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Właściwie to zapędzono do grobu Stre~
semanna. Ciężko chory szef orjentacji ugodowej Rzeszy wobec Zachodu starł sobie do

reszty nadwątlone siły zmaganiem się z buldogowatązaciekłością nacjonalistów i odwełowców.
Nic im to było, że Niemcy dzięki
konfęrencjom w. Locarno f Genewie. Thoiry,
Paryżu i ,Hadze wygoiły ,dokumentnie wszystkie rany~ Nacjonalizm germański potrzebuje
fanfar wojennyćh, zapachu prochu i krwi, grom
kich. haseł "Deutschland fiber Alles u , "Drang
nach Osteri"" śmierć popularnego zagranicą
ministra spraw zagranicznych dodała zastępom
ttStahJhelmu" i jego odnogom hitlerowskim
niebywałego animuszu..
Mimo wszelkich usiłowań rozłażą się
szwy dotychczasowej koalicji rządowej.·· NawSl!roś na~jonalistyczne irewizjonistyczne stron
Dictwo. nie'iuieckich .,ludowcpw"ftrzym'atte ·dtt
łt\d silną ręką Stresem anna przechodzi obee·
nie zupełnie otwarcie na stronę nacjonalistów.
Frzygótowania do plebiscytu przeciwko pl a"
nowiYounga, a właściwie przeciwko Traktałowi Wersalskiemu odbywają się szumnie i
hucznie. Towarzyszą im krwawe porachunki
na' ulicach Berlina między bojówkami nacjonalistycznemi i republikanami.
Protektor "Stahlhelmu" f prezydent Hin-

własnego

korespondenta)

ryskiej_wynurzenia Hindenburga uchodzić
muszą cbyba za dość wyraźną pomoc dla na
cjonalistów.
'
Ostrożność nakazuje unikanie wszelkich
horoskopów, czem i jak skończy się walna
bijwa nacjonalizmu cesarskiego przeciwko re
publice, konstytucji, Wersalowi.
W każdym
razie nie wolno nie podkreślić olbrzymiego
wprost przyrostu sił reakcyjnyeh i tupetu ich
na zewnątrz. . Głównej przyczyny tego znamiennego i dla niektórych optymistów zgoła
nieoczekiwanego zjawiska dopatrywać się na..
leży w niezwykłej ruchliwości nawskroś monarchistycznie usposobionego c1ężkie..go przemysłu.
Od katastrofalnej walki w'L:aglębiu
Ruhry zdof.ał przemysł p rzy pomocy wydat..
nych subwencji rządowy ch nabrać istotnego
rozmachu~j dziś już może on· nie liczyć się z
nikim iz niczem. Dymisja drugiego delegata
~iemie:C,;Dakjopfeien<;je. rep~ra~y,i?;~"o/- Parx:
'lU, była hasłem do separaCjI WIelKleg
pI~
tału Rzeszy od wspólnego pożycia z ustrojem
republikańskim.
.Nababi nad reńscy i westfalscy powiedzieli sobie - zarobiliśmy na komedij demo
kratycznej cośmy tylko mogli, c~as teraz. zaczą.ć, z~rabiać na przyrodzonym nam nacjonahzffile.

Rozpoczał się cichy

denburg pospieszył właściwie' z sukcesem re- \
akcji ogłaszając deklarację zatsrzegającą się
przeciwko wciąganiu go w wir walk partyjnych i przesądzaniu o jego, to jest gen'e
rałfeldmarszałka l stąnowlsko wobec rewizji I
Dawesowych rat odszkodowawczych.
Ponieważ prowadzący kontrofensywę pIe
biscyłową ministrowie socjalistyczni, a miano
wi~ie Severing, Braun i GrzesinskyogłosiH tuż
przedtem urbi et orbi przez radjo, że nie na
leży spodziewać się, od głowy państwa popar
cia akcji. zmierzają,~ei ,do obalenia ugody pa..

~."'l:.
s~<J!;;mD

sabotaż

zdobyczy

nowoczesne~o
ustawodawstwa socjalnego
zbytnio sprzyjającego warstwom pracującym.
Przy pomocy udzielonych przemysłowi przez
rząd złotych protez wszczął kapitalizm naro ..
dowy walkę z republiką. Jednym z głównych

l·

I

29

<l'

bastjonów oporu przeciwko konstytucji nie..
mieckiej je3'\; obecnie potentat bankowy z do
by oslatniej, a mianowicie sfuzjonowany wład
ca złota: Deutsche· Bank i Disconto .. Gesell...
scbaff:.
Niedawno temu na zjeździe przemysłow
ców Rzeszy w Diisseldorfie domagał $ię za"
wadjacki junkier z Deutsche Bank dr" Kehl
bez żenady i ogródek wyraźnej kontroli sfer
gospodarczych nad władzą państwową.
Te
same prądy i tendencje wojownicze ujawnia'"
ją al1rarne oranizacje Rzeszy odżywione zło"
tem olbrzymich,. subwencji państwowych.
Oprócz socjalistów i wyrostków. rob aczk~wych to jest demokracji-niema już dzisiaj
stronnictwa szczerze republikańskiego, a i
wśród socj ałnej demokracji zapanowały fer"
menty i demoralizacja. Centrum 1- "ludowcy"
grzęzną coraz bardziej w trzęsawisku monarchizmu; i niedaleką jest chwila odrodzenia
przedwojennych apetytów i przedwojennej za
chłanności Niemiec.

n

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _IIIlI.IIIII
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

W związku z niedzielnym artykułem "Roz'"
woju" pod tem tytułem, ostatnia poczta teIe ..
graficzna przynosi nam cały szereg skandalicznycn rezolucji o działalności czerezwyczajki w Europie. która to bezczelna jej działal
ność przekracza ramy publicznego bezpie-

l

szyć względami

Moskwy, która

zarzucała

im

kompromisowość na terenie parlamentarnym
i wykazywanie słabych postępów w organi-

zowaniu partji na terenie Szwecji.
Podczas niedawnego głosowania w par..
lamencie nad kwestją rozbrojeń, deputowani
komunistyczni zajęli - zdaniem Moskwyczeństwa.
W komueistycznych partjach państw euro- zamato rewolucyjne stanowisko i otrzymał{
pejskich f od dłuższego czasu istn.iał bardzo wezwanie przybycia do Kremlu dla złożeni;r
silny ferment, będący oddźwiękiem jawnego wyjaśnień. Deputowani odmówili, przyczem
rozłamu w moskiewskiej centrali, walki Stali .. wysłali obszerny raport, w którym wykazali
ną z Ryk.owem, opozycji ,.trockistów" i tych zupełny brak orjentacji naczelnych władz kOc'
wszystkich ewenementów wewnętrznych W minternu w sprawach szwedzkich. Między
łonie partji, które znamionują fozkład k.om- ił1nemi, list odpierał zarzuty moskiewskie, wierpletny~.,
dzeniem f iż w Szwecji rewolucja jest możliwa
Wystąpi€nie z francuskiej partji wybit- dopiero za 100 lat.
nego komunisty Laporte'a i ogłoszenie przez
W odpowiedzi na ten list, Moskwa przy·
niego sensa&yjnej książki o stosunkach, panu- słała do Stokholmu swych czekistów, w licz..
kupujeiewyroby pońc%o..
jących w partji i rozgałęzieniu organizacji cze" bie pięciu, którym "polecono" namówić de ..
sznicze w domu handl.
ki stów ~oskiewskich, wszechwładnych nawet putowanycb do przyjazdu do Moskwy. Tym"
na terenie zagranicznym, wywołało niemałą czasem władze szvłedzkie dowiedziały się o
skład fabryczny
sensację, tembardziej, że zbiegły sił fakty ze przybyciu czekistów, aresztowały ich za przyAl. Kościuszki 11
bycie do kraju bez wiz, z bronią i kompro'"
skandalem na ul.· GreneUe'a..
. '
front parter.
Obecnie przychodzą wiadomoici o hardzo mitującemi dokumentami, znalezionemi przy
ODDZIAŁ 'TOMASZOW MAZOW.
burzliwych zajściach w lonie szwedzkiej partji rewizji.
ale widocznie
Czekistów u więziono,
ul: Prezydenta Mościckiego lo
komunistyc.znej,spowodownnych wystąpieniem
postanowiła
działać
"radykalnie'"
Moskwa
olbrzymi, wybór od najtańszych do naj
z partji trzychwybitnyc~ komunistów szwedz~
gdyż przed paru dniami do redakcji socjali..
wykwintniejs~ycb. ~ ...,... _ - __ - kich·. Kielboma, Fleega l SamueIsona..
Ur:ędnikom na spłaty miesięczne ~_:! kawie
"Wszyscy ci wymienieniko!nulliB~j. ~złb~- ; si.ycznego pisma uF olkets Dagblad Politiken"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ llll1lllliil_ _ _ _ _ _ _
parlamentu. oddawna przeltab fnę Cle-' przybyło kilkunastu czek1stów, w tej lica.bie i

KOMU

laleiy

na oml~· I

~lanlu pienłe~lY

.l

trale::

bl;:rh~~sl{fi\l,

rbżnych

pr:zedsiębiorstvł

sO\\leckii pc-:1niąc.ych służbę wywiadowczą

na ielP '-.1C !'l$J~f~nlcznych organizClcji.
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DiA

uem ~BJ':;Clet!lł W Paryzu l rewelaCjamI BleSJe
dOWRkiego \!Itwierdzają. iż macki Cze"ki zaci-:
snę~y Slę we wszystkich stolicach europejskieb
i stanowią gl'oiną i tajemniczą sU", z którą
Ilaleiy podjąć wąlk~_

4.,

dorosłyoh

I

q

\
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RYGA, 21.10

Z Charkowa donosząf że prawie ze l
w$zystkich okręgów z Ukrainy nadchodzą:
alarmujące wiadOl11ości o całkowitem ulep o" \
wodzeniu akcji zb oi: owej , oraz o og61nem
przesileniu g:ospodarozęl111 przybieraj~cym for ..
my groźnej· katastrofy

KomunistU

ogłasza długą listę okręgów l

iż w Rosiisowieckiej

panuje brak wszystkich

Dl.
I

wymieniol1ych artykułów; .
Jak dalece korzystne były te tranzakcje
dla urzędników wymienionego urzędu dowodzi okQliczność~ iż podczas rewi~ii w miesz·
kaniu jedne!:to z tych urzędników~ niejakie~o
Karijaniego, który od 5-ciu miesięcy pełnił
obowiązki naczelnego buchaltera,..znaleziono

iłrZDŹ~ tiUJflatl

Film naukowy, ilustrujący powstanie k.on
stelac::ji planet ogólnego chaosu
~
we wlllzechświecie.
fl

PRZEZ HAOJO

które dostarcz.yły zaledwie 1-5 proc. preH-1 87.000 rubli w złotej walucie carskiej.
minowanej ilości zboża.
Aresz.towany zostal, iż pieniądze· te ,po"
p <Jniewai na Ukrainie daje się odczuć I chodzą ~ łapówek otrzymanych ·od 'przemyt..
wielki brak· work6w, zbo:i:e które. zO$tał~ już! ników~
dostarczone nię moźe byc pn:etransportową..
Poważne nadużycia wykryto, rówpiei: W
aedo młynów, co .$powodowało, że szere~ centt'li\InylU urzędzi(! iryg~cyjnym republiki
tt

mlyn6w jest nieczynnych, podczas ~dy W :tnia .. Uzbekistańskiej.. .Kierownik tego urzędu Hod~
stAch odczuwa ~dę dotkliwy brAk m~ki.
l żajew, b1at prezesa centralnego ko itetu wy"
,
W:$kut~k katastrofalnej sytua~ii Rad~ kon!!wczego lBowietów Uzbekistańu,l1l dopuścił
~omisarzI ludowych. zarządt?;iłiil~ aby mi~i~cQ" ,iQ d'~fraC{dacjj, której wysole ość sięgapowYIM
we Qdziały GPU . prz.eprowad2;lły rekWIZYGię iej 2!000,OOO Tubli.
. ,
.
worków w gospodarstwach włościańsk!c~f
Wres~cie w Moskwie wydar2!ył si~ wy ..
Wszystkie zaś wolne lokale, a. mianOWJCIQ.I
padek
sen.sacyjnej d~fraudacji w komisarjacie
. e.kwie i dom. y ludowe, aby były w,yko-rz.YS'" ludowym
spraw zagranicznych.
tan:e 'jako składy zboża. .
' .... Jednocześnie ~ . różnych :okolic kl'!łju na-I .
Urzędnik administrący jnęgo departamen"
p.łrw
. aiąwiadom.oścl . o .masowych zabóJstwach tu tego 'konisarjatu Btiltin zbiegł w niewiado~~d$tawicieli· władzy sowieckiej
mym kierunku, wyworząc ze sobą kilkanaście
sztuk hr~.1ap.tów i innychdrogqcennych ka~
.A.
mieni pochodzących z byłych l~osztowności
MOSKWA, 21.10
·W kaukaskim . sowie.ckim urzę dzie han" carskich~ K.amienie te, powierzono Bultinowi
dlu·· wykryto poważne nadużycia. Kierow~icy w· celu reąlb~acji i.ch na,giełd~iej\lbilerskiej
urzędu. otrzymując łapówki od osób prywab w A'msterdamie, Po przyjeidzie dm .Berlina
nych, sprzedawali ze. składów państwowych Bultin wolał jednak zbiedz 1 . niż jechać .do
,po zniźonychcenach towary wł6ki e nnicze f • Amsterdamu. Zażądzone przez. berlińską po ...
cukier. zapałki' i obuwie. Zapasy te przemy;- j Hcję poszuki,wa!l~a dehauclanta nie dały 'żad ..
.
.
canonadępni'e do Persji bez względu nato I go wjlliku~'

I

..

co

nla:

II1II

'truje za"
'''iBzami ple

;Setlst;\c11:tle~ą oc1krydadokonałdiiś ra-

. ~~aozi;)re~'.4?ml.{·Ptzy ul., Nowomiejskiej. 29
.w·Wa'r.s.~aw~ę,;JakÓb Gryczko; . znalazł ,bo"

zupełnie nowe,zapakowane były, wnien:iiec~

i ·owiniętę. sznurkami.
'
Dozorca· zameldował o. swem odkryciU
;W'i etp~ączk~'l'z~więr:t:\iąeą . •.~ 7zan:lk6wod nie" .11 .. kQmisarj~towi . p.. p., który ząwiado~ił' z
J,,:,p1~ęc~ićhlka,raiph;lQ:WtJlas~yl1Qwycl1.
Zamki te, kolei I dywizj()l1 żandarmerji. Skąd $ię zna"
l'
,
lazlv'i ·kto. pozostawił. zamki .. te, .zajęła .się
t~lll'· .•. Żandarmerja. ~t611a rozpoczęła w
tej
'
spra\\1ie' dóchodzertle. .. .....
", ,WBydgoszcjł:y przebywa orianizacja
skaut.6w nie.-nieckich, ...;.".. w Warazawi~ zamki
,karapinć'>.wma$zynQwych; . . . .
,
,,'
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12.05 Radiowy Poranek szkolny ~ P. Wanda Tai:rkiewicz opowie . ·da!SIY· ciąg
~.•. DzieCl.· Mi as. ta. "'. E.t, Z. arę.mbil!.Y.1. (WęSO
15.45

16,25
. 17.45

łe piosenki w Wy,11l:ouąn i u P4 Ka~. Sz;~r"
szyńskięgop . . ' . ' . . .
"Chwilka lotnicza4~ (Tępienie szkodnIków w ~o8RQda.lce leśnej i rolneVptzy
_POIU9CY . f:iąIDQ!otów i gazów:) wYi'łosi
p_orf 1vl, Ziembińt>ki. .
.
Koncert ,. płyt gramofonowych.
,Koncert popołudqiowy w w.yk. ąrkie~

z.

stry Polskiego Radja..
.
19 10 Giełda Rolnicza.
1950 Transmisja zqp>e1"yPozni:1askiej

Habibullah.
Londyn 21 10. Korespondent;,Daily Te'
)~.grr-ph'u' ,.' donosi z Alla:ha1;>abu"ź.e Habibul..
h\h przed opuszczenie,m Kabulu dOl)U$cil:się
niesłychanych okrucieństw. W kazamatach
cytadeli kabulskiej. zna. leziono . :,zma$akro~ane
zwłoki szeregu wybitl'iych osobistośCi. 'Międ~y
i"nnemizamordow.ani .są: brat· b~ .kr61a Ama'nullaha Abdul Medjit Chan. przywódca szcze"
pów prowincji Kandahar, Mohamed. U~~an,
Ola Z przyrodni brat Amannullaha, Chaiatąlla,
b. ministeroświaty~ Byli 'oni wzięci ja!ćo :za..
, klad:nicy.Habibullah. widząc że poniósł· ·os~,a..
teezną pożażkę, ks:zal ich zamordowac. ',l:j)'odlug ~ostatnich doniesień, w Kabulupanllje iupelny porządek.

>

':,.,W,:lakirnt'O wszystko· cęlu1
r l

(lyciowe rozbitki)

dramat pełen-Dl!pięeia
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Akcja opozycji zmierzająca do ro:zgryw- 1
Nadmienić trzeba że w czasie poprzed~
rządem prowadzona jest w dalszym Clą- l nIeJ sesji większość wniosków opozycji lewi-l
gu.
"
'
.
cowej. nie znajdowała ze względu na wybor .. ,
Wiadomo bylo źe obecny prezes klubu: ców pop~rcia na prawicy podobnie jak PPS J
PPS który do niedawna prowadził akcję two .. nie glosowała za wszystkimi wnioskami en- I

ki

Z

l

,rzenia Centrolewu, miał się zwrócić' do prezesa Klubu Narodowego p. Rybarskiego z t;a"
pytaniem jak się ustosunkuje Klub do wniosków Centrolewu które posta wione będą zaraz po otw~rciu sesji sejmowejt o wyrażenie
całemu rządowi votum nieufności.

I decji. Teraz ma

~o choć. zapytanie skierowalle przez organizatorów Centrolewu było pisemne..
Obecnie więc kontakt PPS i Centrolewu
z Klubem Narodowym zostal nawiiu:;any.

-

"

rządu

' k-1. p. D"
W olewo da poznans
ttrun-Bork ow"

W dniu 1'8

o god:!:. 6 wieczór zauwaprzodownik Policji Antoni
Sterecki na ul. Szerokiej w Kazimierzu nad
Wisłą 6-ciu osobników, między nimi mężczyz
nę, którego napotkał tego dnia rano w ul.
Ciemnej i który przed nim zbiegł. Sterecki
zbliżył się do owego osobnika, będącego w
towarzystwie znanych złodziej]: Włodzimierza
Filiwowicza oraz Frima recte PachulskiBgo
Judy i wezwał ~o do wylegitymowania się.
Przytrzymany oświadczył, że nazywa się Ta..
deusz Myszczyński i mieszka w Kł)bierzynie,
jednak żadnych dokumentów przy sobie nie
posiada. Przodownik Sterecki wezwał go do
udania się z nim na Komisarjat policji, a
wówczas rzekomy Myszczyński począł uciekać, zostal jednak przez Stere ckiego w ulicy
Józefa przychwycony.
W tym momencie przybyli Myczczyńskie
mu z pomocą Erym i Filipowicz i pomogli
mu wydohyć rewolwer, z którego Myszczyński oddal trzy strzały, trafiając przodownika
Stereclde~o w nogę w okolicę pachwiny i
przechodzącego EJjasza F uehsmana, 'ZamieszM d
N
' ka~e~o pr1y ul. .io owej .. r. 25. Mi~o ;rany
USIłował; Stereckl rozbrOlc Myszczynsklego.
żył

będzie wnioskodawcąo
Znamiennem jest te c.dpowiedź endecji
złożona została osobiście przez p_ Ry barskie ..

de-yzJlla

a-I

plywatną spra" e.

ręke

ID.

patrolujący

1

l

ski, żyrował był w Poznaniu weksle na bar..
dzo wysokie sumy na rzecz "sanacyjnet
kcji prasowej i że sfery oficjalne odmówiły
_mu obecnie przyjęcia tych weksli. uważając

ie za jello

I
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Konwent wielkiej loży masońskiej we
FranCji postanowił głosować przy wyb?rach
politycznych taw, gdzie do współz~wodmc~wa
stają jedynie ka'olicy i komuniścI, na lIstę
komunistyczną, przyczemwyrażono tylko ubolewanie, że komuniści wyłamują się z dyscypliny i wysuwają nierozs'ą,dne żądania.

, Polecił on-dyretorom dwóch szkół w
Bielsku, aby konferencja gron nauczycielskich zastanowiła się nad tern, czyby nie należało w
mod:itwach szkolnych opuszczać
"Zdrowaś Marjo". Grona nauczycieli miały
jednak więcej zrozumienia dla świętości katolickich i jak się dowiadujemy, oświadczy
ły, że sprawa ta należy do kompeten~ji władz

........ ~~:..'.

.Walka o szybkość na eceanl8

wyższych.

"Spraw8 ~dla każdego

"f?lękitna wstęga .oce~nu". którą. otrzy.muje najszybszy patowiec transta~lan,tyckI,
niedawno prz~szła z r~k a~~{ykansktch w
niemieckie. Zdobył ją Z!:HanOWlCle nowy pa'rowiec Lloyda bremeńskiego "Bremen<~
W najbliż3zym .czasie Amerykanie mają
~ad~ieję 'pobić rekord usta~owiony' P:Z6Z
8remen" Obecnie w Bostome wykonczana
fi . '
·jest
budowa dwu olbrzymow mors k'lC h , k.az'd ~
o pojemności 70 tysięcy ton. Według obhc~.e~
,instruktorów okręty te będą mogły rOZW1}aC
szybkość 65 klm. na godzinę i. przebyć pr~es
trzeń pomiędzy Havrem a' Nowym Jorklem
w 4 dnj •.

atoli skutkiem upływu krwi osłabł i upadł na
ziemię. Zawezwane Pogotowie
ratunxowe
przewiozło Stereckiego i Fuchsmana do szpitala św. Łazarza. Frymana i Filipowcza are'"
sztowano, z:cś na rzekomym Nlyszczyńskim,
który zdołał zbiec, zarządzono pościg.
Te~o dvia o godz. 9 wieczór zastrzelo ..
ny został wystrzałem z rewolworu powraca"
jący ze slużby posterunkowy policji józef Gzo
pek z posterunku w Kobierznie. Kula u~odzi..
ła Czopka w głowę tak 1 że śmierć nastąpiła
natychmiast. Podejnani o dokonanie morder..
stwo są znani i p0szukiwani przez policję ban
dyci Kac:Lmarczyk i Zieliński. Dochodzenie
w toku. Zacho~zi przypuszczenie, że Zieliń
ski jest tym samym osobnikiem, który postrzelił przodownika Stqreckiego na KazimierZB
legitymował j;ię nazwiskiem Myszczyń..
.ld_
W obecnych
stolmnkach
wzmoźonej
przestępczości, poliejanci nasi są. i1a każdym
niemal kroku narażeni na llI.iebezpieczeństwo,
Mimo to z narażeniem życia pełnią wytrwale
swój ciężki obowiązek, zwalczając skutecznie
szerzący sie bandytyzm ..

J

kllmur.rstami
"Gwiazdka Cieszyńska' opisuje w spo ..
następuj ący zarządzenie inspektora szkol..
clylidc~1rana ~ara
t sób
nego w pow iecie bielskim: p. K. Matusiaka

lasoni pod

stronnictwa narodowego. Jeżei! już nie chcia..
0110 iść z rządem to nie powinno było Slł~
angażować z socjalistami "Wyzwoleńcami" i
mniejszościami narodowemi zachować chociaż
wyniosłą postawę ,,Spenclioł i soiapon" czekając spokojnie na dobry rozwój wypad ..
ków.
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Klub Narodowy wido€tznie zwlekał z od..
powiedzią i (l opiero w ubiegłym tygodniu na
jednym z ostatnich posiedzeń leaderów klu ..
bów Centrólewu zjawić się miał p. Rybarski
i pono złożył oświadczenie w imieniu stron..
nictwa narodowego, iż klub poprze w, Sejmie
Illtcję PPS' i Cer..trolewu i głosować będzie
za każdym wnioskiem. o wyrażenie r%.ądowi
votum nieufności pie patrząc na to, który

,,'.W·1ł8

być inaczej.
się dobrem

Nie zdaje nam

"

prawdziwego

I

katolika przy kra i bolesna. Zdaje się, że u
nas pewne czynniki z katolikami już się nie
liczą. lnaczej bowiem zajście takie byłoby
niemoźliwe. T o powinno katolikom otworzyć
oczy, a pobudzić ich do czujności"
Nadmieniamy, że "Gwiflzdka Cieszyli..
ska" jest organem Związku Sląskich Katoli..
k6w, zapn;yjaźnione~o z Blokiem Bezpartyj..
nym Współpracy z Rządem. I w tych kołach
katolickich jut oburzenie na stosunki dzisi~ ..
sze, W których tego rodzaju występy antykatolickie, lak inspektora szkolnego p_ Matu..
daka są możliwe..

n

Wielkie wrażenie w życiu towarzyskiem eleganckiej damie. P. Harkney więcej się te..
stolicy angielskiej wywołała wiadomość, o nie .. raz zainteresowała osobą przystojnego cygana
zwykłem maJżeństwie 34-letniej owdowiałej
niż wróżbami cyganiuchy.
miljonerki Joanny Harkney z młodszym od
A później zaczęła się z nim widywać
niej o dwa lata skrzypkiem cygańskim Belą COl"aZ częściej, aby wreszcie zaproponować mu
Raddy.
małżeństwo. Oczywista, iż rodzina miljonerki
P. Harkney zapoznała się ze swoim mę .. dowiedziawszy się o tern mezaljansie f usiłD'":
żem" w którym zakochała się bez pamięci, w
wała wszelkimi sposobami powstrzymać kochniezwykły spo~ób. Oto pewnego dnia wybra~ liwą wdówkę od tego kroku. Napróżno jed..
la się autem. które sama prowadziła, na prze- nak, ~dyż p. Harkney postanowiła na swojem
jażdżkę w okolice Londynu. Uwagę jej zwró- wybrała się obecnie z erotycznym małżonkiem
cił barwny i ruchliwy obóz cygański, który w podróż poślubą de Włoch.
znajdował się w tym miejscu
gdyż policja
londyńska nie pozwoliła cyganom rozłożyć SIę
Dzienniki tutejsze podają za szwajcar- w samem mieście.
$kiemi sensacyjną wiadomo~ć o w?nalazku
p. Harkney jest osóbką ciekawą. żądną
szwajcarskiego chemika KIelbera, ktoremu U"
....,
dało się sporządzic', syntetyczny kauczuk: o I niezwykłych emocyj. a przedewszystkiem naW dniu wczorajszym do komisarjatu powłaściwościach produ,ktu naturalnego, a na .. , ' d er przesądną. Postanowil'a tedy skorzystać licji w KaEgzu zgłosił. sią właściciel .taksówki
ze sposobności i zwrócić się do jakiejś wróż~
w~ elastyczniejszy.
.
Motylewski Jerzy zamIeszkały W Kahszu .przy
. Kauczuk otrzymany przez Kleibera daje ki cygańskiej Z prośbą O postawienie kabały. ul. AL JózeHuy 25. złożył zam~ldowallle o
Zajechała tedy do obozu, a tutaj wóz jej osię wulkani:f.ować.
"
toczony został niebawem rojem cZ81'nowJcsych zaginięciu jego szofera Niczyporuka Ko~~tan..
teuo wraz z samochodem marki .,F ord nr.
Produkcja kauczuku sztucznego jest tań- II i czarnookich kobiet i mężczyzn.
re~stracyjny
Łd. lH668. Władze policyjne pre
sza od naturalnego.
.~
Z tłumu przedostał ~ię k!.l niej młody ł i
Wynalazek Kleibera został opatentowa.-r\ przystojny, mężczyzna ~łe~nie ow)3cla l'\.eddy ; wadzą erlt':q.iic:i:le dochc,dzeme celem odszu"
l,.aoia J;Hu:n.unego szofera.
(w)
~y w szeregu państwach.
J ~apyt~ł Ją, czeg«? sob~e zyc,zy.
,Usłysz~\~~Z~ l
t
le} prosbe. ka~ł leOne} 7. c\/ganek POWlvZ\iC
r
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Seftsacyjny wynalazek

Dr(tbna zcuba!
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TaJ·emnicze szp n
Nagła

śmierć Pawła Lambowa, którego

oZ poder:iniętem. gardłem

:znaleziono. o pó-lnocy
VI $zale~ie na pl. Bankowym, .przecięła proces
śledczy w chwili bliskiego dojścia do sedna

rzeczy_
Wizyta Lambowa w poselstwie sowiec..
kiem gdzie, za pośrednictwem szofera ta.mtej ..
szeg~, wręCZOllO temu wygnańcowi z Paryża
10 :złotych, obiecując mu dać więcej, gdy hę..
d%ie już "na granicy" - jest b. charaktery·
styczna, ilustrująca ustosunkowanie się urzędu
sowieckiego do. zmarłego. Lambow przeląkł
się tej nobiecankiu i długo tułał się po ulicach
Warszawy" nie wiedząc, co ze sobą po ..
cząć.

Paweł Lambow powiedział wiele, ale
jak słusznie znaznaczył jeden z urzędni
ków:
...:.- . Wszystkiego nie dopowiedzial... Bał
się wysunąć na forum tę tajemnicęf jaka ota~
c:z:a powód tej "wysyłki z Francji do BoI ..
szewji.
Tajemnicę tę z:abral z~' sobą do grobu#
W ubraniu Lambowa w kieszeni, gdzie
była pochewka od brzytwy, będąca narzę
dziem morderstwa, znaleziono zakrwawioną
zbiorową, amatorską fotografję (z dopiskiem
w języku rosyjskiJ:l'1) trzech braci: Jerzego,
Mikołaja i Fornunata o nazwisku C_ Obi to,
jak, zdołaliśmy się dowiedzieć, rozmawiali
z nim na godzinę przed tym. zagadkowym
WJlpadkiem.
Są to synowie b. pułkownika
armji rosyjskiej, późniejszego .oficeraarmji
Hallera, obecznieemerytowanego, zamieszka. lego.w Łodzi. Ci trzej chłopcy r z których
ttsjstarszy Jerzy ma lat 23, wyznania prawo':'
sławnego, w.kutekr6żny~h przeżyć czasu
wielkiej WOillY, $ą,zdeklasowani.
Na ulicy w Wars~awie spotkAli przed
30bą ntet:l1ajomego mężczyznę. który zwrócił
się cip ni<:h W języku rCiayjskim o info.rmacje'i
. T:ymniezpafom:YJ:n był Lambow, szukający i
. f,lQolef;111 PC) piętws:tej nocy, Pt'zespanej U k<:k ,I
lęj~r2,aJa.worskiego nąCł:lmi~lnejl02. Lam"

Lam bow mówił urywanie i nerwowo.
l\1iędzy jnnen'l~ opowiedziaJ o jakiejś kobiecie
(nazw!sk~ jej nie chciał wyiawić, była nią owa
stale .Jeszcze na7ywana "tajemniczą kobietą",
którt'\l nazwisko podaliśmy we wczorajszym
.. Ku,l')erz e Purannym CI: jt::'st to żona byłego
kapitana armji carskiej, Teresa Gorzkowa)_
--. Ta kobieta -- mówi! Lambow zdradziła mnie. Zawiodłem się na niej.
Sih,"e wzburzenie obywatela sowieckiego
wyjechać do BolI (przym·Il~.'OWO. mającego
szewjj .i ociągającego się od dłuższego czasu
z wyjazdem) zatamowało mu na chwilę dech
w piersi. Lambow nie mógł wydobyć zlowa.
Wreszcie padł z ust jego pod adresem owej
. ni~znanej przez niego niewiernej i zdradziec"
kiej kobiety obelżywy wyraz, zaq:erpnięty Z
rynsztoku nloskiewkiej ulicy.
- Tak jej wierzyłem! - mówił Lambow.- Pomagałem jej w drodze z Paryża,
Dzieliłem .się znią ostatniem groszem
Ale
w Warszawie na dworcu przekonałem się, że
o nic innego jej nie chodzit jak O to, żeby
mnie wciagnąć do Rosji, do piekła bolszewickiego. Ta kobieta mnie zdradziłaL.
. Gdy węzły znajomości, pod wpływem
wzaJemnych wynurzeń się zadzierzgnęły, Lamb?w wyją! portfel i na pamiątkę tego spotkaDla w obcem mieście z braćmi C. i z wdzięcz
ności za okazallą mu .pomoc i opiekę przy
wyszukaniu czasowego noclegu, wyjął fotografję swoją.
Jeden z nich ofiarował Lam ..
bowi swoją wspólną fotografję równie± z' ser...
dec:znym napisem. F otografję tę krwią zap]a~
mioną znaleziono w kieszeni denata. o. czem
wyżej wspómniano.
Po opuszczeniu jadłodajni, bracia C. odprowadzili Lambowa' do bramy cerkiewki.
ąyło wŁedyokoło godziny 10.;ej wieczór.\Widzieli ~njf jak tajemnic;zy paryżanin otworzył
drzwi dyżurki i usiadł na krześle obok łóżka,

r na które m leża~ pijany dozorca Padejko.
I ChJopcy pośpieszyli do domu na Freta.
Następnego dnia (16 b. m.) bracia C. z
przerażeniem· dowiedzieli się z pism o wy..
padku z Lambowem na pl. Bankowym.
Powtórzyli oni znaną z popr:zednicbopisów treść rozmowy, jaką prowadzili 2;. Lambowem, podkreślając, że ten podkreślał nie..
chęć swej podróży do Rosji, obawiając się
czegoś złego. '
- Nie chcę tam jechać! - mówił.
Ciekawy moment. Lambow podczas ba..
dania oświadczył co następuje:
- Gdy mnie wyrzucono z dyżurki i :nie
pozwolono mi przenocować. znalazłszy' się na
ulicY1 zdecydowałem
pojechać, do Rosji."
Niech się stanie, co chcęl P oj adę!
podczas badania Lambow mówił o sa..
padzie w sposób chaotyczny. Mówił o dwóch
jakichś mężczyznach niskiego wzrostu. Nie
wiedziat czego od niego chcą. Badany nie
potrafił jednak jasno .okreslić ich wyglądu.

Dowiadujemy się;· iż na salę szpitalną,
w dniu śmierci Lambowa, chciał' dostać się
jakiś nieznajomy. rosjanin. Powiedziałąn, że
chce się z nim widzieć' i pomówić. Bylo to
w tym czasie, gdy przy lożnchorego znajdowali. się urzędnicy, prowadzący śledztwo. Ta...
jemniczego "wizytatora" nie wpuszczono~' Kim
by!, o czem . chciał mówić z Lamhowemi czy
istonie ws;zedł na salę, p~ Wyjściu pr.zedstawicieli władz ~ ni(=! wiadomo.
PolIcja
sporządziła
plan sytuacyjny
. miejsca, . gdzie. zBaleziono Lambowa broczą~
cego w kału:zy krwi. Na planie tym uwidoczniome są plamy krwawe na sztachetach'
ogrądzeI),ia' skwerku. przY' szaletach. ponadto
mięj$ce, gdzie w' znacznemoddalęniu ·od.!ranm.ególeżała brzytwa.
Sprawa Pawła Lambowa tonie w mro"
kac h talemniczości •••
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"Wiedeńska klinika

medyczna", pismo
Umieścił tedy Steinach w dużym naczy... mastępnief źe chorohy umysłowe i róźne :tban;edycynie, opisuje ca.. \ niu szklane~. pewną jloś ć żą~ i. mu~h, po: czen~a są skut~.iem braku ·lub ni?dostatk."
l2:ereg· doswladczen
przeprowadzonych czem wpusclł tam zabę, ktorej kIlka. dm ; tychze sybstanc)1. W wy~adkach takIch rooz..

I

pOjwięcohe8p~ci~lnie
ty

p.rzez znakomitego uczonego dr. Steinacha . przedtem zastrzyk.nął ekstraktzrnózgu żab!. na na drodze terapeutyki temu przeciwdzia..
z d~iedziny wynalezionych prze1: siebie injek.- i szczurów _ l cói się okazało? Oto w 12 po- łać"
cyj, maj,eych nader. korzystnie ode1ziaływać dobnych doświadczeniach. żaby poddane in..
Jeżeli więc odkrycie to nie zawiedzie,
Daiunleeje mózgowe.
jekcji łapały przeciętnie po 150 much, inne stać się ono może wielkiem dobrodr.ieistwem
. Nowy ten .wynalazek oparty jest na ·od.. żaś chwytały w tym samym czasie zaled... ludzkości: być może, że medycyna idąc dalej
krytej oddawna już przez Steina~ha zasad%ie wie 19.
VI tym kierunku kiedyś tak się rozwinie, i~
iż prawidłowe funkcje iro~wój naszego or"
W memorjale swym powiada Steinach:· naprawdę kilkoma injencjami zdoła wyleczyć
.anizmu zaleiny jest od czynności rozmaitych "Przed medycyną wyłania się nowy kompleks obłąkanych, lub niedorozwiniętych umysłowa
gruczołów wydzielających różne ożywcze $0- zagadnień. Można przypuszczać, .
wszystkie postawić na poziom normalny_ Omaterja:
ki w kr~w, które mają decydujący wpływ nie upośledzenie zalezy odriiedostatecznych fun.. do tych za~trzyk.ów nie trudno, jest on pod.
tylko na fizyczny, ale i duchowyro%w6j kcyj substancji wpływającej na pracę mózgu! dostatkiem u WiPzystk.ich kręgowców#
c:złowieka ..
Nowe
eksperymenty, przeprowadz6ne
ostatnio przez tego uczonego~ zajęły się specjalnie funkcjami móz2u i dowiodły, iiotrzymana z mózgu zwierząt pewna substancja
"Przypominamy państwu, źe po skoń lowej slcnynce, która pozwala na wyzyskanie.
mQzgowawprowadzona do mózgu działa nań
cz()nej
cudycJi należy u"ziemić antenę i życzy· pełnego wysokiego wzmocnienia. Aparaty te
pobudzająco i wzmacniająco.
my wszystkim dobrej nocy"! - taką formuł.. w dodatku pozwalają na czerpanie bezpośred.
Na tej zasadzie sądzi on, że funkcje kę słyszy się co wieczór, ale wkrótce już nie- nio z sieci miejskiej prądu żarzenia i napięck
sprawiane przez mozg, ktore u każdego osob .. zawodnie straci ona swoje znaczenie. Wiemy anodowego, są set~ktywne i dają czysty, pię.a
nika Iriajat swe ograniczone . d:ziałanie, zależą zresztą oddawnaf że dla odbioru stacji lokal- kny ton TI'lwet w .iskich głębokich reje.tnietyllco od przyrodzonej konstytucji, ·lecz za- nej antena dachowa z wszystkiemi nieprzy.. . rach, a dzięki rOźnym uproszczeniom 'W konleinę są w· znacznej ~ierze rówależ i od jemno~ciami, jak.ie związane bywają z jej po- strukcji są. nawet .dla laika bardzo łatwe
pewnej znajdującej się w móz~u pobudliwej siadaniem. wcale jest niezbędna. Mając dob- w obsłudze. Mogą też z powodzeniem odbyt
substancji.
ry trzylampowy odbiornik j je' kąl dobrze wać się bez anteny zewnętrzBej.
Jeśli zaJem pewne osobniki l"óżnią się
W niedługim juź czasie dzięki uruchowykonaną antenę pokojową, można zupełnie
między sobą pod względem jakości pracy dobrze odbierać- na głośnjk stację lokalną.
mieniu przez Wydział Techniczny Polskiego
mózgowej, to" przypisać to należynietylko
Co innego gdy chodzi (, odbiór zagrani.. Radja w stolicy specjalnej stacji dla Warszaróżnice m w zasadniczej budowie ich mózgów,
cy.
Wprawdzie i niektóre stacja dalekie wy i jej okolic, nawet radjosluchacze detek..
lecz i różnicy w jakości ilości owych hormo~ można także odbierać, nie mając anteny da- torowi będą mogli odbierać audycję Ba zW"1nów r:.ózgowych.
chowej, ąle wtedy strojenie, bywa trudne albo Idy detektor w Wars:r:a'Wie, :ta pośredni
l'aką esencję można otrzymać z mózgów
odbiór. ie~t .niepewny i niewyraźny, więc . nie ctwem auteny wewnętrznej.
innych osobników; podobnie jak insulina o ... daje pe4nego .zadowolenia słuchaczowi. BywaJ.
trzymywanaz trzustki i w~~r:z.ykiwana chorym ją 'je.dnak takie aparaty odbiorcze, które· ponacukrzycę..·
siadają zdolnośĆ dalekiego %ąsięgu przy zrę . . . . . . . .- .. . . . . . . . . . . . . . 8 • •
Narazie twierdzenieto'.swojeoparl Stei- nie· pod sufitem pokoju rozpiętej· sieci antenoMaterIał,
nach na dośw iad cżeniach f przeprowadzonych wej, są tylko dość kosztowne, gdyż muszą
Specjalnje niskie ceny dla_
na ~wierżęt .. ch..Z. całego szeregu ękspery posiadać. 4-:5 lamp i precyzyjnie wykonany
p. p. Instalatofjf i Monterów
menlów, opis81l1y(!h w "Wiedeńskiej klinice montaż wewnętrzny·. Cena takich odbiorniMełster ł
medyc2nej" i przedłoźonych· w . formie obszer.. ków waha . się w granicach' od 800 do 1.000
.t.6di, Plotrkowslra 1M
nego l'efer~tu wiedeńskiej ak~demji, naukowej zł., a -nie każdy moie $obie na taki wydatek
tel~don 4i-gl.
pozwolić. Są to aparaty z ekranvwą lampą
pt~yt~ezarny iako przykład jeden pr~eprowa
. siatkową, zmontowane w odpowiedniej meta.. ' • •••••••••• M•••• m••••••••••
dzóny na żabach.
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Spotkamy za chwilę przyjaciela. któbędzie przekonać, - rzekła, - Odejdzie pan odemnie, czy nie?
Ceorge zwróci[ jej uwagę na okoliczność
że byłoby mu bal·dzo przykro zostawiać ko..
bietę samą. - Co za nierozumne stworzenie
z panU ---. 1łumaczył. - Nie .narzucam pani
nic, opr6c :zwykłych w7g1ędów, jakie każdy
mężczyzna •••
Czyjaś dłoń schwyciła go za ramię z tak.1\ siłą, że aż wykonał pół. obrotu. Stało się
tow biały dzień, Da wolnej angielskiej ziemi,
na oczach dwóch czy trzech Anglikówniepo
szląkowanejkrwi. Czarne źreQtc~pana Ravi ..
niego błysnęły ztowrogo~
A przeciei powierzehwpośc napastnika
uie wzbudzała wielkiej obawy. Był wysoki.
W jego twarzy m::tlowalasię. lnelan<:hoIijn~
zaduma. Nosił marynarkę1 zapiętą. szc:z.elnie
na wszystkie ~uzikif na głowie inial wysąki,
twardy filcowy .kapelusz o ,płaskie"m denku~
Na jego potężnym nosie sterczała. para opraw
nych w stal okularów, nasadzonych pod nieprawdopobnie ostrym kątem" Pasemk.o , boko""

że ~ie mam tu

Byłbym panią odwiÓzł do domu
..,.;.. rl.ekłupl'~ęimie - Kupiłem niedawno no..

••mocpodul·

wędwudziestocy1indr6wkę -

cacko nie mamaszyną,O$zc.;~ędzam jej - mies:tkamhlisko
na Hę. fmQol) street - wolę przeąp~cerować
się pieszo.
- ldz~e pan. teraz na, ulicę HaHmoon?
__ .pytała spQkojnie.
Ale'George był człowiekiem doświad,.
tZonyJ,ll;.·
.
-Pani droga jest moją cJrogą· ~ n:ekł
t emfązą.
·ZaŁrzymafa się·
- J;;tksię pan nazywa'
-- .SJnith~ .':"-.Ą..nderson Smith,
~po"
więdrt;lał bęz .. najmni~jszegq zakłopotanIa • .,.......
Dlaczego panI pytała?
. . ..
•.
..- Ch~ę. p~~n", przed~tawIC pierwszemu

pol.lc.Ja,n. to•.
spotk(lIDY.. '. h. W··. I.
. R~;lfnl ,~nt\ł Się n~ tych grozbac '., 01 0 "
WDICZQSC 1.'1aJgorzaty zaczynała go b~WIC..
.. __ Prqszę uie ,być, n:ałą głupią. dZIew..
czjnką.- r2!ekt-Po pIerwsze, .nIe .mam
zaxniaru pani skrzywdzić, po drugIe, me z~..
cheep~ni ćh-yba, żeby jej imię dosiało. s~7
do dzienników.: Zreiiztą. wytłumaczę P?hC]1f
źe jesteśmy starymi przYlaciólmi f :l:e panł pro
siłarnn.i.e.·... b. .ym Od.p. row...adiił - i wszystko
będzie w.porządku.
8.

Spojrzała na nieito lurowo.

się

't

. --

było niemal posadzie "łł.zczeroa~

-- Oq.pro.1.-

ze stacji de, ••.
Chvba nie do Klubu Flotsam na herbatę? -wyszeptał bolt!.inł~~ pan Reeder. ~
Chyba. nie do restauracji Harrf\by' egQ, O pro'"
szę cię, George, nie zapieraj $ięl .Boże mój}
A to ciekawych rT.eczy napatrzylaby się Jlię . .
wiastal
Spojrzał surowo na Włocha, który obser
wowal go z pode łba.
- W Klubie - mówił dalej dfltektyw
- m6głbyś tej pani pokazać miejsce, w któ ..
rem onegdajszejnócy przyjaciele twoi pochA
wycilimlodego Lorda Falłona i sprzedali <go
władzom za sUmę trzech tysięcy. funtów -,-takie bowiem krążą wersje. U Harraby'ego
byłbyś jej zademonstrował ten malutki pokoi.k
dokąd przez tylne wejście wpuszczasz palI'!'
ć:ję, ilekroć dragniesz JJ wsypać ff któregoś z
przyjaciół.. Istotnie poczęstunek byłby wspaniały. . .
. ..
. _ t
Uśmlech RaVłmega me harmon1zowa~ il.
niespod~iewaną bladOŚCIą je'fo twarzy.
. ,- Słuchaj pan panie R~ecle:r.,.
_ Przykro mi ale nie mogę. - Pan
Redder potrząsnął !{f~~ą n') z~ak, ;l;e ~apraw•
clę mu przykro.~ 1v10J cz(.\~ Jest drogl.. Tp.m
niemniej, poświęcę jedną rtl1u u i:ę, aby CI ~ak.a
munikować:że panna Belman jest moją bardzo bliską przyjac.iÓłką. O ile dzisiej;;z.a his'"
torja powtórzy się raL jes:::c:i.e. Bóg jeden wie
co się mQże stać. bo ja j~~temf jak .cizapew'"
ne w.\.:.;ch.>n.. o.,. czł,owiekienl zawziętym,

odprowlłdzalem ją

-

l

bro.d. o
. w . pia. sk. Q. eg.o. koloru ·.d.ek.o.ro.w.• a.t. o. jego.
pQliczki,na :ramieniu kołysała si~ d~ połowy
zwiriiętaparaso1ka. Nie można poWifiedzie ć
aby George studjował te wszystkie szc~egó~y
ze specjalną uwagą; przeciwnie, by:y mu dos
konaleznane, bo priecieź. ·wi~dzial, jakwy~
gląda pan J,G. Reeder, słynny cletekiyw ion~
dyń$kiejągencji polic)jnej -nicwięc dziwnego. że w jednej chwili ~warz jego złagodK.ogo ja. WidZę. f pan Ree. der! - zav~ o
łał7. tal( \;delką radcśdą,' :te możną by go
w.

JJ

dy, tak miłego spotkania nie spodziewałem
d1:isiaj. F ozwoli pan.. że pr;:;~~d8tawię panna Belman, moja przyjad(Jł~a -ł~!łain,ie

-

O'.~
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powietrza, która spadła o 20 a czasem do 10 proc. W tych okelicznościach ci aio 11l.J:r.kję ---- dobry przewodnik łatwo
elektr)lzuje się przez tarcie o chodniki, meble
itp. gdy% powsta.jące ladunki nie rozpraszają
się wf.edy tak łatwo przei powietrze.
To też w pismach spotkaliśmy wzmianki
o ludziach naelektryzowanych z których bay
iskry.
jako przykład podajemy krótki wyeiąg
z listu,. otrzymanego przez Redakcję "PrzeH
glądu Elektrotechnicznego . od osoby, która
przolt dłuższy czas elektryzowała się nie ..
. ch CACY, wprost przez porusza'nie się w miesz ..
kaniq.
Od dwóch miesięcy zauważyłem, że mo..
ia osoba 9-aładowuje się elektrycznością stat.yczna w pewnych określonych godzinach
dnia 14-17 i 18- 20. Wyladowania następują
?fZy dotykaniu drugiej osoby wzglęnie części
ebonitowych aparatu radjcwego porcelanowy.:;.h części wyłącznika pokretnego, papieru
l:ła którytll leżą części wyłącznika pokretnego,

4"

.
Towarzystwo. klimatyczne w Nicei czyni
od wielu lat bardzo. interesujące f porównaw-

ww,

.ozprawy

_
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LetiiiSio &łt8 pS(jwr~(6',.

k ••rniczne ••
Idzi
I

ata.;

u

ete dośwhłdczel'liaz obserwaŁorjum na Mont·
związku zaburzeń w staLie
~drowia 2t plamami slonecznemi, które jak
wiadomo"wysŁępuią okresowo. Lekarze nice..
jsey zauważyli mianowicie, że w przebiegu
~broniczn:rch zachorzeń występują nieprzewiłoi_iane zaburzenia, które po jakimś czasie
zoikają. Obiawy te występują właśn:e w tra..
kcie poj"wielua się plam na słońcu. Chorzy
tamiczP.ją %bliżanie się okresu plam słonecz-

Blanc w sprawie

.....
J/I

r

Berlińskie pisma donoszą, że w miarc
da.jnych sferach rozpatrywana jest kwestj.
pap.ieru na którym leżą CZęSCl metalowe' transmisji rozpraw sądowych % .. Moaibu".
Nie ulega wątpliwości, że tak poważn,:
drewnianej rączki aparatu telefonicznego, jak
by.
również przedmiotów drewnianych, trzyma" rozszerzenie zakres'u aktualności w radjo
łf
loby
dla
berlińskiej
"Funk
$tunde
rzeczr,
nych przez inną osobę, a nie wywołuje żad.
nej reakcji dotyk do części oziemionych np. wysoce pożądaną; stale bowiem zainteresorury wo dociągowej, jak również i innych czę wania ogółu, towarzyszące sens·acyfnY~ pro
cesom, mogłoby zjednać towarzystwu w razie
ści moiego ciała.
Wyładowanie następuje nietylko 'od rąk urzec;zwistnienia powyższcsro projektu, licznych
ale i głowy.
Przy wyładowaniu następuje radjoabonamenŁów. '
Słychać wszelako, że .fery rzędpwe za·
charakterystyczny trzask i iskra długości do
10 mm, widoczna zqpełnie wyraźnie, nie tylko jęły względem zamiarów .. Funk.. Stunde.. staprzy ~wietle dziennem, ale elektrycznem. nowisko niezbyt przychylne. W kołach pry..
Wyładowanie samo wywołuje u obu osób wat;'Iych panuje przekonanie, że· stanowisko
nieprzyjemny wstrząs, a przy silniejszem wy- to prawnie obronić się nie da, gdyi'z chwilą,
ładowaniu - z bólem wewnętrzym nawet do. gdy rozprawy Sl2l jawne, nic nie stoi na przesz..
kodzie temu, by je powierzyć falom .eteru.
łokcia ...
W c,pisie, zjawiska przytoczonym przez
autora nastręcza się tylko jedna wątpliwość
c.o do braku wyładowań przy zetknięciu z
uziemionemi przed»tiotąmi. Może można by
to wyjaśnić tą okolicznością, ża omawiana l
. Po dość modnych na zachodzie, szc:&e~
osoba zbliżała się i dotykała do uziemionego, gólnie w Ameryce, specjalnych cmentarzach
przedmiotu. t8;k szybko 1 że iskry nie zdążyła I dla czworonożnych faworytów, przyszła obecona zauwazyc.
nie kolej na specjlane letniska dla psów i
kotów. Pierwsze takie letnisko powstało obecnie w pobliżu niemieckiego· miasteczka
Lankwitz i załoźone zostało przei tamtejsze
towarzystwo przyjaciół zwierząt. Letnisko to
składa się z dwóch sana.torjów, jednego dla
psów i drugie~o dla koŁów, :mogi:\cyah po·
ny~h. Na dwa lub trzy dni przedtem odczu" mieścić pouad 50 "kuracjuszy" każde. "Wywają niepokój i cierpią bardziej niź zwykle. poczywające na tem letnisku zwierzęta ma
Oserwację towarzystwa klimatycznego w Ni- ją każde osobną kabinę, duży odpowi.dnlo
cei potwierdzili lekarze z różnych krajów. urządzony ogród, gdzie obok· cienistych, ~ęstLj
Bardzo często przy pogodnym niebie wystę" zadrzewionych zakątków są słoneczne place.
pują tego rodzaju objawy jak ból zębów, bez sadzawki i fontanny, otrzymują wykwin.tne
pożywienie i korzystają z fachowej opieki
dających się rozpoznać przyczyn, bóle nerwo"
we, żołądkowe i t.p. Chociaż zatenl zależno lekarskiej. Opłata od psa wynosi od ' .. 4,5zL
ści tego rodzaju nie zdołano dotychczas wy- dziennie, od kota lf5~2,5 złotego. dziennie.
Letnisko dlaczworonogówcieszylc;> się teg(
jaśnić. to w każdym razie istnienie wpływów
kosmicznych na stan zdrowia ludzi' nie zdaje lata znaczna frekwencją.
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S;l ne mrozy ubiegłej zimy spowodowały
w miej:l;'!kaniach znac.zne obniżenie względnej
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się ulegać wątpliwości.
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Czase~ ta:d
l .wa;l3ztat. p~enią~ki zgarnie;. a po I
TieŁjerkin rai jaszcze dokonał .. inspekcji
:U:~C~lY >~ad!Wl.... I r.ze s.tahb;:śCl.e . na nI
.•. m~ .rę..
lokalu, za. powiedział swoją w. izyt ę... i ...odszed... ł,

~

Il

karnI. I lemądze ~zapłacę. PIenIędzy nu nl~ z,al..
l takdziel1 w dzień potem zwiedzał
Wszystko·. to mO~Ię dl~ ~a~ady. A plerl,1ą- I w&rsztaty. Czasem. udawało mu się w paść
. dze.,. ~.. mIłą ~hęClą: Wldz~cle1 mogę ~awet· dwa razy. \Vymyślał, ldął, polecał zmieniać
.kt· ...J~~n z. ur~ę~nlko~, P?Wletrzny. spec, I zapłacIc z~ 1;v11ahruhQa - Jest na urlopIe... Z materjał, a· czasem w gabinecie. inżyn3era
6ty •. ",!wa razy .nlZWSPln~ł SIę po słup~e dla i mIłą c ~H~~lę. .
.
przeglądał plany,
. ,.
uiQb:c~f\ Jdeł~a~y, . ch~dzą. d~browolnte po i
Tlet)erklU WYlął portmon~t.k~. ?dliczył
- Proszę was - powiedziałr.az inży~
."'.•J~~oddt4ałach 1 ag,lto.waL.
w,:d~u~ ku!s~ rub.el, zlotem .zasleble . l d~va... 1 nier, zgnębiony własną subtelnością -może..... '(: •.• owarzysze ..,.-. mO~l spec. - na~- d.zl~sCla· Plę~ kopl e lekza nleobecnego Mich- byście ,byli tak łaskawi, że tak· . owiem .•. już
:.~ęĄ91~~,,~oaa . era'.';nK:zda .1knstytuCja ,będZIe rubn;:t. r:odplsałl poczem pow~órnie przeliczo.. mysaloi zrobimy niekłopoazoi~ się nie trać
m u 1 .acJę... POwletr.z. ną ne Plenlądze . . ·w.fęCZYl specow1..
. . . . •:.Dl
...... \'~.ą.;':l~.·~.
y sp. 0..•.Z
. lY. CJ .... o.A. . ....
. . de clasu w. . przeciwnym
WPO~h,~(!Jaerop anu....WlęC teńo ten ... pod
- Prasz o Jeden tylko stawI'aro waru
.
. ,. ypadku.
P musieliby';
... k d
'. . . . . ........ . . . .•..ę . ·Tś'
1c.
... ł d· k
iiś...
\
.
.
.
" "1::'"
..
my
zrezygnowac
:z
zamOWlenla
•..
au ja o e
ę
p. '. . .\. s.•. .~.l. . C.{J. . . . . . 8 .!;n,. " . . . 1.'.h. ,s... a .
l " " N· 'k
n.ek:s,am pOJd .. do .warsztatow, Zawszeć to leóat. sam rozu1l11.' e
'ii)'" . ~~ę l1~C;::Y C ę nle'po p1sywa l~Uę·
l t pańskie oko konia tuczy.
Z
". 'l" .
. ... ł T' f
. z~;~p.~~~~nledy.skutował.. W, jednem tylko
·Tietjerrun· długo jeszcze b k8lłcoś
d
" ...;.... '!- po~wo
~e 1~~
ow e~lem -- prterwa,·
<~~f1~Z~ri~ ~aph~hlę,na.tknął~nę spe~ na upar nosem t potem wziął się do rac~unków' L~6z ~n. lakI y deJ..el~at? Ą, to WY111rY ł l~
,~~ł09~f~vv}~k~ •. Tym upartym człoWiekiem był wzruszenie przeszkadzało muw pracy.
. .e~ dPrywa ll mczlow
. .i.e . lem ••, ... y Ule.
,puchu.,ttet'
.
,
....
T.C}et)erk1n
.
.
.
.
W
C'~6
·.. ·d . ·h·
...
'
d
t·
d
plenIą
ze
na
aeroplan".
, ·'8 h' lt·· ... T' t'" l· k ' · · ·
.
I
. . 1~6U woc mH~Slęcy o ego z a-A'
.. ł' ....
n
. .u: ą erl~.'ler. In. uśmIechn"ł sięiro.. rzenia :ąie mógłpracować.Wl(1'1 Się jak . tś' d WięC - wrz~sx:.ąt,!zY01~r'h 1
nlczrrlt l/zagadnął speca.
. . . · ... . . . ,
cie.ń za specem1 . wyczekiwał na l~i;go po ko- les fi~. e~egatem. A Ilez do jaSll~)" c o el;
""- ,\Ją aeroplan hm. a laklZto będZIe rytarzach nagab wał 'akidz'
k' . . k
kt
wy u l1SCle.
.
.... ".... ~
aerop~ant Jakże.t~r ni .st~.d, ni % owąd, wy.. ile dał, gdzie ~a~6wi ~ię aer~~la~.lor a,
o
- Ile .... Ano rubel w ~łoc~e wybuhł.em._
!zucac mam na nIego pienIądze. Ja, bratku
Gdy pieniądze były j:'lŻ żebrane i aero.. "b 11 Jakio rubelt - on1emIal l;nŻYIl1er
)e$tem stary wyga •.. ' .
..
.
plan. zam6wiony, buchalter Tie. 'erldn z o
,ru e . . .
"
.
.'.
Za pozwolenIem - ąenerwował SU~ rym uśmieszkiem wkroczył do ~arsztat6P nu
h 1 Inzyn.ler ?t~orzył bIurko 1 ·welSllął bu
spec - aeroplan. Zwykły takt aeroplani
. Słuchajciechło c
___ za ad' ł w.
c a terzynle pIenIądze.
'
. . -;. Zwykły - .uśrniechnąl się cierpko n\k6w.Jak idzie ':rogo~?
g ną robotb - . \yyp.chaicie się. do jasnej chąler::
TletJer;;~l!1, - . A. moze f ,uważasz•. będzie ,nie
' - A panu co do tego? _ stał • . ... wy ch~Jc~e s~ę.
. .'.
"
trwały: l.1 0 1ec1 SIę. uwazasz. na nIm, a WIatr n i e r . '
.
...
py
mzy
,T)etJerklu wzruszył ram1onaml.,.
g'! \vy'wI"óci i pożeg'naj się, bracie z pieniędz
- Jakto? _ zdumiał Tieferkin _.;
_
- B.ardzo proszę. Nie chcecie '..
~t
~1? .J~~.(. tak, na warj~ta, wYJ:>ul~ na niego buliłem pieniądze naaeroplan.Ja ~ ten mWY tsrzeba! NIe ~alegam. Zamówięgd~lelndzl{'
pzenlązH:l, Gdym żonIe, uwazaCle, maszynę pyta•.. Aeroplan tu u. was łaskaw
. nIe
tary ~y~a Jestem.
.'
..
do s'lycia kUPOWiił, tom. zaskarbujcie to so- wiono dla naszej instytucli Pra~nę cO~b z.am~- d kiTletJe:ldn przeliczył pieniądze; schowbie f każde ,kółecz~o obmacał.,. A tu, fak ra~,
Tjetjerkin kręcił się długo po sali el~~i:
o esz'Zui "Yysze~ł. P.otemwrócił•
, .~
dwa t a 9,10ze ""- nl1TI, tego - ten propeler me dał majęria.ł_ próbował go nawet w zębach ą. dz.l'al." .a MIChrubna Jeszcze... -- p. o.Wl..:
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'Wrzeszczał spec.

-:- W pańsiwowych warsztatach ~amawia'my.
\);/ ,warsztatachl.•. W w·arsztatachl...

kiwał glową.

l

_ Uważa: cle t łko chł
k
robotnikom.. _J Ma być trw łP~Y J- t larowa~
ga znam was jak zły szelą a Yżi da. s. ary

.y.
Za _Micht"utina?~. -- ryknął dZIko In
z nler., -:- z~ Michrutina_ stary, WygQ?.. ···k "
dr .T ~etJerkln z przestrachem przY1l?:n,~
d~ieju siedzi'i złodziejem :~g.ania Zltb~d:J'::
Z\\t~ sppiesznide· ski~ro:w~kł. się ku WtY.Jł'Ś911~1:!'>I.
.
'b
, . .•.
rzepa y pIenIąz 1 - .szep a .. ':'\
c~e ru y~ a potem tego UwazaCle ••. propeler jerkin. Dwadzie'c'
"
k· , · k' świsns L ..
nIe będZIe działał.,. Jestem że tak bowiem 1 to' ma być . . s. l! plęC opl(~Je
.. .... .

W warsztatach ... - ironizował Tietjer1rin - C'· . t ~'
t t h Ch -'
~ .... 'j' ł . oz z. e 8 .o.?!e w w~9'Z a.ac '. . oc
po .ile hasę nIe wspInałem Słę, lecz Jestem
bratku, staryzu wygą - nabrać się 4i6ł dam. małeralnie zainteresowany.
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Niezmiernie ciekawe zjawisko o.b sel' W o..
ostatnio .w stosunkach· między
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jskłej

. ~!e~e.ka WoroncoW'a z fa~~y~i "~rasnaja
Zana PiSZ; w, ~yto':V~n'ym t 15 mJe:ze wśród
kom~omol.cow. lUZ dZJs.la) bardzo czę~to spo!ykac .mazna Jedn~stkI nacechowa~e Ideolog..
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Dla kierowników bolszewickiej polityki
partyjne! staje się zatem coraz akt!lalniejszy

dwo~~ od!amami partji komunistycznej. mia..
l Jeszcze Jeden problem: problem likwIdacji pO"
ll?Wl~le mIędzy. t. zw. "Komsomołero" (orga..
glębiającego się stałe konfiktu między nkonIzacJą . st~11'S7eJ generacji
komunistycznej). Ją drobnobu rżuazYJn1\.
• mojcami U a ,.,komdziecmi" ..
ocenIanIU aktualnych zagadnień iycia po..
U 'O
,$lijIijIiA-1!\'"
HI
lItycznego. i,_ społecz~ego przez oha te odłamy
l!!!
m
f:Il
społ.c"noścl komUnJstycznei ujawniać się za"OIl!
czynają, coraz jaskrawsze rozbiezności poglą"
ł
dów co powoduje że W Rosji dzisiejszej wy..
łaniać się· :zaczyna nowy·problem·· polityczno..
.
Z Cha!:kowa do~oszą o dal~ze~ zaosfrze- I wagonów zboża uległo zepsuciu. Sytuacja.
społeczny; problem "Komojców" i ,.Komdzie ..
ci" Przytem jest rzec'l:ą niezmierniecharakte- nlU sytuacJI na koleJach ukraińskIch. W sku- komplikuje się przez to, że koleje sowiecki,
r.ystyczną, że "dzieci kumu:nistyczne" nawpro .. tek ogólnego braku wagonów i maso"WeJ!o zatrzymały 14,000 wagonów. które· należą de
wadzenie w życie idej komunistycznych spo- transportowania zboża z Ukrainy do Rosji, l koleI ukraińskich. Wyższe władze Ukrain
glądają daleko trzeźwiej niż ,.komuniśtyćzt1i k.oleje .ukrai~skie nie są· w możności przewo- l sowieckiej zażądały telegraficznie zwrotu 'l.:'ojcowie" którzy wciąż jeszc%e niemog~ się ZlĆ z~romadzonego na stacjach zboża, które l trzymanych w!lgonów, zaznaczając te tJkra.
inie grozi katastrofa ~.OJloodarcza. '
~y:itbyć jakiegoś . ~ziwnego i niezbyt uzasad. leży pod otwartem niebem i gnije.
Według obliczeń .,Komunisty",I 11,000 ( " " '",
'
nIonego patosu. bOJowego, pochodzlllcego jesz)to,"
cze z czasów gdy walczyli oni czynnie o za·
II
1&
sadnicze prawa ludu pracującego w s'Zeregach
prześlado~anych przez władze carskie reWolucjonistów, Młodsze pokolenie komunistyczne
które wyrosło już w środowisku rewolucyj ..
W miejscowości Richmond, W stanie ,najstanzym weteranem Wojny Secesyjnej i
nem i o urzeczywistnienie postua1t6w ludu Virginiaf w Stanach Zjednoczonych mieszka był dwa razy żonaty. Z pierwszego.małźeń
pracującego walczyć _nie musiało spoglądać na. leciwy ale czerstwy jegomoŚĆ niejaki Burbri.. stwa ma żyjących 21 dziecif zaŚ z drugą, ży
f
rzeczywistość komunistyczną Z zupełnie inne- dge Cołemn, który urodził się 1 stycznia 1816 jącą dotąd żoną dwanaścioro, z których
go punktu widzenia, odnosząc się do niej ze. roku, a więc. obchodzić będzie wkrótce sto najmłodsze liczy dwudziesty rok życia, a więc
znaczną dozą krytycyzmu. Wszystko
spra.. l czternastą rocznicę swych urodzin. Jest on przyszło na świat,' gdy· ojciec' miał 94 latał
wia, że .. Komdzieci" uS;Uują już teraz prze-I
prowadzić rewizję poglądów głoszflnych przez!
,.Komojców" nie mogących znaleźć w sobie l
zrozumienia dla całego szeregu .postulatów, l
w y sta.wi,8. n y ch przez młodszą generację boI.... \
szewicką.
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Relaoje dziennikarzy

l

W,chwili obecnej centralny komitet wy.. ·
. p ~'dcza~· stdy wysłano przez rząd brytyj- o współudział w prtygotowaniu %u~pa§cl arab
konawczy . partjj .komunistycznej bardzo jest
ski
specjalna komisja śledcza, bada przyczyny skie;, której planowość zdaje się nie· ulegać
zaniepokojony w~rostem t.. zw. "odch;ylenia
prElwicowego wśród,~ inłodzieży rosyjskiej. Na i odpowiedzialność za; krwawe: zajŚcia,kt6.. wątpliwości. W obozie przeciwnymprzew6darabscy skarżą się zn6w cudzozłemcowir
odbytem w tych dniach rebraniu rejonowyOli rych widownią była niedawno ziemia święta.
kilka
wielkich
dzienników
francuskich
wysłało
te
rząd
palestyński jest niesprawiedliwy, .że
organizacyj komunistycznych w Moskwie· referent dlą spraw młodzieży Nesterow, oświad .. do P alestyny własnych spnhvozdawcówf któ" inaczej karze za to samo przestępstwo żydów
czył bez jakichkolwiek ogródek, że sytuacja rzy na własnu rękę prowadzą śledztwo i szu a inaczęj Arab6w: dwu żydów dosta.ło za no
Qbetuaws+eregQch roKodzierzy korounistycz.. - kają odpowiedzi na pytanie, cQkryje w sobie szenie broni miesiąc więzienia albo trzy runty grzywny, a dwaj Arabowie za ,t-o samo
nej jest niepokojąca. Między inneroi utwier.. bliis;z;a i dalsza przyszłość.
ZarównQ
z
artykułów
w
ttJourłlal'u"
jak
przewinienie
rok więzienia.
dził.Nesterow że oportuni~ci· usiłują oprzeć
i
z
artykułów
w
~Matinn
wynika,
że
według
W
niechęci
wjęc do An~1ików Arabowie.
~i, w chwili obecnej o młodziei, arównoczepowszechnej opinji w P alestynie odpowie.. i żydzi sa, zgodni. pJe tylko W tem, Na każ"
śn.ie pragną oni PCrói;llićpartję komunistyczną z młodzieią. W sród bardx.o znacznej ilości dzialność ponosi Wielka Brytania. Dziennika.. dym kr~:,J:-",u konstatują francuscy reporterzy
rze francuscy niezbyt życzliwi dla ojczyzny wzajemL~~ nienawiść i pogardę.
młodszych komunistów 'obserwQwać można
Arabom cnodzi o manifestację p~"Z€ciw
. - w czasach ostatnich wzrost jakiegoś specyficz .. p_ Snowdena podnoszą to zdanie uW iecie, ile I
wynosiły siły brytyjskie w całej Palestynie,
polityce
sjonistycznej, o przekonanie świ~ta
nego zobojętnienia wobec działalności partji
tj. na terytorium prawie 25.000 klm. kw.? 140 iż nie pozwolą na realizację ideału sionizlDu
zll.ę.jdującegoswój wyraz w tnasOwem uchy~
laniu się od. udx,iału w zebraniachpartyinych ludzi! Czyście dobrze przeczytali) Tak, to obiecaną przez deklarację BĆ:ł.lfoura. ~igdy
nie iest omyłka w druku: 140 ludzi, 7 razy nie przestaniemy protestować przeciw h~i dekonfęreQcja.ch, wszelkiego rodzaju kampanjach
po
20, z czego połowa tylko w Jerozolimie", khracji- oświadczają. Zwrócimy się do Li~
komunistycznych· i t, p:
Rzecz ciekawa. z Anglików są niezado" '\ gi Narodów, do całego świata, do wszystkich
..KomsomolskajaPrawdaH organ naczelny woleni zarówno żydzi jak i Arabowie. Twier narodów chrześcijańskich, w pierwszym rzę
zwi"zku mlodzieży komunistycznej reprezen. . dzi się w Palestynie~ że rząd brytyjski jest,' dzie do Francji ~ które nie mogą nle uznać
tuj~cy opinję oficjalna., i potępiający taktykę przychylny dla żydów podczas•. gdy Colonial słuszności naszej sprawy. Wszyscy' muzułma~
Nie można potępić
elementów .. odcbylających się na prawo" kon.. Office do spółki z InfelHgence Sel'vice popier ni świata nam pomogą.
stantujez ubolewaniem w jednym ze swych ta Arabów. W ten sposób obie s~rony znaj- nas zn to, że nie chcemy'· być dominowani
ostatnich numerów ie w cl:asach ostatnich· w dują powody do niezadowolenia~ Zydzi skar- f)fZeZ ludzi przybyłych z zewnątrz. Dzienniszeregach. komsomolców c9 raz częściej rozIe" żą się. że WOlska angIelskie przybyły zbyt kal~ trancuski cytują'c te głosy; dodaje: ,..Nie
gać $ię~aczynająglosy nawołujące doporzu.. późno,że zachowywały się zupełnie· biernie można zaprleczyć,żeteza arabska jest bar.
i oskarżają sławnego pułkownika Lawrence' a dzo silna".
C'ania~ przez młodzież polityki..
A masy arabskie? Te nie kłopoczą się
o wielkie problemy. Tylko instynkt waiki
zwycięża. ulnteresy materjalne?
Kłótnie na
tle rel1gijnf2""'1? Alt:'ź nie - odpowiada r Hel~
sey - T o przeklęte tchifienie nustyni. Które
vJzburza namiętności pali skronie, .W1SlISZr.
Amerykańskie władze prohibicyjne za...
Rewizia dała niespodziewane .rezultaty. gardła f daje pr9.~:):;;enie - okropne p;: ~tg.nienL,
rZądziły, w 'tych dniach na przedmieściach wykryto bowiem wielkiesklady pod~iemne Z kr .".
Wl
tez walki· choć w D:niejs' /ch rozmia
Nowego Yorku oraz w niektórych miejscowo- ~apasami win i Hkierów oraz· broni i amunic..
Nie jest 'i zecz,i. Lezpieczną
. ś~iachsląnuNew Jersey wielką obławę na jir Znaleziono tei ukrytą radjostację która rach nie ustają.
znai~owal~ się'w kontakcie ze statkami prze~ i włóczyć się nocą po zaułkuch Jerozolimy i
przemytników alkoholu.
.
korespondent Matina p. Rodes d(.lświadczył
Rozkaz obławy wydany był po podchwy" ~ytn~czenlL.
Główne sld ady alkoholu znajdują. się na teRo na własnej skórze, spotkawszy. w nocy
ceniu przeztadjostację policyjną szyfrowanej
depeszy, w)',sła:nej prxez niez.nanych nadaw .. wyspach Bermudzkich. należących do Anglji. I kilku Arabów. którzy mieli szczerą ochotę
Kapitanowie okrętów' otn:ymyw~łi w drodze I b:o,,~hę go zmasakrować. Uratowała go zimna
ców..
,. .
polecenie. przew?ż.enia 'i krew i ost.re odeZWa!li7 się po francusku. na
'.
Po odczytaniu szyfru oka:za~o się żechO"J radjote)e~raficznej
skrzyń z alkoholem w umó"al~ilę !r1c.Jsca. skutek czego przepuśc1li go, wykrzykując: Incz
d. zi tu o.. skie. f.OW. ani. e. d.u. . że. o .tf.ansp.ortu napo~
AUah.- co znaczylc~ DziEikuj Bogu, źe~ Fru
jów alkoholowych.w umówione m.iejsce w per Aresztowany 32 osoby~
"li'
C\16.n~
blizn portu Bowojor,akieio"
.
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KALEND..' ,BZYK.
Wtorek 22 pażdziernika r

\V odpowiedzi na pr7edsta wione prośby
Jak już donosiliśmy p. minister Prystor ,
r r. "epro w. adzeniu ko. nferencji z p. wojewo,,: '1' p. minister oświadczył, że zrobI wszystko by
dą laszczołtem i lustracji Kasy Chorych wl zaprowadzic.w Kasie .Chorych 'racjonalną go·
Ł.odzi udał się w dalszą podróż inspekcyjną', spodarkę i oraz by przez zmniejszenie" wydo Tomaszowa Mazowreckie;;o.
l datków obniżyć "sta wki dla ubezpieczony~h.
W Tomaszowie oczekiwał p. ministra'
Wbrew przypuszczeniom p. minister nie
starosta brzeziński T ulecki
zIushowal Państowego Urzędu Pośrednictwa
Po przyjeździe p. minister Prystor doko .. Prac:;·..
nał lustracji Kasy Chorych interesując się
Późnym wieczorem p .. minister Prystor
przedewszystkiem świadczeniami pobieranemi,
opuścił
Tomaszów udając się do . Warszawy
p
przez ubezpieczonych, sprawnością urzędo i
samochodem.
.
wania i t. d.
.
Jak
się
dowiadujemy
p.
minister
Prystor
Następnie p. minister przyjął delegację,.
związku włókienniczego z Władysławem Lan-~; dokona w bieżącym tygodniu szeregu innych
lustracji w wojewódzŁwiełódzkiem.
(P)
dsbe:rgiem i inż. Lic~tensteinem na czele.

KorduIi M.

po

-

TEATRY
T eJtr Miejski: - Mira Efros.
Teatr Popularny: Pamiętniki szatana.
l eatr K~meralny: Karol i Anna..

WIDOWISKA
Bajka~

-

Ghetto,
Capitol: .....-. Grobowiec miłości ..

Casino= - Ulica Grzecbu.
Czary: - Dalsze dzieje T arza.na"
Corso: - Kapitan Hazard.
Grand - Kino: - Bialp. róże.
Luna: - Qf·iarna noc.
Mimoza: -Zar miłości.
Odeon: - Obława.
Resursa: - Sodoma i Gomora.
\ Wodewil; -- Kapitan Hazard ..
Zachęta: - Zywy ,trup.
,

i!!'

W dniu wczorajszym odbywało się we...
sele przy ul. Janiny 5 w mieszkaniu Jana i

e~" "o.Oo~i!!'.'!!!I!!!.'!!!!!!!!!!'!"!

,"' ~. '~"~scf bieżące"..

Gości zeszło się bardzo wiele, wódka

Nocne dy!ury aptek..
weselny. '
Niewiadomo
w nocy dyżurują nastepujące apteki:

M. Epszteina, Piotrkowska 225. M. Bar..
toszewskiego, Piotrkowska 95. M. Rozenblu·
ma Cegielniana 12. S"rów Gorfeina, W schod.iał~.l Koprowskiego" Nowomiejska 15.

',."'."," komunalny od

tGW~

rów

a.

się'
noże

~łowy

Adamską przewieziono d.o. szpitala Be

J

nastrój

M1Lgmtrat łódzki otrzymał zawiadomieni.e
MinisteratWa Spraw Wewnętrznych w spraWIe
pG(łatku' komunalnego od przewożonych to ...

t

at

n

WMÓW.

W dniu wczorajszym stanął przed' sądem
wojskowym
w Łodzi szeregowiec 31 p." Strzel.
lip Jl8st~pujące normy podatku:. od towarów
'
przewożonych kolejami normalno-towarowemi Kaniowskich Władys.ław Mączyński.
Akt
oskarżenia
zarzuca
mu
następujące"
do miast. które przed 1 lipca 1923 f.. zyskały
zatwierdzenie statutów o poborze samoistych przestępsi wa :
1) przedłużenie przepustki o jeden dzień
podatków przewożonych lub wywożonych.
Min,isterstwo zawiadamia, że dla Łodzi w dniu 11" lV.-29 r.
podatek tea nie moze przekraczać oplaty ko ..
2) w dniu 29. IV.-29 r. samowolnie odlejowej przewozowej za odległość 15 klm. (p) daliI się z oddziału i przebywał poza nim do
"'i:9PC r
-n.pOOf dnia 23. V; f. b. w kt6rym to dniu został
schwytaay przez żandarm4rję i' odprowadzony
,.
,

na posterunek.
3) samowolne . opuszczenie szereg'Ó'w
dniu 30. V.r. b. na dni pięć.
4 oddalenie się z szeregów podc~as

·Miui,te.. stwo Spraw. Wewuętrznych usta-

"

wyciągnąwszy,

był prawdziwie 'Ii tleem gdzie przeprowadzona będzię operacja
zeszycia skóry na twarzy i szyi. ,.
dokładnie z jakiego POWo"-r I
du wybuchła kłótnia między braćmi Stępie-!
W międzyczasie zawiadomiony został
mamił a niejaką Adamską.
i o wypadku xn komisarjat policji.
Zdenerwowana Adamska nie mogąc daćNa miejsce przył-yło kilku policjantów
sobie rady z dwoma silnymi przeciwnikami którzy aresztowali opierających 'się braci Stęrzuciła w jednego znich talerzem.
J pieniów i osadlili w aresz~ie do' dyspozycji
To było hasłem do ogólnej walki~
ł sędziego śledczego.

;

Dziś

Adam~d,ą

Józefa Stępienia.

lała się strugami.

rżucili

bracia jak oszalali
na
I. zadaliObaj
i
z za cholew
jej szereg ran twarzy,
i szyi.

pełnienia służby żołnierza

iszeregowęgo

dniu 30. VI i powrócenie dopiero w
18. Vll. r. b..
Oskarżony do winy całkowicie się
znał prosząc o łagodny wymiar kary.
Sąd po naradzie postanowił skazać
c7:yńskiego na 6 miesięcy więzienia.

"

w

dniu
przy"

Mą-

(P)

- . - - . pollcJl1UI
'Noty woz.orajszej przy zbiegu
y

i

d

ulic Ro"

ki
. . . :C. ...1etni
i.ń. . sk...i.e.~i.:JózefUpia
...i.·. K
. . i.jOWS.k.•sie;.malarz~
p.·.o
. .•.k. . łut.. zos.tał nożem
11:
zamieszkały przy
f
u}~, Ktmitter~31, . odnosząc 4 rany cięte I;!ło-

Nocy ubiegłej na Widzewie obok Wi ..
dzewskiej Fabl'ykiNici przechodnie znele:ili
w kałuży krwi jakiegoś młodego cdowieka"
dajfłcego bardzo słabe oznaki zycia.
Brzechoanie:r:aalarmowali natychmiast
Pogotowieij.atunkowe f lekarzktórtlgo stwier..
dziwszy ranę kłutą pleców l!ldzielił rannemu

W3 ·'.$ttlZ ·a.wie . rąk..

.
.
UptMalllocno -P9dchmielonego przepro"
h,~~~onodo.lokalu· IX k~m. p. P., .gdzie wez ..
;,1" ..

'~n,lekarz po~oto:wia nałozyłmuopatrun..
poi9~tawiając go na miejscu..

'w-

Na' ulicy Niciarn.ej, przecbodzący tamZe
W Manie .piianymJózef Gudrych. 24 letni
rzeźnik, zamieszkały przy ul. Wilanowskiej
6 pokkł~ty lzos~ał ,oozami odn i6sł głęboktą ra..
nę
U"ą P ecow oraz ranę
uczoną g OWY,

ł

S mnbo :Sł'lIiUft
i
~."

'iv.'

P

li

:

R II

b6zrobołn8Jo..
IW

..

I pierwszej pomocy. Jak stwierdzono rannym
okazal się 24~letni Józef Cytl'ych, robotnik
Widzewskiej Niciarni,· który zostal J; tyłu napadnięty przez iakiegoś nieznanego mu osob:lika i uderzony nożem .wplecy~
\Vobec poważnego stanu rannego Pogo~
I towie pJzewiozło
do szpitala ŚW-, Józefa.

go

gw·i.'

T

tł

którą mu· zadano tępym 'narzędziem.
Rannego przeniesiono do IX kom_ Ił_P.
gdzie lekarz pogotowia nałoźył mu opatrunek
przewożąc go w stanie ciężkim do szpitala
św. Józefa.

p
I

tr i

.;, U k a

'l

.........-

Teatr Miejski.
Z powodu choroby dekoratora p. Kon-

stantego Mackiewicza f który przygotowuje wy~
Ii

stawę· do sztuki .,Artyści u •

premiera ·"Artys..
t6w odłożona na piątek dnia 25 b. m.
Bilety nabyte na dzień 23 b. m. na

W dniu wczorajszym o godzinie 16.30 SzweiIta ważne są na premjerę ttArlystów J'
w ustronnej alei pnrku miejskiego ks. Ponia.. dn. 25 b. m.
towskiego dozorcy spostrzegli młodą kobiet~ _'
Dzi$, wtorek, ,po cenach p~pularnych i
leżącą w stanie nieprzetomnynl na ziemi. arcyweloła krotochwIla W. Rapackiego
i
Wez wany natyc11miast lekarz pogotowia ewier
W
L
d
.ił
I
·t li
. l.e f; t t o nle]a
.. k
St . ł
B' ~ L
fil
. czep~u uro zony •
dZl,
a
anlS awa
eZyusKa,
Tt
"d
"'"
(
23...1etnia bezrobotna zamieszkała przy ul. Na .. ,
. U rOI sro a, wzruszające l rozamI,' esz.ają- I '
I
d ł
t
kt
b
d
k
piórkowskie,go Nr. 86, która w celu samobój.. i ee. ~'e~, cz ert? a oweG Anyne WIOWIS. ~
czym :zażyła większą ilość jodyny.
) z zycla .~ydowskl.ego J.
ord:ma, , W polskiej
. . Po przepłukaniu żołądka dQsperatk~ w . adeptacj:a Andrzeja ~arka
stanie cięikim przewieziono do szpitala Zbiot: I
{ "Mlrla EfrOI~
i
tli M~ejskiej. Pn~yczyną sanlobójstw&: był brak';' Z Ireną Hor~cką w roli tytułowej.. Ceny,
()l'a~y i środków do życia.
(PJ a popularne. I'

l

Teatr Kamerą,~y..
t k
wtorek, środa, czwartek ipier,.e
rewelacyjny dramat L. Franka' "Karol i An"
na n f który dzięki swym ,walorom scenicznY?1
i koncertowej grze całegozespolu cieszy SIę
niesłabnącem powodzeniem,
W rolach popisowych:' Br~ Bronows~,
Z. Marcinowska, L. Madaliński, i L. Zbu c 1·
Ceny zniżone.
Dziś,

TeatrPopularny...
Dziś i dni następnychfascynuiący"melo'"
dramat Ara~o i Vermonta. "Pamiętx;tiki Szatla'"
na" ze Stanisławem Dębiczem w roli tytu O"

we)". .
,
Jutro' d a
d"' 4
hisŁorycz"
. 1 sr0.-7 o go Zlnle .PP...... Wł
ny dramat St. L..eromskiego "Sułkowski" z '. ł
Stas:.!ewskim w roli tytułoWel"--" dla młodZIe ..
2:Y szkolnej.
' .

Teatr Geylrowskl.
.
W próbach' MDziady Adama MickieWl"
l4

-

Nr. 293

I
(Wycląf

zachował)

I

W związku z .rozpoczęciem

się

sezonu

r.

B-ej do godz .. 24.
4} restauracje, cnkierniefmlecznie. kawiaraie ł piwiarnie. garkuchnie, bary i wsze.llcie
inne jadłodajnie, które nie zosta.ły wym,lenIone
w punkcie 2 i 3· niniejszego zarządzema ',mo ..
gą być otwarte codziennie od godz. 7 .. eJ do

p

godz. 22.. ej_
5) w budkach i kioskach w który('.h od ..
bywa się sprzedat do 'spozycia na miel.s,cu
wody sodowej,

mineraI~ych,

wód

chłodzących, słodyczy

iowocow

9) zakłady fryzjerskie kalotechniczne mo'"
gą być otwarte włącznie w dni ~ow5zednie z
wyjątkiem dni przedświąte~znych od godz.
9"ej do l?-ej. W soboty i dni przed~wjąteczne
zakłady te mogą być otwarte od godz. 9.. e,i

nap~Jow
n~esą

a

$ !li

miotów wymienionych wninie;szy.m paT~g;a..
fie uważać należy za sprzedaż uliczną Jezeł.t
w tych samych kiGskat:h nie są sprzedawane
żadne inne towary ..
7) sklepy i wszelkie inne miejsca zawodowej sprzedaży, z wyjątkiem zakład6,w. wymienionych w punkcie od 1~~o do 6 go włącz~
nie niniejszego zarządzenia mogą; być otwarte
tylko w dnie powszednie oS godz# 9"ej do i9-ej.
8) sprzedaż uliczna wszelkich towarów
z wyjątkiem przedmiotów wymienionych '!
punkcie 6 niniejszego zarządzenia, może .IIUę
odbywać w tych godzinach,kiedy te same
towary są sprzedawane w sklepach.

o egp zlny an lu
~imowegołódzkie starostwo .grodzkie . wydało .
lOZpoIządzen~e w, sprawie god:zin handlu w
okresie odl pażdziernika
1;>. do 31'roarca
roku 19~0 włącznie,. przYC:lel1l czas sPrzedaży
tow'arów '. i.otwarda· eklepów, na terenie~ miasta
Łodzi został ustalony w sposób następujący:;"
'1) jatki zmięse:m, wędliniarnie i. sklepy':
8poźywcze Z wyjątkiem sklepów, w ,któryc&t:
odbywa ~ię włącznie lub przeważająca spr:l:e..
'uaż napojów alkoholowych, mogą być otwarte

-

sprzedawane żadne inne towarYf sprzedaz .mo..
do godziny 19.. ej. W soboty i dni przedświą" że się odbywać codziennięod godz_ 9 .. ej do
tec~ne wymienione sklepy mog" być otwarte 21-ej.
,
. .
.'
\ do 21~ej..
.'
wyłączJ:1.ie odgpdiiny B-ejdQ godziny .20-ej.
6) sprzedaż ulicżria g'azet, CZ~sopIsm :o:
10) zakłady fotograficzne mogą być otwar.
2)' rest~u!acje posiadające. świadectwa faZ wyrobów tytoniowych może SIę odbywac" te wylącznie w dni powszednie od godz. 9 ej
przemysłowy pierwszej kategorji. mogą być
codziennie od godz. 7"ej do godz, ~3;
•
do 19..ej.
.
Qtwarteco.dzieotlie od god;,;iny 10.. ej do godz.
F rzez sprzedaż uliczną rozumlec nalezy ';\
11) Mleczarnit', w których jest dpkony..
2-ej doby· następnej. :
, sprzedaż, :dok9nywarią ,na ulicach . i placach
wana sprzedaż do spożycia na zewnątrz za..
3) restauracje, 'cukiernie i inne jadlodaj"~ł z ruchomych miejsc . sprzedaźy, lak.: kosze. ( kład~ i kwiaciarnie mogą być otwarte, w nie..
nie, posiadające $wiadectwa przemysłowe n; stoliki, skr~ynki i t_ p.
' dzielę i dni świ~tec:z;ne od godz. 1 .. ej do 1Q-ej.
Sprzooa,z W kioskach ulicznych przed..
kategorji, mogą być Qtw~rte coc:łziennie od
12) w ostatnią niedzielą przed święta:roi
Bożego Narodzenia i VIielkiej., Nocy.sklepy
J
eF
i inne miejsca zawodowęj sprzedaży!. !n0gfł,
byą otwarte 'od g(\oz. 13.ej 'do 18.. ejOl .
13) w wigilję Bożenie Narod~enja i Wielką Sobotę wszelkie %3.kłady wym"i~nione \fi'
niniejlzem rozporządzeniu, mogą, być otwarte
wyłącznie do godz. 18~ej_
wyłącznie ,w dni pows'Zednie'Ocł" gódziny

7-ej

w

i

1

lElUI 6FlCJftL A
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. "

a pr.

. B. Gosp. K
1. Z.
raj 'l 00)' ~
5 pr. Ob. kom, B.G. Kraj. 100 ~. ~
8 pr. L. Z. Pań. Ban_.Roł. 100 I N
,
pr. Poż.Konw~rsy}nła. iOO zł.
lO pr. '(on.w. Poz. Ko ej. 100
łł
,; pr.?ui~ Dol. 1919. 1920r lOOdo!.
5 pr, Poż. Kolejowa . 100 fr.
"
5 pr. Po:i,-_Pr.em.~SerjaI~I"
,.
z 1928 5 dol

94.00

94.00
94.00
67.00'60.00---'

92.00

. 5000
•
60.00

7.asta~ ne
zł.
łł

"
"

42.25
. 48.90
15.25
4425

100 "

63.75

100- "

59.00

Obłig8uie

,

i zakładów
hutniczych
Warsz. T"Kop.. Węg,100 zł..
Naftowa.
Polska Nafta.
Stand art-Nobel

fi

fi

•

5

żI.

50

ff

•

tI, , 5'0 d.

II

•

•

•

fi

,

/I

..

Rohn
Rudzki

100 zł.
100?ł

171.70

Polski·
..•
100 ..
nem we Lwowie 100 .,
Zachodni,
łI'
25"
Lw.Sp.·· ZaroI)" "
100 "
fi

Ol

"

_

",

Spies8

;t

~tTem.

II

.,

_Ełe~try:czne

Elektr~ Dąbrow.:
Elektrycznosć·"

fi.

..

łI

Kabel.,.

Siła i Swiatło Ił

cm

Stat8.c,howice " • " 50 t(
Ursus
15 "
Zi eleniew ski
"100
f'
..
fl.

li"

Fabryk Wyr_
Zawiercie , , ..
.t...yral'd6w " " •

Jabłkowscy..

Syndykat Rot

10 Jł
100 "
12.50

Ile

. wezwano Pogotowie Miejskie, lekarz którego
stwierdził tylko już jędynie zgon. Przyczyną
samobójstwa staruszki była ciężka choroba
selt'cowa..
(p)

\.

•

• • 10 ~

Wal'sz. 20 ."

Spożywcze

.naberbusch.

,

Herbata"SzumiHn

e. pirvtus"

I

plancie ~:fe~::::" pr~y ,,1. Tuszyń-

100 II.

pijaka na miejscu .

: 25,s

• • • ;4f ,

Przedsiębiorstw różo .-

~ł.
Bristol , ~ '. _ • 665 f9
Majewski i S.. ka. ł .35 "~a

Zegluga .'" ; . ,1 05

lO ..
• 50 PI

.-.-l1iI._ _ _........_ _ _ _ _ _........_ _ _- - -

Na

skie; 65 letni murarz T omaS2, Z wolińsl~;. zamieszkały przy ul. Piaskov.~ej 44 przechodząc
w stanje pijanyrnprzewrócił się na szyny ko
lejowe' i odniósł obrażenie ciała.
W -::zwany lekarz pogotowia po udzieleniu mu pomocy pozostawił poturbowaneg"

Handlow.
Borkaw ski . .,'.. . 25 zł~

50 ,.

10

25 ,ł
50 "

Przedsięb.

Ile

•• 100 $II
Pol.1'ow.Elek:. P.. T~ E30 "
BoownBoved.. '., .., * 100 łł
...,.

18..50

zł..

50 zł.

'

stawił SIę straszny widok. Na środku pokoju
r~a haku od lampy wisiała matka jego.. ; Za"

"

100 ..

Kiiewski 5cllolt~e•.

.".

pukania

Tknięty złem przeczuciem pr~y ponio'CY
. sąsiadów wywaiył dr:zwi i oczom jego przed..

25 "
25 ,.,

p

,

on drzwi zamkuięte, a kilkakrotne
jego nie odnosi żadnego skutku.

ww_ _-

Lombard

.".

Pustelnik

.

II.

.100
.i 50

PO'

.

II!J
_ _ _........_ _ _ _ _.... ..........,___
" " _........

.. _ .•

"

Crodxiski

50
25

..

J"

Sole potasowe

..

I

41,75

-

Che:m:iczne

•

W dniu wczorajszym ,w mieszkani'u wł...

50 zł.

".

o.

snem przy uL Wolnej 12 popełniła samubójstwo 64..1etnia staruszk.a EmiIja LandeL. Kie"
'. dysyn jej aajmlodezy 20~letni K;!,d,'(:·l~ tkacz
z zawodu, powr6c.il:r; pracy do d o ttl p: zastał

~

"..

.,

•

Sa~m'~"'lJls -

_

...

fi
fi

II

__ . - _2_

25"

Orthwein .. • *
O strowiec SeI~ Bl.
II

(/

25 n
50 'ł

T
blin • " , . "10",
Nor'

Pol.

Gr~ń@k

$

Kopalń

Parowóz ,
Pocisk • ,

·'Bankowe·

,

•

.. .. ,100"

..

LHpop
Modrzejów

Akcja

Pul.

•

Warsz. T. Fabr. cukr. 10 ..
Fabryk cemeritu
1)0 'l':'
Firl~y..,.,· z •
Łazy . .. ..
10,.

Cegielski

pr. Poi. K:onwersyjna
,
firn . . War'sz.. z 19251'." 100 zł.
5'f, pr Poź. Konwersyjna
6'
.. Warsz. z 1926 rp 100 pll
pr Pot. Konwersyjn ;
- .. Jil. Warsz" z 1926" r 100 Jł

cema

fi

Fabryk MeUowych

~/~

.,

•~100.
40 :zł.

•

·

100
100
100
100

z zakładami fryzjerskiemi, kalotechnicznemi lub z ,pr~edsi,...
biorstwami niepodlegająceud mocy niniej&ze~o
zarządzenia; wolno dokonywać tylko 'w go·
dzinach okfeślonyc.h dla. samodzielnych skle'"
. pów tej gałę:::i handlu.' W hmrch goę.zinach
miejsce sprzedaży towarów' mUSI być w, tych
sklepach i zakładach zamknięte, t9wary: zaś
muszą być uniedostępnione. .W gpdzmacb,
. kiedy sklepy są zamknięte~ w .·,ja(.u~dajniach
dozwolone jest wydawanie towarów tylko do
spożycia na miejscu ..
15) zarządzenie niniejsze nię~st08uje aię
(L:t k ,Jei.

,lec anow. " . '
'ł
Czersk.,
10»
Częstocice, .
. I 00 ~,
Gosł,awice,
. t~o n
.
- 10
l\tlichałów,...
ff

#I

pr.

II

Chodorów
C· h' .

Wysoka.

4 pr. Tow.f...:red,Ziemska
41/2 pr....
"
.,.
8, ,pr
Jł , . IW
.....
41/2 pr"
listy zastŁodzl
4 pl
~"IW . • V/ars7
'8
listy zast Łodzi

PYSkODtoWy
Iiandlowv

Fabryk cukru

~

l,·ish

.

14) spf:!edaiy towarów w sklepacq, po-

łączonych Z jadłodajniami,

._D
......n....la__2_'_X_

nom

~

Pa pfe,y pr ocenłOW8

Dnia 21 X

-

nom.

fer lei
f(l y

r~J
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FOZWO JeII Wtorek 22 paźdZIernika 1929

: l.

H..

:'

łI

ł BII[l O~tH
...a
~
~

Imeralną

y

..E

zaburzenia żołądko~ "
we a nawet epidem..

III

odę

..

2 - .
>-1
WYROBU FABRYKI WOD

! .K

....!l4

1'- ' .'
tJ

FORTEPIANY~

8._
7

PIANINA
FISHARMONJE

Tell

I

U

nabyć można dobrze, po cenach przystępnych
' i na dogodnych warunkach, spłaty

.

'ł

fp AKŁAD Taplcersko .. Sto-

ową ~ larski B~ci GO~AŁOW
NY
Sienkiewicza, 4.0 l Skład
M1NERAL
CH
Mebli NAWROT 8 pole"

Sto

'I

CHĄDZYNSKIEGO Łódź

l i t .

"

SJołoWa

jest najzdrow"

~ szym higienicznym napojem.

W SKłADZIE fORTEPIANÓW I PIANIN

I (:

I

camy na dogodnych wa'
runkach urządzenia pako ..
ŁÓdŹ,
lowe ora: 'pojed~ńcze meTEL. 54.. 78 i 24 .. 72 m.
bIć równlez posladamy na
Reperacje,
13trojenie,
transporty uskuteczniaj, się
składzie otomany, tapczaSZYBKO
i TANIO..
ny, fotele" krzesKa, stoły
Wynajem
instrumentów
na
koncerty i uroe:zytośei.
i t. d , .
KUPNO.
ZAMIANA.
WYDZIERŻAWIENIE.... - - - - - - - - - POSI.A.D,AMY' ladn~ gos"
N ajwiększy dom branźy fortepianowej na miejscu.
podarkI do spr:a:eda.nla przy
- - - Obsługa szybka i solidna, - - la~ach, orazma)ątlc! Złem .. Uprasza się o odwiedzanie składu bez:zobowiązania
skle, domy
dochodowe,
lmlrny iodp-~. place przl
~:Jle PBo eca. lukr.o ~ pZosr.eeorDlcze arOWlec leso, gl z
znana od ł 602 roka,
2641Parzęczewska 3, obok ma ..
gistratu
6615-1 Re.uluJ" iol"dek ohronią od I'fnlllmał, ••ul

Pic trkawsk.al

.

ulica. Kilińskiego 153, telefon N. 60.. 2.3
Mineralna Woda

I'.)

"-

• • • III1I1l.;

ję. KTO 'więc szanu- f~i~ ~tJ~no i sprzedał Dl
bliźnich TEN sam t~----------

~c :zdrowie swoje i swoich
r-ije i zaleca pić innym TYLKO

::

II O oSzenla.,;
dra
B
~. _ _
.
Ił.
\lll!r._- _

ricie wody *=tuczien •

f r.c,~ nieprzegotowa..
nei wywołuje często

1'.

'

Woda Stołowa swoim chemicz"
a . nym składem odpowiada i w zupełności zastępuje
znane naturalne Wody jak Narzan; Gieshiibler
"'tJ
Borżom i t# p..
~
Do wyrobu Mineralnej Wody Stoło~eJ uży ..
wanesą .tylko chemiczne czyste surowce.
.~
Mineralna Woda Stołowa znakomicie wzmac
]' ..,.ia działalność żołądka i ułatwia trawienie.
.~.
. A więc .!"Ineralna Woda. Stołowa Jest nIe ..
o zbędną na Kazdym stolef w Kazdym domu, Restau
.~
racji. Cukierni i t.' p.
___' _ ......... . . _ - - - - - oierpień _ątrob~. nadmlfil'nej otylo~oi IIIIl't...t)/zmu, lIeteRej iur•• do głowy u~mier~ająhe
Z;ądać wszędzie tylko w oplombowanych butelkach· f1. ubelt6wkę Gąland'a 16- m c)ł'ol4ł» <lzyszcsą krew i przy. akłonnoś<l!acJl
~D <>stawa natychmiastowa bez względu na ilość but} if.~J kę, futerał skórzany ma d o etbstn,Blejl eą łagodnym środkiem przeczy·
r;>
.sywny okazyjnię sprzedam 8 lf 6lU1jł\cym. - UtyoIe l do 3 pigulek na dobę
Obejrzeć skład broni Cha ..
Cena pudelka d 1 3.5 wyrobu apteki
~=pp,~i ;;
brow ski Piotrkowska 83
KARCZEWSKI,
TUSZYNSKI
~
8792-3
co

Mineralna

.

·s

IlfuPlllblB zPi!:ł~ą

\.I

...

.'

•

ZabDDD'łb

1

PRZE

YSŁO

I

CO

I
S.półdzłelnia

Z

do

ogr.· odp.

15

z wymówieniem i na każde żądanie
'WkładyosZcz:~dnOjdowe W Dolarach
b:wyebwalutach obcych, zwrotnie' w Dolarach itp

Z ,11:111 WSZBlkiuoP,BCjB baukaWB
HK
I'
Y.
".',

"":;

Posad, I· prace • _ _ _ _ _ _IiIII_ _ _!LiO·GIlGW.-i!iilIll!·OC·O·:·u'Q_·--

[
! p liliiii
, otrzebny ślusarz ichtop..
cy
ternlinu. Zakład:..··

zyjmuje z oprocentowan; em
Wkłady Oszc2:ędnościowe w Złotych

:'"

\IlJ ł!1'112Lwa,1iI"ł;lblldUI! 4aptekach:i składach z IIIZAKONNIKIEM"

f.I!

fWBOgjglłtka fL"

1881

Ząd~ć w

II

,'"

stelowyah ('SAFES)

WIO

Parkowe

śłusarsko-mechanjc2ny,~8

i I~laste

,==,,1

ltr:zewYI r6że, rośliny zimotrwałe

p. Strz. Kaniowskich 41

~
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