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UWAGA Wyświetlają; kinoteatry Wodewil i Corso

Twierdzenie czynników miarodajnych, że
poracy są narodem idjotów - na ogół nie od..

ski został narodem wielki~, go.d~ym t.radycji
Piastów i Jagiellonów, a nie austrjacką spółką
powiada. prawdzie.
udzia/ową z ograniczoną poręką.
,~
:'-l~ prawdą jest tO,:i:e w. każ~ej dziedzi.. I
Tymczasem - u nas w Polsce ,mają te I
Ole zycla w Polsce, wysu\'Va]ąs!ę na plan! różne. zawszone świniopasy same prawa
. pierwszy w ,niepospolitej wielkości idjoci - I co i nąjwyższa inteligencja narodu..
i
w cieniu ktbryh <żanikaj~ prawdziwe talenty,!
Ba,' położenie polskiej inteligencji i prze ..
aprwdziwe umysły i,tęgiecharaktery.
mysłu, jest stok.roć gorsze, - bo jakkolwiek
Nie trzeba zapominać 1 że każdy naród może ma ona nawet te same prawa co mni,!
Lł a d a SIę
. z l'lcznego sta d"a mIernot, zwy kl-1yCh ale ma' stokroc' ,wI·ększe oboWJ·ązkl'.' MUSI· utrzy"
sx:
..
'zjadaczy chleha i innego mięsa armatniego mywać administrację. rzą d f płacić niepomierne
.
' wyrastają
. g d·
.
podatki· pan' stwowe, komunalne. :'wI·adczenl·a
d opIero
na tem po dliOZU
zte nIe
, g d'
dk'
k
k'
.
~
l
'1
socJ'alne, ubez'pl·eczenl·a społec"'ne
l' dJ·a''be" Wl'e
Złe rza
le oazy wyso lej ku tury i inte ic.
i
..
ieszcze nieco - za to. Ipa prawo obcierania
genCJl.
Zasadą' narodu rozumnego i o zdrowym sobie 'z twarzy śliny Wielkiego Chama i do
duchu lest enero'icnemi
z popieranie tego ro-, I poniźających w pojęciu tłumów przezwisk
es
dz, aju przychówku'," oddaw,.anie
im naJ'odpowie 'I burżuj i, kami,eniczników i t.p. notarycznych!
_
dzialniejszych stanowisk w państwie oraz wrogów ludu j t. d.
uzn"'n,l"e
przewagI' .l'ch
rO'7.umu: l' WreSZCl'e pod-' " .. Dalej liczne stado wyborców -,- wybiera
u
....
,
.
.
h
r
'. ~
.
sobie' zazwyc~aj sw~jaków, w postaci różnych
porzą;dk owanIe SH~ IC
umysiowOSCI.
Bo 'to J'est J·edyna' droga, aby naro' d pol~ Łamagów, Baćmagów, Dąbali, Rataji, Stapińskich i innych Sanojców, - któr1y prawem
liczebności nakładająllajróżnorodniejsze ZO'"
bowiązania na nieliczną warstwę producentów
i dąią do tego, aby w Polsce każda dójka
miała' ondulowane włosy i' fortepjan...
,
Ale niety l ko, t~m ogranicza się ,ich mi..
kupujcie wyroby pończo ..
lutka działalność: ponieważ ich inteligencja
sznicze w domu handl,
dorównywa przeciętnej inteligencji innej nierogacizny - a oprócz błota pod racicą, nie
skład łabry(Zzny

Farsa,

jednocześnie

Dmowski'-wleb go kamieniem,Trąmbczyński
przywalić go gnojem -Haller - napiszemy,
że taki to jest, a taki syn i mama była bar"
dzo niemoraIna.
Oto jest filozof ja ich walki z widłami,
z cepem f - a nadew.szystko kupą, wielką kupą

i

I towarzyszet ••

Większością, psia ich mać-poSzelowsku
obuchem po głowie •.•
stki

I czi niema. się trochę racji twierdząc d d jotów, wyraziwszy się
pol acy to narói
h
l
'
ic styem przecież una optyk
ę'" -- to prze..
cież inaczej nie może.
Naród powinien i musi j aknaj prędzej
..• z teJ. d rogI' - d rogI,majoryzaCjI
.
.. Je
, d nego
zeJsc
Ilie:zwykłego umysłu tysiącami głosów nie,
h
W
k
ł
piśmlennyc
ojt ów - 1. (opiero
wted y lIT
Polsce będzie lepiej,
Prawda. sprawiedliwość, logika - to
takie ptaszki, które nie dadzą się zatłuc nawet
najdłuższą Ustawą lub najgrubiej zaciosanym
k o ł em"
.
.~
Cóż z tego, że Gahleusz pod "gorące.u
perswazjami oprawców odwołał swoje nie,
nieśmiertelne odkrycie obrotu ziemi.
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lepsze,

lały szare. bezmyślne bałwany..•
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KOIU ·zaleźJ na

zdolniejsze,

chowają się w mysią dziurę - pracują w po ..
de czoła na chleb powszedni - a Polskę za-
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Czy należy się w,ięc dziwić, że te jedno~

Minęły wieki -- zginęło nędzne ro"
. . d' y' 'h - " h
· l'
h bactwo, co stoczyło daJ o nieszczęsnego Gali.
~a"
ą z. a,' n , c " 1,n,nYC~rgum.
eot,o,w,. ',OglCZn,
yc
l umysłowych
WIęC obrzucanIe
blot~m
'leusz8 zginęli sędziowie i inni oprawcy wielwszystkich i wszystkiego eo ;tylko podnosi kiego człowieka - imię Jego przetrwalo stu..
wyżej, głowę - ponad poziom codziennej sza !lecia, a ziemia wbrew intencjom i woli ludzrzyzny - jest jedyną ich bronią, którą, PO" l kiej trzody - porusza się wzdłuż drogi, którą
trafią się po mistrzowsku pQsl'ugiwać.
jej wykreślił ten niepospolity umysl.
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Skand al w ambas a.dzie sowiec kiei w Pa- ł paryskie~o oddtiału. agencjpo
uchaniu pierws zy śnieg; na: wysokości 700 metrów
przesł
Łukijanow,
znych
ryżu, po ustąpleniu Biesie dowsk iego, objął' T A:::;~A1 niejłlld
6kó!i
Z
.
c
śnieżne
zaspy
go, został wezwa ny do natychmiastowe~o. wy~ worzyły się
takie misję handlową,
szwajc arskic h' donoszą również
owości
miejsc
lenia
iedliw
uspraw
celem
·'y.
Moskv
lu
do
oddzia
jazdu
Pod przew odnict wem dyrekt ora
o -silnych śnieżyc-ach.
.
import owego ,. niejak iego T esslera , cdbyłc się się·
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u
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,
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Biesied
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w Paryżu posied zenie 10 członków zegranic.zaj i oświadczył, że występuje ze
(lej Czeki f wśród któryc h znajdowal~ się ~.ak .. nie wykon
wszechświatowej
kiej,
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służby
że .. urzędnicy Czelta Londy nu i BerlIna. S:ref
~,

W przededniu
wystawy·' w Poznaniu
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Tajne kolegi um GPU skazało 5 genera "
'MOSK WA, 22.. 10 - Ogłoszony· został
ę śmierci przez rozstrzela~iel Mianaksl'
łów
organy
że
.aificjalny komun ikat. stwierdzającY1
łowa, W osoczańskiego, JDyma ..
GFU. wy "'rył, i x~ikwidowaly organizację ,nowie je: Michaj
owa. Wyrok . wykon ano,
Dehan
j
Szulga
y
na,
kontrrewolucyjną, uprawiającą sabotaż i w -/
na osadze nie wabo . .
o
skazan
ałych
Pozost
się
towali
rekr1l1
wiad" Członkowie organi zacji
nych~
tracyj
koncen
przewaźnie z wyiszy ch oficeró w armji cesar.. J zach
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sowiec kiego donoszą, że w Samar ze rozetrz e .. / w Chinac h.,, 21 pażdziernika.. (Rsp.) - "Sie..
RYGA
lano b. pułkownika sztabu jenera lnego Ma~
iż władze sowiec kie.. areszto ..

.
SkaZa llQgo za organi zowan ie przeciw..
.

łys2!ka.

rękrutujących

łowieckich' oddziałów,

godnia ".Qoda je,
Rosji łotewskiego malarz a, ~Stankie~
wyjechał do Moskw y w celu
który
wicza,
odwieą.zenia swoich . r?dziców,~amieszkałych
wRo~m~.:hręs~tow~nle nastąpIło. pod pre..
biks~em uchy bl~ń' paspor towych . Po ~reszto"
wały W

się:z

.
'..
.... MOSKWA, 21 października. (Rpa,) -- G~
ł~.U,,(ę3;re~wyc~ajka) Qgłoąiło urzędowy . ko..
ohłopów. " .

w .. _oWie'.C
...u. e. . haczó.
.. sł
aniUna
•. z.strz. el.
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·.... 0
. '....l.·.·ka;.t.
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m
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m Wscho
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wej
wojsko
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Nikołajenki, Wasilj ewa i Antipo w'a. Wszys "
iłkt~ truch tOZJb: zelano pod zarzut em kon...

Stankl~.wlcza.zeslar!o.

do Turk·esxanu.
wanlU
~zą~ łotews~l <:zynl staranI a w celu uwol·
f HenIa StankI eWIcz a,

F odajem y do wiadomości instytucji i
osób zainter esowan ych organizującą się w
Poznan iu Międzynarodową Wystawą Kom.1!l"
nikac ji) Turyst yki, która ma się odbyć
w czerwc u 1930 r., że biura tej. Wy,ta wy
mieszCZ:łI\ się w P oznanl u przy ut Marszallca
Focha Nr. 18 (II· piętro f wejście przez pok6j
11). TeL 71 .. 50.
Przewodniczący.

zarządu

Wystaw y,p.

prof. Stefan Ropp. przyjm uje intel'asantów
codzie nnie od godz. 11-12 w południe z wy..
jątkiem środy, oraz dni świątecznych.
administracyjno"personał...
W, sprawa ch
nych biu!c" członka zarządu p. Tadeu sza
Róll-Dobińskiego jest otwart e dla interes an,.
tów codzie nnie od godz. lO-ej do .. 12-cj
w południe z wyjątkiem dni świątecznych~
Wydział propagandyM~W. K. T. (po...
kój 15) udziela inform acyj codzie nnie z wy..
jątkiem :dni świątecznych od godz. l1-ejd o
13-ej. Telefo n Wydzi~łu propag andy 71 .. 60.
'.un
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Konce rt z płyt gramo fonow ych.

16..45 Koncert z pł>t gramof onowy ch"
17A5 Konce rt popok. orkiest ry PolskiiUęgo Radia
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. \
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20.30 '. 'Konce rt wiecżornyorkiestt'YP olskiq o
Radja i soliści.
22.10 Kpt.ręz. H. Broszk.iewicz: "Moje pietw..
Is:te bitwy morski e·'.
23.00 Muzyk atanee zna z SaH Malinow hbt.lu
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Pru~d paru dniami d0110siliśmy za "Pol. ską Zbrojną", że Warszawa posiada 3256 ro~
dziu, złożonych z 12668, nie mających dachu
nad głową, czyli zupeJ'nie bezdomnych.
Ten sam organ "kadzielniczy" w parę
dni później (Nr. 283) podaje następujące
dane:
W Warszawie większość lokali (42 procent) stanowią mieszkania jednoizbowe. W miastach Ba Zaehodzie mieszkania jednO-I
izbowe stanowią znikomy procent np.: w Berlinie 3 proc" w Essen 0,7 procen~. (Porów-\
najmy)
.
.
Mieszkań mniej lub więcej odpowiadająćych warunkom Kulturalnym, jest. w Warszawie jest zaledwie 12,7 proc. ~r:>:z tego
naliczono 3.300 .lokali, w których Ilosc okien
jest m n i e js z a od ilości pokojów.
Lokale jednoizbowe, zdatne ~]a kawal~rów, względnie małżeństw b.ezdzletnych. Z~jm.owane są przez c-a l e rodżmy. Przeludnle-

nie w Warszawie dochodzi do wprost niespotykalnego na świecie stanu (za wyjątkiem
Chin), gdyż n'a jedną izbę miesf kalną wypada
3,93 osób, a na 288.000 rodzin mamy zaledwie 200.000 mieszkań.
Przeludnienie Warszawy jest powoGIem
spekulacji placami budowlanemi i lokalami,
których ceny dochodzą do niezwykłej wysokości. Zdarzają się wypadki, że cena placu
sięga 120 dolarów za l m, kw.
"Polska Zbrojna fl kończy w ten sposób:
"Musi b.YĆ podjęta szybka i radykalna akcja,
mająca na celu uzdrowienie stosunków mieszkaniowych i d o p ę d z e n i e (pod tym wzglę ..
dem) Zaąh~dufł.
. ,
.
.
ą~uszme, b~ .s~uszme. MUSImy w te~ konleczme dopędzlc Europę, bo w czem mDem
np. w st~wianiu. pom~ik?w i bram triumfal:
nych (~~ore ktos ~o~cipnle nazwał "bramaml
strachu·). t? ID:Y JU:z:. daw.no c.ałą Europę z
przyleglosclaml przesclgnęhśmy.

I

ił )1
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BYDGOSZCZ, '22.10 - Nieznani spraw-,
eydostali się przy pomocy podrobionego klu
cza do kościoła św. Trójcy i zrabowali z obrazów Matki Boskiej i św. Teresy drogocenne wota. m. in. gruby złoty łańeuch,. dwa
łańcuchy srebrne, 5' sznurów prawdziwych

kcna'u czerwonych, 3 pary kolczyków

złotych.

In

'Ii i li

3 duże złote broszki wysadzane .koralami, a
serc złotych. kilka srebrnych. 8 krzyżyków
złotych i srebrnych, jeden krzyżyk Z korali
osadzonych w złocie. złoty zegarek i in.
Policja prowadzi energiczne dochodze"
nie. celem wykrycia sprawców.
..-

r

Film naukowy, ilustrujący powstanie
sŁelacji planet ogó lnego chaosu
we wszechświecie.

NOW8 tereny naftO.d
Komisja Ministerstwa Przemysłu i Han..
dlu, oraz "Polminu", która badała pokłady
nafty w Wójczy, w pow. kielecktm, doszła
do przekonania, że złoża te łączą się ze zło ..
żami zagłębia borysław:;kiego. W obee tego
pnyst~piono do wiercenia szybu eksploata...
cyjnei!o o

głębokości

500 m.
wszelkiego
prawdopodobień..

Według

stwa poszukiwania naftowe rozpoczną się
w najbliższym czasie pomiędzy Stopnicą a

Tarnowem. Specjaliści przypuszczają, Że zło
te są znacznie bogatsze od wszystkich..
jakie dotychczas były odkryte w Polsce.

ża

~.

G

cil yll
lub na ul.

Sąd okręgowy warszawski pod przewodnictwem sędziego Posemkiewicza rozważa
dziś sprawę 3 młodocianych zbrodniarzy:
Marjana Grabowskiego, Wlady~ława i Jana
Szubartowskich, oskarżonYt..h o napad na 19 ..
letnią urzędniczkę Kasy Chorych.
Poszkodowana przechodziła ul. Młynar

ską o godzinie l1-tej. Tam natknęła ~ię ~a
oskarżonych, którzy szh w towarzystwle kd ..

ZlEnnI

Oto jakiś mały chłopiec zb!iżył się 'zbyt~
nio do wozu stojącego na rynku l :zostal przez
kopnięty

w twarz.

NieoętrQżny chłopi~c uległ

całko~itemu

I tr
polega

t j

ku jeszcze kolegów. Łobuzerja porwała panienkę i unió,;lszy ją na pobliski plac doka ..
nałazniewolenia.

Trzech z pośród nich ujęto, dzięki interwencjipewnego przechodnia, który widząc,
co się dzieje, pobiegł po policjanta.
Proces toczy się przy drzwiacb zam ..

niętych.

o

l

W dniu wczoraj~zym na rynku w Brzezinach miał miejsce nieszczęśli~y wypadek.
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III
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zmiażdżeniu nosa i

r-aI'lom twarzy.
Pierwszej. pomocy udzieliło chłopcu WeZ"
wane pogotowie ratunkovv c. Chłopcem tym
okazał się 12.·letni Maniek łka. syn kupca
brzezińskieg~
. !n)

Ł.

.... __ u.

. . Jj _:....

Kwiatki wymow'y parlam"ntarnej
Georges Buisson. który przez dtulli eZElS
czele biura stenoglafów francuskiej
izb'y deputowanych, wyłowił z morza parla..
mentarnej wymowy szereg perełek, które opublikował. Oto niektóre z nich. Pewien rady...
kalny poseł powiedział w swej mowie w naj ..
wyższe m uniesieniu: Panowie chcecie śmierć
ręglamentowaćl Spróbujcie tylko! Zobacyycie
co ona wam odpowiel ff
p ewien postępowy deputowany składa..
jąc Izbie swoje iyezenia z okazji uchwnlenia
ustawy szkolnej powiedzial: "WreszcIe przy"
szedł dzień, w którym mózgi dzieci z ludu
będą miały prawo zasiadać na ławach szkol..
nych u ..
Jakiś inny
poseł stwierdził w swej
mowie: ., W roku 1630 istniała giełda towarowaJ będąca dokładną k o p j ą dzisiejszej""

stał na

s

wielkim wyborze modne iowary i fabryki
eanhardła ileiskich
B:3 płaS!Cit i gallllIlły oraz jfdwsbie j wełny na suknie.
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llaaeJtu,(:12ICY sezon szkolny polecam wielki wybór mundurków, szyneli, c%a
pal~ j wszelkiej garderooy; Własny wyróL", Pierwszorzędna roSo~
JtOtnkllUeltlcYJD

kOD

FILM
1? ?
~~!ĄiIi!l

l•
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Wybiegami i podstępem walczono b~r-. \ m(~: vkolicy z11:i:cn i al on cułkcw;c:e SWO] wY-,;' właściwszą, ! dał gwIzdkiem znak, Ukazał!
glqd. 2ev. nęllay w ciągu no'.y, {:Jynąl pod sią 'angielska bandera wojenna wszystkie ar_700 cz~sto za najdawalei."zych nawet czaso w ;
rak np. okręt, który ;~~wst;elką ce~ę pra~nąl banderą net1tl {lin.:, b:;1\I':y 21:IŚ ncrQ(~c\'l. e ws· maty okrętu zagra/y, Że cel był doskonały
iostać ~ię do. portu z .k.osztownyt;'11t;dunkunn f wi~s:-.al dopi\7;fO w tej chwili ,dy rozpcc2.yr!a: a łódź podwodna była ciągle na powierzchni
więc zapłaciła za swój atak. Pocisk wysxar;~hoć nie posiadał żadnego uzbl'~Jenla, u C?2:, oglell.
Życie na poldedzie statk 11 t yJo nieustaną pał w niej wielką dziurę i :zatonęła w parę
~tt'lktłlryzował się" na statek wOJenny, robl~ ~l !
drzewa lufy armatnie, dzięki czemu przyble.. i mistyf1kacj~. Na pielwszym tc:kim oluęcie minut bez śladu. Campbell odczytał przed %a~
,al wygląd tego rodzaju~ że go wpuszczano l Ca.mpbeII był ied:vny~ c.ficerem marynarki; !ogą modlitwę dziękczynną za zwycięstwo,
p o ch'l:ł a dni maJ')"n2n:e byli przewc:źnie rezer" I poczem zawołał trzy razy huna na czelć
do portu bez trudr.ości. .
wist.ami cała Zaś za!Of.Ta od dowódcy de o~- I króla.
.,
..
•. .
..
ZAMIAST WOJE·. .~NYCH-HAND LOWE
t~tU1ego marynatza mt1sia.ła zachcwywać wszel" I
ZatopleD1~ łodZI p~dwo~n.eJ D1E:mleckleJ
Czasy. wojny iwiatowej przyniosły zgoła kle .POZ. ory marynan_y handlowych znajdują~'1 U-83 odbyło SIę .w.. OkC. hcznOSClach n.l ep or6. w..
inną. zmianę bowiem od roku 1914 na wet te cych się na statku w~gIowym. Admirał Camp· nanie tragicznych. Wówczas to okręt angiel..
okrę~y kt~re. posiada!y ea.!kowite wy;~wipG- II bell nosił zniszczoną kurt1.:ę marynaiską takąż ski:z Campbellem zOf:>taI uderzony tak strasz..
,wanJe wOJenne, mUslnty srę m,askow;ac l ~da .. czapkę, a dla utrudnienia poznania go zapuś" nie pociskiem łodzi podwodnej że zaczął sie
wać zwykłe statki handlowe, InaCZej bowlem I ci! nawet wąsy. \Xiygłądal tak że nawet rOM pogrążać. Wprawdzie U .. 83 krążyła dokoła
niego z ogromną nieufnością w odległości 10
nie. byłyby mogły przewozić tak cennych ła- ł dzina nie poznałaby go.
dunków, jakim byty produkty spożywcze do~ !
'Wśród załogi" panowała ogromna kar- l' do 15 metrów lecz nikt z załogi wojennej
wożone dla armji.
.
j ność; choć pozornie posiadali najzupeJniejszą okrętu nawet nie drgnąt Dopiero gdy ł6dź
Rewelacyjne wprost szczegóły z tego ro- ! swobodę i na pokładzie ciągle krąiyli z fajką I wynurzyła sir: ·na powierzchnię cala załoga
kt6ra dotąd narażona na niezwykle niebezdzaju podejść i podstępów podaje angielski I w zębach.
pieczeństwo leżała na pokładzie, nagle . pow..
wiceadmirał Campbeli \.... swoich pamiętni.. ł
PRZYNĘTA...
! stała na maszcie ukazał się sztandar wojenny
kach. Okazuje się z nich że tajemnicze okrę- I
'ty to znaczy statki które za wszelk~ cenę za".i
Cał~ trunnością walki z łodzią POdwod-.1 zagraly wszystkie armaty i karabiny maszy'maskować musiały swój charakter. wojenny ną by~o osiągnięcie zaatClkowania okrętu przez nowe z których padło W łódź podwodną 45
używane były szczególnie w latach 1916 i łódź. Zazwyczaj łódź taka trz);mała się z da- pocisków. Łódź zatonęła az jej załogi urato1917, czyli w okresie w którym niemieckie lo .. leka, p07a polem dosięralności armat, skad wało się tylko kilku ludł:i~
:dzie podwodne najdotkliwiej dawały się we bombardowała obr;t. Zadanie dowó:Jztwa okTymczasem zwy~jęski okręt angielski
,znaki. Admira.licja angielska postanowiia pod- rętu polegało na tern by zwabić ją bliżej.! zaczął się pogrążać coraz bardziej. Od zato..
jąć :t niemi walk.ę za wszelką cenę a w tym
Następowała scena-często. powtr,rzana- CpU
nięcia uratował go tylko " prosty przypad"k.
celu' smkolono tysiące ludz:.
; szczania okrętu którego zał"oga odpływała od Sprawił to ładunek belek który mimo to że
Niemcy wiedzieli doskonale że Anglja! statku. Oc:zywi~cie był to tylko pozór, gdyż n~siąk~ wf1d~ utr~:y~yw~J:okręt na ,po~ieJ,'Zc.h ..
okrętu nt.
przygotowuje' celem zniszczenia ich floty pod.. prawdziwa załoga zamaskowanegb
NAJWSPANIALSZA AITWA
wodnej spe~jalnezamaskowane 'ckr~ty, to też wojennego. w tym samym czasie udawała.
Nąiwspanials'l.ą . jednak bitwę' rozegrał
;niszczyli je bardzo zawzięcie a walka przy.. się na posterunki ną których trwała w p02.yhier~~a' charakter. corazostl'zejszy. . Przebieg" cji leżącej pragnąc ujśc oczu nieprzyjaciela; : C: mpbel 8 sierpnia 1917 roku. Wtedy to lódż
II l=odwodna nierdecka bombardowała okrę1
,loś6·angielskaCławala sobie radę:. anglicy tra .. trwaJ'o to aź do rozl(s%u strzelania.
angielski w ciągu pół godziny, Wskutek teg\;
'ktQwaliwal~ę Z .łod:dsmi podwodnemi jako
ZWYCIĘSTWA CAl\~FBELLA
okręt :zatrzymał mas.zyny a jego załoga ZB,czę~
todzaj ,portu zupełnie lekceważąc sobie naj"
W prbwdzie sztuczka tego rodzaju' wyda. iaszykować się dO\l,cicczki. Qczywiście,po"
wi~ksze .nawet . niebezpieczeństwa.
je się bardzo prostawyn;agala jednak wieI. za uciek El)ąCą załbgąwh,ściwi marynar,zewo·
Lł\sadniczo moina była używaćjako'pu
kiego bohaterswa l splytU. er: n:ptel1owi uda .. ienni pr:t.ygotowywalisię do rqzegnmia bitwy .
łapki na todzie podwodne wszelkich okrętow
to też admiralicja angielska używała zarówno . lo się 'IN krótkim c:u.:sje osiągnąć SZf.'le'g zwy. Tymczasem skutkiem pocisków tył okrętu!la~
skromnych iaglowc6w jak i olbrzymich okrę cięstw a jedncm znajciekawszych by,lo zato .. czą! p,lonąĆj trafił weń nowYPoclskniemie~kiJ
tów. Te ostainie jednak nadawały się niepo- !. pienie łodzi podwodnej .. U·6RfI
caJyq!:es jedu&kłódź . podwodna n.1ewYllUKtoś z %alogj zaaJa~mował o lb]j~ anju rzala s·ię na powierzchnię .chociażkrąż,la
ró""nanie bardziej do walki.
się łodzi podwodnej wobec której olo'ęt Cemp- niemal gcdzillę w pobliżu okrętu.Campbęl1
PLAN WALKI
beJIa postanowił odegrać rolę przynęty. Łódż wytriymal straszliwą próbę . mimo że maryna~
: . . . ()~rę,tv tę~Q rodząju posiadały n iety lkó
podwodna puściła weti .. torpedę; rozpoczęła, rze dUlSili się",,!, dytnie;gdy nadea:tla odpo",
;~wię,tnię;z;atnaskowal1e' iukryteal'maty lecz
sięwalka~podczas .któreJza!oga oltrętu ,l'il'U" wiednia chwila to rtnaczygdyłódź podwod ..
. tę~ęn:eg
.
ychur~ądze4mających
ciłasię do łęQtzj ratunkowych.·Łodżp(lc;woH :na znalazła się na linji strzału wiceadmirał
... ' COn:l 9CZ1,l. Pata tem
nabyła·,juŻ ba.rdzo blisko ~aledwie iO . 7CO. wydał rozkaz strzelania; łódź podwodna w
"posiadaJ kilkunastu' metrów. Chwilę te. Campbell uzna! :la na;~ ję:dnej
chw.ilI 2atonęła.
i'Jti.·('.··if>:.ra.\!\r. i kjl~k~ą·~~,~~fjiięcilU marynarzy 'wojen ..
1)1*7
"$tWl!,~rzpno nietylko .ll1ieszka"
był,. teź apa" .
ardzo· ątarannie.
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.~d~~Wi~ ma .obecnieniel~da sensację. łow$kiego zabili emisarjusze' duchowieństwa,
S~~I().c*a;~il, ~,is81iśtny. w ."Gą~ęęi~JrOl:"allnej ~~ $ to dlate~o, by . zniszczyć uczonego,. kt~W::
[, .. płetw~ltl.e. );ensacyjnych . doświa,dczeniach miał odwag.ędążyć do rozstrzygnięcia. "ił"
{~lł·ą~~:rnitegg,uęz01liegQ. .,r9~yjfi~ięg~ '.' I?fofesora gadnieX)8. nieśmiedelXlo.ci~ . .' .
.
"\: łdic;hi~jł~.w~~i~.gp w..lti~l!ut);~U . ~~strZ;yg~iręda ~~ . .lak . obecnie donoJJi. ;f,~ieczernaj4;l
r,<:lwie~zn~j .ta}emni~y śf.nie~cil' .LIczony h~n, jak' skw~., $ądo~e ~ochodzenla lue dopro:w: a
.i, jliard,b~~,p~eprowadził$~ere~t dOś'wi,dczm dQwyjaśnjenia tej zagadki. Z niewy)a
:,na .' ~~Q~ch' . . ~w;ier2;~t (psów; iitinychl, celem Il y~h, pr~yGliyn sekcję :zwłok przeprQwad
!~yvrie~i~. ~~J~Hych .pr~y ~ pomQcywsttzykiwa.. d6pierow miesiąc po sroierci tak, że ., le;k
!Jlla . Ilev{~''lr~:.·rr~·~ttun . !~h~d~:wno teo1świat(:>wej nie, 'moglistwierdzi':ć, QZy ·Mich~Howski
'!>'$ł.aWY~O:ifQny, nagle .zm~rł w 1?ax:d:(:otaiemnj.. ofiarąmo~aerstwa1 c~y popełnił' samobója:
ezych .' qk~li~ZhQŚ9iach.
Phu!losc;)'~i,edtie ~~powiada ,dalsze w ,I,:
~,., ~~lf<;yszer,~ol1Q pogloski o r~ekomem W kierunku. wyś wietlenia .' tej niezwykle',. ;'~'"
.' . . . •.

sam6jłtWi~r.pqjpełnipnemna tlę rozCzarowania
v.:- d9świactczt:lłia.fh.· Zdrpgiejstrony zwrÓ ..
(:Ił? nasidhie'Uw~'f$ę. znik~ięc~esktYPtu gł.óW'

Chc.ącnabyć

proszek naszego ~yrobu" nale

neJ

ży przy kupnie ~kcEntowat
wyrażnie żądać ory~zn,dnych
proszkÓw z Jl,KOGU'r~llENIlIlI Gą ..

seckiego znanych od lat trzydziestu. Zwracajcie uwagę j od
rzucajcie uporczywie polecane naśladownictwa w podobnem
do naszego opakowaniu
-,

\

.''1

DaukoweJ' .MJcha)łowskiego p t.

tej wersji, żona mjała zabić swego uczonego
męża, celem przywłaszczenia sobie tajemnic
jego światowej sławy, oraz przedl'użenia jego
eksperyment6w już na wlaną rękę.
Bolszewicy również chChJi upiec pieczeń"
"~ I na tle zagadkowej śmierci Michajłowskiego. J
II LatlfH>Wali miaDCJwicie po~doskę, że Mic.haj ..

1

lif

pracy

,,~w.y~il~ch n:oic~ dośw.iadc~en ~aukowychc<
MOWlh! • ze MIchallo~skl m)at.p~śćofiarą
własneJ zony, młodej akademlczlu,kt6ra w
ost~tnim czasie wspólpracowała ~esW'Ytn
rnęzem w dalszych eksperymentacb. Wedle

gB:dko\vęi ś~ierd mlod~go ue~0I!',.gO, . k~~!::

mIał stworzyc

ko.ś~j.r·

nową epokę w dZiejach lrd~
.
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. Czytaliśmy wszyscy o wytryskach·. ropy, szkód, że wspólnicy Drakeła' zniechęcili się
daJą~ych 12.000 h,ekt~litrów i więcej dziennie do tego przesięwzięda tak dalece. iż on sam
Takle. . szyby są meraz warte. ponad miljon musiał sięgnąć do swoich własn}lch zasobów,
dolarowo Na polach naftowych w Tampico aby skończyć roboty.
.
w Meksyku odkrywano szybYf których poRobotnicy odeszli od sźybu jak zwykle
czątkowa produKcja wynosi~a dziennie .tz je<.d.- I
~ sobotę. ~i~czore1?' nie przecz,;waj.ąc, wcale, l
nego szybu) przeszło 120.000 hektolitrów
ze ropa JUZ Jest blIsko, Na drugi dZlen rano I
N~c ~~iwnego, że amatorzy-poszukiwa- ' zdumiony kierownik robót zastał szyb wypeł".1
c~ewlerclh do głębokości 1200 metrów niony prawie po bn;egi ropą.
w rozpaczliwej nadziei natrafienia na rezewoPoczątkowa produkcja przez kilka pier- l
ary "płynnego złota""
' !
wszych
dni wynosiła 50 hektolitrów ropy
. Szyb, któremu przypadło w udziale ho- I
norowe miej.sce w historji ek.sploatacji ropy, dziennie, którą sprzedano w cenie 16 dolazostał wywiercony na równinie
Watsona rów za hektolitr. W ciągu ośmiu. miesięcy
W ~!l Creek, w pobliżu Titusvile, w Pensyl ... przecię.tna dzienna produkcja szybu wyniosła iii
~anJl, n.ą rzęcz Supreme Oil Company, pod około siedmiu hektolitrów
Cudowna n01.",ina rozniosła się po kraju!
klerowmctwem
pułkownika E. L. Drake'a
Jotem
błyskawicy i spowodowała niliłopisane
z New Hauen w Connecticut. P óźniej nazwano go szybem Drake a. Był to pierwszy praw- wzburzenie analogiczne do kalifornijskiej gorączki złota.
dziwy szyb naftowy.'
. Od niego to zaczął się właściwie przeDrakę niewiele skorzystał jednak mater'"
mysł nanowy~ którego narodzinom nie towa- ~ f nie na swem nadzwyczajnem odkryciu#
Jednakże w roku. 1873 władze pensylwańskie
rzys~y,ły.ża?D.e "efektowne ,okolic7.ności.' Z
na ZIem! nIe wytrysnąl nagle ku niebu gwał.. ~yznaczyły mu pensję 1500 dolarów rocz"
towny, wężowy gejzer ropy. siejąc wokół! Dle
o~ień i znisz~z.enie. S~:rb ID. jar tylko 20 rnet- !
Umarł w kilka lat potem, szczęśliwy, że
row gJębokoscl, pomnY~o te prace nad jego! dokonał wielkiego odkrycia i że imię jego
uko::.ńczeniem trwały blisko hzy miesiące. znalazło się na 1iścię wielkich dobroczyńców
W czasie wiercenia natraJiono na ty le prze .. 1 ludzkości"
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Znany uczony szwajcarski, profesor Jung, ł kobiet: z jednej strony kobieta.. żona,::= ciru·
jeden z najwybitniejszych psychologów euro- glej zaś kobieta nowoczesnag ,pracująco zawo"
pejskich. wywolał ostatnio niezwykJą sensacjęg dowo niezamężna.
oświadczając w wywiadzie dziennikarskim, że
Ta druga. jako energicznieJsza, może
na podstawie badań przyszedł do przeświad"
zepchnąć pierwszą z jej stanowiska i zająć
czenia okonieczncści dwużeństwa, które mojej miejsce.
głoby w sposób radykalny rozwiązać dającą
To jednek nie rozwiązuje zagadnienia.
się dotkliwie odczuwać nadw}żkę kobiet.
D\Vużeństwo niewątpliwie nie może być
"W Europie !. wogóle ną._całym sWlecie
wskazilue,
jako idealIle tego. zagadnienia roz-:.;'twierdzi profesor . Jung jest znacznie
wiązanie; chwilowo jednak jest' najprostszem
w~ęcej kobiet niż mężczyzn.
wyjściem. z obecnej, rzeczywiście tragicznej
Każda z tych tysięcy kobiet nadliczbo" sytuacji".
wych' tęskni za. szczęściem .i miłością.
- .4 _:_
_ lJiLJJI
Dziś przeciwstawiają się sobie dwa typy.i

i

- F ranek 1 gdy wr.óciłeś do domu to zegar bil pierwszą...
"
- Zupełnie słusznie, żoneczko. Zegat
chciał właśnie bić jedenastą lecz szybko go
zatr7.ymalem, aby mojej żonusi nie przerywał snu.

Żona: Pozwól mi wyjechać do Gdyni
dniami będę siedziała nad morzem
i marzyła o tobie.
Mąż: Jabym wolał, żebyś została VI domu
całemi dniami marzyła o :morzu,
Całemi

-

*

Czy pan jest naczelnikiem stacji?
Tak, proszę pani.
Słuchaj no pan... To już jest :aa..
prawdę skandaliczne! Stoję tu już dwadzieścii
minut i czekam na pociąg, który mial odejśe
przed pół godziną.· a jego jak niema. tak
niema_
«-

Czy to jest motocykl 1 którego l'epre~
pan posiada?
- Owszem, proszę bardzo.. Niech pan
obejrzy tę piękną maszynę. Kosztuje tylko 2

z-eBtację

ysiące złotych.

- Rzeczywiście cena nie wysoka. Za'"
pewne zn:-jduje pan dużo amatorów?
- O bezwątpienia, sprzedaję przeszłe
300 m~szyn rocznie_
odpowiada u ..
- Bardzo dziękuję, przejmy "klijent" i zapisuje coś w notesie. Jestem proszę pana, urzędnikiem Izby Skarbo"
wej i przybyłem dla sprawdzenia pańskich
o Jrotów..

*

Wczoraj w nocy przejechałem, nie po'\
siadając dyplomu szoferskiego, bez światła, m~
niedozwolonej drodze, nadmierną szybkością,
kradzionym samochodem - policjanta, i mimo
lo nie ujęto mnie

t

1

- Wczoraj w nvcy zakradł się do nas
zlodziej, zanim wróciłem do domu..
- Czy zabrał co?
- Tyle nabrał, że . odwieziono go do
szpitala, bo Żona myślała, że to ja wracam.

!!!!!!gs!~~!i!!!~!;~!.~~~~~~~~~~,~~~!·e!.~.~!:~W~!~~!!·!li!t'!!~!!·
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J. G. Reeder i jego towarzyszka zniknęli
w tlumie.

(Wyciąć i zachować).d pan

~)

-
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Ciekawy człowiek ten Ravini - odez
wał się pan Reeder f kiedy dorożka zadudniła
Ogarnął WIocha zamyślone m spojrzeniem. - Chociaż nie wiem, czy to zawzię- I po jezdni Westminster Bridge'u. - Najcie'katość sprawia, że nie chcę ci udzielić obcho'" I wszy ze wszystkich, jakich znam w danej
dzącej cię niezmiernie blisk.o wiadomości, któ i chwili. Gdyby nie dziwny zbieg okolicitności
rąmam na k~ńcu język~? Nie wiem, dopraw~ l nie postąpiłbym z nim tak brutalnie. Ale do ...
dy. nie wiem. Widzisz, Ravini. ludzka dusza prawdy te jego pierścienie z diamentami i
to rzeCz ogromnie skomp ikowa i ciekawa na symboliczne wlasności f jakie im przypisuje,
budzą we mnie niesmak!
W . swych komplikacjach •. Ale trudno, nie
Spojrzał z pod oka na towarzyszkę.
m'~mczast1, żegnaj! Pokłoń się odemnie two ..
- No i' jakże? P odobało ci się Larmes?
jejbanrlzie łotrzyków, przytem pamiętaj! że
Okolica jest piękna - odriekła bez
o ile nakryje cię taki pięknie ugalonowany
pan ze Scotland Yardu i delikatnie, za rączkę entuzjazmu - tylko trochę :za daleko od
zaprowadzi do kryminału f nie do niego powi- Londynu.
Nagle sposępniał.
nieneś mieć żal, lecz do siebie. Nie zapomnij
- Więc... nie przyjęłaś posady? - ,zapy
także - .sl'yszysz~ - . te~o! co ci powiedzia..
tal z niepokojem.
. łem Ci) pannie Belmanł
Odwróciła się i ostro spojrzała mu w
. - Zachowywałem się względem tej damy oczy.
jak prawdżiwy dżentelmen i ...
- Słuchaj Reeder t dochodzę do wnios"
Zamilkł
pod
groźnem
spojrzeniem ku, że strasznie chcesz się mnie pozbyćł
W brew wszelkiemu oczekiwaniu, pan
. Reedera.
- Całe twoje SZczęSCle, - rzekł detek- Reeder' zaczerwienił się gwaltownie.
- Hm... właściwie .tak... chciałem powie
tyw. - Bo jeśli' się okaże, ~e był? i!1aczejf ~e
go jeszcze wieczora złożę CI przyjacIelską w~ .. dżieć: nie. Ale mam wrażenie, że nie należy
. zytę,. l uważasz, nie przyjdę sam. - Tu 7.IU.. wyrzekać się tak dobrej posady, kontrakt mo
,iyłgłos. do poufaJego szeptu. - Przyprowa.... że być za warty z powodzeniem na krótki
dzę ze· sobą kilku tęgich chłopów f którzy od- przeciąg· czasu. - Mruknął, czując na sobie
biora ci klucze od kasy depozytowej na F et- jeispojrzenie. - Będzie mi ciebie brak, na·
prawdę, będę :;ca tobą tęskna, wierzaj mi, ho:
ter Lane!
Rzekł tylko to i nic więcej. Ale Ravini moja Ma~gorzato! Zawiązała się między namI
:zachwiał się pod ciężarem groźby. Jeszcze taka, wiesz... tu mało co się nie udławił ule zdołał całkowicie przyjść do siebie, a już - taka bliska pu.yjaźń, ale... mam pewne plany

kt6re... jakby to powiedzieć? Myślę, że byl~
bym trochę skrępowany.
Spojrzał najpierw na jedno okienko do ..
rożki" potem na drugie, jakby podejrzewalf
źe na stopniach stoi szpieg, a następnie rzekł
niemal szeptem:
- Nigdy nie wtajemniczalem ciebie. mo

ja... hm... droga. panno

Małgorzato,' w

detale

mojego zawodu, które nie n!llleżą do rzec~y
nazbyt przyjemn.ych. Ale może ci wiadomo.
że istnieje lub istniał niegdyś pewien dżetel ..
men, niejaki Flack - - - - F .. l..;a.. e-~ przesylabizował to słowo.
- Czy przypominasz sobie? - indagował z niepokojem, a kiedy :zaprzeczyła ruchem głowy. ciągnął dalej: -Myślałem, że
pamiętasz. Gazety narobiły niegdyś hałasu .•
ale prawda, pięć lat temu byłam jesze malem
dzieckiem ....
- Pochlebco! - rzekła z uśmiechem.
Pięć lat temu byłam dorosłą panną, w dziewiętnastei wiośnie .
- Co ty mówisz) - zawalał pan Re. .
eder przyciszonym głosem. - Wiesz, nie spo
dziewałem się tego! A więc... ten Flack należy do rzędu ludzi, ~ których x:i~j~dnokrotni~
czyta się w s~nsa:cYJnych P?Wle~ClClch, ludu,
którzy nie lubIą SIę nazbyt ll(~zyc z warunkami i możHwościami życia wkulturalnem społ..
czeństwie. Jest to mistrz kryminalistów, erg...
nizator .•. jakby to powiedzieć? Konfederacji\
którą pospolici ludzie nazywają przez głupotę
bandą·

Westchnął i zamknął aczy_ Małgorzaci6
się wydawało, iż wielki detektyw szepce mo
dlitwy za duszę genjalnego zbrodniarza.

tD.~ ~
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zaimuje żywo świat
Baukowy, a ciągle powstają nowe teorje co
do biolo~icznej jak psychologicznej natury
tego stanu.
Qbecnie. wyszła 'W' Moskwie książka,
wydana pl':z:ez znanego w kolach meClycżnych
uczonego dr. Sarasona, p. t. "Sen" ł W któr6j
najwybitniejsi specjaliści wypowiadają się w
eposób naukowy o tym pro bIernie.
Niezwykle zajmujące poglądy na kwe ..
.stję snu wypowiada w tem dziele wiedeński
psychjatra prof. P otd.
.
Psychologowie - . mowi prof. Potzldzielą proces. snu na kilka poszczególnych faz:
uśnięcie, lekki sen. połączony z marzeniami
snu

Ford o Edisonie!!
Henry F ord jest gorącym wielbicielem
c .zaraze!l.1 osobistym przyjacielem Edisona1 o
którympowiedzia!: "Każda jego myśl jest od
kryciem. Największym jednak z wynalazków
Edisona jest wspaniały przykład, jaki dał on
ludzkości· swem wielkiem umiłowaniem pracy
i nieugiętej wytrwałości w osiąganiu. postawione~o spbieceIuff~

łłieprzerrikliwośćigłasieg8 łaSU
Wybitny uczony francusk.i Albert Nbdon,

przewodniczący Astronomicznego T .. wa w
Bordeaux, badaiącprawa rozchodzenia się

elęktro... magnetycznych fal. zrobił ciekawe spo
strzet~nieł że fale te są stale powstrzymy.wa"
ne. w drodze i odbijane .z. powrotem przez
departamenty Landes i Gironde. N aton tłóma
czy to zjawisko tem, że masy igliwia, .zawierające wduzej ilości terpentynę, jonizują
swemi emanacjami środowisko horów i cZY"
nią je dla fal eteru prawie nieprzenikliwem.
Nieprzenikliwość ta wzma~a się podobno pod
wpływem . promieni słonecznych i w porze
kwitnięciabor6w. lładjosŁacje Bordeaux i Sto
Marsall ,są od strony. tejterpentynowejz.asło~

ny' nH~w~l~pęłnie .po~b,awione'odbioru.'
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Fakt ten ma ważne znaczenię przy psysennemi. głęboki sen i przebudzenie. Do tego:
choteraupetycznern
wpływaniu na sen: Jak
jednak trze.ba doIączyć jako czynniki niemniej I.
ważne, przys}:osobienie do snu. ze strony wiadomo, można działać korzystnie .w tym
kierunku przez sugg~stję hypnotyczną,ale nie
psychologicznej,
Prof. Potzl związek między przysposo .. przet rozkaz bezpośredni. . Sprowadzić sen
bieniem do snu, a marzeniami sennemi ujmuje udaje się raczej przez pewnego rodzaju od..
zgodnie z teoriami Freuda, poczem I powołuje ciążenie woli i zwrócenie jej w innym ldesię na jego własne słowa: "Bjologicznem za- runku; mianowicie na odsunięcie tych. czyn ..
mierzeniem snu jest wypoczynek, jego psycho .. n~ków, które stanowią przeszkodę· dla snu.
logicZllem zamierzeniem jest oddzielenie się 'Xl tym 'wypadku wytwarza wola obrazy,wpły.
'
od świata zewnętrznego, na który tak nie- wające korzystnie na uśpieIłie.
Dzieło, wydane obecnie w Monachjum
chętnie przychodzimy sprawia, że nie możemy
w l'lim' bez przerwy pozostawać. Z tego po";; przyczyni .się be:zwątpienia w wydatny sposób
wadu staramy się wycofać czasowa do stanu, do rozświetlenia tego ważnegqproblemu, ja
w jakim byliśmy przed urodzeniem, a więc w 'kim jest sen tak Z punktu widzenia hjologicz~
łonie. matki. W tej tendencji stwarzamy so .. nego jak i psychologicznego.
bieprzynajmniej możliwie podobne warunki:
ciepło. ciemność i brak podniet żewnętrznych.
Niektórzy nawet zwijają się w kłębek i pr2'yj ..
roują we śnie zupełnie podobne położenie.
~
PLAK~
jak wIonie matki. Wygląda to tak, jakby
Międzynaro.dowa Wystawa KQm~nikacji
człowiek. w czasie snu tylko w 2/3 pozostawał
na SWleCle a w 1/3 jeszcze nieurodzony. i Turystyki w Poznaniu ogłosiła konkurs na
Każde przebudzenie równa się nowemu przyj- plakat .propa!5andowy~:t nagrodą 2,000 zł~

KONKURS NA

ściu na świat" ~
Z powyższego cytatu wyciąga dr. Potzl
wniosek, ,że Freudowskie. ujęcie snu psycho..;.

I
I

T

Termin nadsyłania prac - 31 b,m. Bliższe szczegóły otrzymać można. w Dyrekcji
(P oznań, Marszałka F och a 18).

logiczne zupełnie się zgadza z wynikami bjo ..
logicznych badań. Najwai:nie;sze teorje stwie...
dzają równiei,· że aktywna strona snu polega
na pragnieniu wycofana się z życia.
Przy omawianiu psychicznej strony tego . .. Znakomity amerykański fi101o~, profesor
problemu -zauważa. dr. Potzl - powtaje Nevin Whymat w wyniku swych ·długoletnich
trudność z powodu niedoskonałości, ludzkiej
mowy, która nie ma innego określenia na badań ogłosił obecnie, że jego zdaniem najwyrażenie woli zaśnięcia jak "aktywność. ~oskonalszymjęzykiem świata jest język sto,.
Chodzi więc o to, jaki jest stosunek woli do jącypod wzglęqem umys!0wości na nainii·
przyspobi~nia senne~o? jakkolwiekcaly ce- $zym szczeblu -Hotentotów. Język ten poremoniał snu :zawiera szereg reakcyj. posiada",
siada niezwykłą jasność i dokładność okrejących pozory aktów woli ł to jednak jest
ślenia
pojęć. niema w nim żadnych domyśl
rzeczą. niemożliwą zapomocą woli bezpośrednio
ników ani słów dwuznacznych,a,sk~adnica
i ..,aktywnie" sprowadzić sen~'
"Chce mi' się spać - określa nasza jest tak .zbuąowana, ze jeśli Hotentot .cQś
mowa zaistniały fakt psychologiczny, Jednak mówi, to mówi nietylko to comyś1i, ale tak,
nie jest rzeczą możliwą nakazac sobie bez~ jak myśli.
pośrednio sen. Przeciwnie, wysiłek woli w
U Hotentotów ~ twierdzi prot Whymat
tym kierunku wywołuje często, u cierpiąeych
słowo
jest nietylko środkiem do wypowie"
bezsenność.. nelwowców~
wprost. przeciwny
skutek.. Im więcej nakartują sobie senl tern dzenia myśli lecz· ich dokładnem odbiciem.
p8rdziej;.on od ··nich. u~ieka., ,
m-mlrarrn F P F Pl

'4ajdosto'n'a~Szy j-ęiyk Ś Ałłata
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Sen. o ląblql\1 ~w~nv:i,łuiie,
GustawMeyrink.tnauy, .• p.~.(f).• ~;rte.śiqto!pi~rarz
sił nie~aW!l0 swe 'Pt1,;eiY'ci~! . . lrT"',~",•.b
po sPozycluhaszyszu~P()h-ówaws~Y' .. ·8WO
bodnie w powietrzu, ujrzał i szęl"egptzecu. .
d?wnych krajobr~ż6w, lodowce Z okoHcpod..
hleg'unowych, bUjne podzwrotnikowe lasy i
pustynie.
.
,
A zatem przy pomocy pewnych określonych 5:": hstancyj, mozna wywołać sny o
treści zgóry określonej, Sny zjawiają się iak..
by na zamówienie. Chodzi naturalnie o ma"
. rzenia przyjemne.. Niekiedy jednak na dnie
kielicha rozkoszy czychają krople goryczy.
W swoich" Wyznaniach palacza opium" pi ..
. 8ze De Quincey: Sny Moje oświetlały scenę,
48. której rozgrywały się widowiska o na...
dziemskiej wspaniałości. Przedemną wyrastały.przepysz.ne miasta j pałace rozlewały się
. jeziora. Na całe wieki kładziono mnie do gro
. hu .Z mumiami i sfinksami w kamiennych
trumnach, w ciasnych komorach g we wnę
trzu wysokich piramid. Krokodyle łechtały
.mnie zaul.ttemi poca.łunkan::U. .Leżałem pod

wstr~tnemi

.masami. szlamu

ury robił podobneeksperymenly na sobie sa"
mym. Gdy mu . ··danó we .śnie ·powąchać wo"
Usitczęśliwiającysen Wywołuie eler,śro dy kolońskiej, śnił, ze. jest w .sklepie perfum
d~k 'oQUr2iającYf używany dłaBarKozy w me .. w Kair? a, z tym wypadkiem powiązał 51;0"
dycynie chirurgicznej. Przeważwę' powoduje r~g śmiałych przygód. Gdy mu nalano na Ji!ło .
QJ;ls,eno:wod.zie. W sŁanie półświadomości ~ę kilka kropel, .wody, zdawało mu się, . . ie
cJto;V;:'Y$łyszy jeszcze pluskwodv" zanurza się Jest podczas upałów wWło$zech i pije wi~
wUleskońozony ocean. ryby pląsają dokoła no~
.
.' . . ,
i1iegofc~ęst0 . . jednak straszą go. okropne pot.Hilberbralt~ . opis~ł 'sen, .kt6ry· był ... r~~e"
woty ą,torskie.
lą
na. głos .budzIka. Wldziął on weśnie,J~
. • P,~,środkanii odurzająeexui i markoty" słitrząca
'szła przez korytarz. z kilkom~ tW~:
zującelfłi .~śniej~ę. jszcze . inne, .·zapomo~ą któ- nami spiętrzonych·
mas, talerzy. Słup:;I~ .
rych .Jmo~na!s9biezamówjć sen_Po zastrzyknię.. celany chwieje się gwałtownie; . d~ewczyn~,!Po
ci u ",pib:utrYllf.~ (prepata!u zl,hYI'0fizy f1)pacjent tyka si.ę Jl~ progu ' naczynia . spadają . ·i
f
ka-nak.t€ttejw szpitalu wiedeńskim czy· pryskulą
. SIę na\podłodze~ . • Hi~derbrąnd
niono te ,~9świadczenia-:- Qdbywa,ła ~e śnie d%ony nagle
~e snu zauwazyl, ze ,to ..b·,·" "',."'. . .
dalekie ,~~~óżef zazn~wała samych przyjem- spelnił\$wójobowiążek. ... .
. .:{';i,
nych wra~eq,· Natomlast po zastrzyknięciu
Ważną
cechą,
.
którą
ludzie·
ll1iętk.,
~b,
."an;d.ren~y".: widziadła· ·senne odmieniły się r6żniąsię~ . jest spos'ób ·icĄre.go\Van,ial14.•;,.ajłę
nagle. Sny stały się dręczące, kOńczyły się
działaiącego bodźca, Nie ·wszystcylud.zi~~"
stale katastrofą.
ją· jednakowo czułe zmysły.
. •
. Tego rodzaju ..spos~rzeźenia . poddały
,
Zalezność siły wrazenia,doznawanego,
mysI, czyby przez dZlałaruę. na odpowiednie
z~ysłr nie. można byłowyw:oływać odpo- we śnie, od siły bodźcadziałającegoltla 1l4"f,
WIednIch sn6w~ Zmarły przed kilku laty ba.. "sły, zb~dał ,jalco .. plęrwszy . niemiecki le~~
dacz norweski Veld .opisał w2 tomach sny: dr~ Em1l Leuk. Tykanie budzika. oddalotle~o,:<t
prawie wyłącznie powstające wskutek zmia~ ? ~ metr.od ucha· śpiącego, zrnien.iło się~~;:'
&t;l1e w. mtłądlań .muzykęł' podczasgdyt:yk~'
w położeniu kończyn~
nle z odległości 20 ctn~ sprowadzało~.n.o
Ciekawsze jednak są sny, wywoływane burzy lub eksplozji. Ciężar . 20..gramowy, pOł~
bodźcami, działa;ącemi na narządy zmysłowe z~ny ·nagłowie. . wywoływał sen Q . tult\ełJ
węchu ł dotyku słuchu. Mennier np. zauwa.. Stę kochance, . pod l-kilogramowy cięi:at~
żył, że wdychiwanie zapachu olejku z gera- zdawało się śpiącemu, że dziki Zulus ro~b'J,a
nium wywoływało u kobiet, cierpiących na l mu głowę maczugą.
histerię, przyjemne sny i powodQwały ,pod..
. !d
l j.niosły nastrój przez cały dzień nast~pn'y. Ma'~:1
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Jic
~ ~estja uzdol~jeDja kobieŁydo współ..;
terenie pracy

ZaWOCDl{;:'Y 8 z f!1ę2czyzną, na

I dziecięcej.

Autor słv.r :'erdz8, ze kobiet,r bardzo tr::.l!
nie ujmują· ws.zystkie problemy :PS.JchOk:1~c~"'l
ne, a zwłaszcza w tych :zagadnlemach, ~(izle
psych01o~jaspotyka się z pedagodjq, zd!'adza
ją szcze~ólniejsze uzdolnienie.
Kobieta ze
szczególnem zainteresowaniem odnosi się clo
wszystkich zagaonień ł mających :zastosowanie
w wychowaniu dziecka, w badaniu i rozw oju
. jego inteligencji i jego uzdolnień.
F osiada
ona szszególniejszy dar czytania w duszy

natikc~ev Jest .fl~gle jeszcze przecmio{em licz
nych cyseriaC)t 1 polEmik~
Jectlakże trzeba
przY2na~fi~ li~zba scep~'Yków, którzydołych
C2:8S·\iPI€lslą $lę przy nIższości umysłu kobie
cego. staje Slę coraz mniejsza natomiast pier;'
wszorzędne powagi przyznają. że praca ko ..
biec a na polu naukowe m jest równie cenna
jak praca Inęźc 7yzny, a nadto, że jej specjał;
ne cecliy psYCblCZnezapewniają jej nawet'
WyżS%~ŚĆ .w ~iektórych ~ierunkach, co· wy.
chodzI na t: ozy tek nauk], bo daje rnożnóść
wszecbsb:onniejsz~go ujmowania problemów.
PubHcyęta niemiecki E_ Friedmann ~
rozprawie "Kobieta jako psychologU w cieka.
Zaczyna~y nowy sezon. Dla wszystkich
wY sposób naświetla pracę kobiecą na po1u nas prawie nowy rok zaczyna się od pOWlO"
studiów p~)"chologic:znych.
Podkreślająella . tu z wakacji, od jesieni. Siła przyzwyczajenia
wst~pie, że lwbieta jako pełnowariośc1owa z lat s:z.kolnych!
siła 1l3Ulcc}Uł występuje Da arenę "łafciwie
Nigly jeszcze moda nie śdągałatakich
dopiero w '\\ieku 20..t}m, od kiedy zdobyła docinkóv-~
i złośliwości, jak w tym rok,,:. Od
pełne prawo równorzęonego z mężczyzną
kilku
lat
łowien twierdziłyśmy \ porczywiewykszłałcenja. podnosi, że jednak już w prze
i z całą słus2nością,-ie moda jest logiczna.
ciągu tegp kt,ótlóego czasu umiała sobie zdo ..
ZajmujEmy
się sportami1 pracuje'tr'y na rćwni
być poważny dorobe-k n8uhowy. SZcz€&ćJniej
z
męzczyznami, potrzebujer y swobody ru. ..
w zakresie studiów psychologicznych kobiety
chów, mcmy więc krótkie sukienki, wygodne
wykazują· wielkie uzdolnienia.
plisowane spódnic:zki, jumpry, pull.. overy, ma..
Na potwierdzenie swojej tezy przytacza łe filcowe kapelusiki, nlzkie obcasy Słusznie.
autor liczne nazwiska kobiet, zajmulących w zupełnie słUs1ni(!! Aż tu na~le przewrót. ZjaNienlC~€(h ~ybitne posterunki n8uke,we. Jak... wia się moda d!u~ich powłóczystych szat,
kolwiek :zdana się często, ze kobiety współ fałd. ldoszów, godetów, wysokich stanów,
pracują na polu sh;cljćw J:sy(hclo~lcznych przypominających czasy Dyl'ekiorjatu f odJowespół ze swoimi mał2cnlHmi,jak np. Klara nięŁych czcł i kąpe1us;zy o po", :e'\Ą nych ronStern 1 :lona \\ybitr..ego nien:ieckie€o J;s-y,ho- dach.Więc tv tak? wułają notoryczni sleloga rrcf. iUI Willjarra Sietna, u.Z1J~WaDa za dZl ennicv, malkontenci i przed\lllllcy 'mody
r6wrtol'zC;C;lją z nim sUęnaukową, łoniełrak dla zasady.
takżekcbid 1 któresięzupeIllie \\'JE rr ,!iey"
TakI moi pp.nowie, potrzeba nrm, a i
powały od ~woich m<;żćwi pracu=ą srrrdsi- wamrównieź, oimiany. Ale nie jes1e' my nie"
nie"C oi~hich należy cr.Cbarlotfa E thIer. logiczne, tylko·-: stać nas na .to, by całym
żona2DtrE',O pro!. era Karola Eiihlera f dy.;. wdziękiem przedzieżgnąć się ze sJ:crh zri'enki
reklcra "i( d(ńskie~o Jndy luhl psycbo]cgkz" .w wielką :damę. M(ldanie jest tak n:ekcnse ..
ne,o.:Cr. (r,rlotta EfJ::ef, co n:ecal\ La dO" kwentna, jak się zdaje. Nic nie Zf da znieść
c:enllsa re Lrlwersyiede ,\iecp1Ekm :za pra~ czegoś, co semo życie przy}ęJo' jr Lo rZECZ
ce z rlil€i:zinyps)'cho1cgji dziecięcej z'yskała wygodną i celową. Chyba. że zmienią się
SO.bi-e \\'}~(Ue uzncr;le r,ie tyll!c V\·!\iULCl€ch wlaśnlewaH'nki żyda. ZatEm będz:€my no ..
ale v,; caj'~ n świec1€' r 211 (: v. J rr faostdr~io sić krÓtkie st:óCrJk2ki i wygcdne sukienki z
zosiala CLe zfrr:ial:c\\ćra :Lv.jC2a:Z:~n,rf(1e kolcrewych . h.n: en 'ćw t. j. przerE bi~ny(h
SOtEm P~) d. ologji na lnh\'el'sytecie '" \\le~ wełn angiehkich-'najmoc:n:ejsze w' bieiqcym
dniu.:
§("zcr.;ie. Zycie zmusza nas do pracy - n:usi...
'·P.cecliJie, ZDana jest ł2rczo Ze~Z(Zltn1e re.y idę do tego ~~rzystosować i ubierać jakna {:chi sitiićwPSld.o1c€icZL)(h Gr. I·ói.a najcc'powiec niej. Ale 2a10 cała1.ckieterla i
Kal:l f icr~ pro!. 'r~yd.G'rE;i nCl'r<"\\€ls"}t(cle kobc(,c:2ć~ w:C':!~ona rrzez reł (lrm;~w bez"
w f..ts.lcc11i~ !\n n:t:iej W81io~ cie v. estuija pkic'\l\ęj ain:osferze :r:;racj'" musi mieć jakąś
psyclcloglc2ne zav. C;l.i~cla naulia dr. Eilde- rekt.mpel1satę· \Vieczonrc tecy chcemy raz"
gardzie ~!e1:t€r 7. \\',EiEf.~k€go lr~t-~(tU'l.u psy .. toczyć Fawie pióra :r;aszej pl mydcv;(~ci)
cholc~iczt€fOf dr.lVJc.rc~e. 1V.uchcw, I='r~(ują..; v.dzidfU i inbyv\,ldualncści w ot:):a'Wie pięk~
. cej jako ~co€nJLka w ł, rr Lur-'.u i pani dr. nej toalety. Suknie WH;'('ZOlcwe są dziś arey"
dzid,mi inwenCji wielkic.h krawcówf którzy
Schorr w \Viirzburgu i w. in.

którym przewyźsza męskich ~
chowawców.
Intuicja pomaga iej do n!ezwykle fr&Ił.'J~"
go wnikania w problemy i do tern łaŁwie:szp ..
go uchwycenia związków przycz-ynolAycb,
dzięki czemu ogarnia trafniei od mężczyzny
całokształt zagadnień.
Dzi~ki tym zaletc·m
uważa autor współpracę kobiet na polu pSY"
chologicznem za nader owocną i ma;ącą przed
sobą rozległe pola rozwoju.

I

zasługują na miano artystów. l włainie dlate'"
tego, że codziennie petife,robe są szablono'"
'It\ e nieco
rozmyślnie nawet. wieczorowe i
popołudniowe chcą być przedewszytldeminne. Stąd wysokie stany, obcisłość od góry,
niesłychana 8zeroko~ć W dole, treny faky,
słowem to wszystko, co jest niewygodne i
niepotrzebne w znaczeniu uŁyłito?tnym .. Czy
to nie logiczne?
Nigdy t ·i m,,~'e n~e była moja tak dekoracyjna, jak oi.J~i,;.ule. W śród szere~ego o!;iółu można stwierdzic obecnie niewątpliwie
podniesienie smaku, Samodzielność kabiet u ..
dostępniła im podróże. zwiedzanie i ogląda
nie wiele rzeezy pięknych, wyrabiający smak

i podnoszących skalą

porównawczą.

Minęły

czasy haftowania obrzydliwych laufrów i poduszek według wzoró", dostarczanych, przez:
prow'incionalną krawcową. Dziś od wzorów
wymaga się kompozycjil logiki, artystycznngo
doboru barw i rozmieszczenia pla.m, rozumiejąc, że przedmiot, na który pa.trzeć bedziemy
codziennie, musi być estetyczny i nie raaić
oka, To samo jest z sukniami. Dawniej sukniacodzieuna róźniła się od wieczorowaj tylko
materjałem i odrobieniem, fason i jednej i
drugIej był jednakowo niewygodny,. Dałś rozróźniamy pracę od przyjemności. Pracuje"
my powainie. Ale kiedy bawimy się i flirtujeUlY, . :~hcemy zapomnieć o pracy. Bawmy
się więc w obłokach żorżety i tafty!

Turystyka w

Liczba turystów, zwiedzających Szweclę.
I wzrasta stopniowo i .W ciągu ostatnich· pi~ciu
lat wykazała szybkie postępy.l{ok: bieżąc.y
dał cyfry rekordowe. Masy turystów nar-ły'"
nt;ty nietyłko z Niemiec, lecz równie.ż z An.glji, Włoch. Francji i BelgiL Do dnia 31 sier..
. pnia r. b. przyjechało do ::>zwecji 30000 turystów tylko przez port Gotlemburski.
Coraz więcej roZwija się turystyka w
północnej części !::zwecjl:
./ .-1' l• L apland)a
I
'.
t
..• 1
zost a.iy
zvne<.:.zo"
Jusvanula
ne W sezonie bież. pn.ez 90.UOO turystów. Do
rozwoju turystyki w Szwecji przyczyma się
,
Związek. -1 ury;t)tyki szwedzkiej ~'rzez propa. (z) Z Kalkuty donoszą, że byly prcf' tonm instytutu naukowego jego imienia. \\/ gandę zagranicą oraz ułatwienia dla C:lH.ho"
JaFłldisI:osesp(ir:z~dzlJ. . zro~}jnYf lO~!lące roku 1919 wysląpił z metcdą prektyczną znie .. ziemców,zwiedzających pięl{ne mla~t'ł loko'
VI l-limah';,jach; c.udowny srcdeklec:zniczy któ.. czulenia drzewg· celem przes8dz814ia ich bez lice Szwecji..
ry Il.~,zJwa.DOW)~ e1~ksirem ,życia: 1 ~ X: 1 o~~ szkody dla soków i korzeni Poprzednio WY-I
preparfl;t€tt';....- t'\\nerC:.u Bose. -, mozr.R C~yWlC lla12zł f:p~rat zwany kreskcg,rsfem, który o
martwe żabv:z:apon.\ocą :z~strzyk6w. Ba., nad- . sto tySięcy razy powiększa naturalne porUf.zq ..
to "lodek ten wpto'WE.dził w normalr.ly ruch niaw roślinach, przez co można dcllf:;c'r;~:
ser~e 2Irar}ej kobiety.
..
badać ich rOLw~j~ Rew,elac~e zai.em uczcrJ·
tose był kieci:yśprofesore:m unł"wers)te- Z takąpIzes:dosclą zasiugu]ąna baczną n v",;.··
itr~lde
rll. Cfrd:Le wszek'mJ n:f:~terjałam
tu w· Kalkucie i :założycielem ja~Qteż cl·Ylek.. j gę·
usk'utecznia szybko, SQildni~ i tt:mio.
Dog' oc'ne wan'pki. Fienv~Z(·r2ę(tne v. yitonan!
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"",' ·Bernie czeskim zanotowano w odat-, eksplozja, 'która Bitochs; !()zerwa}a· na liC7ne
nich dIl~a<:h'niezwykJy dopra'\\dy w)padekl s~rzępy.nan:eczoną zaś jego silme pora
samobójstwa i usiłowc:nego 7abójstwa~
... nda. .. .... ... . .
..
, ..
Cto30 letpi ku·piec Bitoch wch"'71h~ i
... Jakst~T1e:dz()no \Pcml(~d:Z!:Sltcchc~ a
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sposo~ I
, Y.b}ł dynamitem..
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Sroda' 23 października -

Seweryna B.

Jak. wiadomo dotychczas każde z WY'"
CI więc katolickie ewangelickie i mojieszowe, miało oddzielny ściśle wyznaniowy
tekst roty przy$i~gi, podczas zeznawania w
sZ\dach w charakterze świadków.
F ormalność ta powt8r~ania za sędzi_ lO
ty przysię~i WYwołuje niejednokr9tnie u świad
k6w tremę i zdenerwowanie i często dokład ..
nie nie rozumieją tekstu.
Jak się obecnie dowiadujemy zaszła
w dziedzinie tej bardzo korzystna. zmian., a
mianowiciel że ob~cn:ie dla wszystkich wy~
znań ustanowiono jedell krótki tekst roły, O
następującem brzmieniu:
~fFrzYsięgam Panu Bogu W szechmogą
cemu i Wszechwiedzącemu, że będę mówił
szczerą prawdę, niczego nieukrywaiąc, z tego
co 'mi jest wiadome. Tak mi, Panie Boże,
znań,

TEATRY
f eaŁt Miejski: - Mira Efros.
Teatr Popularny: Pamiętniki .zatana.
i eatr Kameralny: -

B~jka.:

-

Capitol: Calino: Czary: Corso: Grand Luna: -

Karol i Anna..

WIDOWISKA
GheŁto..
.
.

GrobOWIec m~łoŚcI.
Dlaczego kobIeta zdradza"
Dalsze dzieje Tan:ana..
Kapitan Hazard.
Kino: ~ Białp. róże.
Ofiarna noe,

lVIimQza: - ' Zai miłości.

OdeQn: - ' Obława. '
Resursa.: -- Rasputin i kobieta.
Wodewil: ~ Kapitan Hazard..
Zachęta: - Wołga, Wolga.

dopomóż":

Dotychczas

w'. sądach

sell tory,

nie jest już

przyczem

wymagane

składanię przysi'ęgi z nakrytągłow'ł.
Za nieusprawiedliwionąodmowę " złoże..
nia przysi~gi ~rozi. kara grZYwny do, 500 zł.,

.a

si

zimę

_ c iepł. ,

fulr
,
..

Nocy ubieglei dokonano przy ulicy Ce",
Około godziny 1.30 w nocy Breits:dein
gielnianej Nr. 12 dokonano zuchwałego wła·· udał się na spoczynek do pokoju sąsiaduj,\ce..
mania przyczem "robota" wykonana była tak &,0 z pracownią.
precyzyjnie, że świadczy ona bezwątpienia
O godzinie 6 rano slużłlca weszła do
o tem, iż wlamallia dokonali starzy wytrawni pracowni i zauważyła. źe okiennica jednego
złoczyńcy..
E: okien była pod'.vsźona a szyba wycięta dja
W domu tym na parterze mieści się mie mentem,
szkanie i pracownia znanego krawca 'damskie
Złoczyńcy zabrali 10 kosztownych płaszgo Szlamy Breitszteina współwlaścidela nie .. _
czy
damskich
karakułowych i fokowych ogól ..
dawno otworzonego składu futer i okryć dam
skich p. f. Breitsztein. Szlachtuz i Herszko- nej wartości 40.000 złotych.
wicz przy ulicy Fiotrkowskiej 127.
'X1łamywacze :zachowywali się najzupel..
W czora) w no.cyBreitsztein pracował niej cicho. czego najlepszym dowodem jest
d.., godziny 1 w ,nocy pO'niewaź miał kilka l fakt że nikt z domowników nie obudził $ię·
terminowych robót wykonać.'
A
(p)

Nocne dylury aptek..

Dziś w nocy dyżurują nastepująceapteki:
Gl' Antoniewicza, Pabia.nic:ka 50. K. Ch~
dzyAskiego, Piotrkowska 164.. .
Sokolewl'"
ĆZ'f F~ejazd 19,
H. RembleI~nsklego, An ..
drzeia28.. 1. Zunclelewicza, PIOtrkowska 25.
M~ ,Kaepel'kiewicza, Zf,!ierska 54.
S. Twar..
dęw.ki"j,Brzezińska, 56.
(w)

Y/..

ftł,baltelefoniczny

'

świadków zbiorowo, obecn.ie zaś kai:ił y przysięgę składa osobno, gdy dla w.yznań ujednostajniono tekst. to. zachowano, je dnale różnicę
c:eremonjału. Chrzecijanie pl'2ysięgają przed
krzyżem, przyczem calowanie krzyża ,nie jest
już wymagane.
Zydzi składając, przysięgę
trzymają prawą rękę na odpowiedniem miej .. ,.

lub aresztem do 5 tygodni, a w razie powt6rnejodmowy kary podwójne przyczerndopUlzczalna jest Ilatychmiasto~e aresztowanie
świadka na sali sądowej.
Co si~ ty~zy składania pn:ysi~gi przez
bezwyznanlo~cow, to ukaże się nIebawem
rozporzą.dzeme Prezydenta RzeczypOspolitej
które określi tekst zapewnienia o mówieniu
zaprzysięgano;.t prawdy dla bezwyznaniowców'.
'(p)

,8DDllłr:r_łł:aie

,

s ach

Warsz8wa-L6dź

{t ob otY prf!y układaniu podziemnego ka-

leusł• •

bla telefonicznego na 'przestrzeni Warszawa..

Łowicz :t:o,taly ukończone.
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zymaftle
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Przysłl\piono obecnie do zakIadania kabli JWl ostatnim odcinku na linji .Łowicz-Łódź.
W dniu wczorajszym do f8bryki Gampe
Następnie zawrócił kc/nie i zamierzał
Frace te mają być ukonczorie jeszcze w roku I,
bie:b,cym.
;i i Albrecht przy ulicy Piotrkowskiej 210 z"'!'o.. najspokojniejwyjechnc z posesji fablYcZ~
żono węgiel na idący sezon zimowy.
r nej .
Na podwórzu fabryki ruch był ogromny
Stało się jepnak inacze.i, ponieważ por"
, wozy wjeźdżały) wyieżdżały.
' t jer zauważył te machinacje i przytrzyma,t
Chciał z tego skorzystać, ieden z furm a.. pomysłowego furmana.
dowiadujemy, w Łodzi obecnie nów zwożących węgiel Jan Kowalski który
t\$tro~an:yC!h jest 5365 redjoodbiorników. nie wyładował całego wozu, lec'z zostawił
. O kradzieży zawiadomiono Xkomiia1
iI~"~<6tG$un.kbwoniewiel1eta. ale wzroś~ trochę na dnie wozu i przykrył to wszystko I jat policji, który złodzieja aresztował.
()nc(:W,,'ąpżym .stopnitl~.chwiIą uluchamie" workami i papier,em..
,
(p.)
: , aw.;,tC\)~~is~.acjinadc;lwcz;ej.
l

I

.q

,',zwól 'ti'djofonji .Wlodzi

.ata tr Iy

',:( ">:""

1; "

S

CodzienDaporeja rannych
się na ży
:negc> 28.:.1, 'J.en,O:W0fa Oe,lwE~~ti~~r
Do de~peratki z~"weZW
ltiaretkę pogotowia_ lekarz którego po udzieleniu pierwszej
pomocy pozostawił ją na miej$cu.
(P)

Trup z

poderżniętym

gardl'em

w dniu wczorajszym znaleziono na. cmentanm katoliddm na Dolach zwłoki staruszka
z poderżniętem gard~em.
O znalezieniu zwf'ok zawiadomiono na
tychmiast policję, która stwierdzila~ że staruszkiem tym jest 65-1etni MaksymiIjan Staszewski. Najprawdopodobniej Staszewski popełnił samobójstwo, przecinając sobie brzytwą
gardło. Zakrwawioną brzytwę
wzłok..

znal'ezioDo o~

bok

R.rzyczyny samobójstwa, jak
ti:ueJsce zamieszkania nareZIe llle
w
k.i.uUDkł1 ~o śledztwo..

t,.

:również

ustalono.
(PJ

Ortegdajwg,odzinach popołudniowych rom wypadku. Z pod ciężaru autobusu w~·
samochód o~obo,",yprowadzony przez admi.. dobyto wszystkich pasażerów z po~ród ~to
nistratowamajątku Widzew p.Foradowski~go rych ,4"'ch uległo ciężkim obrażeniom CIała.
na szo~ie pod wsią Gidie podczas ,wymijania reszta zaś pasażerów odniosła lekkie rany: 'I
najecha~ na' wóz prowadzo ny przez wieśniaka
Ciężko rannych przewieziono do szplłl. a,
Suchedzkiegoze wsi; GidIe.
miejskiego w Ktmillcie. Szofer autobusu Vly~,
, Samoćh6d uderzywszy w wóz strzaskał __ szedł z katastrofy bez szwanku.
',.
go na miejscu oraz zabił konia_ Wieśniak
, ,Przeprowadzone dochodzenie policYlae
wyskoczył w ostatniej ch wili z wozu i dzięki ustaliło, że katastrofa nastąpiła wskutek. p~)r.~
temu uniknął śmierci.' p p, Poradowski i to. riięcia .ide lek łączl\cych przednie koła Z klewarzysżący .. mu KIeszczewski doznali lekkiCh rownicą,..
uszkodzen dała.
li.
Winę P?n~s:i:wieśniak, Suchodzki, który
l
I wbrew "prz~p~sowlec~ał p,? lewej stroDj~ S%9 s y.
Rown~ez w t1Ym:ze dnIU na szosie pod
osadą Stare Miasto w pobliżu" Konina wyda..
\Y dniu wc~orajszym około, godz.' 9-eJ
rzyla się katastrofa samochodowa, . która na rano tla uL Franciszkańskiej pJ:zed d~me~
szczęścia nie pociągnęla zasobązycia kilku~ I nr. 15 przechod~ąc przez jezdnię w, stanl~ PInastu pasażel'ów. Autobus pasażerski zdą.. ~i janym 4S..1etnia bezrobotna MarjannaGaJ1;~r
żający z Tuliszk.ów do Konin~na skręcie s2.0 7,1 ~ostała się pod koła przejeżążając~j doroz l
szy wpadł do rawu ł wywracaJąc się do róry;' 1 odniosła, obrażenj~twarzy, i rąk.
kólamiprzyg:n!ótł całym SWOlltl ciężarem kil'::'
Wezwany lekarz pogotowia ratl1nk~wegO
kunastu pasażerów. Swiadkowie katastrof:r po udzieleniupierws:zejpomocy przewtozlt,
natychmiast :eaalarmowaIi nlieszkańców Star~, fiaręzgubnego na.łog~ w stanie bardzo oS a..
go M.iasta,.któlzy pospieszyli 2: pOi110Cą oHa .. biony!n do szpitala zbiorni miejskiej.
~w)

I
l

prohibicja bezrobotnych ..

11 święty~t - Dl
III

Przy ul. Sienkiewicza 67, mial miejsce
wczoraj wypadek otrucia grzybami. W.,pad...
kowi uległa S...letnia ZQfja Nak..
na którem obszernie omówiona będzie sytua-:
p ierwszei porno,:;y zatrutej udzielił lekarz
cja, obecna w przemyśle, h,oroskol?Y na Dęlj .. Kasy Chorych, który wobec pow&żneaoatanu
bliższe dni, oraz środki, jalde mają być pow- dziecka przewiózł ją, do sZ)łitalaAno.y Marii.
zięte, celem zaradzenia dalszym redukcjom i
obniżeniom, plac.
(p)

Chyba..• ustawa

, ,"w,, ostatnim

czasiQl i,

t.k kiepska sytuacja

.,przemyślewlókienniczym

dalsz~mu pogorszeniu_~

uległa

jes;z<:.ze

Więks%ość fabryk w' dalszym' ciągu re..
się urywać zarobki

_ukuje dni pracy, stara

,.-obetnieze. ,omija, uchwalone i paragrafowane
'ł'Zez "obie ,sb:ony' cennik. płac.' Skutki tego
_,' takie~ że robotnicy, przed oczyma których
'toi, widin,o: bezrobocia na zimę, a , cozatemr
idzie ,nędza i głód. muszą się zgodzie, na wa..
tłlDki ,pr~~Il'lysłu i, pozwalają na zmniejszanie

ta zn

W dniu wczorajszyrp fa bryka firmy Le.. ,
der i. Heyman przy ul. Kątnei 12/14 była tew'dalazym ciągu, zwiększają się upadłośei.ło .. renem, nieszczęśliwego wypadku. Na jednej
z sal tej fabryki znajdują się maszyny t.. zw.
wem, zinia' zapowiada się jaknajgorzej.
, , Te.właśnie powody wpłynęły na zarząd pralnice,kt6reobsługiwane ,są przez kilk;una"
Klasowe$ó Zwiąźku ,robotników przemysłu stu robotników. Około godz. 11-tej puszczow16kienniczego w Polsce, w kierunku zajęcią no maszynę w ruch i w tej ch~ili rozległ się
na sali przeraźliwy krzyk.
się t~ sprawą i ingerowania na rzecz r,Qbot, ników.
Maszyny momentalnie zatrzymano." OkaW :tym celu zwolane zostało na piątek. zało. się, iżw chwili puszczenia maszyn w
dnia 25 b .. 'm. posiedzenie zarządu głównego, ruch o jedną z nich oparty był robotnik: Wa...,

ieb

~arobków..

'
to,:ijo'ś~ hezrobotnycc zwiększa się

Mhn6

ra

pad

Ierjan Macyfir (Napiórkowskiego 40)., kt6rr
został wciągnięty przez t. zw odbieracz.
NaszczęśJhlego robotnika wyciągni~~:Io
maszyny i wezwano P ogotowie Kasy Chorych,
lekai:"z którego stwierdził kilka %łamań ramienia i przedramienia, przewiózł ciężko rannego
robotnika do I lecznicy Kasy Chorych. (p)

Zamach samJbójczy

W dniu wczorajszym ,zaalarmowano POI"
gotowie
Ratunkowe na ul. 6-&,0 <: Si~l"pnial3:
DE
do miesżkania p. Biderrnanów u"'kt&t:yeh "poci
najdowali pokój p. Bocian.
,
.
Przybyly na miejsce lekarz Pogotowia
stwierdził u p_ Bocianowei oznaki ót'rucia. ...
sencją octo:wą. Po zastosowaniu pierwszej
pomocy, Iekarzwebec stanu groźnęgo deriatlti
przewiózł ją, do szpitala w KadogOS2.CZU.. ' ,
",'
",
""
W art·lrranZ8kCle 'łI tłOlJtIl
,I, Tart., TraDIIłk~JB w 1Weh
Jak się dowiadujemy. pnyczyną,samo
,22 X
, ",' Papiervpr ocentuwe
nom.. , ~,~ni~ 22 X " ,
Fabryk cuk.ru
lnom
Dnia
b6js~wa by~o i~ ki~ś nieporozUir~~~!e·~. ~D]~Z~tD.
Małzonkowle, ktQrzy, są spółwłaścići.lami
, I. 'Z. B.
'G OS~ł '" K, r~j 100) ~"
8 pr.
94,00' 'Chodorów
h
. - ·\tOOzt
40
składu mebli. przy uL pjotrko,!s~i~j J9, żyli
5 pr. Ob. kom. B.G_ Kraj. 100
~ ,94,,00
Ciec anów
".
'f
dotąd zgodUle z sobą., dopiero ,,W ,~tafnich
1
8", "pr,' L.Z, " Pań',Ba, n~ Rot 100 J'-S
94~OO
Czersk....... "00 :'
dniach zaczęły się między niemi ldótule (n.ieF . ,'K onwersllll~.
"
7
Cz~stodce • ...
' 'pr.'oz.
ł o.O," Z ł,)
6.00:Gosławic.e..
"l {) ...,
snaski. Mąż zabójczyni twierdzi., iż niepotol{),pr. ~OD.W. Poi. Kole]. 100 ,'"
60.00• 10 ff
zumienie z żoną dotyczyly ,bardzo b):'ach,ch
S "pr.Pvi:. Dol. 191.9.. t920r 100 dol.
92.00
~~!::~r F~br~ e~kr' 10
powodów i uważ!i to za wykluczone, by :ot, te5 pr., PoZ:. Kole,jow?,
JOO fr.
,50.00,
go powodu, popełniła samobóistwo.
(P)
S pl' Poi. Prem. SerJa II
Fabryk cementu
3
c
z 192t! 5 dol
60,00
Firley,.. ~~t • ł "1 zł.'
sztul;:~,a
t,azy
..."
Ii)~;
l, Islv 7asta",lia
Wysoka. ,
. 100 ..
4 pr. Tow.K.red.Liemska 100 zł.
42.25
Teatr MieJski.
Kopalń i zakładów
4'1.75,
4l/Jpr. Ił
Wf
100 H
Dziś
środa,
po cenach popularnych cIet
hutniczych
'15.25
sząca się l'ekordowym powodteniem.,tuki
8 pr
,.
""
I CO ,.
'Warsz., T.Kop. Węg, 100 zt
41/!pr.. ' listy zast ~odlEi 100
44.25
dla iydów Gordina .. Mira Efro$&4. Obsadł
4 'Pl'
.. 1Ił
W8I'iil2 100 "
Naftowa
63.75
premJowa z p. HOlecką na czele.
5 zl.
8 pr.
listy zast Łod21 łUO '"
Folika Nafta.
59.00
Jutro, czwartek, "Rywale".

ARSIA SKA

GIEłD

OftCJAL
I

w,

I \

,°

Q

I

Tea,trl

--

•

"

M, '

H

,."

Standart-N obeł

-Obi fiBt;le
~i~
5~.ł

F::bryk Metłowych
Cegieloki . , II " 19 zł.
LHpop .. .. . • · :L5 .,
M'odrze;ów
5:) 'ł
Nerblin .,
łJ
95 .;
Olthwein " . .
25 'ł
Ostrowiec Ser# BL
50 zł.

pr. Poi. Konwersyjne

, "m.. Wauz_ z 1925r.~ 100 zł.
Poi. KonwersyjIlE
", "arsz. z 192b t.: 100 "
pr Poi; KQnwergyjn 'I'
.Jrl .. \\ ars% .. z 1';;26. 1 100 Jfl

pl'

6

II

P atQWÓZ

100

Handlowy",. .. 'ił
Polski

zł.

.. ...

119~OO

'II

157 p60

100 ..
100.Pot, lrzem we Lwowie 100
'#I

III

Zachódni

II

III

Zw. ,Sp" Zar-ob""

IP

Cerat.a
.
Sole potasOwe
Crodziaki
'

50

/I

_
....

tli

zł.

Przedsięb.

50 ...

..

•

130

, 85 zt
t00 ,.
P"T.. E 30 ,.

Gr~k

/I'"

tli

..

., . ... ......

Kabel tł'
Siła i SwiaVo
]

!

••

Ił em~

(

100 łł

10 "
10 ..
50 ił

•

25

t.

/I

•

,

/I

•

" ..

..

30

-

Handlow.
•

łJ

zt

25 d'

,

. ' Spożywcze
l.-1aberbusch
~
Herbata..Szumilin
Spitvtus" .. łJ

n

Elektr. D_braw. ,,"
El,ktrycxnosC"
Pol, 'Tow. Elek.
Boow n ,Boved...

)

1

I

Jabłkowscy.. • " , 10.,
Syndykat Rot Walsz. 20 ,g

12.,50

Elektryczne

.,

•

'

Fabryk Wyr, Włók·
Zawiercie
L.yrard6 w

BOlk OW$k l"

10 "

;p

itrem.
,c ,

78.5 C

100 "

~

fil,

H

2; "

Kijowaki 'Sc;lloltze.
_

25

łOO· "

rI

Chemiczne

Puls
Spies$

,

fi

•

Teatr,

Pocisk
25 .,
Rohn • , " . •
25 "
Rudzki " .
• 50 u
::>tat8&howice " . ~ 50 f
Ursus
,
, . . 15' ff
Zieleniewski
..-100 ,.
6

Bankowe"

#I

6

AkC18
Dl.kont~wy

50 "

rI

.,

I

_

•

Przed$iębiorstw ,t6żn

1.Q\} :zł.
25 ..

4r

,fi

'
Żeglug~"" ~, •
~ 105 zł.
Bri$tol • - • • 665 "
Majewski i S ..ka. _35 Ił
Lombard . , . . 100 ..
Pustelnik ..,,, :50"
II

p

iit:=-~1er;.!lny.

Dziś f śrrJa, czwartek i piątek ostatnie
trz?" wie~Lorowe przedst1\\..,i~,mia ~~'o~nej &~t\&kł
WOJennej L. Franka ttKarol i Anna. łł

Te!!!r Pe'p8!huny..

Dziś, śro;a. czwart?'Z. i ptE\tetc fa.cynują..
cy melogramat Arago i Vermobt;a
Pamlf~t"
niki Szatana".
"
Dz~s. środa o' f,rodz. 4 'PO ,pol. dla szk6l
HstoryczZJ1l rirar~r;t .'5t, ...~,eł'omSU~bo "Sułkow
, $lu" Z \Vł. St;;H;H;wskim W roli ty Łul<>wei.
. Będzie to b~zwzgł,dnie óstatnie powtórzenle .. Sułkowsklego·...
'

:cha awał~{ury przy ul. Anurz~" r
Przed m;esiącem doopsiliśmy ob s:z:e rnił
o wielkiej awąnturze,' która miara ma~l"ce "
domu przy ul. Andrzeja 33.
W zamieszc:l;onem przez nas omówienl\
w b'Lrdzo nieszczególnem świetle przedstawił
no p. A.mimowolnego bohatera awttnli.lry. Na
podstawie j;:osiadanych obecnie danych
żerny

oświadc2yć,,że

omawianem

mo'

s'Zc:legó~y dotyczące

doniesieniu

osoby

p..

w
A. był,

niezgodne z prawdą. W~pomniany' p. A.' jes'
profesorem .filologF klas,cznej, ~uzyki, pOlia.
dając dzięki sweJ długoletnIej pracy ,szerei
~asług.
Na polu pedagogiki, ~ j.ko
dyrektor i kilkakrotny, profesor gimna"
zjów ieńekich i męskich, cieszł\cysiQ do.
brą opinją i %aufaniem wśród" p~zełożonyc~
kolegów, oraz pozostającej pod jego opieki
młodzi~ży.
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:

::: = : :

"FOZWOT" Sroda 23
rr

października 1'929

'r'jI

=:;::;--

1I1I1I.lIlIa• • •i

,.

P~Dh1WtZnBj HoudloWDŚci

UczBlnia

I,

I

III

Korespondenc~i

,['2

bIć również

o

140/29

f.

J

otwarcłu postępowania układowego

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
,

D.ia. 8 pa:i:d:z.iernika 1929 r.

Sąd· Onę'gowy

w .Łod:z:i w .Wydziale Handlowym w składzie
stępującym:

ZajkoW$ki,

na-

Przewodniczący
. Sędzia OkręgtJWy
Sęd:dowie I-Iandłowi: Gross i Koral,

. S.1aetarż apI. ' Tuwim '

posiedzeniu pubHcznem
rozpoznawał sprawę otwarcia postępowania ukla..
dowego' ł na mocy art. 38 Ro:zpnądzenia Prezy..
'd~Dta Rzeczypospolitej E dnia 23.Xll 27 r.
p o s t a 11 o w i l:
ZJtr~zić

Ila

otwarcie postępowania układowego nad

fkRlM .. "Biuro

T.chniczne~Harldlowe ..Elektron;..iDż.

:'Juliiuaz i.M.'Hamer~ oraz ich wlaścideIamijuljuszem

:Ha~efetn

i Maksem Hamerem. o czem ogłosić w
..,Moll'itorze Polskbn" nKurjerze Łódzkim'· i ,.Rozw'Ojtifforaz pobrać od powyższej ;firmy 150 zł. za ..

1iczkina

Rok

,

posiadamy na

składzie

otomany, tapczafotele$ krzesła,· stoły

ny,
i t .. d, ,

Na ratyt Tanio! Najdłuź..
s%e terminył Manufaktura ł
galanterja.. obuwie.r białe
towary, firanki, koldy, bie..
liznęrnęską, .damską pole-,
ca ,.KREDYT" Nawrot 15
Uwaga! l.. s:z:e piętro.

POSIADAMY ładne gos·
podarki do spr, zedania przy
lasach, oraz majątki ziem ..
skie, domy' dochodowe,
młyny.wodne, place przy
lesie poleca biuro pośreanic:z:e Borowieckiego, Zgierz
Parzęczewska 31 obok ma..

I

gistratu. .

6615 -~ 1

le

Spółdzielnia z ogr. odp.

~J AKŁAD T apicersko·Sto• ~J larski B~ci GOBAŁ.OW
SienkiewiC2:a 40 i Skład

o D P 15

c

I']

Mebli NAWROT 8 polecamy na dogodnych wa"
runkach urządzenia poko ..
jowe: oraz pojedyńcze me-

z.

Z

I

piętro

Stenografji
P isania na maszynie

Nr.

PR1EYSŁO CO

:a ] •• ,,,• . . , [,"'.,.~
, ,K'~Clno i sprzedaż

Języków

Al'ytmetyki handlowej

;;

Ił
drobne. Ił
1IIIIIIIIInllllllll

Rozpoczqcle nowych kursów:
Księgowo.ci

Ogłoszenia

załotunia

1fi81

IwaBgleUtka

przyjmuje
Wkłady

z

tło

15

oprocentow,aniem

oszcz-=dnośc,iowe \II Złotych

z wymówieniem i na każde żądanie
Wkłady oszczędnościowe

w Dolarach'

i nnych walutach obcych, zwrotnie VI Dblarac;;:h itp

ZALiT~IA

wszBlaisopBracjB
K
'I

bankowI
Y.

Wynalem , kaletek stalowYlh (5 A F E S)

, OB

IESZcZENIE..

Komornik SEldu Grodzkiego w Łodzi, VJl rewiru
egze1c. ALOJZY GAŁCZYNSKI, zam. w ŁodzI, przy ul.

Mielc:r:arskiego Nr' .14, ogłasza, źe w dniu 4 listopada
.1929 r .. od godz. 10 rano w Łodzi, przy l,1l.Zawadz"
kiej Nr. 23 odbędzie się sprzedaż przez publiczną Hey·
tację ruchomości, należących do Ruchli Szejnfeldowej
o6zacowanychna sumę zł. 1.910.
Łódź, dl3.ia 11 października 1929 r.
K o m o r n i k
ALOJtZY GAŁCZYNSKl

lt08zt-a~

Podpisali obecni

. . Za

zgodność Sekretarz:
••
..

t-l T. CICHECKI
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