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Wielkie arcydzieło, zjednoczonych wytwórni, FIRST..NATIONAL - WARNER BROS
Pełła' kinematografji
dzisiejszej doby.
Perła kinematografji dzisiejsrej doby.
.
Dramat wielkich· uczuć w ogniu i pożodze

lOl[

~ł [I (

OY8'

Wspaniała ilusttacja mu,:"
~aofkiestry symfonicznej' pod dyrekcją

rewoll!cji.. l - l - I - J - l Realizacja słynnego FRANKA LLOYDA.
W rot gł6wn. międzyparodowe gwiazdy elan.

Antonio' orrelO, Lucy' urai De, . 'kc łaj,

uianio

fIrnie stworzyła kreację napnlwd't wielk~. Jei Księżna Helena jest kobietąw całem· tego słowa znaczeniu, kobietą, cierpią,cą. namiętn,. kochai~

w tym

A. CZUDNOW5K1EGO

K

poe,z; J)nedataw. o g. 4,'0 Po."
.. Mb.. i ..edB. • g. 1,1 v pel,

Kroi

w wykonaniu
Kru.kow&kiego

i

Kadmierza

jeźdźców
Ul 'sens.crJnym

filmie rp.' t.

I
FUm

O

rzupko sp6tykaoem napiQciu

Nadprogram Farsa.
U\VAGA

Wyświetlają

laleiy na'. Olltzedlanlu .Dienle~lY

Nadpr ram Farsa,

kinoteatry Wodewil i Corso

Miejsk a

KOMU
dzień święta umarłych'

dzieńpielgrźyinki

Pi ISIB Rado kaFahryka .Swiec b~dzie

WdDiit tym

sprzedawała'SWIECE

po CENACH ZNl...
Z ONYCHpl'zy wszystkich bramach

'I!'entarnych

na specjalnych stoiskach.
N.leb,Y'Yała okazja zaopatrzenia się w ta..
nIe sWlece kttoddani~, czci na grobach
zm:nłych . krewnych. i ··znajomych.
f

~ iłU!n·~atograf Oiwiałowy

Od 22"X do· 28-X 1929 r

5923

Di& doroslyoft

kupujcie wyroby pończo ..
sznicze' w domu·'· handt '

'

na miejsce wiecznego spoczynku,
W· dniu tym setki rodzin będzie odwie..
dzać ·grohy swych krewnych i znajomych

jednoezeBnie

"JULPOL'd5

skład

Al.

fabrytzny

Kościuszki

17

front parter"
ODDZIAŁ

TOMASZOW MAZOW.
ul: Prezydenta Hałdek.ego lo

olbrzymi wybór od najtańszyeh do naj
wykwintn,iejsaych. - - - - - - UrJędnikom na spłaty. miesięczne :-:

Dla

młodzież y:
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Film naukowYf ilustrujący powstanie kon

stelacji planet ogó lnego chaosu

ler
yre

we wszechświecie.

jti

tyjemy w okrel'.lle wszelkieg'o rod~aiu
standaryzacji, mechanizacji, ~ta.ty:z;acii, konce'tracji! socjalizacji i innych kombinacji. celen1
których, jest jaknajprędsze zrujnowanie 1'2'<:'"
mieUników, kupców
innych przemysłow·
ców.
Niedawno wyszedł nakaz mechanizacji

sam,:',

maJą
n~~tr:c:nych z rnemorjał~m, domagajął:ym się
:r.amknięda wszelkich piekarń w tych min·
gtlC!.ch, kt6re posiadają piekarnie m:..:!js;kie ...•

Nie znt'Hny jeszcze prawnego i.1zasadnie~
nia tej' nacjODalizacji piekarń, ale· nastąpi to
prawdopodobnie ~ w powołaniu się Ra para ..
graf konstytucji", gwarantujący każdemu nie~
narus:z;alność jego mienia.•"

piekarń,

Oczywiscie, jak wszystko u nas, prawem
naciąganiem

kaduka, lub· uajwidoczniej,zym

paragrafów prawa do higjeniczno~postępowego
PQnktu widzenia :różnych. kacyków minister ..

•

." t

Władze, jak to ~l8dzeł zabrały się zaraz
bn.orgicznie. z wielkim drągiem do przeprawa..
azie:nia reform, odkładając narazie inne mniej
~~żne ~zyt1nOŚci, jako to łapanie złod1!.iei lub
iciiaaie ballldyŁów"
Rezultatem tej zbożnej pracowitości była
l)l~jta' wielu drobnych piekarzy, których nie
.lać· było' na kO$ztowne '.f.ani:z:acje, i inne tym
pocło,bne zboc.zenia, od wykreślonej przez splot
~onotnic:z:nych warunków linji nórmalnego

I

1) W dniu wczorajszym na rozpr. w Wydz.
red. odpowiedzialny "Rozwoju"
pan Barto$zek za umieszczenie w dzienniku
"Rozwój" w dniu 14 czerwca r. b. artykułu
pod tyt ..Trzeźwy Glos" (list otwarty protestujący przeciw masowym konfiskatom .,Roz-

l Karnym S. Q. b
l

mętnej, toni życia w Polsce.. .

. ....;.\J•. _dmietam I
Pó uu~cbjnizf1cil,.prtY$!łakolej "naebllty...

płakun\i, Ul~nop()Hz,acje wypieku w rę"
l~d~petacj'i Ora'f sbul.daryzacje bułek prze.
.,jpec6w J l :t sarnorzą,dów i magistratów.
Zaczęło się, utartą do tego -celu metodą:
Uczn~ :1c:ary I,na piekarzy-~pekulant6vV'", przy'"
Musowe cenniki, listy ,kar; ża różne niepópel..
.........

słowem ---

jednym

I.Qhy. dz.ap.,ie p.iekar.za, '.luhhan.. dlarza pieczy ..
:'}~~tn.j.a.konot{)rycznefpijawki f ~1Nycztlinego
'~ł:\,trtewQlg~l(,)~istę. .'. . ....... '.'
".

I
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<';>l:abl):.~9"a~1~nllbi~dn:91ud" ze' ą~PO~1

. plr~~r~r;:.'~~:,~;:~i:~r~~tlko~l2ttę~
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I

Czytanie potężnych iwpływowychdzien..
ników jak np. ,.Temps". lub "Berliner "Tageh ..
laŁtu któresfużą ,.wielkie;Upolityce jest nie ...
zawodni0 rzeczą pozyteczną i ciekawą. Ale
niekiedy jest rzeczą równie ciekawą przeczy..
tanie skromnego prowincjonalnego dziennika
lub tygodnika Btanowjące~o cądzienny pokarm
duchowy szczupłego grona czytelników.
Oto np. trafia n.am do rąk tygodnik
"EwangeHkt.4 wydawany w Czechosłowacji
na Sląsku Cieszyńskim~ Co kogo może obcho·
d:z:ić jakiś prowincjonalny. uEwangelik U? Otóż
nieprawda. Może. W jednym z ostatnich numerów tego pisma znajdujemy artykuł podpi..
sany literami ks. K. T. z którym warto się
zapoznać. Autor opisuje swe wrażenia z po ..
~1.'óŻy do Prus Wschodnich przyczemprzypo ..
mina iemiędzy Mazurami z Prus Wsch<Hlnich
1;\' ęwangelikąmi na· Sląsku
i~tniałr juipf%ed.
wojuą.ot,wiQneatQsunki. Ewangelicy 811i\ $ f;y
~~t~ystali It k$iążeko treści religijnej wYd~.. ,

mU;Q~Qwl
.~r~~~lesęl.otb~ymlchplekatnkomunal~ t '::~"n.n~~.t.,',~Y;~.:;.::~i.;mWtz.~~t:.t.ew.•.
,M,·.~~%.·.~~,~.~:;
'"~c
"~o 'P.,'.?d,.,
..,
l'ICk'lego. K
M
. atkó.w. 1!. ,
WYi&p.anlaew,ange
..·ontaktzazura~
~'h(:.~ta,CJlrUcho lmLpocltrz'Ymy~ał . pl":z;edew'lz)'stkiem ,ś•. p. ks.
MiOhel~. ~•. . NłlW5iakt:ó ry '. był gorl~wym pro.<.,.,•.......,
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I
woju")

zosŁal

skazany na 5~ ztgł'zywn't:t

I zamianą na 7 dni aresztu,

I

2) Za umieszczenie

"Różnice między Polską
czerwcu skłlzano na 50 zł
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'znątwcą. piśmietudctw"ma~urskie..

,I . .

" .

'.' ,'!,<ląlej ptzechoą~,c: .dotet.~JilieiszQś(d
k~.~, T,,{?i$ze o ,plebIscycIe naMaz\lrae~
,.Było ŁQ;:.w<,;zasiewojn,y

PQlski z

t.

"Rozwoju"' p
Bolszewją,"

w

lub 7 dni aresztu.
Wid

a fi sb

I

:r.ozwoju~

Poz9$taH ostatni mohikanie co przetrz~mali. 2e s\Voimi przedsiębiorstwami tą ka
,T
tafttQf, h~owelizacji'" wypieku.-- mieli na"
,d!tlfi!!!ltja b.d~ ju* się mogli utrzymać na

t

III

Jalny.ch.

lttQne;ptlłstępstwa f

Wobec istniejących prądów etatyzacji,
iestesmy również zdania, że każdy kto pro..
dukuje taBiej pie~7Ywo niż saul0rząd
powi..
y.rin~en być zlikwidowany, a na,\\'et osadzony
w więzieniu, gdyż w ten sposób przetur;kadza'
on ogólnemu postępowi, którego ostatecznym'
rezultatem, jest podrożenie produktów pierw- "
szej potrzeby, upadek setek drobnych firm,'
wzrost bezrobocia i katastrofalne zmniejszenie się dochodów państwa.
A.'S. \

gdzie istnieją miejf;lde piekarnie,
stąph: do Midsterstwa Spraw Wew~

ib

400.000 ludności polskiej, 'któraxnoże W ciągu
wieków utraciła w'znaczllym stopniu poczu.. ,.
de łączności z narodem polskim ale pt:teciłi
dotychczas mówi po polsku' modli $ię i'stu"
cha st owa bożego w' języku' pólskim. Od 6U
lat niema już tam ani jednej polskiej szkoły
językiem urzędowym iest język nierniec.ki, ..
~lkp w kościołach głost się jeszcze słowo
Boźe w polskim jęi1'yku
. '
U

Dlaczego tych parę znańychS~C2!eg6ł6w.

zawartych w artyk.ule HEwangęlika u zwraoa
u Wagę i budzi zacieka wienh!~ Bo przypomil1Ul
nam prawdę o której w rozgwarze dnia 00/11
dziennego zbyt p:t~dkozapQJllin.my~'Na Slą,s ..
ku po stronie cZ~lki(tj zyje' prz6sżłQ sto t,.si,~

cy Polaków którzy dzięki swęmu wysokiexnu
uświadomieniu narodowe!l;lu nietylko utt:z:yrnu""
ją lecz nawetpowięlt.szają swój stan P9siada...
nia .. Walc:tą ale i . zwyciężają. Za$.w Ptu~acb
W$choąnich teź obokgranicyPolski:i,je 400
ty~ię(ly Polaków którzy j'ednak nie mają. ani
jednej szkoły· Polskiej któtych póczucię narodo\Ve Prusacy zdołali zatrzeć ,.a. tylko w kos"
ciołach głosi się jeszcze słowo Boże w pol...
skim języku".
.
.;
,.

."'

pomiędzy
ewangelikami z!:
Slataka Cz~sldegoa rodakami ż Mazur i Warll))l
llie)?owinni ustawać. Mogą, p~ynięś~ ..dt.tto

, . Stosunki

polytku. · W , W .

ROsją.\de"

.a,..bt)18~~W:I·~,'zblłiaU. lłł. 'dd'Waffł~nlW, "
wi.~,~;.wąr,u~~.Qł;l.dl$.~o18ki b.., niek:orzYliSt ..

iny~l:iJ .• ~at~r~l~i~ JPl,bl.~r~ musiał WYWIA'ć 11.
Co tu robie '-+'z t~,ttii ·c:h,f~~~r:~speklł· k~r~Y'''~l~p:l'l;~e. Al. lUZ to samo., ~,y.t kra. .
. ;'H,. . .,:•.' 2:... i,. . .' ,. ; w.,. z,echni,e . •..', ',"«1';:40.l'U,'.'''.$,.'
fantami" -- pOdratilllńo stct; wgł"~"t';lnalę~ j.•. u.. "".,.,k.".;',t,
I

~ ł,:. g,.l~ep~J;$C~.,~. I~OJe
~ m.a~z~.
',Pf~6kil~rY"".,<.~,
i'lrZ~~,.:~~lil.",q.
',.,«4"
..' . .

n"",-,;;) prosty .scht polski śro~eit·,nłi.i.wict_~

li.,'.'
...·,• .

J:,tl~u~ Ną ~\'.I;'a~Ura·ch .1

8.

Wat_lI. ąJ6·

bli*ó

D.a ~upno ptawdtiwie dobrycb t . pod_
na~h przystępnych jak(jściówydl,,~pJ.

brlZmi.

. . . 'l"fl[B'llll

SKŁAD:: F-ORTEPIANOW i

lódt,·. Riotrl«lwska.

p1AN1N.

....&7

, Tel. 54..78 i .Z4~78. ,
'Vatn znajd:a:iesz, e~ego S%\Bka-z

I

Ubiegłej nocy w Jeziornie pod V.! ars'-awą~
Zrobione ni}tychmiast odlewy gipsowe 1 nie na ruch automobilowy i prowadzi #ię
okonano niezwykle śmiałego ,.vJamania dq.q śladów samoc.hodu pozwolą na szybsze wy~ energiczne dochodzenie..
sklepu z konfekcją p. Bajh Haberkregier. . l krycie spravłcćw wiemania.
Wobec pewnych poszlak jest nadziej.,
WŁamywacze podjechali pod sklep 5a-1
T ymc?',asem polecono wszystkim poste- { że zuchwałą bandę samochodową ujmie pomochodem i przy pomocy jakiejś substancji:, runkom policyjnym wzdłuż szos pilne bacze- licja wkrótce.

l

t'

usypiającej unieszkodliwili pilnujące~o maga-

I

zynu psa_ Następnie w y!amali dość duży 0- i
twór w podmurówce i tą drogą dostali się do .

.~~~~~~~~~~~~~~~~~_.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
11

Dl

wnętrza.

Po przeszukaniu całego sklepu włamac:
zrabowali ::a kilką. tysięcy złotych konfeb,
męskiej i damskiej, jedwabiów i różnych drv
A
11 kolejarzy
biazgow •
Wraz z calem łupem wydostali· się tyrr.
Od pewnego czasu Dyrekcja Kolei w nej rewizji w mieszkaniach 11 urzęclnikó w
samym otworem w podmurówce i zbiegli sa-, Gdańsku otrzymywała liczne skargi od róż kolejowych znaleziono całe masy towaró~
mochodem" '
; nych firm i osób prywatnych że z przesyłek pochodzących z kradzierzy. Mieszkania. mieb
Wdrożone natychmiast śledztwo usta. lao l \. kolejowych na linji Warszawa--Gdańsk giną urządzone wprost luksusowo.
że włamywaczy musiało być kilku.
'
towary.
Z przesyłek kolejowych
(szczególnie
W sklepie znaleziono porzucony wytrych
W związku z tem wszczęte zostały do" pudeł) odrywali oni dna skąd wyjmowali to ..
i zgubiony monokl z kawałkiem ,złotego łań-]
chodzenia które w dniu wczorajszym dopro- war a potem aby waga była ta sama wkła..
cuszka.
1>
j
wadziły do wykrycia zorganizowanej szajki daH. odpowiednie ciężary.
PrÓc.z zrabqwanych towarów w1amywacze rozbili niewielką kasetkę żelazną, lecz nic złodziejskiej złożonej z urzędników kolejowych w Grudziądzu. Podczas przeprowadza..
W dniu wczorajszym aresztowano 11
w niej nie znaleźli.. .
.J
kolejarzy których odstawiono do sądu.
t
Dochodzenia trwają w dalszym ciągu
Wedle dotych czasowych danych kradzieże
fff
były popełnione przez konduktorów i kierow..
ników pociągów.
Spodziewane są dalsze aresztowania.
Wielkie wrażenie w c~Jy~ ~",:iecie praw- I widuje niekaranie strony w małżeństwie, gdy
niczym wywolało oglosz:enle sWlezego kodek- ta dokona samosądu w wypadku stwierdzenia
Wykrycie tych olbrzymich kradzieży
&u k.aiilego, wprowadzonego przez ~rezydenta zdrady małżeńskiej.
wywołało duże poruszenie w mieście gdyż
Według
przepisów
nowego
kodeksu
znie"
Meksykuf' Porteza Gila, na zasadZIe pełno
sione będą slądy przysięgłych a na ich miejsce zamieszane są osoby których nikt o podobne
mocnictw, nadzwyczajnych.
Kodeks ten zacznie obowiązywać z dniem będą w każdej sprawie powoływani odpowied" praktyki nie podejrzewał.
15 grudnia· b.r. Kodeks te~ wprowad~a ~°V:Y. ai rzeczoznawcy.
nader ciekawy paragraf, ktory przeWIdUJe. ze
głowa 'ro:dziny na prawo zamordować córkę,
która została uwiedziona wraz ze sprawcą uwiedzenia i za to nie będzie .!c.arany s~dow ..
nie. Ojcie~ ma prawo dokonać tego; samo-

rf'8ztowanle

I

I
l'

un I

sądu i w wypadk~,gdy córka wyraz 1 ła8wą
zgodę na ~wiedzenie.
..
.
Nadto jeden zprzeplS0W kodeksu prze-

PRli!l' ' RAOJłl
NIEDZIELA, 2.1 PAlDlU:RNIKA 1929 R..
10.15 Nabożeństwo z Poznania.
1 L58-i2.10 Sygnał czasu z Warsz. Obs.
Astronomicznego t hejnał z Wieży Marj. w
,Krakowie.

\V dniu dzisiejszym Ministerjum skarbu
nadeśle do kancelarii marszałka Sejmu pro~
jekt ustawy o dodatkowych kredytach budże"
towych za okres 1927':'1928 o czem donosiliś~
my już przed kilku dniami.
Projekt tej ustawy nie wejdzie iuż prawdopodobnie ną porządek dzienny czwartkowego posiedzenia Sejmu wejdzie natomiast
pod obrady po kilkudniowej przerwie świątecz-

l lUZ W

ręku

członków Komisji, budżetowej.
opinji ogólnej kilku członków Ko ...
misji budżetowej którzy mieli sposobność zapoznać się z budżetem odznacza się on szcze"
gółovvem uzasadnieniem" po szczególnych pozycji.
Według

12.10 Poranek symf. z Filh. Warsz.
.wdużycia
14.20 Muzyka.
1430 t,Pogadanda dla gospodyń wiejskich" nej.
- p.M. Karczewska.
Jak się dowiadujemy przed ,pierwszem
14.50 Muzyka
posiedzeniem Sejmu odbędzie się posiedzenie
Organy tak zwane inspekcji robotniczoC o słychac' , o czem wiedz}' eć trzeba" I Rady ministrów które się zajmie specjal nie
15
. • 00
te
włościańskiej
ujawniły wielkie nadużycia w
- .dyr. S. Mędrzecki ..
sprąwami związanemi z sesją budżetową. W fabrykach i kopalniach na Uralu. Fabryk:a
k
t5.20-16,OP Mu~y a,.. "
ł M
ł k
"16.00' fłO 'tajemnicach promieni niewidzial~ posiedzeniu tern wezrnie udzia
ars:z;a e
metalurgiczna w Złatous-Łowie zakupiła zagraDych ~ dr. F.Burdecki.
Piłsudski.
nicą nowe maszyny na 200.000 rubli i od16.20-16.~O Muzyka. gramof.
h
Na posiedzeniu tern zapadnie równlez sprzedała te masiyny spekulantom prywat16.40 Wesole uwagI o turystyce samoc 0•
dowej" - . red. Z. ,Kleszczyńsk:i.
decyzJa co do ekspose rządu o nowym bud. . nym. Inspekcja ustaliła że w' całym szeregu
16.55-1115 Muzyka gramo.
.
żecie. Prawdopodobnie przemawiać będzie fabryk maszyny importowane z zagranicy
19.00 Rozmaitości oraz kom. Tow. Zach,
na pierwszzrn posiedzeniu premjer p. Swital- leżą pod golem niebem od kilku lat i nie
Hodowli koni w Polsce.
u· ski a na jednem z następnych luh na tern sa...
znajdują zastosowania ·w przemyśle sow iec·
19.25 .~eljeton ~. t. fł~ZY maszyna ma duszę
mem bronić będzie bl1dżetumin. skarbu [;7 a .. kim.
!DZ. Eug, Porębsb.
.
Według obliczeń inspekcji straty wyno19.40 Odczyt programu nadzień nast., W-la.. tuszewskl.
szą
około
2 miljonów rubli.
domości bjeżące~
Druk budżetu jest na ukońc~enjUf pew19.58~20.00' S~gnar czasy z. Warsz. Obs.
na ilość pierwszych egzemplarzy znajduje się
20~OO SłuchOWIsko z KatOWIC.
20.30 Koncert popuI-.
21.10 KwandTans litaracki. Fragment z no ..

Miljonowe

sawiec'kich fabrykalh,

H

ao

weli"Palę 'Moskwe" Paul Moranda.
koncert~.
.!2.00 Feljetonp. t. "Miód i pioltln W

21.25 D.

c.

dziennikarza"- p.T. Tiż.
22.25 "Z dymki.em papierosa" wecki.
23.00-,2l00 Muzyka, taneczna.

p. Z.
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GŁÓWNEj

sezon szko}~y polecfl?1 wielki wybór . mun~urk6wł szyneli, cza.
pek oraz oznak palt j wszelkIej garderoDY, Wlas nywyl'oL1. Plt;rwszoJ'zędna roho...

Na

ta. Ceny kónkurel~~nn

•

l
!eden z podrożnikćw, który n;e~:awno.
p.rzyj~~h. at do Aten. wznajztł mieszkanie pr y
walne u niejakiej pani Pardlidis, wdowy, któ~
r~ . w. szyscy popularnie nazywali "rnadame I
Rop·l.
f..,~lkal byłby niezły, gdyby nie to. że ma~ l
dam~ P op)' posiadała 5 psów. rozpuszczonych
do nk~'loi::liwości, z kt6remi w żaden sposób

-.1

lozstal! się· nie chciała.
Lokator 'Więc wymówił mieS7kanie j przeprowndził się winną stronę miasta, a po pa~
lU mieSIącach dopiero dowiedział się
o tra~
gicznym końcu madame Popy.
Wskutek napływu emigrantow1 wypę
dzonych :t.: Azji Mniejszej przez Turków, bied",
na madame Popy nie mogąc otrzyrLlywac odpadków jedzenia z restauracji, wydała niewielk.i ~ajątec:lek na żywienie psów. li zostawszy
bez grosza, odebrała sobie ży{:le.
Był to naturalnie nonsens. ale w ty al obłędzie tkwił pewien sens głęboki.
Kiedyś należała ona do b~gatej rodziny,
na życzenie ojca wyszła za bogatego fabrykanta w Atenach, który przespekulował cały
mająt~kł apotem zastrzelił się·
Po śmierci małżonka! madame Popy, o~
puściła· swoje mres:!kanie i przepror.l\Tadziła się

()fiara

-.,v

(

,-"J

Szczegóły sprawy przedstawiaja Się

na-

stępH;~CO:

dniu 2 lipca trzej u'Jlłodzi ludzie Józef
Grus:l.czyński,Jan Ciehecki i Ignacy Kasień
ski zarnieszkali wszyscy w Łęczycy pO$przeczaIi się na rynku z żebraidem kaleką Józe ...
fem Dychtą.
sprzec~ki Gruszczyński ude.:<
rzyl kilkal~rotnie kalekę a następnie przewróc)l go na ziemię i obcasem uderzył kilka-

W czasie

na <w'ieidoswojej przyjaciółki. mieszkającej
w J(efizji. Tam zdarzyło jej się nieszczęście,
które wpłynęło na całe jej późniejsze życie.
Pewnego razu podczas przechad~ki po sto ..
kachPentelikonu f napadli ją rozbójnicYf obrabowaHdo koszuli iwrzuciH do głębokiej, SU"

krotnie w twarz,

W

wynik.u tego katowania Dychc:ie wy ..

płynęfooko.

Pozostali

studni.

towarzysze"

Gruszczyńsk.iego

!~.al~aowa giełda warszawska
TARNOW'~ 26.10.

WALUTY i DEWIZY.
Dolary
8,9025

359,63

35~1.35

Pra~"

26_42

:'~zwaj~ariel 172,83
;,\'iedęń, •.. 12 5,27

'i',łochy ~'''';''46i735

GIELOA

\Vieiką

sensację w

T ar,[jcł1Nie wzbudziło aresztowanie przez zan . .
da.rmję wojSkO'Ną mf,jora w dystynkcjach szta..
bu get~. Rozn:arynowskiego, k.tóry. wzbudził
podejrzenie zbyt młodym wiekiem i orderami
przypietami r,tieprzepisowo.
Przy aresztowanym znaleZIono liczne
przedm)otyzłc te ri ak branzolety, 7egarki, pierścionki. etc. które zak westjonowano, oraz
że młody major jest właściwie Janem Pod ...
hajskim, szewcem z Pomorza, który wysłużyw
szy rok K .. O. P. iZQstawszy kapra.lem w re ..
z_rwie, po~tanowil bawić, aj~kos ztem na*

KopenhAga 2.39.00
Londyn
43.5075
N. Jork
8.8975

Paryż

•

eCenla

pomagali również koledze w znęcaniu się nad
nieszczęśliwym kaleką.

Następnego dnia po Łęczycy rozeszła się
wieść ze Gruszczyński na wiadCI.moŚć o wy ..
biclu olca usiłował popełnić samobójstwo wbi..
jając sobie nóż w okolicę serca

,iWXlych~ ..
rr~ktyld Podhajskiego stare

~BOZOWA..

jak ,.

świat,

a

następnie

usiłując przeciąć ~obie żyły.

Oba zarnachy udaremniono.
Badanie lekarskie ustaliło, że obie rany
zadane wce!u samob6jczym były bardzo poważne.

'Sprawę rozpatrywał wczoraj sąd okrę.
gowy pod przewodnictwem s. o. ŁOZIńskiego,
oskarża! prok. Za.biński.
Po zbadaniu świadk6woraz oskarżonych
sądskazat Józefa GruszczY(lskiego na tok
wię:tienia, pozostalych dwuch zaś uniewiennił..
(p)

,li

TI=

Holandia

I

Wlef

.il:il

W swoim cz~sie g:ośną była Vii Łęczycy
sprawa ciężkiego pobicia na rynku :~ebraka
kalekę Józefa Dyehtę.

<

~hei

Dwa dni i dwie noce leżała w tej otchta ~ póty, aż kilku chłopów zwróciło na to uwagę
zajrzało do studni i wydobylOj biedną madame Popy.
Od tego dnia madame Popy cierpiała na
nieszkodliwy obłęd, objawiający się w szalonej miłości do psów i w bezwzględnem dlCl
nich poświęceniu.

nI l wolal'a naplóżno o pomoc. Wyczerpana
głodem i pra~~nien iem f u ważala się już za stra
coną, kiedy nareszcie rankiem trzeciego dnia'
wytropi! ją błąkający się po polu pies.
POCzciv\Te zwierzę od tej chwili nie ruszy
!o się od brzegu studni. Wyło i skomlało do-

r

na

W.,gazecie dał anons małżeński,
który zła.
komiło się wiele panienek. Z .pomiędzy licz'"
nych petentek wybrał sobie. kilka w Tarnowie
u któ l'y ch zamieszkiwał po kolei, a przy te
sposobności obchodził firmy jubilerskie .celem
zakupu'biżuterji,

za które. płacił wekslami,

Wre~zcie noga się podwinęłat aż s~ew~
z Pomorza powędrował do paki.
Tupet Podhajskiego był bardzo wielki
Okazalo się tow czasie ja:zdy koleją z Rzeszowa~ gdzie bawił u jednej z wielu n.r~e"

Jadąc pierwszą klasą, .spotkał ed
wyższą rangą wojskowych. wobeektó"
rych zachowywał się z niesłychaną pewno$-

czonych.

siebie

cią

sieaie.

'

:p OZN AN.

Zyto - Z2J50~~,3,OO

Ps~eNe. 34/75~36,25

Jęc.·.~mlę~.·•.Pl'zemialQwY . 2.5100. ~<-"26100
J~czmłeń browarowy 26,00-29,00
Owi" 21,50--23,50

Mą,ka -ż)'tni.

14,1«:"

34,50 .'

p~niS,n~a. S4~OO-58łOO

Otręhy :i,tQie ,15,50- 16.50
Otręb;rp$ll;.nne 17,50--1 ~~50
R~epa.k 70.00-74 f OO
,.'

Groch polny 38,00-42,00

Groch Victorja 50,00-57.00

Groch folge,a.

42łOO~7,OO

Usposobienie ogólne spokojno.
J\

<

, .;. Przy' dolegliwościa.~h iołątkowo... Jdszko ...
Nyeh_ braku ape~ytu, atonji kisł:ek f wzdęciach
'Igad~e,odbijanipch, oiló1nem podrażnieniu,
}l61ał.h glowy migcenowyoh zastosowanie 1.... 2
:lzkląp,ek:PAturalnej wody gorzkiej Frandsz...
i

doskonałe

opróżnienie

w,r=odupok"rmowego, Opinje szpitalne \\ yka

RYGĄ, 26. 10.. HKomtłnist" donosi o
nowych organizacjach. terozystycznych, wykrytych . przez władze OPU.

Rod Odesą aresztowano 6 włościan, o ..

skarżonych' o sabotaż l napady na urzędy SQ~·

wieckie
\V Boryspolu pod Kijowem aresztoWano

_j•• i. Aawet obło~~ie ChOlJY chętnie biorą 14 włościan oskarżonych o prowadzenieagi*
.,odę 'rlllc:llzkłl·J6z~f'i (:"ująpo tera :z:na" tącji przeciwsowieckiej, r ozpowS2:echnianie 4ł'"
<~zną ulgę.
'
lotek i ~detwl nawołujących da cbaleni~ \t""
AJtroju 'QWieCki<illio na Ukrainie.
<

SO~PQdar$tw indywidualnycheh dQk~lekty~<r~h
roIpych pod rygorem kQnfisk~ty ~i~n,n" 'Yl9~~an$
ktorzy nie zgad~ajl;\ się mi. Pfz1stą:plewe:Q;O
kQlęktywnejgQlpoda;rki~ , '
,.
Projekt ·~miąny Q$t~Qju .ągrarn~iQ. ~;~k
alonosi "Komuni~t"ma· o,ac;elu o~tateq~~
zllis~c~enie bllri;Qazji wiejskięj~
,.'
i

a

...1

" ....JGlełl . . wYW'Qłuje

RYGA, 26. 10. Rada kom~s~rzy ludp"
wych. optac'owałaprojektdekretuo :z;pelesieniu
'- indywidualności form gospodarki rolnej,
Proielcf przewiduj~wprow.dzenje na
Uktainj~ i- Bi,ląj Rtl$~ jednolite;:o ustl'Q;U a ...
irarnegQ w p:Q~tacitowaJ'"ystw kQlektywnej
upra wy roli.
.
.
. '
Dekret 'przewiduje. przymusowe wdelęnie
.

We wsi Suchołuck· zamordowanQ K~..
nira, redaktora pisma "SQwiecki. Włoś~iap."
we wsi Horhacze pod L.ytomierzem z~mQl'd() ..
wano przewodniczącego sowieŁu KQwlewl.
;

"
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Nr.......
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W związku zlikwiClacją U.O.W.. zapo'"
czątkowaną aresztowaniami spowodowanemi
z~mac::hE!m na pawilon Tar~ów Wschodnjch,
przeprowadzono dalsze śledztwO i aresztowa..
nie wśród .członków Ukraińskiej Organizacji
Wojskowej.
·M. in. aresztowanC\ została O19a Wołoszc:-zakówna studentka filozofji która wciąg"
nięta została przez jednego ze sprawców zamf1chu Popadiaka do spisku a której powierzono wykonanie zamachu na komisarza Mos..

jasz zamieszkały w Kutach, pow. Kossowskie- I krycie 8 reperacJe wszelkimi· materjałem
uskutecznia szybko, 'soiidnie i tanl!'l~
go który brał udział w napadzie na fiłję pocz~ I
ty g;!IZy uL Głębokiej.
D o godne warunki. Pierwszorzędne w"kon_i
Napad ten jak wiadomo był również
zorgani%owany przez bojowców z U.O.W.
Nadto aresztowano niejakiego Juracza,
18 teł.· ~2", 13
byłego łącznika technictznego między centralą
agitacyjną i wykonawczą U.O.W. we Lwowie
a terenem Pokucia. Wreszcie aresztowany
został równieź niejaki Korol uczeń drukarski
który brał równieź udział VI zamachu na filje
towiCza.
poc:zty przy ul. Głębokiej.
Donasza z Tamowa, iż w dniu wczoraj.
Pozatem aresztowany został niejaki El..
I
szym 9.. tetni Szlama Dars, zamieszkały przy
rodzinie przy lIL Lwowskiej. powiesił swego
Z-letniego brata Hiela na sznurku. który przy"
B
ił
czepił do rygla przyoknie..
Gdy po pewnym czasie matka '",:róciłł?
do domu - dzieck.o juź nie żyło.
Przeciwko matce, która wychodzą ~ z do,
Dyżurny - ruchu na stacji Warszawa
dn. 23 października, a więc 6 dni przed ter- mUf pozostawiła bez opieki w zaOlkniętem
Praga,p. Stanisław G., otrzymał wezwanie, minem.
mieszkaniu troje dzieci, policja wdrożyła poi-"
aby ·stawił się'w charakterze świadka w od..
Co aajciekaws:ze, że zawiadomienie tOg t~powan.ie karne.
dziale II sądu grodzkiego na Pradze na dzień jak opiewa data. napisane zostało dnia 14
.:.
29 października r. b ..
października r. b .., a więc na 9 dni przed deSumienny obywatel wezwanie schował cyzją sądu, skazują na grzywnęf a na dwa
starannie i, mając jeszcze sporo czasu do ozna- ty~odnie przed wyznaczonym terminem ~
}eden z wybitnych litewskich działaczy
czonego terminut spokojnie zabrał się do speł prawy.. Pan G. myśli przez chwilę, że ma
społecznych
wygłosił przez radjo odc.zytf w
niania swych zwykłych ohowiązków..
gorączkęf przeciera oczy.•. porównywuje dOKUktórym
czynił
litewskiej inteligencji gorzkie
menty_
Nie
.•.
to
nie
halucynacja,
to
rzeczy"
,
Jakie jednak było zdumienie p. St.. G' f
wyrzuty z powodu niedostatecznej znajomości
gdy oto dnia 18 października doręcza mu po.. wistośc..
sterunkowy zaw.iadomienie z tegoż sądu. że
Na dole blankietu zaznaczone jest, że od ję7.yka litewskiego·' i braku chęci ąo jego stu..
za niestawiennictwo na tę sprawę został ska- decyzji skazującej sądu przysługuje, w myśl djowania.
Prelegent oświadczył, że .,język liteWKi
zany na 20 zł. grzywny_
procedury karnej. usprawiedliwienie niesta ..
w
państwie
litewsIdem nie cieszy się ~c,
Pan G. jest' bardzo zdumiony, lecz oslu- wiennictwa, w przeciągu 2 tygodni i wniesie" tem poważaniem i że obywatele nie staraJIL '
nie
prośby
o
umorzenie
grzywny.
pienie jego wzrasta jeszcze bardziej, gdy czyta
się weale % nim zapoznać" .. Rrelegent obu..
szczegółowo owe 2'awiadomienie. Oto okazało
Dobrze. ale wobec smutnego do8wiad.. . rzał się dalej, że .. w żadnem kulturalnem pa.ń.się,że. s~d grodzki skazał go za niestawienie częnia z "datami", jak. i od którego dnia Ra..
stwie niema tego rodzaju przykładów., aby
sięwdni\f 29 października r.bA decyzją z ... leży obliczać owe dwa tygodnie????
. pracownicy' nawet rządowyeh zakładów Die'
znali własnego języka". Według opinji p!'e, legenta, w innych państwach obywatele tacy
nie mogliby otrzymać pracy.
Prelegent zacytował. przykład, ie 'W
jednym z otrzymanych dokumentów urzędo
W najbliższych dniach odbędzie.. się w ność uniknięcia utraty wvlności przez uiszcze .. wych. znalaz.ł 14.. cie błędów ortografioznyd.!l.
Londynie. konferencja przedstawicieli mini- nienie kary pieniężnej z funduszu ubezpiecze- Wkońcu prelegent wzywał wszystlcich do ,.Je..
sterjum komunikac~i z delegatami towarzystw niowego_
I czenia się z tej ciężkiej choroby".
ube~piecżeniowych w sprawie projektu przy'"
Projekt angielskiego ministra komunikacji
musowej ,asekuracji samochodowej, prowadzą- nie jest ostateczny, gdyż stanowi jedynie podcych wozy.
I stawę narad stron zainteresowanych. które
Projekt w opracowaniu rządowem prze-' będą mog~y wnieść do projektu poprawki
widuje przymusowe ubezpieczenia szoferów i uzupełnienia.
i prowadzących wozy do wysokości 50 funtów
Czy polskie ministerjum komunikacji nie
szterlingów.
I zamierza pójść w ślady Zachodu i zająć się
W'ten sposób prowadzący samochód lub, bodaj elementarnemi zagadnieniami komunijego właściciel mogliby wyrównywać straty, kacji samochodowej!
Sprawa uregulowania komunikacji samopłynące z kar pieniężnych, nakJadanych za
chodowej w Polsce, leżąca zbyt długo odnieostrożną jazdę. Również w przypadkach
łogiem, doprasza się o inIcjatywę i scentrali..
wymiaru kary pieniężnej z zamiilną na wię
zienie d9 3.ch miesięcy, skazany miałby moż.. zowanie.
I
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długotrwałej pracy instalacyjnej i
przygotowalJiach wykonanych

n
Liczha uomów VI Warszawie, zagrażają
cych :zawaieniem·f w-uJlosi
W chwili obecnej
.J
przeszło 200.
Olbrzymia ta ilość tłumaczy się tern, że
w:ię~szośćwłaścicieli r~der ~ie I?a skąd ł~żyć
p~enlędzy na zab'ezplcczeme lch.
l Dle 0-

płaca się..

----_••••••••• _•••
ystrze·gat

Się

lewarów

gumowych "Treugolnik"

Co będzie

l niewiadomo,
,

z lokatorami -tych

I ulokowania nawet

I

domów.

gdyż magistrat nie ma możności

gołem niebem~

koczujących już dziś

pod

_krótce

naka".1
I

a dzwiękowych aparatach świat. s:awy
in·my.

. Inspekcja budowlana. gdzie może.
zuje • urząd~anie podstemplo~ań •.lecz duż~ .
I domow z lIczby walących SIę me ochronI
nawet ten środek"
W najbliższych dniach nastąpić ma przy ..
musowa eksmiSja lokatorów z domów przy
ulicach:., Przyokopowej 3, Kamiennej 13-15.
GÓrczewskiej. 67 i Lubeckiego 11Większość nies:!częśliwych. która nie
znajdzie schronienia - powir,):szy kadry koI
czowników. A zima idzie •.•
'Tragiczna ta· sytuacja;łinna pobudzić
magistrat do jakiegoś wielki6"~o wysiłku. któ. ryby choć n'ajpliyrnitywniej liozwiązaf nie'I

I

znośną sytuację.

wyświetli l .. szy, W Łodzi

fi:m

Oźlęi{OwY"Śp~ewny

ie

IJI~rlymiakata~lrola koleiBi·

[le(~

dramatyczne sceny. Gdy nadjechała.
pomoc, r a flTl}'ch okazało się tak wiele, że.nie
~ożna bylo ri<:ldążyć:t ratunkiem.' Dopiero
zmobilizowano kolumnę sanitarną z pośród
straży,ognicwęj, policji i ochotników, która
wydobywała rannych.
Maszynista Bear był
wgnieciony w masę żelaza lokomotywy tak,
iż do wydobycia go musiano użyć aparatów
H€oqwych .celęm rozcięcia sztab żelaza, wię
ziących" go~ Maszynista. po wydobyciu zmarł.
Z pod gruzów wydobyto dotychczas 56 ofiar.
katastrofy przedsławia przerażający obraz Rannych przewieziono pociągiem sal1itarnym
. ~ni$zczeniap P owyginane s~yny. lokomotywy do Norymbergi i umieszczono w miejscowych'
przedstawiają zwał pogruchotanego żelastwa 1 I szpitalach. Na miejscu wstrząsającej katastro·
wagony bagażowe zdruz~otane~ PierWsze wa.- fy gromadzą się tysiączne tłumy mieszkańców
go.ny.pasażerskie w. obydwur.:h pociągach kom Reichelsbergu i okolic. Przyczyną katastrofy
pletnie .rozbite.
W chwili zderzenia pa1:lika była nieuwaga maszyni~ty, który nie dostrzegł
,opanowała podróżnych, wszyscy starali się
zamknię~ia ,~ygnału ostrzegawczego.
wydostać z wykolejonych wagonów. Rozgry..
W pobliżu stacji Reichelsbergw Niemczech· w· odległości 300 metrów od zabudo-!
wań stacyjnych wydarzyła się wczoraj strasz~ ,
na katastrofa kolejowa, która pochłonęła wic
Ie ofiar.. Zderzyły się dwa pociągi. idące na. przeciw siebie l jeden z Norymbergji, a dru~i
z .Monachium. P ocią~ pośpieszny monachHski
mając nadrobiony czas szedł z niewielką
s~ybkością 10 klm. na godzinę, natomiast po9iąg norymberski pędził ze znaczną' szybkoś'dą~ Zder~enie było nic~wykle silne. Miejsce

wały się

Katastrof:alna baissa'a Aa
gierdzie
Donoszą z Nowego Jorku O wielkiej
:zniżce na gieldzie. Kursy niektórych' papierów. spadły o 20 proc. Dzienniki twierdzą, że
h:roriiki giełdowe nie.' notowały tak: wielkiego

ki'achu od dwudziestu kilku lat. Obecny kry..
:z:ys może być porównany.je?~niez krachem
października 1907 r. COna)mnleJ 5~.OOO ~l'ob
nych graczy giełdowych zostało nle~al całko ..

wicie zrujnowanych. Straty są: oblIczalne. na
40 miljardów, dolarów. Między innymi prezes
First Natidnal Bataku stracił,'.na: spądku akcyj
około 12 .miljonów dolarów. W .kobn~h .ha~"
kowych przypuszczają, że kryzys na. gIełdzIe
nowojorskiej wpłynię Ba zwyżkę kursu funta
szterHnsza w stosunku do 'dvlara.

',Otwieramy 7-my sezonw..ydaWriczy.
.
.
... ..'
najpopularniejszego' wydawnictwa

" którego dotycbozasowy dorobek

wydawniczyslęga imponującei Cyfrytrzećhmilj()n6we~4Zęr:nplarzy. Wśródaułor6W8w,>ich

EibljotękaDomu PQlskięgo ,rtOtuj9 nazwiska: Bandrow~ki .I., Barszczewski Sf., CieszkQw~ka Z., Czeska-MączyńskaM' f
DapiłoW$k i . G~,Gel'n-U:U:l J" Gruszecki A., Gomulicki "/t, Kiedrzyński St~, . Kisielewski Z" Klemens Junosza, Kraszew..
skiJ. I., Krechowie'cki A., ,Lepecki M.!~tlto$ł~h'sld W,. lVląc;iejQw~ki' J 1 Marion, 01ęc:;hQwski G'fOsse:pdowskiF~ A ..
O~k$.nW!·1 PfiH'f4yiiski Włff Rapacki W' RQdzjew;c~6wna M. 1 ·. Savitri. Sewef, Słoński E., StrugA., Szpyrkówna M. H;,
ry;~truaier-Przerwa K., "W'ierżbitlski M.,. Winawcr Br. .iwielll innych, jak równi~ż' cały szere~najwybitniejszychpis'ar~y
f

· opęychQ <w~~~ehświatowej sławię~
,
i
licznych ty;,~ięcy czytelników polskiej
. ':.'.'
• ... '.''Ną. i;ye7.en
"lit·· tęfych
.(.~ k' 'k'
"ł'~pu~~z~ ł J;1QIPoa

rełl'O

. ' SląX)..

.,:,

'

k..· siążki. których nie zadawalnia lichy druk na

. ' .

2n1.~enia całko~'!cje':ty'p kslą.żki j for1mę

I

wydawnictwa.

la l października r~ b~wydaj8my.
lel~lch :tom6.
leścio ych kwartainię

(co

dwaktyio~nie.to~J, zJc~ór;y~h k:a.ż~~zawier~ prrz:eszlo200 stron druku na tllubym i d08konatympapier;edziełowy~

w pl'zeplękne)wjelobafwnelOkłi\d~~.
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6~I.elkl-=b in!~Yd~leł~,~iezn:ier1Jie

telnlka , 6 ksuv~ek n9- naJWyzszy'm,
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powieąei, ~ kt6l'ychkatda jesthi.~wyldem ,wydarzeniemdła czy
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. . BiblIoteka Domu Po..Jlklego.jecilyna; d~iśw1?oI$ce tW'o~:iyĆbęddenajbard:iliiejw,.borowykomplet drtieł wsp6ł
czesne} lIteratury polskięj i w~:ilięchp:wią.tQwcj.apQ~~te~' kątdy pfę,p,umeratoX' ob:ZYlJruje
'
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3. eżpłaJłne., "premJe iW, kwarta,le'
.

!
2)
3)
~renurnerata
godnie rozłożona, gdyż

.

Albumowe· 'Wydawnictwo n.,,'texn~ty popularno ...na-ukowe ilu;strowane ca 80 ilustracjami n.a luksu•.
sowym papierze
Obraz ścienny (ąutolitografja,reprodukcia barwpa) w wielkimfo~macie 350x500mtn~
"Magazyn nustrowany~ljw którym: kobiet.a. :znajdzie. wzory m6d i rob6tręc::znycb, młodzież. go,.
dziwą rozrywkę 3: nagrodami, a wszyscy miłą, i dekawą.lękturę,
kwartalna łącznie zprze.sył1tą pocztową tak ksią.żek; jak i premji~, jest nie.słychanie .Wska ".~ wy.,'
wynosi

1.1

l?,

..(

anaście)

kt6re moina.wplac21ćw dwuch miesięcznych ratach na konto P. K. 0 •. 9119 w katctymtJrzędzie Pocztowym.,J lubtei
pr2;ekazem pocżtowymna adres: Warsza~a,l Nowy Świat 15, BiblJoteka Domu Polskiego.
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'Zagadnieniem pamięci zajmuje się je-,
dnoczesnie psychologja f filozof ja i medycyna:~
Kwestja ta leży więc na pograniczu trze chi,
nauk i sam ten fakt świadczy O tern, że jest
to zagadnienie· bardzo niejasne i mocno . po ..ll
plątane.
.,.
.
l
. '. Z drugiej strony kwestia pamięci staje l
się. ostatnio coraz .bardzie j .aktualna. Do leka- 'I'
karzy zgłasza się coraz więcej osób, podają...
cych jako najważniejszy objaw' choroby zanik pamięci. Zazwyczaj objaw ten nie wystę"
puje samodzielnie i łączy się z szeregiem inDych symptcmów chorób umysłowych. Dzisiejszy stan wiedzy psycQologicznej szczegół...
aie psychoanalitycznej otwiera nowe pole mo"
żli~,.ości w dżiedźinie zgłębiania chorób psy~
chicznych, oraz ich usunięcia.
.
W każdymbądź razie zagadnienie pamięci od~t'ywa w życiu codziennem wielką
rolęł warto więc kilka słów poświęcić tem\l

I

t'

psychologowie doszli do wniosku, że isfrieją l nych prze-~m!otów (dla zapiJmiatania zapisuje
dwa typy ludzi, posiadających zdolności pa~ ; sobie na krJrtceJ/ następnie ów aktcr powta..
mięciowe. Ludzie pierwszego typu posiadają rza po porządku wszystlUl.. wymienione prze~
t. zw. "pamięć wzrokową". W pamięć ich dmioty. Albo inaczaj, zaczyna od 50 "go
wżera przedewszystkiem to, co widzą. Ludzie przedmiotu i wylicza po pcrządku aż do
drugiego typu przyswajają sobie najlepiej pierwszego. a potem od 50-~o do ostatniego
wrażenia słuchowe. Dźwięki utrwalają się I
Prof. Frydlender prz)'tacza szereg podo.
w ich pamięci głębiej niż linje, farby i obra- l bnych fenomenalnych przykładów.
zy.
I
Wię byt pewien fenomen, który na poPozatem istnieją ludzie, posiadający fe- I siedzeniu potrafił powt6nyć przemówienia
nomenalną pamięć, dotyczącą wyłącznie pe- I wszystkich mówców. inny fenomen I.O przewnych określonych pojęć, Niektórzy dosko-l czytaniu niedzielnego wydania gazety, umiał
nale zapamiętywująnazwiska, inni dały, je.. powtórzyć dokładnie całą jej treść od nagłó
szcze inni twarze ludzkie i t. d.
, wka do podpisu redaktora.
Psychologja rozróżnia ponadto pamięć I
A iluż fenomenów spotykamy wśr5d
"mechaniczną" i "logiczną".
muzyków. którzy po jednorazowem wysłu
Ludzie o pamięci mechanicznej wchła chan1u kompozycji. umieją powtórzyć ją Z
niają pewne pojęcia czy też zjawiska w chro" naj mniejszymi szczegółami. l\fla tematycy celu·
nologicznym porządku, nie troszcząc się o ją w zapamiętywaniu cyfr. Jeden z matemawewnętrzny związek tych zjawisk-tak jak tyków potraf!! wyliczyć po porządku 200 róż..
xagadnieniu.
.
słyszą, lub czytają. Ludzie O pamięci logicz- nych cyfr, które raz tylko przejrzał
Przedewszystkiem- cóż to jest pamięć? nei potrafią wchłonąć tylko taki materjał poW dziedzinie lingwinisŁycznej równieź
Upraszczając określenie profesora Augusta jęć i zjawisk, które są powiązane jakąś wspól- l me brak fachowców pamięciowych.
Forela, można. powiedzieć, że pamięć jest to ną nicią logiki.
ł
W ubiegłym wieku mieszk~ł we Wło
zdolność utrwalania w mózgu pewnych zjaTe dwa rodzaje pamięci z łatwością mo- 1\ szech znany poliglota lVlezaponti, władający
wisk, słów, liczb i t_ p. celem powtórzenia ma już zaobserwować w środowisku dziecię 58-ma językami. Nie dawno zmarł we Wło ..
łe&'o .wszystkiego w tej samej formie.
cem. Dziecif posiadające pamięć mechaniczną, szech również prof. Brunettif który władał 80
Nie trzeba wcale zbytniej przebiegłości łatwiej się wyuczają wierszyków i łatwiej ab językami! Rekord w tej dziedzinie osiągnął
aby zrozumieć, źe wszelkie określenia w tej sorbują wiadomości niż dzieci, posiadające niechybnie żyjący jeszcze:: becnie we Frankdzied%inie są tylko błędnym kołem bez wyj- pamięć logiczną, kt6ra jest dowodem wię furcie badacz języków prof. Ludwik Harolc.ł
.ścia i że właściwie wyrażają to samo, co da kszej samodzielności i wyższej inteligencji.
Schiff, który zna wspaniale 205 języków!
się powiedzieć poprosŁu iednem słowem: "paFamięć stanowi przedewszystkiem pe ..
Według oświadczeń psychologów, .fizjomięćłf~
wnego rodzaju zdolność umysłową i jak wszy.. logów i lekarzy, obecnie ludzie ciepią na za...
O ile trudno jest zdefinjować zjawisko stkie wogóle zd0lności jest właściwością wro- nik pamięci w stopniu o wiele większym. niż
pamięci, o tyle trudniej odpowiedzieć na py- dzoną. Oczywiście, że każdy talent moźna dawniej. W każdym razie dziś spotkadena
tanie, w iaki sposób powstaje pamięć, dla- rozwinąć dzięki pracy nad sobą i można go kaźdym kroku człowieka, który się usk ari a:
czel10 jedni mają doskonałą pamięć f a inni zniszczyc przez lekkomyślność, na ogół !jednak
- Nie wi~m, co to jest..... Straciłem %ugorszą, jaki jest proces powstawania pamię- trzeba powiedzieć, że co się tyczy pamięci,
pełnię pamięć ...
.d, i t .. d.
każdy człowiek przychodzi na świat z dobrą
U ludzi starszych zanik pamięci jest x1a'"
. . Sprawą tązaimowali się 'już·· słarOżytnif lub złą p~u:~i~dą·
, .
.
wiskiem zupełnie naturalnem. Ale wśród mło
Grecy. Według ich miemania każde przeżycie
. "P~mlęc 1est Z~O~O?Clą, umy~lowąf a~e dego pokolenia wypadki osłabienia zdolnośći
pozostawia· w duszy pewne sIady, podobne ~:lle sWla~7zy bynaJmnIeJ, o sto~n!u rozwoJU pamięciowycil mają swe głębsze przyą;yny,'
do rysów, wyciśniętych rylcem na wosku. O ln~ehgencJl danr::go osobnIka. istnIeJe, bard~o tkwiące W istocie wspóIczesnego żyda. Przewiele później filozof francuski Decartes ~ wI~lu zdoI~ych, utal.entowanych .1u~zI! ~osla: dewszysŁkiem winę ponosi w tym wzpadku
Podobny sposób wytłomaczył powstawanIe dających nIestety, kIepską . pan:Ię.c,1 . od
szalone tempo' życia wielkomiejskiego., gorą
pamięci, zależne od ,.rysów w mózgu". Dzi- wrotnie -zn~my ba~dzo WIelu ldl0t o w l, e - czka uliczna, ogólny pośpiech i· powszechna
siejsza psychologja nie obaliła )esz,;ze tyc~ I tynów, cheł~Iących Sl~ fe~omenalnąpamIęclą. gmatwanina. Zapamiętać można te ziawiska i
dogmatów, Owych rysów na maSIe mozgowe), I
O ludZIach pOSladaJących fenomenalną o brazy, które utrwalają się w pamięci i któ ..
re przyjmuje się uważnie, z pewną koncen..
będących odbiciem większych lub mniejsyc~ pamięć, można b. yłoby napisać ksi,ęgę.
.
przeżyć, nie naleźy id~ntyfikow~ć z ~ysaml
. O jednym; aktor?w po!sk~ch OpOWH~.... tracją. Ludzie nerwowi i wiecznie śpieszący
na płycie gramofolloweJf. albOWIem Jest to I dalą poprostu cuda: ktos wymIerna sto róz- 1 się, nie mogą pochwalić się dobrą pamięcią.
sprawa bardziej ~kompHkowana_
l
l

l

a

I

kt:

l

p amięć odgrywa w

nasze~ życi'f duc~o-

bezsprzecznIe bardZO WIe.. 'e~ta
~~!;Ś~!~umysłowe
~dz~:.t mZ!fe~~~~a~o:~l:f~nr;':!f;i·

wem i

pamIęc,

a nawet stOjące na niskIm stopnIU
rozwoju owady, jak np. muchy i pszczoły
wYróżniają się równieź posiadaniem pamięci.
,Na podstawie dokonanych doświadczeń
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Chcąc

nabyć

. wyrażnie żądać oryginalnych
proszków z nKOGUl'ltłEM511 .Gą..
seckiego znanych od lat trzy~
dziestu. Zwracajcie uwagę i od
rzucajcie uporc~ywie polecanenaśladownictwa w podobnem
do naszego opakowaniu - ł
pt
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dziwaku Haroidzie Leighto

Życie Harolda Leighton było pasmem
awanturrucych przeżyć. Już jako 20pletni mło
dzieniec został on z powodu kradzieży wyda
lony z uniwersytetu. Z tego też powodu ojciec wyrzekł się syna i młody Harold wyemi !
grował do Ameryki. Z początku zarabiał na \
życie jako kelner, .a potem puścił się na męt I
ne fale hazardu. F oszczęściło mu się do tego
stopnia, że wkrótce stał się właścicielem
pięknej posiadłości w Nowym Yorku, żyjąc
przytem wesoło i hulaszczo.
W jakiś czas
przegrał znów cały majątek, ale potem znowu się odbił, aż wreszcie na kilka lat przed
wojną światową opuścił Amerykę i przeniósł
często

do

Monte .. Carlo, gdzie mu przy rulecie i kartach
sprzyjało nadzwyczajne szczęście.
J~dnego
tylko wieczoru wygrał 50 tysięcy funtow an~

gielskich,
W r. 1920 zamieszkał Leigbton ";IV Lon-

I. .

ł

.

był przywieziony

Ciekawą historją zajmują się organa śled

się do Paryża. . Stąd wyjeżdżał

(IIi

i'

angielskiej stolicy. Chodzi o testament i
l cze
duży majątek, pozostawiony po zmarłym na-.
gle awanturniku i
II nie.

proszek naszego wyrobu, nal<:
ży przy kupnie akcentcwac

~

.

z Paryża służący Martelet.
Przed kilku tygodniami zmarł Lei~ht()n
nagle na udar serca. Z ogromnego majątku,
który jak twierdziła fama posiadał. znalezio..
no oprócz małej gotówki książeczkę wkładko
wą z banku w Liverpool na 25;000 funtów
(zgórą milion złotych).. Testamentu żadnego
nie znaleziono, natomiast w biurku zmarłego
znajdowała się spora ilość niezapisanych kar
tek papieru. Ponieważ Leighton nie pozostawił żadnych spadkobierców, majątek prze ..
szedł na rzecz państwa.
Tymczasem w tych. dniac~ zgło~ił się w
sądzie służący Madzlef 1 zgłOSI! swol~ .pre-.
t~nsje do IDa-iątku. Przedłoż~rł on f cw~artkl
papieru, identyczne ze znalezlOnem~ w biurku
zmarłego kartkami, na których naplsany był
rzekomy testament Lei~htona ~a pomocą atra
mentu chemicznego, ktory dopIero pod wpły~
wem ciepła staje się "widoczny.
. ;.
Rzeczywiście podczas dokonanej prób)
wysfąpHo pismo, mocą którego LeightonlI!lanował służącego rY.i.arielet generalnym sp'adko

I biercą·

I

Czy testament te~o rodzaju może być
dynie, od tego czasu zmienił. się do ~leI??Zn~ i ważny rozstrzygnie sąd, do którego się obie
nia. Zerwał wszelkie stOSU~kl ~ p~zYJaclołmlł . ~ irony zgłosiły.
:dziwaczał. stetrycz~ł, ~ ,iedynym Jego ~ t0'r..a - ;
','szemw skrOlnu61 WIlli..· ktora zam.l.est:.\.a

ł
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Lekarz: Mąż pani jest bardzo zdenerwo-

'i wany,. Zap!salem tu proszki na uspokojeDie.

d

:Przodująca W dziedzinie męsldej modYr f rJrlyczem 1I'I~edysl{fetni dziennikarze z olali I
Ang{ja od ~ielu l,at nie mi?-ła tak uniedeganc"l dowiedzieć się. że prócz "oficjalnych H gaxn~i . .
tl!rów i jednego sportQwego Mac Donald xue
kiego&< prem)era, Jak obecD1e.
.
Anglicy :zwracają baczną uwagę na strój I wziął więcej do A.meryki.
Córka premjera, miss Ishabell Mac Donald,
swych ministrów, to też dziennikarze z me~
ubiera
się nie mniej skromnie. Ilość jej su'"
Iancholją notują, że Mac Donald jest pod tyr!1
kienek również nie wykracza poza zwykłe
wzlędem "niepoprawny". Niedawno widziano
go w Akademji Królewskiej w tym samym normy. Przeważają sukienki bronzowe, jako
żakiecie, jaki nosił w roku 1924~ym. przyczem~ I najbardziej odpowiadające barwle jej włosów
nadomiar złego, urwał mu się guzik i prel'njer i oczu. L balowemi strojami miała miss Mac..
w ten sposób paradował się przed pub Bcz- l donald mniej Idopotu, ceremonjal bowiem po ..
bytu" w Ameryce przewidywał tylko trzy
noŚcią.
Do Ameryki wziął on ze sobą bardzo l oficjalne przyjęcia, w których. wzięła udział
skromny bagaż.. O wiele sktomllliejs:r.y od tego f córka premjera: uroczyste obiady u prezy"
który wozi stale dorod:zinnej Szkocji lub do j' denta I-Ioovera, sekretarza stanu Simsona,'
i brytyjskiego paBla Howarda,
stolicy..
.
!
Składa się on zaledwie z·3 .. eh kufrów.

I
l

Zona; A kiedy mam mu je dawać~
Lekarz: Nie mąż ma .zażywać proszki
tylko pani_
Mąż wraca nad ranem z pijatyki i zastaje żonę zalewającą się łzalni.
- Czego ty płaczesz~ ,
- B om przez ciebie całą noc oka nie
zmrużyła.

- A ja

zmrużyłem?

,
-:- Zanim zacznę szukać dla pana jony,
musi pan mi· dać 50 zł. zaliczki,
- Czy pan zwarjował? A gdzie:i:bym.
ia się żenił gdybym mial 50 zł.
tucji

Dlacze~o dyrek~ori kasjer tej

sanacyjnej

patrzą

:pa siebie z

insty-

taką nie-

ufnościął

- Widzi pan, dyrektor 'o hawia 'się, by
kasjer nie uciekł z kasą, a kasjer boi się, aby
dyrektor nie zwiał zje~o :kaucią..

Główna uroczystość odbyła się IJierdorn,
30~ta rocznica wynalezienia żarówki przez ,
genjalnego wynalazcę Edisona w całych Sła. : dokąd wynalazca w towarzystwie Forda, Oven
nach Zjednoczonych obchodzona byla. bardzo l Younga, Rockeffera młodszego i wielu innych
wybitnych osobistości uda się pociągiem~ło
uroczyście.
żonym z lokomotywy i wagonów .z przed
50 lat.
Edison osobiścle brał żyWy udział we
VI
wszystkich imprezach. M. in. rozdawałQn
W helgradzkieru więzieniu miał miejsce wraz .z· mŁodzieżą owoce.' orzechy i gazety
Jedyny swego rodzaju wypadek miał
wSdbótę dramatyczny wypadek: przy wyko ... · góściom •.. Cały.doch6d przeznaczony zosta!
miejsce na giełdzie nowojorskiej przed szesc..
natiiuwyrokuśmierd. Trzej bandyCi, Josicz f na cele dobroczynne.
dziesięciu laty. W dniu 24 września 1869r,
Późnym wieczorem Edison,
wraz ze
Misiezi szef bandyOdobasicz mieH życiem
dwaj
magnaci giełdowl f Jar Gould i Jamer
, 1apładd :!a swe :zbr..lclnie. a 5 m. 30 .' rano swoimi' starymi ws,;,ótpracownlkami ponowił Fisk, wykupili prawie wS7.ystko
złoto. w banśklzb,ńcy opuścili swe cele i stanęli pod szu .. swój pierwszy eks r ,:nent z żarówką. Wszy ..
kach, i spowodowali niesłychaną panikę finan ..
'bien'iOl:\. Urzędnik; .kierujący egzekucją, dał· stkie świadazosŁały zgaszone, a po chwili sową~W mieście zaczęły obiegać pogłoski o
· już ·to~kaz wykonania katowi wyroku śmierci. stary, pierwotny rnodel żarówki rzucił jasny nieprawdopodobnym wręcz krachu. Niezwykle
ądy wtem nadbiegtkurjer z depeszą za.wia .. blask na wszystkich zgroma.dzonych. Chwila
wzburzen\eulllyslów u~pok:oao dopierooś~
thlrilibJąCą, iekról Alek~ancler zaooienit Josi ... ta powitana została radosnymi okrzykami i o.. wiadczenie . owych magnatów, że wykupione·
G~'owiiMisiczowi karę'mierci:da dwadzieś . . gólnymzachwytem ..
zapasy złota z'Nróci:\, z powrotem d ..) banków.
. Prezydent Hoover wygtosif mowę, wspocia lat cię:tkJch rl)bót~Ułaskawieni . padli ha I
Zajścietylo spowo4owaneniewtzesnym."iar:
· ko.1llt.tti, wołając:. "niech tyje kr61 Aleksander'\ minając o. cZćlsach lampy nt:tftowej, Zaś Oven tern p:ltel1tatów, którzy zresztq, na wywoła1leJ
OdobtH~jC:t :t ey-niellnym uśmiechem PtZ'YIJt:if'ry .. Yotlng. bdczyt:lł nadeslanez różnych czę~ci l1ej panice zarobili pa kilkadziesiąt miljonów
. 'W~lfłię 'W'Jfus:umiuewoich kolegów; zwrócił świata depesze gratulacyjne." Następtlieol'kie ... d()~ar6wł ponieważ' ich agenci wykupili z;a
Ij~ rtflsfęp.tli~ dó kata,. ubranego' w tradyćyjny sł:ra odegta!auIubłoną, pieśfiEdisóna: ,,0 Lu·
bezcen w czasie największej baissy.sporo;
8Ufdyt iefHp.d~rf t;:ItOMZę ópa,ł?ietbsa, pÓe:l~m zanna,ic.
akcyj, które wkrótce potem wróciły cIopQ..
Wszygtkie mowy, jako też eałyp1'2i!bieg przednierto kursu.
·.J~uBttfm .dol'ałlśldl!bj d:vśpó~YGji... Dwaj . ułdska..
"wieni8k~lu~l:Ac1byH świadkami atracenia swe'" uroczystości, był transmitowany prz&itradjo
na c.ał~ Sta.ny Zjedtlottdrlaj
.
_~t ........
'RO.&"fał
.

Sensa~ja

gieldy ,·.n-oVloj'orski.ej
z przed 60 1'8t

",'

Ulaskawieni

ostatniej

L

n

~ . . . . . . . . IWi _ _

~!I""'~ ·F!?tltO~"j~.1;"e!:'llIJiid~~~:~

drugi wfiyciu Ni€l!'ptillgnęła jeipozneg .bliiej,

zwłaszcza, 'że w tej· chwili . nie byJa UBposahi(irl4 do" zawią'tywania iakichko'lwlfźtkztlajo . .

:n1oed,.Alehlada

W O:dl'f!l,łóśqi j.klej .Ie~ltł m~trow od
rogu .domu, ,.rosła

,poł\tl;drliow~-~ach~i{XJiego .'

i:wi~łllt. k,pel"~~drontl~PI01JuW'ając.

· .~~~. ",.kiei:. .~e:z:Mi.tnie

$ię

powikłan&j ~cie2:"
ld.'Jtlałgór~tu -tn••cit.. ..h~ l'. ,w tłfl;ll1t'J serce
~JClly_ N.jm.ao~6ki~atli.f ..v,t .'wiec:ie .nat..
ktię\łłi.si., UlI ~q"•.. 1Z~P*31~~O'ną studni,. Jej

.

dzit'!wGz,nl

t:hHż,k.

sit,

pra.w'::opodobnie
za cza~óW'. Batona
Agel'hVerta, który vrzniósl tell budynek. Nas:z
poczciwy chłopek 2;tobił .~ tego hotel Latmes,
Powinna pani ~wiedzić lochy więxienn~.
. ""-,A fbo tu są . lochy? - iapytała Mał..
gorzata,za;koczo,na tern! . słowami .. Olgą p~"
dutej· k$tegotji zjawisk' $wiat__
.
.
!twierdziła ruchem głowy. P orazpierwsg:~.pp
-Ta:k:.i jestem B~1t;1at16wnlt.
jej twarzy przemkn.lo eoś. jak;d,by UlkI,
D'Ziewczyna skinęła~
uśmiech. .
.... '..
i--?:dljesh;h Ż~ moje nal!wlśko jest pa..
MaIg~rzata odwróciła się w stl'9:P:.ho~e';'
lii rJnan~?' :Wc:> ,ic:óZ.my.U Ślę pan.i tutaj' zaflnu lu i przygladałąmu się doldaQllie_ S~oń~e,;~~ ~

p(t.f.'l;łnai4C Jej odwrot.
~ P4IIni:. jeltnową *"kr.tarkłl;prawdl.?
.. Głos jej był melodyjny i; powabny~
ł_Ctb$tkó ~'kr,ćt:memu. pomyś!aJa . Małgorzata,
Iełotnie ł Olgę Crewe, moZtlaby było zaliczyć

ceglane otocze . ~i. w .~~acb. .Otwór za-'
bity był d~anń., N.s,płÓ:kattym od deslc%u
kawałku papy~któty ._łutył kołowrotowi Złi . d~ić .a~mi0I'ć?

znajdowała się niewi~1ka
drew.lrian~ denezulka· 3: Iftłpisem. pnyt'Wi~r..
dZO.łlY~ tu -widoeznk gWoH oiwieceniu przy..

iml~chłU:U~

bysza,

$p~zll!nielX:l'•.

dasl:elt i

o·iII\lo~ę,

."Z tej studnik:6r.zyslano w]atach
od 935..ego do l 794"ego. Zasypali j,ą obecni włascicie!e posiadłości w maju
f914-ego roku_ Zużyto przytem setkę,
trzydzieści i pięc wozów, iadowanydl
odłamkami skały i żwirem".

RO:1!kosznie było stać tak nad zrębem
prawiec:luej studni. i wy?braża.ć sobie
.gi,tychpod jarzmem Dlewolmkó-w: l booyc~
CiW''QIn.ÓW. którzy p,rJlez dl1:lgie stulecla czerpah
.",. ."
.
" h 1
k
k'
w~m miejscu wodę. Wyc oaząc z , rza ow
Malgol'zatau.jrżała przed sobą bladolH:ą Olgę
Crewe..
Prsez Krótki czas sweao pobytll W Lal~
~ :nie rozmawiała ani razu· z pułkownikiem!
ani z Uiędzem. jakkolwiek wcale nie unikałaj

tej

)c.b.t.wU'%JUł.twa...

01s.te,O.we:

wic6:isl,a po raz

~ Dlaćzegó~ ~zd.tiwiłasię Mal~ór~a~a

"-'-.Musi to mieć swoi, hhstbj'yczną pod..
stawę. Nazwa· "Chateau des Larmes" pows·

~Nil! 8i\cl~~ --- r~łrkla·, MałgQlitat:!l

j

u ..

. .,.....i. OkOlic.a jestb~l'dzo pittltna.
.Blado1i<::a objęła krlllja,bra:z krytyc2nem

tała,

cbodzit()~Na

tl~

.~erwonej w.ste;gl ,bl:il~\ll .• .~

ctarna, p:(,(JlstQ)u~tQa .s,lw~ta gm.ehurY~~~",~~:
się posępniai ~łowl'ogo",
. . . . .... ..... .......J: (
" ~ Jak:ie.t().ni~mil,J -- Po ę:iele,14a)~:
rllaty. pl'iebiegt . dre$Z'o~~
.

,i,

__ B.,zwzględhie f *,apani i'a~ję.'-'-, l'ze..
, alsa
t:a'miała, .' .,. . . . .
......
Id!; -:. a.le po .tylu latach pobytu VI jednej i
- ~ Widziała pani.kały) ~ rzekł•., 1~"
tej samej· ó~ulicy; .:todd8j~ bienawiś6 do' pię ciągnęła ją ze sobą w strpnęowegoJllunx,
Małgorzata slu~hała ze zdum:i.niem.
.który okalal przepaść •. Pd;~z '. kwadra.tl,s&~t
- Więc pani tu oddl:fwna)'
tak z r~k:oma'opuszCZOneml na parapetł~~
-- 'Mieszl,anl tu od czasu, gdy byłam trując się w mrok rozpadliny. .
• . ~ .'.
mał" dziewczynką. Myślałam{że Joe .zdt\żył
'. ,. ~ P Qwi~na pani. kie~y. w:ybr~ós,~ .•. .~.
opowiedzieć pani o tern wszystkiem: &trastny ,klms na .. wycleczkę łódką. lobeJ~zec' t8 111 tą
z niego plotkarz,
.
.
stronę skały. Mówię pani, ja.ldn tfimt~le, . :~o
~ t oe? - Zdumienie Małgorzaty \r();slo~ komórek w . plastrze miodu, ';-""'. odezw.ała}ł~~
-- Dorożkal'z, wywiadowca i nowinkarz Olga. - Tuż przy samem morzu otwler;tl~t~
naszej okolicy.
gr,otaf .. która -twę:iająp się. w podziemny kory"
,
Spojru~la na hotel Larwes i nachmurzy~ tar:z: •. podchodzi aż pod ho.tel,Kiedy pr,~Y~
la c z o l o . . . . \ .
.
, , I pływ ies,t szc:tególn~e . wysoki jaskinię. z;a1ewt
- Czy pa.nl WIe, Jak brzmlała dawnIe) I woda. Nie pojmuję dlaczego Daver nIe nap
nazwa tego miejsca, 'panno Belman? .,Przyby· sze o tem WS2,:ystkiem ksi~żk:i.
.:. •.'~.
(.D~ -tek Łez" - IooChatcau des Latmes"
~
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·, Przez la

plersclonka, potrzebulący pH.~n~ędzy, woh:::-:,!
c~ego szczęśliwa, a raczej nieszczęśliwa k') .. I
ble!a c~fa s.w~ ~kargę dla honoru. ro.dz~ny i I
WYKu~ule ~lersclon~k: . Ra~ ~radnle plerscl.o: i
nek c?rka jego, włascIClelkl, Innym. razem .le} \
szwa~ler1 to zn<;n,v. b~at, wnuk lub slOstrzeraec l
I tak,. ze wSZYStkl~ lUZ , l0!llb::ł~dy
Rotterdam\l J
l znaJą ten skarb l umowlły Slę co do wyso"'j
, .Z chwilą wszakie,gdy znalazczyni przy! kości pożyczki, iaką mają na niego udzielać.
niosła swój skarb do domu, prawdziwe niesz Ile w ten sposób. znalazczyni nie::;zczęśliwego
częście zamieszkało pod jej dachem, każdy pierśdonl\a musiała już za niego zapłacić ra..
bowiem z członków licznej rodziRY uważał, 'lem z procentami - Bóg raczy wiedzieć.
I
że skarb .ten. powinien, po śm}erci jego właś~
\V tych dniach,. znów policja ro!t~r~am'"
cicielki J jemu· przypaść W 1l:dzlale! czego skut ska zaalarm~wana była .przez . wła~clclelkę I
kiem.,. stały. 'sięcią~le zatarg! rodzmne, ',a na" skarbu. W nIezwykle bow.leln taJem~lcz~ spo
wet często 'i bójki.
sób pierścionek wydobyto x zanlknlęte] na
Nie k·oniec jednak· na tem f . kosztowny dziesięć zamków ~zkatułki, w któ~ej jest prze
bowiem pierścionek jest wciąż kr~dziony, wo c~0'Y>:wany. Ale 1 tym ~aze.m p~hcJa~nalazła
hec czego właścicielka jego melduje o kr~" pH::r~cl0nek w.lon:ba!dzle ,,1. 'Yys~edzlła z!o ..
dzieży policji. która za każdym razem odna].. d~lela w ~S?bI.e zlęc~a włascIClelkt,.
I z1!0w
duje skarb w 'jednym z lombardów Rotterda bIedna. kor:!e~u:~af '\Ąl1~rna,,~onoroWl rodZiny,
mu, przyczem okazuje się, że. zawsze~ ~p;aw; wykupIła pu~rscl0nek 1: conlęła skargę·
cą kradzieży jest ktoś z rodzmy wlasclclelki
•

. PrZed kilkulafy pewna kobieta w Rot..
tetcamie znalazła na ulicy bardzo kosztowny
pierścionek. platynowy zpedą i ośmiu diamenłami. Uczciwa znalazczyni odniosła pier..
ścio~ek .do komisarjatu palicji, ~ikt je~~ak nie
zgłosIł SIę tam po zgubę, ~dy 'Ylę~ .mInął tern;in oznac'l0!1Y przez pra~of. plersclonek itał
slęwłasnośclą znalazczynl~ . '
.
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!mche na motocyklu

Zup?łnie oryginaIJJ.Y rekord. zdobył po
wien Anglik: nazwiskiem H. S. Perry. Prze..
płyną: oii mianowicie k.f\uał La Mauche JAS
motocyklu; llmOC.:;vVanym na dwóch .. pływ::!<i
~':ach-pontonach. PrzebtIzeń z Dowru. 00 Ca..
lais i z pm.Jtotr.:m przebył Peny w ciągu sied..
rniu godzin i 'J. w\."t~ie,~{;~ pięciu minut, twier..
dząc, że t~~J1 n"
:udzaj sportu jest nie,i;wy.
kle przyjemnym In emocjujq<.'ym.
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Niedźwiedzie

Pirenejach

W górach pirenejskich ukazała się niebywała dotąd liczba niedźwiedzi. Pasterz, ktÓ«o
ry w wą\Alozie Laque pozostawił swe stado
bez opieki w ~jąg'j kilku dni~ stwierdził po

powrocie brak piętnastu sztUk:I Niedźwied7.ie
atakują nawet krowy, rzucając się na llie.

kiedy te leżą spokojnie, lub tei przerażając
je rykiem swoim; wystraszone krov~y rzu~ają się
do ucieczki i wpadaj~ w przcpa~cieł gdzie
~ast~pnie nie:ł~wiedzie je pożeiają.

o

Dnia 21 września b. r. odbyty się wc
Francji zawody balonowe~ Między inne mi
miesięczniku .niemieckim "Atlantis" na pólnocYI czy też na polu dniu jest on startował znany nam z międzynarodowych
znajdujemy ciekawą charakt~ry~tykę Amer~" wszędzie i zavllsze jednakowy: nakazująeYg zaw{)dów baionów wolnych w Poznaniu pilot
kan pióra prof. G. Lowesa Dlcklnsona z unI- zazepny. bez skrupułów, samolubny, zarazem Marceli Noguer. zdobywca pierwszej nagrody.
dobroduszny i brutalny, dobrego serca, jeżeli którego losami poważnie niepokoi się obecnie
wersytetu w Cambridge.
.
.
Przesiedlone do AmerykI - pIsze prcf. mu się nie przeciwstawit;, bez litości wrazie F rancia. bowiem dotychczas nie daje znaku
Dickinson- wszystkie te typy ludzi, które przeciwnym, amGitny, pew'ly siebie, czynny życia O subie. Nie ult;ga wątt,.:tliwoici, iż ule~
osiadły VI Europie, powracają do pewnego ty..
i pracowity CHai)::acy. inteiigentny i ograni- on w·ypadkowi. Dnia 23 września w okoHcy
pu pierwotnego, któr~. rozwija się z ~iezró.w czony, pełen do'wc~pu Iodzime~o i nie do Kamentze w Jugosławi zauważyli okoliczni
naną siłą i peknią. NIe wytwarza SIę żaden I wiary niewyksztalcony, nie Bz~ntl~<'::;y t",,,Torów wie:Śniacy. jak pod wieczór spadał balon, lecz
typ nowy, jeno rozwija się na .nowym grun-' ducha, ale lubiący wybryki mądr~; człowiek, bez piłota w t.OlłZU. Przywi~zana do liny fla..
który nic nie ceni. prócz powodzenin~ nic. nip. gs francuska uŁ-wil!rdza w przekonaniu, ii był
'de typ pierwotny VI s~osób. ,bUJny.
.
.
\Vystarczy przeastawIC
Amery.kamna: uznaje, prócz dcścignionego. realnego i na lO balon Noguera. Znaleziony w koszu baroCzy na wschodzie, czy tei na zachodzie, czy czasie; typ człowieka konkretnego, którego graf wykazywał, iż baloJ!) był na wysokości
nle oSchodzą, ani nie męczą za~tadnienia ży 5000 metrów. Jakiemu wypadkowi więc mógt
cia du(',bowcgo, który jednocz('śnie panuje uledz Noguer? Przypuszcza się. iż 'N nocy,
nad metodą i jes\' n:i~wotli1~:cm objektu i dla- kiedy
peJcza.
przekraczania gór dynar"
tego świat zdobywa; ktńr:7 nie zna. zagadni€.11 skich, bai0u uderzył koszem o zbo~ze *,óry
i ~wątpicnia, dzi~~Dko o tlH.2skuhtŁurze ezlowi€- tak, iż pilot by! z kosza wyrzucony, balon za'
ka dójtzałego, nagi Europejczyk pierwotny, na sk.utek tak znacznie zmniejszonego ualastu
~pńskiego
tak, że widać, czem jest rzeczywiście: dra .. podskoczył momentalnie w górę_ Poszukiwapieżnem. bezmyślnem, naiwnem. przedwcześ nia za za.ginionym pilote;n są wielce utrudni onie. dojrzałem i zręcznem zwien:ęciem.
ue, poniewa.ż Iliewiadomo.· jak. długo po wyOd listopada ....... nowe komplety
Trzeba przyznać, że prof. Dickinson padku tym balol~ unosi·ł się jeszcze W powienie szczędzi swychkrewniak6Yl!: p02:a oee"j trzu, a ponadto wypadek ten mó~ł się wy'"
Cg niedziela ~ łJ~E:kCJEPF.AKTYCZN:E u
anu.
w
niedostępnym
terenie
górzy(clostępne tylko· za uprzednim zapisem)
J darzyć
stym.
,.......
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wyjątkiem, że miejsce samolotu zastąpił stagnknia były s:lnk-;;sze aniZeli su~estia i nie
tek. Niemniej jednak sugestja lotu przejawiła dopuściły do tego, aby znienawidzona przy'"
sią w wyleceniu w powietrze wskutek otrzy.. I jaciółka wyszła zwycięsko~
Z tego powodu
manego ciosu. Także sugestjamotoru,zawie.. we śnie zmieniły się role.
szającego nagle swoje czynności, znalazła wy
Niemnie interesujący był wynik trzecie ..
raz w marzeniu se:nnem.
go ekspzrymentu. Osobie, poddanei badaniu,
Wiadomą j~st rze,cz~1 jak wielką rolę o~.. ł
Drugiei osobie~ 23-1efniej dziewczyn.ie: zasugE:fował hypr.otyzer ZWIedzanie jednego
grywa w zakreSIe marzen sen?y~h s~ggestJ~. zasugerował hypnotyzer następujący rozkaz, z muzeów paryskich. Specjalną uwagę Z.ytiTO",
Problemet,n :tym ~ nowe m,. n~swletl~nlUZaJ- Mają się odbyć jej zaręczyny. Zjawi!l się na- cono na giiotynę z czasów wielkiej re"volucji
mowalos1ę osta~nlo lopdYl!S~Ie To'W~rzystwo rzeczony, ale ku swoiemu przerażenIU ~rze- I a naSb~l)nie na witrynę, w której znajdował ~lę
~lł. b.' a. d.a.,.ń "psychl.czn.. y. c.n. W. lab~rar~Jum. te.~o Ikonuje .S.i ę l że za.pom. niał w domu pierś.clOnki średul0wiBczay pas czystości. - Sen ukształ
Tow:arzystwaf P?zostającego pod . Ine~o~nlC- zaręczynowe. Wtedy jej przri'.lciółka wyjmuje tował tę ciekawą sugestję w następujący spo
tw:~zfHłnego. psych~loJ~a, . H~rry.. rrlDzes, I Z wielką usłużnością ze swoJeJ torebki dwa sób: Uśpiona znalazła się w pracowni krauctymotlo ciekawe dOSWla?C~etl!a, la~ ,bada.- I pierścionki zaręczynowe i podaje je młodemu wieckiej. Na stole spostrzegła olbrzymiej wielma.' na....... ~~~e~~yw~em prZe?:eslenlu mysh. Oto II człowiekow.i. Ten bierze je, leci z~mi~st ~a.- kości
nożyce. Krawiec powiedział jej, że te~
kilka wyntkow tych badan.
'. ręczyć SIę Z narzeczonąf zaręcza SIę n1enu z mi nożycami można odciąć komuś głowę i za
'. Jednej z os6b f poddanych eksperymen- jej pr~yia:iółką. Ona. ie.dnak byp~irnn~ej' n~e demonstrov.rał jej to na wielkiej lalce. Potem
towi, zasugerowano krótk? p~zedzaśnięcie~ okaZt;le. nIezadowolenIa I.wychOGZl z aumnle I chciał ją namówić do kupna sZ~~lró~k~, lecz
na~tępującą wizję; ZnajdUje SIę n8; salI1c:lOCI~ podnlesl~~ą głową,. z~ SalI..
i ona wzbraniała się prze~tem, N~en:u~lej zn;,!,~
pallterskiril i nagle motor przestaje dZlakac,
Tresc snu, ktoty nastąpIł po" Jej su~est1, szono ją do przymierzema sznuro~k11. w ki.Oa maszyna poczyna spadać ~wałtownie w ukształto","ała się wspos6b nieco odmienny. rej czuła się bardzo skrępowana l nreszczę~
d6ł,Osobnik, poddany~ksperymentowi, spa.. .....,.. Dziewczynie śni się, ":le znajduje się w to- śliwa. .
. 'ł'
l
W śnie 1.Vl11 gilotyna zmIenI a SIę na o ..
da do kanału La Manche i zostaje uratowa.. warzystwie i mają się odbyć zaręczyny jej
Sen t który nastąpił po tej sugestji, ukształ.. przyjac~ółkif. której ona. w skrytości .se~~a nie~ brzvmie ~ożydef które jednak posłu.żyły. do
łowił. się w nast~pujący sposób. Dany osob.. ~awld~l,. L~~z s~ma wykrada przYJaclołce Z l teg~ samego celu. co hH!ltO. na,rzędzl~ ~mHzr'"
nik~najduje się na. luksusowym statliu pa~~- toreb~l. plersclonkl ~aręczyno~ei a gdy przy .. I ci. _. i...~ as czystości zamIenIł, Slę w. e sn~e, na
źerskim l'nagle jeden z towarzyszy podro~y C~OdZldo uroczyste) ceren;o!!J;, ~a~a zaręc~a I sznurówkę,do .k~órel1 nosz~nla chCIano S~:i,cą
zadaie.•mu gwałtowne pchnięcic f w ~astępstwle Się z '. narzeczonym przYJaclołkl l dumnIe II zmusić worew Jej won. Było to wyniKIem
podświadomego przekonania. że nie d '~,,'~ałaby
którego wylatuje on. w powietrze lpO zakre- opuszcza salę..
.
~. • .
.
nosić
pasa cz·ysf,ości.
śleniuwiellde~ołuku wpa~~.w wodę; poczem·.
.' ~et1 te~ J~st szcze~oln~el cha.ra~ter~st~~ !
Wszystkie te eksperymenty nabi :,·ją ter~:i
zostaje uratowany przez łOdzmotorową.· Gdy ny." szy~tkle .lstot~e znamIona s.uges~
, !
łódź chce go przewieść napowrót na stl!te~·l stafyw nIm utrzym~ne, ~le przebIeg. z arze~ i większe~o ~nf.czeni3ł że su1~~stje r-:' zosŁały
moto. r zawodzi. Sen ten przerobił, jak WIdZi,"! dozn.a~ katego:yczneJ~ml~ny. SJ~ł~ cię to Wl : poddane słownie, tylko za pomoc '. przemesie
my,wszystkie rze~zowe dane sugestji, z tym docznle na tel zasadzu~.ze- po SWla ome pra nia mvśli.
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października -

Sabiny M.

~

Teatr Miejski: -

I pieJ
straciło zaięcie 1327 bez robotnyeb, a otrzymało praeę 93
Na terenie Państwowego Urzędu Po., w ubiegłym tygodniu 9203 bezrobotnych. Za~

średnictwa Pracy w Łodzi (miasto Łódź i po-· pomogi ze Skarbu Państwa pobierało ...... bez~ wiaty) tódzki, łaski, sieradzki, łęczycki i brze-o robotnych.
.
ziński w dniu 26 października 1929 r. było
' Pracowników umyslowych . bra~o zasiłki
ł w ewjdencji zarejestrowanych bezrobotnych doraźne 43.
19.162, w tern W ,sarn ej Łodzi 13.392, w PaW ubiegłym tygodniu straciło pracęnz.
bjanicach 1441, w Zgierzu 1881, w Zduńskiej terenie Łodzi 1321 b~zrobotnych, otrzymało
Woli 561, w Tomaszowie Mazowieckim 1501, pracę 93, wysłano do pracy 96. zdjęto z ewi
w Konstantynowie 68, w Aleksandrowie 100, l dencji z innych przyczyn 973.
w Rudzie Pabjanickiej 218.
I
Urząd rozporządza 18 wolnemi miej.c:am~
Z zasiłków korzystało w ubiegłym t y- 11 dla robotników różnych zawodów.
godniu 11.335 bezrobotnych.
4 bezrobotnych otrzymało w ciągu ty.'
Zapomogi ze Skarbu Państwa pobie"j go?nia ~.niżk~ kolejowe na przejazd kolejami

Artyści,
Pamiętniki łzatana,

i

eatr Kameralny:
Karol i Anna..
WIDOWISKA
Bajka: - Ghetto.
CasiI1o: - Ulica grzechu,
Capitoh .- Dlaczego kobieta zdradza ..
C:zary; - Dalsze dzieje Tanana.
Corso: - Kapitan Hazart~
Grand -- Kino: - Z dnia na dzień..
Luna: -Miłość lc.ięcia Sergjus2ta.
Mimoza: - Całuje twoją dłoń, nutdame,
j

ralo - bezrobotnych.
W samej Łodzi z zasiłków

,.

Obława.

Odeou: F alace: -

Cohn i Kolly w haremie.

i

~

f±!

4

e

Nocne dylury aptek.
w nocy dyf. następujące aptekI:
M, EpszŁejna Piotrkowska 225.
M. Bartoszewskiego Piotrkowska 95.

Dziś

18

.

nęła.

Straty wynoszą 20,000 zł. Przyczyny pożaru narazie nieustalono.
Energiczne dochodzenie w tym kierun..
ku prowadzi policja, istnieją bowiem poważ
ne poszlaki; iż ma się tu do czynienia ze
zb;rodniczym podpaleniem_

~łra!lne !~Dt~i ni~o~łroiooi[i IflY Jfl[Y

M. R0zenbluma Cegielniana 12"

S..rów· Gorfeina Wschodnia 54.
J. Koprow;- 1iiei!o" Nowomiejska 15.

się hami

W dniu wCltorajszym zdarzył się w fa~
bryce· Grunsteina przy ul. Matejki 9 mroźący
kre"" w żyłach wypadek który sp·owodowany
został nieostrożnością przy pr2\cy, W fa bryce
W dniu dzisiejszym o godz. B.. ej wlecz. tej pracowała od dłllżs:a:ego już czasu na oddziele przędzalni 32·1etnia Stefanja Sliw kowsw lokalu Polskiej Y~M.C.A. w Łodzi, Piotr- ka
zamieszkała przy ul. Zielonej 37 na Bal'ukowska 89 prof. J. 'K. T argowski wygłosi od.. tach. Sliwkowska Jest matką c zworga dzieci i
czyt .na temat:·
:zamieszkiwała wraz z mężem.
Od dłuższego już czasu między malżon...
..,Kierunki współczesnej polityki Angl j i".
karni Sliwkowskiemi dochodziJ'o .do ldótni na
W eiŚciebezpłatne..
tle :zazdrości. Aź wreszcie Sliwkowski przed
'.
-.M··..
'
{ot,."
dwoma dniami nagle zbiegł z kochanką swą
pozostawiając żonie, swej czworo dzieci dla
których
sama llie była W stanie zarobić.
Wobeo ~karg mieszk'ańców ulicy Ce~iel..
Powyższe strasznie podziałało na Sliw..
nianę}' na' niedostateczne oświetlenie odcinka
kowską i w dniu wczorajszym przybywszy do
(tej ·ulicy pomiędzy Gdańską a Piotrkowską.
pracy zdradzała silne zdendrwowanie i nie~
Wydział. Przedsiębiorstw Miejskich pole- moźność wykonywania czynności przy maszy"
~1ł Gazowni Mieiskiej. wzmocnienie oświetle .. nie, Zapytywana przez kależank:i pracy o
przyczynie roztargnienia niedawala ona żad
niana .tej przestr~eni.
I
nych konkretnych wyjaśnień, lecz zalewając
W tym celu zainstalowane zostaną Iam~
pygazQwe O 6. płomieniach.

zbliżoną

O.OOwietlaule: ulicy Cegielnianej

I

~

"tonika poUcyjna

wtajemniczać się w

przyczyny zmartwienia powróciły' do swych
maszyn i w pewnej chwili krzyk przeszył po..
wietrze który dochodził od miejsca pracy
Sliwkowskiej. Oczom obecnych przedstawił
się straszny widok obok, maszynyletała
w kałuży krwi Stefanja Sliwko\Vska z oderwa~
ną lewą ręką powyżej łokCia, zair tryby maszyny były pokrwawione dookoła któryc!
obracały się strzępy ubrania i ciała SliwkoVi
skiej. O zajściu tern zawiadomiono adminis
trację fabryki, przy pomocy której wezwanp
Pogotowie Kary Chorych. Lekarz po uą~iele"
niu nieszczęśliwej kobiecie pierwszej pomocy
odwiózł ją w stanie dość niebezpiecznym do
s:m::pitala im. Poznańskich.
Zajście powyższe wywołało wśród kole..
ianek i kolegów pracy przygnębiającewra~e..
nie cieszyła się ona bowiem wśód ·nich Jak
najlepszą opinją..
(p)

,;:'},

I

oparła się o maszynę lewą ręką
do try ~ów tejże będących VI ruchu.

Koleżanki niechcąc

Odczyt.

c\

...&

p

W czoraj około godz. 5-ej rano we wsi
Szymczyce, gminy Czarnocin pod Łodzią w~
buchł pożar w zagrodzie nieiakiej J6z efvi
ił iejcherczyk.
.
Mimo intensywnej akcji ratowniczej ~tra"·'i
ży z C~arnocina i KruS:tewa cała zagroda> I
wraz z inwentarzem żywym i martwym spło- J

.1II!!'1II!!'~•.•--~oOol-.~~-

3;

panstwo,weml.
korzystało

I

Resursa: -- Rasputin i kobieta..
Wodewil: - Kapitan Bazart.
Zacheta: - Wołga. Wolga.

aitimt1ŚÓa tiie"tące.

lilii!

iIi

TEATRY
Teatr Popularny:

•

iczBppzejBchauia

prz BZ'paciqg

W dniu: wczoraj~zYlD zaalarmowane zos- l mu' pierwszej pomocy odwieziono go karetką
talo
~dgotowie
~iejskie do.,~ypadku~rzeje... :po~~towia do s~pitala św. Józe~a ~sl~b~'k
Bojki i rożprawy
chanl;;l przez pOCIąg na trasIe C7.~,rnocln-.Ka.. dZIeJą utrzymanIa go przyzycluwskute .
Nocy ubiegłej na ulicy Tepera przed do- role.w. Po pr~ybyc:iu n,a, ~j~jsce lekarz po~o- nadI?ierne?o upływ~ krwi .. Tajemn.i~ym . tyQl'
mem nr. 16 ~ 31 letni Stanisław W oliński, towIa. zastał Jak Sl~ poznxeJ o~azało, 20-letme-, 1?rzeJech~.nlem . z!11nterespwa,ł! ~lę·
~d. . . ~.'.'
dorożkarz, zamieszkały przy ul. Zgierskiej 107 go Bolesława Cho]m~aZanlleszkałego przy sledcze l zachodZI podejrzenIe ze. C~oJl!
został przez nieznanych sprawców pobity tę" , u!~ C~mera 1. w Ł.O'dZIZ· raną głowy :r;ała"ma~ l rzucił się pod pociąg: celem pozbawlenl~ ,Slę
.
.
~)
pern narzedziem i odniósł rany głowy i obra.. :mu nog oraz krwotok płuc. P o udz.ieleniu życia.

no2owe

w,. .• .

I

żenia ciała,

WezWallY lekarz pogotowia ponaloże
niu opatrunku przewiózł rannego do miesz- I

kania.

l

Na ulicy Aleje Scheiblera w dniu wczorajszym o godzinie ,23-ej

•

I

napadnięty

został

29 1. murarz Feliks S"viątek, zamieszkały przy
ul. Częstochowskiej;i,d kt6rego nieznani spraw..
. ey pokłuli nożami, zadając mu rany cięte
w kl~dkę piersiową i plecy.

Rannego oplywającego krwią~

przepro..

Niejednokrotnie jui w

ostatnim

czasie

donosiliśmy o epidemji :zatrucia się. grzybami
które to wypadki nabierają ostatnio zatrwa..
~~y~u~~
i
Wypadek zatruc·ia się nieodpowiedniemi
grzybami zdarzył się znowu, ofiarami którego
stały się trzy osoby.
\

Przy ul. Nowo .. Cegie1nianej 108 zamieszwadzono do lokalu 'III Komisarjatu. Policji.'
kuje
l~odziDa Brzezińskich, składająca się z I
gdzie wezwany lekarz pOgoto~Nia nałożył mu'
i

opatrunek poczem przewiózł do
mie iskiego przy ul.. Drewnowskiej..

szpiit!-

męża źony i dwojga dzieci.
. ,
Onegdaj w czasie nieobecności Brzeziń...
skiego który stale ja.ko kolejarz jest w :roz-

jazdach Brzezińska zakupila grzyby i przygo" 1

p

b

fowała z nich potl"lwę na obiad. Z~led'-ił
po 15 minutaCh spożycia g,r"xybów ~a1"Ó1fno'
właścicielka mieszkania 48.. 1etnia Florentyt1tl
i dzieci jej ZO·letnia Helena. i 3 ..1efni b~:
Henryk poczuli jednocześnie strasz.ne . ~
tak dalece że pomoc lekarska stała Się nIe
zow.nąr ~~al~rmowane wypadkie~ tynt
towle mIejskIe przybyło natychallas.t na rn 'e"
sce lekarz którego poudzieleniuoharOIXlJllo.
odpowiednich grzybów ~pierwszej pomocy)
zostawił ich na miejscu.
'p

por:

=

: .,: ": =.

.. ROZWOJ" Niedziela 27 października J 9.29 r'"
- rw-=.

-~.

'_

t;f'1U

t t

ljt

bija się bardzo uiemnie na gospodarce miast.
. Niektóre Magishaty są nawet w takiej . sytu. acji, że nie mają pieniędzy na wypłatę pensji
; ur~ędników.
.
"" ," Wszelkie represje stosowane, wob~c
pł,tdnikównie odnoszą żadnego skutku, po ..
. ro.eWaz płatnicy rzeczywiście nie mają pic..
;pJędzy na :płacenie.
W óstatnim· czasie zaczęły coraz lic:z-

czasie specjalna komisjazbf!lda stosunki finansowe m. Koła, celem ewentualne20 przyj..
ścia z pomocą samor:t>;ądowi tego miasta, tudzież pomoże do dalszego wystawiania weksli.
(p~)

państwo

Nowe

F aństwo kościelne ma już kilka rekordów. " , ' <
Najpierw jest zewsz.ystkich na świ.cie
Dajmlodsze bo istnienie swe w dxisiejszej for..
roie liczy zaledwie na dwa miesiące. Z oko lei
·jest.,- jak się zdaje ...- najmniejsze' a jednak
kto wię czy nie najbGgatsze w· zbiory artys ..

l

I

I
\I

r

Wart. Tranzaktje W

'·P,apitny:. procentowo

B pr.. l. Z_ B.Gosp, Kraj 100) 1J
5 P 1". Oh. kom. B.G. Kraj. 100, ~
~·,:pr. L.Z.Pań~ B~n1·Roł..l00 i

Konwenyjna 100
10 . pr•.. f(oIl.w. Paz. Kolej. 100
',. ,~~ pr.:.;P~i:;,Dol.1919..;1920r 100
. ',Spr Poi:. .Kolejowa
100
·.>;~·5prPoi. Prem. Seria II
z 192Cl :;
pr.Poż.

.

1

94.00
94.00
94.00

'N

zt
..
dol.
fr.

67.00..:.60.00'92.00

dol.

60.00

5u.OO

7.asłat.D&

l:lsb

~ .. pr. Tow.k.red.Ziemska 100 :tł~

~Jł, pr.

".'".

f.,

.,8j>t,,,,,.

"

..

42.25

ł 00 ,.

4/.75
75.25
44.25
63.75
'59.00

leo"

:. '~ht'pr~
listy· zast~ ŁodZI 100
; 4' .pr , . . ',. . \\ ars!l 100' łł
8 ' pr..
listy żast Łodz'i 100 .

SP

SP

:;, . . ..... Obligacie
,.-"",-,!"

6

P~i. Konwersyjna
,m, Walsz, z 1925r... 100 zł, ,
pl'. Poi. Konwersyjna
'
• Warsz. z ł 926 l. 100 "
_.pi" Poi,Konw ersyjn#
.m,Wal'sz!J z 1~26, r 100 ,.

Chemiczne
..

GrodzIsld . .
. Ił
Kijewski ,. SGholtze/.
~PUls·; .•
.,,' J~

11

•

.~. 'l!Jelttrre%Jle
' 11

,,"

;Gr6ćfek'

Kabel..

rta i Swiatło

\f

,.

.. .•

n em

Ił

Naftowa
Polska Nafta.
StandartwNobeI

.,

~

lO

fi

10

II

ił

• 50 łł

Dziś

zł.
25 "
19'

"

•

"

II

"

jI

,

'

Ursus'
Zieleniewski
fi

•

A

I·

41,75

.

I

W związku z 08tremi mro:;;'<.di. jakie VI
roku ubieS!!łym nawiedziły Pragę.wkoiach
miarodajnych powstał projekt. zaopat~zeni~
wa1lonów tramwajowych W speCjalne pIecyki
elektryczne. Projekt ten, - jak: podaje prasa
czeska, - uskuteczniony zostanie ju~, w r<?k.u
bieżącym. Mianowicie zarz.ąd tramwaje,": mIeJskich w Pradze postanowlł tytułem proby u"
stawić piec'Yki elektryczne w 70 wagonac~l
a o ile okazać by się miało, ż~ ur.ządzenHi
takle okaźe się celowe, to w pIecykI elektry . .
czne zaopat rzone zostaną wszystkie wagon}

Fabryk Wyr,,' Włók
Zawiercie , " .'. 30· zł.
L.yrard6w _ .. •
• •

#

~',

Syndykat Rot Warsz.
Spożywcze

II,

11.

"

,

,

,100 II.
. 25 ..
4(' .•

,

tramwajowe.

Przedsiębiorstw różn

I

Legluga.
Bristol .
Majewski i
Lombard
Pustelnik
11

;;

.. , . .. 105 zł.
,,665 ~
•

•

..

S-ka. . 35 ,.
.,
.

',. Wielki kram"

(} pal·ariia:-- framwat~~

*100"

daberbusch
Herbata..Szumilin
Spirvtus.,

Hop~aca

/I

..

li.

i

w przekładzie Florjana Sobieniowskiego~
Bilety już do nabycia w kasie zamawia6'
w kwiaciarni SalwYłMoniuszki 2.
Jutro•. poniedziałek1 .. RywalełC czwarht
przedstawienie dla Związków robotniczych.
Początek o godz... 7.30 wieczorem.

50 10
• 15"

~

godz. 8:30 Wiecz.

Wattersła

popularne ".V-l czepku urodzony" W ... Rapac. .
kiego (syna).
We czwarlek! dnia 31 bm. odbędzie si~
na scenie Teatru Miejskiggo premjera ~z8ła-:
wionej już dziś w całej polsce i za~ .3
aktowej komedji Bp Shaw'a pl.

"

,

niedzielę ·0

sztuka

"Artyści ff •
Dziś o godz. 4 popoł.· przedstawionie

5 ,.t

II

w

wstrząsająca

• 50·~.' ;

,

Sta'U'uthowiee "

Jabłkowaci

00 ,.
10

Teatr MIeJSld.

i zakładów
hutniczych
Warsz, T ~ Kop. W ęg. 100 zł,

P~ze·dsięb •. Handlow.

.'Pol. T ow.. El~k. P. T.. E 30 "
Boow~ Boved.
«
• 100

nia. Wobec powyższego ~~ilisterstwo Skarbt!
wystąpiło· o kredyt dodatko.wy w wysok?icl
1,100,000 zł. na koszta ZWiązane z drukiem
!lowej emisji blankietów w~kslowych.

Kopalń

Borkowski .•

PI

póre~1J\iia'

."

SP

85 zł.
\

..

zł.

130 "
12.50

~lekt~~ .. n'ąbrow. ,,"

..

25

lO

II

r

II

50

100.

•.

,. ~ llektryezą,osćc

78.50

50",

jI

,'$trem.·..

.

157.60
'
,

__

Ce~ata
. ,.
Sol~ .~otiĄsowe

;5pie;ąs

11'9.00

(niedziela. d.. 21

..

tJ

fi

dzisiejszy'1ll -

przez dziesiątki lat duszpasterzował ć w naszym mieście."
,,
". Na żałobną tą uroczysto&:: Dprasza
wiernych nasz~go grodu
. Komitet budowy ponn.Uka..

Modn:ejów" •
50 "
Norblin •
95
Orthwein _ • .
25,tu
50zt·
Ostrowiec Se.r_. BI.
Parow'óz _ _ •
25 "
- 25 n
Pocisk' .,
Rohn: _ _ .. I ,
25 ,.
50 u
Rudzki , . .. ..

_'
. Bankowe·
:Óyiłkóntc:rwYA
100 zł.
,., lj~ndlo'Wy, • 4 " ~ 100.
. Polski
. . • • 100 łł
;"Pbt rzem we Lwo'wie 100 ,.
,La'chodni_
25 "
. Z..~: Sp.,?:arob
100 fi

Karola Szmi,jla

Fabryk. cementu

Lilp,op

Aktje

P

w dniu

ja.,

października) o godz. 3 i pół popoł~dnlu po..
poświęcony będzie' na .' Stary~ Cmentarzu
pomnik ks. prałatl? Karola Szmldla, - który

Firley.
51
,II
"
,
10 zł.
ł'..azy ...
,,~
Wysoka, .. .. " . 100 H

Cegielski

..

Sit)

...

pr8ł~,ta

pomnlKa s. Pll

Zapasy blaU!~i{;~Ów wekslOwYch przygo4
towane przez Minister~twG Sk~rhuf, okazały
się w bieżącym roku budtętowym ~1ewystar"
czające, wobeC' ~większonego zapotrzebowa-

nom
Fabryk cukru \
Chor' arów ,
,100 zł.
Ciechanów" . . , : 40'ł
Czersk . . "
10 "
CzęstoCice • " : : 100 ..
Gosławice ~
h"O 1111
" 10 ..
Michałów .•
Warsz#T" Fa.br. cultr. 10 ~s
9

Poświęcenie

r

\Var~.

Fabryk MetIowych

,

... ·,~J,fi'pr.
l.

l

OFI

Ilntytb

f------____
'Dnia 26 X__

sprawę mniejszości narodowych.

Ą

tyczne. J~5t też moie najbardziei ś!ódlądov.'·c,
gdyż mieści. ,się niemal w &ercu - co prawda
-innego J:'aństwa a mianowicie włoskie~o.
Kto wie czy nie jest też państwo kościel..
ne najbardziejnal'odowościowenl gdyż na
ogólną liczbę swych 518 mieszkańców ob ej..
muje aż 11 różnych narodowości. Wprawdzie

AfiSZA 'SKA ClE

nie jest nawet katolikiem.
.
~~zecz ciekawa xe państwo kO§C1elne
jest bodaj jedynem na świecie które nie posiada ani jednego :żyda.
. . .
Niedługo a mO:':e państwo kO.~lelne rolet
będzie także swoją obC"cnie barazo mQdną

I

do kolonizaeji

.t

p-____
non'l.'

Lł

l

l
li
.

~

....

n~jwięcej jest tam \Vłochów tu).389, a. ~
nich idą Szwajcarzy w liczbie.· 1t3 (przewa~IUc
członkowie gwardji). Cbywatelstwo koi,:i~lne
posiada jednak: pozatem 11 Francuzów 5 NIem"
niej wpływać skargi do urzędu \vojewódzkie .. : ców I. Hiszpanów a ponadto iyjt: tam 1
go na tOI ze_Magistrat m. Koła protestuje od \ Ameryk~nin Holenderczyk Austriak Norweg
dłuższego czasu własne weksle.
' BelgiJczyk i Abisyńczyk:,
Ja,księ dowiadujemy w najbliższym
Ten ostatni nazwiskiem Hagos Fessuh

Ogólna depresja gospodarcza kraju .od-

-

:

. .100 ..
,50 ."

II"

iw

lWI

JtWiiSłJj

!

••

"

r

'.
f

ff Ni-ed'ziela 27 października 1929
......»
ROZWOJ
.
-

"1"{lf\',

, J; J",~,

Nr.
298
.., ..

1"

--

ł' ~/Ar ...........,...........

kc•
r

ia 31

1'928 r.

i

Zł~

'Place
Budynki

f

jo,

i

Tory,
•
•
_
Sieć' kabli podziemno

Tabor

.

Maszyrty

'.'

'

"

•

przewdn. jezdnych
.

Urządzenia wodociągowe
Urządzenia warsz~atowe

Inwentarz

.
.
Zaprząg, pojazdy i samochody
Magazyn.
• " .

Ka:sa

.

•

.~..
~
wartośCiowe,

Papiery,

,-

•

-

•

li

• .

"

-.
•

. "

f

"

Ołuźnicy

'~

.-

.

Su~7;p~zech<?dllie

p

.

35.000'J-

3.684.205,;67
184.759,79

p

łł

.

15.727.500,-

1.933.475,02
235.142,63
110.000.110.000,276.000,55.147,70

II.

35.00",490.tOO.-2.071,7\
8. 563.943AO

'prżerachowaniu bilansów. ( D. UJR. P. Nr.
38/28 poz~ 352}:lRuzupelnienie kapitałów

490.000,~

Papięry ~artośc~owe w depozycie

.

Fundusz budowlany

,

Wierzyciele.
.
.
•
•
•
.
•
Rezerwa do dyspozycji Walnego Zgromadzenia,
które uchwali' przerachowanie bilansu na
podsta wie Rozporządzenia Prezydenta Rze ..
czypospoliteJ. żclnia .22ma:rc8 1928 r. o

78.752,91
53.088,---'

Akcje 'w' depozycie czlon!~ów Zarządu pg~ §.18
Statutu"

•

Dywidenta niepodniesiona ,
.•
Depozyt czlonkówZarządu pg•. H 18 Statutu
Depozyt papierów wartościowych
Kaucje służby ruchu

%9.028,24
29&.497,53
91.055,33
1.394,411,36

...

Kapitał
Kapitał
Kapitał

akcyjn v
_
amcrty zacyjny
zasobowy .
Fundusz dyspozyczjny
Fundusz odnowienia

863.578,18'
3.258.82Q,32
9.145.566,62
3.138.641/11
6.417.623186
1.861'.066101
160.520,63

•

Zł.

472.500,-

wlasnychw przerachowanym bilansie
SunlY przechodnie
"
· Poz~statośćzysku 2: r~ 1927 Zt
644,95

----

Zysk za rok 1928

."

.

10d.L9?tQ~

4.003.093 ł 6'2

4.003.738.57

32.122.616.28

•

tniąa

Wyd~tki ogałem .
~
Z;_'
tok 1928 wraZ z

za

,'.' . .

.

pózostał6ścią

.

z'r, 1927

31

Zł.
Pozostałość z zysku x
Wpływy ogółem

10.630.207,48
4.003.738,57
_I_sm
!!;C . . . ~

roku 1927

•
, (I,

14.633.946,05 .

Powy~S&y

bilans orazla:chu.nek:' zyskó,w- i strat z'atwierdziło . Waln~ ,Zgtom,ądle:n;~6,
Akejf)narjllszów' w dniu 21.' paździer.nIka: 1929' r:,'1l8 którem to ~grbmadze:nl~: -:'uebwalon r
'ro.dzieł~e ,,'zysk j:ak, nas·tepuje:
:J
I

na kapitał amortyzacyjny (,,26 umowy koncesyjnej)
Zł."
509.000.":'"
łł
zasobowy (§ 56 Statutu)
" , ..
,
120000," fondus.z. odnowienia (§ 21 umowy kocesyjnei).
100.000,'t łł
dyspozycyjny (§ 22 umowy Konoyjnej), _'
100.000,••
~ wynairodzenie Zarząc:łu .(§ 56 Statutu) "
fi'
,II
.'"
łf . , ' 68 000,""';'
u podatek dochodowy'
.•
.
.'
'~
"
.
•
fA
946.000,':łł dywidendę od 13,500. akcyj po Zł. '138 ........ 'za . sztukę
•
•
f . ".'
, , , ' 1.863.000,-- '
łł 25 proc. opłatę koncesyjną od. dewidend,.. przewyższając~j 6 proc, kapitału za, kładoweg()'(§18, umowy kocet9yjnej)
297.000;-".
do przenie8ienia:na.~ ·1929
M
'.
,
738,51'
. "
..

M

II,

"

&\

raz.ea·
"

cizie

DyV~7JDEfVDA ·wynosi,Zł.
wyplaconajar następuje

138

•

~

-

~.

f

..

'

Zł,

-,
nail,ej" ZL' 700--:4.003.738f~7

..

.

od kddej- akcji .wartoścl Dom •.

,

.',

t

.

j

a) 'poczynając. od dnia .22 p~źdz~ernik~ '",929 r~r p~ze~ Kasę Kolei Ęl'ektrycznej Łódzkiej, Sp~ Akc., w' Łod~j,' ul,Tramwajo~
Jowa 5" dlaPP~ ĄkcJona~J~szow_ k.torzy zaplash Sl.ę ~ową, (V) emisję akcyj Spółki i którzy chcą należU:ll d)':widendę przt
znaczyc na pokrYCIe drugIe] raty sumy s.ubskrYPcYJneJ. Z&S
'
. " . '.' ,
b) dla, .pozo.sta-lych PF Akcjonarjuszów, poczynająch od dnia l .gruduia 1929 r.pr.ze~ Bank H~n(~lI~;wy;'w Łodli~
KOSCluszla J5.
'
.
.
.
. .'.
...~
wszystko na podstawie czwartego kuponu akcyj wartości nominalnej Zł. 700.
'.,
. .,"
.,'
.' .
_
\Xfyplata dywideo?y n~ podstawie ~wi(;ldect~. u!amkówych. w o~powi~dnimstosunkuś :będzie dokoq~w~n8, ,poez~naji~CO~
d~ja ,l grudm;.'l ~?29
przez, K.asę KoleI Ele~tryczneJ Ł6dykleJ~ ~p",'Ąkc.! w Łodzl~ ul. rramwa!ow~ 6. w tym celu PP" Akcj<?~arJu.le po
wmn~ przed4Sh'lwIC: posIadane $.wladectw.a o~yglDajne z w:yszczeg'oInlenlem Ich" n,;xn~~()w w c:>dpowled~llch . dekla~.acjach. "',;" . . . . : .
Lar.a:r.e.w zą.~~ 1nę~ ze - !IltQs-owllle do ~ 60 Statuta,f !:)połkl - dYWIdenda. 11le odebxalla 'w' ci~u 5 . lat, ptzechQd%l""
41
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włal;QaJi~ Spółki.
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;
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ulne na 1~liliiq[y lit l!l~n l!ml· J
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I
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~. p ~ ł Uztęlnla z Cgr. odp"
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I
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I
Oddział

łwauułoUtla Ił

1861

ZALaTwlD wszsłbis

OPSPDCjB banhoMłB

I [

Sp .. Akc" Handl.
,
• J,!, .

BO

I
Wynalem kasetek stalowych (SAFES)

Przemysł.

KI,
70, telefon 84·

w Łodzi,· Kilińskiego

Hoadlowuści

U lInia Pr.DhtJcZDsj

A Et I,
I

II
POłączony

-

~

ł IJl[1 ~ln
....c:

~
~
::I

~

Księgowości

o

I

I/D

.

o

ną

li w A

et

O

I

OWą

ulica

g

.. . .

Kilińskiego 153, telefon N. 60-23
..

...

SKLEP

o

•

•

. . . . . . . .-

J. O I e j 11 i c Z B k,
A,

Q

i

Zfelonk nv

KOŚCIUSZKI . 37

.

pole~a: pończochy jedwab

.

Języków

Szkła

14-

-

-

6Wi.:·fancja za ko~ory t wałe.
Wb
t ~
~o kr zysu
o .ec ee,orocznes
y
,en,
o 25 proce !nittdle.

_----111

-

-

OWOCOfV8
o.~

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

U'

'łOwna

inspektowe w wielkim wyboJ'2\e

ŁODZ, GDANSKA 10 front li piętro.
Przyjmuje do farbowania wszelkiego rodzaju futra b~z
różnicy co do gatunku na k.olory naturalne lub odmlen
ne, Odświeża się i· czyści również wypłowiałe, prze...
tłus~czonef .lub wyleżałe futra, Ws~elkie roboty w zakreSie farbIarsko-futrzane, VtJykonuJe chemik wyszko'"
lony. fachowiec z długoletnią praktyką zagraniczną :z Q~
statnim sposobem paryskim i lipskim.

ne, flldeeos~ skarpetki.· mę
Mineralna Woda Stołowa jest naj:zdrow.. skie , pończochy, dziecinne
-= szym hi~ienicznym napojem.
.
reformy, fęk~wiczk.i.Ceny
Mineralna Woda Stołowa swoim cher:nicz'" bard~o . przystępne, oraz
.~ nym składem odpowiada i w zupełności zastępuieprzYJm~~e pońo:~ochy do
znane naturalne Wody jak Narzan~ Gieshiibler reeprae.J!.
:g Boriom i ł.. l?.
~
))0 'wyrobu Mineralnej Wedy Stołowej uży .. Na raty! TanioJ Najdłuż ..
~ waDe są~ylko cbemiczne czyste surowce.
sze terminy! Manufaktura f I
:§.
Mineralna Woda Stołowa znakomicie wzmac galanterja" obuwie,r białe J
~ nl~ działamość żołądka i ułatwia trawienie.
t?WarYf firanki, k("":dy, bie..
· : - A wite. ~Mineralna Woda SiołGwa jestnie,.hznę mę...ską,~am'J.k pole ...
ł) zbędną na Każdym stole. Vi Każdym domu,Restall
"K~EIDYT . ~rot15
~ l"8.Cjill. Cukierni i t .. p.
waga "sze pu~
~ Zl\dać w~zędzi~tylko w oplombowanych~utelkaoch
~ :IJQ$t~wana..t)lc;hmia~tQwabę~ w~ględuna ilQść but

M

Fisania na maszynie

ara

-""'"

.AL.

Stenografji

(bezkonkurencyjna na łódzkim bruku)

naltar 0.

Kezimferv

kursów:

FARBIARNIA FUTER

nej wywołuje często

uęo ~

p~ętro

Ol!naroentowe, surowe, matowe, oraz szklenie budowli, cija:
me nt y do rznięcia s~kła poleca po cenach m.kich

f:~j :::~e~~t!~t~ a RatJ!

~
WYROBU FABRYKI WOD,MINERALNYCH
~. . ..
. .
, - .
o
K
......
,
.CHĄD.
Z.Y.··NSKIEGO,
Łodź_..
~
...
. ,
....

Korespondencji
Atytmetyki handlowej

rzah1łrZe!lia żołądko .. WSzelkie fowary.
we El nawet epidem..
O&U tE ł PALTA
ję. KTO więc sz'anu.. k
....
upu)e SIę
'lJ!:ai
je zdrowie' swoje i swoich bliinichTEN sam
..
1e
pije i:zalec~ pić innym TYLKO
w fU!Il "KREDYT" NA ..
.10· .
-I.
ł·
.WROT 15 l p.
.

.""era:

III

nowych

Rozpoczęcie

z premjowaniem bUhajów

na byqło zar~dowe r.asy l P!zinnej czarno~bia~ejf urządzany przez Zwią
ze~ HO,dDWCOW. BYdła Nlz1nnego . ~zamo-Blałego odbędzie się w środę
dnIa 6, hstopadal.929 r~ w WarszawleI na terenie koszar im. Gen_ J. Be. .
ma, ulICa 29-~oLlstopadCł; o ~odz. 1~ rano: Dnia.5 lisii@pada: o godz. 11
przed poł~dnlem. odbędz!e SIę preJIDlowanle .buhalÓWł poczem od godz. 2
po połudnIu nl0zna będz1e ogląda c . wystaWIone na sprzedaż sztuki.
Wszystkie sztuki przed przetargiem będą badane na· zdrowotność"
Dojazd tramwajami Nr. 2i 2a.
Katalogi po 26. października będą sprzedawane w biurze· Związku
WARSZAWA, KOł"ERNlKA30, II..;gie piętró,tel. 442-01.
'

o

15

przyjmuje z oprocentowaniem
Wkłady QSlczędnośdowe VI Złotych
z wymówieniem i na każde żądanie
Wkłady oSlczędnojdowe w Dolarach
innych· walutach obcych, zwrotnie w Dolarach itp

I drzewa

j

załoźlnia

.fA
~

Parkowe
i 19,aste

krzewy, róże, rośliny zimotrwale
_ _ _ p(}leca w wielkim wyborze

JE

I
L akład t grodn:tzy

o

ŁODZI

UL, f\(JliiKO ~KA 241

ział

po cenach niebywale niskich..

ele r

,~:

gat. 1..szy

a t i e gat.1-!zy czys. Jed..
eorgette

,; e
Piotrkowska

e chine

re
aft

90~

et li agielskie

a

"

I

"
"
1111

desen.

"
"

l1lil1li

CD

I

na bleUzn~

I

I J.

alta

pr

Ci

taniej.

L E.C

I CA

'L'8 k a,r zy s,p ecj'a·; istow
Przy ul. ZachodnIej Nr. 27
(l'óg

II

Konstanty"ow~!rjej~

Tel.

j6~44.

Otwarta od godz. 9 rano do 7 wieczore~:

Przyjmują w zakresie wszystkich specjalności~

II

Dr. Bronikowski (chór.

uszu, gardJa i nosa')
Dr. Dobrowolski (choroby skórne'" i wenel'zczne)
Dr. Jasiński (choroby kobiece i akuszeryjne)
Dr. ł robst
,.'
,,'
"
Dr. Jaetrzębski (choroby oczu)
Dr. KoIiński
""

Dr. Kalisz ,
(choroby' chirurgiczne)
Dr. T rawińslti,
,H
..
"
Dr. Kołudzki
(choróby wewnętrzne)

Dr. ,Misjon

I

S-ka

"

AkcUI "Handlowo . . 'Przemy'słowa : t.. .J ..

BORKO

SKI

w Łodzi

H

Dr. Rejterowski
"Dr. Knichowiecki

ul,•. Kil.itiskiego ··10 tel, 84

Dr. Woźniakówna

I

10(

Dr. ~iwiński

(cborobyd:;ied)

J.,.

",

. . . . ' ; •.
L_ek_a....r_z_d_e_n.....tY..,s_ta_P_io_tr....
· o_W_S_k_B_.~__-:-..

=-_______

.

,!'

(choroby nerwowe i psych.)

Cablnetdentystyczny

1'1&

,rr
•••

'"

(choroby płucl

IIB la zPi!:l~ą ZahaDnlk
. manaod 160!

tołUl.

2641,-

Regilllluj" iot~dek ohronią od re umuillłl,BnUI
cierpień .,,'rob1'. nadmiqrn~j. otyłoBoiartre•
. '"zmu, luferze6 Br.l'wl do głowyuśmiarzająhe
mOłolLlłł'czyszozą
lU'ew i pl%y sltlonnośolach
ci o o.,.trllk~jl są łagodnym środkh~m p1'1Ie cz vuezrajllcym. - Utyoie 1 do:; piguJ:ek na dobę
Cena pud.'łka,d 1.35. wyrobu apteki

KARCZEWSKI, TUSZYNSKI

~ araU1UUNIl'II, Trłtballilka 4~f!.dać w aptekach i· skłQdach z ,.:tAKONNIKIEM-

*

t

N,

ROWERY'
Zarząd

TaletoRaw

Łódzkich

Polsldej J,\kcyjneJ

Sp6łkl

lefoniczn_J podaje do

wiadomościv ~..

Zawad1lłti.,o

Kil ud 6add es&

OlfU lółn.y. se• . , .
lItull~k 'Z aiii dA!el.)'" .

amyah

JPdł bJ Ć

w Cz arte , dnia 31paździ rnI a
adze
II-ej
n
r zp oz l.e się przełącze ie te1ef n·~
.ąc ntralę
utcmat
ą.

m_ilUl

.

n.~tlnlej

i nałdogodalal·
w fabl'fCSUllm

nO O
I.ódlf,

i.1:'~ Iti

iw

skladd(";,"

O'r te

Plotf'kowńa

..
..

pOdw6rmM)

tal. 58 - 81.

W powyis~ą noc oraz ew. przez polowę następnego dnia telefony będą częściowo nieczynn••
Od , .. go Ustopad~ br. należy łączyć s1ę automatycznie zapomocq, krążka nutnerowanego 4
ściśle pg. przepisów na str VII nowego spisa abonentów I posługiwać SiGł t&łkowide numerami
s-clfłreweml, wydrukowanemi w spisie..
, Jedynie tylko następujące tel.fony, dla ułatwienia telefonówania posiadać będą, numery jedno'"
cyfrowe:

1. . 0

Centrala MiędzYD1iastow-a. (rządowa)
entrala. odrnieiska (P.A.SeT.)
Straż
gniovwa
•

r.

9
8

II

Należy pamiętać, że nakręcanie krążka nu.merowego można rozpocząć
sygnału zgłoszenia Sl~

t€ntrali.

dopiero po otrzymaniu

patrz niżej pod p. 4-ym).
2"'0 Należy zawc:;:asu nauczyć się nadawania numerów. Radzimy przed osiągnięciem należy
tej wprawy przced rozpoczęCiem telefonowania pisaf:!ądł'Any numer na kartce i mieć go przeal
Gezami podczas nakręcania krążka.
-

3-0 W interesie

(Objaśnienie sygnałów

o

Grut a miedt do Hltrów
,.R8bitz" do rob6t
belonowych
we wezys tkieh metalaGh
wyrabiają, i polecaJł\

ogółu należy w pierwszych dniach uruchomienia c.entrali, automatycznej ogra"

niczyć używanie tefefonów tylko do rozmów najniezbędniejszych i nie dopuszczać do aparatów osób
nie umiejących telefonować. , Abónerlci nie stosujący się do powyższego będą wyłączani z centrali,

, jako

szkodzący

\u.teresom ogól'u abonentów4

.

4~o Należy zapamiętać Inaczeniesygnał6w

akustytznych,

a mi:;J,Dowicie:

Ce ny

przystępnł/ł.

nadawa.nie numeru p

.i:?) podczas,dzwonienia do wywołanego abonenta""Sygnał w, ciągu okolo 1 i pół· sekunpotem przerwa około 4 i pol sekundy, następnie sygnały i przerwy powfarzaląsię.
c)
d)

dopuki wywołany abonent nie odpowie.
Abonent zaięty -, krótkie przery,;yane s~~lY.

rozmowy włączy się centrala mIędzymiastowa, to rozmowa z?stdlt;ie
przerwana. i odłączony abonent otrzyma sygnał anaBogh:zny Z sygnałem zalętosd
Jeżeli w czasie

(jak w p. c.)

.

'

"

. ..

.

Ił! nalichcrf!ząC'lf

Se4C.OnJ

utynowany
nauc~l'deł
'RpfXyepcsabia do eg2ami
nów giulns:tialnyeh i dla

I

_

5, Pokazy telefonowama otwarte w gmachu telefonow przy ul. Al. KOSClUszkl 12
9 do 21 codziennie, n~ wyłączając niedziel i świąt, będą czynne do dnia 15 listopada b.

J;)ct godz.
f.

I

eksteloów, w ziikfet>ie OŚ"
miu klas. Kurs klasy 4 miesiące. (l-gO Sierpnia 14, pra"
wa. of,i,cYlla,. pa.rter. drugie
wejście 'Z. podwórza.
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I

PALTA DAMSKlE wedlug najnows~ycb zagranicz- ,

..,

nych modeli poleca"
,','.
MAGAZYN WYKWINTNEJ KONFEi\.CJIDAMSK"
- '. . . --~1

-

-

-,

~

Najlepsze

I

k·

. ajŁaIu(lze ceny.
ajdłUisze tenniny
Damskie i męskie płastcze-najmodniej.:..t.e fcuJonyi Wełfiia~e
s\'Jlleatry ikostjumy. Włi~niane towary na damsKie palta i su}ę
nie. Kamgtil'ny J!a męs~~.., ubrania, welury na m~sl!ie palta.
Crep d$ china, jEdwabna i \\eJn ane popeHny, rypsy we wśzel
kił.h kotorach. Białe bwary. Firanki. Ch~:&t~L ~2".ale. Dalt.H.ka
i męska bltlizRa. Krawaty. Pończochy. Skarpetki. Torebki.P!3te.fony. Parasolki. Kołdry' W)zymaczki. Obuwie. Ch~;dniki
i moe innych art y kułów poleca

KłUAltd!:D~ ~4

Ł6d4. ·,elti)!RKOW$KA 190_ tel. 62..33.

zegat się to arów
gumo ych "Treugolnik"

:. . _1J_~-_. -- łł~l~le

_iłó

.

Tel,fnit

~3&148.

I

.

usłut6' krawlec oamskJ
Inęskl Stalyn' ~di":er!tom na'wet bez wpłaty, - -

F. S. Przy sk!adzle do
~~.budowa starych aparatów nanowoczes~e"

8614 -2
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\ a]Wj{}OulllejSZe warUDP

I·

l. łiiLłI\SMAH' 6łOwna 'trIO 'D róg Pi.)łrkowskiej
Uwaga! Urzędnikom na bardzo dogodnych warunk.
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akt Nr. 1932 1929 r.
Do akt Nr. 636 1929 r"
~ PQ,SaCI,i plrse:e
O
Ł O S Z E N I E..
O GŁ O S Z EN I E. .' ,:..,...
Ogł
n.IIIIIII_____>~_:'l, Komornik Sądu Grodz· Komornik Sądu Grodz·
d
'l_.!.;~~,"."o w:. t.odzi, TOMASZ l;:ief.To wZELSKI
Łodzi,' TOMASZ
· hl
otrze b nI c ~iOpCy o ter~~''';;'"'';
. L ~ ,
t.J:DRZELSKL zamieszk.a~ CHOR
f zamleSZKaC,
-.--minu. Zak!.T ślusarski
1J.
--- •
, - - - L
h 1J
1>"7 W ~:"odz;i ,przy ul..
Sien- ły w Łodzi
przy
u.l S'len
28
p. Strzelc. KaniowsK1c
N
67
• • • • • •_ _ _11111l1li• •m
kiewicza Nr. 67, na zasa-kiewicza r.. , nil. zasa ..
~
.1 iI~ ..
8840-1 dzie art. 1030 U. P. C. dzie art. 1030 U. P. C~' ~;"
.'
ParlUlUl,
~ KUPir!o i :Sp,rZef;18lt ~ jJotrzebny zdolny podręc:I ogłasza, że w dniu 31 paź.. oQ:łasza. że w dniu 30 paź Ih,;u.~~·a.
Pleciordd ,
Uf
l
1 11
. . . :.i ny na dan1ską robotę dziernika 1929 I. od godz d;iernika 1929 r. od godz.
lh bl'l
li TRuł n in»
pasową, ul. Piaseczna 23 10 rano w Łodzi, przy u1 1 10 rano W Łodzi, ul .. Ce...
Gazy miedz. do filtrów
'AKŁAD Tapicersko~Sto ... p.
8824-.,1 Konstaniynowskiej Nr. 30, gielniana 30 odbędzie się
"Rabitz" do robót
la 1arski B-d GOBAŁOW
odbędzie się sprzedaż z sprzedaż % przetargu publi
betonowych
·
...
nLl·e·w·
]·c
...
a
40
iSLład
t
'b
r"lt'y'
nowana
h
.
'
l
SI .... l C . . .
K o r z e : na
"przetargu publicznego ru-' cznego rue omoSC1, na e.. we wszystkich metalach
Mebli NAWROT 8 polepa""na
do bufetu, wiado chomości, na lezącyc
'
h d o zącyc
.
h d o Ch'
~ 'b e
.,.,
alma. ....,za]
wyrabia i poleca
cę.my na dogodnych wa- mość Narutowicza 1 w Ba Fabiana Adera i składają.. i składających się z 120
runkach urz::adzenia
poko.. ::,ze.
1 cych się z meb li, oszaco" k o Id er oszacowanyc h na
udoił
"";
jowa oraz pojedyńcz.e me"
.
Zł 3000
Zł 600
......
bn·
a
'"'ara'"
zdolna
wanvch
na
sumę
.
1.
S urnę
ł.
.
Ł ÓDŹ_Wólc'z~ńska 151
b16 również posiad amy na yotr ......
....4.
"
!lU P C •
składzie otomany, tapcza.. . podręczna. . Kilińskiego zgodnie z art. 1070
. ,"
Łódź, dnia 8. X# 1929 rO
tełef. 28.. 97.
ł
1 niźeJ' ceny szacunkowe].
l
I~rzeSia,
ny.fotee,
sto ł y 142 m. 5,,
Komornik
LEK. DEN.
i t. d
r,r:'~i{a i służąca są po- Łódź .. dnia 10. X. 1929 r TOMASZ CHORZELSKl
rtl as,zynę do szycia. fotel r trzebni do pralni Zielo...
. Komornik
8n biurkowy sprzedam ta.. na 28
1
TOMASZ CHORZELSKI
I;1io.. GlÓwna 55, m. 46. ofi
cyna prawa pą.rter.
Do akt Nr. 1265 1929 r ..
.'
. 8~50-1
O G Ł O S Z E N l E.
leczenie dziąseł, zębów
i chirurgja stom;;toI.
pianino uźywane okazyjKomorriik
Sądu
pokoje
kuchnią
słone
nie do sprzedania. Wia
ul. KILn~~KIEGO 113
czne w . ogródku I pię kjego w Łodzi" TOMASZ
:domość u '. krawca KilińsCHORZELSKl,
.
zamieszka"
tel.
48 .. 27.
6vinda)
kiego 216.
8838-1 tro dogodne warunki od ły w Łod!2:i przy ul.. Siengospodarza zaraz do wyna
C!klep tytoniowy z urzą~ jęcia. u1. Poprzeczna 10 kiewicza Nr. 67, na zasa"
Ił .dzeniem do sprzedaąia. od Rz gowskiei.
8826 dzie art" 1030 ,U. P. <;~ najkorzystniej kupić mo..
ogła.sza, ze w dnm 31 paz- żna w spółce przy cechu
Wiad. Karol. 3 owocarnia
88]6:-1 Wo wyn~jęcia pokój z ku- dziernika .1919. r. od godz
P[otl~kowska' 79
tii chriia i elekiryczności ą. 10 rano w Łcdzi,Zawadz'"
~ k:l~p spożywczo tytonio" obok Hnji tramwajowej, U .. ka 37, odbędzie się sprzetJ wy dobrze . prosperujący lica Nowa 9,' (tui przy daż z' przetargu publiczne..
Wielłi wyhór łóiek
metal o
spll:edam. Rzgowska 89 11 Przejazd)
8822 go ruchomoścf_ należących
.
wyGh, wózłcÓwdziecinn,ch krn
do. Salomei i Borysa LewI
~dspodat'za .
8832-1
jowytk l za~fo!'AicJn,Clh llII',yłyme
.
.
c:zki am el'ykańskle" materaoe wy
sztejnów i
składających . ~
śGi.ł'a~e oru; mstarl:1cespręt,
ił r.fewka, krzewy owoco·
&6Ine.
się z
zegaru i kre.densu
dam~ltie, ~ędlie Dowehlglen;c2Jle ~Patent" dpUwe io:zdobn~," iglaste, il!1_'._ _ _ _ _ _Milr~: . oszacewany<.:h na sumę Zł
, .1IIc:zsuowskie - meblowych lóżek podług mi:!1 \
kwiaty zimotrwałe i wszel
400
lIlabyó moina II "Jia.'eJ I .Ij
kiego"rod:zaju materjał o .. IM!vly współpracownik firm
dOSjodłlleJtJa:,cb .lIrulllkacł:
Łódź,
dnia
15.
X.1929
f.
. grodowy jest na miejscu, Dparyskich ostatnio krojw bbr1f:lx!l:r m skladsie
Szkółki Stoińskiego. Łódź .. czy F. H. Gcuelik otworzył
Komornik
nD
BR
fi OL'
Zdrbwie, Dojazd tramwa.. pierwszorzędną pracownię
TOMASZ
CHORZELSKi
okryć,' kostjumów i futer
jem Nr. 15.
~'1 ł.. 6.I. wDpodw6rsu)
Ż, ; Plo~rkow.
kił 13
~
t~1.61,.....;58
damr:kich, polem· modele i -=:""'.,;",-_. . . . .~--~-,-,'e~lel' kol<?njalno .. s~ożyw.. gust podług Paryża, ceny
Do akt. N·r, 1130 1929 r
Ił C/'I."1. weentr~mmlasta z umiarkowsne.Fabr. chrześ
lU
1·
oS<:>.ł>n.ąkientelją 'okazyjnie ciańska. K. Kożu sznik Głó O G Ł O S Z E N I E.
do~tl\pięaby 7, ara r::, Wiado.. wna 63 front I piętro,
Komornik Sądu .Gro d z .. UWAGA!
ozd6bwójsk~wycih, poI!
mość'Piotrko",:ska'209 m l]
8812-llkiego w Łodzi, TOMASZ
~yjnych straiackieh
.
. .
.. CHORZELSKI,:zamieszka Panliw... Urz,dnlcy . . czk'~
i l1czniowski~:h
lATRAKz "gospodara.. G~bme.~ ., K08~ety:cl'z?y ty w Łodzi łpizy uL Sien.. Bez wkładu na sześdomie
sięczne spłaty!
. Marll Goralezyk KIIDS: kiewieza Nr. 67, na zasaC·ena kiego
twem.sprze d alll,;
~ 17 . m. 20. Mas~z dzie art. 1030 U. P ~ C. Pierwszorzędne palta damskie
10:000 zł. wpłaty.'· 6.000. zł. twarz 1
al
Usuwan1e
i męskie, swetry, obuwie, Clhod..
pri:W,.be~ długu. :Ryszkowski .
y
CI B . .
,.
ogłasza, źe w dniu 31 paź.. nikikamgarnowe i bauełniane
Si~iory .pow. Szubin (P oz" z~ar~zczek" pryszczy, pl~" dziernika 1929 r. od Jgodź. towary, kołdry, firanki, chustki,
natls~ię).·
1 gow ~ węgrow, Farb'!w,nle 10 rano w Łodzi, Cegieł... bieliznę męską i damską oraz
włosowo Godz" przYJęcod niana 30, odbędzie
się wiele. inny.,h artykułów poleca
'b\ą:spb:eda:niadom z pla. 10 do8 w~
. ' . l sprzedaż z .pl'zetługu pu" "KREDYTU Nawrot 15 l p
iloem
wdobram
punkcie.
h
' . na..
8640-1
SKlAD FUTER . ,
··..J·
Bł
k a Malar.z:' .od... ·świ er."za mi-....CI'Z.L~ a. hl. icznego
omoscu,
W lt\qOlllOŚĆ
u l .ońs
h d tuc
Ch'
S'
. .... ··..;.111
N···· 13 ("
K
')
nia tanio i ładnie. Prze leżącyc
Blma
za)..
i Zakład' Kldnle~.
r~ '. '}Pl"zy , ą1:ne)
jazd 59 .m.26
8818-1 be i akładajs.cych się z 60 TYSIĄCE chorych na ka;..
' ..' ..
aklep. spożywcy· dobrze'
.._
. 'sztuk '. kołder
oszacowa..
tar żołądka, wzdęcie, kur
li prosperu.j.ący % pokojem ape~lahsta butów w.yso- n y. c.l;~a. Z~_ 480$.
cze ,"bóle, 'niestrawność f
..
. , . . • • ,'1t(:" b~rtt
i kuchnią z powodu zmia.. U. kIch. Zamenhofa 19 HI
Łodź, dDla 11. X. 1929 r. brak apetytu, ogólne osła- Narutowicza .42,sep./·
t
1
hienie. etc. od.z.yskało zd:ro
towy) Tel. 66~ 31, .
ny' interesu d o o d stąpienia pIę ro.
.
Komornik
,
. .•
'ółk ł
poleca gotowe .• f~tr~:~d~~ł!~e ,
zara2:.. Wiadomość 88w14Re2~TANIO! F U T R Al TANiO! ~'T':OMASZ CHORZETSKI Wle, uzywa}ąc Zl
a s aw· lllęskie oraz sl(orkl l)~~'{~~qe
dakcji
11..1
ne~o. na cały świat Dokt<?'" wszelkiego·· rodzaju,' p.o>9d~·.mX
wszelkiego rodzaju w suro..
ra Dletla1 profesora DnI- pr.zystępnych, i. na. ~9!: :oLb .
IŁA taśmowa na kulko' wym i gotowym stanie.
S·
wersytetu Jagielońskiego warunk,,:cb ..Cbe)rzeme ' ". ~
P wy ch lozyskach do J. OPATOWSKl Kiłińskie'"
t~
ż. ądajcie. b.. e. ~p.. ła~nei " br. o- . · P~P.· k~~~~~~ dOu:ii~~:~ l'~b;t~,·
sprz~dania w Zgierzu ul. ~ go 134 . tel: 54.. 95. Dojazd MonhisJdld 11 Tel. Oa-22 szury pouczaJąceJ_ Adres:
Konstantynowska 3 St. Ko S tramWajamI 41 10, 16, 17
Choroby sKarne i w8neryClzlu Liszki, - apteka. .
ł odziej ski
8796-5 ~
8642-,1 Pu,jmllje od S..U, l~ iodą..S w
5855~
I
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Dr.

Blbergal
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. :1 :z;::;ivtt

~.~ N A O.~Ł O S Z E łt: ,Przed ~e~stem30 gr.

w tekś~ie 30 gr.~a tekstem 25 gr' ł zwyczaj~e ~4 gr., nekrologi 30 J;!r' f . korriu.n~~at'y';25.&ł~
~ler~z mdl~~trowy lub Jego JXue!s~ Drobn~ ogłoszenIa, bezterml;11owe 10 gr. za w~razł du:«: lItery ,50 gr najmniejsze ogłos!~enl~ l~ł. l~li~
szema ZamXej5COWe 50 proc. dl'OZ,eJ9 2agra~:uc2ne IO~ proc. StronIca przed t;es,stem l .W t~ks~le podZIelona ~a 3 łamy, za tekstet:b..n~~. are:nni .
Al'tykuJy Łez oznaczenia honOral']um uwaza redakCja !'la bezpJ'atne.. O~łoszema przy]nlU]e SIę dógodz.7-oJ po 7.. ej 50 proc. dro,~eJ' Za Utrl
lIIowewychoJzenie og-.!of;zeń admin. nie odpowiada. Każda nowa. podwyżka obowiąz. przedtem przyjęte ogłoszenie bez uprzednl~gO zaW
. Hozwój można zamawiać w Zg·iel'zu u p, Lacha, w Pabjanicach u p. Zatorskiego ut Zdmkowa.
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