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.' Nie przebrzmiały jeszcze echa śmPJlci
p.lłfaczewskp.;j, . kić...
1!zy po doskonale przeprowadzonej kuracji
w, Kasie Chorych, prze!h~ślisię na tamten
._~wiat,kłedy otrzymujemy no\vy list, list tra
. gicz:ny, pelen bólu i rozpaczy, który
jest

z 1'8cjentem wiadomościami, (I słanie chore.. karze, którzy robotnika traktuj, gorzej ~
go. Jeżeli pacjent zainłeres;:,;;wany swym zwierzę, bo zwierzę dla właiciciela;ma,"wa.1'iII
zdrowiem 'pyta o nie, słYszy zapewnienia, tość i weterynarz ze z'\\i'ierzęcrom I'~cho~
że nic nie 1".:st i. mówi się o nśwince", posy.. je się etyczruej, niż l~karz Kasy. C~o-rroti
la się na' naświeUan;a prottllcnian1i X, pó.. człowiekiem, który dziś jest bezduSQ.YlIl
:i;niej się mówi o "zapaleniacb.'· i ;ako lek ar numerem w książce legitymacyjnej, w: kłÓw
straSznym nieludzkim oskar~.:niem Kasy siwo daje się choremu, "wodę
burawa" ł rej się kryje jego zarobek.
Cza
n l'ną maś6'$ z' zapewn:enieme • te to mU
Gdyby ci wszyscy, którzy przet troUHChorych.
Ta jest r6żnica między upiorem z Diig.. pomoże.·
wość Icltarzy znaleźli się nłepołrzebBłew
seldorfu, który mordo\val
odrazu, a Kasa·
Atoli stan mego zdrowia doprowadzo.. ziemi, bYlileczenł jak należy l~' CdoCh~ri'~h- żeła ~stnhi~a zab2ja powo!:y eałe ny zosta~ de katastrofy i przeznaczony zo-' wieka, mogliby pracować dłuż.,. czu dla
spo~eozeństwo i m.a znacznie więcej
ofiar stałem do sZIliiala. Mają~ w }.(eszoni z~zwo" społeczeństwa... Bo pl'Z".,;ważnle
ofiaraJnł
na sU111ie:nIu.
len,e: ekai'f,kle , l.rzez ~ały t~·dzi.eń ,\\Tyraż.. "szablonu" leczenia lekarzy, są iudzz1e o
~ Jest to jedna z szel.'egu tych zdobyczy nle'l cały tyd:E!eńclęiko chory
szukałem. pewnej kulturze
o pewnej ntalig_ejt. ha.
pąńsłwai J~)roletarjatuJ o których można!: ,łóżka ~wkktórymś Le s~prta.U łódzkich" Na~ dzłe któ,rzy tak llalece ufają lekarzf)wiw tak
dUmą pG'lttieib:ieć~ ±ej·.. s2~~~jednataga- koniec wszpitalu\vojskQw:ym, ·p:n~y. ulicy dalece wykonywują jego recepty, te zestr,o
a j~źll..q~cnas.
;' PrZ fł:lzab.llanej,l 2'llalazło się. takie..:po·11arul llylekarza 1$tśwblstwe~ ahy swego eheDzisiaj pomies~czamyjł'Jszcze'led:aowo ~!.1~~1~1l O};~:;:rowanD
grtiCzołz 1todpa~~ . . . ~. Pftej••łGb _ _~jj'8,.W&-\1(~.1al!tb~
łan~~; ~statnl t.rzykl'CzIH1~Zy., który zdążył (11 uftcl od~słano do an~H;zY' W Wa:rzavJie.. do niegoOhol-y..
wyda.c cżło\viek pl'zsd oiwi®taiąGym~ię gro Opm.f1Gia i naświet~aIlia lal'upą w s2.pitabt
Redaktorze! Jestem slab,.. (Jut wcale
7
.l1em.,I csta:ini$'; ostrzezeIllIe iUa grfi:m.ady bant pogonJzyły mi o h 1e, ~~e żyłem tylko lichą nie pojadę na naśwł~Uał\~e ... straoUem włao;
now, kkóre nie ztlają sOlJ,ie spraw)" co to n~dz:ieją wyzdrowK~llhł Nadzi·.ij~t ta świtała rę we wszystkich lekarzy.... Niech koi1ł_
jest leoznica a co to' rZeillia co jest cjezy.. wyłątzn!e z informacji lekarskich i pielę- mój będzie pl·ędszym.... I tak jui nIe mOiJ'
zna., a . co klasowy chlGwik.
Qn.iarki "jest to z p:rzGzLęb:·.;nia l zapewne dać nic i nie dam... potrzebuje zaś d~

,i.p. Su.miewskiEfgo, 'ś.

mi

Szanowny piulla Redaktorze!
~L~; c,.~.m:J\.vi.sz (~hC'l'eli'lU csła1:nll.e ..

93

siGwa~ ,ak~ln

jest :Ust

poniższy.

Vlie:rzę, żew 'twli1im plśmie

Przed

p:rJ;;~s~łtG póU~l'a ICk;~nl

.znaj

{28 :m.ar-

miu:ie~' mÓW2lijno.

Nięrozsądnem byłoby przedJuł:ać

Z Warszawy wróc~ł pl'ctokuł analizy o.. .
gruczołu2 Dowie..4ziałem się do
piera drogą okrężną, iż jest to żadna ,,~win..

dużo

perowanego
ka"s

ż~ulne

~Y!lką

i

nzapalenie" liłóre le~zono

wodą. bUl'OlVa li· jesł.

aspi..

to :rak w naj-

WYŻSZY1U st.adium.

me iyoie)

Redaktorze J&~stemsłaby.... WysQek Iq
mnie kosztuje.

Chc~ alem napisać

to.._ mocniej.... wt~JIil
Jeszcze tyle myśli .mi świta... N"'~ mog,..~ .Ił
zf:limógł"hyś Redakturze naplsa6 coi 04.
mnie -to napisz! ZgÓlry Ci za to dzitkuj.

ca" 1~28 r ........daty mego ).. . c2~mtia S"1 wszyst..:
Mam lat 26. Wiem, z Ił1dni moje są phU. .
kle zanotowane w ksiąi:eczce cZłOn;d:01;in,kiej
Łą.czę wyrazy szacunku. ł powu.czone
(najwyżej parę
miesięcy)
jednak,
Kasy Cho:ry'Gll)zWl'Ói<ib~ln się z :m.«i:O.n gnl"
Wie]1l,żeg:1yhYIU pI'~:d póU~Fa rokiem so.·
TEOFIL KOSTRZYtłSKI
Czołem na pravlfym policzku
(hUżej u.:ha)
Lódź ul. Płocka 1
do ch~l'urga K-':;'iilllana.
T~ncaesła! mnie Udnie został· zbadany mógłbym być wyleczo
do rentgenologa Kryńskiago nie" l!a prze- nyl
A dzrś?Dzś leżę tV d0m,u... Bez nale- :
świetlenp.;, . a I;lanaśwlananR~.
Z gruczołu
n~ 'poliezKu (o Ch6ll:'wLii~ ;:nlówi~no earte ku.- ~:yt2j opieki... . Codzien,niekarełka pogoło .. i
'PV 'Dp.ijest to "kaszait~-' ',~świnl;.an i t" d~) wia ma mnie wozić do naŚwietlań, które mi- "
zacżęły' się' tworzy6 g:r~znjy .... niżejucba,. za życia nie wy:rałują, przedłużą mi. tylko ży..
uchemu.cGraz :aiźOl1uo lF.lż,~5, a:ź' \vesziy na' wot n.a parę tygCdIld i spotęgują tierplell.ia.
. szyję. Historja postępu ~fE'Uczcłó~~v siła' na.. fizyczne (ni.e mówiąc o Ci.e.l'fdenia.Cb. dUChU"'1 OSTATNIE
wychla Umrzeć in.uszę- wIem... niedługo,
przód, mimo na.świeUań p. K:ryi,-skif;gO.
'
l
. Kiedy 'widziałenl s że zamias-tpoprawy ale mógłl.;ym żyć .•• żyć ..• żyćl
jest c.ągl~pcgal'szan'.eJ :żV'n'~;HeIn się da
teraz niemam co do stracenia. Pr~ac· . wskazują na łOt :te naJeży ubezplrtlaf IlłIł
sła~ne,gD; ehil·ullyał"fl'a~vb!ski3fiO. w nadziei: śmiercią chcę' sięłylko'IuHb:1elió z tYl~li; C& . sie; od 1:rieS:tcj;~~li\vy::h wyp~dków i kalectwa
że.może on mi CÓŚlt,c,:iu,(t'i&.'u
Jm&i'l::i;~i i t>3;'i!
wci~ż i\VSZ(:"l:r.ie są kr7y\vdxeut Roznn:.I~:'ln,
Opłat!". za :lJ 10,000 -sumy ubel:pieczenia
(przed czterema. :ni~esi~eanl1) .tf.;czył
nu:de że n~!O ja jeden jest~~'m cfial'iJ1!lied;~Hlłości le... i
v.'j' .b on !/:; na rek t y I k o
p!yn-.:;m EUIowa i ueZi!:r.H~ m,a~~łt!a~ i1@;;y'ia.. ka.5~;L•.::·" R:fc:@;e navlet jest winJen przep.is, ja-~
ki~gosię onitrzyma~ lnuszą ... Jednak nie...
jąc zarazem w a. c~na l1a~vvieUania.
jJ;,,' I
Kuracja jetl1!ak ]l,:SJJ1j]uo[Jła i wresz- nie.... n:eJ lekal'z ni'~ u. . (lża być k01'lnlem -J~n
cje zachcru'"'ałem<o!fłozilie. Choroba "się s'?ew~~m~.~ l"e],~a!z l1~,,;:mQ~~(~ 'jzj('tW;,ck~ tr::: ...
Łódt· NAratowiua 40
7cu::lhi~,
pl'L4!.;dągnęla~ a co .tt-o gi\li~«ł5:,~ lj\Cl;,vi~~H~z.ia łQ·.;)t'ać" jako ło~qa:r na l::ró:"y:m shJ
~
i
V
~
....
Lel~arz
nje
l:ncźe
bye
uig-;Iy
k:t:'S'"
low;:::zm!!~
t~l. 213-::98
no mi.. że jest ;,zapalellie g:n.lcz~Mnlv" to in. .
vowtarzam
ZVJyCl:~f~'~Tru
J~::}··j(,.'ł2'·;\::'ic!~:.mł
nym ra~em' nrj.rlJili{iagrneztiłó'tv~'. "\tog~He
lekarze Ka~:f{fliH~rv!l';U n:kr;bijtn~l'!. ~i~ dziel a r·iKeilycyna to lat;:;ll siJł)~:._'cn(ł>l' ! lJ~.I:f ._l'~q K,,;· ..
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ezora] ,e po ied enle
Obrady dt.:isiejszeotworzył p, m3fszasejmu punktualnift o godzinie 12 W pOłll~
d~ie, zawiadamiając izbę, że otrzyma! odpre
;!e'~lradY:qlinistr(}w pismo zzawiadomie111em

tek

"';;zwolnieniu~abinetu p. Switalskiego,
N1EZAW1SŁOŚĆSĘDZIOWSKA.
',",. Na$tępnie oświadczył p.' marszałe~, :re
&ejm' w. dniu 4 marca uchwala nowelę (ł~~ f"
ki.tó Pll'zezydenta Rzeczypospolitej, zav,' ien:~j;:i,
:eegoprawQ o ustroju sądów pows%echny.::h.
pnia 9' mat:ca r.' b. projekt dorę(..?=ony był senę,tpwi, który mil!1lł prawo w ciągu dni 30
'~pdn:ieść 'przeciwko mniem u zarzuty. Poniewaźdo.,dl1i,a .. <łziesiejszego ,p. marszałęksej,mu
• nieotr~ymał' odmal'SZ8łka senatu zawiado-

1

p!~ze(-hvko brzmieniu, jakie, mu nadano. Uja
Wlllenie sprawców zajść i wyświetlenie
koHczności hu otwarzyszących, leży w iute
tesiepublicznyro.
~

'.'

.

.•

'.

.....

! również jednoniyślnie.

. •

l\:fo\vca przypomnIał, ze \v organIe sana . "', . .
."
.
eyjny!n pisano, że grupa aficerów urządzi- ;
. W~IOSKl.
la nlilczącą manifestację, a w kilka dni po ;
Odczytano następnie szereg wniosk6\\
tenl pisano, że izba, w~łuchując
się
w poselslt:ich, rnlędzyinnyoliwIiiosek nagły
dźwiQk ostróg w przedsionku izby miała so klubu narodowego. w sp.ra'wie zmiany art.
bie przypomnieć przebrzmały
nieda.\VllO 25~onstytucji- w tym kiv-unku, aby .'N., razie
huk arluat w chwili zarnachu stanu. Mów- ! odroczenia sesji bdżetowej sesja tabyła.au
ca podnosi następnie rolę armji, jako. obroń I tomatycznie przedłuźana o taki saro okres
inieniao :z:apowiedzeniu zmian w projekcie, ey granic państwa i strażnika niepodległo- czasu 11a jaki była odroczona.
P!~~!O p, .~a~szałek na podsta~ie 35 arty~ułu ści oraz . konstytucji i wyraża przekonanie,
OŚ'\VIADCZENIA
,
K:Q11stytuC]l . i 24 art, re gul allllnu , zmutlzQny że armja, ja]~ocałość, posłuszna jestprzy-:siędze,
złozonej
na
konstytucję.
·
Poseł
Milczyński
(NP
R)
skarżył
się' że
jestusŁawę'tę przestać panu' prezesowi rady ..
, " .
.
"Y' Poznani u ,soknflskowano w. piśmie. "Pra~,mip.jstr6w w. celu: ogłosz,enia. w ffDzienniku I
lJjawnienie całkowitej pr.awdy leży w . da"mowę pos. p-awluka (NPR), wygłQSZOllą
U$taw"f ocz;ero powiadomi p. marszałka!
interesie wszystkich i klub P .P .S. uczyni \'II sejmie.
s.n.tuf ' '
,"
.
SPRAWY BIEZ;ĄCE ł
wszyst]{O, a.by zdernaskować uieudały zaPrzema,yial,,jeszcze pos.WawrzynQW: D~lej ·P. marszałek zawiadomił izbęt że mach. ZrloteRty na ła\'vach kiuou BB) ~Iów ski ,Ch D.) który zapytywał p. marszzałka
orzebzeniem sądu najwyższego unieważnione
Sł\ mandaty pt>słów Jana Smoły i Jana Króla ta .oświadcza ~i~ z ana.giG~cją wniosku i do czy słusznie został przywołany dQ . porzQtdkomisji regula~ ku za sprzeciw przeciwko
przemówieniu
łZ, .Wyzwolenia,
Stanisława W ołosińskiego .i maga się ouesła.nia jego
W:a~ławaŁopa-ckiego z .P. P. S~ i Władysła ... mino'.\'e).
komunisty. Mars.załeko~wiadczył,· ~e ;przy;w~~).o.brocha :z.e.·stronnic.twa chłopskiego.,.
P0Jf,;n 00'(' lnł,. p, ((iars:J'~a,łek pod gh;-so \volał. posła do porz~dku za h~ła.sowanie· i
• '. 'W dal$2!ymciąg~ posiedzenia kilku po ..
"'';ffni~'
,,"\'11 ~~)~ek po:;, f'l·J.g-im:1
{) odesh·,tli.e przeszkadzanie ..
.~Jłó~·:nowych,którzy wes~1i o,.tatuio do sejmu
',ł~~,ło; Śll.lbdwanie poselskie.
.
. wniosku klu.bu B.B .. do kornisjiregl:llamiNa.stępneposiedzenie w,sobotę
. ,'.' vIERWS7.E ,CZYTANIE
Dov/ej.
....
111 przed południem.

uu

.
~Y',

,.Z porządku. dziennego odesłano do'ko·'·1t,~:,,~flt·. ·~~ar.p9w~i r~ą<,ł0'YY p:roje~d ; ustawy .0
.p'r;.'
'.'p.tZ~(ł,~.~,enlu.r;poc;:y ob0w, l ą2:U,lą ce l dekretów, o
;it/',.·
'~~y~birzeipóbotlf 'od'nietuchomo,ściw i!mi

/,

Za wnIoskiem tym 08wiadczyły się w'
chwili kluby niezależne, n.ie
w
: t~l~u oło$owani~, i klub B.B. rzucił za.nim
: swe głosy. 'Przeto "vnioBe,~;:, ten' ,pi'zeszedł
'

0-: pierwszej

I

I

.!

fJ;~t:';\~:II;t~:lf:I::fil,cł;i;/~łei$~iebi?od,.~iekt.orych budynków'.w
,;,~i~ał);.
""'''1''''::.\'111'1,(

'wiej $'kiob~l' .prz.ye~em..,pan/ 'm$rszał~k
ty.c;;zenie.. :by, konrisjaskarhowa ~: p r,zy
I"

:·'ała' sprawozdariie'

"posiedz~nie

i wnioski już,

plenarne'.', W .' okresie

f;/.wclp.l·ainfBo-żego Ną.rodzenia a

,

na .sobo

senąŁżałatwić ustawę·

do

l'z'\rST.am,ono
załatwieni a, w pierw
iuwniosków.zmierza;ących do
nyl"~:łaU!aIl'o,irJlU. . ·....;..'głÓwnie wkiel,p.nku U
...........,.w~....... ;,hu4żetowy.ch'seimu.,

Ś~l,:t'KO\;VOKUJĄ.

Z .te,~pt~eąJawia,łpo$ęł ko
kiitOry.włęŚnie.przed chw~

postanowienlemko~lsa~jatu zdrowia oprz~~";i':;;l

przedłt,tżanią życia ludzkieg\) •... Z4obrodzieistw
Instytutu korzystać maią tyll<f! osohyproleta"

strzeganiu zasady k!asow01 w lecznictwie. . ' f ; i
'.
Bliższych Sz.częgółówo tym niezwykłjlri'it,>
wynalazku brak.
'.'
:.':' .
Znawcy sowieckichstosunk6w" są .. zdti..
niaf żechodżi tuo powiększenie racii' chleba
i karŁofti, co isLotnieradykalnie·· wJrynie '; na ,t
przedłużenie życi~ \~ Rosji.

. Ryga '18.

12.·~

sld ch złożyła w kO!l1'isar;acie zdrowia projekt,
zorganizowania sowieckiego instytutuprz~dłu
zania życia. Zadaniem instytutu ma. być zha~
danie sposobów masowego stosowania dotych
czasowych zdobyczy. me~yc~ny w . kierun~u

Ro

Nowym

Grilpa,lel{arzy moskiew:'

:

między

rjackiego pochodzeniafz&odnie ·z·;ostatniem

l ::::;:. ',,~

l

nowyp(n~eł, kotnunisty.1
tn?,O.~pb./ lą~kr~wy ł pn~ługu
:rnlle.ls~~ą·. ąemagogją.,i wskutek

..""'''.... i''':li'ri''t.I'>

'~'''';I'''''''!'''''.\.''''''. 'Vw~ływałgo .. tr:r;ykro

Lond,Ytlf 18.12, -:- Wielki .nowQze~alldtki wszystkich, .K~pitaB okrętu i radiotelegrąłiąttt
. Qkrętf.M·anuk" 1 zdążająą:do Londynu,wsz~dł do ostatniej chwili. pDzosb.wali na. swych' ,.'
KLUBU '13.13.
v/'wielką 'Illgłę pomiędzy' Bluff Harbour iDu.. , sterutt.ka.ch iby.'H.·dopierb. po .p6 j ś'.Ciu.··.na.··.
t~z~ei~~6ppnkt\l·:Porz,ąd
. edi~.· .(,. ~.·..·a. ·'północNowej Zelan
. :a. ji)i
""" '.' ", . ,d<:>izął:atwienia n..
'
" . ,
'.n.·.a.tra.fił. n.a okrętu .uratowani z fal m o',,..,: la .. Ładutu~k ..'
;:łe.zalta~'i~ "Qd~h:ral

'mu

ws praw,ie wy . potężną ska;łę, ,która rozpruła bok' okrętu.Sta nuka" oraz ~szystkieba~aże pasażerÓw
zQl;tdt.nllll",ąiść. w tek W ~8rgttkilku .minutzaton.ął, .. 146 pasaże.. nęły. ,Nic' niezdołanourato\Vać,.
·f. ' :~~,z'aZlernl1ra..
rów.' i. cała'załoga. została uratowana,ua ., lo.. 'olttętu.znajdowały sięl'm.~.n,~::ri. . i.sl,,~,.t\:r17'1tl,~":
il~głpśfią ..9skll:p*i~ma ",iął . •. priseł aziacb ratunkowych~Dzi~ki spiesznemu zała.. dzieła.ązłuki -obra;l~p~hd~la

Py~łlmi~J. 'b'~a~U!~c!;ch~t:~~~:;'\C~;~wii~~ri1: d?wanil.lsl~.na,łbdzie, .pasazerowie i ~a1oga .nal"r~y br1'tyj~ltich. . ze' lj~'~ta'Wl;::alA1
'PilktF!Z,bycia' do, pI'zedsioJ;lka ..... $~jr.oo,vegQ zdołaW'odl1łynąc, tak dalek;oodtonące~ookrę wąwad6śĆ.Obrazy te pr2~e. znclC'Plt~
. grupyc1icerów celenl 7ło:len i a hołdu . swemutu,~e'~adna ~~b~zi nie 'była . wcią~nięta w "j~d~ęj:?: "wyslawwNo'węj 4..4,F~f,~~.~.ł".
w.'O dzc~ i wydaje się mówcy faldem Jl~tural~ wir. Temu tawdzięczać należyura.towanie ~tę
ll j
.
"tfr'eO'w

Hj'nl iwif.'sz.C:.r:ajeśli s:.ę ZW~lży!;,ę \VOd2,:ęDl
~i);:m :j(!~trr.""xszalck .f .,1s.uC::zld. F«ld ten jednak
,.zda~;ienJ 'l1:"·wcy, wyz"S :.:J{~ll1Y był przez uprze"
v. ochiiG!f! cel2'O lzby" ó;tl I'11i:.nift;stacyjnegonic

,qiwarcię:'

:'., ,M

pcsied.ze.nia $e;rr;u.

,

Ci .ts zal-eJ{s € ; m u: l\1uszę stwierd:lić~

Wpobli:iu Charl~owa i Zagłębiu ' dGnU:SiCl-":
Idem st~ierdzono rówmez grożn,e
t:ielnie' nie n~ roi:eiscu~ ,i y; (Jse: Podoski przęry
powodt.l rozruchów, panujących
w dalszym i chłopskie. W La~tębin donieckiem',
.\\' J.,. l ' .
. PRZEfr1() v",JENIE
·u
l.1I1)J.·\G·YE~~R·
i"~
ciągu na Ukrainie sowiecki~j.
władz sowieddch. - ·ma istnieć cały
P ()_S
~ l.
~
Wczoraj doszlo w kilku miejscowościach :zowany spi®ek,' który ma licznych zwal
. PrzemawiaJ r..!D.S!tQpni(~
~(J3.
PJ'ao~el'
(~) P.S.), któryzj(.\.\\ lł ;;:H~ ua t··yburllc~ oDan- ·w okolicy Kijowa do nowy(',h aktów czynne- kóY' nietylko 'wśród włościan ale' t~k:ie
(l:tźówarlY'~' powodu )·nn._ j~lkie
o~rzymal go protestu 'włośchulstwa przeciw agentom robotników ,Zagłębia.
Dzienniki 'Ilzwiestia" i "Rrawda."
pOtkzas napadu bojó\vld "fruh.'-,ji re\\olucyj czerei:wyczajki. Czterech a~entów zamordoW'a
nef' w Pruszkowie. SocjaIiś'ci pOv\litaH gc no. Pailcja i wojsko rozpJ'ośzyty wlościen, za \ }!!:aią ąię' hatyćhmiastowego t, zw.' zlli
oklasl\aroLM6w·ca oświadczył, że nie pn~t7- b~jają.csalwami karabioowemi 10 ludzi a ra .. ! fh'Y,cznego w~zystk~ch winnyc~a prz""'M,.. "..",.allll'.
.
itklem organxzatorow roz.ruchow.
u"ll.L\:viał przechvko Vlllioskow'4 lecz
tyH;o DUtC 1,5
zę:'obaw,- p2.,ńskie

o

n:c.ą strcnnic.zcść są

zu'

, MOSKWA, 18.12 -WielIdi! zaniepoko..
jenieopano~vafo . rządowe: sf~:ry sowię'ckie z

Ó7 ... ' ...... 1I.·1I'1

.

19..XH 1S:29r

,...
\

l~lellileC

\\'Zl'~O
,

m

z'

Od chv,Tili za\varcia \v roku, 1926 ukła~' 'll1ocarshv. któryln zlecono zal{oil('zeni~ prac f-;blnego. Z tpgo punktu wiQ2'cnia inicjaty.
du, który dał Niemu<>tn sv\'obodę \vzakn:sie tych komisji, nie spctkaliw zadnyul wy- \va Anglj;~ zdiJżajl;.iffl {lO wyświetleIlia. 'teł
sie żeglugi po\vietrznej~zawicrając to jedy- padku obia\vów dobrej woli ze strony uic- SprtHvy, jest bardzo pożyteczna, .'l.WłaszcZf
nie zastrzeżenie, iż nie wolno Ze skarbu fi- mieckich władz wojskowych. Jest bardzo ze wzglt;du na zapowiedzianą konferencjt
nanso\\'ać żadnych organizacji lotniczych, mało spra\Y, kture 1110zna było w chJgu tego rozbrojeniową w Londynie. Trudno bo nił
- lotnictwo niemieckie dokonało olbrzy- czasu załatwić non1yślnie.
dostrzec ró\vnoleglości w zbrojeniach na 1ft
mich postępów.
Oczyw'iście, rozwój handlowy lotnictwa dzie, nl0rZU i w powietrzu i nie przedsił'
Zaró\vno co do liczby i siły, jak szyb- niemieckiego, które kkażdej chwili można wzią~ odpowieunic:h krok6w wobec tak wy·
kości samolotu, kursujące po licznych w
In" i..,:,,-·_taL~~ na \\"'-'J!~~owe, jest tyUiO jed- raźnych zamiarów niemieckich.
Niemczech linjach konlunikacji lotniczej nem z zagadnień na tle bezpieczeństwa 0- j
zaczynają już budzić po\-vszechny niepokój.
Wprawdzie są to aparaty handlowe, pozbawione opancerzenia i nie posiadające ża,~!
dnych narzędzi specjalnych, lecz ustalenie
,
różnicy między
samolotem cywilnym a,
Zgodnie z rozporządzeniem p. l\finistra ukO\"ych Instytutu, powinu-o być ostateemtł
wojsko\vym jest tak trudne, że \viele ~alnolotó\v, które Niemcy sprzedały zagranicę Sprawiedliwości niebawem pow'stanie w \V tym sensie też niezawodnie rozpofzą.da
dla ruchu pasażerskiego, zostały llatye.h~ \Varsza\vic nowa placó\yl~a S(\L:owo-ślede:'l nie wykona\vc~e ten niew,}rainie redagowa
ny przepis wyjaśni. '
miast przekształcone na aparaty. do bom- ' pod naz\vą Instytutu Ekspertyz Sądowych.
Zada:nia, Instytutu określa. rozporządze
bardowania; aparaty zaś poczto"we firlll'
Na czele Instytutu stać będzie sędzia
niemieckich służą. jako sam9loty pOSClgO- nie \v sposób następujący:
lub prokurator, wyznaczony przez Mini·
"Instytut powołany jest do wydawania stra Sprawieuliwo~ci i jemu też podległy.
we w "deln armjach Azji; Ameryki, a naw postęllo\va.niu karne m i cywilnem Opillji Nadzór nad kierownictwem Instytutu Min.
wet Europy.
\Vpra\vdzie pailstwo, poszczególne kra- w zakresie skomplikowanych badarl: mikro' Sprawiedliwości będzie mógł powierzyć preje i zarządy gmin \v Niemczech żę,dnycli fotograficznydl, foiograficznych, spektogra- ' zesowi lub prokuratorolNi Sądu ApelacyJsubwencji lotnictwu nie udziela; zato jed- fiCZllych i toksykologicznych".
~o w \Varszawie.
Opinje Instytutu mają charakter opinji
nak subwencje ze źI'óueł prywatnych sypią
Kierownik Instytutu nie będzie mógł
składanych przez biegłych sądowych. To
się \" takiej obfitości, iż trudno nie domybrać udziału w ekspertyzie w sprawie. w
jest jasne. Nie'f,vyrazny natomiast jest prze
śleć się, z jakiego to źródła wszystkie piepis, że kierownik Instytutu rozstrzyga, czy której sam jest sędzią lub prokuratorem.
nię.dzepochodzą; idą. one na zasilenie nauW tym ~ypadku zastępować· go b~dzie je..
kowych praco\vni lotniczych, fabryk, szkół , sprawa nadaje się do dokollaniaekspertyden z funkcjonarjuszów Instytucji.
dla pilotów, organizację dróg, portó"w lotni- : zy w Instytucie. Przypuszczać należy, że
Za badanie. Instytut pobierać będzie za..
czycli- i oboz6w. Ich liczba jest w Niemczech rozstrzygnięcie to może mieć li tylko chapo~viedziane
rozporzę.dzenie wykonawcze.
rakter
techniczny
na
wypadek,
gdyby
lnsty
tak ()lbrzymia, że stoi w rażącej sprzecznoJuż
w
tej
chwili jednak wypada zazna..
tut
nie
mógł
przeprowadzić
odpowiednich
ści z potrzebami, szczególnie w kraju, który
czyc,
że
Instytut
Ekspertyz Są.do'\vych uczybadałl.
Gdy
jednakże
sąd
na
~vniosek
str{)n
i tak positlJda naj bardzie j zwartą na Ś\vie ..
ni
,zadość
pilnej
potrzebie
.{)raz wypada ·też
de sieć kolejową.
' lub z ,vłasnej inicjatywy przekaże Instytu~
wyrazić
przekonanie,
że
Instytut
stanie się
Tym stanerp rzeczy w .lotnictwie nie-' towi sprawę do zaopinjó,vania, to rozstrzymieckiem zaniepokoiła się
bardzo
po- gnięciesądowe w tY111względzie, jako uzna \vażkim czynnikiem na drodze rozwoju kry:
'
ją,ce potrzebę oiisvołania się do środkó\v na~, minalistyki polskiej.
ważnie Anglja, która słusznie rozumuje, że
zatraciła \v \varunkach <>becnych nien1al
całkowicie S\vój charakter \vyspiarski. To
też na temat zastraszającego roz\voju niemiecie go lotniet\\'a odbywają się
obecnie
ff
narady angielsko-francuskie. ZrcszU~ ogólOrgan loży ",Aro ruuhen Stein w nume~ 'I zv wszyscy należący doń parlamentarzyśi
ny nastrój .Niemiec jest tego rodzaju, że rze L listopada rb. p ocla1e interesuiące szcze- I poparli dostatecznie brata Daladier w związ..
St~l1ach fle~ncłCzot:lyc~ ~'I ku z ostatnim kryzysem rząduwym. Wszystkie
dawni sprzymierzeni zaczynają się nim po- . góiy o .m~so~erH
P., gdzIe leSi: 50 wlclk!ch loz 1 1650 mnleJ- loże zostały . up Olnniane .specjalnym okólni"
ważnie niepokkoić. Tak np. dostrzec się da- , szych, liczących przeszło 3,3(0.000 (zronków. kiem, by starały się o odpowiednie uzupełnie
je wyraźny opór Vv sprawie postanowieil' W Europie Wiellia Bryianja i lrhnd l pos' a· nia swych szeregów.
traktatu wersalskiego co do rozbrojenia. dają 5900 lóż z 464.000 członków, a na konPrzy tej okazji wymienione wyżej pismo
Faktem jest, że od czasu, gdy komisje mię tynencie europejskim lesŁ 1600 lóż z 170.000 I przypomina oficjalne sprawozdanie doroczne
Sama tylko wIelka loża Nowego konwentu masońskiego z 1923 r., gdzie nasŁr.
dzysojusznicze kontroli rozbrojeń \vycofa- cztonków.
Jorku ma 1015 lóż i prawie 344.000 czł.
364 jest powiedziane. co następuje: "Konwent
no z Niemiec,attaches wOjskowi" \vielkich
Z pośród 48 stanóww36 gubernatorami wzywa Radę Zakonu oraz loże, by zbadały
dokładnie działalność i głosowania wolnomusą wolnomularze, w kongresie zasiada 316
M&braci, w senacie 39. W stanach Alabama, Ar larskich poslów i członków rządu, celem niekansas, Florida 1 :l\tlis:łlsipi, Nebraska, South Da I dopuszczenia do zaniedbania przyiętych przez
cota • i Wyoming wszyscy posłowie są maso~ ll nich obowiązkqw. 'Tego rodzaju zaniedbania
Miei5k~ \;~ hle~ltatoQrar ~ji~'ir,;,~lO~~!1
stać się przet:.tęnslwem wobec honoru
U~
I imogą
Od 16.. Xn do 22 -XII lą29 r 3592
przynieść ujmę opinij o wolnomularstwie'f.
\V Chicago zbudowano nowy drapacz 'I
Dla ścisłości należy dodać r że lóże ame
chmur o 22 piętrach: cztery z nich należą do
i angielskie maJą wręc~ inny, chaI masonów! rnająCYC~l talU swoją unową zjedno rykailskie
rakter,
aniż~li
ioże na kontynencte, O Ile tam
cZDną świątynię". Ivlaiąfek loży nowojorskiej l
j
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(S,d polowy w miastEuku 5.)
W roli
Dla

głównej

• łJ tJ l

młoazieźy

Jak mi glob ziemski
·ile._1

\viększci cz(~ści mają charakter towarzyski
I po
są Instytuc;ami p~,r eX2dJcLIC~ p<?iityc~nemił
I wrogiemi ~eligji, a zw!a~zcz.a .KOŚClpłoWl ~ato
Jonow.
iI
lickiemu. Loże te w aZledzlDle pohtycznel dą
Artykuł wspomniane~o czasopisma koń- I żą do opanowania rzqdów we wszystkich
"I czy się słowami:· "Niech nam dadzą spokój z I państwa\!hi są to loże o celach międzynarodo
pustemihasłami o braterstwie światowem i ,,\TO wych. tajnych.
laniami_.,Wojna nie może się powtórzyć!" ~ I
Stosunek do Pa~stwa Po:,l:iego i jego

wynosi 8,35 ll1H;ona dolarów, a majątek maso
~er~i w stanie f'ensylwanja - przeszło 12 ml1~

~titorem Jego Jest brat Oskar .I:'eistkornz Ber

lina.
"'r

~

1

fi

•

t

interesów
I

Paryska łJ VolonŁe f'Hihcnal.e ~j ar,ty::ule i
u
p. t. "Utaiona dykla"Lura O?nOS1, ze u,\i\ lell;l !
\Vschód Francji" uważa za lwnizcZ.l.le zbudac. i
1

J:

7('

r

"

~ masoń.skich
"11')'i:rot~~

jest za-

wrogi.

HJgiena

Wid ÓW śr9dD~ch

Pr,:ygJ~dając

Slię

da "'trym $ztychoro

F O takim zabiegu. zbliżonym zupełnie do ,m alowid!om, .obrazującym. przepych dawnych
Jąk za dawnych c~asów wę~rowal~ w za.
dworów książęcych i królewskich, mało ko"
. thodniej Europie rozmaIte zamaWIacze l zna- I tatuacji, białe plamki na oku stawały się nie . . mu przyjdzie na myśl, że pod pięknym atla...
widoczne.
Niestety
jednak
zabieg
ten
nie
wy·
chorzy leczące kamienie żółciowe i pęcherza
, sów jedwabiów i drogIch kamieni krył się
we' 'Jl, iakżezdejmujący bielmo z chorych starczał na długo i po kilku już tygodniach
brud.
oe~u tak dzisiaj na ich miejsce odwiedzają organizm zwalczai obce ciało w postad tuszu
W 16. czy 17. wieku. jadali ksią.żęta
i
bielmo
występowało
na
nowo
..
\mał~ miasteczka i wsie ,zapadłe optycy, sprze
wprawdzie ~e srebrnych C;Z;y zlotychmis, ą1e .
dajacy szklane o.CZY i nadający ~ym protezom
, Obecnie tusz zamieniony został przęz
VI surowym stanle kolor odp0Vo!'ledlll do dru- złoto. Oczy więc malowane zostają zIoŁem, a jadali jednak zni,t,h ,we czworo. czy pjęcie>ro,
a mięso brudnemi rączkami wydobywali 0!\l0iiiego nieu$zkodzonego oka pacJenta.
używane do tego złoto jest w staniekaloidal... biAcie, jakoże łyżek. ani widelców nie zna..
, Nowo~zesna ,medy~y~a, poszła dalej i ra nym. Otrzymany w ten sposób efekt jest naJ- no.
liuie 'ludJ:izeszpeconych ~lęlmem lub t. zw. zupełnlejzadawalniający - oko zewnętrznie
A gdy książe Montosierwprowadzit
skałką nie sztucznem d~lem 'fe szkł.a, le~z d?t dochodzi do stanu normalnego. Niestety jed- zwyczaj jadania z Qsobnej mi$Y i to łyiką,
:kniętą białemi pl~mkanll ro~owkę nl~Zll11ernle nak i ta metoda nie daje długotrwałego· skut.· okrzyczano go dzi Y. akiem.
·.komplikow~nem 1 b:udnem, trakto~anl~n: przy ku i musi być cO pewien czas powtarzana.
Za czasów Moliera damy 1.: artystokra'"
wraca: dO$tanu normalnego. nadaJąc Jej pler~
Operacja taka trwa nie dłużej ponad cji ,mieniały' ra;z: .na miesiąc bieli;nę, li chu~
wob1ą, barwę·
dwie minuty i uzywa.jąc innych barwników steczek do nosa wogóle. nięznano.
Ciała i najdostojniejszych wydawałvtak
Przypomina to rodzaj jakgdyby zamalo- mOżna tą Samą drogą nadawa.ć oczom wogóle
.
przykrą woń. że i najdrozszeessenc.je nie
wrwlu.lia owych dęfekŁowwposta.ci martwych· kolor dowoIny.
'wiele pomagały.'
punk~ik6w. znajduiąf;ych s,ię na tęqzówce. O l
W nie zwykłym tym. zabief!u na podzi~
malowaniu w dosłownem tego słowa znacze~!
Na przykrą woń królówFranciisk"arźyły
.tu. ro~umie się, :ąl0WY być nie może. Jest to l zasługuje to cudowne zęspolenie ze sobą sztu się żony Franciszka L·i Ludwika XilI.
..
~a(12;eirQdzą; iniekcji, do których początkowo I ki lekarskiej, chemji i niepospolitej zręcznQści .
Na
binsiadach,
przyjęciach mieli wszys~'"
lliJ1\VAAO sadzy lub tuszu..
.
j operatora.
cy głowy ni:\kryte, boprid.kapeluszami były
nie tylko p~r!Jki, ale i nawet pasożyty ito

l

w

m I

r
Sir Sloggett

kr6la agieIskiego.
synem na spacer i

: Nalr1e 721etni. dzielr.aie · si"tn:ymająey

I
1
I

cjenta.

W Qbec takięj alternatywy nie wyjmowa'"

wyszedł

~'f)t,q' rOJmawiałw df~dzę.

.

po'ra~ pierwsyzamhtąną
ulice P dl'yia, a na pamiątkę tego wiekopotiJ ..
ne~to czynu bito medaiepamiątkowe.Ulice

W roku 1667

podczas badania chirur,dzy 8twje~d2iHf że
'.' ...... P~%ed kil~u. d,~iarni 2:matlw ·Lo~dynie.
Jenera.ł"pPfUC:r:;:(llk,slr Arthur SlQllgętt. ong~ f kula t.kw~ w pl'zeponie sercowej i że wyd~le . .
leka1:~ '. sztabu generalnego. armji a;ogiel skiej i nie jej stamtąd będzie śmierteln'em dla pa"
łekatz'p:rzybac2:DY

liczbię.

bardzQ obfitej

~~~

bytynieoświetlone.

Po raz pierwszy oświetlono uHeeParyzf,\
.w Londyhie 1669~a wtoku
1669 w Berlinie.
..
. .
.',
Kana.1i;lacja i \'!)'Qdociag były przodkg,u'
nas~yin obce, JakkQlwięk zn~H ję j4;ą~yo;ii,.
nie.~"
, "
.
,

w roku 1667,

f ,

.

Pą.cjentpOWQ!i pr~y$~eclł. do~dr,owiaj

łl
"fl;.",:,'. .·,.a.
:.:.,9,·•. W,'". •. .i. ',',.,'.'.J.•.
WSP.ilrl
0. ,, ·ńlmJ.o:nach
,Sy. . . .'. i1~ ni~, ~~llją~. ,ż~4nY~9.,i~\?~!~~ 1~~f~::,~9:~~~u
'W?lW:~~:s·~kt)nd··pÓ~::u::J'
,kQnęłw
.aol. nle.do'xnai,,~~-:r .
,'tę,IQI. ~Ilnl;~>:~~l~w:~~~-;;.
':'iJtP".W~p~~yęjfąt<>ją(~i..
,
.
cu'wiedział,<a'nawetC2!~sto .• k82:a1 'i.ię prze'"
świetla,ć promienię.Pli rentg~now~kiemii badał
" : 13,ły ']ekarzsidab~: .generąlnngo
czynie pO$uwa się ona. Kulatkwila nieru"
hył.,..: Anglji jako "członek z kulą,
".

~.' ,~"',·., ~.;:' ~".,':,
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h.·

a.,ł. ,.~.:,. J".•

r~mi~. n ,

chomo;

eu~
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:lr2łiozywiłmie. Sleggett" nosił ja.,. odcza~w~oj~,.
:;:'::(:W'j,<łcJ;tAei i'potyc!2!ek z NienH~ami kula
1r,,;~.i\W"'~~\I0e0 .8łQsgetta' j·utkwiła W ni~ro.

::łf ą~~~~ltQW.~:'~'IIII'llia.,.o· g();t:;a%m~de~o.
. , "z lekatzydosl1.ldlałsię ~1\1 titm
hk~t'H~M~.t~:'(i'·S:f;9·W.~i~

Smierć, już druga z rzędu nastąpila. jak
pokazało ponowne prześwietlenie. ';l. powodu

ie.kula wes:a:ła do gJębi s~roa.
wałej nątychmi~$towy Z~Qn •

cospowodo"

Z powyzszegowypadku oka.!lufe się, ~e

1no:z:nfl'bez

kulą

VIi $f1C1Jp

pX'ób;pr;ywrócen;at Wy$trze~~ć s.ię jedną,k lutleż,y
wnychruchów.

Głównym składnikiem

kawy jest.

dJugie lata. ilta" znany, ogólnie l najbuI'd~ier rozpowa~~""
2,.bytgwałto· chnio11Y nal)kotyk. Jako narkotyk :ulę j~$f,
.

oczywiście kof~hla obojętl1R,dlaustrOjll.<,J

dlatego z:rozunliałe są. bardzo Ciekawe bad~
ula, ~tóteprzeprowadził Stieve z Instytutu
anatomicznego w Halle nakr&likach,: .,b:Y', ,
rozstrzygnąć pytanie, czykbfeina: , $ZR.OąZi:\
Al~::tf~wienfunkej~nal'jusz policyjny ~Q~ na,szemu ,pot?ffistwU.W tym celupodda4,~
uWł)iv,ł ,niepo~~'jiprZY$tojnej PQkojÓVlki pani I, wał wspomnIany uczonykrólikomtl'1ł;J,:t.le:~,'
Cba~E~ęuJł mi lło I<arO.liny.,
'
,,', .,' 'I dawki koIfeiny i przekonał się, zeo~j~vv~~)
i

,kf,~tki~i!~Cizal"

.. a~~~~~.,;r~t
:~~~r~ki~tne"

:.f':f)< '.'

'",',',;Y(),·~.'.,.~oj,:,d~,Jł~d::i~~,~:e,'.~.f~a~t:;:"",~,~:tI ,::ez' :,l;:",!,;g~a~,~~~~,~:,;,:." ., ~.",p,.",i.r:.,ę,,',., ",.~J.:;,". ..,•.'•,:,~,.,~.~~,·'.; '

.wem.,,'.

.f,

tam·'

.i,

ta,k,,:,k"O,

-.a,.",.:f,
. . •.

,t.:.(),'
. • ,·.••. w."
..

i,.. .•o,;.,..••.

..',•.:.'.·.,'.·,.

Qllla:w'iall.:r:Pf~ę,~p;ra.ę ... , ·Ot.~ panna,Kal'Qli;ną owego pięknego I też żeńskich.narząda.ch ro~.r "i;:,;:>fo~'.
ową•. '.
. .,. . . •: .......' . ••.. .
.'Więc~o~~;.o~'WqnYJaoko.Q wswQlm pok;oiku. ! tont$hy.o. króhków;z których.
..
Oł.Q błiższes~e~e~6ły t~j : s;~n~a~yjnej~'; ro;ltos~~j~<i:·si'ę.pt;,łgodą,. .
' . . : ..J czy męskie, .cZy,żeilski$ . ..-;.:przyjijl. '.'
fery, która stała się wParyzu. oitoclklentO~rs;l~~QJl,;~~Q:lęczenJem ~,.u$n~ła. Wtem I feinę, 'przychodziło ~ł1aś:wia,t zdr.ą\Vęt
góln~go zainteresowania.
• . ..,
" " O?,ttdZlł~.$lę! n~l.l!h~, ~. prze.d. n H\, stał młQ4y I kowói472 -74'%tegQ'potomsLWtłI',
wyhJ'!~rz:i~ ~~k~a~~~~mi państwo' Champsę\.1t :l~~~:kle PJ~ystoluy :, męzczy~na wubranp,l W pierwszym' tygOdniu,. Pr~ podawaniu.'..
c

.

PPr'ierażonachciała już :zawołać o pomoc ' ~a:f,Jtofteiny w c~asie ~i~żY,rodziły~ię
lecz nie:znajomy. r~ueił sięprżedhią. nakp" liki zdrowe, mat~l:po'.zostaly przy
lana. i oś,wiadczyl,ie .o~ dąwl~azna i~ 2i. ~i'.. , zmniejszała się jednak wybitnie P{()(].lllg,~C'.•
Po teattze udali się jeszc:le do pewnej dzema, zapionął .ku. Ulej. nam l ętn,ą.. ~1!O$Clą1, OCZYWisty tedy· jest WpłY\,<\7 koffrlny na
eieganckiei restauracji .i wrócili do domu do a teraz,korzystaJąc: ·z nleobecnoSt:.l Jej pańr:
. . . . . . . , • . . • . '.
.
,
brze po p6J'o!-y.
stwa, wkradł się 90 jej pokoiku aby jej .w. rządy rO,Zfodcze, ,trol1kow..
W 6wc%J!ts wlaśnie bank.ierowa, wIdEida,. powiedzieć swoje uczucia.
y
Us~kodzell:ia.rozrod(!zy(!h narządÓw
iąc ldęjnoty do stalowej j'3setld~ zauwazyla .'1!:. r
'Młodzieniec mówił przekonywująco. a woq.uje koffeina tylko vi tym
wypad.ku;,'
przerażeniem . brak nie~wy.k]e cennej i Pię! czarne 'j+:igo oczy hlyszczal'y ogni$cle.
;r.nej Itolji brylantowej, którą przed ldlku lni~! .
Niebawem dziewczyna znalazła się w je gdy dawka koffeiny·wynosi 0,1 na
kilo...
s_ącamiotrzyma·łaod rr:ęża v. dniu imienin. go objęciiach.
gram wagi, co odpowiauałoby ·5·~8gramolXlr~:
l\l at.y c.hmiastu.·. wiadoE,niono o kradz.ieŻy poli. A później potrafił b,a.ndyta WCiągną. ć ją li człowieka. Filiżanka zaś :siluej
czarne~ .
a;ję, która l'02pc~zęła poszukiwania..
. w plan tiwej kradzieży, przyczem umówiono kawy zawiera 0,1 do. 0,15 g. kofłeiny. A je..
Lra211 ZdąWćlło się, że sprawa jest bardzf) ! się, że Karolina dla unikI ięcia podejrzeń ma dnak m\>żliwy jest wpływ szkodliwykof,tajc-!r.nicza i n;E2.111iernie truonado rozwiąza~ i czas jakiś pozostać jeszcze w służbie.
feiny na' ustrój człowieka ze względu nato,
Aili, zwłaszcza, iż xło'chiej manipulował bar" j
;;prytnego złodzieja i jego wspólniczkę.
l''''ć
.
.
.,
clzo :lllęcznie i ił.H.n:t<.h .&.,uJ6w po' sobe ni({ : aresztowano, a kolia bryJant<;nva powrócileI ze wraż lWOS . na kóifelnę jest u człowieka.!
:i:.o:at.:J.WS!"
&..0 ·1li ..... G~. wlo~cicielkia
wybitnie \vięksZi, anl*~J.j u królików.
Vv ieczór

był prześliczny, la~odny i' eie

pły,kaTn/i zatem S7.0fe'fOWi

przejechać o go"
dzirlie 1.1 ~ s~rni l'$Ś poszli pieszo.

l

}Iilość

od

ego s1' o r.J

wnłąść na. pierwsze spojrzenie roQze się
zdal'zyć nietylko lirykou1 lecz i zupełnie 1'0ZUIilnym ludziom. Młoda dziewczyna, idąca samotnie ulicą, ujrzała na rogu Akade-

mićkiej' bard,zo piękne auto,

a

wzięli ją

do środka i zapro'vvadzili do pn1i- . łości na IJiprw~-;zy rzut !;!ka i t1\"aialj to tylcji. Tam przyjęto ją z wielkiem niedowie- ko za: \\'y"rę,.
rzaniem i dalej szturmować pytanim:l1i.
Nie pOlTIogły tłnma.:?zenia od\voływa·
Był tamwłasciciel auta astlnatyczny gruby nia się na rodzille \!lU~~i3!U przebyć kilka
jegomość, który nie miał wcale podobieit- dni w areszcie. af się odało}H'zydlwydĆ .zło
stwa do jej ideału. Temu staremu zupełnie dzieja# Poczenl straszliwie zl<hunOW8J1Q. wyniesympatycznemu dla panienki ~jegonlo- puszczono na wolność, dając jej na drogę
radę, by na dugi raz była ostrożnlejszą, ..ściowi skradziono auto z ulicy.
Inseratem swoim naśunęła panna po- Przypuszczarn, że a:saraodziclna" ta. nie\\,-iadejrzenie, że jest wspólniczl{ą złodzieja 1 że sta będzie nliała wstrłit do miłości na
zupełnie
zaoferowała \vłaścicielowl rendevous by od pierwszy rzut oka-co zresztę~
jest
zrozumiałe
po
tej
nienlilej
awanturze.
niego za zwrotaut~ wymusić jakąś kwotę.
Daremnie zaklinała się, że jest niewilluę..
Bezlitosne policyjne dusze nie uwierzyły mi i

naJwiększego

typu czekające snać· na właściciela. A na~
sza młode damld są już do tego stopnia wyszkolone sportowo, by móc ocenić 'wartość
jakiegoś auta, to bardziej jeszcze zainteresował ją. ,młodzieniec, który nagle wskoczył do pojazdu i ,,·prawił je w ruch.
Był
bardZo nadto elegancki i 'wytworny, spojrz~ł na pannę czule a ona wyczuła Y'l spojrzeniu tern miłość. Niestety auto ruszyło w
tej ,chwili,udało jej się tylko odczytać nu-
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J

lIna.·
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mer wozu. Ze względu na młodzieńca, pannie utkwił głęboko w pamięci ten numer..
Odczuła miłość na· pierwszy rzut oka.
N'& ~ lego
~
ł· '"
b t
Młodzieniec jakby ją. zahypnotyzo,,-ał.
mogą pez", 10 80
mHtjaneri1
Śniła o nim i rozmyślała nad tern jakby to
Jeden z miljonerów londyńskich miał
Z temi słowami na "!lBtach wysiadł l zł,
•. •
.
.
. I bardzo pilną. spraw~ na Dalekim Wschodzie. • k
I
P ł
pI.ęknl.e było .wr.az z nIm J,ech.ać w. t.em, ,ParowI"ec z MarsylJ'i odchodził tUŻ za dwa 1 S waszony, na peron awo.rca Ó nocnego, a
k
p
' p i e r w » z , osobza, na którą, padlo jego Ipojrzeplę nem aUCIe. eVli'na zas, ze spOjrZenIe dni, więc miljoner, jak mógł naj śpieszniej nie. był właśnie John, który z głębokim uld...
młodZienca. "mówiło don.ie j : "kocham cię"\ spak.. ować kufr~ i expres. sowym. POCiągie.m nem podawał mu pęk zapomnianych klu..
postano\viła odnaleźć do niego drogę. Nicią ruszył ~o P~ryza.
.
..'
CSy..
~
KIedy Jednak pOCiąg zbhzył su; do paArJadny był dla nIej Inserat w gazecIe kto- ryskiego dworca Północnego, milJoner przeKiedy milioner ochlonIlI z pierwsze:J1o
rym zaoferowała właśeicielowi .tego nume- t szukuJ"ąc sW01'e kieszenie, wpadł w przera- zdziwieJtia, sprawa aię bardzo prędko wyj a"
śniła..
ru auta schadzkę, ma mu bowiem coś wa- :i:enie.
żn.e.'.g<o.' zakomun.iko",.~ać. O· oznaczo.neJ" gOdZi.\' , . An.i
śladu kluczyków
zaraz popotem,
wyietdzie
k
b
b ł od licznych kuf.. pana,.Mianowicie
w jakiś kwadrans
lokaj,.weg~
który
nie zjawiła się na wskazane m miejscu. Lecz row, tore ze SO, ą, ::a ra.
.
. .
miał pozostać w Londynie. sA.ostrze ał .:.... , że
. ..
.
Co to będzu~ kIedy nastąpI rewIzJa celfil!'
Da. ""Pi
zal~dwle SIę' tylko trochę rozglądnęła prz~ , na i kiedy urzędnicy francuscy nie lItechcą jego pan zapomniał kluczy,
stąpił do:ni?Jmętazyzna n.ie.Zbyt elegancki mu wierzyć, że kluczy ,za~omniał zabrać t ale
Z właiGciwą sobie bystrością przeczu1
Z$uro:wą mIną. 1lI'zędOWą,1 spytał1 czY .tO.i w~zmą go za przemyt!'ukac . . .
przykrości, jakie go z tego powodu czekajł\ ?
ona jest aut.ork. ą ' te.go. lnseratu~'. Gdy panna 1\. ... . ~A
.. ch teń Joh~! G~yby tutaJ.John nie namyślając się popędził do aeroportu
i. -.
d'ł
k'· ł .
.
.
byłl - pI',wtarzał soblemliJoner, mysląc o wsiadt do samolotu i zjawił się na dworc'"
pOLY~ler Z1 a S ln~ na drugle?O męzc~y.. ! swoim w=szędobylskim lokaju, który zwykle paryskim na parę godzin przed swoim. paV.
znę l wedle naboznego zvvyczaJu agent01'N l odgadywał każdą myśl jego.
,
nem..
I

o

je yle:o

I

•

•

•

•

•

I

I

Innemi sło\vy, nie zna pan
mnie?· miejsci gdzie stał Davcr. Nagle światła. za..
- rzekła tępo. I nagle wybuchnęła: - Na paliły się, równie ńip-:3 &:' odziewanie, jak
Boga, wolałabym, żeby ffine pan znał! \Vo- . pzedtem zgasły. Daver s',a,l przedowemi
zacienionemi drz\viami. Tępa zgroza odt lałabym postokroć !
Spojrzał na kle!'yka, orzamt pełnelIli za- i . Odwróciła się raptownie i uciekła z nlalo\vała się na. twarzy gospodarza, kiedjj
Reeder po\vstał z ziemi i wypl~ostował się.
dumy.
'
hallu.
.
. .
Chochlik cofnął się VI k~}tJ obnażają.c
. ~ G!'ef~Ol'y. Dones! _ Tak jest _
pan
. :-'an R~ede.r stał WCl~Z V·l tern . samem
v.
'
•
IDleJ"CU bwgaJac oczamI \\7 pra",'o lwiewo. \vielkie białe zęby w straszliwy:rn uśmiechu
Gregory Dones! }?owoh przypm111nam 80.
;ł· ....:1
'
d·' .
nt zaCIenIone m przeJ'selu, ktorego lurokI nn
j, szeroko ot\vierając ogłupiałe okrągłe oczy.
y. .i.~a le"vęrn
ln'ze rUnlIenlU V\ •
.• • .
,t''''
b le.• ~szczeo'o
l5 ,
' ..
•
O"łęblała J. eszcze clęzka czarna kotara
za- Chciał cośpowkdzieć, ale poruszał tylko
. mIał wy~alUO\Vaneg/) allloła: bardzo 1111ła
b.
'.
1
r
. d't 1
. '
• t"
,.
majaczyła przez ChWIlę nlew'tlrazna sylwe- wargami, nie mogiJ.!; wykrztusić słowa.
02. ODKa, na pOdstaWIe :1{. o1'e1 narWIll mo."
. .;
.
Ob'·
'd 'ć . ..
.
"]
ta. W następnej chWIll sylweta znikła. Skierował oczy na ł)taflo\vanie ściallY .gl l. Y są Z1 , ze Jej pmnadacz 11Ie z )o('zy z.
.'
."
/,1 ł d to.kt
wąskich ścieżek cnoty, a nloże lla\vet wró- "Sta~a. BUlt~:\" p~m%;:; a. e v yw.
k ale Reeder. zdążył już dostrzec utkwiony "
.
ci kiedyś na łono kóścioła!
. I zcba ! o . u a
81: na d spocz:n~ .. drzewie nóź.·
P'>Z(F',";"" ;>"1",,. ')l'oIF'b';'CZ \vstał od stołu
Led'wo oddalIł Slę od sto u na wa
1'0 -1,
- Zastanó\vmy się - rzekł łagodnie.
~
"."~
,~ lJ
~'~- .
..•
1
kiedy nagle \vszystkie światła w halluzgaKto
to uczynił, pułkownik, czy wysoce
wsadził rękę do kieszeni i wyjął garść drosły. \v takich monlentach pan Reeder by- kulturalny przedsta\viciel \vła.dzy duchobnej monety_
.,
wał człowiekiem nadspodziewanie zręPodszedł d~ ściany i z wielkim trudem
- $tracilł ście robera, ale \vygrywacie
na punkt y- 1'ze1\:ł.- Ile jestem panu wl- cznym, Okręcił się na pięcie, jednym susem wyciągnął. nóż. Klinga była długa i szeroka
znalazł się przy .najbliższej ścianie, i stał
- 1\1ordercze narzędzie - powtórzył,
~ien,panie Reeder?
.
czekając, oparty plecami o olaflovvanie Po jak echo. - Czy ten nóż rzucono ~- palla.
'-, Tyle, że nigdy nie zdoła nli pan zapłacić -odparł detektyw', potrząsając gło- chwili usłyszał pł~czliwy głos gospodarza. p,\i}i0 Reedel? ... jakie t:) Dkropn~~!
- Kto zgasiłś\viatło? Gdzie pan jest,
Reeder mierzył go· zło\vrogiem spojrze..
\Vą. - Wierzaj l;lli, Gregory,l1asz rachunek,
niem.
l)anie
Reeder,
o ile wogólekiedykolwiek zostanie uregulo_ Pańskie zdanie? - zapytał, ale Da.. --- Tu! - krzyknął Reeder, jak mógł
wany, to nap€Y\vno ne ku olJopóluell1u zadovr:ra
nie sać tj 11'i; I'.rlo na OdrlO··'~'iedź.
najgło~niej
i
natyr1ul1iast
rzucił
się
na
powo 1eni 1.ł!
\Vidzę, że wstrząśnięty do glr:1)i gospodłogę.
\V
sanl
czas,
gdyż
ró,vnocześnie
u'
. Ksiądz z .t:warzą bandyty. \vzruszył radarz oEunę,ł się Lezwładnie na je-dcn z wicł
IIlionanli, llśn~leLhnął
się i odszedł
,y01- słyszał gwizd powietrza, t('py łoskot- i jaldch kI ubowych foteli, Reeder wyszedł Z
kiś.
przedmiot
rozłupał
taflę
nad
jego
glonym krokiem, Pan Heeder śledził go z pod
baIlu i \vspiął się po wyłożonych dyv;ancID
Detektyw
wydał
głębold
jęk
i
poez::.ł
oka i skohstato\vał, że idzie do \vestibulu.
schodach na pi\~fro. I jeżeli navict na tl~
- Czy w gronie pańskich waletów nic .. szybl"o i bezszelestnie czolgaćpo podloJze.
czarnej lnaryilal'ld automatyczny rewolwer
Znów j'ozległ się głos Da vera:
ma ani jednej damy? - zapytała Olga Cre
~ Co. to było, do. \vszystki$h dja1lłóYi? nie. odrzyi1ał się zbyt wyraźnie, to przecieł
we.
\v każdej ch ..dii go.fo\v r1!-ł grzmią.j~Yln głoPanie Recder, czy się coś stalo?
Reeder skłonił głowę ·po'wainie.
Detektyw nie odpD'.dadał. pl:'łz;n~Jl na
, - lVlyślę," r::;e nie" panno Crewe.
eZ~Torakach,
podcho~ził c,oraz
bliż,~j
L10
SpOjrzała mu vvoczy ,vyzywaJą,co.
(Wyciąć
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wla.ni wypełniają mieszaniną cementu ł piasku

Dom zbudowany, a raczej wystawiony
• .osiem .~odzin nie jest rzeczą ·powszedni~.
Wiadomo. ie kwestja metod budowlanych, a
:atadewszystko szybkość wystawienia gmachów
:zaprząta oddawna techników i ludzi nauki.
,Edison nawet, łącznie z kilkoma architektami
'arnerykańskiemi interesował się przez. dłuższy
CZ~$ tą' spra.wt\. ObecniezosŁała wynaleziona
w Holandji . nowa metoda budowania, . która
'P9~walać manazbliienie 'się do ideału zar6wn.o pod względem form konstr,ukcyj, . jak
krótkości czasu, spotrzebowanego na budowę
a tern samem obnizenie jej kosztu do mini..

mum,

pUf

wodą
zasychających w twardą masę.

i momentalnie
.
Po dokonaniu tego; szkielet żelainy, zło
żony ~ płyt, uprzednio posmarowanych w
tym celu specjalnym preparatem chemicznym
zostaje wyciągnięty i dom jest gotów. Czas
potrzebny na ustawienie s~kleletużela%nego
wypełnienie pustych miejsc pomiędzy płytami
i wreszcie na wyscbnięcie zaprawy i utworze
nie się z niej jednolitej, twardej masy, . nie
przenosi ośmiu godzin. ażeby jednak zaprawa
stwardniała Da tyle. iżby dom mógł stać bez
pomocy owych żelaznych .płyt. potrteba ''':ch
dni, po upływie których' dopiero wycią~a się
je i oddaje się dom do użytku.
WynalazcY9 celem dania dobrego przy..
kładu i zachęcenia do budowania domów
ich systemem, urządzili dla siebie mieszkanie
a także. biura swoje, W domu wystawionym
przez nIch tą nową metodą,· która o ile się
. przyjmie, dokona rewolucji w całem budowIli
ctwie ir.ozstrzygnie w sposób naturalny klę
skę mieSlzkaniowął srożącą się w całej Europie
i gipsu,

,.

Inżynierowie holenderscy, Harms

i Smal
Jokonali cudu nieomal wystawienia domu w
pobliżu· mias.ta. Haarlem w przeciągu czasu
niedłuż$zego niż osiem> godzin.: Dom o jakim
hlowa został' wybu dawany systemem" bardzo
podobnym do tego jaki stosowany iest przy
odlewaniu posąl!6wz bronzuła także dzwo-

nów.
'szkielet nowego rOdz?ju domów ustawio"
#1Y . jest nagrullc1e cały gotowy. Składa ODJ
&i,. :t żelaznych płyt i tylko pU3te"l!'ie.jsca .po
mlędzYlednąpłytą a drug-ą robotnICY budo ..

ie .·ZZ· ś ie cb

rozrobionych

Siła twórczej pochwały. malokomu j~.t
daną, Mowa zazwyczaj nie jest jak sobie ży

czy biblja "tak tak" albo .. nie nie" .
Mowa wielu sklad~się :z: "tak" • albo
H
.. nie jeden gen;usz badania historjigrzmiał
przeciw chwiejnymch8rakterom kt6rychcał,
mądrośeil:\ jest chwiejny sąd.
Kto chce sądzić musi umieć wartościo

wać.

Do decydowanego wartościowania n ale..
iy silne daleko 'brzmiące "tak" .. .lVlecz tego
rodzaju silne tak musi wyjść :r; silnego cha,;.
rakteru. wewnętrznie pewnego. Bądżmy .szcze
rymi c:z:as którywdar! się w ich nieświaclome
głębiny sprzeciwi'a się silnym twierdzeniem..
Niedowierzanie stało .się hasłem. Biada
temu co ch wali.
.
Rzadko się dziś :z:~arza by' fachowiec
przyznał drugiemu zasługę. Straciliśmy już
odwagę do uznania zasługi drugich.
Pochwała straciła' rację bytu..

tego 'Że jej na.dużywano.

Może dla

Potrzeba namkonieczniet> suwerennych.
natur które majl:\ pięknl:\ odwagę do. pochwa-

ły.
II

ZI

Każdy który' żyje w obecnej epoc:e' q.gól
nego niedowierzania musi sobie powiedzieć,
ze serdeczne· uznanie trzeba odpokutowa~
tchór:zowskiem poaejrzecliem..
.
'.

p rzo

. Kazdej odr?bi~ie entuzjazmu towąrzyszy
.
.
k"
'1·
.
.
.
b
złośliwe
zmrużenie Oc.zu,
. ,.; Pisma, amery ańs ne rozp1sulą Slę o ec-.
P,opadł on w odrętwienie, z które~onic
tii.e q tiagicznei historji :znanego aktora no" ~o wyrwać nie mogło. Minęło kilka tygodni.
Właśnie ludzie. Idór,ym brak wspan~t:lłe,()
~~j:orsldeiof 37~letniegoJima i"etersen a ,kt6ry l Peters.en chodził po świeciełjakby ppgrążony gestu pochwały,. wszęd~ie.doszukujl:\cy I$.\ę
W'Pl'~)lstępie ataku furji. zamordował swego we śnie. Na perswazieznajomychikrewnych ,korup~jif,którzx niema~ij; j~sneg.o,t~~· ~Jk.~li
~:~~~nieg~.u~ochan~g~synka TO,masza. '..
nawet nieodpowiadaL.
........ .... .••. . . . ' .
swych~,~rt{lŚ~~tnusr.ąbyć~r94z0~)t) ~:~~f:~
:;'t)"BH~~ies~az~~óły 'tei wstrząśaje,cej tr~ge.. ..vr:f:~szcię .~~,?~~l?ił~, ~~~.~~tr~f~~:'i;) .\.,:."< .... ,'·P()~~~~'I .. ~~z,~CJM~~\V~r;~~:~i,ąj~ć.,eh'n., .,.r" :;."
. przeflstawiają ,się .następui,co:
. ' .~
.
. "Pewt!ego wie~zdra' sąfdedzl' .P\;ifetsoń~. i
Zape'~nefie' wh~riJh~·tskiej. nas~~J
Petersen poslublł w SWOim czaSIe dZIew·,. przechodnIe :tosŁah zaalarrr.owam. przerazb.. nadużywa się często chwalcy.
CiyD.ę ,ubpgą zupełnie ,<pozbawioną, wyższego wym rykięrn, dobywającYln się z mieszkania
Lecz talenty~ ktore wyśrubowano ponad
wykształcenia! - którą icd'nak' pokochał~o- aktora. .
miarezderoolujeczas bardzo prędko i bardzo
fą.CQ
Drzwi były zSlnknięte,
gruntownie,
,.' . Pq2:yCiemałżetlskie było, wpr&)st idealne.
Wyłamano je. a wówczas obecnym przedPochwała może sLużyć tylko istotnej . . .
'(\liępaw?tn urodzH/sięsyuek. którego rodzice stawH się okropnywódok. W łóżeczku leżaty
wartości •
. ;;'\\l'pr(),t'uwielbi~lL~~ . .
..
. '.'
skrwa.wionezwłoki Tomasza,którernu ojciec
. Ale tej'povvip,n'ill słuzyć. A stalibyśmy
""'I,Nię:t"lia'vvnoiedpak'pani Petersenmusia1a siekierą roztrzaskal głowę. Sam zaś aktor-

I

I

s~ę j~l$ty:.\\:tll pDt';t;,~·~/:il::!fI.i /J.u~Pll')atarni

A"'I,(~r,;,.'•..• l..lud·d1\Ć;Fr~ie·zby!tpąwet. niebe~piecznęj ope~ wśród przer'aź~iwychKrly.(6w lliszctył urządze·
.·,'.}'t~Hlejjednak.......nastąpiło zakażęl1ie' nie Ulieszkallla.

.

:.
w.

.

sŁtaszlhvycb

.
qioswprQst

. Z trudem zdo:łiino. go·' .obezwładnić

j mlesdć.w domu zdrowia.

.

Niezwykły ten .wypnd~k· wywołał w
Wvm Iorkuh~rdzo silne .wraieule.

u. .

'NalW ę'{SZ:1 sza'cl1ow'nilia

No ..

alscB

., ,399.

g<;łyby.$·

my stH~cil j radosć słusznie l:'i'~lfci'~~?(~J pocl1~1ły ..

: .

Minęły czasy, wkt6ryeh

królowie pers ..

:.cy.' grali w szachy .na obszernych .równiria:c::,h"
przyczemrol~ Jirur od~rywali źywi Iudzie'.. cozresz.llil, ezasern powtarza
I podczas Imprez sportowych.

.
'.
ostatnIo Qblic~eńł'
,RQk1926.. 27aaje Hczbę3.016. rnężczyź"
" .. ·..... r : ' \ .D.,~lt~\we,~ydf\łYl ni uzyskują 2.66.3,kohiety 353 dyplomy.
'< •... '. ...,s~opą.i .nauk:9wyc:h(dyplo.-,
Wreszcie w roku akademickim 1927... 28
.,'l11ąiistr~, . 'inżyniera, .. l~kar~f doktora'· o~ółna cyfra dyplomów wynosi 3.155, w tern
wszech. nau.kJękal-ikieh, doktora praw~edlug 2.758. ·•. d.l.a męłczyzn i 3.97 dla kobiet,.
dawnych' przepisów i dyp lo ll1Y • bko4cienia)
Najwięcej' dyplomów wydano na wydziaog61emw rokuakac{emickim 1918~19 - 441
le
prawnym
i,nauk politycznych •. następuie
dyplomów,' wtem 429 dla mężczyzn i lS.dla
na
mcdycznYn:l
zajmuje rolt . trsedemi~jsce
kobiet. Najwięcej dyplomów' wydano na wy...
m w okresie od .1918.. 19 do
llictwo~
Qg6łe
d:d ale 'prawnym i nauk politycznych (302) dy'"
plomy) następnie medycznym (64 dy'pJomYI W 1927.. 28 roku wydano 19650' dyplomów niższych stopni naukowych.
tem J8 kobiet)..
Dyplomów n; 8 ukowychwy:ższych stopni
W rOka akademickim 1922-23 wydano .~
wtem 1.175 'dIet l wydaho znacznie mniej I tak; w roku 1918.. 19
dypJom6w ogółem 2 044,
I wydańo 48 dyplomów, z tych 32 mężczyznom'
mę,żc,Zyz.n i 289 dlCi kobiet.
r j J 6 kobietom, w roku 1923 .. 24 liczba ogólna
, W roku 1923 24 liczba ogólna dypIor i wzrasta do 124 dyplomów mężczyźni 90. kOM
-ów ~yno'lłiła 2.231~ wtem 1,973 dla męż,[ biet'Y )4), w roku J927~28 wydano' 249 dyplo..
ę,zy1X1 l 258 dla kobJet.
.
I n'1C)\i.:'. 'W teIn 179 dla mężczyzn, 70 dla kobiet.
Wraku 1924...25 liczba ogólna 2.775, 'J~ f Ogółem. za okres od 1918 19 do 1927~28 wy«ychmężczyżni uzyskali 2 4491 kobiety - 326. { danI') 1 327 dyplomów, z czego uzyskali męż...
'R9k: 1925 ... 2b daje o~rółną liczbę 3.3471 lltl ~ czyin; 1:::'1. kobiety - 396 dyplc.n~Ó~'\7.
.
ie~ męiczyźnimają ,2.9'18 Jyplomów. kobie:... j
7

.

się ~ naśladuje.

Na podobny pOlllystwpadł. pewi~n ',bo"
niejttki. Edward ' Grodlet .
zamiesz~.a\.ły w Tup~10'1 nad r~ek4l\1is~i~ipi
Grodiet chcegtać .w szachyn~wolnernpo~
gac4~ ameryk?\ński,.

wietrzu ito na miarę iislant}'czną.
'" '.
W tym celu kazał ~obie~pbrządzj.ć·ol...
brzymią szachownicę w ten sposób. ,:,~ed.m~
ne kwadraty tworzą .darń, a jasne -'-7. :,pJi.fy
marmurowe ł
Cała szachownica. otoczona jests:i~~ti..
kiem pasem betonu.'
.
.' jednoc.ześnie :r. polecenia krezusa sporzą.
dzono według prześlicinych figurek szacha..
wych z c~asów Henry 1c:a VU,
• ,. '.

Olbrzymie figury dre wojane, pomalowa..
ne na kolor biały i czarny.
.
.
.
Są one ~ milno swyc.h monumentalnyeh
rozmiarów - tak lekk.ie, że !trają,cy mogą
z łatwością, przenosić j~ a: jecinegopola pa
drugie.
.ma~~~~m~~~Da~~

p pief'ajCle
y

r. .c.;~J·.

__ _

:e.

ł
7c;mieszc7smy w całości list p J. EiFIDon , 6. ~ m z dnia. na dZ;t 11" ,'Ił. że rd~ byłem st;1'"
da wyjaśniaiący powody usunięcia bO ~e. sts." ·btlPG .... .:,;1)1 - be c:merV',ury, z .;;. . . ech
nowiska w miniEŁersiw.e l:olnictwa po wIelo- czną pensą hez dodat~6w
letniej pracy ogłosz0ny w Kurierze Warszal to wszysU~o :za niewinny żarto ord,ewskim Z prośbą do hlIlycb pism o przedru'" romanii, który nie god~ll w nikogo i nie

(':ra~ąc

Podkreślenia nar-~r,t" -Red.

pilufy, ani izafarzow orderów,

gdyż

oł)bh mo~ą się

oni czasem

pam.,.

Czyż doszliśmy iui: do tego. że k$f:dy u.
śmiech l każdy żart uważane są w eolscfł U
przestępstwo?
Hucz przyjąć ?a.:...ie L:ed!ilktorze
moje&o głębokiego powa.>aniłł.

miał zamiaru obra~a.ć nikogo, ani nikemu do
kuc zyć, l\Iie midem zarn ·aru ~ tytykowa6 ktł.~

Szanowny P~nje Redaktol:zeł
za pośrednictwem P?c.zy{nego

setki

lit.

ff

JULJAl\ł

odznn-

wyrazy

EJSMO'D.

Pragnę

pisma Pańskie~o złożyć nr;lse~dec2nl~ls7:e t:O~

dziękowanie tym lic:znym znajomym l, nu~zL.a
jomym 2: całej Polski~ którz.y nadesłalI uu ';'~
razy sympatji i oburxenia, z powodu mOJe)
dymisji w ministerium· rolnictwa.
Prallnę jednocześnie potwierdzić ,poda...
wany przez prasę. Jąko pogłoskę, powod me:"
go ustąpienia. Ott'zyma.łer dym;s;ę za napI"
sanie feljetonu w HABC" pod tytułem MUde'
. korowart0 b-ydlę" C? mi. zosi,ało ur2ędow~ie
zakomunikowane, W felJetome tym OpOWle"
działem praWdf.iwy fałd, jak pewna bohaferska krowa została odznaczona podczas wojny~ we Francji.' Czyi . ~ogłem :UY,śleć,. że ktoś
może się sa to obrazJc.. na mnlę .1. WZ,ląŚC ~o I
siebie tytuł felietonu? ~amo takle prz)rpusz~ l
czenie uważałbym soble za wykroczeDle sluz i

Jeden z

I

mieszkańców Londynu spieszył ale to tylko pogarszało sprawę, bo pies ud..

~ię bardzo, wchodząc do przystanku pod- kat na oślep i mó!ił wpaść pod łfot~,
ziemnej kolejki londyńskiej. Nie spieszył się
Wołano go 'na ]:. iatformc;, I; rozmaitych
jedllak jego pies, który mu towarzyszył, śHc:t- siacy" przed któ:remi pies się poiawiał, sŁara."
ny, 5~letnl fokster.er, ktory nazywał się no się go przynęcić przysmakami ale i to
łJżek~

nie miało lepszego skutku bo pie$ uparł .ił
ażeby szukać pana tam, adzie go'póraz: Ol'"
f

la ie~o psiego nosal wtem nowem o'
toczeniu, było tyle rxecil'y do zbadania, tyle Łatni widziaf..
nowych zapachów clo stwierdzenia, fe kiedy
Trwało to tak przeszło dwa 'dni, okr_gło
w tłumie pasazerów m.u·eszcie się obejrzał, zaś mówiąc, 5\) godzin, a pr.zez ten czas, jak
zobaczył twarz swego pana, odłaŁuiącą VII obliczono, nad Dżekiem przeleciało. osiemset
czarną przestru:ń, po szynach kolejki.
pociągów..
Zrozpaczona psina nie dała. się wypędzić
Obawiając sięf że wreszcie taki, krwawy
bowe.
.'
.
i z podziemia, ale :t~~zedł$zy na tor kolejowy, widok stanie się nieunikniony, pol:tanowiono
Pisałem ~e!kl. ~aJekf w. których wys!~po błąkała sę po' nim ·z no~em przy ziemif lla psa otruć, zaprawlonem trucizną mięsem, al.
~ały ?sły, ŚWInIe l Inne zył1erzęta ale D~~y l próżno starając się odnaleźć tropu swego pa- i wł~śnie w chwili kiedy mu .miano ~ucić zdranIe mJałem .wypadku. ~aklego. zare.agoWi1nl~ I na.
. . . . . dZlecką p~J;ynę~, naper~l11e jedneJ se 3tacji
na $atyrę·Plsałe rn bal~ę o PSl':, ktary szcze
Angliey lubIą psy 1 wzruszają SIę chętnie l rozległo SIę głasnę wołarue ""Diekl".M ...:- Aw
kał na złodziei, u'W kazdym panstwowym U"':
I)sem.
. ' 1 jednej chwili piea -ysk;oczył z W~wOZu kolerzędzie. wszędzie" a ~a bUJkę tę .ot~zymaie~
Publiczność używająca kolejki podziem.. jowego i w s%:llonej radości -zaCl~ taAayć
kliążk~ Ówczesn~go szefa~ k~ntroli lenek n~} nei. :zauwa.żyła p~ał k.tóry snuł. się smu~n~ po i koło iakiego~ mężczyzny:
Ś. p. ZarnowskH~go z,p~.t..eplękną ded~ aeJą! szynach, nIe -dbając o przelatulące pOCIągi.
I . Był to le40 pan, klary go ~__ od...
w uznaniu pożyte~Zn(}SCl l potrzeby meJ saty
Starano 9Ję biedaka wydobyć z z:agłębia, nalazł.
.
#
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Nie bajka bowiem ośmiesza, ale obraża..nie się o balkę,. Powi~dzial t~ już stary ~zoJ?
który nie jest urz~dni1nempa~stw?wym. 1 kto
!ego wylać za to mądre zdanIe nle r.... ozna.
A teraz słówko o formie w jakiej mnie
pomysł
ameryłłań
łh
usunięto f' o czternastu , ~atach stui?y: p~ń'"
.
m
stwowejw wojsku, prezydlu Rady Mlnlstrow ł
Jak wiadomo, nie są koleje VI' Stanach niewystareza;ącą ~e WJtgIędu 0&. wymapa,
iministerium rolnictv.; a (gdzie opracowałem \ Z:ednoczonych własnością państwa, ale nale- spok6ji obowit}zkową cis;, padees widoustaw ę łowiecką),· :<lostatem usunIęty W dniU \ tą do wielkich przedsiębiorstw prywatnych, wiska.
przyczem jedno towarzystwo robi drugiemu
Pragnąc więc zadośćuczynić! q.iolowe'(
-..",,-------------~~~ \ konkurencję i stll.r a się ró~nemi dOg. odnościa- mu tempCramentowi podrażującei ttiłodzieł1
,
mi zadowolić pasażera bardziej, niż konku" zaprowadził zarząd ostatnio .na :-wych linrent. Sposób ten jest dla podróżnych niezwy )ach wagony fozrywkowc 1 w którtcq .podróż"
kle korzystny, gdyż przeciwstawia się nied~a . ni będą mogli oddaw.ć aię ulubioQYUt rozkoM
\'
lości, jaka zakrada się zwykle przy .y.temUJ szom tańca
Wagony te typu pulmanowlkiog~ poli.·
wyłączności- przy monopolach.
16
Niedawno doniosła .. Chicago-Tribune f dają podłogę i dekorację wewDęb.p,,· wedlul
'że ZSl%fld kolei żelaznej, obsługującej linję ostatniej mody, przyjętej przez: luttb.rdxle;
kolejową w stanie Chicago doszedł do prze.. słynne "dancingi" • Krzesła i nie%b'ędn* '. stQH..
konania,:ze gra w. karty tak bardzo przez ki automatycznie sk.ładane, mOił\·~bfi. W' jedpodróiujących uprawiana celem
skrócenia nej chwili uluoięte w kąt, gdy ma się rozpo"
długich godzin w wagonie. służyła je dYllie cząć zabawaJ$
p omy_ł ten spotkał się podobno z napf>wnej kategorji osób przeważnie stars2:ych.
OSTRZElENIE. Chąc nabyć
które przy bridł!e'upokerze lub czemś podo" der iyczliwem przyjęciem ze sbobypodr6żu
proszek naszego wylobu nalebnem miały sposób miłego Ip,dzenia czasu. jącej młodszej publiczności i miejscl'l .w wago
ży przy kupnie xaakclntowaf
Pragnąc umilić i innym kategorjom podr6ż . nach rozrywkowych bywają wprost rozchwy"
wyraźnie· żądać oryginalnych
nych "sprowadzono w .Am~ryce, jak wi~dt? .. tane przez młodzież, która tańcząc, ~ez bupros:tków :z; II.KOGUTKiEMu Gą
mo kinematograf w mektoryeh. dalekoble~'" du prz.ebywa ogromne przestrzenie' Amery·
si~ckiego znany od lat trzynyah pocią~achj lecz rozrywka okazała SIO ki.
. dzies!u Zwracajcie uwagę i od-

"

na kolejaei

Nowy

,

l

I

rzucajcie uporczywie połeca
ne naśladownictwa wpodobnem

Jt IrZaDY

do naszego opakowania.
=
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Do niedawna jeszcze cyfra miljon.a V{oit,
osiągnięta wynalazkiem człowiek.a była niedostępnym rekordem.

To olbrzymie
tylk.o parę raxy w

napięcie

prądu

osiągało

laboratorjach przemy sto'!

wych id.zi~~ro.w
.. ~~:d $~ę s.tudja e.l.ek~rotech.'"
nic.zne nad SIeCiami wy$Gklego naplęCll!ł.

Ostatnio- lak. donosi prasa - 8.roery..
kańsk
. iinz.·. p.e.,. c.·k otrzy.mał w s~oilll: laborato"
rl'um w Pittsfield wyładowanIe elektryczne

ro:r:poczeła kursy:

dla po,czątkujących wirodę 4 grudn~a
dla zaawansowa.nych w: piątek 6 grudnIa
f przy:5 miljonach wold
Z.pisy crJdzie.!!nie 3-4 i 7--9
__
' Uzyskał 1*. pracuj"cprzy pomocy c:de-

I.

le bcratorju

lech generatorów, wytwarzających po 1,250,000
wolt; napięcia tych generatorów ł~c1!ą, sit lir
pewnym momeacie, dając 5,000.000 wolt •
Studja inż, Pecka nad wysokieminapi,
darni elektrycznemi mają za zadanie wy ja"
'nieniezagadki wyladowańw naturze, t, j.
piorunów -

do dziś dosŁatectnio niewyjainio

nej.

W' przyrodzie wchodzą w grę olbr:tymi,
piorunach nahaj,
• pięci~, ~ięe,:Al~ce 100 miljonów wolt
napięcia n. p, przy

.i, .••
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, Substancje te mogą podobno służyć do k.ainie •.
perfumowania, oraz jako dodatek do kawy, .
Rzecz jasna,
że doniesienia te, jak
dla polepszenia jej aromatu. Inne związki wszystkie wieści, przychodz.ące do nas z Ame ...
aromatyczne, uzyskane z odpadków kukurudzy, ryki;:, należy przyjąć Z duż~ dozą scepty'"
mają zapach rodzynek, jabłek lub kminku.. cyzmu.
'.
.'
Jeden z nich ma zapach róź, inny ZIlóW po..
Należy oczekiwać bliższych szczegółów
dobny do żywicy gwajakowej.
o odkrytych substancjach. oraz otem./ . czy
,
Od"rycia te mogą (~~C. podsta wę , do uru- przerób odpadk:ów kukurydzanych pa wymie~
chamienia szeregu gafęzi przemY:3łu, opartych nione artykuły przemysłowe. jest łatwy i renna wY7yskaniu odpadków kukurydzanych.
towny. W wypadku puzytywnyrn .byłoby to
niewątpliwie odkrycie o dużem znaczeniu dla
jako dalszy produltt 6ad~ń Gilmana krajów, uprawiających kuktJrydzę, a tem sai Hewletta podają pisma. zagraniczne wycią~, mem i dla Polski.
zawierający substancję () Wrasl1.ościach narko~
tyzują'cych, dorównujących 'rzekomo nowo-

.Z ·,.:na:szych·· roślin zbożowych dObiosłą
td'lę od'gryWa:szc'Ze.,ólnie w części pcłudniowo
.'wlchodll'ei uciszego kraju; kukurydza.

'l.

_

W in...

·liych'kr~.jachbardziei na poludniupołożonych. "
np •• , w Rumunji$ \'Vłosz.ech, oraz w Poaudnio'"
wy.~hSXana~h'Ameryki pólnocnej, rola kuku..
rucł:Z:y'$t:aie,~ię nawet dominują~:ą.

Z';,A;trierjki :właśnie przychodzą 'ost~tnie '

wieściJ'ktqr~

na~ azie brzmią :zgoła fanta-,
' .. ', '
."
OtQ ,.k kurudza 'z~wiera W soble. a co.
ll
na~wai;l'~iejsze, wlvśnift w kaczanie, który dotychczas ; , byłli j eu'źytec1:nym odpadkiem.
sJdadnikin:iesł,:ch~.nie' cenne, '0 'wrę,:,z nie'zw),kJctp. ~~ao~eniu' dla medycyny l przer.xm
myśłu........ , . :! .
;,
. '.' R91riićt'wb znajduje się tera? na całym
':Bw,iecie"lY~tjtycznem położeniu. To tez nic
'd~i\vne~o;żeinstytuty badawcze dla tAlnictwa
'u.rluJą:~ąlStósować do .tego .' działu gospadar"
;$t~a,si?ołecznegozasadę ściągania maksimum
Niedavvno donosiliśmy o wielkich ho~· czniczy jednak nie spada. OkaZUje się, źe
u.t.Y"tk.o,w:ycb.'.. warte.sd ,z danej ilosci au"
llorach,jaki(~h
doznała nasza rodaczka jest to spraV\"k~l spekulantów, właścicieli
towca.,..
.'
'ZaSadY: te, jak w,iadomo, przyczynilysię Cul'ie.:.Skkłodowskaw.Ą.meryce, jak 1'6\\1"- kopalni miedzi, lit6rzyumyślnie uniemo~li..
Jo,'rozkwitu: przemysłu w czasach 'powójen- nież. o ~rysokiem odznaczeniu, jakielTI ob- \Yiają. produkcję większych za.pasówra.n)t~h., ~r:n'awet . spowodował) już W wielu darzył tę słynną uczan~~ rząd francuski. Jak djum, aby nie dopuścić do jego potanienia..
diialach ·:ntloprodukcję. '.
.' , .
wiaQ.omo, \vynalazła p .. Curie-Skłodovvska Dzieje siti tu coś podobnego,' jak na polłtl2h
W;, rolrti<:twie tendencja idzie w tym kie'i<
runku"'al>yz: odpadków, które, dotychczas "vespół ze s\ovolm nlę;~eln dziwny; pl'omie~ diamentowych, gdzie się wielkie ilości tego
niujący rrtinerał, t.z'\v. l'acljum. lVlinerał ten . szlachetnego kamienia miazdży na' prosiek
były b;~:ziizyfeczl!let wy'ciągnąć to. co. może . w
niohbyi'liiytecznego, aby jednem ~łowem oddaje nieocenione usługi chorYITI na l'aka, tylko pota, aby ceny rynltowe za diamenty
PX'ac()wa~ %:;ll.jwięksżym. spółczynnikiem wy~ którym żaden inny środek nie pOITlaga. Nie utrzymać na tym saraym, co dot:ychczas~
.jnosci~c .. :" . . . . '
.
stety radjum jest :1'Jgl'omnie drogie, gdyż do pi.:zionlie"
·.Niet~4pokrqtnie zdarzyło się" że pr:r.e .. [
,vyrobu, a raczej wyizolowanIa go z innych
Post~poYv'anie
nieetycznych przemylI'łYlt:'::'~itd,'nt~wan;y 1)11 zuŹytkoWilIllt:i odpacl~ .
ciał
potrzeJJa
'wielkich
ilo~ti
.surowć'a.
Jed.eJ;1
:3ł(l't'vcó),VheJt;'jj;::kkh,\'vłfv5tideli
p:Jkładów
k4~.;,;~t"ł .:~i~ Z,c,ZQsem. . ważniejszy, ,aXliże~] ,
gram
radjum
kosztuje
1.200
zł;
12.lijowych,
.z.a51uguje'.na,najsurowsze
na..
.: ,P,ł~e:~':~rą;pW<;hc=asowe~o. ~uro~ca·gi;Ównego. !
,f.knp\~Yl,~ z~ . smofą..z węgli\ . kamIennego! i
\V os.tatni~h latac~t odkryto jedn"~knie pIętrlO\-y4nici'gUir,ż ~:uietńf)iIh~ri~:\nlęka~zom
ątr,y~~,~·4J&,,~,w, . ;a:azownia~h.,<i·,koksównia.ci~ • w yczerpane' pokłady. kfi'olJel1l ". zaY~' lE\l'ająco;, ;r~1n~el;'~alllłoznYn:~ Jąkt' 's;a.'tuttorjhrtl·::i':'~~łlrQłe
A:tpe~ycew ,usiłowaniach zużytltowa- , tadjum \v bardzo s~oridel}so\,,~anej forrnie cennego nlinerału,
tak nIezbędnego ". do·
,-i. odt>"\pk'~W' poclynionQ ogromne. p08t~py. \,~.
])elgUsJdem
Rango
(Afryka
..
Śl'Q'dJ.;:owa)
zvvalczania
jednej
;~
naiokropHiejszychcb:ó~
iąk:"·łlpf.;tlawóiej siemię"bawełn~ane· $tanowHt; j
. cel1aza niezast~.piony nic.zern środek le- rób, jaktJ jest ra.k.
'lli,pottfLębąy,b.alastprxy fabrykacji ba węłny. i
,()gromń4iloś-i tego odpadku wrzucano do
tJ:~kfat, t~ ,wreszcie zostało" ur::ędowo zastyczn,i~",

r

la

..

. . .'.\v.

każan~~

i'

. . ' . . ;..

IJ.~!~·I·

.

,baClań

'chenlikow .. było •. że

a.ba'wełniane'~ą'

ceririym su
' . '"sIu 12.powodl1· zawartego

IIl§

I

jeBt ~ZW,Vliłą obmową

zacnego n,arodu"
4ti

HU~~2;CZ.':l~

.. .
. 1\' . ' .
Niewiadomoskąd wzięła się, '. bgenda 'o jdrugorzc;dnych,p!,dająobiacty 2;5~c.iu. da11...
,.' ponad~o"ui:ywali~:d~sk;arnlia .. ,wstrzemięźliwości Iiiszpan6ww jedzeniu i pi .. czegodpchodZl}CSZC'ze ser, cu}{ryl"owoce./'
formie' llUikuc h 6W.. 1$1.. . '
ci\!. , 'Ponievłaż 'przysłowie to cytowuue był!)
'w domach prywatnych jaduiąwnasłęj'
. , .,.
'.'
'jut przez staI''ychRzymianl oraz ~ . Hannibala, pującejkoleiności;
śniadanie o godzinie~":n1Ef
': 'h~'aania:p'r:ieprowad%ano nad przypuszczaćl'lalezYt że. legenda ta pokutuje
' . ..z,polecellie.amer:ykań.. w Europie już odda.wn'a., Zreszląjuź\;V'ellin est coprawda skromne jędnakeeiuż o,god~..
arohai.ctwa w'labQratorjum ~t.on~ ..kt6.ry .vlal.c~.~yl wspólnie. z.•. w. ojskiem. his,z 11 zaf;t~adają' ~o .drugi~go śniada.1?-ia,ąkładaią-:o
•I', oto,. 'udalósię Gilma'"
, k'
.
N
l
'
. ł ce,~o SIę' :z; IDlęsnych potraw, podaw<lnych ~.~
9.'dJ~r·yć.·,W'. ka;czantF ., .~. tl.JcU'" p~ns ~lem przeclwAco,
apO:.eOll0Wl" stawIa
W .' ,czasie'
Hiszpanów jako'. przykład . Anglikonlg którzy zimno, ryb, raków, homarów itd.
I pomiędzy 1 ,a. 2.:gą popohidniu, zasiadają' p6
, ódżflce.tr.:z.ec~set~·~otniti "(l),doma~aHsię'pbtraw rnięsny ch. Twierdził bo"
8łiOOY<:.ź,. : cU~rl1,:7;~Y~:zajnego. wiem t . że wojska biszpa:ńskiezada.walają się nownie do 'stołufby spoi;yć'sporeiIości ja.~
jecznic, ryb, jarzyn, mięsa.,owocó~ i popijać
si.ę , cló,~~,iąd~iep,ia~ . Fzt samym chlebem i cebulą,
sll:k6dHw~t~la '.~ar(lłwja
Wbre;w tęgo rodzaju. przykładom z hlsto cięiki~m ~hlem. . a. zak9f.tczonekflw~ z;.likie
, ·porhYślQ~~tłr:Wl'Il:ik:u~ 'rji~' sprąwa·. musi.ała wrze~zywistościwyglądać rem. Po~rllędzy godz~5 a6-tą. iestr:l'Odwieoz<>
,lDezPI!ecz.n.ak:ol:lli~~,ę,~~Ja, ..dlrl fa~ inaczej, skoro obeclly.dyldatorPrimo do Ri- rek. a potrawy przy t~i oka;z;Lspdżywap,ę:są
1

,1'!(,

;iedna.k. ·. ie15twi.adąm
. • • ó.$·ć~ że

p'aą~ów'y<th 'tat~y~ spośobem
zyskaeciałaar.c:nn~tY~zne; Q. ~ie.;,
'zapachu.,

'7:\Mvlt,(,w"'1rnl'ih,'.n,l

•.
{

,

. ",

,~

w adylnde, zamhz:szGzonym .w dzienniku

barcelońskim,~La Vanguard'a" wytyka swoim
ziomkom: a, szczególnie, wartswom ~amożnym
za.korzenioną' s,kłonność do obżatstwa.
. Trudno nie przyznać dyktatorowi . racji.
Każdy' bowiem,1;ttóry .miał okazję~wiedzać
Hiszpanię,· wie doskona.le, jak w· rzeczywisto·
ściwyglądata pr1,;ysłowiowa

,,!t

' .... ,;:I(;apitan.17.000 tonowego, par~wta Ił T);an~
lilvariią·~f':k.tÓl'y

wskutek hursgr no',,,- na morzu

ep\:)'zrl1J:,sięw cdatni 'wtorek z przyjazdelD do
por.fu.",·::·w:;'New .Yorku·o kilkanaście godzin,
d\óiL:osi!~ lopuszczeniu się dna- morsldego na
ocea~ii,:: A.t'i~Ptyckjm,w odległości 150mlIna

wschód'q,d-wyspy l'iantuckiet.

IC:Uf.',~w~nern

vel a

..

Na

również i

hotele skoro . nawet . w

jest .obeep.ie200 mtr.

Pr6~y;wy"volania

przyzwyczajeIlia' się. Clo,'alkd~oluJ. gdyż.,Hjsi"
panie przyzwyczajają juiniemowlęta dopicia
wina przyczern z. przywileju . te1;!o. korzystaf"
tylko dzieci pki męskieh: podczas gdy dziew";
czętom wpaja się wstrzemięźliwość ..

zaja·zda~h

'ERJA

tern miej ...

/00 Faden Bank";glębokość.

echa, robi9ne celem

o~~~t~:~~!,f. do~l~q,nego p()ł().ien~a .• O~:ętll wy ...
kazajy,Zf:; echo ro;;: ply wa ., '~lę 'lUZ Da 'pne.tt'teni'S~mH i ginie be~ śladu,
; Kapltan 2:łoiy1 o tem fapott do Insty$1JhJ,
H~dr0&trfeJi cznf.;~o.

' "wstrzemięż1i~

woś.ć".' Już we wa~onie, restaurć\cyjnym zati~
ważę. podróżnik z,przetażeniem,że wydawa~
ny tu obiad'; zamiad prtyjęŁyckwszędzie 2 a
nąjwyżej.3:-ch dailf .Ekłada: sięconaJmniejz,~
lub5... ci~ c;la.ń. ,T ęsawą z,as~ J:ęprz,esŁrzega.ią

i~s.zc:z;e obfitsze' ,niż popt·zedllip".,."Włft$ciwy,
obladodbywa. slęokologodz.,lO'fęj 'W,'~ęC.iłi'O,."
rem.z. naj obfitszą ilQścią,otrąw:. . ..,;~,\
,
Hiszpanie tłumaczą· swój, nięsarn9~(' .
tyt powietrzem . górskiein. . POPlitn~ · · •. tł.Q~
wszechnionego użycia ciężkicb;w4i"nł~" '., . . . . . '~i'
się jednak w Hiszpanjih1.diGiw'n~etrzężwy:th'\
stanie. Jest tQskutekc;:>p.Jitego jedzenia oraz

-.

e

zł. 1. -- uczniowie dzieci oraz:, wojskowi
rang po 50 gr. - - - ~ --:-

,niższych'

,n
.KALE . ~. D AR Z Y K.
Z~,

~~ludnia , - Dąrjriszs,

PrzyuHcy

Corso. .,.,.,;,Djahełska prz~łęc2;.

Grand-KinQ - Zemsta hr. MonteChristo
Luna ;-- Wtaidze Sybiru..
.
Mim.oza-Miłość kozaka.
Odeon - Życie: zaczyna się jutro.
Palace - ł"rzY2oda ledneino~y
Resursa ~ O .swieie
'
~plend i~ -...., Spiewającybła7.en.
WodewIl - Czerwony młyn.
Zach'lta - Iy.lt':trop~lis

A~TBK.

apteki;

Tradycyjna rf,bkil
łlIZarz~','"StQw'arzys~eniji . Tęchńi1r6w w
Łodzi zawratłaUlią',> że we 'wtorekj , dnia 24
b m. 6 g(jdiilliel-ejpo polndniuodb~dzie
się w lokalu Stowarzyszenia'"Trapycyjna Ry.
bka" dla członków. Całkowita oplata wynią..
sie Złotych 13 od osoby•. Ząpisy pl'z,jmuje

sokretarjat do dnia 22 grudma'!
PRZEMIANO\V ANIEFIHMY

Qbue có:ki.' '
. '., '.
tJoNieiziaw$z;y ~i.ę iinie posiada:i'ł JP,tł
one pie:1!ę 1~ynadroi$ę Gin~bllrg .. PO:ZYCkY

USlCŻę31iwiol'lyrn ,dziewczynon:I

kilkadzie&ill:t

'd,?iaróv" i oświadczył~ żę pojedz:e razepł ~ "nJe
m~

I

Łodzianki skomunikowały się z Ź:y.~~w
ski~m towarzystwem emigracyjnem.,Jea~h
Urzędnik .,Jeasu
skomun!k'o'~Jat ,i~ ttele
grafic~nie z 'Ojcem ich kt6ry llade~taJQd~Q"
wied± że nikomu ni? powierzał pieczy n_.J
u

<

o r f ry i

'

Lipiec P io.trkows ka 193, M.. Miller
Piotrkowska 46, W. Groszkowski KQnstantynowska15.perelman Cegielniana, 64, H. Niewiare~ł.ki~t$~s.'~v~dro"~i$ka 37 !'-~ jankielew icz Stary Rynek 9. "
'
(p

C~~~S kiego! kt:Jry ka:eaJ mu otoczyĆ '~pitk,

swemi córka mi.
,
Terazjui nie ulegęło kwę$tji ie QWyw
nie powołanym opiekunem jeat hadhu-z,i)'w.
go towaru.
.
O wszystkiem doniesiono policji. która
maiąc rysQpis rzekomego Ginzbufią w~~ezęła
energiczne' poszukiwanie ,.pr~yjac;iel~ oj~.:
który zniknął y Łod:ó. .
Onegdaj obie siostry wyjeehaly już ~o
oświadczył, 2:.e iestpr~yjaeięleIQ starego Pio.90
Ameryki.
(pl

., "
...............000 - iadomości 'IJ~ ezą.ce
Dziś w nocy 'dyiuru}i'\

pc;H;7oJ~eniem

.
Ojciec ich od dłuz$ZG2Q G7!aSU mieszkał w
Ameryeedoki\,d wyęroiifowaJ za zarob':eiemi
pierwsze zarobione pieniądza\ĄI-ysłal da Ło~
d~i córkom swoim wra:t ;poz.w.oleniem na
stały, pobyt w Ameryce.
' ..
'Młode dziewczyny któr~ znalaA.łysię po
raz pierwszy wpcHiiada.niu ZJlac~nieiszeikwa..
ty pieniężnej, f2;ucaty pienią,dZ~l'ia leWQ i, pra
'wo aż dniąpewnego znalazfysię w obliczu
bar-Jzoprzykrego faktu ..:...:...·a mianQwicie za·
brakło im pienięd~y na.t.. ZW., łłs2.yfkartę~
Pewnego'" wieczoru do mieszkani$, ,Pih... '
czewskich przyszedł jakiś młody eleganc.ko u ..
brany c:z;lowiek. który, przedstawił. im Sił jako
reemigrant amerykański Henryk Gjn~burgi

Bajka ;......, Uśmiech losu.
Casino·......, Peuna' Eha
C2:ary ,......... W niewoli szeika

M.

Z(,t.wiszy22rol~szka;~~u±orl

zgrabne. cieszące 5ią duiem'
wsród ;młodzieży męsKie.i. "

'WID O W I SK A

.....

ego~lllen ~ iłdze'w~~emlgrow ałyz Łodzi'

a

Teaer K&met,alny -'- Bror'xE~pres;!$.· .
Teatr Fepularny ";"";'"Za . dLwQych dobrych
czasów.'

ymława,e.....

laria:lEY

dłuźszego czasu dwie młodeQ.~leWC"lyr:.y które pfzecldwoma latystracitym lt:~r1.
, ~a. to 19 Jetnia ,i 21~letnlaEw& i Róża
sio~try-Pinc:Zt=wsk!e t.,/e hilr.J~o przystojne i

Ti':·ATRY
Teatr Miejski, .--'" 'Król Bawełny.

NOCNE,'DYzURY

.

etć

l

Wczoraj ,.w godzinach ',' porannych wy'"
buchl pezar przy uhcyW61czańskiej J27 VI
fabryce należ~cejdo buny Maksymilian Sad..
ffer.

poiar. wybue hłwF'0przeeznei oficynie

w' odziale grempli d~ięki zatar~iu się. łożysk
Na nllęjsg~PQża;ru pr~ybyły natychOliaat ll.. gi

illl·c:i oddział straży ogniowej ·'które 'fl'%,sł!'
pity do energicznej akcjJ ratunkf,\wej ..
Strą~ pt"acowała D" miejscu oltO~ę, .?dzł

BY, przyezem ~arą, DaW$tępJę Qc:dlfQij.tłą l;t1De
zabudowania od ęgnia. Vi re2;u1taQiepo~ar Q
,godz;inię

11

uga'zQD.o.. '.

,

!' , . " .

Straty wynos~ą kUlca tysitcy złotye.h.( p)

I i
Jak się dowiadujemy z dyrekcji węzła kO
lejowego łódzkiego'na okres świąt Boźego
Narodzenia i Nowego Rokul:osŁały nrucho'!'
mione specjalnę pociągi. A więc od dnia. 22
grudniar. b. dą dnia 6styc~nia 1.930 roku
11.fuchomiony będzie. pociąg pomiędzy stacją
Łódź-Kaliska a Ustrowem ' W~elkopolakiem
według na$tępuiącegorozkladu:

pociąg nr. 426-529 wyjazd ~ Lod~igod.
10.15 przYla~d doO~tro:wą J2A7
'
pocią~nr. ,53Q.. 429 wyjazd ~,Oitrowa.
17,21 pfzyjązddo Lodzi 19f54~.
.,'
Od piątku dnia 20ft-rudnia r. l>~ do 2-go
styczma] 93~ rekuza wyjątkiem dnia 25· go
grudniat,.b. -;odziennie kursQwać będzitt po",

ciąg osobowy
szek

M#

336A; tod~idQKold

Wyjazd tego pociągu"

.

.

gop~~ię~21.łO·
'p!'zyjazd do, Koluszek: ~2t25 poęiĄg, teD bę..
dzie miał połączenie x: pocią.gie-.' Ju'. 3~dąi"
jąeym. do Krynicy i Zakopanego
Niezależnie od tegQ w r,~łePQtł",Zeh,
na wypadek zwiększonej .frekwętieJrp.~a~ee
rów z Warszawy 'WYl"t1$1;Y i.eszczę ieden PO.
ciąg lecz tylkQ przę~KutnQ dQ TQnu.liaJ j~k
pas' iIlformują ruch poqiągów O~QR~n',Qh.w
czasie świ~t pędzie norrn.alriy. prz.ę1\wl nastą
4')

pi tylko w ruehu towarowym. 'W WiJri,lj, 'B&;)..
ź~gQ Narodzenia i trwać będ~ię dQ dlti§łna.
stępnego do godziny 6 rano.
' '

,

'

"~~'

. M~gistral m~ Łodzi -Wydzl~ł Pcdat
kawy -.. ninłeJsz~,m podaje dow~~,~~~moś
Ci,ii::' w .dn~u.3 styc,!'nia 1930ff.itt}
;,~dzy
9 UCZ . 9~tąrcH~{J's a4-tą ptpQ1ha:h:kl (T:db~~
dą się ~r2,fmU$(;We ,U~,ytir,~e B1f~~: ru.chomcś

ti n'te~ \)l/yrr~senIGnyth cstHl za hle,lapła ..
,cne p~(latti.
.
1 Aizner M. L Brze~lńska 13, meble
2 Antecki J. Jakuba 13 f meble
.
3 Ajc}l!er B. Nowo-Cegielnjan~ 34.. , meble
4 Abram'Jwicz D. Nowo-CegIelnIana 37 1
mehle·
5 Ajzenberg E. Nowomiejska 26 szafa
6 AppeltH. Brajera 8, 2 sztuki' towaru
7 E eHer J. Aleksandryjska 2:1 meble
8 Bieclennan M Aleksandryjska 6, meble
9 Brajer M. Jak.uba 5 Pleble
,
10 Dender Sz Jerozolimska 7, 200 par skar
petek
.
'fI Birobaum G. W schodnia 18, szafa
f2Buisztyn M. ·N o w o· Ce giel[Cliana, meble
13 Bliwais A. W schodnia 14. meble
.
14 Birrtbaum S. Wschodnia 18, .meble
15 Cytryn B. Kilińskiego.. 4,. m~błe. ' '"j
16 Cymerigg M. Nowo .. Ceg!eln 1ana· ..4 me~
ble
...
1'1 Chojnacki Z. Nowo-Cegielniana 26, magiel,otomana
J8 Czernikowski M,Nowon'liejska 18 meble
19. DratwaF.Lipowa 5. meble'
.' .
to En'geI. ą- No~o .. ~egi.elniana 24, szafa
al ,Ek~ztaln J. WschodnIa ,12. meble
22, Ellglerfł'l Wolborska,:;l, meble
23,'!'Fin:keIS,:r:.. Fr~nd$:dc.ańśka .7, meble
24 Filen ·M.) Lipowa Q, meble,
",
~~ . 1·G.Qld$tei~ L. Ałeksan~ltyjska 4,'m~ble
26 .. d:ilitet h Jakuba 3. meble
Z7"GQldb,erg .L. Jakuba 3, meble
,,.2ft,:.'·.Qol•.o1l,J•• ",.,N.~Cęg~elniana 18, meble.

66 Malinowski F. N. Cegielniana 38, meble
67 Majersdort l. Nowomiejska 26, słodycze
68 NajmanH. ]zrozolimska 6, meble, ma"

70
72
73
74

75

1

j

143 Popowski 1. Zachodnia ]5. meble
144 Pasmaniak l. Franciszkańska 19,. mebL
Orbach R. Jakuba 2, meble, maszyna do 145 Rabinowicz J. H. ~/schodnia ·50, me
szycia
.
i
ble.
,
Ofnanek Ch. N. Cegielniana 31, meble
146 Rozenberi! M, Zachodnia 26, meble'
Rotbard 1\11. Jakuba 6, pianino, biurko
147 Rudzka D Ogrodowa 7-9 meble
Rafalowicz M. N. Cegielniana 24, meble 148 Rabe F.Aleksandrowska 1102, meble
marzyna do szycia
' 149 Rak C. Brzezińska 98, meble
Rozental L Nowomiejska 26 meble, koł 150 . SzpilkaA. 11 ~go Listopada 37~a, m~ble
dry
151 ::'zymańska E. W~schodnia 16, meble
f'"ozner E. 6·go Sierpnia 10, meble, kon" 152 Szurek M. Północna 26, meble
serwy
153 Sender i Abramowicz Nowomiejska 22,
Szeiewicz, Brzezińska 16. meble
50 pud. guzików
Szlajfer G. Jak:uba 71 meble
154 Tyller L N. Targowa 4, meble
Salt N Brzezińska 31, meble. 3 kołdry
155 UrbanowskiJ, Cmentarna '12, meble
Szwarc.berg.. G. JerozCJilimska 7, meble 156 Weinber$! 1. Wschodnia 16, meble ,"
wyżymaczka
157 Lylberman H. franciszkańska 30 meble
Szpiro H. Leśna 1, szafa
158 Zakrzewska C. Zachodnia' 19, meble
Sieradzki 5z. Cegielniana 38. meble
W
dniu 1 siycxnla ·1930 r. między g. g-tą
Sroka Fr. N, Cegielniana 40, meble
'I
r~no ił 4"~&l pp.
Szpic Sz. H~Cegielniana 48, meble
159 Art!nsztajn M. Południowa 2~" meble
~alomono'wic7 N. \li/schodnia 18, mebb
160 Abramowicz J. Sienkiewicza 102, meble
Surniraj W'. Wschodnia 20. męble
pąte!on
.
' '"
Tybel'g 1. N. Cegielniana 38, sza.fa
'l urobiiler. A.. N. Cegielniana 48, kredens 16 t Bialer l. Główna 7 z~gar
162 Bila~lder L Piramowicza 3. meble
Trybownik rV1.Nowomiejska iB, meble
163 Erot E. Południowa 15 1 kr:edcns
Tohias'Sz. Zgierska 15, meble
Bugaj \V. Nawrot 98~ meble
164
\~/ ąqo'w icz N. 11 Listopa.ąa 46, meble
Wajntraub 1\1. Kilińskiego 4, meble. ma- 165 Baun.A. Konstamynowska 14i meble,
szyna do s7ycia

69

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85,

86
87
88
89
90
91

140 Lipski L. Nowomiejska 24f meble

141 MiIker M. PiotrkowfI;ka 15. meble

' , !

I
I

1

szyna do szycia

'. .

.

, /1

.

Ij

92 ' \Vysocki A. l\11yna,rska 47 1 meble, lQU
my (1..i'a

.

I

j

l66

aszvnH do szvcia

'

Brer:I101c A. Połudr.dcwa 6,meble maszyna do szycia
.
Beer L P..i:ucniowa 6,mf:ble;firanki'
Chuiu",'wlcz G. Pil!atno·~,1jicza 3t:,n~eble
ChądzY!lski K. Główna 61,rneb.Ie
C~erwi~sk~~. ~awrot~?,meb:fili.:
Calle' M. FołUdniowa .24"m~ble ..'
CzenilewskL 1\1" "Sieradzka 3, kredens
Chóciszewsld \~. \1i/ólcz611ska' 144. t re'"

l67
Wcłkowicz J~ 6 go Sierpnia 10, meble
94 . \'iVajn:rot Sz. N.Cegielniana 26, kredens 168
169
95 WcH S. 6..go SieI;.pnia 33. meble
96 \'Cla)nrajch D.~ N~ Cegielniana 39. meble, 170
'172
10 pudełek'gUz
.'....
'
173
97 Wa)Dsztok C. Wschodnia 16, meble
174
98
Zoe
Z.'
N.
Cegielniana
27,
mebJe
: ma$czyna do s:zyci&
,
mo
99 Zytnicki J. Jak,uba 16, meble
29 Goldman S,. N... Cegielniana 24, rn~ble
175 D~ner H. PołudnIowa 36 1 meble
leQ
Zylber,:<Jztajn
J.
M.;
N.
Cegielniana.34
kre
30-,. Gb~t:8tejn ,N~, .. N... Cegieln~an.a 28. meble
176 Fij'ałko S, l. Pira010vdcza 5, meble
dens
m.szYiJa doszyeia
177
Fryd Ni. ołudniowa 5, waga szafa ma..
101
Zatcejns:dajn
Sz
Jerozolimska
7,
meble
3.1 ' .. ".... ~ D'fN ..C~g'ielnjana. 291 meble
. szyna, dopakowania
..
102
BOl'J:!szt81jni\r1.
Gdańska
5,
szafa
32
r~',~. 6-gQ Sierpnia 43' meble,
178
.Froiner
F.
~'Południowa41szafa .
1oj" Diamant .D. '. Gdl:llń.ska 14, zegar
1'19 Fingethuf M. ołudniowa 6, meble, iy~
104 DaWD .. y Sa:. Gdańska 11, meble
~o'rł1.tsJu·· 'B~I N.kCegielniana 40, meble
lirtandol
105 Ejznan L. Sienkiewicza 13, kredens
tic~łd'W8ł! t·· N· Cegi~ lniana 1O, meble
180 Gutman l. I';awrot 16 n, meble
G.'Piotrkowska.93 meble
106 Fuks l. Lipowa 45. kasaogniobwała
181 Glil~sztf.';jn K. i.ołt!dlliow~. 25,kr~d.en~
10.S Kon' B-cia. 6-go Sierpnia 74, kasa ognI'o 182 Gal'finkeI J.. r~ędzalnian:a' 36; meb:e
. ~~~o. Sierpnia 25,~eble
Zą"~is~y !214, pe;rfumy
trwała 500mtr. jedwabiu'
1] 834i. Granek \"'1; rzę-:lza]ni~na 841 mehle
Naru.towicza 25, szafa
109 Lajbowicz N~ Jakuba 6, meble
8 Gr~ygorczyk J', rzędzeln.ianG\ 9ą~, meble
110 ,Lo~erma~ .·L. LawIszy:3s.mebie
fi,I)1~·C~~el~i,an!l26.~.eble
maszyna doszycia
Ą~N........eglelnlana 4, meble, t 11 Laskowski J. Sienkiewicza 6, zegar
185 Gryc .L. Rzgowska 3'1 meble
,szycia •.
112 Lipiński 1. M. SiAn.k:el,\,lCZa 6, pianino
186 Gajzenterg S. Jramowicza 7, kredens
,. < 9~ N.~Cegielpia:na l~,
me.. :113 Sk6rka S" Pomorska AO,meble
187 Ge,urin·iotrkowska 93, meble '
Il4 SzpiegielSi. Lipowa 55, kredens
188 GoldszŁajn Ch .?ołudniowa 9, meble
",,~J.W p!pości. '6;.. XI:leble. ma.. i'lS Sztrauch S-z.· LIpowa 31, meble .
189 GoldsztajnFIPiotrkowska '31, meble
'. ~t~CJa!:.
.
116 TraubM.Lipowa 53, kredens
170 Harkawi.' H .Sienkiewic7:a, 102; ktedents '
Sx~.'N{)wQwi~jska. 18, .meble
'lł7 Weiss S . Lipowa 27, zegar
17.1 loskowicz M. PiratttowiciEa 2,.krepens·
Wolborska161 meble
118 W"liceiH. Wschodnia 1.9, różnenac.27Y'" 172' JelinowiczS. 'Piramowicia 3,fu:~ble ...
"oCII ...·l.,łę;; ;x :$x.NQwomiejska.3, 3 . .garnitury
nia .
.
.
.
'17.3 Jakubow~czM.• Pirdimowic~a '2t, meble
męskie:
U9 Zal':~ewski A: P o dn:e c zna' 1.0,'kasa ognia 1}4 Jakubson S Zachodnia 51, mtib,le
41 HotnN.Zgierśka:, 63, meble
trwaljfl, szafa' . .
1'71 Ki'~ru's L, Nawrot 3'4, meble. ~~ga . . . . •. .~
48 HanowętP.. 'Zgierska 5 r siafa
120 Zajdle.r '·N.Lipowa 55, meble
.. '
178 Kaj!er L Główna 37, maszyna do s~yei,,,
49 Juog~rWsk.i 1.Piotrkow:ska l28, szafa
121 Antecki Jan, Jakuba. J3,bibljoteka
lustro,. kapelusze
'. ' .
.'. ..,;}~;~.
S'l.yna do szycia
122 Bok P. Jakuba 8, meble; żyrandol'
179 Kovialewski W. Nal'utow!czal07,meb-le:
\5J Kure'!: Sz. 'ra'!cLlba 7, meble; waga
123 , Lewkowicz N. Franciszkaiuika 56, "meble 180 KirschA. Senatorska 12, meble
.
.
52 Klilch J. Jerozolimska 7y maszyna do 124 Adler.D. 11 ListopQda42. meble '.
181 Kohn F. Południowa 20,' meble
sZ'Ycia
• . .'
182 Kopieczny. F. Przędzalniana' 37, radjc:r,;.
125 Bornsztain f. Kamienna 1.1, meble
53 1(roko5zy.ński Ch. Aleksandryjska 4" sza 116 Bo,heński F.·Za.chodnia 39, mebie
aparat
fa
183 Kieclński F.Nawrot42, fórtppian
~21 Bu~hbindeJ.: P. Zachodnia 31, meble
54 l(tthan 1. N.-Cef4ielniana 25~ meble
184 Kan 1\1. Południowa 6J mehle,masz1D~:
l28 BlcichmanR. Brzetińska 35, meble
55 Kr:yszel! 1\1 N> CegIetniana 33, meble
doszycia
56 h.esler, Llberr.nan i. .Fuks Nowomiejska 129 Benennacher Sz.· Północna 6" meble
185
Krukowski W. Południowa 2J, .meble
;30 . Cygelber~ Sz Lachodnia 49, meble
281 platcl'YI 30 sztuk ubrall
186 Karrn<:izYl1 }. Południowa 25. meble .
131 Czurapski B Drewnowska 19, meble
57" ,LeW'ltyn' 1. N ...,Cegielniana 27~ pianino
187 Koppel R. Rzgowska77, maszynadfiP
. 59 Lubocbiński A, .N -Cegielniana 24, kre" '132 Ebller B. Bałucki Hynek 7,meble
szycia
~;cns
133 ,Fiakdsztajn Si~" \Vschodnia 9, ~eble
188 Kędziory A Sosnowa 7, obuwie
::60' ·X..cv,lkowici D. N'. ·Gegielni~ n?:t 24,' zegar ) 34 I-fhszberg lVt J~ Zawadzka 37, meble1
190 . KeiHch A.Sienkiewi.cza 165, kredens
61 c.:.;:;ndoA. I",j .... Cegledm;;;t'Ja J3, meble
135 Kar;]cł ~* VVschodnia 22. meble
191 Kron L. Połu~niowa 58, mC2,ble,.' patefo
ll
62 LEqbóVlcZ·l\: Jakuba ó:rneble '
16 Kapłan u. Póinoctia 16!" meble
192 Librach lVI. Na w:a:ot 54, meble.. .
' ..
6.3 Len.nen
PomOfc.ka 19 meble
:~.J7 KaH~żyiiska. E. li-go . Listopada 5, me'"
193 Lipski A. Piramowicza4,meble
.1
.
(He
64. Argqlis C,~, JaJ; ubri 121 mebJe
194 Lipman Kalman, Piramowicza 5· meble
6$' 1\ierzw lllsKi .... t . .i:.<qlC l';"o8cd~j.i.ly 4. ObU~ I 138 l~~olnl 'R. Pomorska 6''', meble
196 ,Luks~,nberg Nt Południowa. .15~2~zaf,.
....
197 , Lankoff0. Napjórkowskiego 55. sz:af4
137 . h.oiA E~ i 1-1. 1.c'óinocna4~ weble
II·',

.

",

,"

"

..

ma I

t

~wjtł

93

tJ

~!;fla~k~e:DUgQ~~ka 33'/ tn~~a .doJ~~

198

Z

01
202 ,~(\rszkaf M..ll-Ilmowicza 2,kreden&
2G4 .Mjl'o~skiF. Sena'tor:ska,1.ł szata; masz)'-'
na do s~yda ," , .
".
205 Majewicz ~t~PQludniowa 6, Il1eble~ maSZYlłt\ do, sżycia·,
206 M"iJs J.Połud.niowa 18. meble, rozne

2()8~~~!oIt1J,Z~~lJl,d~ia 41, "mehle.
OUoA. Nawr6t 5ł f kredens
Oryi-lskiJ~ 'Nawrot 64 meble,.

213

,2.14.
215

220
221
222
"2~

224

.

Nowiński ~~. Piramowicza 2, meble

209
210
211·
'212

2ł7
218
219'

.

Wurrń

E'I Z(~n'enlr&fW"~ł'n'eble"
Ze.:manow łez J\'1.. Pir:amo.wicza 5.

~Z?···Dhrkh \Vf.Juli\l~.,21t'mehle . _.

k:O
.~ ~~brykantIi., St. Rynek. 4, meble .
2/J F.1szer H. Napiórkows~ego .70" m:a.ź,...

J5 \Viner .t Pirbrilowicza 2, szafa'

~36

Wajskol A. Wschodnia 35, meblę
.
. 237 ,WiśHc.kiCh .• Sienkiewicza 61, meble'
~J'~~,ł"'BI~

,.
.', .,

Zajbert Sz

f

279
280.
281
282

Południow,a,7.

f

S.zwarc :H~ Półudniowa 22,.meble .
Szałdajewskr S. S'~raclzk;a l, meble
Sternbetg~].. Wschodnia, 49, meble .
lib'erg A.Pol-udniowa2:*yrandole za..
rówki
229 Trautman J. Nawrot 55, meble
230 TaubeCh. Rzgowska 76, meble
231 Tytriowskf. St. Porudniowa '6;. kredens
Wid~iński 'H~Sieradzka3/ mĘ,I:>Ie

do pisania" kasa.ogniotrwala·
278:11 Fuks J.. Lipowa.45. meble;

meble .
Zaks bz"F duclniowti' 23. meble
245 Zysman H' f \Vschoduia'27, meble
246 Chęciński J.• Cegielniana 42; meble
247 F ogelman A., Poluc:łrHowa 3,me\>le, l
obraz
.
"1
Gliksman B" Nowo-Cegielniana22t meble,
"I 248 żyrandol
249 l-!enrykowski M' f Ciegielniana 57. pla-

.~... djQ-eptlrlt

232 "W islićki' M. Piramowicza4~ meble
233 ~ cłnickiJ. Słowiańska 16. meble

t

.

Guier 1. NI, Nowomiejska' 19, meble
Crosko!A Cli., Lipowa 27, ·me.hJe· . .
Glnsberg Sz., Gf.ówIla '37, m,ehle
Hubel S., Juljusza 28,. maszyna dó pisa"
nia, pianino. .
.
283 Hagendorf J .. Piotrkowska 109, meble
284 Jarisch.Jq. Juljus!:a 20, meble.·
285
Kazilnierski W' f Napiórkowskiego 1;2
meble
286
Kunig H'
Napi6rkowskiego H9,' menmo
ble
Hochenb'erg G ,Kamienna 22, :zegar
287 Kubicka M., Piotrkowska 199,' meble
Krauskopf . 'E., PiotrkQwska 31, meble
Kolski' R,lf
11 Lit>topada 1,8. forte" 288 Kon A., Aleja Kościuszki 29.' meble.
289 Lust j., Piolrlcowsk. 2361 . tt.eble'
pian...
290" .Lajfer P.," Andrzeja 4~me.b1e ;,
Klajnman L,f Zagajnikowa 23 t szafa
M., Napiórkowskiego133;.me..
Koper. M.,. Cegielniana 4. pianino, 291 Meisner
ble "
,
,
meble'
.,
Lereh Bu Południowa 15, meble
292 . Milk.e R..
Traugutta' 6.. . urz"dzeme
biura
.
LieskeR, Sienkiewicza 165, kasaognio.. ,
trwała
293 Pilicer 1. M., Karola 3. meble
Lewkowicz]..
Południowa 18,
kre..294 Pladek j" Napiórkowsldego nOJ ·me. .
bl.
dens
,
Mędrzycki W.; Południowa 8. meble
294 Panicz S'f Lipowa 57, meble
NeumanE•• Kopernika 44, szafa
.295 Przem. Powf.Nap,d··, . . Napiórkow..
ski ego 12, maszyna~' do·pisgluia· .:
RoznerR•• Tuszyńska 10. maszyna do,
s:r.vcią
.
.
.
296 Pilecef.J. M., Kar~la 3.,·m,eble .. ·
Uirichs M.t Pi';\rk(lwsk~ 451 4 bilard,. 297 Panie%; Sz" Lipowa 56,'meble .'
meble-f kasa ogniotrwała
298 Par2'!enc2'!ewskiA., Lipowa 56,)nehle
Unlkowski Sz.,
Aleja I-go Maja 25, 299 Pelta M" Główna 51, meble .
meble
'.
300 Pilic er I. M., Kal'ola .3,' meble
Weksler SZ'f Wschodnia 55, meble
30t .Racb;yner A' f Kilińskiego39" .meble
Gelade A,Narutowicxa 41, kredens
302 Rogowski St., Lipowa' 68, ;me.l. ,
Jeawab J., Suwalska .5, meble .
303 Rozengarten D...· ·Niu'Utowic.~a ,39~ ,..,e"
Kowalewski J., Piotrkowska 46, kas.
ble
.:"
ogniotrwala. maszyna do pisania
304 Sp •. Akc. dla .. Hanąlu jWY,OPłI,. " TÓ!r,a..
MaciejakA., Napiórkowskiego 145,·'
, rów Jedwabnych. Juljusza. 6I&~:"unąazenie
meble, 'wQz
biura
Mordjaner B., Sienkiewicza 3/5, 3 szt. 305 Szatan l M., Kilińskiegó 60, meble
,
materjalu
306' Szeresiewski Ch., Kilińl1cieg()4~ meble
Świątkowski St., W ólczańskańska 259, 307 Tyberg N•• St. RYBek: 10,meble.
biurko
308 Tambeli T., Wpawa 76.mebl~ ':.
As'L .0" Juljusza5, meble
309 Trunk . Ch., .Pi otrkowsk.a 88. meble
Abramson Ł.• 6·go Sierpnia 37. meble'
310 T enenbaum J., Aleja' Ko;ci~.zki 29ł
Bajzer F.~ Narutowicza 29,'meble
m~ble
BerszO., Kopernika, 25 9 meble
31,1 Zielke A., Juljusza9I11. meble'
Chojnaeki. D ••. Andr;eeja 37,mebt.~
3J2· Kissina M'.SUKC;, Wschod·nia ~łmeble ,.
f

243
244

250
Orzegow. skI.i. WofOWiCz,.. Z.' a.chądnia 54 . 251
meble.
. . '
252
,Pawlak: B. Przędzalniana 85, 50 butelek 1
likieru" .
'.
.
' : " . ..... ....
253
,Paj~erW. ·'przędzalniana 31, meble
254
PiOł;r;OwskiJ. Nawrot 54, toaleta
?awJek B.. Przędzalniana 85, 40 butelek 255
likieru,
. .
'
256
R07enbe~g J. Sieradzka 1, szafa
Ro~en L Fołudniowa5, meblę
257
Rennert A. Przędzal~iana 3 I, maszyna
do szycia .
258
Radzikowski W_Sienkiewicza. 69, waga 259
szafa.~ mydlo,
':.
260
S:ztajn L.Piramowicza 15,rneble
Sztelnman' D. PiramQwlcza 2, meble, mą 261
szynka' do kawy
Strykowska Ł Piramowic~ą2,meble. 262
maszyna·' do s7.ycia .
,S~lezyn&br M.Piramowic%:a9, .meble,·ra 263

225
226
227
228

234

1,ROZ\~Ol'>;
ł"
.' .'. ",

::;=

.!

}\,' ędr2ycki\\-': Poflldniowa 8,;2 szafy
.
gfamof<'n
'. '
l\tl,usz)'ński P.Napiórko wso kiego39, biur. 240 2aJewski B.t SpsnQwa.B.;ttebłe
~ .......
:
Ul
Zy!berberg N,~' Siefiklewi~7.a 74. meble
ł\f1~n~~sMl 'Piraroowicza2, pianin6:; .
242 Zandb~r~ J' Piramowicza .. i5, mw'!ble

I90'90

216

<

264
265

266
267
268

269

270
271
212
213
274
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iększa miejcowosć, letnisk(wapcdŁcdzią
..
KlIka tysięcy parcel .leśnych, przB,;oaczonych
mało ~amoinych warst. stanowi fozleg.fe.

do użytku naj szerszych. nawe

Chodntki

. Oyw

nv

cładłe

.. J n l

( . al

rększe'

6

d. .

r' alosze' i

klimatyczne letnisko)

Działka posiada od 1.000 metrów kwadr. obszaru, w cenie od 25 do 85 gr.. za
1 metr •kwadr. Przy kupnie na raty nabywca wpłaca, 25 proc. pozostała zaś reszt~
_ J;ozlożona zostaje na 2 lata
.
TERENY LETNISKOWE IVIAJATKU SOKOLNIK! połoionesą o 161dm. od
Łodzi, .} i pól
linji tramwajowej Łódź-Ozorków (przvstanek tramwajowy Emilja .
. ' MtE,JSCOWOSC CAŁA POKRYfA JE3T LASEM SOSNOW·YM .
\Varunkikomunikacytne ze względu na Hnję tramwajową Łódź-Ozorków, dobre.
Z chwilą pąwstania letnisk tramwaj będzie przechodził przez tereny letniskowe
Warunki aprpwizacyjne idealne.
.
~
Zarząd dóbr SOKOLNIKt sprzedał już dotąd kilka tysięcy działek" Po:t:ostała ".

:;.ć ;;~~Z:1~=r:;~Cia i~;:n;~~r:ai~el. 110-84. 169~44.
"fł'.godzinach od9.~j rano do 2-ej po poł.
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od4~ej po pot do S-ej ewiez.

11<';
.•.:...

.

,!'y

~, !Ieiłner i

a

artykuły gumowe i techniczne

o

od

ui

O

TELEFO"Y: . 117:"80 1'214..09

.a~mm~.mm.DD

.

.

••E•••

~tra,Cłe

...

yr~

~~~

~

ri
jo •
...•••••••

Y'

19.Xll. 1,9

n ch \V

I ZOKĘ

W

"

I

I I

158.. 61

"ELI .O.R"

Handl.~Przemysłowa
BLJRKOWSKIOddział

73

Piotrk.w~ ;1

tel. 158..61

w podwórzu

sista

dobry oIganiżator i znawca spraw podatkowych.
prZyjmuje prowadzenie. zakładanie i zamknięcie.
ksiąg handlowych. Zestawienie bilansów;likwida-

w ŁODZI,

r..

L"

s~~J8dził;

uctałter-

Sp. Akc.

J.

1ahryc2l'j.ym

f s:

'ICIELE::
Ł#

kach

fU
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