln rzędzie związki zaw:
które mogłyby uruchomić. nawet 1
na wozach, w rodzaju polowychi
nie op.tacało si~ w jakiems miejr
urządzen:e jad!'odajni stałej,
Złe warunki mieszkaniowe. brak t .
prost~zych urządzeń higjenicztJ.ych w, dom~.
robotniczych i wyżej przedstawione jako,
i r,'posoby odży"viania się. ro botników są pOi
lożem dla chorób, Oto dlaczego na 100 r~
dzin robotniczych w \'"varszawie w 60 by.
wypadki leczenia w szpitalu. \"Vś~ó.d ch.o~,
najczęściej są też spotykane: gruzhca, .:ue~,
ty .kis~ek.1 tytus,u, zła prze,miana \m(;\~erJl. z )
na}rOZmaltszeml skutkaml,zapaleDle .sh~i.
kiszki z powodu ciężkostrawnego pozyw;'
nia i t. p.
Cyfry, których dostarcza ankieta Inst,Y
tutu, tak przygnębiająca W swej w~~OW.IC.
dają jedną pociechę: rozwiewają. opInJę, Jakoby robotnicy nadużywali alkoho~u Praw A8 r
rnalespoźycie alkohol,u jest wywalane w Wl~
kSZOŚCJ wypadk6w tern, Że. na wódkę, fl1e
starcza już· pieniędzy. Wśród tych, ~tor:zy
czasem piją wódkę częściej spotyka slę.,ro
hotników niewykwalifikowanych j niż wy~~a:
łlfikowanych, spotyka się jeszcze C~ęscleJ
bezrobotnych, . kt6rzy piją dla' ...zalanIa lO".

winnv
do w e'f
conie
ileby

baka".

Okolo 15 proe. rodzin robotnicz~.ch nie
ma ~śród<wydatków zupełnie POZYCJI na al..
kohat 30 proc., wydaje . mniej, niż 2 z~. ul!
miesiąc, 32 proc. od 2 do 5 zt, 16 pro~~ od
5 do .102t Wydatek miesięczny na, wod~ę.
cho&by najpodlejszegv gatunku,. wynosz.~Cy.2
czy 5 zł. na rodzinę jest tak skromny, ~~,nle
może być mowy o jakiemkolwiek. ~.Jj8JlSt..

wie.

Więcej już

. ;. ,
wydają robotniey n~ t1to~

szukając W nim podniety dla wyczerpanJ~
pracą organizmów. W30 proc. jednak: ro
nie pali nikt, .w 27 proc. wydatek na. ty on
i papierosy nie sięga 2 zł.
Czy z .tak utrzymujących swe. sity rI"
botnikówmoże powstać jakiekolWIek trwa e
bogactwo narodu?
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Syn znanego amerykańskiego miljonera
bawił niedawno .w Londynie. Po kilku dniach
w hotelu,. w ktÓrym mieszkał, sprowadziła się
do sąsiedniego pokoju młoda kobieta, nie~
zwykłej piękności, jednak bardzo nieprzy.
stępm~.

Miljoner zainteresował SIę żywo

piękną

sąsiadką.

Ponieważ w pierwszorzędnym hotelu lon;..
dyńskim foriny towarzyskie były skrupulatnie
przestrzegane, ,dopiero po tygodniu udało się
amerykaninowi wyrni~nić z sąsiadką ukłon.
Wkońcu mr·s_ . Allen (tak się nazywała
ta dama) z Monfr.eal, nie mogła się oprzeć
wytrwałemu wielbicielowi, nastąpiło poznanie
się, no i wreszcie .umówili się, że pewien
wieczór śpędzą razem... Stopień, zażyłości
wzrastał niesłychanie szybko.
Piękne sa ID na sam zostało pewnego
wieczoru zakłócone"
Jakiś glos domagał się gwałtownie otwo-

rzenia drzwi.
Podczas

gcry

d&ma

otwierała

drzwi,

usiadł

milioner
sze list.

stole i· udawał, że pi~

przy

Na widok wchodzącego do pokoju męż
czyzny mrs.Allen krzyknęła strwożona i patrzyła "zmięszana" na obu mężczyzn.
"Jestem jej mężem" -:- oświadcz)'{ przy"
bysz amerykaninowi. Kobif:ta skinęla po..
twierdzająco.
'
Pan Allenwburzony chciał się rZUCIC na
amery kanina. Jednał{" kobieta. rzuciła się rnię
azy nich g a nawet odważyła się oświadczyć
rnężowi,że nie ma prawa mieszać się w jej
sprawy.
Oświadczenie to odpowiadało Jej ZWIe ..
rzemom poprzednjm f że rozwiodła się z
mężem.

P. Allen nie myślaI wyjść z pokoju, co
wydawdo się, że myśli wl::l~nie nad
tern, jak ukarać żonę i jej przyjaciei.\l.
"Ofiaruj mu pewną sumę pieniędzy··
szepnęlamrs .. Allen do swego przyjaciela.
W tej sytuacji była to dosyć karkołomna
propozycja. Trzeba jednak próbować wszel ..

więcej

kich środków, aby się pozbyć nieprzyjemnego
!

Miejli( ł.

. Od 8-Xdo 14-X lQ29 r
Dia

męża.

łl ine~' ato~rat fJŚW8bfOWY

dorosłyoh

(fatem,ak

Dla

5923
rnłodziezy:

Nadspódzie\.vanie mąż pięknej kobiety
przyzm:Jf że postępowanie iony jest mu na
przyszłoić zupełnie obojętne· i przyrzekł Z o...
stawić jch w· spokoju.
Wzamian wręczono mu czek na 1200
funtów szterlingów_
Kiedy mąż wyszedł, mrs, Allen dostała
ataku płaczu. Mimo gwałtownych sprzeciwów
swego. przyjaciela, oświadczyła mUf że musi
się z nim rozstać, gdyż ""nie .mogłabyspąjrzeć .
w oczy człowiekowi, któremu wskutek jej
winy, urządzono przed chwilą tak nieprzyjemną scenę{'.
, . I\azajutrz mrs. AlIenwyprowadzila Slę

I

z hotelu.

Miljoner po wyspaniu SIę doszedł do
przekonania. że rozstanie nie było tak po~
trzebne i że powInien odszukać piękną damę,

tembard:dei. że pragnął ukochaną ostatecznie
uwolnić od bezczelnego szanta i ysty.
\V tym celu puiecI1 je-:lnemu z londyń

skich detektywów odszukać piękną panią !\Ueo
i jej meża.
Już nazajutrz wieczorzem jeden z ,"rzę~
dników biura wywiadowczego zawezwał go
do pewnego lokaiu nccnego, gdzie bawiła SIę
wlaśnie iego ukochana#
Któż opisze zdziwienie
przerażenie
amerykanina. gd~ ujnał pana i panią Allen
bawiących się wesoło przy jednym stohku.
7astawionym suto o'"'. .'ccami i szampanem.
Teraz dopier.) miljoner zfozl.lmiał 'e atę
sytuację. Kazał oboje aresztc\\·ać.
Sprytna para małżonków musiała. si~
przyznać do odegrania komedji, tembardziej,
gdy udowodniono im, że już W Ostendzie wy..
łudzali w ten sam sposób większe sumy 00
swych ofiar.
'IiIiiIii"

ElJiIi!

Asekuracja od

fi tU

wszyst~iego

Lłoyd angielski przyjmuje asekuracje na
'Wszelkie wype.dki życia ludzkiego. \Vedlug
ogłoszonych przez londyńskie towtlrzystwo
danych. zaasekurowało ono kilkuset lud::1. od
zapalenia wyrostka robaczkowego ślepej kiszki. Kilka tysięcy panien asekurowało się na
wypadek pozo'stania w stanie panien$kim,
małżeństwa asek ur uj1-! się ed bliźniaków, at ..
tyści od braku powodzenia, malarze (Hl brś"
ku uznania.
'
Pewien zna,ny kompozytor zaasekurowa.ł swój nowy utwór. Gdyb! me osiągnął
zań odpowiedniego wynagro~1Leniaf różnicę
pokryłby Lioyd. Studenci asekurujł\ się na
wypadek ścięcia .D.tl egzaminie, dwie baletnice ubezpieczyły się od...oclcisków. Pomysłowość klijenteli Lloydu jest niewyczerpana.,
zaś owo towarzystwo
ubezpieczeń ttiemal
nigdy nie odmawia prZyjęcia asekuracji.
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Kiedy mu oświadczyła, że szuka posady
na prowincji powinien był.przynajmniej oka':',
żać .:Żal, powini~n był odradzać jej wyja~d,o
pieraćsięttochę. TYf!1cz.=:.sem 011 o~~zal: wo..

bec tej perspektywy mezwyldąradosc.
- Obawiam 'się, ie n:e często będę mo
gla przyje~dżaćdoLondyfiu - rzekła .. ' . .
- To bardzo dobrze"- ódpowled~lał
panRer " ił do~zucił .lakiś ba?alo_dobt~
czynnym w!,::!yw1e per)odycznvch zmIan khrDa.tu,otaz () rozkoszy obcowania z natUl'ą~
Istotnie by-ł znacznie weselS2y, niż w ubieglym t;godniu. To wolało.o pomstę.
Sli{zna. twarzycifka JlvlaJ'górźatyBelman
nasro:iyła się izmarszcży!a na, mysI .ó tern
upokorzeniu, Jeżeli przedtem jes:tcze wahała
się, ptzyjąćposadę, Czy nie, to teraz te wąt
pliwościbclpadly.
Nie aby pn:ypuszciała
przez chwilę, że tłastaposadka sekretatki z
roczną pensją sześcim:iet funtów wpt'ldnie jej
do. ust, kitidy tylko q nlą poprosi. Nie miała
żadnych kwalifik.acji . na tO miejsce, . z pracą
w hotelu byłazu.pełnie nie obznajmiona, ist~
niało więc bardzo niewiele; szans 11a przyj~cie
jej oferty.· .
Natomiast co się tyczy tego Włocha,
który poc2.ynił tylebelskutecz n yc;l usłłowan
aby zawrz6ćC;i nią zflajOtt1Qść, to ca~a historja
należała do rzędu Cw}chcodziennych nien1i~
Jyeh przyaód,tak J{)sk(n;~le.znRnych młodej
kob;cde,;która zarobkuje ~aITIodziclnje, ze. w
innych wal'unkathnieb:yłaby po razcirugi
pomyśl a a oiym człow·ieku.
.;.Ą~e tego dnja stectt'·za nią azdo $t~t~i
tyła uawat pewna. iże słyszd;cd.:s: er nęJ a
do cizie. ~ czyny towarzyszącej Jej l1Q.. GU.,C,ę

"Wlatam 6.151-

NaHepiei byłoby wskazać go policji tamby już wi~dzjelj, jak się z nim rozprawić.
Ale' dziewczytia w tym wie'ku; cb'oćbyjej za~
sady były jak na:zdrowsze, stara się za wszel
kA cenę uniknąć skandalu - wobec tego
Małgorzata postanowiła d~iałać na własną
rękę,'

Sytuacja byla. wyjątkowo nieprzyjemna.
więc dziwnego, że dwa te fakty w)'star..
czyly w zupełnoś~i~ aby j~j zepsu~: pop~łud
nie, które zapowiadałc;> SIę tak mtereSUjąco.
Co się tyC\Y pana Reedera, •. ·

Nic

llialgt)rzata Belruan nac.bml.Hz."~a czolo.
Miała dwadzieścia trzy lata,Wiek,w którYll1
młóde panny są wybredne. Z drugiej strony,
trudhQ powiedzieć, żeby lnężC.lyźt:i skłaniają
cy Slę ku pię~dzie5iątceSyriI?azbyt pociąga

jącYi czuła w lęC. wstręt. do slw.ychbokobro"
dów pana Heec:era, ktcre czynl!y go podobnym do szkockiego lokaja. Oczywiście, niema

na całym

swieciesympatycZlljejs;.~ego

odeń

cZłowieka, ale .••

\XT tej ch wili pociąg dotarł do miejsca
prze~.na.ezenia. Zanim zch'Jbyla się na cicCyz;ę,
ciy istotn;e kocha pana He:ed€ra, C2y też nu·
dzi się z nim pcprostu, znalt3iła się w Ehltbu ...
ry, na. ,.c:hoaniku niespoaziewan'e małej stacyjki.
Dorożka r ci ... gnit; ta przezmi'lerną ęzkapi
nęt zatr2"ymała się przedgfbtesko\\io mden;i
drzwiczkami stacji 1 a dorGib;rL..-ws;~H1.ui bIczem puste wnę rze S\\C~:'o k:,,:,kctu.

~ Hei f pan:eoko f do mnid·~ z<;nvc!aI.
-- Kantor pana Daveta Jest.da!ek~, na koneu

1Alicy. \\'/siadaj psnnfl, t0pC::WlOZę!
.
"
a~v chlop,
Był to stury. W]2rU~I, ,szc:u:~'~J~._,
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następnie, tak bylaroztargnlona na stacjl, że.
zostawiła urzęduikowi drt!~ą. polowę powrat'

'
nego b uetu.

k'
rl r;~zy WY,;SCIU,
'"
1
'leuy
C'o~
i oddal zapomnianą pcłówkę.
- Czy mam zaczekać na panienk.ę)
-Tak, proszę
odparłasplesznie
Małgorzata Belman, wysiadaj~c z roztrzęsIo,
l

P'

L'dplerO

gonił ją p~Jem

nego wehikułu
- Czy wix:yta zapowiedziana~
Dorożkarz był typem .,tutejszym", co się
zowie a .. tutejsi" lubIą przybierać ton wyż
szości wobec obcych.
- Pytam panienki - pośpieszzł z wyjaśnieniem bo to u ńas bywa czasem. int:tczej. Przyjeżd?:ają niewia8ty do Larmes l Ule
"lA iedząf .czy pan
D.aver prZYJmIe c" y nie} a
pan Daver to :nie chce z niemi. na v. e,t gad~ć,
Przeczyta taka gapa w gazeCIe . <?g.~cszeme,
wytnie je równiótko nożyczkamI 1 Jazdu. ~
w o~loszeniu stoi jak t;Our:" "ofel'ty,. tylko P,lsemne". Bo, proszę panJen~l. "VO,VICf:'_ ,tal~,:e
~~ęsi tuzinam;f
co ~') jechaiy na C1.Jyll, ;:~T.r~{.
proszę się nh.: ~miać bo pO~<'jj~d:::'L dla

A

dobra panienki.
Dziewczyna uśmiechnęb :;'ię.
"
- lVlt1gł Je pan ostrzec ;;) tein, ,gdy J<;Sz"
cze b ty na stacji - . rzekła V:CSGW - l W
~pYoo;'ó oszcz""dzić
im pieniędzy,
które
ten ~...
..,.
•
t
I.
D p.la..
dero: 1'ęTvrn f Bzem Jeona~ p:!n . aver
c~ za .. , 4.., " ,:~ ~,_!_ ....
Wie 0 mOIm plzyje7~~L.~.

".'.'

.Z mie,;5C3, gdzi-.: sta~a, VJ\uaC t.ylo Lar-.
'
.'
. .
C
l
mes jak nu dcom. l\le Dyl:". ono wca:e ponobne do bolelu, a tein mDlej do pensJ . matu
wyŻS1.cgo rz·ę·lu, któ;'c~o cp;nią cleszy!O się

. ~l' a częsc
'·4
.
!
>
pe'·.... Sz 2:(; li"He.
OO!lH:!; l-v.ra
S\,allowaa.
t~'ló\v .~\e Z~bl"G.(}\'\' u!.lia'l' hotelt..;\'\i"C, d"wała się
:~t V,iO v;yró~ nć z(;a~oscjt pem: ~'.o że kontury
rZ~ w:ivc.h murow 702«:: eral blu-;,;zcz.

~.('l31) •. h~

D~' ;. D
dc(lane 7. bit:gecn lat do hotelu. 1'6 ;;,;l,ir:.:Z. tonę:.y w powodzi pnączy.
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Nazwa Nowei GWInei wY\\lołuje w urny....
naszym obra.z.ynieprzebytych podzwrotni...
lWT"vych dżungli. rajskich ptaków ora~ .,poła...
viiaczy głów". Wyspę tę bowiem f minlo przen.ikariia
nią nowoczesnej cywilizacji, z~
mieszkuią jeszcze plemiona! które urządzaJą
poluwania na bia.łych, 1.:0 patrole ~ojsko~e
miały możność niejednokrotnego stwlerdzema
na. sobie. NiezwykH cimyśHwi nazywają się
śle

na

żadnych złych zamia,rć'w,

-=

er

Jer ze
1'1

H

Tow.. Phoenix posiada na NoweiGwinei
obszary "leśne położone o 50 klm. w ~łębi wy
spy. Obszary te dostarczają spęcjalnego rodzaju żywicy, którą kuHsipapuallscy wąskie~
mi ści®żkami zn(:s~··' do portu, skąd eksportowanaiest . do E~": Ameryki dla fabrykacji

pokc>stów'i lak' C~

opuszczać

"e_w

n'Pcła'wiaczami !1 ł ów· •

II1II

Od lat kilku coraz częściei spotykamy W
przedmioty z nierdzewie}ącei stali i z
niel'dzewie;ą:ego ~f:lazn, nie podlegające dzia·
laniu
tury.

kwasów,

ani

Przędrnioty te
żelaza z chromem.

też

zmianom

tempera...

są ze spła.wu
Dodanie .zaś niklu do
tego żelaz~ chromowego jeszcze bardziej
wzmacnia szczególne jego własności i nadaje
mu piękny połysk.
.
Nowy ten aljaż okazałsię tak praktyczny.
że znalaz.t obecnie zastosowanie już ni~tylko
przy wyrobie takich przedmiotów, jak noże,
widelce, lub lyżki, a nawet przy budowie

domów..
Z tego powodu

wyrabiane

nowojorski "Journal of

Commerce" pisze:

"Prasa podała

wiejące

wiadomość, że nierdze ..
'żelazo użyte będzie przy budowie

noWago w Nowynl Jorku gmachu Cbryslera największej budowli tego rodzaju, liczącej 68
pięter (809 stóp wysokości). W gmachu tym
kopuła jego, a także wiele ram okiennych
i przepierzeń., jak Jównież wszystkie wentyla"
tory, mają być sporządzone z owego alj,{żu j
nie podlegającego rdzewieniu. Decyzję powyższą powzięto
po rozległych badaniach,
zarządzonych przez budowniczych gmachu".
.;\V Chicago zastosowano nowy stop w
sposób inny., Oto wprowad~ono go dQ bu"

Dl

Łania.

Najkrócejiyjącemi

Trudności

i

te", poświęconem wyłącznie zagadnieniom Ira
munikacji międzyplanetarnej podany został
wykaz r rzypuszczalnych kosztów podróży
statkiem rakietowym w przestworza ku po ..
szczególnym planetom.
Otóż' najkrótsza, bo
trwająca zaledwie pięć dni wycieczka na księ
życ i zpowrotem koszto'\vałaby 3 200.000 maM
rek, takaż sama wycieczka, połączona z lądo
wanienl na srebrnym globie kosztowałaby\
znacznie więcej, bo ąl 17 miljonów marek,
Bez porównaniadroźsze byłyby prawdzi
we podróże międz"Y~planetarne! podróż na We
nerę 'kosztowałaby 21 miljonów marek i trwa

prawie dwa lata, bo 680

i balustrady mostu są zblldowanez
nierdzewieją.cego żelaza o niezwykłym połysku
i pięknym wyglądzie, dla którego utrzymani3
wystarczy przetrzeć żelazo lekko od czasu do

czasu".
'
"Dwa te fakty uważane są prżez techni.
ków dopiero za początek rozległego zastosowania nowego metalu w budownictwie. Metal
ten zastosowany jest już na wielk~ skalę w
przemyśle
sentetycznego kwasu azotnego.
Mianowicie, a żelaza chromowego, albo nierdzewiejącegaf budowane są obecnie wieże,
wysokości pięćdziesięciu, a' średnicy dziesięciu
stóp w zakładach wyrobu" kwasu azotnego
z powietrza. KYj8S nie oddziaływ~na no'wy
meta], wieże zatem trwać będą czas' nieogra·
niczony '"
.,Rozpowszechnienie tych aljażówjesŁ
bardzo ważne dla niektĆirychga!ęzi przemysłu, a zwIaszcza dla kons1lmentów. Towarzystwa, . wyrabiające chrorrl i nikel,ciągną
zyski z rozleg!ejszego użycia tychm~t~lówl
konsumenci zaś zyskają pr:odukt •. pie· ulega'
?ący ';!:mianom w użyciu, (~o~~ oznacza oszczę
dność na reperacjach i inne korzyści oczywiste".
'
VV1 ten sposób zatew zbliżamy się szybko
do nowej ery, którą będziemy moglin·azwa ć
w iękiem nierdze wiejącego, ~e~ą.za.

IDo.tor W

Wprawdzie

tych

większość lok6'm~tyw, obję"

przez, wspomnianą

'

\

"•

sZ,towałaby49 milionów marek, podróżna Jow~s~a !rwa.łaby \ 1,200 ~nii kosztowałaby 420
mtlJonow marel~. Na)kosztowniejszą byłaby
"podróż okrężna!': Ziemia -Iv1ars - WenusZiemia, trwałaby ona 1.580 dni i kosztowała

by okrą~Jo pół miljardamarek.
p odający te cyfry inżynier Guido Pirquet
sądzi, że przy pewnych udoskonaleniach w
systemie rakiet koszta podróży międzyplane
tarnych dałoby poważnie się zmniejszyć. Że
te podróże są kwest ją niedałekiej przyszłości
- o tem ani autor ani redakcja,.Die Rakele"
nie wątpi..
"• • dt

statystyk:ę,była prlt~·

rabiana, ale przeróbki te nie wywolało byn~~
mniej zużycie się maszynerji, jenopot;ze a
zastosowania w tychlokorrlotywach naJno~·
szych ulepszeń technicznych. aby odpow!a·
dały wymaganiom wzmożonego ruchu kolejo'"

wego.

"

"

'

Niektóre amerykańskie towarzyst~a ~o7
lejowe pos.iadają, lok.omoty~y,sł?żącelIn'.l,l7:
od c2.~erdzlestu trzech. lat lzktorychka~iO
przebIegła w tym czasie po szynach 2.500;&p
kilometrów!
,
"
Ale ,i we Francji" na siecikolęjow~
Orleanu, można jeszcze widzieć,' na ll1aly~
linjachkolei lokalnych, lokoIPQ,tYWypo~~r~te
bl~chą miedzianą, zbudowane w 1889 r. JO-

Dążenie . więc

,

bą,.di

dowy mostu, łączącego dwa ~machy. Bok'.

tych czas działające

"F

W niemieckiem czasoplsnue "Die Rake- dni, podróż' na Marsa trwałaby 960 dni i 'ko-

«O

l zo

dach

silnikami są silniki

a.c

łaby b~..dt

ł

Ź

.cznOść

drogowe nie powstrzymały'To . lotnicze. Po dwustu i trzystu godzinach pracy,
warzystwa od, zrealizowania swegozamierze- aHnikitakjesą już uwaźaneza t.stare" i zwy ..
niill gdy pewnego, poranku przybił do portu kle wycofywane !Ze' służby czynnej. '
Manokwari staŁek,na pokładzie jegi) znajdo"
Cięższe silniki autoWe są też długCJtrwal..
wała się 6-cy1indrowa ciężarówka Chevrolet.
sze· i często dzialają sprawnie przez lat
Byłe>ło dlami~szkańców Nowej Gwinei kilka. .
Ale silniki parowe przewyższają, wszelkie
lak: czarnych, iak i białych, wydarzeniem epo .
kowem. atbow.iem ciężarówka Chevrolet. była ionepodwzględem długowieczności. Istnieją
lokomotywy, które pomimo pracy intensywnej,
~ierwszyU1 samochodem na wyspie;
na jaką sąskazane t wprost zdumiewają.swą
, . Wśród'tubylcó~ ukazanie się czarnego wytrwałó$cią.
ielaznefJ.o smoka wywolało podziw i przeraSkrupulatną statystykę pod tymwzglę ..
żenie. Z wielką trudnością udało ,się Europej- d~mprowadzą an;terykuńskie tcwariystwa koczykom uspokoić czarnuchów, spo~lądających leJowe. Statystyką ta obejmujeluż 30.000
E zabobonnym lękiem na nieznany hu dotąd
lokomotyw i wykazuje! żę średni wiek loko?rZednliot.
motywy wynosi 32 lata,
'EHM·7

II1II

leJą

handlu

~r~gorodzaiu transport okazał się niezbyt
~ybkf.iekonomi(!zny, wobec czego Tow.
'PboelWl: postanowiło ,wprowadzić transport
p.niochodowy, mjm.o, że wyspa odznacza się
zu\,eł:n.YrQ brakiem dróg i że robocizna, jest

nadzwyczaj

poczęli

s'\ve kryjówki i zbliżać się powoli do niego.
Gdy jedec z Od\Va711:ęjszych czarnuchów siadł

f

Nowa Gwinea iest największą wyspą \V'
ArchipeIagu Malaiskim. Zathodnia iejczęść
należy do -H·)landii. a wschodnia do Imperium
BryfY1S1dego i adrninisirowanajest przez rząd
australijski.
Na północno- zachodnim. cyplu zatokiGe"elvink znajduje się mała osada zwana Manokwari, która składa się z kilku domk6w euro
'Oejskit::h 'oraz licznych chat Papuasów. 1\1ano...
kwari jest niewielkim portem, do którego
" przybijają z rzadka parowce RoyalPacketNa
vigation Company. Przybycie raz na miesiąc
parowca all~ielskiego stanowi nie lada wyda~
rzenie dla malej grupld Europejczyków. zło
żonej z urzędników oraz członków filji T ow.
"Phoenix fl • Są to jedyni biali ludzie zamiesz,kali wśród mrowia czarnych.
Główne biura' Tow. Phoenixmieszcząsię
w mieście Amboinu, na wyspie tej samej na~wy, odległość od Nowej Gwinei o 880 klm.
D:z:iałalność handlowa tego towarzystwa jest
bardzo różnorodna i rozcią~a się i na inne
wyspy Archipelagu f jak Bo~tOSf' Cerarn. oraz
me miliejsze wyspy, leżące na morzu Banda

przy' kierownicy, wówczas tłum tuby1cównietylko otoczył samochód, lecz, począł się nań
wdrapywać, tak że po ldlku minutach Chevro
letka była oblepiona tubylcami.
W taki'~h oto okolicznościach odbyło sir
wprowadzenie pierwszego samochodu 'wśro:
czarnych tubylców Nowej Gwinei.

Po kilku chwilach jednak udało się skło
do okazania
pomocy prźy wyładowaniu Chevroleta. Gdy
przekonali siej że tajemniczy potwór nie ma
nIC odważniejszych. Papuasów

doskonale. , ' .
do

osią~n~ęcia

k'.

Ja n~:

większej, szybkości, a jak jużwJadomo,. $~Y

kosć taką,. można osią,gnąć tylko w pOwletrzu,
stwarza potrzebę budowania silników, .roz,p~:
rzą?~ających.j~knCl j w\ię~'Szą ,silą, p~zy·' l.~kn~ii_
mnteJszym Clęzarze, Nl1e dZ1w ,zatem, ze .
niki 'takie zużywają się 'szybko,gd'y
sem ciężka maszyna parowa prac~e wyłr ,
. prze~ lat dziesiątki. , . . '
" " , 'ć
Możnabr. z~tem i d~maszyn~7ast9Sd~ka
aforyzm lacmskł: "Festmalente .L~ twa

t1m;:r;

i~dnak: gorączk~ two:ze~ia i wsp~ł~~wo~nttyJ1l
me pozwala spleszyc Się
aforyzmem:
"
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TEATRY
Teatr Miejski:- W czepku urodzon~·.
Teatr T opularny: Fenomenalna urnowa
i eatr Katuerainy: Karol JAnna".
..

W.I D O W I S K A
Pan-T adeusz.
Capitol: - Intrygant.
Casino: - Mocny człowiek.
Cz:ary: - \V szponach żółtych djabłów.
Corso: ~ Eddie Polo.
Era: - -Awantura arabska.
Grand - Kino: Kiężniczka - cyrkówka.
Luna: - Markiz D'Eon.
Mimoza: ......... Boska kobIeta.
OHeon: -Królowa Jego serCa.
Resursa: ~. Kapitan Gwardji Królewskiej.
Słonce! --. Tułaczka księżnej T rubeckięj ..
Venus: ~ Sokół prerJi.
Wodewil: -Eddie Polo.
.
Zachęta: - T ajemnica starego rodu.

Bajka: -

Jak się dowiadujemy sprawa budowy radjostacji łódzkiej została już definit::wnie prze
sądzona w kierunku dodatnim.
W dniu wczorajszym jak się dowiadujemy z miarodajnego źródła ~awiła w Łodzi
komisja Polskiego Radia z dyrektorem naczelnym Chamcem na czele w sprawie wybrania terenów i ustalenia wszystkich danych dotyczących. budowy radjostac i łódz
kiej.
P. dyrektor Chamiec odbył dłuższą kon~
ferenclę z dyrektorem Elektrowni łÓdzkiej p.
UlIrnanem. W wyniku. tej kbnferencji prace
przy budowie radjostacji łódzkiej powierzone
żostaną Elektrowni łódzkiej.
Radjostacja stanie w LuhHnku obok lotniska.
Siła stacji lódzkjeiwynosićbędzie półto
la kilowata, długość fal 200 mtr, lkr6tkie fale).
Stacja łódzka będzie

miała przeważnie
pokaźnikowej, transmitować bę
dzie bowiem prze\o\1.ażnie koncerty i odcl.yty
warszawskie~ katowickie, wlleń6kie i t. d.

rolę stacji

Najwaźniej~za

:;Jolegać będzie

------~n09----~-

na

dogodność

dla słuchaczy
tern że będą oni mogli

V~ ta(]nmosc1-'b~e~~
Nocne Plyiury

Dyżury aptek~

t

W dniu wczora::.:~~ym miała mIejSCe w
Lodzi katastrofa aeroJ:!' ~:o WB f która na szczę
ście nie skończyła się ~ ~ Yt poważnie.
.
Okolo godziny 12 nad Zielonym Ryn..
kiem uk:azał się na niezbyt wielkiej wysokoś
ci samolot woiskowy, który balansował kilka
minut w powietrzu a następnie ~aczął spadać_

Kronika ·.poih:ylna

ezy

l tak \YarSZal,V8 posiadać będzie dwie
str e: Warszawę Wielką na fali 146!j o sile
100 kilowatów, \Varszawę Małą na fali 212 o

sile 10 kilowatów.
Poznań i Katowice pozostają bez zmIany, natomiast \7'-' ilno posiadać bęchie stację

silniejs-ą z
śnie do 10

--;j]ęŻV Młyn

Na rynku powstała szalona pahika~ Prze
kupki chwytały kosze z zielenizną i nabiałem
uciekając w panicznym popłoch lI.
W między czasie samolot spadał coraz

],5 !~ilowata bowiem sita
kIw.

jejwzro~

Lwów posiadać będzie również stację O
sile 10 kiw. na fali oko40 300 mtr., Toruń 1,5 kiw. również na krótkich falach. Kraków
powiększoną

będzie miał stację

do 5 kilowa-

tów.

Jak się dowiadujemy budowa radjostacji
łódzkiej rozpoczn~e się w najbliższym cza~ie
naj prawdopodobniej jeszcze W roku bieżą'"
cym.

l

aptek.

L LIS dyiurują apteki: M. Lipca, Piotrkowska
193. M.Millera, Piotrkowska 46. W. Groszkowskiego, Konstan'lynowska 15.. PerelInana,
Cegielniana 64. H" Niewiarowskiej,Aleksandrowska :;7. Z. Jankickwicza f Stary Rynek 9

~deksyk

odbierać audycje z calej P olski zapomoc~
takich aparatów deŁcktorowych.
Pozatem stacja i6dzka nadawać będzie
wiadomO!3Ci gospodarcze, stając się w ten
sposób doskonaią propagand::;. przemysłu włó
kienniczego łódzkiego.
W związku 'Lo nową stacją inne staciepol~
skie zmieniają dlugośc swych fal i siłę uapię"

(P)

n

zawdzięczać należy źe

po poważ
,
dalej sprawną
ręką wylą,dował ,lekko na Placu Hallera.
Jak się okaz$\to był to samolot typu
Breguet. wojskowy, lecący z Krakowa do To
runia do swego macieżystego IV pułku lotni..
czego.
Załoge Eamolnu stsnowili pilot 8ierża.nt
Edward Arke, oDi:I.:;twalor podpor. Feliks Cy ..
wiński obaj z IV pułku lotniczego.
Zaden z nich nie doznał iadnycth obra..
żeń cielesnych ..
p owodem spadku samolotu było na.:>liwienip. ś wiec w motorze.
Aparat ł który posiada zlamany dOlny
płat i część podwozia znajduje się obecnie
na F' lacu Hallen.l pod opiek..; wystawionego
posterunku IV pułku artylerji cięźldej"
p)

nie

doszło

niejszej katastrofy.
Aparat wyprowadzony

Ub! e glej niedzieli w lokalu chóru su- niżej.
mowego św. Anny przy ulicy Przędzalnianej
Widać było że pilot całą siłą stara się
96 ocibywałasię loterja fantowa połączona lot splanować, udało mu się to po pewnym
Z zabawą urząJzoną staraniem podmajsttów wysiłku lec,; nieco :Ea późno gdyż aeroplan
f
przęd:z:alni Scheiblera i Grohmana.
uderzył kołem w komin, Jamiąc je, oraz nad,
POrriiI110 to ii wstęp na zabawę obowią łamal sobie przy tem zderzeniu dolny płat.
zywał tylko za zaproszeniami okolo pólnocy
S~alonej orjentacji i zimnej krwi pilota
'Wtargnęło na salę kilkunastu awanturników
którzy zaczęli się awanturować.
!II
\
Gospodarz zabawy T ecdor Zórawski
. zamieszkaŁy przy ul fabrycznej 21 usiłowaI
intruzów wyprosić 7.. sali ci jednak poturbowali 'gc . mocno tępem: narzędziami.
Ojciec po otrzymaniu ciosu zachwiał się
Sąd Okrę!!owy pod przewodnictwem s.o.
,
Pobitemu Żórawskiemu pierwszej po..
i
runął
na ziemię.
Kozłowskiego
w
asystencji
s.
o.
lllinicza
i
Je
...
mocy udzieliło
pogotowie kasy chorych.
,
.'. )
Zawezwano pogotowie, lekarz którego
sinowskiego rozpatrywał wCloraj sprawę 27
(p#
letniego F~Iiksa Małeckiego oskarżonego· o stwienlził pęknięcie kiszki skutkiem kopnięcia
Następnego dnia stary Małecki umarł.
zabójstwo swego ojca.
rodzaj trucizny
Szczegóły tej typowo łódzkiej sprawy
Zaaresztowany F eliksdo winy się rWe
dniu wczarajszym zawezwano Pogoprzyznał twierdząc, lż byI tak pijany! ;::e :nie
przedstawiają się następująco:
towie Miejskie na. ulicę Drewnowską 101 do
Dnia 9 maja r.b. Malecki przyszedł do może sobie przYPolnnieć ani jednego szczegópoważnego wypadku zatrucia.
...
Lekarz pogotowia po przybyciu na miej'" mieszkania rodziców$ u kŁórychmieszkał na ~u tego wieczoru.
Na przeviutJzle Sądo'Nym I'vlalccki powsce stwierdzili że cała rodzina Baranów zło'" ulicy Wodnej 19 zupełnie pijany.
tórzył
sw,:; zezi.1an~a Złożone na śh~chh~'!;::,~ -~
Na widok pijanego syna Antoni Małecki
żo~az 31 ~Ietniego' Józefa, 26-Ietniej Cecylji,
Swiadkowie zeznawali na korzyść oskarżone
6-1etniego Zygmunta i 41 letniej Marji Prułiń uniósł się i nawymyślał ostro pijakowi.
skiej·zdradza silne objawy zatrucia strych ni...
p owsŁala awantura, podczas której ojciec go twierdząc. iż był zupełnie pijany.
- ną. ~o. doprowadzeniu wszystkich do przy to.. starał się wyrzucić wyrodnego syna
dr;zwi.
Sąd po wysłuchaniu przemćnvienia prok
mności - stwierdzono 1 że zatrucie nastąpiło
Feliks Mal'ecki bronił się wszystkiemi si- Hawłowskiego i obrony o§l~arż,(in(:.go Siial:-.l
skutkiem spoż.ycia nieświeżej kiełbasy.
Feliksa Małeckiego za mimo\,voine :;;:ab6;s~","'lC.
łami, w trakcie szamotania s)oliczkował ojca
Po zastosowaniu środków zapobiegaw- i kopnął go silnie w bzruch.
ojca swego na 6 miesięcy więzienia.
(p)
czych lekarz pozostawił całą rodzinę na miejscu. .
, Zawiadomiona o powyższem 1 , policja
wszczęła dochodzenie •. celem ustalenia gdzie
została zakupiona zatruta kiełbasa.
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Nocyubieglej kasiarze dokonali zuch...
walegowłamania,w Koninie do składu mlł'"
nufaktury blechmąna gazie rozŁ..' ;1,' kasę OgUiO!o1ł
trwałą. Łupem kasiarzy padło 250 zlotyeh
or~z weksle na poważniejszą ~umę. które zda..
c się będą zarrorestowane wi'.Jzie uchybienia
J erminu p~atności..
.
L
\V sZLzęte prZez władze śledcze doc.hodl.e...
nie nie dale. iaclnk~o D02'-lt}\\'r~e~o rezultatu...

"

Z art IEDIB

W dniu wczorajszym wyjechały do War~
szawy dęlegacje poszczególnych stowarzy~
szeń wlascicieli nieruchomości celem wzięcia
udziału w ogćln!łpo!skim zjeź:~7.ie wlaścicieli
nieruchomości

który

rozp\iczął

się

dziś w

stolicy.
Na źieżdzie port:szone będą sprewy ma·
jqce na celu ożywienia 'ruchu budovJlal"::ego
W

Polsce.

10

:z:dale się byc najwię~':&ZĘ
n'.erucLomcsc!: i swiadczy

bolączką wJaś-cicieii

odoskonałem ol')entowaniu się ich w sytuacji
DeleO'acja łóczka jak się dowiarlujem!
poruszy S~rci\V~" że "V Łoc.zi mieście .naj bar
clzioj u,·;"-:ś]eclZGTrrrl "od wZ1Jlędem Ir.iCszka
n;o:~ymi- ~s~atnie'-tieżony budow lan:.! był)
zupełme martwe.
OOJ!~e bV było gd:.- by,może pp. właści
;-.iele T1!crur.:Lc ( ,~)Sci zain;cjuwali dubro'\ł'oln,
. . !"hKi na. utrzymanie l'~lchu :ndowianeg.Qf

tr;y

't'

'::>~roda

lo

paż·ozlernika
......"....-,..,
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Podwófoe

W czorai w godzin ach porann ych prze"hodni e Zł\UWłlzy li ua ul. Zerom skiego przed

(mache m Sądu· Okręgowego jakąś m!~dą ko,ietę, siedzącą na ławeczce, po pIerws ze
,rzed gmach em Sądu Okręgowego i po dru ..
,ie wijącą się w bólach ,
PO{1pieszono jej .?a r~t~n~k i. zawez wano
••
aatychO Iiast Pogoto wIe Mle;!=lkte l '
mIej
na
cIU
przyoy
po
wia
Lekarz Pogoto
ee stwier dza silne zatruc ie jody ną. i po :zatosowa niu odtrut ki przewiózł denatkę do
zpitala · w Radog oszc7.u .
Z dokum entów znaltZz ionych przy samoJójczyn l ~twiei'dzo~o, że. je~t to 23-1et nia An.onina Skl'zet kowSK a (PlotrK .owska 176)
'n)

pa

d k

W dniu wczor ajszym na ulicy Pivt;k ow ..

kiej przed domem ,nr. .13~1 w:(skakuJąc. z
ramwa ju upadła na zienuę 1 odmosła obraze ·
Aliarąki nóg 79 letnia Franciszk~ F~szter
bezdom na. Zawez wany lekarz :. pogotw la p.o
ł'lałoźeniu opatru nku przewióJ~t chorą do SZpl~
.
tala zbiQrni nliejsk iej.

, 'Przy zbiegu ulic Ziel,?n ei i Zeromsk~ego
f6 .. 1etni syn robotn ika LUCJan Bad~cha (Zlc;l~~
. na 55) uderzo ny boki~m . tr.amw. aJu przeJe zdilljącego upadł na. Zlenllę l zWlchBął pra W;ą
;r:ękę :w.sta wieba rkowy m. Leka~z pogotO WIa
po ·udziełeniu pomoc y pozosta Wl} ranneg o na
.·~ej5c:.u_

Placu Kościelnym nr. 4
robotn ica Genoall
w i zwichn~schodó
ze
spadła
ala
;;.Kosm
".węf;a

'w

domu przy

_~;ięlzka{a tamie21~letnia

łaprawq rękę#Zawezwany lekarz . pogoto ".la
),~ ·nałożeniu opatrun kl;'l ·pozos tawll ranną. na

··~iejscu.

{w)

.

Spraw ozdani e z dzieslęC"ioletniej dzia.lal ności Urzędu RozjeO lczego dla Spraw najmu
w Łodzi za okres czasu od 1 września 1919
roku od 1 VI rzeŚIiia 1929 r. zamyk a się ogó.
łem 38198 sprawa mi, z któryc h rozpat rzonyc h
i zakończonych zostało 37724.
Cyfry powyższe nie są jednak ścisłe,
winne być znac7n ie większe Z tej przycz yny,
że w okresi e czasu od 1 września po dzień
1 czerwc a 1924 roku rozpat rywan e były t. zw.
zbioró wki'· t, j.. podan ia. wniesio ne- przez
;'łaściciela domu o ustalen ie wysokości kA . .
morne go za miefiz kanie ~\' jego domu, zajęte
przez kilku lub kilkun astu lokato rów, lub też
od wrotnle ,' wrepe rtorjac h zaś Urzędu Rozjem czego .,zbior ówki" zapisy wane były pod jed..
nym tylko nunH=:rem, pomim o, że stanowiły
kilka lub kilkanaście oddzie lnych spraw.
Por.ieważ żadna z pomie nianyc h 37724
spraw w pierws zym termin ie rozstrzygniętą
nie była 1 za wyjątkiem sprdW ?morz onych
lub też dobrow olnie pogod zonych , lIczba spraw
zapisa nych na wokan dach Urzędu Roziem ..
czego w okresi e dzic$ięciol4"!tnim wynos j 58691,
chociaż w rzeczy wistos ci była znac.zn ie więk ...
dniem l
szą ze względu na ~zbior6v..'ki". Z
września 1929
474 sprawy .

T"

pozostało

niezak oIlczo nych

W okresi e czasu od 1 wrzc~nia 1919 r,
po 1. września 1929 f,Urząd Rozjem czy od ..
był 1499 jawny ch posi~~zeń; wy.dele~ował w
9289 wypad kach 'komIsJę. ponlew az strony
udowodnić takow ej nie mogły.
W okresi e . czasu dziesięcioletnim t. j. od
1 września 1919 f. do 1 września t 929 r.
wniesi onych zostało od Urzędu Ro:z,jerr~czego

spraw:
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P. Prezes Sądu Okręgowego

Łodzi

. "Przyjmując do wiadoDl0ści sprawo zda-

nie Z dziesięcioletniej działalności Urzędu
Rozjem czego dla sptaw najmu 'w Łodzi wyr~żam podziękowanie P anu Przewodniczą
cemu za owocną i gorliwą pracą . oraz eIłer~
giczne kierow nictwo , zarówn o jak i zastępcy
Fana O.1'az Panom ławnikom wyra:ia m uznapolu otg'anizacji
nie za zasługi położone
go w .Łodzi
ważne
tak
i~ rozwoj u działalności
diaspra w
czy
Rozjem
Urząd
'jest
jakim
u
Ur:z:ęd
najmu .
l\tiam nadzieję, że Urząd Rozjem czy nadal będzie się cieszył'p:rzycbylną 9pinją mi~i
scoweg o społeczeństwa i Kierow nicy jeg.o nIe
ustaną w trudne j lecz zaszcz ytnej pracy oby ..
watels kiej ",.

na

Prezes

(-J

BEŁZYNSKI.

ICZ~tLnia

kilku. wpJyw owych

przyby.łych. specjal nie. w tym celu
z Warsz awy rozłam nie . dał .sięuniknąć i
dniu wczora jszym" W
nastąpił definit ywnie
godzinąehporannych została ~ianowicie zarejestr owana w Staros twie. Grodz kiem Nowa
działaczy

partja polityc r.na na terenie.Łodzi pod nazwą

p. o. NaczelnegoSekretar~a

(_.) J. KUST RLYN SKt

rlyjnlctws

/
Stowi5Irzyszenia Polski ch Socjalistów.
•.,.·. •. •.
Na czele tej partji stan.ą ł bo.. w. yWiad,O."
ca policji w Łodżi p. Scieżyński orazJ~!
Błaszczyk.L'

Ideolo gja nO\\To powsta lej partji jel»t

'~~Ji:

żona jest do' ideolo gji Frakcj i Re~olucYlP.-~'i
P. p~ S. W dniu dzisiej 5zym iak SIę ~OW1~r,
dujem y ma nastąpić ukonst ytuowa nIe ' )S~

władi. partyjn Y,ch,. przyczer~. cen.tr~l~~ •~f~~
stronn Ictwa pohtyc znego bęa:ue mU~SCIC I~\r:
(p~. \;
Łodzi.
f':-

dr am t

.••~QQ~.'''~. "f>ĄtOZIER"'M. ~929 R.

W

uznając, cwocną działalność przewodniczące
go Zarządu Rozjem czego p. adw~ W. Cedrow..
skiego, oraz je!io zastępcy p. J. Odyńca wystosował do nich następujące pismo:

snego

w

uĘ e,f'.Qm*łla1lUi. umow a' ~

~,

\9ł

Trwające od szereg u tygodn i tarcia w
łonie Polski ej PartH Socjali styczne J dawna
Frakcj a Re·vJo Jucyjna wes~da w ubiegly rn ty ..
godniu wośtateczną fazę-·· rozłamu który był

nieunik niony. .
Pomim omed jacji
.

W roku 1919- 673 sprawy
"
1920-1 082
" ,f 1921-5 708
,." u 1922-3 919 "
., 1923-4 311
"
1924- %82
ff
"fi . "" 1925-3 896 łf
1926-2 892
't
433
1927-2
f'
'f
.,
1928-2 209,
u
"
1929-1 393
" ia 1929 r.
do 1 wrze~n

od niegOl'ozwodą:
We wsi Kruszc zyce w woj. łódzkiem domai!ając się
e KHmk owski zamlQ.nf1~
temtl
na.
rozegrał się wczo.r aj ll.iezw ykly drama t z .sprzec:,;k.i
g_
wie
Krako
w
iego.
iej
Kulińsk
~17iaę~
~~Y.l\1
;:' j,~,b,Jll.hiwf
krwawyxn efilogi em" '
'Po kilku dniach zt\bójcazostał
'ł2J0'5. ,~qa:~ka,~tątn:of~
..Oto. przed kilkul aty 45.letn iemu gospo..
.
.. areszto waneg o prowad.zoiQą;
'·1.l10 Kom;. ll1eteo r.
Jarzow i . Włady s.tawow i Kulińskiem u· zmarła w.any • Kiedy
wieś., syn zab'
przez
jem
15.00 Kom.g osPQd arc,zy;
konwa
ią
16~łetn
z
żon~. Ku1illski wkrótceóżenił się.
16.15 .Progt'amdlamłodzieży szkoln ej p. siQstrązroarłej i mial·' :cnią d:z:iecko "wUod a Tomas z, strzelił (dwukr otnie do. 1\•.łlDaK.I:)~}'
. KHmkowskl'
Stefan Łoś wygłosi' po~adankę HO Wojtk u
~o.; ra~iącg.o. c.ięźko.
,uciekła ?d rnęza z nie.. SmH!rCl
~o~a jednak , pp. rokuKhmko
,
.
.
ą.
z czarną twarzą" (wrai eniaz podróży' po· Jaklm
.
wsklm
szkIem
FrancI
Brazy lji i Seneg ~lu)
Młody KuIiński areszto wany !lś ..
kilkom a dniam i Klim)Lcv. ski odbył..
Przed
16.45 1\ oncert gramo f.
jaK porr:sc ic smierć swego 0Jca~ ('
urn
swej kochanki,że ~.
dłuższą
17.45 Konce rt orkies try P R

,;.' ~ ..t~~,·~~lij'~(14lL7) :C3~ . 11.58 .Sygnałcza

fa Ozimińskiego.
18,45 Hcz naitoŚci. 1(0 m.
I-Ioc1owli I(oni w Polsce .
19.10 "Skrz ynka poczto wa rolnic za", inż'
Wacław Tarko wski. Giełda rolnicz a.
19.25 lVIuzyka gramo f.
19.58 Sygnał czasu.
20.00 Progra m na dzień następny.
20.15 ,.Czar y na dwora ch królew skich" wyg.
prof. Hen. lvlościcki
22.15 Komu nikat meteo r. polic. i sporto wy
22.25 "Z Dymk iem papier osa" - p. Zyg.
Kawec ki

23.35 Komunikat PATa

23JJ.I Muzy ka tanecz na
L " :.1 Bristo l"

w sali

Malin owej

poleca

\\1'

wlel~~.mw'yborle .modne t0wary z

Ls: onh erd ta I Bie lek ich

118

rllU~~fit; i gs.u:tH,nlyor.~z jtd~!i','b!e i
te,.,~! ·4

""elitY lis

"folonJ9 i'esUuta".za ~yc~ka
Czytamy we nLwQ'Wskim

rannym'· {nr: 497

2;

Kurjerze
dniai2,10):·, .

c

Po..

t i?

Spółdzielnia

z dwoma

członkami

-- nPan wojęwoda udekorował w dniu
7 bm. komendanta Strzelca hrxeżańskiego pana Artura F reya właściciela działki osad:Q.iczej
W pQtutorach. .
,"
,
Pr'Zed dw?ma .In,iesjącami p. F rey zao~

Tymczasem do kwoty tej dobrał się
. . Z kół ,Ligi Morskiej i Rzecznej w Ka~
towlcach już przed dłuższym czasem infor.. zupełnie bezprawnie urzędnik skarbowy, l\1a ...'
m,owano nas p skandalu, którego tłem jest teja, który stworzywszy s;.atutzon!anizowanej
subwencja wojewódzka w wys. 10,000 złotvch przez siebie spółdzielni pod firmą "Liga fAQ"
dla Ligi jednego z oddział6w śląskiego' okrę rska i Rzeczr:a!'f kwotę tą Iodjął w Wojefu~:owal WydzIalowI Powiatowemu na sprze... gu. podjęła bezprawnie prze~ urzędnika Wy- w6dztwie. Spóldzielnia przez niego stwor~o
dazbyka rozpłodowego-jednak referent b.- dZIału Skarbowego Śląskiego' Urz. W oj.~ nie- na obejmowała trzech członków: 2 kole~ów
żynier rolnic~y p_ Set?śin'zaopinjówał źe by- jakiego Mateję.
jego i jego samego. Udziały każdego z nich
~~ek .P. Frer a 'nIe makwal iHkacji f aby stać
, ,Subwencja ta uchwalona zostala' uch- wynosiły po 100 złotych, raz~m 300 złotycb.
SIę Ojcem lIcznych krówek·' brzeżańskieh walona W ub. roku, poprzednio przez Sejm
Przy pomocy uzyskanej z Województwa
. pan starosta mimo to rozkazał zakupić ,byka Śląski a następnie przez Radę' W'ojewódzką
kwoty Wf wysokości 101000 złotych zakupił M
zewz~lędu na Jego $anacyjne pochodzenie.
na rozbudowę stoczni Ligi Morskiej J Rzecz.. wielką Łódź na Przemszy (szkutę) wartości
..... ,W~wc..,.a~ p~ inż. . Serafin' .. katęgoiyc::.znie nejlla Przemszy.
.30,000 zlotych którą przewozil z Sandomie..
?cJm~Wlr iąQ~n~u p~ F reya j starosty PQWQłu,..
rza fosforyty, przyczem zarabia.ł. miesięcznie
Jąc .6I.ę na OPl~Ję prezes~ Tow .. Rolnic~ęgo ,p
2000 złotych. Tyle stan faktyczny, który do·
W ojeleeb6W5~j~go właścIcIela LitatyD.ąf Z3CQ
piero po ostatę{;~n.em zb;-:ctaniu publikujemy.
Zęby p. F rey był jeszcze sanacyjnym ojzost~ł .•z~~eJ~~~ , zredukowali'y i za zapłatą
cem wspomnianego byczka-order· może nie
Czy to te~,;:i.~V ,.twórczej działalności"
3,'-mleslę~zneJ gazy wypędzony, zaś p. Frey:żą
~f1wót;ł .' d:p~na~y .otrzymął order... P ()l~nia Re~ był by tak rączy, ale tak:, za .:udze wysił .. z okresu' ubiegłych trzech lat?
'
stitutit za, zasługi połoióne około. rohlkt-wa kL.
i chowu bydlą",=-,

i

I

Otwieramy 7..my'·sezon wydawniczy
najpopularniejszego w.ydawn!ctwl . kslązkowego
t

I

I

ktQrego dot'rJhcza$owy dorobek wydawniczy sięga imp~nującei cyfry trzech milionów ~gzemplarzy. W śr6d autorów swoich
Biblioteka OQQ1ti Polskiego notuje nazwiska: Bandrowski J.. Barszczewski St. 1 Cieszkowska Z., Czeska-Mączyńska M'f
DaUlłQWłiki G.,.,German J~fGruszecki· A., Gomu li cki Wł., Kiedrzyński St.. Kisielewski Z'f Klemens Junosza, Kraszew..
ski J~ l., Krechowiedd A., Lepeęki, M' t Lutosławsld W.. Macięjowsld J f Marion, Olechowski G.g Ossendowski F. A._
OrkąnWł., Perzyń,ski Wł., R~packi W' f Rodziewiczówna M' f Savitri,' Sewer, Słoński E.. Strug At, Szpyrk6wną. Me, H"
Tetmajer~rrzerwa K., Wietżbiński M.,Winawer Br. i wielu innych, jak również cały szere~ najwybibJ.iejszych pisarzy
obcych o' wszechświatowejsławie~
..
.
Na życzenie tych '·lic'Zn.yeh tysięc:y c?:ytę1ników pol$h1gj k~iążki, których nie zadawalnia lichy druk na lichym
papierze i pospolita treść ksiąiki.

.

I tJ
; 2m~enia oałkow!cie typksiJ:lŻ'{j j
~d dn18 1 p('źtizier.nika r~b~wydajemy_

lei ich t

'w

formę

wi' ci

wydawnictwa.

arlal

"yc

(co d'Watygodnie tom)~ zktbrych każdy zawierapf'l:eszło 2COsti'on druku na grubym i doskonałym papierze dziełowym
wpr~ł!pięknej. M1i~Ipbal'wnejokładee..

fi .wiefkJttBl.reydlieł, niezmiernie ciekawyeh powieEici" z których każda je$t nie~wykłew wydarzeniem dla ezy
telpikaf 6 ksiąiek na .•. najwyż$~ym poziomieliteraokim"
B!blJGtekil gom" ,Polskiego, jedyna dziŚw. Po!śeB twor;zy6 będzię naibard:dej wyborowy komplet dziel współ
czesne] literatHry .polskieji wszećhświatQwei .. a PQzatem każdypren~meratgr otrzymuje

artal

be'plał

1 Album?wewydawnictwo na tematy popularno-naukowe ilustrowane ca 80 'ilustrac}ami
'
~
_
Obraz ścienny (autolito!r'rafia, reprodukcja barwna) w wielkim formacie JOX5l0rnm.
"Magazyn IlustlowanyJl] w którym: kobieta znajdzie wzory mód i robot ręcznych,
dziwą rozrywkę 7. nagroc:ami, a wszyscy miłą i ciekawą lekturę,
.
h'
kwartalna łącznie z przesyłk.ą pocztową tak ksią~ ek, jak i prernJi p jest n1esłyc anIe
wynosi
.

sowym papierz,!
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'Mineralna Woda Stołowa

"sxrmhigieniczIlym napojem.

'

60"

w szatni kawiarni CrandCafe" Piotrkowska 72

.

CHĄDZYNSKIEGO Łódf
' "

J

S
ZE ey!

I

kór •
a"tk t.
I.. .J:·,od'
~,JI

altocik dl~ 2:1ewczyn "'I
2 - 3 l~t w
dobrym
jestnajzdrow- stanie tanio do sprzeda..
nia,Zielona 30 m. 13

..Mlneralna Woda StołoWlswoimchemicz"

kupie

mo

P iotrkowlka 19
id
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'8728-2

JlYl1tskładem odpowiada i. w . zupelnosci~ast~'puje
II
.
J;; ,znan,ę"',,,.naturalneWody
Jak Narza:n, .,Gleshubler
w WIeku lat 18 potrzebny
,"'C' B
.'
Posadr i prace
ł d b'
f b
Z ..
, -et
o~iom l t" p..
,.
., .
1
o lura a rycznego ~i;;L~
~
. , Do wyrobu Mineralnej Wedy StołoweJ uży .. r1'
~' 1IlIIiIB: szać SIę Zakątna 61 Br.
'wąlle są tylko chemiczne czyste surowce.
Grabski
-3
Mineralna Woda ,Stołowa znakomiciewzmac ~ f$ o5z~kuJeI?Y facho;vca. do ~
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" A 'wi"c . . ~lneralnaWoda. Stołowa Jest nle-~waju'" p (i) d »Kam~onlia,,' . sze 'tern:lnyl Man,ufakt~t:af
zbędną Ila.l<a~dYIl1 stole, w Kazdym domu,Restau I~
..87.12....... 2 1 gałanterJ~,,' obuwlt~,r bl~le
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Z~ BłELAKO
leczenie
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żębow·
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tel. 48 ..27.
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bezpłatn,ej' bro-

?y, fotele. krzesła, stoły szury pouczającej. Adres:
l t. d.
Liszki, -apteka.
~ici~ ~ody studzien
'5855,li! ne] nleprzegotowa-

l1utro damskie na niską
nej ,w y\Vołuje często
osqbę ~prze4arn za 250,
, za burzenia żołądko .. zł. nowe.. Sieradzka, ulica
we a nawetepidem" 6 .. go Sierpnia 22
..
8732--1
ję. KTO 'więc Gzanu ..
je :zdrowie swoje i swoich bliźnich TEN sam
pije i·zaleca pić innym TYLKO
C!, amochód .,Chevrolet" 5cio
d
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Uosobowyw dobrym stanie
ną
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cze ~ bóle. nięstrawność,
Slen~leW}CXa 40 J Skład brak apetytu, ogólne osła..
MeblI NAWROT 8'. pole- bienieeŁc. odzyskało zdro
camy na dogoQnych. wa- wie, uż"ywając ziółka sław~unkach urząąZ'eD~a poko .. nego na cały świat Dokto...
lowe. or8:z pOjedrncze me- ra Dietla, profesora UnibIt: ro~nlez pOSIadamy. na, wer:lytetu Jagielońskiego
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