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dramat pełen napięcia

Film C rzadko sp.tykanem

Nadprogram Farsa.,

Nadprogram Farla.
~WAGA Wyświetlają.

Duźego1"ozgłosu narobiła, w

naszem.mie
śCie niezapomniana jeszcze sprąwa sel<retarza ,I
Sądu M ..- ·który ."dopuścił się' defraudacji
'skarbowych pieni~diy.
"
:.,;
Pracowal on przez kilka lat w ~ądzie,
'~:~z zarzutu. Nieszczęście chciało, ze żona mu
~'irrtiertelnie zaluemog1a. 1. iczna gromadka dzie<'~ Staruszka matka. Doktorzy, szpitale.
Wszystko to wyczerpało i nerwy i fun;'
usze biednego człowie!{a., Chcia~ wyrwać żo
·:ę Z rąk śmierci, dzieci ze szponów głodu i
'.; rezultacie sam wpadł do więzienia.
:.~~,
U:talentowany nasz pisarz A. Nowaczyń
)ki,oqsiadywał. karę więzienia za swoje' niepospolite artykuły zgodnie zresztą z wymaga~niami Ustawy Prasowej z pewnym niższym ;
"funkcjonarjuszem POł!ztowym.
.
Dopuścił się on 'kradzieży z amerykań..
,skich. darów coś pięciu par wełnianych maj:t~k dla dzieci, które świecąc gołą twarzą, na
:'rażały .się niechybnie na zaziębienie.' ....,;. ,Wy..
r6k - opiew~ł . na dwa lata, czy coś około.

,

kinoteatry Wodewil i Corso

czując się rozbitym i chorym wziął bezpraw-nie' ze składu flaszeczkę spirytusu do smarowania pleców - wartości czterech złotych i
osiemdziesięciu groszy. Rtzultat: wyrzucenie
zę służbYf prokuratorja, śledztwo, sąd...
Takich w"paclków moglibyśmy przytoczyć na setki ale chyba te kilka przykła
dów są wystarczające do zilustrowania stosunków, jakie panują w paźlstwowych i innych urzędach.
Rozumiemy doskonale, że wszelkie przestępstwo. zwłaszcza kradzież powinna być
karana z całą surowością, ale pocóż zaraz
wytaczać armatę na wróble?
Są przecież okoliczności i momenty, któ
re w każdym wypadku przestępstwa nal eży
bezwzględnie hrać pod uwagę.
. Jeżeli ktoś ukradnie bochenek chleba i
uci~ka z nim co: pary w nogach - nie sądze,
aby znalazł się: uczciwy człowiek, który bę ..
dzie ,:ścigał złodzieja.

teg?

Funkcjonarjusz policji Państw. w Łodzi
przodownik N. zainkasował
mandaty
karne w,ilośc, 5~ zł. f kfóremusial dać żonie,
albowiem ta stanowczo nie chciała wychodzić
na ulicę bosol 9bwinięta prześcieradłem. Było to coś koło 20-go dnia miesiąca, liczył więc
nie" bezzasadnie, że' z' nadchodzącef pensji ~
'~doła zapłacić tę sumę i ureguluje dług.
,
Nieszczęśćie chciało, że przyszła kontro ..
"la•. Stwierdzono' manko 52 ~ 'wyraźnie pięć"
..dZiesiąt ,dwa złote ~ ręzultati wydalenie'ze
.służby~ areszt w więziemuśledczem.
Ruina
:inaterja1na i moralna~~.

F unkcionarjuszapteki.K~y Chorych -

R~MU ZalelY na Oilrze·
dIaBłU pienledlY

fto"nt p,arter.
ODDZIAŁ

11

TOMASZOW MAZOW. '

" .·u,I:". Prezydenta. Mościckiego I~, .
olbrzymi wybór 'odDajtańszych do naj

wykwintniejszych.' Ur,;ędnikom

- -

-

-

- -

na spłaty miesięczne :-:

Ale takie wypadki, jak opisane PGW1h'i
niewątpliwie obskurantyzmg i
przeraźliwej głupoty panów naczelników. -jak również, dzikiej bezwzględności ustaw..
Przecież przy takich ttprzestępstwaal
ojcowskie "nakiwanief! palcem, przemówienie
do sumienia ttzbrodniarza u , miałoby napewno
lepszy skutek i dla urzędu i dla losów nieraz
całych rodzin - niż nasyłanie na złodzieja
butelki wódki, wartości· czterech złotych-siły
zbrojnej państwa - wraz z prokuratorją i całym aparatem sądowym, który i bez tego ma
wiele poważnejszych spraw do załatwienia.
T rudno. przecież moi panowie - za sto
osiemdziesiąt złotych miesięcLme mieć samych
Katonów, z żoną i sześciorgiem dzieci.
Długoletnia, słuźba, nieskazitelny charak
ter, bez zarzutu sprawowanie - czy to nie
sąo~~ pewne okoliczności
usprawiedliwiające

-

dowodzą

SlO

przestępstwo?

Traktowanie tych ludzi, jako zbrodnia...
rzy i złodzieji z drobnego faktu. "kradzieży"
\pióra lub stalówki - czyż to nie jest non'sens~ - czerwony sowiecki' nonsens.

'ścianę·

fabryczny

skład
Al. Kościuszki

jednocześnie

Bo w Sowietach, wystarczy kichnąć nie
W myśl "kom. partji" ab y zaraz być pasą
dzonym o kontrrewolucję i dostać się pod

kupujcie wyrobYPOńczo ..
sznicze w domu hand!.

,

napiąciu

,

Robienie z igły publicznych wideł, Da
których obnosi się po całym mieścienieszczę
śliwca. trafionego kulą losu - to najlepsza
metoda szerzenia bolszewizmu ..
Za to ci co kradną miljony - chadzają
w. chwale i splendorze w. togach ojcównarodu, - są sędziami tych, którzy więcej zasłu
gują na miłosierdzie i współczucie, niż na bulitosne parai!rafv prawa..

Zainteresujcie się tym, kto np

Berlin

Po••. Par~'Żil

zarobil',
miljony na należącej do pntlstwa eleldr J w:ni
'$olnowieekił,tj~ pruszkowskiej?
Kto zarobiłmiljony na Żyrardowie?
Kto zarobił góry zlata na walcowni rnie
dd W Osinach?
l{to... i t. d. Tam, trzeba całej surowości

e li ie

l

I\1'oskwy donoszą, że Iecenieza.Ięcia się energic: znie całą aferą.:·
agenci CI l:. \\~ykryli nowe bardzo szeroko.1 . Krążą pogfoski.żeznac zna część człon.~
ków am basady sowieckiej w Berlinie została
rozgałęzione
sprzysiężenia"
prawa: - ale tu ratunku dla zdychających
'
.
SzczegćJv śledztwa trzymane s~ w naj .. · od.wołana do Kosji.
z głodu pracowników - trzeba tylko pdmo- I ściślejszej tajemnicYf ponieważ dotychczas nie
Zanosi się na to, że w Berlinie w naF
er i podania ręki.
I zdołano ieszcze ująć wszystkich spiskowców.: bliższych dniach rozgrywać się będą podobne
zajścia, jak w Paryżu w związku z 'próbą aNie trzeba zapominać, że rozumem, ser- '[
Przeprowadzono licz.ne aresztowania_
resztowania Biesiedowskiego.
Na
podstawie
/dokumentów
znalezionych
cetn - daleko więcej można zrobić dobre~o1
Upra·~vnienia zagr(imicżnego GPU.. ostat-.
u
rozmaitych
członków
organizacji
stwierdzoniż bezmyślnym stosowaniem Kodeksu Karnio
znacznie
rozszerzono,
.
no, że utrzymywali oni ścisłe stosunki z pew#
A.
Według ciekawych informacji prawnika
nym niemieckim związkiem, kierowanym przez
rosyjskiego Mirkine Gucewicza w: Paryżu,
niejakiego Kurscha.
uw
.,
j'
Dalej stwierdzono. że szereg urzędników członkowie GPU. posiadają prawo stosowania

BERLIN

. rpESZAWARI 23, 10.

Oddziałowi

w

kawa..

pobliżu

~ahulu byłego emira samowzańczego Bacza",
I-Bakao i odstawić do Kabulu.'
·Bacza...l ..Sakao zamierzał zbiec do p6ł~,
armję i

wszelkich, naw.et tajnych ustaw sowieckich,
w Rosji bowiem niemaobo'wiązku ogłaszania
wszelkich przepisów prawnych.
Tego rodzaju uprawnienia dają agentom
GPU. zagranicą silną br0ń wohec śledzonych
przez nich osó b.
.,

Zagraniczny wydział GPU. otrzymal pO"

Afganistanu, zorganizować nową
na na wiosnę pokusić się ponownie
'o.:zdobycie władzy- ..
,,,,,,, .. _ ....... ~ .... _ ~.-c,.....,-;...,l .• A j A..~.~,A .. • "'.. ~
lI!łto be.płecZ"8
Hs.'nlWZJtaCI8
nJ1Q
t6. 'I
in
y
NOWY JORK, 23. 10. O lotniku Dite"
mf1Jlie, który wczoraj na .. Złotej lani" WYst~.r"J
lowa. l.,. d. o lotu przez A.tlanty.k do Lo~c!łynt1, nIe...
ma dotychc2:.8S żadnych wiadomoścI.
.
lIstnieje'obawa f że Jest on zbyt nledO"'j
'.w.i.a.~cz~.nym
.. lotni~iem i ż~ zabra.l za mały
t:apalbl!l12:Yl1Y, ktol'Y w naJlepszymwypadk:u
~,tłfCzY,d<:,~siągnięci~Londrnu i to tYlko'l
",6. ~~za. 5. e~.eh w. arunkl nt.m.osf.eryczne .będą
nocnej

Z

ambasady sowieckiej w Berlinie zawikłanych
jest w sprzysiężeniu.
Również cztonkowie T orgpredstwa' w
Berlinie utrzymywać mieli kontakt ze spis'"
kowcamt

schwytaRY ,

lerji .Nidir-Chana ud_łosię. UJą<:

23,10.

l

s.

8~_·1P I-Sakao

t

I

części

wiadczaiąc iż przedstawiciele tych ugrUPow~Jń
które propagują taką ewolucję, nie cieszą się
w Moskwie źadnym- wplywem. Podług oswiad
czenia Biesiedowskiego sowiety obawiają.s,ię
prz·edewszystkiemewp.ntualnej wojny następ"
nie-ak~ji rosyjskiej pr!;lSy emigr~cyjnej k.~óra
prsr:yszłość Rosji i czego się najwięcej obaw ia- I otwiera
cudzoziem.c'om ociy na sytuację
ją przewódcy partji komunistycznej w MO""jl ~SSR i. wresz(!ie tęrorysiyc~nej ak:cjiemigra ..
sk.wie? Biesiedo.wikijośwja.~czył i.ł .?ie,wier~y cyjnych ugrupowań .na terenie Rosji. Najwlę-:
We wskrzeszeme monarch)l W RosJt, nIe WJe..
cej obawiają się sowiety ewentualnego zarna .
rz:, również w.us!alenie ustroju de~okratycz-I chu na życie Stalina, ~dyż śmierć . Stalina,
ne. go .. lecz są.d..Z1,. ze władze bolsze.wlcką. zast ą." '/'. wniosłaby radykalną zmia.nę i wielkie zamie';'
sp:rzyiają.ce.
.
pi pewienswolsty rodzaj ustroju. faszystow" szanie w istniejącą sytuację polityczną w Mos·
Jak d?nosino'Wojot&1c~ stacja m.eteoro-\ skiego. Ewentualność . ewolucji sowieckiego l kwie.
.
'logiczllaDUeman btdzienuał przeW1lz n e . ko~ \ ustroju od.rz.uca. Bies iedowskij stanowczo oś .. I
t'%,stny wiatr t,l~, i :poiod~ stosunkowo!
.

p'r

•
Paryż?3. ~O•.Naodbytem. pod ~rzewo.d.....
'hu~t,!e~ K
.. lerenskl.egO zebrar:lu emlgrantow
rosYJsluch w Pary.zu przemaw~ał b. radca so-·
wieckiej ambasady we Francji, Biesiedowskij.:
Po ukończeniu mowy Biesiedowskiego zapy~\'
tan.o z publicz. nośco i j.ak zapatruje się on. na~

l

J.

•

I

l~·,·Stra~sżny ·wy~p;aU·' ~''''R-'

':l.I~.

la

ejowy/

WARSZAWAt 23,10"

PARYŻ, 23.10.

r. '~ r.NIil .przeiezdzieZąbki-. Zacisze w o"
dlegfóści 'kilQl'Iletrówod,Wa!'szaw,f. skut~
:.' ··,(~iezatnkt1ięc.ia s~labanu wjechał fur ..
.~lttk~' na tor kotejoWVll1ieszkaniecwsi o . .
iRęc~~jeJ ,pow"RQd1!ymiłiskie~p, Pa'"

yk. ..... .....

.

..

Rżąd podał się

Powodem dymisji. rządu była całkowicie
drugorzędnaspra'wa oznaczenianadzieti 15
listopada rozprąwnad polity~ą zSi1:sniczną,
który to wniosek r:tąd odrzucił1 a kt6ry izba
uchwaliła 288 głosami przeciwko 277.

,

~Ylll c;asi,~pr~eieżdżałpocil\g osobo ..
.',taą;o'y: :~·Watszawy do Białegosiollieb~zpieczefistwo, usiło~
:~~~I~~t)~~;v:o ;,t;,., W(),.ttf~t~bił to jedllak . tak
ąadbi,gający

"'

-~'~

:' .' prtih~'" -władz:e
':~AI:prn, t\.t~ęI7ła, j~~ą;kt9

PARYŻ 1 23.10.

Biriand znalazł się między młotem a ko ..

wadłem.

·~;;l~Jl.Wi~~·~~~j~l:n:p~łĆ '~';:.:';teD .""" ttlgiozb.Y
. i>;> ",I'),.'· .••. .....:... ~. ..).~

statyatykę:

krótią

c-iężar0g,e

m;-

i

siły

NiejednQl!rotniewyraźałonżyczenie

wania przysO'bietylkQ' teki

.. 1 ,:
pierwszej połowie r. b. na uli<tach' . . ~.
Pragi by/y 4.443 wypadici komunikacyjnb. ZL
liczby tej przypada na samochody osobowe
74
y
1.
na
tocy{
e na
44 ;srnochod
, na tramwaje 8 , 860,
na pojaz
y

W

fi

sż~fa r,.ądułzbytucią~

zliwegQł jak na iego . wiek

W sprawie bezpieczeństwa rtl(!hu:t4~Q~"
w Prad~e ogloszononastępująCl\

cia .lewicy, z. po~odu braku W swoim Jlabinecie! ..elementów lewicowych. W tych.' waruo..;
kach, kon.f1ikt był+nieunikn.~,óhr.
.
.....
, Z drugiej. strony.. Btiandnie mia.ł ochoty

pia$towaó sta.nowiska

pidirUliilhe~.,ri~~~;
nego

'. Opierając się 'nawiększosci centrowo·

~tawiQQwej, .zmuszony był prowp.dzić . poHty· .
.'i; k,zą~an~ctną; idącą' całkowicie po ·littjilewicy.::Dzięki temu spotkał słę.z surową.kry..
tyką prawicy, nie zdoławszy uzyskać popar"

. ~.

fizyczne.
żacho..

ministra spraw

"i/',:'"

,\ą",(r
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' ·~rl1r~/'" .

.•.. . .
•
Konne. 343, na inne wehikuiy J 54. Przy w y - .
.!"
.pł.ld~ąch tych. uległo poranieniom ciężldm 267
osób, lekkim 1.436. 16 wypadków skończyło
Na dzień wczorajszy na godz.7.. mąw.:
ąię.- ~mi('.rdfi~
zostalo zwołane. jak zwykle pOIledzenie za...
-. WedŁug śledztwa, w 2.464 wypadkach lrządu Związku Kas Ch~rychOkręgu łódzkie...
win~ ponosił kierująey pojazdem, w 1.351 wi~
go"
nę ponosili' pl"7.echodnie. w 487 wypadkach
'Na posiedzenie to niespodzianie' przy...
pr~yc:e:yny .p.ie można było ustalić, zaś w 137 był Z Warszawy p. Dagnan przed otworzewypadk.achustaJono silęwyi:sz'l.
. ' nienl poćiedzenia dyr; Dagnan odczytał pis .. ,
e statysty.ki tej . wynika, że . ., Pradze mo, min. pracy pułk. Prystora rozwiązujące .j'
dziennie bywa 25 wypadków ulicznych.,
. 1 EllfZąd ?-wiązku Kas Chorych okr, ł~dz~iego
".
':1 Nlu~tęp.r.l.le dyr, Dai1t1i:Ul odczytał drugIe pXiJnO
Z.

zagranicznych.
. ...
Obecne trudno~ci. zja:kiemi. wypądL
mu walczyć na dwa fronty. ---·przeciwko.Je ..
wicy i prawicy ........or(łz w łonie 'własnego
rządu - dOfE;~szty zniechęciła Brianda ,do
władzy.Tem ·tłumaczy się .fakt, że' wbre'w
utartemu zwyczajowi,.. premjer niewy~łosH
źadne~oęxpose rządowego w przededniu
otwarcia sesji parlamentu' i że pozostawił
większość swoją, poszczególne parŁje, jak
również opinję publiczną bez programu idY~
rektywna nadchodzącą . sesję izby.
Dymis;arządu, ~imo. żesięiej ,nikt }ń~
spodziewał _ .. nie wywołała lladzwyc~aJ~~r
sensacji w 'kraju.
'..
. ,"
. ., W kołach poHtyc~ńych ułąrle ;byłp,. mni.J~
manie, że bez udziałuradykał6wtruąnGt .t.l~
dzie Briap.dowi 'utrzymać gabinet na dłuż~~~~
okres.
·;i.';i~'
. Sam, Briand ty}'ko' z . . konieczności .. śtatl4ł .:
'na cxele obecnego' rządu '. i nale2:ystwl,~J:c;ł~~!
. że nie uczynił nic ···absolutnie, aby go, .ue~"'~'\'
ni.Ć przed· upadkiem.
' .'
i

do .dymisji.

.:D.,·H
. . ·.·.·:.

i:,~G'L4fi·.·'..~·'., .:

·O···.··PJ·
. ·.•.·. '

...

mianująoekom •. Rzą9()"~ym' 'Zw. Kall Cho~.
IYCihokr, łód:,:k.iego obecnego: kom •.rzą~qt~~~
go 'Kas Chorych ln. Łodzi 'p" LopuS;tańs-JUe"
go.'

. ' .

Wobec powyższego p. Łopusza~.1r.i,P':r·
R;Ć b~d2.ie dwie funkcje· jak nas inlorxnur~
decyzja min, Prystora' zap.acłł.,pol1!lstracH

woj. łódzkiego przed "k:il~u dnia~i. i:Jultr!lcl1
Związku. Kas Chorych' okr~łó'dzk.ie~o. (P)
L

... ·

, ..

S'"

=
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WUjem
P o dróż Mac Donalda do Ameryki zos~
tala za~ończo~a. ~rytyjs~i premjer przekro"
czyI "rue~romoną granIcę kanadyjską i za..
konczył pI~rw.szy akt poro.zumienia morskiego
ze StanamI ZJednoczonemI. Wynik był taki
jakim go przewidywano 'po prologu Dawes~

.Mac Donald

w

czynniki mogą stanąć na przeszkodzie dobro ..
sąsiedzkiemu rozwojowi stos,:nkÓw. Są nimj:
politycy i prasa". Prasa amerykańska. jak
rzekliśmy, albo ostentacyjnie strzela na wiwat.
albo-jeśli chodzi o Hearsta- wnajgorszym
razie milczy. Natomiast prasa' angiel!11ka nie
ukrywa swe~o zadowolenia z osiąllnięfego
porozumienia, a czołowy publicysta angielski
Garvin zaleca nawet rządowi usunąć wszelkie fortyfikacje brytyjskie z Jamajki. wysp
Bermud;tkich i całego. wy brzeża morza Karaibskiego, aby dać dowód dobrej woli Anglji.

Lossiemouth.

•

l

Wiele jeszcze wody upłynie. zanim amerykański John Szmith z Omahyzdqła
zupełności zrozumieć swego angielskiego ku..
zyna. Jamesa Smitha z Londynu, jednak.że laktem nieulegającym wątpliwości jest. ż. PO-'

w

rozumienie morskie Ameryki z Anglją w ~n~..'
cznym stopniu przyczyni się do :zacieśnienia
węzłów przyjażni między temi krajami.. . Czy
wprowadzi ono, jak obawiają się, niektórzy,
nową potężną he~eD:lonię an~10.. sas6w nad
światem. wykażą posunięCIa Wielkiej Bryta.nji w ciągu najbliższych kilku lat.

,Wspólna deklaracja prezydenta Stanów
Zjednoczonych i brytyjskie~o premjera stwie..
rdziła f że porozumienie morskie zostało 0.iągnięte.. Jest rzeczą zupełnie oczywistą,że
ani jedna, ani druga strona nie powodowały
się pobudkami wyłącznie altruisfycznemi.
trwający odpoezątku. XX-go wieku wyścig
l:brojeń morskich stawał się dla obydwu konII
trahentów coraz bardziej uciążliwy. Wojna
iwiat'Owa nietylko go nie przerwała, lecz,
przęciwnie, spotęgowała. W 1900 roku nai~
większa jednostka bojowa liczyła 15 tysięcy
KATOWICE, 23,10 - Dziś o godzinie 8 ły księgowane.. Wynik kontroli, przeprowa...
tODn, na początku wojny tonaż się podwoił, rano odebrał sobie życie wystrzałem z rewol- dz.onej dyrektorów Banku Gospodarstwa Kraa już w 1916 roku zjawiły sie kolosy morskie weru w swej willi przy ulicy generała Zającz.. jowego panów Kondorskiego i Godwasera, po
o pojemności 42 tysięcy tonn. 'Wkrótce po ka w Katowicach dyrektor i współwłaściciel twierdził w całej rozciągłości nasze rewelacje.
za.warciu rozejmu z Niemcami Stany Zjedno
fabryki Kabel w Będzinie Józef Mieratyński. Ci nadto w ostatnich dniach wpadnięto na
ezone przystąpiły do budowy 44-tysięLznoto- Despttracki ten krok spowodowany zoetał wy- trop nowych nadużyć.
nowych dl'eadnou~htówf a w okresie konfe- kryciem iniljonowych malwenacyj popełnia.
Bank Sląski ,iest zaangażowany Wiej
rencji Waszyngtońskiej, w roku 1921, Wielka nych przez niego w fabryce Kabel.
firmie łt'&eznie z obligiem i gwarancjami na
Brytanja zamówiła szereg potężnych okrętów
Jak: w swoim czasie obszernie dOf1osiliś.. sumę około 4 i pół miljona złotych. W %wią..
o pojemności 48 tysięcy tonn. Jeśli się przy.. my, fabryka Kabel korzystała z niewsp6łmier "ku :;r; powyżazemi sprawami został przyspie...
tem .zważy. że budowa takiej upływającej for- nie wysokich k.redytów w Banku SIELskim, w szony termin nadzwyczajnego zebranja rady
tecyłł Pociągała za sobą koszt 40-45 milj. dol. którym wszystkie tran za keje przeprowadzał nadzorczej banku, zapowiedzianego pierwo..
nie dziw, że ograniczenie zbrojeń musiało denat. Po ogłoszeniu sen!"acyjnyeh szczegó .. tnie na 26 b. m. Zebranie to odbywa się dzi..
nastąpić. I nie słusznie też oświadczył Mac- łów.
dotyczących, lekkomyślnej gospodarki siaj a przewodniczy mu przybyły specjalnie
Donald amerykańskim dziennikarzem, że po- finansowej Banku Sląskiego a %właszcza spra.. ~ Paryża prezes rady nadzorczej. pan Picot,
jąć nie może, czemu porozumienie owo nas.. wy kredytów fabryki Kabel ś. p. f:;Heratyński z ramienia cellltrali Banku G08p, Krajowego
tąpiło tak póżno.·
,
~os,tał ortsu?i~ty od prowadzenia spraw firmy bierze w posiedzeniu udział dyrektor KondorJakkolwiek najwazniejsza,~,:westja finan.. 1 rownoczesnle prz.eprowad:lono . kontr<?lę do .. ski ~ WarsIlawy. Na zebraniu tem zapadn~
prawdopodobnie decydujące o dalszych losach
sowa nie sama zaważyłall~'~S<z·ali. Praktyka ~oBat;Iych przez mego t~anzakCYJ, b~wle~ wOjnyeuropejsk!ej, zwł.,.aS~?ia .wielka ~itwa Jak SIę okazało - pozycJe te zupełnie llle by banku uchwały.
morska u brzegow Jutland]l, wykazała, ze o"
'
gromne dreadnoughty i pancerniki nie mogły ł
uporać się z lekkiemi i szybkobieżnemi krą
żownIkami przeciwnika. T~ też specjaliści
admiralicji londyńskiej ,chętnie' po\\it&ij ogól..
zgłosi lewica 7-go listopada
ne ograniczenie tonażu brytyjskiej marynarki
o
wojennej do 340 tys.' tonn na ogólną liczbę
WARSZAWA, 23. 10. - W Sejmie roz . informacje pod tym W2głędem otrzyma p.
50 krążowników. Pozostawiając 15 krążowni- poczynają, się zwołna narady, poprzedzające marsz. Daszyński, który w najbliiszych dniach.
ków 10-tysięcznotonowych, fac~owcy morSCYł rozpoczęcie se;;ji sejmowej. Dziś zbiera się ma być przyjęty przez p. Prezydenta Rzcczoy'"
proponują przystąpić do "przeróbki" pozo.. komisja parlamentarna PPS. która ma odbyć pospolitej na zamku.
stałych 35 na 6000-tonowe , biorąc jednak za posiedzenie w przeddzień otwarcia Sejmu.
Jak się dowiadujemy, zamiarem Prezywzór ostatni wyraz techniki niemieck:,ej; 0- Dziś wieczorem ró"vnież obradować będzie djum Sejmu jest, ażeby pierwsze poeiedzenie
kręt ,.Pru'iyff - "ki2szonkowy okręt
lub Koło żydowskie. I tu tematem narad ma być odbyło się 31 października. Potem nast"piła
ff
najszybszy krążownik ,.K5nigsberg o pojem.. ~ sytuacja polityczna oraz ustosunkowanie się by krótka przerwa z powodu świą.t.
ności 6000 tonn.
' ! do wniosku lewicy o votum nieufno.ici dla
'Przypuszczają, że wniosek:
O ~tmn
Nie należy zapominać, że Wielka Bry.. ' rządu~
~
nieufności przyjdzie na. porządek dZJenny
tanjazgadza się na ograni~zenie zbrojeń i .0. Co do terminu zwołania ~esji nie je~t
około 7 _listopada.. b. r ..
bniżenie swego tonażu WOjennego do POZI0- on Jeszcze znany. prawdopodobnIe wszelkie
'su amerykańskiego !lietylko ~. ~mie~i U wła~...
nem lecz i wszystkIch d9m1n,ow 1 kolonJl.
Dośtporównać na mapie linję brzegów mor".
skich wszystkich posiadłości k.orony Brytyj ..
skiej W 5-ciu częściach świata z linją wybrze.. "
I
ża Stanów Zjednoczonych, dość uwzględnić
Od dłuższego czasu grasuje !na terenie dzi do. innych pytań czy pani na.Iezy do kuV
rolę floty angielskiej w utrzymaniu w posłu'"
azeństwie kolonji i krajów mandatowych (dla , Piotrkowa i okolIc. bardzo elegancki młodzie chorych g od jak dawna, ile dzieci i czy one
priykładu przytoczyr;ty cho7i8*b~ inte,rwencję niec, który obrał sobie zajęcie wyłudzania od także w kasie są zapisane, a j~śli nie to dlahrytyjskiej marynarkI w EgtPCI7 l GhInacb.w nieświadomych ofiar pieniędzy w sposób dość czego.. Nieiwiadoma pani domu nie wie z
roku ubiegłym lub 'iN PalestynIe w roku ble- oryginalny_ .Młodzieniec ten urządza się w kim ma do czynienia i lękając się. niepny...
zącym)t -aby stwi'erdzić. że Anglja poczyni- sposób naatępujący: obiera sobie pewne do .. jeml1l'ch 'następstw udziela. naj chętniej <w:sl:el...
my w Piotrkowie (co świadCZy że nie jest mu kich odpowiedzi i wyjaśnień. Cała komedja
ł'a iste-tnie daleko idące ustępstwa,
Ale czego się nie robi d!a utrzymania Riotrków obcym) i składa wizyty, przedsta- końcxy si. proi==ozycją 'złożenia podpiau na
dobrej komitywy Z zaatlanty~klm. kU~Yll:emł wiając się za urzędnika piotrkowskrej kasy deldaraeji pod szeregi e_m .pytań.
Jakież jednak jest zdziwienie oszu~anej
Toteż prasa angielska wszelkIch odCIenI 0- choryc.h, przycźem jednocześnie odgrywa rolę
, wacyjnie wita. ostatnie posunięcia Mac Donał.. donjuana. Zazwyczaj rozkłada na stole czy ofiary, gdy w parę dni później przychodZI ~7
daw Waszyngtonie_ Ameryka~ie ~ą w tym biurku teczkęt wyjmuje zeń papiery i zarzuca zwanie z poczty do uiszczenia 80 zł, na .kSli:\z
w1g1ędzie bardzięj powściągli~l, l,akkolyuc:k oplątywaną ofiarę pytaniami: .Imię, liazwiskof k~ lekarskąf której oczywiście n,igdy .nle .za:
zgotowane angielskiemu prem)erowlprzylę~le bliższy adres, ~awód: zapisawszy toprsecho.. zamawiała., Po nitce do kłębka naClągmęCl
dochodzą wreszcie do istoty rzeczy. O to spry
wykraczało poza ramy Itermalnego powltanla,
tny
oszust pod płaszczykiem. Kasy Chorych
Porozumienie polityczne winno. być po.. Inllllll• • • • • • • • • IIII• • • IIII . . . . . ..
w Piotrk.owie wyłudza podpISY na deklaraprzedzane usunięciem muru ~iezrozum.ienia,
cja.ch zamawiających książkę .,Lekarka doma.Mat.rlały IRltała«,jae
a poniekąd i nienawiść i pIętrzące SIę od
wa
P oniewai podobnych wypadków bylo
Sp8ejalnie
.
niskie
ceny'
dla
wielu lat między społeczeństwem a~erykań
już"~
Piotrkowie i okolicy kilkanaście . wszy..
p. Pll łnstalator_ i Monterów
skiem a angielskiem, Gdy przed roklem Bal..
scy. poszkodowani i wprowa.dzeni VI bl_d do...
dwin podejn ował na Dow,ning Street delega:
ACOit
żyli zameldowanie, celem pociągnięcia oszusta
cję farmerów z środkowych stanów Ąmer~kl
ł..6di, Piotrkowska 165
odpowiedzialnośei, który podszywa się pod
Północnej, oświadCzYł im szczerze:"NH~ dZIetelefon 4Sł-gl.
l do
, )
"u!'?~:nH{a k asy c h oryc h"
\.W
lą nas źadne nieporozumienia. Oba na~ze
narody doskonale się rozumieją& Dwa tylko • • lIiI• • III1 • •81I1I1• • •il• • • i1łI'l.III.'• • .
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l ro .. 1• jednej ~rupief lokal partyjny natomiast Prl)'
obecme samycl
1 Ulema
. ' 'Władcy MoskwYma.ją obecnie cały sze- I na~f
.
.
botników.
i
chJop6w,
góruje
nad
nimi
obH .. drugiej.
reg kłopotów. tak u eiebie w domu w centra I
li jak i po filjach rozrzuconych po całym tosclą funduszów nadsyłanych z Moskwy.
\Vszystkie te objawy stwIerdzają, te
We wszystkich państwach skandynaw .. zbliża się szybko żmierzch propagandy ko'łym' $wiecie. Z kłopotów wewnętrznych wy,.tarczy wymienić akcję przeciw prawemu skich przys:do również do rozłamów w lonie munistycznej w Europie, której blędem karpartyj
ko,munistycznych.
W dynalnym było dążenie do bezwzględnej su..
'skrzydłu partji k,0munist:s:cznej, po złamani.u tamtejszych
Szwecji
stanął
na
czele
sen!sji
poseł
KUcom,
le~ego. które idzle ObeCnIE: do Canossy. Nar
peracji ni:iszego pod każdym względem śro
bardziej widocznern w obecnym momenCIe naczelny redaktor głi.wnego organu komuni- dowiska rosyjskiego i ćentrali tamtejszej nad
stycznego szweckiego. a między powaśnione .. filiami w krajach f stojących pod każdym
lą kł.9,Poty z filiami.
Na pograniczu między
trudnościami mi grupami przyszło do walk i bitew. Polo" względem znacznie wyżej:
zewnętr~nemi i wewnętrzemi stoi
jedyny żyła im dopiero kres policja, która wydała
Z. R.
'w swoim rod2sjU.W historji dyplomacji skan· wyrok salomonCtwy: pismo pozostało przy
'dal z r.dcą, p61'y&kiej ambasady. sowieck~ej
;Biesi",dowskim ł który, tak to mozna pOWle~
,dziee przeszedł na stronę przeciwnika i pro ..
wadzi obecnie, walk.ę publiczną. z państwem,
'które dOł"d repreżentowal. Poselstwo sowieckie
',., Paryżu rozlazło się niemal zupełnie. Wszy'sey!!." niepewni, W8~Yscy są. podejrzani, na. ..
która ma j:e(k :najwięcej
świeciie
wet wysłani Z Moskwy czyściciele z p. Roj .. "
zenmaU0M na czele ścifłgnęli na. siebie po .. l
Now~l' rok gospodarczy w Rosji rozpo .. ;r dość dotkliwy i stale się zwiększającybl'ak
. tępienie Centrali :z;. powodu swej niezręczno ... c:z.ą~ się pod znakiem dotkliwego braku su.. tych surowców, Je~zcze gorzejprzedstawi~
eif czy też niedo.tatecznej gorliwości.
rowców przemysłowych. Katastrofalną, sytua
się sytuacja na rynku s.kór co przypisać :na~
Najgorzej jednak' przedstawia się stan cię na rynku surowcowym Najwyższa Rada leży w ~nacznej mierze i temu p że ilość by',.
fljikomuUlstyeznych po świecie. a kier9Wa .. Gospodareza rządu Sowieckiego skwapliwie dla w ZSSR stale się zmniejsza.
Rząd sowiecki uświadamiając sobie bez..
. !l1c:ihprzez lVIoskwę.na zasadach. żela~nego ukrywa przed społeczeństwem rosyjskie m ,
despotyztnu f który Ole pyt. o zdanIe, nIe da.. m6wiąc w swych sążnistych sprawozdaniach nadziejność obecnej sytuacji na rynku surow...
'je argumentów iźąda ślepego posłuchu i jedynie o '901brzymich postępach" osiągniętych ców, postanowił szukać dróg naprawy. W tym
Po(1porzqdkowani(l\ się. System teu,. możBwy w przern:'śle sowieckim W roku ubiegłym. Ale celu orzekli kierownicy sowieckiej polityki
. ' do pr:teprowad:t:enia w Rosji~ co rat: gorzej $ukcesy te osiągn!ęte zostały lc:osztem tak goapodarczeL- trzeba definitywnie wejść na
funkcjonuje na Zachodzie, ą' przejawia się to wielkich oE.iar że ich realna w~rtość jest bar: drogę." kolddywizacji g~spodarstwa wiejskie"
w te.m, że jednostki i grupy najinteligentniej .. dzo wątpltwa. Plzedewszystklem zmuszem go. Jednem słowemza.m1ast1 by poddaćgrun~
'.~c i .ne.jbardzfej ideowe opuszczają szeregi byli kierownicy politykigospod~rczej'kraju townej rewizji st0sunek rządu do włościań"
'l«>rnnnisctyczne dobrowolnie lub pod przy.. forsujący już oddłuiszego czasu has~o indu- stwa i stW02:Yć na . wsi warunki sprzyjające
strializacji kraju, prowadzić wprost rahunko.. rozwojowi produkcji rolnęj, rtiepoprawni kie ..
'., JbU&etn;. . ..J:> .rtie . kOfllun!styc:tne w. Europ: e
·;;F~ł~e $;:}' -cbecnie. wewnętrznych konfliktów we, s'ospodarkę w dziedzinie' zac, patry'" :uia rownicy sowieckiej polityki gospodarcze; chcą
if(1dl;ltn6w. A ost_ć$ięw nich tylko .mogą fabryk w surowce i doprowadzili ost~tecznie stosunek: ten jeszcze zaognić, obiecując sobie
:feldfebtei niedbający ,0 swoje. godnośd kar.. do-tego, ie dzisiojnikt nie wie, skąd·. wziąć od tego p0j,:'rawy sytuaQji na rynku 8urow"
surowce potrzebne do zreal~~owania tegotocz- ców .. Chłopi mają •byc zmuszani do wstępo"
:j~towicze,
; . W. :Anglji komunizm wogóle jest bardzo nego planu produkcyjnego w przemyśle•. Naj- wania do t, zw; ,kcAćhozów" (gospodarstw
staby. We Francji silna do niedawna part ja wyższa Rada GospodarcZfl chcąc nie chcąc, zbiorowych), Inne mi stawy tn6wiączmus.zani
komunistyczna jest terenem bardzo radykał.. zmuszona była ost!\tecznie przyjść do wnios- będą do przeisto,czenia się W najzwyczajniek
:Dej ,.cząstkifff kt6radoprowadziła do kom- k.uźe w roku bieżącym pod żadnym warun- szycł\:"Abotników rolnyc;.h, prf;lcują,cych defac ..
pletnego niemal zmienienia składu redakcji kiem nie mozna będzie dostarczyć przemysło ... tona curhej roli. Że w ten sposób zapał do
parYl4kiej »Humaniten , centrafnego olganu ko .. wi potrzebnej ilości surowców. ,
~racy wśr6d rolników
,rosyjskich jeszc1;e,·
munistyc%nego.. na które!to . czele' staną.ł obec'"
Przedewszystkiem dotyczy to surowców bardziej opadnie, jest - zdaiesię· - rzeczą
t.jemQiczy i. młddypau l ,odżwięcznem pochódzenia,rolnego, a więc lnui ~awelny. jasną. Już dotychczasowe próby w kierunku
nA.;;t.W1l1Ikt.1 Florimond Bont", były kleryk, kt6 .. Chtoprosyjskl przywykł . ostatnio wszystko kolektywizacji gospodarstwa wiejskiego na ..
·,':,1,::"'i'i:.~.V>""""!i"i\lI"", ,.!(\l.(~ti~,<; san\st:ary Marceli,Cschin t «zo mu jest potrzebne do tycia"produkować potkały wsrbd chłopów. na zdecydowany o ..
pózol'ny . wódz ,komunJzmu po domowemu a z tei'O ,V\"zględu stojącemu pór powodując równoczesllieupadek produk..
,1ls;~~ •. e,~,Q:~1 ~~QĄl4/J!;'ł:·',. si,ęprzyteltl' fak;t •. ,. ~tóry: do. dy~p()zyciisurowcewoli. obrl;lbiać wdo-cji rolnej i stałe wzmaganie się brak.u'C4urow'"
wąłat ,wielkie obutzę~ fIlUta nie sprzedawać paiu.twoWYxu organiza.. ców na rynku wewnętrznym .. Dlatego . prz.y"
~.~l'ł:, ;~~~,~~U1.y;~,p~~~.80 wych kierowiił.. C)0ll1:gosJ:?0darczyrn. P :zemysł. ~o~o~~ ~tóry p"!szczać należy że obawy Najwy:Ższeg~So ..
Vaillant... Coutu- przed ~Olną zdawał SUit przezywac )UZ okres wlIetuCospodarczego codo niemożnoścI.p'o"
talcultn,f ~h~.. ,wego tlpądkuobecnie, W Rosji. "ozwija się krycia zapotrzebowania na. Surowce. w pr~e~
'i,::,tl,p,~a:~a~~l~m i·' po .'za ..,0h .. : ba~~zQ,;:~qll]~~!lnie. ChlopiPfZ1g;otoWt1j~ sQ~ie mY31e sowi~ckim wnQwym roku go ap odar"
usu:niętYI?X"zez ~~~lw.$~elltuego rodzajU tkanIny sprzedając
e:r.ym sanalzupełniej uzasadnione i że wrze ..
.. 4iio.p,:u.,u,,,,,' .anego;sta~
je.~ł.\$tęJ?X}~e. gezposrl!d~io~iej~~impr~ducen.. czy ~a!'Qej plan.. produkcyjny przemysłu me
to~~T!~tez. wydumac,yc.,ob'lenale;yiakt. b,d~le mógł. hyć właśnie z: tego powodu W
AiJJ~t~J~p.td:ll~lllJ~;Y:Cll" i.żecll!ć, ;'~rod~kc~8 II?-u i,~aweł~y w·Rosji ,z bieżilcym roku gOSPQ.d"'l'czym: wog61e Wfką~
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ków z daw, nymi towarz"ł:1szami parŁyJ'nymi.
'. '.' . ·.S"iiI·'; ~i~l;· "",a. ... z moze, . UCZyOlC,
't·
d
. ił; .kG
"
wo~b~c Ich .li)a~zp(u:tów. Powtóre. że nie znaj.. ZWYCZ~lł. .sl,ę .. o niegG,zcza$em za~~~:ii.~
Te same objawy rozkłlldu możemy Za- dUłe}anyc,nspol:obólII'paraliżow.niaich działał.. rzystac ~ Jegu \.lSług,ńawi~zywał z nlll~'t~~..
obserwować i w państwach Europy środko· nosCl"
mo~y, aż ~a7!, kiedy obaj wychod~ili:z:.~~bl~~
w~j ipólnocnej. W Czechosłowacji dokonal
N' d'
'd·
• d. '
,
tekI. . uwazałz.a. stosoWlile pr~edstaw~e~.'l~
się .rozlam,który partję dotkliwie osłabił.
a. owo. OpOWl~ zian.o dzien~ikom, parę mu.
.
'. ',,; .
Partja komunistyczna c:zeskoslowacka chce
sr:pI?edgza'YalptlUeltU ..
·N.tt.· 'ly·.wam , si. ··,K:
. ',.-,. 1'.O:'.',w,i,:e.'.'"··di..;.•. .
.r,u,nto.wnie zreorganizować swoJ'e .kl,uby po. b '..
. · · f .nIeJa. Jego
·.a era.
..
L'··
..,
B
b d
.
P?d~. jąc. rę.lt'..... młodżień.c. owi" pr,ze ·. . gm.' ~.:~,~.1ę~;
seJskie, czego dowodem jest, że na listach
ył to ar zo sprytny agent, który zja.. blbhoteczuym.
.
.'>
., ka,ndydackich utrzymało się zaledwie czter.. wiał' si~ niespodziewanie, przjeżdżał namiejece
.
. nastu byłych. posków,a i z tych większość zakrytym automobilem, wchodził do jakiegoś
. -Bardzo mi przyjemnle- odpąr~'~~·
n,amjejscach, które nie nie dają, szans przej... lokalu w kapelus:z;u i narzutce. a wychodził dent.-- a hl. jestem .... PoUc. ja·Frane~,kar.... ;
. ic.iajani jed~l'1 z dotychczasowych dwudzie- w czapce i w futrze, tak, że zdawało się, iż ,. ,Kader oniemiał itego samego dniaj~,'.~.Q!i~
stusenatoi-ów komunistycznych"
Sesjoniści niepodobna chwycić tropu.
l Wyjechał 'do MO$k~y.
..'
.,
ze'swej· strony wystąpili juido w~Iki w sze .. l
\~f chwilach wolnych od działań szpie .. J
leSZu wyborówgmiXll)ych. Partja oficjalna je d.. gowsldch Kader ,oddawat się pracy naukowej.
j
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Je 'qgolona zakon.nic
'. , Jeden' z' hogaczy hiszpańskich, ~e~r
Lozano, powracał własnym automobilem z'tvi
zyty od swego przyjaciela w San Sebasijjn.
pO drodze. ujrzał,W oddali stojącą na goś4'fP,
cu Z~~nnl{!ęf ktora mu dawała gwałtoWJle
:nakt. Sennor Lozano kazał szoferowi sta~iF\ć

i zapytał pobożną siostrZYCZKę, czego 'soł;)ie

rąk maleńkiego kufereczka skórzanego.
l'
-:- Niechże siostra postawi pakunećzek
spokojnie w nogach, nic mu się tam nie sta~!
nie -przemówił przyjacielsko i jednocześniej
zę zdu:nieniem spostrzegł że potulna siostrzyczka. ma Qlbrzymie owłosione ręce
Z.'

pewnej odległości przed automobilem dwie
inne zakonnice, dające znaki zatrzymania
się'

-Na miłość Boską uciekaj, co gam.
starczy! - zawołał Sennor Lozano do sZQfe..

1"a.

- Ach nie, dziękujęf odpowiedziała
. . . .
zakonnica - to są f1aszecld z lekarstwami, l .
Ale szofer ~ nlewmną mIną. powoli ~~.
, . .• Zakonmcaoopowiadziała, 'Że spieszy"tlo mogły.b, y. · się porozbijać!...
"
Ił Jechał. d<? dwu cl.emnY7~ postacI, upr:Z7J~e
T
c
f
'lał
b'
zaprosIł Je, aby SIę zbltzyły. przekonał SIę, ze
ciężko cborej osoby. Gdyby więc dosŁef}lY
A
.YID zasem szo er pomys
50 te w
mają te same habity co pierwsza zakonnica
pan był tak dobry i podwiózł jął to ona ,pOduszy.. . Co "
I'
.
bli"
L_J
ł
· k
w nast ępneJ. sek un d'
ZIe zm"lmął 1m
wraz au"
modliłaby się i uprosiła dlań błogosławi.ń..
za
oso
WIe
oCJU
y
Ply
g
os,
Ja
na
tem
z
widoku
.
stwo_
zakonnicę! A co się tyczy jej trzewików, to
najwyższą szybkością pospieszył na"
Naturalnie pan Lozano zgodził się na.~to moje są maluśkie i eleganckief w porównaniu
stępnie
do Bilbao i zajechał wprost do . urzę
apomeważ oba siedzenia w głębi automo}:>ilu z jej ob~wiem.
"
du policyjnego. W pół godziny potem trz-y
były zajęte przez właściciela i jego przyjaGie..
A, tymczasem automobil mknął dalej.
Ja' więc zakonnica usadowiła się na jedynem Szofer rzucił znowu baczne spojrzenie na za- "zakonnice" były aresztowane, a po przesłu"
chaniu znalazły się za klauzulą; wprawd%W
wo1nem siedzeniu. obok szofera.
konnicę. i .na jej twarz,
nie klasztorną. ale więzienną.
Szofer zainteresował się swoją sąsiadką.
- Coś nie bardzo dobrze ogoloną ta
Coś wydało mu się podejrzane. Zwróciło prze moja towarzyszka podróży - pomyślał sobie
dewszystkiem jego uwagę. że nie wypu~,~za i z nagłem wstrząśnieniem zatrzymał automo..
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bitw biegu.
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Coś

mi

się

zepsuło

w maszynerii -

odpowiedział na zaniepokojoAe

zapytania
za..

włAściciela i zakonnicy, która widocznie
trwożyła się

o swojego chorego. -

To nie

długo potrwa. Jakaś drobnostka~ Możeby tył..

.
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osc~aZE&ENIE

Chcąc

.n~oyć

proszek naszego wyrohus . nale
zy przy kupnie akcentować

'wyrażnie, żądaćoryginalnyęh
p'roszkówz łI'IK06UTKiEMIIII.Gą~
s~ck.ieg,o . znanych od lat trzydziestu. Zwraeaje~e uwagę i od,

rzucajcie uporczywie polecane naśladownictwa w podobnem
do naszego opakowaniu
- I

K~4~~

ko siosb-a' na chwilkę wysiadła, bo moje narzędzia są właśnie po jej siedzeniem•
I kiedy zakonnica posłuchała tego wez"
wania. on jej pomógł prawą w opuszczeniu
. a lewą przytrzymał kuferecek. Kiedy zaś przy
godna pasażerka znalazła się już na ziemi i
wyciągłJ.ęła rękę po pakunek, w tej chwili
automQbil sam się naprawił, całym pędem
zerwał się z miejsca i zniknął jej z oczu w
chIlłarze pyłu.
.
. ~Co do głowy ci przyszło? Czyś zwar
i<lwał? ',~zawołałSennor 'Lozano, pochylając
się zobt,trzt:niem bo swego szofera.
Niech pan sam osądzi.
zbada -kufere, czek -z lekarstwami
'siostry
pobożnej

parł

od~

,Zaledwie, obaj panowie przyszli do sie ..
bie, z. pierwszego przerażenia" gdy ujrzeli w
AiWł#i'...ae\}\W~1'tI ~;~<q;:;',~,o ~*f&łi&'\

że mam powody, aby niepokois się O nasze"
.go przyjaciela. jego przewielebność pana Georgio: ·bo to właściwie on, Ravini wydał w.
nasze ręce Flacka za cenę dwóch tysięcy fun
tów. 'Petrata'kcje 'handlowe prowadziłem wte.
-Cudowny okaz anarchizmu! Wstyddy ja, a że Ravini jest również znanym kry..
wyznać, ale na dnie mojej dusz.y, tai się minalistą. .• '
nie'wymowny podziw dla jego ('zynów •. Już ci
Matgorzata otworzyła ,szeroko oczy.
nieraz opowiadałem o tem f że' gdzieś w głębi
-t~ Co? T en Włoch? Chyba nie jego
tkwi we mnie podświadomy bandyta. Diabeł masz Ji~ myśli)
to narządził, ale trudno, trzeba się pogodzićP~n Reeder skinął głową.
z.losem. Co się tyczy Flacka, to mial jedną
: - Ravini utnymywał stosunki :r.bandą
.wadę: był niepoczytalny.
" '
Flacka; dowiedział się więc przy sposobności
.:...- Alboż nie wszyscy przestępcy są ni~ ~dziecię mieści kryjówka starego Johna. Apoczytalni? Sam mi to niejednokrotnie tłu~a.. resztowaliśmy, Flack:a podczas' snu. - Pan
,czyłeś, - odparła z przekąsem, ~yta bOWIem Reedet westchnął ponownie. - Mówił wiele
niezadowolona f ie rozmowa odbIega od kon.. nieprzyjemnych rzeczy o mnie. Wiadomo, ·!ukretnych tematów~
dzie, idy się znajdą,' W . rękach policji, ni~jed
_ Ale Flack był warjatem w calem te- nok.rotnie przesadzają Vi ocenie ,ujempych
:go ·słowa ' znaczeniu - rzekł pan R,eder po.. stron swych •.• jakby to powiedzieć?... o dkryww
wataie .i ~tuknął się znacząco w c'l.olo.- I ców.•
to' .z~l~ńslwo bylo dla niego gwarancją, he..::
.t,r Czy wytoczono proces} - zapytała
pieczeństwa.Dokonywal djabelnie' trudnych
~ Tak jest. Proces o mord.stwo, Ale
rzec%yz taką finezją~ do )~k~ej d.oj~ć .może co ro1?ić~ Flack był warjatem. I H Winny_ ale
tylko warjat. Raz naJspokO~nleJ. w swleCJe za- niepoezytal.ny" - Tak: brzmiaI wyrok. Odesstrzelił dwóch.poli~jantów 1. UCIekł. Wydarzy. lano,Flaeka do oddziału niepoczytalnych prze
lo -się to w biały dzień, na ulicach ~~n.dynuf 'stępców \\ Broadmoorze"
na oczach tłumu obywateli. OczywIscle, po
Po krótkiem szperaniu w kieszeni, pan
wielu trudach uełaJo się go nam schwytać. U Reeder wydobył niewielkie pudełko papieroIlas. wiesz, W n,asiem państwie, tego .rodza~u sów, Wyjął jedn~ sztukę i z3pytał czy wolno
człowiek nie, ujdzie władzom·, Go SIę mnIe palić. Małgorzata obserwowała biernie jarzą"
tyczy to .... jakby to powiedzieć?... asystowa- cy'się koniuszek tego śmiesznego, małego
lem. ~r'Zy schw)taniu Flacka.. Wła.ściwie c~o. . przedmiotu. zWlsajł\Cego :;; dolnej wargi detek
dzi mio co innego, ale ... jak tu SIęwyrazIC? I tywa w sposób nad wyraz dramatyczny. Jego
no, asystowałem poprcstul Pojmujesz wic;c. oczy patrzały ponuro przez' 'okna . dorożki na
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Film naukowy,iluluująeypowstame 1tOB
stelacji . planet ogó lnegochsosu
we wszechświecie.
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szofer.

Sennor Lozano wziął w ręce małą szka
tułkę skórzaną, otwarł ją i ku swemu zdzi"
wieniu znalazł w niej trzy. nabite rewolw~ry
WE.

I
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zielony park, który właśnie mijali.. Zdawak
się, że komtemplacja natury pochłania go cal
kowicie.
- No dobrze, ale co to wszystko węół
nego ma z moim wyjazdem na prowinc.j.ę..
Pan R,eeder przeniósł oeg,.·Z okna D&
towarzyszkę.

- Flack jest to człowiek: mściwy,.
rzekI po c.bwili. - Człowiek: żnakomity. D~
ulega wątpliwości, chociaż uznanie tego koea
tuje mnie wiele krwi, Ale widzis~ma do
mnie, że tak powiem. prywatną urazę. a prz,y
swoich. fenomenalnych zdolnościach niewąt..
pliwie odgadnie. że jestem.... jakby. to wyraXiĆ?'H przywiązany do ciebie, Małgorzato.
Nagła myśl rozświetliła ,mroki jej nieś
wiadomości.
W jednej' chwili z:roz:umiała
wszystk.o,' i wszyatko.mu ·przebaczy~. NeI'WO
wo chwyciła go za ramię.
~ A więc dlatego chcesz. abym wyje..
chała z Londynu, że obawiasz się lliebezpie
czeństwa,kt6reby mi mogło ,ewentualnie gro..
zić, Przecież' F lack jest w Broadmoo~zeł praw
da?
Pan Reeder poskrobał si~ wpodbl'ódek
i spojrzał na dach· dorożki.
-·"Rzecz w tern, że przed tygodnięm ...
ciekł z więzienia. Teraz najprawdopodobn,iej
przebywa w Lon,dynie.
Małgorzata Belm'an otworzyła. ueta ,.
niemem zdumieniu.
- A ten Włoch ..• Ravini... czy wie?
- Dotychczas jeszcze nie wie, - l'.zeld
pan Reeder z namysłem - alewkrótee się
dow~ niewa,tpliwie~ię dowie.
(1). "c;.' ~
a

la
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" St~t~styki aą najwymo\'vpieiszę1p ...o~bi~ I
cltm.' życia całej ludnośc1 1 W zestawIemach i,
obliczeniach statystycznych maluje się najd& :
kłe,dniej cał'y świat dzisiejszy - tworzą bo ... j

wiem one jakby naicennie;sze archiwum" Vl'j
kt6rem łatwo zorjentować można się o stano
wisku, działalności i sposobie życia wszystkich!
nuodów; świata. I dlatego też nawet suche I
daty :frtałystyczne ,są nieraz bardziej ciekawe "
: bar'd..•l'eJ'. 1·nter4~uJ·~. c"'.. 1112 nal'bardzie}' S4C. ze,"!
...

v.;>

lU

"1:

"'.

lt6łow4ł .opisy. więoei bowiem można z nich

s.korży.stać, nit w tomowych niekiedy sprawo

I
I'

zdaniac;h.
, ~ Zpoąr6d.()p~aco~anyc? nie?awf.? ,obli- l.'

.. ~~~n~tatY$:tyc7nydlzQsł}l~Ulą . Ud. nal7)' wsze ,
·~~u~t~resową.nlenastępulącef bardzo c.ekawe I
fdacn~t .\ .",
.'
.
. I
. ~o~iędzr ~szys~k~emi.panstwa1:lli eurą- i:

I

kilometrów kw,' 125 ldm. dróg i szos .Na·j~O- r mufą wnalwiększych ilościach HolendrzY'7
rzei P?d V\ .~:~k·den: dro:,.:p'v) m '* za:{.ospoca!:~-I Natom}.a~t m.l.j~;ęcej ze ~szystkJch lt:dów 'li~~'
wana Jest h1G~::H::nr~l. . Przy :·\~(w. ta,m, pa 1;) O· ~y SP 1 1 a l.ą DUllCZY~Y:, ,-?-dawacb.Y SIę mogł9~'
klm. kw. zalem.\ile 5 lillomc::trow drog l szos. ,ze do te~ ogfo~neJ Ilosc.~gortk;ego . .n~poj~:
,Pod wz~lędem żeglu,gi morskiesioją na potrze,bulą ~unc.zy~y ~akze .. na;wlęks~el ~o.ś,~~
czele całego św~ata Stany Zjednoczone" A, P. ,c?kru , ale. t"k nIe J.es~: ~.oct :wzglę~e1l? sl?ozrNaiy; ~ęksj!;y ruch okrętowy po~iada do ,tej po CIa cukru. ~al.. ~y dz. ler~ą leo dnak. Stany. ~J.~~~ .;
ry P o l s k a . '
.
.'
BardzIeJ,' I?terNest~lą.~, Oc ~y~ląąa .rownlez
N
l statystyka kobIet
aJw ę ej nIeWIast w E
'.. ..... atomiast fląjŻYWSzy ruch pocztowy'ist-; ; . ' . "d . ł. .:
p~rzypada
.,
' , .. U1;o.
niejew' Arenfynie. Jeden iniesźkaniec Argen .. 1 p1e pOSła a .Jot~a..
tam I?-a. 1000:'
tyny otrzymuje przeciętnie rocznie 194 . p' rze~ I mężczyzn 11~5 koblet~ ~a ~,a~szy'ch Inlel.scach. . :
syłek pocztowych. W Polsce przypuda na je,,: kr~czą. :ę:stonJ,a 1 Portugalya 1 Ros,Ja sowIecka.
dnego miezzkafl~a tylko 28,.przesy{ek ;poczto~ N~JmnleJ kob.,et przeby~a w Kongo ,afrykan:;.'~
~ych. rocz~ie. Nats:~I'J'Szv ruch pocztowy po,:"j sklem~oraz,w Arge~tynle~ ~~ealną~ownowaslądalą ChInY, 12:dz:e na ledne~b mi~szkańca I gę ,zachOWUJe natomlast Belgla,gdzlena,10QO<
przypada roc'znie zaledwie 'jedna przesyłka l mężczyzn przypada 1000, kobiet•. , "".
pocztowa." " .
..
!
W '. wyl\azach statystycznych widnięjąt
Najbardziej oszczędnym na eńiigraćji'jes{ I jeszcze ponadto i inne bardzo· znainiennei'

I

I

.1

p~slada naJWIęceJ r~enn~J Iludno- Włoch., Emi~ranci włoscy przesyłaj ąrokrocz- wskaźniki:
.
Portugaha, - Na 1000 mleszkanec:wprzy I nie do· Italji około półtora miljarda złotych. . . .
I .tak najwiękęzą biblioteką świata' jeJt;
pada tam ?~6 rdzennych Portu~alc~y~ow.. Na ł Ale równioeż' i emigranci polscy mo~ąsię po. Biblioteka Narodowa.w:Pary.źu, Posiad.a ona..
dalszem mIeJSCU k~oczy SZ'Y'ecPł, ktora hc~y szczycić oszczędnością. Rokrocznie przypły" ponad 4 miljony książek, pół miljona map i
98,9proc.rdzent;-eJ ludnoścl t oraz Norweg)a wa do Polski od emigrantów przeszło 280 aetkitysięcy manuskryptów.... " '. . . ,.~;:
Z 98,2 procentamI..
. miljonć,w złotych.
Stoją Polacy pod tym
Największą książką jest' Księga historycZ'"
'Najbardziej mieszaną ludność posiadają względ~m wyżej od emigrantów niemieckich, ,na pt..,The war of rebelHon'f.
Posiada 120
,Czechosłowacja i J ug osławja. l tak w Cze... którzy oszczędzają rocznie tylko 200 miljonów . tomów każdy tom ma 1000 stron. WażYntyl'chosłowacjijest oko 49,8 procent . Czech6~. złotych.
ko" 500 kilogramów.,
. '
:Jugosłąwja:z:aś, p<?sia1a .tylk<? 52,4 p~oc_ Ser~
. . Ciekawie'przedstawiają się takze staty-'
Największym . W ro~miarach obrażem
,pów.;' Folslta.~aJmuJe w te) tabelI Jedno ze styki <':0' do konsumowania. produktów spo- : światft jest "Raf' Tintoretf.af' znaidujący się w
':środ~Qwyc~m~,eJsc.
.
żywczych. lta:k najwięcej chleba zjada Belgja .. Pałacu dbŻÓW,W Wenecji. Ma on ,26 metrów
'Najbardziej ralniczą ludno~ć. posiada~u! N~jwięcejkadof!~ ~onsum~ją Nie,mcy'~ajwię!" szer(:)kości il1 metr{rt.vwysokości.
ga.r)a~~onad 82 procentludno$ClbułgarsJs.l(~J ceJhe~baty. wypilaJą An~Itcy. Wldaó, ze her.. !:Nawłękazy "drąp8c~ nieba" posiada' Noi'oddaje si~ wyłącznie r~lllictwu. NajfX!~ej roJ. ~~ta nled~lał8< .zbytmo na nerwy! skoro An;" i wy Jork. ,Jest nim pudynęk Woolwortha.Wy
O n1
:.·.fli
. . ··.k6
. ·. ~w
. ' .· . .p.·. rt.eb. . Y,'.. W.·'.a. . . na. t. o,. .,m. :.l.. il.....,'.tw.. A
. . . tł,'.gl11 , . g.d. Zle 'W,U1.0
~lt7Y są·
mImo t-o tak. fłegm.atyc. l:~1 i sPo. k i. ' sokość je~o wynosi 284 metrów. FtihdatI)ęnty
~~dwie.8·pro~ent l~o'ci uprawitt rQlę,:
wpływa natomlas~ dodatnIO na ~ weB.o" '~poq:ywają.~głębokości 40:nletrów~ Obj~tość
i,. ;.;~".,
.. '~i;;.qi " ' ; , ' •.. .« .... " e " . 'k' F"r ;., łosć ~ dlate~D Francuz! są tak. weseb, '!p1lą · Jego wynos! ,.tylko" 13,ZOO,OOO metrówliześI
i:... · , ..•~
ł ..tP..r~CQWl~Y1il~ 1,\ 1 gna
8.ił). bowiem najwięcej wina ze wszystkich rllaro!! c i e n n y c h . . ,
.
d:~~l.,~',
..... ~l1fll ,.,~actyt: zawed.?'wo p"nB;~
d6w. Ppwsz~chnie mówi się, że nąjwięeej pi.,pal~ze'
rubryki statystyczne sąocz~iś"
CUjl?; wa konsutnui.ą Niemcy. Statystyka wykazują ; Cle1l1ezhczon~~re jednakf które p.rzyto~zy..
L5~,ł?Poc" lu?nosc~ • .,Na.lntnu:n ,natofU8$!
fe
. Slę, w ,l~O$jt sO:"leck f, gdzu~ zaedWle' ." prjednakf iż naiwiększymi piwoszami są Austrja~ liśmy; najsilniei ilustrujądzisjejs~e. żyCie j;pra
.1 ludnosclpl"aCU1e z~wodowo~
cy i AngIicy~.·
; ce całei ludzkości. .
,Równie ci~kawie przedstawiają się ataNapójsłodkl a niewinny: kakao kaDeu.. "
.1...
~ .. ' "'""
tystyki i co do innych urządzeń w państwach
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... Począw~y od dru~iej'połowy ~rJe$nia roślina przyspoeabiaj,c si •. do p~:z:ezimow:ani~ł
,i krzewy liściaste :zmjeni~i,ą
iprzeprowadza ws:z:ystkie~a.pasycukięrt mą~~.r
,.,,4l:ai$.:':swófz,tJWnętr2.ł1Y wygląd~ CiemnG'lliielo ... ,~ęf Ciałka białkowe i t. p,,' na tiliejsca' .trwałe
.~.==~.=========~:~'1 ,~~.p~t,wa !iś 9i ;;anika, a uka:z;uj'3ię. kolory ~<be~pi.czne, mianowicie w gałęzie pnie i ~o"
, Wid~ii~iepq.ezęścil)awet bard~o j;;\'skrawe; rzeme- Pn:e'ooszą się' także zaródź. i cia1ka
i9~i~:~loJle" 1iściemienią 'si~ tel:~1Z w. paj.. zielone, Pozostają w li$dach. tylko ądpadki
. 1:~QQtqclHiej~"~yqh b.rwach" ·KJQoy'."· gruaże. np: ,kryształy szczawianu wflpnia,wydzielin.y'
,;b~~" ~j~o~o~lli mają .liŚcież6łte; Q~i'ld ,- po" rosImy, dotychczas n.ie usunięte. Z pozostam~~ą,p,"~PWf!1, !p~el'ernchy J oclowięo-purpuro łyc.h. .resztek ciał zielonYch powstaje pod
w,ę: '~łś,pie jarzębina ...-szkarlatne; d~ikre. w1.. wpływem pewnych kwasów . harwik zółty"
nO:-~~PQ4Qle~PY'~ hllki i k.$~~a~r7 dem .. .:WIelu oprócz tego bąrwi~'~~erwonQm()pry",':.
!~~l~~l.d'?~~,~~Utla.t;Q~; t?pole pibłQ"~rzew i
,Te batwiki pQWQdpją jąs.ienna. ~abąrw'ett:
~~;~tt7brunatnozlelODe.lIc. $f8b~~1!' I)i~ liś.~i: Je~eli .Sił ~~ajcłuie tylko i6łty. Bąr~i
Wl~a ].I$C sbłJe fłJę. ?;oltYDl; .:glała . dom~~~J~.·
};)._!wlka oze:rwono~Qclre.Q'Q gaję H'6. pom~łl~~:
i
•. "'WA"
.....'
. .W
.". ,.
..•. . fy.,' i'O'
..
za
... e,... czowy. Mała domIeszka . kwas9w dp bar'Wi~'
'~.".
. ~ ,. tfj.mte).~y~h
las6w
Q,jewi
" ... " . ..,'~". , .. ' ...
pięb:QMiwYBójQWall~ if$t.. c%erwonomodrego . powoduję .U,ć,fie>lew'W1t
nym
:t me~taJ~.
~ac:zna domieszką- HŚG czerwony_ .
,:i\"
ameryka .. . po 500 J:1f.rf:~l:vtabl;8h,~(ln
;rin~lli'.};~'U~fYGn
.:.:./.,' .m
. . . . ,~.,. t.~,'.rn:
.•. ~.'1.:n.•.! . n
.',.i.wm\e~~,.oh
e,'.' .rilQ~.·e.• '. Mę....f\lW. Q~. . ~.'~ :l;.'p,i.',ę. ~.'"
....
Jesiennie
:z:a,.,.$rwione
..
•
.
·.Uśeie..
z&ł~
W
"a~łe
talu' amery.kańs1t.łego "/,\,lCllILGtl""
a~,ł>'I;~~~.~la 'w dąlinachwielkich skwapliwie. dzieoi ultladają' ':;e . . w',•••r"
. ,: Rozpięto&ć$Jrr2:,'\td.~r
. według barw i ich odcieni. - Mila t«,l
't.netr6w, zaś długoś~ 23 metrów. >Do~Am,o
~:' ".~ ,r~:,j:., :/" '~}::/ 'y :::-, ~
t,ycxnię bn:tał-cąc~ zabąw~a'.· godtl~,tł"'s~
I;",.}.~l~~~:i"ba'r"ie,ni,·.l.iści
~inla~z~
.wąi~y
lotu wbudowane zostaną dwie' odo6obriłone'
kabiny, jedna dla załogi, druga dla pasaie" . O~jrQI~,:~,;"W.~,jt,:iiu~,~h d~r;.w, l ~n~ęVfow hś rozpowszec hnierUł1. .•. '..". ' . ' . ".... .' . "t ..
Gałązki z jesiennie J:abt;)rwłonernl.·ł~·
cjąsŁY<lh.., jesttl:tQ;:n,by .publIczne oświa~cze»ie
r6w•.
pyszn, a ta.nio 'iłatwQ .dł• • .
. . Szybkość przeciętna ma wynosić 18 km. Źl lIaW(i)ń;~~,IJ! JWj ·. pr2i"g'otow"Qia~irpowe .że stę.l1Qwią
ozdobę mieszkania.
{; .
> ,:,~;
.ą
gętow.!
.
prlttr~yn;U;l~.
~i~,
her;'i,pacznej
':na' 'godzinę, szybkość maksymalna 220 km" pa
s
8~ko~,
dlą
ąW~ło
.
~?cla
••
LlłCl~
.,pa
:t'1;-9rh
r9~"
iPd~jpę~ Ka bina dli1 pas8zerów będ~ie .pO"
,. d:del0.b8 lila kuchnię elektryczną, salon i po- h~ :am~IOllychsp~łnlłlJą mIędzy lnłuuąi ·.~Dłl~~t
pUJące, n!i'i tuobcho~JAQ' . ~q7'.~cje •• SĄ. o,p.e
."~ięl1ypii!lne z la·zienkami.
,'". jWOfIPle urządzenie jachtu, który obli. J) ~staml przez ktore 'l'Q~hną' JH;)huu'" iyw"
czóny jertt' na pomieszczenie 27 osóh, oprócz nośc ~ pOWlebZ'~H Z) kuchmą. w. któ:rychza..
, :za~p~j,' ma być Gzczytem nowoczesnej techniki ro~ź ltD: pon:o~~ ciałek ~ięJ.o~y.ch li.ści!, pod "
d:tlafanJem $wlatłłl słonecznego zan:uetHa 1JYW"
!kOlllfodu;'
.
r ozp.oc2yna kurs od .~ (:włorek)
Pil-ll Wood, kt6.ry zamierza sam pil oto ... , n()~Ć$urową pc>bieraną pnez li"cie ~powiet
:rza a przez. korzenie ~ ziemi na. pokarm po ..
Z_pisy. codzie1Ulie~Qd'3~5i 7-;-9 WA
w,t"$wobn .jacht9 m powietrznym, oświadczył, dtdny
do życiaroś1in; .3) śpichler:z:em.. zawię ..
:ł~ .'ft.1oC:łeLten,b@d:zie służył jedynie dlą celów
rającym .przejściowo zapasy
żywnosc.ioW·e
-- OSTATNIE; NOWOSCl'""wWl)'ch",
. .. _ ...... ,
" ..
'.:rofHny~poniewaź jednak liście są, ,tylko kró.t,
." "..
... .• , '"",o''\,.-.
NarułDWI~ll 31 I p. front _.- - \ \!Jl'" ..... "Ś§ !lift!!IIjF ,-..-ac".".",.......
ko trwałe: (opadają. corocznie w jesier:i). więc
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narządach.

Śmiertelność u chorvch na odrę nie jest
ona normalnie coprawda tylko
3 procent. podczas wielkiej epldemłi jednak,
gdy zapadają na nią osoby dorQsle. docho.
ł dzić może. tak jak to miało miejsce podczas
I
Nie można zapominać, że odra, zazwy".
"łupieżu. Z tą chwilą kończE\ się wszelkie oblężenia Paryża w r.. 1870, do 30 proczaj. UWażana za· chorobę mniej niebezpiecz- J do
dolegliwości i mały pacjenŁ1 skoro posiada cent.
ną, w niektórych wypadkach mieć może już temperaturę normalną, czuje się zupełnie
Jak wid1:imy, odrze niesłuszn!e przypiskutki. katastrofalne. Z~leiy· to . od wieku. zdrowym. Takim jest przebieg ,normalny tej
suje
się lekki prze~-iei.. Dlate!!o tez należy
W jakiem znajdlije się pacjent, Odra kończy choroby.
przestrzegać zasadę separowania dzieci zdrosię często sm'iercią u niemowlą,t,a takie u
wych od chorych, skoro tylko pojawq się
Często
je<łnak
przebieg
odry
ma
chaosób dorosłych, jeżeli osoby te, w pierwszych
rakter
bardziej niebezpieczny.. W tym wypad~ pierwsze objawy tej choroby. Niept':!estr::eRalatach swej młodości. tej chQrobynie prze'"
nie tego przez rodziców Spowodowało bar..
cbodziły~. Zd~rzalo się, że na wyspach ocę.. ku skóra chorego pokrywa się małe mi , czar
nemiplaplkami,
powstającemi wskutek kr w a..: dzo wiele ofiar wśród dzieci. W kazdym raanicz~ycht zupełnie odciętych od świata, epizie nie wystarczy położyć chorego do lóżka
demja odr, wygasła zupełnie i dopiero po wienia podskórnych tkanek krwionoinych f i przyciemnić światlo w pokoju. L chwIlą pouk.azuje
się b.ardzo silna, gwałtow,pa gorączka
upłY';Yie kilkudziesięc}u lat, zawleczona przez
jawienia się wymienionych powyżej ot;a'NÓW
marynarzy, rozniosła się pc. wyspie z szaloną powodująca w najliczniejszych 'wypadkach należy zawsze przywołać lekarza, gdyż ty łko
śmierć.· Chorobie tej bowiem towarzyszą wteszybkością i z~biła większą połowę ludności.
natychmiastowa i stała pomoc lek.arska w o ..
Wypadek podobny mial miejsce na małej dy rozmaite komplikacje. jak. zapalenie błony kresie choroby zapobiec może niebezpieczmózgowejf
krwawa
.
czerwonka.
i
wymioty
wyspie angielskiej Guernsey, gdzie W przeoraz xapalenie płuc. Prócz tego powstać mo- nym kom.t;>likacjom..
ciągu kilku tygodni umarło na . odrę 4000
gą, przez wydzieliny odry zakaienia oczu lub
osób..
______
M 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
USZUj powodując znaczne uszkodzenia w tych
Najłatwiej zapadają na odrę dzieci. Dotychczas,medycynie nie są, znane zarazk.i tej
choroby, aczkolwiek świat lekarski przypuszcza, że zarazki te znajdują się w krwi, oraz!
na błonie ,śluzowej narządów oddechowych.
Z tej przyczyny też, infekcja tą chorob~na-I
stępuje bardzo ,łatwo drogą wydzielin śluzo"'·
Pisma angielskie rozpisują się obecnie ł siostra miss !<?folina dowiedi:ieIi si~ Z prz~
wych. a również i w wydzielinach potu lub
o"
ni~zwykJych
,przygodach 18-letniejAngielki, rai~nięm~ ~e dZIewczyna ~osta.ła. w :wąWOZIe:
moczu znajdują się zarazki.
miss Mabel Bradley, córki zamożnego kupca ~~ubarsklm "!" ryce A!rydo:" l 2;~ nIe. grOZI
Wybuch choroby poprzedzają objawy angieh.kiego osiadłeeo od szeregu lat w Jej wprawdzIe mebezpleczenstwo, n~ema Jed~ak
następujące: Dziecko traci ochotę do zabawy, . Lahore
'
możności odzyskania swobody. Nleszczęśh~y
traci apetyt, wygląd jego jest blady. aczę
Bradley Dosiada dwie córki, starszą ojciec J?usiał urządzić spe~jalńą ek~pedyc!~
stokroć cierpi równiex na kaszel. Później ob- K
,
.
ł 'l
M b IKr
do Pendzabu, aby wydobyc eorkę z tej opreSJI.
aro lInę l m o s~ą,.
a e.
aro ma, • po Mł d
turnica mimo ws~ystko urodziła
jawy choroby są jeszcze wyraźniejsze. Nastę śmierci
żony prowadzI ,mu gospodarstwo 1 Jest
. o adawan 'l'
• d
d;
. k pe
pujemianowicie gorączka, katar, częste ki ..
rawa ręką w sklepie. Natomiast Mabe~ to 8U~ .'f!0 szcz~. lWE\ ą~laz ~'. g yz ,oweJ e ~.:
chanje. łzawienie oczu i, świaHowstręt. Diag- oso
p 'bk a "mlmo ZImnej
, . . ang l OBas k"lej krWI,. p ł y n,""<.t- •dycjl
udało
•
l ' .. SIę wpasc na Jej trop I przywroclc
nozępewną postawić można po upływie kilcej wżylacb, niesłychanie żywa, ruchliwa
Jej wo nosc..
ku dalszych dni, skoro pojawi si~ wysepka pełna jakichś osobliwych pomysłów, łakm~ca
Co prawda - powróciła mi" Mabeldo
na 'ciele.
. cią~le, egzotycznych przygód.
Doznała Ich Lahore z miną bardzo kwaśną. MUliała bo'Wysepka ma. kol.:>! czerwony jak przy niedawno w nadmiarze tak~ że prawdo po- wiem przez czaS Riewoli dzielić m.ie8z.~anie .
płonicy. Jednakże odróżnienie tego objawu
dobnie na czas dłuższy zostala wy!eczona ze i 'łoże z tubylczym wodzem plemi~nia" od znamion, odry' nie przedstawia dla lekarza swej żylkiawanturniczej.
Prawdopodobnie odechce się jej już raz na
zby.tnięj~ tJ;'udnoŚci. Wysypka bowiem nie wypewnego dnia oznajmiła miss Mabel zawsze dalszych ekscentl'ycznyches kapCi(J.
s~ępuie tak. jak przy p!on,icy ,w:ększemi pla- ojcu, 'że wyjeżdża do Pendżabu, gdyż pragnie
mami, a tylko, \v postaci' czerwo?ych punktów napisać ksiąźkę podróżniczą, osnutą na tym
tak, że cimło chorego wygląda lak opryszczo- kraju.
.
ne. Prócz tego różnica objawów pomiędzy
Napróżllo protestował ojciec, daremnie
płonicą a odrą jest ta, że u chorych, :zwłasz perswadowała starsza siostra - postanowienie
cza dzieci f powstaiąmalenkle czerwone pry" zwarjowanej dziewczyny bylo nieugięte. Skło
pożarły'
szcze naokoło ust..
niono ją przynaimniej do wzięcia ze sobą go ..
Towarzysząca tej chorobie febra, ustę-' łębia pocztowe'go, aby w razie ,jakiegoś nie..
Holenderskc,~;ndyjska prasa d{)n~~ił że
pujewmiarę poja~ieni~ się wys~pki ~ zani- I bezpieczeństwa mogła o tern powiadomić row południo"v-em Borneo plagr{ krokodyli roz'
Ka: w· końcu zupełme. Wysypka zss zmka po dzinę.
upływie ,kilku dni,. przeważnie p~ tygodniu
I rzeczywiście w trzy tygodnie póżniej szerzyła się w zatrwaiający :~posób.Mieszkań
i pozostawia po soble ~ałe łuseczkI podobne r przybył gołąh pocztowy. a wówczas ojciec cy tych okolic nie ważą się wychodzić ze
swych domów po za(!hodzie słońca~ W Be'"
noa Anjerf głównem osiedlu tej krainy. s,
krokod1le pAnami sytuacji" Od czerwca 1927
1'. do c:!erwca roku tttlstępnego w samem Benoa Anj6f porwały krokodyle z wybrzeża
We Francji zakazano niedawno wyświe tajemnicze serum. W kilka sekund potem a.lbo z łodzi nie mmej jak: 80 ludx~. GVlałtotlania jednego ~ filmów naukowych, stworza... pies wstaie na łapy~. ~ac~yna się I?Drusza~ć_!
.•.
d ..
t h L.'
nych przez Jana' Painl;ye'?,o, syna ministra idzie pić do miseczkI l bleg~ dokoła stołu wna wt.ika pr:.te Slęw:zaętą ptZ(:~ :t' ...oUH... ow,
wojny· w obecnymgablnecle~ Władze powo'" operacyjnego.
'wpłynęła czasowo na zmniejszenie się liczby
dowały się w tym wypadku nie względem na
P .. JanPainleve objaśnił, izzarzucano drapieżców, Ostatnio wszakże bestje t~ ro~ ..
przyzwoithść, ale chęcią oszczędzeniawidzOI;n
mu jakoby taka operacja nie dala się powtó· mnożyły się znowu W tak wielkim stopniu, ze
zbyt gwałtownych wzruszeń.
rzy6 u ludzi. Otóż pewnego. dnia zdarzyło tylko bardzo energiczne zarządzenia mogą tę
Jednakże znawcy i zaproszeni gOSC14l~ł
si.... ze J. akiś motocyklista, doznał c.'ięik.iego ' ł'
y,
p agę zmni.e)SZyC.
ktbrzypoznaIi film Jana Poinleve'go, są. ni~ wypadku
w pobliżu szpitala woiskowego.
zachwyceni,. jako sposobem rozpowszechnIema
Kierownica przebiła mu żebra..
wiadomości o sensacyjnym wynalazku, dokoNastąpił ciężki krwotok, a wobec ko- l
nanym prriez pewnego wojskowego lekarza
francuskiego., który obecnie, pracuje w Insty.. nieczności na~łego ratunku. 'szpital wojskowy .me--_~-~---aIlUI 1I.iI.
przyjął chorego cywilnego, który
utracił
już
1Id _ _ _ _ li!!ln:r:i\1 _ _ _ ~_
, tucie Pasteur'a.,
.
Jest t~ inianowicie serum t stosunkowo przeszło 2, litry krwi. i trzeba mu hyło kobardzoniedrogie, które ma zastąpić kłopotliwe niecznie dokonać transfuzji, jeżeli się go miało
.,
i kosztowne transfuzje krwi i cudzej, a nawet uratować..
Lecz
skąd
dostać
tej krwi tak nagle~
'podobno może zastąpić krew własną,
MianowiCie' film pokazuje pozorne wskrz~- Wtedy wynalazcazaprQponowałswoje serum. krycie i reperacJe wszelkimi materjałam
8zenie psa, z 'którego wytoczono zupełnIe Wprowadzono jedożyl ranne~oi skutek był
uskutecznia szybko1 soiidnie i tanio.
krew. Widzi się więc' na nim, jak lekarz psu, taki, że człowiek zostat uratowany.
Dog odnewarunki. Pierwszorzędne wykonani
przytrzymywanemu przez dwu pomocników,
Jest to .więc serum, jak powiada Pain..
robi głębokie nacięde na brzuchu, jak krew IeveLktóre zasługuje nato, ażeby wiadomość
biednego zwierzęda. napełni~ szklane n~cz.y;.. o . . niem rozpowszechniono. a jego zdaniem,
nie. jak pies nagle wypręża lapy przed slebte, najle,pszym .. środk.iem do tego jest jego film
Ł6df, ' SEł~ATnRJ~A 18
co jest oznaką nadchodzącej, śmierci.
naukowy,
"
. !
Bezpośrednio potem widać" jak lekarze 1
.pS
zaszywają ranę i wstrzykuj a. w :i;yl::sz psa owo
nikłą. 'wynosi
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Czwartek 24 października Rafała
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Władysław Adamczewski 34.. letni robo"
inik zamieszkały przy ul. Rokicińskiej 11, z
powodu panującego zaetoju, dłuższy czas był
bez pracy i pod wpływem ciągłych trosk począł pić, chcąc o nich zapomnieć. Weszło to
w naIóg1 który zwiększył się z chwilą, gdy
Adamczęwski otrzymał pracę i rozporządzał
gotówką Widząc, że ze zgubnego nałogu. się
nie wyleczy popadł w przygnębienie i w
dniu wczorajszym usiłował pozbawić się ży
cia. W jednej z aptek nabył jodyny, poczem
udał się do restauracji, gdzie się upił, a nas"
. ~ zaszedł w ustronną alejkę parku Sien" gdzie wypił jodynę. Jęki zatrutego
przechodnie i zaalarmowali po goŁo- ,unkOW(a. Po przepłuk.:aniu żołądka. nie ... ,l
-.:osL-łego samobójcę przewieziono do szpitalaa
zbiorni miejskiej, w stanie osłabionym,(w)
.

Ar l·

"1"-

EA T R "Y

Teatr M;ejski: - Mira Efros.
Teatr Popularny: Pamiętniki 8zatana
l eatr Kameralny: -- Karol i Anna..

WIDOWISKA
Bajka: - Ghetto.
Capitol: - Grobowiec miłości.
Casino: - Dlaczego kobieta zdradza_
Czary: - Dalsze dzieje Tan:ana.
Corso: - Kapitan Hazart.
Gl'~nd - Kino: Bial~ róże.
Luna: - Ofiarna noc.
Mimoza: ---.. Zar miłości.
Odeon: - Obława.
Hesursa: --- Rasputin i kobieta.
W Qdewil: -- Kapitan Hazart.
Zachęta:

ł1

Na ulicy Sikawskiej w sieni domu Nr.
18, usiłował popełnić samobójstwo 32-1etni
Adam Rak (szewc) zamieszkały· przy ulicy
Brzezińskiej Nr. 86. Rak od dłuższego' czasu
pracował tylko dorywczo nie zarabiając dos..
tatecznie cierpiał wraz z rodziną nędzę.'
statnio w dodatku z powodu niepłacenia komornego groziła mu eksmisja. Wyprowadzony
tym z równowagi, Rak nabył joaynyi w
dniu wczorajszym udał się na ulicę Tkacką,
gdzie W bramie domu wypił truciznę, w porę
jednak zosłał przez przyzwanego lekęrza' pogotowia uratov.~any. Desperata W .stanie osła..
bionym przewieziono do szpitala w, Rado..

o-

goszczu.(w)
::.e: ,2L.~.

Wołga, Wołga.

II

oOu~!_--
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,

,_sp

Ta·, jak zatrzymano polskie aeroplany w Niemczech
!:er

Nocne dy!ury aptek..

W dniu wczorajszym pod Łodzią tuż obok fabryki materjałów wybucl10Wych ,.Nitrat" I
spadł balo? nie~i~ckif tYJ'..:. kulistego Groben-jl
wurn () pOjemnOSCl 800 m. sześciennych.
Robotnicy fabryki .,Nitrat" ;zauważywszy!
spadek balonu pospieszyli bezwłocznie na ra" ~
tunek, który ~kazal sj,~ o tyje skuteczny, iż l

kiego raidu międzynarodowedo Paryt.. Warsza.

wa-Moskwa.

Obsadę balonu stanowili dwaj piloci.
obserwator oraz pasażerowie inż. Albert Hich,
Hans BerHner oraz Gerhard Feindt.
Jak 'Zaznaczaliśmy już wszyscy pasaże
rowie wyszli z przykrej opresji bez szwanku.
Leinwebera, PL Wolności 2. S-rów Hal'tmaną',
żaden z pa~;;ri7;'ij}!'6w nie odniósł poważnego!
Balon został rozebrany na części, a, pa"
Młyn a:rsk a 1. J. Kahana, Aleksandrowska St'
szwanku.
'
1 sażerowie po wyleóitY1llowaniu się odstawieni
. Balon ten jak się dowiadujemy wystar- J na dworzec Kaliski, skąd udali się do Berlina,
towa!
przed trzema dniami z BerliR8 do wieI..
Zał'.ąd Stow~rzyszenia Techników w to ..
d~i urządza dla swych cdonków w niedzielę
dnia 7/1 hOl. wycieczkę w celu zwiedzenia
~da.cji oc:z.ys~czania, ścieków na Lublin~u.
i,', ' 'Zbi6rkaw lokalu
Stowarzyszenia przy \
111.Piotrlrnwskiej m. 102 o godzinie 10 minut
o natężeniu kry;f.:YSU na gruncie ł6dzkim ubiegłym.
litano. ' "
,#'
, Prieiazdprzewidziany taksówkami.FrzY~1 świacl(;~zą pon1±sze cyfrY1 wskz;zuiącc, jak daM
W rnku ubiegłym wykupion9 ogółen'
pu~zczalne koszta około 5 zł. od osoby. Ko" I lece ucierpiały na nim firmy handlowe w Ło- 48'197świaclectw w roku biez. - 24817 świr
.
nieczne zgłoszenia do piątku 25 bm. telefo-l dzi i okręgu.
dectw handlowych Cyfry mÓwią z bezwzgk
W
roku
1928
wykupiono w Łodzi 167R2 l dną wyzazistością; w ciągu roku' biei:ąceg,
tUc%nie (2.. 43J lub osobiście w sekretariacie.
świadectw handlowych, w okregu. zaś 31415 !. zlikwidowano połowę! i6tnieięcych' jeszcz(
razem na terenie okręgu wykl1pion' l w roku ubiegłym firm handlowych. Jakie są
, l c4yli
48197
świadectw handlo\'\·ych.
widoki na rok przyszły trudno dźiś jeszcze
W piątek t dnia 25 października br.. o I
W roku bież. w Łodzi wyktlpiono juź: ustalić, z dotychczasowych' jednak przejawów
'~'"(),',dz,'",inie,a
.. ej,, ~ieczorem,
w IO,kal,
u , Stowarzy··
szesla 'T ~chnikQw
przy ul.
Piotrkowskiej
102 ,II ty!ko 9195 'wiade~t:v handlowych. €zy!i pra" ; odnosi się wrażenie iż sytuacja w tym kie"
Wle, o połowę mnIeJ. ,W pozostałych miejsca .. ! runku nie ulegnie najmniejszej zmianie, na'
wygłosi odczyt p. prof. Kazimierz Grafczyń..
wości~ch
świadectwa :!landlo .. ł lepsze.
r '~'l .
s'Wlna temat:
l we t, J. o okręgu--15622
przeszło połowę mniej niż w roku ł
~,.' ..Szklane, domy w twórczości Stefana
i

Dzi1i w nocy

dyżurują nastepująee

apteki:

g"1'owie Wójcickiego, Napi6rkowskiego 2'
W. Danieleckiego, Piotrkowska 127. P. Unickiego i J. Cymera, ~16Iczańska 37. S~rów'

ycieczka.

zeni

df

•

ZI

Z

J

Odczyt.. , ,

w,

l

~e:t'o~nsiti~gp" ..

członków. oraz goś ..
n!((h wprowa.dzonych, prosi Zarząd~

, ",,' ",O ·UC2'.ne' przybycie
~.ptzez

La,
,

I

k

pUIiLZ

za) CJ'

W czoraiw godzinach popołudniowych
sklepu hurtowego szczotek' i wyrobów to..
I
i~4to~YpCa~1~' kr~ot~)a !'1'kZY " ul. kPliot:ko.wskiej
'"
•• f,'
,Ja 1$ uczma
W sZ O neJczapce
i",
,
W ,piuwc~orąjszym ł) ,~bdz." 7.35 cent~ . ~ J.a~nytn palcie i drżącym głosem prosił ,właraJa straży," ognio"wej ,powi,a,', damian, azostala,o SClClela . sklepu o pożyczenie mu 3zt
po2; arze v.: xabudowan:iachprzy ul. Wodnej 31,
Prośbę swoją nlIodzieniecmotywował
stanowiącei własność Anastazji Ftankiewicz.1 tem. że dziadek jego Jan SmOlarski. zam w
Na miejsc.e pożaru pr~,hył II ofłdział straży tymże~ domu dastał ataku serct:>wego. ZaV:ezktóry po godzinnej akcjiratunkow$j· ogień wany doktór żażądał za konsultację 30 zł.
ugasi/. Pożar powsfalprzy gotowaniu smoły a wobec teg0 1 że dziadek miał przy' sobi~'
która się zapąlila w kotle przyczem ogier: tylko 27 zł. Prosi bardzo o pożyczenie mu
przelliósl się !la komórki i szopy. ' Wskutek 3 złotych. . ' , .
.
,
pożaru uległy częściowemu zniszczeniu drew..
. ' P.Roht nieprzypuszczająCłŻ~ pada ofianisne komórki i szopy.
(w)
rą podstępu, pożyczył młodzieńcowi żądaną

r
j

r

ao

l

w

ypadak przy pracy
dniu wczorajszym w parku Poniato..

wskiego przy przewożeniu belek. miał miejsce
wypadek, którego ofiarą padł 43 letni robot ..
.nik Antoni Aleksandrowicz zamieszkały 'W
Chojnach przy ul. Wierzbowej. Gdy auto cię
tarowe, bardzo wysoko naładowane drzewem
przejeżdżało przez bramę parku, siedzący na
u

wierzchu AI~ksandrowicz przyciśnięty został, do poprzecznej belki obramowania i od ...
niód obrażenia tulowia i pleców. Wezwany I
lekarz pogotowia po udzieleniu pomocy p:rze~ f
wiózł chorego do domu,(wJ
.
j

sumę·,.

j

. . P,o. godzinie 1-ej wieczór t. j. po 'zamk.
męc!usklepup:, Rothowa udała się do miesz,"I
kal1l.a Smola~sklch~ celem' dowiedzenia się o
stanie, zdrOWIa »ch Qrego" dziadka.
.
~ tu. '~k~z?łosię, ,że , ~ziadek czuje się 'II
)akna)lepleJ,lze wogole nIe mIał ani ataku "
sercowego. ani wogÓle ... "wnuka,
Teraz dopiero p. Róthpoznał,że padł
ofiarą oszustwa i o wypadku tym zameldował
w X Komisarjacie P p,.
W czasie prowadzenie dochodzenia olta..
z21lo się, iż młodzieniec W ue zniowskiej czapce
i jasnym palcie nabrał w podobny sposób r'
#

J!III

SI'

._uC;Eek'

kilkanaście sklepów dowiadując sięuprzecłnio

o nazwiskarnieszkańców danego domu i ich
cechy charakterystyczne~
,
'.
Na mocy tych zameldowań wdrożono
energiczne dochodzenie. celemujęciapomy:

s~owego w~ukaf.p~dszywającego się P~di~C2;

ma szkoły sredmej~

,(p),

.."

,

1

sp'ośtrzeź_'nie
,W dniuwczoraiszym Jąda 'Nowa~~";:-."

mie$izkały przy ul. Brzezińs~iej" 13 WYI~~~J,(
rano z domu, ,celem
sumę zł.

Nykupienia ,~ekś~~"q:i~;a':

1.000, lct9rą to! kwotę. pod~d:ał~rzy

sobie_:
"..'
.
Kiedy w pewnejehwill przyibie~\1uI.
PIotrkowskiej ,i Cegielnianejsięgną~ do' ,. bp~i"
nej kieszonkiinarynarxi. celem stwier~zen.l":f)l'
czy pi~niądze są, na miejscu, spostrzegł z ?r~e;f
rażenfęm. że został' okradzioJlyptze Z jakJego'
bardzo', zręcznego kieszonkowca. '
,
Poszkodowany złożył zam,efdowanie VI
~omisarjacie.,P~ .p", który' wu:c~ąJ' dodlOdje>'
nIe, celem UJęCIa kIeszonkowca.'
(p

1# ;:::

.

Sm~erc W

Burtach rzeki

,1V.l)aTku. miejskim w Ozorkowie nE \
b(~~~lemr. rzekł" Bzury" bawiło się kilkoro dzie~lof;~ pęwnej,c~w.il~tO.. letni Euzebjusz Ta;.
W.~WJCzf8;vn Wła$CIClela posesji przy . ul. Li~;§>ł~p~~~~J nr~ 41 f 'pchnięty przez jednego z
i.r:QJ"~eą~l,ow,:wpc:\dl do ,wody,sięgającej w
~ J';H~lSCU.,glębokośc.i około 5 metrów imi
~9·JllatYGh~ias~ow~goratunku uton1\t'Y ,
"~': ,Z~l'Ok.l meszczęśliwego chłopca woda
l~~~lła wodleglości 2-ch kilometrów od
jj;)~.iscaw;ypadku.
(Wi

Józef Staszak 21 ..Ietni młodzieniec zam.
we wsi Rusociny, gm, Grabice pod Piotrko..
wem konkurował do pięknej Marysi Z. U ..
przedził go jednak w zalotach 32-1etni Józef
Sta~zkowskił który ze wzgl4du na swój stan
maJątkow~ tudzież mile ,obejcie cieszył się
względamI zarówno rodziców, jak i.M.arysi.

d

Jłez_lIlily·· dobiego

• ' Staszak powodowany t~zdrością poprzy"
siągł krwawą zemstę szczęshwemu rywalowi.

:Nocy. uble~łej o ~odzinie 1p~j po p6łno ..
cy39.. 1etnt rolmk Czesław, Zieliński zamieszkały' v;e wsi Retki.p.ia f gro. Brus pod Łodzią
prEech~~ził w stanie ~i)anym uL Koperllik~
zaczepla~ąc p~:z.echodnlow. Przy zbie~u ulic

f

żar'

~.,

rynny
.
l
d'd'"

p o kilku godzinach znaleziono Staszkow.f

s~i~go dającego słabe oznaki życia i pr1!ewie~
Zlono go do najbliższej chaty, skąd po Dat&"

Da

żeniu

I

opatrunku przewieziono go do

s:tpitate

św. Trójcy

w Piotrkowie.
Stan jego jest beznadziejny. Obu spraw.(P)

ców napadu aresztowano.

W dniawc%orajszym przed sądem wojskowym w Łodzi stanął bohater głośnej afery

trunek. (w;

r

nocy poznał napastników. Byli to Józef Staszak i 17..letni Józ~f Pasolak, obaj zamieszkaU
we wsi Rusociny.

ul i

J

f

g6ry". Przerażony Stas'Z'kowaktspet..
wówczas jeden z osobników

żądanie,

zadał mu potężny cios kłonicą, podczas gdy
drugi pchną~ go nożem w plecy pod lewł\ło·
padkę. Napadnięty dzięki jasnej księżycowe)

'poniedziałek w
domu Marysi Z. odbywała ~ięzabawa z racji
zaręczyn lVlarysi Z. z Józefem 5taszkowskiem.
Gdy o godz. 4-ej 'nad ranem Staszkowski
powracał do domu. nagle zza węgła chaty
wyskoczyło dwuch osobników z krzykiem;

W nocy zmiedzieH,

.humoru

Żeromsluege: 1 Kopernika Zieliński zaczepił
dwuch o~obnik6w, ;kt.6rzy zn~ecierpliwieni po~
turbowah g<:> dotklrv,rle, zadaJąc mu po kilka
ran t~ucz?nychgłowy Zieliński został przez
pohcJę doprowadzony na stację- pogotowi::!
r~h~~kowGgo, gdzie lekarz nałożył mu opa..

"ręce do

ni! to

kiedy mu powiedziano iż żona jego będzie
również aresztowana przyznał się ze uruch,
do wszystkiego.
W dniu wczorajszym Niechciał . s~
przed sądem wOJ'skowym~

z fałszerstwem czeku P.K.O.
. Bohaterem tej afery był sierżant 25 p. p.
w PIotrkowie Franciszek Niechciał urodzony
w roku 1891.

przestępstwa popełnionego
Sprawę rozpatrzywał sąd pod pnewoa..
.'
.
.
przez
sl",erz'
anta
Nl'echc'l'ała
pr,zedstawI'a)'
~
"l'
nicb,em
pułkownika.
d
W
" '
OlU wczoraJszym
o 'Zlat strazy
k
J k l kMarschałko. oskarżał
ogniowej zo'stał o godz. 4.35 zaalarmo\\ any . następuJąco:
pro urator mjr. as ó s i, bronił oskarżonego

do Aomu przy uL Północnej nr. 6.
·.·.Straż ogniowa po przytyciuna miejsce
za:j'ęła,się ratowaniem zagrożonych sąsiednich
budynków. przylegających do domu nr. 6 przy
ul. Północnej.
Jak "Ostalano . pożar p~wstał wskutek nie...
ostrożno~~ił 'najptawdopodobniej; wskutek podrz';t(.!enia. ąiedopalka papierosa pod rynnę, z
ktorej skapywała smola.
Dzięki ofiarności straży udało się pożar
u~iejscowjGftak•. ,że wszyscy . dorno\vnicy
mó.~li s'pę'dz~ć nocpod_,dachem, _
(p)

" ' ' " , ,Teatr MieJski...
"
" ' ',;Jtitr6, piątek, · premiera' świetnej sztuki
Vv atters'i a •i, Hopkins'a - "Artyści
Dziś, czwarlek, po cenach popularnych
"Rywale".
U

Teatr Kameralny..

Dziś, czwartek i jutro piątek ostatnie
wi~QZorQwę;, przedstawienia rewelacyjnej sztu-

"Karąl i Anna".
. ·:?f/sobotę premiera współczesnej
c;litWpFo~ora
.
-' .Dr. Julja Szabó" ..

kiL, Franka

:.

,'

korne...

Sz.czeg6ły

r

p.

"'2

.W dniu 10

""

"'I(

cz~rwc::adopiotrkowskiego

adw. Nawarski.
, ,
Na przewodzie sądowym oskarżony do
zJ~w]ł SIę ~lerzant Nl~chcjałf kt6ry przedsta.. winy się przyznał prosząc o łagodny wymiar
wlł urzędnIczce JadwIdze Szyjowej książeczkę kary.. Wszyscy świadkowie zeznawali zgodP.K.O# z prośbą o wypłacenie całej sumy nie z akt~m oskarżeni3.
znajdującej się na koncie,
Sąd po naradzie wydał wyrok mocą. 'któ.. Urzędniczka pO' obejrzeniu książki stwier" rego sierżant Franciszek Niechdal sk.azany za,.,
dziłazezdumienierp ·iż :książeczka opiewa
staje na 8' miesięcy więzienia i degradację lut
400.000 zł.
.
szeregowca. Wmotywaeh wyroku sąd 'WIp&.. Niepozor~a osoba sierżanta oraz wyso... mina, że wyrok jest tak łagodny z tego wzglęu
kose czek~; ;zamtrygowały urzędniczkę która że oskarżony nie był dotąd karany.:ma f:.hlub..
z~r~ciła się z prośbą o radę do swej koleżan.. ną przeszłość wojskową,jest ochotnikiem ozna.kI bIUrowej Jadwigi Ciszewskielttazaś do czany krzyżami i ma na utrzymaniu iODę f
Jana Piotrowiczat również urzędnika P .K.O.. 2 dzieci.
W kilka minut potem' o olbrzymim czeku
W chwili ogłoszenia wyroku tona Niechsłyszał już dyrektor Jan Roziecki, który za" ciała znajdowała sią na sali sąsiedniej peni...
wezwał do siebie sierżanta celem obejrzenia waż na salę rozpraw nie 7:ostall.wpu:ilzezona..
tak wysokiego czeku. Podczas oględzin stwier..
W chwili gdy został ogłolfJzol'liWYfok.~
dzono, że jedynie cyfra 4 w książeczce jest żona skazanego otworzyła okno W.. gopiętra
prawd~iw~f ~szystkie zaś zera są' dopisane, i usiłowała wyskoczyć.
InaCZej, mOWląc z sumy złp_ 4 przerobiono
W tej samej chwili przechodziła. kół'W..
książeczkę na sumę 400.000 zlp
AJ
tarze m jedna z urzędniczek Lucja Wadzyńska
W obec takiego stanu rzec::y oddano sier- która widzac usiłującą wyskoczyć przez okno
żanta Niechciala w ręce żandarmerjikobietę rzuciła się na nią i zClągnęł.. z pąraNa śledztwie początkowo' do winy się petu okna.
n!e p~zyznał. twie;dzą.c,. ii nic o ,całej. historji l '
Następnie p, Wadzyńska' zaalarmowała,
nIe WIe, pomewaz kSlązeczka wystaWIona by.. ł krzykiem kilka osób, które zaopiekowały sił
la na imię żony jego Ahny: potem jednak. żoną skazanego Niechciała..
, ( P ) ..

o~dz.lal~ ~oc~toweJ. kasy oszczędnościowej

na

ł

Teatr Popularny..

Dziś "czwartek i piątek wieczorem oraz
W soboŁęi' ·w. niedzielę o godzinie 4 popoi.
ostatniepowt6rzenie fascynującego melodra"

matu Arago i Vermont'a
"Pamiętniki

t Stan. ,Dębiczem.

.
szatana"

Ubiegłej niedzieli zamieściliśmy notatkę

1·

Tymczasem wzmianka

4:)

.tej· sprawie do...·

stała się na łamy "Rozwoju" o.d osób trze...
~;.ocy sprawy sąd~weJ N~. 18561129 zapytywa.;. ~łch. dokt6rych żywiliśmy zupełne zaufanie'
hsmy czy Naczeln1k, tut~Jsz~go, Urzędu Skar- 1 została tam wydrukowaną w formie przed·
bowego pan Rastanl~ckl, n~emaczasem ,nic. sta:wiają'lE~j dzjąłalność p. naczelnika Rast;\..
wsp61n~~o z znęc~~e~ Się nad Polakami nieckiego w zupełnie niewłaściwem świetle,
VI czasie walk u kra1.tlskich.
:
• .' Otóż, spr~wę '. powyzsz,' poruszyła już
. <?tóż," ni~ejszym p~ostuiemy
z~rzuty
nieJaka p. Morlcowa urzędn1C!zka. która. na w wyz wspomnianej kromce zaznaczaJąc że
przewodz~e, sądowym z tego powodu . wyru.. nie?lY jest~śrny . a?,torami t~i, wzmianki, i
kłym z Wielką skruchą prosiła o przebacze... w nlczem nie chclehsmy narazlc ,na szw~nkl
ni~. i .dzięki taktowi. i ,dżentelmeńskiej kurtu.. a?i zasług, ani dobrego imienia p. Rastanlec"

p-

gdzie na

t. "Niedyskretne z!lpytanie".' -

CZWARTEK, 24 PAZDZIERNIKA 1929, R..
12;30,Koncerl dla młodzieży szkolnej z Fil.. . aZJI adwokata p. PIotra Koną. wywinęła się kleg~..
od kary. '
.
J.'
harmonji .Warszawskiej.
16~15'
ł 7~15,

11.45
,- l

19.10
19..25
20.30

23.00

. Koncert z

płyt

(as)

gramofonowych.

.,W śród Ksiażek" - prze~ląd' najnow..
'szych· wyd.a.wnictw omówi profeso,r'
Henryk Mościcki.
Konc~l"t popołudniowy w wykonaniu
,orkiestt;y ~ .',
.
.
Giełdą, rolnicza.. .
.Muzyka z, płyt graXQ:ofonowych~
Koncert wie~zorny• .rvluzyka lekka.
Muzyka taneczna z .• Oazy".

.

lAOPłUlU mw:~~!~:~~~!lH~6~~~~~~f-1I
,

J

J',

;

,.

"

•

'.

' .Nanadchodzący: sezon s:d:olny polecam wielki wybór .mundurków, szyneli. cxi1
pek .o,r.az oznak P, a,lt j wszelkiej gardero0y. Własny wyrób. Pierwszorzędna :rohoeny kcnkurencyjne.
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li ide wody studzien
" nej nieprzegotowa ...
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nej wywołuje często II II II II IIUII • • • •
za burzenia żołądko ..
"""'P'tBil M~ 'lUf 'p B
we a nawet enidem- ~
1111
ję. KTO więc "~\zanu. ~;~:~~~'U10 i spraedai
I
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je ':zdrowie swoje i swoich bliźnich TEN. sarn ! " . ' M
El'• •' . najkorzystniej kupić mo",
~~'~J'
i zaleca pić inny~
TYLKO
cechu
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zna w sp ółce pr"Ty
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ineralną

~

d ~ Stołową t;l;;~ki ~ B~efPGcOBAŁdw

~.

.. ==

.'. ulica . Kilińskiego153, telefon N. 60-23

i owe • ora,z

'pojed~ńcze

g

s:zym higienicznym napojem.
Ul
Mineralna Woda stołowa swoim chemicz"
r:" nym składem odpowiada i' w zupełności zastępuje
"S znane naturalne Wody jak Narzan, Gieshiibler
""t1
'
•0
.B
orZOD1
l. t .. nt""
~.
wyrobu Mineralnej Wody Stołowej uży'"
wane są tylko chemiczne czyste surowce"

I

me-

Do

Zakład Kuśnieraki

J.. SZWARCM'AN

Wielki

Nal"&!I~wic2ł1

42 (sklep front
towy) Tel. 66 -- 31 . .
poleca gotowe' futr:a. damski.
męskie ora%· .. skórki 'pojedyńcze
wssę:lkiego rodzaju, po certace
POSIADAMY· ładne gOs" pl"z~stępnych i na dogodnyah
podarki do sprzedania przy warunkach. Cbejrzenie nie obob
wiązuje do kupna.
la.sach, oraz majątki ziem"
P.P. krawcom udzielam rabatu

ny, fotele,
i t" d
___
o

-

-

-

domy

skie,

stoły

krzesIa,

-. . . . . . . .- - -

dochodowe,

Mineralna Woda Stołowa znakomicie wzmac młyny wodne, place przy

nia . działalność żolądka i ulatwia trawienie.
A witc. ~Mlneralna Woda . stOłO.W8 jest niezbędną na Każdym stole f w Każdym domu. Restau
racji, ,Cukierni i t. p.

Ządać wszędzie tylko

w oplombowanych butelkach.

lesie. poleca biuro pośred..
nicze Borowieckiego, Zgierz
Parzęczewska 3, obok nia~
gistratu .
6615-1/

.':

.

~

....,.

Łódź,

dnia 22

ornamentowe, 'surowe;

~y

l~d8;wca

iD&

do'

u W AG 'A,

IODst'~nt9R sła

5' :

daw. na utPiQtr~QWłk. Ul
Na raty l '. T~niof Najdrut~

s%e terminyl ,.Manufakturą~

galsIlterja,..obuwie,r białe!
towary, firanki. 'kołdYf'"'bje"

ca "KREDYT" . Nawrót 1
Uwaga! l .. szepiętr o .

matowe,

o,.az~zkleJ;lie bu:d~w1i.Jd~{,

rznięci~ szkła ~oleoll

Szkła

'

po

ćenaGh . nl:ddoh,

. ..'

inspektowe w wi~lkim.. wybor"e:

(;~!!"'·~Jt·1D

I

I

ROtoe.

.00

'I

[I'.

MilSJP

ł_

.Spółdzlelnia z ogr:

rzyjmę

na
mieszkanie
dwie panie Piotrkowska
134 oficyna lp. m. 7

8790-1

Doszukuję"

wspólnika

.

z

ZALlTilAwszslsis opBPlq8

8794-2

BAn K DE IZ'O: '

Monlu_td '11 Tel. ea':-22

skor..

i' weneryczne

• • PrsyjmiSjeod 8~fO r, \ od 5 ..8

przyjmuje z oprocentdw~nien:i:< .."';;': . ~

Wkłady OsżczędnościQ\lłIe •.'~~9'Y;~f::
z wymówieniem i na każde żąd~~!'1/,;'
Wkłady oszczędnościowe ..DO~!~~i(~l~.i
innych ~ walutach obcych, zwrotnie w
.

.1' . konoe.j'ą,· na handel win

Ch'oroby

odp:

Rok zalotluła 1881lwBuOleIIEkI::JIt

.i.

•

"ynajell)
·kaletek·
;

wlłI'_;;_;;__..___;;;_;;;;;;;;:;;.~.;;~

"

________________________________________

aed_tor Ha_ew"

galanłerji

I. daroc' aklj

J. O I·f! Jn.1 c z a k.

Dr,: 'St.. -. Bibergal

lf

podwórzu) tel.,62-58 .

liznę męską..dams}tą pole~

28~97.

felef.

j

1

polec'a:

l.

ŁÓDŹ, Wdlc zańska

wska Nr; liSa. Kosiński

. . '.

tlD O II R O p .. e:.LI
" 6 01:, Plotr_owlika 71

.

RUaj'Olf JU

i wódek,. Posiadam odpo"
wiedni lokal. w śródmie
ściu,.' Wiadomość Piotrko-

peźd:ziernika t929s.

Syndyk tymc.zaso~y
,.
(-) Adw.TEODOR TUJ AKOWSKI

l

Parkanl'

wyrabIa

,1.· ......

staną.

JłabyćmotAa fi IitJb..~~eJ I ••Ji
..tOaodnł.Jag»c:b ....unka.
tv fabrycsllym $kłld&1e .

i uczniowskich

:

r(:l$oby' zainterosowane winny. zgłasz~ć się w
.~.. tf.ttmilulcho .godsdrii'e 12~ej .w. południe do
~;lt'&~elł':ji i'Yydział:u. Handlowego Sądu· Okręgowe ..
i"~g?'v;ł:.Pd:z:i .("ódź~t ul. .Zeromskiego 115)łouzać
'~;YXł~~~?'Vi .'fYI;Dczasowemu, . i. Sędziemn .Komisa...
. 'riJ0%Vl:'~ry"ginlllnet,tuly i wbgóledowody, na. za,J;$~d.Zi~~t,pry:c~ 'WTf'Ósząpretensjedo masy upadło"
.·\~i~,..,Globąs"~ .Zgłoszenie . winno nąstąpić o" .
. j;'i..,biśęeJluhJpr~:ezodpowiednich do tego. umoco"
,iJ~anYek: peł~o:~~en,ikówJ o czem za każdym razem'
f.~ 'ib,~~iepr~tokół i~odpisany przez . Syndy·
:~..
J~łJ8~:,~q,ziti8,aTza i ·wi.H1ci~Ia· względllie;',je..
.go '.· . ·. c ..•. otrąocnilta. O$Qdy:,lttóresię we wskaza"
;~y~h< .t~~i.n"ch .z.ac~.ow~~i~~J:)Owyi&zych formahil\iś~i' ~i'ezglos~ą. cłó.·sprlll\lqz-Ilia. swoich wie,tayt~łnQ;ści.· przyjęte):Jli dó.'ma.upadłoaci ;aie zo-

sp.rę*l;

. ozdób wojskow.,c.h. poli .
cyjny~h •. str~i.ek.ie.b.

P

P'dJak.a::Fabryka. Wyrobów. Gumowych '"GLOBUS"
Konstantyoowska 3 St. Ko
i. jej '}VłasdeielaKaręlavel ~alman~ Pin~u8iewi..
lodzieiski
GIIą;.,;· Adwokat Teodor T uJa'kowskl f .zawleszkały
8796-7
W Ło&%i f ut Nawrot 38"'a1 . zawiadamia niniejszem,
.-~-k""le-p-.-.rz-··.e-ź.....n-ic-zIlltSY......",......z-rcl1tl&:a-ł-em....
'źę Sąd Okręgowy w. Łedzi (Wydział Handlowy}
Da posiedzeniu w dniu 17 września 1929 r. ustano
U ...ur. ".Ząd. ~eniem\; Wladomosc
.,~a.raz ~o.'
wiłn.owy trzymiesięczny termin dla meldowania . sprzedanIa.
Piotrkowska 103 józefSko
$i~· wierzycieli. wyż.. wy mienionej upadłej firmy i
. . 8802-1
:be .Sędzia Handlowy Maurycy Saks wyznaczył na"
I. czyI as
y
tę
Y
dl
a . ·. ·. .f.UJ.·'. . ce. .te.rm. i.n .. d. . o ..s.prawdze. nia.·. ro.szczeń .wi.erz .
.Jcjelitejże upadlości, a mianowicie: na dzień 26
Pós~dri
prace
ł.
pa~Xiernik.· i 30.listopada 1929 r.. oraz :na dzień
~•. ~ć%riia i . 8 lutego 1930. roku_
.

oru' m"terace

hI,'eBICzB.e .pałentC ~
meblowych Miet podług' mllUJ

Sklep

,
browski Piotrkowska 83
UrUCłUne 'Pledonłd
"Fkanony
8792-1
Gazy miedz. do filtrów
IŁA taśmowa 11a k!llko·
HRabitz" do . robót
wych lozyskach
do
betonowych
sprzedania w Zgierzu ul. we wszys~ki~h. meta.lach

. ·Sy~ndyk tymczasowy' upadłej firm,. "Pierwsza

śti.łałll&

Illowe

(w

Dostawa' natychlllia5towa bez względu na ilość butT ~.Jl kę, futerał skórzany ma ;
sywny okazyjnie sprzedam'

Cha-

U:yhór' ;6ie" ,. :mettto'

wyeh, w6zkÓw cb:iecinn1ehkn'
jowytk 1 zagranicznych .1łY~f1
czkl a!&eł'ykafll!l~fe. m.ate'llce wy

f; ubeItówkę Galand'a 16-'

~~~~~~~~~~• •~~~~~~~~~~~~I~ Ob~neć sk~dbro~

.......

SKŁAD FUTER

."
ble rO'll\.1nlezposJadamy na
Mineralna Woda Stołowa jest najzdrow- składzie otomany. tapcza ..

ti

reperac.ji.

Piotrkowska 19

'CHĄDlYNSKIEGO, Łódź, . ~~:I!ach ur~~a~1:~chpok~~

. K.

K81imferyZłelonko
AL. KOŚCIUSZKI'37
poleca: pończochy jedwab
ne. fildeQos, skarpetk.i tnę
skie, POilczochy, dzietinne,
reformy, rękawiczki. Ceny
bardzo pn:ystępl'le, Grat
przyjmuje' pończochy de

.

'
l'" Sienk.iewicza. 40 i Skład
WYROBl! FABRYKI WOD MINERALNYCH , Mebli NAWROT 8 pole'"

2

SklEP.

~"CzajewskL :w

UocuJ T..

""""""'_.~

__
._....io""'*

'..

.'

.. : •

C:a:ajewskielJo. Red. odPowledZlalnYJanlnaGrzeQotzewsRa
;,

