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międzynarodowe

święto

oszczędności ..

O historji powstania tej

wodzić -

gdzie i ja:k się kończą tego rodzaju
towarzystwa i· kto się aa
tern wszystkiem kryje..
To po pierwsze. A po dru~ief propago.. ·
wzmie dnia oszczędności. kiedy 90 procent
nSlzych robotników niewie, "skąd kozy g'nać" ł
Ulewie co jutro ma włożyć do gębYf kiedy
sprzedaje się z dnia na dzień ostatnie graty
- aby choć na kilka dni nie widzieć llłodu
swoich najbliższych jest nonsensem róż;nych
zapowietrzonych doktrynerów - którzy mają
dużo wolnego czasu i między jedną partią
• bridg'a a drugą muszą. coś "postępowego"
dl a rodaków zrobić.
Z tego tytułu, 'dnie oszczędności, koopeJ,'acji, nie~inności.tpoboŻnościł posłuszeństwa

Matemateczne wyliczenie co

mi~dzynarodowt';

międzynarodo ..

w.ej'.os~czędności~ tak i również międzyuaro
dojwej wapbłdzielezości powiemy innem razem,

tuz8znaczymy' jedynief że· s~ to zwyczajne
bujdy internacjonalne. służące· do stworzenia
jeszcze więks:z:egomętliku w kapuścianych. gło
waeh D81zego ludu.
Co do współdzielczośCi - sprawa juj:
wyklarowała się wyrażnie na ostatnim zjeź~
dzie w Warszawie.

.. Wybitny pI1!edsławicieltej współdziel..
czości,dobry Polak i narodowiec, znany na
naszym bruku działacz dr. Rząd był zdania,
że wapółdzielczość powinna być nową formą
d6 eh&dó w dla .licznych watstw' spoi ywców natGmiast:' gros '~całej socjedpej' :sosjety .ześrod"
lt<siVanej pod sztandarem spółdzielczości była
źcłaD:ia, ., że wsp6ldzielczosc jest to ~owe na"
rzę;dzie do walki z kapitalizmem, które naj ..
szybciej doprowadzi lud do zwyci~stwa nad
burżuazją •.. '"
Otóż wyłazi tu· to starannie ukrywane'
klas'oweszydło z worka; międzynarodowa organizacja'spółdzielców i innych "oszczędnoś
dowców"; jest zwyczajną sobie imprezą mię
&zynarod6wki socjalistycznej, obliczoną na
naiwność 'b aranów z nad Wisły, przedsiębior
stwem, które pod pnemalowanym "na perłó ..
Wo" czerwonym sztanclarem chce prędziej dop'rowadzi~ do rzeźni centralnej recte rządu
r"obotnlczo .. wł ościańskiego.
Z~mało mamy miejsca aby szczegółowo do"

to

będzie

z 10 groszYf składanych dzienni~ po roku, po
dwóch, po pięciu luh dziesięciu $ą bardzo
6

pięknym poematem, który nie da się prześnić

z powodu braku nieraz .•. tych 10 groszy.

zaś do pewnoici składanego pienią ..
instytth;jach komunalnych, powiato"
wych i innych - kt6rych jedyną gwarancją
powstrzymajcie śmiech. o przyjaciele - je~t
kontrola państwa. to jest to doskonałym żartem.
Mimo bardzo surowej kontroli państwa.
chodzą, dzisiaj setki i tysiące wek~łi pro~eito'
i
wanych, właśnie tych to instytucji komunalnych
i samorz_dowych, ktÓrych budżety są ",,""'f·"",...,O' ......
dzone i kontrolowane' pr'Z~z p~ilStwo i któr6
nie mogą wydać oficjalnie 100 złotych bel
L innjch.enQtewQn.gieliCcznY';;;'hf~tQ,ę,~.t;.~.,.r~;\~,:,~zwo]enia województwa .•
sują do dzisiejszych czasów, jak: k.wiatek do
Zresztą, weźmy same :::2;:lStWO. Czego
kożucha, który dziś będą nam przypinać, jest nie naobiecywano na druko wa!'1ych odcir.kacn
ani na miejscu. ani na czasie.
pożyczki Odrodzenia, krótkch:nninowej, dłu ...
\V Ameryce co innego. Tu co innego goterminowcj konwerS):tj'2ncj i t. d. - a cosRobotnik bez agitacji będzie oszczędzał my 'Za to dostali;'
kiedy będzie z czego•. Ale to nie dzisiaj, nie
Fige, za przeprol>zeni,::CJ z m3kiem i gOl'Z"
dzisiaj moi panowie.
ką naukę na przys;łość Ciby nie oszczędzać
Rozdają broszurkę, gdzie udowodniono
i nie lokować nieopatrznie swojej krwawicy.
czarno na białem. ii oszczędzanie dla robot... gdzie jest ttzupełna rę};:.ojmia bezpieczeństwa .. :nika ••.. jest potrzebne.
l
Ot, lepiej byś,:ie panowie, Za te pienią..
Dalej nieznany autor przychodzi do prze- '\ dze. wyrzucatle na bezpłodną a:;itację dnia
raźliwie mądrego wniosku: pieniędzy nie za.. oszczędności pomyśleli o wtd1u na zimę dla
trzymywać w domu.
I bezvobotnych lub innych glodomorów miejskich

Co

cl'Zaw

I

,Może przejść calą Łódź.

już gwałtem.

ied~

jak dI\lga i aze-l
A jak tak
chcecie im
roka - prócz pieniędzy na kartofle, podze- nego dnia zrobić pr:.::yjemność, i oderwać od
łówki i tym podobne przedmioty zbytku - nie płotów gdzie przymarźnięci chuchają w ręc~
. znajdzie grosza i to często w sferach ucho- czekając zmiłowania bożego - to kupcie h.a
dż~cych za zamożne...

po pół sztofa wódki, •.
Będzie im choć tego dnia cieplej i prze·
No a przecież te pieniądze trudno jest
jeść
I
staną
na krótki czas myśleć po bolszewicku
oszczędzić bo by się na obiad musiało
,
O
ponurej
przyszłości.
A. Sa
skarbonkę.

dzień święta umarłych dzień pielgrzymki
na miejsce wiecznego .spoczynku,
W dniu tym setki rodzin będzie o dwiezdaĆ grohy swych krewnych i znajomych

n

Pierwsza Radom. .
ska Fabryka S,lec będzie
W'dniutym

sprzedawała SWIECE po CENACHZNI..
ZONYCH przy wszystkich bf~math
cmenlarn,cll na specjalnych stOIskach.
Niebywała okazja zaopatrzenia się w ta.. .
nie świece, ku' oddaniu czci na grobach !:
zmarłych krewnych i zDujomychoi\

,

nł...

d1

W mieszkaniu wlasnem przy u1. Kruczej
Nr. 14 podczas nieobecności domowików usilował pozbawić się życia przez zażycie więk
szej dozy jodyny 2'4~)etni bezrobotny Stefan
Baltyn,
po zażyciu trucizny
wyszedł
z mieszkania i udał się do komórki.· ~dzie
wijącego . się w bólach znależli lokatorzy fegoż domu. . k.tórzy natychmia.st· zaalarmowali
pogotowie ratunkowe.. Lekarz pogotowia po
przepłukaniu żołądka pozostawił de.speraia

ł na miejscu.
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Przyczyną rozpaczliwego kroku był brak

11
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do życia.
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ze swym rumakiem
~M

salonowo-erotyczny film z udziałem

LYDJAPOTECHłNA,

DOLLY GREY,
AND~E

MARTONI, CURT VESPERMAN

dpr~

rjan~ UDa~ł -- Iłi . ~ iy;e l;aD~

Postępy

PARYŻ 30. 10. ---: . Prasa dzisiejsza. Ogl~~r'
"Matio" pisze iż prezydent republiki za, sza iź ze.biegi Daladier'a nad formowaniem decyduje czy ma być podjęta jeszcze jedna
nowego r~Adu udaremnione zostały w dużym pl'óba stworzenia rządu pr2,:ez radykała np.
stopniu pl';z-;ez stano'Visko Briallda który wy.. Steega który będzie usiłowalstworzyć rząd
powiedział się przeciwko. oparciu nowego koncentracji republikańskiej o radykaInem za ..
rządu .0 niepewną większość lewicową,
barwieniu C'Ly teź gi'<:>wa państwa . powierzy
. łfMatin" donosi iż Daladiel po odmowie Briandowi lub Tardieu misję tworzenia.gabi ..
socjalistówxwródł się do Brisnda z zapyta- ~etukoncentracyjnego.
niem. czy 2aryzykujeon .l1iwQle n~ll.wiskow'
.
Briandzapewne podejmie próbę stworze"!'
g...ą.bi.n. ~cie.. ..1ew.i.GO '\1\.'Y ;m którY'rQz.p. . • or:z;ąd.załb y nia rządu koncentracyjnego. do którego wej.a
niepewnąwiększością w lr:bie Deputowanych
Z wyjafnień . Brianda Daladier wywńioskowal, dzie część dawnych ministl'ów jak Cheron,
Maginot~ Lfillfęn. Ęynac,..iTardieu.
.
iŹ\1stosunkowtije aię on negatywnie do tef10
Pl'ojektu· i ie Briand skłonny jest wziąć udział
Nowy g~binetBl'iaridabylby ufo:d~!ow9\"
w gabinecie opartym o 'Umiarkowane stron-', ~.Y. w . ' ciągQ .nąjbliźazych..
48' .gQd%in,
nictwa, Daladier który zasadniczo odrzucali a w nadchodzący wtorek Izba .Deputowanych
tegoro?z~ju .k~:>ncepcję po!ityczną zmuszony J uchwąlilab y noweWQ rządu votum
zaufa"
był:z;lp,zyc mlSJ<i: formowamarządu..
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roszJ'If!'efic tu •••

pocztowej

8,vaeji

Z Berlina donoszą, że na lotnisku w
Ternpelhof został poddany próbom nowy ;iipą"
rat. który pozwala aeroplanowi wziąćlla PQ"
kŁad pocztę i dostaczyć ją 'na ·miejsce prze~ ...
naczenia, wcale nie: lądując. Próby pow1odłJ:
się na,jzupefniej, wobec czego nowy wynala~ek zostanie praktyc:z;nie zastQsQwanyw naj~
bliższym czasie.
.
Ob

jiiłJtr

C!WAnl~K~!1 PAIDl~ERNIKA 1929 R.
12.30 Tra:nslnisja z Filharnl0nji Warszaw..
skiej koncertu drg. cllamłodzieży
szkolnej...'".
16.15 . .,Skuteczne drogi oszczędności" wygł;."
p.

16.25
17.15

Piotr. Dl'zewiecki.

Koncęrtz 'płyt gramofonowYch~
,,\~lśród książek łf ,.,.,.,.. przeglądnajno~

wsz.ych wydawniółw omówi prof.
Henryk Mościcki. . .

l ..•

17A5

Koncert kameralny w wyk. trio ,KA~

19.10
19.25
20.30

Gi ełda rolnicza

23.00

mińskie~o.

.

Koncert z płyt· gramofonowych_

.

Koncert wiectorny. ~ . ' Muzyka lekka
w wyk .. orkiestry P ~R. i s olist6w.
Muzyka taneczna z .. Oazy".

i

hfi • • wa

. .•.... .' Wczoraj n~ po~iedzeuiurnagistratu. war""

ledwie kilkatysięcykiIogramów chleba~
Obsługa urząd-z:en i robocizna kosztuje
'POd"'·~DJ~,.C·Ż·łtą··lta
sweJ.plękaruL
. . .z... ..... . e.. g.0......,o. J:P
..a._w.,. ia
.. !"l<? spra...,... . , deficytów
no" "1
mlejskleJ.
. .
pr:zytem stosunkowo· drogo.
..•.•. <.>, Ol?H~~~pp.j~clQ k~2;dągQ 1 kilograma .. '
W dniu wc~orajszymwdomu przy zbie"
•.. Wsz-y:stko, to. świadczy o ni~hywałem
w~so .boc,h~nk?lchleba z ,piekarni mechanicz- ntedołęstwle zarządu tegoprzędsiębiQrątwa gu ulic Leszno i Konstantyaowskiej kilkuroneJ" miastodok~e/da ,.50· grcszy.
botnikó\v zajętych było przy przenoszeniu be
i bra.kach organizacyjnych.'
..
NiePtt8WdQJpGdobn,y na pierwszy: rzut. oka
~ a wczorajszym poaiBdzeniumagisŁrat , cizekz kapustą do piwnicy~W pewnej chwi"
deficyt tenwasweźr6dło nimtylko w ampr.. polęcll tedy obecRej dyrekcji. wciągu rniesią .. li 54-letni. robotnik .Stanisław· .·Mok~Iski' zatyza~ji wys·okich kosztQwb\1qowy .Płek~rniJ Cli przedstawić planusprawnieniap>iekę.rni.
mieszkały przy uL.·Przemysłowej'\ Nr. 52 pot..
lecz .w :niedost~tecznem wyzyskaniu. jej maż... .
·JęiIiten ,pl~n ..oka'że. si.niezadaWalnia~ kn,ął się i; zostałprzygnięci(;my, ł?ec:z;~ąf·,'
Hwośd technicznych.. .
jący, magistrat pri:epro'wadzl ponowną tj. trze~ tek qzęgO do~nał dalllania pr~wej łlog{,··
Na ą pieców piekarni tylko jed$n test cią z ·.l';zędu.reorganizację·· dyrekcji .i służby wallY lekarz pogotowia ratunkowego gą
czynny, a cala produkcjapiekarnj wyno.~i za- technicznej.
le. n.iu .•.p. ierwszęj· POPloęy:przewi,6z.ł. ofiąrę
padku do szpitala przy zbiorni rniejskie}.i
(w)
m
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iólnie mlodzieńców w wieku poborowym.
Vy'obec tego zarządzono oosel'wac.ię Liur

i poC?lań przyczenl
,:r.. f

t:wt~.!ono1
..

-

że '\"';ęk~
"

szosc petentowo Pr.szpo:rty ganHt8 Sl;~ cw bIura

niejalt..iego Kol:o~·a. Sti:~·i€:rdzOllO ~-ów:::~eż,że
międ:::y pei.el:danli PańsL wOVlego Ul'Zęd ..l PoŚredIl;i.:~Wa Pracy llW:.l8 się znan:;' przernytnik

Stefa!; Brzękała ze . wsi

_

_,~.rriil!l-~;li·i!1!I. _ _~",.(i

. . .

;i:~ :~.;/

drogą legalną,

. Wladze śledcze w Wieluniu .zauważyły gdzie pobierał 300 złotych' nawyrobieIl;ię
iż od pewnego czasu z powiatu wiehulskiegopaszpcJl:tu..
.
..
wyjeżdża zagranicę bardzo wiele hldzi, s.zcze..Zdowodauli, otrzymancrpiod . klijęnta

próśb

!IIIIl.

nadgranicznej Gola i
nanHHł,';a starających się o paszportY1 by zwró,·
li Iłit; ,;;iO biura Kokota. gdyż tylko ono nlO"
te r:l'pew.nić s'lybliie z~łatwienie sprawy.
urm 5i'C$ob Bciąaał kHi~'Iltów d~ biura Kokota

I

Wf

v:

u,daw,i;,;~f:ję llast~pnie dopozo$tającej,: nim
urzędniczki P.U.P .P. Gucztan6wny
która
,,~!ełlliała zaświadczenia . zaopatrzone
..
w pIecz .. ~.
ZkoIei Brzękała udawaisię do, jedn.ego
z urzędników g któreg'o nazwisko trzymabe jest
w tajemnicy, a ten zaopatrywał zaśw!adczenia
w fałszowany POdP.l' s kierownika P.U.F ,.Pe·. ..1
Sfalszowane zaświadczenia: wędrowały
do dziennika podawczego, a następnie do
starost.wa. wie!uńskie?o, gdzie j'!ż dalszy ciąg j
wyrab1an]a paszpo:. tO'fAi zalatwl0nO klorrnalną '.
kon.ts;',.:;.

,

Klijentela oszustówbyfa .Qg.rOINoa.

lltl'ć

wydanych nieprąwnieJ,Jast;porŁó,\V .nię 2:dQł~o

dpt~(!zczas ustalić. wk,aidyftJ razi~jesfóąfl:
wielka~
'.
. "
c'

biarctzo

.
B~'zę1talę)Oucztanów,n~ i' Kokot$ .re$z~
towtimo..Biuro Koketa opieczętOwano.. Spo-dz.ię"'iTane są dalsieareszfowania.·
.,;~

. . Klijend Kokotą,byli. pr:tekonani,.~e ,,~~

zyskUJ *'1 paszporty w drodze. rifltjzupełJ.'lleJ :~..

galnej.

.'

... "

' , " ..... .

Miniśterstwo SprawZagranic~nych,·. Pt~ri~

kladając rloafery tej. wielkąw~gę; wydelei'o~
wało do Wielunia dwuch radców. .

"
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, Czytelnicy naszeł!o dziennika są to Iudzieo rozumnych i zdecydowanych poglądach
narodowych i możemy być dumni, że jesteśmy
ich pismem.
Mimo że jest to Łódź - ich inteligencja
i wyrobienie polityczne pozwala doskonale
odróżnic gd.zie leży prawdziwe dobro państwa
i Dfi1"odu. 8 gdzie kucie osobistych zysków
lub ciasnych, partyinych interesów,
Otóż z osobistych rozmów z p. t. Czytelnikami ustaliliśmy niezbicie następujące
fakty: odróżniają oni dwa czynniki w rządzie
polskim, a mianowicie: 1) biurokrację polską;
2) marsz. Piłsudskiego jako faktyczną
Qłowę naszego państwa.
Co do pierwszej kwestji, zdanie wszystkich jest jasne, wyrobione, niedwuznacznef
a nawet nienadające się do druku.
Co do drugiej kwestji - t. j. co do
marsz. Pilsudskie~o, zdania są podzielone, ale
zdaje się, że oZ ~nia na dzień w miarę zaniku

1..

I

Przy nadchodzącej, decydującej
roz ..
grywce Sejm - czy marsz. Piłsudski, jest
rzeczą niezmiernej wagi ujawnienie prądów
istniejących, zwłaszcza w sferach narodowych
społeczeństwa, gdyż nikt inny tylko ono w
decydujących chwilach rozstrzygało i rozstrzy..
gać będzie.

ł

Chcąc wyjaśnić tą kwestję, postawić na
rzeczowym grunci~, tudzież mieć iakie takie
uzasadnione pojęcie o zmianach zaszły ch w
tym kierunku od 1926 roku, redakcja ogłasza
ponlzszą ankietę, z usilną prośbą o łaskawe
odesłanie jej, gdyż. sprawa ta ma głębsze znaczenie, niżby się zdawać moglo i doniosłością
przekracza nape'wno graniceŁ.odzi.

I

Czy osoba Marsz. Piłsudskiego jest Panu (i) sympatyczną,

NIE

Czy dalszy rozłam społeczeństwa polskiego uznaje Pan (i) dobrym dla inbue..
sów Polski?

TAK
POdpis i adres ............. ~......................................................................................._....................................._........_._
Niepotrzebne' skreślić.

W ju:elkie~

dłuższe listy i zdania są wysoce pożądane!

ŁÓDŹ - nROZWÓJlI1I - REDAKCJA
Wyciąć i przesłać pocztą w kopercie jako druk: 5 groszy porto.. Wręczyć
Oddać w redakcji AJ. Kościuszki 41. Wręczyć inkasentom..

roznosicie...

10m.

Kto nie. fyezy sobie. aby Jago nazwisko
odplwled:! BEZ NAZWISKA.

było

poruszone -

mate

_------

tej rewelacji, władze s2'koln(t

Urzędowe rozporządzenie w tej sprawie
bn:.mi: rząd sowiecki postanowił poddać pu.,
blicznemu egzaminowi tych wszystkich uni"
wersyteckich profesorów, którzy posiadali ka ...
tedrę naukową przed rewolucją lub ukończyli
65 rok życia..
Profesorowie, którzy nie posiadają zaufania u władz komunistycznych, stracą swoje
stanowisko. Cała ta kategorja profesorów ma
złożyć sprawozdanie o działalności naukowej
w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed komisją
studencką, a prosta większość głosów zadecy.
duje o dalszem pozostawieniu danego uczo..
nego na. k a t e d r z e . .
Komisarjat oświaty wyjaśnił f że to zarządzenie pociągnie za sobą szereg wydaleń.
"Kraln. Gaz. $I, wcale się tem nie martwi: luki
dadzą się wkrótce zapełnić uczonymi. których
wykształci proletarjat; ważnie;szą jest rzeczą
mieć szkoły komunizmu, niż świątynie nauki.
Potrzebujemy czerwonych doktorów, czerwo"
nych inżynierów, czerwonych prawnikówdodaje wpomniany organ bolszewicki.
l czerwonych durni my dodamy.

Nieprzemakaloe buty
W

tych dniach przybyli do \Viednia dwaj
polskiej, major Stanisław
i rotmistrz Tadeusz Plac..
kowski. odbywszy konno podróź z Równego,
na W ołyniu f do stolicy Austrji.
Na przyjęciu,urządzonem_ dla jeźdźców pol..
sk.ieh w kasynie oficerskim koszar kom'1icy
austrjackiej w Breitensee, major Arciszewski
opowiedział zabawny szczegół tego rajdu kon..
nego.
ofi(~erowie armji
Rola~Arciszewski

Oto, wybierając się w daleką dro~ęt obaj
oHcerowie kazali sobie zrobić buty nieprze ..
makalne.

- Boć - mówi major - katar. albo
i grypa, byłaby rzec-;:ą nieprzyjemną podczas
jazdy. No, i zaraz drugiego dnia zaczęło lać,
jak. Z rynny - wprost do naszych butów.
które okazały się rzeczywiście nieprzemakalne!
Co chwila musiał rotmistrz Flackowski mnie,
a ja jemu, pomagać w ćwiczeniu akl'obatycz"
nem zadzieranie nóg tak, aby woda wylewała
się z butów podczas naszej jazdy. "lieczorem
więc, przybywszy na postój. powiercaliśr~y
dziury na podeszwach, aby woda mogła z bUA
tów odpływt.ć.

wysłaf

W odpowiedzi na pytania ankiety otrzy- nie dają dobrego wyniku i stosunek do Na~
mujemy .. bardzo charakterystyczny list który szej Ojczyzny wyraźa się -brać co daje
drukujemy in exenso
Polska - oddać minimum - i dlatego jeżeli
Pan Marszałp.k Piłsudski posiada 3/4 będzie chciał ażeby go nat:ód patrjotyczny
.ympatji mojej, uważam, źe wyprowadził nas I polski wepominał dobrze to musi się opierać
z chaosu, jaki zostal zasiany przez opartyjnic~ na polakach przedewszystkiem.
lwo, e&,oizm i niedołęstwo prowodyrów pra..
Na drugie p-ytanie ankiety t. i. czy u ~\~a ..
wieowyeh i lewicowych - jego czystość rąk żarn, nie wiem czy znajdzie się jaki ol,y",;atel
w tem bagnie korupcji to mówienie prawdy który powie "tak".
W oczy wszystkim .. wielkim macher~m" (troRozłam nalszy grozi państwu zgubą ma"
chę :za często u::ywa wyrazy trYv\'lalne),- terjalną i moralną.
siła jego wladzy - wszystko to imp?nuje m~
T worzenie sympatyków BB. przez Usti żałuję, że, ten człowiek OpatrznOŚCI BoskIej .
dla Polski zbliża się do starości i troska za wanie do emerytury oficerów :nlodych j :zd(}~ .
serce chwyta że nie widzi się godnego jego nych O narodowych przekonanIach a pr7.Y.imo,
,nie na ich miejsce niedolęinych zwolenników
zastępcy.
" ,
BB, jest karygodnym czynem"
Stroną ujemną tego dZl.a~acz~ . Jest to, ze
X. Y.
jego poczynania. ażeby mn1e]SZOSCl w .Polsce
'l.achowl1wa1y się jako obywatele PolskI dotad
.......
'"

Rkutek

radcze#

Rzecz prosta -.;... piszemy to na postawie
tylko luźnych spostrzeżeń i obserwacji.

TAK

2..

Na

l

jego popularności u mniejszości narodowych
i socjalistów zwiększają się sympatje po stro ..
nie narodowej.

1

zastosowały natychmiast energiczne środki za,

I

I

1

lVloskiew.5ka .. Krasnoja G:::zieta" dokonała
()btlr2ające~n
oto wśród 46 profesorów chemiI na uu'
tylko jeden jest
komumstą~ a wsród
nledycyny,
niema ani jednep.o urzędowego wyznawcy
Lenina.
ro

:v

Od redak.cji

l'

l

j "

cynizmem do spelniania ohydnych obo~
5]0.0 ~m lm}eskC:~~
ł,EXpreJs wiązków konfidenta i szpiega osławionej K-Ste"
ar05HaWS j
. 'ak'
II
" . .'
. Z d
Ił'
Mendla Schiffmana
nIe) . lego l e
czaSIe WOJ?Y 13wlat?wek~'
b" urną pl··
.
...".... .
sze owczesny SzpIeg aU!itrjaCl a o ecny nre" • DrU~1 ,. ~'ygodmk J~rosl8.wski" - jak do~ dakto~H, źe śledztwa prowadzone przez niego
nOSI '!I. K. C. opublikował szereg doku- przecn.vko Polakom ąskarżonym o pracę w
.. ! do~y.o czący~h. "bujnej" przeszłości Men tajnych
organizacjach' niepodległościowych,
Jnoentow
dl&: SC~lff~an~•.W.srod tyeh dokumentów znaj musiały się fi naturalnie zakończyć wyrokiem
~u)e SlęrowDlez lIst, skreślony ręką obecne-! śmierci".
~o "redaktora" Schiffmana do prezydjum ob...
Niewątpliwie skandaliczna ta sprawa przy
wodoweg.~~ądu w Rzeszowie
bierze szersze rozmiary.
W hscle tym Schiffman przyzDfl:je sie z

k"

D~a.

II

Mle!s~, I

iłic~rat (JŚWliiłowy

Od 29.. X do
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Diil\ dorosłych

Ubraz w 10 aUQch podług 5zt~ki RAEDERli
\'li ro'tlch gHn/l"l ch!
HAPPY LlFDThE F. l~r\I'}lPERS
,....
D(L!~ r i.' HEY I:Llli\ LA PORTA
Dla młodzież y:

e ajki

lajdact\va e ere

tu.·

Ustalono nadz.ór i w następstwie zdoła
.ł\1ijał y tr~:~odnie:1 a. listu r;ie ,~y~.? Naresz'ł
no stwierd:4ić, że sprawczynią tych kradZieży
pe~vne~:'o
razU
otl'tyma:·l!.o
lu~l~
lI~t
z
Ame,
:.yjną wiadomo$ć, lans?~ol1ą w: kołach ro~yj~
lkiej en"sigraciimon a r c blslYC'U1l-.:.l. '\l\tedle h:tore.} ryki o bardzo chaotycznej tresCI. 8aron~wa: była .. , baronowa Ostell-Saken. Ujęto ją i odcar Mikołaj 11 iiego rodzina iyje. Vv'ieść tę : okazata się również spry'inem medium l od dano .w ręce władzy, lecz w jakiś tajemniczy
przynio,ła do Berłi:::a i Paryża r.l.ekorno CU~ : czasu do c:zastl urządzała rozmaite seansYf na sposób. zdołała wydostać się z więzienia i zoi
dem uratowana :l Cze~ki "baronowa" Barbara których z.:.apDw~edziała pm,...."rót \X1ielkie$';o Ks. knąć. 00ecnie stwierdzono, źe wspomniana
baronowa Osten-Saken była indentyczna %
Wiśniewska~ Początkowo przYJ.:m~zczallo, że na tron ('.arski.
Z biegiem czasu zauważono zniknięcie Wiśniewską. która i tym razem grasowała W
Jest to manewr pewnyc.h grup, zmierrtających
rozmaitych kosztowności, srebra, złota i biżu Barlinie i Paryżu na 'polecenie G. p Ił U .. W" ce..
IN ten sposób opanować kapitely rodziny car
lach prowokacyjnych.
ą
skie~t ulokowe:nc przcd:.:ewłJluc·t ~0.lszewicką I terii z willi Wielkl·;go Ks.
w nlekt6rych bankach ametykansklch.
Obecnie okazuje się, że nici tej afery
prowad:Lą ... do MoskwYf i że w
danym w~t ..
padku - jak w w)elu innych -... marny do
czynienia z szatańską prowokacją G' P. U.
; Owa, Wiśniewska okazała się agentką I
WIEDEŃ, 29~X. Naczelny lekarz szpitala ,prawi~, :te operacjom poddawali się ze wzglę~
G. p" U' f umyślnie wydelegowa.ną do Eu1'oPY miejskiego w Gracu prof. Schmerz ~tanął dów społecznych~· aby. ustrzec się przed nad..
~sćhodniejcelem rozszerzenia plotek o Ul'ato~ przed sądem oskarźony o dokonywanle na
mierną iloicią dzieCi, Wszyscy oni są ojcami
wania rodziny carskiej. Wh~niewska, jak wia~ mężczyznach operacyj, w wyniku których tra- jednego, nawyżej.· dwojga dzieci, Operacje,
clomo, na wszelkie pytania. gdzie właściwie cHi możność ojcostwa.·
jak zeznają, miały przebieg 2:ur,ełnie bezbo·
znajduje się uratowana rodzina. cara Mikolaja
Aferę tę wykryto przypadkowo, gdy u lesny, rekonwalescencja (dbywała się bez ja..
kategorycznie, odrnawj~~a. wyjaśnień, propo., pewne~o \vięźnia zauważono charakterysty·
kichkolwiekkompIikacyj.·..
.'
nując natomIast OSobiSCle doręczyć carOWI czne blizny.
_
Oskarżony na rozprawę nie przybył tłu..
względnie cz!ookonl jego rod~iny list od kre ..
Dr, Schmerz zoperował w ten sposób I macząc się wz~lędami natur,Y lekarskiej.
wnych lub przywódców obozu monarchittycz .. około 500 męż .... zyzn, którzy w ubiegłym ro- I
Sąd po przeprowadzeruu r?zprawy ska..
nego. Oto w tern tkwi główny cel tej naj- ku tłumnie zjeżdżali się do niego,
. .. l ~ał ~o na g"l"zywnę W wysokOŚCI 15,000 szynowszej prowokacji G. p" U., które zamierza"
Pacjenci d·ra Schmerza zeznali na roz- hngow. (My)..
.
.
lo tą drogą.. usadowić swego agenta' w koJach bliskich pozostałych przy życiu . człon"
ków. rodziny Romanowych.
Wyjaśniło się róv. nie:i:, ie prowokatorka
Wiśniewśka. tamtego. roku potrafila dostać
się do Wielkiego Księcia Andrzeja f który - .
Wedle infoł macji pisma bolszewickiego,
StraS2:na .fala krwawego tetoru zszcze.. r
lak wiadomo --:- stale mieszkana fnmcuskiej gólną .siłą ogarnęła całą Ukrainę~ Jak donoli na czele tej antysowieckiej organizacji stoi
Rivierze t '\IV' własnej. wini. Pewnego razu do uKijowskaja Prawda" ,rząd centralny celem hrabina Lewicka, przedslawicie1.ka jednej z
Wielkiegp Ks. zgłosiła. się skromnie·· ubrana opanowania sytuacj i na U krainie .szcze gólnie najbard ziej znanych na Ukrainie rodxin szlapani. w, wieku 30-35 lat ip?~ała, że nazywa groźnej, wyd.elegowal na Kijowszczyznę zna .. checkich. .
.
sięharonowaOsten"Saken l ze . przybył? z czne oddziały wiernych czerkistów mosk.iew ..
Straciwszy z początkiem rewolucji bol~
Amerykj, by zakomunikować Wielkiemu Ks. skich. .W szeregu zbrojnych napadów na szewickiejswe' obsze:rnemajątki, pani Lewic~
b'ardzo donioełą i tajną wiadomość f którą mó" przedstawicieli władz szczególną 'uwagę 7.wró- ka skryła się za mura·mi jedne~o :z: żeńskich
że' odkryć tylko jemu i małźonce znanej dły na siebie.ystąpieoia pewnego. oddziału klasztorów w pobliżu Kijowa,.gdxie. przeby,
~aletnicyKrzesiński ej.
uzbrojonych chłopówf którzy pod dowódz- wata d o niedawna. .'
Po wydaleniu wszystkich obecnych, ba ... twem l{obiety jui drugi miesiąc· bezkarnie
p r2łedparu miesiącami p. Lewicka do"
'ronowa zeznała, je w Nowym Jorku . umarł grasuje po całej Kil0Wsz€.zyźnie,
skonale poinfórmowan.a o panujących ;wśród
pewien właściciel· wielkich. garharni, który w
chłopów nastrojach, wystąpiła z klasztoru, UZ~
swytn testamencie wyznaczył 15miljonÓw~o
br<~ila się i zorganizowałaznacznyoddzia
hn6w na cele odrodzeniamonarchjiw Rosji I • • • • • 1111\• • • • • • • • • • • powstańczy, do którego przyłączyli się wie$.
f oddania. tronu. w . . ręce rodziny Romańo-I
niacy z jej posiadłości ziemskith. Gdy eIo ta,
wy:ch.. OpClwiadała dalej(xew~aśnie .wiozJa
wsj .przybyli urzędnicy podatkowi· i .aprowh:alist. o~l >spadk,obiel"~ów . tęgo. Ini}jonera. doWieL.
cyjrii, powstańcy z. pani EJ, Lewicką w czarnett;
kte(;():Ke. 41St ten jednak jej skradzionovw ; krycie.. re.petatJe
ubraniu zakonnicy na czele, wystąpili z zaSI~
dzki . iwyrnordowali. wszystkich przybyłych
drod:z'e.'Y raz z innyxni . . • dokumentamh, Napi$2ilła
'uskulec%nia . szybko soiidnie i tanio.
t
więcdb '.' Nowei~~JQrkufabynatychmiast. wy~
urzędników•. '
.
'.
itosÓwatio.doWielkiegoI($.drulti list_ . . , '.
Dogo:9n e.warunki. Pierwszorzędne 'wykonanie
Po kilku dniCl~hpani Lewicka zorgani:Z;d
u
" ·.'.Jlod~inaWieikieg()·'.,Ks •• chętnie.udzieliła
J'
wała zbrojny napad na tzw. "czerwony· tabor
ala
6~"79,~QWej.goś!cjrriłz~t~r~j taskorz:ysł
W
.. ' . .
t. j,. grupę {urmanek,wożących zarekwirowa~
qął~L;:p(!łni.Pani~r~ę~ińska "dała. jej sweJoa'"
SENATO,~IKA la teL 12-13
:ne .odchlopów zboże.. Zboźe to powst$ńcY·
; ·zahran.
;~P~;.~;.~pgąl,'tra~~c)"W'~ą:bąJ;,oilowął.jako~złon :
••
~inii:L;~Vł~jtod'~iAY~", .
ł
PierWsze. sukcesy. oddziałów paniL,ewio."
kiej ,spowodowałyptzyłączenie się. do niej lu..
"
' ··P
dnoś~i z całego .$Z~łregu innych . rniejącowośd.
W ostatnich dniach oddziały zhra~~~'
zakOnnic~ dokonały całego .. ,.zereg,uąqlWl*tP
napadów przeciwko oddzictłom, G .. ~, Jl~.)a~
32..Ietni słui;ący' .~kl~p()~yW..m'~ '2:o,nę ; planem. ttmocw:v,,' Dzi~wezyba niia~.ptz1t'~e~f t~ierdzipisłno bolszewickile~ ilo$ćofi~r:~, Il,~t
chorowita i ułomną. Pewhego dnia zapoznał źe po' uzyskaniu ·pelnoletnościwyjdzie za· m.ąi rod. \cze]ust6w. ..~amordo,wat1yeh ..prz~~:,te:·;e ..'}
się na ulicy % mlodCl piękną; dziewczyną:. By- za pana W. on. z~śoznajmiłż~ . . jeśli mal:iens .. dzi.ały jest .barpzó.· znacznaizwięk$~a~,(~f(,:z;
la to 15 ..1etnia MizziM. Opowiedziała mu źe twa: to' nie dojdzie. do skutku popełni samo ... każdym dniem~. .'
.' .... , '.
". .,:':' .' ... , •. .
w domu nie czuje się dobrze. W. zapropono" bójstwo.··.
.
Na czele.. trch oddziałówkrocz,,<"!l~
wal jej aby pomagała jego ionie w gospodar~reszcieM-izi .miala ·już dość tej .. przyk.. ~galJ.i~at~r~a z s~tandare}D':,w_r~ku~. ···,~.·,~.?~~tr
stwie a dziewczyna się na to zgodzila. ~ów'; rej sytuaeji,opUsciła dom pp. W. iotrzyma .. r.. ym.
iI .. w."~. dn,.e
. Je ua.'.p. lS:" W.o. Jna.. ,. ~Wlę.·ta p.,rzec.,
.•. ,. I. . ~o
nież ojciec dal jej na to swe pozwolenie.. Z
ła posadę.w pewnym .mllgazynie. W.'jednak bou;zewikottl, . wojna" bezwzględna, do I'W'ytę;",
początku szło dziewczynie u pp. W .. bardzo wyśledził ją. czekał 'na niącałemi gódzbtand pienia wlzystldch Wl"()g'ów ludu".
.. . . . . ,
przed sklepem i czynił jej wyrzuty oraz \ft'zą..
. G. R. u; w Kijowiew,ydało rozpor~ąa~;,
dobrze.
Niebawem jednak okazało się ze W. nie dzal gwaho'Wne sceny_
nie, b, nie liczt\c się z ,ta:doemi ofiara~i1 uJ}p
mial l'Vobec niej czystych zamiarów. Zbliżył
Wobec oporu dziewczyny . zjawiła Sił u tę Lewicką i ,'żywą lub martWłl odsthwió jll, ą9
nj~j pani W. błagajClcabyMizzipowr6ciła do Kijowa. Za 'Ujęcie pani Lewieldej wyZ%UU;~(lDQ
się do niej w Diedwuznaczn y sposób a Wl'esz'"
~ie wręcz jej zaproponowal aby zostala jeg()// nich· i okazała. się . powolną jej mężbwi_A gdy znaczną nagrodę' .pi~lilięzrią#
. i
JCochanką.
. 'I Mizzi nIe cheiala nawet o tem słyszeć, pań..
Gdy Mizzi odpowiedziała źe przecież on stwo W. donieśli na policję że Mizzi okradła
;.-~~- TE"'. "
.
jest żonaty oświadcz:rł jej że jego żona niema ich!
Cala ta sprawa była one~dajrozpatrywa...
Gicprzeciwko temu_
Rzeczywiście pani W. starala . się namó~ na przez sąd wiedeński .. Mizzizostala zwol..
niona od zarzutu kradzieży natomiast prze,.'
wić młodą dziewczynę aby wysłuchała jej
ciwko
państwu W. wdrożono skargę o osJt~
maiżon,kar Gdy ,Mizzici.ągle jeszcze ~ię wzdry ..
lała wręcz,ł Jej Wił hit będący Ja}, ~dyby czerstwo i stręczeRie do nierządu.
Przed kiH..:u dniami przynieśliśmy ~ensaM
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w szvscv od wrócili się, aby zobaczyć.. eo
za szafeni~cf który tak rzuca pieniędzmi:
I ~~tfu·us·;;kC'wie, którzy jU? sobie przygotowali
.. :··W Middleporu f w Ameryće, zamieszkał właśnie jego rodziców!...
l Lii;; żeLracze pc>wrr,dli do chaty, ojde zdu..
przed paru laty' bardzo bogaty cz:owiek. Oko ..
, Syn najął więc aeroplan i w dzień licy... u,liony patr%y} na
cogacza bez sło'"
. :·lica tego miasta była jego rodzjnną okolicą, tacj~ spadł z ~i<:ba w m. iej~.,cu zamiesz~a. ,nia II wal ale ~erce
prawdę:
ale przed woiną. wyemigrował z niej i nie da .. SWOIch starUSZł:Ow. - Przvbył na mleJ~ee
fo
syn Adolf! - za'"
" . w~ .0 .sobIe znać, bo był tak: zajęty rob.1eniem W ~hwHj, kiedy JUŻ resztę ich majątku miano \ wołała.
~lę mu w objęua.
. ma)~~k\l$ że zap~mniał o wszystkiem.
sprzedać za 5 tysięcy dolarów. Urzędnik pro- \
Ale syn załatwJ się krótko oz powita"
:~Ppwró~iwszy jednak bogaczem. pornyślat 1 wadzący Hcytację1 ogłosił już cenę po raz , niem~ bo trzeba przec:-eż bylo zakończyć licy.
~r.zedewezys~kiem o swych rodzica~hf ferm e .. t wtóry i podniósł młotek, aby poraz trzeci ją tację. Dokonał te~o w m1!{nieniu okał' już
ta'ch \w poblIżu Middleportu i chciał zgotować powtórzyć i przysądzić kupującemu. ki!!dy przedtem nabvŁe przedmioty odkupił
inim "spokojne .życie na starość.
! z tłumu licytantów odezwał się tubalny nych właścicieli za podwójną cenę i. dopiero
I wtedy powrócił do rodziców, ażeby utrwalić
Okazało się jednak, że staruszkowie pod- ! głos:
-Po
raz
trzeci:
50
ty~ięcy
dolarów.
ich byt na zawsze i aby się nimi nacieszyć..
,c.z.a~ .jego. .nieobecności sprzedali fermę,. a U".'
waz~Ją.c, że zginął na wojnie, wyprowadziH
się w. inną okolicę, aby nie mieć ciągle prze i'
.oczyma miejsca, gdzie żył ich syn. Dokąd si~
·pr.!;~. nie. ~l.i, n. ikt~ie wiedział, bo ich znajOmit,
setsIedzI· wymarh tymczasem.
Kobiety l,tóre od tysiącoleci nie mial); i
Innego rodzaju ogłGszenie jest nie mniej
..:: Syn . przedsięwziął poszukiwania; kti'_
wyraźne i jasne:
w
Chinach
glosu,
otu,ymały
nagle
rÓwnc.",
jednakllie dały żadnego wynikuM Aż raz, słtl~'
uprawnienie. zupełne z męzką połową rodu
"Piszący te słowa - brzmi to ogłoszenie
chają~ radja, a W niem. komunikatów o rozpi ..
- pojął w siedemnastym roku f:zeczypospoH...
sanych licytacjach, dowiedział się, że w bar- ludzkiego i korzystają z tego skwapliwie.
W sądach np. Szanghaju, liczba spraw! tej (1928) za małżonkę trzecią córkę mieszka..
dzo oddalonej miejscowości, nazajutrz wystarozwodowych która w r. 1926 nie sięgała na- jącej w Pootungu pani Chang z domu Pan.
'wiońil :zostaje na licytację ferma i całe mienie
wet setki wzrosła W r. 19,27 do sześciuset, a Od samego początk.u naszego małżeństwa· nie
w r. 1928 do ;.400. Ciekawe jest przytem, że zgadzały się t~mperamenty nasze postanowi..
wśród tych czternastu setek spraw rozwodo .. liśmy więc zwrócić się do pośrednika Czu...
wych znajduje się aź 900 W których za po.. Ling..Szing który małżeństwo naśze doprowa...
wód· do rozwodu podana jest jedyilie niezgo-o dził do skutku. aby teraz wyst~pił jako świa
I da charakterów..
dek że po zobopólnem porozumieniu postano..
Często też w
niektórych dziennikach wiliśmy się rozwieść".
chińskich cale szpalty zajmują ogłoszenia ta...
Formuły takie wystarczają w Chinach
kie jak następujące;
do prawnego rozejścia się małżonków.
"Piszący te słowa; C:lm-Szui Cziao i TiJlgLien·Chen aJiasA",fVlan żyli ;,Joczątkowo szczęś'"
liwie w zwią/~ku małżeńskim. Znajdują jednak
. obecnie że ich poglądy już się nie zgadzajt!ł,
. wobec czego sądzą że nie mogliby żyć do
O~':.łlE&ENI~
Chcąc nabyĆ
starości w pętach obustronnych. Ze względu
proszek naszego wyrobu, nale
na to oboje postanowili się rozwieść. Od daży przy kupnjf! aft{centowaf
ty więc dzisiejszej nie są już mężem i żoną i
Chłopiec biurowy do dyrektora. --.- Znawyr~żnie' .żądać .. cfrygh181nydl
:żyją w niezależności jedno od drugtego. Gdy- lazłem, proszę pa.a, obok telefonu
dwuproszków z "KOGUTKIEMSIIGą.
by jedna 'ze stron podpisujących tę ugodę złot6wkę·
seckiego 'znanych' ód lat trzy..
rozwodową. chciała zawrzeć nowy związek
dziestu. Zwracajcie uwagę iod
Dyrektor.
To bardzo dobrze, mój
małżeński, to druga strona nie może się do
rzucajcie uporczywie poleca...
chłopcze. Teraz moię ci się przyznać,
tego wtrącać. Ugoda niniejsza jest obustronna sam ją. tam położyłem, żeby wypróbować
ne nę.sladownictwa w' poduhn,em
i
zawada dobrowo.lnie. Córka 'Z t~go małż,~ńM I twoją uczciwość.
do naszego opakowaniu
- ł
stwa pozostaje na mocy umowy niniejszej
Chłopiec. - Ja też tak sobie pomyila..
''''''JII!Ii!lllFW4W!\IMjMj;'l!li?ilMi4Bl_
przy matce iojdec nie może w przys:dości
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jakichko!wiek praw do niej_ Pod-j' lem, O!"03Zę pana.
pisujemy to naszem! naZWIskami jak następu
je: Czu·Szui Cziao i Ting-Licn~Chen'\

rościć sobie

(Wyciąć

16)

. 'Xrzi~t

ząchować)

I

eie~tryczną Iata~kę z rąI~ funl{cjQ.e
- Sądzi pan źe jest w kuchni? - zapy
VI
mrok hallu bIałe koło. tal pc! i r:j ant,
już n!~ l.lfi~nt~ljąc !'ię W'
blasku.
i sytuacji.
Cicho byio i pusto. Au 7 śladu żywej 15'"
P&n Reeder ze srnutkiem pokiwał głową
toty_ Skierowął świ<:4tło :na ~chody i z poehy- !
- Ni~~t('tyI ż~ł;y to nasze panie chciały
loną głOW~f słuchał. Ani Jeńcn dźwi.ęk nie 'tl .. l doglądut. kuc.hni, zamiast puszc;(ac
nIe
derzył jeg~ u~ha. r~edf .. \~ięc rłalej bc-:·:zeles., I bezpi~czne imprf!zyt - rzekł i sykr.~ąl'" nie'"
tnym krokIem, bac:aląc SClany nallu.
I cierdiw'ości, ale (',zy to był prote" l ot: ',-,,"vk.o
Korytarlt owijał . sił'? dokoła, stóp klatki zaniecil niu przez kobietę jej domG .:,;;h obo
schodowej. a t1 wylotu były drzwi. które pro wiązków, czy tei: z.ostało to syknięcie spowowadziły najwidoczniei dopr;watnej części dowane ezem ~nnem, trudno było' orzec, albo ..
domu. Ku wielki~mu. żd:ziwieniil policjanta, wiem p. Reełer naleiał w tej chwili do najpan Rf!e:1er począł się tym ~rZWlom dokład .. l bardziej z:laI(.~rowanych ludzi pod słońcem.
nie przyglądać. NaCIsnął klamkę, ale dr~wi Skierował la1"n ę ku drzwiom wej·ściowym.
ani drgnęły. Nachylił się i s.poj:; z.a! przez dziu l
-- SlJCtJzje\1ta.rerr! t~:ii? teg'!~ł '_·Mw r:~ek~ z
rk:ę od kIQ.czd.
; <;;-;idoc'Zl.I;':\ "t::;:Ą;.
,~/ ~ :::.~;, r.:::.'; -:- Tam był ktoś, .•. na gorze. - zaczął dwie lasild. fAan będzie łaskaw poda.:! mi jed ..
policjant Ii;iosem drżącym Z~ wzrusz~nia. IVI6. il.ą z nIch pame posierunkowy.
wił przei!ież z tak WaŻml! personą!
'Funk.cjon.~rjuGz nie posiadał si y ze zdu-- Tam był ktot na górze ... --:. powtó~
mienia, wypeh.i! jcdnalt po~...;cenie i wrócił,
rzył mimowiednie pan Reeder.. - P:rawdopo~ t
podając panu Reed,,--;f\:.wi diugą l:;w;>:ę z orz·.>

narjusza

i.

rZUCI!

l

..
. Hm!-mruknął pan Reeder, pocie"
;~jątw. zamyśleniu s~ój długi nos. - H:n ...
:możeby pan tak.panle posterunkowy opIsał
,mi cały. przebieg tej •• ~awantuTy •.•
Fuilk~jonarjusz opowiedzial

I

szczegółowo

to co· zaszło .. : .
...'
.. . . -;:' Zagwoździł pan zamek tak, aby nie
mofna było przekręcić klucza? Bardzo
po.sllnięcię. '.
.
.. llan "Reeder się nachmurzył. Bez
go ;słow.'a przeszedł na drugą stronę

I

mądre

l

.

Jedą~~

ulicy i

'znik.ł za drzwiami. Otworzył tylną szufladę
biurka ..j.' wyjął stamtąd skórzaną tekę. Otwoi:z7ł. jąj~~'Wybrał trzy dziwaczne stalowe. narzę
dzia, c~.p~~pominające malutk~e chaczylot .;,pl'a
wR jeden z nich. w drewmaną rączkę 1 powl6ci~ do 'policjanta.
. - Będzie to rzecz •.• hm ••• nie mogę po~ied~ieć "nielegalna "b
CzłOWHck .na mOJem

'1'

i
i

dobnie słyszał pan sk.rzyprenie podłogi..
wa ,viśniowego. lJetekt-v ~v t:JąJ Z,:;.kI~tyw:al:':;;-~
Powrócił 'do stbp kłatkischodowej i
. rąc'4:kę kostura. i po~zął go vglc:dać pod. ś\'rl~~
spojrzał w górę. Na.stępnh~rzucił światło l~.rn
t·lo latalid.
stanowisku nie Jest zdoiny ~..:> czynów. sprze- py pa pOSAdzkę haUu.
_ F 0kn·ta kurzem ,- rzekł. ',.- 'W idoc'l.'"
~~I)ych .z pr.awem .•. · l6 ę d:lle to pOWIedzmy, l
-- .Trudu a~li 'Opiłkow nie widhĆ, ........ mó Ule pozosti:Hv;cna ?f:leZ daVVllle!S~y..;h w!.ai;~i."
• I~entryczne i.i!.
wił do. siebie, -- fl lvięc me ~<I) co myślnłt·'m •.. delio ~zpic. SLC:1,'L.Z;ąC:S-; na. mIeJSCU s :~Wi{~f
- Czy· n:,cam 'wejścna górę;? - zapytaJ wskazu,e że łaska byia kupwua ~ S2.:-v~~,.;arJ~
P odczaz, gdy tak mówił swoim zwyk~ym
y
Dyer i już. sU3.wiał nogę na pierwszym sto .. l\.ie w:c[n. czy pcn mteresov:al SH~ ks:ąz~aml
ł-agodnympełhym' uszanowania tonem, anl na
trudno delektywr::::;rni i czy p~n cL'vtal o tpn znako"
chwilę.:nie przesta.wal manipulować w zamku pniU,. kiedy IyttnReecier z $iłą.o
kręcąc 'Wytrychem to W jedną, tow dr~gą; było pos~d.zi'ć jeg'O zwiędły .;.Irgaruzrn, zep~ I m l tyn1 cziowi~,kl1; k~f-)iegO lY.tztodę marll właś~
I nie z~mHH' ~astoSO\. ac;
auonę;Naglerygiel trltasnął, zamek pUŚCIł l chnął go ·z POWl'otem.
""'"""My:ślę,ie nie, . pa,nie, pC,isterunkowy,
drźwi, })chnięte prze" pana Reedera, stanęły
panie, --- obpa:t funkd~~,ujusz,
- rzeki t~\\1a.r-t.o,- Gd:fby ta },;ohieta był;,
otworem.
t.l.·aCi:1C rcs-l.u.;,i wi ... ry \it re~ln,,ł~ć wsze.:hrz.eczy,
- Pan pozwoli..• chciałem prosić olatal n~, górz~.."usł3iSZa~3b1 n~~ze g~(.sy. 1\.1(; j'::"J rJe; l
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rrZyCZloy otyluści
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,Na kong.resie leka!-,skim w sprawie, cha ..
'" i.!J
'"1
rób na tle przemiany materji, kt,óryodbyłsi ę
~arnęła mfodzIez, n~ ,ou:nez mlerzona n1(~ l C' .
, .
B l"
. d 'k"
f
d kt'
l t
.
l a :'eGynie i:\lw"otno~ci'-'
(Jstatmo w er lnIe. WIe ens l pro esor o o"r
SClą a przEzy\'yc_l.,. } t
J
..,
1;,. J
,
• " ,
"
d . dk . b
swoją·'
Bauer, zastanaWIając SIę na wypa aml Z 'y.t,.
W ubieglycl, stuleciach! !{obietC!- byłar~> niej .o;ylości, ~owod~ił1 że .d~~a .. tll~z,a ,ni.e je~t
czei broniona, aniźeH obromCleUrą 1 dlatego wynIlnemobfltego Jedzenia, Jak rownlCZ, nIC
potrzeba szybkości nie zdołała u niei ~ak 811" jest przywiązana do pewnych zawodó~.
'
nie się rozwinąć jak u męż~zyzny. ,A led!Iak
Obserwacje jego w tym kierunkuwyka~'
p0dąg do szy~kości i na nIą wY~lera. slI~y za? że na 275 otyłych tylko 3,3 proc~ było
wpływ, gdyż nle uległa w tak, duzym stopnIU
y~
.'
.
,'. '
wpływom cywilizacji co jei towarz~sz i zacho ludZI naduzywsJących,' Je~zenJa: .
.'~ ,
wała większą prymitywność w SW01m charak
Dr Bauer dowodzIł dale!,zeskłon,Dos,c
terze. \)V/rodzona k?~iecie szybka orj~~tacja do tycia przejawia się we wszystkich sferach
i sprytt pozwoHły je] Jed~ak uzm~s!o~lC so~ ludności~ Po'prostu żdawałobysię. że jeżeli
bie w~rtość mechanICZnej s~ybl~oscl l.dlatego ktoś osiada t 'redylekcję, to nabieratus:ż.y,

, . , '

CI

wi,ad, a,i,ąA,'n~Hcyi Amerykani?, . ~ ,rZeC}ywlstośd jednak nal~żałoby POWH!dZJeC ,,0peed
•

rl"ncrx,si1tn

,

I

~dyż' w
dzisiejszych czasaćh'WszeUde o.bj~w.y 1!a.szego:
źycia opierają srę na szybkośCl 1 rospl€chu,!
które ludzkość stara się doprowadzić do za- l
wrotnych' szczytów.
i
Człowiek dzisiejszy istnienie swoje zaw-:
,dzięcza w szczególności dwom czynnH{orn, tj.; I
szybkości i akurah10ści, które są ze sobą \
ściśle związane. Szybkość i akuratność
rzenia, urato~vał~ ~złowieka piery;?h~ego p,rzed
dzikiemi hest]an'll 1 przed napaSClą lego, lowa
rzyszów. Szybkość i akuratność pozwoliła ml:!- ~ powQh wkracza w nową dZIedzmę, n3ezllaną . k p"
". ę. p . t' ., Podług prof
zdobyó więcej. i lepsze pożywienie dla swej jeszcze jej matkom~
Ja to su~ ~OWl: ".Z pOWIe rz~ •
,,'
rodzinYf przez co dzieCi jego, lepiej odżywia
'
, Bauera- tycIe bez zadnych WIdomych powcue od innych' swych rówieśników. podległy
, Biorąc pod uwagę różnorodne, zalety}' dów jest to skutek magazynowania wody.,.
ld
. kt'
rga' i my
szy'b's'z'emui, :bardziel' ścisłemu rozwojowi in" I które ukształtowały cha.rakter nowoczesne) l d
lrobieŁy wydaje się rzeczą całkiem prawdopo'
o czego s on~esą nIe" ore o n 'Z. • ,
telektualnernu. i przez to wyrosły, na prz~"l dobną żę zajmie ona wybitne stanowisko w W referacIe swym prelegent, pomfor~o:
wódców druglch"
tych licznych spo.rtach, k~óre jej naturz~ O~H wal () niezwykle ciekawym _wypadku pewneJ
. ;Rżuć!lly~kiemna ubiegłe. st1:11ecia,~ a ~~.. powiadają. Koble~a p~sla~~ .odwa~1! cIerpI,I" dziewc1.ynki, która oparzyła sobie rękę w ~a~
l;>ączY!DY, de ,bItew wygrano d~lę~l SZybKOSC1, 'I wość, dużą dozę lme!f~n~acJ1~ ~ l • mtuIC)lg , a k.to fatalny sposób, iż musiano pr, zeszczepić,' Q;,\Dią,'
Jakplerws.zearmaty zrew?lucJonlzo.wały ca!ą/ wszystko razem dopomoze Je) w wyso n D ,
','
..
ł
b
h
l
d
sztukę WOjellną przez sWOJą ,precyzJę, ~woJą l stopniu do przezwyciężenia. tych wszystkich, sk?rę z Jej w asnego.
rzuc a.. , o~o ~ ,y
szybkość W działaniu.. Pomy~lmy tylko, lak w I usterek jakie powodują u nIeJ; wrodzona sła- dZIewczynka ta stała Się dorosłą, 1 z wlekuem
dżisiejszYJ;l1 handlu'j przemyśle dokładna pr~-l bość fizyczna, bra.kwyt~zrlnałości, bra~ kon", zaczęła tyc, skłonność tę wyka~ala równi~~:
capołą czOll a " Z szybką produkcją przodUje l troH nas' swemi nerwamiIcały szereg ln~ych I przeszczepiona na jej rękę skóra, czyli innemi,
nad. p,ąwolniejszą metO'dą. ,Większość lu.dzi i zastrzeżeń ~p~w~d0'Yanych przez'ł' ochranIany! słowy brzuch jej zacząłrównietl: rość i aa
pracuje,oy zapewnić sobie byt. Konlu· najle" tryb życia J8, kle kobIeta prowadZI a pr,zezca.. dl ""
"
' ',., ",','
" ",'
piej się' :powodzi~ Temu, który zdolny jest do ły szereg ~eneracji.
oni.
~aey akutatnej i szybkiej,
..
.
~
."
.
Jako ostateczny wniosek Z całego sweg:o
lS moneyfl

(pośpiech to pieniądz),
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odczytu dr. Bauer ,""yr~z~~ przeko~a"ie'~ł·je..
niei.. pe~ne~o rodzaju dy~!m powodem ~t~Josc:)est organ!CZniUl .ą~..
~o'ścl. P odsuwają one naszej podświadomości . sympaŁl e do mas:zyny, ktorą kIerUJe. Odwalia nosc pewnych C:zęSCl skory do tyCIa.
pełnej poczucia, samozachowania, ,wrażenie pozwala jej prżezwyciężaćwiele napotyka,p.ewDęgo pędu ku wolności i .przestrzeni. - '
h t d' t:..
D' k'
. . l' ś·' t
Motory ia,eroplany

dają

nam najbar-

kobie~~ed~t~~h~ia~e~~k~n~i:. uJ:tbu):toim~~

cłziej obrazowy i prymitywny przykład szyb.. ~inacja. wytwarza

e..M~,"adom''''
~".&

m'tell·gencJ'a ZW1·eto sportem, który
Dapa~ra nas radosnym' dreszczem dumYł z
osiągniętych rezultatów i zwycięstw nad in"
Q

~i.

'Czas pokaże. który z obu rodzajów rodulti.:zkiego podlega w wyższym stopniu fas
cynacjf pędu~ 'W obecnej chwili wydaje nam
sięf, że zamiłowanie i, wykorzystywanie wszelldeh j~g()'objawów, .w pierwszym rzędzie zatllU

•

U

'_IIIl_'_--

nyc ru no~cl. " ZH~l swej Clep ::.wo cI'les
w stanie swoją maszynę utrzymać w należy~
tym por4ądku, gdyż zadaje sobie ten trud by
dokładnie zbadać wszelkie usterki ipieczołowicie z nią się obchodzić. Intuicja nią kieru~
je, gdy w odpov/iedniei chwili przyśpiesza;
bieg maszyny, która przynosi jej, upragniooc i
zwycięstwo. Samochód, samolot lub łÓdź mo-l
torowa dają poczucie wolności, a' tego właśnie poszukuje kobieta nowoczesna, która nie j

"Wf 4 iFfiiiiWM!'rr&i**,.........i~Qiil
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S~6ra ':słanowi wielką pokrywę, ochronną

~al>:ę~pjec~ająęą

ciało

ludzkie

do ,pewne,go

.tQi1łli~ '.,Jlci« wniknięcia substancji, szkodliwych
,~jg~t;:O~Il' -vrainym, narzł\demwy.dzielniczym.

,,~~~:I;Yi>tzęde~s7.ystkielll

reguluje zawartość
:,~ą~YW'J.l~tJ."oj\;l, RlX)ianowicie przez to,. że

,i,aa~~nailGsćp,łynumozena powierzchni u·
..lec :wyparowaniu a: Xliektórewydalinymo~ą
~6wnieź

2;oata6 usunięte pr~ez; skórę' z ustro...

ju.
, '.
..
.. Wielki~ Łez jest ,znaczenie skóry 'Jako

9rganu regulującego, ciepło' w organi~P1ie lu ..
dzkim. Jeżeli ,wszystkie narz,ądvregu1acyjne
dobrze wypełniają swą czynność" to obfittze
przyjmowanie wody może pobudzić wy twarzanie się ciepła ograniczenie zaś dowozu
wody - spowoduje obniźenie się ciepła ustrojowego.
I naodwrót - jeżeli tak się człowiek u ..
bierze, aby
jak' najmniej' ciepła tracił,
'to potrzeba dowozu wody będzie o wiele
mniejsza, niż przeciwnie 1 a jeśli wówczas od..
t:ov.i~·dnio nie zmn'jejszymy dowozu wodu, to
przez nerki zostanie wydalona daleko więk
sza ilóść wody niż poprzednio.
Ciepl'oia ust'roju nl0że też wyrównywać
się przez ubytek zjepła z powierzchni skóry.
Ubytek ten jest bardzo zmiennY1 a zale..
in".'mie~t od obfitości w skórze naczyń wło
so~'at1~ch i n-;~ęśni RJ,;dkich, a wszyscy dos" i
kDJlEdewicdzą1 jak 'I,\'shutek zimna powstaje:
r.dedokn,.isio~ć Ei.it:,óry i tak zwana ugęsia skó~ ,
t_tł'

-

ma

zawsze, nawet w obecnych czasach ,znaleźć
ją może.
, ' . " . ' .., , ' , , ' ,,' ,
W tern leży również f6żnicamiędzx
mężczyzną a kobIetą, że mężczyzna tworzy, 1
zdobywa, a kobieta z, uśmiec1.temprzyjmul e
jego ,wynalazki dla osiągJlięcia ,swychce16~~ .
,
le1 i•• U hi hiilit.iiIlF.I"i e Li ,m'MU
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lU skóry

J2!1,

Spos6bżycia ma dla oszczędzania skó..
ry bardzo. wielkie znaczenie. Znaczenie to
wszakże jest tak widoczne. źe dość sobie przy-

czy przewodnictwa ciepła, to ,stopień jego
jest coraz niższy w tym porządku, jak wyże
zaznaczyliśmy: len najlepiej przewodzi
ciepło, wełna - najmniej .• Odzież, wełt1ia~a
stanowi dla skóry de1i~atnej pewien, środek

pomnieć, iakdelikatną skórą odznaczają,'się
osoby Wyższych warstw społec~nych, które
za"\\sze uniknąć mogą nieprzyjemnych wpły"
wow zewnętrznych.,
Człowiek, który nie jest .zmuszony ciągle ule~ać ,wpływowi zimnego i surowego
wiatru, może daleko łatwiej zachować płeć
delikatną. aniżelitenktóre~o naczynia w.ło..;
sowate skory ulegają najrozmaitrzym z~la..
horn pod wpływem gorąca i zimna, .bądż się
rozszerzając, ,. bądź tezzwęzając. Pod ustawi..
cznym wpływem' tych czynników' skóra z
czasem staje się czerwona, czego ,obawiają

draźniący, gdytymc~asemmat~rj~

lniana,·al..

bo jedwabna jest dla skóry dość przyjemna.
Tylko skóra zdrowa a zarazem 'sHna znosi
'dobrze odzieżwełnianąnagolemdele. cU~
tego teź zastosowanie odzieźywełnianej
nowi metodę hartowania skóry, ac%korwieJł:

da-

jednocześnie wstrzymujeriadmierną
ciepła.

Odzież

,

wełniana 'najlepi~j·

'.

utrat~

chroni', od

gwałtownych zmian, mogących '. zaebadzić, na
powier~chni skóry;"
' , , ' ,_,
Najeży jeszcze dodać, ze ,barwamater]l

się .itak cLwszyscy, kt6rym Łak bard ze zal~ży
na pięknej barWie ich skóry-r:ewnleźnie'jest obojętna dla:, przewoą~<:tw~.
Wiemy doskonale co to jestzaharlowa..
Wiemy, ze materje; czarue pOSiadaJą
nie wiemy, ze każdy narząd możemy ćwiczyć największy stopień przewodnictwa,' da}ej:n.~:
atem samem zahartowywać, Co zaś się 'ty- stępuje barwa zielona, czerwona" '8' ,w~~sZC1e
czyskóry,to wiele osób już' zdawiendawna ~ biała. Chcąc zatem aby ,jakieba,dtciało
stosuje sY'itematyczneharŁowanie. Pozostaje ciepłe zachowało, swą ciepłote pl'zezc~a~mo
to w związku z poglądem, jaki mamy o tak żliwie długi w chłodQem'.. miejsc\l~ tfzeba'~y
zwanym przeziębieniu.
'"
,
ją otoczyć białą wełną (POlriituIW'ZY wsxelkie
, , Zimno na.jczę'ciej i najwidocznieidziała futra).
.
", .
.
na skórę· Oe stopnia zaharłpwania zależy, I
':Zawarlośćwody w skórzel'Ót?że t!Z
który z narządów ma' paść ofiarązazięhie-; I mieć pewneznaczeriie dla 'zahart()Walu8: ••~~"
nia, ale tem trudniej dochodzi to do ~kutku. rfl,posiadająca mniej wody" jest qdp4 rniejsza
im skóra iest bardziej odpornąfon~ bowieąt na podrażniąnie ;r;imna, aniżeli skóra bopt..
niejako wszystkie inne narządy, a przez to sza w wodę., " "
"",.. , '.
ochrania je od szkodliwego wpływu zimna,
Jako środek hartowania' obok' ,wełny
Słusznie więc robimy, jeśli hartowaniezaczy- szcze~91ne zastosowanie zasługuje zirnnaw~
namy przedewszystkiel!l od ,kóry_"
da. Ciepłotę wody możemy, atopniowo "obilI:"
Wielkie naczenie. dla czynnQści skóry żać i w ten.p,osób, skóręprzyzwyczaia,ć d
posiada odzież. która reguluje utratę ciepła zimna, czego żadnym innym środkie~' ta
zależną od rozmaitego stanu pogodYI W zwy dobrze nie osiąg-niemy..
!dych warunkach nosimy materje lniane, ba..

I

na.

k

weh:uanejl ie,dwabne lub

wełniane.

Co sie
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Państwo Z peWnOSClą widzieliście nieraz ~ Dom obok maba'kony wszelkie Z prawej,
człowieke,któremu się spieszy bardzo i któ" . stro.n Y ł jak c::fo\'ilek, który trzyma . faikę w
ty susami wielkietfli i nieregularnemi sadzi po l prawym kąf... ie ust. ~'lia parterowym domku
schodach do góry? Trudno określić, jakie l' widnieje Napis "Mleczarniau i mQżnaby wejść,
j:st temp? i ja.ki rytm tego .pośpiechu i gdzie gdyby roieczarnia nie była się wyniosła wraz
SIę :człOWlek bIegnący w gorę zatrzyma. To! z dachem i podłogą, opróżniając teren dla l
, .
,"
b
. ,
jest pC'!wnem, że jest silny i że mu się śpies'll/;Y. c%e'gosl
co tu z pewnoSclą nIe awem stanIe,:
'\I. Gdyni nietylk.o miasto się śpieszy J będzie· wielk.ie i będzie mogło stać tak długo! I
ale i oglądający je musi czynić to samo.
dopóki nie będzie musiałQ ustąpić miejsca cze~ l
wet i w myśli.
muś jeszcze większemu.
!
Szedłem tak pięchotą z Sopot do Gdyni
Mf

d'
..
d..'~remł baci
z!e tu pracuJe
SH~ na
•
L
l
\tf.szyst~o
tv, n:1.,v;.;t za baw a
d:óech.ug układającego wzgórek z piasku, .wy"
\V1

wszę

I

l
•.
pr:~ ySZłOSC.ą

I daje się być pracą upartą, błyskawiczną, częś"

cią wielKiego planu. fra~mentem niesłychanie
żywotnej energji, która wytrysnęła tu z nad"
morkiego gruntu i nie może sobie znaleic

t

kształtów c~ość wielkich, aby się W :mich zmie"
nić. Jest mloda1 mocna, a przyszłość do miel
należy#

na ..

i. gdy na granicYI czy pól granicy

gdańsko ..

polskiej, bardzo pacyficznej nad strumyczkiem
w lasku, droga. się skC'ńczyla i tn:eba było
brnąć po piasku. kamieniach nadbrzeżnych
lub· wykrotach leśnych, pomyślałem sobie:
czemu oni i tu nie budują drogi! Zbliżając
się do Gdy ni, natknąłem się na szyny,. .nasy"
py, robotników~ Budują drogę-bulwar z Gdyni ku Orłowu i Sopotom. Ledwo pomyślałem

a

już się stało..

A potem miasto. Trudno już pamiętać,
czembylo przed kilku laty, gdy ciemną u"

m1

I

I

I

liczką, wśród małych domków, przybysz zmierzał

do małego dworca. Gdzie ta ulica i gdzie
tendworzec? Gdzie przeszłość cicha i senna
tej małej do niedawna rybackiej osady?
Nie pamiętamy już przeszłości, terażniej-I
szości nie możemy ująć, bo jest zbyt bogata
j rozmaita, przyszłości nie możemy sobie wy- :
qbrazić~
\
Nic nie stoi tu W mle]SCU, wszystko pę·
dzi naprzód, przesadzając po kilka stopni naraz. Gzie się zatrzyma człowiek, pędzący
wielkiemi susami na górę?
Mamv tu koło siebie cztery stadja rozwoju inie~wiemy czy i toczwarte, najnowsze g
najpiękniejszef nie będzie lada chwila prz~li...
cytowane przez swego piąte stadjumrozwoJu .•
Jeszcze . fld:deniegdzie
w sąsiedztwie
wielkich,. dom§wlub drewnianych. bud kryją
s'ię ' ~awstydzone i senne małe domki rybackie~
T o stadjum pierwsze. Obok naprędce sklecone budy. fryzjerów. sklepiki z żywnością,
małomiejskie sklepy i bazary.
Stadjum drugie. Potem przytulne f sym~
patyczne . domki i wille o czerwonych, lama ..
nych dąchach.
.
i
Siadjum trzecie. A wreSZCIe na tern tle
drapac.zy chmur, wielkie, szybko wznoszone!
wielo piętrówki..
. '
.
Otostadjum czwarte. A mIędzy tymI
stadjami zabłąkał się dworzec. LatteI?u trzy
lub cztery między willami i domkamI był~y
olbrzymem. Dziś drapacze ~hrr.:t!r. spodląda~,,!=
nań z góry, a on zaczyna SIę lUZ wstydzJC
swojej małości.
Wszędzie coś się ,buduje. uk~ad,!-f sadzi
porządkuje. Tu w tęPle .ame~ykax;.skle~ b~u~
kuje się dwie_ trzy wlel~le ulIce l szesc f sle~
dem mniejszych przeczmc~ ·Przed. kępą. po..
krzyw stoi słup z prorocznym ~aplsem ; "Aleja._.'" i boję się, że gdy za chwl!ę p~wrocę,to
pokrzyw' nie będzie już, .a będZIe ulIca.
Wielkie domy i gmachy pańs~wowe o~ok
placów niezabudowanych lab małych domkow.
W .aamym środka miasta m~ły domek. l !OZ:
płaJzezyl się ze strachu mIędzy. w..y$OK~e~X1ł
kamiemcami jak kot, który bOI SIę bU:la~ ;

I

I

WILNO 29. 10 - Onegdaj główna SY'"
nagoga w. Wilnie byla. świadkien.!! bójki która
tylko dzięki interwencji policji skończyła się
bezkrwawo.
Podczas odbywających się uroczystości
świątecznych w synagodze wynikła kłótnia
międzv starszym wożnym a je~o pomocnikiem
ktory odmówił wykonania pewnej czynności
podczas obrzędu. Klótnia zamieniła się wkrÓt..
4he w bójkę, gdyż wożny spoliczkował swego
pomocnika.
Rozgorączkowani wożni wobec kilku na..

I

stotysięcznego tłumu starozakonnych

Widząc to zgorszenie dumy modlącyeh
się żydów rzuciły się na starszego wo~nego.
chcąc go zHnC2ować. Wezwana policja z trudem zdołała wyrwać woźnego z rąk zfanaty~
zowanego tłumu żydowskiego. W ożnego wsa"
dzono do samochodu niezwłocznie i odwie#

ziano go do komisarjatu.
Celem zapobieżenia eksceaów kolosynagogi ustawiony został silny oddział połicj!
konnej i pieszej.

I

Fizjolog amerykański, profesor uniwersy- dwa dni ..
Eksperyment udawał się wtedy~ kiedy
tetu w Dalhonsie pozazdrościł laurów rosyjskim uczonym, którzy. jak wi.adomo. potrafili uczony zdołał wstawić sztuczne serce Ila
ożywić odciętą głowę psa przy pomocy sztuczmiejsce wyciętego w ciągu trzech minut.
nego serca_
Wiadomość o tym ciek.awym ekspel'Y"
Otóż uczony Amerykanin przeprowadził mencie zainteresowała wielce biologów. ale
szereg doświadczeń ze sztucznem sercem na w . znacznie wyzszym stopniu oburzyła .wszyst...
kotach, które to doświadczenia dostarczyły kich amervltańskich miłośników kotów i an~
fizjologom nowego cennego materialu_ Wyciął . tiwIwisekci~nisr.ów.
.W prasie ameryk.ańskiej cale szpalty zaon tym biednym zwier:z.ęLom serca. a na
miejsce tych orgam-lw wstawił serca gumowe, pełnione,są protestami przeciw tego rodzajU!
okrucieństwu. j wojnd' o wiwisekcje wybuchła
poruszane elektrycznym aparatem.
. Koty z gumowem sercem żyły jeszcz.e na nowo jak to SIę juz nieraz z racji po ..
kilka godzin, a Jedno nawet z tych ofiar nauki dobnych e'lcsperymentów zda.rzało_
li!!l

raiy·

I

I

I

'l>

."

.!

I

H~~;;'S_E_~--r

łl'_v
W

wielkim \\tyborle

modne towary z .fabrykl

e 011 ha rdła·IBielskich
pla!IC'ie. i gSIl1lturyoraz jedwableiwelnr na 8uknje.
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Od czasu jak: powstał w Warszawie ag... !
Ale chiba najlepsza to ci musi być
ród zoologiczny, wśród mieszkańców Sy:rcnie~ 1 z niego słonina, bo macze;by się .przecie nie
go grodu daje się zauważyć ogromne zalnte-! nazywał sIoń.
resowanie wszelakim zwierzem, zamieszkują- i
- Et świci tata i tyle! Słonina to je re..
cym rozmaite kąty i dziury naszego globu.
l gullu'nie ino świeilske i w·;eprzowe prawo .. Ci
i śłorl, wiadomo dobry jest ino na
same kości.
Wiadomą j:s~ ~zecząf ~e istnieni~ takiego W ciepłych krajach na plantacjach nibYt g'ozie
zwierzyńca w mleSCle rOZW1)a ogromnle UCzU.-! toto sie hoduje, to niepJ:zymierzający jak Lo ..
cle przywiązania dla każdego boie~o stworze- l
t
'tk
.
. N . ..
kl d hl" k' k t l t ! nia z CiSlem to Je roUi, ta że samo~Honia a
ma.
aWląZU)e s~ę ~aprzy a .
1S 1 "on aK
psem to ie p. sia kość słoniow.a na broszki
. d zy. wars~aWl.a k ~e m a słoniem
ktora ł>o czy na
'"..
mIę
.
sf.Hnk1, czy na korale, aby. cos"•..
sympatja bez lstmenla zoo nIe byłaby mg;~y I
Nal..viązuje się coraz bliższy kontak;" Słoń
doszła do skutku_.
.
..
który dotychczas stal tyłem, obrócił
teraz;
Staje tedy pOCZCIWy talu. Średnl? ..~uropel: ~ przodem.
ski obywate~ przed . zagrod~ KaSI I JaSła ~;
- Wicuś, sypnij mu w !'nOl'de :)~~chem,
i pr~ygląda SIę z podZIwem tej przepotopowe.JI to zobaC.Zy~zfjak o.n f~jnie h.,~ą ~. ':ia. L•...
maSIe:·
Zoo Jest kolosalnym WSpl ::/ynmk:J.em
- Ale ci ma skórę!. Byłyby zelówki, co?. i w zbliżaniu człowieka 00 __ wierząt. \V tych
Jakby mu gwóźdż przykładowo w cąber· wbił, dniach widf.;afem jui naprz. w tramwaju, jal;,:
toby nawet nie poczul. Szkgda, ze nie wzie- jakiemuś pasaźerowi spacerowała oswojona
nem ze sob", byśmy spróbowali.
\ pIu_kwa naokoło kołnierzyka ...

I

.poleea

poczęli

się bić.

Rada.

Cały skład przerzucił

]UZ
AUpH~C b il,óry
a k.upującej dam.~ Ilje się nie po'"
dobało.
~......
~
~ł'
.-.- ~z~oda# .l!.C Ule mogę nIczego znivezc.
l\fąż ma jutro urodziny i chciałabym nm Da"

do dolu -

...."

:1

•
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•

pra,\yd~ zgotować j~ką niespodziankę!

-·A gdyby tak Jaskawa pani skryla &i~
ł za sz",fę i .."wol"i" .a kuku·~
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C:zwartek 31 października - Olimpjusza.
f
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19 marca r. b. okolo godzinie

fili

JnlO

lat 18, Hertz Rubin lat 22, Dawid

Dajcz lat

9.30 wieczorem starszy posterunkqwy M. Mar- 21, Jan Morawski lat ,4, Władys~aw Filip'ow~
cit, kowski przechodząc ulicą Rzgowską zau- .ski lat 20, Andl'zejKoziróg lat 261 Jakób Ko ..

n

\vaiył że jakiś nieznany młody osobnik ro:r.da .. sowski lat 28,'Xladaw Ciesionik lat 28~ Wla..
je przechodniom odezwy. Zatrzymc.wszy tego dysław Owczarek lat 27, Fr.anciszek Witczak
osobnika posterunkowy l\1arcinkowski skon.. lat 32, J'ózef Barczak lat 28, Leon , \Vożniak
Teatr Miejski: - Wielki kram.
statował że są to odezwy wydawnictwa p'ar'" lat 38, Bolesław Rządkowski Ia~ 33,. Jakób
Teatr Kameralny: Dr. Julja Sxabo
Balkowski lat 26, Wolf Moszkowśki Ia't 17
tji komunistycznej.
Teatr Popularny: Gitara. i Jazzband
Po wylegitymowaniu go okazalo się iż Mojsze Chiim Brsjtman lat 21, BolesławWa~
jest to 20-letni Feliks ,Kąciel zamieszkaly w siak lat 21, Bogyslaw Dylewiki lat 22• .i GeWIDOWISKA
Łodzi przy uL Henryka 30. Badallay w toku dalje Rozental lat 25_' wszyscy oskarżeni '0
Bą.jka: - Boska kobieta.
dochodzenia Kąciel ' wyjaśnił· m~ in, ie odez- to że w okresie czasu od dn~ 19 marca 1929
CasiAo: - Dzika miłość,
wy te otrzymał od swego koleai Malolepsze~ roku w Łodzi będąc członkami organizacji
Czary:. - Dalsze dzieje Tarzana.
go który tę okoliczność również potwierd:dł uzwiązku młodzieży komunistycznej"' .zawi,,Corso: - Biały orzeł.
i wskazał z kolei na niejakiego Hersz·a Szpi.. zanej dla dokonania zbrodni ,zamachu na liGrand - Kino: - Z dnia na dzień~
gla jako t~go od którego sam otrzymywał stalonych w drodze praw zas~dniczych ustrój
Luna: - Złote piekło.
odezwy
Vi celu dalszego rozkolportowanie'.
Państwa Polskiego.'
. .
Mimoza: ....- Policmajster Targiejew•.
p ozatem Małolepszy zeznał że w partji pełnił
Sąd po wysłuchaniu stron - o godz/2 pp.
Odeon: - Tajemnica panny Mary.
funkcję "technika·· t. j. kolportera odezw na og~osił wyrok: mocIl którego. zostali, s.~azani:
Palace: - Mam pieniądze - slukam męża_
dzie~nicę GÓT~ąZ.M.K. Szpigiel zaś jest 11 te.. Feliks Kąsiel naZ lata wię!ienia,· . Eugenjusz
Ręsursa: ........ Nieludzki okup,
chnikiem" komiłętu miejskiego Z. M. K. i u .. . Małolepszy - 2 lata więzienia, Chaim', Jonas
Wodewil;,- Biały orżeł.~
trzymuje stały kontakt partyjny z Jonasern Goldberg .- 2 lata' więzienia; Hersz . Szpigel
Zachęta: -:- Wołga, W oł1!a.
vel Rubinem Herszem jako kolporterem ko .. 3.lata domu poprawy, James Rubin He'l'sz ..i.2 lata więzienia, Dawid Dajcż-2 'lata;więzie..
mitetu okr. Z.M.K ..
Dokonana rewizja w mieszkaniu Jon8sB ni a, Jan Morawski 2 lata więzieni,,!, Wła ..
vel Ruhina przy ul. Wschodniej 43 ujawniła dysław Filipowski - 4 lata ci ężkieg'ó : więzie·
moc kompromitującego materjału w postaci nis. Andrzej Koziróg-5 Iatciężkiego'więzie
drukow odezw i t. p.
nia, Jakób Kosowski, Wadaw Ciesiordk, WIli."
Na podstawie materjału zebranego w to .. dydaw Owczarek, FranCisze~ Witczak_ Józef
Uro~zystośći trydjumw kapj .. ku dalszego do chod:znia aresztowąno w Ło Barczta. Leon Woźniak. Bolesław Riądkowski
Bałkowski, BoleslawWasiak. Bbgu~ław
Selezjanów
34 ,,: dzi i okolicznych miastach Clgółem 23 oso .. Jakób
Dylewski v..Tszyscy po 2' Jata. więzienia. Woll
by"
W dniach .3 l. JOt. 2,' 3 listopada od bę .. '
Sprawę powyższą w dniu wczorajszym
l\1oszkowic z, Moj$ze Chaim Brajsbard~Giedaj ..
Odą· się uroczystości ku czci błogo Jana Bosko rozpatrywał Sąd Oki'ęgowy w ~odzi pod le Bozental, i Szulim Zelig Rozental~:zostali
apost.mlodzieży i założyciela zgrom. Salezja.., przewodnictwem sędziego Kozłowskiego w
uniewinnieni z braku dowodu winy.
nów•.
Wszystkim skazanym zaliczono are.zt
asystencji Hędziów F a;ta i Wileckiego.
.
Na lawie oskarżonych "zasiedli: Feliks prewencyjny.
t ,:.!~ih"i"
.
,
"1'~2'
,~.
.
Kącieia lat 20, Eugenjusz l\1ałolepszy lat 21,
Skazani przyjc;li wyrok z zupełnym spo..
eJ.fspoifat6ir~p6zn&ńskicb Chaim Joanas G.oldberg lat 22, He'l'sz Szpiget'\ l kojęm.
' (w)
. ,. Wniędzielę dnia3..go· listopada, nastąpi
otwarcie w Miejskiej Galerji.Sztuki pokazu
eksponatów. samorządu ,Łódzkiego z Po- Skuł
C al S2 i~alach
SI
wS2echnej :Wystawy Krajowej w Poznaniu.
z·~.~
n1~e.sc. II
. . Eksponaty teobr.azują dorob,k samo"
rząduŁ6d2:kiego zwłaszcza w okresie ostat..
Fabryka Józefa Babada przy ul.' Wól.. z paleniska. Płomienie ogarnęły stojącego.
niego dziesięciolecia, a ilustrując przejrzyście
czańskiej 239 byJaw dniu wczorajszym tera~
przy' kotle Szcz~pana PawłQwskiego,; w jed~
w,szystkie działy gospodarki 'miejskiejł zazna".!
nej
chwili przedstawiał on sobą żywą pochonem
straszliwego
wY4ladku
którego
oHarą
padł
jarnląją zarówno z całokształtem, ,jak: ,i po- i
dnię. Na krzyki palącego się przybiegli roiJO"
palacz
robotnik
Szczepan
Pawłowski.
.
~Qze,ó1neali zagadnieniami miejskiemi.. .
~
Pawłowski od, dłuższego jut czasu za.. lnicy,. którzy ugasili na nim plonące $zaty l
~
1=,
trudnionym był w powyższej fabryce w cha", :zawezwali natychmiast karetkę Poąotcrwia. t,
rak terze palacza kotłowni. W dniu wczoraj- Kasy Chorych. Lekarz pogotowia, bardzop:p!"'~'
i . ' l ,~ •. '
szym, .gdy . zajęty .był. przy pracy swej i na- parzonego odwiózł go do domu przy ąl. Wól"".
l'O~~~.:~OnCrJnci .
kładał węgiel do kotła. nagle wsktek znajdu- .czańskiej 230, wskutek braku miejsc w szph~"/,
".
(wl
jącego się międzywęglemmaterjalu wybu- lach.
Jak.ti~e:ątelmeni
reagują chowego nastąpił. nagle silny wybuch z kotła

TEATRY

uL Wodna
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Po,kaz

m'ieJ

'ma

~ :. {,/,:tr-

cmentarzu

i

J6dey

.~

o

•.

laczepkę 'kopfety'

';. ·łtpQy!~%orajszej .około ~odzjny 2.ej na
spraw..
cy;'pokł~i .llożami 28-letnią prostytutkę He..
len,ę ,Ratalczyk !zamiesżkałąprzy ut Odyńca
58.. tttqra zAcżepiała.· przechódniÓw.
Pos1:kociowanej.udzielił' pomocz" lekarz
mi,jskiegopogotowia ratunkowego.
(w)

Słodkie

u1iCY"N~pióI'kowsldegoiacyś nieznani

J

.-

.

C~ytby dostał nakaz Ipł8tniezy?
Nocy wczorajszej .wmie8~kani\l·własnem

przy uL Cegj~lnianej 38 dostał napadufurji
21 .. 1eŁni Jan Załuita. Nieszczęśliwego szaleńca
obezwładniono przy pomocy sąsiadów i ,wezwano pogotowie ratunkowe, którego lekarz
po zastosowaniu środków uspakających pozo·
stawił .na miejscu. pod opieką rodziny.
(w)
Gn.

a. r

~~ ·"-~,~,,, ·t~-"-:.l.
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Teatr Miejski..

fabrboch

j

(

I

W swoim ,czasie przy przeprowadzaniu wej rozmowie oświadczyli_ . ż~ pozhal"(,i~
redukcji robotników huty "Kara Uw Piotrko- życia, poprostu "zarzną jak "psa",jęśU"
wie m. in. zostali zwolnieni z pracy robotni.. przyjmie ich z powrotem. do pracy. .'"
cy Teodor Klis ,i Nowak. W dniu. onegdajNadaremnie zarządzający tłumacz;:ł
szym do zarządzając,ego hutą "Kara" zgłosili sowi i Nowakowi, że me może. ich ' pr~
się ci dwaj robotnicy, którzy po kilkuminuio .. ponieważ nie ma dla nich miejsca" robo. ;
przysięgali że Igozabij"f' W rezultaci~::mu~
-~ no obu' awanturujących . się usunąć . paza
ren' fabryki.
. .'
'. :,' •
,
Teatr Kameralny.
Tegoż dnia po upływie kilk~ gO!4~1~<'),,~"iil'
ł5
.,.
",Dr. Julja' Szab6 •
teren huty dostał się 1 eodor Khs,. którr Pi'~;}~}
Dziś, czwartek i dni następnych wesoła stanowił groźbę swą wypełnić. .Dosta~~. S!ę,.;~f;';:: '
kwomedja ' salonowa "Dr, Julja. Szabó"
on na teren fabryki od strony toru. koleJo~~~ h;:
piątek, w sobotę i niedzielę popołudniu ' go ,i wiedząc gdżie jeden z rqbotników' . pr;~łj,i;,
ostatnie. przed~~awienia L. Franka
chowuje .' podczas 'pracy broń ,palną,p'ost8~iO~ .~~, i
..KarolIAnna..
wił wykraść rewolwer, który mi~ł mu,.słu:~Y,~,
TeatrPDpularny..
jako"narzędzie do wykonania zbrodQ1,
1,{! l
Dziś, czwartek, piątek i ni~dziela" W dal..
, VI .chwili, gdy Klis zajęty, był, ,sr: "Zę.~~~~
śzym ciągu bawić będzie publiczność 'sło.. ,łaman1U zamku w S,zafce. gdzu: z0!lJ 9. _iaf"
DęcznośnQścią i wesołością swoją czteroakto... rewo~wer spostrzegli . ~o robotnIcy. 1 W za ."
wa komedja Vuvernoisa Gitara i jazband".
rach1ego .przes~kodzlh mu.'.
"
dlfu.:.··.··,
W
t k . k" b t "
Powladonuone o powyzszym wypa
ezwar e p. piąte, so o ę WIeczorem wład'
1""
dZeniu. ~ docb~'
oraz W niedzielę popołudniu dane będzie dzen~epOt
lCYJUge po pr~eprołwaobydW'uch KIi.
a
wa
z okazji Zaduszek potężne arcydzieło. A. MiC""j s'a' l,lN ws kęPne p da~esłz .oh Yor.dercóW' i ·.osa~
Je"
D . d fi
,
.
,
owa a nIe osz yc
m
..• ł d
leWlcza h 2:Ia y,.
"
.
dziły ich w więzieniu do dyspOZYCjlW, 8). ~I
.
I
sądowych.
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.stosunki
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" we czwartek po raz pIerwszy'
•
DZlS

W Łodzi. Wielki kramU rewelacyjna IztU"
ka Bt Shawafa.
W pi ą. tek l listopada o ~odz. 4 popoI.
po celulch popularnych .. Rywale""
.

1

@
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"ROZWOJU Czwartek 31 października 1929
;;=.

lS4

fropaganda
osz~zędnościowa
I.
H
Bl Dł\U andlowego.w ~~rSlawiDł
.

=::

-

;=;
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l

żadn~j

ilU

dt

ni~m. szero~1Ch: sf~r społecze~stwa# Tłomaczy

~~ę to ?o,aain.leml stronamI tego systemu:
p:ze~~w.szystklem w k~adca nie potrzebuje
UlaWttla~ swego nazWIska i konto l' ellO ma
~W"
t
t'"
5
za~ aran owaną alem1l1cę~ Jemu samenlU tyI

~o .z~a~ą. Jeże~i wkładca

chce się upewnić~
zekp.len.lądz~
n.
,le
b.ędą
podniesione
przez 0ł B
sO.ę "nlew aSCIwą, może' ankowi podać umó~
wr?,~Y znak lub hasło, bez którego pieniądze

I

1,4

Zarząd Telefonów Łódzkich Polskiej Akcyjnej Spółki

Tekfonicznej podaje do wiadomości, zę

dnia 31 . pażdziernika rei b. od godz. lI-ej
w nocy - rozpocznie się przełąezanie telefonów na nową

w ezwartek,

eenlraJę automat:yezną
.W J?0:V~,zszą nQcoraz ew. przez połowę następnego dnia telefony będą. częściowo nieczynne ..

Oddnial .. go,l~stopada br. naleiy

, . 1-0.

u,;n;erowanego,

WiCIe

M

nu~eri,ms

Jedyn.ie

tylko

następujące tel.f9l.lY.

C~j} trala

2-0

wpxawy

dla

zgłoszenia

ułatwienia telefonowania

krą-tka
człko..

nunurry jeÓb.oc'yfrowe:

9

8

centrali..

Naleiy zawczasu

nauczyć

krążka

numerovV'egomożna. ro~poczll\Ć dopIero
pod p. 4-ym).

(Objaśnienie sygnnłów patrz niżej

się nadr.\';ania nurnerów~

ogółu należy

w

!

.

Radzimy przed osją.gniędenl należytej
mieć go prze.cl
•

,numer na kartce i

oczami .'. podczas nakręcania , krążka..

W interesie

posiadać będą

Ognte.wa
si~

zapomocą
sIę

I posługlwaf

o

przed rozpotzĘcitm teief«uu.\i\Viu.ia

3-0

. automatycznie

abonentów

MiędzYłl:iastowa
Pod m~ejska (Pll

Należy pamiętać. że nakręcenie

sygnału

się

pg. ~rzepisówna str VII nowego spisu
fi ..tyfr6wem'lI -wydrukowanemi w spisie..

Centrala

niu

ł~t~yt

ściśle

Stra~

pierwszych

dniach

uruchomienia

centrali

automa tyczonej

ograniczyć używanie telefonow ty łka do rozmów najD:iezbędniejszł'ch i nie dopuszczaJ: ~o aparató,w ~5ób
nie umiejących telefonować~ Abonen.ci piestosujący SIę do powyzszego będą wyłączanI z centralI, Jako
szkodzący interesom ogółu

abonentów.

4"0 Należy zapamięt~F .~ruu:zenle sygnałów

a) Zgłoszenie się centrali 1 t# j"
C • ił g ł
b)

Podczas dzwonienia

c)

.A.bonent&:aJęty -

akustycznych"

Jeżeli

-

amjaDowicie:

że moina i na.leŹy

do "wywo;~mego

rozpocząć"" nadawanie numeru,

.abonenta~sygnał

sekundy potem prZerlfJ3 około 4 i pól sekundy,
rzają się, dopoki wywołany abone·~·~ieodpowie.

_,

d)

p"'.!Y'

innej osobie wypłacone nie będa. NaM I fundusz na przyszłe potrzeby..
stępnfe, sumy posagowe mogą być składane!
,..
.• ·
•
na dwie książeczki be:Łimienne. Wreszcie w I • • NIe kazda oszczędnosc: lest rac;o~al~ą
razie śmierci wkładcy skadkobiercy
g PIenIądz, schowany w szafle clomo'·H.~ł nIE!
mo ą
. b'
n
d ~. N l .
o d e brać w ktad bez vvszelkich formalności moze ,yc naz~va y os::czę no_cl~_ ~ a ezy go
spadkowych, które powodują tyle trudu i I sk~adac w banKach, ktore ze sweJ s,rony ~OZ..
stratę czasu.
dalą go warsztatom. pracy, pri.edslębior
W dalszym ciągu propagandy idei o" stwom przelJlysłowym l hC;nd.lowym i tą dro:
szczędnościowej Bank Handlowy w War
gą wpływają na potanIenIE! wytwórcz(.,jc~
wie wypożycza swym wkładcom kasetktdo i tern sa:ne~ na potanienie. utr.zymania. Tyl
mowe. \V kładca otrzymuje zamknięt ka t- ko ten sposob oszczędzanJ.a lest raclonaln~
kę klucz pozostaie w Banku To da1e se.~ podczas gdy przechowy'\vanie pieniędzy l
noŚć składania n~wet naidrobniej,zych b:~~, domu ,naraża go n~ l kradzi~ż lub .P?żar i i~~
zaoszczędzonych na codziennych wydatkach. s~ko.d]!wen: dla OgOlU, Rd.vz Zm~If"Js7';) ObI"='
Przynajmniej raz na dwa miesiace wkładca plemęzny 1 ty:~ wy\~ołnJe tlro:ryznę· Bani
zlłłasza sip. do Banku .,. kasetką k"
. Hadlowy
w WarszawIe pr.:ez popularyzowa
/';
~
1
'lorą SIę
•
h t YPow.
'
d ~. kl
otwiera kluczem bankowym i wyjętą su
nu; no,~oczesny~
O,S'l,:.zę nos CI. la
zapisuje się na książeczkę wkładkową. W:~ dZIe duze zaslugl dla samel IdeI.
sposób osoba mało zamoz·na.. kto'ra nl'e ....F,:1
.... Ill o_
,,\Y1
. ś meń
.
W szelk'
. . ~lCh WYla
w tej• ~pra\4;ie '
siłaby się do Banku dla złożenia pojedyń.. dziel a OddziaI Banku przy ul. Narutowiezt
czych złotówek, zbiera sobie bez wysiłku 17 w Łodzi.

I

p
d'
".
. r~e
.kIlku
mIeSIącamI pisaliśmy o
~pr~wadzenlu . przez :ęank Handlowy w WarSX~W'le operaCjI przYjmowania wkładów w.
złktył
1 wal?t~ch obcych na książeczki
W ~. owe bezlmlcnne. Jak było do przewidzenla, ten !yp oszczędności spotkał się zuzna

"
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,...".Mrna

'W ciągu
ok.oło 1 i pór
następnie sygnały i przerwy powtct-

krótkie przerywane sygnały.
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-
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rozmowy włączy
Się centrala mlędzym'astowa.
:Eostanie przerwana i odłączony abonent' otrzyma sygnał analcglclli1Y
zajętości , (jak: w p. c.)
w czasie

5, PoJ~azy telefonowania oh:,larte w gmachu ,tdcfonów przy uL AL Kościuszki
c09ziennle s nie wyłączając niedziel i śWląt,czynne do dnia 15 lisiope.da b. l'.

to

roxmowa

Z sygnałem
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Tel. 16·44.

1

K

Otwarta od godz. 9 rano do. 7 wiecz.orem; .
Przyjmują w zakresie wszystkIch ~pe.C}a]noscl ..
, Dr. 'B"ronikowski (chor. uszulgardła' l'·nosa)
'.,
Ot. DohrO\Volski (choroby skórne i werierzczne)
Dr. Jasiński (choroby kobiece i akuszeryjne)
Dr. : r o h s t "
"
II
Dr. Jaatrzębski (choroby oczu)
Dr. Koiinski
..
»
,'. Dr. Kalisz
,(choroby .chirurgiczne)
Dl'. Trawlńslci
.,
.,
Dr. Kołrtd:zki . (choroby wewnętrzne)
,.Dr~ Misjon
,"
Ił
: Dr~ Rejterowski
(dlorohy płuc)
, Dr~ Knichowiec~Ji (choroby dzieci)
Dr. W oźniakówna J.
".
••
i Dr. Siw·if.tski
(choroby nerwowe i psych.)
Gabinet dentystyczny
.,
'Lekarz dentysta Piotrowska.
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taśmowa. na kulko
P··.1ŁA
wych lozyskach
do

sprzedania w Zgierzu ut
Konstantynows.ka3 St. Ęo

<,1: _

..

.

K.CHĄDZYNSKIEGO,ŁÓdŹ,
. Mineralna Woda

Stołowa

szym higienicznym napojem.

8882-3

.•

• WYROI3l) FABRYKl WOD MINERALNYCH.

etr.~

'.

Holwagi .tDwarowebry~i

. '$ki~~cZ~l,

'prace

zupe!łnoscl ~ast~p'l

lużąca

z wymówieniem ina katde ządanie
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. Rozpo,z~ćłe .nowych kur.iw:,
K8ięgow~tiei
Korespondencji
Arytmetyki handlowej
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Stenografji
Fisanią na~ ma.r;ynie
Języków
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nabyć w firrhie

.

" ,,' '

przebudowa starych aparatów na,' nowoczelne, .

Łódż. PIOTRKOWSKA 19~, teL62 ..33~

FUTER

SKŁAD
ł' Zakład

Sklep:

Kuśnier.kl

J~'SZWARCMAN

I. Jar8ct . /ii~~
.KODI!.
~

.,

ontl•••.· .,.·I._._.::5'
,

,'~
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,

na

w

WSzelkie towary,

Kilińskie-

,
' ,r".
go 134 tel. 54..95. Dojazd kupuje się
tramwajami 4, 10, 16,
17 I, w f"lrmle
•. !{RE.D...i,,.,,
8642-1
,

A'aitanill

li

W ROT

fi

.".'.

tr
. :.

15·1p~'.~

lU
€b ~
h.: .Prze
stem
gr. w
gr. :ta, te
em
gr' f zwyczajne
wjer~z mi1i~~trowy lub jego 2nie!s~ Drobn~ ogłoszenia beztermi.nowe 10 gr. za wJ?raz, duże litery 50 gr najmniejsz~'ogl~s:~eQielzł. .
szenJa ~a~llejSCOWe 50 ~\roc. droz.eJf zag:ra~~uc:lne JO~ proc. StronIca przed tes.stem I .w t~kś~ie podzielona -na 3 lamy, za teksteJll.n~; S
Artykuly Lez, c:z~aczenla h?llo:rar}Um ,uwa:za re,dakCJa :te:: bezpłatne. O~lo~zenJa prZ.YJDlUJe SIę do godz. i-oj po 7-ej 50 proc. droteJ. Za
Jtowe wychodzenIe O~fło5:ze~ .adml.n .. nIe Odp?~lsda. ~azda nowapodwyzka Ob~Wl,ąZ. przedtem przyjęte ogłoszenie bez uprzedDle~o
Roz-,wOJ mozna zamaWHlC w ZgIerzu u p, Lacha, w Pab}smcach U po Zatori.kiego ul. Zamkowa.

.~6~kłOl' !~auel~y' J' Wydawca

in& 2'.. C.zajewsk.L

W U:ocmi T..

Gzaj~wsldegG.Red"

'.

OBU \1\ IE. I' ~A,T

stanIe.

gotowym

galantll'Jl'

. i .uczaiowśji:th

łowy) Tel. 66 -,31
t}0leca. gotowe .futra daJllski.
męskie oraz 'sk6rki. pojedyńcre
wszelkiego rodzl1ju, po cenace
przystępnych i na
dogodnyah
warunkacb. Cbejrzenie nie oboh.
wiązuje do kupna•.
P.P. kr.wcom·udzielamrabatu

l

.

ozdóbwojsk.,wteh, poli
,~yjp.ych ł .st~ą~«ekio~

"aru'ou!,Ic:~. 42 {sklep front

wym

~
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I

'"lad.. Nona.

,

!er

.

agę

RADJOSPRZET,

J. OPATOWSKl

.

l, iJj
I

gwar:ncią

2!

TANIOl FUTRAI TANiO!
sur,o"
przy cechu w8zelk~ego rodzaju

P,lotrkowlka t9
A.,

__

W większ.ych i mniejszych ilościach do . nabyd~
w adm$' "ROZWOJU" Al.'KośCiuszki4l

.łlci

w s'P6łce

'i

r

t re a ty .

kupić !DlO..

najkorzystnjej

żna'

kalelek stalowych (5 A F ES) "
~;

'**

tylko chemiczne czyste surowce.
1
Ulik J .~.
, '. ,Nłluaralna .WodaStołówa· znakomici «: wzmae
. .' iaia .• iziałabloić żołądka i ułatwia trawienie.
i mielzk·1
•. A w~e" rMłnerlBna. WodaStoł~W8 ·.jest nie- ~.e
z,."
zbęd-il na Każdym Kole, .w Każdym domu,Restau
o wynajęGia pokój' x·.
.~Ji.. Cukierni i łoi p ..
chniąi elektrycznośći ą
.~'ćwH.ęd:&ie'ty~o' w oplombowal1ych butelkach obok linjitramwajowej . ul
. . ". ....•. . ...ruitycbmiastowabez w:zględunailość .but Nowa 9.' (Tuż przy Prze"
jazd)
4888--2
i

w. Oolerach .

innych walutach obcych ł zwrołniew Dolarach itp

do ~ c~ :..".;s,v

potrzebna

:D'.'. m•..• ,., . . sk..
. • . •...... OdPO.Wody
WJada. 1.• W.
1J wszystkiego
od. zaraz
:zrlCu~e
il.aturalne
Jak. Nar:zan, Gleshub er Wiadomo~ć
u gospodarza
Bonom lt.P..
u. Przejazd 65.
. Do wy tabu MineralneJ Wody Stołowej uty..
8688-2

.w-e.ą

oSlczędno!tiowew Złotych,

Wkładyoslczędnośdowe

ft

m'lI _ .

,1:- .

ł.ade ~

15

sprzeda688~~i

jest najzdrow-Iposad,
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