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w Rzeczypospolite1

wystąpiliśmy z projektem zjednoczenia obozu

polskiego', "'pod na~()dowYm sztandarem, tUdzież zaprzestania' 'nudnego jitżw .gruncie
rzeczy skakania sobie ,do oczu. •z racji dawno
przębrz~iałetto . zamachu majowego'''':''-';' posypały się mas gromy z łamów "Gaz.' ,Warsz..",
łłABC"-'~ innnych., .
'

:zwarłek,

.17-go

pazdżiernik,.

"Jeśli na plus należy zapisać P p" S_
zerwanie zespiskarni fbuntamil to nie
zrozumiała jest jej tęsknota do systemu"
prze dmaj owego. - NależymY'do decy.
dowanych przeciwników' pomajoW'ego 'sy,
stemu' rządzenia, ale nie rozumiemy, jak
można tęsknić do wybujałego parlamenta
ryzmu t • KTÓRY, MA WIELKIE GRZE# ,

. cy' - o czem zreszfą dopiero dzisiaj ~
narodowa prasa warszawska.
Rzecz inna obóz 'pomajowy - tu ~
jasno widzieć różnic<;:: między marsz. Riłs:ud
skim, a piiSutlcżykaffii z piątej . brygady, jest
taka sama różnica' co' między hisZpańskim ~
dem a polskiemi' grandziarzami.
To jest. w każdej partji' nie zapominajm,-'
Wiele to 'kanalii naczepiało' się
byłym
Związku Ludowo - Narodowym, kanalii ,Jd6..
f'OO dzisiaj "przekonaniow'otł i .,ideo."l'
należą do "~acjif.11.
.
, Ten 'punkt~ db którego dofilozufoW3ło się
dopier-o dzisiaj' "ABC" test punktem zwrot...
nym - od którego może nastąpić -.reszcie,
tak pożądane zjednoczenie polskiej opinjipublicznej.
Pumdy wyjścia są już jasne, i dadzą się

przy

CHY WOBEC PAŃSTWAł~.
Zwy~zaj~muśWięconym W pub1icy~tYce
I ty ,~Brutusie? I ty stwierdz aszl że system'
polskiej' zaraz "obliczono, 'to: na Judaszowe
przedmajowy,
.systetrt sejmowo" ustawowo .. de...
srebrń~if 'a "ABC'! 'warszawskie wprostprzymokratY9ZflY
:-:był' iuż. na dłuższą.. metę nię
szłGdoprzekonania': że jest tu zdrada i że.
przekupiła' nas sanacja ~ a la redaktora Sao. do zniesienia?
dzewicża.·
',' ,
Szanowna, redakcja "ABC" powinna, być
konsekwentną
i zrozumieć, że kiędy.. się -po-; iOd obozu niajow~goopr6~z 62 kenfiska.t.
.
wiedziało
"A'·
~ trz,eba juzpowiedzieć.;Bff
grzy\V~~', i całego szeregu innych. nJ~p]:zyiem;"
i
,,,C".
noścr-'-;ż~dnej; innej' zapłaty' nie otrzymaliśmy.
Fros imy, się nie obawiać ~ nie hędzie.. sprecyzować ,VI następujący-ch punktaCh;
,Otóż pod~eślamYł zą,Ws.~e,bYliŚmypis.·
myjeiposądz
.alio drogi,któremi cha~~~~
mcmrniezaleźll~od-IłikQgo., nikog<i więcztie •
,l) Powrót dO,pr2!edma.jowych ~
red.
.
Sadzewicz.
'
wu nie potrzebowaliśmy t,ak . gwałtownie ,zdra,
parlamentarnych :..... jest wogóle nie doł~"
Jeżeli się stwierdzag że niemożuwym jest po.. ślenia.
dząć, Zestron.uićtwem .Narodowem-'-łącząnas wr6t do przedmajowych stosunkówf wybujałe
2) Mostem, który by mógł połączyć oba
tylłro,-takie st{)sunki ~że jesteśmy zasadIliczo J10 parlamentaryzmu, który ma wielkie grzeodłamy polskiej myśli politycznej - jest NOchy', wobec państwa ---,- to przecież, idąc dalej ba, która sforsowała w 26 r. mosty na Wiśle..
przekpnań ,narodowych -: ale'nie partyjnych
- imy'iedynie' na terenie wojewódzhva repre .. konSekwentnie, ńależy wyjąkać ł że, że ... ude3) Jaknajprędzza zmiana ordynacji wy ...
rzenie' marszałka' Piłsudskiego w ten wybuja... borczejf w sensie zrezy~wania z nonsensow
zent~jemyten kierunek, myśli polskiej."
'.:Zgadz'ainy' się'bez zastrzeżeń 'na nie- ły parlamentaryzm, nie było znowu takie,ka'" nego f • równego prawa głosowania, dzięki czek1a~owe ideały stronnictwa NarodowegoT""nie rygodne.•..
mu wypłyną na wier~ehf elementy zdrowsze,
A jeżeli tak, to może, narazie•.. zawiesić rozumniejsze, które odrzucą wszelkie afekty
zga"d1;amy się'IiaŁomi'asŁz taktyką partii -,-którajest zanadto ,blada, ',zana:Ho słahai zbyt byrzueanie kamieni 'na .b~lwederskie pod- na' bok: ' - a tylko' dobro państwa i narodu
juź wiele operuje półtonamiłpółsłówk:ami i wórko?
będą mieć na oku.
...półgłówkami'
Przecież to tylko logiczne konsekwericie
Nie będzie dalsze~o .. fajdanitis poślinis"
. ~',"Iłrzynajmniej' na n~szym terę!}ie.
wynikające, ze 'stanowiska redakcji ,"A B C" .... - będą ludzie o zdecydowanych poglądach i
," 'ĄJeczYŁainywe'.~cz,or~jszełn . JtABC"
I 'my piszemy o ·tem - od, kilku' miesię- więcej radykalno-narodowym sposobie działa..
nia.
, Twarzyczek wielu "st."paŁycznych sowe~
renuff ze SelilluH nie będziemy mieli sposob~,
Ecłisońa
ności, już, przy nowej ordynacji oglądać - ale
mamy
nadzieję~ 'że to n:eszczęście jakoś prze
Ęiektrnwnla' :Ł'ódzka:O'rganlzuje~
'bolejeni
Yt a .. platery w naszym parlamencie
1) .nlnajr(u;;jon.alńitrO.wletlo~eoknowystawoYle'l :
będą, o wiele pewn:ejsze ...
2) najracjonalniejszą ,ręklamęzewnętrzó,,,
Przecież dzisiaj już i B.B.S.-widzi - na
przykładzie
posła Baćmagi. którego wylano z
~Dłaobu· kookufSówzostały
za
zbyŁ
JUŻ ekspresywne, wys~ąpieni~
partii
I - lSO;·Złr,,: Ił '~'SOO zł."i 111.'- 250 zł.
przeciwko' siódmemu przykaz~nlu - ze, dZ.l. cd~ena zgłoszonych, do konkursu okien wystawowych i reklam nastąpi
siej sza, a właściwe przedmajowa ordynaCja
W 'dniu24 .b. m~
jest anachronizmem - a właściwie dem:-kra, ;: Firmy, pragnące wziąć udzialwkonkursie,winnyjuż obecnie zgłaszać Swe
tyczną
pieśnią dalekiej przyszłości, może lat
przy:stąDieniewgodzinach urzędcwychw Wydziale Instalacyjnym Elektrowni przy
. ul. Przejazd 58. pokój 25 lub teL 34~32. ' .
' .',' ,
" '
stu....
Tamietędc udziel~nc wszelkie informacje .dotyc:l.ące obu konkursów,; jak
, I ona tojesŁ właśnie jednym z najwięk·
r6wni~ W$~;:uÓwkiw sprawie racjonalnegoośw:ietleniaokna wystawowego.
szych nieszczęść. p oIski," iez.~li pominie,my mil9~t~it~czny termin zamknięcia Hity zgłosz~ńuylywe Z dniem 22 b. m•.
czeniem .. , niedoko[lczony zamach,: ,który 'ies~'
Za}~~~fa •si~, iż do kc;nkursu' mQgą być >xówni'eżzglaszane 'okna wystawowe
cze nie położył zbyt demokratycznej pieśni....
i r~klamy ~'2.ewI)ętrzńe W dZlsEejszymstanie' ich urządzenia i oświetlenia.
<
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Wielki przebój salonowo-seJlsacyjny p. t.

..',

W roli

Poraz, p'ierwszy W bdzi! ISENSACJA!
Walka

LONDYN, '16. 10.

"w

stwa angielskią;:g() w
·Londynie do ł'~mgi flmbns~H.1y.

z zGtdowolenicll1.

.', '.

,Zwracah~'

tu

uwagę,

'z udziałem cowhoybw i oddziałów' lotniczych.
Nadprogram F A R S A.

rj,osel ..
i polskiego W
Pl"zyjęiO. tutaj

HYG!\., 15. 10. . Prasa sowiecka ponow..
nie donosi o licznych zabójstwach prZedstawicieli władzy sowieckiej;, .
.

i.i.mba...

[gil:W) ,
Hk\'Vf,k:ch w

gan'll

Fritz Kr;mpa.,

Herrn8ł1Piehl,

'le źródfd

nli~r()dJ:ljnych
~pt"awy o 1 mil jon .litów f
[,q~.8ia,ł roitit'wyrachować Z

z.a które kupilsobie wilIę
oraz h}U ty~, Iit~\i;, wydi:;nY,ch
ua kupno d:ro!.i:ich futl.:;r i mnJCl1pn,edmlotow
dla s we.jż\">ny.

f od S:'lf.narą chłopi ciężko ranili komu..
nistkęSienkinę i jak donosi tłP:rawda"ł ciężko
ranną spalili na stos~e"
.
.
,',
" ,W \\/ozntei-ljł.nls"ku chlopiprzywią2;ali ko~
munistę Bykowa do s,łupa izatlukh drą.gaml
na śmierć. W' oki.'ęgu homelskim . chlopizabili . drąg'ami . kornunitę Miuczankęf który 8ii..
tował za odda.wanier.n zboża sowietom.
Vt/e"",si IVlóżB',a,'!udność'wielska :Li:1Mo-r
)owałączJonka komisji :zbożowej Sołomienkę
M

l'

\X/ o~~ręgu:eoltaw skimchlopi podpalili komu-

-

nę rolną '"Zwycięstwo'"

tl TSI!:I:\du

·~.m,tl.ltHnno-1QtÓw .ł·." ... .::iil.... ~ ... ~ ..

::niec.' na w~eht1d n te' j
czaj*-\c. iż jest to ów iuc~ot:ne

. 'Sfc.l'y nacjonf'l!s{yczne widzą w tem 'za...
b~ąkaniu się prowokację lub szpiegostwo.
.' O il~ Niemcy z tego tytułu robią $prawę
:szph::go\ivsk:ą, :- naszym' zdaniem poczekajmy
trochę n:a zbłąkane samoloty niemieckie.

'1
II

.'".Pomqrdzj~

na

f'radze f którego tajemnicę,"Y;Yja~niąn'a.lnf 'Il"łOZe ostatecznie,. najbliższe
g'odzrny, poa.:resztó'WaniuDeniela Reicha wokół kt6r~g,91u:ą~ą j~ż legendy, policja ' war$'ZCł;wskf,\ ,ma'noW-.!llrzagadkę do fQzwią,2:ania.

o. gQd~~ ,.~. • w nQcyprzechodzący Pl.
Ba,l.'lko~y.m
postcruJ?kowy Xll . korriisarjat\l
uS~Y5zal j"ękiw,szalecje publicznym. Po wej.;,
Ś?lU za za~rcd:ze~ie szaletu policjapt ujrzał 'ja~

, Q'zis

klegoś . męzczyz.nę, zali';l.nego krwi'ą, lezącego
Ob ok .leżała brzytwa i sznurek.

na ziemi.

Pogotowie Ratunkowe
przewiozło rannego, po udzieleniu . pierwszej
pomocy, w staniecięźkim do I s'zpitala $w.

Zawiadomione

gami, zegarIdem, pierścionkami.. zn$leziODo
przynimJ dolara amer. oraz 65' zł.
Przewieziony .do . szpitala ,l;anebow,który
ma przeciętą krtań jakiemśo'strem~arzę(:l~iem,
,odzyskaws'zy podczas . nakładania 'opatru'riku
na. chwilę przytomność, zez~ał. te pa :ptzy"
jeżdzie do Warszawy z Paryża, . przechodząc
.przez Plac· Bankowy został napadnięry przez
nieznanych mą osohników,z kt.órych jeden
ugodził'gono~em .w szyję.
Najmniej cech prawdo.podobieństwa

ma
napad raQunkow~, gdy* zarówno llliejsce. t, j,
Plac BankowY1 ."który nawet w nocy jest dość
ozywionąarte,rjąmiasta, jak i pieniądzę

oraz

Ducha.
"
kosztowności, pozostawione przy ran'nym, nie
.
Jak wynika.:i 'pierwszego' dochodzenia," przem~wiająza tefil~ hy Lanebow padł ofiarą
przeprowadzonego przez xn komisarjat P.P_ zawodowych opryszków.
ran nym, przy którynl znaleziono sowiecki
, . , .W ~aż?ym razie c,ala, ta s1?rawa.przed. .
paszport, w'ydany przez konsulat Z.S.S.R" w
staw1aslęmezwykle taJemniczo i zagadkowo
Paryżu na przejazd do Rosji - jest odywatel
a wyjaśni ją dąpi~r~' niewątpliwie energiczne
sowiecki, mieszkaniec Odesy, 35 . . Ietni Paweł ś.I~dztWOł które.zostało wdrożone przez. po,
Lanebow, Poza nic nie znaczącelni drobiaz ..· b~~ ,

RYGA, 16. 10. Z Charkowa donoszą o
dalszem zaostrzeniu sytuacji na kolejach u~

"ra:ińskich.

Wskutek ogó]ne2o braku wagonów i
masowego transportowania 7"boża z Ukrainy.
do Rosji, koleje' ukraif.1ł~k.ie nie są w stanie

pn.eW&J:ićzgromadt.onego

1>. t.

pofę:i:ny dramat sensa~yjno"'awanturniezy
W roli głównej

_

~łównej

W 'pozostałych

bandą; opryszkó\vl 111iłość .Hiszpana

Uł 'i!Dia[~

O;. ,

... '

.l,.,

2:

na stacjach zbo{:a.

które leży pod otwartem niebem j gnije.
WedJug obliczeń
"Komunisty". 17.000
wagonów zboża ulegIo zepsuciu.
Sytuacja komplikuje się przez to, że ko .. ,
leje sowieckie zatrzymały J4.000 wagonów
które należą do kolej ukraińskich.,

CZWARTEK 17 PAŹDZiERNIKA 1929 R..,
Warszawa (1411.7)G.11.58 Sygnałcz a..
SUI hejnał z wieiyMarjackiej-w
Krakowi.,
kom. meteor'ł
..,' •
12.30 1~3Zy koncert dla mIodz. szkolp.~J'
15.45 'Kom.. L. O. P. P..
\
16.15 Muzyka gramof. ..
17.l5 ,.0 he:rbars:u rodzin tata.rskich VI Pols..
ce"

18.49 Rozmaitości. Ko!U_TQW. Zachęty' do

Hodowli Koni W Polsce..
19,10 . Giełda rolnicza,
19.25 Muzyka ~ramof.

16;58 ·Sygnał czasu. .
. , " F
20.30 Koncert. poświęcony . twórcz;os01," :
Chopina z okazji' 80 rocznicy ~J~go
Słowo. wstępne p. t. "Wielcyarty~ci. o b
. pinie,,' (Paderewski,' Szymapowsk!~. Pkif,ZYBr"
szewski) -:- wyp. red. Mateusz Ghns, ..
22.15 Komunikat ~eteor. polic. i sportz~
22,25 ,.Z Dymkiem papierosa" - p.
Y.'
Kawecki

jXIllChl

2~.3?KQmunikat p ĄTa
.
lO
~3~OOMu~y.ka taneczna z ,~.Oazy
li'·

ą

r-

A··.··JI,

. CZingfS~Chłlł')1

----

",N,."
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fłR0Z.~OJu~_~zwartek 17 października 1929

Czechu lo acji

PlcJ
DDja 27 b.m,

r

odbęda. się w Czechos~o

w~cji nowe ",~ybory do parlamentu. Ponieważ
dotycLczasowa
koaljcia rzo· owa soyarno"
klerykalna, zlo:lona ze'stron~:ctw cz~skich.
słowackich i niemieckich. została przezwew,nętrzny farment sparaliźo'Wana, a stworzenie
fltinej. większości •. przy poprzednim układzIe
sił tir parlamencie, było niemożliwem,prezy
:dent :Masaryk zdecydował się na rozwiązanie
~parlamentu przed terminem i rozpisanie no.
wychwyborów.,
.
Dla rządu, W którymagrarjusze czescy
'odgrywali dQIllinującą rolę, . rozwiązanie izb
było najdogodniejszem wyjściem. Nie ulegało
wątpliwości, iż. rząd str~cil większość i 7:0stałby obalony z chwilą rozpoczęcia sesji jesiennej. P oniewa:;; powstanie innej koalicji
nie było w tychwąrunkach możliwe,' jedyDem wyjściem' były' nowe wybory.
Ot6ż
oczywiście .rządzUzJllem na czele wolał
sam wybory przeprowadzić niż przekazać tę
ważną {unkcję przeciwnikom
politycznym.
lub jakiemuś gabinetowi urzędnicz:einu. 'Nie
bawiąc się W proroctwa 'jaki będ7-ieogólny
wynik wyborów czesk.osłowackich f przejdźie
my .do kwestji z naszego punktu widzenia
najbardziej interesującej: do akcji wyborczej
naszych rodaków w Czechosłowacji.
,
Polacy stanowią w Czechosłowacji po",:
ważną :mniejszość, która w.zwarlych skupie..
niach zamieszkuje Śląsk Czeski oraz~zęśdo
wo Morawy. S!l to przeważnie robotnicy,
dra bni ,rolnicy oraz. pewien odsetek stanowi
inteligencja. _

~ arunki w ja~ich zYJą,. nie są łatwe.
P.ogranlczny teren Sląski stanowi bazę szowip

n1zn:u cz~skiego to też o swe prawa narodo;..
we I pohtyczne musi mniejszość polska stale
wa~czyć~. aby nie ulec systematycznej i planowejakcJI wynaradawiającej. Jeżeli:: jednej
strony ta walka o elementarne prawa naro"
do.w.e tamuje rozwój' kulturalny ludności pol...
sk~eJ.w .Czechoslowacji,z drugiej strony har"
~uJe, J~ .1 p;~yczynia' się do wewnętrznej , spo~
lstOSCl l SOm1darności. Najlepsiy tego_ dowód
mamy teraz _w okresie wyborczym. Świadoma
swych, narodowych celów i 'ioJi:. dziejowej,
ludnosć polska na Sląsku czeskim - w iy"
eiu COdzjennem. jak wszędżie, . zróżniczkowa..
na Partyjnie - skupUa się. dokoła swych
przywódc6w j utworzyła
jednolity,
,polski
front wyborczy.
Od klerykałów poczynając do socjalis-,
Łów idą Polacy w Czech.osłowacji_do wyborów łącznie i głosować będą na wspólną listę
pod nazwą 'łLista polskich . stronnict w Czec:.b. osłowacji " , W poprzednim parlamencie
mieli Polacy jednego przedstawiciela (jeżeli
nie Hc~yćkomunisty p('s~a Sliwki) w osobie
dr. Wolfaze stronnictwa śląskich katolików
ObecnieIia zasadzie osiągniętego dawniej
jeszcze porozumieniaf na czele listy polskiej
stoi socjalista E. Chocot zaslużony działacz
na terenie śląskim. Dr-ugie miejsce na !iście
zajmuje dr, Bu:tek J członek zarządu polskief0
stronnictwa ludowego. Listę senacką otwiera

dr.Wolf..

TANCA

SZKOŁ;t\

'l'E

t
rozpoczyna
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Grób -C'ŻY Sk-arb?
BERLIN, 16 10. W Falma de Manorca
na wyspach balearskich zmarł w wskutek wy.
cieńczenia spowodowanego niedożywianiem
pewien Niemiec nazwiskiem Berksiein.
Zmarły popularny był 'Iv okolicy ze swego olbrzymiego garbu oraz z tego, że codziennie w tym samym miejscu jadał kromkę chle..
ba z marmeladą.
'
Gdy trupa zmarłego Niemca poddano oględzinom lekarskim. okazalo się, że garb da
się zdjąc razem z marynarką.
Zawartość garbu była' wprost sensacyjna..
We wnętrzu znaleziono ułożone' w wachlarz
belgijskie papiery dywidendowe wartości po~
Bad miljon franków belgijskis::h oraz 10,000
dolarów w gotówce.
'.
Dziwak motywo~ał w podaniu o pozwolenie na pobyt konieczność zamieszkania na
południu tańszemi kosztami utrzymania, 'ai.i
w ojezyinie...

-ód

'

Operacja. tr.an&fuzfi -krwi stała się tak
Ameryce, że potworzyły się agenc-

częstą w

StaBach Zjedlloczonychkaposiada własne 'praw'odaws~
twa, ~o tu istnieje tam wielka różnorodność
atawl co wolno w jednym staniej to zabro..
AioBe jest w drugim i odwrotnie. Wśrbdtei
powodii .taw nie' brak tei; i takich' ki:órJch
nie podobnain8czej nazw:ać-jak mianem. d-~i
Poniewai

'idy ze

W

st8IłÓW

wactw..

]' Oto 1rilia przykładów:: w sŁanachLoni
siana. Uta~ Wyoming, Ohio, i. We-si; .WirgiDła

męiczyzllom

nie momo . ~ cylindrów w
teatrach; w stanie Nebraska nie wolno jednej
i .teisamej ~e r,ozbić namiotu w ~oplie-

je, .które handlowo traktują tę. sprawę.
Agencje te grupują osobników, którzy
ofiarują swą krew za zgóry umówioną sumę
pobierając dla siebie 10 procent od zapłaty.
Powodzenie agencji jest tak znaczne, że
mu pięciu mil od poprzedniego namiotu przed wobec wielki~i ~czby kandydatów, biura hi
upływem dziewięćdziesięciu dni f w stanach' gieny państwowej mówią o .konieczności ogra
W ashin~ton,Arkansas. Jowa, South Carołin., nićzenia., ich liczby i zaopatrzenia osobników
Tennessee. Ni'ississippi i Geor~ia. nie wolno uznanych za odpowiadających wymaganym
dawać napiw~6w pucybutom,., fryzjerom i warunkom w le~itymacje, potwierdzające, że
słutbie botelowejf połowa w$zystkich stanów
Zdolen jest do wykonywania tego zawodu

i J

pOsiada przepisy.
ciemdeł

regulujące, dłu~ośćprześ

Ba łóżka W h.telach, stan No-rth Cal'Olina posiada lls-tawę, nakazującą, aby w sypialnia~ między łóżkami było przejście przy-

Przed sześciu laty dostawiono do szpi-,
najmBiejna dwie stopy szerokie, w niektódla obłąkanyc.h w Turynie. we Włoszech,
rych stanech dentystom Bie wolno oalaszaĆt .tala
człowiek.a aresztowanego przez policję, iIl któte wJł'Jwają zęby bez bólu.
rego osobis-tości nie zdołano stwierdzić, gdyż
zapomniał swego nazwiska i nazwy miejsco..
wości,. z któ.rej pOGhodził, dokumenty z-aś oso.-

31)0_*1 'OII~ 'm~iy oe brał?
WARSZAW A f 16. tO. Wczoraj" ~było
zarZ,du ~wiązku~ia&t w
sprawie katastrof,alnego stanu bHansów:ko..
sięposiedzenie

~\lDalnych..

..
d
k onf-erenc,}l
. .. WZRVII.
. . !_\:
Z ramIenIa rzą u w
~ dyrektordepartament:u samorządowego
Duch; kierownik wydziału finansów komunałDYch Kuncewicz, oriz naczelnik wydziału, w
MiaiaterStw1e Skarbu.
. -

ści . zaś podwYŻ'Heaia opłat n~ rzecz roia..ta

od

spł;rytusowego monopolu..

Doni~ sprawę fi-nan.ów komunalnych
por&S~ "Gazeta· ,Warszawska!' ~ ocenia krytVCU1łe pOQZyniel1ia rządu w tej ·-dziedzinie:

-

.~

..Był moment w roku 1921 'i na począt
ku r.-1928, kiedy dla zrównoważenia bilansu
płatniczego popyckalo samorządy do podej...
mowania robót mwestycyjllych. na co spodz.ie..
. wano się uzyskae' kapitały' 'Ul:gran:iczne~
, Delegaci ~iast stwierdz,iłi, iż .. kO'zys fi..
Był to okres łłradosn~j tVfórczości" ,pP . je..
nansowy doprowadził do tego, iż weksle' sa.. n:erała Góreckiego, który,(jbie,~at,dać samo.;.
mom.ąobwopatrzone pieczątkami magistratów
rządom w ciągu 10 lat ~ mniej, ni więcej
idal masowo do protestu.
'
tylk.o ..• 4 i pol miljarda złotych. '
'.,Związek miast domaga się przywrócenia
Wiele związków- dało się skusić, :zwłaszda}o\1riych.ir6~ełdochodowyt:h ,\&l s7-~ze2Ólno.;. C7-a u<.:zyn1Xy to takie, gdzie rządzili sanatorzy
i socjaliści. Adziś? Ani niema za co koń..
czyćtego) CG się pozaczynało, ani czem spła.............łi............ cać
długów.
"
Zbyt
sobi.e
ułatwia
spr&wę p. l\1atus~~w
".rłllt, łUłllła,,'jDe ,.~
ski,
ogranicza1ąc
swe
:zadanie
do budzetu
S;pscjalitie nis-kie ceny dla
r:uństwowegc, _
p.p. Instalator. i Monterów I

biste gckieś zgubił.
Dopiero w t,rch dniach wieśniak, przybyły do szpitala w odwiedziny do jednego z
krewnych, spotkawszy trafem człowieka ber;
nazwis.ka, pozna1: w nim swego przyjaciela
i zawo:tał na niego po nazwisku.
Zawolany sta.Dął, jak wryty, po chwiłi
iednak ożywiła się twarz jego, od:i~skat b~

wiem zupetllie pamięć, przypomni.ał sobie
przeszłoKswo-ją i jaknajprzytomniej W&ZCZ~

roz.mowę z przyjacielem.

.. Lekarze szpitalni,' p,od-dawszy

bieda-

zhadaniu1 stwierdzili, że dozn~ny, wstrzł\;; . wy..
leczyl go zupełłlie, wobec czego pomwohh .mu
wrócić. w towarzystwie przyjaciela do rodziny!
która już od lat sześciu nie miała o ni_ iadnej
wiadomości.

11.11•••••••••

1 .. '-·

f'

Ale kfll.lsBr 1$-.. a "
",ódi, .Plotrke• •l&a165
teltdon24-61 ..

1

Znfczn;c ~!orzei jt'st 't. finsDsami. ~omu:
nalneml, któi'ycb tlie mC,ina lel:cew azy,c, ,~~l
trG.. L~C·"l~Ć niezal e in;e od fHH;llSQW
t·an::..\'lia.
.~-~-

~

,,----

wszelkimi materjał...
uskutecznią. szybko f soiidniei tanio.
Dogodne war~nki. Pierwszorzędne w.,lion~

krycie fi

reperacle
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Wl'k~,rzystuią,e Kongres Międzynarodo
~o~;:>wią:z:ku Przedsiębiorstw Komunikacyj ..
lft1fch, .~d:6ry odbędzie się w lipcu 1930 roku,
w Warjjł;;~wie, POznań szykuje się do nowej,
Wy$taw'j. Protektorat nad wystawą objąłby
Związek Przedsiębiorstw KomunikacY1nych w

Polsce .
W·";}~.smniana
Wystawa obejmowałaby
wegług . projektu dotychczas9we obszary P.
K' f ~ wyjątkiem gmachów rządowych i
samQrz.ądowych~
Natomiast powjększonoby
znacznie teren "E'f przy t. zw. .,Wesołem

w.

Miasteczk:cl'.
Cała wystawa, jak przewiduje projekt,
podzielona będzie na 6 działów.
Pierwszy automobilizmu. obejmujący sa ..
mochody, autobusy, motocykle i rowery roz"
mieszczony. będzie na t~renie f,Ap,.
Dział dru~i kolejnictwa objąłby kolej ...
nictwonorl'tlalnel dojazdowe. tramwaje, bu..
dowę torów, Znajdzie on pomieszczenie czę
ścioworównięż na terenie ~fA"-hali ciężkie ...
go pr~emysłu i metalawego, dalej na terenie
ił?

"B"-w pawilonach komunikacji, lotniczymg
przemysłu samochodowego, poczt i telegrafów oraz w pałacu sztuki.
DżiaJ trzeci, który ma objąć turystykę
międzynarodowąl etnografję i folklor rozmieszczony zostanie w halach i pal'rilonach na
t~renie "CH.
Do działu czwartego zaliczona będzie
komunikacja łącznoś ci, a więc: telefon, tel~g'"
raf. radjoŁelegraf, radjofonja i poczta.
Ekspo"
H
naty tego działu zajmą teren .,E ,

S A·

w

IM11P Jtl IllłB1i

lag_
42.25
48.90
75.25
4425

63.75
59.CO

;Hoż.

K<>nwe~$yjn8

.
'. \~Vats2i.'t· 1'926 )'"100,,
·pó*.·~onl\' eł~in.

•Ir~.

W-n.. 2:AI926r 'H),Q .. ·

ł
l

fi

~trem.

,.

Elektr.

Elektryczne
Dąbr(jw. . . ,

Elektrycznosć.

Swtatło

...

'fi

• 1#'

n em

#

.':ZaWłercie

zł.

klęskf4 dla t,partyjnicŁwa"jII'
--:-- Jaki naród

.

n
fi,

1"5 "

....

,'"

Słyszaleś, "ie Pol$ka ma roztoc~yc()1?~kę
nad iydami w Palestynie..
."
.,' . . . . .•. • .
,
Takg'adają, ale kt6ż w takIM ra~ ~
opiekuje SIę Polakamiil
. . ' .' . . .• \::. '
•. Na,mi. przez' wdzięcZDO.ić, zt.oPięlk"'::·S1 (
żydzi. '.
' 'i
-

rządzie

.. -30 zł.

..

• .'

.:......

PrzeaSiłę'b. fJ;ąnd'low,

---

,.

/I

4

II

-

*

Co mó,wiopozyc;ao projektoWAlłlln'1
gen. Sosnkow5kiegq~ .
.'
Czeka •
Na co?
Aż na tej soś·nie osi~dzie· si~a,'

'

.' >Ostro:tn.y.
.
..
Włamywacz do obrońcy, kt6rem·U , za.
wdzi~cza swę uwolnienie~ '. .'
.
. a"
-:. Panie mecenasie! Chciałbym się p e
nu· .wedle lllożno ś ci odwdzięczyć~ Czy JJlog,
przyj~ćdo pana do domU.. .
(.
- Owszem - byle nie VI nocY
i

..daberbusch .. • .. 100 zł'.
Herbata-Szumilin . 25 Jf
Spirvtus.. • ,.
4f_,
#

..

PrzedsiQ!;biorstw różn .~
Zegluga _' .. ., • .. 105
Bristol •
.665
M ajewski S..ka. • 35
Lomba~d
.
100
Pustelnik:
.., li .!: 50
fi

. ;.

.ao' "

".00 .,

,..

na miano narodu

..:... Taki, k-tóry pozwala, by l"ządrll\i'1J im
\' warjaci•

.25"

(I

("RobotnIk ).

*
7asługuje

idje>tów?

Spożywcze

nr

ciaitko

jednomyślnie, że zaniechanie wyjazdu .mal'SZ.
Pi,łsudskiego do Włech i do Wilna jest 1l~,:.ą

H

I

uplt,;;,.;z(,;:lJ,.l.i.l

.,Na pO$iedzeniuklubuB. B.tlebano

'.
25 zł;
" , lO_,
SyndykatRoI. Warsz; 20".

50 zl.
100 ..

10 u
50 ..

apctyczfue. l!Ull...HHiusl po
bvf~) podobll{j z.I.:wk.o.:.nHe.

"

...

Borkowski. '.

12.50

l?g ::

,t

Jabłko,wscy ,.'.

100 "

ch

X

. Rab:rykWyrt.. Wlt;ttr

100 "

•

..

l

50 ..

....

l

'.

z'i~łl~ewski

25 ,.

p" T .. E 30 .,

~~~:~ 13overi.• ~ •
łł~

fi

/I

III

.t:..yrardów

10

Spiess

Kabel
Sna .j

- .

:'UlSUS.

Puls

Pol.. Tow. Elek:.

No'b1;~ ~

100:

5D

l H'

\li

5%1.
50' u

Polska Nafta' ..

r

"

Dnia

Węg.l00 zł.

Warsz. T_ Kop,
Naftowa

JOO

,

Tranzakcje

W Berlinie zakończyła się niedawno
wystawa kulinarna. . .
,Kulminacyjnym punkteIn pokazu :t:>ublicznego stanowiło przyrządzenie olbrzymiego
ciastka.
.
Wobec tłumu widzów rozbito w wieI..
kim kotle 1000 jaj i solid.nie zwieszana: Dbłą..
czono· do. tego 60 funtów mąki, 60 funtów,
masla1 75 funtów korynclljch tOdZYllków.50
funtów cukru, 15 funtów konHtur i trzy' butelki M dery.
h-j njieszanil1yupiecilollo ciastko dwu
metd:w objętuści i s:f.cśdu mehówwysoko5c;
.
.Fudczr:s l.'lrzyr:t'ląd1.nllia nie wyglądało to

i zaldadót
hutniczych

• ...

Chemiczne
. Sole pe·t~owe
lIII'
Grodziskj
Ił
KiJewski Scholtze,

"

•

R~dz~; ..
50
:;Stata.,hQwiCe , .. .. 50

,

±

t

Kopalń

11

Pol.
n:t.m we Lwowie '100 ..
.fach~dn~_.."
,,11.25 _,.
LW.~p . .Laroh" "
lOO łł
Cerata

•

lo"

. .. .. '.

UM Shrp'1Mlt

F~brykcementll
:Firl~y
. ' . l I ' ł t~O zt
'Ł,8ZY ,., .. • • • 11.) .,
'v-V y~oka: f
u
J

ROi,hn

,

up m H ,

"1.0(;_.. ..1
Ol'~hweiJll .
.25._
O&t15owlec 'Set, BL.
50 zt
Pę'CIWÓ2t' VI, ..,
25 f • .
,p . L • .. " . .
25 .
r·,oę~$~
. ' .••

. 'Ba~kow~
r:c1s ki

41

Fabryk culcru
'Chóctorow; . .
100 zł..
Ciechanów
. : 40 f'
Czersk . fi
10 u
Częstoclee . ,,·tOO.t
Gosławice .. .. •• - ł
n
I\1ichałów ~", . ~ lO"
Wars2':. 'T. Fabr. cub.. 10 u

NCJ!ifblin ..

·.ts
Dyskontowy
Han cllow y"..

4 fil

l:·~b~,.k. ,M et1o,wych •
CegIelskI ..:,."
50 zł.
Lilpop. ;" " . • . 25 u
:Modrxęiów" .1# .' " 50 II'

f oi.*oąwers,y;tne
~nl.. \V~r8Zi!1Z·;119Z.5r ... !1:00 d.

'.

J IJ' L."

Wart.
nom

~'~tandart-

:pi.

Ostatni szósty dział obejmuj ący żeglugę
rozlokowallY będzie również na
terenie "El';. Tak samo i w tym dziale projektuje się urządzenia wzorowego lotniska dla
awionetek.
Jak dotąd w wystawie udział swój zgło~
siły: ~rancja, Belgia. Niemcy, Czechosłowacja,
Austrja, Węgry, Włochy, SZwajcaria.

napowietrzną,

IUFI JAL A

. l.

~
w. ~r.t. '. :TralłZak~je w. l.łotych
RaptllY. łH"OIenł~W8
n·om~
Dnia 1 X
8 pr~ 1... Z,,, B, CosP. Kr~j 100) ti· .
94,eo·
5 pr. Ob. kom. B"G.Kr,a]~100.~~.
94.00
8 pr~ I....: Z. Pań, Ban" ~ot 100,' N
94.00

.~, tłłv

długie~o.

Wedl,ug dzięnników nowojorskich, rząd g.owych.
.. Na urządzenie tej Riviery panamskie
rzeczypospolitej Panamy udzielił finansiście ·
koncesjonarJusz amerykański zobowiązał s:(
amerykańskiemu 1 Binowi Greyowi, jako przed..
stawicielowi' konsorcjunl pólnocno .. amerykan .. poświęcić conajmniej 750.000 Golarów i dzieli,.
skiego, koncesji na budowę w mieście Pana- 'się z rządem panamskim dochodami.
mie olbrzymiego hotelu i domu gry, iak w
Część swoją dochodów rząd rzeczypospo'
Monte Carlo, oraz na urządzenie na wybrzeżu litej Panamy ma poświęcić na zwalczanie
morskiem kąpieli, tudzież torów wyścig o..
malarji, tudzież budowę dróg i gmach6w pań~
stwowych.

I"E

pr. f ci. KonrWel'ł:,1 na .;1 00 złię
67.00--1i() .pr~.~oll~W~ . Poi,' Kole). }.OO...
60.00; pr.P.):i:. DoL 19~9.. 1920rIOO dot92.00
,5 pr,Poi:.Kole1ow~ '. '100 fr.
50.00
5 ,pl: i"·(.lj, Prcm" SetJa Ił
. z 1192t; 5 doL
60,00

Dział piąty, żegluga śr6dlądowa i morska, oraz budowa dród wodnych i portów
reprezentovvany będzie również na terenie "E"
Tu też projektuje się· wykonanie kanału 20
metrów głębokiego, 10 m. szerokje~o i 500 m.

a

mm

,..

z

n

Nr. 288

011

ta

l!IlI

UJ

- . a u.....

•

zł.

.

.

~kto

-- Za każdy grzech musi' być karaf
da przykl~d;,
.,
'.'
"
e zbił
, ~ Zjadłem konfitury, a tatus rnn1 z bie~
A lak mnie bił, strącił talerz. Wtedy pr y (11'
gta me.ma i uderzyła go W .twarz..

,."
"
.,
K

/

~

rzeczy i oddafa w posiadanie nasze wiele
srodków do rc.tOhama życia i do ukojenia
cierf)Jen. fu wszystko zawdzięczamy naszej
miłości do p·eniądza.
Ludzie, którzy mieli· w życiu powodzenie.
są zazwyczaj konserwatywni, ponieważ w ra~
zie katastrofy mają wiele do stracenia.
Każdy roLotnjk wart jest swego wyna~
grodzenia f nie należy mu się mniej ale i uie

. ,Pytani: to oddavJnazajmuje ludzKOŚć. co następuje:
nIe w~. zy.stktm udaje się jedna.k ro~wiązać J' e
Z'ycieTodzinne
.
, I "
.,'
po;n~s lnIe.. , .nteresująfem jest eona' ten temat .
' ludzi ubogich, l' est o wie}f~
1
d
A
k'
k
mt;=nsywniejsze
i
ściślejsze,
aniżeli tych ludzi,
1
~OWłą
Jar erzy ',' merYl~ ... ~ćrzy bC;DąC kton:.y rozporządZ8)'ą V\rielką sJużbą. Ceu:e sie
bledaka~ll z ':t:odzeDla~ doroblh SIę olbrzymiej,
l'
'
-'
fortuny Jedymepracą'wlasnych rąk
' szczęs iwym, że naJeżałem do pierws:t:ej ·kate~
John D. Rockefellęrna ten temat mówi gorji.
więcej!
:Przyjaźń na gruncie jnteresu należy sta~
Henry Ford,mowi. N~e boj się 'przysz:-v-~a~ wyżej, aniżeli interes n'a gruncie, pyzy;' lości i nie szanuj przeszłości. Przeszłość ma
]azm ..
dla nas znaczenie jedynie o tyle~ że wska'zuje
Żr6dłem ubóstwa i występku zwykle jest . nam środki i drogi rozwoju,
,
Wszystko można zrobić jeszcze lepiej
. Dziennik londyński "Morning Post" do'" ciemnota. Dlatego nalezy dbać o szerzenie
oświaty.
aniżeli
dotychczas.
nOSI ~ Johannesburga
(Tl:ansvaa1), iż 12-1etni
'Xl
ciąż
mówi
się
islyszy
się
o
ujemnych
Istnieją
dwa rodzaje marnotra.wstwa. to.
chł?t:.lę~5 ,pasący bydło w ~obliżu miejscowosel Lorenzo Marques (portugalska .Afryk.a stronach bogactwa i' o grzesznp.m pożądaniu które lekkomyślnie pozbawia się sił wskutek.
pieniędzy. A jed'nak mało która namiętność hulaszczego sposobu życia i, to, które marnuje
w~chodnia) zabił lwi~ę z luku.
Mianowicie, gdy na pasące, się stado przyniosła ludzkości tyle pOL.ytku, jak właśnie te sity z zwykłego lenistwa i nieuźycia ich.
rzuciła ,~i~ lw~ca, chłopiec strzelił d~niej z chęć zdobycia pieniądza. Ona to zaznajomiła
łuku, trafIając Ją w podbrzusze. Następaie nas z produktami wielu krajów f wzbudziła
podbiegł bliżej i zabił lwicę celnym strzałem naszą żąqzę nauki ,wskutek obcowania ~
w ok.o, w chwili, gdy ta rzuciła się na upa- ludźmi innyck obyczajów, używającymi innych
języków, rozszerzyła nasz horyzont umysłowy,
trzoną ofiarę wśród stada.
była powodem rozmaitych dzielnych przedsięwzięć, nauczyła nas róznych pożytecznych

n:

{. wriny ch:opiec
~

~
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Otwieramy7-my sezonwydaWrticzy
,
n.ajpopularniejszego

wydawnictwaksiąikowego

I
którego doty ~hczasowy dorobek wydawniczy sięga imponującei cyfry trzechmiljonów egzemplarzy. Wśród autorów swoich
Bibljoteka Domu Polskiego ,Dotujenazwiska= Bandrowski J., Barszczewski St., Cieszkowska Z., Czeska-Mączyńska M.,
DanHowski G •• German J-J Gruszecki A., GOInulickiWł." Kiedrzyński St.. Kisielewski Z., Klem~ns JUDosza. Kraszewski J.l,. Krechbwiecki A.t Lepecki M' t Lutosławsld ,W.. 'Maciejowski J, Marian} Olechowski G., Ossendowski F. A .•
Orkan Wł., Perzyński Wł., Rapacki W. f . Rodziewiczówna M., Savitri, Sewer, Słoński E.. Strug A., Szpyrkówna. M. H' f
Tetmajer-Przerwa K' ł Wierzbiński M., Winawer Br. i wielu innych, jakrównieź cały szere~ najwybitniejszych pisarzy
obcych o wszechświatowej sławie.
Na zyc7.enie tych licznych tysięcy czytelników polskiej książki, których nie zadawalnia lichy druk na lichym
, papierze i pospolita treść 'książki.
1

J

A

T

81

zm~niaca,łkowłcie
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Oddoia l

:paźfłZlerftika

typ

LS I
ksii~Żli

i

formę wyda~nict\Na..

.r. b. wydajemy.

6wielklt.h 'tomó

O

ieści

k art lnie

(co dwa tygodniefoml, Z których każdy~awiera przeszło 200 stron druku na grubym i doskonałym papierze dziełowym
w przepięknej wielobarwnej okładce•.

'6 wielkłtharcydzleł, niezmiel'nie ciekawych powieścitz których każda jest niezwyklem wydarzeniem dla czy
telnika, 6 książek n.anajwyższym poziomie literackim.
, .
BiblIoteka Domu Polskiego. jedyna dziś w Polśce tworzyć będzie najbardziej wyborowy komplet dziel wspól
&zesnej literatury polskiej
wszechswiatowej. a pozatem każdy prenumerator otrzymuje

3·

ez

łatne

r mje w'

Kw'arłale

1 Albumowe . wydawnictwo 'na tematy popularno-naukowe ilustrowane ca 80 ilustracjami na luksusowym papierze .
, . . .
2) Obraz ścienny (autolitografja, reprodukcja barwna) w wielkim formacie 3,Ox5COmm. l d ..
3) "MagazynI1ustlowanyUj w którym: kobieta znajdzie wzory mód i robót ręcznych, m o Zlez gOR
dziwą rozrywkę Z nagrodami, a wszyscy milą i ciekawą lekturę,
'.
.
Prenumerata kwartatnałącznie Z przesyłk.ą pocztową tak książek. jak i premji, jest mesłychame ' niska i wy..
godnie rozlożona,gdyż wynoSi

Zł.12r
kt6re

możnawplacać

w

dwuchJmiesięcznychratach

(dwanaście)
!la" konto

,P'I~.t 0k:1J:m=::f:~I~~:'Zęd~ie

przekazem pocztowym na adres: Warszawa, Nowy SWiat 15, b.i:h$O e

..

Pocztowym, lub tri

-
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CZ)" chcielibyście zgrunt.ować na.ig:ł'ę~.s~e
.ln:iejsce ocea.nó~~ I?obrze WIęC! wyn,aJmljCle
okręt, wypl'aWcl.e SH~ n~ 145 mIl n.~ połnoc,nc:>
wschód od TokJo. stolIcy. JaJ?onp, w.rz,:cc:e
w morze brvłę ołowiu wagI SledemdzleslęClll
funtów, pr~ywiązaną do cien~iej.. stalowej
liny i czekajcie co z ~ego , ~ymkme:
rap
z:ie pomyślnych okohczno sc1 f • po 'pJęC;lU lub
Iześciu godzinach, bryła dosIęgme ona na
głębokości 32.646 stóp to }est 9.80U m. J~st
to najgłębsza znana głęba morska~ k~or~
została' odkryta w roku 1924 przez Japonskl
parowiec strażniczy.
.
Wyobraźcie sobie 1 że Góra Evere~t, .naj ..
wyższy szczyt ś.wiat.a, została przem~slOna
na Ocean SpokOJny l zanurzona w "naJgłęb
szem miejscu" QO góry nogami w taki sposób, że podstawa jej zlałaby się z powierzchnią wody. Wówczas wierzchołek jej znalazł ..
by się W odległości ok. 1.000 m. od dna
morza.
Wszystkie g!ębie morskie 1 przenoszące
9.000 m, leżą na Oceanie Spokojnym. Przeciętna' głębokość wszystkich oceanów wynosi

yv

w przybliżeniu 4.000 m.
Na dnie morza na wielkich

Po śh.d:~h~ ..
dach panują nieprzenikni;:me ciemno!ci i 10Co
za
hałasy u waszych sąsiadów;
dOF'ate zimno, Ciśnienie wody w .. nojglęb"
szem, rniejscu" l'ówna się prawdopodobnie, przecież to młode małżeństwo. Dopiero wczopięciu tonom na centymetr kwadratowy. Na raj się pobrali!
- Zdaje mi się, że Oll jej u wybija z g~c
każde 2.000 lD. głębokości powiększa się ono
wy \I podróż poślubną.

o jedl)ą tonę.

pod powierzchnię na
stąd na wielkich
g1'ębinach życie roślinne nie istnie;je. Życie
zwierzęce ostaje się jakoś pomimo nadzwy ..
czajnych w ",rtHlków. Gąbki znajdowano na
głębol{ości 7.000 m. ud powierzchni morza.
Głt;binowe ryby są porowate i przesiąknięte
wodą, Niektóre mają po. boke.ch fosforyczne
swiatełka, uszeregowane :rzędami jałt luki na
okręcie. Gdyby ;·:ł.wyczajna l'yba, pływająca
niedaleko od powierzchni, zostala przeniesio ..
na na wielką gł'ębokość, szalone ciśnienie
zgniotłoby ją na miazgę, Z drugiej strony
ryba g'fębinowa, wyciągnięta na powl~rzchnię
zginęlaby ed
autoeksplozji, spGwodowanej
wzdęcicln organów wewnętrznych. Z ryb głę
binowych niektóre nie mają oczu, a niektóre
przera:r.ają
ar~<J
!~ wj31t:=\:;p~i
rr.dkami
ocznemi.

Swraao

przenika

głębokość 1000 .~- 1500

rn.,

głębokoś ..

Oobry spos6b..
Antek, nie wiesz co to za pomnilU
Nie wiem, ale jak chcesz wiedzieć, to
odtłucz mu nos jutro dowiesz s,ię z gazety.
Lithwa ..

- Pomyśl tylko, na wyspach Fidżi sprze
dają kobiety po siedem szylingów!
Co? Czy i tam wolno upraWI<':
lichwę?

Puste maeSzkanłte.
Iks siedzi w parku na lawce i wzdycha.
-

-

Co się panu s.tało?
Znalazłem puste mieszkanie"
No to powinien pan się cieszyć!
Cieszyć? To było moje własne roiesz-

kanie.

Przezwisko.

,w prasie amerykańskiej ukazały się cie~
kawe obHczQuia dokonane przez firmę Union
Carbide, a dotyczące kosztów lotu Zeppelina

Szef: "No, panie Głorlzhlski, niech I'an
mi powiel dlaczego koledzy w biurze prze ..
zwali mnie "ślepą kiszką"?
tu Zeppelina. wyniosły około 20000 dolarów.
Na Slunę tę slda.dają się koszty gazu i
środków popędowych oraz ~vszelkie wydatki.
związane z ulrzymanien1 załogi i pasażerów.
Już ta cylra \'vydaie się bardzo pow&:łżną i poddaje w wątpliwość 1 czy otwarcie normalnej
komunikacji dookoła zlemiprzy pomocy Zeppelinów mogłoby się na. daliSzą metę Opl'ti-

"Bo, proszę pana dyrek~ora, najpierw pan
dyrektor Jest zvvylde pcdraźniony, a powtóre
nikt z nc:~s nie wi~. poco pan dyrektor jer'
potrzebny w biurze'l.

Friedrichsha,fen - Tokio - 11750 km.
Nie naleiy zapominać, że v/razie podję~
Tokio-- Los Angeles -9650 knl.
cia takiej komunikacji musir:ncby ie!,zcze do~
Los Angeles -,-Lakehurst - 4740 km~' liczyć b:::szty,
z budo\!/ ą i a.mortyLakehurst - Friedrichshafen - 8100 km. zacją Sh~2"OVJT[;11
kos:.:-:,ty budov~;y :-q.1€cfaITrwał on od B-go sierpnia br. do 4-go
nych lGL:'1i!::k oraz li.oszty tri.r2yman~a person.ewrześnia 1 czyli razem 21 dni i 5 gOdz:i1l 1 przy" lu, zatrn.dnionego na lotnisImch.
.
czaro sterowil::c przebył około 42,000 km.
Ogóln.€ wydatki f lowiązane z regularneF'irrna Dnicm Cal"bide zajrnowala się do . . mi lotruni Zeppelina, wzrodyby ztd,em ponad
~azui środk6w popędowych dla lhoźliwośd prL:~dycznej ekRplotacii tak,. że,
L1f!PD~n:na na terenie Ameryki, cyfry za.tenl, wydaje się wątpliwem, czy ła~~lcś prywał.;'le
nią
uważać za ścisłe.
chciał'oby się podjąć finansowa ..

narza:
- No, jestcśr;jy w domu.
- Jedrw z p<?,ń podrói:nych/ która. od~
dnwna ,,'m:di cholc\~ki". aw.!eściwie tydkido
D1lodei~o i tęgiego "wilka morskiego~" pyta go
z lek.kiem zdziwieniem:
ef
. . pan Jest
. W1.BSCIWle
1-'"
G!C 21t'~Z
w" dom u ....;....

dookoła. świata.
Jak już donosiła prasa codzienna, lot ten
rozpoczął się z portu lotnicze~o w Lakehurst
pod Nowym. Jorkiem i odbył się .W kierunku

wschodnirnw n6st'lPującycn etap. ach:
.
Lakehurst.- 'J:iriedrichshafen 8100 km;.

~j

cić.

sarrwgo lo~

~poj'rzała .' na śliczną zielonąłąezkęt na

któters~ato~ilka stołów i lekkiekrzesia z
wlk!iłłlY,' ~ :potem n~o~rócl:r6ż, grający! -:-;--: po
mimo '.J;łóźnej ....·jesie:bfi),ej pory ..:....... w$zystkiemi

kolot"ami, jak.ie zna fudzkie Qko.Zaogrodem
s:r.Io p2'.smo wysrnu.klych.soseą, się~li}ące -:jak się zda.wało -krawędzi nadbrzeżnych
skat ~\i.) oddali 'lŚri.iła szarobłękitna '. wstęga
morza t a bystry wzrok ohserwatoradostrze..
gał leciuchną smugę dymtt, wznoszącą się ~
niewidoC.lnego poza ostrą linjąhoryzontu parOWl.~(:L J::agoc:!<rj \'viehzyk roznct-;ił woń goź
dzików. IHatgorzata odtCI111ę1a z ro.r.koszą.
-..-. Czyż to nie tCudownet - szepnęIa.
Durożkarz mruknął;
unIczego sobie". i
.zatci~:LJi Ji:o{o biczem.

J',Jiechno panie.:aka popatrzy. Ten ma"
owy don:rek, zb\..l.dovvany przed kil ..
koma laty, to ltantor. DO u;,::c!:)a patlience wie ...
dzieć,' ze pan .Davetto tek: p,,;::; co to więcej
-

Ij! kwadra

lnysll

u

'::~Cl':, n,ź

swoich

(J

prowadze-

niu pensJonatu ..
L..iworzy1a

kamiennej

ścieżce

nl1tegc literata.
'chodniKa biegł'y
Małgorzata

dębo'Ną

eo

n>iaia

w

te

fl1rU:.ę i

poszla po
przybytKu zn:;d{o

o

otll ~. c. cI18Ch
SpękcH1C&IO
bl~jrle i \Vai.C:i J/ l~\A/}~itC:~tlv .. - Zlh'-, e .. le. ze . Itbt w orao
N

ierji.
MaJe zielone
przybudówko -

drzv'.'icA!ki

~ .. rU~e.. '1&eneckie

źe

okno.

żeglugi ZeppdiR1ÓW.

trzeźono nieznajomą, bo kiedy podr~iosła rękę
a'by pociągnąć za mosiężną rączkędzwonka f
drzwi się otworzyły i stanątwnich ,męż",
czyzna..
.
,
.Był to pan Daverw eałYln swoim majestacie, ~ógł liczyć .la.t około pięćdziesięciu,
SZC2',Up4'y .był, wysoki 1 twarz miał żóaą - istną twarz 'choc.hbka i uśmiech, którego korriizrn o ma~o nie przyprawa l\1ał~orzaty o
kowulsje. Jeszcze trochęf a byłaby buchnęła
salw,ąniepowstrzymanej wesołości.
Górna
w,ar{!a była cię~ka:~ obwisła i nadawała całoś..
. ci tak. groteskowy wyraz, te gdyby uie' nad...
zwyczajna chudość i ,sędziwe koleje wieku"
ważnabywziąć tą twarz z.a. jakąś karnawalo..
,wą maskę. Okrągłe$ wyłupiaste piwne oczy,
pomarSZCZOOt! czoł'o i pęcl!:ek włosów, stojący·
dęba na czubku 'c:zas;lki1 czyniły z niego jstną
karykaturę.
.,
?
ł
l
.
- P anna B'e lman, - 'zapytał S {.wapli..
wie,
Szeplenił zlekk~ .i raz po raz splatał
nę.rwo'lt\',o ręce, H:),k~dyby W l.1stawic:znej oba..
wie, _ze. jego z~chowaQiesię wywoła' zgorszęnie. Tril k t(~11. byl al'c"«.:·dziełe.. m O'rotes!<owoS'C..·,l·.
J
li:>
-..
ljElgzedo
mojej' dz
k% 1
l'
~. l'
; 1'\n r.,Jv - • r.'Zek.
M'k
"noąc tćHO nams,;:, na ostatnIe s~owo, ze ..
~;orz<:"t'a z
trudem
powstrzymała 3ię od

ar..

śmieeLu.

1;1) z i u!' aU o l{łlzafa się elegancko umę..
bk\v~~nyrTi gabinetem, Lo jedn.a ściana była
zastG'i', _,:) na ksiąikanli od podłogi do szczytu.
Gcs[.'odmz zaml~nąl d rzwic:,i przysunął przyby
Jej kr;U;f~("1 ś:Q:elej:ą:t: się nerwowo.
skI że pani przyjechaJa. IViiaJa
pan,
podróż? Pev. len Jestems że tak

V;tUt~ nt\,cf!kfe..
J"~Ta pokladzie ,)c Ci Dego :.:; polskicL _

--'-<'V'i

wyclcc'/.'.twwych po
(tyku, który zawija do
porluw Kopenhadze, b08r~H:,n móv,,'i do mary"

bo tu jest stolic.a Danji!
.
~ rVly marynarze jesteśmy vvszędlll:ie w
domu -- 'odpowiada niezbity z tropu. bosman.
A. 'gdzież pan ma narzeczoną?
W domu na,ttua!nie.

A czy w Londynie jest. gorąco? Obawiam się,
że bardzo gorąco. Pozwoli pani szklankę her~
baty? Z l1ajwiększą przyjemnością.
Strzel~ł pytaniami i odpowjedziami'ta~
szybko i tak. gwałtownie, że ni~zdołała ~trEL"
dć słówka. Schwycił więc tubę telefonu. ) ~a..
rządził herbatę$ zanim zdąźyła zgodZIĆ

$1"

lub odmówić.
- Pani iest bard.r.o młoda, stra.ł~nie
młoda - smutnie . pokiwał g/ową. :- Dwa"
dzieścia cztery lata - n iti I pisze panI na ma ..
szynie) Co za dziecinne pytanie!
.. ~
_ Bardzo jestem wdzięczna, żeroxp~
pozwolił się: zjawie, JDanie Daver--- odezwał
'się wreszcie _ i ani na chwilę nie przYP?$~"
.czarnl że zechce mi pan powier~yć wakUJąQ'
miejsce. Nie znam się zupełnie na prac;:y ~(il~
telowe. j~ a . ~ pensJo i, którą' pan Qfiaruje, Wpl~'

L

.KOwaĆ muszę·....

, .
kiwając głową - właśnie pani jest tu .:!?otrzeboa. Koboty marny niewiele" ale chCl@ł.ł~rtn'
si~ pozbyć. nawet tej odrobiny. Moje wkhls.n~
pracę,-...., p.owif!wnym 'ruchem dŁoni wą,a za
..
CIA
O"
' t b'l.'.Ul'. l(a, zawa l c n,. y p. ap.,ler'ilInl,na.:b Hl
q.-~d~l'e
l osa lne. Ą'otrAe.
L
b na rru· .kb
kt
ra
b~
~
o leta,
o
"
mi p'Vowadziła m·oie. raGhunki;dbzorowfał~ mJ~ \
ich interesów. Ktoś komu można zau ~c. .
"
.
.
") W·
ci . ze teZ.
WIerzę W rysy twarzy, a P::Hll.
.1 zę,
, ..
Aw~har:;::kter pisma? Pani w charaldermPi:.
ma WIerzy także. Ogłaszałem przez trzy
a
.,
ma 'trzp.rn
Slące. ltozmawia1'em
z trzy'dZI"t!: s t o,.
. za
szC
O
kandydatkami. :'::itroszne kobietyl ,Z",:la
_

Sza! _

syknął pan Daver, uroc~ySC.H~

k

l

glosy miały

okrol::nc.

..'

Poznaję cZlOwleka P

jego głosie -,-:. tak sam:.rpani.

.\

!

'

K

dzie w nadchodzącym sezonie skromnośC
i surowość, to nie ·można powiedzieć tego
o innej poważnej d~::iec!ziniemodY1 jaką jest..•
twarz. Niech s;ę panie nie Glziwią, i na to
jest moda, aczkolWIek też nic nowego wy'"
myśleć już nie można. Brwi go!ono juź w
XIV w. i do niedawna jeszcze wydawało ~ię
nam to dziwactwem, ty mczasem teraz wszystkie zagraniczne eLegantki gola sobie brwi.

I

Któraś z dOSW1z1~ babek mawia- wzimi~ jasnych pantofli. Powrócą poczciwe
la, że starych sukien nie n·aYe:iy , wyrzucać, lakierki i %amsze, te ostatnie zwłaszcza zalecz składać eierpliwie do kufra i po kilku.. g.ranicą są ogromnie en vogue.
dziesięciu latach odwrócić kufer do' g.óry
Jeśli w dziedziriie ubioru panować będnem i wyjmować 'suknie w ódwrotnym' po;"
lZ~dku. Okaźe się wówczas, że mamy cały
skład modnych sukien, bowiem fantazja lu...
&ka, w dziedzinie mody nie jest wyczerpana
"""lOI!DII't,,,,,,,,,,
i wszystko się powtarza, Babka ta miała
r;ację, , ale tylko do pewnego stopnia_ Nie
Według astrologii miesiąc, w którym
Urodzona w sierpniu jest miła. ujmująca
p,9:w·tarza, się nigdy nic bez zmiany, a właś
Ciwie te drobne pozornie szczególiki tworzą człowiek się urodzi ma decydujący wpływ i rozkoszna musi być mocno trzymana w rę
szyk i nadają piętno czegoś zupełnie no- na jego charakter, Związek pomiędzy miesią ku.
cem urodzenia a charakterem kobiety ma
wego.
,W tym względzie różni się zasadniczo
być następujący;
kobieta urodzona we wrześniu, Jest poważna
Moda obecnie przynosi kilka takich
Lm:e się
Kobieta urodzona w sJyczniu - będzie pełna dystynkcji oszczędna ",starych nowości". które w pierwszej chwili znakomitą gospodynią. Usposobienia nieco. ubrać ze smakiem. Ceni wiedzę i stara się
przyjmujemy niemal z. okrzykiem zdziwienia. melancholijne~o, dobrego serca. Lubi gustow- ją zdobyć.
Oto np. wracają budki podobne do tych. ne ale skromne stroje.
.
C órki jesieni - październikowe są nie·
które noszono w czasa.ch Dyrektorjatu, odKobieta urodzona w lutym - jest dos- słych anie miłe w obejściu. Mówią wprawdzie
słauiające zupełnie czoło i lok włosów nad konałą żoną i matką, ale przytem zalotna i
szybko; dużą, mają fantazję w nieobliczalnych
njem, i unoszące się wysokiem rondem nad kobietka. "Marcowa
jest krzykliwa gadatli- ~ranicach ale są typowe przez wesołe uspo"
czołem. Zdawałoby się, że niedługo będzie wa. pilna ale nie dbała. Ma instytk do interebienie. Skłonne do anegdot i lubią męzkie
my wiązać pod brodą wstążki, przytrzymu.. sów - jednak lekkomyślna w wydatkach Do
towarzystwo. Nie można od nich żądać wielkie!
jące te powiewne kapelusze. Bardzo meźliwe,
broduszna - ale dość zdradliwa"
odpowiedzialności- są lekkie i powierzchow
narazie wprawdzie tego się jeszcze nie nos
żyjące bez troski i długicb
K
wiedeń wpływa na zmienność usposo... nej natury i budki są przeważnie z fiicu, na zimę zaś
hienia
kobiet
urodzonych
w
tym
miesiącu. zmartwień.
będą z pilś;iiu, ale pomeważ wstążki są mod.
Kobiety te są niestałe, zwykle przeciętnej in..
p oważne i drobne :e' natury są kobietl
ne, więc należy tego oczekiwać.
teligencji f pełna kaprysów i niespodziewanych urodzone w liStopadzie Zapalają się łatwo
Wstążki z kokardy wogóle odgrywają zmian w nastroju.
w prawdzie i potrafią się długo gniewać są
...'1 modzie obecnej pcwainą rolę.
Suknie de..
Kobiety rozkwitłe w maju są rozkoszne jednak wzorowemi matkami i potrafią kochać
senIOwe zak.ończone są umieszczonemi nad kochl~węs łagodne w usposobieniu, eleganckie do szaleństwa i być Wiem0mi.... aż do znu..karkiem kokardami, których długie konce i mają skłonność do sztuki i piękna w oto'" dzenia.
opadają ria plecy. Suknie gładkie wykończo
czeniu.
Grudniowa." ksli jest, piękna- - "ostnn..
ne z crepe satin, przyczem kokardy też nosi
Urodzone w czerwcu mają dobre upodo ...
nie
z
wydatkami Posiada ona bowiemządzę
się z tytu. Przybrań wo~óIe jak najmniej.
bania ~ ale są powierzchowne. Gust ich łat~
Moda r..adchodzącej zimy będzie ~urowa: wo się kieruje na rzeczy przypadkowe.- strojów klejnotów i... kosmetyków.. Często
przeważają kolory ciemne, pończoch jedwab- Lubią jaskrawe barwy w ubraniu prowa... staje się przyczyną ruiny mężczyzny. Pocią
ga ~o ona zwolna, ale pewnie w ~ć
nych nosić się prawie nie będzie 1 chyba do dzą życie lekkomyślne- i awanturnicze.
Urodzone w' pachnący lipami lipiec có... niebezpieczeństw. Ma w sobie wszelkie ce.zdecydowanie jasnych sukien. Kolor taupe
cby demonicznej Ewy., przed której m:-okiem
wyruguje najzupE.łniej Ciel1StYt ktćry nam się ry Ewy kochają się w poetyckich strojach już
tak opatrzył i nastręczył tyle kłopotu półtonach - lubią muzykę, są zawsze w do- trudno się Q~ronić"
w słotne dnie jesienne. Jako naturalna kon- brym humorze i zjadają chętnie stosy ciastek
-- $733
Gr wsekwencja tego. nie będziemy również nosiG i cukrów..
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publiczności

najwlększvch zludzeń współczesne~o

życia zaliczyć l1aleźy wiarę1 że ta olbrzymia
moC zadrukowanego papieru, którą zasypy ..
wana iest ludzkość każdego dnia. podnosi poziom ogólnej mądrości. Jest to najfałszywsza
w świecie teorja. którą mogę zwalczyć, na

moje

szczęście,

zailustrowao)'m z rzeczywi-

stości przykładem.
Wiadomof że_ t. zw. szerokie sfery' publiczności wymagają teraz od prasy codziennej, by zamieszczC1łaprzedewszystkiem mnÓ...
II

stwo ilustracyj.

Pismo

bez

nich nie cieszy

się wzięciem. Dlatego też nastąpił w ostatnich

latach przewrót w wydawnictwie: ilustracja
wypiera tekst drukowany i to --- rzecz szczególna - w ten sposób, że nawet najgłupsza
w ~wiecie ilustracja ma pierwszeństwo przed
najmądrzejszym tekstem. Bezkrytyczność uoo
bliki pod tym względem jest wprost =?dumle....
wającąf ,a redakcje pism, znając dobrze, tę
powszechną psychikę, wykorzystują poprostu
ludzką naiwność i głupotę.
,
Czytałem gdzieś o takim "kawaJe" ,który
urządził)akiś dowcipny reporter. Pewnego
ciepłego dnia udał się Z aparatem foto~ra"",

r:

ficżnym ńa nedVJiślańską plażę.
Idąc wzdłuż brzagtl natknął się na znajomą czuJą ',parkę, piai ującą w :::.acisznem
miejscu w kost)Urn8Ch kąpido."vycb. Był to
pomocnik fryzjerski WlacizioSliwka, dcsyć
przysto:ny cl-,·:or-:;:,l·:, a ona, takie łac;na dz:ew-

czynka, Losia Vv"r6bel. stukała na maszynie w
jakierr.ś

pywntneml.::i,.!rz'e. Tacy sobie zwykli
,.mali u luczie bez Żcc;r.ej pretel~sji.
Ldi~cie t.yło hl r:.ie ucar.c f fi l:raicbraz.
gdy się c te :"i(j r-1: fi cals2y ~ C2y n;ł \\ I ~:iel"!:ie
pl-a~Y rr_(jl:'~_.Cj. l>~~sz; lei:cr.er fGs~d ten d::.ra-

zek eksperymentainle do a.gencji, dostarczapismom ilustracyj do niedzielnych do..
datków.
.
W tydzień później obrazek znalazł się
istotni~ lN kilku narazplsmach. Ze jednak
każda redakcja ma prawo zaopatrywać swe
ilustracje dowolnym podpisem, zobaczymy
teraz. jak każda Z nich dostosowała óW podpis do wymagań swych czytelników.
Więc dziennik. konserwatywny', czyty~
wany przez, "wyższe sfery towarzyskie"" umieścił pod fotograf ją fryzjerczyka i stenotypist~i
taki podpis: "Jak się bawi świat, wytworny?
Oto południe, godZIna plaży nad brzegiem
Oceanu w Biarritz. V/krótce wytworny markiz
zamieni trykot kąpjelowy na smoking, a smukła lady będzie budzić swą bajeczną toaletę
od Donceea ,podziw w wspa.niałyc.h salonach
hotelu Majestic".
'
\
.
Jeden z dzienników, uprawiających fłwielką
politykę", dat pod tą samą fotograf ją taki
podpis: "Dyplomacja na wywczasach. Oto
jeden z czlonków komisji rozbrojeniowej,
który wraz z sekretarką biura Ligi Narodów
odpoczywa po pracy nad budową swiato\A{ego
pokoju u brzegów jeziora genews:dego".
T'ygodnik filmowy: to \lil schodząca gwiazda
ekranu Rita Fitai jej partner Jack Frack na
plaży w Kalifornji".
Pismo sr:mtowe: "Szc.illoicn Ś'\''1,j2ta Bill:
Nils i rel(ordzistka w p!ywaLniu na wznak
Anna Boleyn odpoczywają na drugim br7Cgu
Atlantyku po przcrJłynięciu go w najszerszem
miejscu""
l '
'.
Z"'l<.stv G"'om" orOT.n D0rtji ro':)otmczC;,
• ,t>. ,,~--": ~ • ,~ _ . ,
~.." f :cc -..'~ _r.jc. ale
nie
UIDleSClł rownlez tę san,ą , O'Lt,<-"-(:;,
!nÓgI sobie daro\Ą;e;.ć podr,::i3U f ~~l"C~ogov:ane~o

jącej
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zbliża

się zagłada burżujów.

pracująceg.o

pijąc:yoh

krew

ludu!"

Pismo,

uprawiające

z zasady

opozy~

antirządową pisze znów tak~ "Nasi zagranicą .
Któż jeśli nie nasi dygnitarze rzą.dowi wyje ..
ciep~ych mórz, nad 'jasne brzegi i tam
spędzają czas niefrasobliwif'\, plażując, bawiąc
się, flirtując, podczas gdy cały kraj daremnie
oczekuje jakiegoś znaku życia ze strony zawsze
milczącego rządu".
"

chali do

Pismo policyjne nie pominęło sposohno9d
tej samej fotografji dla celów
samochwalczych' i podpisało ją tak: "Ujęcie
słynnej pary os-zustów międzynarodowych na
plaży w Zopoth, Paweł Nilson fals~ Wilson
i 'jego kochanka Asta Karafka na pięć Ipinut
przed ich wytropieniem przez nasze dzielne
organa".
"
Wreszc\e wykorzystano zdjęcie do celów
reklamowych: .. Która z pań i który z panów
chce tak 'pzeknie wvglądać~ jak ta urocza para,
niech uży~a tylk~ l1-:tydła' Ojoj, do nabycia

Zużytkowania

wszędzie w oryginalnem opakowaniu".
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.
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--Na markiza .i lady, to ');::~atecznie
zo-oazimy Gię - przel:'>ladali - ale na parę
j~l;:icbś oszustó\',;" to już W żadnym razie n!e.
Łatvio Slę domyśleć, że nic nie wskóra]i . ..,-- \:/szędzie cdpovł"iadana im mniej wię·
cej tab
~ Gc1:vbyśmy nawet chcieli sprostować!
nasi cZY;C:'l':.;cy mysieliby, że ich bierzenly na
kr"w::;·i l Lie u'iićrzy!iby. f\1y 'Znamy d0L:-'fze
nt:iS:.t~0.

,je:::;.\- ~;:.:j;-~C?i:"
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Czwartek ·17 paidzier~ikt\. -Wiktora B.

Ptz~~ Najw,ższym 'Tr~buna'lem Adrnfrii-

"'~,T:E:;A T R Y

W czepku urodzony.

·~.r.D.·O. W.I'$',K ..A..'

{J,iśino:. +~ Mąc~y ~złQw,iek~

~-:xar)i,;"'7, ,v.( ·sz!)o·na~h., i:~ltych:djal:>tów.
Gorso ·~.,Eddi.e: polo*, . ' ,
Erą:, ....... :Awantu~a."arłl-b~ka ..~ .'

Grand ~Kin.9:.>-~[', ~i~~nicz·ka' -..:... cyrkówka.
~ "'l\1ąrk:i:z; D.'E~n. .'.'
Mln:u)za(~Bosk~kobieta..--

Luna:

'Odeon: ~:'KróJo;wa J~go, serca. ., '.'
."
l{esti;sa: ~ Kaphan':Gwardji I(role~skiej.
Venu,s:,;' ~_ Sokół' prerji.
Wodew,i1~.~ Edclie Po]o..
. ,'"
:Zachęta> ,.~ T afernnica' sta'rego rodu.

oQUf-'- - -

.··YVra11omósoi"'b~eźące.
'1' '
• • •,j

'.

~·łłQtn'e

I

,,-~

ayiury" aptek.. _

, .' . ,"Dziś,~.dyiu;rują. apteki: ..•. '"... .
,L.: Pawł',Qwsk.ieg~·_ Piątrkowska 307.·,S.: Ham'"
,burga:,,:Główllai50., B~ .Głt1chowsJs:iJ~go" Narułow!c:z:a4.J",iSiłłdewlCza, Kopernika, . 26, .A.
Char.lll~Zt PO~Qrska 10..A•. f>otasza •. Plac
~QełeIQ}' .19, (p). .
'..,

.' ,. ,VI .d~iu

.ZÓł*.ąmy

wczorajszym' objąłurzędowlIlnie

podatku o'brotcPt'\'eta.'zadrugie póhocze roku
'podatkowego 1925'~ pr,zyczem . suma~ta.b,y,ła
'hTiCzona: od dpcbodu:' pół miljona' złotych .• '
PrzeJ:ażony kolosalną sum'ą kupiec po'bieitł z reklamacją do izby skarbow~j. Iec~, .t.u
"sp'otkał się z 'rzeczą zgola nieoczekiwaną: oś.
'wiadczoną mu bowiem iż 'powiriien dzięko ..
waćBogu~ Żie', podatek nie jest większy i że
nie pociągnięto i go d'o odpcwied.zia1nc.ści za
fałszywę.

'

,

oświadczono

na

.~~

o'

odwołanie do NajwyźszegoTry-bunaJu Admj.
niesh;ty juźw, tymcz~sie, gdy
'm'ieszkanie. Lubochińskieg:,Oprz~dstawiało ist ..
ne pobojówisko f jak po najściu. HunnówNajwyższy T ry bu nałAd'ministracyjny

W:.dDi~·wc~orajszym wojew6dztwoŁód~..
Q~o~,:Jt.ik do :V(szystlc.ich 'starostw,
'W"~~!,,,all', :.J;u-dnpić . . do·. zaopatrywania ISlę
p;aidziernika W., węgi~ll'la,zimęf
~,eł I:i~tppada.tabQn kolejowe

\p)

". '

. :. '.

jaw

'
wyso~e

sensacyjne.' Gzczegóły.tej sprawy.Oks·zafo się
ni mniej ni więcej że frachty <> którychłó&l.·
cy u'r:;t:ędnicy skarbowi wj7laż'ali się jak c
niebywałym dowodzie. obciążającym zeznani,
Lubochiń:ski~go byly nadane'wcalenie 'dla
ni~go lecz 'dla. jednego z sąsiadów jego Joe)()
Luboc:z;yńskiego zamieszkaJego w tym dom\~,
który de fac\.o J;' lowadzihandel ryb en gro2
Okazalo się również że zeznania Lubochinskięgo były zgodne z prawdą poniewa~
~ najlepszym wypadku obrót jego za drugie
półrocze 1925 nie mógł przeWyżSzać sumy
podanej w :zeznaniu.
Wobec tegowyro];:u NajwyższegoTr)
bun,ału A,~ministracyjnego Lubochiński post:.'''
nowi! 'skierow.ać do sąduspl'&węprzeciwl",
łódzkim wł'n,dz(>m skal bowym~ .
bezwzględnie wygranąi.sąd

ma

będzie

odszkodowa~

to tyłka drobl"!aczęŚćs u -

fj,. .

.
W oznaczon'l,'m dn~u. zjawił się w ,mi~sz·
kaniu Wiśniewskich RaczYiiski z:pytanlem

czy pieniądze są przygotowane.Otrz.ymaws~y

twierdzącą odpowiedź wyszedł, a p-o.,.upłY,W.1,e

' .,"

kilku minut przysłafjakiegoś ohłopcaz wek"

.' .' Szcz~,~dły leg'o' fałc;zerstłVapr:z;edsf~wiai~

slę'następu.1ącP::

wy~zły ~a

my, kt6r~Lubochiński stracił dzięki karygQd~
nemu niedbalstViTU i przeoczeniu łódzkich
władz skarbOTA'ych..
(.p)

oskarżonegoofałszers~

,.

lc:.ucyjne anulował..
I teraz właśnie

nie l:liestety

ceprezesa, Steil1laoa w asystencji s. o.. W Hec"
kiego iNątke$~ .• rozpatrywał .sprawę.·Jana

lat.2l
twó ·weksla.
".

po' dol;ładne·m %~~qaniq. .. sprawy, ,~twierdfił
'~ąry'g<>dne prze.oc~eriie !lódzkich władz sbir~
bowych i wymiar podatku oraz kroki egze~

Sprawę

Trzy

Raczyt1ski~go

nistracyjne.go

nąjpewniej przysądzi :mu jakieś

Sąd okręgowy 'pod pri'eWbdnictwemwi..

"""",uS:ll.n.,

;~eló~.państwowi(:h_

.

mu że podatek
tenzosta! ob Iiczop.y, na p'odstawie' frachtów
nadanych
.jego nazwisko.
' . '
Napróżno nieszczęsHwykupiec tłuma ..
czył że ~ogóle źadnych '. frachtÓw nie otrzymuje, a opr4t jego •. nieprzek:rac~awogóle
w'Yznaczone~o ..• po4~tku Obrotow.eg,:O, t,łuma~
czenia były:prxyjmowanez niedo;ttierzając.ym.
uśmiechem a ,spraWłil mówiąc stylem' sw. Biu..

(p)

o węg.... U'zitńę

zeznanie..., ; '

. Poza.tem

·iiow~tnianowap.y .naczel:!ik wydziału samor:zą
,dQwę2oW urzędzie, woj,ewódzkimp. Kaczyńł~j;··'

.

kupca, kiędy po pewnym c7.asieotl"~Ymał n(lka'z płatni'czy'do' 'UrS~cf:erlja,' 14.000 złotych

stońce~ ~ Tp.!a.~z:kaksiężn~j Tr.llbęckięj,

d''',''

.

groinem mąmentem i w~kazsć do czego d:Óprowadzi.G moze'.karygodna tliedbało~ć
przeo'fzenia ze strony urzędników skarb9'"'
wych.
" . Przy. '11ic"y . Wolbor~B)d.ej ą6 . mieści si~
skład ryb 'naleźącydo'L 'L~:boc,hiń~k:iego średnio :zam '12mego kupca.,
' ,
W zeznc;niti . swoim o' obrocie za drugie
pglrocze roku podatkowego ,1925 Lubo,chlń
ski zeznał ,że obr·ó.t jęgo za'ten czasokres w·y·
. nosa 20.000. :złotych. ~ąki~~ "byfo.zdmnienie

Bajki:'~' ~Pan:' ,r~d'~~s~~.. ,.'

if ..:::cJI...... P'f

si,;r~wy pądatkąw~j. kupca

."

.

władz.

Z:u;pitoh ,'~ .Intrygant..!, :

',""!.

ep~log sensacyjnej

łódikiego.·

Sprawataijęj~i~z.~,ykle s~czegąły s,tanÓwić będzie ~iemną . plamę na .karciedzia..
'łalnbści n(:iszych w!adzskarbow'ych al"e· jed..
nocz~śnie powinnll być dla, tych samych

Teatr Toptilarny: Fenbmenalna umowa.
eatr. ,Kameralny:. ~. Karol i Anna.

..

r

fokracego . "poszJa urzędow~ drogą.u.
Fjnish tego biegu ~kończył się te
czem można hyło w takich wyp.aclka-chz Ił: t
woJcią przewidzieć: licytacją ruchomości Lu,
b09hinskiego i całkowitą jeg,o , ~uiną. ,
. "W' x:niędzycza~ie jeden z adwokatów
ł~dzkich .zainteresowal się t-ą spraw.ą.'i wniósł

.'tr;,,!yjnynl ro:regra(się prz~::l kHkorna dniami

Deatr Miejski: -

...~~~

~jilł~rl~ny !~~r~u !rDrnujl~~}dł~li

~,LEND~"·RZYK<

·1

Nr,288
'.'

r~~.~~"

slem.

'.' .... '. ....'

.

J'Ein '}{'aczrńskiz zawodu . elęktro·te'ch~ik

.".

.

'. .

Niepiśmienna ' matkaWiśniewsk;i~~o. ą~y·

tała jędneg() z sąsiadów Q~Y rzeczywuu~~eJl,a.
weltsłufiguruje podpis Wi$niewsklego, cotę~
stwierdził,
'
' , . ' .. ' t
go' 43#,.::'
,.
.~ ,
,
.
Wobec powyiszego staruszk a :wy];)lacl ~
Z~ pr~c'ę ~'WQją otrzymał J5; ~l; gotówką pieniądze pozostawione . jej'przezsY-9a:,.t)Y:xn~
. i weksel pa sumę'lOzł. -- . :płatny IQ ałycz-o ~:z;asem okazało się .iz Wekseltell·byłs,la,s,z~:
nh\'rb.:' ':."'.-" " > ' ." ...... ' . .... . '
W'at1yprz~zRaczyński,~~Qf 'pti\wda:zhvY,ł ~~~'
"Kied,.n~dszedł tęhIli[lpłatnóś~i weksla. tnajdowatsię u rejenta slcąd powę.ro~~,:;" ...~.
"
, ,"~. .~'
Wiśnie\Vsk1zawiaq~inił Rac·zy.ńskiego. by ze-:. sąc;1u, i kom~rnjka.
'l{ezultat ~yłtaki. ~ę Wiśn.itn\TS~l·J~~'~;~~i
C~;di~ł' zą~ź,e~a~ ,:d.w' dni~a z pewnością za,. ,""":("',",,,,,-- :~~'~~~trd:-%~f~;z~u:.;l·ob~t_ pł~Cl: bez ,prbfestll·~. .' .....
' ....... ' . . '. .
raz. Japl:acił n~le~ri?ść :Z;8:.' wek,sel ,W!ą%,~~~~:~~'
Pomifuc;f,tO'Rabzynskiweksel do reJ"en:-."· tanu sądoweml 1.1nnyml~ . ale. rp~o~~,:~l!y"
, " ""." ".'
,.' ".,,'. ','. zwołal~e- ta :,'
oddał,?'. · ' , ' . i ; '
...•.. " .
..
'.'
.ąr~J1ie: w .. •..... ' .... • otniitów wspomriianej
sprawę wniósł do. prokuratury•.. ' .A· .•.... ' . t
fab;ryki, prz?,czę.m ;poszczegóIni,UlÓwcy .stwier'.. W ~~ęd~ylczą'iet. j~12 stycznia Wiś:
S~d PO" wysłuchaniu'. oskarżeni~.,l?r.~~;q1,.
c;h;iJi, że wym6.wienie pra~y400 .. tu 'robotnHcom ni!wski'v,yieQhał~&gle .z. Lpdzi, ale przed 'r~to~a. Hawłowskiego. i. 9h~ony·.m~c.·;; ·D~P~~,Y,f .•
nie podykto~wane %.oEitafo przez adminasttację' \VtiaZde~{zo~tą.wił . matce. ,$iW'ej pieni.ąd.z~na l11cklego skazał Jana Rąc~yńsklego,a~1~:',r:
.
fabryki Kindlera koniecznymi wzgledaD:ll. re-' weksel.' . ' . 1 "
siące więzienia. (P)
' \ "."
.
.
dukcji robotników, lecz teŹl1,'że f-ma zamierza
obniiyć zarobkir.Obo·tnikoin l przyjąć ponow"
ni.e na. nowych l>\'~rupkach. W wyniku dyi~
,'I'I.• :vrill!!"

.. D'ID

"

"< •.

załoźyłirts,tajacje ~ś.w,·ietlną· u ·Jana\Viśniew;.
skiego ztdriieszkał~go przy·ul.· Limanowskre~

kusjj uc11walono .olic:farnie. nie przystę'pować
do pracy jeżeliby administracja fabryki zapro'"

ponowała

nowe .warunki.

«ron~~'

",oJFcY6na

li.
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Wyp a de·t
Przy zbieguuIic W 61cżsnskiej i

Zielo-

sejf 36..1etnia .żona stoLarza L.awiśniewska Jó . .
'Jefa (lielona 55) zawadziwszy o mostek .u'"
padła na bruk i ąd!lloslap.bnażenia nóg.
Lekarz pototowia po nalożeniu opatrun ..
JI{lzostawi~ ofiarę wypadku na .miej$cu..

t""

31a:1

~·ę

• . ' ~ąn.iu18· cz~óv:ca 'rb. usłyszano w cza~
slet~wa.n~a se~~stl, jakIś kr~y~. a .(:hwilę po"
tem· .JakIŚ człoWlelirpzpy,ch,ając tłum rzucił
się doucie czkj.
.'.
'
Rzucono. się'· zanim. W, pogoń' i przytrzy~
mano go. na rogu. l1licY,.Piotrkowskiej i Mo.'
niuszki,'
.
W między czasiewyjaśriiłsic{~' powÓd

krZYKU. : ' .
'.'
Oto' siedzącemu· . w loży

adwokatowi.
Łaskiemujakiś osąbnik usił6wałukraść paltp.
Na krzyk adwokata, l{fóry zauważyłmanipu~
lację opryszka, ten ostatni rzucił się do u·

cieczki.

.

Okazało się iż za~rzyma1J:vl.l)

okazał .lsie

c

'111a

Adam Makowski znany .dobrze . . po~ic)i.·C~i;·
dziej, który. w dniu tym ·.uciekł Zc;WJę;Z!~jr.·
w, Wieluniu gdzie siedzial ,poC') zarzu;~el1l~:,:;~
tokradztwa,
. ' . ..' . 'f.' ·k""·b.·
.,. Okazało s'ię również że. Mpko;ws . 1.,., . .

juŻ~piędokrotnie karany. za kradzie*~: .... (
:Na przewodzie sądowym' o.skarz~nr·
niczego się nie przyznał twierdzą:c ze < J.

miał zamiaru ukraść.. . ! : . w'
. . .Sprawę . rozpatrywał sąd, yv ;skł,dz~il€
eeprezes Stelman1 w asystenCjI . ~.~. H'. . . r.J
kiego rNatkesa. Oskarżał prokurator . . a~·
ski.
'. k ., "'f'
. Sąd po naradzie wydał wyro.k ~ a~:J~EJ':
Adama Makowskie!;!ona 3 lata WIęzIeni. i
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Teatr i sztuka
Dziś jutro

Zdarza się niejednokrotn\f!, że przyjezdnie otn:ymu;e
pokoju, nie %: tej przyczyny że. wszystkiezaję
te lecz z innych względów którymi kieruje
śię właściciel hotelu czy teź port jer.
W. związku z tern władze przemyslowe
wyjaśniają iena mocy ustawy o prawie prze-

i pojutrze wieczorem
•• Rywale"
Dziś we czwartek o godz. 4 popołudniu
drugie przedstawienie z cyklu przedstawień

ny zgłaszający się do hotelu

szkolnych ., Wese.le Figara" .
F ojutrze w sobotę o godzinie 4 popoł.
po cenach popularnych pnedstawieniedla
ŻY4ÓW .Mirla Ehos'"

Dziś

następnych głośna

.
(Po~6t z niewoli)..

W dniu wcżorajszym miała. miejś'ce jedz wielu tra~edji 16dzkic!h na tle strasznych wprost stosunków ekonomicznych, kt6re
zdarzają się w ostatnim c2;asie niestety zbyt

,n~

Teatr Popularny.
czwartek i jutro ostatnie powtórze-

często.

nie arcywesołej amerykańskiej komedji L.
Johnsona HF enomenalna Umowa"'.

I

r

Około godziny 7 rano przechodnie znaw bramie domu Nr, 63 przy łitlicy Głó
wnej leżącego bez przyt O'In n ości młod~~o

leźli

a czy
'sI re I er

Swego' czasu ukazała SIę w Nr. 16 "Ło
dzianina h notatka, jakoby do· kasy Wid2:ewskiej I\1anufaktury Z2losił się sekwestrator Izby
Skarbowej wraz z licytantami, celem dokonania licytacji kasy, i że czynności tej urzę
dowej 'przeszkodził DYH~ktor Widzewskiej· Manufaktury . p_ M~. Kon, grożąc licytantom' rewolwerem. Pomimo to Jicytacjamiała dojść
do skutku i w kasie znaleziono 5.0DO zł.
W numerze 41 "Łodzianina" i 279 .,Lodzer V QlkszeitlJug" ukaza}a się ponownie
wzmiankaiakoby Dyrektor Widzew~kiej N'anufaktury p. !Vi. Kon pociągnąl do odpowie.dziilriości redaktora odpowiędzialnego HŁodzianina"p. Nowakowskiego, i że rozprawa
w)znaczona została zadz.ień 10 października

mysfowem właściciel botelu cbowiąTany iesŁ
w)'.najroo ..... ać pokoje ka:.idemu kt?reg~ 'l.~mia
ry nie są sprzeczne z prawem hritelowem.
Natomiast wykluczone Jest w,najreowanie pokoju temu kto da w:t~ksJ;y napiwek w
wypadku· stwierazenia takiep.o v.·.ypadku, wł...
dxe będ€'t od6ienJy koncesje.
(P)

l p ze

-Oz

Teatr Kamer,"'ny.

..Karol i Anna"

,.

tel m l prZlmO c

l'satr Miejski.

Dziś, czwartek i dni
~kaL~onardaFranka

_

ej

.,
r s
II

człowieka. Pospieszono mu na ratuuek, lecz
kiedy nieznajC'my nie dawal żadnych oznak
życia pomimo przykładanego mu do nosa amonjaku i t. d. zawezwano pogotowie ratun~
kowe.
Lekarz pogotowia po przybyciu Da mie·
jsce stwierdZIł poważne otrucie kwasem sol·
nym i po zastosowaniu pierwsz.ycł\ ~abiegów.
przewiózł denata w sŁanie bardzo powaźnym
do szpitala w Radogoszczu. Jak się okazałe
z dowodów pOSiadanych pr'Łez samobójcę
nieznajomym mężczyzną okazał si~ 3 l-letni
Feliks ł,fuczak zamieszkały przy ul. Zagajlri'"
kowej 85. P owodem samobójstwa, byt brak
pracy. a co zatem idzie nędza i głód.

się

2 sprawy różne, w jedhej· z których zainteresowa.na jest część prywatna jednostkif,w
drugiej autorytet władz..
.
Na sprawie z oskarźeniaprokuratorskiego

jaka odbyła się w dniu 10' października r. b.
redaktor Nowakowski istotni'e żos,tał uniewinniony, nie dlatego jednak,· jak to nieprawdźi
wie podaje .. Łodzianin.'· . lftVolkszietung"f iż
rzekomo przeprowadza dowód· prawdziwości
zdarzenia,które jest zgola . zmyślonem, lecz
dlatego. iż sąd nie dopatrzył się w inkrymi..
nowanym artykule szkódy' dla autorytetu
władz.
.
Pozostąje jednak w caJej rozciągłości
sprawa o zniesławienie i śprawa ta·· wbrew
twierdzeniu "J"odzjanina" i "V olk~zeitungu"
obliczone na nieświad(ln~"ości opinji publicznej
r b.
OśkarżoJ,1y redaktor został uniewinniony, w dalszym ciągu 'się toczy i prawdopodobnie
Rdyi udało thu 'się rlr;!,f:,pl'OW6d~ić Juwld pta- b~rdzo źle się skończy .•. dia wspomianych
WY. t. J. dcv,lleść. że Dyn:~ldor \~Jid2levJskiej
Manufaktury'p . ·M.' Kon rzeczywiście gt'(jził
sekwestratorowi i licytantom rewolwei'em.
Ponieważ sprawa ta ma. podloie nie-

zmiernie sensacyjne, bowiem dokonanie przez
dyrektora wielkich zakładów przemysłowych
zamachu z 're",oh-.:erem w dłoni na życie u·
rzędnika i licytantów jest rzecz4:\ nawet jak na
stosunki ~as~ę niezwykłą.
,
. Zasięgnęliśmy informacji u źródeł, które
br~mią jakn?stępuje:
..
Historja p~}(:ł~na swego czasu ,11·r~ez "Ło"'!
. dzi~nina'ł i" Volks~eitung" jest, ad pÓCr!Z~tku
do końe~Ztn1Śloną,
Nietylko-f iz· nie bylo żadnęgo zajścia
przy, licytaGji1 lec:z: żadnej wog6le licytacji czy
to kasy, cżyto towarbwlw Wip'zewskiej Ma..
nufakturze nie było. W( sprawie tej ukazało
się w ".Łodzianinie" oraz "Volkszeitupgu
sprostowanie urzędowe, które nam dpslpwnie
pod.ano_
Przeciwko redaktoro~ odpowiedzialnym
"Łodzianin ~ " i "Volkszeitungu" wytoczone
zQ$tały łl'prawy,a' mianowicie':
przeiU'rząd Prokuratorski o .szerzenie

plam"
Dyrekcja Widzewskiej Manufaktury skie-

rowała nas następnie do całego szeregu urzędników, między innemido. kasjerów \Vi..
dzewskiej Manufaktury j ,do. kierQwnika działu

podatkowego, którzy nam z całą stanowczoś..
cią potwierdzili, iż nietylko"~ zajścia. ale żad.
'nej licyta~ji nie było, i że p. M.,' K0n wogóle
do spraw podatkowych' firmy bezpośrednio
SIę nie wtrąca i ich nie :laJatwi?l,
Z brauHngiem w ręku, załatwiają porachunki. jed;ynie towarzysze z pod znaku "Ło
dzianina" - czego niezbitym dowodem jest
jeszcze nie zarosła trawą mogila . dyr.. A. Kona i być rooźe z tego tytułu 'ukazała się, pogłoska. że p. M. Kon

występClwał

z

rew ol-

werf:m.

Il

ł l~ p~lf

jj

fałs"w,c.h wiadomości podrywających ąuto
rytet .wł~dzf .oraz z oskarżenia prywatnego

przez Dyrektora: Widzewskiej Manufaktury p.
M~kąąKonao zniesławienia w druku•.
T~rmin ·sprawy Z oskarże:nia prywatnego
wyznaciony. był na .dzień 4 paidziernika
r.b~, zjś spr~wa z oskarżenia publicznego na
dzień
paźdzIernika r. b.
,
Sprawa, która odbyła się w dniu 4paż
dziernika 1929 I. została odroczona bez określenia przez Sąd terminus wskutek podania
przeZ strollynowych świa,dków . Tymczasem
W numerze 41
"ŁQdzianin~"· ukazała się
wzmianksłjakoby sprawa miała być odroczona na dzień 10 . października· r. b.. ByŁo to
świadomemwpro"adzeniem w
błąd opinji
publicznej., nić-wiedzącej o tern, że przeciwko

ro .

Nowakowskiemu z, tego samego tytułu· toczą

LP

"trv kOWH
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ni
y,ł:
.R·ezulta.ty
"rsdosnej

I,

twór<:zośei"

Od dłuższego już cza1łU do urzędu. wo'"
jewódzkiego wpływały skar~j> że w magistra..
cie m. Strykowa dzieją się wprost niesam0wite rzeczy wskutęk karygodnej niedb~ości
i niedopatrzenia ze stronyhurmistrza .tego

miasta urzędnicy gospodarują nawlasną rękę
żerując .. be~karnie na ~społec=eństwie stry~
kowskiem·
Każdy ktokolwiek chciał jakąś dr~bną
sprawę załatwić ViI magistracie te~o mlas~a
musiał się drogo okupywać, urz~dn~ko~ kto·
rzy oficjalnie dawali do ~rozumle~la, ze bez
łapowkiiadnej sprawy nIe z~latwI.ą....
Mieszkańcy Strykowa n10 maJąc lnnc::go
wyjścia łapówki te . dawal~ rozzuchw~l~J~C
jeszcze więcej pewnych swej bezkarno5Cl ur~ędników.

\ił

n

pierwszei

btYf1T'

Na wskutek takich zażaleń urz,ąd ·wo·
jewódzki przekazał tę sprawę wy1jziaI~wi po~
w Brzezinach, ktÓiy przeprcwa"
dził w ubiegłym tygodniu lustraCJę.
Lustracja ta potwierdziła w C'~tej rozciąg·
łości skargi skierowaDego do ur ..,ędu woje ..
Wobec takiego stanu rzeczy urząd W~jewódzki przeprowadził superlustrację W wy·
niku której zawiesił w czynnościach burmistrza'
Strykowa.
Pozatem d~wiadujemy się, że opracowany juź zosta% wniosek !ozwiązaniamagistratu
i rady miejskiej tego miasta oraz mianowanie
komisarza rządowego.
W sZy'scy u~zędnicy którym ud0'fodni si,
wymuszame ł'a'P owek zostaną pociagt\i~i do
odpow iedziah:lOści karnej.
,(P)

wiatowemu

•I
todli Wydział
komUnfkuje
te w dnIu 21 paf dziernlka 1929 r.
między godl . f-tą rano, ił 4. . tą popo ..
łudntu OObędą się prlJmUSt we licytacjeruchomości u nilejwymfen.oMagistrat m.
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ninlełszem
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Z8 BI,ewpłaconepodatkl:

l Ag,ater R.. Rajte'ra 21 1 meble
2 Bajgielnan H... Nalutowicza 23,. krzesła
3 Bor.nsdajn p"
Konstantynowska 17,
ęzpulm~s%yna

deptana

4 BlutIlE.h1feld S., Nowomiejska 10, 2 ma$1.yny do szycia, krawat y
6 Bachar:er. S., Cmentarna 3, meble
7 Blurnenfeld S., Nowomiejska 10, 100
sztuk krawatów
8 Bac:harjer S6. toaleta
, Cwilling .' M. B. Al. Ansztadta 5, obrazy,
wa~()ny, kieliszki, spodki, meble
10 Chabań.ld. A' t CmeritarnR 3, pIanino,
;Raszyna do szycia. meble
F.jn SZa Aleksadryjska 26, biurka,
IIJZY':Ul do pisania,
kasa ogniotrwala
Fryc! J. W olborska 35, szafyGbiterA.• Drewnowska 52. patefoD.
Holc::greber .A., Gazowa 7, meble

ma"

Kol.ki R., Kons~antY:lowsk:a 18 :meble

I(oxanedc:i J., 11.. go Listopada 61~ m ....
.'Da do· szycia, . radjo, '. biurko, .szafa

~~rmioł

.

S. G., Wschodn,ia 22. meble

~YDa do' szycia
~ko' ~. Szkolna

25, meble

~.r L,Francis:tkańak. 32, worek
": _ _~~f mas:iyn. dQ. ciasta, wagi, .óż

),1,ił1er

.. G.., .' M,alinowa7,m.szyna do

a~~tw •.ut.aty tkackie, meble

M_oko M., S:z&ólt.t;a· 25, otfnnana

Ni~enberg
~haim

..We

~ł

.Wolborslca 28, szafa
M) KOJl_tantynowska

)J

.

~kow$'ki.

,A.. p" Alek:.andryjilka 16,
. .zy.na do szycia
P''f9pP8 . E., Skarbowa 13, 'zegar, luatro

. .~ ·Ch.

Północna. 21,

maszy_ do

119 Krerner N. Południowa' 58,' 2kołdr1
pluszowe
srebrne
120 Łamas 'B, Gdańska 35 f · meble
64 Młynarski J. Kon:;:lantynowska 12, meble 121 Makowski J. Rokicińśka 20, garderoba
65 Pawłowsld W.' Limanowskiego 33, meble 122 Mikulicki G. Piotrkqwska 89, piat';..,·
66 Popiński 1.. Nowaka 13, meble,.
1 rozne meble
'
67 Pinek G. Krzyżowa 1 2 szafy, 2 worki
123 Mędrzycki W. Południowa! 8, meble
mąki żytniei
124 Ostrowh'!cki N. Al, l Maja 18, 'J,€arde
68 P oznerzon Ch. R' 1 Stary Rynek 2 meble
roba
69 Rajsfeld D. Cmentarna 3a, kredens
125 Ptasznik l Al. I Maia 35 f kredens
70 Rożensztajn J. W schodnia 18, meble
126 Rajsbaum Z. W ólczańska '63,' kredens
zegar.
,
71 Rozencwaig' G. Pieprzowa 4; meble
72 Retkiński M. Wolborska 38, meble
127 Rubin M., Wolczańska 41, meble,
73 Srebrp.y A. M•. ll-go Listopada 54, 2 128 Rotkopff M., Kilińskięgo 75, owies o~rę·
sżafy ,zegar, . . .
' b yf sieczka, siano
"
.
74 Szwarc i MalcEerf Stary Rynek 14, 200 129 Ro:z:encwajg N... Południowa 32. kredens
kg. czekolady "'cukierków
130 Ruhin~ztajn M., Sk.werowa 15, szafa.
75 Sztajn M. W~chodnia 22, szafą maszyna 131 SzepsB•• Traugutta 2, meble
do szp.ulowan,ia, do pończóch
132 Sztajnbach J, Zawadzka .26 f meble
76 Szcinbttrger K.· Zgiersk9 114. meble
133 Tyberg I., Nowo .. Cegielniana 38,garde77 SześciukM. Sr4tbrzyńska 35, bieliźniarka
roba
.
zegar
134 Tymanowski J., Kilińskiego 107, meblfi
78 Słodkiewicz B. Stary Rynek l. lodówka 135 Ulrich M' f Piotrkowska 45. kasa ogniobufet
trwała
.
79 Tenenbaum H~ Zgierska 28, meble, 48 136 Wygodz~i D., Nowo-Cegielnian.a 52, róz
sukienek dziecinnych"
ne meble, maszyna do. szycia
80 Tandetnik A. ll . . go Listopada,. 31, 2 sza 137 Witelson l., Południowa 32, maszyna do
fy, tremo "..
.
szycia
.
81 Tabac.żJ;l.ik Ch. Drewnowak. 11, meble 138 Wiś!icka F' f Poludnipwa -t. meble
82 Uszerowicz &:. Rybna 17, garderoba
139 Witelsohn l, Południowa 32, tremo •. szafa
83Wolrauch E. 11 Listopada 54. meble
140 Zysman' M. f W schodnia 53': mebl~f %y"
84 W einerl E.KoRstantynowska 96, kasa
randol, piecyk· szamotowy
e.gniptrwa'ś,m$lizyna do pisania
141 Zajbert Sz., Południowa 7, sza.
85 Wajng<?łf Nowomiejska 18, 30 koszul 142 Abbe B, '11 Skwerowa 13, meble
:m'ę$~idl d%iecinnyc.h
143 Aleksander L., T raugutt~ 14, .·kredeDa
86 Z.lc~ns:z.tajn l. AleksandroW'ska42, me.. 144 Bakszt H' f AI-l Maja 15~·· meble
blc,1Ją,f.t, wa,ga
145 Blumenkran~H'fAl~I Maja 19; meble
8~ Zalcberł1 R. Północna 26, meble, milszy'"
146 Borensztajn M., Sk.werowa 15, xneble '
nadOszycia"'
147 BGrtner M., Piotrkowska 117,meble
88 H$ul. Aleltsandrowska 75, meble
148 BytQńskj Sz.,Piotrkowska 121, kredeas
89 Bla,chrnan J.Aleksandrowska 9, meble 150 Bornsztajn M~fSzkolna 7,. ga.t:deroba
90 ROIlEl.ncwaigj. Brzezińska 26 meble'
151 BreuD R •• Traugutta, 4, patelon 'lutro
91 RozenhergM. Zachodnia 26, meble
1'52 BCi)rkowicz H .• Zawadzka 9,.eDI.
92 '~baBow<6kiJ* Cmentarna 12, meble
153 Bob M. f Zawadzka 33~ mebh~'. '
,.
1'54 Bialer J., Piotrkowska 60, .meble
Wdnłu. pałdZ'te'nlka192g·r.. mltla, 156 ChardakM'f Al. I M.ja ),9, bedeae.,J,e"
63

maszyna do szycia
Miller H. Wschodnia 22,

meble,

kubki

t

j

lod_łnli-:tą ",'.0 .II ·4.. tli popołudniu
93 Ber,ger Sz.· AL l Maia51,meble patefon
94 ~e+n A. .A:lej,a I M$ja 40, Zeliar

stół

95 s..r lPołu&io'W a 6, m.b.
.~ BucImer L.:Mowo';CetZ!ie~QII.)4t biur..
ko, .aeble.
97 CJ'4ł~· L ·Południow. ·26, .. ~eł
i

'.

.

m~błe,biu.r1to
~.~ltYnIQw;sJta:31, .,,~ł.
..4,ol"("QP,;ą.a~

.

g/Jil'

,

157 CyAmarft L.,Polucłniowt1 4, meble .

15fl Ch_tow;słc!i I' f Traugutta 4, meble
159 Chor..ow.~czL. I.,T:ra~tta 4., meble

lfl6O., CwajgU. Z..Trauelltt_ t2 1 ~edene~ ...
ł(f!

pi' . .

.

. ' . ' . :"

CJaaw.kiD, W.• i S-ka.·· p~__ , 85,.30

mł:.t.

'bostODU'

,

.~~. 14..'
....
. . ' .. ' . ' 1& Cukier B,. ,Tr. a.ue
, ..a. 5,.t.'~.·.'.
'~.',~".pl1Z,.. -'..
98Ekatajli
N~iunki 37 mebl
li63 Czap.kK, T-uvutP '8, ~~e .
, . .' ".. '.'. ' . ..ł. . " . . .
~ 1,.:.
C....~
. . .,.. _.L.1 ~m_.
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.'L...,

99 tF~baf: S;lI;;. ·Piotrk(h~.Jia ~#prde~.u· popelłn)' jed,waboei. . .,~ .... .
roba "....',.
'. . .
'. .
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na do $zyda - ,
'i'
,
,
252 S
'4'J
307 Fuks M Południowa. 16, meblt
";195 . G~lba:rtd _L. Piotrkowska 113 meble
253
lcowskl J Al. l Maia U, mśble
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272 Wendler N. Piotrkowska 127f , meble waga ."NU Raschig R .• Główna 23.. matlz,.- dO, pi-2ł3 J(uczyński A Pieprzowa 2,0 meble'
273 Weltfeld Ch~f Lipowa 31., meble
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217 Koz,ł9wskiI, Traugutta 8 meble
277 ZylberszacG. Pieprzowa 24~'meble
,331 S~'Watska Br~
'~i6Fk~~n,~'&~ ~
218' Kaftall D Sienkiewicza 13 kredens
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'
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'
341 Langhoff A" W óle%ańaka, . 1'7•. ' pi'll"
230 M~&:żkowsldJ Targowa 17 meble,
'291 EngelmanRPiotrko'Wska 200, meble
342 Sobczyński 'L." ('NapióJ:k~~ki6g.O 9,
232 'Mikulieki GPiotrkGwskał'9,meble
292 Heltman H W ólcz ąńska.112, kredens.
meble
234 .. Mairano S Fołudńiowa 24, meble
293 KorngoldN. Zawadzka'7, meble
294 Kruszynski A Kątńa 56a ,<W worków '
435 ,_ ,Mettdelson t Składowa? f . meble
mąki .
.' , .'
"
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.. . .
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231' Ę)poezynski·R Z~ieTska ] 5, . tneble .~
23,9 P ołkowski Si P 6łudniowa 17. meble, Iq- 297' Ulrichs 'M. Piotrkowska 45, ~'4,bilardy,
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298 Zoneńszajn Ch GłóWna 65" '~ 6 sztuk
.,',
'.
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, . 5.kCtrtiak.,
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łiłd~r
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242 P.ałkiewicz J Wodna 19 szafa·
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300 Birenbaum· P Głó~na" 311 , szda
. ", ....
245 ,Rajcl1man B,Trau~ut~ 12. :m'agiel
301 Borns:dajn O ,Ołówna'34~'5 ,s~tukpa1t
256 Ratllis~APiotrkowska 121,tmeble'
302 Bezbroda M GłÓWl1a "41 ;" me1Jle '
303 .Beei'-l P oktdnio wa' 6; ,meble ",' .'
241 Rubin W()1f Południowa 7f mebJa'
248 Rund.bakin H·-PołudniQwa ~7, 'meWe
304 Bro:t E Połu,driio",a, :t~meb.lę~,
~o $zycla
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wrazie· jakichkolwiek łrudnC?ści lub wątliwości o4wled~łf pokazy' ~elefQnowa"
urządzane w glriathu ielefonówprzy· At 'KośCiuszki Nt:.. · 12 1 ~zyune w
dni powszednie odgodi.9'ao 2 1 . ,
,
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1elefbnic7:n~e',:(~1'l~~ 80-85 -i &0,:06)_:-, . . ...
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Komornik. Sądu . . Grod;:~·
:kiego w .LodżiJ TOMAS
~gz.ami CH o RZELSKl, zamieszk~'
ty w ~odz:i ·przy· ul. Sien .',
. ek$tel'nów. w ,zakresie OS" kiewicza 'Nr, 67, na.zasamiu klAs. Ku'rs klą.sy 4 mie~ dzie art:l030q.P.c.
siące. 6.. go Sierpnia l~ł praO,g~ć1SZ~, . ze ~ w .dniu· 23. paź'l
wa: oficyna,part'lr,.drugie dZIernlka .1929. 'r.·od·' godi.
wejście z podwórza;
,
. .
8614 -.-2 IO ~allo' w Łocł~i. :Al. l-go'
Maja 41 odbędzieą.ię spr.t:e
'4 ih. .. I bi,5~. d.ż z przetargu. publicznegorucho~oicinaIe~ą,ch do
lzaka RUlesa .i .sk.ładają..
~."\!(.~t
iN
cych:się .~ . mebli . o$zacowa
fi ok?j~p.rzy'.·ul·ót.~giewnic~, nyc~ną S,\lIQę zł. .530
r klej, ~ar.nlenlę na 1 ' po..
Łódź. dnia 23.: 9~:1929 r.
kój: W ,okolicy Andrr;ejil,
Kómoińik
Przejazd ewent. ,dopłacę
TOMASZCHORZELSKl
Zglosze~·i~kięroW'ać,
do

.prZ:Yllposahia .. ,do.
'Il8uczy'Ciel
H
nów gimnazjalnych i dla
utyńowany

regulacYjny .
~o· wt:gla~ kok.su, torfU

wyb ' rz

..

~.:.·.· .~·.L·,. ,.I' 'O, 'B".,~.J..
SP. :Ak.'.e~Hand, ,.~ prz~~y. sI.
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wnajwię'SZym
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'l1.adzWyczaj Oszczętfne',..wy~os~2.pne.
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'

MO,TO
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.'~"M';'" .1 ..
I wicho ••
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. w •~odzi,Knfń~kieg~. -70, 't8.:I~f~~8~.
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Doskt Nr. 1595 ' ·1':929 fi
O G;'Ł0S~Z'E'N I E. '
Ko~ornHt Sądu Grodzkjego w Łodzi. TOMASZ
CHOHZELSKl, z'ainies%ka~'

ty :.w Ło,d~j . pr.zy ul~Siell.,,·
l;:iewicza Nr. 67,· na zasadzie. ,art. J030 . U. F.C,'
ogłasza, źe w. dniq 23 paź"
dzierni~a .1920, t~ ,od.' gód~:.:
10 rano .' w' .Łodzi, KonsŁan .. '
tynowska /lp .oclb.ędtie się
. sprzedaż z ,J~rz~targu p~~:
blic.znego. ruchomości.nale..
żącychdo ,',Józefa' Jezi~~..
skiego i'. sklę.~ających się
.z. mebli. osiacowanyehna
'sur~H~:zt;7JO~

'. ' . .
,
Ł6dź. dnią.l8. 9. 1929r'
Komórn1k
TOt\1·AS~. Fł{?R.ZELSKI

,-M_n....,.,.,.,. •

....",. .
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