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KiedyŚ w redakcji naszego pisma zjawił

Ono było ju.Z W starożytnym Egipcie, Chał...
się<jęgomość, który nam objawił ·z tajemniczą. ~dei,w .Chinach, a. obt::cnie tajemnica ta nie
. miAą że zrobił niezwykłe' odkrycie, o którym jest już tajemnicą w każdej szkole powsz~ch..
g<f:ypyusłyszeli Galileusz. Kopernik i Edison nej.
--;--:.-:zamieniliby s:ę bezwzględnie w słup soli.
Pozorny ruch gwiazd zdaje się był ied..
. . :. . . . Do was f , mam ogro~ne zaufanie, wiem nym z pierwszych spostrzeżeń, któremi słusz
że'.mnie nie zdradzicie, bo to jest przecież nie się może chełpjć troglodyta lub jaskinio
'·Ó.Woc .dwudzfestolętiliej mojej pracy,~' nie- \', wiec -:- ale dzisiaj; w XX stuleciu z odmogą być dumni tylko
-p:r·iespanych, nocy i ciągłych obserwacji. -:-,.;.,.. , kryć tego rodzaju ,,', Niestety, poczciwy człowieku zdradzimy w Łodzi. Ale nie oto nam w tej chwili chatWoją tajemnicę·
.'
I dzis
:. ~.~Mianowicie chodziło, tu ni mniej ni wię-I
Wiele ł powiedzmy wody - upłynęło
cei o to, ż,e' wspomniany genjusz spostrze1i!ł .w naszej srebrzy~tej Łódce - kiedy znów
;rp:~h gwjazd na,; firmamencie naokoł'o jednej . mieliśmy moiność spotkać wyż opisanego
.' gWiazdy, którą on; Prometeusz myśli - obie" wielkiego wynalazcę łódzkiego W zarządzie
cał nani Vi przystępie dobrego humoru. po.. pewnej partjirobotniczej.'1taZac.
'
,
Miał wielkie wzięcie i mirf a z nim
.
To epokowe spostrzeżenie, rzęczywiście razem w zarządzie męczyło się kilku inteli~ Wlało by niepomną .wartoŚć dla naaki ~ gdy" gen tów,. których. najlepsze zamiary, najefek..
:TV'nie ,ta.dro~a o~oliczność że: znanem towniej~ze pomysły rozbijały ~ię' o tępy
opór t swoiste rozumowanie szanownego wy..
nalazcYf który wszystko brał "na rozum" ale nigdy niebrał książki.
f to nie jest sporadyczny wypadek więcej moglibyśmy takich przytoczyć..
kupujcie wyroby pończo ..
Człowiek skończył średnią szkołę, uni...
szn~cze W domu handt
wersytet, był w licznych . zakładach naukoskład fabryczny
wych za granicą, męcżyf się nad swoim móz..
Al; Kościuszki 11
tront parter.
giem - przyjeżdża do Ił oIski, .po to ........ aby
zacząć walczyć z naszym rodzinnym' polskim,
ODDZIAŁ.TOMASZOW MAZOW.
zdrowym, nchłopskim rozumem", który 'nijak
,ul: Prezydenta . Mościckiego lo
nie może zrozumieć zawiłych arkanów' ta~
olbrzymi W1 b órodnajtańszyeh dOl'laj
bliczki- mnożenia i gotów jest 'orzec prawem
wykwintniejszych. -:- - - - - - Urz:ędnikom na spłaty miesięczne :__:
większości~łosów ~ źe dwa razy dwa - to
_ _ _ _ _ _ _• _ _ _------~ jest siedem~ a nie cztery jak to uporczywi~
p

l

KOMU zaleiy ·na Oll[l~
dlaUlU Dienł~~lY

I

twierdzi. burżuazja_
Nigdy jesze nie było tylu xnachOt'ĆW,
magów czarnych, białych i zielonych. zioło
wych doktorów, zamawiaczy CO:lW Polsce 0drodzonej, bo oni dorośli swym mózgiem do
narodu - a naród do nich.
W yksztalcenie, pojęcie o terapii tych ft'ł
szczęśliwiaczy ludzkości i fizjologii ~
się do dwóch zer.
Jeden taki przestrzegał chorego przed
zbyt głębokiemi oddechami, 00 .bulki powietrza mogą się dostać do nerek" i wtedy ;tOn
za nic nie odpowiada". I tym to właśnie szarlatanom, ludziom bez
elementarnych wiadomości, znamionujących
dziesięcioletnie dziecko na zachodzie .- Pol..
ska daje te same prawa - co ludziom nauki. którzy zdrowie i życie sterali na zgłębia..
nie tajników przyrody i nigdy nie dojdą do
tej zamożności co różne owczarki i świnio ..
pasy_
Równość i braterstwo są to bardzo ładne zasady - ale nie w oborze, ani w chlewie, ani nie we wszystkim i nie ze wszystkiemi.
Bo stanowisko prawdziwego inteligenta
w takim stadzie jest na dalszą notę nie do
wytrzymania - a przynajmniej nie przynosi
najmniejszej korzyści. Bo przecież prowadzić jałową dyskusję
i zbijać naukowo -, twierdzenia takieao analfabety, który obawia się bulek powietrza.
w nerkach lub zauważył dopiero w pięćdzie ..
siątym roku życia ruch gwiazd, a ma się za
pienvszei~o geniusza. To już lepiej rozbijać kamienie na szositt..
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Skazywanie nielicznej inteligencji r
klej na taką wal kę z wiatrakami ,- ck
wadziło już do tego że wszystkie nas:.:..
instytucje społeczne i towarzystwa nie mają
wcale prawdziwej inleligencji- albo mają
;ej bardzo. mało i cierpią na chrołiczną a~
nemje

mózgową·

•

I

Cboroba Paderewskiego
będzie zmuszony pozostać w klinice czas
dł'UŻflZY, to jednak powrót do pełnisH i zdro ..
'"' la nie ulega wątpliwości.

PAHYŻ 1 25-X.-Wiadorllości, nadeszłe z
Lozanny o "dnnviu f aderewskiego, wywoła
ły wśród licznych jego przyjaciół francuskich

że· obecna choroba
nagle przerwała jego
nadzwyczaj intensywny. i pracowity tryb
cia, wyjdzie mu na dobre.
.
"
Choroba ta nietvlko usunęła zarodki o..
trucia organizmu, ale zmusiła pacjenta do
dłuższego odpoczynku, którego sobie od lat
sŁale odmavli'iał, oddając wszystkie swoje siły
pracy i trosce o dobro publiczne•.

Lekarze

żywy

Niema ona nic tan1 do roboty, niczego
nie nauczy, nikogo nie przekona. a jezeli co
u1;yska - to tylko obelżywy tamże epitet:
burżuja. PJ:ięki politycznej równości właśnie
powstają takie wielkie nierówności społeczne,

niepokój.
Okazuje Się1 że 7,apa 1 enie żył pojawiło
się także w prawej nodze, ale lekarze nie u~
waźają tego za niebezpieczne.

Paderewskie~o'

Paderewski znosi chorobę i· bóle z naj~
większą cierpliwością, . '\"'ykazując. nie zwykły
hart ducha i odporność fizyczną.
Doskonały stan serca upoważnia lekarzy
do mniemania, że ~hociaż znakomity chory

t~ierdzą,

która

*y.

i inteligencja polska potrochU: odsuwa się od
ogół". i tworzy się tu nie potrzebnie jeszcze
p ARYZ1 25"X. - Biuletyny; o stanie·
. Wzruszającym jest list Poincarego do
jedna przepaść."""" fatalnie ciążąca na jednoś.. ! zdrowia.
Poincarego brzmią coraz pomyślniej:f przewodniczącego senatu,' w ktlrym prosi o
ci narodowej państwa - i tężyźnie or~ani .. ,I i opuszczenie kliniki przez b_ prezydenta udzielenie mu urlopu do końca roku ipr%e..
zacj:( społecznych.
. przewidziane jest w niedługim czasie.
prasza sęnat, że z powodu . przyczyn od niePoincare odbędzie rekonwelescencję na . go
niezależnych. nie może brać. udziału
Ą.S.
i
południu Francji,
l w jego pracach.

Choroba Poincnrego

5000 are to anyeh'
iel
W catej: Ro~ji odbywają się masowe
aresztowania więzIenia są. przepekJ',;lione częsc
uwięzionych rirusiano umieścić woboza.~h
}toncentracyjnych~.,...
'
Liczba arelSatowanych dochodzi do5
tyliQ<t~~

.•. 'VI'

spif>ek ten mają być zamieszani
wszyscy. byli oficerowie carscy,zajmują.cy
lYyzs:ze stanowiska w służbie sowieckiej.
G.P.U. rozpoczęło od roztrzelania pięciu
byłych generałów carskich j prowadzi. dalej
akcję głó","nie w kierowniczych kolach sowiec..

S

i·sek prz ci sowiecki

G.P.U, ogarnięta strachem z powodu
mnożących się spisków i sprzysiężeń szaleje.
Wydawane przez nią wysoki śmierci są na..
tychl).1iast wykonywaneo Mimo ści~łej tajemni ..
,cy jaką egze'kucje te są otaczane przedostała
się do opinjipublicznej wiadomość .~ rozstrze-

1

Orgardzacja ta jak się okazałorozpo·
obficie' %aopatrzoIlrm .. ars~nalem i
przygotowyWafa· zbr'ojne pOwstania.
.,

rządzala

Na Kaukazie li~zba straconych spiskQw~
c6w dochodzi do 20.
laniu 9 przywódców .przeciwsowieckiej orga..
Aresztowania i rewizj~ trwają; nadal.
nizacji na Kubaniu w Krasnodarze na której System postępowania czeki "przypomina naj ..
czele stał Sawicki były minister sprawiedli.. krwawsze dni początków przewrotu bolsze..
waści i współpracownik Denikina.
. t ' wickittgp.
,lU

kiego przam,tsiu wojennego który m$. być
gł6wnem ogniskiemprzygotpwywanegQ zamachu. .
..'
.
;;~,','\'; . Nici .spisku kt6re sięgają d,aleko w głąb
Rząd czeskodowacki .przedłoźyl w tych.
Ponadto Ban'k Narodówyzobowi~zallY
i,R(>~j,i 9\;l~jItluj, ..ówniei Kaukaz.
dniach
StałeiKomisji ParlathentarneJ projekt jest do. dnia 31 stycznia 1929 .roku pow,ię1,C"
{ . l · ' Tarn,a przedęw$zY$tkiem wOagestanie
. ustawy o. zaprowadzeniuzIotejwalufy w Cze... sZyć swe zapasy zlotadowattośc~25p~()c.
) .
"V~y' z:ało,żyli liczne jaczej ki j,{ontrs()wiec..
chosloWACji•. '
..
.
pokrycia wszystkich bankr.totów .znajd~j·ący.ch
łt't~1'l11~W:~~ .. ści§le n~w~orach j aC2:ej~k
.
.
W.
myśl projektu rządowego który we- się w obiegu do końca. r.okudo warto4c.i 30
~.1ll.t;~iS~:YC.:tpy' eb;.·~i~'h)wnlkiem g~upy,. ka»ka$lo
!"Qi~ląji~\tt\'J .' t?,..~~:Ę>er.nko,ktory rt;tzem z dług wszelkiego pre.wdopodohieństwazatwier.. proc. i do· końca 1931 roku -::- do wartoścL.35
p,;;k;~pili·.kiluka&kiego spisku. dzonyzost.anie wpt'zyszłyrn t ygodniu, czesko- proc. znajdujących się W .:obiegu.bank%lot6W.
słowacka. jednostka ~onetaTna - korona -- ~Bank Narodowy:ma prawopowiększenią,~w.e ..
·PI""·17"1'\·~A><e''''
mł' 'byó:ówna 44,58 .milig. ezystegozlota. go kapitału. .akcyjnego do 607.500.000 koron,
l?e.p~ . N~l'o'dowY zobowi~zany jest według
Rządowy projekt ..ustaw.y o. zaprowądz~~
tej relacji :przyjmować do bicia monet złoto nię złotej waluty niezawier~~a~nych .p(J.~El
Q . il&ąostąrczane jest ono w ilości conajmniej nowieńodn6śnie do sprąwy .pr~yśP!es~ąnęgo
1t Id1ogram6w. 'Według, tej samej. relacji win- umorzenia· . długu p ańętwóweQ'oio ..~ Nię~ulę;ga
·,nas.ię·Qdbywać wymiana banknotów na mo .. jednak: wątpliwości·że.. Gprawa ta kt6ra,b1~a
netr. Złote~ .Speclalne rozporząą zenie reguluje ju.źpr~edmiotem rok..wan :m:fędzy.rz_p~~,a
45prf:w.ę' .::rQ~pocx~eia wymiany ba.nknotów przez dyrekcją Banku Narpdow:e!g~ ·;w naiblii~~~
Bank Narodow;v .ll,a pods,tawie odnośnego p~ czasie zostanieurełitulowan".· . ' ~:' ...,;:
lilomoenictwa .. ministel'JtWa. skarbu .. Usta.wa .
Tak więc Czechoslowacjakt6ra cla te~rz~~idtije. dflle5 bioiezłotych . monet po 100 formy walutowej przystąpiła .jeszc%~', W~rp~~.
Pr$!ta
·.,~l'on. ;!,ęl'tnin PiJ"zystąpienia. do . bida . tych uz:rskania .s:w ej niezależności. 'W chwili. f~~~.'
Szwajcątja
m(1),:et p,ętłlony . ilostanie prze~ ministerstwo nel fOlmalnlereformę ·~ę dopr?wad~ił_~f.~~
Wiedeń
.•kar;bQ.
koftc8, zaprowadz·a.jAC:. w .krajQ.~dotą. wah~~··
Włochy
··.;~Wtę~f śposóboowy projekt ustawy
uwa~.c Jialeźy za. o~tlltni etap okresu przejś
ciowes-o>Pl'f:Y zaprowl,tdzeniu waluty złotej w
II
..... ..
.P..·· ~ ...
ob:,. . .,·,lw',
.,. '. • . >.';:,..'.'...... .:
"lu,
., . . '$,...
;GIELDA ZBOtOWA..
Czechostowaeji. .Przeprowadzenie realnej . wy·
W
dniu
dzisiejszY.nl,l'ozeszłysi·ę
w,~~
..
p O Z N A N.
mian,. pieni ftdz1 odkłada się narazi. ·na ter.. wym JOl'ku pogło$ki"że napociąi,kt6J;'f
Żyto 22,50-23,00
min póżniejszy natGmla,stna Bank Narodowy iechałpre:cydent.Hoover. dokonano.· zam.•p~~
Pszenica 34.75-36,25
nakłada się obowi,&\zek czuwania. nad nie ..
Po wyjaśnieniu sprawa przedstawJa.~
Jęczmień przemialowy 25,00-26,00
zmiennością,tagranicznego kursu korony w
następująco:.
.
. ....
.'
Jęczmień browarowy 26,00-29,00
ramach ustalone~o złotego PArytetu.
.
W okolicy NewAlbanYtw stabie ~pt~
Owies 21,50-23.50
Zaprowadzenie waluty złotej W Czecho" DII, pociąg, wiozi\cy . prezydeuta,. ~p;łl~l ,".ę
Mąka ż,tnia 34f 50
sło~acji wymag,ało· przeprowadzenia· pewnych na torze, na którym: ~tar samochód ClęZ.t~WY
Mąka pszenna 54,00-58,00
zmIan W statucIe Banku Naródowego. prze.. bez szofera. .Dzi~ki przytomJlośei . mf;lGz1PJst1
Otręby żytnie J 5,50- 16,50
dewszystkiem zaś rewizji prowizorycznych pociąg zos.tałw po.rQ~atr~YUlanYfi 'C.dyby na"
Otręby p$z~nne 11,50-) 8,50
"prZepisów które opiewały nie na korony. leoz stąpiło zderzenie.~ przes.zko~~, jes\ b ard;9
R~epak ·70,00--74,00
:na dolary. O beCllie kapitał akcyjny B~nku prawdopodobne •..b: POCUUJ'wykol4łdbys ę.
Groch polny 3&,00-42,00
Narodowegowvnosić będzie 12.000,000 zlow Sledztwo u$,taliko, iżprzycJ.yną w 1pądku. był, ..
GrQch Victorja 50,00-57,00
tych dolarów i 405,000.000 złotych karon~ przy .. trick dwu mur~ynów, kt6rzy' >\1m,ślnie. ~otO'"
Groch F olgera 42,00-47,00
czem jednak nominalna wartość akcji wyta>: ~ostl.'W'ili na tOl'rz;eubę.zpi~cz()ne lAu.to Clę~al'o"
Usposobienie ogólne spokojne..
źać się będzie W koronach a nie. jak dotych- We, aby móc domagać aiOQdszk.edQwa n18 ~,
.,
~ w d.cJ.al'ach.
l'.a~ic.ieUQ orzez podasz..

.ł:.·~D.·Z·"J·'1~

.i~S.·.

!.•.

,~
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'Oddzielny kraj w państwie związkowym 1 ! ludność chl'opsk ą , ulegającą' chrześcijańsko- f dowh~na sccj~_Ji~tycznych władz Wiednia, ką
c'lystolic a takiego państwa? - oto zagaclnie- I społeczny lTI.
piele ludowe, Gomy robotnicze budziły za'"
nie, które w tej chwili stanę!oprzed \ViedTutaj zarazem mamy i źr 5dło ataków na zdrość i niechęl#
niem.
charakter pallstwowy Wiednia i skrajność
Pod względem aprowi;tacyjnym Wiedeń
Rzeczpospolita austryjacka jest, jak wia- projektov. anej reformy konstytucY_łnej. Ode- ciąży Austrji. D!.:-~ \'\.'ykarmiel-1ia ludności stOM
domo, państwem :związków, przyczem Wiedeń branie Wiedniowi charakteru państwa związ licy trzeba sprowadzić żywność z zagranicy,
jest. prawie zwanym jako jeden z krajów l kowego, sprowadzenie go do roli jednego z gdy natomiast bez \Y/ied!lia ludność wiejska
wchodzących podobnie jak np. Styrja lub Ty· miast Rzeczypospolitej Austryjackiej, to walka mogłaby się była sama doskonale wyżywić.
roI, w skład Związku.
z socjalną demokracją. r::ądzącą Wiedniem.,
'Wiedeń to ciężar dla państwa:
Według projektowanej zmiany konstytucji
Socjaliści wiedeńscy w obrębie większej bn:rnią oskarżenia i wyładowują się stale roz..
Wiedeń ma utracić ten charakter państwapmias~ jednostki terytorjalnej ulegną w ten sposób jątrzenia i antypatje. Wyrazem tych nastrojów
ta, ma zostać, włączony w skład Austrji Dol .. zmajoryzowaniu i wpływy ich zostaną spro- jest niewątpliwie projektowana zmiana . kon"
nej. pozostając zresztą nadal siedzibą władz wadzone do minimum. Nic przeto' dziwnego, stytucji.
związkowych. Ta zapowiadana zmiana staje
że strona socjalistyczna występuje z zapowie ..
Oczywiście fakt istnienia oddzielneg1
się pnr.yclIyną silnego fermentu w samym W i e d.. \ dzią stanowczego oporu. Nie' jest ona w tej państwazwią,zkowego - miasto nie jest żad
niu ł a szczególnie .w kola.ch socjalistyczny~h: walce odosobniona. Wiedeńskie sfery miesz- ną osobliwością. Aushja znaleźć może .latwo
Stajemy tutaj bOWIem wobec splotu zagadmen czańskie, stojące również po stronie socjali- analogiczny poe tym względem przykiad w
wielce pogmatwanych i skomplikowanych_
stów w walce o zachowanie dotychczasowego sąsiedniej Szwajcarji. Istnieje tutaj oClrębny
Przed wojną Wiedeń był stolicą Austrji, charakteru ustrojowego naddunajskiej stolicy. kanton, Bazylea-miasto i Bazylea f obejmująca
ale nie posiadał z tego tytułu żadnych praW
Wiejska część Austrji nie posiada naj- okręgi poza miejskie. Nikt tu nie myśli o
socjalnych.
Było to największe miasto mo- mniejszej sympatji dla swej stolicy.
Jest to połączeniu obu kantonów f chociaż stosunki
narchji, ale obok Biego Budapeszt był stolicą stary antagonizm wsi i miasta, który. istniał tamtejsze przypominają wyraźnie austryjackie.
Węgier, a pare miast innych, jak ~raków i już w dawnej przedwojennej Austrjj. Chłop
Losy Wiednia ważą się. Jego przyszły
Praga, miały też godność rezydenCYJ. monar- czcił cesarza, ale nienawidził jego stolicy, ja.. charakter to zagadnienie wagi pierwszorzęd
szych. Dopiero upadek A~stro ..W ęgle~, po .. ko centrali urzędów podatkowych, siedziby nej, a sposób jego rozwiąząnia musi się od..
ciągając za sobą, szereg zmlaIlzasadmczych, banków i żydów. Czasy powojenne wzmoc- bić nietylko na dalszych losach Austrji, ale
niły jeszcze ten antagonizm. Działalność bu- i całej Europie.
odbił się i na roli Wiednia ..
A. H.
Austrja powojenna została ograniczona I
do rozmiarów małego sześciomiljonowego!
państwa. Jest to 'pań~tw~ .liliput_. \Vięks~~ ;1
część jego to okręgi .goxs1:1e1 • gdZIe ludnosc l
zajmuje się tylko rolmctwem l pasterst:weI?' l
Do tych okręgów zostało dołączone wlelkle J
miasto posiadające charakter przemysłowy \
różny ~asadniczo od charakteru. reszty . kraju. l
Wiedeń ma rozwinięty. przemysł .' liczną
PARYZ, 25. 10.
W czoraj, w trzecim zanosi się na gabinet lewicowY1 moze Bawet
ludność robotniczą. SytuaCja tego ó 2ernysłu
dniu kryzysu, zaszedł znanienny fakt: Blum jeszcze więcej lewicowy niż początkowo przy"
jest zresztą nad wyraz ciężka. Przed wojną
oświadczyl, że partja socjalistyczna gotowa puszczano_
zaopatrywał on w iełki rynek całej monarchji,
Dalej należy zanotować, że fundamenw ziąć w swe ręce ster władzy.
~ozporządzał cze~kiemikopa~niami ~ęgla,. miał
Sensacyjne to oś'\viadczenie wywołało tem kryzysu, obok względów partyjnych. połatwy dostęp do .surowco~. Wszystko. to
zrozumiały popłoch w szeregach partji rady~ zostaje polityka :zagraniczna, to też. trzeba wywojna przemysłowi zabrała. Został on odcIęty
kalnejf która nie spodzizwała się wcale, że raźnie powiedzjeć, że znakomita większość
od dawnego' wewnętrznego rynku zby~u, ?d oba1i Brianda tylko poto, aby władza dostała polityków, z któremi konferował Doumergu~
źródeł węgla i surowca, Prze,rnysłowl WIeoświadczyła się bez zastrzeżeń za kontynu"
się w ręce socjalistów_
deńskiemu groiiła katastrofa. Na tym tle. rozDotychczas najpoważniejszym kandyda .. owaniem polityki pokojowej Brianda, czyli·
wijały się tendencję, zmierzające' do polącze" tem n.a premjera pozostaje wciąż Paul Bon- rychlej likwidacji zagadnieó, powojennych i
niasię z Rxeszą. Obawa prz.ed. ~ą ~ers'pek cour. którego nazwisko cieszy się sympatją zbliżenia z Niemcami.
\;
tyWEt- przyniosła prz~mys.ł~w.l Wledensklemu
Opinja polska nie ppwina żywić pod
we wszystkich prawie stronnictwach.
pomoc zagranicy. Nlemn1eJ Jednak przemysł 1
Można też być pewnym, że radykałowie tern względem żadnych złudzeń~ chociaż prze
ten nie opiera się na zdrowych podstawc:c~ l nie odmówią Bon~ourowi swej współpracy.
wódcy stronnictw umiarkowanych: Marin, Franr
i widmo kryzysu. czy nawet katastrofy WCląZ !
Trudności z radykałami powstałyby do- Idin.. Bouillon i t. d. grzmią jak pioruny, że
mu zagraża, zwłaszcza. dzięki nie?dol.ne-j .gO-1 piero wówczas, gdyby większość członków odmówią swych glosów wszelk.iemu rządowi.
spodarce socjalistów których deWIzą Jest, lak.. przysłego gabinetu miała składać się z socja- który opróżni trzecią strefę Nadrenji i wyjdzitl
najbardsiej zniszczyć prz~mysł: . .
w jakiekolwiek konszachty w sprawie opU'
..
W ten sposób Austr)a dZISIeJsza to pa- l iistówNaogół
przebiegł kryzysu wskazuje, że szczenia zagłębia Saary.
radosksalne połączenie krajów górskich. 'o pry~ !
mitywnym poziomie te~hnik~,. Z ~gr~m~e~, L
miastem przemysłeweII?' Dos.c po.wledzle~, ze,
W1EDEN' 25 . 10.czas nikt przecież nie podejrzewał Schober&
trzecia część obywateh aus~ry)aCklCh to mlesz" I
.
o jakieś zamiary nieiegalne.
. .
kańcy Wiednia. Jest to .WIęC ogro~na. głowa, l
Sensacją dnia jest skonfiskowanie przez
u
Niewątpliwie jednak były czynniki mi~ ..
, Umiefzczona Bil. wątł. ym l słabym tułOWIU.
't rząd cz~~rech pism, mianowicie, "Rote Fahne ,
"łów głowy utr7ymać nie może, głowa CląZy HAbend f Wf" Wiener Allgemeine Zeitung", i rodajne zdania. że w ten sposób potrafią
\vstrzymać ludność od wyzbywania się szy..
ku tyłowowi_
.
.
, . . i "Ta~" .. '
.
Te wszystkie okohcznoscl, o ktorych mo..
W motywach konfiskaty podano. szerze~ linga na korzyść dolara.
Jak stwierdza, jednak ,.Neue Freie Pres--wa-była powyżej, sprawi!J:' że Wiedeń stał nie przez te pisma alarmujących wiadomości
się jednym z krajów zWlą'tkowych. Odręb- O walucig austrjackiej i O wycofaniu wkładów se" w swem wieczornem wydaniu, trwa po"
pyt na. obcą walutę w .ogólności, a na dolar}
ność" gospodarcza Wiednia. jego ogrom wpły.. z banków austrjackich ..
nęły na to bezpośrednio. Do tego dołączyła
Frasa tutejsza przyjęła to zarządzenie w szczególności, z niezmienną siłą.
Jako jedyny spos,ób uspokojenia
&~ie"
się polityka socjalist6w, mających wpływ de- rozmaicie..
.
dzinie finansowej uważa te.n orga~ wlelklc~
cydujący wzgromailzeniu ust~w.odawc:zem.f
"Neue Freie Presse", popierająca rząd banków likwidację bojówek prawIcowych ,
układającem konstytucję Repubhln" WIed~n Schobera, daje nie dwuznacznie do zrozumie.. lewicowych.
miał wyraźną przewagę socjalistyczną. Wcu~" uia, że konfiskowanie pism nie jest oc!powied..
:;:
:::"
TT"""'''"''''
.. lona w składc jednego z krajów związkowych, nim środkiem do uspokojenia opinji publicz..
P!z.ew~f(a : ta _ ~yłaby zmajoryzowana przez
.
_
neJ. Dzienniki dotknięte konfiskafąf zarzuca"
t .
~------..,;;,..,,-------_.....ją rządowi, że mierzy podwójną miarą orgaDnia 15 Iistop:-. la r. b. ot~arta zos anle
-O····Ł·
ny heimwehrowe i pisma opozycyjne. Dzien- w Prc~cize, pje~'wsLa \Y/ystawa Eł{zotyczna, na
.
.
niki te zapewniają tf swych czytelników, że nie, której Wy8tUW:iO.ll~ bę~ą:l pierwszym rz~"
dadzą się zmusić do zatajania prawdy.
'I dzie cenne. dZI.ela ~Sdztul'l.l, p.ozte~opejs~\~.
l"~
l,
Na wysfa-wie tej zna) o"'"vac SIę ę ą paWI ..
·
.
,
P rze d m1otemroztrząsan
po u:ycznyc.
h' , "k' . ""'oński po iinezy; ski peruallski
LipZńskiego
był równie~ ogło~zony d~iś komunikat, rzą~~: . i~~
m" 1, )aj;J
f
J.
"
•
wy, ~wr,acaJący ~l~ prze~lwko szerZenI? !~li
Większość eksponhtów~ które wystawIa:
Traugutta 1
pokOJU l zapeWnla}ący . o bezwl-' OJę3nej le4~1- : ne będa na
ystawie E@lotycznej.stanoWI
Od listopada - nowe komplety
rz~du do pozostawanIa na d ro ze
o"'; własnośĆ p;!;arza Illouhy~ posiadającego w
Co niedziela:-"LEKCjEPRAKTYCZNE"
ne). Z kiłk~ stron słychać głosy o niecelo· ; swych k{Jl~:;:ciach pierwszorz~dne okazy az,tu(dostępne ty1ko 1'4 upn;ednirn npisem)
wości ,tego rodzaju zapewnienia, gdyż dotych- \ egzotyczne-s..
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Przesilenie we Fralloli

Przesilenia w Austrji
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różnych

części Rosjj sowieckiej

za ...

mierz$jn wyruszyć zachodnio·europejscy ko ..
loniści, co władze sowieckie napawa praw ..
dziwą troską.
Wchodzą tu w grę przedeWS.:z;ystkEem koloniści niemieccy, którzy obecnie
<!!łpus'?ct,ają Rosję bardzo tłumnie.
....J.rozpaczeni ogólną nędzą, której nie
mogłazJagodzić wieloletnia, najcięższa nawet
praca, koloniści ci tysiącami porzucają swe
domy i cały n1ajątek 1 usiłując zdobyć za

;

-:l("'!"nifi:l'I.

:;:

li

;;::

"....

ł'9Z";f
.~.1:'<'I;P1W

Oklłętu

onąceo·o

zostary już w~·eze.rpanef wobec czego liczne wszyscy możemy sobie zdobyć dość żywn.:.
rodziny już d .dś muszą całą gotówkę poświę- to jednak potrafimy tu cośkolwiek kupić. h,
cać. zamiast na dalszą podróż, na zakup priJwincji jest inaczej".
żywności. Obiecana przez Kanadę pomoc
Wskutek tego prądu opuszczania Rosii
może mieć miejsce jecynie wtedy, gdy kolo... przez kolonistówfw niektórych okolicach
niści optlszc:e.ą granicę sowiecką. Zanim to kraju opustoszały cale wsie. Tak np. W kojednak nastąpi, niejednemu z nich śmierć glo.. lonji niemieckiej Blumenort, w której mieszkało
dowa zajrzy \'II' oczy.
400 rodzin, pozostały zaledwie cztery..
O swych prze?yciach dotychczasowych i
W ubiegłym roku kolonja ta sprzedała
opowiadają oni wrę.cz nieprawdopodobne rze· I rządowi sowieckiemu 640 tonn zboża, to ZDa"
czy:
.
! czy tyle, ile nie dała stosunkowo żadn,a inna
t.Najó~ż'~za .na.~et praca okaz.~ła się bez: I kolonja niemiecka z okolicy. Urodzaje zeszło
celowa. Nle <'hciehsmy na Sybe:rJl zdychac I roczne były tam bardzo dobre.. Ponieważ
jak ps-y, rac~~i .wi~c zgin!e~1Y tu v~5ZySCy P?d " ~ednak t~g?rocz~e . wypadły =:nac~nie gorzej,
~,,1oskwą, amzebbysmy mIelI wracac do za~rod. lednoczesme zas wradzesowleckle zażądały
Na P10'",vA.ncji sowieckiej odbywa się bezna"j tej samej ilości zboża f koloniści obawiają, się,
dziejI.L<llrvprost walka, wobec której życie w że odbiorą im cały majątek. postanowili gro ..
Moskwie je$t poprost rajem. Chociaż nie madnie wyjechać z sowietów.

wszelką cenę pozwolenie rządu sowieckiego
na wyj'a2!d.Przed kilkunastu dniami przed
bramami Moskwy zgromadziło się 5000 chło
pów, którzy rozłożyli się obozem, oczekując
na pozwolenie wyjazdu; tymczasem do tej
gromady ludzi· w ostatnieh dniach przybyło
jeszcze przes.tłotysiąc innych. mających za ..
miar również sowiety opuścić.
się wrażenie,. że jest to zaledwie
straż przednia ogólnego ruchu z sowietów,
Cod:z.ien;nle koleją przybywając.oraz to nowe
rzet;ze chłopskie z Syberji. Przybysze OPO" ;
wjadają, źe w starych kolonjach niemieckich,
Powszechnie sądzi Sięf że najsilniejszą
położonych mniej więcej o pięćsf!t kilometrów
na wschód od Omska. wywędrowałyby zaraz pod wzgledem liczebnYlTIOr,ganizacją młodzie
32 tysiące kolonistów niemieckich, gdyby ży rosyjskiej jest w chwili obecnej t. zw.
miały moźność zaptacenia zaległości podatko .. "Komsomoł", t. j. związek młodzieży h:omuni~
wych i otrzymania dzięki telnu pozwolenia na ! stycznej. \V rzeczywistości jednak tak nie jest,
gdyż w ZSSR. istnieje cały szereg organizacyj
opuszczenie swych siedzib.
'
W' okręgu nadwołżailskim, na północnym nielegalnych 1 zrzeszających w swych szere..
Kaukat!'ie i na Krymie mieszka około 800#000 gach daleko większąilość człorJków~ niż· flKom
niemców. Ich przodkowie przed przeszło 100 somoł .Prz:3deVlszystkiem wymienić tu nalelaty przywędl'owali tam z Niemiec .południo ży t. zw. "Ctlristomoł" - . (Związek młoclzieiy
wycb.Dziś i oni gotowi sąw każdej chwili chrześciiańskiej) i "Baptsorlloł" (młodzi haptyści), które to organizacje liczą 1 1/2 ra.za
Ręsjęopuścić, uważają bowiem, że w krajJl więcej
członków, niż oficjalny związek ulło..
sówietów . niema dla' nich· żadnych widoków dzieży. komunistycznej. Sporo członków liczą
ńe.· przyszłość, Grają tu zresztą pewnf\ rolę również związki młodych anarchistów, zwłas
z
'takzew:zględy relilijne. Wielu sektom, osiacza na Uralu, gdzie młodzi robotnicy bardzo
dłym w sowietach, pokrewne sekty w Kana..
-dzieza.proponowały znacznie lepsze warunki chętnie wstępują do rozmaitych organizacyj
istnienia, obiecaty też zebrać pewien fundusz anarchistyczl1ych. Dalej w licznych miastach,
a ,nawet i po wsiach, dzjałająw Rosji t. zw.
na optacelilie zaległości podatkowych4
.
"Związki walczących z niesprawiedliwością i I
. .". Jest l"2.:eczą charakterystyczną, że u~ta .. złemU.
!
wicZ.ne prośby i .domagania się chłopów o pO'"
Stowarzyszenia
niezor~anjzowanei
poli-I
~ZW'0lenie .na wyjazą, władze sowieckie pozo ...
'st·awiają bez· odpowiedzi. Jedynie tylko de .. tycznie młodzieży, jako tei "christomolcy".
leig$et~rn chłopskim" robi się obietnice, że ubaptsomolcyu i anarchiści mają nietylko Hzy$tkie .
. ... ,.hędą$?ml~nnie rozp~trzon~. czebnąprzewa~ę .nad "komsomolcami'" 1 lecz
ambasada nJemleckawMo~kwl~ stoją od nich . wyżaj ·również pod.. względem
Organjzacjefe posiadają
się' .• 'W'~dr0\o'lcami'rająć.' nie" jest pracy oświatowej..
.. $Ł!n.ię rtic dla nif!hzr~bić, wszysc, wł~sne ,kursy oświa.towe, przyczem nauka <?d
:'oda~.na $~, obyW'ą:tęla~i· sowiec;i~ ,:b.ł'~;;~1ę .,Prze~aż~l~ wdrpdzekoresp'onden,."
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przyczem jeden zobowiązany jest ponUl1!ać'
drugiemu.
Zaznaczyć wypada, iż wedłu~ metody
Riwlna uczą się członkowie orgarJl.izacyj tych
również' w szkołach fachowych, na uniwersy~
telach itp. Rzemieślnicy, należący do wymie ..
nionych powyźejstowarJ:yszeń uchodzą w
Hosii za daleko lepszych faćhowców, nit rże-'
mieślnicy, zrzeszeni w f,Konlsomole fl •
Przypisać to należy okoliczności, że za~
równo "Christomol'l, l'ak .,Baptsomol U p. osia
d l '
ają specja ne. kursy dokształcające dla mlodzieży· rzemieślniczej, która· ma w ten sposób
możność jakna.jdokładniejszego zapoznania sh
ze wszystkiemi. tajnikami swego zawodu.. ,~
Ponieważ stowarzyszenia te w zasadzi"
polityki nie uprawiają, rnłodziez nie męrnuje
czasu. na jałowe dyskusjepóHtyczne . tiak to
ma miejsce w"KoinsomoleU)i poświęca cały
swój wolny czas pracy nad udoskonale~iem
swych wiadomości ,fachowych.
W ostatnich czasach ku wielkiemu Z~Qr
szeniu komunistów i funkcjonarjuszy GP·:tJ.
c~ynione są na:. wsi rosyjskiej próby w. kię
runku powołania dożycia:' ~pecjalnych zWi~z"
k6w chłopskich, które, wzorując się do pewnago stopnia na apolitycznych organizaCjach
m.łod~ieży miejski~j stau0'Yiły sweJlo rodzaju
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;~).~".,~,.,~~ ~., ~1:.~1::~w. ~h,~d t,~~~f.k':n":.t~4a.-I·~~ie~n~:,
:!ch Pchł~~k~m. z.~n~;.~~~.iZ~dj::CjU.o:;~.,~
przedewszystkiem interesom miejskichrobbt-

",;.d,',:i:.•, k,
y.
. ąlWłn~, PC?legaJ~ca n~. tem,'.' .z~~awsze . ue~y
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~s~ę;'2~all'złonkow tę), c~y~nneJ ,.~ganlzacJ,l_

\

,'
najblitszą nied~ieIę., id. 27 ,b. m.,
~w1:S~rp.ęh Ido padamę'll"u,w"~~ą,,pdziatw
,nlemlł:u,'t;,wal(:e,~;yh'(l:rc;l;ej następuj4c~ ~:tt;onriict~$: 1)
, ,QzQ~h?~łow,~eka partia I kOmlln~$tYC:l;na (Got-

ników.

,

j

t'Wa;c~L.;~~u~),,(2)węgięrskiechfze$cijańskos.P9,~~c~~~~tro~ictwo ,(c;1r~Geza , .Szullo i J6..

MleJsk I

klne.uługr.'· D~.ł8tall,1

Od 22. .X do 28 ...X

Dha dOl'o.llyoh

"I

, :z~f~zeJ;l~..lv!1n:y),3) ~nielll~ec~i bl~k w1.b <!,rc:zy
:n~e:-~ęckl~,h>i,S;ttQllr.llotw~wlą~klrolnlkow i
lZe;ttiłt)sła:>:w'!~j~liego (Spina,,; Willdr.isch, Zier..
. hut), . . nię~ie;c~ej .wspólQoty praćy i gospo..
dal'stw.a.Jdri];tQ~he, prof. Kafka, dr_ Eokstein)
inielllie·c.~i·~g:~·.&tronDictwa P.odkarpacia (Langer, cb:~~u~6njus% Schmidt). 4) niemiecka
socjal..den:ujkratye:zna par,tja. robotnicza (dr.
Cze~.h, Hę~l~,., ~chafer)f.• 5)blo~ wyborczy
part)l polskle) 1 zydowskteJlrdr. SInger i Chobot), 6) ni~mieek8 partja narodowa' i sudecko..
niemiecki związek 'wiejski' (Brun, Schollich.
Mayer i Hanreich). 7)~' w""g' l· ..., ...skl· Zw',l' ,""'ek
~~
~....
d~ołmych ro~ni~ów, rzemi~ślników i robotni.. l
I

y

SlI

kow (dr. Ludevlt Kovace

l Franz
LukoVich)"
narodowo-socjalistyczna,
partja (dr. Benesz, dr_ Franke), 9) wszech.' ł
niemiecka p~rtja ludowa dla Czech,' Moraw'
i "ląska~ czyli part ja SchoIlerera (Schimana)1
10)
czechosłowacka
socjal-demokratyczna ł
partja robotnicza (wraz z socjal .. demokl:a..t.vt:!J3''''' ł

8J

ilustrujący 'powstanie
planet ogólnego chaosu
we wszechświecie.
r
1 r ,•• m

Film naukowy,
.łelacji

kOD

czechosłowacka

l

ną partją , robotQieą Rusi,' 'Rodkarpąe~j~j)1
(Kampl. dr. Moissller,Bechyne). 11)słoW~
ka partja ludowa Jurigi (dr. Juriga. T9~,.,§k.
i dr. Kunis , 12) Liga Pl'~eci'wko,poł~c.zo~~
listom kap.dydatów (Stribrny,Gajdai dr~J~"
gIer)" '13) ęzechosłowacką ,partjli natQd
demokratyczna (dr. K.ra.ąlarz,' <H~j~,>Jp"
wakfdr~Hoda.c~), 14) ~echq$łQwadta;\~:
ludowa (dr.Szramek" dr•. Nosek i p~ !St~~
15) republikańska partja.rolników. ipr.PR.
rolników (Udrzałl Hodża•.. Stefanek,Xj*:~;IY"
sky, i Srclinko), 16) c.z.eehosłowackap~r,tla:,i~l;;'
miosł i handlu (Bajman" Mloch"j 'Hqrf.l91';;<' n.
niemieckachr?=eścijańsk().. sp~łec:z;naP.!l1,"t~tti:.l'r
dowa (Mayer ..Harting, ęohr, i dr. Lus~,~.
niemieck,a:. par.'t18 t.zem,', iost 11,',_,ttja .gosp", od,',~t,"_'al','
cI k
ł
d
(St lU
su' ec o"Olel1ue(jklegostanu.~, sre nIego" 'de '.' ,a'
Eekert Grimm) 18) $łowaeka' ,partja ", lu).ow
'9).•
ks. Hlinki (ks. Hlinka'dr.·Th~,o L~ba1' 1
:niemiecka Ilarodowo .. socialistycznapartja . f O"
botnicza (Jung i Knirs,ch).
'.~
'
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Matematyka ';pioruna

w miejscowości Malga Razor w dolinie
1.2~ . sek. następuj.: s7e-. I frydentu miało miejsce niezwykle zdarzenie
paru ostatnich lat . zażegnać wiele i reg punktow az do chwIlI, gdy do staCJI cd~hezpleczeństw, grożących statkom ze stro" biorczej statku dojd:lie głos dzwonu. Głos: w którem głów11ą rolę odgrywał piorun. wyn1 mielizn oraz uniknąć wielu zderzeń spo- podwodnego dzwonu odbiera mikrofon. umie- kazujący niepospolite... zdolności matematywoąowanych przez mgłę.
'I
szczony na dnie statku i prz.ekazuje go po czne. Powracające górską $cieiyną Z pastwis'. AI?araty te są ustawiane na najbardziej odpowiedniem wzmocnieniu do jednej ze słu
Diehez~lec~nych miejscach, wzdłuż wybrzeży. chawej aparatu odbiorczego, podczas gdy ka stado krów zaskoczyła gwałtowna burza.
Kro wy szły długim szeregiem jedna· za
Składają. SIę one z radjowego aparatu nadaw- druga słuchawka połączona jest ze stacją na~!
czego i z p~dwodnego sygnału dzwonkowego. dawczą i odbiera sygnały radjowe. W ten drugą. gdy nagle w stado uderzył piorun i
5,Tgnały radJowe docbodzą do aparatu odbior- sposób telegrafista słyszy zarówno sygnały pozabijał z matematyczną ścisłością co czwa~eg.o w .chwili i~h . ~ysyłania, pogczas gdy radjowe jak głos podwodnego dzwonu i or"
rtą krowę. Ogółem 23 krowy padły ofiu4
Qiwlęk rozchodzI SIę w wodzie z szybkością jentuje się w odległości, licząc punkty. nada..
pioruna-m atematvka
8;8 mili m~rskiej na sekundę. Przy równo- wane drogą radjo-telegraficzną.
aesnem nadaniu sygnału radjowego i dzwon..
Kierunek w którym znajduje się stacja
k~wegot!D0żlla ustalić różnicę czasu między nadawczat ustala się zapomocą anteny ramootrzy~anlem tych obu sygnałów i na tej wej. Długość fali "sond radjawych,. wynosi
P9dstawie ustalić' odległość stacji nadawczej. około 1.000 metrów. Przy normalnych· warun...
Abyułatwić obliczenie odległości wprowa .. .kach atmosferycznych i dobrym stanie apara~
dm.o specjalny system.
Coraz bardxiej zwiększający się ruch w
tu można się w ten sposób porozumiewać na
miastach angielskich .wywołuje róinorodne po
Równocześnie z sygnałem podwodnym, odległość około 100 mil morsk.ich.
.
...
mysły w celu jego uregulowania. Między inne
stacja; nadawcza wysyła jedną kreskę, po
mi do zarządu miasta Manchester wpłynął
intere~ujący projekt.
. ··~Dzięki "sondom radjowym" udało się! której '.w ~dstę~ach

":,ClągU•.

Nowy projekt uregulowania

ruchu

,.
I

L tj

169 ludzi

W

Jeśli ktoś chce przedostać się na drugą,
stronę ulicy poprzez ruchliwą arterię, którą

prxebiega istny potok zabójczych maszyn sa..
mochodowych, wystarczy by nacisnąć umiesz
czony na słupie guziczek elektryczny.
Sygnały funkcjonują natychmiast, poj a ..
zdy wszelkich rozmiarów i kolorów zatrzymują się na ćwierć minuty. Przechodzeń musi
się więc spieszyć. Aparat :lbudowany jest w
sposób. że guzik nie funkcjonuje przed upły
wem trzech czwartyc.h minuty.
Powyższy projekt został przez specjalną
komisję 2.badany i wypr6bowany na skrzyżo ..
waniach ulic, gdzie pOlicjanci nie znajdują sie
na posteruukach. Szef policji. miejseowej pomysł ten gorąco zaaprobow.at

j.ednym aeroplanie

Dotychczasowe próby z olbrzymim sa- ładowaniu wszystkich gości, puszczono w
U
molotem "Do X wypadły dotychczas nad .. ruch pierwsze motory. Po chwili uruchomio ..
zwyczaj pomyślnie. W ciągu 40 pr6bnych lo~ no dalsze, tak że wkońcu aparat poruszany
łów :zwiększano obciążenie. które ostatnio olbrzymią siłą 12 motorów (kaźdy o sile 600
wynosiło 50 ion, nie licząc 30 ludzi załogi. koni parowycll) wzniósł się w powietrzel o ...
Ostatnio kierownictwo samolotu •• 00 X" po- krążając Jezioro Bodeńskie, P o czterdziestu
słaąowiło wykorzystać tę nośność., przyjmu- minutach .,Do X" wylądował zupełnie swd..
jąc.na pokład 169 ludzt Od·. pasażerów ode- bodnie. W cil\gu ktu wzbił się na wysokość
brano deklaracje, że przygotowani są· na 400 metrówf uzyskując szybkość 110 kilome\\"Szelkiego rodzaju niehezpieczeństwa P o za" trów na· godzinę.

I
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.... ..J~dną Z ajencji warszawskich podała te<-~· 1{)'WO 11 swojej siostry, p. Linares, żony pierw
.legram o rzekomem skradzeniu .cór.ce amba- "szego attache poselstwa boliwijskiego.
.apra Pblski,'Chłapowskiego,~iPatyźuf wspa
ll\iałei koljipereł,.wartości ·600,000 franków. '

.' :.. Diienniki paryskie o takiej' kradzieży nie

~ominająani słowa. Natomiast dają szcze"
tó~ły skradzeniakolji tej wartości, ale. córce
pQ$ła Boliwji w Paryżu, p. Mili Patino, która
w nieobecności swego ojca zamieszkuje chwi

t2) .

(Wyciąe i zachować)

p NU
- ' Potworne istoty. - m6wił dalej pan
Oaver. - Straszliwe istoty! Jak się nazywa
ten pani przyjaciel. panno Belman?Chciał..
bym go poznać. Myślę, że mógłby mi udzie
Iić nieco informacji •••
Małf,torzata była ~nieprzyjemnie zaskoczo
·na" tym pomysłem.
. - . Skąd :znowu! - wtrąciła śpiesznie. Wątpię, czy zobaczy go pąn kiedy, a gdyby
do tego nawet doszło, to i tak ~ie :oz~aw!ał
by :JE panem na ten temat.. Zdaje. S!ę, ze ~le
potrzebnie .z\1pe.fnie popełnIłam luedyskreclę.
..
Rozmowa ta musiała powainie wplynąc
na stan ducho.v pana Davers, bo kiedy wieczore.Ul ." Małgorzata wychodziła % biura, aby
udać się na spoczynek (była bardzo zmęczo
na), chochlik zapukał do drzwi. otworzył je,
i -tan,ł W .progu .. ·
.
;..... Przeglądałem dokumenty. tyczą~e ~lę
Flacków - rzekI, i doprawdYl me pOJmuJę,
dlaczego tak mało .posiadamy wiadomości o
tychgenJalnychlud:a:iach.Mam przy sobie
wycinek z gazety, w którym pisze, że John
Flack nie 2:1iewięcej. To też właśnie. jak pa
ni wie, siedział niegdyś w Broadmoor. Rzecz
w tem, czy istotnie już nie żyje?
. Małgorzata p'ott,;ąsnęła głową.
. . . - .Nie mo~ panu· nic powiedzieć
~ .odrzekla sztucznym nieco głosem. - Słysza"
łam tylko przelotn~l w~miankę o tej osobie.
l?an Uaver poskrobał się wokr~lo wy ..

Zaalarmowaliśmy z siostrą lniezwłocznie słui:
i stwierdziliśmy, że lokaj. Mikołaj
Ops Altschuller, prawdopodobnie Niemiec..
zbi~ł z mieszkania attache poselstwa".
Policja sądzi, że jest to członek band,

"Zrana wstawszy z łóżka - mówi po..
szkodowana - udając~ się' do łazienki. poło
zyłam kolję perłową, złożoną ze 109 pereł,
wartości 6001000 franków, będącą darem me ..
.go ojca, a z którą nie rozstaje się nigdy, na
komodzie" ukrywając ją poza ramąKiedy
powrócilam po kwadransie, kolji nie było.-

bę i policję

modelowany podbródek.
- Myślałem, że ktoś opowiedział p3ni
szereg interesujących faktów, któremi pani,
jako... laiczka, że użyię tego sZowa ...:- tu par
skn,ł śmiechem pani wzgardziła zapewne,
ale dla. mnie •..
Zawahał się, czy mówić dalej czy też
czekać na jej odpowiedź,
- Powiedziałam
panu
wszystko co
wiem. - rzekła cierpko· Małgorzata.
T ej nocy spala kamieniem.
Odległy poszum fal; tłukąCYCh się o wydłu·i:one wybrzeże z.atoki Siltbury ł kołysał ją
do spokojnego snuf nie trwożonego przez
zmory ..
.
Nazajutrz zjadła w biurze iniaaanie f a
potem wzięła się do roboty. lwia część. której polegała na podpisywaniu czeków na bie..
tące rachunki. Reszta zarzl\du spoczywała w
energicznych rękach pani Burton. Dopiero
przy końcu miesiąca, kiedy czeki należało po
kryć, robota Małgorzaty mogła przybrać poważniejsze rozmiary. Poza tem większą część
dnia zużywała na
załatwianie korespo ..
dencji#. A trzeba b. yło odpo. wiedzieć. listownie
na sto czterdzieści':€. okładem ofert na posa
dę; prócz tego .leżalystosy listów do osób,
które pragnęły zamieszkać w Larmes. Tę
sprawę roztrzygata wspólnie z panem Daverem. a warto bylo zaobserwować jak 8taranniedobieraI sobie ludzi. Naprzyk:ład:
' .. ~ Jego przewielebność proboszcz: Jobn
QuinŁonł Nie, za nic~ Mamy w doll'_u jednego
kleryka·i to wystarczy. Froszę mu napi$~ć że
bardzo nQm przykro, ale hote.l przepełm~ny.
Pani BasIey ż)'czyłab, soblCl ulokowac tu

swoją córkę? Ani się zaczyna! Nie POl:wolę
przecie. aby diieci hałasowały mi nad głową,
Co pani na to) Widzę, że pani jest tego sa..
mego zdania. A to co znowu za k.obiet~'ł'
łfChcialaby przyjechać na kurację?fł To zna..
czy,
jest chora Trudno, Larmes jast hote..
lem, a nie modaem senatorj~m. Prouę im
wszystkim odpisać że będziemy mieli 'Wolne
miejsca dopiero po Bożem Narodzeniu. Nt!
Nowy Rok mogą sobie plzyja:i:dżae. jeśli
chcą ja będę zagranicą.
Wieczorem. rozporządzała
swobodnie.
Gdyby c.hciała, mogłaby udać się do miał
steczka, którego chlubą były dwa kinematoc
grafy i pal'ltomina. Pan Daver pozwolił je)
nawet korzy.tać w tym celu ~ hotelowegeI
automobilu. Ale ona wolała chodzić pieszo.
przez drogi i beEdroża. Posiadłość była zna..
canie obszerniejsza, niż sądziła zrazu. Na po ..
łudnie od zabudowań. leiało odło~iem pół
mili gruntu, a na wschód łąki prllech?dzi~y
stopniowo w pasmo nagi,ch skat. w~dłuz kto«
rych zbudowano wysokI P? pIers mur kamienny, i zbudowano go .n~e do parady, 8.1bowiem skala w tern mleJ~cu ur~wala 8I(~
stromo na pięcdziesiąt metrow w dol, a, tam
zaczynały się nowe i co~az dalsze ur\\ l~k~.
W pewnym punk:t:ie, gdZIe pOnad. pJ'zepas~lą
bieg! wąski p~zesmyk gr,untu. usun~ęto kamlenie moru i dZiurę oslomęto prOWIzorycznym
płotem z drewna .. Błądząc, ~ędyp iY1ałg~rzata
dostrzegła pewne sIady, mOWlące, ze uSlłowa
no tu niegdyś stworzyć plac do golfu, ale
widocznie- znudzHa się prędko ta impreza panu Daverowi. bo plac porosła wysok.a do ko<lan trawa.
~ ~

złodziejów międzynarodowych.
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\Ał'ąże zatrzymały pociąg

ałyczn

Nieraz już zdarzały się wypadki zatamo..

w~nja komu.nika~ji .k?Iejowej przez szarańczę
. k to~a w taklch llosclach spadała n" tory że.

" We wrześniu podaliśmy wiadomość Ił nie to, że odszulceni państwo Almazow zapląi . roc:ągi nie mogły kursować ponieważ koła
znalezieniu na dworcu kolejowym w Lille, w~ tali się w zeznaniacb" Najpierw twierdzili. ż1' d:zga!y się po l'ozgniecionych owadach i obra..
Francji. kufra w którym znajdowały się zwło; Rigaudin'a w l\1.ontmorency wcale nie byloj\ cały się w miejs~u. Pie~wsz:r natomiasŁwy':'
ki' zamordowanego Rigaudin'a, z zawodu bll~ , potem podawali zupełnia fałszywe daty j egei padek zatrzymama pOClC~gU przez węże' miał
cbalter8f znanego z tego, ze łączyly io sto- przyjazdu. i odjazdu. i n.ie mogli podać, co s~ę;, niedawno miejsce w MarQkku, gdzie póciąg,
stalo później.
kursujący między Casablancą a Konrigha nat.. ·
IUnki z anarchistami.
Okazało się pr:zytem, że panią Ałmazow I rafił w pewnym miejscu toru na wędrówkę
ZdawaŁo się od1'3zu, że zbrodnia ma
podkład' politycznYt tembardziej, że matka' łączył z. Rigaudin'em serdeczny stosunek i że olbrzymiej ilości węży, których rozgniecione
Rigaudin'a, również anarchistka, kilka mip.się mąż byl bardzo zazdrosny. A ponieważ w przez koła pociągu cielska zatrzywały podąg,
. (w}."
ey temu także była tajemniczo zamordowana f sklepie AJmazowa f który jest krawcem, zna- aż do chwili oCzyszczeniatonl~
leziono
coś,
jakby
zmyte
ślady
krwi,
więc
I
niezawodme przez anarchistów, jak twierdziła
powstało podejrzenie. że Ałmazow zamord c,' l'
policja francuska ..
Od tego c:ża$U policja nie ustawała w . wał z zazdro.ści . Rigaudin'a i dla zatarcia śla- . '
usiłowaniach wykrycia sprawcy. ale dotych- dów zl:>rodni wysłał jego zwłoki w koszu dll,
Mieszkańcy angielskiej .wyspy Tri$taj'
Lille.
czas nic nie wykryto.
da Cunha f położonej w południowej stronneM
Tak samo sa.ma postać Ałmazowa jest .1 Oceanu Atlantyc7.kiego,,' nie , ot:rzymali . dotąd,
Obecnie zglosiłsię do władz właściciel
hotelu ,,?:,Montmorency , i oświadczył, zew tajemicza. .
od marca 1927 r., źadnej przesyłkI pocz~owej
Dzienniki francuskie nazywają go raz I Pochodzi to stąd, ,.,że. londy.ński centralny
przeddzień morderstwa, Rigaudin był w jego'
restauracji w tówarzystwie niejakich państWA Polakiem, to znowu Bułgarem, to Ormianinem I urząd pocztowy nie zdecydował 5ięjesżcze
Ałmazow, który grał z nimi w karty, zanoco" rosyjskim ..
na wysłanie do tej wyspy specjalnego okrętu
Sprawa więc stanęła na tym punkcie, iż :z; korespondencją, ponieważ wszelkich paczek
wal w jego hotelu, a następnego ranka odjezdawałoby się, że zamiast zbrodni politycznej
chał z Almazowem do Paryża.
i listów tam przeznaczonych jest zbyt mało
Od tej chwili już nie widziano gOf zaś ma się do czynienia ze' zbrodnią zwykłą,. z by koszta takiego transportu miały się opla!
cić. Władze pocztowe .sądzą jednakże, iż już
Ałmazow, powróciwszy dnia następnego po zazdrości. Jednakże równocześnie daje dużo
,żonę, opowiadał hotelarzowi, że Higaudin-ra do myślenia wyjazd kierownika policji śled z wiosną 1930 r. będzie można posłać okręt
pocztowy na wyspę TiistaQ da' Cunha.
ząmordowano, poczem obaj ze względu na to, czej w Paryżu do Lille w celu ostatecznego
8ź'eby nie $ciągnąć na siebie nieprzyjemności stwierdzenia, czy zwłoki znalezione w koszU:
po.licyjnych, zwlaszc:za# że Rigaudin nie mei .. były naprawdęczwłokami Rigaudi'a, gdyż twarz
doWal się w policji w Montmorency, postano" ich, jak wiadomo f byka zupełnie znieksztal...
wióljb milczeć o jego bytności.
c~elQcia
' . Epiz.od mógł być bez znaczenia. gdyby

I

foczta·· razIla trzy 'lita

I

Si; ulki zbyt długiego· udawania
"'.

.

W Montreal,. w Kanadzie zmaH
dniach rn.łody,: dwudziestodwuletnI
człowiek, Emil Brezau,' kt6ryod urodzemiai
aź do śmierci nie przyjmował il~nych p07:a
m1ek iem pok ann ów. Od piątego roku życi~
wypijał codziennie regularnie pięć "szklahę!t,
rrJeka, w'którem rOZpuszczf\łćwierć 'kilo cu;'
k.ru.PowielokroĆ czyniono próby•.. by spo~
zył .•. coś solidniejszego,. ale .żQłądek·' je.g(k nie
znosił jakiegokolwiek. in.tAego jed.zenia..
"

;1
y

W' niezw ldy .sposób uwiadOmiono zna":
n.egochirurga . budapeszteńskiego Alaga .Fi ..
.~herao tern, ze' musi natychmiast przedsię
wziąe . niębezpieczną, operację.. Chirurg bawił
wJaŚIlie \ w kinie, . gdy lekarz inspekcyjny z jego
Izpitala stwierdził konieczność natychmiastowejoperacji pewnego chorego,
. .,Ady uratować życie pacjenta trzeba się
było ąpieszyć. Lwrócono się tedy teJefonicz~

wiych

l nie

doł dyrekcji
kinaf a wó WC:las na ekr. anie
.
u.k azs'~ Się .następujące ogłoszenie. "Uprasza
Slę profeszoraA. F, aby natychmiast .. autem
udał się do szpitala, gdyż zachódzi p1>trzeba
koniecznej operacji".
Profesor oczywiście usluchał natychmiast
tego wezwania i pospieszył do szpitala, gdzie
przedsięwziął operację, która udała ~ję do- I
. Brezau, z zawodu drukarz, sJanowił pra.;.
skon.le.
wdzJwą zagadkę dla wydziałów medycznych
w Montrealu i Bostoniefgdzie ,' 'szczegółowo
b.adano je~o organi~m, tembardziej,iz cię_zyt
Slę doskonałem zdrowiem. Na kilka dnfprzed.
śmięrcią Z okazji jakiejś uroczystościca'łą ~99'
'tańczył, zaziębił się wówczas' i zmarł na kl'U~,
P9wę~apalenie płuc.'El,".ę~a.ą,:wa,Zy.t76 .~i19,~a'i
.~Y,~h :ą~i~ch:~~es~t?~a~o,wFar)'iu;"', dzione·rzeciy:ł·wówc~as. uczuł w sobie jak.. ,'W7.rost, jego wy:nosiłmetr sześćdziesiąt .qŚ1n'
.'i.t~rl~(fj:d!;nle~,~klVGh~~ohcznoscl Znanego 'Wąąr' gdyby, przebłysk powracającej . woli· ale' za'!'
centymetrów..
~~:?szl92t\!łra . hotelowego' nieja.kiego l~d;wie' zapr.agnął zniejskorżysta~ 'i uciec
~~otąrp. ., . . ..ca~ebyłpJag:ą naj-gQysP9irzeriie;indusa obezw1adnilCl.. gOila~
• :tiy.~b
.~ pr.z,e~ tęqcl.iły no,wodó:, "ego stopnia, że nie b"ł, onw stanie
.~et,itl,(ZJtllE~i $~~v'ch . ~.~~J~gi>w; po . zar~:.~gp;,wa4;; :'W tej. ch wili na w~t,gdyAq.uideva
ra1>:uin~~J&nął 'guz.ik dzwonka i zaals:tmowalsłużbę .łIił
l!łrilliłl:lJ~ł~
hote~.9W;ą.
.
,
. . .:Posłus2;nego jak baranka zlodiieja od..
1a~o.. w ręcz e p~Lybylej .na· miejsc~. policji.
ltt?fa;go .spro~adziła dokotnisa~jatu i p08ta~
wlłf:\ . ptzęd . oblicze .~epQsiadają;cego&ię ze

__

zdumienił1 k<:>llliEulr.za..

.. . . .' ~~'w,·."'. '.'

mego

I

'

.. .

~. :>t\,~~l.~gii~z.n,y: wypadek.świad~ząeYsię'o'bo
tai le:rnnlrZ~"J potędz~hypnozy przytrafił
...

swego.z

się dlań $kończYlo.

'. .•. . " .' .
IĄt~~~ przem:ysłow,co~i Juljuszowi ,Sim;onowi,
apaz:tamentu zajmowanego przet ' ,.t6JY:Pl,~z~ett~ l~tĄ! Cl~in2\cYtns~ę procesie
OS~rR%E&ENIE·~ . €heac' '•. nabyć.
~ego indusa} nazwiskiem Aqtii
otr.z:Yrr;t~Qb,~:~:l~;'fozwod ze 'swą 'ZOIU,,_
proszeknaszegb wyrobu, •D,ale
Jego staly .się . ubra~ia~ futr~ i roz~e drogo~ ;":; Maty.w~~ ,·skąl'gi ,!ozwodowej było 0ży przy kupnie itkclłntowef
cenn~ droblazgl, znajdUjące Się w pIerwszym sW'ladc2i;ep~eS.~mon.~1 st~l~r~zo~e przez cały,
wyraźnie żąqap', oryginalnych
pokOJU. Zapakowawszy to wszystko w 8to- $:z;et~gswląd.~p}!'l" li'poslubll on swą żonę w
proszków
z IIIJKOGUTKIEM/lI ,'Gą ...
1ący tam .1~ufer, Riotior przeszedł do następ'; stanut,·, uhęt:wł~f~9wolnienia. go drogą kypnozy
s'eckiego
znanych',' od lat trzy",
nego pokOJU.
przez leozące,gocgQ' W' szpitalu lekarza..
dziestti. Zwracajcie uwagę i
. By1 to ~ok?j sypialny AquidevY. Spal
~imorizarzu:ca oto owemu lekarzowi ze
rzucajcie uporczywie poleeaon .na otomanIe l nagle zbud7.il' go stuk prze- Z~USlr go do poślubie,nia. jego siostry, którą
ne na~ladownict'wa w podo bnein
~rócouego przez ziodziejakrzesła. Przel'a- Slm~n zna~. b~rdzo pOWIerzchownie. Świad;.;
dOhaszegoopakowaniu ·-1
~ony złodziej zgasił momentalnie ślepą latarkę kowle W tej cl~kawej 'sprawie zezllaHf że Si..(
n
;, l
l :tama.d bez ruchu, nie ruszając się z miejsa.
mon natyc.hm1astJ;?oeeremonj.i ślubnej, nie
l w~ tYn:1.momencie Riotor uczul na siebie :zd~w~ł sobIe. zupeł~le. sprawy. ze jest· żonaty
~pojr,zęnie indusa. Btyszczące jego źrenice l oswladczył, ze nOSl SIę zamiarem poślubienia: m~.~·
'~I;Gi[łfimas8
Jakgdyby ~osforyzowaly w ciemności pokoju. kogoś w przyszłym roku..
.,
ICIDl.%lt.:'EICEl
l ~t~. pod dzi~ną potęgą tej pary oczu, zło~
S·
'
,. d
ł
d "d'
~'

oa

liIlilliI_rl

'1111' I(~;.ł' [1'' (" ' 't- .:. --~-- -- .-..'-' ~., -

~J?!Yw lm~;p~~.~;o o~z;;: , ~;padk:°, ;~s:~

dZIej ,uczul, Jak·. opuszcza go wola i opano..
i
wuje go dziwny bezwłąd..
sCIsle. ,tWIerdzony..
. Po·wolny·. rozkazowi Aąuidevy,.wypako- ,\

wał onz kuf.ra:zspakowanetam pr~ezeń skra... '{'
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26_ pażdziernika

Sobota.

-

Ewarysfa.

TEATRY
Teatr Miejski:. Teatr. Popularny:

Komenda, policji W Łodzi zostala zaalar~ ~ lu skonsygnc. wano polic;ę konną pictlłzą ~ edrnowana o zuchwałej ucieczce 7-iu niebez .. 1 działy samochodowe, przyczem
wszy,otkie
piecznych więżniów z, więzienia śledczego drogi oraz wszelkie szosy prowadzące do
pl':ly ut Kopernika w Łodzi. Przed niedaw .. ! miasta jak również przedmieścia zostały obstan-ym czasem w jednej celi osadzono 7 zbi... I wione przez silne posterunki policji.
rów ujętych w czasie rozbojów dokonywa .. II
Po dwugodzinnej obłavITie policja" ujęła
nych na s2;osach w okolicy Łodzi. Onegdaj jednego ze zbiegłych bandytów w chwili kiewieczorem ~dy w celach pogaszono światło dy usiłował on schronić się w jednym ze
więźniowie ci przystąpili do wyłamania muru I śmietników domu pr:r.y ul.. Marysińskiej.
i około pólnocy wyskoczyli przez wyłom na i
W toku dalszych poszu~iwań ujęto jesxa
dach garażu a następnie po przez płot dru-I cze 4 zbiegłych więźniów których okuto w
ciany wydostali się na ulicę. Stojący na pos.. kajdanyj odstawiono z powrotem do więzie..
terunku wartownik przed bramą więzienną nia przy ul. Kopernika gdzie osadzono ich w
zauwa.żył uciekających więźniów i dal za ni . . oddzielnych celach. Dwom więźniom udało
mi kilka strzałów lecz wszystkie były chybio- się jednak zbiec którymi są Antoni Łuczak. i
n~.Komenda policji n~tychmiast po otrzyma.. Juljan Czernik. Obława za zbiegłymi tymi
Iilu meldunku zarządzllaobkawę l w tym ce.. bandytami trwa w dalssym ciągu.
(w)

l

,l

Artyści,

Pamiętniki 6zatana~

1 eatrKameralny; -Karol i Anna. '

WID OWI SKA

:S.i1m: -

Ghatto.
Casino: -- Ulica grzechu.
Capitol: -::'" Dlaczego kobieta zdradza..
CUTY: -'- -Dalsze dzieje Tari:ana_
Corso; "'7 Kapitan Haliart~
Grand - 'Kino: - Z dnia na dzieit..
Luna: ,-. Miłość kięcia Sergjusza.

I

I

.Mimoza: -,.. Całuje twoją dłoń,' madaroe_
Obława.

Odeon: -

Ił alaee:

z

Cohn i Kolby w haremie. '
Resursa: ,. . .,. ,.- Rasputin i kobie~a..
Wodewil: - Kapitan Hazart.
ZacheŁa: - ~T ołga, W ołi!a.
1'- '

---.,000'-.----'"---

tek zeszła na podwórko pobawić $~ z CIzie€:-

Przed pewnym czasem donosiłiśmy IQ
tem, że do Łodzi przybył obóz cyganów. któ
ry rozłożył się obOZem przy ul. Młynarskiej
68. Kilka dni potem zaczęły w Łodzi się po..
wtarzać wypadki kradzeży :mieszkaniowych f
w których cyganki wędrujące po podwórkach,
mieszkanlach w roli wróżbiarek odgrywały
naturalnie główną rolę_ Obecnie mamy do
zanotowania wypadek. który b~naJprawdopodo
bniej skło:linasze władze do wydania rozkazu cyganom opuszczenia granic naszego' mia ..
sta, ponieważ bezczelność ich posunęła się
zbyt daleko.
Otóż. w dniu wczorajszym przy ul. Zie ..
lanej 59, 7-letnia dziewczynka Chana Przy"

N(jeNEDY~URY APTEK
Dziś w nocydyiurująnastępujące apteki
L .. Pawłowslti~go (ri<?trkow~ka301), E.. IJamburga (Główna 50), B. Głuchowskiego (Narutowicza4), J. Sitkiewicza i S-ka (Kopernika
26), A. Haremzy (Pomorska 12),' A. Potasza
Plac Kościelny lO).
(w)

Spis' pobłrewysh rocz!1ika 1909

mł.

W pewnej chwili do dziecka podeszła
ja.kaś młoda przystojna cyganka, która zaczęła

dziecko wypytywać. Dziewczynka ulegając
przemożnemu wpływowi nieznajomej cyganki
dala się wyprowadzić na ulicę_
'
Cyganka, której celem najwidoczniej by...,

ło uprowadzenie dziecka p.l"owadziła dziew'"
czynkę bocznemi uHc~mi, Zieloną, Zachodnią
i Zawadzką. Tu d7.~.:c",czynka zaczęła krzy"
czeć p Przechodnie na widok. cyganki, ciągną..
cej za sobą placzącą dziewczynkę zrozumieli
O co chodzi i wyrwali :dziecko z rą:kcygauj
k::tÓl'a

Dziś, "oN sobotę dnia 26-gó października
II
powinni się stawić do ,spis\lpoborowychw~
lokalu Biur~ PolicyjnO-Wojskowego (Piotr..
kowska212) w godzinacllod 8.15 do 13.30
(I~~j min. 30l mężczyżni urodzeni w I, 1909,
W dniu wczorajszym ulica Ogrodowa
zamieszkaHna terenie V ~ go KomisarjatuPo- ;
byIa
terenem tragicznego samobójstwa. 17-let
licyjnego, których nazwiska', rozpoczynają. się
nia Wiera Ag~Zinf zamieszkaka przy ul. Ogro..
,od liter:'
dowej 9 f z nieznanych zupełnie powodów wy
R. S.. Sz. T.
skoczyła z okna II piętra.·
Zawezwany lekarz Pogotowia stwierdził
krwotok. wewnętrzny oraz wstrząs mózgu i ,\.
agonji nieszczęśliwą' przewićx! do szpitala
1 w

,\

na

"Bó 'j':i~i
ulicy Limanowskiego

obok:

posesji

27 podczas bójki zastal uderzony 'tępe~
narzędziem i odniósł rany tłuczone' głowy l

Dr.

rąk. 40 .. 1et.ni" Franciszek Koralsld ..
Nę,utWodnej w podwórzu domu nr.
15 pod~zas_bójki. zostal uderzony tępem na..
rxędzieJbi ,odniósł kilka· ran tłuczonych gło ..
wy 42.. letili~.Ąlidr2.ej Bromberkowski z zawo·
du tkacz: t}e,mie$zkaly pod tymże adresem.
o,!? u tych wypadkach poszkodowanym
udzieliło> J)olf.1ecy miejskie pog:otowie ratun..

w

f

św. Józefa. Jak się dowiadujemy samobOyczyni uk.ończyła w ubiegłym rOKu szkolnym gimu
im. E. Orzeszkowej i cieszyła się W domu
swoim jaknajlepszą opinją. Sam.ob~jstwo po- '.
pełniła w chwili kiedy matka jej zn'jjdowa.ła
się u sąsiadów p# KrzeczKowskich.. Powody
s-amobóistwa są zdpelnie nieznane..
(Pl

i

w domu przy ulicy Marysińskiej nr_ 36
podczas sąhodzenia ze schodów potk.nęła się
i upadła 30-letnia' Franclszka Walaszczyńska,
żona robotnika, zamieszkała w tymże domu
i uległa" złamaniu prawej ręki ' w okolicy
przedramienia.
.
We:z.w~ny lekarz pogotowia ratunkowego
po, u-dzieleniu pierwszej pomocy po~ostawił
ofiarę nieszczęśliwego wypadku w stanle osła...
blaDym
miejscu.
(w) J
Na

W

I

I

Nieszczęśliwy upadek.

korzystając z zamies;z.ania d>iejła.

it

t

urzędu pocztoprzyszedł wójt gminy

W lutym roku 1926 do
wego w

Łask Jan

Rokicinach

li

Czerwiński, sekretarz tejie gminy
Józef -Misztal, w celu p~a.ceD1a większej sumy
pieniędzy dla różnych instytucji państwowych
Kierownik oddziału pocztowego W olkiewicz
wypisywa~ w międzyczasie pokwitowanie. któ
re wręczył pr:;ed oddaniem pieniędzy. Po
przelic2:eniu pieniędzy okazało się, :te zabrakło .500 zł. do czeku adresowanego dla izby
skarbowej w Brze:rinach na sumę 2500 :zJo"
tych.
Wobec pow;yższego wójt i sekretarz zabrali pieniądze oraz pokwitowanie, zapewnia-

II

l

I

jąc kierownika poczty. że pożycz~.sobie 500
zł. od soIty_a i zaraz wrócą~ Więcej jednak

nie powrócili" W rok potem

riowy sekretarz

gminy'przeglądając książki znalazł wpisaną
tam sumę 2500 zł. ;;odc:zas gdy w międzyczasie
przychodziło doń zażalenie z; Brzezin z powo
du nie wpłacenia powyższej sumy_ Zwróciw~
szy się o wyjaśnienie,' urzędu pocztowego w
Rok:icinacb, gdzie dowiedział się' całej prawdy
Wójt i sekretarz zostali pociągnięci do odpowiedzialności i w dniu wczorajszym stanęli

p:-zed sądem. Sąd po rozpatrzeniu sprawy
skazał wóita Czerwińskiego na 2 lata, a se~
kretarza Misztala na półtora roku v; ;ę-z.;eni~.

u

I

W folwarku Sobaków, gminy Gorzkowi- 'miaet do s:z:pitilla f gdzie walczy ze śmiercią.
ce
odbywał
się ślub" w dniu wczorajszym cór Klekocińskiegoaresztowal1o.
(p)
ltowe.'
(w)
ki' 7atnoinego gospodarżaMałgorzatyW ęzik. !
W ,4oskonałY,chhumora, eh g,oście ·zaczęli się t
\~ys
sadowić w przystrojone zielenią WOZYf' aby
v{/ dniu wczmajszym . D 'l "ulicy Nowo..
jechać 00 kościoła, gdy' .jeden z uczestników I
i.
Józef Klekociński, zamieszkały we Niechcice l miejsk~ej podcz&o wyskakiwanin z,' tr~mwaiu
upaci t n:1 bruk j, odniósł kiHtaran, ,tłuczonych
Y,ją"ł rew, o,l'W,~.er,',i, zaczął, strzelać na w.wat',1
l\Iiewiadomo czy pannatnJoda wychyliła się cr!0V.'Y 68"Ietni. \Vłady~ław Zawadzki, z zawowieczorenl . zbytnio'zwozu. czy t€:ż zawiodło oko' strze- I du szewc, ze,mieszkały przy ulicy . Rokiciń
fł
po raz drugi "AriYŚCi 'a,' zarazęm premjera, !ającegO ł do~ć i:e jedna z kul ugod,ó!a par:.nę , skiel nr. 2.
.' F vS2,kodowancn)u udzielił pomocy 10karz
młodą w<plecyi p!zes:.Ja prz~z ~rzuch. N.!e- l
la prasy l zapl,'dsio*Yc4'~6ści.
pogotowia,:~tnnkowe.go..
' l\tI)
C3\..'.lt"2.e$ltna
panne'Dłvda
tl1!':ze\Al
ie'Zlono
nat:ych~,
,y. . ,. .' l

l

c

I

~efrt~ i sztUl
... .......,.
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Kobleta,

I

I oskalpowaną głową

w

dniu wczorajszym w fabryce Hofrich ..
tera przy ul. Kątnej 15 mial miejsce niesz..
częśliwy wypadek. W tka:ni wymienionej
wyżej firmy pracowała w charakterze przewi..

sieli zbiec wkierunl{u Łodzi i wysłał w ślad
za nimi dwuch podoficerów na rowerach
bezkarnie nieuchwytna szajka zkdziejska, Bai1C:lu.ka i Nowickiego. Podoficerowie ci ja..
która dokonała licznych kradzleżYt a międz.y dąc 'v kierunku Łodzi w odległości kilku l' jaczki 42 ..letnia Józefa Grochulka zamieszkała
inne mi i w lokalu urzędu gminnego Gałkó~ metrów od szosy tuż obok wsi Andrespol uj- przy ul, Wiznera 22"
wek oraz w mieszkaniu wójta tejże gminy. rzeli dwie sylwetki, które starały się ukryć
Przez nieuwagę nieszczęśliwa kobieta
Mimo ene~iC'2.nych poszukiwań 1 policji nie. Uw się w przydroż!ly.~h krz~k~ch. _oł~ierze, hę'" ! nachyliła się nad bębnem który szarpnąwszy
dało się ujawnić miejsca schroniska tej groź
d~c przek~n~nl, 1~ ~ą lUZ na .tr<?Ple spra~: l ją za wlosy zdarł jej całą skórę z ~łow i
n.ej szajki złodziejskiej.
cow kradzlezy pusclb S1ę za nImI w pogon
.Ii. ~
W dniu 23 b. m. około godz. 6 po poł. ujęli jakiegoś mężczynę i kobietę prz~ ~tó.. t;v-arz! 1 ur~a! u~h~. Plerw~ZeJ pom~cy udzie ..
kierownik młyna. i tB.rtaku w Gałkówku, ,Bo- rych zllale.żli skradzione rzeczy. Złodz1el a- hłonleszc:zęshweJ p ogotowle Kasy Clu~rych
lesław Różniecki. wyszedł z domu i udał się res~towano i doprowadzonp .?o poste:ur:ku które przewiozło ją w stanie bardzo· ciężkim
na stację kolejową po żonę· Gdy po upływie wOJskowego, g~zle pO,wylę~rtymowanlu Ich, do szpitala św. Józefa.
(P)
godziny powrócił, zastał drzwi mieszkania 0-- okazało się, iż Jest to 36~letnl Konstanty Ko ... I
. ,
twarte,a w samem mieszkaniu wielki nieład.
17' orozbijane szafYf szuflady w stolikach i
biurkach najwyraźniej świadczyły O tenl, że jego przyjaciółka 25,letnia Marjanna l\'latu- .
motoeykle,
do mieszszkania dostali się złodzieje. Po tusiak, zam. W przytułku dla bezdomnych w
,
sprawdzc:niu mieszkania p. Różniecki, siwier.. Łodzi przy ul. Cmentarnej 10. Zbadani KoJak się dowiadujemy. społeczeIistwo pa"
dził że złoczyńcy skradli pościel, garderobę berda i Matuliak przyznuh się do popelnie- bjanickie ocen'iając należycie znaczenie policji
męską i damską oraz biżuterję ogólnej war.. nia kradzieży z mieszkania R(:,~nieckiego 0państwowej, szcz~gólnie zaś w nagłych wytosći 6 tysięcy zł.
.
raz całego szeregu kradzieży popełniollych padkach, wystąpilo z prozyeją kupna miejscoO powyższej kradzieży poszkodowany na terenie gminy Gałkówek lecz wspólników wemu Komisarjatowi F.P. dwóch motoc=ykli,
zawiadomił natychmiast komendanta wojsko .. wyjawić nie chcieli. Złodzlejską parę osa" któreby umo.żliwiły policji szybkie przenolze..
wych składów amunicyjnych kapitana' Dani .. dzono W więzieniu przy ul. Kopernika W Ło" nie się z miejsca na miejsce.
ł~wiczaf prosząc go jednocześnie oraz miej .. dzi.
Zorganizowany w tym' celu specjalny kG"
scowy post~runek p0licji. Kapitan Daniłowicz
Władze policyjne prowadzą energiczne mitet zajął się zbiórką, która w ciągu ubiepo otrzymaniu tej wiadom,ości powziął zupeł dochodzenie w kien.1Ilku wykrycia pozosta- ~łego tygodnia dała w sumie prieszło 5000
nie tlus'itne, przypuszczenie, że złodzieje mu .. łych członków szajki złodziejskiej. (w)
złotych. Motocykle najnowsz:egotypu będą
posladały kosze, t, zw. przyczepki.
tp)
Od "pewne~o czasu na terenie gnliny
Gałkówek. pow.
Brzezińskiego ł open~wała

I

11'

.'.

I

~~rt35.:r;akiik:~~:~ Pk!~a~; !;:k!~:r::!ei I"Poliifancl-pabJanice'y 'Otrzymają

j
W dniu wczorajszym przy ulicy Polud ..
3') w. mieszkąniu Jambroziakó:w dozor ..
.cy·tegodomurozegrala się wczoraj straszna
tragedia rodzinna.
~iower

• • • •III • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • g
MaterIał-, 'R,łahll,jae
Specjalnie niskie ceny dla.
p. p. Instalator. i Monterów

Atloit Meister i S..ka

,

"6di~

i

PBotrkow.ka 165
telefon 42-91.

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

serca.
Zaalarmowano pogotowie lekarz którego
opatrzył ciężko rannego jambroziaka i przewiózł go do .szpitala św. Józefa.
(p)

..

~(-

na

wY""~

~y.l~e~, 'łtąd~ia.~Jł ~;"
11?(:M6~y::'~~~zczyciłt gdyż wymyślanie
fł:~~:~~ąd ~i.~'JFQ~'~ Il~~dptknąć aruobrazić. Bo
,:~!:rJ~~i,J;.~~~:ĄpI.'()p~ekiwaćprzyzwoitei dyskup

".

'i~c.".{~'"i!~~~f\!'~~i~~:ij.ą:weto.sobistQścią zwię..

.

I

t

eUl,

8
Wtlął~ym numel,"zezaszczycU

partjl PaP. S.
w Konlnie.

Syn Jambrozi.aka Bolesław posprzeczał

się Z matką swoją józefą i w
rezultacie
sprzeczki pobił ją dotkliwie. Pobita matka udała się do 5' Komisarjatu gdzie złożyła na
syna swego skarg'ę. Bolesław dowiedziawszy
się o tem że jego własna matka złożył'a na
niego skargę w policj; chwycił duży kuchenny
nóż i trz}Tkrotnie ~uderzył się nim w okolicę

'

'i' ..'.

Rozłam'

SI

Od pewnego czasu

J

w lonie partji

te

Bądźcie, jak

, potrzeba ci~zy -przy pomocy noża.
Nie wychodźcie z fasonu!
A speCJalna nienawiść do p. M. Konał dawniej - wspaniałymi nbojowcami idei wal..
pochodzi prawdopodobnie z tytułu wrodzone nościowej t_f Nie wypuszczajcie brauninga z
goanfysem1tyzmu, który jest zresztą :tupełnie rąk - bo to zapewnia większy szacunek i da
z~ozumialy u p. p. redaktorów powyższego leko lepiej z tern wam do twarzy, niż z pić ..
pu~maU*P.S ..u
rem, do którego potrzeba jeszcze nieco inte'"
1Vhm.o tego - my niezgadzamy się z ligencji..
A. S.

P.P.S.

w Koninie rozpoczęły się tarcia pomiędzy
cz.łonkami miejscowego komite.t.lpartji al jej
wybitnym dziaIaczem p. 'Wl1czyńskim dytekto
rem Kasy Chorych.
W dniu 23 b. m. p. Wilczyński oficjal..
nie zawiadomił miejsc~wy okr. kqm. robotniczy P. P. S. CI K. W., iż z partji . występuje,
motywując swój kt:ok te m, że nie iodzi 'się
z polityką -;\'fO;:'Zj taktyki P .. P, S. W ustolun
kowaniu si~ do osoby Marszałka :Pbudsh:iego'

Lv)

ewa"

mniemaniem, aby walkę z ustrojem kapita...
Iistycznym prowadzić według r~cept Łowarzyszy Mieńrzyńskiego i Jagody z Czeki, lub jej
łódzkiei ekspozytury w uŁodzianinie łf.
Nie uwazaIllY dalej - aby zamordowa..
nie w nocy kapiŁalis'Ły p. A.Konaani innych
wrogów pracujące~o l udu kulą z za płotu czy
z pod płota - zasługiwało zaraz na natych ..
miasŁową beatyfikację towarzysza współpracownik:t .-.;. chociaż co, prawda mieszkamy w
Folszewji.
.
Twierdz~my równi~żf że danie dowypi..
cia skatewanelllu i umierają~emu kapitaliście
Silbersteinowi szklanki uryny llapełnionej w
przystępie chrześcijańskich uczuć -- przez to
warzyszkęz pod znaku .,Łodzianina ff nie jest
znowu' tak wielkim. bohaterstwem -aby za"
1iaZ wymagało pomnika na Ił olesiu Konstanty
nowskim.
Na zakończenię musimy pp. redaktorom
z.Łodzianina" dać poufną. prz:y:j.acielską m-

~~r tlc~l))ez~~~Q~~nef,lh~Hilyna .Balutach?
. ~/ ,St9~9~w.eg~ri,eiifp~fbyłd1żebynas za,pzętQ chwaUć,. z' tąmtęj$ttętt;y i, t0l>~ecież mu
sielibyśtny bardzQ, ~'ClłO zarea.gJ;lwaq.,
Dziś więc jedynie z.pbowią~kukronikarskiego notujemy niezadowole;nie·.,ł..odzianina"
z powodu sprostowania przez nas fałszerstwa
i podrobienia wyroku, którego .dopuścił się
.,Łodzianin" w sprawie jakoby zbrojnego star..
cia, przemysl~wca p. M. Kona z urzędnikami
panstwowe:nI..
. . . 91.
I
.
p.owyzsza wznuanka w"Łodzlanuue Jesi
zupełnIe zrozumiałą# gdyż zazwyczaj panowie
towarzysze rozumieją1 że wszelkie różnice
poglądów, najlepiej dają się wyrównać przy
pomocy rewolwerul wz~lędnie o ile zachodzi dę.

w

W KINIE

'Wystrzegat 'si~ -towar~6w
gumowych "Treu,golnik"

yr~~ -- ~~I~lewilóvi

są najwymowniejszem odbiNajbardziej
ludności. W zestawieniach . Czechoslo~.acja
ioh-liczeniach statystycznych maluje się naj" chosłowacji jest
dokł.dniej cały ... świat . dzisiejszy - t~orzą Jugosławia zaś

.Statystyki

de.·. źyciacalej

mieszaną ludność posiadają
i Jugosławia. I tak. . w Cze"
okolo 49,8 procent Czech'ów,

kilometrów kwadratowych 125 kilometrów
dróg .i szos. Naj~orzei podwz~!ęde-~ drogowym zagospodarowtt,na jest HIszpanIa. Przy"
pada tam na lOO kilometrów kwadratowych
zaledwie :; kilome~rów dróg i szos.

Pod względem żeg1uni morskiej stoją na
czele całego świata Stany Zjednoc.zoneA~ p~
posiada tylko 52,4 procent
- Najsła1 .. szy ruch okrętowy posIada do tel
bó~iem one jakby . najcenniejszeal,"ch'iWuIIl. Serbów.
.
pory Polska .
..,kt6remłatwo iorjentować można się ostaNajbardziej
rolniczą ludność posiada
Natomiast najwyższy ruch
pocztowy
nowi,sku, działalności,spol?obie życia wszyst- Bulgarja. Ponad 82 procent ludności bułgar..
istnieje w Argentynie. Jeden mięszl\:aniec Ar""
ki~h>narodów . świata. I dlatego też nawet su- skiej oddaje się wyłącznie rolnictwu. Naj ...
g enty ny otrzymuje przeciętnie ro~znie 194
che .daty statJstycZI)e są nieraz. bazdziej .cie~ mniej rolników przebywa natomiast W Anglii.
przesyłek pocztowych. W Polsce przypada na
Jtitwe .i bardziejinteresujące f niź najbardziej gdzie zaledwie 8 procent ludności uprawia jednego mieszkańca tylko 20 prze.syłek poczgzezegółoweopis:y, więcej bowiem można z rolę,
towych roczme. Najsłabszy ruch P?czto~y
nłChskorzystać •. niż vi tomowych niekiedy
Najbardziej pracowitymi są jednak F ran"
posiadają Chiny, gdzi~' na jednego mH~szkan..
sptąwozdaniach..
cud. We Francji pracuje zawodowo ponad 55 ca przypa.da !OCz~<.:; zaledwie jedna przesyłka
Z pośród opracowanych niedawno obli.. procent ludności . ..-;. Najnmiej natomiast pra.. pocztowa..
.
..
czeniachstatystycznych zasługują na najwyź .. cuje się w Rosji sowieckiej, gdzie zaledwie
Najbardziei oszczędnym na emłgra~Jl
$%e~%ainteresowanie następujące, bardzo cie". 30 procent ludności pracuje. zawodowo,
jest Włoch.
Emigranci włoscy przesyłają
k.awa. racj.:
"
rocznie do Wioch około półtora miljarda zło
Równie ciekawie przedstawiaią statysty ..
tych. Ale również i emigranci polscy mog.ł:},
l'()mię.dzy. wszystkiemi państwami· euro .. kii co do innych urządzeń w państwacheu
się poszczycić
oszczędnością.
Rokrocznle
pejskiemi ;posiada najwięcej rdzennej .ludnoś~i ropejskich:
przypływa do F olski od emigrantów przeszło
'PortugaJia, ';Na 1.000 mieszkańców przypada
l taknajsilniejszą sieć kolejową posiada...
280 miljonów złotych. - Stoją Polacy. pod
tam.'996 rdzennych .Portugalczyków. Na dal- ją w całej Europie malutkje państewka; Beltym względem wY:lej od emigrantów niemiec..
szem miejscu knJczySzwecja, któraJiczy 98,9 gia i Luksemburg.
kich, którzy oszczęd~ają rocznie tylko 200
procent. rdzennej ludnośei,oraz Norwegja
Natomiast najwięcej.' dróg publicznych
i szos posiada Anglja. Przypada tam na 100
miljon6w złotych.
. z' 98.2 procentami.
Ciekawie przedstawiają się także staty a; "
tyki co do k.onsumow~nia produkt?~ spoŻY~
! czych. I tak
na1więceJ ch!eba. ZJac.:.ł. ~:lg~a
'. Najwięcej kartofli konsumUją Nle~cy. I\aJ w1 ę"
cej herbaty wypijają Anglicy. Widać, źe herbata nie działa zbytnio na nerwy, skoro ,An..
glicy są, mimo, to... tak H.egmatyczni i ~pokojnt Wino wpiywa dodatnIO ua wesołośc . Wart.. Tranzłkcie 111 lIVich dlatego Francuzi są tak. weseli, piją bowiem
art. '1 . 1.ra.nz.aktl·fW.· '. ZłO.llth
nom.
Dnia 25 ·X,
nom
Dnia 25 X
najwięcej wina ze wszystkich narodów. Pow~
Fabryk cukru \
\ szechnie mówi się, że najwięcej piwa konsu ..
100).•.)
94.00
Chodorów
_)10.. 0 zł.
mują Niemcy. Statystyka wykazuje jednak. iż
Ciechanów
. 40 f'
największymi piwoszami są Austryjacy i· An'"
:5 pr. Ob. kom. B.G_ KraJ. 100 ~
94.00
Czersk . " • .. . 10"
glicy ~
8 pr. L. Z.Pań . Ban. ~ol. 100) N
94.00
Częstocice .. " • • 100 " .
Napój słodki a n~ewinnY: kakao kORSUpr. PoŹ". KonwerSYjna 100 zt
67.00-.
Gasławice " 1 . . 0,,
mują w największych ilościa~~ Hoh;nrlrzy.
10 pr.l(on.w. Poź. Kolej. 100"
60.00:Michałów .
10 ,.
Natomiast najwięcej ze wszystkIch ludow ka..
5. pr. P't')ż.Do1.1919.. 1920r 100 dol.
' ·92.00
Warsz. T .. Fabr. cukr. 10,.
wy spijają Duńcz~c~. ·.Z:dawaćb:r.~ię, tttOgl?1
"S.P~', Poi. Kolejo~~. \00 fr.
50,,00
5 pl' Poi, Prem.. Ser)a
że do tej ogromnej 110sCl gorzkIego D8:POjU
Fabryk cementu
z 192b
5cl,(Jf
51 zł.
potrzebUJą Duńczycy takie'. ~ajwięce~' ,:~kru,
60.00
Firlay
". t
•
10
$,
ale tak nie jest. P od względem spoz"ycla CUo!.
Łazy . ., .. 11 ,
l
kru palmy dzierżą Stany ZJednoczone:..
• .
.
100
"
Wysoka
,
"
Bardziej interesująco wygląda.. rOVfDl0Z
,,4 ·pt. Tow .. hred.:liemska 100 zł.
42.25
Kopalń i zakładóvr'
statystyka' kobiet. Najwięcej n:ewiastw Euro4'l~75
41/2, pr."
"
..
100 "
hutniczych
,
pie posiada Łotwa. Przypada ta~ ~a. 1#000
75.25
8 pr
..
łJ
".
100"
Warsz .. T_Kop. W ęg. 100 zł.
męiczyzn 1.145 kobiet. Na dalszy.c n mlłl'J.scacb
41J2 pr..
listy zast, Łodzi 100 "
4425
kroczą
Estonia, Portugalja i R?sję. .SOWIecka.
Naftowa
:; 4' "pt· ...'..;. ..,,- ~'ars~ 100
63.75
Nę.jmniej kobietprzeby~a ""'. Kongo aft j kań..
8: ,. ~ pl'..
listyzast Łodzl 100,.
Polska
Nafta.
5zt
59..00
skiem orazVl Argentyme. Idealną. równowa..
Standart..Nobel fi _ 50 n
gę zachowuje natomiast Belg. ja -"-.' gd:d.e Da
.' ·"'tłblinacie
1,000 mężczyzn przypada 1.000 k;:)~ ..et.. ..
Fabryk . Metlowych.
41,15
W wykazach statystycznych Wl~nle)~
~!i pr.''ppi:Konwersyjna '
Cegielski • " , . 19 zł.
jeszcze ponadto i inne bardzo Zr.3.mlf~nne
'.
.m~W arsz~~z 1925r... 100 zł.
Lilpop .. " • ~
25"
51/, pr.P9i :,Konwersyjna
wskaźniki:
Modrzejó w _ " .. : §~:: I
6
' ',:~ arsz. z 1926 r .. 100
I tak największą ,bi;,ljoteką świata. jest
NOl'hlin • "
o.
Orthwein , . .
25 fI
pr'· p
Ko'riwersyjn .
Dibljoteka Nar'~.iI..łowa VI Paryżu. Posiada ona
O strowiec Ser, Bl.
50 zł.
..m:W arS2:~ z 1926.. r 100 "
ponad 4 miljony książek. ~uł miljana ~ap
Parowóz , 11
25,,"
i getki tysięcy mannskryptó,w.
- ;':·ĄkCJ8 .. .
Pocisk • ~ I .. Ił 25 "
Największą kSIążką jest Księga h~storycz'"
ria p,. t. ,. The war ot rebelHon f \ Posiada 120
Rohn
_ "
. 'B:~nkowe
Rudzki,...
..
tomów, każdy tom ma 1.000 stron' Wai"!
DySkopto:wy
100 zł.
Statachowice
50f~'
"tylko" 500 kilogramów"
11'9
.
00
Handlowy;
100"
Ursus
. . . . . . 15.,
Największyrn w rozmiarach.
.obraze~
157 ..60
Polski ~' łI\ .. ...~.. " ". 100"
Zieleniew
ski
:
100
fi
świata ~est .,Raj", Tmto:;etta, znaJdl.A.jqcy S.Hę
Pol. . 'rie.ln we Lwowie 100 "
H
VI" "Pałc.; . iJ dożów
we Wenecji. NiE on 26
Zaeho'dni':,.
",
25 ff
F abryk Wyr.. Włók.'
metrów
f,zerokości
a 11 metrów wysok;)ści.
78.50
Zw. S,p~·~arob·" "
100 "
Zawiercie' • ,'.. • ·30'.zt
Na~więkS:ly "drapacz nieba"
p t;; &i",da
.L.yral'd6w 11 . . . .
Nowy Jork. J""'st nim budynek Woolwor.
Ch«m"lic:me
50 zł.
Cerata' [~~.i' .,
Przedsięb. Handlow.
Sole. PQti$ówe, Ił łI
25 ,.
Borkowski . • , • 25 zł,
Grodzi$ki'~ w"
"
Jabłkowscy _ . , • 10,.,
50 " ,
Kijew.~t~~h91tzt_ ,
100 n
Syndykat Rot Warsz. 20 ,.
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130 n
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. , . .100 et
..
fi
$;.50 jł
I

Bristol ,
Majewski i
Lombard
Pustelnik

100 211.
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I rrep~racje wszelkimi materjałam
uskutecznia $zybko s s()iidni~ i tanio.
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Dog odne war~nki. Pierwszorzędne wykonani

A
tCdf.

SE'~ATOR!łtA

I

SB(I

18

teł.

12.. 13

-"

.J?OZWOJiI1I Sobota 25 października 1929

.

::: -;:----

premjowaniem

Połą~zony

,III!

·4
~

ję.

KTO

więc

je zdrowie swoje i swoich bliźnich
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~, AKt.AD T apicersko·-5to-

~ larskiB"ci GOBAŁOW
Sienkiewicza 40' i Skład
Mebli NAWROT·S pole- . '
camy na dogodnych w..~·
. runkach· urządzenia 'pakoiowe oraz pojedyńc'Zeme
bl€: również', posiadamy na
składzie oto'many; tapcza~
ny, .fotele, . krzesła,$thły
i t. d.
.
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. . Mineralna Woda Stołowa swoim ChemiCZ"1
:nym składem pdpowiada i.w :z.upel'nośd ~ast~'puje
znane naturalne Wody Jak Narzan; Gleshubler
'
Berżom i t.. p.

15

I

Konstantynow$ka 3 St. Ko
łodzlelski
" . 8796~5

l!klep.... spoż'ywcy dobrze

U prospet:ujący'z pokojem
i kuchnlą z pQwodu zmia..
ny inteł.esu do odstąpiellia
Wiadomość

Park ••,

Ple~ionlkl,

.Tkariin,'
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ci o obstrukcjI są 'łagodnym środkitlul\ pueczy..
slesllją,Cl,ym. -U~y(lle l do 3 pigułek na dobę
Cena p~dełką, sl ,1.55 wyrobu apteki
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Vii ynalem. kasetek stalowylh (5 A F E S)
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na Choj-

P1Ł~!~śtnł;;s~~:\:)kd~
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wyrobu Mineralnej Wody Stołowej uży~
2"
R
wane są tylko chemiczne czyste surowce.
,
Mineralna Woda Stołowa znakomicie wzmac
madziałalno~ćżołądka i ułatwia trawienie ..
, ..A wite. tMlneralna Woda Stołowa. jest nie~'21będną. na Każdym stole, VfKażdym domu, Restau
znaDa od ł60!r:oku,
2641Re.ulaJą żołądek ohronią od rlli!l u auał, IIU!I'I u
tacii•.Cukiel'ni i t. p~
wąftrcbB, '. nadmi~l'ne,j oty1:e~ai .art....
~~~!Zędzie tylko w oplombowanych butelkach. cierpień
tJlzmu lI .. der~e,6.rwldogłowyulJmlerzajfl he
:' ,,~w·a: .,tY4hmiastowa bez względu na ilość butr moroi~!I,ozy8.!&Olą krew i przy sklonnoSCllach
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Wkłady ,oszczędnościowe w Doh:trach
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WYROBU FABRYKI WOD MINERALNYCH
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sam
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podarki do sprzedania przy
lasach, .oraz majątki. ziem. .
skie, domy. dochodowe;
młyny wodne, place przy
lesie poleca. biuro pośreo"!
nicze 1 Borowieckiego, Zgierz
Parzęczewska 3, obok ma..
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.ł" •. . K:lic~H~i~~!~~~~~~o~,N~~_~3t,
..6,'
Q

s:z:e terminy! Manufaktura,
galanterja" ' obuwie,r białe
towary, firankL koldy, bieH%nę m'ęską, damską poleca, "KREDYT" Nawrot 15
Uwagal l.. sze piętro.
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źna w spółce przy
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.11.1111
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na bydło zarodowe rasy nizinnej czarno-białej{ urządzany. p~zez ~wi3zek :Hodowców Bydła Nizinnego Czarno-Białego odbęd;ae s~ę w .sro ę
dnia 6 listopada 1929 r. '\vWar!izawie f na terenie koszar lm. Gen. J. Be ...
ma ulica 29~go Listopada o ~odz. 10 rano. I?nia 5 listopada: o godz. ,11
pr~ed połudnIem odbędzie się premjowanie buhajów, pocze~ od g?dz. 2
po południu można będzie oglądać wystawione na sprzedaz sztukI. , ,
W szystkie sztuki przed przetargiem będą badane na %~rowotnosc.
Dojazd tramwajami Nr. 2 i 2a.
. .
Katalogi po 26 października będą sprzedawane w biurze Związku,
WARSZAWA, KOPERNIKA 30, II-gie piętro, tel. 442-01.
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EN.A O G,Ł O S l E h,: Przed tekstem 30 gr. w tekście 30 gr<zatekstem25 gr'f zwyc:iajne 14 gr.,nekr~logi 30 Ilr., komunikaty", 25i1,fjl :za
wiers:zmiHmetrowy lub jego lniejsc Drobne ogłoszenia bezterminowe 10 'gr: za wyraz. duże litery 50 gr najmniejsze .og!Qs!~enie ,1 .zł. C?~ło.
szenią zamiejscowe 50 proc. drożej, zagraniczne 100 proc., Stronica .przed tesstem i w tekście podzielona na,3 lamy, z.a tekstem lIla 5 łasnow~
,Artykl.lłyhez .oznaczenia :honorarjum uważa redakcja :za bezpłatne. Ogloszenia,przyjmuje się do gocko 7·oj po 7-ej ,5.0 .p,:oc. 6roiej.,Za·tc!dl
J!lłowtę wychodzenie ogłoszeń admin . nie odpowiada. Każda nowa podwyżka ohowiąz_ przedterlt przyjęte ogłoszenie bez \1p,rzedniegoZaW1a
Rozwój m.ożna zamawiać w Zgierzu u p, Lacha. w Pabjanicach u p .. Zator~kiego ut Zamkowa", . ~,
__
__"'''_______....'"""'
__
___
... _ .........._

t

I

>

_!I'I!ilmI_'W_Ii""~

l'_I_""_=_łIU1U_EI!

,~~~_NdT_-_,._I!i~_"'O'l.,.~_~EfI

Bed.aktGl' liaczelul J WydaWca i:uL 2. Czajews·kL

W Uoem! 1'..

i_ _ _ _ _

.....' f_ _ __

"

.

~

,

ttdl~

Czaj,ewskieg@. Red. Odpowiedzialny Janina' Grzesórzę"Sk€l

