zi ~ejszy

kła

a SI

z

CENA NUMERU

'2
Cena

gr.

prenum~raty

w Łodzi

Mies: z dod. uusi,r. .5 2~
Dla, robotników· ·4d
Odnośz. do domuSO gr
Z dostawą poO:t.,
6
PO:ta Łod:.dą E!iz• 21

ależIloac pocztow
opłacona ryezałtenl

Renaktia i A

inilt ł

w t.ODZt

Al.

Kościuszki 41

TliLEFOH 100..28 Konto P.K.OII 60884
Red.. przyjmuje od 50Art.. )lstów anonimowyeb
nie umieszcza siE:.-

--....,

Dolar w . arsz8wle 8.84

tONDYN;~20.JO.-'Bawiący w Europie wicer~
gu6ern~to; F ederal.Reserwe Bank - p, Burgess. oS;Vladc~ył. dZIennikarzom. że obce kredytykrotkob:rmmowe, 1.2miesz:czone obec~it;
W Stanach .·.~ledoocz()nychi już po ..vycofaniu
ED~cZllych$~um złota - do ubiegłego' lYgO~
tna , włąCZnIe (do 17 .bm.) wynosz'ą jesz=
,;ze pr~e.3zło miljard dolarów.
. ,Btorą pod ·uwagę meżliw'oŚĆt że wieksz~
częsc trchkredytów będzie wymienion~ n;
;1010 l .owyane, ogólne p~~ryeie . złytem w
edelal Rerve Bank zmn,eJszy Się jeszcze
bardzo znacznie. Pozostanie bardzo mała
Qadwyzk~ ponad pokrycie ustawowe,
N~~y )o~k przechodzi obecnie te same
fr.udn~s~l,. :laku.~h. doświadczył Londyn przed

a

alką_~lesl~Cam)f co~musił9 !3ank Aniielski
~ uc~yle.nla parytetl.1 zlota
l1

_ ,N0'YY'JORK,20. 10. '~·Na: gięld~ie
wa.l~tO~:J z~zn,aczy.ła się wydatna zwyżka
.,f:aJlf.a;-Jt~Pf~~z ••kurs'p }88-'skoczyłna 3,92
(po przebczenlu 34 złote ,·80 'groszy),
'
'ł. Marka niemiecka mocno (popr.zelie~eniu
4f. zł. 9;5 grosz 'l)..

',POiycżk:ipols'kie: stabilizacyjna 49 do 50

liedna eżwarta, diHonowska 57-58.
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l
Czy.

nale~y kupować złeto ~

bezpiecZEmie w formie odłożenia dwu'stu mi ..
Ijonów dolarów.
złoeie. przyjęte zoalał, z
wielkiem ździwieniem przez tutejsze koła finansowe, które widzą w tem dowód, iż amerykańskie sfery finaIlSfJWe są powaiDie zaie-

w

Na podstawie dek'l'etu prezydenta Rzesży
Qgłos~ono w Niem~ze~h rozporządzenie, do ..
zwalaJące _nabywanIe l sprzedaż złota w wol ..
nym bandlu tylko pod warunkiem uzyskania pokojone " kUls dohua.
pIsemnego 2:ezwolenia, wydanego przez kra~
MIl
Jowe ur~ędy skar.bowe.
: t?rz~dom ską;rbowym wolno wydawać.
zeZWOłenlC~ na nabywanie złota wyłącznie dla
celów przemysłowych. Zezwolenia tąkie mają
wainosć ,3 ..eh miesięcy,
W polskich kołaeh finansowych omawia
od dłużsżego czasu kwestię ograpiezenia
wolnego. handlu zlotem w Polsce.
Sfery hankowe są za ograniczeniem han ..
dlu, wz~lędnie za zakazem przywozu złota
do kraju.
Finansiśe.i motywują swoje stanQwiskó
następują.co. Pieniądz ma wartośc: dla pańśtwa i społei~ieńst\!,a tylko wówczas, $!dy jest·
w obiegu.$kupoWjinie dolarów i chowanie
.' ich dopollczoch i sienników wyrz~ddlo na...
szemU., i,yc~::::go,sppdąrezemu wielesżkod,.
unieruchaDliai~c':wielkie ' kapitały, kt6re leżały
bezczyDnie~ nie praeująli zupełnie
Poderwanie zaufania do dolara wywiosię

dło pieniądz amer'ykański z sienrlików i poń~

czoch na światło dzienne, skierowało część
,.; . Na giełdzie warszawskiej dolar' bardzo zamroźonyeh dotychczas kapitalów ku warsz~
.ł~bo. W obrotach prywatnych oddawano do~
W Wan.yngtonie zmarł senator ame:rykaueki
tatom pracy.
larY do 8.84., Rubel złoty 5 złątych 55 groszy
Lęk przed pieniądzem papierowym. r~u Dwight W. Morrow, protektor niemieckich
lvI'arka nien1iecka 2 zł, 10.5 gr Papiery bez ca rzesze wczorajszych właścicieli dolarów w
d~~żeń rewizjomistycznych,
~ajnte1"esowania.
kierunku nąbywania złoŁa.
Bańk Polski ·kupował dolary po 8.85
Kruszcu wolnego w kraju jest bardzo
'(grubsze) i 8,84 (drobniejsze),.
niewiele, przJ wzma~ającem ,się zapotrzeb~ ..
waniu trzeba go spro'wadzać z z~granicy.
Kanada~abrania
złotą płacić za nierucbli wy kruszec pły nnemi środ
kami obiegowe mi.
fala, bankructwa
Złoto, oct:ywiście legnie ,w kuferkach,
obieg pieniężny znowu się skurczy, ubudnia'
. NOWY JORK. 20, 10 Fala bankructw jąc: .prącę warsztą.tom przePlYSł9wym i handb;an~ów w ~tatlach Zjednoczonych nadal nie 10wym.
ustaJe" Wciągu dtlia wczorajszego na terenie
Dlatego właśnie niewskazą.nem jest wpu,
rozmałtych' $tanó" zawiesiło wypłaty 11 ban- szćzanie Da rynek polski 710ta z zagranicy.
ków, reprezentująćych kapitał w wysok.ości
Związek Banków rozeslał w tej sprawie
12· mHjo~c:,w dolarów.
BERLIN. 19. 10. Hitlerowcy, którzy po
do banków ałiliowanych okćlnik, polecają.cy
zwyc:ęztwi~ gabinetu Brueningagrpzili, iż
WASZYNGTON, 20, 10. Federal Reser- niekupowanie złota ~a~ranicą·
Banki warszawskie. rezygnując z (nie~ przemoca będą sobie torować drogę ""Ho wła
fe Bank w Richtnondzie podniósł stopę dys"
wielkiego zresztą} zarobku odmawiają zgła.. dzy, poezynają tera. groźby: swe w czyn
kantową na .4 procent,
wprowadzać.
\V czoraisze zbrojne napady
szającym się klientom spn:edaży zł6ta.
01"TA WA, '20. 10. Rząd kanadyjski wy-.
bandyhitJerowłiów w Brunświku były' pierw ..
dal obowią.zulące cd dnia dzisiejszego rczpo"·
kursu
szą przygrywką do teg Q , Oddziały szturmotz~dzenięJ zą.braniające· wywozu złota w me...
we Hitlera. urządzaly podrzas niedZieli tak
LONDYN, 20.10. - Wiadomości ze źró- zw. tłckspedycje karne IN dzieinlcachrohot..
talach· i 'sztabach .
Zakaz ten. podyktowany zostal .'nożli~ . deł francuskich o układzie Banku Francus" nic zych miasta. Prz :szlo do ·ostr'ych . starć,
kiego Z F ederal Reserve Bank, na podstawie które zakończy.ły się zabic,em dwÓc,~robot..
waścią powstania. trudności w razie ewentu"
którego Bank: Francuski zgodza się nie w,eo,.. ników 70 osób Eostało ciężkI) r~"lnjehi Z b~'
;dnoś~i wycófywania przez Stany Zjednoc:zo·
ł
ws\tpitalach. '. fi,:!
Cle wkładów w
Kanadzie. Równocze'śnie za" fywać swoich depozytów dolarowych pod go 14 dogorywa
,.
.
,c;!it.:'
warunkiem, źe F ederal Reserve Bank da za..
rządz9Do wzmozenie produkcji w kanadyjs
Jest to więc począ,tekwoiny . domowej,
kieh kopalriiach złota ł które obecnie dostar ..
jaką zamierzają, ,zdaJe S\ę, kOrHłeL ':'entnie
c:zaj'ą tygodniowo złota za około miłjondalą
prowadzić nacjonaliści. Dyktat
.
';lladza
łów.
nowego ministra Spra.wwewn
n, aga"
? ARYŻ. 20. 10
W dniu dzisiejszym
razem ministra Reichswehry,·'
rą. ;eśli
de:> portu w Hawrze zawinęły dwa paroW'ce
chodzi o hitlerowców. ttaje si:.
jak wi ..
.
Z
pbw.
edu
us~atodlenia
maszyny
.Samaria ~ i ..Mianesota ~, które przywioz y
d,l'ć Z po.wyższego, iluzoryczJlą~bec ,.'P@łI
240 ldlog~am6w amerykańskiego dota w szta~ rotaCYillj . dziś wyjątkowo ~ w,~aje· '~~i"Hitl~ra, Grye.stu~r icapitul Ll
ł)ach,przeznaęzonego dla Banku F ianc;i,
my numer VI zmniejszonej 'oblt:tOŚt; '.
.
Wartość przywiezionego złota wYDosi .10

wywozu

Nowa

lI

l

dolara

Obrona

P!P!'~

y a

.I!łijjouów huków.

iet a.

i dcłąu:amy waorajsąnrs .IIRozwOjuił~

W dniu 'wc;l;or::,lózym p@Do,vnie
_,<tła' 'wokąndzie Sądu Gl'od1.kiego

:r.naia:da
sprawa

~'''''''-''4!-''''''''"t przerwę.

,~rna wytocZClua ~)J'zez ławn,ika wydzia,łu pc'/'

iatkowego L. K.uk!! przeciwko w;cep!rezyden~
tcwi l1nia$t~ dr. 'Xn(~liński~mu O zniesławienie.
Gł6Wllym Hem TC)zprawy j[l!'kwiadomo

pierw!iizyzeznaie Prezes R.
d 'Y'
Hok~~reberi: sŁwierdZ!l;l l.e
była mowa ~l r.;rowizii 10.000 zł.
f
•
ławnik , " Purtai~ li,
wnosząc
no:we:;Io
sptiawy~' ,
Po ze~nCinju haw'oika Purtala i illQ
"Sąd w~iął podit':~$l;:~r:?()1uy Wi

~zhnlk;em9 ale
OSka1'ŹOrAV

jest tQ~' 1Z dr, W'teliński~ na jedneiu ~
:d~eń rady miejsldej al l'Htstępnie ntil.
idu PreJi,ydjum ]\1Hgistrah~ i wyłonionej $pelil'
'ej'aJrie) komisji czynił zar:r.uty h~wnikowi Ku..
kowi. it ten proponował KlUJ ,.dobry :farobek lltl

fełd

prz~':!z

traktQw~'
rozbudowy rVlarku;r;-.
3 lata pożyc:;r.ki 4 aJ bo ...

wiem ni,e wpłacił żądanych łapówek.

Adw.Brzeziński: A
piędzy?
Dr, Wi~~Hiaski: Treua:!.:l()

ty~hpie ..

Sprawa ta h'~ykl'(Jtn~e

dała Z

S

wyW

działał w dobrej
:i z 'art 537
wyrok uniewinniający.
, Ławl';!lk Kuk wni6$ł ap~hu:jei

przy ewentualnem przepl'owad7;~'!i1iu tr~n;r.ak~ji
o tern rll~6wićp
kupna, dar:nlU po DOK. w AL Ko§eill:l$~~d 4
ani Kalilizpwa, ani MaJ'kusfdd n~ii~wj$k
od małżonków Pozn.agls1~i(,~h. dla
nie chcą wymienić ale przypUSllCZam,
to
wokan·pośn~dnikTyber.

dy, a to celem zbadania d
tkowych iwiad
Następnie składa zeznania p:t'ezydenł: Ul.
ków, w;;cgłędnie brak1.~ odpowiednich doku'" hiaŻ. Ziemięcki Bronisław
'
, :kum.ent6w1 bc;,di ta z :rady miejskiej lub Ma'"
. .Swiadek
że zglosi'!
do nie ..
,gistrattlł b<:~dź. też Z Urzędu P'rokuratQfsldego go Foiecld wraz z wiceprezydentem \1!/ie lió.""
d

,

które db przelriegu sprawYluają decydt;tiące

s~dmł ktoryoświadci:ył, jakoby ławnik 'Kuk
obzymał' pierscień brylantowy od firmy ~J. Ty..
, \V dniu wczorajszym, po z!~rl1PQwaniu ber~ a naS,tępnie dr. WieHńskń oświadczyl~ iż
~ałego,:,materjału sądowegQ~ Są.d przystąpił do pewnego razu ławnik Kuk dał nHl. dQ zrozu ..
:p:t:zęsł9chanica świadl~Ów.
, mienia ie mogą zarobić .03. kupnie domu pr:z,y
"
\},/ p,terwszyul rzęd~ie zeznaje wiceprezy"" Al. Kościuszki 4" Dlatego też słowo;m. tym
dent Rap~~t:!\ld, który oświadcza. że w czasie piel:wotniewiQll'zvłJ' albowiem z Wi(;epR'~zy",
rozprąw r-ady miejskiej, pod adresem lawni
dentem \Vielińskim' pracuje oddawna n nale-'
Jpa(~1.enie.

Q

'

,kaKuk\~\;'padły z:' 1łlSt wiceprezydentą. Wiełiń~ J.fał do jedrrej organizacji. ,"Lh;j;i~yrem jędnak'~ ,
,. sklego" :.r.arzuty, iż ten narnsnł'iał go do kupna ciągnie dalej pre:;;.. Ziemiecki do ustalenia
.;:łomu przy AL Kościuszki 4' a na przepro.. objektywnej prawdy, i ugtal~nia kto iest wi-,
'wadzeni~ tej ~rallx.akcl1 n;!lielJ ' zarobić' 70 tys.
'\ll cbe: tego, że brak było dowod6w,.
:dotych przyc:r.eru n~ posied:i:eniu teoo ł które' 'świadk6w na potwLz'!rdzenie postawionych
·mh~ło p.liej~~e w pienvszej p_ołowie maja 1930 'zarZlltów, trudno było ust~Hć, . czy odpowia ..
i"r,Za;l,U~JC1,yl:, wic~prexydent V/Jeliński. iż pro~ dają oneprawd.zie." ,
, po~yc'j~ 'ta
,baóJ)~ącą i wysunięta była 4
" Dopie~('}' na !e:dn.crn l'." posiedzetk' padł9 ~'
t~~Qdme wste,czl _;' , . ' . "
.
'"
1:ls'twicepr. Wielińs~iegof i:r. ławnik Kuk c:ty'"

l~rze~~,Y~ '!'1Hmu
i)~'l')r.JO~:ycje.:: Sptnwą tą nie,
'Aleja Kos- zajmowałerll si~ ,w "Ł1a!szyrn ci;Jgu $lbowiem.
ci,uszkP...
wyło~iona komi'sja. prowad~iła.dochodzenifllll i '
" ,: ,;,Sw.iadek Ra.~a~s.ki: W .Hpeu. 19~~,. 1'..
prz.esłuchafa różne osoby':,'
::
.. , Ad'",,'\!. BrZ~Zl~ląK,~: CQ: byłQ włascIWąprzy..
:..
"i'.
,,"i
;'t;-~y~~w ~stąpiell~a.t ił; rp~' ,cli., Wieli~lskiegQ~
[.. ~~w. Brze~: Slłką~p~n.1ę
wydac'
.•~Wt l:\apalsł4i: Istcttią\'brzyczyn:;j '. byl0 to ~wladek () ławniKU Kulf:u.. "

."

Adw:, BtzeZluskr: KIedy Izba

'lowo Handlowa nabyła

dOqll

w

i

·"H~,'·:,).,ganizacia z~ilt:acałcl··~W,Qg,ę ną działalność
wice"prezydenŁa; Wielińskir::go, i:r. ten~pusz..
, cza s.ię. wezynnościach turządow'ych. Nie by...
'l~r(Jkllł ż~by ni~,~rał' ~ !~lb ~ wj~cej ,urlopów.

rOKu, 1~:O.~ m~esl,ąc.U· h~au przesł?ł
':pismo drr W1Clll~.slu do lawfuk&~, 3Ż' w~s~ępQJe
, : " ,W

:<It,S2l\\lrego~p(;łrtja.,' .
..
. .
~.Ad\~. J~obyii.nski~ Jllkie;al"zutystawiano
.J~wlilkoWl Kukowi? .'
" ."':.
" '. .~iw_ Rapaiski: 14 sierpńia 1'. ub. p~ po...
'~r?c;ie m'lm. t • Ur!Optl' p.Birenfel~...Pol~cki o'"

Prez. Ziemięcki:. Jal, nęjh:ep'sza.~

Oslnu',iony WieHrisl{;i:C~y' ławnik Kuk

popierał k\:tprie :dqtnu·,:l~h)'J.iJOK,;

Św:,,:Nie pami,ętarn, leezkupnem intere ... '
sował $,ę' zai"ó\tvno Knk, jak' i inni (:zlonko~
wie, gdyż wydział pod,atkpwy znajduje się w.,:
eiasnYl'n lQkah.1~ sli)r-awa.'za$'kupna domu sła ..
ła ,się nieaktualną,

gdy*::część Magistrackich"
biur pomieszczono w~(łomuprzy ul. Naruto
wic:za.
": ... ':~':ć/>' . .
JIIIII
.'
W c~asie:r.ezn~ti,$l:ładarJ.ycb prze~ prez:'
:.ęwla.dc~ył ,mf. ze dla Kukas~!!,kuJe ~U~. pl'e~ Ziemięckiego,żaszedł ii1cydeńtmię dz 1 nim a
. t.ódz' 21 pazdziefpika. 19,'}
,2e~t~p~~rSCl0nek ,z,bl'y.lanta~,. n.a co cU"."lad- ~~ka:-żonYm ~i~Ii:ń~~~m..Ot~'ad~okat Koby:', 11.40 Przę~k\d prasy krajowej "
.:~z.tłeIll, zefł.ą to pl,?Jk~.",
",.' ' . : '
h:uskl zapytuJe sWlaoka ZlemH~ck:u~go, czy m:u~.' H:58 Sygnał 'czasu
,
fakc.u~ tYPl_.Je~n~k. ~at:ych"u~$tzako... niewiCl;~omo dlaczego wystąpił dr. Wielbiski ,12,10 Korp.ql1 ikat meteor,oI~gięzny
~un)kowate~Q p, 1(ukow.~ iilnastępn~e radcom z padlI?
" '1?15:· M. . li: ',t' ł t-,· . ' . ' .'
,'piawnym. którzy iednakwobec }:Iraku ~'do;wo,",Z·p··· k'. Z -. db
'ł",'
'!i·A-M.U~Yk'a. p " ,
4:1Ó:W przes~ljni,d $pr-w~ ~ ci
rz dku
.~e~1E~c. 1· ,anl~ . ywa ~lę W ur~ędQ' 1· _"15 . ", uZy$."tąnec2na ...
• iłiunlegó;~ .
" •.. '.
, ' . o. po ~
warua 1.~1~)ędl~o~~otnl!pre~Y4J.tun Maglstr!l ,15.05 Koro. liłospodą~ezy
- 'W,jc:,prezydent Wieiiłu~ki: C~1 oprócz tuodbywa..ł~ posled~enle ~ez Jllego. a w śCl..",t5.15 ~":K.Qm. Juu'cersln ,

fil

'.""',- o.

~!p.ie't'Śd.enjanic nie.ln6wiono~

.... . , .
,~ł.ym g!Ol11eWÓ""e~a$~,6w~onOm że są to.skut,_łfj.~; "Skr~y'n~a, PO,c2;t~W~
':~w:.'·:Rapą;lski:Tylko otem-w . adku. " ka dłuzsz~~ą pr~esu~,d;wanla ~.ręstał.1~ac!~ch. 15.45Ko~utl1katy . ; , .... : .••
.f'Q 'zeznania4!h Sąd ocleiJt\1je;~~kumenty
. ,W. tym momenCie .. osk~rtony Wu~hńs~i ,15.50 T ęnc~ lu.?owe,~abarmQ~Ja8k~adaDe pr,zez streny.Następnieo$karżon· p~dnl~slonym to~em za'p,~uJe pre~ydenta Zte 16.20 Tran~11l1sJaz, Wdna . .
g
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tonycb •. a.ob·zym,an,c:h :t. tad,. PJiejsklej' slwier... Ją o 111ln w p.uesele?
"
,..fi
I;\·,om~ , f.,.am.
OW., QQ,OW:l ..k".··'!
,,,,,,11 :::';'~,,' .
1;aOn~lł;$t,2enle9~ta~i~ "on . "rzę$łnika;a . je - .Pre~ ... Zi.~mięcłd: . Nie piję wódki i\nl.. ll~~' ,,~d~;&ytt KratowI.
,~Jni*r,~$.,~ę prywatnil. ~azlUicl .. "pr.yt·ętn. iż przesiaduje wknąjpacb., .
18~50 ,).\otlcer.tPQPu /arBy
.t:zasl~ąel;HV: 'wrad~ie Q\~ejłlkieł' .; k
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dencleoświadcza, l,i,\cała"sprawa ~Qłi1tala

q...

20.o.0'~.,fęhCiłton

nluzyc;tny,;

'·~'wow~ł~;~~.t~dZJę.:,wiejsk.i~jdnia I$U[Q:~rw~:mielęblie wy~ręcona. i .wbłąd wproWad~CllQ 2~.:l" ~e~j,aąentf.roen tąln;a,
193~

t.')2: ,pl~rlclo~e~'il.głupst'Wo. 'albQwie' . ,pr.ezydenla~i~~łę~l~le~o, którego Q:wat~ za 21,00 f... w~aran$htę~ac:ld
~ą Jes~~,~~~O~!,z~leJ$~~.zat~ąt~? . . ... ' .. " .....ia.:.,wzl>r t,noralJl.o~cLVłPfo",~d~on() rowQ,lł~ ,!, .21.15 ~eelt~l skrzypc.
Uł[··~.lehnak~: . , 0łił!el:ą,l~~>$ięJedyni~ua; . ijł~dr~d~·~H~lSką. ()ra~ .~C?Pln)ęf a·. to w ~~lu, '2~.1~ lV~~~:vkl . ~, pły~;
,l~wach, ~z~ychos6h'1,ła~~.'w::~ł~VJią~ObO~ :;~czyszt~el:uachr6~bław%:"lkó,!. . ..
'., ,22,49 .Wlę.'ą~ .spcntowe
wlązku musl~!em JQ f~kcHe 'tYQ1 '~$.ładQlnić,;i.,. . Aąw,. Ko.byliÓski:,:() Gzem była,prowa" ,22,,4:.>.,OdQ~~t,
. .
:p~'e.zy~~pJ~: Zfeuuęckte~?p~fł.~~art~t,Yi poważ~,:::4~n~l'oz~(łw,a . iw;' jaki sposób w gabinecie 223.0.M.u:&yką lekka l tEnl~~iP'
.~lęjS~e;:plogą, ,udQwodnlC,J~~A',!~lln9 ."~fr:ojnlPl'e:l;yden.tc:lt·zedowiceprezydenta ', " musiano -~
"l.111er ~ lOnJ "lak 1\1arkusfeld.·1:" Kąlia.~.9Virą:"e;wa,ćdoktor.?
, , ;
O' "S%
'cr~
~~~rzy żalili się przed._ P.oleckim ;ifad~)'.~<;.,,?".:S:W:.:';~iemifłcki~:.Rolmowę prowadlili 4 e l " , " ,
Jjl~terem, a !lawet ;;d?zyll rlezn.anu'\If'.y.f~ę~i;~,_,dąiQ,mi~j6~J-:.kł6t~J: .rQwnoeze$nie sa
kup"" " ą," ",d,,:',l""" '" ,'' , '<
~»\le ·P~okuratc•.r$~lm, ]l&!: be~ ł~pow~kD:u·~.eQ... ':tltł(Jnk:atlli:ot~ani~atji' •. Pt'ago~U "odegraórolę
i _ _ 'ołki'~vmac 2:adn;vGh rohot Jak ~oww,az go-~iatof6wi~~y_tąpiło 'zbJłPie PO(.3J,.
Da orzr U,SOwYCb ",C"
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Spec~aln,. skład

J I

L

kawy, i hartuaty

Za kilka dni

1

.twarcie

-ma
rugiej filji
i łrkowska I

Jest ares7;tą zupełnie zrozumiałem - że
więksi;O$Ć Wkę.zQym parlamencie ma przewa
g~ głosów i. skutkiem tego ma również moż
ność pr~eprowadzenia większego,c7.Y rnniej~

szego nQI)'sensu, ukrytego pod skromnym figvw)'lJ.1, Hścięm Ustawy•.
I dlategQ nię dziwimy się wcale, że trzy
wany w karbach kQ~zarowęj dyscypliny klub
sejrpowy BB. siąQa i wstaje, wstaje i siada
skinienie swoich pluhJD.owych, co zastę
puję im w zupełności zawiłe arkana myślenia F unkcja ta ma jeszcze tę zaletę, że nie
nadwyręża się przytem. tak w2Ęnego patolo'"
gieznie orga~u, jakim jest gJowa. bez ktorei
noszenie i· zdejmo:wanie kapeltJsza przed wła
. dzami byłoby Jiiyczuą niemożliwością.
W ApgIJi, Francji, czy Niemczęch rów..
nie~istlli~ję większość. nawet w istocie rzeczy paplamęntarna, która zawsze prze~łQsuje
o JPozycle,'aletax;n -.-c-' ~a ona - przepra~za",
my za grubiańs\wo, wybitnie inteligentne ce~
~~hy~'
.
Projekt rozumny - wychodzący z łona
D ajbatchiei zwalczanej opozycji -- ma wieI...
'kie szanse przejścia l o He leży to w interesie
JUlfoduluQ państwa.
:.
U nas ie~t to rzeczą wykluczoną~ Naj'"
: wiecej' r2eczowe projekty, zarzuty, lub r bjek
: cie'-,- exetn"ph.'l.ni: najbardziej logiczne i zasa
dnicze w-ywody prof. Rybarskiego o niemo ..
żliwości 3 miljardowego budżetu - lub skre
śleDl~z jakiejś pozycji kilkunastu, czy kilku
. nawet tysięcy ~ z reguły są skazane na' nie
powodzenię,czy drwiD.y~ jeżeli nie kończy
się to tem grubo sana~yiniejszem (vide próby
pobicia w Sejmie przez BB, posła Kaweckie-

na

g~)efeKtem~
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nie ma!ą nietylko na spodnie, ale na kartofl e
dowodzi więcej, niż lekkomyślności - 'de
zwolił
wodzi
zdecydowanej sIej woli.
chodzi.
Czynniki rządowe obcięły magie watoW'
- Tatusiu I rura. od wody pękła VI ła~
m, Lodzi bardzo wiele pozycji, zaznaczając
zienee i z~lała salon...
Zdaje się, że łaskawie rządząca nami słusznie, iż dzisiaj byłoby wysoce nierozulll'"
większość, niedłu~o pozwoli 'się nam wypo" nem robienie inwestycji - na które uiema
wiedzieć obawiamy się jednak, te tej ru" pieniędzy.
ry nie będzie można lUż zatkać f nawet wyro
Poczem same uchwaliły taki miljanow.Y
wydatek,
jak na telefony automalyczn", bez
kami sądów doraźnych.
Ostatnie posunięcia rządowego obozu, ktorycb moglibyśmy się obejść sto f lub cho..
.
który wbrew wszelkim podszeptom ro~umu eiążby piędziesiąt lat jeszcze.
uchwaHł 30 miljonów po~ yczki na automaty·
Otóż praca opozycji, w takich wanlOzacje telefonów dla obywateli Polski, którzy kach, jest pr"ysłowiowym rzucaniem grochem
=m=;ą~..............."
naicianę i wśród obywateli Rzeczypospoli ..
tej
potroehu utrwala się niezbyt pochlebny
Dymisja
s ąd o zdrowych zmysłac~ autorów tej opozy
cyjnej zabawy.
O inicjatorach tej pożyczki nie wspomi·
namy, mają oni dostatecznie wyrobioną mar..
kę w społeczeństwie ...... a pisanie o tern, ze"
w Lględów cenzuralnych nie byłoby wskaza'"
nem,
Dlatego tei było wielce pOiądanem, aby
przy pierwszęj nadarzającej się okazji -- WZQ
rując się na opozycji w Korteza~h hiszpaó...
skich - opozycja en. błoc. porzucił~ to bez4ó "
płodne zajęcie i namuczenie, jak Gogol. że
Aleksander Macedoński i owszem .byłwiel
kim człowiekiem -- ale pocóż zaraz przytem
dzieć.

Po p6lgodzinie, wstając od obiadu po
mu łaskawie wywnętrzyć się o co mu

~-

gabinetu niemieckiego

rozbijać krzesełka.

I owszem -

Kanclerz

Rze8:~Y

•

IN

marszałek Piłsudski

jest nie

codziennym er.łowiekiem - ale pocóż go ~ży
wać jako para.wanu do zakrywaQie wszelkich
głupstw czwartej brygady J lub sejmowych
burd -innych bryagntów?
AS.

Dr, Bruning.

,

Pare razy,' idą~ w stolicy z ogrodu zoo
logicznego, miałem -możność .również być i na
posiedzeniach plenarnych Sejmu i miało się
wrażenie, jż posłowie opozycji dlatego tylko
:llie sa obrzucani kamieniamLże większość
Jlieop~trznie nie zabrała ich ze sobą·
.
Atmosfera jest tego rodzaju, że gdyby
Opozycja usiłowała przegłosować wnios~k, iż
'marszałek Piłsudski jest największym człowie
kiem,' jaki kiedykolwiek urodził się na ziemiach Polski i należy mu wystawić czterysta
piąty z kolei pomnik na p lacu Saskim - u·
J.'adłby CD; bezwzględnie, głosami bloku rzą. .
Qowego.
Zasad~ wzajemnego współżycia opozycji
z parJją ru\oową, jest taka sama. jak była
prżedtokiem 1914 i wyraża się krótko:
..... nMołczaf i nie razsużdat"I
Ojciec zwymyślał sześcioletniego opozy,
ejonistę Józia, że nie zastosowuje się do jego rozkazu niegadania prz,yobiedzie i zgro-mił go ostro, że usiłowe..ł mimo to coś powie

EJELlJ

a

AJE Y

Przy podziale dochodów celnych z Gdań ludności, jaki się udbędzie w Pols.eew grudskiem Polska traci od 1925 r. poczynajqc. dniu br.
przeszło półtora miljona złotych rocznie. Wy"
r
nika to :z umowy polsko.g.dańskiei, zawartej
w Warszawie w październiku 192\ r" według
4.ŁADNA HlSrORjA.
której dochody z wszystkich ceł pobranych
- Ja słyszałem. ze 'Żona pana urodziła
na terenie Polski i Gdańska dzieli się między
obie strony proporcionalnie do liczb ludności trojaczki. Winszuję, winszuję.
- Dziękuję, ' A wie pan, co '.. ,$!łch1f:odo-
ustalony~h w ostatnim spisie.
Straty Polski poch:;dzą stąd, że kiedy walo ł :;;emamy trojaczki? Moja; źonaczytał.
Gdańsk le~itymował się wynikami swego spi- pJwieść Dumasa: .. Trzej muszk.ieterowie".
- Na Hoga! - zawołał pan Bąk i bu
su z 1924 r, a ostatnio u().wet opiera się na
pożegnania
począł gnać w strQnę.' domu.
cyfrac111 Z roku 1929, Polska musi wdąż brać
za podstawę zupełnice już nieetktualną liczbę
- Czemu panu tak SpieSll}o.. ~.,wcła, 38
ludności z 192'1 t,; liczba ta z 27 mil,ion6w nim kolega.
'u.~
notowanych wówczas, niewątpliwie wzrosła.
-- Niech mnie pan nie :tah·:zymuje .. ~
do 31 miljonów.
żona czyta powieś~: .Ali Baba i,~c;zterdzlesta
Ogólne nasze straty z tego tyt\llu W cią roz b6 jni ków 1\
gu paru lat przekroczyły \ 1 miljonów złotych
Stratom tym zapobiegnie dopiero nowy -spis

pomaga~"
sama §rodki ma oglrar:I1C~~OD,e.
~ rH;'ltury rzeczy ko~:ztow:ny transport ~
Jednej strony pf:1.yczyrua
do podrożenia
potr~e~H.lych nan:ędzn •.. mate1rjaU~w itd., 8 ~
ch ugleJ strcnly de dewaloryzowania wypredt,a..
kowanych owoców, :zboża itd. W tych warUM
kaeh opadają ręce najwięcej wytrwahr1l1 i eier
pHwym jednostklWm.
'
Stosunki te nie zmienią się WIJ bliskiej
PJr2:ysdości. Gdyby u:dało :się osiedlić dziesiąt.
ki i setki tysięcy osób, to wówczas powstał\)Cł
by środowisko dla którego wartoby było pOol
budowątS kolej pl';;::ez Kordillery lQb pogłębić
9

ee i\~frHela

\"1 Południowej Amery"

dW(l, ŚrodG...-isL8.,

·w ktorych rozpo(:zęto (,)filie"dlanie polskich \ovyd~.odicó~v..
to
kolonie w l\tlont8TiH Peruwjcdlskiej i kolonja

• Orzeł Białye. w brazy!ijf.;kim ",tarnie: OJEspiritu
Dł
Stmto •
\Xl lVIontanji PeJr~:l wlaiHlkiej rozpoczęły
,6wnocześnie swoja działalność osadniczą. dwa.
przedsiębiorstwa polskie~ firma VVarchałowski
i Syndyka.t Ko,bnizacyjny z siedzibą we Lw'o

draple~:[l\ikow ii padalc6w"

Komunikacja Z Boliwją jest jeihzeze nie ..
bezpieczniejsza.. Z CL'{SCO do kolonji Montań~
skich j!i':chać trzehalasal\.'ni dzilll:wiczc.ani. Tubyl
cy indjańscy 6~ ba~dzo' agresywn.i to też od ..
krywcy lub podr 0 żnicy padają ofiarą 1;ałru..
tych strzaI :i ząr.;ad:ze:k. Ostatnio pra~~a
doniosła o wy rnordowaniu całlijlj 'WJprawl"~
p

którą do

Boliwji wysłało
fihnowe

}.imer.ykańskie

pr1.ed

d

siębi()fstwo

Osadnicy polscy. którzy przybywa,ift na
kolonie w Pe:ru~ s~ybko zdają ;;;lobie sprawę z;
dzaiue, nadające s~ę pomil!~dzy ~nlfH;;mll do p~'O ::>tosu~~ków pi,;\nującydh PB'zekOtn:ują się, ze ni(~
dukoW8l:'lia kat1cztll{u~ Klimat jest "'\f:~t1J.ędn;e maj~. zadnej pr~ys'llośd i zan::yśłeią (» ultZiecz~
kbf:l.ystny. Europejczy';:y wytrzymują ~1.(.1 :i~ po·' ce. Pojedyńczf,! osoby wybierają Inę do st(Jli~
wod~eDiem. Osa.dnicy Ohzyttulją swoje dział .. ey Peru, Lima. Drogą. to nadzW)"::laj LlciążH
k~ darmo pod warunkiem! że wykarczl'tją na Wł;l, gdy;?, prowadzi przez grzbiety gÓl' wysokich. Uchodźcl:H'O. ciężko unieść worek z :iyw~
nicb lasy nieLoty~z)O:e,
Kandydatum. chętnym dQ wyjazdu w Hościąc w ktorą zaopatrzyć się trzeba Da. (Hu~
Polsce.: opowiada slę, ice zbyt !&woit:h pri'oduk~ s~y (:Z89. Bez nUiłów. przyzwyczajonych do
t6w mają zapewniony. f.!dyź WS1.:y.(~tk.o kupuje wspinania się po k6rko~cmnyC'.h ścieżkach,
.d~ini$tracja kolonji Zalety tąlde :nie nl()gą przebycie tH~~.i;mf;1 g6rzystej?,o wprO~h: jest nie
ule zrobić wrażenia Ila Vlłoscjan~u:h f,,()lskich, możli\ll1€,
Odwr6t przez rzekę Ucyali jest odcięty
któf:.t:y posiadanie w-łasneg-o boru uwaiają za .
i!ilader. po:łyteczną okoli zność a dor6wLlanie gdyż zwykle brak pien;ędzy na :t:~placenie
całej parceli ~JrzypislJjti wspaniąlornyślności podróży łódk.ą i parowcem Pozostaje jedynie
k:elonizator6\h~. lVlimo wrodzonej podt,jr:diwoś .. droga do Bra:i~ylji, która lez twor.zy rodzaj
CR wykupują. zatem kartę okrętową :i jądą, mo Golgoty dla uchodźc6w,
r:zel:!'l ku mlekiem ~ n'li<t:1ldem płynącaj :derni
Niedawno donosi.ła agencja
"United
Pre~J8~' o przyl>yciu killcłJd~iesięciu rodzin pol",
petuwjanskiei.
Statki ttansHlł.tłanty<ekie dochodzą do por·~ skich de) ,BI'a~~y1ii. Sh~!l ich był opłaJtany.
tu Iquitos, Tu przesią,~ć się tti!:eba na małe pa Wszyscy byli obdarci i wycieńC:ł:eni. Zajęło
Jjowce rzeczne, któte dowążą pasaż,lerów do się nimi POSt'![stwu proIskie w Rio de Janeiro
tartaklJl. Stąd komunil":acją do kałon;j Monta!l 'Wiadomość pOlrVvższą poł:wierdziła zresztą
skicbodbywa się jui i6dkąmi.
Polska Agencja Telegrafie 'na. Są, także osad~
Połączenie li! Brazylją jest bliższe. lt~G'Z
nicy, którzy mimo wszystko usiłują zago8pO~
mniej dogodne, Draga prowl4dzi częściowo darować się na ll,owych działkach w i\~ontanji
pl'aa:e~dzikie la.sy, 'IN których pehlo Indian. eCfl'lwjańskiej Admimisfracią, radzi im i tJido··

wie

Tereny ich są beżsprzecznie bardzQ

Uf<:!-

A

i wYCEy.ścić ł'oiy~k~ I'z~~i UCY61li Inwestyc"j
t.ych me doczek:ąJą SH~ osadnicy
nasi W'
Peru:.

W dzisiejszych warunkacb pOfQWnać
mo:i:ua QSddnic:wo w Peru 2: l!.4łynnem w dziejach narodu naszego "osiedleniil'lH-l'lI r.. na .s Vbi'"
fze, Wpra.wdzie klimat
tagodniejsty, lecz
prZylllus pobytu jl:st ten it.>atn,
W Syberji czuwali
rQ~YISCr
nad wygnańcem polskim, w Peru ~aś "11' roli
ł·ldeubłagan.ych dozorców występują nieslycha-

ne odległośc.i i trudnośc.i kom!.:Ulikac)'jrle, Mia..
lem okazję

I'Ol-UP wiania Z księ!1:!emB. i ar
chitektern P. Obaj stvkali się w Limie zofia ..

rami systemu kolonizacyjnego p. \Varcb::tłQw..
skiego i Syndykatu, oba.i też zgodnie p.otę"

piali

:cgubną akeję

tych

pr~!ed$iębior.Btw

Kolonizacja w Ptlhl 1niowei .i!\.merylCe~ jest
konielCzna ze względu na p;n.,blem przeludnie"
nia w Połsce~ nale:i:y ią tylko zQrganil!Qwać

W innych p'3ństwac.h, a nie w Peru lub w Sra
zylji, kajach martwych ekonCHlli cl,t1ie. Wskazu
ję tu na pr'z\;,kład Austrji, l(~ót(;l wysłała na
l.wiady SW(~go b. ministra l'olnletwa rhaleta.
Obywatel ten objecha~ wszystkie republiki

Południowej Ameryki, ba.dał stoStluki wszt.'lch
nadaje się dQ
kolonizacji nlaSaWe) Arp.'entyna. i.\1ożeby i
rząd polski wyf}hd ekspert:~. riectzywlscie doś

stronnie i orzzld, że' naH6piej

wiadcz-on.ego niewi~zanego iadnemi t,rzg1ędami

xajęcie u siebie z chwHi4 kiedy w tak tajemni opanowa.ć wolę pani.
czy sposób zwolniona pani zostah.\ przez fir ..
Spoj'rzała na niego :tdtuniona i wybm:h
mę Funsonb y Czy jednak niel.~derza pani l nęła głośnyxu smiechcurn.
miss Crasswell, że kaźdy krok
doktora van
~'- Dopl'a.>vvdy, rur. Beale, n7lć'rvl pan tlie..
Heerdena w sTosunku dQ p;:ioi :mF3' tendenc.ję do;rz~cznościl "- rzekła:.
bliższego sprzęgnięcia pani z nim? Wprawa'"
- .." Uważa pani? L1ś!nię~hnął 'się.'azenll1 psu-i w bli~szy z nim kontakt? Czy nie P:r~n,,"da, ;i;e to brzmi jak wyjęte
~tyNcer.n z
wydaje się pani, ~e wynikiem wszy$tkie~o te ·jaki~~oś rnelodramatu?
go co mogt.o :wydar:qre się w ciągu paru osta
~ Ponlyśl pan z jakiifjj racji doktór van
tnich dni. byłoby uczynienie pat'li cOraz bar ... Heeroen miaJby pragnąć uzysk ać
fizyczny;
dziej ~ależna. od d ;,ktora. van I-Ieerdena? Gdy moralny i duchowy. ja.k pan utrzymuje wJJfyw
by pani naprzyldad, przyjęła posl;':dę u niego nade mną? Przypuszcza pan, :i~ •.• -- zafumie"
j~k planował?
lliła. sił; i nie dokoficzyła.
--. PlaoowaH? ,-,. kl'zyknę~a OH'WJa :zdu...
-- Nie przypuszczani .juź nic więcej .......
miona.
roześmieIsię. zeskakując z bn:eiku
biurka.
·
- Planowal - rzekł . ~po.koiriie . .--. \t/y •.- .:itwierdzam popro~tu fakty, Nie sądzę, ą.'"
W
( . :fdąć i zachować)
dalona pant została przez firmę Punsonby :ta by' mót::rJ l'nieć specjalne jakieś cele ,na wido
kU ę wstoSl1ul.;:u Jf} pani w 1-!hykłemte~Q po
PrzypusW!c:"zam też, że b,łby pospies:lył jega sprawą,
IIBara;tna"we:twanie pcUli,okat;ałbyduio współ
-- Nie, n~gdy W lO nie uwierze!
jęciu. iVlyślę PO[JfO$tu, te ·chce ożenić
się z
czucia i 'poleciłby, pani pozostać
przez pięć
-- Nie zmienią. to bynajmniej - faktu
panią, A jak się, pani wy daje to moje pr z1PU
albo.t:lześC dni w' łóżku. Sądzę
też --;. rzekł !3twierdził mI'. Beate. - Omal nie została pa .. ~1~czel1ie? Co pani o niem myśli?
.•
.
Zdążył~ odzyskać do ~ewnegó ~stopn!a.
p~~rz~~ na ~ufit. i eedz~c wY,razy, • jak~dyby
ni Zaaresztowana. znów z:~ sprawą doktora
ItCtUbloował ltłgl.c2ne Wlądtarue: faktow; - ie. r van Heerdena Czekał na Pątlią,
kiedy pani równowagę~ Dopomogło jej w tym .W2. g 1ę?Zlę
ie byJbydalpani
jakieś.,. bardzo .. " miłe w
wróciła. po wydaleniu z firmy Punsonby mając wrodzone uczucie humoru, wyzwaiEliące lą t
_ak\) lekatstw<J.
gotvWiĄ do zaofiarowania paul
posadę ta sie półożenia 1 które w braku tego daru, mogłobY
~·to p_n ćhce prze~ topowiedżiećł
bie. Do'Vl. iedziawszy Si~f że pani przyjęła juź stać się dla tliej prawdziwie' ambat'~SljjL\ce!ll,
~łPytat~~ . . ......
.... . .
.... ,
mnę stanowisko. zatelefonował do
White.'a
.._. Wie pau, ,~o mi się :-:daje .-- r.~e~la
Nie odpowiedział odrazu.
polecając mu zaaresztowanie pani, tak zhań..
wreszcie. --J.\1usiąI P~ll zftdu~o\tf o$tat tlulh
, .. ~:(), ~łipani pozbedzioaię
myśli że biona, nie mi~łaby pani innego wyjścia j zmu czasach bywać na !3en~acyjtlych
sztukach ~
:ma~.sZ01;~gQląą jakąś ansę do doktora 'van szona była sama zwrócić się do niego, jako . teatrże 1 w kinie i czytać zbyt ~i$le .kty~l
!łi'~~deną.,*e\1ważam go zarywC\la$ za wsp6ł do jedynego wiern~go prżyjaciela, który .nie nalnych powieści i romans6w •. er:lyzmłje.· ze
i.~woc,lIli~awinteresachł p.owiedzmy,' albo' też . opuścił pl'Jc.li W nieszczęściu.
nigdy nic ~apatrywa.hHn się n::t
doktora v,n
l~ .~y\Vi~, d? ni~gQ iak~śurs:zę i,o
Ue . za . . Słuchała' oniemiała z pr$!eraże:nia. Patr:<',y Heerder.;a, jako na możliwego6tatająceg~8tęl
Itliast teg<:J,.~~deil'żen!aaeGh~epaQiuwierzyć la tylko na mówiącego szeroko rozwartemi o gdy,byrn je(~nak żywitS miała tego rod~aJuau
je ·taatll,l1~ .,~~ględzle . d~leko: powa~nięjszą czami. nie.zdolna prze.rV\-aĆmu ani
jednam pozycje rnusialoby mi to nezrnl.ernie PQG~l~..
.pra~ęj,~~.zeJl rn,ogłobY,Slę tppanLwydawa,ć słowem. Wnikliwy, kobieey instynk
przema biaĆ,. Czy ni~ Uwaza pan jednak, źe Hstn1t;Jł\
.ogh,bY\Sm:rl:r~ąd..~~ .dYSIt\łtGWaĆ, .....,...uśmiech~ . wiał do niej tak. przt:koIlywojąCo. że
nawet inne sposoby pozysl'clnia . sobie
w~g~,do:
R_teH~~:n.a'Net .natelnatdQktor~vaJl Heel'riej poczucielojalnośei nie byh:> w stanie pr·r.e l'X1łodej . QZiewczy.ny, pou~~.YWOłyWf1Ill~~ li\
deaa. b~Zr'Ura*~mfl.,?ęni t~tn. CQ:mamWtyni . ~w~eiężyć 'bu?zącychsięl vf jej. dUszy podei jej twarzy i Ci61e śWlerzbi4cej pold~~W~l.
prze.dml o
m6wił
do 'p~wv.ed.zł}ąią.. / ...··.·;·rzen.,Cz~la. ze nawet goyby to~ co
Rozęśrni.eH się Q. boje f. azern
...' /.,
.• '
l~'"
i.:lWQ}
Raz
'.
Slę.................. '., . ' .....•...... '. ',~
rt?r~,Beale nie odpQwiad;;;.ł()W zupełności igŁo
_w ..Mniej~la o to, -tl.ekł!" . Q~orąc
~ o"
A'I:e1;l~nleczuję si~.4(iprąwdy u.rp.t2ioną . cte"rl:e~zy,byla wtem W każdym razieduia kapelus~ - lllec.h pani zabierze: j)H~ , dQ~Wh
.JeŻelI
dol~la~ł.ciaJ;n j~kiego' llczucla ... do.:P;Q prSlwdopodobieństwr. . a nawetmQtliwt'" jej ~ak dobrze liJ, ykonywai1~j .. S;I,taCVJ· n~~;Ja
to .fó c:, ~j
nębł.e:rl1ą--'rzek~a,.m~~,SzCZl\t.Cl.
paolwy.szUk.uje \., dalszy.!.'"!; OPł.~U ltC:ZlHlt. @O
btetv -~
'pan. - dod~łPlł, -;....QOktótv.an·
..-P~i'YPusiczam .więcej rLawet --n::lowit dl ości pana Scobbsa,
", .'
/' ....
:!~;den
zawszei taki bardzo ~Pt:tęjqAydla fr~Be~1~~w9alstYm .(;lągU "~~. przYPU$ZC1!sm
Ną~wisk6to [2rzyporoi~ło'·ieL(ioŚ.
Wl'
.... :>
~ BeaTe; ~~inął głową.
k!·,?,s.tibl.:tY~!(OYłl~domym. t~jemt1i~zym~~"
........ w l(-! pa1l~..
.'
.' ."
kOt)
Był
jua
We
drzwia~,bf alt na th:w t 4l J
.
d l · · · · · k···· ........1~s.;p~luł4~:aYd~~1(tóryan .t·l~.::tdet\ do .UMI
r.r...-.0.
·.o.·~.;.W.t~S~h:~t:.r~, B.!ła.;~t6w nllesz. a~ie.k~~l~nii1d.,p.Qi~~p:lYW\J Hzy.c~ne~(j.mo:raf.. : głosłl Z$ trZ'1 mał się.
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Wieczorem dnia 2 lipca :rb$ lokatorzy "vo~nych więzieil z Mokotowa Menacb Reprzy
ulicy Pomorskie i 40 zauważyli że koło (Hich. z-!lany, zł?d~iej recv;dywi~hf karany kil.
TEATRY:
drtwi. mieszkania Mosz.kowic~a. manipuluje kakroUue WLęZH~metll zą. M:radzu~ie.
T,EATR ł\r1łEJSKl - Prawda C'J.y kłamstwo dwuch jakichś osobników, kt6rzy na' widko
RedHch wykorzystał SWÓJ urlop W t_
wycbodzących z mieszkar. osób, rzucili się od sposób. że prr,ybyŁ Łodzi na gościnn~ wytlę-.
1EATR t;OCTAJL - Jazda do Momusa
ucieczki Jednego zdołano zatrzymać i oddano py.
TEA TR KA1\tlERALNY - Hau Hau
go w ręce policji.
\"'(fcz;oraj Sąd Okre~()wy w Łodzi p~ rOll..
K1NA
W kotniissrjacie okazało się, że zatrz'Y" pmtn~niu $oprawy ska1!ał 35 -le;tniego Heu~~b•
.WODEWIL - Scotland Yard.
manyw jest ur!opowanyze wzgl~dów zdro= Redlicha na .3 łatę. wi4ęzieniaG
CASINO - Arab. Angenta •
.COR~O! -- 1 ~lobronie prawa. II Nieśmiertc,
na mIłość.
LUDOWY ~.- Żar !niłosci ..
ODEON -- Scotland Yard.

,.

~AJKA -Zółtolicy kapitan
(a) Na rynkach i tarJZ~f:h w dniu WC!o@
CAPITOL -,.... Orkan.
i,;;jszym d~ł się zauwaiyć objaw, specyficzny
CZARY - 'i;;ł~nący step. Złodziej z Bagdadu dla obecnych stcsunkÓw. Oto grupy be:troho~
GRAND~KINO -

tnych! nędznie odzianych, obojga płci, wypn:e
dawało g~rderobę i inne rzecly,by zebrać
gotIJwkę, Konieczną na :zakupienie artykułów

Dz:iesięcit! z Pawiaka.

LUNA .,,~ Miljonę,r.

MJMOZA -Pod dachami Paryża
OgWIATO\"Y: - Dla dorosłych:
leyen Dla młod&!:o Odszczepiniec.
pALACE _. Karnawał
PRZED V?10SN1E - Odkupieni~

Anna

żyw nóściowycLt.
Większość sprzedaje :t:,arki i bitut .
jednak. niemal połowa ze; Iprzedając1cb
lawuje do sprzedaży również najniezb,doioj
SZQcl.ęści garderoby, stwierdzając
cauą, nędzę w jakiej się ~najduj".

b.:trr~

au

"

Łotwie zachowywała się
z Dajwięklią
poprawnoj,dą, wobec pa:6stwa. Stawiała ella
minimalne \\,t4ściwe wymogi; żądała praw.
SP LENl>lD: .:- Sekretarka osobista
niektórych prowincion&lnyc.h władz łotew~kich modlenia ~.;ię w ojczystym. języku, i_dała n ....
SŁOŃCE -- Mesalina
zostały wymierzone dotkliwe represje prite- uki w polskich s;d::ołacht żądała uwzględnie
SPOŁDZIĘLNIA Podzwrotnikowe SH;leństwo ciw kulturalnym 2.wiązkom i oświatowym nia. jej kulturalnych potn:eb. Nie prowadził.
ZACHĘTA - Skąd niema powrotu
ośrodkom polskim na terenie Łotmy. \Viado .. poBtyki separatystyc nej. a tem
ine~
mości te były nie tylko :;r;gola nieoczekiwan~ dentystyc:tnei. Nie była uprzykrzoną mniej...
~
szością! która ._, jak np. pewne mniejs2toiei
lecz również i J1iezrozum;ałe.
Nięd;ty Polską a Łotwą zostały zadzierz.. li nas -~.- stale ma skargę na ustach i stal.
wiaduktu
góŁo\va te skargi wznieść
fOrum
gnięte Ś4!isłe w'~lły na polach bitewnych. ".Wted~ kiedy POh.~i była zmuszona bro~ić zagranicy, To tez wza.jemny stosunek pols~
swych granic wechodnich - równierz i Łot'" kiej mnieislośCh na Łotwie do państwa był
poprawny: znamionowało go peł
Wiadukt kolejowy nad ulicą KiHńskiego wC!. walc1!yła (J swój nie podległy byt. W gru ..
2:ostal ostatecznie zniesiony. Przęsła mostu po dniu 1919 f9ku. armja polska pod dowództ.. ne poczucie praw obowiązk6w wobec: 10'"
tozebzanił,'i przew ieziono na ulicę Konstytucyj wem gen, Ry:;:lza·Smigłego ruszyła na pomoc tewskiej państwo'Wo"ci.
Skądze więc obeckle represje? Gd:tie icL.
lUit
i:!dzie zostanie zmontowany nad torem wojskom lote,wskim, zajęła DYIlebur~ i wyskolejowym . sluźyć będzie dla połączenia u- wobodziła dlE, Ł'Jtwy wielką połać kraUl. aż logiczoa P~'zyG:zyna? J~nie uzasadnienie) Nie'" \
licy Konstytucyjnelf która dotychczas nie mia po Rzec7yc~. -- Odt t między f;)olska. El Łot, ma na to odpowiedzi. l odpowiedz:i \u;asa..
wą nie było pow~żniejszych rozbieżności Vi,! dniają~ej represjef niktby zresztą nie ud#iełU.
la przejazdu przez tor.
. 'W związL u z tern zostanie usunięty rów interesach państwowych, Mozna ł nawet POl" Jest to zatem nieporozumienie. Każda próba
Ilie:t torkolelO\vy' ne odcinku od uiicyKi . . wiedzieć: zapanowały stosunki przyją,1.ne. o'" utrzymania w mocy r ttpres.ji byłaby tylko po ..
Opinja publicz.na 11 nas została zasko$
eiona wiadomościami z Rygi i Dynebul'ga.
Wiadomośęi te opiewały, że z zarzą,dżeniem

RESURSA-,Pieśń ·wieczorna.

na ulicy

Zniesienie

Kiibisklego

I

łińskiego do Sienkiewicza, a na miejscu

tern

.~ądzony zostanie trawoik.(a)

Flaszka na

głowie

p.rzy zbiegu ulic

Piotrkowskiej i Trauwypadek. Ot(~
przechodzącej tamże 54'"letnl~i M.,arjaI~nie ~o~
wickiej. zamieszkałej przy uhey ~kladowel ~9
spadła na o-łowt>
flaszka ustawiona w.? k okme
o:>
't
•
jednego z mieszkai! .. Nowicka . wskt'lte
udenenia. doznała ran ó,łowy i w:)trząsll mózgu.
Wezwany lekarz po~ctowia po nałożeniu o~
patrul1kn przewiózł' ranna do d!=>ffiU ..
a1 utta zdarzył się .niezwykły

eatr i
D~iś

Hoodge'a
Zniczem.

S

O wspólnotę interesów politycznydL
Polska mnieislOŚĆ na Łotwie, reprezentu~
iąca W swej przewadze wie!kie walory kult~·
ralne, zasiadła zrel$ztą na ziemiach, ongi zwany'eh Inflantami P olskiemi. a przez Łotyszów
przezwanemi Letgalją - ta polska ludność ~a

parte

Donoszą z Berlina ci ciekawYl'll wypad··
ku Gdy handlarz owoców Otto wypakowy
wał ze skrzynki transport bannn6w, uczuł
na~le silrty ból VII ręce~ Z której . zacząła ply'
nąl obiicie krew. RtJw!'lOCZeŚnłe wypadło na
ziemię . akieś żywe zwierzątko podobne z wy

głębieniem nieporo~umienia.

Na szczęście ........

iak z dobrze poinformowanych źródeł się
v!fiadujemy'~ charakter nieporozumienia ieat
stwierdzony. Represje

niewątpliwie

c:ohUętc.

Zwierze udało się schwycić żywcem po
czem okazalo się. że jest to skorpion. Kup ..
cowi zastoso·tłano
ochronnv przeciw
zatruciu i
go do lQ$tyh.:V:i u bak~i!n
lo1ogi(tzn.e~(~ł celem podda.u.ia obserwaeii
lei..
karskiej
c

~lądu do dużego paiąk.a·

tu

TEATR KAMERALNY
śrucie
P.p.rcivah~

we
j

TEĄTR.

arcywesohl

komedja

.,Hau-Hauu z I\lichałem
.NllEJSKl

Dziś pożegnalny występ w teatrt.e Miej ..
skim naj wybitniejszego współczesnego artysty
dramatycznego,tJaru teatru Polskiego 'iN War~
szawie Bogusława SamboHikiego VII doskonałe
3 aktowej komedji . Laios Larjo ,.Prawda czy

.. Zona moja i ja postanowiliśmy spr:te
dać naszą córeczkę dziewięcioletnią za i111 do

la!ó~

fi

Tranzakcję,

jak p6wyŻSZ2, dokonywa~

ne przez a"jentów t. 'Zw. Muitsai. są ną. po~
rządku dziennym sróci (:hiilCZykó w Hong-

kongu.

,.

ba gmin musiała słuchać skandalicz,Ayeh r.w«
łacii sira Jana SimoD.a~i wkońcu uchwaliła dałożyć wszelkich starań, aby

haniebnemu temu
handlowi d~ieci kres położyć.

Wobec tego jędnak,ie ajenci ,.Muikai'"
znajdu·ją. różne sposoby ukrywania swych
trąDzakcjif tudzież wobec strasziiwej s:ęda:YJ

Taki sten rzeczy w mieście. znajdującerl'!
się przecież pod panowaniem ;;mgielskiemt panującej w China.cb wskutek ciągłych wojen
TEATR COCTAIL
zniewolił sira Johna Simo na do :t:abrania W domowych i katastrofalnych powodzi~ wywoła
?rzejazd Nr 34
n.yeb prze:::. niedbalstwo . władz chińskich ~
Di:.ii pierwezOf-zędne widDWisk{~ 1:1310 1."1" to:>j $prawie głosu w parhuuencie angielskiem. walka to będzie, zdaje się trudna.
Z
doryczą
stwicrd~i;mówcaf
ie
już
PTJted
dynki, ach blondynkiUzarówno pod wzglę
dem artystycZUJim humoru i bóg ...łtei wystawy i"tu PfEn:ie laty parlament angielski uchwalił
dekoracyinej. Brawom i bisom niema końca <,_niesienie niewolnictwa w posiadłościach azja
Bl1ety wcz,eś"li61 nab)'y.;ać m.Qźn.a w ka~ yckich Wielkiej Bryt anji1 pomimo to jednak: w
PLOTKA
~atUym l-longkongu znaidują się tysiące. ma"
iie :tarnów leń . Grand Cafe.
Podobno Dyrek.cja Polskiego Radja mlił!
łych dzif~WCZ.ąt - .. Daily Express" twierdzi,
'm M
I~li_ _l
*,"'5"""'"
:i:e jest ich dziesi.ęć tysi~cy -- żyją,cych \v ~aangaźcwać na stałe cal ł:lzespół artystów
f~
charakterze niawolnir; kupionyc-hi psdlegają .. byłych teatrów miejskich, (\'V arszawaJ wyen ...
cych częstO iraktow$;initt. okrutnemu. a .często dzęc' z założenia. iż nadają się oni na.jlepiej
d1.> występów przed mikrofonem, gd,. tą
tę~ zmuszi.łuYi;h do .llierr.ądu ..
$)
..~.
.Ptze~ ciwi~~odzjny ~ g6;:ą fMłłiielsk.~ iz· prz".Iw~~il!lln-; d. /lS.~ ~l!}~\f:u8i"

kłamstwo",

.OPlfłU[!( L

.;.;
,~

~

Ul'l
1.71

:::1

~~

!:t
Lj 4-~driOCZO!]ych .A. mery ki9
Pensyhisnji,
Teksas,

Cadernaście

cod:de7('lni"~ kilkadzief>iąt
ponie'ilvaż koleje nie

KOi!i't;tanz y rozposc:iera

Ten-kighiol, liczące

rów. powięn.:chni,
010

r>d

mOll'Za

!:~'l.k niebezpiecznego

tyiko

nafty

czącym nalwyżej parę

"'N

\1((lda w tyKI1 jeziorze
&lJ'onaniż w pobli5lkielfn
ey się w Illern C:,:l:ło\'",,1ieh,
~ :zanurzaniu !śię z POWOd'tl
Oczywiśeie 'dłuźszy pobyt
,JJ:ąa~liwy 'g~yt woda jego
przy dłuższym w :aiej

, Nąd jez'lorer:n ty rri
st:;owości le€znicze: EfoJr.ia_
Carmen Silva TeE'kighl01~Sad

>ra:l.

wi~ wsią, w

której pobudowano

,'t}f.l

<.,";'~'1·iOll,0'

na rozei"wanie w

str'::,Cf)Y'

lJrzew{:;z~;;njl81 ,tego :o,iebez~)ie(:znf;g-o materJału
są, specjadnie dla tego celu na
re~w!.'ach, wchłani::i~jącn::h

SiJ',::.rządzone są z
LH'S~lją tyłko W fi ocy

wstrząśnif;~

kaucl.uku.

po bocz~
na których ruch jest niezOIaczVi/S ze l k i ch 'w y p ad !;, 6 w.
t ou
;~'iY'WYfc?ef'Wony kolor. auta te
ludaoś'2'i, która obawia się ich
J

Dym brzegu

jeziora najbliźsza
,siada szereg- komfortowydt

",raz kilkanaście luksusowyeh.'
~ych w Sty lu ncrvvoczesnym J tuż;
giem morza. P01.atem ~najdują
tam
wIe i-nstytucyj wychowani~ fizycznci~o
:ty.Naog~ł jest to miejscowość cicha,
bez
'~wykłego dla uzdrowisk hałąsu.
" '
Najpiękoiejf:.\zą, nietylko nad
jeziorem
mOl'skirl"l

przy"

straszną śmierć

k('~!)alnte nafty zużywają
nitroglice'r'1/'ny" Auto~ sluzące, do

biedniejszą pu~liczność.
Eforia je~t tlzd:rowisldem
dem. P..oczc;to rozbudowywać ją
cz~s ostatnich paru lat. Palożcma

brzegu

miar~ Cip

miejsc. i\. to zdarza się Cir.ę
zarobek takiego sbaceńr..:a
doh:fÓW miesięcti:oie, nie
premji za dodatkowe mile i za
to trzeba być

,sjOrJlat6v\t, a przedewszY0tkie m
'tządowe. Oddzielona od morla
ścią jeziora nie nądaje się na
któr&;y pragną przede'iNszystkienl
$amego morza. To też odwiedzą,na

,le~z'i'na ca.łym

zrrru.18zone spro~
pros.t Z fabryk. au~
?dy kandydat na
e rowadzić cięża~
moie 'zostać przyję ..
e;:yny, W

się

ładun~

są

Rurnun'ii

wąskim, li
r;;ząc:ym zaledwie 300 metrów pasie :;tiemi po~
międży ieziorem a mórzem, już przed wojną
$ciągala liczne rzesze kuracjusz;ów.
Podczas
WOjny 'ZDis~czoI).a. 1 zbombardowana, odbu,'lo~,,:

jest Carmen Silva. Potozona na

walas;ę W iście amerykańskim. tempie,
~dobi ją. już parę tysięcy w~paniałych

aniżeli
,L-\uta te mają zakazany
w m(astach ~ 'wsiach; a W dzień za-

żar słOllca zapedza
wszystkich d(J
restauracyj~' Dopi(;;ro okoto godziny piątej 'tN9zystko COl żyje wylega na. skwer
nadmQn~ld. DWie
l~awLrnie
pnepełniorle
Swietne. znane zresztą ogólnie
orkiestry rtl
m~111skie grają bez przerwy, Równocześnie da
1iA[dłui g,fównei szosy nad ktÓlą
rOi.dą~a
miejscowość, iJOl1:st::wiane w~dh!ż chodnika
greckiewysmarzają na, OI\vartem po
wietrzu po~ciernięsa, k.urczę~a 'na.
rożnie j
,po.dobne przysmaki Dokoła tego groma~

",li, kilka wielkich hoteli oraz 'wielki
się f.U1rlD.torzv q zarnierzający
Ut'aczyć się
1;drojowy. Carmen Silva łączy korzyści prze
smakoJykami. A W dali szumi olbrzymia
bywania nad morzem z możli~..vością pl'zepro
toń szmaragdowego o tej porze lVIorzą. Czar·,
w{lazania kfłpieli błotnych.
negO
brzeg 00
Na dnie wspomnianc;go jeziora osadza
g ktÓrego najbliższy na wschód
$ięmu{'o silnych wła§oościaeh
radio~ktyvtl'"" mywt'i już kontynent Azj'L
miejścowości cichych Carmen Silva
n;ych zawierający wielką ilość bromu i s~arkio
~eCzenie błótem odbywa się w leCie
w ten nie może być zaliczona, l jeżeli kto chciałby
sposób, że kura~ju5zą całego
obmazują mu swe skołatane 'l/ldęlkonlie:iskirn hałasem uszy
uspokoić tam_ dQznałby wielkiego
ro:r;c;:zaro
łem poezem po wyscbnięciu udaje się on do
wania. Publiczność rumuńska lubi się głośno
wody w jeziorze. Skutek odczuwa się
oatychmias'- w postaci doskonalego
sa rJlllOp o .~achow:ywaĆ/choć by to było o późnej nOf!Y.
i~:~~ia i rzeźkosci całego ciała. lJ: ozatc-:)rn mt1!1 Wycia psó:'#!' podwor:z:owych potęguj~ owe e;"
gzofyczne nastroje. Wogóle o prawdziwie eu
ten: ogrzewa się w ła.denkacn
znajdujących
:;alę przy domu zdrOjowym, poczem kUl'rac:jusz ropejsk ~m komforcie trudno tu mówi6 nawet
u

łB:orz}sta zeń w

wannie.

W ~iągu lata oclwiedJ!a Carrlflen Silvę po
.iQQd30 tys,o ~uracjuszy. Kąpiele w
Illule są
bowiem przy szeregu niedomagań nadzwyczaj

w pierwszorzędnych
czą

.hotelaeh,jakkolwiek li ..

sobie one za sam pokój najmniej po dwa
dolary dziennie •
Sezon k03lczy się tu w połowie
wn;eś
ny.Ul środkiem leczniczym. Druga właściwość nia., Po tej dacie cala rriiejscowość wyludnia
'a~men Silvy to, specjaln.e jej położenie nad się w 90 procentach. Sklepy. restauraCje ząrn
mOl'2.ęm. W schod%ące rankiemsłon.ce w kie .. knięte i tylko nieliczni wła.ściclel~ will pozo
zamknię
r~nku ~rQstopadłym ,do liniiwybrz'eża, odbija stawalą, Powodem naiważniejszym
które
Slę wialach morza· \ovskutek czego promienie eia sezonu są niezwykle silne wiatry.
ta~~bbtę ~~~ierają tak plbrz?mie iloś~i pr~ już od polowy wrześnią. szaleją wdt'uż wybrze
mU'loll,ulttą.flQletowych, zbawlenne d~iahmie za całego. Niebo bywa silniej z ..'tchmun.:one,
kt~~ycb na or~anizm ludzki jest powszechnie częsciej zdar:::ają się deszcze. \X' tych wanta
kach, pobyt dla przedętnego śmiertelnika sta
,fll~pe. "
,".
," ,
•
". '. 'v,vedług opowiadań. słońce, 'to
'd:idała je się tu niemodiwy, tak z powodu. trudności
'ł\1.prost ~u,da.' Plaż~· wspania1a~ o doskonałym aprowlzC;\cyjnych jak i niemożności korz;ystą ...
~las.~\1. Brzeg opada wolno WmOf1;U, .tak że ni ':1 z morza i jeziora. Pozostają tylko. kąpie ..
,ch~,c zanurzyć s~ę po~yżej " pasa, ,pótr~eba le w łazienkach.
pÓJsc ,."'! :morzekll~ad~lesiąt kroków. Dno je.
Przed kilkoma dniami Carmen .silva za
dnoSi:alne bez ~amlem9 · wodapl'~ezroczysta
stała zelekt;;:yzQwana wiadorl1oś!':i Q o przy)eź
z.wykle 17~ko,s~al?~ana. eoza plażą znajd u1~ , dziez Polsld marszałka Piłsudskiego, Oczywi
&~ę Wy~?Kl. na)~kl~S .50 metrów ,brzeg, ozao- SCH~ dotyczy to tylko sfer PQzostającyGh
bH
ł1tl~n1 .g1tlt:;l~danllZleleni,wdłuż, ktOregocią żejzarządu" ,W domu zdrojowym powstał oie
gn~e . Slę . prom~nada ,~ysadza~;1l 'driewamL opisany ruch i krzątanie się,
-tam
bowiem
WSf'od nJIC? m:e.sz~~ą sl~Hcz~e kraDJ.~ i slde
przy~otC)wanci.dia dostojnellio gościa apartame
py z OSQOhWOSClamł wscnodu :I; okazarru.rurnuń ntj', .~ których zwykle !~orAystają wysocy do
.$kiej $2 tukI stosowanej. Niestety 'wśród nich
st?iuic;yrumuńscy, W prastarej siedzibie R1:y
spótyka się tylko wY~'oby .czeskie
oraz nie,~
l:lllall,'których. napisy widnieją na. wydobytych
mieckie.
.
podczai'; rWĘ:sięcy letnich wre tu ruch o ~u.~, ziemi kamieniach, świadcząc o. ,znitii:omo
sCl~cht.e~() swiats , będzie on czerpał nowy
żywiony. Do połudma. letnicy
. przebYWają
za1)~sslhożywozyeh dla dalszyeh trudów 'Vi
b~di Rad s;.orzam l bądź też nad Jez.Ivrem.W· '\VeJ OiO!~t~lict.
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Wielki

,,·Przy astmie, katarze szczytów płuc, chronicznym kaszlu, flegmie, dłu
. -gotrw~łem zachr;ypńięciu t winien czytać każdy broszurkę pod powyź'"
:':.'. s:zym "tytułem. Autor P;l Dr. Gnttmann, h, nac?ełny lek,arz. Finsenows...
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I

Zniżka cen;

Zn':tka cen l

i Reperacie obuwia na poczekanfu
Jedyny w ł:?dzi a~er!~a~ski za~ład mecbaniczny
reperaCJI obUWIa l snlegowcow uskutecznia

.
nieru",
lawiadamia swoich Stowarzyszonych
&homości W P abjanic~ch i Ł.asku, że w ImeSląs1Ul
październiku 1931 r", dokonane ZOf:,tanu. wyl:lory ~".:;;e.tn.o'"
mecników i ich zastępców, na nąstępne 3~chlecie
miąIlowAcie:

a
a)

b)

NA POCZEKANIU

(w ciągu kilkunastu minut)

...,.
NASZE CENY: Męskie .zelówki Zł. 3,50 Męskie obcąsy
_liiJI.IIUhti
Zl. 1,75 Dams1i:ilti' zel6wki Zlt, 2.50 Datn
ski e obcasy Zł. J, - ZeL parHiwe .. szyte o 50 gr.dro2:~

=m

.

26 października b. f.
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