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LO;NDYN '19.10 Według doniesienia "Ex dlą. Japonii absolutnie nie do przyjęcia.
ęange Telegr~pn" W 'japońskich kołach uczę
LONDYN 19.10 .. Daiły r elegraph" przy
dow'tch oświadczają, żę nota genewska jest nosi z Tokio sensacyjną wiadomo:3c o mobili

urz;a na

al

zie

lm

zaeji Hot Y japońskiej.
Rozmaite okręty wojenne, wycofane
ze służby %ostały znów uruchomione.
ich mają. być uzupełnione z wojsk
rex4łrwc
wyeb. Stocznie japońs"Kie pracują pełną par.,

nad przysto30waoiern tych okrętów
bJ6

dOI

słaż""

FrĆ)ez tego remontuje się na gwałt atare

okręt,

tankowe. 20

prywatnych

parowc6w

tąnkowych otrzymałQ

rozkaz by stały ViI p6'"
lotowiu gdyż lada chwila mogą. być przydzie
lone do Hoty wojennej,
Tlmes" donosi z; Szanghaju, źe
chiński p:rżygotowuje wydanie ustawy o pow
tO

szechnym obowiązku słt1żby ~wojskowej.
wa. ta' miała by natychn:uast wejść W iye.ie.

Wojska japońskie zajęły Mukden i obsad:zily
IiWeli!iwojliii:.am;ic wszystkie forty te-j twierdzy.

~a

rycinie Qddzfa-iek

lapoński

wojska chiń~ki~.

osirzeliwuil\ey

GENE\VA, 19. Hl

O\VDCem

doiychcza ..

sowvch p3siedzeil rady L,igi jest pewne tizgo ..
dnie-nie poglądu w \vśród wielkich mocarstw

na sprawę kont1iktu rrHUdżui'skiegc;
uStątist"

angielski tygodnik

fbansowy

oma wia: sytucj; f!nasQw.~ w .Ameryce i pisze:
Sytu2cja w Stanach
Zjednoczonych w
dalszym ciągu zajmuje uwagę całej Europy,
Głównym. powodem słabości dolara jest fakt
że Nowy;Jórk w chwili obecnej jest jectyne m
centruIll/gdzie istnieje wolny rynek złota. a
jed:aocześnie jest on zwiqzany' ze :z,nacz:oem
za·dJu:i.eniem w kredytach krótkoterminowych
wobeą

.inny,h krajów.
Kryzys wywołaUY przez związek
funta
sterI. .zeżłotem, spoV/odował. źe
wszystkie
banki emisyjne i .,:enŁrątlne których . rezerwy
walutowe podważyła depl't::cjacja< funta sterlin
gal pragną ~beenie. uchronić $ię. przed podo
bDemi stratami· .gd~ieindz;iej i .dlątego wymie ..
aiają··swojerezęr<NY na

doto.

uja14'nia się hardzo silnie obecnie i jest śkon iedJ:ak przypu&>zczen.ia, i.e uzgodnienie to po..
lega przedewszystkiem na tem, iż wszysc,
ceotro\vana na ,No . ...,yrn Jorku.
Obce kredyty krotkoŁerminov>, e, umiesz liczą głównie na amerykę· \V szelako pytanie
czone obecllie w Nowym Jotku,iuż po wyco w jakich granicach Stany Zjednoczone goŁo"
[aniu znaczniejszych sum złota, do ubiegłego we sa interwenio .vać w konflikcie mandżUfi"-'
tygodnia włącznie wynoszą jes'zcze
przeszło kim, ~ozostaje dotyohczas bez odpowiedzi.
LONDYN,· 18, Hl. Z Tokio donoszą. d: w
miljard dolarów. Biorąc pod uwag-ę' moili
wość 1 że większa część tych kredytów będzie japońskich kołach rządowych rozważana i~&t
wymieniona. na złoŁo i w yeofana, ogólne po~ ponownie sprawa udziału Rosji sowieckiej w
krvcie złotom W Fe.deral Reserve Bauk zmnie obradach Ligi narod6w w sprawie zatąlgu
js';yłoby się i pozostałaby mała nadwyżka po japońsko' chińskiego. W kQłach japońskic.h
nad pok.rycie ustawowe. Ujemne połoZenie A wypowiadają przekonanie.)ż Zwi~zek sowiec..
meryki jest pogorszone przez fakt, że znacz ki, który podpisał pakty Kelloga ma więcej
na c:tęść kredytó\y krótkoterrvlnowych umie praw de udziału w obradach Ligi narodów
sz:cżonych w Europie, jest "zamro1!oua" prze niz Stany Zjednoczone.
ważnie

-w· N.ie.mczech.
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Ta tendeneja

ara
Tra~akcje dzienne zawiera. się w Paryiu-· ie~7.·c:te. po 25 ftaIlkó~ 39 centymów za

dolar. ,

'

Ale tranzakeje terminowe wyglądaja dla
dolara znacznie gorzej. T ranzakcje dolarami

_ 1S: go łilto~da 'rob! się po, kur,:ie . 25 k.
04 eeDtJmy, a .1~C o 3' punktow. mze]"

Najbardziej eharakterystycznem zjawiskietll było doić nagł~ i bardzo silne wzmoźe
nie kursu marki niemieckiej. króra ([.'10 pr:leliczeniu) '4 2 zł. 03 - 2 zł. 04 f skoczyła na
2 zt 11,5 gr, - Funt angielski bez zmjan.

a

ltaft~akeje napolówę grudma dokony.,
w8De 'są po kuuie jes~cze niźszym 24 f t, 84
ceUt. .~z1Ji o ;5 punktów niżej od obecnego
kuriiU·.

dtiecDego.

W,mowa tycll cy!r jest bar dzo chara ...
k~ltyc~na ~ im pÓ%tliej, tem taniej. - Pa
.Iy! zup~nie wyruQie i zdecydQwanie gra tUl
uii;!tę

dolara.

,,\

...

lł.lO .N. ttitejsJ:ej siddzi~ pIC!
nięznei i papierów wą:rtoiciowyeh ruch Słdb~
8Z)". ~,; szyscy OCIekają na wiiłd01bości z No

, . PARY%

wojO Jotk~

;

Wl'letTnfl~

warszawskiej obroty śred . .
nie, n~'i~truj niechętny dla wszelakIch tranzak

Na

B~I~leii

MOSKWA 19.10 - Przed ustrojem Itl
wieckim zjawił się nowy wróg w postaci ko,

giełdzie

ffczekają na Lavala jak
giełdziarze, przypuszcia#
premjerą Fran~ji z prezy

fł

chozów o tendenCjach

kułackich.

Kolek:.ty'łV,Y

te hołdują :zasadzie, źe z urodzajów

naleźy

pfzedewszystkiem wydzielić
przepisowe' nor
my aprowizacyjne ola wszystkich ,członków
następnie stworzyć niezbędny zapas furaiowy
na, przekarmienie przez zimę
inwentarza iy
wego oraz zapas ~iewłlYf
dopiero zbywają
ey nadmiar zboża przek.azać ,państwu. 'Okaza
ło sie;, że pr%y· tego roazaj u polityce
zl;,oio

a

wej . kołchoz6w, państwo otrzymałoby n~ewie_
le iże wszystkie plany rządowe z dzied~y
Hchlebozagotówki" musiałyby ulee zalamalliu.
przyniesie jakieś zasadni .. To też w dzisiejszej prasie sowieckiej
agIo
terenie sytuacji politycz.'; szono dwa rozporządzenia postanawiaj~ee, q
przedew5zystkiem mają być uregulowane ~o
Do lary p@d wplywem wiadomości z gieł bow iązania wobecc państwa, a
Da~tępnili do
dy paryskiej -- sIa biej. W obrohl.L.h prywat .. piero mogą być tWQr:Qne l!;apasy ąp.rowid~Ji
nych 8.81,; bez odbioreów. Bank Polski płac.i ue, furażowe i siewne. Za wykon~ul!e _bo
8.86 (gtli.\bsze i 8.85 brobniejsze oucinkiJ.
wiązań zbożowych wobec tpaxl!twa] odpowie
Rubel złoty znac%uie słabiejtoddają ch~t'" d~iahu są -o$obis~e ~ouk.Gwie ~fC~dGw ....
_ po 5.40 i '31
~'WA"'"
cyj

\V s:t-yscy

mówią

popujarnie
jąc., te konferencja
dentem Hc~werem
~ze wyjaśnienia na
no .. finansowej.

o

i;"eiu Edjsonat o nieustających posŁę
ipaebjeg~ ~enjalnej pracy, któ.~a od małe,~~
~lłkromnegC'? war~~ztaGlk~L pozwolwl mu prze]SC
da, najpQtęźniejszych zakładów swiatat o pl~...
n6w~j s' świadomej iego pracy wynalazczeJ,
datuj~cej się od r 188:[, pisano wictle i wciąż
lll$zcze .r.a mało.

:-.D~iś; 'w kilkadziesiąt
,i~~'o,;:8A~letn,ego st~I'cat

godzin po. zgonie
war1io przypomnieć
,.d'a,t;?;enia.' k.t6r.1le cofną nas o dsiesiątkł lat
~sted:t,,:ale: ,które są jakgdyby zarodkiem póJ:
l1ięJśt.j(:h" wielkich wypadków w życiu Edi~

~.opar'

-"

*

'*

,ił-

,Parit Edison sama byltiJ.za :swych pani.li

l1ti~h ~iaS'ów nau::zydelką, To też st..uiiJła się
ped(;\go~dc:2:ne swe zamiłowania stosować W
'W,~ho~aniu rrlafego ,Ala,
, Cóż z tego, kiedy Al był trudnem dziec
kieM" JegGbezustanne pytania: u dłafli!:f ego7".

wypowiadane, pQwolnym •. poważnym.

ape~a'cyjnym głosem* drażniły matkę6
l\d{oły.'

" : .Gdy pos%ecH do

$h~

,bez..

,

oauczycIel po

~pływie tr,i1!ech mi~$ięc:z. zawezwał matkę:.

. .', ,-" .I\:lcch pana odbuarze swego
ł:'(:H,oXl.

"..;.:

powiedział, .-.:.

:łi~ dostosowa,f.! do innychJi
.~:ni=go ~ie będzie!
j:"

'

Alą,

,
pam

t9dzkcko nie chc.e
Jest ZQ. głupielNic

- Nic z niego nie będ:r.ie~ .. .- $tlitJlthała
:matka; prowadz~c do domu swego lIu,łego
Al~f które~(} ~~ad wiek: inteli!!!~mtł'lłJ piękne o",
c:ty zadawały kłam tylD słowom

,

*

*

.*
czyhało

WieJe nieszczęsć
na małego w :ty...
wego~ ja lc itr kra, chłopaczka. Gdy :tnial cztery
'lata, omal nie uausił się w stercie , p!Szenicy~
. Gdy miał -osiem lat,jakiś towarzysz ~a"
baw odrąbał mit siekie~k,ą koniec p alc:: a.
W kilka Jat późtliej, kondu.ktor schwyta.,
wszy g.Q na jeid?!le "l1ą.gapę", zbiłgo d@ nie
ptzytomf,łoąd. zosŁawia,jąe mu na całe życie
I!łuchotę,. ~f jakiś rozgnie'wanyobywatel 2: Port
Huron wyrzucił 'go przeż okno, do' rzeki Saint
Cisi...

Drukuj~ ją. wła.l!lilloręc%uiee w kącieWłle_
nu .łowar~wego poelą~U1. pęd~ące.ao z hU~i~1l

w§tód· . pol

lt.

wt:u,t troPlot1t

* ...

.

\11

=,

uratowanie mu syna od przejechania, nauclyl
ł6.. letaiego obdarte~o' wYfostkaEGisooa. s:dil'

ki t~~e~rafowania~ W. ~ilka; ą;tiesitcy pct~m .Ii.

st'Cl1 SŁrątford Juncbon chudy młod:aaemel
siedział w biurze tt"legtafitzlt~~~ o(l; '-1 taDo do
c'

1 wieczorem. , . : ' ..,

,
Do obowią.zków jegó, naleiałodawal:ńe
.sygnału punktualnie Ol '9.. ęj wiec:zorel'.lll.'
.
Ale młody Al chciał olej p'Orie 'Ipa':;, • '-.'
,
ll!II'- •• ',,'
Wtedy powstał jego pierw9zy,;wynalaz~k
. Podą~Ptd~ł ze shlkie~,Hukiem. brzę· połll\c:z()ny .z ~egarem' mecbanieiny'syg'Q,ał.~Ą'
.
,,,,' * .~. >I:
'
kiem i sapaniem pr~eżr6wni:ny i doliny gór"
skie amerykańskich pr.Z(~str:z;enip
,
Po tym maleńkim w,nala7'ku poszły")~"
W kącie W3g011u tc;warlQlwego l1;kutcz(uay nł!! w zawrotrlym tempie, oor~zwięklze coraz
wspania.lsze....
' , , ., . ,
.
niedorosły chłopak.
Z małego niesfornego Ala;.:z uptutelO
Bohater powieści Jacka Londona? Nieś . .
wyrostka wyrasta olbrzym .. c1taroąziej :lt Mg
miertełny "tramp"?
/
Niel To postacrzeczywista: to mały Al loe Park .....
Edisont:.w. je,dllej oso~:ie redaktor. wydawca,
drukarz: metrampaż,reporŁerfPublicysta, kQ!'"
l'

poder

l

'

c

.

spr~edawca gazety ~ WeeklyHetald"' .

"

rz

Łóilz

20 pa~dzie.rnika 1931., 'l".

. G~dn:vm 82:eze~6lnei uwagi jest fakt.:Że . ćwiertt mjJjona osób. "Wplyw'podatku do eh o... 11..40 Przegląd prasy kraJQwej .

,kuhninalĆyjny punkt spadku funta nastąpiłbe~.. , d'owegQ ·ut.ósl 'z. około 50 miljotąów~w roku
11.5~Syl1nał czasu·
','O$rednio ·po uehwalenhl prze% parlament' no .. 1913, na przeszło ~OO milj", z których jednak .12.1,0 Komunikat meteóJ'ol'ogie:z'tlIY;
'wychpodatków. Wynika stąd że rów:r:aowaga 50 :milionów pochodzi z t zw.' Msut:'ertakGyu. lZ.l5 lVluzyka' zpbt .
r~"i,bud:ietowa nie jest dostatecznym środkiem ,'(;~y1i.,z ,wrsckiego podatku o~ciążf;1ją.ceio SPę" '14.45 Muzvka z płyt,
':410' ~bt;,mania 'stabilizacji waluty. nat@miast cJahuena.lboga'trze sfery,
. 1 - 5 . 0 5 Kom. gospodarc.zy:., '
aQwied~iollem .jeri, ie:zwię"kszenie 'obcią.ięnia , .... Je*eHpomimotofunt spadł, to należy 15.15 Chwila. lotnicza·
:
~,odatkowego wywQłuje u,cieczkę k~pit,ał6w;Z ,szukać, przyczynY'f/I1, z,a,r:hwian'iu równowagi . 15.2'5 . Twórcza praca pa:ąrąQ.m,la'.
:i'''luk tu, , widzenia·:, bud~etowegQt. ,Alllldia'ma mi~dzy popytem a podaż~~ na rypku.waluto- .• 5.45 ' Komunikaty:· . . '
,, ,
.:.,<»tencjał' . 'd<ichodów znacinie' wyżs'I.,!. od . wy;m. ,.W kaidym razie l'óżnorodn,(J$c' nastę~ ': 15.5.0 .P,rQgrą'm',dla, d2.ieei
~'~~~edwojen~ego. Doch?~ opadatkowanvbo" pst.wspadku funta l ich głębokość jest godna 16.20 Odczyt"
WIe.. wynośl! około rnIlJąrda w roku 19131 Ci nał:>ar4.,i~j pilnej UVrl,agi,nietylko ze strony 16.40' PłYty.gran,:ofonow.
ob!lłt:ni~ równa· się 2 i pół mi1jardom iUDtpw finansistów :ekónQmisfów, ale rówlliez z'e stz(~... 17,05 Korn. T9W. HoctpwH '~Qtli w ,p t)l_,cfb'
~tie• .;podatków w~.rO$la 2: .. 1 l,Ua~9ą,a na 2 i ay. politik6\.y 'iekońomisttiw. '
'.
17.1(:), OdGżyt z 'Kr~k.cnitta:,
, , ' '. . " - ~'~
11.35 Koncert po,p111~~QY'
18.50 Rozmaitosei
,.
19.15 , Ciełdarolnic~a
) 9.30' Mużyklit z: płyt. ~ ... . . .
H"

"

•

• •

l

:.'. .Przemysł metalowy l\ll1 podaje niezw,kle
. ,pekawĄ . kalkulację . ceny typowego wyrobu
aetalowei!'9, z ktorai wynika. że podatki sta..
'.owi,,'\*I niej 9,4 proc.. a iwiadc:lenia społe$
,:,.ć!th••i24,8 pr.c. Jest to więc druga co dp
's",ej""soko$ci pozycja,p po· robociźnie, w"no~
• licej .30.6, proe•. Pismo słusznie zwrą.ca uwa ..
"I~ :ze.ehoĆ sprawa zabezpie.ćzeńia' zdrowia
:~'·.itp;'i.e.t,ba.rdzo wa:iua. te .jednak opłacana
"·~.t!l-byt$r,og'o.Ogromne toobdązenie znie . .
chę~a, -k.pitały do loką,ty' w. Polsce; ubudnia

w*XQp.łtiw

produkcji i jej konkurenc,jno$ć

".c,tveku ,...ewnęłrzn,mi w eksp ol'ci e,

eta~o"

., ..l\tQt,raz·*annvOl pQeiągiem od :c:acbodu
o51QjeiJlta ',dQMOskwy, tegoniepówitają jut

~,5.ła'8ki:pi~eiu ogrp~nyen, wy:docon,ch ~kopuł
Iltedry.·.·.Cbr'~tusa,Zbawiciela.~budowaXl~i na
p~tpjątkę odparcia . najazdu . Nspoleonana·· Ro
:,~J~ 'i~statec~nego nadl1imzwycięstwa. "
. "~o, r.
:' ~amieisctateg()na.idumnieiszegoPQ!Dni ...
,.k~ }larodoweidumy ,rosyjskiej, .bplsze.wicy
,·~nny śliH, w;t;nieść pomnik. s:wojej . własnej ··du':'
j.~sz~ze ,.większej i .wytej sięgającej .. ' Po"
,ta;.v,lą .hl olbrzymi psłacsowiet6~~. pomyśla..
~, '::~?~p,ie}~p~d~taw~wą :ideją,. konstytucji
,cwieck~ej~ ~,ako SIedZIba . centralnego rządu
i~ż nie jednego p.ańsiwachoćbynajWiększego
ale•.. calcg-o świata. socjalistycznego. KonsŁy...

\m,'

.iqcja,',$ol\.<iecka st«ul0wivl ;' rlllcowymartyku·

.ij:~ ,tę stolicą światowego związkusochilistycz
. , . : rejJtJblik ,będzi~ właśnie. Moskwa.
'Ełhwtej

Ił

PowJnno być znąne .światu. UBllt.wist...
we go telegrafisŁy* który prz~:I. wdzięczr1o'Ć

,-'

.~

amerykansklcb,

wciąz prześladowany, weiąi;w ukryciu.,;'

f. D

i 7·

~iąCjedDą Z. ~naj\\F,iękąz1'ch~ przes2:k6d dla

sięgnięcia pom,ślności gos9()darczej~

19045 Prasowy02:ienttik.Ra:~io,wl: '.~'

Q"

W doC:łatku te~wiadc%enia socjalne tak
dr,oao kosdującenie przynoszą dostatecznej
pomocy ube~pieczonym,- . Wiadomą ra:ec,Zą
np"jak; tfuąną . do :osi~gnięeia, 'jakienli forillal . .
nościa~i ob,tawjo~~1 i j~k niedbale ~ykODy"
waną jest, np. p'omoc. takiej Kasy Chory.h.
Zb,t" wielkie· są kosztawła$ue.w instyta
,ciach, ub~:tpieezeń socjalnych.· - .1'ańs~ym
kOtlztetą mO,inaby cł.aleko wi~lCejzrobić#

'20~OO

20.15
21_1?

Feljętón
lV!~zyka ż płyt:

Skrzynka pocztowa'
ze. Lwow.a

22,.10 Koncert

'

00= :;;; ::_ ::

,i ,

I
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•
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Podstawy społeczne i ekonomiczne
Francji współczesnej obrazuje 'tV swym
artykule znany ekODomistafrRllcuski,

prze.1.ornie przez francuskielDSŁyŁucje banko
we l oszczędnościowe, kapitały są żywą siłą,
chroniącą kraj przed atakami komunizmu i

A. Le Page.

paniki.

Jeżeli Francja za.jmuje w dobie suUeią ...
cego ~ryzy~u. ekonomicznego i walutowego
P02YCJ~, klare) zazdroszezą jej inne p~uistwa,
zawdzu:i;cz.a to· przedewszystkiem pracowitoś"

U nas oficjalnie się stwierdzał że drobne
przedsiębiorstwa, inaczej stan średni, są niepożądane d~a państwa i dlatego rujnuje się
go nietylko podatkami i wręcz nieprzytomne~
mi śwIadczeniami socjalnemi; ale usławodaw

.'eii z$ysłowi- oszczędnQści swych obywateli.
s~ołeczeńshvo fra~cuskte składa się przeważ
z
z~. d~obnych kapitalistówJ którzy za
dawalaJą SIę skromnym bytem i staraią sie
zawsze :vYdawać nieco mniej, niż zarabiają, ~
. NaJlepszą ilustraeją francuskiego - społe"
c~eństwa, odbiciem. jego fizjonomji, jest analiza podziału majątku narodowego, który moż..
na wyązytać ze sprawozdania ministerstwa
fin-ansQw owplywie podatku dochodowego

.Dle

g

stwem trącącym mocno \Vschodem.
Bogata Francja jeszcze nie ma świad
czeń socjalnych, a uchwała parlamenŁu(w
ub. roku) o malutkich świadczeniach sQ(;ja 1nych (7procenŁ listy roboczej) jeszcze nie o~
bowiązuje - za to biedna Polska pIaci _30
procent! tam dobrobyt - u Das nędza, tam
ustrój kapitalistycltny - u nas antykapitaU..
styczny. sanacyjny.
(as)

t:

i, tiku z

II

l .P
.~om~n. Dm,o~ski,

omawiając w swej

statnl~J ~slązce SWlbtowy kryzys

0-

gospodarczy

~ą. n~lwlę~sze. zło uwaźa to. że więks7.oŚĆ po

htykow

za rok 1930.
Podatek (lochodQwy za rok 1930, tak sa
jakz.a rok 1929, obliczany jest od docho
d~ ogólnego netto, J:' rzewyższającego sumę
10.000 franków' rocznie. Otóż zadeklarowana
w . t:ych , wai"u~~ach suma dochodów sięga 58
n111]ardow franków rocznie. Dochód ten dzieli
się pomiędzy 1.857.713· podatników, tak. iż
przeciętny dochód roczny francuskiego poda~
tllika wynosi około 30.000 franków rocznie,
W rzeczywistości gt'osfranctlskich- po·
dalnikQw (około 75% ) rozporzadza dochodem
poniżej 30.000 fr., a mianowicie: 882~942 po'"
datp.il\ów, ..t. j. prawie. p(}łowa ogólnej liczby
posiada doc119d, sięgający od 10.000 do 20.000
fr. , zaś 503.270 rozporządza dochodem od 20
do 30 tysięcy franków.
Dochody powyżej 50.000 franków rocz ..
llle pQsiada 183.083 p~datników, a z tej licz·
by tylko' 806. (nieeały więc tysiąc) dysponuje
dochodem rocznym powyżej 1 miljona fran
ków, zaś 2.522 podatników posiada roczny
dochód w sumie pO.wyżej 500.000 fr.
Przegląd tych cyfr \v~..{azuje jasno, jaką
rolę odgrywają we Francji dochody średnie"
go stanti. Widać też z nich, jak niewielką
stosunkowo rolę w masie podatkowej odgry'"
wają wielkie fortuny, których liczba ogóina
jesLmnie~szą niżby się wydawało. Podatnicy,
płacący podatek od sumy dochodu powyż~j
300 tysięcy franków, przedstawiają grupę spo
łeciną o dochoasie łącinym 5 i pół miljarda
franków rocznie, co wynosi zaledwie l/lO
częśćogó!nej sumy dochodu narodowego ..~
l ctóż d właśnie podatnicy (6768 osób) wpla
cHi do skarbu l miljard 236 milionów fran...
ków poda\kep.v, czyli przeszło 52%
sumy o"
gólnej T.,-\"plywów z po d atlul dochodowego.
Jak r."ynika dalei ze sprawozdania mini~
sterstwa finansóv.,! l;czba pOdatników, rozpo·
rządzają cych dochodem powej 2tHJOO franków
rocznie wzrosła w rok-w. 193U w porównaniu

mo

H

nIe Wle, jak gospodarstwo narodowe
z tego ,kryzysu wyprowadzit.:. Dowod-em tego
całkOWItego nieorjentowania się w svtuacji
jest fakt, że aby siebie ratowaę nakłada sie
nowe ciężary podatkowe na przeciążone ju~
świądGzeniami społeczeństwa .
.t~.kłJrat taki sam objaw spot"kamy u

nas.

Rząd płk Prystora szturmuje za wzięcie
długotrwalyul kryzysem ~po
leczeńśtwa o pieniądze. Miljard złotych zale·'
głości poda tkowych prżyciska do ziemi pachy

do wyczerpane-go

lone barki pQc1atników, a tu vvciąż leSlzcze na
kłada się nowe podatki.
Bierze się przytem pieniądze. gdzie się
da. Podwyżka cen

ząpałek nałoiyhl
18- sto
miljonowy haraCZJ fundusz drogowy 48-mio
milionowYi 10 cie procentowy dodatek do podatku dochodcwego 9~cio _milionowy; podwyż
ka stawek emerytalnych lO-to milionowy; po..
datek od kart do gry 1 i I!-ół miljonowy.
A więc już 96,6 miljonów zł. nowvch
podatków na;ożyłą. w tym roku większość ~sa'
nacyjna W Sejmie na społeczeństwo. I to w
dobie, kiedy najbardl:lej rozsJ'alał kryzys gos·
c

t

tworzących się dzięki v;.:rodzonej oszczędno
ści francuskich klas średnich. One to twor:z:a
ten mocny i trwały ftlud6tffi c::nt, na któryn~
c

opiera się zaióvv'no. dobro ... :. I~ rancji, jak
jej ład. i spokój sPOl~CZDY. /~dministrowa.a.e

wali jeszcze nowe podatki od piwa, wia. mio
cłu. Mówi się także o opodatkowaniu posiada
czy mieszkań. którzy mają w~ęeej, nit dwu
sublokatorów. Zresztą kto może wiedzieć. ja..
kie jeszcze nowe podatki wymyśli·- m·fIlister
skarbu i jego 4 .. ch wiceministrów.
Laprą wdę trudno zrozumieć, do ~zei!Q
zmierza polityka podatkowa Rządu p. Prysto"
ra. pis:ce gnieźn. Ił Lech". Przedstawiciele min.
skarbu i publicyści sanacyjni twierdzą, że da
równowagi budźetu. Ale jakiego budŻetu.? Cz:y
do sumy 2450 milj. zł ł którą Rząd p. Ił l'yst~
ra, zaraz r-o objęciu władzy. wykroił Z fikc:yjl<lei sumy 2366 milj. budżetu p. Matuszewskiego? Alei, sądzę ze stałego rr:alenia wpływów
skarbowych,- które co fmiesiąc są mniejsze.
b~dzet w wysok;Jści 2450 milj .. jU,żjest nie !'e§
alny, Naj'.vyzej 2 miljar: y zł. będzie· mó~ł:w
tym roku skarb wycisnąć ze społeczeństwal
Pouczają Q tem dobitnie miesi~c~Ile wp!,y~
w~

pa-

Jesteśmy najmocniej przekonani. że·
ciągnięcią skarbowe Rządu, zmierzaiącedo
zrównoważenia budżetu wysokości 245J miljo
nów zł. drogą nowych stokilkadziesiąt mili.
podwyżek podatkowych, są nierealne. Jeżeli
się bowiem kilkadziesiąt miljon6w wyciśnie
na drodze podwyżek podatkowych i nowych

podatków to przynajmniej o taką· samą sumę
Ale te 96,6 milj. Ilowych ciężarów podat zmiejszą się wpływy ze starych iródeł pgdatkowych nie zadowoliło ministra skarbu. W kowych.
Z próżnego i 4~c;h wiceministrów skarbu
tych dniach są,nacyjna większość sejmowa u ...
nie
naleje.
!-\ że nasz organizm gospodarczy
ch,;aliła t. zw. podatek kryzysowy, który
ZWIększy ciężąr podatkowy o nowe 44 mili, coraz mor;niej upodabnia się do pustęj b\,\telki
zł. Z poprzednio już w tym roku wprowadza świadczą rosnące stale zaległości podatk/~wałl
nemi podatkami daje to nowe 'obciażenie w malejące wph wy skarbu f gmin mieiskic.h i
wiejskich, spadek: składek w Kf33Q;ch (~horycb
sumie 140.6 milj. zł.
•
,
i funduszą.ch ubezpieczeniowych.
.
Ale przecież to jeszcze nie ws;;;:ystko.
Zresztą wtedy tylko mo·żna naklad'ąć no

podar(~:!.y w

Polsce.

Posłuszna sanacyjna wi~ksz(,)ś(: sejmowa

.m.r"m:'n~~~~j:~f;;i'S~~iB

uch-

___•

we ciężary POd~1tkowe na społe.czeilstwo gdy
jego warsztaty dobrze prosperują. lub gdy są
widoki na ożywienie zycia gospodarczego. Nie
stetY, hczba bankructw poucza, . że warsztaty
nasze nie dźwigają się~ a upadają a chmury
- na międzynarodowych rynkach zbytu. grożące
zmiejszetllem WyWOZU naszego· węgla:iprodu..

któw hodowlanych, nie wrózą oz-ywienia ;,Ź.1~
cia gospodarczego w Polsce. Nie ma· 'wi-;O
P~dstawy do nakładania
nowych' P9,~at...

k uw..Lawsze

głos;Hśmy na teru miejscu. że
kryzys w Pol:iice ma swe źtódłownadmier...
nych ciężarach publicznycb 1 nałożQt1ychptz~

z r. 19211, .
\X :·i. ystkie więc dane stwierdzają niezbi..
de, że Francja jest idasyr.:zną ojczyzną śred~
nich foril1n ~ dochodów Podtrz;yn1ywanych i

r to

8potka nIe Gandn nIego
z

A~akbanem

Rit~ w Londynie odbyła siękonfe
rencJa Gandhiego z Aga~Khąneml przywód.cą

WI h.otelu

iDctviskich m,achomCitta.g..

państWC1, gminy i ubezp,eczenia na rlasze wu
szŁaty La wysokie mamy budżety, zaszero~
admLnistrację, fylko w zmniejszeniu budźr
tów, w redl,lkcji administracji państw; _gmin i
ubezpieczeń widzimy właściwą drogę do wyj.
cia z kryzysu. Nowe ciężary poda.tkowe' l ~
parte trzymanie się zQwysokich buc~etów opÓ
ioiają wyzdrowienie gospodarcze i flllanSOW8

Zamiast nakładaĆ na społ.c.zeństwe
nowe ciężary, trzeba oszczę3zać. Oizczędaćł

Polski.

Ulzczęd;t;ać!

•

Wy

l

W miej!cowcici H8nn~ na

dymisja

północnych

Mó'rawaeh, oraz w czę5e! Sł()waczyzny

f

gl'3';..

• iczą.cej z Morawami dokónalilJ.o 'iłl tych aniach
Izeregu poważnych wlamąń ka,$owych Oka<·
Stało sie że zblfOdni~zych· tyt.:b czyn~w doko ..
<

nała

banda

zuchwałych

włamywaczy~ktorz1

IplondrowaH eały szereg urzędów po~:tt()wych
j\"·t.tJinnych. kas ReHfeisena i t, p.
F 't> li ej a WdfOźyWS~Y śledztwo w tej Ipra""

.ie zaaresztowała
kierownika bandy

wł~mywac7..a

włamywaczy.

tamy:

,,\'1/ śr(:ldę dnia 26 b, l'n. !O godx. i 7. 3a
przy uli,~y Ka?;imierl.'" .}arol.l.hQwskieg~} nr. 80
Iilprzedam publicznie naiwiętf?j daiącem~ta
D,atydHl1I8Stow ą zapiała figurę Serca JeZU$Qs
w~go U.50 n:~, wy$Ok~}.1

Plasze4llkę~

Płaszenka

ze:tnat iż jednym % najbard'ziej odpowiedz1f!!
lIlyc:h i,ego towarzyszy pt'scy jest Rosjanin na"

o

wiskiem Iwan. Romanow, który zbiegł &woj.:go czasu przed bolszewikanli z Rosji i przedosławszy się zagran1cę1 podawał sie za
łzlonka b. carskiego domu p::.nujacego.
Na. podstawiedallyt;h, udzielonych prze~

DURSKł
.I

KOtl'lornik Sądowy
w fł OZt'HtO!U, Szt·:un:al'zewskiego 12.

1141

Prawo wyłącza tego r.odzaju przedmioty
pod lkyŁas;ji --... ale to jak w Polsce ...... Pl&
Wf,') $woją drogą a s(~kwestr.atl')(.' .sW()ją.

Pl~$zel1ke, żandarmcl'ja. wykryła siedzibę Go»
~ego Rortu;}.nowa i rÓwIJ.ież go at~e$ztowała.,

:1!

Czy jest on istotnie w. ks. Iwanem, c:don,kieDli
b. todt.inycar$kiejf nie zdołano narazie u.gt.a~
lić. VI każdym razie ,jest emigrantem fO:syjs'"

Tak robatzki kochane. Pan BOi wyiQko
a Fa':iudsld 1.V RUn:UlUji. u

tir.rd, nO$z~c,m nazwisko ł,<oau:ulQW
~

Up

Ij

•

IDalllr

'lltnieją tYH<(.v na. pąpierze~ coprzY1:n aje na"
wet prasa sowiecka,
.'
'

Powodem tego :iest i.::h~rakte:ry$tyc~p"'}·o
.yjska· apatja, lenistwo j biet'no~ć kol~Jal'~?Vf..
\1lIraju proletarjeckiego(-.
. .. '.
'.
. Na licznych sta(~jac.h ""-jak donos~ ,kor.
spodent .,Tirnesa" ~~- stoją długie sa:erejl '!a"
gon6w ll~iadow anyeh i pr6żnych~amul.~c
ruch pociągów. Na stacjac:h panuje brud :nIesły(:b"~ny. a niektóre wagQtiy są dO,ta.go at(,;4
pnia zaiJluskwiQn.) że jeździć niem! nle <:b~
nawet CZłOllkowie t. zw .. jjlbrygad,l5zturm~"

ka, U nas przeciętny :robotnik~ jest. więcei
delikah1Y w ,taBunku do swoich znajomych
.niźeHinteligent franc.uski. Nikt nie przywita
tłię # Pole:ce M:e swoją zoajomąpodailiem· jei
lewej r~kif a we Francji, wtyU'l kraju Ludwi'"
k6w~ Wersalu. Luwru i tp jest to na porząd..,
ku· dziennym. Wprawdzie i d:1!iś jes7.:cze pi..
,. $:le p~ Renaudej, ftanctlZl chełpią się delikat...
. nenl .n ułoic:;niem·, ale to są tYiko odruscy r.Hl·~

wycb:'jjwających walczyć :,t. Diepor:z~dk:amll
palntjiilCemi na koleji:l ch Jow~f$ckiCh,

k.tóre nie Inają żadnej wartości.

l;'oslugiwanie się nożem przy jedzeniu: rybY$
powszeu;~hnie uwetane jest za brak wychowa..

a we francji nikt na to nie zważa, panie..
Snowdent kancIeri! $IIką.rba..
nieazkodzi. to nikomu• .często słyszy się
''W'9Igarne ro~mowy i podniesione tony przy
•
l_da IPosobności. Ludzie zapornniełi~ że moi.. _t!IQ; In' Uli • _liliI l i ' nu
D~ mówić w tonie· 8pokojnym"
i na wet powieśGi w miesięczn~ku przedewsz,....
Są lud de, .ktorz1 proszą gospodynię do,· stkiem . diate~o~że niestać go było na ho..
InUQć:lr. ktÓl'eg08ą zapro8zeai aby im z82:rala norarja, powtóre zaś dla tego ie wiedział
apoteM przez _aly C2:as prowadza rozmowę sam najlepiej, co pr:,,;yczyni się 1do poc7.ytności
, . :lprz,.godn~ znajomą. .
..
pism, Jedna Z jego powieści p •. t. .,Błękitna
.
Inni dłubił\wykałaczk~ w .xębaeb rów.. droga, &4 przye;porzyła miesięcznikowi 20 tys,)
lIiOeześ.nie prowadząc· flirt.
abonentów.
:; Seruludelte' W;$:t1stkie: :d.emanjeryprzy ..
Przez cały czas SWGi nadzwyczajnej kar"
~i~tde·~zb,t·wielk.i.mu' . p·o,piecbowi,,, ruim jery, kiedy to bywał kolejno właśeicielem
~~JU.ł,je~1o>. .
,..
wielu znanych i ~tarych pism. trzymał się za..
,.,
~
l':ssady pisania i drukowania .tylko rzec.zy
chwilowo poc.zytnych, achoćniggynie spis..
• n się bradnemi sprawkąmi, aie .miał tei
ideą,łów, nie pracował dla wyższych celów.
B~dąe :równocześnie właścicielem wielkich
magazynów kolunjalnychi ,V82'et•. handlował
d:iennikami jak herbatą i kawą.. '
Ciekawy ten człowiek obdarzony pra.w...
dziwymgenjuszem finansówym. pozostawił
n:aajątekprEekrąc:r:aittcy 20 niiljónów dQlarów.
Niedawno zmad zn anymi1jooer iwła$ci..
R:zęez eiekawa, ze jakkolwiek miał on
ciel kilkunastu gą.zet. James Monłly" Historia krewnych· (do końca życia pózosfał .starym
jego ,iyeia jest niezmykieromantYC7ó~a i peł~ kawalerem) <:- pozostawił im tylko . skromne
. . iście ąmerykańskiegOl'ozmachu. . .... .. .•. leiaty~. całą zaś olbr~ymią . fortunę pn:eED,aeaył
Mając la.t 28 przyb yl Moncy ~ 40 dolara.. na :ro~m.aitecele taaukowę, filantropijne j bu•
• i. I:arobionemi na posadz,ie subiekta w' skle- .manitJ;rne.Nie, zapomniał również o d:deuni ..
pie kolonjalnym. do Nowego Jorku i założył Ita t zacb. Pr:tezna4zyl . mianowicie 2 miljony
.i~łięeznikf którego był redaldor~m~ wydaw.. dQlarowna $tw()l'zeI1ie W Nowym 'orkupr2.,....
• ~ i".a~:hlysn..". Rital sam wS.:i7,1tkie al't;rku.ł, t.~:w d1i.,":tyGh .••:tdohty'ch dopra~,.
I

<

•

•

,.•..

l

.

mać koleje s()wieckie w stanie przykłądnym,

rym skarży' się na: 2:upełny :z:anik i1rzeaulQ$ci
we FranciL
..'
StynJ).e są "wanjerytraneuskie"\alezu"
pełnie inaczej wygląda ta ",gtzeczność dC ~blis'"

",ia ł
waż

.,

Wciąż obwies:zczatlie iwiatu przez 'rz,d
sowiecki reformy l ~ąrządzelliaf mają,ce utrzy."

Znanyfrancu$ki, dzienniktlSrz J6zef Re'"
handel, zarnieśdł w ttMatin" felieton W kt6 ...

wjer.zc:J1Qwru~~

ia

1.'\:iZWOJ

Wtorek

20

i
KALBND

!

ł'ł.!'.'!'

jO

.,

~. paźdz

wtoren:

i

BZY
Jan Kant.

'fEATR'Y:

KINA'
\VODE\VJL -:... Scothmd Yard
CASINO '"'- A:rał( Anl!entu. •
t'ORSQ"
ł W .
'ó.• . ~ --- l
obronie prawa.

(a) ~lichał
Janów p <,n..., iatu

mies~kanic(~

s~yrn patrol polkyjoy na l"lucu Urł.bn~o'il!łgłti!l!SI!I!I
zwróci!
na i.ołniel'7.Q,
wtl:ym czasem
mimo ~;ł'oty z paHn:~ na jednej z umiefitt,";'10'"
wojsku i
nyc:h tarn ławe'k
Piotfb:~ wie,
Zołnierza zah'zymano i p:r~eka~lino ,iau'"
p n:ed
\Vojdećho w" darmeri 1 ł przyczem okazało się~ 'ił:te spoatrq",
ski. opuścił ~~''Y'!''''U7''',
wojskowe 1 ::'enia policji były słu8zne ~lbowiem ~atr~:7'"
1
zbicei W nieznanym
W~7.C'zęte za manym bl ł ~.... htśnie dezerter
Wojcieebowak:i
nim poszukiwBniR ;'."YL.·.(:.,~a.~I"''; niE dawały po- Micrhat którego też żatn.ymano do d.yspoZycji
zytywnego wyniku.
''''''''''''''''''- W dniu wcźa;aj ... Sę:du..

,WSJ

fH'Zęd

niedadu służby \'\.'
Legionów w

1

n Nie$tl'li$rte)

:0.8. tniJ' osć"

LUDO \\!Y -- lal' !Ilitości..
ODEON -~. Scotland Yard.
BA IRA -- ZoltaHcv kaoitan
CAP lTOL --, Orka;'
,
CZARY -- Fłonący siep. Złodziej z Bagdadu
GRAND .. K1NO- Dziesięciu z Pawiak~.

LUNA--,,· Milioner.

.11.

(a) \Volf 1
wicz. prowadza w
wicza 13 fabrykę świec.
wała :niezbyt dobrze. ,:J"-',_ .... "'.,'~ ...... Jbl\""'"
ku kapiiału ł wohec

w

nowił znaleźć
.niędzy dla rozszerzenia

rancję hipoteczną, WYIJlagauą
starczające poraJiny.

f\,1~MOZA, - Pod dachami Paryia
OSWIA"rO\~/Y= ~ Dla dorosłych:
lyen. Dla młodz, Odszczepieniec"

Jakoś

PALi\CE -:- Kan.1ił.wai

PRZED\VIOSNIE -- Odk upienie
RESURSA --Pieśu wieczorna.
SP LENDID: - Sekretarka osobista
SŁOŃCE -- Mesalina
SPOŁDZIELNIA'Podz wrotni kowe s?aleńłihwo
ZACHĘTA - Skąd niema powrotl.,i

w lipcu

ro:po

G

czął pertraktadę z l\.b:nunem t\tlos;zkiem
fesosrkim, właścicielem
przy ulicy
lińskie~o 43.

W dniu 24 lipca 1925 r,
wicz f w towarzystwie Pawkt
uy Rynek 12) udali się
skich, gdzie pl'zedstawili
fa Vacuuw on COIDPany'\
ma ,. Vacuum

Pro
Ki..

mali;. Le\'llko"
(\Vod-'
Profesor...
dyn~kto
iż fir.

$lJ

Oil Company"

prz'y

dostawach dla

.~

I Et
Warszawa, 19 paźd~iernik
. Walut y: Dolar St.. Zjednoczonych 8 86

Derwizy:Flor~;mdja

,362,75

Londyn

J

34.58

Gdańsk

i 15.00

Belgia

125.60
8.918

Nowy Jork
No,vy Jork (kabel)

-8 s923

Paryż

~35t14
26,42

Praga
Bukaresd

5,32
115.10
239f OO

SZWii}Ca:r,je

Stokholm
Włochy
Wiedeń

firm. obecnie wymaga
zabezpieczenia hipotecznego. wobec ~zego
przeprowadzono d~ e F!: 1. ywnie pertraktacja, na
mocy których m;;dż. t rnfęsorscy odstępowali
1/6 część swej pose.sji przy ulicy Kiłińskiego ..
dO 43 na rzecz małżonków Lewkowicz, a ci
~z2mian dopuszczali ich do
w fabry,-=e,
świec.

NasŁePDle m,a.h~onk(;lWie Profesorscy i
małżonkowie Lewko\AJicz, w towarzystwie pu
średnika Szfainsznajdra i rzekomego dyn~kto
ra Bartosza udali si4ł do rei(~nta, gdzie spo"
rządzono trzy ~kty: pierwszy o cesj;, ze stn)~
ny maH:onków Profesorskich na rz~::cz małżon
k6w Lewkowicz z 1/6 części domu przy uL
KiHńskiego 43. drugi zabezpieczenia hipoŁe cz

46,40
}2S 40

L

<I

proc.

8 proc.

L.Z. Vlarszawy 50.00
L. Z. Warszawy 62.15
L~ Z.. Kielc: 59,50

Ł.i proc.
8 proc. L. Z. m- ŁQdzi 60,00
1~ proc. L. Z. Siedlec 64,50
lO proc. L, Z. Radomia 65$00
10 proc. I'.., z-..... m..
. LUbl'lua 7tpD

Siła i

. Lilpop

Swiatlo

Węgiel

m....

pod

"łPIf

I 1_

kołami

sarQochodu

B

{a} \V dniu. wczoraj",zym w godZH1::łch.
'.
h na SZOSl:;;
. - mię
. d l)''.' O l.\.)<.l~"
...,~~.,..,.
po ł UdU10VJVC
b l . " ·"14
, . ł"
.. ,) I.
i Łeczyca •2;darzy
~Hę straszny wypGldeń..

!1

. Oto' z t.t;czycy do OLorkowa zdąiat ,sa,.
mo chód t~d 82761 proV;iHizony przez . sz,)f.~rQ\
Kołodzieisklego Jax'Hl f

Łodzi, przy

7.

San,l;)chód 'l,al;;;.dowany był b~lami pa~
pieru. Na:3 kilometrze od Ozorkowa, 5:Hlmf.ł-
chód jadą;:. dość szybko wymijał wóz ,t:hłop ...
ski ł kt6ry własnie wyrnijał z przec.iwnej stro·
ny jakiś rowerzy~ta.
,;,
'
Nim szofer zdołał Się ZOfJeotowac i
wstl'zv;:nac IUaSz.ynę,

S:H;Hochód

12/15

Tendencja dla pożyczek
8otniejsza, Tendencja dla list6w lastawnych
ui~~o ;al()(~niei$<i-a4dla akcji mil'.lhnaJ,:t).a.

na

Łęczyckiego.
Zwł'uki tragi~ zt'lie unadego

powiatu

zabezph~c~Q~

no na miejscu do czas~ zejścia kOlnisji tłądtl
wej Szofera Kołc,dziejskiego policJa. altesz;to"
wała i osadziła w
włądt: śledct.ycb.

więzieniu

mjfi~'fll!

POBOŻNE

17,;00
pailstwGwych

wjechał

cykh~tę. tnia~~dżącgo t>wym cięi~rem . wrł\:I; :1
maSl.yl1ą
Z pod k6ł wydobyto Jedynie zma~
sakrowane z.włoki. Natychmiast przybyła "na
miejsc.e policja, która ustaliła, iż zabitYln '.' jest
2S..1etni Walczak Stanisław ze wsi PelezY$kai

dY$PO~1Cii

do

'.U

J

nr

![.II III

ZYCZENIE

zastą9ic 100 robobłi,...
k6w"!
Osony l dla których przyjmowanie
"Szkoda że nie \'vynąlezion.o jeill,cte tn,a
proszku stanowi pewną ~rudnośćf mogą
szyny. któraby zastąpiła 100 bJPująeychP·
wać 'Proszek nKOGUTEK"ttIvUGRE...
MANIEttY
ERVOSIN w formie tabletek wOpą
Jesteś
niegrle~z.ną
dz;iewn~jink4. Heba..
kowanie po 20 tabletek w pudełku Ce.Będ,
cię
musiała
wyslar::
do
jałóego1:.'enS\onłł,
na ł zł. 50 gr. -- Ządać tabletek" ~ogu"
tu, żebv$ no.brała man.ier,
tek Migreru..,,,,Nervosiu'" \'>I~ oryginalnem
Więc s:ądzisz, mamO i~ W d.QW\l n'DlaG
kowaniu G~se
.G _ _ _ _. .

"M.aszyna ta

l1Q;OO
35,00

ulicy OHm

ct.mskiej l L

Wf'

p

A k ej e:
BRuk Polski

4

h

Obroty śrędnie. Tendeneja ~rzeważnie
ł1iejed vJH~aJvlark~ niemiecka (banknoty)207 ł OO ~i
DOlar gotc)wkowy w obrotach pozagieldowych
8,86
-.
Rubel złoty ~55
Gram
c,łtystego złota 5,9244
l· apiery procentowe:
'1 Pt oe . Poz.btubilizacyjna 54.50
:3 proc. pó.ż. budQwlana 31,50
&,t:.
4 proc poż. inwestycyjna 75,00
, .5 pr.oc. po? konwers;yjna. 41!25
Cbcac nabyć proszki od bólu gło"
10 proc. po.~. kolejowa 103,00 (w proc 1)
wv z "KOGUTKIEl\'l" ~.rVligreno~Nervo . .
8 proc. L~Z Banku Gosp. Kra.iow. 94,00
siilh należy żądać takowych w ory~i!la.l ..
8 proc. oblig, ;Banku Gosp. Krajow. 94,00
nyc" opakowaniach Gąseckiego, :,:.nai.1y~h
8 prOG· L.Z. Baaku Gosp, Krajow. 83,25
od
lat
30. Przy... zakupnie proszków
:z "Ko
'"
•
Ii
7 proc. oblig .. Banku Gosp: Krajow. 83,25
autkiem
Migreno~NervoSln
zwraCa]Cle
1 proc. L"Z.Banku Rolnego 94.00 (161:68j
~wagę ;a ~op~'kowanie i odr.z~c~jde ~'"
8 proc. L. Z. Banku Rolnego 83,25 (w proc)
porczywie pOleCilrie proszki łucząco 00
7 proc. L. Z. Tow. K. P po!. 69,7'$ (w pi"O~)
naszych' podobne. Ofygina~ne ~~ako\o"a..
4 proc. L,__ L. Ziemskie 37.50
nia po 5 proszków ,_. _. pudel!.;,. 1':1 grosr:y

5

ze stronv małionków Profesorskich
nieruchomosć 'ich dla fabryki świec, oraz. tru
ci przepisuiący polowę fabryki świec ze str~
małżonków Lewkowicz na rzecz !'tudiotl
Probsorskich.
dwa akty podpisały obie ~tro"
ny, natomiast przy trzecim akcie Lewkowics
dyskretnie się ulotnił. pod pozorem, ie iesł
piątek i następuje sabaL
sDosób, LewkowiczClWic we~z.h Vf
~
dum u, uzyskali zabezpie'"
nie dają{; nic w wzamian.
Profesorski WÓ\VCltłS udał sic doOrzę"
du Prokuratorskiego. który pociągnął małż on
ków Le\'ltkowicz oraz Pawła Bartosza dr) od·,
powied:tialności liarnei zą oszustwo.
\i/ dniu wczorajszyrn Pawel Bartosz. 31
letni Woli Lewkowicz i 31 ~łetnia Szejwa L~w
kowiez
na ławie oskarżonych w S~\...
dzie Okrę~owym w ŁodzI.
Na rozprawie oskarżeni nie przY:l.nali s~ę
do winy, Lewkowicz ;,,,,,jaśnił. ii aktu. nit::
podpisał, ponieważ Profesorski nic chciał \1%
nać 1800 zł.
wpłaconych mu na p 0
czet kupionej
domu. BctrŁosz zas Itwiflt'
dził f iż nie podavvał sic La dyrektora "Vatuum
OH Compan;/\ a jed)'n:e Lewk{Jwiczowie
przedstawili go za takiego.
Wyrok zapadnie

alu

ich

nie tQ.Oi~

Jn/)ie

N h1stety

~

t
I
nie nakaz
i

ugaszono

.r
Ci.,jQt'ycn
1
(a) W l&bora~ol']um Kasy
rut
Łodzi, pl zy ulicy Piotrkowskiei 81 wybucht
po±ar);
tak 2wanei suszarce, Oaie{l spostrze
gli pracownic;y, ktorllY niezwłocznie przy uŻy·
Citl gaśnic pożar w zĆlrodku stłu.mili, jeszc.ze
pf:::edprzybyciem 2,aalarmowanej str.aźy pożar
nęi. Str;;:" t Y spowodowane pr7ez pożal' wyno ..
.

w

$zą'okolo leGO zł',
Prży<;~yny pl)ZarU narazie nieustalonej
Dochodzęnie w kym kierunktl prowadzi po'"

lic;ja.

~raiemnii~ZV truD oa

torze'

płatniczy

{aj Do lecznicy Kasy Chorych przy uH... który choruje ..n~. furję na skłlŁek odmowy ~
cy Bedna~skiei 7 ·pr7..ybyI 30=letni Jl1rkiewicz stał ataku fUrJl l począł d~molować 1.lrząd~
Stanisław zamieszką.ly przy ulicy ~rysockiego nie lecznicy, a następnie f4tucił się na dr S*I
13, ]\lrkiewiez był chory nerwowo iskierowa pitD. Szaleńca obezwładniła słu.tba lecJnlej
no go do lekarza ordynującego ~ tym dzial~ równ~cześn~e ~aś w.ezwany le~au: • pogotowJ
dr. Szapll'o. Ponieważ jur:kiewicz .spóźnił: się zalęclł nałozenle kaftana beZPlef:Zenstwa i J
z wizytą, lekarz nie cheiał go pr~yjąć i pole~ spokojonego" nieco furjata pr:e;ewieziono di
<:ił mu się zgłosić dnia lla$tępnego. Ju,rkiewicE domu.

.(a) Na torze koleii ,Łódi..-J( ~lis:f, na od ..
'd1.lku ,rtl!iędzy Pabjanicani i Łaskiem w odleg"
łQŚCł 4 kilotnehówod Łasku, dróżnik kolejowy ebchodzą~y powierzony sobie odcinek to ...
rrU znalazł zwloki niewiastYł liczącej około 22
(a W poczekalni na Bałuckim Ryn.ku.
łat . :ze zmiażdżoną głową oraz odciętą ręką, padła z wyczerpania i głodu. pozostająca bez
, Zwłoki przewieziono do kostnicy miej- praey i srodków do tycia 62 ..1etnia .sobczak
$kiej W ,Łaskl.l j Rówooezęśnie policja prowa' lviarja be~domna.
dzi dochodzenie, celem ustalenia identyc~noś~
Chorą przewieziono do zbiorni mieiskiej,
d, zmarłej, zacb odzi bowiem przypuszczenie,
Drugi podobny wypadek. miał
miejsce
izpopełniła ona samQbojstwo choć Ilie wyklu
caona jest i zbrodnia,
j

(a) Wyjątkowo ciężka sytuacja
w prze
mygle i handlu spowodowała. iż cały szereg
t1~letni Antoni Tou1aszewski, ,
, . Dnia 1.7 sierpnia tb, inż FinkeIstein pole" przedsiębiorstw ulega likwidacji względnie zo
staje zlicytowaEla lob znajdUje się pod nadzo
ci.ł:zainkaą.9wać od jędnego zklijent6w 100
21 Toma$~ew~kl po chwiHwrócił oŚwiadc:?!a .. rem s.ądowym.
Niemal każdy ;z zlikwidowanych lab zli..
jąc,iż nie ząinkęsowal nale:zności, Po raz dru
cytowanych pr zed!;iębiorstw ma wielki
ago
~i tegoż dnia Tomaszewski wysłany został 2
podatków j
32 'zł dla óplaceniatelefonu, l,tej sumy nie nek dlugów bądź to z tytytulu
wpłacił, leczzabra.ł, .}'ą~znie 132 zł i więcej do bądź teź 2: tytułu nie uregulowania naleŻIlOŚci
praey' nie: wrócił, Na skutek zameldowaoią po prywatnych.
l~c:ja zajęła się osobą Tomaszewskiego i pocią
gnęlugo do odpowiedzialności karnej,
.
W dniu wczorajęzym Sad Grodzki w Lo'
'dzi po rotpozna~iu ~prawy skar:ałAntoniego
Tomatzewskiego na 3 mies, więzienia. .
.

Nieszczęśliwy
(a)

,w' fabryce

l\:ypadek.

Stillera, przy ulicy Piotr ...

kowskiejl04~ miałmiejsc:e nieszczęśliwy wy
padek' przy pr~cyv ofiarą któregą padła zatru
dojona temżerobotui<.~aPapiernik
Zofja
mieszkała przy ulic-y Szopena 4"

za

,z~

Sądy zawalane są sprawarią,karnemi,

?s!.

k.t.6re:nie 'dos~~r.czY,ły, PI'zęd.'ml,ot6w.. d?,' he :.• .
eJ i a na wet wyznac:zony został
spe51alny
dęn 'd:zie* W tygQdniu dla. r07,PQzn~nu.\ ty.
spraw.,

ich

tli

18

Sami m,aistrowiezajęlisię. 9ąraż~ew~
(a) Jak to podawaliśmy skutkiem strajku
piekarzy, któr'zy wieczorem w ubiegłą niedzie kiemby nie tracić klije.fJ,teli i zarobkowo
lę porzueili Pl'acę, daje się odczuwać· zwIesz wą str~jk1j .zajął się lnst.'ektor . Pracy,
pI7.eprowacIzi rQkowania i:niędży . obu ,str
cza na peryferjachmiasta brak chlęba.
W dniu wczor~jszym c~eladnicy piekar~ mi celem zlikwidowania W Dajkróts~ym c~a
scy również nie pracówali.
:t.atargu,
RT_?PEZ

m

II

18 O

t go

fi
l~··
l1li

, .. Papiernik porwana . trybami
maszyny
r>f;~ędzalni9,~ej odniosła poszarpania
dionio
Jak donoszą :)isIJila zagranlezne - jeden
raz potłuczenia ogólnego ciaJa. Wezwany le~ ',~ pi ofęsox-ów UD. ersytetu tde,deńskiego, do",
karz pogotowia ratunkowego po nałożeniu o", konał ,~,., woe ,0 . ,wprosŁdQśv. ,,;tdczenia,
patrunkuprzewiózł ranną w stanie
ciężkim, wskr:2.eszając palce i oczy 'ludzkie. Czy wia...

do )ec~tticy~

li

zosta ją sprzedane! lub wyniesione
'XI związku z tern, w ostatnim

C le a n r zi

(a) W mieszkanjJ.,l wlasnem przy uli(!y
Brajeta 35 zatruła się przez omyłkę krectlotem
l~~letilia Janina Dzioba. Zatrutei udzielił po~
mQcy wezwany lekarz po~roto wia.

pierws~~,

Za dlu~i te kOmQftli'cy w'zględnie ~ekl:'
stratotZ}' :z~jmują, rQźne p'rz~dmiotr.~tQl'e . ., ,
stęptHe śWlą.don:l1e w:r.ględnre· meswlado

tr j zeI nib

Omyliła się

pl

uli«v

t i

i

NjeucZelWY goniee
(.a) \'\' firmie IiRadjola'\ przY' ulicy Piotr
kowskie; 88 pra<:o wal w cbaraktęrze gońca

~7~~~1

na ulicy Kili4skiego. ' gdiie przed
PUP.? padł z wyczłlrpęoia i głodu
Przybylski.5tefsn, :zamiesz;kały' na
wiej 6.
Nieszcżęśliw':~o po udzieieniu
pomocy przewieziono do domu.

domość ta t odpowią.~apl'awdzies

jeszcze nie

leo 1- oka
F

!!II'

wiadomo, ponieważ prof~'sor 111 krywa swo,'
odkry~je»' gdyż nie jest ()~O jes~czedoprow!
dzoneqo t:erfekej~,
,
.. .
. alei
Dzięki specjalnemupły'noWl~ Wye.

od'

nemu przez tego profesora. ·amaJące;~t.w
bne właśności,jakkrew; udało sięta;~O .

P\1'

żywotnQŚ,ć uciętego urnad~mu palca w
cią~u p6łn~ktl, .1 rzez ten caIYfz~s, ł pa

J'

miał normalną. ciepłotę i paznokCIe ros Y, n
~t;tlnie. P odcbne dOcl wia,~:czętl~,e' wy~ab'~tałrl~

fesor

,..

"

"'ń ·g'}ow·~

:za 1<=,;

Z QC2:.aml wy)ęteml ,""'~ <J. .' ,1 . .. . wc'
vvypadku, czh.)WH;.ka~ .,OpZy 'Y to

czasie

,
l'·'
.,.
<>trz kn ę
wraz·.z.g1.0wnerm
arter;aml'
,I za.,
.J .
n
. nie wyriaJezi,ony, prz,ez profes~ra' p1r .
'1'
"'··L
'~
., l
k
u ,;.y""'e.1,oCZ10Wl
erhWli,naLIfl;uy D as u oCZ "": ił- .s
i norr.:l~.'IHe
reaóowały V:i śW..I'adoci.. ·wana
~
u~.!I
zew1

1i

1

J'

•

'l'

<:!I

•

.

\-Xl związk.u zten:l ... pr
.. '. ,.

.,

'

':

11

'.

.'

y
. tór
s',lepcom, K •
i wieczni

. m~z .. l.wOSC wpraWlani.a oC~'
dZlęk1 temu f zostahdby wyrwan
> ••

-,

,!

Ciem.l.10$ci, kt6raiCl.l ohL:z:a., k'
.. profeso,'
, , Jeżeli WYOl!llazekwierje!1 S lego, kac zk '.
'. , .k 'd . . d
.
... z wylda ..
1 )~ Ci:: OSWia czen;a ?le:s~,",
'ludzi Il"
d'llenn'1karską, Jo w~rotce '. sle;pyc.
'

h

Pędz:it: na świecie.

Wśro(f sze~eguna.inowocześ~iejszych maszyn
pow$zec:hn~ uwagęteDoto Jeden
z pierwszych modelI &ąmochoaów zr,oku l S89~
ZWl~Cą.

. " . , .~

·lmij1r~,,~!!~~
"'0

nabycia w Adm•• RozwoJu p

,~.

t.'J

'w

pOf6wnanill dQ piekielnego chałasu i
warczenia .mQtorow·· na ulłcaćh Londynu, cizi ..
Wfi{4 wydaje 9i~ Cl$źa pewnlio miejsca, li$ią~
~e,Q_ VI ,Lond,Yttie ,:t~ pał~cątt1 Buc:kingham,

j

nast~ęcz'lPOc.t~&~ne

nieraz wid'owi'ko.Ch«_c

-.,": Znajcujemy się w stajniach JegO Kró~
lC!!wskiej Mos~i, Jerzego V, noszących nazwe
'.The Royal·Mews". 'Do grupy turystów (prze:
:'fainię z za. oceanu) zbliża się jed.en z dżen ..
t~~menÓWf st<łjący~h na, dziedzińcu z cylindra-

CIa okaZUje lodowatą,

pUJe zaszczytu. ciągnIenia karocy
królewską parą.

dworskiei z

,Zaszczyt to nietylk:o największy, jaki
spotka.ć może stwouienie kOńskiej 'rasy. ale
równięż i najcięższy. bowiem.upt'7ąŻ waiy
pokaźną ilość~ o ile się nie mylę 128 funtów
an~> a z tego sama uździenica blisko 20 fUlJt.
Konie posiadają S'Z:f:ŚĆ wspaniałych Hb:er:yi

.

,i
Zwierząt jest tu przesl:ło 60. przeważnie
kasztany. StojąrżęJem u komfortowych :ilo"
bów. zdają --się patrzeć wyniosłym wzrokiem
~. 'eiekawych przybyszów} ośmielających się
~tzestąpić progi luksusowej stajni. Szlachetne
!ęl;0maki" zanim dopuszczonębywajądo U"

galowych Vi różnych korbrach z najlepszej
skóry .,marokańskieJ, złotem WyłOŻOI.,ych.
Karoce l powozy, jakie podziwiać można
w "Royel" Jvlews"} ta rozdziął dla siebie.

.' działu wceremońji dWQrskiej,. pl"zejśćmuszą
,(iługąi żmlldną szkołę której przepisy ·Uświę ..

poważnej

ich, więks'tOlfCi

składa się Z

właśnie drobnych 1 ni}dych radości

takich
'iyciai et

ile p.rtychod·zi w ffiQrrienc:ie psychologicznym,
mcie skromny bukiecik fijołk6w większe dla
kobiety mie~ zną.częnienii wspanja~y sznur
pereł.

Siedzac; już,. w wannie, .wzięła 'do ręki
mydło) czemprędzej jeJqak o~:lłoży!a je z P9~

W1:Qtem.
..
- . ~Nie

'

ut}t-wa:e;:~mydta~Przyuieś6 ,·je do
biurafi --olśniło ją jak hłyskawicą" WSPQ1D
oienie wczorajszego ostrze'Żęniaj wystukanęgQ
przez ścianę· Mr. Beale wiedział
zatem,- że
paczka nadejdzie i jego "ważna" przestroga
nie była żartem, jak u,-':aZała. Ubrała się gzy
bko. pr~ygotowała sobie 'szklankę
herbaty,

(Wyciąć ~ zachowac)
że

którą zagryzła kawałkiem białego . Gbleba ,7:
masłem i stawi;a się w \::;iufze o dziesięć minut przed umówioną godziną.

dopiero

O wp;ół ci\? dziewiątej obudziło ją natarCZywe
d9bij~Die ~się listonosza. Nawp6ł Jesz;cże przy
tamna p~bie~ław nar2.t1conym naprędce. szla
fraczku do przedpokoju. i otw.orzyła drzwi.

Prac0dawca jei cz.ekał już
siedząc: jak
zwykle na brzeżku ~biu~ka, Skinąl jej 'pr:tYla
znie głową na powitanie i be1: słowa wycią~

do niej rękę.
-,Mydło? --'-- złipytaL
ny u;:rz'ędn~ pocz'~ąwyq -wkładaiąc . do Wycią
Zrobiła potakujący gest! otwierając zara
gniętej pfźez drzwi ręki ,Oliwji list· oraz' pakie
~ik"
'
,
zew ręczną, swoją torebkę.
~ Dobrzę nekł - widzę, że
za
Przyniosła'jedno i drugie do 'pokoiu i
oO.sltsmłia firan.ki. ~lst pisany był na maszynie . chowała je 'W opakowaniu, a to pewnl'e fisi
nafirątowy'm papierze je'dnej.· z'
Dąjbardżiei przysłany razem:! "prezentem'" , ~nazwijmy
zna;nych firm perfumeryjnych. Za:adie$owany go tak. Niech pani; ni:e dotyka mydła gQłą H;
" b)'l d.o !p;ss. Oliwji Cresswell.~ brzmial
jak kąt _. dodał' szybka. - Proszę j~ brać prze?

, .

.' Paczka dlapańi-

gnął

rżekł' niew-idzial~

pani

';IIt11stetfu'j e:
'~

·:.Szafiowną: ~aD-i.

sobię

.
pn:esłać

Sz;anowuei
. ląili.do \"Jyptóbowan:ia ,kawa,lek na~'l.egQ świe
. j:'azwalamy

~. wptQ\vś:dio:aeg o na

Kjteuiac~!'Y.

:m&tJ:Ue p an~ II.

rynek mydła

'do upię

które ~amy nadzieję' zyśka
.

' . '

1.1

,

'flJaktól.lPtzejt.fii~l" - potnyśla.ła;
<."łzie,
wi,~:'śię
skądfi;rma~uała jei adres
i ż jaklej racji tak ją. Wyróżt&iła,
Otwlł1r~yła

zatazem,

kaftsn~W.· który.m. sta:t~nfiie opaków~tlY w. kil
ka bil;.HJ.łek, lezalcJwalfiY kawałek mydła ŚHCl

agi),' lawendowegQ,koloru

Q

fH.1btehl)?r:I].

mi

łtw"zapaH:m,
'..o:=r.. J~k ttt . "pt~ejm!e . POWióizyła t za~
aGi?~ćtfi1€ilłQ .do kĄplelbWcgO,śWego pQk::,ju.

~'i»obra ~łlpowit~ź~ałeio dtl~a ~ pr:lf$zło
Jtibfł ,fu1i.1. Nikł 1!:Q PQW~~. du u~źl.lGia tadf.~
*~il,~I.\liiJ }eQa~k k~;i~t~m, IilDwiem SiG%ęśC~

prze W'Qclnika, •
budOwa. trwała pełae trzy I~ta.
Na koń.~u wypada .jeSli:c~e wspomnieć- i.

ż~ ws:z:elk!Dl p~zejawom otaczajązego go Ży ..
niez:-:m niewzruszouą
ob?iętnośc. Ną~raws'l.Y te; dystynkcji dostę

uwieczoie-

Jl~6t:swych tHiłZwisk w księdzegG'JŚci. Twarz
dże.:tltelm eaa rozjaśnia przytem uprzejmy uś ..
mie.ch a: gość.: odczuwa lego dumę Z tego, że
m~ze poką,za' coś. 'co wymaga podziwu i res~

.Zasnęla jednak tak:m.ocno,

Sfila]ącym słowom. nast~gQ

bgWH~m oswałe płorh1iweg'J konia:t rhinemi
nieprzyjemnemi ~jawiskami rucbu Uli&llU~gO tnienrait () sta /i nych mic;&t7.kańcad.l stajni.' krO.
Faworvten~ Mof Hi~ M.aiestvthe
gtoma~a walet6w \~z.lH)sząc.ycb okrzyki i w,~ lewskiej"
l
"
f{ ' Ił'
mafhuJącye.h r,ka~l. stąra "ię dać wierną imi- 1 1ng , ies~ '"I1a.1 y ka~ztanek ,a Anzac" t. tld;byw.a~
t~cJę: teg~ ~u~bu u h c:,:a e go i odtworzyć Pieca- jący l_t d'. l; wiąty rok. p~łnej Gukcesu słuźby
d,'lly w u]ez.dza1tl' . lrening taki przedstawia przy dworze. Na tym koniu król odbywa
$H~ b;rdzo IntereSująco'; nie dziwiłbym się prawie c:odzi,~nnie pora~e :i.pacel'y. W tYIll
wcale, gdyby dla spotęgowania złudzeń: chio. .. atnvm przedziale stajni.:o "Anaac"', u.miesl"
p~y do uszu. końskich ttJłąbili tytuły gaxet o:one są tąkże dwa tllD.ę wspaniałezwisrięta
.,Ml1lrkree"; .• Duntsey'\ Z których pierllf'ze
sposobem uhcznych sprzedawców
Jest
własne., ią Icsic:cia Jorku, dl drugi~, Jiłale:kJ
?opie:ro W w~niku opisąnyctb eksperydo
k,ięcia of Glouttester. .
,..
lIlentaw ,.,kandydat nabiera dobrych Olanier
t. j. zapomina () temperamencie tak dalece,
al cK 21"'V1

wHl~dt.l;d.

'.'.

dW~tsk ", bę-dą.~a

tow na POSl~~ U~woru Kró!a;"JMóiu:d mi~i"
scem eclt1k1łcJ~, k.tora pDstron~.&mu.~' wi d:<: (:n'fi

Lnajdujemysię' bowiem w państwie ko ..
~l_, któĄ'egQ $upremaeja' nad wszelką DO WQ~
4I~eRn9.ŚC; ą )e~t oczywista, ' .

~ktu.

gr~łtlCZtU, W!ZYh'tJąCY Lantbn oficjallli.~ . P..
WO~ ~apr"ę4tQny bywa .tedy w sz;óstkę kOIli.

'lajwięk" Największa kareta Ula 3 metry wysoko'ci i8
Lon.. metrow długości. Spoglądając na ten do ~
drrue, ,le~t dlarnłoc1ych zwierzęey~h aSf,irau .. ~e9rrpodobny p~w6zt cllttaie wier;tymy o,bj~

L.! Je4Cd zalnza

,

mi .:na,glowachi zaprasza ich clo

:'

.J

3~Yl!1 łI't!yrym btlclyn}nem teiQ ~atunk.u VI

l:biejsc~ różni .$ię Qdre~:lty świata, Tern więk ..
s~ttaas Q~.rn)e nas 7.dumieniE', gdy przestą
~lW$2.y prog,bramy if?QstrzeŹemy. że cofnęH~
i'f!JY'. Slę o wlele lat wstE-CZ aż do tego czt;Jsu,
k,!ed.v. ,Q s:ofe~QGh 'i sarnOGhodaah nikt jeszc:~e

me

. . . "', ,t'

cC)nes.~. :vi~k0Y'ą etykietą.

ktote~d~ran1~1!OfH!l Jest od swego $ąsieclztwa
m102r.~~ tak wysQkiemi.że ma:" tylko' p'a;e..
chodmow potr':llfi odkryć G2!em właściwi! to

me

OI~).\ l° e

~rót~~ miny'ią~. -:- słuiyły trzem ~ eaeracjfJ.
wł~dco~ \N le!~;:le~ Brytan}i. W jeduej z flieli.
ldora uz):w~na by te do kOfQnaeji krolów
~dw.ard~ 1 ~erze~G, Jadf\ wszyscy dyoa!ki PJ$

,

ŁADNA

HISTORJA.

Ja słyszałem. ze Tona papa

ur~$ł~ił.

trojaGzki.Wins%uję, winszuję.
-=- Dz:iękuję, A wie paD, CQspa Ncid(ł~
wało, że mamy trojaczki? Moja :h,mllt czytał,
powieść Dumasa: ",Trzej lnuszkietetowi.~fl.c.' .
- Na Boga! - zawołał pan Bąk 1 be2:
pożegnania począł gnać w strQllę domu.,.
- Czemu. paUlil tak spiesę:no - WC'łfl ,zll

nim kolega.

.

- Niech mnie pan nie zatnymuje, !'Ył.oj •
żona czyta po wieść: HAli Baba i cz:terdzłestll
rozbQjników ff "

tym darze -

rzekł.

. "

zdięła tymczasem
?alt~ i kape
tusz, ząwiesiła je Da kOłku i usiadła PfZ) , ;biu
rku. Oparta łokciami na bib ula rz'U f
pdiłtrzy
muią.c rweuz ohiema dJoó.mi)siedtiałaprze:i
chwilę zamyslona. poczem rzekła:
- Nie wydaje mi się słuszue.m
:-"tbVIll
pozostawiona była w dalszYrIlcią:gu
'V'f'. ~l~ięa<
świadomości tego, co się d%iej~, \].f c-łągUG

OHwia

statnich kilku dnI spotkało mqie :J,:ill$,~"~~ad
kowych przygód} a ponieważ wsi,afk1~. :óne
bezpośrednio odbijają się ll.~ moj~j' QIiiQhjt::~ Ii~

dżę, że mam prawo clomagaflia sfę wyji;inieif.

w 'ich sprawie.
- I ja tak są.clzę -

"

zgQdzil,

...
~ię. ~r.B.tj~

ale z filuternym błyskiem W oka ,....- nie,;moO\l
gę jednak jeszcze udzielić p~ni źąd~tly~h· VfY
ja.śnień , ryle tylko powiedzieć m02ęł ~e'gd,
by paui uiyła tego mydła~ dzisiaj rano było'"
by ciało pani pokryte od stłip do głów
koją.::emi, dość bolesnemi a. w każdym.
pr~ykro świerzbiącemi wyrzutami.

n1ep'.
ra~

iif

-- Ale kto osmieHł się przysIa.ć rni; c~Qj
,podobnegc? - przera:ziła się. .
Wzruszył ramionam'.' .. ; ,
'
.
---- Skąd.ze ja mogę....,iedz.ieć~ Ale prz.e-"
dewszYi3tki e m. niech mi pani pozw:oJi, . 'mi$$
Crel'lsweH. 2adaćsobie iedno pytaJlie~ .' gdfik1
tak dzisiaj wieczorem, spoirzt\Wszy dó ltls~ra

11r~ekonała >ięl.Jaui.że t~arz jej .pokry.ta"ie~t
czerwonet'rd pry szczam j, a potem.: ~d;yl?y, Ct.?ej
,f.zawszy ~"Ok:ładhie' całe SWQje (l.iato~ SPQ$~-cze
papier!
' ,
.
l§!a, ·że ramiona, Clpgj! słowe~ pan: całą ,od
Wyciągną.ł z kie,s4eui rękawic2ki i wcią:"
gnął je na ręce, a potem dOpH~rQ
w:ziął my stóp do głowy 'N' tell sam spo~qb j~s.·. q~:4~'
.'"
dło~ obejrzał je przy świetlej powąchał i zno eona, co byłuby pierws~ą pąnl myśl~?
Zastanowiła się pr~ez. chwilę,
'Nt&' zawinął sta,tannie w papier,
-- A teraz niech mi p&ni pc,kąźe liit ..i?os,jała'bym W6WCl.ai l"o2:ł.tini:- SIi~~ ,(j.>
rzekł.

dQktora.
,?odała mu papi~r fii.'m\J '.vy:

Pr:fęc:tytal

. ' ,

'.

tli."

P Q Jakiegu doktora? -- zS\pyte1J .
kilka wypisanych na uiru zda!'!.
dbale napozór.
. .:...... ()~{ Brf\ndana~ _..:. rzek,i, :-->·Jf.:.śtem pe ,
"7"- Po dQktora vaó .H.eerd~-n~;.:.Qt
~
wie.n~ ie Jl\c nie .maią 'Z. tern ,w:iipólnego, ąi~ ~~łąła ~pojr7.aws!'y aan:iego z wyt';t\.it~m ..o:...Ą;.
iJ,a .ws~e1kiAlypadek warto~i~: :lepi'eJ poinfor NleprzYPU5zcl;a pan Ghvba, że to dQktór Y~Ui
mować
"Heerdei! przY,słął mi tep' potwor!lyJ~!') ...
Podszed·t dotelefopt.i i, pt}da{ !luJlel"po " .
= Nic nje pr:tY9l.1s:tcza.m. -- , gdp~ul Illł'1
·Ci.;.{w \tsłysz.ała Oliwją g{o~ijego,mn\,::"ią~y' Cg~
aęal~. chła'dno. -- StWierdzam iylkŁJj-;:' ':le,ł-'~ci~bQ dQ tuby Po chwili 2:avvi~slł f.1Q:QowQie ~ła~aby P~Ul!_ {jQ doidilra i że _ tynt . a~,ktQ.r~a '
sł\.u:hawkę i 'Ntó~ił Qlf młQdej'
d;;:; iew{' z yny, ł;}yłby wa.u tlęel~ęw,:
.
.
.
.'
w,ró~YW$zy" .;)Ltie i'~ce dl;ii kięs'(;9UL
"
--. Nie wi~d&:ą" lli~ G wapaaialOf:Uyślla,vm
,

-

i... . . . . .

••

Oberza' naJlc:a:a,ca
"Via Lavania :t rt1S1.!il a

JłOh.ir,: ,..

kiQematogrę.ficgRY

, Pewnego drti;a" n.~

.ia;'§łję Jrhipis;

;' ""Krct

J3ywalcy

startu chorą.gie.
strzegli porzędku
•• rzeczypospolitej Moutmar'"
kostiumach z przed stu l~t oc~ek.i.
z powagą na szcz.ycie wzgórZ-l J.wycięze
CÓ W 1 a operatorzy kitlematografów kręcili jak..
naiwolniei kcrbar,ni swych
al~ . i
na.jwolnieisze ich tempo było ,ies>!:c~e zb'yt
w porównaniu
t~mpa ~~igającyeh
H
",SI !'ebours •
Oknykom,
figlom nie było koń..
CEl, dopóki
zwycięzcy nie st.anęli u ~żczytl.1
Nareszcie dotal:1i do niegą! Wówczas ni'i\stąpilo solenne rozdanie
przy

,
odstępuje

l,Królern łj by!

.f'_~1.;vi.'ai;$~ który co
ied1..u:HI~iowd!go·
ne80 kr61a,

iil

był to Karot
,d~Anjouj czy Konrad

, , Nje'l"'2iedy.

'·J~otę:hly głos obe~żysty.
ća f·o6itać uadawalysll\! świefnle,
filO gCi,2ci, do odgrywania
roll.
,
"
łł kl"ói"
Ohe-i'Żę.
~ [.(402:;,; by ć teg(~

swoją

D:::Iści

paczona

A powód byi taki.

la

,

1Z:~~~5zc;:~ał' pięgtJ,e

i św.ięŁnie

dwie świe~e

dzieckO'.
Con","

~.krór'

;~tti:oę,',

Ob;;:fźę,

gotujące

rrwwach

wzn.i()sł'ych~ uroc;~ys\'osl:

Ide,

.

zakQń'"

czyta
w poblizkiej ft:stauracji śniadaniem.
którego pierwsze danie sta.nowiły symbolizujące t~l'Jt szczególny konkurs ślimaki pieczone.
Pomimo więc: przygniataiącegr'} WS:l.:ysf, ...
kid:a 1I1zesilenia finansowego i gospodarC'zegof
pomimo. z,marszcz.onych bI'~i i przec·iągo.ię,tych
dyplomatów. rozmyślających nad nie..
pew~lem.; losami Europy; pal'yżannĄe opUSZ;'
, czajł~ \VeSOłc;lść i humor tak typowo' hancus"

się Vl1 pielgl<zymkę

BJ~sk krQlewsltlei $;ławy Pecok'ara

t~i. ba je~o małżonkę, on~z d"'lde
dilest()letniti!., ĄntlCmiettę oraz ł 8~tetl:1ią

m::.tka i

.',

Stolica. ;~~tołecznei Francji~~ jest cbyba
dziś jerlynemmiastem, ,Z któreg~ QbH~,~':' nie
schod?;i w naidęższych nawet ehwilat;h wese..

łóŚć.

szczy

\V c~ąsię.polowania L:til wilki w la'$8cb
Anatolji postrzeiO,!lOma.legCł< chłopca 'w wieku
4-~5 lat s który uciekaA przed :nagaokąpośrod'"
ku dU:lego st~da wilk6w. Chłopiec ten był
~upełilie nagi~ rozwh::dęl:y fizycznie_ :sprawia

on '\fraźenie dzikiego i?wierzęcia.

gdy

leżąc

obecnie w s~pita.lu gry~lelekarl:Y i pielęgnirtlr
ki 1 'nie rozumie żadnego z; djalektów turec"
kich i perskich, a głód i cierpienie spowodQ~
W~!le t;;ostrzalem objawia głośnym pomr.ukiem
lub 5l!!cZłzl,~anieGl podobnem do głosu wilka.
WzwiązkLl 7. odnalezieniem "dziecka d;tun"
glji wła~ze tureckie ustaliły iż przed. pięcie ..
.,ma laty zdarzył si~; wwiosc~ Straodze wy pa"
dek porwania przez wilki ~hłopca. Rodzina
4
•

ząginionego dżiecka sprowadzona ma być do
Angory w celu rozpoznania io.żsarności.!PfWU'"
czka~.·
. .
"

!t'JMl!WR
. .I'.•
..
•.IIIl'IlI'lll'lIlIi!lR'I'IIIl!I.~lI!lł.B'1.1111111• •16'!.......

d,arezy
I,

q

II

I
': l'~. ,"'~~łk;J'hti 'I~t Paryż

p:tote:gol~ego konkun,u ..

W(;}so'ła.. wl'zeć'tpospelita

jeat. ~idownią,

•

··n lji
III

J

a '.dI

11

11

pMi!

fili

tworn 1' fum ową Lamac'a" któtauakręcała fd,'"

wanią $i~, po drodze.. A' dodać trzeba, że 'IN
kOQkul!'sie tym mogą. uczestniczyć ssn:u:scho(iy

Montmartre'u lA wszelk:h~go typu, tak o,ąobowe, jak i ciężaro"
owego wzg6t:t a , wznos~ą,cego sit; 'pośrodk~ we, jak również motocykle.
.
Jil.llorz~. k,ąmienic st9łicy Francjl$. a uwienczo'"
; ,. W roku ubiegłym w konkursie ty m a:wy"
ne.go~w~~ąni~lą ,bazylikąf utwol"~ona przez ClęZV ł samoąhód,któcy,zdołał wlęe si~ śUma ..
l'Iit'C:yffI:CH\V;;pOSlEldaJących pracowOlę na tern czym. krokiem na przestrzeni 363 metrów o ..
W'ł:g'&;Ir.U~ HterVitcrill i inną brać wesołą. wpadła wego . szczeg6IQ8go tQl"U, . wyścigowego przez
~.~. PO,:4,11yst urząd:r.aoiaw swej ,.,l'zeczypospo- t-:ahl· godzinę.
'.;
Htei'ł'wspólt.awodnnctwa' samochodów. w któ ..
.....l,w re~u. bueią,e>ymwesoł, konku~1i (;'ld~'~b Wy~iJ.aczane są nagrody fiie dla najslyb.
b~łsię,
z.l\toJą paradą, Ulice sąsiadUjące z
i':Yc.b, lecz pr~ędwE'titl dla tych samQchodów! ~hcą .LepUii, po której wlokły się 'pod
kt,~'·:~ naj&:l~2:ej
:po krętych ;,)amoch~dly .1 ~\')ti.,.r:.yldefwypęłniał !ZIC!z~~u:n.e
';ilit;*Mh . ~
lu,d.ek g.liJ:~~.ld.] i r~)d .k,t óte40
!.'

" . Ostatnie dorożki w Pradze żajecha~Y. W'
11~zbu~ 19 .. tu podczas ślubu pod ratusz Q.1H~JS~
kl •. Są to ~ostatni Mohikanie" trak;ciiko~nęJ
'którą. wyparły zupełnie z miasta auta i taksówki. \Vehikuły kQnno f , ,którym, przypalry"
wały się z cie!irawości tłumy gapiów~ ~ostaf,.
ści~g~ięt~.!: krańców miastapr1.;ez znanĄ '~y..
~yjnv obrzęd ślubu w ratuszu pr~$kim i .pr,;eJazd korowodu dórói.ek z ors:eałde~ $lubg,Yml

lH"zez ulice Pralli ..
,\. . . . .,• •,Ul • • • • • • • • • • • • • • • • ••

P

PO, GO T O I E LEKARSKIE

i I a

'przentłttrll~\ iZ8mołowe'

i

l
SPRZ.EDAZ

~szezędl1e •. ż . pr~,1':l;ądem regula~yjnymł łatwo obsługiwanef{lpalante UJ!~.,YI"'!"n
·ko)1lem i.ifArl~we.m,.~a.dająee si~do sal, biur~ Gkłacl6w i mieszk~ni prY'Natnyche .
. p~le~ h~rtQW'oi detaHe:tnie fin~..:
.

\Vodna' 12/14, teł. 105 22.
~. Jankowski. PioukGwsk",91 teLł01'64.'
~ Hidraulika to;,

Al. Kościuszki 39,

iel~ 1S~68

I

"

J.

I
Ewangelicka l" Telefon 166"90

DrF . Fe·liks
SKUSI E

zdolni. agefn ci
kaucją,[fO sprzedaży'tan hłuter
.... wiadomość:

Przyjmuje
DO sprzedania. firanki je d ...
wal)Iu~1
lustro etażerka, .
., sztangi mosiężne i gaz'o~ I
cen!
mierz lO.,cio plomien:uy.
.
Anny 23 m. 2 od g. 4--6, ",J\\'!e.l"'I~ftlF'~fII"

l

I

ANDR,lEJIA 11
'Telefon 137.. 43
--_._-_
. • · .. ·.. ".~'A".:;.!J:5";"."''',,·~ ,I
f\1ASZYNĘ
Singera bęben..
Cborobyskótne wen:rve:ie:·
kową

sprz~~,hu::n
tanio
Ogrodowa 28, wejśeie w

ile i mocJ:opłciowe

d

godxjł przyjęć: 9.30~- ł i
5 -730 po poł.

rano

\~·ldmunt.WasUew.ki

:'··;:P.iotrkowska 152...

,.ywiiJ~le
'
. . ' .. ".

Najwyższy

arynarz, ł.

stawska t 6 p'rzy

"WłactysławsuviALSKI ". '

W,lw..

kowskięgo.·

Nh:i "NARYNIUłZ d

J'

Starszy SImodZIelny ,
'.

r

.

.

i· k !WOZK'''dziecięce
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