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. WIEDEŃ 2-5, 11, - "Neues Wiener Ex..
trablattU' ogłasza d2.iŚ na naczelnem miejscu
p, t. "Spisek przeciw republice" informacje
rzucające jaskrawe światło na ruch rewolucyj
ny zarówno w Austrji. jak i na \V ęgrzech.
"Dowiadujemy się z bezwzglę.dnie poważnych
źr6deł - pisze "Neues Wiener Extrabłatt" -:Ze' pried 14. dniami odbyWa się w obecnei
siedzibIe ekscesarzowej Zyty konferencjąle~i"
tvmistów. Ze strony Austrji uczestniczył vi
~brad.ąch były pos,ełna.dzwyczajny irtlinistęr
pełIiomocay I Wiesner. ks. Schonburg i znany
Z czasÓw' wojny światowej, jen. austrjacki
Dankf'tl. Z. osobistości w'ętderskich zjawili się
cesarzowe; hr. Esterhazy. hr. Hunyady" i hr.
Sigray. Na konferen~ji 'om~wio~o sytu.ację
w'ewnętrzną Austrji i WęgIer 1 wyrazono
rze. konanie, że z powodu katastr.o,fal,nego
P
d
f
, przesJlenia w dziedzinie gOS?O ~rc:z;eJ 1 . mansowej,. powstauie ludowe staje SIę coraz bard~iej 'prawdopodobLlef a tęsknota ,za pow~o:
t~m ezas'6w :cesauikich wzrasta cor~z bar~ZIej,
, E.k's- cesarzow. a Zyta. oświadczyła! ze 90slada
lk
.
. r7.ek~'mo gwarancję, iż Francja niety o nIe
spn:eciwi slę reusŁauracji Habsburgów w ~~~
kraiac~, lecz że jest nawet sk~onna pomes.c
na ,'ten! cel :fińąnsowe- ofiary. Jako punk: WYJ-.
d habsburskiej obraoo Tyrol,
; '_cIa., p~opa~~n, Y
, ; . ' , : . ; h' oBb ł . si .
gdzIe IstotnIe W ostatnIch, d~l1a~
. y y •. ę
" potę~ne manifestacje cesarskJe., Rumunska '
królów a matka Marja spotkała SIę niedaw?,o
z Zytą w Luxemburgu i rzekomo zap~wnl~a
. . J " ł w'ia i Rumunia ' zachowaJą, SIę
Ją, ze ,ugos a
d k
rotu Ottona do
u.eutralme na przypa
l'
.. M' e pow
'cały
p an Jest
Węgier i AustrJl.
lmO,
ze.
. _ k
właściwie gotowy, postatlOWIOno'. J~dll~
wstrzymać się z wykonanięm. aż Fran'cJa. nl~
wyszczególni dokładnie swych war~~ko~ l
, ~'"'_ oc'Dl' się dostatecznie w szerąglHe1m"
ąz w ... ,...
, .
,
t ' k'e' nie wzmacnlaJą CO •• ; , ,
we hry ąus t)ac 1 J ,
"
:.', l '.
W związku Il tem wydaJe SIę uz~~a~~lO~
. d
ł' że w pewnych kołach;I?ohtycz
naWla OlllOSC,
b'
:, k'
oychpopiera się rokowania o na YCle-' Wl,ę "
k" Al i y przez francuską~ firmę
$ZOSOI • a CJI
PIl"
. '
.,~cpn,elde1' Creuzot . -I
..'
W :uzupe.lnieniuwiadomości IJN~.u~~_ .W~e
.
.
d d'"
ł
ner.-Extrablatt". n,a~ezy : ,0 ac,: kze I ; W. 'lonl~
U

hember~a. Ponieważ grupa styryjska. finansoAlpinYł sŁoi pod wpływem ideologji
wielko~niftmieckiejf przeto ewentualne nabycie
Alpiny przez Schneider Creuzot oznaczałoby

:ty jeszcze zaznaczyć, że .. Neues Wiener Ex"
hablatt" ~ jako orga n Landbundu,. należącego
do większości rządowej czerpie wiadomo$ci
z pierwszej ręki. głównie dzięki swym stOSUg t .~
pozbawienie styryj:.kiej Heimwehry oparcia kom W nlnisterjum spraw zagranicznych.·...,,: ~ ,
finansowego ze strony Niemiec i ułatwiłoby ministerjum spraw wewnętrznych· i w dyrek..
przejście jej do ogólnego obozu.
e;i policji wiedeńskiej.
Dla oceny powyższych informacji, Da~e..

wa przez

,
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LONDYN 25. 1 L -

Dzienniki

chińskie

w Pekinie zamieszczają alarmujące artykuły o

•

Omówiwszy położenie w
M;andżurji o
raz szczegóły przedsięwziętej ofenzywy ńa li...
nię Pekin - 1\1ukden. marsz. Cza'Q.g-Kai.. Sżek
oznajmił, iź wobec nikłYch wyni~ow, jakie da
ją pertrałctacje dyplomatyczne, Chiny mus,zą
przyjąć wyzwanie i wystąpić do otwartej war
ki. Marsz Czang-K ai~Szekgotów jest
2ająć
stanowisko naczęlnego wodza'wojsk chińskich:
Nie wątpi przyŁem, iż armia gen. Maa zosta
nie zrekonstruowana 1 wysŁą'pi przeciwko Ja
ponji od północy, Marszałek wyraził nadzieję
na rychłe źwycięstwo' .
Po wiecu s,tudend urządzili
burz.1iw"
manifestację 'la ulicach. miasta. Ekscesó'w ll,ie
~snotowano,
'
,
,
. !
. ar ' • • TI

projektowanym przez admiralicję
japońską
bombardowaniu portów chińskich w
ujścia
Jang-Tse .. Kiangu
\'$/ edlug prasy chińskiej bombardowanie
to ma być odpowiedzią na ostatnią defenzy·
wę chińską 1hzdłuz linii kokjowej Pekin Muk
den, P odobno konsulaty japońskie zarządziły
ewakuację rodzin japoński~h ze wszystkich o
siedli w ujściu tej rzeki.
.
PottVierdzenia tej pogłoski z kół dyplo..
ma.tyczńych w Tokio brak. Jedno jest pewne,
że w ujściu Jang-Ts ef-1Kia1ugu sto j ą cHery krą
żowniki japońskie z ot Y ą torpe owe ów,
LONDYN 25.11. - Sztab gen,
Honyo
kom~ni~uj~f i ź , na .7.l?~ chód od ....Mukdenu w po
bHżu' Sm.M-un·T'anlo trwa 4aclekła" wę.lka. o
tor ko.lejo.wy. Pr~wd?podobni~ jest-toc poc"zą: ",
tek w1elkIeJ akcJI skIerOWane) przecIwko WOl
skoro japońskim z rejonu C~in~.. Gz~o:
TOKJU 2511. - Japonsk18 mInIsterstwo
spraw' wewnętrznych komunikuje, źe
jeżeli
m~rsz
Czanóe... Sue~LianńI!f. nie
cofnie
BWY' ch
RVGA'-25 11' " .- "S,OW,le{.
··ka,. k atUpanja
t"'
~.
l·
' . ' . , . --:'
wojsk z pod Czing-Czao. to w okohcy tej mo zbożowa na Ukrainie. wskuteknieby.vałego
gą zajsćyvypadki, jakich jeszcze do~ychcza8 oporu ze strony w~ościan, pr7:eiltoc~yła w
~ Mą~dż':1r.ii.;',~te. notow~!l~' _S;tab .Japo~ski, .nie~tórych okręgach Ukrainy W prawąziwą
n~e Z~{),~Zl s~~!
tworZ~Ule :-k~lkudzleSlię~l~tY;i ~QJnę domową. ",Kc:mt;nist" ,zap.rowadził .spec
sl ę czn e1 NsrDmyllNn2ŁtSslWlych .tW.Yłacp'-d .
C"h - ;,J~lną rubrykę, w ktoreJ notuje hczoewypad..
, [ . , - Y C h O zący W. \lo ar k'
d'
ł' ·
, b t " .,' b
b' . 'd'-" -"k'
k' . Cb'l'b' N' 'n d
oJ. l napa ow w OSClan na t. ZW. ro. o nlc.ze
. ry
,lDle :t~e~~l,_ ,. Japons ~ .~. ·~l. m" lel ,.onoS~lgady szturmowe, wY!iłane na wieś, ':W.-ćelQ
z~ w .. ,~al.?l,l~S~YD? czaSIe· n~l~~,Y .. spcdz~lew~c kierowania akcją zbożową. Cbarakterysty,cz'ną
Slę r9zs1tr~~.g~lęcla losu M~~cłz~rJl: DZlenmk:· cechą tych wystąpiell chłopów na Ukf';' i' ,
wzywa'woj'sk-owe wład'że Japbnskle by. z:wra·
k l'
~,.
, " I l . , a Ule
ł
. , . ,.
h" k' ,. ":
ł·. Q:
Jest ta o o lcznosc, ze rowmez KO ektywyrol
Cca 'Y·'~.Hwa.gęr.l:.a. c ln~ łę~o. "gen~ra a
zang;,: ~ne stawiają or~anizowany sprzeciw ~k<.:ji maY..m~", . ala, tory mlaS-lę'" po porzą" ~o,waq: igazynowania zboża. Dochodzi na tem· tle do
gen. ~.aa,., _"
,I.' l • masowych wystąpień. W rejonie Biiźniukow'"
.,' ęeG:,. ,Sl.e~10now C?r~a'~lZtUle w okohc~c~ .skim, gdzie komuniści zorganizowali t. 'ZW'..
Ch arom-a ,rosYJską armJę par yzanc ką·)
b'
b'
hl'
dł'
. LONDYN 25.11. ~:". K"ores'pondą~ei: p~sm:' 'kczerw?ny
o:!tk.~ .ozowy, c I~Pl napa l na
H.'·: _n_'y ··nastąprlo.·. 'ltlz,,·dzlę 1 SttIp OWI,
• l k'ch
d ..
N .. k'
. " . d' onwOJ SOWlec l l rozcnwyta l Ptl'eZaaczone
·7l~we., r , ' k " h ' . . wyją,tkiem 'ą~gl~~, ~"IT:',n~,~ ~yll~J:ą, ~ ,: ,iJ!l;tI!l~,:sp;rakWtOZ a' dla .Sowietów zboże. wznosząc okrzyki: .. M,
zrzeszenie SIę, Wszyst tC , grup, z .
nl~ ,z, Wl~ Kt~g~ WIecu stuuen o\,\r,.'na· o~ym" :sami. ·cncem . 'eść!". . . .
'
styryjskich, na powy"szych zasą.dach o czem p,~I~a:z 'I!~er~~zy 1;ap~aI g!~,~: PJ:~zy'dell~ re,pu:"
.
.... ,1 J .;
.,- ,
! ,l
swiad"l w~zorajsze pnem.ówieuie ksp Star' blAki chlnsklel marsz, Cza.o.g~Kai.Szek. . ,
..
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dzień rozpraw, e.

d,)

Charakteryzują~ rozprawy wczorajsze :l:a
ID'Ct:yć należy pewien nastrój napięcia, jaki
panował na sali, Dopiero pod koniec bardzo
przedłużających się rozpraw nastała atmosfe-

ra

spokojniejsza.
.
Bardzo ciekawe były zeznania· świAdków
M.dejezyka f Gruszki i Brodackiego. Wniosły·
• ne do Iliprawy szereg' momentów interesują"
c,,~h.

Ws!telkie

gwałtowne

wystąpienia

prze'

B.

P..

dwko władzy ze strony dr Kiernika uważa
Swiadę'k; pl":tedst~wia. łąkt,. :a,at!l'l~ymat'lia.
św. La50cki za wykluczone.
go pr~ez policję w czasie, kięcly· qQąwaJ ·fłią
Osk. MasŁek zaznaczył, że świadek mó~ na wiece i wówczas ~ie p,ornał$ałQ nąw~t p(ł"
wił o akcjistróriniciw polskich na terenie Ma kazanie legitymacji sęd ziowskiej, Po paru gOłopolski i prosił a udzielenie odpowiedzi, ~zy dzinach zwykle Świadka zwalniano.
którekolwiek .z nich mogło brać udział w ak..
Adw. Szumański: Jakj byt'najsilnieisży
cji terrorystycznej Ukraińców?
::noment z cprzem6wienia posła Putka na kan"
Sw. LOasockoi: Sama. myśl O możliwości gresie \IV Krakowie .
należenia do tego, stronnicti4f polskich oburza
Sw. Brodacki: .. Przewrót majowy by~
mnie i wtrUSZR." Przez głowę mi wprost nie politycznem oszustwem",
.
przechodzi.. żeby którekolwiek stronnictwo
. Osk. Putek: Czy po kongresie były 0l"
"Centrolewu"" ż akcją terrorystyczną mogło łoszone dwie listy posłów, uprzywilejowanych.
mieć coś wspólnego" O innych strońnictwacb i nieuprzywilejowanych?
już mówiłem. a co do socjalistów to mUB~ę
Swiadek Brodacki - Ogłoszon.a boła li~
7:aznaczyć; że w czasie obrony Lwowa wal .. · sta posłów, których miano nie przyjmować w
czyli oni przeciwko Ukraińcom i nawet W'ogó urzędach.
. . .,
.
le nie chdeli słyszeć o au~onomji Galicji
Prok l Grabow~ki zwraca się . dó sw- Bro.
Wsehodniej, więc jak dopiero mogii popięrać dackiego z zapytaniem, w jąliim u·rze;dtijf.i

W późniejszych godzina~h byli
badani
jwi:*dkówie obwodowi oskarżonego Ciolkosza
W.pomnieĆ tu należy zeznania
świadków:
Namrota i Cohna ł na ok~łiczność odczytu os ..
karżonego Ciołkosza w Berlinie.
ZEZ.NANIE SWIADKA ZYGMUNTA
LASOCKlEGO.
Po przerwie staje przed sadem Zygmunt
Lasocki., b. poseł i minister pełnomocny już akcję terrorystyczną.
sądzie?
4t~ ,c:zasów polskich w Wiedniu i Pradze,
Prokurator· Rauze :raznacza, że 'Oi~dy nie
Swiadek Brodacki· - W Hochni. Obecnie
:' Adwokat. Szurlej: - Jakie zasługi poło" robR polskim stronnictwom zarzutu. iż biorą jestem na urlopie bezpłatnym. W,czasie: ka..
i,yłdla Polski Witos podczas wojny
świato udział w akcji terrorystycznei. a wspominą.jąc dencji sejmowej nie urzęduje, lecz ki~dy ~eiin
wef~·
.
swe~o czasu o okólniku PPS. CK w. O nawią się kończy" toznaccy W czas ie przerwy mię"
."
Witos był jednym z p;erwszych,
który zaniu kon.taktu z. ukraińską SD. miał tylko na dzy urzędowaniem jednego sejmu a wybora..
pdst!lpiłod orjentacji ausŁro"polskiej.
zajmu myśli, źe wskutek. walk stronnictw opozycyj- mi do drugiego sejmu,
pełnię
fllnkcjęsę..
jł\tiorjentację czysto polską.
pych ~ rządem, elementy wrogie polSkości tę dziowskie
..
:;,.
ProkGrabowski za2;nac~a, te myślał, iż
.
Witos zetknął się wówczas z Sienkiewi walkę dla swych celów wykorzystują,
~~em ipo powrocie ~e Szwajcąrii zaczął sil...
ZEZNANIE SW. JANA BRODACKIEGO.
świ~de~ Br~dacki jest sędzi~, .~ nięczynny~
.tlą akcję w tym kierunku w klubie i kole pol
Przed sądem staje Jąn Brodacki sędzia P.ol!tY~le~r} .dlatego ,tylko nIe ządal . zAprźytAeiem.Onz Włodzimierzem Tetmajerem gł6..
dł"
d 1922
I
Slęzen!a sWladka, . .
'
"tliiepr,;yeiynił 1ii~ do p'ow:dęda rezolucji:l. zdazk~woro Pia~Otas,:; na seJm O
.1". oraz. re~
. Adwokat Szurlej ....-,. Czy zna pan .:jaltiś,
28. Plaja 1918 roku, o Polsce zjednoczonej nie
S~)iadek, •zwolniony przez strony od l?r~epi:5 któ['~b'y ~ędzieg'o. dysk:~aHfjkował~:Je"
. pó'dległei Z dostępem do morza, Za przyję przysiegi, zeznaie o tern. jak się odbywały zeh ten pełm Ja~le futi~cje pohty~zne? .
c.iem takiej rezolucji p9czątkowo bylo bardzo
b -.
P'
.
k'
h
Sw Brodackl - Ne
' ci d
ł
ze ran1a n lasta ,na toryc często razem 1.:
p 'k t G . \
k'
-, ~,
.'
m. ł~ osób i.kle y opiera poruszy o .$ię spo.. Witosem bywał.
. ,. ro. ura or rabows l WYI~Sn1a, 12:.... nIe
1
łe.c. z. .
~";s.twO.
rezoluc,s .OWo
była przYJ'~ta
z en
S w. Bro d aCKi pOQaje
..l
f'
wypadku dotkn!::lc
..-.
..
"I\'
akty roz b ijania wie chclaf w .zadnyrn
,
~
.os·v... by pO'ata
t~ri:t~mem..·
r
P' .
k' t
8rodackH;~go,
'" . dek :z:as tą'.l.ł we cow
.» lasta 1 przyczem zaznacza, ze a Clą ą
Zł"
." . dk
d ..
.... . t
Adw. SzurI el:· - Co .Wla
kiero ?J:ały osoby urzędowe. .
wo menIe ~wla . a . 'o . przyslę~l. Je,s.
Wschodniej .Malopolsse po 6.- 7' latach .tp
_. Na żebraąiew teatrze "GongU stato"
do;-:odem s;:czegolnego. z~uf~nla w obJ~kty~"
i~t po wyj$ciu ze shllżbydyplomatyczne;,
sta nowotarski, ocelem rozbicia wJecu,przysłal nt osc zeznan. d~~~go sWlad,ka .~~az~Ję ,s1~
.:', Sw.~asocki= Frzy~naf:ll się, że zastałem górali, a rzec~ całą zorganizował prezes uStrzel ymczasem, ze, sWla?ek t~t1 .Je3t·~ut~rem_ ..na"
2:waa;aę która mnie uderzyła i zabolala~ Pol.. can ., przyczem na miejscu kierował akcją gó" wet s~eregu artykulow ktore ~naJ-duJą " Slę w
~o~,- się: tam cofnęła. co przypisywałem wal rali rotmistrz Naimski~
sprawIe w chara~terle d,ow,odow ·r:?e:'·lowYCG
kom, jakie się toczyły między Polakami. Dwa
_ Policja _ zeznaję świadek _ zd:lrla
,'. Adw Szurl~l t:>0le~tzu}e . ~'ft~m . ~tano""
Itronnictwa. a mianowicae Narodowa
Demo- afisz w y b o r c z y , '
W~Skl~~J podkrefdaląc.ł~1 nl~. ,:~?,~~ byc ~ą,t.:
kracja i .Piast" jako opozycyjne tbyły
zwal
Meldowat O tem świadek właściwej wła p!leWOSCol~Owdo_ pel'son.all~wsW!~;~~e., .. Hro. d~c7,
~~~,).Ta;:walkar'Ząs:łu z' !częś~il\, ~p~łeczeń dZJ, podając. numerposterunk )wego policji, kI gO? e az o t~m]est odpo~~t.:,d~l~WZ~l.ętD
.~~.:;Qle.1)y.ł~kprzystnł\ dla POdnleslenu~, pol.. jednak nie pociągnięto go do ' odpowiedzi al.. ka przy Jego nazwlskJ n~~et.VI. ak:~łe oskaracści kresów wschodnich i bolałem nad tem nośca.
ze018,
'.
' . ; .. :.
'...:
ibo>~."
zecie.
żte
·Owa
.tron,nictwa
aczkolwiek
.
PrzewodnlCz~cy
Nle
'Iuldz
n1c
rZdaniem świadka Witos, mimo iż jest ,_,
."
~ . :-:.·ww,:;e
._o b rą7
by~Y tam bardzo pożyteczne, to były jednak .chemicznie wypranyU :z wsz.elkiej demagogji. złlw~gO ~ oS':Vladczeulu.: ~a,na prok:urat~ra 1
....l c z a n e . ·
ma jednak olbrzymie wpływy wśród mas"
uwazam" z~ nLema ,pan, z,ao\JlY7h podstaw da;
·.0 .. Ądw••~zur}ej: .A może woatawch cza.. , A d w .
Szur1ej: W jaki sposób policją obrony sWl~dka.., . . ...
.~ inne stronnictwo objęło tę
rolę i pol... składa raporty o wiecąch i ,czy są one do..
Adw.Szurlel ~.BroU1ę 1l1eo$9byśwł.ad~
Poić- ,ię jeszcze wzmogła)
ldadne?·
.
ka, ale m~Jego. mater!ału~()wodl~e~4,.Jeż~h
.• ,.0.;- Oprócz tych dwóch· IJtronaictw spoty
_ Wiece odbywają się zwykle pod go> :;as. sąd Dl~ \lOp~t~ule Slę Yi, ~swląd<::z,ecpp..
iGa~etn $ię jeszcze na terenie Małopalskiz lem niebem~ trwaj~ od,.3 do 4 godzin i polic s,!lad~~ nIC ob.razhw~go, .tO, la nl~ .. rQ~.m tll~
-dZhdalnośdą, socjalistów i je~tem dla nicb z janei obecni tam. nie czynią żadnych notatek wIęcej do powtedzema , . ' . .. :.
:
~k:ąajwięk.szem uzn.ariiem~ 'Nie mają oni co j nic dziwnego, że poźniej doniesienia są
.
ZEZNA~IA~~/. -~GIUKA .,
.•..
~~~~~a. '?'ł:~ększy'ch ,wpływów na :wsi,.·a ·tyłko sprzeczne z rzecz.ywistytn. stanem rzeczy. Jest
Po przerw. ie •. ·która . oClstap·iła by.ł. ba.dany.
... '''.l~ałębia-ch' nMtow,.cH.. we ' Lw.owie~imias~
H
k
'a~b. Drugiemu Itronnictwu które' tam dzia rzeczą charakterystycztiJą. że . iak na naszym św enryk Kciu , " . ' . '
. '.."' . .
lało., to jest BB, nie odmawiam patyjoty~mu wiecu jest unędnik referendarski starostwa,
Swie..dek jest dyrektorem ł3aliku' ,·apółal~ Jest ono ~ak ~aabsorbowaDe walką :t inne ta nigdy nie mamydoniesienią. a jak policja, dzielcze~o w Tarnowie.
. . .~ . i ·
~t stronnictwami polskiemi, ii jeżeli to mu to zawsze.
Swiadek następnie oPQwiad~~ :j.k,pod~
.ll~,uaiemoiliwiaf to jednak utrudnia walkę o
Dla przyk.ładu iwiądek. przytacza swe czas wyborów 1928 ro~u władze. w.pótd~i~C"
polskość nas!l.ychkres6w..
powiedzenie ,.nie każdy sanator jest złoc;lzię.. lał,. z BB.Między itlnemi ~e strony śtarQ'tf
, Adw. Szurlej;A retultat?
jem, ąle każdy złodziej iest sanatorem" PoHc Vi Dąbrowie wY$zł~ P~QPQzyqia ''W 'kierun'k",
- Cofanie się polskości.
ja ~ tego zrobiła, że powiedziąłem, iż I/IIr~ąd ś.wiadka. Aby porzucił "Piąst. ... Obiec:appma
- Czy dostał p. :minister j~:,i list ., .od.. jest złodziejski""
wżamian s~ere~ korzyilci ()&obistyc~ i mand~
łlf'ołaoiu kongresu ..,Centrolewu c, w Krakowie?
AJw. CzerniclW Dlaczego chłopom .jest poselski W przeciwnym n~zię arqto~() l.QIł
- Dostałem HIt śmieszny co do treści i obecnie źle?
ostrem;. ~oAsek.wel;lC;jami.
'. '
formY1 ze sfałszowaną piec2ątką. i $fałszowa..
- Bo prawo nie je.~ szanowane, Można • . W oZ6sia kompanjiw~b;{f:~"(.z,el w 1930 r.
Dym podpisem Witosa. W którym podanQ, że hl po'wiE'.dzieć jest "praw~ jak pajęczyna, bą~ awaa,dek był. ::'ła~:-QnY w ~'~t.!.~r1\U. Za}'zuli<ą"
kODgr~s odwołuje się 7! powodu zdrady 8ocia.. Slę przebił a na muchę Wina".
.
no mq 15 fo.znyc;:e. ~brodnt. Op,ęral, $lęQll~
Ji,tów.
.
S . d· k
. ..
. d
.. ,
wedl.g &wiadka, na iałs~ywycb. dQniesielliac~
. 'Następnie świadek na zapytanie adw.
.• k,Wlą ezezneqe, że. Je nemu 2: WOlłQw.
.
Adw.. S~ul'lej -Czy była róttlica Yfi'
Urbanowicza zeznaje o działalności osk. Kier nJeJ~ lemU Piłowi. ,nalezącexnu. ~~ :-.Pil;\łtaf'. pańskim ()kr<;IJ~l w 1930 tQku . międ~y liczq~
nika. :z którym się zetknął w 1918 r. l's. ko grokzono k~rą. 14 dnI ares~tu za J~kle. drobQe głQłQW ktore pą.dly na
7" według °U8ta.teÓ
•
wy roc:zerlle l nawet QlU JIt WYtll1ę.rzono, obie,
. ...
. '
pci admio. stracii w Galicji.
nano jOclllak da.r.ować. je:'eli ,rzy8tłl\pi do
(.OQko;ńQze~io u.ast.r9mCY a"ej)
:
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Społeczeństwu, znękanemu przesileniem. na nofli, by w krótkim czasie stworzyć w cze bardziej siły organizmu;
zastrzykuje się nieustannie, od paru lat! daw Polsce to, na cow innych krajach pracowały
Frazesowi o "przetrzymaniu" zaprzecza
ki cipŁ-y.rnizmu, \ Ąlegdy :choroba nie ustęPUj~f całe pokolenia, podkopały, a nawet w~'ęcz jaskrawo doświadczenie życiowe. "Prze"ya obejmuje coraz to nowe· części organizmu, uniemożliwiły odbudowę k~pitału, A dzisiaj mać" może tylko ten, kto ma dużo siłty:wot
lekarstwo nie tylko przestaje działać, lecz na znikają poprostu jego, resztki, albo też' ucie" nych i kogo nie niszczą szkodliwe lekarstwa.
wet sprawia wręcz przeciwne skutki. Pocie- kają z życia gospod<ffczego,A to, ws.zystko, ,Nasz organizm trawi już złośliwaanemja~~.lą
szano nas, że wkrótce będzie lepiej. Jeszcze co się stosuje obecnie, rozwój państwowej mógł on się dźwignąć z tej choroby, muszą
parę miesięcy, a zacznie się ,poprawa. Byle
gospodarki, interwencja państwa' we wszyst.. być zastosowane inne metody leczenia, CzaI
przetrzymać zimę, byle przetrzymać wiosnę, kiem, wielkość ciężarów pub licznych, bynaj ... najWYŻSZYł by zmienić lekarzy.
a'· pc..tem- lato i jesień, Gdy jest bardzo źle mniej nie leczy choroby, ale podkopuie jeszROMAN RYBA:RSKL
wtedy mówi się, że jesteśmy już na samem
.dnie" kryzysu i. dlatego moźemywprzyszło
ści: znalętp,~si~":wy~ej. Ale okazuje' się, że to
d1l.():je,s( aóść':ruchome Wres~cie najczęściej
obecnie słyszymy, że w Niemczech jest też
źle' - i to ma być naszą główną pociechą.
T e wszystkie frazesy na nic się nie zda
ą.zą,Ale jest cz;emś naprawdę przykrem, gdy
ona' stanowią istotny pogląd sfer rządzących
nan:asze;poło;żenie: gospodarcze, gdy te sfery
Niedawno' obradowała w Warszawie pogłębiąjący sie kr} zys gospodarczy _. dYr~.it,
'nic' więcej' zdobyĆ się 'nie potrafją. Od· Państw. Rada. Spirytusowa,. która powzięła cja monopolu musi zastosować daisząreduk,.
zwierciadlają one bowiem z jednej strony sżereg rezolucyi. mających na celu uzdrowie- cję wydątków, między innemi W kwotach,
b~zradriośc'J,w stosunku, do groźnychwydą'" nie całej naszej gospodarki spirytusowej. ~e preliminowanych na kapit4f obrotowy, aby w
~2:~ń, idących naprzód z niepohamowaną siła. wzS{lędu na doniosłość tego zagadlilienia przy- ten sposób przeciwdziałać ograniczeniu preli
a z drugiej są świadectwem. że czynniki nod tac'zamy najwa'i:niejsze rezolucje, k::óre wywo- minowanej wpłaty do skarbu, Przyszłość i
łają, bez wątpienia. ogólne :zainteresowanie
ustosunkowanie się sfer rządowych do tych
powiedzialne" nie zadały sobie trudu, by zba
Otóż przedev'.7szystkiem uchwalono skie- słusznych rad wykaże, czy i w jaki sposób
dać istotę naszego przesilenia:. Zamiast za~łę rować cały wysiłek ku podniesieniu produkcji uda
się
wygospodarować
preliminowane
.,
b.i6się w ,morze. faktów i opracowac swoje spirytusu w dziedzinie techniczno-przemysłoN kwoty.
Co
weif
domagając
się
wplowa'dzenia
od
ł
lipca
do
redukcji
pracowników
w
monopo
~zględem nich stanowisko. zgodne z rzeczy~
1932 r. przymusu sŁosowania mieszanek spiry lu spirytusowym, to ma ona poczynić' dalsze
wistością i konkretn€;n~i możliwościami. pły..
tusQwo-benzynowych. zwłaszcza w automobi .. postępy w roku budżetowym 1932/33. Zmniej
waję one po jego powierzchni, unoszone bier liźmie, na WZÓł," wielu państw zagranicznych. szenie personelu obejmie 202 osoby obniże.
Jliew tę lub inną stronę,
Przewidziane j~st wysokie minimum zawarŁoś nie poborów 2 700.000 zt, a oszczędności na
- "'Walą się najpoważniejsze'firmy przemy'" c;:i spirytusu r sankcje karne .zazwolennik6w wydatkacb biurowych 560.000zt
Na zakończenie Rada wyraziła; opiJiję;
$ł'owe i handlowe. Tysiące . majątków ',ziem- czystej benzyny.
Rada opowiedziała się j~dnocześnie, za że monopol spirytusowy powinien prz§stąpie
skich wystawionych jest na licytację· Chłop wyłączeniem zbytu spirytusu napędDwego z corychlej do stopniowego upłynniąnia "s'weió'
sprzedaje 'konia lub krowę czasami za kilka- pod kompetencii monopolu spirytusowego dro kapitąfu obrotowego, leżącego .pr%edewszY8t~
.aście złotych. Staje nasze życie gO!:ipodarcze 6ą utworzenia specjalne·j spółki handlowej z kiem z nadmiernym t pfzekraczającydi patrz":
upada w związkll z kryzysem życie duchowe- ~dzia.lem organizach producentów. kt6ra zaję by monopolu zapasu niesprzedanego spirytu..,
l wtedy każe się wszystkim wierzyć, że u łaby się przedewszystkiem komisowym zby- su. Powinno to być dokonywaneplanowo~
tem spirytusu napędowego, rozpowszeehnia przedewszystkiem w drodze eksportu i to W
nas iest)epiej, że gdzieindziej jest jeszcze go niem mieszanek spirytusowych. W ten spo- ten s.Josób, ąby interesy gorzelnictwa' rolni.,
rzej'.
sób ma być rozszeriony zbyt spirytusu skażo czegu nic na tern nie UCierpiały.
, Ni'e ,wolno jednak zapominać o tern, że nego niesłusznie do {ej pory lekceważoCiekawi j~steśmy, w jakim stopniu zoała
no zr..:alizowane przez sfery rządowe fachowe
.
w Polsce nigdy naprawdę nie byto nadpr:o - nego.
. Organizację taka uznano za koniecznąl zalecenia państwowej rady spirytusowej, od
d1.1kcji, że' więc niema szans, by przesilenie
gdy się chce mjeć zapewnione naprawdę wpro których realizacji ząleźy przyśpieszenie prze1a
ustąpHo autor,natycznie,gdy zniknie nadmiar wadzenie mies?=ąnek spirytusawych, utrzyma· mania kryzysu W przemyślę gorzelniczym' i:
tów~rÓWł 'N~rśtępnie P oIska nawet w okresie nie ich jakości na odpowiedniITI 'i iednolitym produkcji ziemnjakÓw.
ta~zw.'w,ys~4iejkonjunktury nie miała do- po~iomie oraz zorganizowanie obsługi samostatec~~eg~ ~~ł~'snego kapitału. Pozory I?omy~ chodów, używających mieszanki. Z braku po~
dobnej organizacji dotychczas sprawa zużyt..
ślności stworz'Y1 kapitał obcy, który przyszedł kowania
alkoholu w technice była zaniedba..
do nas na wysoki procenŁ. Dzisiaj w znacz" na, a cała energja szła w kterunku spirytusu
Redakcja dziennika nRozwor'PtO
nymstopniu "ten kapitał jest już zjedzony.
pijalnego.
si
nas
o laznaltzenie, te wyda~~'i~'
Przymus mieszankowy rada uważa za
Pozostały po·· nim wielkie dłu'gi.
.
ctwo to zosta,lo zawieszone,' przez
N,iew,ątpliwie, chociaż to wygl,ąda na . p~ podstawę wprowadzenia na rynek odpowiednich iłosci spirytusu z.własz.cza, że nasze zło władze, 8 wszelkich bliższy,ch, infar~
radoks.uasza :słabość jest naszą sIłą ,MuleJ" ża naftowe się wyczerpują i za parę lat momacji 1M tej sprawie moina ZiISi,~
sze są'c-np . niebezpieczeństwa ucieczki od wa że nam brakować benzvny,
luty, bo niema naprawdę z czero uciekać, Niezależnie od tego Rada domagała się gnąt w admi~istracil zawieszonegą
Ale do czasu dzban wodę nosi. Ci wszyscy, niezwłocznego wydatnego obniżenia ceny pksmalI Al .. Koścju~zk~41.
:.', ,'którzy przedstawiali par'ę lat t~mu Polskę ja· spirytusu konsun:p~yjnego i wyr?bów .mono~
uła.twlema ~bytu, . mIędzy ln~eml "'lm
k6 potę~ę, imponującą całemu światu, oh~c: polowych,
Mt2'MeiR'i
przez założenle składnIC komIsowych bez pra ~
nie powołują się bardzo 'chętnie na bardZIe} wa wyszynku .(zwłaszcza . tarnf ~dzie. nje~a
prymitywną naszą strukturę gospodarczą, ja'" wyszynku ani handludetahcznego spuytualja
ko na' czynriik,pozwalaiący nam t' prze trzy... mi) oraz za(i)strze~ia wa.lki z Łajnem gorze,l ..
Tylko zdenerwowany
maĆ łf DObrze, aIe z czem my "przetrzyma- nictwem, jąko naJszkodhwszą formą alkohohz
. -- Antosiu! ty wracasz pijany! '
i;,."
IDY"? .Rozumowanie to przypomina opowie~~ mu W ten sposób tak kompletny organ, jak
- NieJ" lubko... tylko trochę . zdenei~ó~'
O . owym gospodarzu, który cbcąc OdzwyczalC Rada, potępiladotychczasową politykę mono~ wany ... Moje serce, gdzie są pantofle?,' ,
- l? od twojem łóżkiem ...
swojego konia od jedzenia, dawał mu każde" polową, polegającą na śrubowaniu cen. - mi
- A ... gdzie, moie lóżko?~:
dnia coraz mniej, aż fęnkoń całkiem .się mo spadku zdolności nabywczej społeczeń ..
stwa. W sam czas!
odzwyczaił.,. bd życia,
Komplet
Plan finansowo" gospodarczy monopolu
Niebezpie.czne dla organizmu jest jego
Moszek: - Oj- ty maśz takie dlugię
spirytusowego na r. 1932/33 przewidujący
p~Ghnienie lub nadmierna tusza, Ale i ane" wpłatę 270.000.000 zł. do sk.arbu państwa, uz" uszy,
.'
mia, (niedokrwistość) również jest niebezpiecz nano za realny o ty le, o ile preliminowana ,
Srulek: - No tak - mo je uszy, a twe-'
a już byłby w$panialy 9ai9ł, gO"'.
Dą. Polska wyszła z wojny ogromnie wyczer .. suma sprzedaży będzie osiągnięta. Jeźeli jed- ja głowa
Da:k
nie
da
się
lei
osiągOłlĆ
;
ze
względu
na
towy.
paD.a~ Zbyt. radykalne prół>y. by ją postawić
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i:matk:ą -staruszką.

.
W czoraj wieczorem Oobrz:yccy wysz!t
2.tlajomych;"w mieszkąniudozostał tylko

~yD. Cdy około godziny lI-ej do domu po..
wróciła babka, zastała drzwi mieszkania zam
knięte. na pukanie nikt nie dawał odpowie..

du.

"BEBECHY'I?

.. Bebach, ,- wnętrzności.

kiszki,

Haki;

Siownik Arcta zawsze uchodził Ź~ "~najle
pazy i za najbardziej źródłC\wy. Ocena ta jelt

iak

widać, zupełnie duszn~

--Jlb

Jak się okazało, chłopiec teD, W rozmo·
rodzicami, rodziną i kolegami. - stale
zdrad:z;ał sitne zainteresowanje życiem poza...
groboweoo, wrażeniami, jak.ie człowiek prze'"
żywa W momencIe śmierci i tem, co odczuwa
pr:.testępc a f ~dy go tracą. przez powieszenie.
Przed miesiącem chłopiec f bawią się w
mie87kaniu, dla .. próby·' powiesił lIię Da klam
ce.
Oczywiście nic mu się wówczas nie sta...
lo, a ojciec zakazĄł mu ną. przyszłość tego
rod~aiu zabawy.
Sensacją było zeznanie jednej z rówieśni
czek małego sąmobójcy. 14.. 1etniej córki są"
siada
Dziewczynka oświadczyła,iż przed ty~o
dniem, baw-iąc się z Julkiem Dobrzyckim na
podwórzu, dala się namówić na powieszęnie
.dlazabawyu.
Cblopiec uwolnił ją od sznura w chwili,
gdy TUŻ się dusiła; potem wypytywał ją, co

wie

SĄ

bety, pościel brudna; graty! mą.natkij Wy latu....
jące.ka'Ctki w ksiąiGe f w ak~achłł~
.~

ia czeni z

Tragiczny i óienotowany dfl ty du::zas. w.y
p,dek samobajatwa, wydarzył fnę wczoraj WIe
Czoł'~m W mieszkaniu jednego z lokator6w
Pr~" wllicyW esołeJ ~ w vVars~awje. .
.
, ' . W domu tym. JednopokOJowe mleszkarue
zajmuje robotnik Dobrzycki. z żoną, 1-4.. letd~
śJnern Juljanem, uczniem szkoły powszechnej

do

taj

nąć

nic

CO TO

Czytamy o tem w "Słowniku Jęz}~ka pol
skiei!0 fi M. Arota co nast~puje:

:allll-'

?

p

Przy pomocy' sąsiadów wywa~on~ drzwi
........ oczom wchodzących przedstawd SU~ stra..
.~a, widok:
' " o ,~1:\ '·ręczniku . umocowanym do haks
Da
:.t.cial1ie, wisiał l~letni chłopiec.
:',. Rzu(!ono się na ratunek; lekarz pógoto'-.ia stwierdził już śmierć chłopca .. samobójcy.· czuła.'
. Lwłoki tragicznie zmarłego zabezpiecza..
Jakż tych 'szczegółó w wynika, chłopiec
'110 na miejscu policja. wS'lczęła dochodze- musiał podlegać pewnego rodzaju manji samo
:iie.
bójczej.
.,:. ' W toku badań wyszły na jaw sensacyineNiezdrowy ten objąw stał się przyczyną
łlłc :eg6ły ~ ".żytbf·chłopca.
jego ~traszneJ śmier·~i.
,

.:Y:' ,

"

~.,":

d tOiamoś,i
'Ur~ędtiik barlku ~.D~Ifalie" w Bolonji za"
herbatkę. gdy

::!p'ijal.właśnie· sW4póludniową

',~iea" okienkiem zjawił' się klient.
..'
to "starszy pan o dystyngowanym

'(".~
Był
":!,l~~ie.

N adbrzeży porto wycb Gdall~k mą 3 ł ~ilom·e ..
trów, gdy Gdynia tylko: 6..rii,~,Jicząc, 'r~ci,c'z
jasna, nadbrzt!ży w budowie~,tp.ry."kolej<?""rEe
'w Gdańsku są obliczane na:35f' kilometró'w:'
gdy Gdynia posiada torów 64 kilometry. " Po'..
wierzchnia składów portowy.ch·w :Gdańsku
wynosi 228 tysięcy metrów k\\!,adratowych. gdy
w Gdyni .. 45 tysięcy metr6w", .kw. Dźwigów
Gdańsk ma8?, a Gdynia 38.. 't~:...,., .
Widzimy, źe Gdal1sk jest iriaCZniewlek.. :
szv ad Gdyni, ale trzeba wziąć 'pod'· : uwagę.
że Gdąńsk jest starYf a Gdynia dopiero bttdzi
s~ędo źycia,.

Warto zastanowić

się

nad: ruqhem

:~~

Gp.yni bardziej szczegółowo, PodajemY:P9P~"
. ... żej:,2i'estaw ienie liczby. stat.k9.W, :.; lt:tifrt:.e~;· w.4'P~J;
i, ~yszły' z Gdyni: W p.os~'ateg61nydh- ..,;:· rąi~si,'!

':,. :.
"
eH. źe honorarjum wypłacono mu włąśnie o" cach :r~ b.;,'.
wym· czekiem; że w' pośpiechu nie zabrał ze
wes'l:ty ,wyszły,
weszjy wysz,łj

sobą 79dnego dowodu osobistego, i że wresz
pociąg do
Rzymu f wi~c pra~nie podjąć swe pieniądze,
--..;. Jak tupana przekonać, źe jesŁem do
prawdy d.. rem Ancona? -- mówił paD, rozglą
dając się bezradn.ie po sali .

wy cie" :ta" półgodziny odchodzi jego

l

ł89

Ił

176

Ul

196

sum~

10

255
286

194
2; 1
289,

VI.

Vl1

272... , 266
286",,293

Vlll

308

~X

. 295: .
1

,'288,
293 ,.
V
. X,~ 316, .... , 318
"t1.sięcy lirów, (5 tysięcy złotych).
. ,,1./
.~. Proszę mi wypłacić tę sumę,
Widzimy, że październif jest ·,mięsiOteę.m
W'tejchwili przez uchylone drzwi ban-rekordowym, pod .względem,1ic~by~ta.tków!,.;
Czek opiewał na nazwisko profesora
ku wsunął się do sali kot.
W ruchu statkóww,Gdypi j~$f . i(!d,~
j;l:'ra Ancona. .
Klient bbskawicz:'lym ruchem pochylił charakterystyczny rnorne:o.t, 'a mianowici~,',ź~
,.... Poprosze ó legitymację pana profe ..
się, scbwycił kola. Lewą, dtonią przytrżymał większość statków wchodzącycI1,przychQpzi
'ęi>ra, -: J'zekl ,urzędpik.
... ; _,.. . St~JSZY pan zaczął szukać po kieszenia.ch mocno zwierzę. prawa. wyjął Z kuferka, ktQry próżna, częSć sta~k,6wwYC!'9d~~Q,v~hłr6wlliei
miał przy sobie nar:t.ędzia :.hirur~iczne i W 0- wschodzi pr()~ną.W: pąź~,lięrJ'l1k:i.tnlł.":·J!Ja,31~
mi"ał minę zakłopota.ną.
Wie pan,.. nie niam legitymacji.
. częch . wychylo,nych z· okienek i "zdum.ionych statków, które weszły do por'tlL" 234 "byl.o·pfp
:żnycb, i na 3 ł 8 stą~~pw•.które wyszły ż, pÓr~
Ale czyżby pan mnie nie znał? Mnie? urzc;dnikow stało się coś dziwnego.
Oto ".nieznajomy rozpruł brzuch kota, ró"fN tu, 47 było próżnych:" 'Swiadczy to, że G~y'"
,;riajwybitoiejizego chirurga Italii? D-ra An .. ,
:cona?
"
nie szybko go zas%ył i puścił zwie'rzęna po .. nia jest wybitnie wywozowym . portem" Polski..
,
- SłysltC\łem o panu doktorze - powie drogę, które uciekło żwawo przez otwarte
Ładunek sta~k6w wy .:hod~ących"'w yra~a
dział z szacunkiem urzędnik. - ale nie mam drzwi na ulicę'tnie wydawszy nawet pisku.
się 1iczb~ 493 tysięcy ton" w.~~tn ładu.nek wę
- Ter~z pan widzi chyba. ie jestem, ~lem stanowi 434 tysiące ton:
'Pewności. za to p.n.. El zresitl\, przepis.
chirllrgiem -powied~iat triumfująco profesori .
W zakończeniu należałoby,~a$tatlowlc si~
, Cói było robić?
, Ro chwili· urz~dnik W JPłacił kUęntow
",' Profesorth,unaczył urzędnikowi, że przy
nad poc~o~.ze~ier.n sta~.ltów1. ,pp~.y. y. . w
.. a..J.•·ąc.Y..• C.h
'
b11 do Bolonii dla dokonania tr",dnej opera.. 10 tysięcy· liro w.
do G,dYnl, Z haz?y 882 stat,~ów:Ąląre, "~~~~ly
..
do portu w trzecun kwartale .t;b_ ,p'ód ba~ae

"" .. "' p.odal on .urzędnikowi czek na

IV

194
167,

.i

.\V.

,.;i).:
..".•..

,

,Co t -O j e s t
~'I.

o

w porćie gdańskim
roku 1926, o tyle do
Gdynl %, roku narok. z miesiąca na miesiąc
~o raz więc~j statków ::awiia ..
' . ' .qto ' zes~a wfenie ·stat.ków, które weszły
do port6w Gdynia i Gdańsk w posxc'Zególnycb

, i

ile ruch' . sŁatk6w

p6zos~aje na poziomie

latach:

. "

..

1924
1925

'Gdynia' Gdańsk
. 27'
3312
85
3986

1926
298
5967
1927
,530
' 6950
1928
1108
6198
1929
1541
5395'
1930
2238
6078
trzy kwartały 1931
2256
4484
Weźmy ostatnich pą.rę ląt i porównajmy
rozwói tuch L1 W Gdańsku Gdyni.

~,"

,

r_ p.ol.ska.. we.. szł Q , 99. ąta.tków.,.re. ~~ta. pr~yb.)rla
pod banderam.i. różnych, państw_ ją~ j)c;miieil:

Allglia.38 . '.Datija·","70 ',.
EstonJa
37
Finlandja
28
Litwa
4
Łotwa
' 31
; W roku .1929 w porównaniu z lokiem pO
Ni~mcy
189
.. Nor~egj.
51
przednim w Gdańsku ruch zmalał o 14 pro'"
Francja
10
-Gdańsk.
4
centów, gdy w" .Gdyni w2tósł o 36; w roku
Grecja
3 : Holandja'
2
Stany Zjedn. 9
Szwecją,:. 304
. ) 930 . w Gdańs~u" ruch statków wzmÓt':ł. Ii,.. O
oS.".
Inne'"
3.
':
13 procentów, gd y w Gd
.. yni wzmo,gr się
O 47.
" ' CpiŁo nąm mówi? Bardzo wieleI Stwier , : ' Jak widzimV J n-ajczęśoiej zawijają ,de
(łza to fakt, źe. ro~wijające się życie gospo.. Gdyni statki szwedzkie' pQwegiel, na drugieIIl
darcze, a z niem i handel zagraniczny w pierw miejscu dopiero znajdują się Niemcy; pa ~.trze
. ~zej ;~llie,rze kor:z.yst3; z ~udug Gdvni. 'posługu.. ciem miejscu widzimy dal~zego sąsiada m()rJąCSlę portem gdansktm w ramach lat po" "$kiego - Danję~ .
,. .
>
'
. przednich.,
Coraz więcej statk6w t,óżnyCb pań~t~
RQ~patrzqJ1 .bardziej szczegółowo to Za- ~ch.odz'do Gd~ni, wyn~sz~c poj1ci~ 0 ,ni~.
ga,dnienie •~,pun~tu wid.zenia urz"dzeń po~tQ~' J~ko. o dob,rY'J:!l ,1 .sp~awnle ~bsł~guJący~ p~:
wych. QtO!; pOWlerzchmą wodna pO!'tu gdań .. · Cle l. to ~OJęcle, IdzIe. V() śWlat~!.po~ąIIJ, }~C
skiego wynosi896 hektarów, ~dy w Gdyni,' stale ,robl re.ldalllę m~oąerpu P?rtOW1; ppLIą....
~ylko. 29~,beJ~tary.. Głębokość portu w Gdyni mu.
Jest nat~miast wi;ksza i wynosi od 6do 12
J
m~trQw. idy w Gc:l.m81ku od ido 10 wattów
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(a)

d:Wqch.
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'kOs,CIOłach.
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-

W::'kf,§ciele

parafjalnym' 'w osad:tie
Buczek powiat~·. Łaskiego niewykryci dotychczas sprawcy:dokonali2:u'chwałej kradzieży.
W edług' pr~yjętego zwyczaju, kościół ten
W czasie ptżerwy_ objadowej zamykany jest
na przeciąg.•;i~'i1~jg9dziny~ _Ęorzystając Z nie ..
uwogi. dOZQX_~~:~-{~ści~l!1~go • jacyś złodzieje,
UkfY~} sf~' ~'d'#~ś,~V: . ~i~zy _.i pO'za.mknięciu.
kosc1oła sph:mCIrowah lego wnętrze l
skradlt
~: -kielichy' sreb~11e' pozłacane. różne drobiazgi
ornaty - i.' tp.;'-'i~eczy" wartości łącznej ponad

looo'zt

'.,

wój" ukazał si~ artykuł pod tytułem ., Wielki
w szafowaniu funduszami Banku Gospodarstwa Krajowego załamał się'" W którym
to autor W ostry sposób kr;y tykował
działał
nośc Banku Gospodarstwa Krajowego, wskazując, iż szafowanie funduszami Banku Gospo
darstwa Krajowego załamało si~ jeszc~e przed
zakończeniem budowy kosztowne~o gmachu
Banku.

odpowiedzialnego do odpowiedzialności

W dochodzeniu autorą nie
ujawniono.
Natomiast w dniu wczorajs1:)'m zasiadł na ła
wie oskarźonych w Sądzie Grodzkim w to ...
dzi redaktor odpowiedzialny "Rozwoju" W a ..
lerjan Zuchowski. Spraw~ rozpoznąwa! sędzia
Merson. oskarżenie za' popierał wiceprokw-aRównocześnie autor wskazywał, że Bank tor Chawłowski.
Po rozpoznaniu sprawy Sąd wydał
Gospodarstwa Krajowego miał niepowodzenie
odpowiedzialny
operacjach bankowych z Bankiem Polskim. rok mocą. którego redaktor
Artykułf>ffi tym poczuła się dotknięta dy WaJerjan Żuchowskl skazany zo.W Jaa 2 _ie
rekcja Banku Gospodarstwa Krajoweao w Lo ei"ee więziaw...

w,

w

.

sz ił

a

I

z

tą

i

a
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-: 'Kradz-~eż s,ąsirzeżono . w kilka go~~in
potniej i niezwłocznie powiadomioJln mIeJsW myśl zarządzenia wladz wojewó"
cowy . posterunek policji~ Przeprowadzone dzkich(a)poczynając
z dniem 22 b m'
ną ca...
dóchodzenie ustaliło, że świętokradcy po do ..
łym terenie w:; ojewództwa: Ł.ódzkiego wt>rowa
konap,iu kr~dzieży wydostali się z łupem
dzonyzostał obowiązek wydawania
pasaże
p.-zez "okno. i zbiegli .. _'
rom autobusów jednolitego typu biletów na
przejazd, które to bilety" przedsiębiorc.y ąuto(a) Drugie podobne włamanie miało miej .. bu sowi muszą nabywać w odnośnem
Staro
see w., kościele, parafjabym w .Rzgowie pod stwie, gdzie równocześnie. potrącony
jest ry
Łodzią" W czasie przerwy obiadowej _dostali czałtemzgóry podatek drogowy na rzecz Fun
Ii~;do'c w.ftętr~a',kaoscioła, W nieustalony dotych~ dtlSzu Drogowego,
czass:posób ":docłzieje. którzy ,obrabowali ot~
Jak sie dowiadujemy w związku 2: "1'1'0
tarz zabierając 3 kielichy, w czem jeden zło. . wadzeniem w życie tego obowiązku Związek
tył 'orąz różne.· wota i drogocenne kamienie Związków Właścicieli Przedsię~iorstw Auto..
.mieszcząuew ,obrazie głównego olt arZB.
busowych R.P. rozpoczął akcję protestacyjną
::-,?onadto złodzieje, korzyshiąc z bezkar.. W niektórych mieiscowościach właściciele au
.ości rozbiii ;puS'l.ki z ofiarami. skąd skradli tobusów nie podporządkowali się wspomnia
kilkadziasiąŁ--:tłotych
nemu zarządzeniu i nie wykupili biletów lecz
KradzIei spostrzegł dozorc.a który otwie.. zabięrają pasażerów ukradkiem..,
Natomiast Związek Właścicieli Autoburał kÓściót pize~ nieszporami j niezwłocz?i~
ojewodztwa Łódzkiego postanowił prze
sbw
W
ptjwi,adofuiłksiędza oraź posterunek - pO,hcJ!
Według obliczeń-złodzieje skradli przedm~oty prowadzić rodzaj próby. Wszyscy właściciele
autobusów zaopatrzyli si~ w plzepisowe bileigót6wk~ łąc:znieną. sumę około 3 tysIęCY ;:.."",",.,,,,;,~-1!cpf'-:;$.J"""-'"
'~łot'ych." "", '.
'Za złichwhlyml świętokradcami
.7"-""

-

-wypadka~h,zarz.E\dzono ęoergiczne
wani~

" . '.

, , ; ;.

"

_ .,"

.

iIi!l

14""..

'Niep()~ądalle

-

'IN_

'(a) 'W d'omtf przy ulicy - Liman?ws~iego
zamies!kiwała w charakter:r.ę słUZiłCel 21
letiiia:W~a<iysł~wa H,
, W:'~fifu;:róku- bieżącego ,H, na skutek
prt,wadieni~~.f.liewinnego flirtu"" została mat..
ką'Pt: zyC7.€1tl, dzi~cko
star.annH;
~krywała
"

ty za wydawaniem których będą,
p~sażerów do duiij, 31 grudnia rb.

stra

cić. miejsce. Ponieważ utrzymanJe ~zlec~a ko
tztowało ją bardzo dużo postanowiła Się go

,

Wieczorem dnia 5 c~erwca. rok~ bieżą
cego mieszkaiicy'domu przy ulIcy. Llmanow
5kiego 50zauwc;żyli jak H. z paczką PO? pa..
chą. "zbliżyła s_ię: do ust~pu. :ską? ,po czwlh wy
szła już bez, paczki. Rownoczęsme usłysza~o
.' ,pluik ą, następnie kwilel1ia. Wobec - tego nIe
i.ŻWło~znie wśzc_zęto ~oszuk,iwania ~ z dołu klo

,,&cznego wydobyto kllkU9ulOwe ~lemowlę me;
'skiej płci. ży-W e jeszcz1e l, zupełm e . zdrowe.
Dziecko przekazan.o 00 zlobka gdZIe zdołano
, je utrzyma~ ,p'~iy życiu,
P owiadoIlliona policja pociągnęła H. do
" odpowiedzialności karnej. Wczoraj . st~nęl~ o
- ńa przed Sąde,m Okręgowym w Ł.Od~ll ktory
po rozpoznaniu $pr~wy skaz~ł ,21-.1etoJą Wła
d.ysla.wę H. na 3 mIeSIące WlęZlerla.'

przewozić

to jest do

NQwego Roku,
Wła$ciciele autobusów na walnem zebra
.iu zastrzegli się, że ~zyuią to tytułem próby

celem przeprowadzenia kalkulacji i
Vi, ra~ie
stwierdzenia niedoborów przed dnień\ l itycz
nia 1932 roku to jest przed upływem ostałe...
cznego terminu. zwołają ogólne .. zebranie, na
; którem poWezmą decyzję co do dalSzej ak..
- .:ji.
Najprawdopodobniei Zw;ązek "Właścicie.&
li -Autobusów Województwa Łódz.kiego awró
ci się do władz wojewódzkich o zmianę śys"
temu biletowe'go. w wypadkl.l zaś nieuwzglę
dnienia ich postulatów, wszystkieautobu~y
zostaną unieruchomione jak bowiem dovriadu
jemy z dotychczas przeprowadzonej k-alkuls
eii przedsiębiorstwa wyka;i'ują. deficyt, i racji
w.Dlowadzenia "owego systemu bi.letów,"
n

'-11.-"

hs l lp z d de
I

(a) Uwagę władz śledczych zwróciły CIzi
wne wystąpienie nieznanych osobników któ~
rzy w .lipcu roku bieżącego na ulicy W ólcżań
skiei rozdawali ulotki wychodżącym z ptacy

robotnikom.

traj

o

Wieczorem dnia 201ipcą roba bieżącego
"posterunkowy V brygady wydziału śledczego~
ną ulicy W ólczańskiej przed posesją 265 zau
ważyl grupę jakichs o!Sobników .(kobiet i mę';'
iezyzn) o semickim wyglądzie, którzy tozda ..
wali ulotki wychodzącym z, pracy robotnikom
oraz wznosili okrzyki "Niech żyje rewolucja"
JIINiech żyje Rosja Sowiecka"
,
Posterunkowy puścH się w ich kie.cunk.u.
a gdy ci poczęli uciekąć, zatrzymał jednego
znicb, któremu odebrał kilk:!naście
odezw
wydanych do proletarjatu Łodzi' pl'zez komu"
nistyczny' komitet.
Zatrzymanym okazał się '21' letni .Cha.
kieł Bloch, znany z wystąpień
komunistycz
nych i nołowany' kilkakrotnie w kartotec~ po

I'C

J

I

następstwa

50

pozbJ~

ar

o~u

POSZUKl-

'Plzedew)'mi c.~lebodawcaml, b<!lą G i!~

kąr..

Dej.

A

•

"

j wQiosła skantę do Urzedu
Rrakurator
skiego, celem pociągni«;cia autora i redaktora

d7i

" Roz ..

rozpęd

;:S'\vlętókradey'

II

.."-

Bloch nię. przyznał się do winy. wyjaśni"
te do partii komu.nistycznej nie:należy,
oraz, ie odezwy .otrzymał do rozdania za wy
nagrodzeniem od jakiegQśnie~llane~o- . sobie

jąc,

bliiej osobnika, .
"
'.~
Zbadani 6wia.dkowie li: poir6d f.unkeiona
rjusz/'w policji, potwierdzili jednak~aUtQwi
cie lego winę. Sąd po naradzie w'Ydalwvr.r>k
mocą

zosŁał

k.tórego 21 ..1etni 'Chaskiel
na 1 rok więzienia.

BlOćH ska~;lDJ'

. ' ._.
.

~

-,

Metody regulowania, ~~k-sła
(a) Akram Krug,

krawiec

:z:am.r~~k~ły'

'w.,' :P1?'sia-

prz~ ulicy Napiórkowskiego lOby!
dan1u wekslu na sumę 64 d. nale,~litcJ:f ~mu
od J:,;.nlda Grzybowskiegot ząmie$zkał~co przy
ul. Rzgowskiej 1, za uszycie garnituru'~ _ :
Gdy Grzybowski za!eiał w pł'ac~nTu i
mimo licznych upomnień nie płacił, Krug
udał się do jego mie$zkania żądając kategorycznie zapłacenia. ,Kol'zystaiąc z ch.;wiłowego
dejrzanych osób,
roztargnienią, wierzyciela Grzybowski schwy·
Osadzono gO .W więzieniu i sprawę _skie cił lezący na stole weksel i zniszczył go.
rowano do Sądu. OkręgoWe'g9 w Lad?i, który Między obu mężczyznami wszczęła. się ··Jtwał..
wCzoraj pod przewodnictwem sędziego Łosiń Łowna bójka o szczątki weksla, którą, -Aik.wi..
śkiego rozpoznawał ją na skutek aktu oskar... dowalą. . policja;-' zaalarmowana~,rzyk.ami.
że~ia wniesionego przez pro~W'atora DeczJó'" Grzybowskieio pociaJinięto Glg' gdeQ-w)ecliAal
idf.ie~Q.
1I,lolci karnej.
-". "

ch

Sw~ adw. Bitner: Tak.
N3~tępnie śt\~iade~ ....iyj8śnia. jak do te <II
doszło, P,o ~dez;le;, ~Pls~opatuf ,którą 7alec~
la stronnIctwom !.;atOllc ~lQ.l łąc~.Qe 'lH'l,Jste
.
", b
h
1928
'V.l
,powa
nIe pr'ity w:'1 orac ;W ,-c,,' rJ;)owstala myśl
o stwor~anIu "Centro.. r~rawu., Do teg'o nie
d!,szlo I Ch. D, ,zde·:ydo wała iść do wybo
row ra7.etn z "PIastem",
(aj Roz{:-oczęte przed k.ilku tygodniam,
Równocześnie dowiadujemy sięt że roz ..
Po rąz drugi bliżej' zektnąl się ś. B't
prace nad budową drewnianei kolonji robot... poczęte zostały prace nad budową dalszych
niczei. obecnie prowadzone są w tempie przy' 8 domków, drewnianych, z: których
każdy li ne.r z WNitotsef!l w okresie. ną,jścia oficerÓw ~;
seJm, . as i\)Je o,PozycYJne zaczęły rosną~
spieszonym,
czyć będzie również po 12 mieszkań,
'
J~k się dowiadujemy do dnia
) 1 ~rud
Druga ta kolonja wykończona i oddana lecz tSW:ladek zhaznda~łzaf z;dtoco ~ywoł.ało fer
raia roku bieżącego Ma być wykończonych 8 , zosŁanie do użytku publi~znego z dnie.lD. 1 lu m~n Dl~ wyc o Zł o . Ulg Y ,z .szeregu tych,
domków dfewnianych, według projektu Mini tego 1932 r;)ku~ W ten sposób ~ącznie zosta- ktorzy sledz.ą na ,.la wie oskarzonych, lecz ~
łona t. zw. S::lnac]1.
stęl'stwa Skarbu, ktĆ;,... e staną przy ulicy Rzgo nie do dnia' 1 lutego 1932 roku
wykończo ..
~astąpiły pe:rtr~kt~cie z obo~ern l'ządo..
wskiej na Chojnach, Domki te mieścić będą ny~h i. oddanych, do użytku publicznego 192
~rm, l zdawało SIę ze sejm zmiany konstytupo 12 mieszlrań. Łącznie' więc z początkiem mieszkania,
,
przyszłego roku zostanie oddanych do użytku
P.r~ydziałem mieszkań· zajmuje si~ magi.. CJI nIe zdoła przeprowadzić.
~ówczas . p. poseŁ. Kiernil(; złozył kom..
96 mieszkań kt6re przeź l\14gislrat miasta Ło strat miasta Ł~dzi. dokąd ubiegający
się o
dzi przydzielone zostaną ~sobom znajdującym mIeszkania winni zgłaszać odnośne podania. pr o mlsowy projekt konstytucji' z dnia 18 I t
go 1930 roku. jak:o projekt ,~Centrolewuff: ue
się w naj krytyczniejszych warunkach mieszka
.
-;. I?oszł~ do mejwi~pomqści - zezna..
niowych.
Je dale) sw. Bltn 7l' - że pewne s~ery, . ". mają..
, ce W~łYWYf są nlezado~ol()~~, z:: tego, .że, ąejn:a
,wstąp:! na drogę. realnej'zgodnei. pracy.. Tym
Njelwykły wypaaek!samocbowy c~y:nnIkom chodziło o ~yka~anie" 7.e sejm jest
Olezdolny do, pracy rzeczywIstej i zaczęły' się:
(8) W fabi. yce E/deta, przy ulicy Leszno
(a) Przy zbi~gu Piotrkowskiej i
Cze~wo, na, ter~?l,e ~eJ~U' aW~J;ltu~yp~mierzają~e.'. dc;.'
4; ząar~,ył. e.;i(it nieszczęśliwy wypadek
ofic.rą
nej taksówka prowadzona "rzez szofera Józe uDlemozltwlenla pacyfIkaCji sejmu.
.
któręifo padl zatrudniony tamżerobotnfk Fi- fa Mą.lczewskiego zamieszkałego przy
uliey
Sw, Bitner zeznaje dalej, iż poseł Liber..
lip Szulc. zamieszkały przy ul. Leszno 46,
Chłodnej 2bajechała na przechodzącego przez maD .,m~wjł IJlłJ. ż,ęł: , "pie.~i,eJej,mu: j,użczasu;
.. . ~.zulc dostał się pomiędzy ścianę a prze jezdnię )6zefa SliDka zamieszkałego na ulicy ~o pracy p07ostało 1 ,chce resztę swego iycia
jeżdżając'Y w'óz i doznał zgniecenia klatki pie
2 (C' h'ol"ny)
l swego doświadczenIa' 'POŚWiPCl'
Głowa""l'-'l"eer'o'
... K
o
'dla
Polski".
, .",." ..esłkOwi·
, " ,..,... I·,......
rsiowej i' peknięcia kilku' żeber, Rannego w
Ma'lczewskiratując się przed
katastrofą
stanie ciężkim przewieziono do szpitala okrę skręcilraptownie wS~Lltek czego Slipek oca~
Adw. ,Nowodwo~ski:CzY,to prawda, że
gowego.
lałprzecl potłuczeniem i kalectwem.
Nato. stan, ~n:ema, istriia~ do ~fze~n-ia, 1930, a po
miast samochód. wskutek gwałtownego zaha. za:u·e~.~to,w~ntu posłow nastąpiło, uspqkojenie~
wywró
Sw, . Bltn~r: Tego ni-enić;żna'p'owiedzieć
: (a) W zak!ad~ch pr~emyslowych Maierą. mówanja i skręcenia przechylił się i
tego do Wpros~ przeciwnie. Po ares'L:cowan;iu ;posl6w
przy ulicy Zawis'lY 10 uległ nieszczęśliwemu cH do góry kołami, Szofer wskutek
wypadkowi przy pracy zatrudniony tamże, ro~ znał lżejszych obrażeń ciała. zaś samochód u nastąptlo z,erwani e stosunków'ó'~bhistych mie
~z~ s~ere~lem osób Niepokójąc';~' s'ą te nastro'
botllik Jaja· Grunt zamieszkały przy ulic.y Sta legł powa:r.q.emu uszkodzeniu,
Przybyła nami'ejscewypadku policja pO" Je Jakle SIę potern wytworzyły ..i .ja,kie rosną.
Izy~a·3.
karnejnieos .
Adw., No~o~w?rskj: ·~q:n· ,~spominał.
. 'Grunt·· podnosząc niezmierny ciężar uległ ciągnęła do odpowiedzialności
ze poseł \'{lt?S Jez~zlł na naJ~'a!sze, kresy,
oberw.ł\niu i osłabiony pa.dł na ziemię. na sku trożaego przechodnia..
Sw Bltller: 1 ak,
,
tek, ląo~otok1:1 wewnętrznego, Do nieszczęśli ..
Adwg. , Nowodworski~1 ,.Czy, d:5> Bia.rrit~
wego':;'wezwano pof;!otowie ratubkowe lekarz
też jeździł?
.
.~!qt:,ei.QPo. uązielellju pierwszej pomocy 'prze --ałtaJU.SillIlIIlII
SW ł Bitner: Nie,
I
.~~Q~,:chorego·W stanie znacżnie osłabionym
'.
.
.,
.
.Adw Nowodworski' Czy ko]eg~. słyszał
dosZ'pitalaa "
I
.
S
Wi~%nłów
o takiej ;ewolucji, któ~'a ma"'dwa. miesi!lce
X X X
.- "?
..,
IQ "'k", 'ń
' )
- wa ..
acJl"
7·';'7::(Ą}.Na;:'d.w,Qrcu·.Łódż .. Kaliska ,zatrudnio"
" ' : ':: ,\;,:,?o czenle., "
,
. ; - ; Nie,słysz,ałemi:'"
ny.przy.. wyłaclo ny -vanłU cukru, robotnik Stę mężów zaufania" akomisii?
,Pfokur~tor G!abo~~~~:".g~y • ~~ j~~iłD~
fa.ą:~owalczy'k.,. zamieszkały przy ulicy Rold__ RÓ,:żilica hyła około 2700. głosow.
kolwIeK p'osledzen1U . " Centrole"\.'Vu,j,była"<uah"
ciński:ej 11 :ul~gł'nieszczęi1iVfemu wypadkowi
_ Czy zaważyła ona na szali!
wała zą.dającą ustąpienia rządu? .
,'l,
.MiCl~Q.,.W"icjeIKowalczyk schodzEic z'. , w:agpnu.
.
BB
t·
SW B'4B J.
!'k 'd .. ~,
dowo, zu po kł,adce, w pewnym momencie u.
'k...... ' nie o rzymałaby 3;.go manrtatu i stero' :: ldl,ner:: Yida m~~i'~1in°2)twl ~::CJli sji
l'
"
. r. o , tl.ratQr ,.' Grabowski
'Jakie 'były' .,', ur;zą, zenla, o maJ ar. ;"7.' o :t, j~~pr ru,: e~
traCi« równowagę i spadł wraz z workiem ze: ' .
. .
god e l ' t '
'
. ~
.
zanuty \\"'stosunku do. pana ł zawarte jak
nso z prawem.
. ' , ' ,'.
,';:
toacZoe] wysokości odnosząc złamanie żeber i pan mpwit na 15\stronicach?
f
".
pro~~.G~~bowski:' CiY'k6figt:e's ktako~.
,l:ęki. W'
,','
"
( Nie mówiłe.m. o 15, strooI'cac: h . le"cz" skl~ył,'zwoł~ny.w c e lu'Il1,J;łrijtęstą:chf' . czy t~
'.,....
' ezwanyk na miejsce wypadku
lekąrz po
15 b
P
usu
d
.
,
h d .
'.
l
·0
. z r..odniach. L"owybo. rą,ch, uzna.rJ.o'· .'J', a . . za
. mę';la ~zą.~; 2;~~na. C7.~ru,i., ze me c o zia..'
go, towla ratun owego po udzie enin pierw. szeJ' występ"1"
kW'
n
k
t
ł b"
'b
.
. . dwoeh sprawach, a ooian..O.W·,I'ci'e;· droO'ę
. o. f,' a Ja. lej', o rola. o ."Y,~", . ~·J:o.lo.n~,?'i .',;:{;
p om 'C.Y przewiózłni,eszczęśliwego
ro.· botrliks:!..., za o dbyele nIe l egal nego zebtania i obrazę.
,~Q"'k L 1b erman: A' l a
k''<dłC:J.;;JI<
lI,' b'"
'lI'20 trW81i:l .' te
'w stanie ciężkim. do szpitf;lla okzęgowego,
Prezydenta. byłem skazany. na 1 miesiąc. Po.. żąca se$ja'ob'ecfle~()s~jin:u?~
,.
zostałe.' Sprawy umorzono_
'
Sw, Bitner: '30 dni,. .
I
.'~ Mo~e pan wskaże nazwisko starosty.
- Ą .il~ naJozollo pod.atk6w?
ktory skłanlał pa,na. do. należenia.do. BB ~
Sejm był zda~ia~' ~'e":cik'Sło $l~·U·': .. m~lj~
, .'(a)' MariEin l~niak 4·roletnisyn robotnika
- Jl1Z on,obeenie, starostą nie jest: Nazy now złotyeh,
.
, I . ,.',
,
.
,
Naczem ·zeznanie ś~, Bltnera :zakbńczo
, ~~unię~zkałcego: przy ulicy Chłodne; 6': pozosta.... ' wa. się Szeligowsk.i
,wiońy bez opieki w miesikaniu roztworzył o
. ł :- Więf. to on pana, osobiście nakła' no poczern przewodnic:zą:c'y "zarządził 'przet
.
wę,
.
koc» i wychyliwszy się zbytnio stracU równo nla?
~agę';i,,~pa~ł .,:Z: .w:ysokżści l .. go piętra dozna ..
. ' - Nie,. przez sekretarza
a
.W k
, J~e.,,:ż.l~llla~,~a. rę~i oraz· og~lnych· obrażeń ca'łe
iQ·-Cla.la,
.' .
. '
'
Kto by!
....•• , ,
.' ~
' "
;"
,
'
.. po~;es:z;c:zęśli~ego, m~lca wez WaDO p.ogo I daktorem. "PiastaU ? '
towle ratunkowe lekarz którego po, nałożeniu
p. Dubie], czy'RiiCi. .
:opa.tr\ln~l,lpraewiózł rannego do szpitala Au
;0." .Mar} l,
-)'A Czy Die'Bojko~
' - Tego nie wiem. .
B'l!laa~pes~teńśe.·Y·... ~'~'ł0har:ze:"
'. . Adw Benkiel . ;.;....· Czy" świadek . wie, 'że
Joz~f Piłsudski bylredaktorem IJRo:botnjkaCf~
'Przewodniczący - Jakie Znaczenie ma
to pytaDie?'
,
, '. jak donoszą ~ Budapesztu"sród bezrob6:
. Adw: Benkiel rakie same, jąk, prokura czych. stplicy Węgier.najqard. zi, e,,·.l. od,ct:uwaj(
torą,"9 BOJ~e.
,'"
'.
. brak pracy' kU'charze, na' tysiąc' bowiem kuch,.
'
rzów ośmiuset nie maż~dne'go·:,z;aj,ęCia,· .' .'.
( 7-my d zień··rozpr~w)
·.2
" . Wo~~c' teąo . kucharz: .bud~peszteńsc~
.. !a) Na ~Hcy ązguwskiej przed po.sesją
, 'Posiedzenie'sądowe rozpoGzęło się wczo postanoWlh, udac SIę, pod."kle·rownlctwem,~r~
3 usIłowała SI~ pOZbawić życia przez iz.aŁrucie ,~aJ. o go~z~ '10 min. 15 rano, Przed s~dem sta stauratora Karola Grundels, do.ministra Oplę!~
~Ilbljmatem 36 .. 1einia bezdomna Aniela Słu~ Je Jako sWladek. adwoltat W. Bitner, poseł na., ki s,J;)ołecznej i do burmistrz~ '. Budapes'du i
·zewska. Desper,at~ę poudzie~eniu , pierwszej sejm' z Ch.. D. "
v! pr.o~bą,·aby zastąp:ilikuchat,ki :~:p1!.;t;e.ż,\ ku.c,h~!'!
po~ocy przeWieZIono ~ s,tanIe
eięż\cim
d.
'.
ZEź.NAN:IA SW. W. BITNE":lA
rzów, w szpitalach miejski'ch." .'"
,
.~pltala, Powodem targnIęcIa' się na. życie kvł
;,Ądw.No,!odworski:CżyCh, ':D. bra~a:'
.brak ....edków do tycia."
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Cty,i,tni~je podobny "urząd"?, ,c2lytelnJk,~,ztJziwiofiy. lstńieje, na razie'

,:

t11ks w Wiedńiu f , i odwiódł

już

I

ko

jt

od tego Zamiaru.
Dlatego tez urząd taki ma "rzeczywiście
praktyczne xnaczeuie.
go

zapyta
dopiero
niejednego

.:znieehę~obef;!O do' życia od samobó)stwa~

'Sie.dzi 'sobie w owem biurze symp~tyc:;rny'
etaruszekz jowialną twarzą i siwą brodą.
lobją~y wtażenie ~~stępcy sarnedo Pana Boga.
uśmiee.ha się do, wchodzą(;ego klienta, wez'
wanego urzędowo fjW sprawie osobistej'''
przysuwa mu krzesło, i nawiązu~jąc do jego
onegdajszego usiło\vanego~amobóistwa, zapy~
tuje go o ~rzyczyny tego rozpaczlIwego kro~
ku, Kandydat na samobójcę najprzód nie~
;chętnie,ąle w miarę współczuiąeych i ojcow~
. skich słów urzędnika coraz szczerzej i
obszelniej opowiada tak ogólnie znaną histo~
rjęo Ekrajnejnęclzy.
niep,Gwodzeniacb
"zy:dowycn;;'tub o zawi~dzionej miłości.
:;.:~.,~ 'A O towla~nie chodzi, by nieszczęśli~
wiec wylałswoie serce i wynurzył swoje bóle
i troski. których nie mógł czy też nie chciał
wyiawić innym, a które go do samobójstwa
popchnęły" i by przez to doznał ulgi według
przysłowia niemieckiego ;,geteilter Schmerz
H
ist haJbe.f".$chmerz • Staruszek nie potępia
zgóry jego'nies'lczęsnego kroku, nie ~romi go
'o to, lecz pr~,~ciwnje okązujewyrozumien;e
dla tej rozpaczliwej ostateczności Dopiero
wysłuchawszy ~o cierpliwie i wybadawszy
,

o

dokładnie' jego stosunki, stara się wykazać
mu niewczesność· i ego czynu, . zbć1gatelizować
powody,' które go do tego skłoniły. lub też
krok jego'ośi:ńieszyć - zależnie od okolicznoś~i,i wlać W niego otu'~hędo życia.
Klijentamitego jedY.1,ego dotąd w swoim
rodzaju J,ur,ędu ' są liietyiko tacy, którzy iuź
się targnęli na życie i zostali uratowani a
ktorzy,jsk wiemy z doświadcŻenia. powzięty
raz zamiar samobójczy starają się uporczywie
urzeczywiśtncić przy każdej nadarzającej się
sposobności - ale też l tacYt którzy' t'ego
jeszcze nie uczynili. ale ząlIl1iar, samobójstwa
oś wiadczyli, lub których . zachowanie się na
taki zamiar wskazuje - o czem urząd dowiaduje się od pol1cji, opieki społecznejf sąsiad
dów itp. '
_
Urząd dla zwa.czania samobóistw udzie
la nietylko porady ale i pomocy do porzuce ..
nia samob6jczego zamiaru! przekazując klienta
opiece społec7.nej, iub starając się dla niego
Q zatrudnieni~, któreby było zdobe
odwieźć
,:

,_cO

l
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,Ostrzeżenie.
Chcąc nabyć proszki od b61u .10wy z .KOGUTKIEM" .. rvligreno..Nervo ..
8mb należy żądać takowych Vi ory!!inalnyc· opakowaniach Gąseck.iego r zDPych
.od lat 30~ Przy zakupnie proszków %..Ko
. gutkiem •• Migreno.Nervosin" zwracajcie
uwagę na 'opakowanie i odrzucajcie u..
porczywie polecane proszki łUdząco do
naszych podobne, Orygina~ne opakowania po 5 p!'oszków - pudełktJ 15 grosz.y

II

C~RONł SKÓRĘ RĄK

DRIED WłATREMiNłEPOGODĄ

Osoby, d~a. których przYł~owanie
proszku stanoWl pewną trudnos c• mo~ą

używać prosz~k .. KOGUTEK" lilii MIGRENONERV03iN w formie tabletek wOpą
kowanie po 20 tabletek w pudełku Cena 1:d. 50 gr.- Ządać tabi etek" ĄogU".
tek Migreno .. Nervosin". w eryginaln em
.~tla~()\varH~ ~g.~:~,~;,~;~~~.,~

człow iek.
!

Ratujcie go! - wołali widzowie ..
Ale straż pożarna byla bezsilna - tak
wysoko nie sięgały maszynowe drabiny sikaw,~k.

Wbm pewien odwainy mężczyzna, uto..
drogę przez tłum wszedł . do
płonącego domu. Dotar: do windy, wsiadł ....
nią i przez plo mienie dostał się na 27 piętro..
Uratował biedaka: bezprzytomnegct przy
wiózł windą na dół, a tui za nimi zawalił IMa
płonący gmach.
BOHATER Z KONiECLNOSCl
- Bohater! bohater! - krzyczał tłum.
W pewnem mieście szkoc.kiem palił Slę
-- Bzdury - oburzył się Szkot _. pO"
dom. \Vielki dracacz chmur
.
prostu musiałem go uratować: ten człQwiek
- Na dw ud~iestem s:óclmem piętrze jest winien !lli jeszcze 83 pensy.

.

row a wszy sobie

Wydałem na to -

zaryzv~ł,)wałem pieni,
dze do \3statniego grosza, ą ponadto i pienią...

człowiek prosty, silny i gwałtow
ny przed pójściem do adwokata postanowił
odwiecb-:ić architekta. Pogardziwszy
windą
szedł po schodach z każdym stopniem nabie
rał animuszu. lV16wił sobie:
- Albo dojdziemy do jakiejś ugody, je
śli . okaże się przystęp!.1ym albo też z
rozma
chem wjadę mu w żyto.
1 na to· właśnie był zdecydowany"

Teycit.

l~owiastką.f .le~z

Warta jest opowiedzenia. WynIka z 'me], ze
szczęście: sprzyja n~ekiedy nawet \ zacnym ludziom "r;o; P9$tępują .uczd~ie..
f
..'
Por.':,:jąc szcz3goły zmienię ty.ko na'L.WiS"
ka dzielnice itd, ale fakty, charaktery,zawo
dy;~',i'qarzeriia pozostaną w ścisłej zgodzie z
prawdą;

,

: P.Tąybit, zebrą:vszy do grosza. Wl3zyst
kie swoje oszC7ędnoścl Hi:ibyi 'w clzlellllcy położonej ,nakrańcac:h Paryża pl~c ~o]ny: N~
nabytym gruncie pos~awl.ł .namiot l zam.eszkl
wał w nim, .'9, .. przyEa}1nnlt:j spędzał tam cale
noce.
Podc'zas dnia wraz l kilkoma
przygod
ny mi robotnikami' iaiął się pracą około b.u~~
wy małego garażuf licząc, że z czasem 'Jesh
znajdzie się klijentel&, wrócą
mu się pienią
dze.
Z lewej strony placu stat,.stary mur, o
kt6ry p. 'Teybet miał zamia.r oprzeć swoją bu
dowlę., Sąs!ad iego, znany. l ~yp~omowany .a~
cbitekt, właśdciel nowoczesne) nJeruc~10mOSC!
Z tarasami i ogrodami na, d~~hJ J. pOlUfo~mo
wał go przy plerwszeJ proble .. Sr...o~zystanta . z
muru, że. ścian:anie jest. wspolna l
będzle
znj~sior~a, Teybit ~aprotestQvJał,
op0now~ł.
Pomimo,. bliskiego sąsledzh.la,. zaczęto w)"n1W
niać HśŁv pole~o!le Tqn i?h,' ,st:;:w~łsi,~ ostry,
Wyglądało !:la :to. "ic:. wy \,\ląZ,e \Slę sprawa ,są-,

O

P~wien humorysta niemiecki poda! przę
pisy. jak uniknąć obrażania ludzi.
Co kogo obraża?
. Kobietę obraża jeżeli się uwierzy odraztt
grły powie ile ma lat, zamiast spytać: .. dopra
wdy! ;uź tyle?"
.
Kupca w t. 1931, gdy ~o spytać: "jak
SU~ panu powodzi?"
Autora dramatycznego. wszystko.
Każdego poetę, Mickiewicz, każdego ma
larza . Rembrandt, każdego kompozytora Be..
thoven.
Ka żdą prirnadonnę, inna pdrn~donDa.
Szekspira. 240.623 aktorów, kt6rzy do'"
tychc:?'as grali ,:Hamleta •
Każdego człowieka to, co przypadkowo
o iobie usłyszy .
Adwokata, przepisy kodeksu. karneiQ ..

dowa.

Htę~:Q~i.ą"t,a.jest z~ykła

-

e·tll'~
• •,

c:{ze mego najlepsz.ego przyjacielą.
..
- Pojmuję: A więc trudno, Sprzed(il mi
pan plac, Dam panu potrzebnychrobotnik5w
urządz~ panu garaż według ostatnich wylllS"
gań i ponadto jeszcze pięć do sześciu miesz
kań takieh jak tutaj.
- No, tak panie Drugue - to jest a .
innego.
.- Zgadza się pan? Doskonale. Acea
jakiej pan źąda?
.
- Jest tyle a tyle metrów kwadratow:Y~A
A więc trzysta tys. franków.
- Co pan mówi?
Trzysta tysięcy franków - Zna pan c.ny w tej dzielnicy?
.
- Wlaśnie dlatego się pytam. .Po ra4:.
pierwszy ktoś żądaodemnie ceny
uczciwej,
wartości lstotnej.Zgadzam sięt jest pan. czlo
wiekienl hOf!oru, •. JeŚli.sobieżyczyszf' p,ietli"
d,ze·'moŻesz odehrać' w tej ,chwili. ' . Podpisze
my wstępną' umowę. l. w.iedz \pan~ że bylby~
ci' dat 800' tysięcy gdybyś :ich 'był
'zażądął.
~lac ten. sprz,edany .kie~yś nieopatrznie przed
Jednym z mDlch wYJazzow - mam budGwle
na Rivierze - otóż plac ten mi również patrzebny, jak. ten' dom.
gawędzono'
.
W dniu sprzedaży·' placu
izczerze,
- Sypia pan tutaj· - zagadnął Drugu$
..1
.
. l
ecz pr~ypus~czam, że· 'rąieszkasz -I~ziei&
,dzi~j·t ' .
. .

Wprowadzono go do pokoju. Otoczeaie
mu do gustu. Było' zanadto ele
ganckie, Wyszedł do niego architekt,
pan
Grugue, cztowbk mnie;więcej w ie6owieku,
dekorowany. I za co, proszę? Znien~cka jednak 'Teybit, dotąd zawzięty, zachmurzoay raz
krocbnlalił się, złożył ukłon.
Przemówił gIo
sem jowialnym, jakiego uzywa się dla powita
nia bufeto wej w barze;
. '-- Wyznąln panu, źe zjawiłem się tutaj
na rozpr~-lw~ po~,'a'illąf ale jest pan tak podo
bny do' mego, szwagrą \VHdora, naJlepszego 'z
ludzi, źe odwo!ujęwszystko, JeśIl ma pąn.
coś' do: wyp-jcitl, pog,adamy~
.
- Panie - odrzekł uprzejmie archit ekt
- mam dobry portwein w domu i
rad je..
stem l?oznać pa~a osobiście.
\Vypijemy.za
zdrOWie pana l le~o szwagra .
. lak też zrobiono, poczemardlitekt przy
:"ta.pIł do ataku:,
.
?~nie T'eybit niech mi pąn
sprzeda
t
-L:W01 O'araz
""
,'
.
'.'
'7"" ,NIe ·I~logę.~pa,nie Dru~rue Je~t;to ~a~i
·lllUJ ~ma}ątek..1H6ą.n tu W$:i!.ysttue
,; _
i~ ;'r,;..}~
. __
c..ł,
. 'ID'Ole"
' " &g~&:'
'.' .,,
Qa.le

nie

przypildło
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Jeden gram radu

przybył do Warszawy.
Ńaiwiększa ~~zona polska . Maria Curie..

•
ś

Skłod.)wska ofiarowała Warszawie gram rad",

iat

(warto§cipół miljonazłotYch).,

:!

Dar ten, przeznaczony dla Instytutu radowego jej imienia. którego· celem
jest
waLka Z rakiem, nadszedł już przed paroma,
dniami.
Rad ten pozwoli już w oajbHźszy:rn Czail,'.
siC" rozwjnąć: Instytutowi działalno:śĆ' 'Ieczniezą.:

Gdy krach funta angielskiego podważYł sport rudy, jaki kiedykolwiek przewieziono W
t8ufanie do najmocniejszych walut, gdy co ciągu wieków.
Rzecz nabięra posmaku politycznego ze
pło:tihliwsi . za.częli' powąt'piewać f czy' nawet
lokata kapitałów w złocie. jest 'p:::wna, ~ąr" względu na dotychczasowy monopol radowy,
dziej przedsięblOrczy lud~le zaczęli ..k0t:?blr:O: jaki. miało Kongo Belgijskie Monopol ten
wać, że najpewnieisze, nIezawodne l,naJmnI e J można obecnie uważać za przełamany i zakłopotliwe j.@stulo~ow~nie kapi}ał,ow. W r~" pasy' radu już w najbliższej przyszłośCi będ~
dzieł' najdrozszym pierwIastku. na SWle.Cle, kto- znacznie większe aniżeli dotychczas~
rego wartość uźytkowa (leczmcza) daje . gwa~
rancję, że jego cena nie może podleg ac wahaniom.
lato, jakby dla ilastracji tezy pesymi..
łfów, że nic niema na świecie pew~ego
zanosi się na gwałtowną obniżkę radu. z po.. '
wodu odkrycia, dokonanego przez qdb~rta
Lablneca i Shirley R. Cragg'a nad ~lelklem
Na woda~h terytoria1nvch Ameryki w
Przemyblików zaskocz6'no ~::podczas prz.ejeżiorem Niedźwiedziem w· KanadzIe. Od.. pobli;':u .Long IsIand rozegr!lła się wcz.ora! ładowywatlia zbiorników'zespitytu$em·1.
krycie to,otwiera ogromne perspek.ty~y po.. istna
bitwa
morska pomIędzy łodzIami pokładu ,.AImy" na· pomocriiąie<i:>ai:'ostatki.
większenia się zapasów radu na ŚWIeCIe!. ~ał.. strażniczemi urzędu prohibicyjnego. a floty!ą W gęstej mgle wywiązała s;ię :bezladn'ą strze.. '
kowitydotychczasowy .:zapas radu. o.cenl~n~ szmuglerów alkoholu..
.
lanjn~. Smuglerzy bronili slę:zaciekle dQ'
był ,.naokoło 600 gramów, uwzględnIając JUZ
, Wladze
amerykańskie zawczasu b}'ły chwili, póki nie nabrali .pfz'ekonania. "iż mają
wąz.y.stki~ dotycbczasoweznane rudy.
poinformowane 9 wypłynięciu Z Liverpooht odci~h~ wszystkie drogi odwrotu.'
'
... Nic dziwnego zatem, że gram radu ko~
ł
fł
500'
'k'
"ztewał dotychczas przeszło 600 tysięcy zł. ,parowca f Alma , wioząceg,o.. zblOr~1 ow
. Na pokładzie "Alm·y" aresztbwano 60
,
d
whisky, wartości około -,Doł ml~JOna dQ,arÓw.
Dlti ,porówminia ~admienb:ny, że nai roźsze ,Olbrzymi tenladunek m~af hyc dostarc;zo?~ osób~ Pozatem kib.ad·~iesiątosób uj.;to na
iZm'aragcty kosztują, oKolo40',OOO 'sł.gram
do granicy wÓd terytorJ~lnych na wYSOkOSCl . mniejszych parow~ach. Pohciasltdnfiskowała
Nowo odkryte rudy kanadyjskie ~~awje~ Nowego Jorku. a naf>tępnle przełą.dowany na 'SpilytuS.
tają 3 do4 gramów 'radu w . jednej tonnie, mnieis, zę, p, ąr,owce i łodzie motorowe.
't.lj; tysiącU' kilograQJów rudy. Pozprnie, .Vvy. Skutki tej ubitwy morskiejlIt . jak ją' ha..
daje się to mało, w rzeczy...,isto~ci jedQak
. Posiadając tak szczegółowe dane, urząd
zYWa
prasa' nowojorska. będą prawdopodQb3
jest. to ogromnie dużo, gdyż dotychczas dla prohibicyjny zorganizCJwal Q~ław~ na p ro*
uzyskania l grama radu potrzeba było p,r~e- wiec" A.lma u • Z portu nowOJorskIego' wyru· nie wręcz sensacyjne, gdyż do afery przemyt... '
niczej ,są zamiesza 2e Hczne osohistości ze
robić nieraz kilka wągonów rudy" OcenIaJą, szyły na spotkanie łod~ie patrol~~e, uzbroi? ..
iata finansowego.
Według krążących'wer...
ze lio~'eznaleziska kryją wiele tysięcy ton ne w kulQ~ioty i .Iekk!e armatkI. Operacja św:
SYJ,
ekspedycję
finansował
jeden z; prywat...
rudy, czyli inaczej rnówiąc wiele tysięcy gra· b.yła utrudnlona ze. względll na gęstl mgłę i
nvch
b':\n\:6w
nOWOJorskich,
"
ni6w radu.'Dotychczą.s już 20 ton rudy z te- stlną ~?lę. J7dnakze, dzięk.i przechwyceniu
reIiownaJ ~zeką Mackenzie zostało przetran~ sygnałow rad)owych, udało się policji określić
. $purtowanych na południe dla przeróbki. Nie. kier.u,nekł W laki~ płynęła li Alma" i mniejsze
u~~,ga wąŁ1?liwości, że byl to najdroźszy tran· statk.I szmuglerskle.
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wej brodżie f nędznie ubranego, włóczęgi który ukłooil'rm,l się z przerażeniem .
~ Jest' pan wlaśdcielem domu?
-,- 'rak, nibY"łA wy co tutaj , robicie~
Niech się pan nie gniewa nie, jestem ban
dytą. Wyszedłem ze szpitala i jęstemhez pra
cy•. bez dachu nad głową 1 bez grosza. Za u ..
ważyłem ten dom) z którego robotnicy wycho
dzą o szóstej, więc Pfzychodzętutai
po ich
wyjściu. Niech mi pan wybaczy. Oto moje pa
piery, Czy mnie pan wypędzi1
- Dlaczego? -spytał Teybit zbadaw~
szy .twarz sw~go rozmówcy. Przeciwnie.
Zostaniecie tutaj, oto mój bilet
wizyt o WY1
gdyby was ktoś zągadnął, co :tutaj robicie mo
żecie powiedzieć, że jesteście ,dozorcą, wy
zoaczonym p~zez pana Teybita Ach .takl
l weźcietepienjądzE" naż~cie,
" Pewnego dnia prace Y.. willi
zostały 1.1
kOliczone; Dozwolono jej wyschn"ć. w sło,ńcu,
a następnie pan Teybit zaiął się, jej . umeblo ..
waniem. '
.
- A teraz' - skarżył się dozor~a -:-:"pan
mnie wydali,.,
.
.: ,"'7 Bynajmniej mój stary. Zmięnicie :ty l..
ko.*aj~:c.ie imie:szkanie: Udajc.i 7 :~ię pod, tym
adresem do meg~ garazu" BędZIeCIe rozlewać
benzynę,·l· t~k śię stało, Fodcz~szy, samocho
dów,'odśw1eżony, uzdrowiony,. we$oły bjł du
sZI:\,iQ$i4garażu, Teybit, zakładu ,wspaniałe,.
:czl0wiekaf
.
go,' lśni'ąc:ego, , wylakierowcmego,
jak okręt
. . Znienacka jakieś dr?:wi oparły
mu się. tra~satlantyck;i ~ Miałnajs:z:ykowlliejsząklij~
Ot~6rzył je $Hnem pchni,ęciem ramienia i zna
ntelę dzielnicy.Sypały·s,ię napiwki odpięk
l&'uJli\i~ w QQeG.tłoś,i wy~okiaio
cłrab~ Q si D..vr;h k,obicot w.k.rótkb;biQlullaQb. pa;bn'~fGb.
. tysięcy, willę na drod:zedo Saint~Cloud. Mam
. zamiar zamieszkać tam z rodziną. Potrzebne
s,,'/pewne roboty restaU);acyjne, ... Ale !la dwa
bzy. miesiące..
,
- Poproszę O ądres, pRoie Teybit. Foja
, dęto obejrzeć. Jąkiekolwiek ,roboty tam po
trzebne,biorę na siebie.
Tak jest, ~. wiem,
co mówię.·l nie jest' to łaska którą ppnu wy..
tządząm. Jestem panu winien
przynajmniej
tyle, Mówiłem już- panu. byłbym zapl,acU 800
tvs; franKÓW,
. , W czasie rozmowy dowiedz;eli się, że o
baj pochodzą z Pikar.dji i mają wspólne znaiomosci, conajmnh,:,j v. spólnych przyjaci6ł.
p·o upływię dwóch tygodni, Teybit poje
chał zwiedzić swą will~. Był piękny
.dzie ń
ŚWiąteczny .. Niebo przywdziało kolor błękitu.
Dom olśt'liewal ną. tlę wiosennej przyrody.A.
'pan' Drugue obi'etnicę swą wykonywalpo k;ró
le'~s~u; krata, ściany. pod]a.zd. drzwi, okienni
ce, tapety sztukaterje. sale. kąpielowe, ogrze
wanie cel1tralne, chłodnia, wszystko
powsta
walo. malowało się i urząd:z;ało. Jeszcze kil
kei tygodni a reybit m6głsprowadzić· olśnio
ną swą rGdzinę. Wówczas zakwitną róże.
Te)' bit ccra2; wyjmował swą krótką faje
.czkę z ust, którą trzymał w , zdrowych, bia
łych zGbach by móc po swojemu pochwl:\Lać·
'arc,bitekia i jego szlachetny gest.
;. '-, Ach! tell łotr! -: co za elegancki t~lp

'le

I
..;','

~ :~ ~~~1 -';:,

jak kwiaty pomimo benzyny Ot~~ '·'karburato..
rów: Lecz kiedyśfg.dY.przysze:~ł.treyb.~tzast~ł
swego dozorcę z: mmą.. tak zrqzpaczoną,
ze
choć był zdrów i pełny p,rzypąmqiął:~u wymi
zerowanego, włóczęgę 2; przecłkilkunastu mie

.sięcy.

-

zapyta~

Ił'", .
No i cóż ciebie, t;1k,"st~~b:~ stary?-

Teybit. ' , '
., ","
,
.
Dozorca podal I.QU list'z Ontario" donO"' ..
BZąCy O miljono.wym ~padku .pp wuju,. fe;,l?:?tni ,i
ku w Ameryce,
, . ' . ,.'
---: l to cię tak martwi? ~ śp:1iaL się, Tey
bit -;- Niech to obliczę. czekaj, Będziesz miał
coś oko,ło dziewięciu, miljonów fraDków. No i
naturęlnie opuścisz mnie.'
. '.".
.
- ,Trzeba bę~zief p.anJe, ,TeYbit. Szkoda
byłoby stracić tyle pjeniędzy~ Oczywiście
czekam aż pan znajdzlezastępc:ę. . .,
" - Dobrze,- I'zekłTeybit ~ l ·rad .je
stem z debie.
,
Chciał coś dodfĆ: jeszcze. lecz nie .miał
odwagi. G::.naż był wspaniałYł lecz marzył o
tem. by stał się pałacem samochodowym. Pra
gnąL~.
.,.:
Tamten przęrwał. miIczenie"w ,którem
odczuw~ł coś jak warkot motoru .
- eozwoli pan: sobiepowitldzieć pani!
Teybit,że gdyby panpotr:zebow,al ją,kiego UlI
ljo.na' do rozszerzenia interesu. służyć nim mo
gę • .l bez cel'emonji proszę., Korzyści będą p~
,moj~jstronie. Przyz\vyczaHem się,· do· dorn~.:.:
klijentów, Byłoby mi przykrofgdybym
ml~
to wszystko po,raucić na zaw.sze.·,
l taki ";vI kG.Qi'fl elał_i tli,1:11it'Jd,.
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TEAT RY:
MlSJ~Kl: - Mieszk anie Zojld

l'SATR

lEAfRKA,MERALNY -

CQctAlL.

'SlIliej sie, śmiej

--== Światła wielkiE!go miasta
LUDOWY - Białe Cienie

LUNA

Hau

Hau

" KlNĄ

MOMUS --, To co

bierze
~', Wielk amiejs kieulic e

CASINO
CAPI IOL: ·~~Hai.. tang
APOLLO ~,:ti'KrólPąryża
l.

II. Jedna noc
ewentu alnie'
,
CORS O: - Testam ent milion era
CZAR Y. - Samoc hód nad przepaścią. -Nad pro!!ra m. '1/
C 'AND ..KINO--Madąme Szata.a

ODEO N - Ksieiy c w Monta nie
OŚWIA roWY .- Dla dorosłych:
mogile Dla młodzieży: Chłopcy do
RALA CE - 4 włóczęgów
MIMO ZA - Król bulwa ;ów
RAKlE TA: - Mąż.kochanek

rzeczy

Dynamit
RESURSA - Ofiara z ulicy
SPLENDID: ZACHĘTA -

On i jego siostra
Rio Rita
W ODE W'lL -- Księżyc w Monta nie
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DRUCIANE P arka_y , ,Pl...

cionki.

miedź

j

Iłiazamolnycb

.OS%1

wszyst kich metalach wyr..

bis i poleca

od 5-8 Wlecz.

RUDOLF JUN.

w niedziel~ od 9-1 p.p_

Dla

Tkanin y,

do filtrów .Rabit z'"
do robót betoo.Ówycb we

Łódi. Wólczańska Nr. ISI
Tel elon 128..97_

teny lecznic•

Dr. med.

•

Choroby: uszu.

I
nOSił, gardła

I

I krtani ,

ord. od 1-2 i 7-8 w.
Łódź. ZAW ADZK A9. Tel. 139--11

-.MIESZKANIA

W każdej

Al. KOSC IlSZh. 1 22

Telefo n ·Ui8 ..38

swetry

wełniane l led wabne Łowa
rył firanki . l"t.ilinskieg o 44
Leon Rubasz kin

ry ilości
. w.S półC eS z eWC~ w
PIOTRKO\Y;SKA 79,
Najtan iej nabyć

I'

płaszcze

110,00

Ostrow ieQ
.31~OO
SpiesG
33,00
Lilpop
12,00
, Tende ncja dla pożyczek państwowych
utrzym ana dla listów zastaw nych ~ejc;dn.
dla akcji niejedn...

od 8-11 rano

-

r

'

Bank Polsk.i

Nr. 28
Tel. 201 ..93

hipotek i

eles;ra1!cki~

Iporto~e

5 proc. objjg. Banku Gosp, krąj. 83,25
7 proc_ La Z. Banku Gosp. Kc:!j. 83,25
8 proc. L.
Banku GOS}). Krai.94,OO (w prl
8 proc, L. Z. Banku Rolnęgo 94,00
'1 proc_ L. Z. Banku Rolne~o 83,25
1 proc. L. Z. m. Warsz awy 47.25
9 proc. L. Z, mil Warsz' J.wy 64,75
8 proc. L. Z. m· Łodzi 63.00
10 proc. m. Radom ia 66.15
8 proc. L. Z. Kielc 56.00
8 proc. Ul Piotrk owa 58,00
41/2pro~f ~ Zł ziemskie 43,00
Akcje:

POŁUDNIOWA

NA WYPŁATĘ! Damskie

m

tP

Leczen ie djatermją.
Elektro terapja

od 2.000 do
30.000 zł. na całą Rzecz ..
pospolitą. Instytu cja powa"
źna Piotrk owska 11, li. p.
front.

\Vodn a 12/14, tel, 105 22.
B.Jank owski , Piotrk owska ? I. tel. 107·64
"Hidra ulika " I Al. KościuszkI 39, tel, 153~68

S.. my kOlle. szk
Muzyka ludow a
Prxerw a

i

p OZNAN udziela pOiycz ki

ZN IC

.Z·ak.Jady Ceram iczne

Kom meteoroL

SpecJalista chorób sk6rnyth i wener yczny cb

Wieś,

poc7'.ta
Trąbczyn. pow. Słupca.

W....

DR, ,MEDYGYN"f.l

śliwkowe do nabyci a u
Bronisława Chlebo wskieg o

-----~-ii'(4i:mu= ~,: W S i ' , mai. Nowa

I [

<;;:

e.

. iIWlIlIl l_IIilI3_ _ _ __

ww???rtl~

•
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Muzyka gram.

z..

--- --'I
I I Ogłoszenia

P~zyjm~je' ,WSZE LKIE ZLECENIA NA SEZON
-.
' JESIENNO-ZIMOWY
Rob~ta wy·j{wintna. :--:-: Ceny przystępne.

Sygnał czasu
Odczy tanie pn;)gr amuna dzie'

22.40 Wiadomości
23.00 .Muz. lekka

zagield owych 8,841/2 - 8 1881 - Rubel zloty 4.92 - W obrota ch p,rywa tnyeh: rubel
:WARSZ A WA, 25 listopa da
srebrn y 1.65, ~OO kopiej ek bilonu srebrne~o
. 'Walut y: DolarS t. Zjedno czonyc h 8 a888 / e
0.80 Dewiz a na Berlin w obrota ch międzyban
Dewizy: Gd&ńs~
kowyc h :l11.15. Gram czysteg o złota 5,9244.
173.60.
Belgja
Papier y procen towe:
124,16
, Holan dja
7 proc. poz. &tabili zacyjna 58.00
358.85
·Loudy n
4 proc. poż. inwest ycyjna serjaw a 85,00
32,85
Nowy, Jork
4 proc. poź. inwestacyjną. 7950
8,92
I?!=1ryź"
5 proc. po? konwe uyjna 41,75
34,95,
Praga
6 proc. paź. dolaro wa 61.50 '
26,43
8 proc. L,Z, Banku Gosp. Knijow . 94,00
~zw~icaTja
173,19
'Włochy
lO,pro c .. poź. kOieiowa 105.00 Jw pJ:ot::.l '
46,08,
5 proc poź. kolejow a koirwersa~yjna 36~OO
Czerw oniec
4.40
"; Obroty małe
8 proc. oblig. Banku Gosp. Krajow ; 94,00
Tende ncja przewa zme
mOcn.
Bankn aty dolaro we w obrotac~' pO" , 1 proc. oblig. Banku Gosp. Krajow , 83,25

c

r.

18.50 Rozma itosci
19.15 Kom_ l. P. H..
19.. 45 Pras. pzien. Radj"
'ZO.OO Odcżyt
20.t5 Omów . koncer tu earop"
22,30 Dodat ek do Pras. Oz, Radj.

PRZ,EDWI0SNIE -

GiEŁDA.

K~AW.EC MĘSKI

Łódz, 26 łistop~da 193 t
Przegląd prasy krajpw ej

16.40 Płyty gram..
11.10 Odczy t
11,35 Konce rt

-

,.

ra jo

Pro gr, dla dźieci
1) ,.Na podwó rku
2) uK~lawe bocianiątk-o
16,20 Lekcja jęz. franc. '

Róźe ną.

Dyrek cie kin,s~ proszo ne aby we własnym interes ie zawiadamiały
zawczasu redakcje
o zmiani e progt;'l mu.
,
~~,

-'_ _ _....:..:........:...._ _ _ _ __

trwa ŁyCH na
'm~'

.
WOGC;..

I
.

w starych i
nowyc h domac h, poiedyń~
cze,' kil~ upokoj owe i sklepy
Pośredniczy sz.ybko An ..
dn.ela 13. m. 14,

1 lub l POKO JE umeblo-

wane octnajmę,wszelkie
wy~ody, welście osob~e~ .

Sródm iejska 56 m. 1\ 11· ~l.e

11

piętro front.

_"',-,
."", , KU5N IERKA
przyjm uje
1kołnier
ze,
olrry r.:i a, ,neper a- \
cj~ tanio. Piotrk owska 243
ł m. 7.

ł.

Jednolampowy APARĄ t -RADJO
dający kilkanaście stacji. -- Spróbu j b~dzies~

zadow olony

RAOJO .. ELEKTROLA
JERZY KRZV:tANOWSKI
td,. 201 ..04.

Andr~eja 4 -

.

gWąran.towane po

cenach konkuren"

F

I

II

RZGOWSKA Nr, 2
N
·e e on r.143·08,

T ł f
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WARUNKACH.
UWAGA. Ba składzie wielki V!~'bór łózek metalowych oraz wyrobów tapfteltt

cyjnych kupicie NA
tylko we fir Dl i e

l-

,

NAJDOGODNIEJSZYCH
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płucne
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są

rzy astmi~ katarze szczytów r;»łuc, clHoDicznym kaszlu, fl~~i;ief
gotrwałem zachrypnięciu, winien czytać każdy broszurkęp~dpowyt.!!I
szym tytułem. Autor P. Orf Gllttmann, b. naczelny lekarz· Finsenowskiego zak~adu kuracyjnego. wskaZUje w sposób zupełnie dostępny drQ"
gi naturalne do u~unięcją. tych ciężkich cierpien. Kaźdy cierpiący otrzymuje takową na żądanie za darmo i bez opłaty' porta. Nąlezy napisać
poc.ztÓwkę (ofrankolA7aną 35 gr,) z podaniem dokładnego adresu do:.
Puhlmann & Co, Berlin 792 ~1uggel~trasse 25-25a., .

Ciągłe podrabianie

przez rozmaityc~ speku·
. lan,t6w, naszy:~h ,etykiet .,w ~~lu:\ p~~e~Yfąn~a. Da, ry"
nek masła gorszego gatunKU . znIewoltło nilS do
:l.miany ty,ch et y kiet.
,
Nowa etykie:la której wzór poniżej zamieszcz.amy została przez' nas opatentowana wobec czef
d.
.
i'O ostrzegamy naśladowców 1 oświa czamy, ze na..
t

śl~doWDietwa będziemy, ścigali, S~dO~Ilie.

Z·, poważaniem'

lwiąiek !półdzielni Ml9narskith. i Jajuankitb
w Warsza wl -

Oddział

w Łodzi

Z 2..mCi

do

L

WYSTAWAMI
wynajęcia.

Wi: d6mość u dozorcy

i

pod gwarancją prawdziwy
pszczelny tegoroc2.ny; de"
serowo kuracyjnY1 wysyłam
~btąc:' mlelf. pewnoł:~i,:te, masło nie Je,st,łał~zo,,,,,
z własnej pasieki ,za pobra ..
'.'Jwane,naleiy zwrau:lf uwagę na. etykletfł.
niem pocztowem: 3 kg.
~i\:
41. . 9 50 zł. 5 kg. 14 zł. 10 kg.

,Z.akf-etykieta zat,w. w· Urz. Pat,; Nr. 30109 i 3011

'Zł.,

t 5 k~r 36 zł., 20 k~.

45 zł., (koleją 30 kg. 55 zt
60 k~. 100 zł. wraz:z opła ..
tą

ŁÓZKA metalowe. MATERACE'
wszelkiego rodz, waZKI DZ,IE ..

i blas'zankami.

A, WALLACH, Podwołeczysk~ Nr. 73. (M~p.)
.1IfI..iIUIl • •U8~Rmf"'iIl!ilU.łlW

CIĘCE 'wnajwięk'WYllorzei t. p, RRZYJMĘ2 Panów na
poleca
najstaraza fabryka n;webli żelaz.

J. ,B.
,

mieszkanie.
Al. Kosciuszki lj, m. 12.

WOl~~OWYSKl DRZE

t.6d!, Narutowic!2I ',1 tel. 131.. 70

Łóżka dziecięce" z siatkami' i materacąmi
druci~Ilemi od zł. 40.

•

owotowe
Parkowe

wQ.obtod gwarantowanej sadzić - to jest najlepś:la
'lokata gotówki. Nf:'bywać je możną. w najstarszej firmie

L~O' KOtACZKOWSKI senior. ol. PRUDZALHJAHA Hr. 85
~~~~~~~~~~~~i~~~~~~~~~~
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tuW"
_lElI T i
f!łL M

KA
OWOCOWE

ozdobne i krzewy najta ..
niej bo zwłasny'ch Izk6łek
Orla 1 rógSienkiewieza.
• • t.U8IUilll • • • • • II.IUIIl

.
WOZ,KI dziecięce ŁOZKA'

;.•et~low'e;MAT"ERACE hyz

,'sPtę~•• ~ATEN:T"

Wy%y..

. MACZKI amer~ UMYWALKI
~~( AQgodnych warunkach'

,, wfabrycz.'
Składzie
_,,<D o 8 'R o P o LII
ł..D4f,t~,
,

~'

Piotrkowska, '. 73.'feJ: . ' '158+6.1 ,;
wpdd.vór41.{ .. "

""',

Na prze'twory zbóf chlebowych zal 'kg, • d~t'af":
l) , chleb żytoi pytlowy 65 proc. . 'zb' 0,45' :,;'
2)

2·kg. bochenek chleba pytlowego Ił 0,90

3) chleb razowy

6)

..

fi

65

n

1)

w delah.:

Szmalec

/,

0,'1

J:na~ars,klę ~:8"lkł
'

.. ,

zl.,~,,4p

"

Namhllo ~ołowef>za 1,.~~,
.,. ' ' : ',',::':'~: "ub,da,talu:
wołowin~ norm/I gat.
l'w~ł~W'irią.'~cirm. 1 gat.
zł. 1;32
.'. "
zł, 1,~
2

• hurcie:

~;2g,~ ,'.,.;;,,, .,.;pl~il:~~. :; k~

.. ,koszer, .I 'Pt,,,· ·1.87 4
II,.", 1.45 5
..
.. lU tł., fi 0.84 6l
..

.. k~S2:er, l
. :~

u '

'~"'I

iii

7

II.. ", 1.1';
,J,~t~,l'.{~'" lU.
,Młot
;~'pot~!<' I bez

8

, uu '

fi

"i

101

'101

'J

H

. [kości
. 11 l i , '!

'9 :polędw.:, bezko~.Cl

, W myśl par ł .10 zacytowane~o'·wYiej. Rozporz~

dzenia Ministra i Spraw Wewr;,ętrzIlyph \wint;;itą.taDJ:
lub pobierania cen wyższych ,od ;wy~n~czonych .. ę ,
DO .SPRZEDANIA cukier:- ukarani przez władzę administacyjn'ą;,' l.ej ill ste.IlCJ1. weB
":' ~,skl,e i dam~kie:. ,nia wN~t::>iorkQwskiegó95.:,i dJug,arŁ. art~:,4i 5 "zaeytowanego ,,\Vy~~j IJ~ózportąg!~~,
,gre'~yąe.9ta RzeCZypO~fidUtej .. ar.ę'I~I~~ . d~,,6.<,~f!,r.DłI
, iFOKOj'słoneczny"Z kuch~ ' lub:":srz,wńą! do 3;000 złotytb, ,"o'He:'dan, '~'Ull ' I
ulega surowszemu ukaraniu w ',m,yśI :iutlny,eh . łti
nią,. światło, blisko przy ..
stanku
do
wynajęcia.
Slą
..
K~~'
., . . ,.~'
iiriJilki.c:hOdhiki. ,dy~
ska 16.. naprzeeiw stacji ,.Wy:J:ęj wyznaczonecenym~~sym$lne O~9W13,~~1
w~nYł galanterJa"bie.' Ghojny:
na terenie m, .Łodzi od' drli~ na~tępnegQ po, oiłQ\u: eo1 .•
, Uzna.
Łódź, dnia 24,:listopacla', 19l1'. toku

.Q-buwie

Swetry

'

VI 1ę c tYcyul. Po.znańska 30~tBI,125

".

"

. ' ! : . 'i'
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,': •

,_.

'

,

1

101

Na, mi,lo Wieprzowe i wyroby

spr.'.zedaż .cebulek tylko do . 6
,
,
15 ·grudnta)
oraz nasiona do jesiennego
iskłady.
~mowego ~ew~p~ec~ą
'
uł. Andrzeja 10, tel. 168.. 5&

0 35 '

101

4) . bułki
..'
. ..O,~5.,
(1 kg winien zaw. 17, bułek o wadze ·58,8 gr. kazda),
5) mąka p,s:enna 55 p r o c . '
.zł. O,. ~'
.

Cebulki k iatowe/ 1 :: ,': IM:':

LlJ~Sifisldego W Łodzi

Na wYPłatfl:'~
,Palta .

Opierając się na Rozporzedzeniu Prezyd~.ntą Rze'
czypospolitej z dnia 31 sierpnia 1930 roku o ·zabezpieczeniu ,lJodaży przedmiotów' powszedniego uży~ku,(D~t
R~ P. Nr. 9L poz, 527), Rozpąrządzeniu Ministra
Spraw Wewnętrznycb z dnia 21 października '1929 roku
i z dnia 31 sierpnia 1930 r. o regulowaniu ce n na pfle~
twory zbóż chlebowych, mięsa i jego przetwar6w ora~
ce~ły (Dz. O. Rz. P. Nr. 81, poz~.6UT i Nr. 60.poz,
480), Rozporządzeniu Wojewody Łód,i;kie~o z· dnia 8
kwietnia 1929 roku oraz na opinji K:o1Ilisji do< usta-;
lania cen wyrażonej naposiedt=, ,w db,iu'13 i 14liśtopadaj
1931 roku, - niniejszem podaję 'do, wiadomoścHllieSZ1
~ańc.om I;Q •. Łodzi'co .:następuje:
.' . . , ' , .
~,)
Uchwałą Magistratu m, ŁQdzi Nr; l 095 z dnia 20 li·
stopada 1931 r. zostały wyznaczone na~tępują,ce ceI11!
maksymalne (najwyższe):
'

u.

Piotrkowska 91.

25
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.~

Wic ~prezyClent'm'~' ł;oodzł

I

:(~lSta;nis,ła,w R:ąP:IJ5:kł

'stQ~~~~.' "~: . . ".. ~.;~

