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v.: ~ arsza.. "
Nie chcemy .być złośliwi, dlatego też
rosYJskI Lam,: narazie, nie przytaczamy tu doskonałego
baw.
przysłowia: .. Powiedz mi z kim się zadajesz,
F ouieważ i pieniądze, i kosztowności ł' I' a powiem ci kim jesteś_ .. H
dowody osobiste - pozostawiono mu - nie \
W obecnym stanie rzeczy zawarcie trak~
tknięte - nie może ulegać najmniejszej wąt" I tatu an8ielsko~&owieckiego uabiera niepliwośd, że' nie był to napad rabunkowy, tyl~ zmiernie charak,terystycznego kolorytu - i
ko polityczny, co zresztą potwierdza niedwu-l dowodzi niezbicie źe i olbrzymie imperjum
znacznie kilka zdań, które L. zdążył przedj brytyjskie cierpi na tą samą chorobę co nie~
'imierclą wypowiedzieć.
..
,.,. l maI cała Europa t, j. na krótkowzroczność
Niestety zgon przeszkodzIł dalsz~m le~o I rządzących przedstawicieli ludu - którzy por crwelacjom i· tajemnicę, kto, jak i dlaozego -- I trafią za miskę soczewicy, i deklamacje ()
wliĄł l; 90bE\: nie.tełyt do grobu. międzvnarodowym braterstwie sprzedać
:. ' <L-epiej, iak wiadomo poszczęściło ~ię najisto~tniejsze interesy swego naródu.
.mbasadorowi Bi4!siedowskiemu. który m. in.'
Ale, chyba'wre8zcie w społeczefistwach
new zdolnościami dyplomatyoznemi ł posiadał Europy -- zrodzi się jakiś z.ywszy odruch .......
dar pt~łażęnia pl'l:e= !Dury,-oo go ocaliło po rewelacjach Biesiedowski~go~
od powroŁu do RtJsji bez ~łoW1i w kufrze ja..
ko "bftgaż dyplomatyclbY".
Gdyby nie chwilowa nieuwaga ttdyplo ..
maŁy(' SowieckieJ!o towarzysza J6zefa" Rof ...
~enmana •.- Biesiedowski powiększył by nie""
sk()fi('j~()ny łańcuch ofiar, czerwonej czere,
Sowiecki obywatelt Paweł LSD;lbow, bez
r.wyc,;aJki.
,
Niewiele czasu upłynęło, od reWIZJI wątpienia został . zamordowany przez niewy ..,
krytych osobników. Dziś jeszcze raz sprawW konsulataoh Sowieckich w Chinach~ gdzie
dziliśmy tę . wiadomość w szpitalu i z całą
~tiali)~ionowszy$tko - co tylko mozna bylo stanowczością' moźemy twierdzić, że hipcteza
.ztutleŚ~ W nał w sttęt11iejszych mordowniach- nasza w tej sprawie f choć idąca luzem od
jod karabinów maszynowych począwszy. a reszty prasy warszawskiejf jest nieomylna.
Doktorzy, a. w ich liczbie. znany.chirur~
.:~kónątyws2:yna bakŁerjach najzaraź!iwszych ..
.dr# Oazkowski, który zeszywał ,gerdło zmarłe
lAor6h ...
'lnu Lamho\\towi,jestprzekons1'łia zebył6 tu
~ie"f1a1ezyr6wnieżzapominać o ,nieza· popełnio:lc. zabójstwo, co nam fdziś,oświadc~·~b$łefleszczefrawą ... sprawie ,.Arcosu" so- .
.'wie Qlłiir:łJjQ handlowego przedstawicielstwa nad
.,1'arxdz~~' ~ gdzie1nięd~:y,pozycjami lerai no ..
s{roz1ilaletionospote ilości dynamłtu y 111aszy..
ny piekielne. fabrykę paszportów, a na'wet
napadnięty

b. urzędnIk

I

Bo można się wreszcie z tem Oswoić i
że mordują, ty~iącami ludzi w krzakach na(
Wolgą czy na Uralu - .jest·to ich. ~prę:Wt
- ale kiedy teren działalności sowieckie'

I
I

czerezwyczajki,
zaczyna ogarniać powoI:
wszystkie stolice Europy, kiedy skrwawione
łapa ajentów czerezwyczajki, zaczyna hezkar
nie siać mord .i pO~ogę we Francji czy Pol.
sce, kiedy następują jed~n za drugimniewy
jaśnione' eksplozje arsenałów -- kiedykufr~
dyplomatyczne pp" ambasadorów sowieckieJ
służą, do przywożenia dynamitu i od woienil
trupów, -to chyba cza$ najwyższy zaQząć
Jaką~ wspólną' akcje - :zgniecenia czerwonej
zarazy W Europie ...
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Wobec testo, zez poselstwa sowiećkie"
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. . . Obok,. zmory ~rożyźnianej, drugą bOM
łączką ~polecznąJ która dotnęła· od kilku lat
polskę. Jest bezsprzecznie bezrobocie.

I

urzędowe

me

ł_

l

budzą najmlliejszych

wości.

. ___

•

wątpI! .. · cyfra t. zw. pól-bezrobotnych. ~o jest takkh,'
którzy pracują po trzy lub cztery dni Vi ty ..

godniu.

Ogólna liczba bezrobotnych przekracza
180 tys. bezrobotnych, z czego na gornictwo
i. hutnictwo przypada okolo 15 - 20 ty-

:.:
~~5i~y sobie )asno, bez obsłonek po'"
wledzlęc,
całkowItego zwalczenia hezrobo ..

I

:=

Prz.ygniatająca większość bezrobotnych
przypada na robotnków niewykwalifikowa.
cia ~. Polsce nie moiemy się spodziewać f SIęCy_
nych, jakich znowu najwięcej posiada wojegd)!~Jest to klęska ogólno-europejsks_
.,
Z tego lwia część znajduje się w okręgu wództwo warszawskie ze stolicą na czele.
Z dwudziestu kilku tysięcy bezrobotnych
. W szelkie więc zdania optymistyczne do- dąbrowieckim i śląskim~·
tyczące wyeliminowania wyrazu "bezrobdtny"
Na Sląsku w porównaniu z rokiem pO" W okręgu warszawskim na wiosnę prac\.
z. naszego słownika, należy uważać za "róźowe przednim, bezrobocie zmniejszyło się znacznie otrzymało do 40 procent, reszta zaś w dal,
okulary". ja~iemi niektórzy społecznicy patrzą na wiosnę; podniosło się jednak trochę w mie .. szym ciągu oczekiwała pomocy od społeczeń
stwa.
na tę kwestJę.
siącach ostatnich.
i
Z tego wynika, że liczba bezrobotnych
Można !latqmiast i co nal~ży uważać za
Gorzej jest w okręgu dąbrowiec~imf
wskazane pISZe,. Rrzeczpospolita" - zmniej-· gdzie liczba bezrobotnych ViI poszczególnych w ciągu miesięcy letnich spadła, co tłomacz)
się robotami sezonowemi w budownictwie.
szać ch~ćby czasowo kadry bezrobotnych.
działach podniosła się w granicach od 5-15 rolnictwie i t. p.
W jakim stopniu zmniejsza się u nas- pro~~
I
Szeregi ludzi bez pracy wzrastajl\ jednak
bezrobocie?
Nieco lepiej sytuacja przedstawia się w znowu, gdyż sezon ten kończy się.
. ~ by odpowiedzieć na to pytanie, należy I Łodzi,gclzie kadry bezrobotnych nie wiele '
Aby przeciwdziałać wzrastającemu bez..
zaJrzec do danych statystycznych, które jako.i wzrosły, natomiast znacznie zwiększyła się
robociu, należy zamiast wyplacaRych zapomóg, sięgających miljonów , fundusze te przeznaczać na budowę fabryk i zakładow prze..
twórczych, co zostałoby przyjęte z wielkim
aplauzem f tak ze· strony bezrobotnych jak.
i pozostałej części społeczeństwa.
'
Wyplacaniem zapomóg jako paljatywem
prosi pp •. Abonentów, żeby przed uruchomieniem telefonów automatycznych nauczy..
Z ltoniec1:ności można się posługiwać. lecz jest
ii się właściwie nadawac numery i prawidłowo . obchodzić się z aparatami auto ma..
to półśrodek, obliczony na· krótką metę"
tycznymi, aby uniknąć późniejszych nieporozumień.
Otwarcie natomi~st kilku zakładów prze.
W tym celu uprasza się pp. Abonentów, teby łaskawie zechcieli:
mysłowych,
(choćby wielkiej fabryki konserw
1"0. przestudjować dokładnie przepiSy umieszczone na strJ Vll SJ;.isu Abonentów
mięsnych) dałoby niemaIe zyski państwu
2-0. wprawiae się w nadawaniu .numerów, co można wykonać już obecnie
i zapewniłoby pracę powaźnemu zastępowi
przez odpowiednie nakręcanie krążka numerowego na czynnych teraz aparabezro botnych~
tach. Przy tych próbach nie nalefy Jednak - zdełmowaf mikrotelefonu z
DI~tego rzuciłem myśl utworzenia. fabryk
widełek. aby nie wprowadzać zamieszania na teraźnie!szejcentrali ręcznej,
ko~serw,. gdyż dla wojska sprowadzamy zza.
3-0. wrazie jakichkolwiek trudności lub wątliwości odwiedzie pokazy telefonowagranicy rokrocznie konserw mięsnych za kilka..
nia, urządzane w gmachu telefonów przy Al. Kościuszki Nr. 12 i czynne w
naście. miljonów zIotych..
. dni powszednie od godz. 9 do 21.
Czas najwyższy o tem wszystkiem po ..
.~ 1-9fqrmał;yj dohrc;ących użycia- te.~efonów a:tltomatY~mych udziela się r6wnieź
m~śleć.
"
telefonicznie (NNr. 80~'85 i 80,.06)_
.' .
.
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Kolumba)

Dnia 26 lipca 1929 r.
Byłem· wczoraj na herbatce proszonej U
.ministra Cynkowskiego. Pani Cynkowska przemiła kobieta,
prowadziliśmy
rozmowę
d~h godzinną o duszy i o gwiazdach. Mini~i~;' zdaje się był bardzo niezadowolony. Pani
mi:qistrowa również krzywem okiem patrzy na
męia. Podo'bno był służbowym 'samochodem
ze swoją sekretarką osobistą w Biarritz, gdzie
doskonale się bawili.

-

Cynkowski, nadmienił mi 7::e
złośliwym uśmiechem, że mnie powierzy tę
Minister

Bodaj by ci oko wypłynęło lub byś nogę
w kostce, Na wszelki wypadek oświad ..
czyłem, że dołoże wszelkich starań, aby się
wywiązać z powierzonych mi zadań.

:złamał

Dnia 30 sierpnia 1929 r~
Wygrana!-do Dalaj-Lamy pojechał protegowany p_ premjera Orszakowskiego. Jestem
ocalony.
Dnia 2 września 1929 r.
- Kochany Krysiu, pisze mi moja mała
Iza mąż coś wie i przeczuwa nerwami, że knuje
Da ciebie jakiś piekielny zamach... Ostrzegam
cię, żebyś się strzegł,.

Dnia 7 września 1929 r.
Onia 1 sierpnia 1929" f ..
Piorun spadł- . Zostałem mianowany ka..
Sp tJiałe m wczoraj p. ministrową w La- . pitanem i wydelegowany do odkrycia Ameryki_
zienkach~
Czarująca kobieta..
Mówiliśmy o
Mój B'oże - prócz choroby - nie miabraterstwie metapsychicznym i o lazurze nie- łćm nic wspólnego z morzem a teraz kapitan
bios. Przyrzekła mi posadę. A czas był by, i szukaj na bezdrożnym oceanie wczorajszego
bo z gotiu - okropnie kiepsko_
dnia! Cholera! ·Ale .min. Cynkowski na naradzie gabinetowej, tak gorąco mnie popierał i tak
Dnia 15 sierpnia 19-Z9 r,
mądrze uzasadniał poszukiwanie Nowego SwiaHurra ..:... zostałem osobistym sekretarzem
ta, że jednogłośnie przyznano. potrzebne krep.' ·ministraCynkowskiego. Odwdzięczam się
dyty i utworzono sp6łkę akcyjną z 50 projak: mogęp. ministrowej. Co wfamilji to nie
centami kapitałów prywatnych.
zginie •. Niepokoi mnie trochę tylko dziki
I
PodobnQ indjanie amerykańs.cy, mają
WZf9k· i plugawe uwagi jej małionka.
'
ogromne ilości dolarów - które
nam bardzo potr.zebne. Odkrycie ich jest palącą ko·
Dnia 23 sierpnia 1929 r.
.
Pal ska stworzyka, celem' ochrony intere~ i niecz.nością, państwową.
Dnia 12 września 1929 f.
sów swoich obywatali ambasadę w Tybecie,
Kupiliśmy stary
kontrtorlPedowie~ od
n.rzy Dałaj-Lamie.'
~

o

I
l

s,

Francji oraz wspaniały okręt wojenny na któ.
zwyciężał angielski
admirał Nelson.
Wszystko jui stoi gotowe do drogi w Gdyni.
Okręt przed 3~ma dniami kupiony od Anglji
zostal przycholowany. Nazwano go lłManda~
ryn W u", drugi "Marsz.ałek p e", Ładuiemy
konserwy i dzieła Hoesika, tudzież sto tysięc,
monografji o marszalku Piłsudskim - napi,
saną przez Cezarego Jelentę#
rym

Wszystko przeznaczone dla indjan, cho.
ciaż Polski Instytut Meteorologiczny (PIM) me
niejakie wątpliwości co do ich znajomości
polsk.iego języka_
Ale to nic pewnego - w każdym raozie
monografja jest tak popularnie napisaną - że
napewno ją prieczytają z zainteresowaniem.
Dnia· 2 października 1929 r.
Udało mi się przeczytać tajny raport min.
Cynkowskiego o mnie.
Między innemi pisze: "... jest to indywi ..
djum wysoce podejrzane, Nie należy do B.B.
Nie czytuje "Glosu P~awdy".· Osobiście sam
widziałem, jak biegł, jak szalony, - najwi ..
doczniej ze zIemi zamiarami bo mial .. Gazetę
Warszawską" w ręku .• ~ Uważam go za jed"
nego, którego coprędzej się powinno wysłać
\ na tak niebezpieczną wyprawę·

Dnia ,... października 1929 r.
wczoraj u znanego psychografo..
\ metaspirytysty Szwindlera"Szkodnika. Powio"
dział mi żebym wystrzegał się wody... Cóż
kiedy rozkaz. Piję dla równ~l.vagi ,.biał-.
l ilówk~ił,
By~em

l,'\.

:"= :: :

t

pid
pancsząca

Epidemia katastrof i opóiniell

lię cora7. silnieina polskich .koleja~h państw~ ..
wYchstaje się naprawdę nJepok~}ącą. Op~.
%nienia. są przyczyną wypadków l.,. naodwr?t
Tam, gdzie p'oC'iągioie kursują, punktualme,
wkrada się w gałęzie słui.by ruchu pewnego
rodzaju zamęt, :zmniejszający. znaczni~ wspór:
czynnilc bezpieczeństwa. l nIC tOtze gwałt
jakoby ostrożności, koleje na~ze nale.żą do
najpowolniejszych na świecie. 1 aro gdzIe brak
ładu i sprężystej organizacji, nawet żółwia
szybkość m.oi:e byc przyczyną wypadków.
A .te znów powodu~ą opóźnienia. Błędpe
koło.

Ubiegłe dwa miesiące pisze n Gaz. Warsz.
obfitowi'ły w eały szereg. katastrof kolejo'"
wych,~ których niektóre jak. np. łódzka r kosz~
towały wiele istnień ludzkich i spowodowaly
(4

I

ko.los.al ne strłl.t y.. mat.erjalne.. Ciąs'le podw:yżld
nie będą, niebawem W stanie pokryć
deficytów, wynikających z wypłacania odszko ..
dawań ofiarom, potrzeby reperacji czy zastą~
pienia zniszczonego taboru, wreszcie koniecz ...
ność n.prawienh.. · uszkodzonych torów i urzą"

tar,fy

tastrofy.

Brak nowoczesnych urządzeń sygnaliza.
cyjnych niema tu nic do tego. P o pierwsze
cały szereg wypadków zdarzył się w dyrek.
niku sumienności u niektórych organów kole .. cjach, posiadają.cych te urzą.dzenia, po drugie
jowychUl
:
ieździłem niedawno w eFrancji na linji CaenPr~y względnie małym rucbu f nikłej I St. Majo. również W te urządzenia (z wyjąt..
szybkosc::i i doskonnłym skądinąd taborze, wy .... kiem stacji węzłowych) niezaopatrzonej, co
padłei winny być u nas rzadkością Tymcza" nie przeszkadza. że pocią.gi biegną tam z
sem katagtl'ofy zdarzaią się raz po ra.z 1 a o szybkością 100 klm. na godzinę,
iluz dr:obnieiszych wypadkach wogol e . nic n~e
Więc nie brak oow oczesnych ur:z:ąd:teń,
wiadomo. Rubryki "z powodu przeJechanla a tembardziej nie nadmierna szybkość 'ą
sygnału", .,złego nastawienia zwrotnicy", "winy przyczyną wypadków. Przyczyny są raczej
dyżurnego ruchu", "nieuwagi maszynisty ,tra- psychologiczne. Luka w organizacji, -- jak
fiają się coraz częściej, a ofiarami padają tu zwykli mawiać Anglicy. A co :r:atem - zaniety lko podróżni, ale po większej części ta nik sprawności,
właśnie służba: kolejowa.
Nic nie wart żołnierz, który niema zaufaUalecy jesŁeśmi od składania na nią cał
nia
do dowódcy. Nic nie wart dowódca,
kowitej winy. Zło idzie od góry. W ciągu
ostatnich trzech lat wiele się na polskich ko .. który zaufania tego w żołnierzu wzbudzić nie
lejach zepsuło ..• i psuje jeszcze bardziej, Czyż potrafi,. Oto dwie napoleońskie maksymy,
łatwo do naszego kolejnictw'a zastosować się
niema na to radyi
'dające.
Te same . czynniki. które sprawiają, że
Ale skonstatowanie gdzie tkwi zlo, w roku 1929. podróżujemy na kolejach polto
mało.
Należy je zwalczaćp Okólniki mi..
skich z szybkością, osiąganą we Francji za
czasów Ludwika Filipa, te same czynniki są nisterjalne nic tu nie pomogą, bo~.. mało kto
przyczyną apatji i zamętu' w kolejnictwie. je czyta. Trzeba czynu.
Auxgrands maux - des grauds remedes.
Stąd opóźnienia, chaos, zanik poczucia ob O"
wiązku i karności u personelu. a dalej... ka~ Tu wszak o życie "lud;d~ię chodzi,

•..•

dzeń.
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Otłtatnokątastrofa pod Sopalewero -~1,
Dęblłn@ID pQwięks!g!yłlB: 70QW smutny ~ykl wy.. ' ~;;
padków. Ni~ tbcemy WdAW~Ć sią w krytykę~ ,
miejic~wychw!ądz kolejowych. Ale fakt, żę;

p'odr6ini samQr7:utni~ rątowali towąr~J1$?ty nie...

i

ęl

ł

bycie' rattJnk:owęgo

pOCIągu z. pohhsklegQ
P,bHl'uldopłerop()u,plywie qwóchi pół f:{0"
d!liny~ni~ przemawia bynajmniej riakoTzyść

po!ar spo~trzeżono zrana 20 wrześni~ w luce
nr.,3 t a. \vszelkie usiłowania stłumienia ognia
k ł . 1Q aza y fUę oezcwocne.
\X'ohec te,o wysłano wieczorem .sygnał
radiotelegrafic:!ny S. O. S., wzywający poroo ..
cy, w!<rótcęzaśpotem nadeszŁa odpl1wiedi

~"QPfltr':Qnych

kol~jaeh,
:Clłolvięfjęat tylkoe~ł()wiekiE:mta 4lepy 101
>ina' 'c'~asemcoś' <;łopow.iedz@nia. Ale to.co
się 'dzieje un~s,. wychQ&d j,użpoza granicę
odosohnionych prz}'padków. To nie nie ś!epę
fatum, ale objaw rozprężenia organizacji i za".\ Z' parowca "Anthea", który podchwycił syg4J
, • • J"'7IIR_~],
tlr .•••l . . hctl, Irw !.. ~
40t

-'~.,,;P

Dn-ia.,,,li$topada1929 r..

I

Cynkowęki i:e~ni:lt mnie

wY*$~ej

l, '

.,,~~QrĄjwyp~ynAĆf

. ,tej A~e~kh' . . C?dQ

ale w

'e\'~~~~~yka'lę~y·t8:m·, gdz_e .JliebQł,c:ł;Y· 6ię
Z,7!ietil.i.łl.i 'iJd~jejest~~io ka-Sęrów~'Eurqp,'ł
H•••I;·:&~J'ę slę:p~~ł:~ >P,Elw~Qtr_f1ę.
'.,

. bn'łą 19' U~toP~dA~92gr~q ,.

podni~'ć

ko.twieę
,ł zarzą.

tylko"'zwęsz1Iy .łłl'· wład~e ski.\l:bow.
dallf Qk~;r,;fĄnjA kwitów ~ .~jU!c~(iulła podatku
państwowego od uposa'ień, Wy,łałlllmu"'J~l..
Zlego do W~r$~awy - teby. ~de robiU trlld-;
,P9ści"

DnJą

f

m

1isfopada

1929

łodzie

t

ale

Zn9wu.w~:.~araj wtill!gną,l p.a 'Ro~~ład' d~l~łłat
w C'dyni, Zarządu . ubez.piecz;eńodpi~Ul'~~łś",
liwychwypadków . We.LW9wjEt>\j,:< "arządał

Ui$ZC2;fHiią,'2;SÓly' składki Q'ięmd~e$ięch~· pięciu

~y$ięc1:'~lotYGh ~. ,~:?:;tęrech,"o~~:y~a ~ąłoti~~

p'ołudniutęgg dnia itkaf;ałJl ai"l1J.widllO
pędz.ącąna rą.tunęlt.Anthe~ł'~ l prl)"
wsa.tn czas, .gdyż'wyoie:ó.czona załQgą .~. '....
tonhalla "zaledwie już 'była'w możnoscill.~~.;!

hówie~,trzeflli~qs~y. ~ię 'Il1'Q~'~4ry~ kQwa.ć ~
czy wr($cicie ~.' mówił·.:.......a . potęm .zQka.j

gll

wiatru ,w!>()lQ..•. Tylepłeniędzyni.e pyło n~
pokład'zie -~elęgrat.w$łdo War.sząwy .••

mać się . na nogacl\~ .'. ' .
. . '....c ...:;i
" Gd;rpp raz Qst~tpi :r~t1ę9;ąO. QW~Ib' 'j~;rt~:.~
,.S~ltonh~l1~·' pal;'Qwi~c. tęjl, 'ppgrąto~~~;
dZlóbe:m w fal. 6eetln.u~ płQlląłwcjil~ le,s~~,ę

Dpi,I . . ,liQ .lfąclQi~.

1929. t.
,~S~$PQW,i~};)ąaQwiecki, twi~rd:łi.. że . na
Ocęąpie .,pa,PWt';.' .piqł. p.iepr~1~h11p.Ych ~k9"

"

'gwąłtQ~nie..

lic:zn.g'ci, 'WsJiQtekteKQ Qtr~ymałelJl .tęle=affl;'
fic~nę
wyja:iclu
płi\kilka
dpi, PQle~ęoie;o-dłQ*eDią,
,....
.
' .,

r',

Mieli§my już dziś rano rUt)~yć -- ale
na pałlad inspęktor P,acy i :z:a,źłłdal
Dnia l.3gl'udnia 1929r.
, pokazania mu spisu nięlętnich pracowników.
......" Wiwat I. Niąjadę! Amerykę' odkrył
Ponieważ tego nie ·miałem --- władze porto" j~i! w pOf\zQkiwanlu za :t\owemi rynkami ~b'Y"
we w~braniająsię wypuścić naszych okrętów. tu miesiąc ter.nustarozakonny· handla,rz2!y"·
ttlitria zapewnień, że jesteśmy półurzędową wem towarem z Hiszpanji Kiwa Kolumb.
iństytucią;.
'
Tdegram PATA -- przysz~dł ·z opóź..

s

I

niel}jęm~

Stal'amsię

Lipi"skiel~
GRAND HOTEL
ll'lIglit''','

W

II

o lllianowaniana dyrek~
tora
p~~JH;t'wowęj.wytw6r;ni
parowych kiełbasek.~. ,
Wczoraj o.maL .nie. wyjechaliśmy .... ale /
,~~~!V
I
Okręlowi InapektQl" Kalii Chorych
.zarząd~ł ,

grudnia 1929 r.

na falach.

. . Nad wi$e:!orelntego'dni~ kap'itan:parowca 11arrison.telegraHsta Houldęrshaw , l st~!
war d Taylor zdołali w~drzeć się, pomimo. bu..
rzy nallarQwiec. wysłać z niego . pbwt6r~lię!
'sygnał S, U, St i spUŚQió ua łodzi, ui.co ż~.'~ .'.
wności, tudzież kOCę! .Zaledwie. Jaś oPYŚC1,U
o~ręt W lute Nr. 2. : nastąpił 'strasznywybU~b
~fótCę il:as .potem. wybuchły r;błorp,ild' z ~l~:,,;;
U~lll.
.\ . .
. . '.
. ..... ,.
l3urliltrwała .do ,świt1123 .wr.,jnła. 'P9

wyprawie.

wtargnął

Gnl,,"

parowca ~muszona byłą spuścić na może
dwie łod~ię r~tullkowe i. wsiąść do nieh.
Nap spędzQnopl'~y lewym boku płQflą
cęgo parowca; O świcie jędJ.'l.~l~ zerwał ,ię
wicher, połąc~ony .. ~ gladerngw~łt~:rw~rl1l'

do p.I@i, Qhęzwładni,,·tłl z pr~era7enia .i '. wzy·
. wało tylko pomocy. Al1ah~h idołarlo utf2iyma ć

P. K. U.Cdynia,

ju~ :b,lb)'m -PQje~hą,ł do. teJ .Amer)'ki,

ost.~tlliej kwestH

'~'i,p\~tł~ęł~N1~~łsters,t~o;~o . ZIlall~iO" : ii\~l}o~
'. ",}a~~ J~fOą~<>~i$~~ie·iQ_ . ktqry PQwięCl~iał,

Mleliamy jÓ·.wczortd

.

dzięki wszakże wysiłl;oOl bohatersldm:'~':·e·ięśc'i·'
załogi, dwunastu bowiem Arabów, nale~ących

Dnia 7 grudnia 1929 1\
. Nudzi mi $ita tak itiĄĆ Vi itejQdyni-

miDi~t~rł~,,,,,ie~iP~nlJ~\i,li,~i .dąó . pfUZPQrtów
c1yplą~~tYC~:n,f~hQJ'AJw*,kłĄzów(łk, ~cb:ię .mam
>••,lilf~~

tudzież

.

gdY2~ioga r:łonąetll~o

zar~ą,dał9 infot'macji ~Wę;lrSf;awy QmQim sto ..

"po.te"'tęstante,
~egn$j ·WarS2it!,\wq I

". ..,Mi~nśm;v.iui

i

pogloda,

Pomiędzy walczące z burzą obie' łodJie
suntu d.o woiaką i czy pi@ ma. :żadnych pr~~sz" wsunął' się też. ogromny wieloryb, u de:rg;ąją.o
kóddo wyjazdu. Uprz.ejmy dowódcą p, K, U •. zaciekle ogonem Q wodę i ~agraiaj'lc .w ten
sposóP ich zatopieniem; a nad łodziamł krą..
na. mQją pTQ!ibę""- ~ała.twia tą rzęez' telegra .. ~yly
albatrosy ~op"$~ez;ajf:\c się niemal na gło~
fi~~nie, . :(; uwagi że Rząd bier~e llc;ł~iąłwpo" wy<m.arynarzy.~
"

uroct1~cie

~a ą~~(:HW: Cłówną, .. lzabella popłakiwąłą.
\V$1JJlęłami W rękękarteczk:ę z ~dr~seIll na

Oafa31iftąpada 1929

kręt" $płonął~
Panowuła

-

uiszczenia składek,

catą Jłłą

Tymc.asem 1)a ~!Sl1tpnhall.lłf nast_pił
szereg' wybuch(v.r • po~ar p~.~rp~łws~y~tkie
oztery · luki triul!iu. pokład f07palH się nięma l
docz,ęrwonoicL n pomost zr:;a ,'ęj strony o

Wedłu~ opowiadania załogi "Siltonhallu 'l

Oc.zywiście katastroty mogą !?tlę zdsr2!aó
cł . .
h.
ł
A~W.tlll.ijlijtUU' illel sprawnye l W :tUl. nowsJl:;~

powyże~y, że dniy lUl ratunek

pę,rYt

naoeeanieSpokoinym. wskutek pożaru, któ ..
'ty ogarnął ładun.ek węgla na tym. parpwcu,

tychwJad."

Min.

naJ

W tych dniach zawinął dQ portu Mel",
bourne, Australja, parowiec ... Anthea". po ..
siadając na pokładzie 38 ~złonlrów :parowca
"Siltonhar", opuszczonego '. dnia 20września

dQlJ~(bQ., lUt $tł1lcH stracQn!l gło\Vę), Qra~ p;r~y..

id.QhYG~"t@Ahniki

I

..

",

Wykłady już Mię fQzPQQ~~łY,
nQ Sil: l10we

Organhu'rwa

~!iUIPOły _ Z~lli~V eod:denniep

I--'-.II~~F~.----~

P'1"*
______~_r~,__"~~--
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Należy przedews'.tystkiem stwierdzić, 2.e' prze~ysł.f' teraz s~hodzi ws~akże już ,na psy. ! metod i środków by chronić społeczeństwo.
~entr~m ~mer'Ykańskiego świata zbrodniczego Gd;V~ l~k.ale, w ktorych roozna dostac dOV/O
Rzuca to róv.mież nowe światło na mo"
lest nIe Nowy York lecz Chicago.. Z powo. lne] dOSCl trunków, odwiedzan,: przez różne raJność Ameryki. Nowa fala zbrodni którą
dów bardzo prostych.
warstwy w Ameryce-~a. dłu~ie lata zaopat~ I odczuw~ się dotkliwie we wszystkich więk. .
. ' Wpstatnich latach przeniosło wiele tru- rz~n~ są w al.kohc:l. FohcJa nIe ~ogłabx. D:a-I szych ,mIastach Ame!yki,-to bezczelne na.
stów głó,wną s~~ kwaterę do Chicago gdyż dązyc yv ~onflsk~cle. Bo prz~zornl. własclcle- . pady 1 mordy popełnIone przez kobiety. Smuna~ąsklm pasmie wyspy Manhattan jest 0-- le barc.:w 1 klubow . urządzaI~ w .w;~lu pu~~- ! tny to fakt, że flmerykańska moralność stoi
granIczone rozszerzenie. L' trustami 'przeniósł tach?1 1ast ą skladmce takt ze jesł1 pohcJa I na bardzo niskim stopniu ... Moralność wie!...
się taml'ównież cały świat związany Z niemi skonfIskowała jakiś zapas to zawsze ieszcze l kich miast.
'
i!1ter~sem~ Ws.zystkie żyjące organizmy mają jest to drobna częsć całego f,zaopatrzenia Jc • j'
Policja amerykańska wyszkolona. silnie
zer~Jące na nIch tworYf ktore toczą się na
W ostatnich czasach wzmogła się gwał.. skonsolidow.ana nie szczędzi jednak wysiłków
bankach.
Wedle zasady: "Suvivel of, the fa-' Łownie liczba kobiecych zbrodniarek. Zwłasz .. l aby tępić zło. Szef zaś nowoyorskiej policji
h
tessi , (najtłuściejszy przeżyje inne) ruszyły I cza w przedsiębiorstwach, które były przed- , to człowiek o żelaznej woli, który nie zna
iarłoc~ne, powagi wślad za instytucjami, W tern wyłącznym monopolem Ir..ęźczyzn. jest to i kompromisów z któremiś bandami i tępi sku..,'
r'ezultacie tego statystyka zbrodnicza wzrosła, fakt wysoce znamiennY1 wymagający nowych li tecznie łby tej hydry.
w Chicago gwałtownie.
studjów ze strony policji i szukania nowych
Mordy, napady, defraudacje, sprzeniew,i~rzenia i rabunki przybrały potworne rozn
II
<li
miary, a bandy nowojorskie są tak bezczelne i sprytne, jak nigdzie indziej.
" , ,Wśród zbrodniarzy jest mało takich1 któ~
rzyby pracowali sami Zasadę kolektywizmu
uznali już oddawna.
Czerysta wykwintnych lady, nadających, ją, iż niebawem ujrzy stroje i klejnoty, które
Są specjalne trusty, które mobilizują pe.. ton najwyższemu londyńskiemu tówarzysŁwu, kupić moźe u sióstr Calot i u kapitana Og..
wne dziedziny zb!"(jdni. To ma dziwne kon- l zajaśniało
przepychem
klejnotow i sukni. dena. Dziewczyna nie wahala się ni chwili;
sekwencje. Gdy.się ścigazbt"odniarza i chce uszytych według najnowszej, jesiennej mo .. wnet wybrała wyprawę, przekraczając w C e'"
się go wytropić, to mozna to uskutecznić bez Idy.
nie 25 miljonów szylingów. Rolę narzeczonej
trudu, jeśli zwierzyna nia jest w, związku z I
W wielkiej sali Grosvenor House odbył I grała angielska modelka Marcia. W gronie
jakąś bandą. lVlożna go w kilka godzin mieć-l się przegląd sukni. płaszczy; bielizny, wspa- i jej przyjaciółek występowały dwie modelki
już za kratą, gdyż bandy same oddają go w i nialych s%tuk luksusowych, z których wiele paryskie o światowejsławie~ Nicole i Gilberręce "władzy. Gdyż bandyci nie znoszą kon-II tego samego dnia sprowadzono samolotem te, które prócz Marcji nosiły naj droższe to ..
kur,enCji i każde Jfprzedsięw:zięcieh pojedyn- z P,' aryŻa. Wartość klejnotów, szła w miljony. alety. Narzeczonym był jeden ze zn8komit,..
cze uważają za targnięcie się na ich mono- Jeden z manekinów nosil sznur pereł, sięga... szych aktorów rewjowych.
pol. To też sytuaeja zmienia się zupełnie je.. jący do talji, sam łańcuch wart był chyba
Trudno opisać, co pokazano widzom
śli zbrodni dopuściła się zrzeszona banda.
z siedm miljonów szylingów. Razemsuknie f podczas uroczystości weselnej. Była to sym..
Wtedy robota policji jest trudna. My tu futra i klejnoty szacowano na około 34 mil.. fomja barw dyskretnych, oszałamiający zbiór
cudownych futer i tjulÓw. Damy nie mogły
w Europie nie mamy wyobrażenia, jak trud.. jonów szylingów.
no w takim razie wytropić zbrodniarza.
Na wspomniany przegląd mieli oczywiś p ochł~nąć z zachwytu. Co chwilę przed oczy"
"Trusty bandyckie·' są tak świetnie zor.. cie wstęp tylko zaproszeni goście; a mimo to ma widzów przesunął się inny obrazek" któ"
ganizówane, źe tylko z pomocą szpiegów i kilkadziesiąt urzędników tajnej po1icji baczy-: remu nie mogli się napatrzyć do syta. Goście
Z~9jców ,może trafić na ślad z,łoczyńców.
~o pilnie. by przypadIdem coś nie zaginęło .... I tak byli oszolomjeni tem, co ujrzeli. że nie
'-~"'~Trudne tohardzozadaniea stosowane
Szczególną opieką otaczali oni klejnoty spostrzegli małych podarunków,' która każdy
metody nie zawsze prowadzą do celu. Sytu- kapita~a Williama Ogdena, ,który za.mieszkuje z nich trzymał w ręce. W czasie rewji mód
acjaw Nowym Yorku i v{ Chicago byłaby ~~pamały p~l~c z 18. stule.cla n~ .K~n~ ~treet napoje chłodzące - sorbety roznosili paziopoprosiu rozpaczliwa, gdy by dowódcy i wię- 1 Jest :~vłas~lcle~em Jednej ,z naJPlęknle]szych wie, ubrani w barwne stroje.
Oto drobny obrazek z życia finansowej
kszość członków bandy nie byli chytrymi, na l kolek.Cj1 kleJnotow w EuropIe.
arystokracji~
angielskiej. Słucha się o tyć h
daleką metę 'obliczajacymi patronamii
Przegląd mód był rodzajem pantominy
Bandy te pracują wedle pewnego okreś... inscenh.owanej pod tytułem fłJesienny sen rzeczach z pewnem niedOWIerzaniem, a przelonęgo ekonomicznego planu i rabują nietyI- szczęśliwej narzeczonej n.
p O podniesieniu. cież to nie sen, to nie bajka z tysiąca i jed...
ko dlategofżeby g:ę łupem wzbogacić. Wiedzą kurtyny ujrzano dzioewczynę. leżącą w {oźu nej nocy_
o ... szara rzeczywistość u •••
one że .łuku nie można zbytnio napinać, że pod ha~d?,chinem. 1?~iewczy~a zbud:zita S!ę;
muszą być ostrożne. Bo w razie przekrocze.. obok mej stała wrOZKa, ktora zawladomlła ,1
nia granicy naslępujekrach,w Hprzedsiębior,:, i
III!
swieu •
I
Klęską niejednej bandy był niepocha-\
mowany rabunkowy instykt, kłótnia i otwarte
walk,,,L •• ' Wiele band w ten sposób skończyło
Dwaj słynni lel{arze kanadyjscy, wyna.. , gę na t. 'zw. "ambrozjęłf t.j. pewną tajemmna elektrycznem krześle.
, 'W Europie przypisuje się zbyt wielkie l lazcy insuliny J środ~a lecznicZego przeciw! czą dotychczas w swym składzie odżywkę.
znaczenieszrnu910wania alkoholu. Był to swe .. cukrzycy, profesorowie uniwersytetu w Toran- l którą pszczoły karmią przyszłą królowę no"
go czasu, bardzo wiele zysków rzucający ł do doktorzy Beutin i Jackson zwrócili uwa.. I wego roju~
FE
i
Wiadomem jest, źegdy pszczoły docho ..
dzą do przekonania f źe królowa ich starzeje
się że jest chora, lub, że zbyt liczny rój na'"
leźy rozdzielić, przystępują wtedy do wyhoNowy Jork śledzil ostatnio z niezwyldern':f po kilku dniach opanować najzupelniej całe dowania z pierwszego lepszego jaja nowej
władczyni i osią~ają to drogą karmienia wyzaiateresowaniem przebieg batalji f toczącej wybrzeże - a wraz z niemi i Nowy Jork.
Klęska
armji,
broniącej
Nowego
jorkuklótego
z jajka czerwia ową właśnie ambrozją~
się u jego bram.
Poźywk:a ta niewątpliwie zawierać w
. ,Dzienniki zamieszczały codziennie komu- wywolała wśród mieszkańców śledzących z
pilną uwagą przebieg manewrów, żywe poru- sobie musi jakieś niezwykłe składniki i ponikaty "z frontu f \
tężne siły życiodajne, które zwykłą poczwar, Bulwarami maszerowały przy dźwiękach szenie"
pzienniki które p'rzez cały czas podawa- kę zamieniają w królowę owad jedynie z ca"
trąb bataljony żołnierzy wpełnem uzbrojeniu.
a
Słowem atmosfera przypominała zupełnie woj- ły szczegółowe meldunk! z up]acu boju", łego roju zdolny do macierzyń$tw i żyjący
ne-brakło w niej jedynie zdenerwowania i przyniosły wiadomość o klęsce z dość wraź- nieraz do lat ośmiu, podczas gdvzwykłe
nem ubólewaniem.
I pszczoły-robotnice żyją zaledwie kilka mic ..
trwogi.
,
Posypały
się
głośne
zar'luty
stwierdzające,
i
sięcy.
.
B0 wojnabyla naturalnie tylko fikcyjna
iż
wybrzeżenowojor~kie
jest
:niedostatecznie
II
Na ciekawy ten fakt zwrócili uwagę,
Tworzyły ją manewry. które miały zobrazo·
wać najazd olbrzymiej arinji nieprzyjacielskiej obwarowane i" nieprz.ygotowane do należytego dwaj kanadyjscy uczeni i zajmują się oooc'"
odparcia niespodziewanych ataków.
i nie badaniami i eksperymentami nad tym
na Nowy' Jork.
Na
szczęście
jednek
nie
i!rozi
narazie
i cudownym odżywczym środkiem. Kto wie
Od strony wybrzeży morskich nadcią
N. Jorkowi żadne realne niebezpieczeńsfwo,' czy nie w o;vej właśnie' "ambrozji" ukryta
gnęły potężne szeregi półmiljonowej arm)l l
. rozpoczęły regu!arnąwalkę o zdobycie portu l znikąt narazie nie jest spodziewany najazd jest tajemnica od tak dcH-.:na poszukiwanego
,~nieprzyjacielskiej floty" - to tei Nowojor.. przez czlowieka eliksiru życia, tajemnica,
oraz całego Nowego Jorku.
czycyzadowolili
się oświadczeniem iż władze któl'ą na!nra powierzyła jedynie m~drym j
Oczywiście' na ratunek zagrożonej sto~,'
wojskc,w e będą mus;ały pomyi;leć o poważ~ prr:,:,'
~;'lczołom1
licy r~_~zyły w. tej chwi~i oddziały ~bronne.
Nlestety lednakmlrno rozpaczhwych wy· meJszem przegrupo'Nniu i umocnieniu sił i
-ilków armji obronnej - napastnicy 7.dołah l obronnych na wybrzeżu nowoior$k.ic;m.
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I

r. 1811 dał jej 60 tysięcy franków i w~IIę J zwróciła młoda dziewczyna. Cesarz kazał
W jednym z czasopism paryskich . znai~ w
w pobliżu Paryża.
zaprosić do siebie~Gdy się 'zjawiła,stwier
duJemy ciekawy artykuł p. ~.~ "J~k płacIł NaNapróżno
usiłowała
zdobyć
jego
serce
dził cesarz, że jest to dziecko naiwne jeszcze
pol~on swoim metresom?" l-odaJemy go po~ I
sławna śpiewaczka włoska Grassinij gdy Na.. i pochodzące z solidnej rodziny mieszczań..
niżej w skróceniu.
poleon zadziwi! świat swemi zwycięstwami skiej. Odesłał ją tedy do domu kazał jej wy..
• Nie .:z:niosęna moim dworze pan()wania i we Włoszech. Dopiero po Marengo (1800) płacić posag w wysokosci 10 tys. guldenów.
kobiet - powiedział. pewneg~ ran~ Napol~eon wysłuchał śpievv-aczkę i kazał przybyć jej do Pa
Wiele pieniędzy kosztowała Napoleona
- zaszkodziły one Henrykowl IV l Lud~lko ... ryża wraz innymi śpiewakami i śpie\vaczkami lektorka o dżwięcznem . nazwisku, . Eleonora
wi ..XIV.
Ja patrzę na te sprawy znacznle/! po otrzymała ona tuŁa; olbrzymią gażę, oraz Denuelle de Piaigny, która zajęta była u ję..
, •
wezrueJ.:
szereg osobnych
grafikacyj z prywatnej go siostry, Karoliny Mu,rat.W kilka {ni po
Właściwą kochanką Napoleona
była szkatuły Napoleona. Także sławna mIle Geor.. WaterIo ofiarował jej akcje, przedstawiające
Francja. "Mimo to miał on kilka miłostek. a gę. aktorka równie piękna jak utalentowona! wartość 100 tys. fr., a dał ponadto 320 tys.
wc.l~ nie' okazywał się skąpym wobec tych mimo swej młodości, tylko na ~rótko potra~iła fran, na za,kupienie sobie majątku ziemskiego
którym okazywał swoje względy.
Napoleona zatrzymac przy sobIe. Sama tWler Tak trwonIł, oszczędny poza tem cesarz pię.
'Podczas pierwszej. kampanji włoskiei nie dzi w swych pamiętnikach, że tylko cztet,"o.. niądze państwowe.
krotlliezłożył
jej
wizytę
cesarz_
Podczas
jedi
Wszystkie
te
kobiety
nie odgrywały naj ..
myślał Napoleon zupełnie o kQbietech. Lecz
w E~ipcief gdy ponadto otrzymał wystarcza- nejz tych wizyt ofiarował Korsykanin pacz-! mniejszej roli na dworzę. Napoleon wolał im
jące dowody niewierności swej żony, szukał kę banknotów, wynoszących razem 40 tys. zapjacić~ niżprzyzna.Wać im w pływy mogą
franków. Póżnie; dostała raz 100 tys.. fr~1 a j ce 'okazać się szkodliwemi dla państwa i je..
rozrywki gdzieindziej.
wreszcie wielokrotnie ofiarowywał jej cesarz go osoby.
,
Młoda żona, porucżnika F ouresa była po 10 lub po 20 tys. fr.
My łodzianiet jeszcz;e radykalniej traktu..
wybraną jego serca.' Zasypywał ją podarka ...
Napoleon umial obdarowywać także ko- jemy kobiety - nietylko staramysia'unieszmi, chciał się nawet z nią ożenić, a jeszcze
biefy które niebyły jego kochanka mi. Podczas kodliwić, ich wpływy - .ale nie płacimy .chy·
pobytu ·w Wiedwiu W T. 1809 uwagę jego ba te nas zmuszą sądownięu.
I .

I

I
I

I

fi"

Berlin

.. ",m

przeżywa

obecnie

•

L

nową,

5}

E

niezwy ..

kłą sensacię, spowodowaną szczególniejszemi

praktykami nienormalnego osobnika.

Ol' i:"ZE~INłE

Już od dłuższego czasu wpływały do
policji berlińskiej doniesienia, że jakiś młody
chłopak "napada wieczorami samotnieiC1ące
kobiety, a obezwładniwszy je, dopuszcza ~ię

ChC.tl:Ctl8,bY'Ć

nanichniemoralnych aktów, które jednak
ogranicza.ią się do lubieżnych dutykań i pie ..
s~czót.. Zdarzało się na'wet kilkakrotnie, ~~e
osobnik ten zde>łal się dostać do przytułków
nocnych i tam darzył niepoządanerni piesz"
czotami śpiące kobiety~
Nigtlyjednak nie zdołano schwytać 'lubieżnika.>I~t6ry zawsze znika! jak: cleń, tak~

prołz&knas.:r;ego wyrobu,. tlale
źy. ,przy kupnieaklentowaf
wyta.'źrtie '*I;\daó oryginalnych

, . pro$zk6w z_.KOGUTKiEMIł.

Gą ..

, seckiegór:l'Uulych od lat trzy,.

dz'e!ltu. Zwracajcie uwagę i od
r:zucajcie' uporczywie poleca ..
He naśladownictwa w podobnem
do naszego opakowaniu
- ł

..

~

żezaczę1y po mieście krążyć wieśc,i o . jakiej'ś

nadprzyrodzonej proweniencji tych zjawisk.
Nawiedzone przez tajemniczego amanta
kobiety utrzymywaJY1 że jest to. niesamowity
wampir, który rozwiewa się w nicość w chwili gdy zawpłają o pomoc lub chcą gozatrzy-

~

mać.

Dopiero w ostatnich c1niach, w spos:ob
nie:zwyldy, została rozwią?8na ta legenda. Na
niezahllc o wa,ny p!a~ na peryferjąchmia$ta
;jechaJ'a b~nda cyganó\vi rozlokowała się
W kilku wozach mieszkalnych.
W nocy
jedna z kobiet obud?.iła się. nagle pod dQt~
kni~dem .jaldciś ręki i wszczęła alarm .
Na. ten krzyk porwali się momentalnie
cyganie Z wozów i puścili . się w pogoń ·:la

tam

umykając.ym d~niem .. Po dłuższym pościgu
uda!() im się schwytaĆ nienaleźącego . do ban~

dy chlopaka f mogącego .1iczyć 'około lat 20~tu,
.Schwytanego odstawiono na:: poHcjęl
gdzie się okazalo, że' jest to .młodYfobotnik
znany w swern 'otoczeniu ze swoich nieno,."
majnych skłonnoścl_ Po przesłuchaniu poliCyjnem udało$ię wydobyć z chłopca zezna~ie,
ie on to był owe:m .' nies8mowitem \'I;'idm4DJI
grasującem po ulicach i przytułkach nocnych

Berlina.

.,'

mnie,. ~óte~u;lóświadczenic; ~i~ .. nowegd-' (który był ze złota) .' i ogarniając spojrzeniem
pr~yn~esc. ń:ie m~ze. w' ?a:z.e, Usml~ch t~n· był. poblażliwem i protekcjoo:alnem rwąCY potok
naJzupełmeJ. usprawl.e:dllW10ll~'"r. bo ,JstotnJe, co" życia l który wypływ M z poza bariery. . "
.kolwlek W,YdtirZyło, SIę lp.bmlał.oslę.wydart~ć,
Zegar kolejowy wydzwoniŁ kwadrans pO
Londytne. ~' wezystkle~ .~l~dzlał G~Qtgef szóstej. Ravini spojrzał na sw6j . zegarek, apa
R:QZJ!)ZI~tlI.
~szY'1ko . umIał, prZ.ep?WleUZ1ec_ Bywał ten temzwrócił. łaskawe okQna tłum. wylewaill"
'. ' . '
" " ' h tł' lt·
~:dQVt. ,H~~,.lłl. swoJem. zycn:r pod wozem~ by al się z platformy N:v;.1. Po chwili spostl'zeg1 tę
. . . . . . , . ~:~or~e,Rtavrinirp1łtf,'1: .• )<c:z ?W'le !Cnn ,() 1 Ba. WOZl(~~:Z.~lZ;ę? się od. nędznego ,podda- na kt.Ófą czekal:pop'rawilkrawat' nąsunął,ka
';,~f~ojąłni,~'ł.dstl':~g'~:~ją~f~W'lVglą4z1e.W~dJ:ug s~a:m:a.•. ~5~,ffton ..H. i~l u, gdZIe .po.ra~plerwsty pelusz głębiej 'na czolo i leXliwymkloki~,~
, J.fi~wJ;ą$n.ęiYOf,~tpJllęmanl~fzJct?remn~tural.. u Jf2al. ~.' ~at.ło " dZ.lenne;,. '. Z. blE~glem. czasu. tak wysżedł,' n.a. ],·ejspótkan. ·. ie. .
'. .
' . .",.' '.
nie Hc:Z'y,c, .• się·ni~{,.nale.zy,powierz~hQwnoś~ ro!Zszerzyl hoy:z' nt y które ogranic al .
Mł' .
.
b
.
J.ę~~.... ." a gorzała Belman_ą:z;by,t .' ,l,ą 'ipg~J;fłr
J·ęa.o).·.~.·. Y., ła . j.ą.,,~lC;,~w...,.o,. L, p.,OC.,1ą.liJ. ,ą,j. ·.ą.ca.. - . ,:.,,1;e. ',k. ę" d;';' "..~. o , .' ' . Ld' '....•.

:w.
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:-·Y,

zl~~illst,W0!"Z. z,a,ndast, JaK; fA. WJ,11e]1 dzudIC
ditert~We!!let;l1~().·on
/'~
pęy,tepH~.,
n~,.rysy
w.s.p
..ol.l1. ~ło~e,. . z~e~. ow. ~ną m.ał,p'e.czcką s'Yęł;T?
Neapclitańczyka , . ta' z!iezlQ~l:,~,lekkqśćłA ;oJ;8., :~~ł.1. !r.,~~lU~J) lC)lcatortl!~ .'1r\7spanl.h~...,
JęlHi<'\ojego .natu~~lnyohpl":;ymiQt6w9op.ać ,g?-:L,'a.. i'ta.
~,'.,'.,entu na " alfn'loon. . $treet~\ ale właśn-a.ile. pS2eubr.anie.~ ... n.~ja.ki..e . tn.... ó. gł .fli.ę.zd.• ',o,.bY~.~.
' .. ł'~ hl. 1_
SavilleRow, najbardzlej, nH3s:kazltelny : 'ze Clt.le 4r.n, ca, ?Ąlto o~u. . •
.'
'" .. " ....... '
wszystkich szarychkapełu$zypod' słotic~m.
Mh)ł !gJ;Q~plriie ~ysltoWllą pozycj·ę. w Ban
oraz laseczkę z malakki~~a , ktÓrej . ar,ystokra~ ku"<::opti'~eIJ:tąl",, .J,i?obieraf pensie •. których
tyczna d~()ń' w' gemz0:-v:rc? rę~awiczk~ch'~p~" ~ysokQ~!ć";~~'!?ech~dziła ,wielokrotl)ie jegopo~
c:zywala Jak ,Da ręk?J~SCl, :apleru, pt.ÓCZf~g<> tr'1;eb?;~,tr~y~yw~ł d.w~?,ocne klpby i~ kil~a
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zona. we wlasnychml. ślacn"aby pa.ri1Jętą~,.·.~

łi.\gocl,nymi powainymmłodzieńcu_"tÓt1,',~.~tł

krQć. już usiłoVlał

n. a.w.i,ązać

?;...

ni, .re;Q.aj9.~~ł

kawał~ .:n., d.a.. ']'!:lI. c . że......J. ·.,uz.· ,J. ~.,.......,'
~. . '"

p.o,wtarza}·:=a.c st. a,ry

z~a. Istotntę, tak hyła " oszołomlDpa,. 'Wl~I,Pł,~<:
hotelu Larmes, że w .ztlpełnościzapotpn~~~~{'!'
~stnieniu . naszego donżuana i uie pr~yp4s:J:o~~
ła, aby też mógl,oczekiwaó ją,1').adwol'cU")i:
l ,.,~e.org~e ~avi~i &tanąt, cfZatuj.ą~lta ,je.r.~
domo:wgtY'I?rzy,-r:oszącyc~sum:kl ~~kze ,nle deJsclel ustrllechaJ,csięz uznameln.,<\,~~t;

ąajniępraw~opod?~nleJ lsnu~ce: .Iaklerow,ane
hucikii naJPlęknJeJsze w SWleCle szare Jed.. do.po~ar.d~ę;~ut;ł::?~ ppt;nmlen;v ,~llc~eDlem
wabne skarpetki -wi3zystko to razem skla.. zysk!, )akleSlągtl,ął, z " l(Jlkud z leslęcll;lmnych
qa się. na prawdzi,":ie imponujący ?braz~ : ~le . źródeł., S~owo .,.Ravini~egQ .' ,był~ . pra~em na
największą chlubę l ozdobę Georg a RaVlnl e:-- przestrzeolod LeytondoCterken.weU.przed
go. stano.wiły jego magiczne pierścienie. Był Jego pa~ską~aJllowoląlto~zylyslę glowyw
bowiem człowiekiem zabobonnym i wierzyl pl'?m~enlumIlowym~d FltZl'OY Square. ,To'
czary.. Na małym palcu prawej reki nosił tez D'J~ ~ylo wL:ondYnJe, .herszt. ahand y ,..kt?..
złote obrączki, a w każdą obrączką wpra ł ryby s~lal, .lZ!ld~lerac .nos,a. bez ,!,?zwolenl~

I

:;Zy

"'t

dziewczyny'

.

•...

.... .

smu]de, .,0 wło,sachteg()w~a,-':Jłl~

koloru: dziewczynykt6:re 'ubierają sif( ~
efektawnie,no1lzą 'ładne .pończochYi" ': ."
proste kąpelusze. Obnażył. dłowę; mia~~e:
kamienie blysn~ły,w sl(jncu. .
Ar}

-- Och! -.' kriyknęł~Małgorzata, ".~1Z1:
mując sj~. Dllgle~
.
'.
"'J.:'.' .. '
i"

.'

."

wieczóts .panno. Beltn.~~;J
wione hyly trzy wielkie diamenty. Magiczne I peo~ge a. Je ..h nl~ chCIał SIę ~n,lezM;:Wdimbu rzekł (::eorge.,szczer;ząc swe. o..lś.:niewąj.4cC;).•. b.,.1~:
k'aroiel)ie . Ravini'ego przeszły nawet do le- f atO:FJum pogotOWIa prz:>: s~plta U . In ese~f łe zęby.. - Co za dziwny zbieg okohczt\osct
~lldSa.fłronHill'u.. ' ,
/' z głową okręeoDt\; bandazamJ..
' . . ....
pozwala mi panią spotkać I
Za±wyczajna twarzy jego gościł pól
.
A wię,c w~ż~j wspomnia~yCeo.~~e Ravi l '. .,Nie ogl.ą~ając ,się~ .tusźyła naprzód,,: ale
wesoły napół znudzony uśmiech c2:łowie~a, nI czekał cle~phWle na perome stacJIWater~; on szedł WCląZpt.Zy DleJ.
dk .kit6:Jei-o ż;rcie .ekryjc ,już żadnych taJe" J 100, spo.g]ądaJą. od ~asu do czau na ~egarek i
(n.. c,.P~
I

,

.

.-:- Dopry

•

•
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Y-fjŁYSCY ludzie; kt6rychdziś spotykamY"4
Człowiek przyzwyczaja się ostatecznie, długich brodach, miarowym chodzieL.osład~stocie sweimlodzi. Jeśli tran się na", do swej wieczystej młpdościi nie "rzuca się łych U przyzwyczajeniach. Musieliby z pełną
\\eliakiś ł,antyk" to jest to szczątek z ubi~... nią w oczy", nie "sztorcuje", Tylko ci, którzy na~any pogardą traktować dzisiejszych "przy
głych. czasów! Rzadko jednak zdarza się tak4 z trudem i mozołem zaezęli być młodymi, za prószonych" siwizną "młodzieńców" i haga..
okaz lnależały go chronić jako rarytas•.. Myćhowują się wyzywająco - jak "nuworisze"" telizować ich jako niedoświadczoną. lekko..
zaś inni, od dziesięciu do osiemdziesięciu lat. ' A l e "utemperują się". gdy dłuższy czas l myślną bandę.. Musieliby rozprawiaĆ o swoJesfeśmymłodzi. LaŁa wiek zostały zniesione l już będą młodzi.
I ich derpienach i ciężkich dcświadczeniacb
.tqJerminy wykreślone z nowoczesnego sław... , ] " ,Gdyby miała zrodzićsięgeneracia f któ.. 1 życia.
JUka",
t raby za każdą cenę temu światu cbciaJaby i
Narazie wszakże zupełnie nie .,kroi się"
Za ,lat mego' dzieciństwa byli jeszcze dać nowe oblicze - to musiałaby to być ge nato, żeby świat miał ochotę zestarzenia. się.
,słarzyludzie.Staruszkowie o siwych brodach neracja starych. Musieliby się zjawić na pla'"' To złe przyzwyczajenie przeżyło się na' całej
Z dłu~iemi fajkami, ponuremi zapatrywaniami nie dwudziesto lub trzydziestoletni starcy, o linii.
.
a przedewszystkiem, pełni pogardy dla zielo_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

,T':., \.

I

l

nei

młodziEży,

t.i.

żółtodziubów.

u

,
,Gęsta broda ,-. i suro'wa powa~a hyły I
ideał~m dwudziestolatków. Młodzieńcy wsty .. 'l'
dzili się, swej młodości jakgdyby była słabo..
HoleJ;lderskiemu uczonemu dr. Van der'
ściął kalectwem" Zaledwo człowiek doszedł ł P ol udało się niezwykła konstrukcja elek..
do pełni lat już demonstrował swoje' ciężkie I tryczna maszyna, mechanizm, pracujący jak
doświadczenia'żydowe ~ rozmawi~ł o wi~lUt żywe, bijące serce,. ~ajnowocześ~iejsze zdo-

się, że tę samą właściwość co pewne ty-jątka.
mają równieź i kryszta~y. Jeśli się z kryształu
odetnie cząstkę, a cały kryształ umieści w na
syconym roztworze, wówczas odcięta część z;

I

sprawach zrozgOl;yczenlem człowleka, ktory bycze ełektrotE.chnlkl zostały uzyte w tern powrotem odrasta. A nawet wtedy, gdy się,
już dawno. w:yzbyłsię wszystkich niemądrych. usztucznem sen=u", upiornie płonące światło ten kryształ umieści w czystej wodzie, a więc
iluzji. Ten św\.atopogląd wyrażał się nazew~ 1 nadaje temu tworowi coś czarodziejskiego. pozpawi karmu z zewHątrz - następuje rów
nąt~z w u1rz'YIl] aniu przyzwyc~aiefl czy. pasia L~czwłaściwie. cudo, tego ff~~tuczne~o serca nież to narastanie i to z wewnątrz, przez
damem własneJ szklankI na pIWO lub krzesła l, nIe pole1!a na jego konsfrukcJl 1 lecz w tem, przegrupowanie komórek. Kryształ' staje się
w restauracji.
~'że zdumiewająco naśladuje żywe serce. Oczy mniejszYI ale brakująca cząstka staje się uzu
Obejrzyjmy wszak±e dziś naszych pięć" l wiŚ~ie.sztuczne se~ce ~YIilą~a zupełnie ina'" pełnioną..
dziesięcioletnicb_
~zeJł ~l1t serce z CIała l krWI, ale tak samo
I ten kryształ jako model rzuca nowe
Jako •zywe serce dostarcza ono "elektrokar.. światło na zagadkowe dot.ychczas zjawiska
To "chorągiewki" w porównaniu zdaw- djogram~f..
,
życiowe w świecie or!,!aruczn-ym.
ny~ trzydziesto~etnim. Twarz ich ,świeża, gład l
Co to jest elektrokardjogram?
Podob~e modele .1D:0gą być 8kons~·
ka Jak plecy dZlecka"pr~wa.dzą Ją z p~łnv!lll
Podobnie, jak przy każdej pracy musku l' ~ane dla WIelu f9nkcYl ZYC1C?W'Ych, by wyłas..
hU"mO,rr"'~~",,,~a spacer, ,.H;r!~lą PCd,k~,Ch,~lJą ,~lę I ł,6, w P,OW,s!ają :-odczas bicia sercąelek,:hy~zne :nł~ nam Skom,P, hkowane O,b1awymecuaruzm"',u,,
n~~~:LrsHoe slr?ny~ l€Zc;zą na ';.SZystklCh I prądY1 ktore frzy PC~10CY odI?ow~:dnlego zycla..
.
'
",
'
'YEh.lhu;ach na ~!eml,.latalą. w pOwletrz~,
l ap,aratu możemy WrOrlillekrzyweJ o hcznych i
, TakIm właśn10 tl?-~delem akcJl 1I~17.a, doChc:;z~ Fo~~l.eblc!llęzc.zYZrlle, .}o naZWI!~ go zygzakach utr"Yali~ na papierze. Taka krzy.. I pr~wadz01:i!,~ do talueJ. do.skonał~!C4 ~ ~w
"P~lll~Z(Jro"! 1 ~otc!"n.aJ ,go ~ l\;.go ;wnuk,em. \ wał którą !41"Bf1CZnle podaje nem prądy elek-I stają naw d: >ł~kktrokardjogramy
" lest
To C( m.l.cQze~ne.me l est dZlełenl \,\Ioronowa, ! tr czne i ich odchylenia - nazywa się "elek t ,.sztuczne c~rce , dr: Van der Po!a.
,"
lecz sprawą zyclOwego poglądu.
trYk rdl'onramem"~
i
Obe~iue p~acule h;olender~ki ~a~ac2 nad
•
' . ' " . , "
'
l) a
5,
,
•
'
konstrukCją modelu. ktoryby,rownlez o4i;wa~L.udzlesą mł~dzl., ~o zapc~~leh pas,ta.. I , , Przy POffi?C:Y elek~okardJog!amu na~k~ rzał działanie innychmuskuł6w~ a nie tylko
rzec SIę. Jeszcze nIe zcr}entowahsmy S1ę, Jak 1 'lekarska odczyl.u]e z kazdego zygzaku na lin]! serca.
n~~w.ać wiek dwudziesty wiekiem auta? Czy 1 krzywej bezpdśrednio choroby serca..
wiekiem raĆija? Czy też aeroplanu?
I
Kto umie odcyfrować ten cudownyszyfr
'~"
'.
I'
' ,",~, ,,'" iekiem' tętniącego serca, umie rozpoznać z linji krzy _
:':''':1''':':.... ąOZE;', /~ na ezy\o ,na~wt~w!
!
wej "elektrokardjogramu" jak rlziah~ią posz..
mł?dych. Coyz p,?wszecl!1e odm .o~e~~:rJ~fć j czególne części serca lepiej i dokładniej, niż!
łatnl
naJwIększą przemlB:ną, ktorą nalezy s&.w~.. ' l
i przez wypukiwanie czv też wysłnd!;'Nani~ bi~ l
jeśli porównamy obecny okres Z ublcglynl I ' , '
II
d"
'l'"
'"
lity'ce'! eta serca,
w
'W.1· ek'l~ro. "'1 UZle
o 1 e nie :1? OW1 ą o po . "I
Otóż sztuezne serce dr. Van der Pole I

I

I

I

I

================='

't!

1°,

ru~ plSZą ws!ępny~h ~r!y~~ło~ do, ~~~ze~
w~el: wes.:ls1 1 .swob~Cinl,e~~~ ~l.ż. dil'Nn~eJ., a~ l
~1 Slę tak~el z~ ,są.! ~dr~VJSl., C7.ase~ ~ra~~l
Się,. że takI szescdZle~1~c101et:11 ."m!odZlęn1ec ł
umrz,e .. W!enczas d~lWlmY~lę 1 klw~my. gło .. ł
'!Vam1 "alez }o ~u ,SIę ~ma!1o młodo .~le:nal
JUŻ weteranow 'zycra. nlema w zapasachzzy.. ,

Odkrycie rzymskiej
ChorwacjI.

jeśli doń się przystawia aparat rejesŁrtijący. l

R0botnicy, zajęci przy kopaniu funda"
daje dokłaanie taką samą krzywą linię jak l
ż we, tetniące serce. Prawdziwy elektrokar- ł nlentów w mieście Sisku w Chorwacji,natra·
dIogram: _ Ba co więcej wystarczy zmienić l fili na resztki starej rzymskiej łażni. Ruiny
cośkolwiek w konstrukcji tego sztucznego ser i, łaźni są dobrze zachowane.
ca _ a natychmiast na papierze utrwali się i
Oprócz murów. odkop2no również staro
,h oba::
'
;
ki
11'
'h'
k ' l ' .,
ci.em osiwiałych mężczyzn.
~ ue o r , : d
l d . ,
l
d
: rzyms e urząazenla lec! nlczno- ą.ple ()we~ la
•
PO""le zą u Zle, ten ma1y CU ownyapa i k o tł'
. 1o rury o oWlane 1. gl"lnIane stary •i~:oqOł
Nie2.naJd~Ie nIemal szanownych star.. ~ł rat, ktory um1e odtwarzac szyn, zdrowego 1 1 ,
.
'. "
\
(Iów. Są n.atomiast peł~i szacuD:ku."c~łop~cz: I ch,?r~go serc~, jest może. technicznem arcy- i w: ,~t?rym znalez1Ql1o nawet resztkI
po
kin. którży jeszcze w sledemdzleSl.ąteJ pIąte} i dZIełem - ale pozatem l~st to chyba zaba'w! PlOt ltd.
życia "wiose.nce H skaczą. przez bB:rj~ry ~f je,ż.d~ą I ka, tak~ sama. jak . mi~iaturowy., pocią~ ~a!
W najbliższych dniach przyjad~, do Siskv
~a. nartach i ły~wach. C1 . .,t;Iłodzl~ncy roZf1C~ f W~s~~wIe sklepowe), ~tory przeClez takze »Je ~, z Białogrodu i Zagrzebia vezeni fachowcy.
stę od tych ktorzy są mm! dopIero krotk! I dZle ..
.
! b
dcl' , dk'
,.
d kI d . ,
czas, przedewszystkietp. tern. ~e. rnłodzień-i ' Zapewne!, Sztuczne serce niezo~~ało t a Y p ~ ac () ryte rUlny
o an1elszyrn
czóść swoią' demonstruJe skromnIeJ.
wcale, po to, s~onstruowan~ł bYZ~stąPICU badanlom.
ł człOWIeka mIejSCe serca, nIe ma hyc napraw
,
_
dę protezą serca-a jednak :mimo to lliejest
I
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,Nie ma bY,ć
:1I9II:1III1II1II1I1II1I1II.1I1111111118.1I1I1I1IlI1I':':::
' tzem" serca, a jego modelem. Studium na l
SZKOŁA TANGA
lfr3
Dla mlodzieźy: ' j model ma wyjaśniać to, co się dzieje w ży-I
wym pi.erwot,:"orze,~a" uśw, ia~,am""ia"ć,,iak, fun, k II
+
~g.<
cje źycl0we fIzykalnie 1 chenucznie SIę o d b y " ' ! '
U
_'(",; -

Dla tlol'Qslpca

c

:: ~~~ai:~i:,

lW_

"ersa-I

ab fI' S

w~~

J

(P oto ms:k CziogłS- Chana)

a,

.

"

.

II

rozpoczyna

kurs od

22 (wtorek)

Jak bardzo zrozumienie . zagadkowych:
funkcyj :życiowych ułatwione jest przez ,mo"
Zapisy codzienniecod 3~5 i 7-9 w.
dele - dowodzą doświadczenia, ekspen:men- I
- aSTATNIE NOWOSel talnego przyr.~dozn~'Ystwa,' dC?kona,l1e na~ry~ !
. ształach; NlZsze 'zYJątka maJą tę olobL wą
Narutłlwic:za 31 I p. front - - - właściwość" że' jeśli się ,odcina część ich ciai_______IilIilI!!I!l1!l!I!IIIU'.'lIIIil·----_ _ _ _1I!lIIIIIiii

I

Il

,l ,j

~t=i~:w,f ,ln, :,l,i~n,~:,.e~,O~,j,:,~a,z,.i~ , ~,: ,t~,~:,:~~,~~t~~h~ \, ~'~n~"(,,.
~,'
l' ~,~,;',-,:,;l ,',[I·,(

. ka komorek, aby w lnteres:~całośCl braku .. I '
[~r:
l iąca cząstka zostala cdtwcrzona.
I i, \!Z~, ,:.,
f
t
I oto przy pomocy modeli p1'2ekon~no..A,.
I
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KALEND..~~RZYK
paidżiel'nika- Jana z Kant-

pt')w~dem:przyjazdu:p< min; Prystora był4 ',upadłQści wzrasta w zastraszający sposób, a
inspekcja ter,ęniu' woj. łódzkiego,. połączona ~ co za temidzie zmniejsza się w stosunku
'I lustracją Kas Chorych.
stanzatrudnienia~..,
.\
Bezpo{rednio po przyjeździe do Łoch::
,P'owysłuchariiu raportu o sytuacji w

," t,

TEATRY

r eatr

I. Pan. M~nister

przy ~~ł~o urzędu ~oiewódzki~)
go gdzIe odbył dłuzszą konferenc1ę z p.W'O]:
,i Ja.sz.czołtem.
.,' .
,'
l' ' Tematem
konfer<:mcjj, była s,prawa
zatrudnienia bezrob~tą.ych w 'przemysIe łódz,:
. kim, jak również horoskopy na zirr.ę. Tą

Rywale~

Miejski: -

i

Teatr Popularny: - Balladyna.
'1 eatr Kameralny: ..:..-. Karol i Anna,

ter

O W· r S K A "
Bajka: - Calujetwoją d~oń ~adame..
CapitoI= - Grobowiec m!łOścI .. " .
Casino: -Mocny człowIek.
Czary: - Dalsze dzieje~ar~ana..
Corso: .- Lotnik: w płomIemach.
Era: - Awantura arabska.
Grand - Kino: -. Białe! róże.
Luna: -- Ofiarna·. noc. .'

, W·ID'

f8l:.ące.
,

,

" ':

,NOCNE ,DYżURY APTEll.
n, ocy dy:z,' urują następujące

"Dziś,w

~loycieN

chowskiego do centrali Kasy Chorych, gdzie
'odbyt dłuższą konferencję '~' komisarzem p_
ŁogusZall,skim.

sprawą' najwięcej sięjnteresawał.·Pahu

Mini-

Konferencja, ta

dotyczy

rzędzie sprawę. wypłaty

I

......." ..- ....'fj..•.. ;;,

\i.:JaU~~mO$~i

I

Łodzi~ p. Minister udał się w towarzystwie ,p.

woj,ewody i nacz. urzędu wojew. p~

~ pierwszym
zap.omóg bezrobot..
t ~ strowi obs~ernych wyjaśneiń udzielał p. woie~ nym, następnie·p.Minister c zwiedziL. otworzowoda i naczelnik wydz. op. sp. przy woje~ ny pi,zed niedawnym czase'\n zakład tęrapji
wództwie in.ż. Woyciechowski. Następnie p .. fizykalaej na" Al. Kościuszki gdzie interesował
minister omówił. obszernie z p. wojewódą sy.. ,się najnowocześniejszemi urządzeniami w tej
tuację w przemyśle lpdzkim l
interesują~ się
dziedzinie.
. , •.ba-t:dzo- 'aktq.alnemi .sprawami. P. wojewoda
O' godz. 6:"tej po po'ł.p.Minister opuścił
wskazał podczas' rozmowy. na olbrzymią ilość ł Łódz udając się do Tomaązo~ą !\tlaz. na dal.,.
upadJ'ości i riadzorówzaznaczając, że sytuacja . szą inspekcję, która obejmie całe województwo
pogarsza się z dnia na dzień. ponieważ liczba łódzkie.

,

Mimoza: - Zar miłości.
Odec:m! , - T empoI Tempo!.
Resursa: - Sodoma i Gomora.
Slońce:~ Tulaczka księżnej Trubeckięj ..
Venus: - Sokół. J2re r ji. .
W<>dewil:- Tempo! Tempo!.
Zachęta:· - Zywy trup.

,.,.'

,rlyjal~. :.fDiIłr~ PrYJt~li
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'S;łraclł9' "zajęeie 1214

be.zrobotnyeh

Na tereriie Pan~ltw()wego Urzędu. Pośr·ed..
nictwe Pracy (wiastoŁódz Lpowiaty) łódzkjg
{?ski; sieradzki, . łęczycki i brzeziński w dniu
. 19 pażdziernika 1929 'f. było W ewidencji za- I
"
,. I' rejes~rŁwadn~cr30tg72robotnpYhą !860tw13t2er w
apte~ ". sa"meJ' o 21
, W
a Jf.mlCaC:1
,w

)/1:

godniu

Skarbu

otrzymało,pracę' 54'

1.1660bezrobÓtnycp -

zapomogi ze

Państwapobieralo-bezrobotnych.'

W samej Łodzi z z'asiłków. korzystało

w:, ubiegłym t'fygodniu '9541' bez.robotnych. Za-

pObmoł!{~ he~karbu '~ka~stwa

rO, otrtyc..

racowOl ow

b

p 0łbierałhoi..- be;,ra o

umys owyc
.

Zgierzu 1765, w Zduńskiej Woli 539, w To- I zasiłki doraźnie 43.
kk M~ Lipca (~iolrkowska 193);.E.·,' .i lera; maszowie Mazowieckim 1465, w Konstantyno- L '·W ubiegłym tygodniu straciło pracę na
(PiG~kQwską 46), W.," Gro$zkowsklego ,{Kon.. I wie 6B. W Aleksandrowie }, 6, w RUQzie Pa~ r terenie ŁoJzi "1214 'bezrobotnych otrzymało
ItaJitYI-łoWllka ,·15), A" Perelmana.(Cegielnfsna II Qjanickiej 2'33..
#: "
', , ): pracę56"'A1ysła~o' do, pracy 75,zdjęto z Gwi..
64)',' H., .N", i:,e,',',w,_,i,..,aro,.w, s,ki,e6t,~',{Ale,k$,androw$k, a,',57~,
, ,Z :zasiłków kQizystało W ,uhieglym. ty .. i ~encji z innych przyczyn 1004.

Ml

'S.. ]abktel<\wlc:t..(St. Ryneą: 9). •

"'8
.'

d. C .Z

l

( P ) , .

y "f, Y" '..
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I,

"

•

"

.,'

"I "

W tyc;hdnlach. wS7ystkle narody .kuItu~ 'I' lu. ZWIązku: l'Izedslęblorstw Elektrvcznych,
. , Dnla27.. go.,pazd:Z:Ier.m,~a r. b. o . ~?d;'i 'ralne ohchodzić będą, jubileusz, 50-cio ,lecia AL Kościuszki 1'7~ . ,
.
5.~ "p6.ł,' ',P",P, ','. ' w~, a, h "RobotnIko., w, <?h,,rz.e,SCli'~n, : ,~r?ktycznea-o,'" zas"tosQwani a', żaró~'~ieIek~rycz.., "",': " ,W~w,ią~ku, z, odcz:rta.~iodbęd,zie. S!ę w,
duch, ul.Pr2~Ja:zd 34 I?' W .. Ładzl~aClwyglQSl l ~eJ.
'.
' , "
. Isrodę drHa 23-go paźdZIernIka r. b. wycIeczodQ~yt, ~', t. ,.u s '-'\1•. Fra?CISZek ~ASYZUfur,oz" j 'W·yhalezienreiarówkiwprowad.ziło sp1"a~ J ka:tec~ników do fabryki żaEó\<Vki ttOsram" W
1b~~G~lly.~r~~ęz,o;c!l:a.ml. __ ,. "
',"
,,', .. wę oś~.ietłe,:nj~ .na no~e tory~
. ' , .. ,
,! Pabjanilcach~ ", , . ' :
',' •
, ,:.WeJscle 30 .. grosz,y.,Do,c~?4 przeznacz.? l .
Nowo~zesnełulep8zon~ 1~~py elektrycz"
.,', Dlapoka,zamanowoczesnych ' sposobow
' , ' •• '

i.,

i,

!

n, Y,. '. ; ł",.e.s:n,aZt';1~~~,
'.,..;t:.ll.,
:, ..,.s,',.,',.. :'.p.:',. r.,'.z.:.dZ1.enny
~,.d,.',~z".k,.,oj, ep".ar~f).l,.
,s.w.. ~ .,Kr~Yza, ! '. n.,.~.P07.. ,ala,.J.ą.,.>n. ~., . . za
:. . s,'.t. O~,O;W.,~.łil. . le.,. . ."l,:h:.,. .,.,.we.,.. , ,.w.s.7.. .,st.. . Lrzyża,
,.OŚW.,, i,et"l..e. ' 'gmach
p.i,a iI,um
...
ińiowan.e ... będą:
.K
... ościół.św.,
o,r,l;
.d!~ nH;lllQ~ląt
nuesz- l: ~lch dZledzmac~,,:~oPzH~.nnegczyc!ą..'
. Siemensa,
lokal Stowarzyszeczą(!YCb,sl~'p:rz~: ul..MOl1.1U~zkJ N~., 1:,1~'
,j
W celu UCZC1.el1ia,.powyisżeg.o ,,:ju'biJeu.. ni;>t:'fechIlik,ów, Ofaz gmach Eldktrowni od ul,

Y

w.,

'w"

'., . . ", ..,' .:'.':':, ..
. '
. _ , '''''}: 'szyzawiąz.al s,ię:W'. ł:,0dzi:I(!,:ma itetOrga'111 za.. : P:tzei~,z.d.Próci tego. ńa 3 wystawch sklepów
, .. ~t~ra,~n,ęm: Czer,won~gQKrzyza. 'w'.:.dnlu : cyjny" zło.żonyz,·:p'rzedstawici~H:. Stowa!zysze.. 'pomu. j{onfekcyjnego ) Rozner,' Piotrkowska
d;tl~leJs,z~~.o god~.12 mln. 30 . Vfpołud.·.~ I ·nie Tec,hnlkÓw ;W.' 'Łodzi;~ódikiegt>Towarzy~ ,98,:pokazanybędzie.histQryczny rożwój oś~
S~~J;,Pol&k~el .Y;M:.C.A~ przy ul. :Plot~lto'o/skleJ f' stwa. Elektrycznęg(l, :Zwią~kuPrz.~d$iębi()rst\\f: wietl'enla elektrycznego w ciągu ostatniego
89\ Ę)~n~l',HeRr'Yk,:I(r;vs~e~,wy'gł<?:s!~ odc~y~ Elektrycznych, ,P91skiej Z~rówki',;,Osramu i I.sO":lecia. '.
.'
p~:t• .,~h.~r?py~:~tcaa h]g~ena2!,YC1a
. . . ' Ł?dzkiego/Gddziału Stowar~śzenjłl E~e,kt~y~ . ' . W z,!iąz~uz'tym jubileuszem ourządza
.. :"\ :~r~t' Vf··~t.e~s.andro:'l~ o go~z.4-er,F'p~ kow P(}lS~l~~; .. '. .•• . , . . . . . . . . . . .
. l EI~ktrow~la ~odzk~ konkurs z ~agr,?d!IDll~a
',\'f:,al~\Iył~~rll$tł'a9klfll.· Wy~ł?Sl, ' edC!z~t ·.pan .. dr,
.,Wła$Clwy .dzlen JuPlleus.zuwypada .. W" t. naJle?szeo!wletleme wystaw loswJetlenIe
r~W'a~'Z.~~I~'SY:,~~ n~),.,TyfusBt.zuszny
....
. prtniedzia~ek ,dnia 21paźdz'ieinikar.'b., . ' .' .reklarpowe.
'.

I

:;.,n " , ·'.· j,t~.';,.· ; ą,.,:i;ę na.,

ł

Odc.~~. t:~,
· ..':,.:.'ła._,~e...19·.". ..' :;") ~,'.

oba ....

:P';.~'
d~
1jJ., ,.
..••,'.:'.::.:,.:,.

'W,

.

IftI·I~a
&71 fi

i

d

.~,d.t,·~~,t.,·~.,!.~ę",.d. \~,k:.\~. UŚt6~!:.!;s~~ na.uc~~l:::. ~iZ;.k.i,r,'~. c: :~.ę. y~.k.~bhls,eZk. . t. a~,t,~,.6.~

SI,.ed,Z!.ie. :.'il.',
.
.n~a T:echników Piotrko~s~a lQ2~ d}a ~złoń~
. kow 1 zaproszonych· gÓSCl, DrugI Wleczor od-

j
'I:.

Z.·,

e,':
W,
O,
w ~~iu 21, paźd.:i~rni~a r. b •. p.oś~i~c~li choc .
częscsweJ lekCJI JubIleUSZOWI zarowklelek-

.W
w ~O'
.•dzinach .Qd, 8.~5, ra~' ',.,CZ.,'yt.o~.y,., P,':.'~"Ś"W. i. .ę.~.b,·.~,f.", ',~.ar?,w,".ce. ' • a .' ~o.st.ę, pni", tr~.c.~ne. j,któ, rej '!OZWÓ,j" i' za.c. t~sowan".i,. cS,z,c.. ze:,
;10 ,.d.
dcj,n'i.'~',','.,I,::,·tltrzejszym.
3 fpp. ObOWIązani
są do osobIstego dla w;sz~stk~.ch ·,()~będzle SIę,~ ~l.ledzlelę. dn. golnIe w ostatnIch latach. dale tak, wipa';118,1
,zglo.szenif\ się do spisu w lokalu biura woj.. 21 pazd-zleJtm:ka,.I'-.> b~ o' g. 6 ..eJ W'H~C,z.· w loka~·. rezultaty.
.' .
.
$"'owe~~~przy ul. Piotrkowskiej 212, męźczyź
w roku 1909 zamieszkali w obrę ..

.zi"i 'uro'dzeni

bte 4 kom. pol. o hazwiskac~ na litery: 5z,
~~WZ~
Kaidy r.glaszający się do spisów winien,
być za1l1eldo~any w Łodzi i posiadać: l) Do..
wód osobjsty. a w braku dowobu osobistego
metrykę urodzenia wraz z innym dokumentem
stwierdzającym teżsamość osoby, 2) z,aświad .. '

,

r

t'

Uporczywie
obiegajll Łódz pogł~ski"
jakoby obecny Naczelnik siódmego Urzędu
Skarbowego ,p. Ra~tawicki, mial cqś wspólnegoz tym Rastaw,likim,. który w czasie:.walk
z UkraiIlcami wykazywał wybitną rolę w znę~
czenienie o rejestracji, 3) świadectwa szkolne~ ,c,,&niu' się nad be; bronny mi Polakami.
.

ni'

czy obecnie p. Rastawickie~o . ~ Ultraińc~Pli, .
dlaczegop. R. nie co~tal przyjęty do ZWl(lZ"
ku Urzędników Skarbowych" wreszcie. dla:c~e. .
gop~ Rastawicki nie wystąpił przeciw. p.Mo"

licowej z oskarże.t\iem ,ooszc:zerstw'o.

. ak'

. . Możemy zapewnićp.R.-źe $ł}. wypa 1
k1edy zacząć mówić, niż czekać na to .by

. Hzemieślnicy prócz wyżej wymienionych
pr2edstaw:ić świadectwa

. Podobno p .. Rastawickiem uczyniono zaczęli mówić inni...
(W.D~)
nawet konkretne zarzuty - epilogiem czego I
c~chQwe"
miała być rozprawa w sądzie w dn. 3 b. m.
.''10
•
~.,,' '.' ..
()soby uchylające się od obowiązk.'u~, za Nr. 18561 .. 29 1929 roku·fł, Słuw. ~Ujti..HatfJIICkIC.
zgłoszenia się, do spisu oraz osoby, zg-łasza-"
Chociarz zarzuty skiłrowane przeciW',-p.
'Dnia 20, X'f29 r. o godz. 6.~0 po poł..
iące ~ię z przyczyn nieusprawiedliwionych po:;. ~" przez urzędniazkę jemu podwład~ą, p. M?:''f Ks. Kanonik Kuc~yński'wygłosi pogadankę
po termlnięulegną karze grzywny do 500 zV rJcową zostały rzekomo w ostatme) ch~~h I z przezroczami p~ t. "RZYM" 'IN . Stowarzy~
lub a.resztudo 6 tygodni, albo obu tym ka.. cofnięte(?)nie mniej iednnk, polska opmJa; szeniu Sług KatoHcldch, Piotrkowska 103. le"
rom: lłlczni..
(w)
publiczna rnusi wiedzieć, co l~czyło-lub J'ą,~. wa, oficyna losze piętro.

dokumentów winni

Z

I

h

Zebra nia

•

konłrcln9

Q

"Jut~o'o godz,,9. rano, 'obQwjązanisą. do
p .los~enla., na z~branla kO,ntrolne ,do lokalu
tg~U. Łodz-mlasto 'I przy ul. ,Nowo ..Targo-

We.l}8 ł s7.et~g0:Wl rezerwy i pospolitego ru~
&,%ęnla,~. bronIą 1 bez broni (kat. A.C.D.,
w%gl~dtlIe Ap C jeden C dwa} mężczy:źniur,o~
dzenl w ,roku 1904 zamieszkali na terenie 2,3
5ł 8,9 kom. poL o npzwiskllch na 'litery: H,l,J.
'.'" Uo.lokal.u ~.K,~. Łódź~MiastoII przy
'.qł~ NoWp"!Cegleh:lan~l 51 f szeregowi rezerwy
ospohtegorusze'luaz bronią i bez broni
dzeni w roku 1889, zamiesz.kali na terenie
."om. pot o nazwiskach na lit. od A doZ

(~ł,cznie.

PClmnik'ks. 'Skorupki

ł

ID 2

fi

....

l

Jak)uż donosiliśmy wczoraj, prace nad 1 drzejaka.
wydobYCIem zasypanego żywcem Andrzeiaka l
W nicskując ze stanu zwłok, śmi~rć na..
Ign~cego, ci,t:śH .. zatrudnionego . na odcinku hwiła wskutek uduszenia, ~dyż na ciele trar?b,ot kanahzacYJnych przy ul. Krzemieniec" gicznie zmarłego niema poważniejszych. usz..
klej t.rwały całą noc. ." ,'.,
"
kodzeń.
'..'
Cel<:m umożHwienia pracy w nocy nad
Należy przypuszczać, że Andrlejak bę
wydobYCIem zwłok, urządzono sJ?ecjalne oś- i dąc przywalonym ziemią żył jeszcze dość dłu
wietlenie kanału.
go, gdyż spadające belki oparły się o twardy
W dniu wczorajszym o godzinie 8.45 brzeg wykopu i w ten sposób ochroniły AD..
rano po ca-łkowitem urządzeniu nowego . bel- drzejaka od n aty chmiasŁowego zmiażdżenia.
kowania, zabezpieczająćego brzegi wykopu,
Zwłoki tragicznie zmarłego pr2.ewiezio~
,1 usunięto resztę ziemi i belek i wydobyto no do prosektorjum przy ulicy Łąkowej. ~dzie
skostniałe. już zwłoki nieszczęśliwego An". poddane zostaną oględzinom lekarskim. (w)

.

I
I

I'

.j

II

'Przedwczoraj , odbyło się posiedzenie;
komitetu budowy ks. Skorupki, na którym t
wybranorniejscena pomnik przed katedrą l
$.w-.Stanisława Kostki, Pomnik ozdobiony Przezca1ą noc armjarobofników ~orączko"l nie rozstawał.
Wczoraj około godz. l~ej popołudniu,
będzie płaskorzezbami. jednego 'z. więcej zna·> WO J?racGwała na odkopaniem robotnika An...
nychrzeżbia~zy i otwarcie nastąpi w roczni- drze]aka. zasypanego przy'katastrofie kolek.. I gdy dzieci wróciły ze szkoły. Staś w1.:iął
. . ,.
, skrzypki ojcow skie, by grać i ze zdziwieniem
cę bitwy radzymińskiej w roku _1930.
i tora. .
Do f??dziny B-ej. rano jednak nie zdoła.. stwierdził. że wszystkie struny popękały.
l no natrabc na Jego Ciało.
,Andrzejakową tknęło złe przeczucie, jeAndtzeiakbył szczęśliwym mężem i oj.. 8zcze poprzedniego dnia wieczorem Andrte, "
.
l (!t;m dWQiłZ~ dzieci 10,.letniej Wandzi i 13~Iet..
jak wYQ'l"ywał na skrzypkach rz,wne m$Jodj~.
Komitet nowopowsta;ąaego .Pr~edszkola l nIego S~as~a...
, W chwilę póiniej . do Apdrzejakow.j
p~ręłjiśWłKrz'Yża ~a.wiadaIJlia, rodzic6w gra" l
!lZl€Cl kochał o~ro,mnle..
przyszła SĄsiadka i Q~Qajpńłl1 jej hiObowł\
gDłł~ych'Umie~c::ić d~ied (iwa w przedszkolu,
Z wykl był mawlacdo%ony~
wieść!!,
tę zapjsy PfzyJłPQWane· sącodzięnnie od I!.
-, Gdy. umrę. to włó'żde mi fotQgrafje
Zro~paCZOll_ matka i dziecL szlogBając
4 .d" 7 po południu w kancelarji przedszkola, . Stajia i ~Jandzi do trumny, bym się z niemi pobiegły na miejsce katastrofy,
W, lpkalu Narodowej Organizacji Kobiet, ul.

I

I
j

yrz8Uszkole

l

Si.ł1ki~wicza N1f 23.

l.1 astr

ł

•

II

1

"l sztUb. a

l

Majster cecho~YfP.Antotli Socha~ki z
ulicy Podskarbińskiej 86, jest potomkiem stareg9 roduszew~kiegp. f\,1Qźerny śmiało dodać,
że' wstydu przodkom nie przynosi.

TEATR MIEJSKI"

wezwa.no~
majstra

p"rzynleslono
..
strych, puka.

't Dziś niedziela o godz. 5 pp. i wieczorem
o~.~. dni następnych do piątku włącznie silny
Qli,Qcjonujący dramat wojenny. L. Franka

.,Karol i Annat'

P~pularny.

dwa razy
do'akonale wysławicna baŚ!l dramatyczna Jul~
jUlIa SlowackiegouBalladyna"
. Od poniedziałku frapujący melodramat
W tf~ech aktach Arago i Vermonta
.
.
"Pamiętniki Szatana(f _ .
". Dziś niedziela o 12 w południe po raz
u
ołłaŁni uZakl~te T rzewiczki ,.

;~~~wd::~ry!:rni ,posłuszeństwo, więc

Teatr Geyerowskt
D~iś,'w niedzielę dwa razy'

skiego, żeby piianemu do rozumu przemówił",

Ale nie pomogło.

Cegłów

--

starczy mi do wieczora -,odrzekł pan Antoni - a jak chcą,żebyrp ni~
szmyrgał, to niech tu przyślę butelk4luksu~

soweiR~dzą sąsiedzi, rad.ą. Ppwi"d"ią. j;ę

Odpowiedzl Redakojf-

niema
wódkę.

innego . wyjścia,

A,

{

",

50 'Broszy.

·u nerw~wo chcrydl iderpiąr:yth PSl"
woda \

IQf.:dca Franniszka':'J6zefa pr~yczYDia się do
dobrego trawienia, daje im spoko.lny, wolny
od ciężkich myśli sen.; DoświadC7enia słyn'"
wyką:ralY1 że używanie ~O".

dy Franciszka-Józefa jest .nieodzownie wska

lane,' nawet wnajciłź,~ycb wypa.dk~ch t.ier..
pien, rrrzgowyeh i mlecza . pacięf~Q:wegQ,

",1:rzebapcsłać PO.

b,., u t ęlk" ęł '·B
1_
. o leA.

I

I

Im Ż', 1&.· .·

Z

być

1 __1

Wlą;Mł

m..J:Ul

Nawet paf! pałlŁerupkowy f ktQl'ego

'"

I

.•

I Księgarnia

poleca -

Z

t(\~zka"

"

t."
a ł· I.'

Łó~ i, Na r utmN ieza (3z' e' na) 2· ~
_ _~i'Dlł!I~!II1ftiIllOlllISilll'if~łlill.hi

luksusowej niema wmalych bu-

tylko. wlitrówka.ch po siedem zło'"
I telkach,
tych.. Złożyli_się. Na osobe wypadło nie. cale,

l,

DJchnęurologów

wont,

Sprowa~zono czeladnika, BOlkę. :Kęsinow..

aP am ięthlki Szatana".

cbkznlełag()dpie działająca naturalna

może

I

Dziś, niedziela dana będzie

."11#

składee, i nd~dl

bo'

-- Nie, bracie ty mój """- odpowiada pan
Ąntoni - tu ci wejść nie dam. Pr.zywiąż
,gratyfikację do Hnki f którą spuszczę ~ cuu:lw
poniedziałek jeszcze 'sobie poprawia. Ludzie iuie martw. ~ię o resztę.
.
powiadają. że to "szewska trzydniówka".
. Tak się 1:eź stało# Majsterwciągnąlbudę,
Wczoraj niestety panu Antoni~mu za.. uderzył o dłoń. przytknął do warg i długo,
brakło wódki.. Z· rozpaczy w!:zedł na dach długo nie odejmowaI. A potem Schylił sławę,
swe~o 'Z-piętrowego domu, rozebrał komin na przytulił się do belki i za~.ął~
,
pojedyńcze ~egły i ułożył je w piramidkę na'
- Olaboga - lamentowała majstrQwaks'wlał,Pa:tieemO. d. s.trYChUf przecin,a j. ą. c . komult:kaCj.ę ze on spadnie, spadnie i kark Slobie skręcił
, - Czego tu stękać - zG::"omil ją post...
Odpocząwszy, siadł na krawędzi dachu f runlrowy- przynieście drabine.
zwiesił nogi nad podwórzem i jął bombardoPodczas delikatnej operacji, nieprzytomny
wać przechodniów. Co wyjdzie jaki sąsiad. majster wyślizgnął się rąk zbawców i rUllął
albo sąsiadka, majster cap za cegłę i jak nie z wysokości pierwSZoP.go piętra. Lekarx po ..
szmyrgnie! Strach opanował lokatorów.
1 gotowia stwierdził potłuczeme pleców, zap~w ...
Zebrali się w bramie, radzą.
Wybiegła I niws:ly przytem, że do soboty . si~ zgoj.
pani majstrowa,reee załamuj,e i woła:
VI domu panuje spokój. Majster i. pi.. ,
- Bój się Boga, Antek, 8zliźże z dachu.
I co ci tez do głowy strzeliłoł
- Odejdi, baho - odp'owiada majster- ~_ _ _ _ _ _ _ _IlI==_
..•'CIIfil!.!!lII&iIlIl!li!llllI!!l1!lll!_~_.i!!I&C.1

Tęatr Kameralny~

Panią 'M. ,Wiś. prosimy O nadsyłanie
iwoleb ąpQ$tr:z:ę:i;eń gd)'i są bardzo trafne.

drażnić,

szczęście.

W'. yeh pwany w jędrnych tradycjach.
Oziś,uiedzięlą p
godz, 4pQ południu,
ijutroł'lcmed1.i,ałek, ododz. 7.30. wfeczQrem nauczony>~zcić wszystko, co świadczy atęp':~:,c:eXlach : popularnych pr~eqstawleJ;1ie ,dl.a żyźnierodowej,pan Antoni upija się każdej
z.yd,ów ,.Mira Efrosł~.
.
sbboty, niedzielę spędza przy kieliszku, a w

, Te~tr

wziął udział w
nie

TO

M.......

-1~~
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WiHUM

i'ffi5T?

fORTEPiANY!
PIANINA
FISHAR ONJE
l

t'M9

nabyć mOZDa dobrze. po cenach przystępnych
i na dogodnych wart'snkach. spłaty,

W SKtADZIE fORTEPIANÓW I PIANIN

"K

L

Łót!'ź,

I C

Pill;

Druciane

PlbrkBny

I

Iluwska 67

.. Rabib:" do' robót
betonowych
we W87.ys"tkich metalach
wyrabiają i p'oIecają

810a

SZYBKO i TANIO.
Wynajem instrumentów na koncerty i uroezytości.
KUPNO~ 'ZAM1ANA.
WYDZIERŻAWIENIE.
Największy dom branży fortepianowej na miejscu,
_-: - Obsługa szybka i solidna, - - ,Uprasza się o odwiedzanie skladu bez zobowiązania

IkGłajczyk

. ŁOnŹ, KilińlkiG~o 167

Ceny przystępne..

załotlnlo1881

Rok

Pledonk
Tkaniny

IWBDgieUcl8 lit 15

przyjmuje z oprocentowaniem "
Wkłady oszczędnościowe w .Złotych
z wymówieniem i na kazdeżądanie'
Wkłady oszczędnościowe w DOlarach
innych walutach obcych, zwrotnie.w Dolara«;fh itp

Gaza miedź do filtrów

TEL. 54-78 i 24 .. 72 m.
strojenie,. transporty uskutec:fniają się ,

Reperacje,

Spółdzielnia z ,ogr. odp_,

T

I

,Z~LIT\iiID

wszsiais OPSPDCjB .bunkowI

K

I

Y
.

Wynajem kaletek stalowylh (SA:FES)
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Otwieramy7-my sezon wydawniczy
najpopularniej,szego wydawn!ctw_·

OL-

LT

kslą2kowego

I

którego, dotychcząsowy dorobek wydawniczy sięga itnponującei cyfry trzech miljonów egzemplarzy. Wśród autorów ~woich
Bibljoteka Domu Polskiego notuje na.zwiska: Bandrowski]., Barszczewski St., Cieszkowska Z., Czeska-]\1ączy:6.ska .Mol
Daniłowski G., German J., Gruszecki A' f GoululickfWJ.,Kiedrzyński St., Kisielewski Z., Klem~nsJunosza, Kraszew..
. ski J. I., Krechowiecki A" Lepecki M.. Luh'sławsld W.o lVlacięjowski J, Marion, Olechowski G' f OssendowskiF. A"
Orkan Wł., Perzyński Wł., Rapacld W.• Rodziewiczówna M., Savitrl, Sewer, Słoński E.. Strug A' f Szpyrkówna M. 'H.,
T etmajer-PrzerwaK., Wierzbiński M., Winawer Br. i wielu innych, jak również cały 'szere~ naj wybitniejszych pisarzy
obcych O ",~szechświatowej sławie.
.
Na iyczenie tych licznych tysięc.yc:z:yteJnikÓw polskiej .książki, których nie zadawalnia lichy druk na . lichym
p.ąpierze i pospolita treść' ksiąxki.
,', ,

I LJ T KAD

UP L KI

imienia całkowicie typ książki i
\Od dnie lpaidziernika, ·r.b.wydajemy.

'6 wIelkich .tom6wp
' .••....

'

•.

'

••.

"'"

.

•

. . '

•.

'.

formęwydawniotwa.

wieśtiowych

. ' .

.

o

....•.

'.

kwartalnie
.

.

'

I

·(ęo~'f"a( tygoql1ięton,ll,z . ktÓrych każdy .zawiera. przeszło 200 stron druku· na grubym i doskonałym papierze dziełowym
W p~zepięknejwielobarwnei .ok,ła<;łce. .
.>\ ' .
'.
,
..
,
~
.'
6 wielkich arcydzieł. niezmiernie ciekawych powieści, z których każda jest niezwyk~em wydarzeniem dla ezy
telnlka. 6 książek na najwyższym poziomie literackim. .
, '.
.
.'
'. . ; BiblIoteka DO.~u. POlskle~o! jedy~a dziśwPolścc:twort:yć będzie najbardz}ej wyborowy komplet dzieł współ
czesne] lIteratury polskIej l wszech8'WlatoweJ~ ,a poza~em kazdy prenumerator otrzymuJ~
.

j

3

bezpłatne

.premjew. kwartale
na

1 'Albumowe. wydawnictwo na tematy populąrno-naukowe ilustrowaneca 80 ilustracjami
Iuk_usowym papIerze
2) Obraz ścienny (autolitografja, reprodukcja barwna) w wielkim for~acie 350x500mm.
3) HMagazyn lIu8trowany'Jj W którym: kobieta znajdzie 'Wzory ,mód i robót ,ręcznych, młodzież go .. \
dziwą rozrywkę :t nagrodami, a wszyscy milą i ciekawą . lekturę.
. .
Prenum,erata kwartalna łącznie z przesyłką pocztową tak książek, jak ipreinji.- jest niesłychanie niska i wy-

«odnie rozłożona, gdyż wynosi

'II 1

III

., _.

(dwanaści,e)

które można wpłacać w dwuch miesięc:tznych ratach na konto P. K. O. 9719 w.ka:idymUrzędzie
pJ:zekl\zem pocztowym Da adres: Warszawa,Nowy Świat 15, BlbJjoteka Domu Polsldę80.

Pocztowym~lub też
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S'p..Akc. Handl. - Przemysł.
, Ł.,' 'J,,'
K
KI,

Oddziałw'Łódzi J . Kili6sk 1ego

S I

posażene

ko'ksu g torfu i, drzewa

dowęgla J

·LI '0

ŁA

Y

laklld ugrodnlczy ,

.wyłożo,ne cegłą'ogniotrwałą

i

po.lt'tca w wielkim wyborze - -

JE~~

'1

'naj

:

Owo~cowe

T'
nadzwyczaj oSlczt:dne"
w przyrząd 'regulacyjny

D

-

"

,~.

starym. domu I P'f centrum
, blISkO parku 1 przystanku tramwajoweio.
Oferty pod ,.mien:kanie fł do adm. "ROZWOJUff

.......... ..........

70, telefon 84,.;'

~

ra
III

j

III

Łód.ź,

SiG,nklewicza 59 tel, 15-94,

ornamentow~,

surowe, matowe, Of'ć'Ul. s!łklel'\iebud~wli,
. menty do nnię"ia szWa poleca po Ct nacłl Ji:~~h,

...ł~.~

.1, O Jej n i t Z II li. "łwna '14u 'W A a A, ,Szkłu imjpekt~;;\ve w wielkim, wyborze.

Ucztln!a 'PI'OktscznBj
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RoudIowoścl

la

a
Ul

I

(:tętro

RO:!pf1(z,!cle n~Vty[hkurs6w:
Księgowo~ci

,
','

odzący,

:seaon!

DAMSKIE według, najnowszych źagranicz"
"
nych. modeli poleca,
'" ' ,

OA'ZYN WYKWINTNEJ KONFEKCJI DAMSK..

~,,'lU\SMAł\i 6łównaNr..

1 róg

J.Jarocióski
,. KQDstant'Dn~~ka.5'

~-=-

Pi~ttkowskiej

fD'fI1llłI8zP~:~~
"

znaDa

Z IOBlk

od 16Ó2 roku,

2641""'-

'li,IIJaJA\ żol"dek ohronią cd ..€łlimżłl,aatł1l

a.rpieńwąłrOb"nadmi~rnej otyłości a ..'r....·
',znulI, i.u:tcrze6 krwi do głowy uśmiereają he
••nolcw czyszczą krew i pUY" skłonnośolach
cb_h.licl' SąłBQódnym środkiem prJlt:!cl&y"
'''''''iiląeYir. - Utycie 1 do 3plgulek na dobę
, '~~nl\ pudelka d135 wyi'obuapteki

"6

KARCZEWSKl,. iUSZYNSK.I
X"dit

'VI

.~ łł'~IIUI.U;;Ił; Tt\\badulI4
8kl.dathz,,~AKONNlKlEMa

aptekach,i

Języków

jest

"

W fz~tłzie ,tło nabycia.

j'

•

SNIELNO.BIAŁY

Stenografji

',Pisania na nlCiszynie

"f"
.
• ~ Hof manna krochmal
ryżowy i błysztz

law.naul.Piotrkowska lltt<

:,i~!"tJrzędni1:o~, na harchd do~~c:I?nxch warunk.
t.

Korespondenc~i
,
.Arytmetyki handło.wej

. -I ",YSIĄCE

,

Wyłączna sprzedaż

chorych na kaI"
t"a,r
Ż,
ołądka,
WZ,d,ę, c,tel ku,t F.Głupla, PO,łudntłlWI
" cze ,bóle, ' niestrawność.

2& t. 15.. 32 Łódź

..;..--IIIIII!'W-------.------.
.

brak apetytu,'ogól11e osia- __..........................

~r:.i~~a~~I:~iM!isf!~
nego na. ~aly świat Dokto ..

uc:łi

podat1~~Y'łvychj
.za~ład~nie.i zal:~.j;kni~de'
ksiąg handlowych. Zestawlenle bllansow, h~wlda'"
cję przedsiębiorstw oraz wszelkiego rodzaju kontro '

, ra pietlaf profesora, tJni . .
wer:;ytetu ,', Jagieloóskiego '
Żądajcie bezpłatnei
pouczającej.
Li~zki., ~ apŁekap

szury

dobry

organizator i znawca spraw

przyjmuje

bro-

Adręs:

ass5~

Iter-, ila 51st

lę.

~

prGwad~enie,

Adres:

ut Andrzeja 33 m. 10

________- - - - - - - - - - - - - - - -______________aa
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. Ogłoszenia ;
·.obne. II

"ROZWOJ'" Niedziela 2'0
tró-iC"1mtS~łIofI

LZ1

Do akt Nr. 1157 1929 r.
O G Ł O S Z E N I E.

ohzebny furman bezdziet
ny na wieś do gOli>po~
darstwa. Wiadomość W.
Kuligowski Nawrot 15

=

pażdziernika

"Mł~~'~

1929 r
1

:.

Do akt. Nr. 1741 1929 r. ~
O G Ł. O S Z E N I E.

N,;A'·

YPłAT~
p a I ta
t

Komornik Sądu Grodz..
Komornik Sądu Grodzdam~jie, ~ęlltle
8776-1 kiego' w Łodzi, TOMASZ fkiego w .Łodzi, TOMASZ
, llCZ~lo.skle_
.
.
CHORLELSKI,
zamieszkaCHORZELSKI,
zamieszka
..
• fllI • • • • • • • flraczka i' slużąCi;i .są ;po- ty w .Łodzi .przy ul. Sien- ly w .Łodzi przy ."uLSien..
'~
I
nil l
•
trzebne do pralnI. Zlelo-/ ki~wic:.r:a.. 'Nr. 67, na zasa- ki~w. icza Nr. 6•. 7. f na zasa8l,6"Q_=1
&,Zle art. 1030 U. P. C. dZle art. 1030 U. P_C•
.". ~'H~1:l ~O D sprz eda ,4 ~ n. a 28
= ... ,,=
':I
"ł .
. .
d b
oJ;!ł,asza/ że w dniu 30 paź- ogłasza, źe
dniu 28 paź ..
,~,; ~zica ~lllleJica b o rZ
d~iernilta 1929 r. od godz. dziernika 19Z9 r. od godz.
ac dPO rzeZ~ła, o _ 10 ranO w Starem .Rokiciu 10 rano w Łodzi. przy uL
··:.i 050 °l':v
Płotr~~owska
lXi AKŁAD T.apicersko· S to" 1
e; a9zac
t a a
I~~ larski B'-ci GOBAŁOW 1ę
~g~ ll~s op d
gm,
Brus
odbędzie
się
Piotrkowskiej~
pod
Nr.
17,
lU
wejście l~sze piętro.
sw1a
l d sd
tY o. zp o .rem136
J" sprzedaż z przetar~u PUM odbędzie się sprz. edaż z
S iep k iewicza 40 j Sk 1a
r
ec wami rzelaz d
m.
bl'
h
,.5.
l
'
bl'
MebHNAWROT 8 pole- front między 3-cią a 5..tą
. lcznhegdo rJu~ om OSK
clIf k~a ~ Phrzetar~~ pUl' .1c-zne go ruSKŁAD
FU'TER
camy na dogodnych wa
8764-1 zącyc. o oze.ta
u l i C . omoS81, na ezącyc h d.o J~
runkach urządzenia pokoskladaJących SIę z kasy o" koba
Berysza Gepnera 1
i Zakład" Kuśnierlkl
lowe oraz pojedyńcze me- PP ZYJME posadę mamki gniotrwałej oszacowanych składających się z 200· swe
bltrównież };'osiadamy na lachodnia 22 u p. Kodo· na sumę,., Z1. 700, zgo~ni~ trów damśkich i . m~szyny ł
S~,WARCMAN
składzie otomany, tapcza bańskieh
8756-1 z art 10 jO U. P. C. nlze), do wyrobu swetrow, osza.. "aru~owicza 42 ',sltl'ep uon
ny, . fotele, krzeska,' stoły .~oW~nl! U
Si ~E ceny szacunku.
. cowanych na sumę Zł. 19,00
.
łowy) Tel. 66 - 31
i t~ d
I.I 'LftbD.!e
; ·mi•• Z..... I'. Łódź.. dnia 7. X. ł 929 r' Łódź dnia 23. 9ł 1929 r" poleca gotDWE' futra di;\mski.
uftu
II
.. a
'
męskie oraz skórkipojedyńcJe
POSIADAMY ładnegos~ ~IH
=»,;:
Komornik
'Komornik.'
wSlI:elkiego rodzaju, po cenlce
podarki do sprzedaniaprzy
TOMAsz 'CHORZELSKl
SZ CHORZE1SK
prz}stępnyth l na dogodnYllh
lal,acb, "oraz majątk; ziem· :*,c>odstąpien. ia.' skle. p' i piw
TOMA.,
J.
warunitach. (bejrzenie nie oboh
wiązuje do kupna.
sklei' domy dłochodowe, S~~ niće.W iadomość 6-:- g o
Do akt Nr. 1266 1929 r,
Do akt Nr.. 1768 1929 r' P.P. krawoom udzielam rabatu
rntyny w.odne, p ace przy ierpnia 4
u gospo arza O G Ł O' S Z E N l E
lesie poleca biuro pośred..
8744-2'
. . .. O G Ł O S Z E N' I E.
UWAGA!
UWAGA!
nicze Borowieckiego, Zgierz
Komornik: Sądu Grodz..
K
ok S d G d .
Panstw.
Urzędnicy
.. ezki
Pan:ęczewska 3, obok maM Odstąpię 2 pokoje" z kuch kjego w' Łodzi, TOMASZ k· .omorr d .ą TOM.AS%Ź
Bez
w
kładu na sześdomie
,giltratu
6615--":'3 U nią na II piętrze bez CHOR.Z
.. EL.SK. 1, :zamies. z.~a'-I CFtORZELoSK. .zamie.SZka...
wygód od 1 listopaaa l. b. ly W ŁodJ.l przy ul. SIeI3- ł
Ł d .
l S'
,
sięcżne spłaty!
DRZEWKA ikrzewy owo- na ul. Franciszkańskiej w Idewicza' Nr. 67, na zasa- ~ w. 0ZI przy. ,u. len' Pierwszorzędne . palta damskie
cowe, ozdobne konifery, pohliżu fa.bryki Biederma'" d .
t
1030 U p C kleWlcza Nr, 67, na zaslł- i m~skie, swetry, obuwie, ohod.
niki kamGarnowe i hau elniane
-róże 1 byliny, ,. winogrona na. tylko chrzścijaninowi. o~ł:sz:~ ~e w dniu '30" ;aź= dzie art_o 1030d p. 3~' C: towary,
kołdry, tiranki, . chustki,
az
, 9 nłU . Pd
i wszelkiego rodzajumater Wiadomość:
Wiśniewski dzie. rnika 1929 r. od godz. dog. asz!łk.· ze · w
bieliznę męską i iUdamskl'l oraz
2
d
nO.......
bny 'do ogrodo'w FranC18Z
' kanSI(·a
' L
} J
T;
d ZI,. L eszno
.' 3 10'
zlerOl a 19 l ; d'
f. o
wiele innyoh Z!rtykułów poleGa
J"al .'"...
U""~
o d go- 10 rano w 4..00
C go. z.
l
e.
m'l'el'scu Szkółki d'
.
. ' sprze d'
. rano30w ",",odbZl,d . egle. - .,KFE YT" Nawrot 151p
J"e·s·t ....
M« . ' .
zlny 7.~ 8 WIeczorem
o db ę d"Złe .Się
al: z ·
StÓl.'ńskieII{.ri'o Łódź-Zdrowie _ ........III!IIIIIIiI_ _................._ _8764
2 Phfze tar~,:
rl
bl' .. '.
. mana
II
o ę Złe
SIę
.
8640-1
__
pu ll~znegho Idu- sprzedaż z przetargu' pU'"
Doja.zd .tramwajem Nr. 15 ~
d"
. k . comOSCl ł na ezącyc
obI·' ~
h'
,,' l
8758-1 nO o naJęc1ą mlesz ame f '.
H b t IV' "hl' " .. kł
lczneo5oruc omOSCl nae ..
_ _ _IiI1I!iIIiIIIII_,_ _ _......................... U słoneczne, ,3pokoie Jt':llY Jt hU er
e l 8. 8 ż~cych do Chaima Szajbe
OM. ładny'
. z wy .trwałe)oszacowanyc
aJą~y.c się z asy °hS'nlo"
się z· urz ...a ...
.... nowy. ' mur o ... prze d po kó"1 l .k ue'h nla
na i' składaJ'Acych
.
'"t..
. . .' wanyw.dobrym . pun.. godami, niedrogo f WiadoZł
3 000
d' dzeu: sklep, oszacowanych
k.ie z wygodami ibudyn .. mość uL Hrabiowska Nr. sumi 1070
p ćgo !~l~ na'sumę Zł. 650
kami fabrye:znymt lita. zł, 14 l p. front.
~-2 ~e:~ ·szacunk~ . • nlZej
Łódź, dnia 7. X .. 1929 r"
95.000 d0. sprzeda.r!ja byle ~ki~i{I pokór='''z-:-k~h~'ią
na Chojna~h naprzeciwko
zaraz gd:Zl~ wskaze gospo- U nada.iąc.y się takie na
Łódź. dnia 8. X. 1929 r.
Komornik
0grodu 0.0. Eonifratrów
da~. FrzeJazd 91 . - 2 : pracownię Rzgowska 82 u
Komornik
TOMASZ CHORZELSKl przy uL 0.0. Bonifratrów
z
o sprzedania majątek 2 ~':. ~ospodarza
TOMASZ CHORZELSKi
i. KoŚCiU.s
. k.i6.50
p.r.ze.p
lecz10.50
.. n.i.C., ą. .
w
cenie od
zł do,
-'''włókowy ośrodek. fol-~
' ..'
8770-1 _ _ _ _ _ _ _ _Dm"""""""'~,·.
.. zł. za metr kwadratoWY.
~arku, Z zab.udowa~!em j~lilypoź)'czę (dam) 2.200 do
Do akt Nr. 18831629 r
Wif'\domośćmierliiczeg o
lll:wenł:an:em zy~ym l. mar Wl ar 6wna pierwszy nu..
O GL O S Z E N l E.
przysięgłego K. Jasińskiegoj
~~ym~ul.. 6"'go SIerpnia 44 mer hipoteki chrześcijani.'.
.
.•
uI.Radwańska .3 tel. 3~~96 j
~p$podarz)
. . nowi. Oferty do "ROZWO'"lk' Komorn~kdS,duTOCMrbAddS'ZZ"
8742.,....,..2 c' ,.
.d
H' t k lA
lego w~o Zl,
.'
"
.'
.,
lU . po u lpO e ~ 8772-1 CHORZELSKl,zamieGz,ka"
.
.
,
!lA~A. f~rte;~)1~ny fIshar .
.....
. . ływ:l.od~i przy ulicy Sien.1II ....
.
III
naJta 01 eJ
D
paniedo.'....Yi.spólne kl.·.e.• .w.. iC,z.a N.. r.. 67, .
z. . asa-... . .1. '
$~edale Chodkowsk\SIC~nlgo pokoju przysamot.. d:Z:le art. 1030 U. P. C.'
. .
. .
ldewK.za 25
oej .os.ąbieul. Naw,rotNr. oglas:z:a, że w dniu 28 paź ?aJkorzys~nleJ kupićmo~;
~""""",.....~......~......_"",,8....7....7.;;;.8_·_'),49 '>mieszkania 15 zastać clzierIlika 1929 r. od godz.' zna w społce przy cechu
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DEN.. '.

Zia' B'ł·ELA·. K.. OWSKA
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