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rz z na ulicach miasta

Okropne sceny walk w i
„

zasłane

dłisku · powstańcó.w meksykańskich
li

WIEDEN, 2.4. (PAT) Dzienniki doz Nowego Jorku, iż meksykański
generał Almazan, wierny rzą,dowi, zaatakował w niedzielę w nocy miasto Jiminez,
gdiie znajdowała się główna kwatera rewolucjonisMw. Na trzy mile przed mia-

•

1

Ludność szukała

rannymi i trupami•

noszą

Redaktor naczelny przyjmuje codziennie od godziny 6-7 wieaore•
Sekrctarjat czynny od godz. 12-1 w poł. i od 6-7 wlecz.

,

traszłiwa

Ulice

20 groszy

stem Jiminez wojska rząd6we napotkały
trzy ,linje ob1•01rne powstańców.
· Ciężka artylerja wojsk rządowych
przez. kilka g,odzin ostrzeliwała. pozycje
powstańców, poczem gen. Almazan wydał
rozkaz t:lo szturmu. Pe> rozpa<;.zliwej .wal-

'

schronienia w piwnicach

ee pozycje powstańców zostały zajęte.
Straty po obu st;ronach duże. Przyczółek mostowy pod miastem dopiero w
południe przeszedł w ręce wojsk :rządowych. ·W mieście doszło do gwałtownych
walk ulicznych. Powstańcy w liczbie 5

txsięcy żołnierzy

utworzyli baryklM:l,v <>raz ostrzeliwali wojska rządowe s da.chów i wież kościelnych. Sprawozdania
ministra spraw wojskowych podają, ie u·~ice miiasta zasłane były rannymi i trupafmi. Część mieszkańców uciekła z mia-
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iiiiehtl.cę północną miasta i stację kolejO.

Zonobójca i syno,bóJc.a .Gtaczyk==t~=~
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NOWY JORK, 2.4. (PAT) Wiadom.C}L

Wywiad „Hasła Łódzkiego'' z lokatorami d'omu przy ul. Konstantynowskiej Nr. 75 ści,

otrzymane z nad ira~cy meksykań·
skiej, podają, iż powstańcy odnieśli· ,..

Jak donosiło wczorajsze ,rHasło'•, w cy wybierali się do kina i zaproponowali ten sposób dziewczynka uniknęła tragicz- dniu 81 marca pod Esealon wspaniałe sw-~
domu Nr. 75 przy ul. Konstantynowskiej Graczykowej, że zabiorą jej·c6rectkę..Ge- nej śmierci z r:fk zwyrodniałego ojca.
cięstwo... nad ~rmja g-en. Callesa. Wedlu:
~bą. G:rac;11ykow&
·i w
;<Dokończenie na str. ·2·ej).
Feliks Graczyk zamardowa.ł swą fon~· . i nię. ae
„ • .
.„ ' iezwoliła
.
tych informacyj, wojska związkowe mi
~-ciomiesięezne dziecko.
ły .)0 zabityc.11, 1500 żołnierzy dostał
W celu poinformowania się o przebiesię do niewoli. Ogromne spustoszenie ·
g u i przyczynach tragicznego zajścia, wy
armji związkowej siały ~i·.
szeregach
delegowaliśmy na miejsce zbrodni jedneloty :powstańców. Dotychczas brak p
go z naszych reporterów, który zebrał
szereg szczegółów, dotyczących przedetwierdzenia tych wiadomości ze ź.~ <
ws~ystkiem współżycia małżonków Gramerykańs:kich.
czyków. Współżycie to od dnia ślubu, t.
j. od lat 5-ciu, było złe, gdyż Feliks Graczyk był nałogowym pijakiem i awanturnikiem.
~

Pogłoski

o rewolucji
w Portugalji

Oboje Graczykowie pracowali. On był
z zawodu furmanem, jfłQnak ostatnio, t.
j. od 28 r. pracował jako robotnik sezonowy przy kanalizacji, ą na bieżący sezon
był zaangażowany do robót brukarskich.
Graczykowa była tkaczką. W ci~gu
5-ciu lat, przeżytych ze swą żoną Graczyk
bił ją i poniewierał tak, że często do pobitej aż do utraty przytomności Graezykowej wzywano pogotowie.
Nieszczęśliwa, zaledwie 25 lat licząca
kobieta, uciekała kilkakrotnie od męża, Personel pogotowia wynosi z piwnicy zwłoki zamordowanej Graczykowej i jej
dziecka.
lecz ten po kilkudniowych poszukiwaniach
.
.
.
.,
odnajdywał fo i sprowadzał siłą do domu.

W roku 1928 Feliks G.raczyk został
na ćwiczenia wojskowe na prze
ciąg 4-ch tygodni i podczas nieobecności
jego Graczykowa, będąc w ciężkich warunkach materjalnych, porodziła drugie
dziecko.
powołany

Gdy Graczyk powrócił do domu, za.
stał jeszcze żonę słabą. po połogu, lecz nie
bacząc na jej stan, zbjł ją jak zwykle do

nieprzytomności.

PARYŻ 2. 4 Donoszą z Madryt-. 1
Qh'zymano tam z nad granicy Portuga
skiej wiadomości o nowych zamieszkac'
w Lizbonie. Podobno z11ares~towano st ·
reg wyższych oficerów wojskowych oni
wybitnych osobistości cywilny~h pod z: ·
rzutem przygotowania spisku przeciwko
rządowi.
W śród wielu aresztowanych
znajduje się również .syn byłego premiera
Castro.

.

Wielkanoc krwawego zbira
Koszmarne wizje pomordowanych ofiar nie
spokoju Łaniusze

daj-ą

Morderca Tyszerów zemdlał w 1-szy dzień świąt wielkanocnych
Radość Zmartwychwstania przewala się
Więc zrywa się przerażony Łaniucha. I w stronę krwawego zbira - i woln~

Zapytywany przez sąsiadów, dlaczego
tak bije żonę, oświadczył z ironją, że to przez ulice miasta. Uroczyste dzwony biją
z wielkiej miło~ci.
„rezurecturi" - a ludzkie serca uderzają
do
wtóru weselu świata. Chrystus zmarW dniu popcin.ienia zbrodni Feliks Graczyk był w dobrym hur~10rze. O godzinie twychstał. Nadeszło wielkie święto miłości.
7.30 z 11aszeczką wody kolońskiej udał się wiary i nadziei„. ale nie dla wszystkich.
Apatycznie jak oślepła ćma błąka się
do mieszkania. dozorcy, zajmującego sa•
siednio mieszkanie w suterynie, aby sta- się po swojej celi Łaniucha.
Z
ulicy
dochodzą
go
echa
życia:
dzworym zwyczajem „polać" obecnych.
nienia, huczne wystrzały, gwar i wrzawa„.
Zdaleka, skądś tam z zaświatów docho. O _godzinie 1-ej w poł. przybyła w odw1edzmy do dożorcy Graczykowa z 9-mie- dzą go ech~ ~mier:i: wizj~ straszliw~,
sięcznym synkiem na ręku i 3-letnią có- koszmarne etenie, mesamow1te postacie
reczką, Genią.
defilują upiorni~ po .szarych ścianac~, i
patrzą krwawem1 zrenicam1 prosto w mozg
Podczas rozmowy sublokatorzy dozor- mordercy.

Pręży się w sobie i kuli - by obłędnie
cisnąć si~ w kąt celi.
Wtedy zjawy z~ikają na chwilę, przepadają bezszelestnie w mroku, by za

chwilę wychylić swe trupie twarze, z drugiego końca Łaniucha poznaje je: ten cień
największy - to Tyszer, ten drugi, który
rękami coś grozi to Tyszerowa, ten zaś
ostatni który nie mówi nic, tylko stoi, i
patrzy b"leśnie - to Józia Borowska ...
. A. pot.em ....... jak w upiornym kinie -zmienia się obraz: na szarej sc1anie wyrasta J_>ro~ta, a straszna w sw}'.m bezruchu
szub1emca. Kat purpurowy 1 dwaj jego
pomocnicy &toją obok. Kierują głowami

I

krokiem zbliżają się ku niemu.
4niucha krzyczy, kurczy się - ale trzel
kaci z groźnie wyciągniętemi ramionami
zbliżają się coraz bardziej i bardziej„.
Aż go dopadł!„.
Włos się zjeżył na głowie zabójcy.
Ryknął nieludzko i zaczął rf(kami wal ić o
żelazne nieruchome drzwi„. zemdlał.„ NP.
alarm dozorcy zawezwano lekarza więzien·
nego, który z trudem przywrócił ta r iuszt
przytomność.
Na mieście biją dzwony wielkanocnf
- długo głośno. Dla jednych - na zmar•
twychwstanie - dla innych - jak na po.gn:eb ...

,.HASŁO"

Str. 2

Żonobójca
NA MIEJSCU ZBRODNI.

Graczyk po dokonaniu mordu wpadł
w istny szał i stawiał gwałtowny opór,
bijąc i irnpi~c policjP..ntów, usiłujących go
aresztować. Z wielkim trudem udało się
zbrodniru·za związać i okuć w kajdany,
silną eskor
później zaś do

poc:z;em odprowarlzono go pod
tą do 4-go komisarjatu.
Urzędu śledczego.

•
I

z dnia 3 kwietnia 1929 roktt.

synohó\jca Graczyk

Joffre choey

Spotkanie Mussoliniego z Chamberlainem
odbyło się

w atmosfe:r1e serdecznej przyjaini

RZYM, 2.4. (PAT) Agencja Stefanji
donosi z Florencji: Dziś o godzinie 11-ej
rano w jednej z willi w okolicach Florencji, gdzie zamieszkał na kilka dni minister Chamberlain, odbyło się spotkanie
angielskiego męża stanu z l\;lussolinirn..
Wczoraj o godzinie 1-ej w południe
W czasie dłuższej rozmowy, utrzyma~
udał się na miejsce przestępstwa, pełnią
nej w atmosferze serdecznej przyjaźni,
cy obowiązki sędziego śledczego, p. Wal- łączącej obu mężów stanu, Mussolini i
czak, który dokonał oględzin miejsca zbro
dni, poczem lokal został opieczętowany.

pującą opinję:

'Frocki pogodził
się z losem

Zamieszkał pi;yw~tnie

i nie

Strassburgiem
Piłot

BERLIN, 2.4. Ze Strassburga donoo katastrofie samolotowej, której uoficer polski, jakoby gen. Sokołow
ski, w drodze powrotnej z Paryża do War
szawy.
Ponieważ w armji polskiej nie istnieje gen. Sokołowski, więc powstała wersja,
że rannym generałem jest Wł. Sikorski.
Gen. Wł. Sikorski, jak wiadomo, udał
się niedawno w charakterze ściśle prywat
nym na pogrzeb marszałka Focha, o ezem

WIEDEŃ, PAT• .'Dzienniki donosz4 z

że Trocki w dniu wczowyprowadził się z. ·hotelu i zamieszkał w mieszkaniu prywatnem, zapła

Koruitantynopola,
rajszym

ciwszy komorne za rok z góry.
Przed kilku dniami Trocki przechodził
atak malarji.
.
BERLIN, 2 {PAT) Jak . poda1e „Loka)
Anzeiger" wiadomość o wyprowadzeniu
się T.roc~iego z. hotelu .w Kon~tantyqopo·.
lu ł zaąueszkamu w mieszkaniu prywatnem . na przec{mieścio, komentowana jest
w kołach politycznych Berlina jako dowóct że Trocki otrzymał od swych przyjaci5ł politycznych w Berlinie informacje,
;7 nie powinien liczyć na ncMeJi.!nie mu
0zwę)\..nia na wfazd do Niernie ~.

XJGm~-:;--ćl'.Jprowadziła ·~

K-anełerz Miller choey
Choroba jego po1rwa clłmeJ

ze złośliwemi komentarzami doniosła
swoim. czasie prasa niemiecka.
BERłlłN, 2.4. :A-TE)·. Stan ·zdrowia kan
Wskutek defektu motoru .samolot mUi derm Mmen. pogairsza się w dniach osiał ~rzymusowo lądować przed "$trass- statrńeh. Lekarze skonstatowali oprócz
burgiem w polu.
- .........1-.. • • ~-i- w o~i.U:lW.
.J.-"-:anem.;Jł }.IVULa.zm.ell!e .u=~
. W ostatniej .chwili dow~-ujem~ się,, czasie kanclerz nie mógł nawet opu.ścić
ze rannym pasazerem polskim Jest Jako- ,
.
by p. Sokołowski, wyższy ~nik mini-- -łoZka. W ZWiązku .z cho:obą ~era odsterstwa spraw zagranicznych.
roczone r.ostało llOf!ledt:enie gabmetu, któ
Samolot jest strzaskanyA
re miało się odby.ć w bieżącym tygOOniu,
aż do--powrobi.ministm Stresemanna, ba-

Wielki prezent dla Kaszubów

jedzie do Niemiec

\

zamienia.

ranny, samolot strzaskany

szą
legł

~--zaniepokojenia..

Chamberlain po rozpatrzeniu ogólnej sy• • sowms:o• -L
P-~rozcmneme
tuacji politycznej stwierdzili raz jeszcze
serdeczne stosunki, łączące Angłję i Wło..
liłewsłm-niemieclde
chy oraz istniejące porozumienie obu rzą
dów co do najważniejszych kwestyj' połi- -w sprawie bezpośr..eclniej!:łtO• ·
tycznych, dotyczących obu krajów.
manikaeji
P-0 t~1!l. spotkaniu. Mu~olini. P~<?MOSKW~ 2.4. ;t~). Jfonf.erend,a
wał w sc1st.vem. gr~~e śniad~mem mun-· sowiecko _ h'te\'l!Bko „ memięcka w sprastra Chamberlama i Jego małżonkę.
~e-'bezpośr.ednie; lromun:ikMlł kołef:owej
i\transporbl·<'fiowarow"lliemieebh· do por~ clllńskHl;:~~ pmez terJd;o-,

Katastrofa polskiego samolotu pod

Jak sie dowiadujemy, lekarz sądowy
dr. Hurwicz dokonał wczoraj w prosektorjum. miejskiem sekcji zwłok ofiar ~
twornego mordercy. ·

Jeden z lekarzy - psy.chjatrów, zapytany przez nas wydał o Graczyku nastę

Powrót P. Prezydenta
ze Spały

WARSZAWA, 2.4. (PAT) W dniu
dzisiejszym w godzinach rannych powróJako typ cił do Warszawy ze Spały p. Prezydent
Graczyk jest typowym degenera- był czyn, z dnia 1 kwietnia.
tem. Podłożem jego stanu psychopaty- psychopatyczny morderca nie jest odpo- Rzeczypospolitej, prof. Ignacy Mościcki.
cznego jest alkoholizm chroniczny, który wiedzialny za swoje czyny, nadaje się do
doprowadzał go często do szah1.
zamknięcia w zakładzie dla chorych psyMarszałek
Szczytem takiego UJ)ojenia alkoholem chicznie.
~~!!!!!!!!!~:Z~-~~~!!!!!!!~•~~~'~s~~·~-~-~~·!!!!!!l!!!!!~~-~a&~~l!!!!!!!l!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!l!~!!!!!!!ll!l!~~!!!!'l!!!!!!
PARYŻ, 2.4. (P.:A!Il) .Marszałek: Joffre
wskutek upadku dostał wysięku staw.owe&!() i nie opuszcza mieszkania. Ogó]n!fj
sam marszałka nie wzb11dza 3'ednak-żad- .

Na miej~cu przestępstwa policja znalazła zakrwawiony tasak, ])Otłuczone lustro, cegły i kamienie, któremi to przedmiotarni Graczyk mordował swe ofiary.
Na stole znajdowały się reszty uczty oraz parę fiaszek od wódki.

OPINJA LEKARZA - PSYCHJATRY.
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wiąeegc>· obecnie "W ·HedełbePgu.

BER!aN, 2.4.

70,000 złotych zapomóg i pożyczek lera

~(P.ttł'ł:

lak donosi~S-tJhr

Abendblatt niedy.spozycja kanelelY.8. Miljest poważniejszej natury, nit się te

zapewni istnienie i możność pracy 300 r-0dzinom rybackim· dotydiczas wydawało.

Jest rzeczą pewną, ie kancl.en< przed
mieniu z M. U. R. udzielił 51.000 zł. kre-, upływem tygodnia nie ·hędzie m6gł·Qb:iąć
dytu na ten sam cel.
urzędowania.
Niezależnie od bezprocento~ch _po'
życzek M. U. R. rozdzielił wczoraj 4.000
zł. pomiędzy najbiedniejszych rybaków
czy
w forrµie bezz,wrotnych zapomói!. Na taki
Hanibułlah
sam cel Morski Instytut Rybacki przeznaczył 5.000 zł., które rozdzielone będą w Rozstrzyan;,..cie zależy od Radf
pierwszych dnia kwietnia.
e-~
Z pożyczek i zapomóg skoaystało oNarodowej
koło 300 rodzin rybackich.
NOWE DELID, 2.4. (PAT) Reuter.
Spółdzielnia Polskiego Zjednoczenia Liczba wojsk, któremi rozporządza AmaRybackiego rozpoczęła już zaopatrywanie nullah, obliczona •est. na
t'V'Qi"""'7"~ 'R....__
7 .;.., '11~.r LrY"
3
rybaków w nowe sieci.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 d z i e on usiłował zawładnąć·tronem w 'Kabulu i usunąć Habibullaha. Wa-lory woj
skowe obu armji są dość wątpliwe.
Zdaje się być prawdopodobne, że da
na cię_łki stan terenów
w
okupowanych
się unikn~ć zetknięcia się obu armji, o
Po zdemaskowaniu czy też zanie,chaniu
Dessel widział ją i rozmawiał z nią, 'ile przybędzie na czas z Europy Nadir
BBB'WN, 2.4. (PAT) Minister spraw
niejalciej Czajkowskiej, która przez pewien przed jej wyjazdem do Ameryki, w Niem- Khan, będący już w drodze do Afganista.
.-naętn:nycli Se~ering, który po dymi- czas bawiła w Niemczech i uważana była czech u księcia Lenchlenberga, do które- nu. Nadir Kha nposiada duże wpływy
~1 ministra terenów okupacyjnych von za ocalałą córkę Mikołaja II, Anastazję, go wezwano go umyślnie, jako człowieka,
w Afganistanie. Zwoła on radę narodo.
Gerharda, zarzadza także i tern minister- przez pewien czas było ·cicho z wskrze- dobrze znającego osobiście carównę,
wą, która orzec ma, który z kandydatów
Mianowicie Dessel powiada, że pod
stwem, przesłał Reichstagowi mem~rjały szeniem tej ostatniej latorośli carskiej roposiada
większe praws do tronu afgań
koniec r. 1916, jako ranny, przebywał
t'14dów praskiego, bawarskiego, heskiego dziny, rozstrzelanej przez bolszewikó-w.
Teraz jednak wypłynęła znów, niewia- dłuższy czas w lazarecie wielkich księż skiego.
badeńs~~go i oldenb1usldego o ciężkiej domo jnż która z rzędu, „carów11a Alek- niczek Mar.ii i Anastazji, w Carskiem
sytuacji gospodarczej terenów okupowa- sandra", ale wypłynęła narazie tylko w dru- Siole, że obie opiekunki parę razy tygQnych. Memorjały te moją być wstępem ktJ,, w świeżo wydanej w Berlinie broszu- dniowo tam bywały, a Anastazja grywała
do wielklej dyskusji, na podstawie któ- rze b. rosyjskiego rotmistrza, D. Feliksa z nim w arcaby i bilard, rozmawiając
rej zostałby opracowany \vielki plsn ak- Dassel. \Vedlc niego ocalona w cudow- .Przytem swobodnie.
ny sposób wielka księżniczka Anastazja
Owóż osoba, którą on spotkał u ks.
Kwiecień według przepowiedni astro•
cji gospodarczej dla tere:i;i.ów okupowa- przebywa obecnie w Stanach Zjednoczo- Lenchlenberga, pamiętała najdrobniejsze
logów
będzie miesiacem o pogodzie silnyeh i terenów pogranicznych.
nych u pani Leeds z domu księżniczki szczegóły i najpoufniejsze słowa z owych nie zmiennej i wietrznej z. szeregiem pięk·
rosyjskiej.
chwil zdaniem więc Dassla jest niewąt nych cieplejsżych dni. Pod względem
pliwie
ukrywającą się córką carską.
przeciętnej temperatury łagodny. Chnłod
Wałki w
niej lub zimno w końcu pierwszego tygodnia i około 20 kwietnia. Częste nocne
SZANGHA.T, :2A. (PAT) Według oś
,,XACH~YA''
przymrozki. Umiarkowane, około 4, 10,
~nia głównej kwatei·.v gen. Czang20
i 28 kwietnia przypuszczalnie większe
al. Zgienka 26, przy Placu Ko~delnym.
I~·Szekn woj<;l;i:. rz:}dm~e zajęi:y wczoopady w postaci deszczu, do którego mo:·;\·&mlg- - Szou, r.;olożon::: y.1 oc1le2/:0Sci
gą się dołączyć śnieg . i grad.
emiiw11w$!1f!1 Dziś i dni '.!!ll.as'tępnych !
'*
.'O'młł ang·iełskich od Hm:kou i posuwaPod względem wpływów kosmicznych
olśniewające arcydzieła FRANKA BORZAGE'A twórcy „Siódmego Nieba"
krytycznie przedstawiają się dni około 4,
ją się Sl'.:ybko w kierunku nc.. Ilankou,
9, 15 i 23 kwietnia, przynosząc katastrobior~ po drodz~ do niewoli licznych jelify wszelkiego rodzaju. W pierwszej p.oło·
1
cuw. Admi:·r~l Sz::n - 8zao - Kwan zakowie miesiąca liczne gw!łłtowne wypadki,
munikował, iż trzy kanoni~rki rozpocz~ły
szczególnie w komunikacji. wywołane przewczoraj rano bombardovnmic pozycyj ni~
ważnie przez nieuwagę lub zdenerwowa·
w
rolach głównych=
J~
t
G~y
Ch!'ll""les
Farrell
•
Nnjzenjalniejsza para artystów
~~ne
M
nor 1
Qi
nie urzędników i personelu.
1~rzyjaciebkich w Yangl.v. \'l dniu jutrzej ~~
T rag~dj:i bi ~dnych nies.zczęśliwyc!1 dziewcząt.
Groźne memento dla społeczeństwa.
Do lotów nad oceanem nie nadają się
Nędza matek prostvtucji.
!!Zym eskndrn wyruszy do Hańkon, w ce-·
dni
od 3-11, 17-23 i 25-28 kwietnia.
Początek seansów o godz. 4-ej, w soboty, niedziele i święta o godz. 12-ej w południe.
au odcięcia wojskom prowincji Wu - Han
Na pierwszy seans wszystkie miejsca po 50 groszy.
odwrotu przez rzekę Jang-Tse.

liemcy

narzekają

.
Z inicjatywy min. przemysłu i handlu
podjęto akcję niesienia pomocy rybakom,
zruinowanym skutkiem długotrwałej zimy
i zamarżnięcia morza.
Spółdzielnia „Polskie Zjednoczenie Rybaków" rozdała szereg 200-złotowych pożyczek bezprocentowych na ogólną sumę
10.000 zł. Pożyczki te, płatne po 9-ciu
miesiącach, otrzymali rybacy obarczeni
rodzinami. Koszty oprocentowania pożyczek pokrywa Morski Urząd Rybacki z
funduszu klęskowego.
Poza tą sumą Bank Rolny w porozu-

Amanullah

Nowa carówna Anastazja
mieszka podobno

Ameryce

Pogoda w kwietniu

Chinacb
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, łłASLO" z dnia 3 kwietnia 1929 roku.
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targują
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lecz nie kupują
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długi

p:rzez 58 lat

KATOWICE 2. 4 Bawiła tu delegacja
muszą
SWO
Wniesztorgu, która prowadziła rokowania
z Hutą Bismarka w sprawie dostawy
płynie do
Większa część
wifCkszych ilośd materjałów kolejowych,
rur, czę.ki składowych mostów i t. P•
Doniosłe rokowania finansowe Komi~ oł\oło 20 miljardów marek złotych. Wie· dotychczas mówiono, ale podobno więcej,
Rok.owani:i. uległy roibiciu ponlewaz , ii Znav..ców Stan. Zjednoczonych l Mo· r7yciele .Francji w jej pożyczkach. t. j. mianowicie 10 proc. ogólnej sumy ódszko
delegacja stawiała warunki niemożliwe do carstw z Niemcami, toczące się w Pary- Stany Zjednoczone i Anglja, oświadczyły. dowań. Tak dochódzi się znowu do okoprzyjęcia, domagając się bardzo dogodnych ~-1, dotyczą ostatecznego załatwienia spra że gotowe są obniżyć swe żądania wobec ło 12 miljardów marek. Gdyby miały O·.
wy odszkodowań wojennych, naleinycn Niemiec do 50 proc., czyli do 60 miljar- ne . być obniżone w stosunku do żądanej;
warunków płatniczych oraz kredytów dłu- od Niemiec przed przystąpieniem do wcze dów franków, co ostatecznie w rokowa- obecnie od Francji zniżki do 40 miljar-'
goterminowych.
~niejszego usunięcia okupacji Nad,·enjj, n.ach obecnych obniżono jeszcze do 50 dów franków, czyli 6 i pół miljarda maktóre zresztą związane jest traktatowo u.iljardów franków netto, czyli 8 milja1·- rek zł., wyniosły jeszcze około 9 miljartakże z fatnieniem rękojmi bezpieczef1- -:lów marek zł., zamiast przeszło 10 miljar dów marek złotych.
stwa.
dów, które odpowiadałyby 60 miljonom
Wedle dotychczasowych zarządzeli
W jeszcze dalszych rokowa- Planu Dawesa, nakładających na NiemZ dotychczasowego przebiegu prac K•) franków.
misji Znawców wynika, że sprawę odszko niach wobec trudności związania końca cy 2 i pół milja.rda rocznie spłat, pr~ez lat
clowań; należnych państwom sprzymierzo- ;: końcem, naciska się na Francję, by zeBERLIN, 2. 4. - Z Jeleniej G6ry do- nym od Niemiec, związano ze sprawą dłu- szła do 40 miljardów franków, czyli około jeszcze 58, wystarczyłoby tych spłat na
amortyzację należności Francji w wyso·
noszą, że wczorajsze badanie hr. Krystjagów, jakie państwa sprzymierzone mają 6 i pół miljarda marek, zamiast owych 10 kości 10 miljardów i całej należności i'1 ·
na, poszlakowanego o zabójstwo swego ·wobec St. Zjednoczonych.
miljardów marek zł., które były już obni· nych państw okóło 12 miljardów, bez c ojca, ordynata na Janowicach trwało 11
Wobec tego nie od rzeczy będzie, dla Ż·2niem do połowy.
wych obniżeń.
godzin.
.
lepszego zrozumienia podstaw tych rokoOprócz tego jednak, oblicza Anglja
Obniżenia obecne francuskie do 4' .
Pod koniec przesłuchania hr. Krystjan ·vań, o których w najbliższym czasie ci~- swe należności ·odszkodowawcze, na podom1ljard6w franków i podobnie inne w:był tak zmęczony, iż prosił urzędników
gle nadchodzić będą wiadomości, rozej- bnych podstawach obniżenia, na 3 miljar- nikają z rachunku znawców ameryka:· ··
policyjnych, aby przerwali śled.ztwo, po- r~eć się w głównych liczbach.
'.ly 800 miljonów marek zł., Ameryka na skich, którzy takie załatwienie uwafa!.i ~
nieważ nie jest wstanie odpowiadać na
W zakresie odszkodowań oblicza Fran 1 miljard 400 miljonów, Belgja na 1 mil- za możliwe i słuszne. a niekoniecznie ~
żadne pytania.
cja swoje własne pożyczki, które musiała: ard 400 miljonów, Jugosławja 1 miljard
·
Policji udało się wyjaśnić stosunki, pa- zaciągnąć na odbudowę okolic spustoszo- 700 miljonów, Rumunja 1 miljard, Japo- szcze z porozumienia· z Niemcami.
Dług państw sprzymierzonych wol.J
nujące w domu hr. Wernigerode. Hrabia
nych, na 120 miljardów franków, czyli I nja 1 miljard, Włochy nie 1 miljard, jak Stanów Zjednoczonych Ameryki wyno"
szukał pfzygód miłosnych wśród dziewcząt
około 25 miljardów marek, co przy 5 pre
wiejskich, natomiast hrabina utrzymywała
centach wymaga, na 58 lat, rocznej sp!:•·
stosunek ze szwagrem hr. Karolem. Stoty ponad 1 miljard 300 miljonów mare' ..
sunek ten tworzy charakterystyczne tło
a wraz z 80 miljonami rocznemi kosztó-.
tragedji, aczkolwiek, jak się zdaje, z samą
pożyczki Dawesa z r. 1924 i innemi jesz
tragedią nie ma nic wspólnego.
cze kosztami około 1 miljard 400 miljo
od czasów cesarskich
się nie zmienił
nów marek rocznie. Podobno przedstr
kiej akcji, on jednak zignorował wskazów wiciel Niemiec w rok0waniach - d
Berlin, w marcu.
ki swej władzy\zwierzchniej i prowadził Schacht, prezes Banku Rzeszy, godzi s;
System
szpiegostwa,
uprawiany
przez
11 osób zabitych, miljony strat
na tę sumę, która jest zrmcznem obniż r
w~adze i instytucje wojskowe w Niem- :5wą „działalność" aż do 1927 r.
NOWY YORK, PAT. Gwałtowna bu- czach, nie zmienił się ani na jotę od chwi
Jak wynika z · powyższego, inż. Ba:rt-. niem dotychczasowej sumy spłat rol.~
:rza, która szalała wczoraj nad wschodnie- li upadku monarchji, zawarcia pokoju i png, działając z ramienia kontrwywiadu nych niemieckich. Ale też w ten sPosól
1mi,
środkowemi i zachodniemi stanami, ,,:rozbrojenia" Rzeszy. Zasięg roboty niemieckiego, dostarczał prawdziwe i sfin okazuje się, że ta suma wystarczyłaby je
' spowodowała śmierć 11-tu osób, oraz wy- szpiegowskiej i metody, stosowane w tej gowane dokumenty wojskowe na polece- dynie na pokrycie należności St. Zjed·
rządziła szkody, sil(gające kilku miljonów dziedzinie, pozwalają wysnuwać pouczają nie swej władzy. Gdy jednak zaczął to ro~ Ameryki za. długi państw sprzymierz('
'dolarów.
·
ce wnioski o nastrojach i tendencjach, któ bić dla zysku na własną rękę - przy- nych, a dopiero przy obniżkach ze stron
wierzycieli amerykańskich i angielskicl .,
n panują w niemieckich sferach wojsko- r11wycono go.
Jak trybunał Rzeszy ocenił przestęp związanych z obniżeniem na rzecz _r; ·•.
-.„._ych, a równiez i poza niemi.
Szaleńczy
Bardzo jaskrawe światło rzuca na t~ stwo agenta wywiadu? W sposób bardzo miec, mogłyby być uwzględnione ob1fr, Furjat zabił żonę i popełnił m~tody, organizację i prn.cę agentur wy- charakterystyczny dla oceny działalności ne odszkodowania.
wiadowczych niemieckich · proces 1 który „pożytecznej" władz wojskowych.
W związku z tern powstał plan podzie
samobójstwo
Nakazał bowiem konfiskatę 6.000 ma- lenia spłat rocznych ze strony- NiElmiec na
się toczył ostatnio przed trybunałem Rze.
BERLIN, 2. 4. - W pierwszym dniu ~zy w Lipsku.
r ek 1 otrzymanych przez inż. Bartlinga za dwa działy. Jedert, stały, na zapewnienie
świąt rozegrała się w mieszkaniu 24·letOsnowa tego procesu brzmi tak. Inży dostarczenie dokumentów pod adresem pożyczki na ten cel, drugi, zmienny i doniego kierowcy dorożki samochodowej, ·nier Herbert Bartling, w Lauenburgu (ł'o niewskazanym mu przez władzę, oraz ska puszczający prolongaty. Część stała szła
Kohlera, krwawa tragedia ha niezwyklem morze pruskie) otrzymał od agentury woj za.ł go na odsiedzenie 1 i pół roku więzie- by na kraje spustoszone, a niestała nc
tle.
~kowej zlecenie zdejmowania odbitek fo- 1 ia za „przekroczenie" swych uprawniefi. Stany Zjednoczone Am(lryki, które jm
Kohler zaproponował żonie, którą po· i"O~raficznych z wojskowych aktów nie- ~;e mu zaś zaliczono 11 miesięcy więzieni2. dawniej godziły się na dwuletni~ mora·
ślubił przed półtora rokiem, odwiedzenie mieckich, które w porozumieniu z tą !:I.gen 5ledczego, przeto zostało do odsiedzenia torjurn rat, więc mogą to przyjąć.
kina. Zona sprzeciwiła się temu ze wzglę- +.urą dostarczał pewnemu państwu wscho- .tylko 7 miesięcy.
'rak przedstawiony jest w obecnej
dów oszczędnościowych.
.
Wyrok powyższy jak nie można le·
,~:liemu.
<!hwili
stan rokowań, przyczem co do staDoprowadziło to Kobieta do takiej
Inż. Bartling nie zadowolnił się jed- · 1iej, ilustruje pobłażliwy stosunek naj ·
nowiska
Niemiec, oraz zabezpieczenia
wściekłości, że najpierw zdemolował mie- nak tą funkcją, t. j. wynagrodzeniem, o- Y1yższej instancji sądowej Rzeszy do akszkanie, następnie dobył rewolweru i za- trzymywanem od rodzimęj agentury, i za- cji kontrwywiadowczej, która de facto na płatrtości z ich strohy ,czyli t. "-IW. kómerbił żonę, poczem wystrzałem w skroń czął dostarczać odbitki fotograficzne sfał podstawie Traktatu Wersalskiego i „roz- cjalizacji zobowiązań, jeszcze trzeba ociseciężko się zranił.
::zowanych dokumentów innemu jeszcze brojęnia" Niemiec nie powinnaby istnieć. kiwac wielu i ważnych wiadomości.
państwu. A było to w r. 1926. Gdy przefo- :..stnieje, rozwija się, jak za najlepszych
1;eni p. Bartlinga dowiedzieli się o tem. czasów monarchji.
J. R.
zwrócili mu uwagę na „niewłaściwośr" ta...

Niemcy

otrzymanych sum pe

Hr. Wemigerode
badany 11 godzin

•

System szpiegowski w Niemczech
nic

Orkan w Ameryce

1

czyn szofera

Autobus

..,

runął w przepaść
8 osób zabitych
PARYŻ, PAT. „Herald" donolli z Bucaramanga (Kolumbia), iż autobus pasa•
żerski spadł w przepaść, przyczem 8 osób
zostało zabitych, a 12 odniosło ci~żkie
rany.

-----·---

ULITZ NA WOLNOSCI
kaucją

za

70 tys.

·sRANk'/\

złotych

Wielkanocna uciecha H.K.T.

KATOWICE, L 4. ('rel. wł.). - Były
na sejm śląski Ulitz, aresztoy;any
- - 1.::i. antypaństwową działalność na-stanowisku kierownika Volksbundu, został w
1
Vielką Sobotę zwolniony z więzienia za
,,Hasła" kaucją, 7 otys. zł.
Ten podarunek wielkanocny, jaki sąd
Piotrkowska 15
!)kręgowy w Katbwicach złożył mniejszoś0i niemieckiej na Górnym śląsku, wywoTelefony: '3-6', 81-06
łał wśród tutejszych niemców istny szał
- - - - - · - - - - - rudości, zgoła niewspóhnierny z pooular·
P<lSeł

Nowy adres

ncścią,

jakiej zażyw::i.ł Ulitz przed aresztowaniem,
Tendencja zrobienia z Ulitza męczeh-~
uika sprawy niemieckiej jest aż nazbyi:r
widoczna i wyreżyserowana z niemieckąl1
gruntownością. Po zwolnieniu przysłano
rmtzowi do mieszkania wielką ilość kwiatów. Telefon prywatny Ulitza był przez,
(;więta formalnie zablokowany rozmowa-:
mi ze wszystkich stron•.
'felegramy gratulacyjne od rozmai~
~ tych organ~Ż~cyj ni~mieck~ch Vf Polsce :

POTĘ;
GROSZY!
~y~i~~::h s;~n~~ós: :~i:i~~~ ~!~::i
Po
DZIESIĘC
.PIEACOW
Oto jaki
daje Wysokie Mazowieckie
' .,, ' '
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przykład

Starosta w Wysokiem Mazowieckiem
zawiadomił p. wojewodę białośtockiego, i±
na posiedzeniu wydziału powiatowego za
padła· jednogrośna uchwała dobro*olnego
opodatkowania . się. pr2ez wsz. ystkich mie-

lZecz funduszu dyspozycyjnego p. minis-tra spraw wojskowych. Gminy wiejskie
i miejskie zaliczą z góry przypadającą na
r.ie sumę z funduszów własnych, poczem
?biorą wpływające. od mieszkańców datki.
~ kańców po~~.o-Ma~owiec~e- _Dchwała zo~~ła p_rzyjęta z entuzjazmem
!~-~ ~sokosci"l!Qil!~;.od osoby_.....na; rzez.,ludnosc powiatu.

za odpowiednie wyrazić Ulitzowi telegra-11
ficznie wyrazy współczucia, a koroną iychj
wylewów sympatji był telegram jedneg.Q'
z członków rządu niemieckiego„
·

Jest to tembai·dziej znamienne, że
.:;)'rawa. Ulitza ~ie_ jest wcale prz~sąd_zona
w sensie uwalmaJą_cym. go ?d w~ny 1 kar~. Za par_ę tygodm z~s1~dzie Uhtz n'.1 ł:;t
-,vJe os~arzonych, obwm1ony o ułatwieme .
clezetcJl pobor~wym.
. ... _ · .
.

1

Marja Paudler
Henry George

.„
--

Inż.

A. PAULY (Warszawa).

Nnprown uszhodzonuc· olirc;tów prztz nnrlłów
bez pofrzc.:

U<lcskonalenia i wynalazki mają na
celu ulżenie człowiekowi w jego cięż
kie.i prncy i wielokrotne podniesienie
jej wydajności, oraz wyko•nanie takich
przcdtiięwzięć które bez ich zastos•owani:i byłyby nie do pomyślenia.
N owoczesn:i. technika, idąc napr,zód
krok111ni olbrzyma, zwłaJSzcza w O'Sta.tnich 20 latach, poczyniła postępy, moż
ności których nie podejrzewali w zaraniu swej praktyki zawod·owej nawet
dziś jeszcze żyjący fachowcy. a wiele
nowych zdobyczy wiedzy znalazło
stosowani~ w dziedzinach, o k.tórych
niP myśleli sami odkrywcy.
Jedną z takich dziedzin, w której
wynalazki poczynione dla innych celów, wywol.aly formalny przewrót, jest
rzemiosło nurk..'ł.rskie, stosowane przy
n:iprawie ok.rętów oraz innych podwodnych robotach. W tym roku, kiedy
wiele okrętów podlej?ło uszkodzeniom
przez lody, ni7ej opisane sposoby znajdą szero-Me pele zastosowania.

NARZĘDZIA

u d kow111io.

i PRACA NURKÓW.

Przy tak ciQżkich warunkach pracy
przy których zużywanie siQ ludzkie~-o
organizmu wzrasta w miarę gh;bokości zanurzania. nurek do niedawna posiłkował się prymitywncmi narz r, drlami pomocniczcmi, jak: drąg- żclaznv,
kilof, łopata, rwdziej pib. dłutem st;llowym i młotem. Nam~dzia te wyma-

przy wyważaniu żelaznych drzwi do
ka.it)t i skarbców. zatopionych okrę
tów, które dawniej wyważa.no siłą fizyczną przy pomocy żelaznych drągów.
Dawniej, gdy okn~t został storpedowany lub rozpruł się na rafie podwodnej, lecz dzięki wodoszczelnym komornm nie zatonął, musiano zatykać wyrWQ materacem z płótna żaglowego,

wąską. szczelinę.

Palnik acetylenowy jest

WARUNKI PRACY NURKA.

nej.

~

Przy ~puszczaniu się nurka w wodę
eiśnienie to wzrasta o jedną aitmo:;! rę
'n:a. każde 10 metrów głębokości, czyli,
iJ>Oniewia1L ciało dorosłego człowieka
111011Ill4lJne~ w:zl'lo:stu, ma okiofo 17.000
cenitymętrów kwn.d;r. p<iwierzchni, ci~nie.nie to n:a całe jegx> cia.łlo wyraża
~ię wa~ą. 17.000 kiJogTam-ów (Thc'L każde
b.O metrów głębokości), co odP<>wiada
fmniej więcej dWlll wa.ganom węgla kamienmego. Żeby pod działa.niem tego
~ężbru eiało nurlro. nie uległo zmiaż
\:iżemu, ~ musi _oyć ono _~ztuc.-z.nie :-,0d1pomione i ochronione od naporu wody.
1

ga.iące betpo-średnieg-o natężenia muskułów, męczą

nurka, tern więcej. że
wszystkie jeg'O ruchy są coraz bardziej
utrudnione w miarę wzrastającej gę
stości w-0dy na głębinie.
_ Dawniej, gdy okręt uwikłał się śm
bą w stalowe liny, których bardzo dużo kawałków leży na dnie, zwłaszcza
starych -portów, był on unierucbomfony
na kilka dni, ponieważ nurek musiał
mozolnie przecierać 'Pilnikiem każdy
splot, co zabierało bardzo duż.o czasu.
(Odplą.ty.wanie bez przecinania jest nie

wypchanym smol-Onemi pakułami i
usztywnionym deskami, który nurkowie musieli przywiązać szczelnie linami do kadłuba okrętu, bandażują.c go
przez spód i pokład, poczem okręt
szedł do doku na relJarację, co powon·owało stratę kilku tygodni czasu
i wielkie koszty.
Dzisia.i opuszcza się nurka (rysunek 2, strona prawa) z palnilciem
acetylenowo-tlenowym, którego 'Pło
mieniem ścina się wszystkie wygięcia
poszarpanegio żelaza, drugi zaś nurek:

nowu .stop mctatowv.

na. growę ;:; mooiężny hełm, o-patl"'Lony
lgrul:iemi szy.bami (lu.m~torami), a na
ino~ ka4-0$ze \ na grubych orowianych
J)Odoozwadl.1 Skafrunder jest połą.czony
~ hełmem I -wiodoszczelnie TJrzy 'P(lm-OCY
przekładek g'llmowych oraz śrub. Przez
gum()wy wą.'ź, prowadzący d-0 hełmu,
wtłaeiz:1 się TJrzy "'O fil() Cy -pompy.. pod
ciśnieniem, odpowiadającem głęboko
ści, spręiione -powiel:a'ze do skafandra,
które, przenikając przez po:ry w ko·
C..'lłegio

org:mizmu, wytwarza.
uodporniając go czar.o.wo i d<J pewnych g-ranic
prze ci wk-0 zewnętrznemu ciŚ'nieniu.
W takim przyrządzie, przy st:lłym
'dopływie spręfonego powietrza, nu re.k
moie się opuszczać n::ijwyżej do 65-cio
metrowe.i głębokości, f)dpowiadajace .t
6 i pół atmosferom ciśnienia (c1.:rli
cir.żarowi 13 · w~g'Onów wę,g1n kr:r.i <'nneg-o). gł ębiej bowiem nast"puje śmierć
wskutek p~knięcin. serca. Na tę gl<;hokość mo~a ~;" nPn~,cznć tylk0 hnrdzo
tdrowi, młodzi ludzie na czas do trzech
g-odzin. z których dwie i pół godzinv
jest zużywane n ;1 powolne opnszczanie
Bię na ,głębio i na czterokrotnie pow olniejsze ><.')"nurzanie się, a pól g-odzinv
zaledw;e pozostaje na prarę: organizm
bo'' iem n~nvprawniej s zeg-o na wet tH<rka, musi za każdvrn ra:1Jem podlegać
stopniowemu sprężaniu, a zwłaszrz:i
powoln~mn O·dJ)l'P,żanin.
g-Jy:i. :;zv0ka
zmia.na ciśnienia wywołuje w najlepszym razie krwotok nosem. g:udlem i
uszami, niekiedy i przez pory skóry,
(krwa,.vr,r .~t) 1 : -oaaz p.aralii, a n.ieciśnienie wewnętrzne,

~śmier.ć!J

z dna morza okrętów ZaWTJi-Onyoh..
Wówczas tnie się korpus okrętu na. ka.wałki o'kreślonej z góry wielkości, a
na.stępnie zac'Zepione chwytem winduje
się Je na powierzchnię wody, Osm'OOdzony od kadłuoa ł~ek, zalei.nłe
od jeg-o rod'Zaju wydobywa się d~wł
g.ami, czerpakami, lu:i olbrzym.iem.i
magnesami.
Powyższym
sposobem
Niem~y. w 1916 roku oozYśc:Ji wejśc.!e
do L1bawskiego portu oa umyślnie
tam ~ałJOTJionych przez Rosjan ha111dlowych okrętów, a w "1922 roku szwed~
ki ok!ęt „Sydland", który wpadł na:
rafę kolo GBtelYorgu i zatonął, został
Metylenem TO"Więfy na: tl"Zy c"Zęfoł·,
k~óre potem dźwignięto k!Lżdą oadzielme, a następnie rut powie:rzchni znitowano z po~tem, i rek-0nstniowa,ny
w ten Sp()SÓb ohęt ,,SydJa.n0.'' płyn
w dalszym eią.gu.
. Do robót podwiottnyeli na głęOOkO...
~ciach'. ponad 70 metrów, rostał sko~
s~owany i .. 'CW. p-am:cenny skafander,
absolutnie chronią.cy nurka od ciśnie
nia wody. 'A.Pa.rat ten ·również został
wynaJezJ~ny i sfonstruow.any przez
Franoozów, a ulepszony jest oboonie
ek;;;r.loa:f.owa'ny pne?; Niemców.

curbolou

WVl t:v'm celiu nurek wkłada na siebie
ł!pecjalne gumowe ubranie (.skafander),

mórki
w nim

równie!'

uż~any 'PTZY wydobyWamiu częściami

Cir.żka i nieb'ezpieczna µraca nurka
\Vymair.a. nieitylko natężenia jeg-o sił

'd la wvkona:nia noruczonegio za·dania,
Jeez w dodatku orga.nizm nmka must
podC'7""' te.i pi-acv T'r?:f"ril'· 'l?. i::thć ('j~nieniu spowodowanemu glębok-ołełą,
n·a co idzie lwia część zużyw:rne.i
en erl! ii, wytrzynrnlości i zdr-0wia.
Na powierzchni ziemi, człowiek
?:na.jrlu.ie się pod. ei~nienie·m powietrza,
sięira.iacego wzwyż do górnyc.h kra11e6w atmosfery. WP"llug- µraw Szyki
ciśnietlie to równowiażv sie ciśnieniem
&łupa ·wodv dzi<>siPCiotnetrowej wysokości o porustawie iedneO'I() cPntymetra
kwa-O.rait-0wegio, czyli wagą 1 ki1ograma
na centymetr kwadrntmvv, na7.waną
ciśnieniem
jednej atmosfery metrycz-

lazek (palnik aeetylowy~ został ulep.
szony i zast.osowany przel Niemeów
w nurkarstwie wojennym.
Palnik acetylenowy funkejonuje
pod wodą w na.stępujący sp-O.Sóo:
wpompowywane przez wą.ż gumowy,
sprężone powiet;rze lub tlen, wytwarza
u wylotu dziobka od ascetylenu próż
nię wodną, w które.i przy pomocy elektrycznegio zapalnika zapala się acetylen, wpompowywany przez drugi wąi
gumowy; a.eetylen wraz ze strumieniem czystego tlenu wytwana.ją. pło
mień, o temperaturze ponad 1500 sto:pni Celsj., w którym topi się s.tal i że
laz.o. Stały przypływ gazów -pod ciśnie
niem dwa razy większym od eiśnienłs
wody na głębokości roboty oraz powstają ca suc.ha para wodna, tworzą
w dalszym ciągu pró!ż.nię wodną, w kt6re.i płomień doskonale się pali, a lego
żądło tnie metal, wytapiając w nim

mo·zebnem, gdyż - nurek ryzykuje uw!kł:rniem swego węż::t g-umow~g-o i lin':i
r.'.ltunkowej. c-0 g:rozi mu niemożnMcią
wytlobycia się na wierzch). Dzisiaj na
oplątaną śrubę okręt.ową (rysunek 1)
opuszcza się nurka zaop·a trzonego
w mlDt pneumatyczny z na sadzonym
nat1 sta1owvm dłutem. którym w kilka.
minut przecina sploty linv i uw olniony
okret jest gotów a.o d'rog-i.
Ten również młot pneumat~ czny
boruje w ciągu kilku112stu minut szparę minow:i w podwodne.i skale (przeszkad·zająrej że g-luJze),
przy ręc:rnem
wierceniu której tracono dawniej długie
dnie pr_a_cy, oraz jest on stooow:mY.

(rysu nek 2 lew-j) wierci elektryczną
lub pneumatyczną wiertarką. otwory
w kadłubie, przez które przymoc.owuj•;
się śrubowemi bolcami płat stali, zakrywający przebicie, i okręt po kilkudziesięciu godzinach repara~.ii (ze zmiaIl!l. nurków) może z taką łatą. pływać
rałe la.ta bez dokowania i innej naprawy.
Pierwszym okrętem, który
w ten sposób został naprawiony. był
wielki niemiecki krążownik „Prinz
Adalbert" przebity na rosyjs k~cj minie
pol Libawą w 1!)15 roku; krązownik
ten po 3 dniach naprawy prnlyn:1ł o
swojej sile do Kilonji. Norwalnym biegiem rzeczy genjalny; francuski JV)'l1a--- -
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W Ameryce wynaleziono nowy BOOJ
metalowy, zwany „Cairboloy", który
po-siada niezwykłe właSI!Jości l_)()ZW'a.]ar
jące wykonywać gwinta na pręcie
szklanym, wtiercenie gładkiego otworu
w bloku b'etonowym, toczenie ~ela;
ny na: tokarce - jedoom srowem ope.racje, z,goła niemoiliwe do wy'kon~nia
za.pomocą. zwykłych narzęd'Li, zrobionych nawet z najlepszej stali.
Nowy stlo'p skm&t się zasadnie:ro
z karbidu tungsteniow~ i ko.baltu,
przyczem -pierwszy składnik nadaje rou
dużą trwałość, dru·gi zaś wyt.r.zymałoSć.
Mrut.e·r.łał ten, który wysrzedł ze
znainego laiboratx>rjl\l.Ill "PT"LY Generaił
Electrie C 0 , jest już na. rynku a.mery~
kańskim i kO'Szbuje około 1000 dola.rów
za kilogram. Używa się za.item tylko
na ostrza przv zwykłych staJowyen
narzędziach. W wypadlkac.li, gdzie
użyeie świdrów Oij-aJmenitowycli była
konieczne, nowy metal okmie się joo-.
nak tańs-zym i odp(lwiedniejszym. Naijtrwa1sze i;atunki stali mogą. być ofaar
biane zapoimoe~ Cairboloy z · niet>raktyk,owaną. dotv0hcz:i.s pręd:koocią„
Tosa.mo · <xI:nosi się do 1lakicn mat.erjałów, jaik al:>oruit, zibrai i t. P·
z metalowemi nakładkami.
W tym os.tatnim wypadku, narzę
dzia, zrobione z najlepszej stali, z-0s.t.ają;
stępiO'Ile -po obróbce 150 sztuk śTedniej
wielkości,
podczas gdy narz~clzia
-z Ca.rbol-Oy służą do obróbki' 11.CJOO
sztuk, poczem muszą być d()prówadzone do porządku.
.
Zupełnie dobre rezultaty ótrzy:mano
przy próbach z-a.stos.owirnia. 11owego
metalu do cięcia stali niklowej, która
niszczy szybko rtarzęd.zia, wykomµie
z najlepszej stali szyJ:>}t,2i~~j._. Z.__!{.
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OlllKA
KWIECIEŃ
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ŚRODA
Ryszarda

t.Jutro, czwartek,

4

kwietnia, Izydora.

TEATRY:
(l'eatr Miejski - „Dwaj panowie B''.
t'l'eatr Kameralny - Panna Maliezewska.
.Teatr Pormlamy „Ali - Baba".
CO

GRAJĄ DZiś

W KINACH:

\A.połlo -

Kochankowie.
Czerwony Bies.
1Casino - Rasputin .i kobiety.
~apitol Cyrk Wolfsona.
,.Corso - Tom Mix.
\C::;zary - Tajemniczy obrońca.
(Dom Ludowy ~ Cyrk
\Era- Burza
j'Grand-Kino - Policmajster Tagiejew.
'Luna - Tajemnice Wschodu.
Miejski Kino Oświatowe - Nieboraczek
Mimoza - Ostatni i·bzkaz.
Qdeon - Rilf i Ralf.
Pałace Grzechy rozwódki.
Resur~ Biały pająk.
'Spółdzielnia Królowa Broadway'u.
Słońce Demon kopa.lni złota.
tVietoria - Płonący okręt.
Wodewil - Panna szofer.
Zachęta Anioł ulicy.
Bajka -

1

!Jiu jest cudzoziemców
w Polsce
Dziś

cą.łem państwie urzędy

admini
s'tracyjne I instancji przystąpiły do rejestracji, zamieszkujących w Polsce, cudzo
ziemców oraz emigrantów, ko:-:zystająe;ych z prawa azylu.
·
Rejestracja trwać będzie 2 miesiąc")
t. j. do 30 czerwca.
w

Zeznania o podatku
dochodowym
muszą być złożone do 1 maja rb.

Na mocy zarządzenia Ministra Skarbu
do dnia 1 maja
b. wszyscy podlegający
opodatkowaniu od dochodu obowiązani
~ zgłosić do urzędów skarbowych zeznama. Pozatem przy składaniu zeznania
wpłaca każdy płatnik, połowę podatku
•przypadającego według skali podatkowej
od zgłoszonego w zeznaniu dochodu. W
związku z tegorocznym wymiarem podatku dochodowego Ministerstwo zwróciło
uwag<t na art. 16 rozporządzenia Prezydenta o przerachowaniu bilansu, w myśl
którego nadwyżki bilansowe pochodzące
z przerachowania przedmiotów majątko
wych nie przezn<:czonych do zbytu nie
podlegają opodai.kcwaniu. Pozc.tem jak
można sądzić na podstawie rozmó~ z
przedstawicielami władzy podatkowej w
roku bieżącym wymiar podatku dochodowego będzie \V-fższy niż w latach noprzednich.. Nie. stanie się to dlatego, - że
dochody się zwiększyły. Przeciwnie, s:tdząc na podstawie Óbjektywnych zjawisk,
dochody poszczególnych osób znacznie
zmalały.
Podwyższenie opodatkowania
nastąpi na skutek lepszej informacji władz
skarbo~ych o każdym płatniku, dobrze
zorga~1~owanej o.stalnio administracji skarbowe3 1 coraz w1~kszego zastosowania si~
obywateli przy podawaniu dochodu w zeznaniach do faktycznego stanu.

r:

z dnia 3 kwietnia 1929 roku.
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Tragiczne dzieje rodziny łódzkiego obywatela
Trzy osoby -

ofiarami wojny, czwarta zmarła z nędzy
a piąta oszalała

Przed wojną znany był w Łodzi zamoobywatel, Hersz Kolski, który posiaprócz nieruchomości ziemskich w o·
kolie.ach Łodzi nieruchomość przy ulicy
Gdańskiej. Kolski był człowiekiem żona
tym i ojcem trojga dzieci, z których 2-ch
synów było już dorastających. W roku
J 914 Kolski spieniężył wszystkie swe> nie
żny
dał

ruchomości i majątek i wyjechał z syna- uvstąpili do wojska rosyjskiego i znalet.
mi do Kijowa. Ulokowawszy w Kijowie się na linjach frontowych. Tak przeżvi.
·
synó:w i zapewniwszy im byt na pewien <lo roku 1917.
czas postanowił wrócić do żony. Lecz w
W tym czasie nastąpił wybuch tew
c'rodze został schwytany i rozstrzelany lucji rosyjskiej, w czasie której oblłJ Zl
przez Niemców w r. 1915.
stali zamo:tdowani. O losie, jaki ~potk

Sytuacja jego synów w Kijowie była Kolskich nie wiedziała nic Kolska z c{..
fatalna. W)uótce jednak obaj chłopcy q. w Lodzi. Po kilku latach znękan
przeżyciami tragicznemi Kolska z3choro
wała obłożnie i przed pół rokiem umarb
Ostatnio za:mieszldwała ona z eó:i:'ką sw".
~smesmms9ssm8~G~samBmmmsma w skromneJ izbie w suterenie przy ulic,·
'Piotrkowskiej 25, jako sublokatorka. J
WINO NAŚWIETLONE LECZNICZE
ś·nierci matki, córka jej Frania, pozbawi·
na opieki, pozostawiona własnemu losoVI
cierpiąc dotkliwie dostała obłędu. CłlOl"l
~"a czyniła z czasem postępy, aż oto w u
1
Jiegłym tygodniu dostała ataku' fnrji n.
11Hcy. Zatrzyml41a została przez poUcjan
pat. Nr. 76-25.
t :i, który widząc jej stan godny pożało.
'ii/ zmacnia organizm, zbawienny dla rekonwalesc. i przeto niezbędny w każdym domu.
\V!lnia odesłał nieszczę.gliwą niewiastę
Jeneralny Przedstawiciel na Polskę
cJo zbiorni miejskfoj. O wypadku powia.
<lorniony został prokurator przy sądzie (}o
tódi, Pl.
5
Telefon Nr. 21-52 kręgowym w Łodzi, który ze względu na
to, iż chora nie chciała udać się do zbior
Do nabycia w aptekach, składach aptecznych i składach win.
ni miejskiej, tłumacząc się posiadaniem
w domu poważnego majątku, zarządzi"ł opieczętowanie mieszkania.
Przeprowadzona rewizja stwierdziła,
~e istotnie w skromnej izbie chorej niewiasty znajdowały się poważne skarby~
~~k brylanty, perły i złoto, ogo'lnej wartości ki1ku tysięcy złotych. Majątek tett
pozostał Kolskiej po rodzicach. Prokura-:na t~renie powiatu łódzkiego
tor zarządził opieczętowanie izby i :iabra
i•ie skarb6w w depozyt. (p)
musi być prowadzona przez całe społeczeństwo

:r o K A J

WITAMIN

Wołnośd

MEDICINAL

M. ŁUBA

W fti\LKA· Z BANDYTYZMEM
Wczoraj

pod przewodnictwem staro 1)omocą i brać udział w ściganiu bandy- ~!l!!!!!!!l!l!!!!!!!l~~l!l!!!!!l~~~!l!!!!!!!l~!l!!!!!!!l!!i!ll~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!t
Czołowe stanowiska w pościgu zaj-

s'!;y Rżewskiego odbyło się doniosłe posie- tów.

dzenie poświęcone sprawie przedsięwzię·
da energicznej walki z bandyty:z:mem.
starosta Rżewski zwołuj~c posiedzenie w
tak ważnej sprawie, wskazał, że jedyny
realny rezultat w Y1vJce z· bandytyzmem
!.11ożna odnieść wte1y, kiedy do współur1zialu z 01·g·anami policyjnemi stan;e całe społeczeństwo, a w pierwszym rzędzie
organizacje karne, jak przysposohienie
wojskowe, związek strzelecki, straże og:iiowe i t. p.
W tym ce~u starostwo łódzkie powoła
ło do życia Samo~)omoc do Walki z Banrlytyzmem i Przestępczością. Na wczoraj
s:i:em posiedzeniu powołano specjaln~ kom1sję! która za~mie się opracowaniem st.i
tu.tu i regulammu samopomocy.
V/szyscy członk<?wie sRmopomocy 11a
<lany sygnał zobowiązani są pośpieszyć z

1nować będą ci, którzy posiadają za ~e?;.
woleniem władz broń palną. W większych
gminach będą ustanowione specjalne dyżury nocne, jak również będą ustanowio·
nc łączniki z poszczególnemi postenmkami policji państwowej. Członkowie sarr.opomocy w walce z bandytyzme:rr.. zo
staną zaopatrzeni w broń palną.
Aby walkę z bandytyzem doprowadzi1;
rio realnych skutków, jak rówież, aby
n::.tychmiast likwidowano przestępczość
w powiecie, większe gminy otrzymają w
t:·m celu połączenia telefoniczne. Niezależnie od tego starosta Rżewski wystąpił
z prośbą do tutejszego dyrektora poczty
r Płóciennika, ażeby w tyeh gminach,
\tóre nie posiadają połączeń telefonicz•1vch, założono oddziały pocztowe. (p

I

Defraudacja w Magistracie
Sekwestrator m. ·Pabjanic przywłaszczył
sobie 2800 zł.
27 marca Zygmunt Szyn1ański, sekwe dzione, lecz zdefraudował je.

Dalej okaE:trator ·wydz. podatkowego Magistratu m. zało się, że Szymaf1ski będąc w swoim cza
Pabjanic, zgłosił się do kancelarji sędzie- ~ie przodownikiem policji na powia... łas
go śled.czego w Pabjąnicach, p. Borka, za "i na własną rękę dopuścił się niemiłosier
wiacbmiając go, że w J'...odzi skradziono ~tego pobicia jednego z aresztantów, wsku
ViU 2.800 złotych, które miał wpłacić do i:f'k czego został zwoln!ony ze służby policyjnej i niezależnie od tego skierowano
lrnsy miejskiej.
. Na s~rnt,ek otrzymanego zawia?omie- przeciw niemu sprawę, na drogę :sądową.
u~a sęd~1a sledczy p. Bo:rk wszcząr en.er- Po przeprowadzeniu dochodzenia sędzfa
rr:czi:i_e aocł:odzenie. ldcłre stwierdziło, ż.~ '-~ledczy p. Bork zarządził natychmiastowe
i.1em:i,dze me zost:ily Szyn- nfa;kie1nu skra-18.rnBztowanie 7,ygmunta Szymańskiego.

Straszny vrypa.dek pija1]ego przechodnia
Nieszczęśliwy po§tradał

obie nogi

W dniu onegdajszym. o godzime 2:.~ szeć p1·zernźli wy krzyk. Mar;zynista zan::i. Itokiciu wyd~'.rzył $}~ straszny wypa. trzymał tramwaj i z pod kół drugiego do'lek, którego ofiarą padł 50-letni K~rnci" <latku wydobyto broczącego krwia Ker•
.J Lllj l1 sz. mieszkaniec Łodzi (ul. Wólczań nera Juljusza.
::ka 127).
Jak się okazało tramwaj obciął mu je0 godzinie 22 Kerner z dwoma kole- c. ną nogę, a drugą zupełnie pogruchotał.
Nocne
a~i:ek ~;-a!11i ,~·1~·~cał z ~u~ly TPabja_ni~ldej do L~- o nieszc~ęśli~v~m _wypas1ku powiadomiono
lt"'
1.z1, .'',s"'~ scy tizeJ v:; stamc inocno pou- pogotowie mieJskie, ktorego lekarz po uDziś dyżurujri, apteki: M. Lipca (h~:>t:i" chmie.onym.
· d1.ieleniu Kernerowi pierwszej pomocy,
lrnwska 1!)3), l\I. Mi.illera (Piotrkowska
G,'y w pewnej chwili nn.jechał tram- ~ dwiózł ofiarę_ pij'.l~s~wa do szpitala św.
~~6), Vv. Grosz:iwwskiego (Konstantynow„ waj,. któ1·y prowadził dwa <lo~atki, ma·· c.czefa w stame c1ęzk1m.
::.-ka 15), Perelmn.na (CeO'ie1niana 61 ) H szymsta Skocz:[ks Wncbw widząc na toNa miejsce wypadku przybyła policja.
k
)• Z·, ne trzech, r;~zczyzn, dał sygn~.ł o-;;trzc- k~óra wszczęła w tej sprawie docho<lze„
Niewiarowskiej (A l-„ '~dr
.
.
, ~1e„„an ows a 37 ,
::;r.nvczy. 'I ro3lrn odeszła w bok i tram wf,! me.
(Wid)
. nszył. W tej samej chwili dał się sły-j
·
Janluelew1cza (Si;ary Rynek 9).

dyiury

Z akademickich

kół

łodzian
Zapowiedziana na 4 kwietnia r. b. 'Wiei

ka zab~wa akademicka w lokalu straż:c
ogniowej, Konstantynowj;ka 4, wzbudziła
wśród społeczeństwa szerokie zaintereSOc
\\.anie, tembardziej, że udział wszystkich
organizacyj akademickich daje ręko-jmię
znakomitego powodzenia imprezy. Sekcja
dekoracyjna, złożona z artystów • akademików różnych środowisk, z;:im\eni salę
w przepiękny przybytek wesela i radości.
f>rzy łaskawym współudziale elektrovv! d
łódzkiej zainstalowane źostaną reflektor,·
i efekty świetlne. Koleżanki szykują wy
kwintny bufet dla wybrednych smakosz~
Zaproszenia wydaje komitet ·w ·środę ,
czwartek w godzinach od 11~1 i od 6-8
wieczorem w akademickiej grupie pracy„
I< onstantynowska 26.
·

Zjazd Związków Polskich
Zakładów Teologicznych
Miasto nasze gości od wczoraj około
f,tu księży profesorów ze wszystkich. zakładów teologicznych w Lodzi. Przybył'
c.ostojni goście na odbywający się "' dn.
3-5 b. m. zjazd związku polskich zakła
dów teologicznych.
Związek ma na celu pogłębiane bada11
nad wychowaniem i wykształceniem mło
dzieży duchownej, w polski~h. zakładach
i e>ologicznych. Pamiętniki ze zjazdó~ do·
t,ychczasowych swiadczą, że polskie zakła
dy teologicz,ne nie pozostają zdala pow
ogólnem dążeniem do oparcia wychowanin
i. wykształcenia młodego pokolenia na wy
ijkach najnowszych badań psychologicz·
i. o-pedagogicznych.
Obecny zjazd jest czwartym z rzędu.
Program jego jest nader obfitym i roz·
lofonym został na 3 dni. Zasadniczym ato
1i jego zadaniem jest ustalenie programl\
i czasu studjów w polskich zakładach tP
ologicznych.
Obrady odbywają się pod honorow1't•
patronatem J. E. Ks. Biskupa Dr. W. Ty·
mienieckiego w seminarjum duchownP1 1
rrzy u1. Ks. Skorupki 14.
Gremjum profesorskie z ks. rekttlrern

pał. W. Jasińskim na czele zajęło się ulo·
rowaniem i przyjęciem dostojnych gości.
Poza porządkiem obrad przewidzianen'

jbst zwiedzanie miasta i miejscowych f•
bryk.

'
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ROZRYWKA i ODPOCZYNEK PO PRACY

EATR

I<INO

TEATR MIEJSKI.
25-te przeclstawienie .,Hinkemana"
~A. Sochą..

będzie dziś

e

wieczorcra, a j ubileus2
pn,jlepiej o povwdzeniu, ja„
cieszy sie ten potę%ny dramat E.

t świadczy
1
11

era:-

"

. 8ędzie to o;:;tatnie wieczorowe powt6ie tej sensacyjnej sztuki.
~ny populame.

Dwaj panowie B".
Jutro, w czwartek, w sobotę or.az w
- lzielę wieczorem wyborna komedja He
·a „Dwaj panowie B".
Jutro i w sobotę ceny popularne.
„Murzyn Warszawski".
„Murzyn Warszawski" na żądanie puności dany będzie jeszeze dwukrqt·
1' w Teatrze Miejskim: w piątek wie, '> ·un i w sobotę o godz. 4 po południu.
Obydwa przedstawienia po cenach naJ
·· zych.
.; próbach głośna sztuka Karola Hu, a Rostworowshiego „Niespodzfanka·',
. ~o na konkursie dramatycznym w Kra
\owie odznaczona została pierwszą na··

t.T'·o 1ą.
!ole
1·

główne odtworzą

pp. Irena He,„

c a i Artur Socha.
Reżyseruje E. Wierciński.

TEATR KAMERALNY.
O , tnie powtórzenie „Sekretarki Pana
ezesa'' z St. Jarkowską po cenach ..
zniżonych

c' ne będzie dzisiaj, poczem ciesząc1. się
i 1- rdowem
powodzeniem komedia tH
;:. "'jdzie z afisza.
· „Panna l\'Ialiczewska"
" a 1a będzie jutro, w sobotę i w niedzielę
ieczorem.
Poicgnalne występy Ał. Węgierki
o; 1Q. się w piątek wieczorem, oraz w
s botę i w niedzielę o godz. 5 po południu
w wybornej sztuce J. Sarment'a „Poła
\\ 1arz cieni".
Sobota i niedziela popołudniu ceny zni
~:. e. W przygotowaniu komedja Sza:i·awskiego „Adwokat i róże" i komedja
' 1' iedrzyńskiego „Miłość bez grosza".
TEAT RPOPULARNY.
Dziś po cenach najniższych po raz <1 ·
'·'a i piękna baśń wschodnia „Ali-Baba;·
40 rozbójników.
·
V czwartek uroczyste przedstawienie
jnb' euszowe 25-letniej pracy seeniczne}
p .• abiny Zielińskiej, która przez kilka·
Hit racując na deskach sceny popularnej
v Łodzi zdobyła sobie gorącą symp.'.ttję i
· ' · nie szerokich sfer bywalców tego tf'<' 1r
i stała się ich ulubienicą. Spodzie.
\\::'Ć E'ię należy, że w dniu jej święta wy'- eh i się widownia po brzegi wielbiciela„
1lii f'. Zielińskiej, którzy znajdą- przy tem
n°ił. rozrywkę, gdyż jubilatka wybrała
::wi tny wodewil „Miljonowa Spadkobie:rl' ~r " ' ,
kreując w nim rolę francuskie,;
.~·
do towarzystwa. Seku:ndu_ja p. L'.iE
1
• •
fo.f pp. Brandtówna, Bronowsi{a, Mo
· nQwicz, Tartakowicz, ZaJ{rzewski i in.
d reżyserją p. Mieczyńskiego. Pl:ety
~cdaję sekretarjat Teatru

Kino

RAD C

Zachęta.

Kino Luna.

„Anioł

ulicy"

„Szeherezada"

Film ten, pełen poetyckiego polotu i
nastrojowego czaru, oddaje w świetnych
obr~zach dzieje miłości dwojga młodych
i ich borykanie się z nieszczęśliwym
losem.
"Anioł Ulicy" jest filmem niesłychanie
malarskim, uwydatniającym w pełni stylizowane piękno staromiejskiej dzielnicy
Neapolu, ne tle którego rozgrywa się oryginalnie zainscenizowana akcja.
Reżyser wprowadził do filmu szereg
efektów, pole;:rających na mistrzowskiem
operowaniu cieniami i grą świateł.
„Anioł Ulicy" owiany jest jakimś dziwnym obłokiem sentymentu i czaru:
Role g-łówne odtworzyła para najpopularniejszych artystów Janet Gaynor i
Charles Farrell,

Bajki nigdy nie tracą na aktualności i
zawsze cieszą się wielkiem powodzeniem
zarówno u dzieci jak i u starszych. Bajkę
miło jest przeczytać, jeszcze milej słuchać
ciekawie opowiedzianą, lecz szczytem doskonałości jest filmowe jej przedstawienie •
Mieliśmy tego dowód, oglądając „Złodzie
ja z Bagdadu", spreparowanego w Hollywoodzie.
Do tematu bajek z „1001 nocy" sięg
nęła również Europa, wydając na świat
„Szeher<:lzade". Film ten nie odbiega daleko od swego pierwowzoru, zwłasc:cza
pod względem techniki zdjęć i wystawy.
Jest stuprocentowym obrazem kasowym,
obliczonym na gust publiczności. Posiada
sporo wartości wzrokowych. Opiewa dziwną historię biednego szewca Hassana, któ1•y śni o rzeczach dla niego niedosiężnych
aby potem w sposób dość brutalny i bezwzględny powrócić do starej rzeczywistości młotka i kopydła .
Postać
ta znalazła doskonałego odKino Era.
twórcę w osobie Mikołaja Kolina, aktora
„Burza"
znakomitego i bardzo zdolnego. Dzielnie
Do najciekawszych filmów sezonu na- sekundują mu Marcela Albani, Agnes Peleży bezwzględnie „Burza", pierwsza pro- tersen i Iwan Petrowicz.
dukcja John Barrymore dla „Zjednoczonych Artystów". Reżyserja Turżańskiego Kino Pałace
/
daje gwarancję dobrego wykonania obra„Grzechy
yozwódki"
zu. Nic dziwnego, że przy takich artystach
Film wyświetlany obecnie w kinoteai takim reżyserze film wypadł-wspaniale.
„Burza" to bajeczne dzieło ilustrujące trze „Palace" p. t. „Grzechy rozwódki"
nam rewolucję rosyjską. Zaletami tego jest doskonałą, szampańską komedją, o
filmu są: ciekawy scenarjusz, świetna gra akcji tak żywej i barwnej, że przykuwa
i wytrawna technika filmowa. Przoduje do siebie uwagę widza i bawi go do łez,
oczywiście John Barrymore, który jest, jest to bezwątpienia najlepsza dotąd kre„klasa" dla siebie. Pokazał on grę, godną akcja Lyi de Putti, która ukazuje się tu
jego światowej sławy. Kamila Horn olśniła w zupełnie innej roli, aniżeli dytychczas.
Jest tu wesołem stworzeniem, wysporAmerykę swą pierwszą kreacją.
Film wywiera silne wrażenie. Orkiestra towanem dowcipem, pełnem niespodziai doskonały chór dostosowane do obrazu. nych pomysłów i najdziwaczniejszych zachcianek, prawdziwym „bzikiem".

Przed

rozpoczęciem

Spółdzielnie

PROGRAM STACJI WARSZAWSKIEJ.
11.5G - Sygnał czasu z warszawskiego O"serwatorjum Ast:ronomicznego, hejnał z Wie :y
.vlarjackiej w Krakowie, komunikat lotniczo Meteorologiczny.
12.10 - Muzyka z płyt gramofonowych.
13.00 - Komunikaty: rolniczy, meteorolo '
('Zny oraz transmisja z Krakowa notowań gięł
'v zbożowej krakowskiej.
14.25 - Odczyt dla maturzystów szkół lt.
]J. t. „Kardynał Richelieu, jako mąż stanu w.
XVII-go" ,(dział „Historja") - prof. Zygmunt
rienter.
14.50 - Komunikaty: meteorologiczny, gos•
pudarczy.
15.10 - Odczyt z cyklów wykład6w dla m:.rnrzysctów szkół średnich p. t. „Grunwald a
BLresteczko" (dział „HistoTja") ._ prof. Hen-'
.yk Mościcki.
15.35 - Kommlikat harcerski.
15.50 - Muzyka z płyt gramofonowych.
17.00 - Odczyt z cyklu org. 1\1. W. R. i
O. P. p. t. „Gramofon i radjo w nauczaniu" prof. Józef Szumański.
17,25 - Skrzynka pocztowa ._ korespondcn
•!c; bieżącą omówi dr .MaTjan Stępowski.
17.55 - Muzyka norweska. Wykonawcy: Or
;,\estra P. R. pod dyr. Ozimil1skiego, prof. Bud·
kiewicz (wioloncz.) i prof. Urstein (akomp.) •
18.50 - Rozmaitości.
19.10 - Odczyt z działu „KrajoznawstwoA
p. t. „Kanał Ogińskiego''- dr. Regina Danysz
Fleszerowa.
19.35 - Skrzynka pocztowa rolnicza - i.ni.
'1'arkowski.
19.56 - Sygnał czasu z Warsz. -Obserwato!'·
lllm Astronomicznego.
20.10 - Koncert solistów. Wykonawcr Km.i
towa ,skrzypce), Dygas (śpiew), prof. Ludw· •
urstein (akomp.)
21.35 - Literacki występ autorski (Warsz.J
Po godz. 22.GO - Komunikaty: lotniczo-r.1
t·-•crologiczny, PAT-a, policyjny i sportowy.
22.30 - Transmisja muzyki tanecznej z
sfauracji „Oaza".

sezonu budowlanego 11''-~~l!iiBlE~l'B.Sl'limi:i~·

mieszkhiowe

Wobec trudności, z jakiemi spotkał się
tegoroczny sezon budowlany, warszawskie
spółdzielnie budowlane mieszkaniowe zainicjowały przystosowanie jednego z więk
szych banków stołecznych do potrzeb
krótkoterminowego kredytu budowlanego.
Inicjatorem tej akcji jest Polski Zwią
zek Spółdzielni, skupiający około 80 or-

110 NOWYC

tworzą własną

samopomoc

ganizacyi budowlanych. Oczekiwane jest
do tej akcji reszty spółdziel
ni mieszkaniowych.
Wobec tego, że na wydatną pomoc
rządu liczyć w tym roku nie można, powstanie instytucji samopomocy budowlanej należy powitać z uznaniem.
przystąpienie

MIESZK

buduje kooperatywa mieszkaniowa

~,Naprzód"

Onegdaj odbyło się walne zebranie wy gmach mieszkalny przy ul. Berka Joczłonków kooperatywy mieszkaniowej „Na- selawicza.
przód", na którem zdano obszerne spraGmach ten zostanie już w m~jbiiższych
wozdanie z dotychczasowej działalności kilku tygodniach zupełnie wykończony,
tejże kooperatywy mającej na celu wybu- przyczem rozpoczttła się budowa oficyr.y,
dowanie i oddania do użytku swych człon- oraz dwóch wielkich domów przy ulicy
ków mieszkania na dogodnych warunkach. Leszno 40. Wszystkie domy posiadać bę
Ze sprawozdania tego wynika, że koope- dą 110 mieszkań, które przejdą na wy-

tlarja Pau.dier
Henry George

ratywa wybudowała już wielki IV-piętro-I łączną własność członków kooperatywy.

Dziś

Wielki

i dui

następnych!

świąteczny

program 2

o s
Potężna

atrakcja cyrkowa

Demenico GAMBINO, Helena

~HASŁO"

z dnia 3 kwietnia 1929 roku•

•
·ruzyny zagraniczne
e

na boiskach polskich w czasie
JJorocznym zwyczajem w czasie ubieglych świąt gościły w Polsce drużyny zagraniczne z Austrji, Węgier i Niemiec.
J e<lnak organizatorzy we wszyst kich
i,ych imprezach ponieśli fiasko fin:msowe wskutek fatalnej aury, a błotn iste
'boiska utrudniły w wysokim st opniu grę.
Unilmęły tego kluby łódzkie i lwowskie, nie Sin·owadzjąc kh:bów w.graniczriych, a jedynie rozegrano zawody towanyskie we Lwowie, natomiast w Łodzi
z 11iecierpliwością oczekiwany mecz t owarzyf'ki ŁI<:S. - Tnryści zoswł odwołany.
Z przybyłych drużyn zagTa11ica1ych
)10 Polski jeciy:nie peh10wm·t-0ściową dru~-yną. okazała się Austrin, której nie i-':·ze~7 k2dzał błotnisty teren, gdyj~ wykazali
niez·wykłe walory tedmicz1~e i piękną. kom
bin:- cję w linji napadu, a gr czy tej mia.;.-y, jak Tańdler obrońca, Sindehar nie~!"Ó\vnany kierownik nai_1adu i śvvi etny
,.dribler" prawy łącznik Rappau :rzadko
:widioia'o Fi.: na ~ol~kich boiskach.
1-ic i:":!; dz:wnego,

że

tak

Cracovia

'(G :2) jak i IFC. (7 :2) zostali zupelni~

mecze

•y; nsc'cl tJs.lz-:cą sobc:ę i niedzielę od-

'będą si~ dalsze spolkania o mistn:cstwo
'!<lasy A, które wkraczają w fazę niezwykłego

zainteresowania. W sob otę gra H akoah z Ł. T. S. G., w niedziel"' Sokół
zgierski z Unionem, Turyśc i lb z-c P. T. C.,
W. K. S. z Widzew<!m i Burza z Ł. K. S.

Tryum~.

Sztekera

Warszawianka

świąt

ISŁ

Ł.

nadchodzącą niedzielę odbędzie się

w Łodzi b. interesujące

spotkanie o mistrzostwo Ligi m iędzy Ł. K. S-em a zeszłorocznym mistrzem Polski Wisłą krakowską. Zawody odbędą się na boisku
W • .V. S-u o godz. 3.30 po poł. Warto
zaznaczyć, że Ł. K. S. był w roku ubiegłym jedynym zespołem ligowym, który
mistrzowi Polski odebrał w dwóch grach
o mistrzostwo 4 punkty.
Ł. K. S. zwyciężył w ubiegłym roku
Wisłę w Krakowie 4 : 2, a następnie w Ło-

.-

i

Łodzi

I

księgarni

i

„.______

składzie

nut

GEBETHNERA i WOLFA
Piot1Z'kowska 105, tel. 1-80.

C?O~PJY -, · -

P€łSiada

na ek

ostatnie

•
Witaminy zwalczają choroby

nowości.

• IHlll:>.m&

11 klvietnia

Łódź

,

Dla Pogoni zdobył 2 bramki Okru
jednej Łagodny, Kuchar i Pras.
p. Dudryk. Gra na niskim pozio-

1

i • ••
II

Kim był Ham

Eugene Moutard na łamach „
Debats" podaje, że baronowa
!'zata Palmstierna, córka szwed~kir
b~,sadora w Londynie, stawia hiu
:Yamlet szekspirowski przedsb\wi'
lTJ'óla szwedzkiego Eryka XIV. T
ona, że Szekspir wziął postać I
nietylko z „Cyda", lecz i z opo
przyjaciela swego aktora Thom
ne'a, który był aktorem nadworny
la duńskiego za czasów panowan
ka XIV.
Książę ów, syn Gustawa Wazy,
pił na tron w r. 1560. Był to piękn
c7yzna i zarazem kulturalny czło ·
den z francuskich historyków owj
i-:ów pisze o nim, że był to młodz"
dobrych :manierach i ba~zo uzd
Mówił kilkoma językami, znał hi...
matematykę, był dobrym muzykic
Zamącenie umysłu księcia iden
ją ze smutnym charakterem, jal
Eryk XIV. Młody Eryk zakochał
córce prostego żołnierza, przekupc
ców na rynku w Sztokholmie. Gcly
llił na tron, wysmł dworzanina Nil
lrnstirna do Anglji z prośbą o r" ·
lowej Elżbiety. Nazwisko Gyr
2zekspir zmienił na Gtildenstern
dramacie. W r. 1567 Eryk dostaj
du obłędu, wskutek czego pozbaw '
tronu i zamykają w więzieniu, g
nie od trucizny. Hamlet ginie w p
ku, również wskutek trucizny.
Baronówna Palmstierna w„;Le analogje, które, jej zdaniem
1•·znie tłumaczą, kim był Hamlet.

g (les

I

------'

rozpoczyna wojnę

ze szczurami

Za

'".ho:·yc~:; ~\\:o~~c b?.\7i~m ~ab.ójczego dział~.ma P•O.uu~ 11 ult1a-f10lc:mvJrch na ws~el
!~}C ,o _ro7dz.::~:i chc:_;~bot~orcze IJ.a kLcne •
.t_okay .l ...~~ 1 -n;al \\ iwm.1 n ~~zdra'":1rn rch:or.
-..vd,"''>C"»"r~w 1 wz,m~:::r~1a. 01:gamzm czło~
1'- 1 ~ ~· da.:-:: l~rzeco i:\: r~ i1ll~ sl~ut0.cznc.i
1
\ \'.U .1 :,,: .... u..1 iego ro ZOJU chorobami epi
( , i. c„ •
·
n~·(d '·ym;en:o':...yn "'"\()'""':, 0 j z~ie:t 0;-,;
ropy"~ na '.::okay ~fociizin~1 vitm"1in stu:c
wzrasta.

- Basmo.
5:0 (3:0)

.

\l tych d1·iach ukanły się w handlu
\\'itamin,
1
G
jJl'O" tmvar,e n2 Yvęg-nech. Wmo to sztucznie naświetlane promienami ultra-fiol etvwcmi, zawiera wskutek tego w znacznei
niewykonanie za:rządzeń władz grozi kara
iJo~?i witaminy, o których drukowane h;\'::
7
ly nczne ro prawy w cz[>:::opim:w.ch n[!.uko
Magistrat m. Łodzi w pornzumieniu ze nit arnych, w których sprzedaż wypróbo·
wycr1 o ' ~ rrtykuly w <lziennilrncll. Jak starostwem grodzkicm wydał zarządzenie \yanego środka będzie się odbywać w
'~Yk~~a _Y h:'cd:i.n.h !·::i.~ko•~c~ 1~rofosorów: w sprawie tępienia szczurów na obszarze dniach 5, 6, 8, 9 i 10 kwietnia r. b., po
l\.. I u.ul.a, :f'.· L~it:s . . a i _H. ~"'eimana. pro- m. Łodzi.
('enie zni żonej 3 zł. 20 gr. za kilogram.
tlt~1;:ty ~~w1~·~Ją.ce w1t~n.1iny posiadają
Do tępienia szczur 6w obowiązani s0
Przed przystąpieniem do tępienia ;v1cl,e ._~oautn1?i~ wh_~,~~osc1; wob~c tego, vzystąpić wszyscy właściciele lub zarzą wszyscy właściciele domów obowiązani są
z: 'Io~~"'.Y~:rv.r~,~1~-1~~.l. • :~~1'.1111 :-:i.w1cr:i, z~1z. c1rnjl}CY poszczególnemi nicruchomościa '1ieruchomości swe doprowadzić do należy
r . . ~e il?· 1.-1 '.„t....,nn y, ... ~u.ie się ono me- ri1 i, właściciel e t:iPlrnri1, zakładów m asar~??n.e4·me _o.d:.ywcze rlb zdrowych, jak l'Ó\"•- lsk1ch i innych ·zakładów, przctwarzaj ą. i ej czystości, wywieźć zawartość śm1etni
Ków, usunąć wszelkie odpadki i śmieci,
~~H.Z lrcz„uczc dla chor~ch; zwł~szcza na C"ych produkty spożywcze, zakładów fa.
z&nieczyszczające
posesje itp„ ażeby
~~olq~e~, . org~ny t.c·avncr;ia, meclok~1- brycznych i rzemieślniczych, wszelkich szczury w okresie tępienia pozbawione by
st~sc i wiel.e mnych ~horob. Jest t o wię·""! zakładów i t. p. Trutki powinny być po:euyne rncJonalne v;mo dla zdrowych i l i zkładane w domach mieszkalnych zabu ły zupeh1ie normalnego pożywienia.

-;:-:·rn. m::i.rl;i 'f9';ay -:.'Seci"ziual
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- Czarni 1:

Wypożyczalnia książek
przy

linji ataku i techniki jeszcze d
1Juje Wiśle. W tej części gr y zar.:i"
rwie Balcer strzela trzecia br :i.
Wisły. Zmienne ataki obust;onn ~
i'Wy. Drugą bramkę zdobywa dl
f.zawianki znowu Jung głową, w
stując brak zrozumienia między
Wisły a Koźminem. Przy stanic 3
rnawianka, mając nadzieję t
(hoćby remisowego rezultatu, tr
nie resztkami sił, jednak zdoby..,;0
tE>j bramki przez Kowalskiego o ·
J)ełnie za.pał jej graczy. O<lt.1-l
mniej zajmująca i wynik pozo·
zmiany. Doda ćtu należy równocz
Wisła nie wykorzystała przy.,,na
dwu rzutów karnych, egzd\wow
szczęśliwie przez Kowalskiego i
na I.
Ocena drużyn: U zwycięzcy n::
!i lją była pomoc wszyscy trzej ze.
~·dpowiedzili całkowicie swemu z
nio obronne słabe, p1·zyczem zawo
rięściej Skrynkowicz, w ataku n··
Kotlarczyk II, najlepszy Balcer, :rr·
lm trening-u piłkarskiego. Adamc
cze nie w formie.
W Warszawiance najlepsi j
gracze Domański i Zwier , na
poziomie oba skrzydła, reszta prz.
~\'dzia p. Grabowski ze Lwowa sł
dzów około 1.500.

dzi 2: 1. Prócz powyższego spotkania
o mistrzostwo Ligi odbędzie się w kraju
cały szereg zawodów mistrzowskich, a
hynnych będzie ogółem 10 zespołów li- Pogoń
gowych. W Krakowie gra benjaminek Mecz towarzyski. Bramkę dla P'.)
Ligi Garbarnia z Turystami, w Król. Hu- Lył Łagodny, dla Czarnych Cybr
cie gra Ruch z Wartą, we Lwowie Czar- ni mimo rezerwowego składu miel
ni z Cracovią a wreszcie w Warszawie :ll! przewagę. S~dzia Seeman.
Warszawianka z Polonją. Turyści mają
w Łodzi pierwszy mecz ligowy dopiero
Pogoń
w dniu 14. IV. Przeciwnikiem Turystów
będzie I. F. C.

.d. . . .13!1!1&9 _ _ _ _ _ _

~nakomity pofaki atleta zdobył
mh"-fiU'EGstwo Niemiec
W Wrocławiu zakoń czony zos tał wielki turniej zapaśniczy o zawodowe mistrza- ~
stwo Niemiec. W ostatecznej walce mistrz
Pofaki zv•ycię;yl finkndczyk a Huhtanern.

Po przerwie podobny obraz gi
tą różnicą, że tempo osłabło.
wianka jest więcej ruchliwa, naw
~tartuje, ale pod względem komb"

z

0

Ciekawe spotkanie ligowe w
W

r ~lisze

-

Jedyne zawody ligowe o mistrzostwo
?olski, rozegrane w Krakowie przy niePrzytem trzeba zaznaczyć, że Hertha ~ przyjających warunkach atmosferycz\'ystąpiła z graczami rezerwowymi i zu- 11ych przyniosły spodziewane zwycięstwo
pełnie nie wysilała się, by podwyższyć sto mistrza Polski.
Drużyny wystąpiły w następ\ljącyn1
&unek bramek.
Najlepiej powiodło się Warcie oraz .t:espole:
Warszawianka - Domańsk ~.
c .,.użynom stołecznym, a zwłaszcza Leg.ii Wróblewski i Zarzycki, Terlecki, Zwiel'z
z Vasasem (Budapeszt) 6 :3, który jednak i Hahn, Hesselbusch, Jung, Szenajch, Pi·
j rnt w bardzo słabej formie i poważnie li~zek i Luxenburg.
j E>st zagrożony spadkiem z ligi budapeszSkład Wisły był nast. : Koźmin, Py.
teńskiej, jak i P olonji, która jednak z 1..nowski i Skr ynkowicz, Bajorek, Kotlarwynik remisowy i :yk I i Makowski, Adamek, Kotlarczyk
trudem wywalczyła
(4:4).
11, Reyman I, Kowalski i Balcer.
Odrazu przypuszcza Wisła cały szereg
W Poznaniu Warta rozegrała zwycięskie mecze w obydwa dni świąteczne '3 g~·oźnych ataków, przyczem celne strzały
mi strzowską drużyną. południowo-wscho- chwyta bardzo dobrze usposobiony Do.
dr.ich Niemiec Breslauer Sportklub, bijąc nański. Wreszcie jeden z pię1myeh wypa
go dwukrotnie 5 :2 i 4 :1.
1ów Balcera kończy się doskonałą. centrą,
Jednak sama gra stała na niskim po- 1 adbiegający Reyman I uzyskuje z łatw'J
ziomie, wskutek 7Atpełnie rozmokłego boi- ścią pierwszą bramkę. W krótkim odstę
ska.
pie czasu wyrównuje dla Warszawianki
Jak więc widzimy, ani Breslauer Spm·t Jung, znajdujący się na pozycji „spąlo1..lub, ani Vasas nie są, &-roźnymi przeciw- uej", której sędzia nie zauważył. Wisła
mkami dla naszych klubów ligowych, a nakuje teraz silniej i dopiero na kilka mi
rzyskane z niemi zwycięsbrn nie przyni0 r.. ut przed pauzą z ładnej kombinacji Kosły wielkiego pożytku, bo i czegóż można walsJrJ-Balcer, ten ostatni strzela drug~
si ę od słabszych drużyn nauczyć.
1bramkę dla Wisły.

n•zr;romicui, tembardziej, że obydwa t a
kl by n·e są jeszcze w pe':iej formie
Dru ;a druż '11a wirde•1s1 ~a Hertha r o;:. cgrnła zwycięskie w.wody na śi~sku, bi;i~c lekko „Amatorski Y . S." z Kr6lewsi~ie:i)Iuty 4:2 i Repreze tację SiemianoV'lC .):2.

o m •Bbzostv.10 klasy A

Wisła

dqwaniach gospodarczych, we wsz~Ikich
Gruntowne oczyszczenie domów, cizie··
składach, piwnicach, śpichrzach, podd::..·- o zińców, zabudowań gospodarczych, ogro..,zach, na wolnych niezabudowanych pla- tów wolnych, niezabudowanych placów
t ~tch, w ogr odach itp. bez względu na to
:;tp. po\vinno się odbyć do dnia 10 kwieczy obecność szczurów została stwierdza- tnia r. b.
·
i :a.
Trutki, rozłożone 11 kwietnia. peWinni niespełnienia obowiązków, wywmny pozostać na miejscu w ciągu cona3 -\ mkających ~ niniej sz~g? zarzą~ze;nia; ule,;aniej 3-ch dni. Padłe szczury należy za- 3 ną w droaze admm1stracyJneJ karze
;{c•pać do głębokości niemniejszcj niż trzy .!!TZy\vny do 1.000 złotych lub karze ares.t
e; ,,warte metra.
1.u do 3 miesięcy, względnie obu karom łą Trutki należy nabywać w dozorach sa <znie.

I
Mlljardy gwiazd
, Od .stulecia ·~viadomo już, że t. zw.
,,llleczna Drog-a" znacząe<a jasny flad
na ciemno-szafil'Owem tle nieba. skła
cla sie z miljardów gwiazd 1 wedle
w;;zelkieg-o nrawdopodobieilstwa. przi:>dstnwia
skupienie,
przypominające
og-romn[) soczewkG, której średnica
jc.~t zn:icznie większą od grubości.
~a.ihtwie.iszem

wytłumaczeniem

tC'g-o o'> ta tniego zjawiska. jest przypuszl'zcn ie, że spla.szczcTiie to nastą
p;ło wskutek siły od~1-odkowej, rozwinietej przy ruchu ob1·otowym m!łsy
gwiazd, jak to miało miejsce z ziemią
11asza w znaczniejc:;iych rozmiarach ..
Obserwacje jednak, dotyC'~:ire budowy drogi mleczne.i, nie należą by·
najmniej do ła:twych·
Jednem z kapitalnych zag-adnień
w te.i sprawie jest mch Drog:i ~necz
nej. Ruch ten musi być nadzwyczaj
wolny i pewne obliczenia każą -przypuszczać, że czas obrotu Drogi :mecznej wynosi najmniej 100 miljonów wt.
Napozór liczba ta wy.da.ie nam się beznadziejną, o ile chodzi o obserwacje.
Ale jeden obrót na 100 miljonów lat
odpowiada -przesunięciu się punktu na
obwodzie o przeszło 1 /aaoo część jego

·en „Drodi mlccznct".

obracających się

w przestworzach raz na 100 miljonów lat.

na sto lat, a astronom.ia ma obecnie
do dyspozycji frodki, pozwalające na
obserwacje podobnych ciał.
Tutaj jednak wyłania się nowa
trudność. Wszystkie gwiazdy bowiem
obserwowane należą do Drogi Mlecznej i uc-estniczą w jej ruchu obrotowym. Jak zatem znaleźć stały punkt,
w stosunk:t do którego można stwierdzić rnch gwiazd?
Przy zwykłych obserwacjach gwiazd
określamy
ich pozycje
względem
wyobrafalneg-o równika niebieskieg-o.
Gdyby oś ziemska zachowywała stale
swój kierunek, wystarczyłobv to nam,
jako system do pomiarów. Ale tak nie
jest, wiadomo bowiem, iż oś ziemska.
również się posuwa. Ten ruch, zwany
precesyjnym, jest nieznaczny z życio
wego punktu widzenia, ale bardzo z.nacznv z aistronomicznego.
Tak więc przed rozpoczęciem studjów nad ruchem Drogi Mlecznej, należało w:>rzód wymierzyć ścifle wspomniany rucłi.
Rachunek ten, aczkolwiek długi i
kłopotliwy,
został
wykonany przez
astronomów. W ten sposób można było
odnieść pomiary do płaszczyzny drogi

o gcoarołii storoPolsliiti
kilkoro.

słów

~
lię

ukazywały,
Duńczewskie·

la.taeli 1767-1770

w Polsce kalendarze
go. Dla badacza dziejów umysłowości
,wieku XVIII. są te kalendarze kopal·
nią nadzwyczaj ciekawych wiadomo'ści i to ze wszystkich możliwych dzie•

azm.

Szczególną osobliwo'śó owyołi

&-

lenaarzy stanowią. wiadomości geograSą to przeważnie curiosa,
ficzne.
rzadko tylko wiadomości oparte na;
realnych faktach. Curiosa ciekawe,
~mieszne, oryginalne. Tysiące jedna~
bardziej niewiarygodnych notują w
owych czasach inne narody.
Oto kilka wyjątków, wchodzącyc!l
.w zakres cudowności:
W Polsce znajdują. się iófoe arogie
minerały, jak złoto, srebro, djamenty.
Około Szkoły, miasteczka blisko Wę
gier, na miejscach przy Stryju rzece,
i gdzieindziej znajdowane bywają oę•
kardy (gromady) djamentów...
Perły znajdują się w rzece Horyil
na Wołyniu. Także w rzece Drul w W.
Ks. Litewskiem i w rzece Maria (?)
zwanej. Niektóry złotnik: z Luc:Ka,
zwykł
corocznie chodzić do jeziora
pod Komornem, miasteczkiem wojew.
ruskiego, gdzie znajdował perły, trochę mniejsze od grochu.„
We wsiach N aliboki i Piaseczna
w ziemi nowogród1kiej (dobr::i Radziwiłłowskie), znajdują się agatki i to
tak wielkie. że czterv wolv do wozu
zaprządz mi1sieli, ażeby go· "flrzywieźć.
Sztuki śliczne kamieni szlachetnycn
znajdowano nadto koło Korelicz . Nidniewic, Świerzna ...
Ra Litwie znajduje ::iię alabaster,
amety<;t, lrnlcedon, granatek, słonecz
nik. hiacynt, .iaszpis, kamie1i ślazowy!
onichr?) i sardyk(?) ..•
Z wykazu tego okazuje dę, że w
Polsce rzekomo istniały nietylko drotrie kamienie, które zna nauka. ale ...

-

ziemskiej. t. j. orbity. Ściśle mówiąc j<Uk: powiedzieliśmy, --- '1 inilja.rdów
i ona podlega vewnym ruchom, ule- gwiazd,
posiada.
przypuszezalnie
gając wpływom
przyciąg-ającym inw pewnem mie.fscu na.jbard'Liej skon•
nych planet.
centrowaną masę.
To też znów potrzebne są alugie
. Gwiazdy leżące Oalej od f.ego
obliczenia, ale w każdym razie otrzy- ośrodka, 'Wy'kooują. rueby po orbita.eh,
mujemy już możność odniesien!a -po- jak planety na.około. słońca. Ruchy te
miarów do czegoś stałeg-o. W tym celu je(l.nak, obserwowane z ziemi, wydają
a.stronomowie zatrzymali się na. pew- się nam nieprawidłowymi i rueskoord.Y·
nej realne.i płas·zczyźnie, przecinające.i nowanymi. Podobna pozorna. ~eprawi·
naisz system słoneczny, która .:;taziowd dłow-0ść tłumaczy się wyłąemie wza•
niejako średnio - płaszczyznę wszyst. jemnemi rucham.i eiał niebieskich i n.a-r
kich orbit planetarnych i pozosta i~ nie- sze.i ziemL
mal niezmierną, bez względu na aziaGdybyśmy m-0gli spojrzeć n.a Dro•
łania planet.
gę :IDeczną z odległości Illil1ja.rdów kiAstl'onomowie, obserwujący 'g'wia.zuy lometrów, z.obaczylibyśmy ją taką, ja
zg_ad:z.a ją się, ~ż cały system gowiezdny ką. jest w rzeczywistości.
Poniew-.t~
obra<ia się nader wolno w kierunku jednai:Ji mushny patrzyć na nią., a. wła
przeciwnym do tego, jaki ma rucłi ściwie na jej części z ziemi, stanowią
słońce i księ'zyc na niebie.
·
cej pyłek ko~iczny wśród jej masy,
01fresy tycn obrotów wypaaaJą podlegoamy z k<>nieczności złu.dzeni'()!Jll
u różnych astronomów ró'żne: od 200 zagrobowym. Złudzeni.a. te ustają po
dio 400 i więcej miljonów lat, ale wylronaniu odpowiednic1i wykresów~
zawsze duźe. Jest fu zupełnie zrozu- na którycli przesunięci.a. ciał niebies·
miałe z punktu widzenia mecbainiki, kieli są: uwzględnione. według zasad
mecnanik.i.
.
g-dyż .iuż przy prędlkości onrotu, odpowiaifaiące.i tylko 50 mil.ionom lat, siła
Tą. własnie drog~ kiocząc, wycią·
ośrodl{°owa byłaby tak duża, że gwia- gnięto wniosek', że srodek e>brotu mazdy bvłvby -odrzucone w p.rzes.trzen. sy, gwie.zdnej, zwanej Drogą !Ileczną,
Stwierdziwszy rucli całej ma.sy gwiez- leży w kieTUnku gwiiazdczbioru Strzeldnej „Drogi Mleczne.i" należy zapytać, ca·, It.tóry jest konstelacją. południową.
irązie jest fen srodek, około którego
Inne jeszcze dane przemawiają. za
obraca się ona?
tern, a bliższe określenie tego środka.
Truune to pytanie zostało roz- jest jednem z zada.ii', pochłaniających
strzY'gnię.te przez dwó°ch wybitnych uwa.irę współczesnych astronomów.
astroniomów: Linublad'a, Szweda ł
Talt więc natnra., n'awet w n3JOort'a, Holendra, w n·astęp.ujący sp.o- o"6szi:lrniejszem jej ujeciu, rue zna sta.•
sób. Drog:a l\fleczna, składająca się, nu snoczynku...
K. 1

z.

nawet takie o jakicli nie ma pojęcia.

*

Wed.le owej fantastycznej geografji
istniały w Polsce takie oto ciekawe
źródła:

Wony kleisto'ść matące, ao zapalenia sposobne (nafta)•••
Wody siarczyste, które cia.fo pomagoają., mającemu w sobie złe humory,
wysuszając je.••
Wody saletrzane na Litwie..•
Wody kamieniejące ...
Wody lekarskie.
NaprzyK.ła'd we
wsi Rapce wojew. "Krakowskiego wona taka ;eczy wole u gardła ... Do tej
grupy należą także wody mgłę
z oczów spędzające, ciemność kuruhce, wigor ciału :forujące. ;J"ą także
wody szkodliwe np. wole u szyi czyniące, wody krwawe i wody słone ..•

*

Polsl~a miała mie'ć

wedle Dunczewskiego żółwie, ktore są zwierzętami
nie rybami. bo się na czterech nogach
czołgają ... Na pobrzeżu polskiem m:>rza Bałtyckiego ży.i11- delfiny, psy, cie·
lęta i świnie morskie ..••

*

Na oow6d. urodzajno'ści ziem Polski przytacza Kalendarz geografic~:iy
nastepujący przykład:

W Wilnie tak wieHCie rzepy zro·
rozmiarów lrnmienia
mły1iskiego ..•
dziły się, iż były

Babią gorę

*

opisuje Duńczewski na-

stępująco:

Babia gora, od Kra'Rowa mil ozfo.
przykra jest y bardzo wysolca,,
z Jeziora. które ma w sobie; opróc-z
lcamieni białych i czarnych, ogiei'i
Krzeszących. niekiedy Bursztyn wyrzuca, ma w sobie ryoy nieiakie, 7
czarnemi łuszczkami. Toż Jezioro, pewnyrh czasów hurzy się falami. iako
łlforze, mówią, iż ma z nim komuni~
k'acyę, albo wspołeczność... z teyżc
B::i.bit=>y gory. Miesiąca CzMwca, wy·
pływa z pomiędzy opoki Mleczko Ka·
mienne. iak go tameczni Gornle zowi•1,
lctóre potvm zrasta się, alłio .._,rzy
ogniu tt=>żeie w krętę białą y letką;
którt=> Mleczko pomaga na rożne choroby".
sir,ć.

*

Na usprawiedliwienie tych w;::zysE·
l~ich ,.cudów" zauważyć należy, iż
geografja była pierwszym opisem ziem
naszrgo kraju i nie miała jakichkoJwiek źródeł naukowych, ani możli·
wości przeprowadzenia badań.

O SfilCfilCh

dOSWiildClilłDIJCłl

dla

roślln.

~ Ile rAzy DaOacze zaoytk6w Stal'O- na.jtroskliW1Szej (fokłmosci w SO?fuwa..
htnycb odkryją nieznany dot:J(I gro- niu zi:i..rna i notowaniu dait z.asiewu,
bowiec, w którym wedle zwyczaju kiełkowania i faz wzrostu. Mate.rjał
zamknięto żywność dla nieli<iszczyfa, przed za.siewem musi być pl"Zebran'y-,
tyle ran,y rozcliodz.i się w pismacłi fan- by nie zawierał obcych ziaren, co
tastyczna wie~ć, . że znaleziono tam l)rzedstawia. niekiedy <>~'Ile trudnoziarnka zboża, które włożone do ziemi ści, zuażywszy mikroskopi.ine r<mni.ai..
zaki-ełkowały.
Dziwne więc to musi ry ziaren, którycq waga. niekiedy aje
sprawiać WTażenie, gdy się równoczewynosi więcej, ni-ż 0.00000~ gr.
śnie słyis'Zy, że iis.tnieją. stacje doświad
Podejmując tali cięzkl} prac~, włn·
culne dla wypróbowywania zdolności niśmy się za'J)yfać, czy trud poniesiony·
przyniesie wispółmierne konyści? Sekiełkowania
ziarn
zeszłoroc'Znego
ma p.raktyka rolnicza:, korzystająca
zboża!
'A zatem facliowiec podejrzewa jut od d-ziesiąfolt lat z Iaboratoryjnycll
zmniejszenie tej zdolności już po jed- c1oświa.aczeil musi uznać· niesłvclian~
nym roku, robi z tern ziarnem próby sfą{l 'Płvnące foniści, k't'óre z~wnia."'
i kwalifiknie potem materjał, jako ma- .ią 1101nikowi rutjlepsze wykorzysta:n.ie
roli. oszczędzając mu do{la.tkowycli zitjący np. 70 proc. zdolności kiełkowa
siewów w miejscacn, gdziel)y nic nie
nia (jeśli ze 100 ziaren zejdzie 70).
zal fum id'Zie. owźniooie
Prób tych oczywiście rue mofaa; zeszło, a
dokonywać pod irołem niebem, ponie- zniw.
OWsz-em nalezy :;eszcze ro'ZSż~
waż należałoby sie liczyć ze szkodniteg"O laforatorja aoswiadczenia. ola; potneo ogrod'nictwal
kami; konieczne są
w którvcli . można stworzyc naturalne na tail.{ wielką skalę, jalt <na: 1'()1.nictwal.
wa.rnnki odoowiednie dla. · różnycli ro- Niefortunni znawcy, ttt<Srym ~~ wim.:•
dzajów roślin. Jedne mianowicie po- je, z-e cenn: ziarna jes"f wyi6rowan~
t.rzebu.ia do kielkowainia światła, inne niew8l'61miernie z truaem imrawy ł
ciemności: jedne schodzą, tylko zrorumieją na:reszcie teraz, sltą.d po•
w atmosferze ciepłej. inne w zimnej. cnodzi zwvil{a 1Coszt6w. które jedna.li
Niektóre musza prze.iść okres mrozów, si~ opłacają~ zwa~vwszy nieoow.nos6
by za-kiełkować·, Si} takie, które mróz zbioru z ziarna niezbada;neiro. Tam m•
zabija. Są takie, których zdolność kieł wef, gdzie siła. ziM'en: uciemfala:, m<Y!ek-Owa.nia zależy od prze.lścia przez prze- my i::J. poprawić 'PT't6Z umie:ięf:ne ~~
wód poka.rmowy zwierzecfa.. innym powanie, oyleoy tyllio wied.'Z.ie"ć__o_J~
znów ooki 7.ołą.dikowe szkouzą. Nie wie- zawczasu.
Specja!nej ttos'tillwoS'ol wymagiai
my dokładnie. jak daleee niektórym
zi·arnom jest do roz"M)ju konieczne ifuo'ór ziarna, S"P<>s6'6 zna:ny joł w s~
współżvcie z odpowiedniemi gnybami,
?1ofytno'fo.l u Elrl-peja;n, a ~ lJIO 8000
jest jednak pewne oo do wielu, że nie- !at st<OOmny 'P?'Zez n~s dla. m'ys~
których' grzvbów nie znoszą. W(lbec pięknego -zoforn. Na.1mv włęe ~
tych więc i innvi:h wa.ru?ków ja~nem selekcji oad'Zielac najpięltniejS'le i rut:i•
jest, że 1>0trzeba osobnę~o lalJora- a-Oro<ln.łejsze ziarna
zasiewu, ~
tor.ium. bv umiejętnie uniknąc nie~o tylko z takicli m~na. otrzymać zbi611
' · '1IĄ
rzystn-vcli wpływów otoczenia. Zacbo- prawdziwie wydajny.
Sfare fu, a jedma.li nmve ·o{]]O-ycI~
wi.d:ic zatem odpowiednie .ootrożności,
n:ikfailall'ly nolicwne ziarnka na mokT~ z.a'wdzięczamy Dal'Wi.nowi i 'Galł:onowi,
"PO'-'
bibule i na..krywamy je szld:nwm kl-0- ja;l{ i6wni~ . sp.ostrzeżenie, ze
szem (f. zw. szkło kopenfia.sl{ie). vpa- szcze..gólnycn ro<Jza.jów zia.ren istnieją:
trzonem otworem dla dopłvwu powie- pewne s~le ;vielkości, tyC'Zą~....~ę_,~a.-•
t:rza i w te.n sposób utrzymujemy rów- ·gi i wyrrnarow.

oo

no

oo

am

nomierną wil!?,'O'tno-g-oracą. temperaturę

J')Od kloszem. Laboratorimn iest bowiem odpowiednio og-rzane; dla unormowania dopływu wilgoci powinno laboratorjum dysponować specjalnym
stołem, t . zw. kopenhaskim.
Zaiecie to wymaga natunalnie jak~-·
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kłódkę

Zegarek prezydenta

Usta kobiece

Kiedy pre71ydent Stanów Zjednoczo6ych obejmuje swój urząd, to jest to w
~e niczem więcej, jak formalnośc:q.,
p.aturałnie bardzo uroczystą.
I Ale zdarzyło się raz, że przy zmianie
~rezydenta liczono minuty, w których. do~ychczasowy miał ustąpić, a nowy objąć
!woje urzędowanie.Kiedy· w roku 1800 obrano prezydenom Tomasza Jeffersona, zapowiadało to
mpełną zmianę kierunku
politycznego.
Partja federalistyczna, mająca dotąd prze
··agę, ustąpić musiała pod naporem denokratycmym. Federaliści starali się na
iwałt. przed oficjalnem objęciem steru
~rzez nowego prezydenta, o obsadzenie
~:rzędów przez swych zwolenników.
Prezydent Adams pracował nad tern
s swoim sekretarzem stanu Janem MarFł.allem, wielkim prawnikiem, którego

O strasznym wypadku donoszą z Wir- ki, by znaleźć klucz, porzucony przez nieh,mbergji w Niemczech.
szczęśliwą podczas wypadku.
Pewna kobieta udała się podczas mroNiestety, poszukiwania nie dały rezullll do stajni, gdzie były kozy, aby zanieść tatu. Biedna kobieta, biegnąc ku domowi,
!'armę tym stworzeniom. Otworzyła sta. duczyk upuściła w śnieg i będzie go mojenkę z klódl{i ratentowanej, któ:·a zn.. żna t'!.0.1iero zna:::ić ,<;dy śnic[,' scaje.
rz['"kuje się automa'_.yczniP.
Tymczasen1 wargi poczqły gw8ltownic
Nie chcąc kłódki nuc'.:.c na śnieg, 2. nic r uchnąć. Przerażona kobieb. pobieu'ła do
nujf.l.C jej g~zie położyć, l~obieta owa wb- lel;:arza. W drodze na wiel1dm mrozie i
żyła ją w usta i pl'zytrzymała zębami.
druga warga przylgnęła do zmarz:iięte1
W tym momel.1cie kłódka zatrzasnęła }.łódki i nie można było jej oderwać,
dę, przebiwnz ydol11ą wargę praw~e na
W poczekalni lekarza nieszczęśliwa
wylot. Przeraiona kobieta postawiła sza- musiała czekać, aż kłódka odtaje i dolłik kozom, a sama pobiegła czempr~clzei ~,iero wtedy można było p1·zystąpić do oJ. o pomoc do mieszkania. Dzieci próbow:.i-, neracji odjęcia kłódki. Zawezwany z~gar.
ły matce odjąć kłódkę wiszącą u W.irgi, misLrz odjął kłódkę, a lekarz założy! opa1:1.le nadaremnie. Dzieci pobiegły do stajer. trunek.

I

nianował coprędzej przewodniczącym są.

In

najwyższego.

Dnia 8 ma.rea 1881 piętrzyły 8ię na
biurku Marshalla góry nominacyj, którn
L:!.ekały na podpisy. Demokraci wiedzieli
· tern dQSkonale. Jefferson wręczył swo:
. ~garek Lincolnowi, jednemu z swoich zal fanych, z tern zleceniem, aby z uderze~nem godziny dwunastej w nocy przejął
r.:rzędowanie od sekretarza. stanu. O oznaLZonej godzinie zjawił się Lincoln w biurze Marshalla i oświadczył mu, że w rmieJ ·u prezydeńta przyszedł objąć urząd i
-1\iir. Jefferson nie jest jeszcze upra\'.niony do tęgo, jeszcze niema godziny
rh,vunastej - zawołał zaskoczony Ma1·1'haBa, wyjmując zegarek. Lincoln sięgnął
i 1. sw6j ·i pokazał go Marshallowi z sło
wruni'! - Oto zegarek prezydenta. On
: st miarodajny. - Wobec tego musiał
i·„arshail. zamiiknąe i u3Unąć się z poste1 nku.
Wolno mu było jedynie rzucić spojrza
llie pożegnalne na akta n<mlinacyjne, spo
czywające na biurku. Swoją drogą udało mu się jedną e&y dwie nominacje wsunąć do kieszeni, a ll;ldzi, którzy je później
otrzymali, nazywano "Północnymi sędzia
mi Johna Adamsa".

Kino
aL lłąNmowakiego 28 {dawn. St.-Zarzewska)
Dofll'zd tr~wajami Nr. ,3 i 4.
W'lełkl

.....
przebój

świąteczny!
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Najbogatszym kra,ien S.'.'l ttanv Z.Jed~
noczone Północnej An:.ieryl:L
osiadają
największy handel, 11,·diczr i ·sro nola naf
towe, naj1,'ięl<;sze pol~~r.t'.:· '' . 1mH:, -ibie:rają na,iwiecej baw:;ł,1v, I· . /„1, Oi(1wiu,
2ywe sreLr:i. i s 1~ m ·f_ J 0 • ,~''ti zebę.
Najbog-ats:....r::n l.1„ ·::,
· ~.i~t jest
~.:;berja.

Pierwszym z rz~du krv.jen1 wy~vmrza.
jącym jedwab są Chiny. Wytwarzv.ią połcwę całego wyrobu świato've, ·o.
Pierwszym z rzgdu kr::ij em co do z~o.

ta i djamentów jest Przylq.cbk Nadzim
w Południowej Afryce.
Najbogatszym krajem w lasy jest Kar,ada.
Pierwszym z rzędu kr.ujem co do za11asu srebra jest lVfeksyk.
Pierwszym zaś kraj mn co do we!ns
jest Australja.
Najwięcej zboża wywozi Argentyna.
~kie, sprawcy tego niesmacznego kawału
Nr..Jwięcej kawy s:::.dzi Braz?Ua i to
zameldowali się sami w poiicji, dzięk~ cze- dwie trzecie zbiorów świata.
mu afera ich została wykryta i zdemaskoNajwięcej kartofli sadzi :Jto::; .nkow1)
?olska.
wana.

Złośliwy figiel an1eryk~ńskiej stacji radjowej

W Stanach Zjednoczonych radjofonja
de jest zmonopolizowana jak w Europie;
ogromna ilość firm przemysłowych, kcściołów, dzienników, agencyj prasowych,
propagandowych itp. w rnzmaitych stanach, w różnym czasie i na ióżnych fa1::ich, nadaje komunikaty lub koncerty naj Kącik dla pań
1.1ardziej odpowiadające celom, stawianym
p:rzez nadawców. Ponieważ nikt w Ameryce nie wie, kto, co i o jakiej porze bę
dzie nadawał przez radjo, ta okoliczność
nasunęła żartownisiom w małem mieście
KAPELUSZ - KOSTJUM - OBUWiF.
stanu Ohio pomysł połączenia domowej
J •• :::talacji telefonicznej z głośnikiem pew
Tak długo ukrywałyśmy się pod rond- ta. Kostjumy deux pieces i trois rnece~
1 ego wytwornego klubu.
kami kloszowych, malutkich kapelusików, z sukna i jedwabiu, o:~dcbion" tl) ik ,cja~ b ł
t
nasuniętych na samo czoło, że odsłonięte mi, lansuje jedna z wielkich firm i.1aryKi edy :rzeCz crua y a go owa, w go·
oł
"tał ,
1 •
J1 d
kl b. b. ł ·
T
l~Z a powi
ysmy z pewną u lga: mo d a skich. Płaszczyk dłu~i, pt".'.>ykrywa:~cy su
l.zu;ac
y w tu ie z iera o sik naJ /:;,~ ·.rwała już zbyt długo!
•
hllę, z czarnego sukna, pl'zyh1·<::J.f apli~1ed3.sze owarzys_ wo, spra~cy " awa_
Nie łudźmy się jednak: nie pożegna kacjami z jedwabiu belge, do teg 'I sukien
:.'1: JOweg,o _zac~ęli .~dawac sensacyjne 1 ~my się z niemi całkowicie: przyjdzie ka z tegoż jedw4uin z aplikacja:n1i z czarvnadomosci. UJawmaJace pewne, wymy · Y ~
•
• d
t
<>l
1 b · tot
kr
· któ ·h !:ezon automobilowy,
~e y o~oczone urna nego sulrna.
~ on~ u ~s . , 0 ?-e wy . o~zerua,
. ryc r:ami kurzu, pomykac będziemy po szoZ letnich futer - j<J.k 1Jtrradot:.s,.1nie
nueli dopuscic się vry-b1tni człoi;ikow1~ te· sach i wyboistych drogach bocznych, na- brzmiałoby to parę lat tei· u! - t.od się
go kl~bu. Poda~o :vięc sensacyjne w1ad0- .iejdzie lato, kiedy do lekkich i powiew- najwięcej gazele, lekkie i g-fa,]k; . ." „::zny;-,ośc1 o uprawia!lJ.U przez. .?wyc~ człon-I oych sukienek z jedwabiu i fularu tak towe". Ale wogóle futer nmicj wida.6
KOW klubu szmuglu. !1a~Jow
a.~whol?- łrcdnie pasować będzie kapelusz o rondach wśród modeli wiosennych: wracamy do
~7ch~ zdrad, mał~enskich! za~iągamu rzerokich i falistych. Wrócimy więc i do rF.cjonalnej i logicznej mody noszer a jed-uelkich ~ługow, n~e wa~aJą.c_ się prz.erl rnnd, ale tymczasem -na ulicę, na wizy- wabiu na upały, a fu„.:.-a na mrozy. Zreszrozgłoszeruem tą, ~ogą ;v1e!u mnych, ;n- ty, do restauracji itd. nosimy gładkie, ob- tą - puszysty srebrny lis może być wło
tymnyc:łi szczegół~w z .z~cia pr:watn~go dśnięte, albo w rodzaju turbana czepki, żony zarówno w lipcu, jak w grudniu i
Jsób,. cieszą~ych. się opmJą lu~i ba~dz: wycięte pośrodku czoła, albo w trójkąt rawsze do wszystkiego .
.l~.oznych, 1 solidnych._ Zrozu~1ałą oył<\ nad okiem _ przewaŻl'ie z lewej strony.
Co się tyczy obuwia, to jest ono w
p ....nik~ kt?rą po~a:van_ie codzi_enne te~o
Do futra kapelusze te są świetne: nie &tzonie wiosennym równ:e wyraf"mo~anie
~odzaJu wiad?mosc1,. Jl.le nadaJą~ych się zawadzają 0 wysoki kołnierz, nie prze- wykwintne, choć mniej wymyślne, jak w
, o r~głaszama pubhcznego! mus~:-ło wy- szkadzają.. Bardzo odpowiednie są rów- : biegłych sezonach. Króluje zamsz: czarw~ac w .sferach towarzyskich_. _Sn.ompr?·· ni · d 0 bardzieJ· fantazyJ·nych koztju- ne czułenka zamszowa z wąziuteńką wym1towam obywatele postanow1h wreszcie
ez
iJUStką z lakieru czarnego ~lho tęczowego
vnrieść skargę do władż policyjnych, któ- mó'1 kostjumy te modne będą tej wio- -·do sukien wizytowycł, i zamsz kolorore ze swej strony zwróciły się przedewszy Sl.y. Prócz nieśmiertelnego tailleur, który wy (jasno-bronzowy przedewszystkiem)
:itkiem do Waszyngtonu z zapytaniem,
·
d
;iak należy postąpić w tej sprawie.
zdaje się, że zawsze utrzyma mieJsce o- efo spacerowyc i i wizytowych.
W obuwiu sportowem również widzi..
minujące, noszone będą kostjumy kombiOtrzymano odpowiedź, aby natych· nowane z dwóch kolorów - przeważme my zamsz w połączeniu z chromern. Tutaj
.rriast zmontować automobil z przyrz.ąda- czarnego i beige, albo granatowego i bei- moda jest konsekwentna: u'.;rzymuje jeaną łinję zasadniczą we wszystkich r,o.
mi radjogonometrycznemi i wysłać na ge.
miasto, celem wykrycia tajnej stacji naZ materjałów przeważają angielskie dzajach.
H. N.
dawczej. Jak podają dzienniki amerykań- <:;ulno i, późniejszej wiosny i latem - taf-
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wymieniając żółty

*'
kruszec, tak cemony wrócił się na pięcie i

na tytoń, wódkę, noże broń
JERZY NAŁĘCZ
l,alną, \•-zc„::zyste mat"1j~y :ti:-.
Y ora prz:vJlUS"'.Cza, iż zatrzy.1.nają, się
CD
1w t"'j oholicy dłużs: : czas.
Im dłużej Ba.rwinski spoglądał na mło
dą dziewc'.!;ynę, tym lepiej podobała się
ir, u ona. W pewnej chwli, rozgrzany uzyskanem przez chwilę zwycięstwem nad
Dziewczyna krz~knęła pi:zeraźliwie i
- Zupełnie niepodobna do tutejszych Kranerem, który dotychczas jeszcze nie
„c.:ąnfła roeh, jakgdyby zamierzała pl'ey'- „piękności"' - przemknęło mu przez myśl nodniósł się z ziemi, schwycił Yorę wpół.
fliee s pomocą Barwiń:skfemu.
-ta bestja Kraner ma widzę niezły gust. - Poczęła stę wyrywać z jego objęć, ale
r
Atoli Barwiński . zerwał się szybko z·
- Jak ei na imię? - spytał się dziew- napróżno.
7-iellłi l z wści~ością natarł na wielkiego czyny.
- Pocałuj mnie, t.o cię pusz"vZę - poHolend:ra.
Nie
myślał w tej chwili zupeł.
Yora
odparła i zaczęła szybko wiedział.
·
· dz.
·
·
_ Nie, niechcę _ bromla clo dziew1ne o czarneJ
iewczyme, me pamiętał, mówić, używając dziwnej mieszaniny jęu•"'
fe to właśnie z powodu jej wynikła bójka 1.yków: holenderskiego, angielskiego, fran czyna.
aa~awał potężne clo&y, chcąc jedynie po- ruskiego, przeplatając wszystko narze- Ha, trudno - Barwiński uśmiechmścić się m SW<>ją chwiluwą porażkę.
~em, używanem Prze!: busf:meh.6w.
nął się - jeżeli ty mnie nie chcesz poNie upłynęło i tr2ech minut, a Kran.er
Barwiński wszystkiego, co mówiła do c.ałować, muszę to ja uczynić- i nie zwależał na ~ s zakrwawioną opa.ehą ruego dzieWC2JYOO, nie zrooumiał dobrze; fając na jej opór, złożył swe wal"gi na jej
~z ~tein.i oczyma.
-cr,ego jednakże me pojął, to się domyślił. ustach.
Oddych&}2)C cięz1ro, B'31'Wiński apogląDziewcz)"!'la pochodziła z nielicznego
- Pies - usłyszał nagre gios Hołendał z dU1n4 na pokonanego przeciwnika. plemiema Maorów, którzy nie mając sta- dra.
Th;Iilmtne dotkni~e czyjejś ręki przy ły-ch osiedli, przenoszą się z miejsca na
· Od'\mScil się. Kraner siedział na trałJOllllllało mu właśe:twą. przyczynę bójki. miejsce. Zdarza się jednak, że w niektó- v. ie, ocierając ręką skrwawioną twarz.
Odwr6cil aię i ujrzał uśmiechnięte oblicze !'yeh miejscowościach zatrzymują się
Puścił więc dziewczynę, mówiąc:
mmzynki.
,
:')rzez rek, a nawet i dłużej.
- Zajrzyj do mnie przy sposobności,
. Jłsrwf:hD. począł przyglądać się jej z
W wędrówkach takich Yora niejedno- ofiaruję ci piękny szn:ur paciorków.
~ nit dotychczas zainteresowa- krotnie spotykała białych. Rodziee jej nie
Yora odskoczyła szybko, lecz nie znać
mem. Musiał& być bardzo młodą, o czem żyją, a -wycho vuje ją dziadek Tchingali, po niej było, aby zbytnio się gniewała na
świadczyły. niezupełnie jeszcze dł>brze roz który jest głównym kapłanem plemieniu umizgi B~r~ński.~go. .
.
.
wlnięt.e jej krzta!tY.~~ co najważniejsze i wielkim czarodziejem, ona też wtajem- BoJ~ się,. me~- powiedzial'1ła ~
(iczyła się w arkana czarnej magji.
h, oddalaJąc się.
Posiadała dość regularne rysy, niewiel
Obecnie od dwóch tygodni przebywają
Barwiński, nie zwraea.jąc najmniej.li-Dos--Mnale..t.a.
w pobliżu posterunku misji handl
· .szej ~ na ~ prz.ed.wnika.
4)

z

l'JaJi~ięk§ze ~

Zł

CZJ

Maorów

l

przez

białych,

poszedł w swoją

stronę.

Na drugi dzień od samego runa spo·
ezie iał si~· .że :zęf Zl. y'~ , · · ~ O p.. ; ód
bójk z Krar·ei ~ n, le z ~ 1, " • til o"'1U
pjc nie wspomniał o .., ,;ych niefortunnyeh
zalotach.
Tego sameg0 dnia wieczorem na po.
:,,tenmek misji handlowej zgłosił się jaki§
stary pomarszczony murzyn, z wymalowaną na czerwono twarzą, w dziwacznym
ubiorze i począł dor-·agać s:~ widzenia. z
szefem misji.
Szef misji Van der Vald po killmna-+
•
tach wyszedł na wer~mcl ę 1· UJrza
·
1;,; 1-u mmu
wszy starego murzyna, odezwał się:
- Czego chcesz?
Zamiast odpowiedzi spojrzały dr.iko O·
(,ży murzyna - a z ust wybiegły w niezrozumiałem narzeczu szybko wyrzuc:one
wyrazy.
- CD.ego chcesz - mów - zawołał
szef._
Biały człowiek mówi łamanym n.arze...
ezem. murzyn - biały człowif:k sk..~ywdził córkę kapłana wielkiego _plemienia i
C'Zal'Odzieja-nasze bogi pomszczą. krzyw
dę naszego rodu - strzeż się ty - i wy
'szyscy - lęk będzie szedł za wami - i
towarzyszył po przez wszystkie dni - aż
nadejdzie dzie'6. pomsty•• „.
Van der Vald chwytał niezrozu~
dfwięki bełk~ starca i uśm1eclui

~.ironicznie..._

,(14 ~ Dlł,

czu i n·t1c
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18 mil na

południowy

wschód od
Nemi. zwane
w starożytności .,zwierciadłem Dianv".
Postanowiono w bieżacym roku z nieiro wypompowaP wodę zapomocą pomp
elektrycznych, aby odnaleźć i wydobye
dwa okręty Kaliguli, które leżą na
rlnie Jeziora. Prób ta.kich było już kilka, ale nie oiiągły rezultatów. Z począ. tkiem XV wieku kardynał Colonna
zarządził dobycie
z pomocą haków
na łańcuchu, które · przyniosły na
wierzch tylko kawały drzewa, wyrwane z okrętów. W sto lat pófolej, głoś
ny budowniczy ma.szyn oblężniczych
de Marechi opuścił się w dzwonie nurko"rym, przez któregio soczewkę ocenił
długoEć okrętu, na 145 metrów.
Dokładne jednak wyobrażenie o
wymiarach i piękności okrętów. zawdzięczamy
ćLopiero
dwom ekspedyc,łom na dno w wieku XIX. zwłasz
cza drugi6mu w 1895 roku. Okazało
się, że jeden okręt jest długi na 60 m..
drugi 75 m.. oo stanowi na owe cziu~y
wymiary niezwykłe. Głębokości ich nie
zmier:wno, bo są zamulone. Pokład
mają wykładany porfirem, poręcze złoHzp.n'. leży

1ez10ro

cone. Doskonale wykonane głowy
lwów i wilków trzvmajn w pyskach
pierścienie. którymi P!"Z~rmocowvwano
statek do brze~:ll. a nozdrzami wypluwały fontanne. N a ołowianych rurach
wyrvte imię Caliguli
Jaki cel miałv te okręty, które
byly dłuższe o 10 metrów od ówczesnych okrętów wojennnych. i DOCO
spuszczono te kolosv na jezioro, któ~e
g-o obwód wynosił ledwo 6 klm.? Ozv
byly to ply~ające pałace Kalig11Ji,
które zatonęłv w katastrofie? Czy
moze popro:>tu znudziły mu się i porzucił je. jak porzucono niegdyś kosztowni! willę Juljusza Cezara nad brLegiem tegioż jeziora? Czv moie łączy się
to wszystko w jakiem§ głębszym
związku z misterjum z Nemi, miejscE.m
świętem Dianv?
Na północnym brzegu jeziora. na
ogrod·zone.i tarasie stała świątynia Diany. Zachowane sa. 2 murv czworoboku,
,g-dzia w niszach kryły się jakby kaplice. Dziś ta.rasa zamieniona jest w 0gi-ód
kwiatowy, którym słynie N emi. Codziennie wysyła się stąd kwiaty na
sprzpd:iż do Rz'1mu.

Etnolog F bchberg dos7,e<lł do wniosku, że niema w dzisiejszej g·eneracji
żydów jednorodneg-o typu żydowskie
go, 1-0cz różnorodność typów, zasymilowainych do narodów. wśród których
żyją.
Niemieccy żydzi na.przykład są
w kształcie głowy, proporcjach ciała,
pig·ment.acji skóry i rysa.eh twarzy
znacznie p-o·c1obniejsi do Niemców, niż
do swoich współwY?„nawców w Palestynie. W samem zresztą Jerusalem
statystyka dzieci wyliczyła. wśród
Ascllkona.sim 40 % jasnowłosych i 80 %
bł~kitnoo1cich, podczas gdy wśród Sepha.,.dim jest ich tylko po 10%.
Wsród żydów europejskich czJłlty
typ bruneta zachownł się ,;:.ylko mniej,
niż w pofowI.e, 10 % ma już czysty typ
blor'll, reszta jest mies'la;na. Wśród
75.000 dzieci zydowskich stosunek ten
dJ.a tyPu blond jest jes•zcze wyi.szy:
32 % ma jalST!e oczy, 46% jasne włosy
i janą cerę.
Jeszcz.e gorzej przedstawia się rzecz
z t. zw. charakte:rys.tycmym nosem ~y
dowsk:im; w rzeczywistości ma go
tylko 14 % żydów, podczas gdy prosty
(g:rooki) ma 57% (wśród kobiet 59%),
loo'Z tarot.en znikomy odsetek na.rmca
się właśnie uwadze i dlatego uznaje
się go za typowy.
PRZED WOJNĄ I PO WOJNIE. - DEFINICJA. RACJONALIZACJA:
TENŻE TYP POZA: ŻYDAMI.
TECHNIKI. - RACJONALIZACJA ORGANIZACJI. TYPIZACJA. · Przytem z wielkfom zdziwieniem
TRUST'!. ,....., MOMENTY PSYCHICZNE.
l)ywa pnez niektórych stwierdzane, że
Woła.nie o „racjonalizację" jest
ujed1J1ostajnienie. a w skuthcli potazeapół cech rasowych, który przyzw.ynienie produkcji, przez fuzję kapitałów
dziś w ~podarstwie społecz:nem powezailiśmy się uznawać za żydowskie,
spotyka się u różnych innych nall'odów. szechnem. Jak zwykle przy modnych podnosi się zdolność kredvt-ową. co
i często powtarzanych wyrazach. każ znowu oddziaływa korzystnie na wspoStąd to powstały owe fantastyane
dy rozumie priez nie co innego. W Ge- mnh ną. wvi j racionalizacie techniczopowieści o pozostałościach po dzieną. Potanienie produktu wzmaga jeg'O
newie
powstał Międzvnarbdowy insięciu
s.zcz.epach Izraela, które rozezbyt, a wzmożony zbyt wzma~a nas'Lły się po świecie. Uderzającym jest stynkt rac.łonalizacji, który postawił
odwrót
produkcję i pozwala zająć nosobie
właśnie
za
za.danie,
uzgodnić
te
typ żydowski w wyższych klasach . Japonji, nawet w roc1zinie oosa:r.'llkiej. różne poiecia i nadać im jeden kietu- we rzesze robotników.
światowa konferencja
Bo racjonalizacja ma tei oczywiście
Inka.si w Peru, książęce familje ja wań neK' działania.
ekonomicmrn,
która
obra.dowała 18mże
swo.ią. strone l}Sychiczn:i
Służyć ma
skie, wiele ras prymitywnych, np. Baka.hi W' południowej Ameryce, Papua- w roku 1927. określiła ra(}jonalizację. ona przecież. Jak całe zresztą ~spo
si, niektóre S'L<lzepy Indjan (polinezyj- .ialio „ogół tycłi technicrnycłi i or1:ra- datstwo, O$t.atecznie nie martwemu meskie, mikronezyjski-a, północno-a.mery· nizacyjnyćłi metod, które zdolne sa chanizmowi, Jecz czuincemu człowie
kańsk.ie),
rodziny patrycjusz.owskie ograniczyć się do minimum marnowa- kowi. Otóż. :;łyszv sie często za.rzut,
7.e r . snace użvc:ie ma '17.Vn. cz'1nl praw HolandF, kilka rodów arystokratycz nie pracy i surowca".
Widzimy więc, że racjooRlfz::icJn iPst cę ooraz bardziej beziluszna. Otóż nonych w Niemczech i Francji dziedziczą
t. zw. typ żydowski. A czy~ trzeba przy- stara, iak wszelkie gosr>odarstwo. Tv1· nularnv ten komunał nie zawlern nrawdy. Z poczatku tvlko i to w wy]atko
pominać, ile to razy ptsma liumory- ko wyraz .iest nowy. Ale pojęcie tkwi
1
stycme podkreślały zydowskiEI rysy w samem pojęctu ,.gospodarować'. co wycli rnzacli. wvrfajp ~i" ma.;;zvna wroIfa.bsbmgów lub dzisiejsze~o króla znacz}': możHwie drobnvm wysiłkiem g:iem rohotnika . Rvrhło okazu.ie sie. 7e
hli>zpańskies;o?
Wybitny aintysemita i fosztem osiągać możliwie W'1S.olr.a wykonuje ona za czł<nvieka pra<?e najniemiecki, Frińscłi', zwęszył typ żydow kotzyść. Jest to powszechna zasada bardziei niemiłe. na icieź<;zr i najniebPznieczniPisze. porlrias e:d'7 robotnik
ekonomiczna:.
ski nawet wśród Hohenzollernów.
::;taje się corn7. harfl7.if'i i~.i dozorcą.
N'ową
wyda.ie
się
dlatego.
że
zaTO. SĄ SKUTKI INCESTU.
r>omniano o nie:i w czasie wojny i w do- Nie Je$t on niewolnikiem . m~szvny,
1
Stą.d!
wyprowadza,ją.
etnolodzy
ble -powojenne.i. N a wo.lnie chodziło lt>cz jej opiel{unem 1 rozka1r)daw~ą.
biały, lecz silnie przekonywujący
tylK:o o produlic.ię iaK"o taką. i niszcze- Ten fakt onif'1d nad powierzoną, Jm
'W'nlo.sek: tak zwa;ny ,,żydowski" wy- nie jej. A w dobie inflacji brakło po- maszvna pobudza intrliirentnvch ro0ot·
gląd nie ma nic wsp61Mgo z etniczprostu kapitałów. koniecznych do ra- nikó"~. wzm:ura ich' ~nmonor7.ncie. a
ń.ymi żyda.mi, lecz jest rezultatem dłu
c.ionalnej pracy. Stad to no stabilizacji z niem zadowolenie z prncv. O innvch
żej uprawianego incestu czyli żenie
waluh vowstała nowszechna tenden- nie mol.e tn hvć mowy. A wtl:'~lv wina
nia się w tymsamym rodzie czy cja, aby nadrobić te_ za.niedbania, T!rzy- tkwi w człowieKu, nie w maszynie.
rodzłnie. Dzieje się to właśnie w dyPod·obne. nsvcno1ogiczne '1ieoezczem ])rzyznać trzeba, że samQ poJrc1e
nastjach panujących, w arystolfrMj!, racjon.alizacji doznało teraz l)Ogłęhie nieczeństwa widzą niektórzv w pov-staw 1tast.acb, na. małych wyspach, nia zarówno w cześci swej technicznej, waniu trustu. 7,arzuca.ia mn. f.f\ 7. samow osadach leśnych i t, d. ~ie ma jak org-anizac:v.ine.i.
0zit>1nvch nrzedtem kierowników fato nic wspólnego z żydostwem, jako
hrvK. czvni wvl{onawców podno1'7.ndCo
d·
o
technicznej.
fo
rnow11.
trzelia
tak.iem. U Zydów wyrobił i utrzymał
i'owanvcn. znosi zafem voc~;1cie 0dpoprzypomnieć. że w gospodarstwie zawsię ten typ właśnie osooliwie silnie
wienzialności. spvclla Da pbn drugi
~ze starano się doore za::tazyić lępszem.
pnez l:frak: slirzyzowa11 z inn~!lli raindvwidualność.
Otóż niez:t w-n dnie niesami i dziąki częstym małżeństwom Tvlko że nówe nie musi bvć koniecz- bezpieczeństwo takie istnieje. Ale da
nie Je~szem. N a.jnowsza mn~zyna nie
blisko spokrewnio11ych (w ghettach).
7.awsze pr-0duKn.ie na,ita.niej, t-0 znac.zy się ono uniknąć przez decentralizaoję
Dziś, godv te wa.r unki prz~:r\Vainie
na.ira rionalnie.i. N (ljcurlowniejsze _9udo admini>1trarvina w ramac.h s.11meg-o trti·
się mnienlły~ poz;naijemy iyda ra:czej techniki ma.że więcei kosztować na ilh1. to znaczv PT?.f'Z 1arh0wnnfo
po nazvtk;ku. zacnowarniu, dykcji, to- oprocenfownnie i amortyzacje. niż ::i.mbicji _w_ 7.arz::i~zie jeQ'o. g~fo:d;,, Z~
nacjł, l!'QSt.acn. wyrazie o<ezu, aniżeli
zysk z nsunieci:i. stare.i. a wtedy no- mi:tst. konkurenc11 na śmierć i zyC1e
TY".> rni;:łe fizycztiej.
Jak ich odmie:nia wn·f .-.i~ ~li nie Miag-a ,:ie fc.g:n. n co wrodcfi' nneilsięniorsfw
samłlfl'7iel
w niektól'vch kra iaiell dobór natural- chodzi, mianowicie: zmr.ieisienia k"o~7. nvch. ofrzvmuiemY vt . fo.m płotlna
ny. ~rywołm1y spo~obem żvcia. niecli
t6w produkcji. potanienl::t ~ownru: ~ współzawodnictwo w fonie samego
posłużv taki przvkł:i.<l: na. wyspie Ro·
w rPrnltacie pokrvcia patrzeli lnflno:>1:1. prz~ - 1ęoi-ors{wa. ~ac~owuie. <:.ie w f~Y!
dos iydzi od 400 lat ma.ią, monopnl
Oo (fo orttanizncji. t-0 racion:11izllCJ11. o.noc:;ól) ltorzysci . konkureMJi bez JeJ
na. noozenie ciężarów. W oobotę nie zdo:o\tJa w ostatnicn ctzasacli ldlka wai- szkóa'.
moina tam wvładować olfrętu. bo tra- nvb ·nowo~ci. Najpierw · zawdzieczamv
Zreasumujmy:
__ • ' . "'
gan..ami są Wyłącznie żydzi. Ot-Oż z-a.- Je.i dn.lelt"o po~upi(>fa snerjnlJrncie i tyRacfonalizac.ia nie 1eśt mczetń _~o
wód te•n wyro bił t:'lM typ 'żyda wfoHrn- nizacje pf()d11kcii. POS7.<'7~Pgńlne fabrr- Wf'm. naćlrab]a tyllfo ooecnie zan~edba•
łuda,
przewyższającego
wzrostem ki oirrnnirznia się ni(>tvlko do okrP~ln nia ostatnich' lat i l)Og-łehia SWOJJ ~a·
Szwedów, a nawet Stkotów'.
nvcn zal~re::i/iw nronnkrii. :ilp 7.mniej- rfani:i.. Z:id.a niem tern ]eist w-zmoz~mę:
s~aja w nich' tflk7f:> ifo~r t zw. Jy~ów. naprawa i pomnienie pro~nkcji. S1n11:K.1
wyra.biaira_o np. taR}e h:_llrn. a me inne racjonn:lizacji mnsza wy.iść na doore
nletvlko anstrabyjnemtt ~1·gospo9a;:
automooiie czv lokomotywy.
Nadto w zna·czenitt sciśle admini- stwn". ale t'\kfe 1udzilom, _któr:zv zy.~ą
sfrnrvinrm Tlllleża tu cnaraktervstvcz- w nie.i i z mej. Bo iro~ood~rstwo ?-2e
ne dla ostatnich fat ttustv, czyli m:e- i<'::;t r~lrm samym w sobie. 1rcz słn :ibą:
szenia przedsięhiorsw teg-o samego ~~ społcczl'lą.
tunk·.1 . -(n'P. liutniczycn, chemirzn-v"~·
czy naft-Owych). Uzys1l{uje si~ pnez n~
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Diana była, boglnią gór, lasów, polan, :>trumieni. polowania. be -tvj dzi·
kich i obłaskawionych. J11ko b68twt
płodności i nadmiaru życia, leczyła
h ez11 ł n rlnP kohietv. a bln!!'ll';ławiła cieżarnyin. Pusta dzisiaj kampanja, była
wówcms zalesiona.. a lasv nad Nemi
były to iręste. ciemne uroczyska. Dzikie niedźwiedzie błądziły po puszczy.
Mieszkańcy okolicznych miast patrivli
;r, zabobonna czcia na tnjemnicze uroczysko Diany Nemorensis, którego
dzie1i i :10c strzed z wyciągniPtvm
mieczem w dłoni jej kapłan. Była
legenda. a może i prawda, że czekał
tak na nieuchronnego swego na.stępcę,
z którego ręki g-inał kaidv poprzednik.
Kapłany te, „dziad'7 leśne". żvły
w ten sposób i umierały przez wieki,
i przetrwał'.\1 aż do czasów Antonina.
Tymczasem chram Diany zyskiwał
wriaż na nrnku i bog-actwie. Oktawian
obrabował go, przenosząc część koszto-;-:ności do swego skarbca. 15 sierpnia
napełniał się las blaskiem pochodni i
tłumami pielgrzymów którzy z całe.i
Italji spieszvli tu. błagając o płodność
i urodzaj. Kościół za.stąpił to święto
w tym samym oniu świetem Wniebowzięcia Najśw. Mar.ii Panny.
Być' może. że w takiem właśnie
święcie wzięły udział okręty Kaliguli,
nie wiadomo tylko, czy uświetniając
boginię. czy głosząc boską cześć Oe·
za.ra. Co do jego „kultu" dla. Diany
znamy tylko jeden szczegół: gdv wydało mu się. że ,.dziad lefoy" dość już
dług{) służył bogini. -posłał mu ~bira
z poleceniem. by zabił go i objął skarby w posiadanie.
Pięć firm -ófiarowalo się przeprowadzić odwodnienie zadarmo. zostawia.iąc dalsze czvnności rządowi i fachowcom archeologicznvm. Rozpoczęto ro6oty w marcu. sponziewając się u,;rzeć
czpb pierwszeiro (wyże.i połoź-0:.ei;ro)
okrrfn 7.a sze~ć miesiecv. Dotvchczas
roF)fv nn<:~n,.,'hr nip~·ialp n11nr7ńi'! .
Pocia;ri knJp i,,\\'P i :•
.1
· 1 11stoszą. na razie święty gaj Diany. Ale
potem basen Jeziora. wypełniony zo:
'!tanie nonowniP wodą, a l)OlllPW:t?;
oa"-en tfm stanowia: nąjtwardsza lawa
i. l:ia.zalt. niema obawv oguniecia się
ii~--· i 7r;n1-~„t:iłr0- · _1 i go formy.
Gdy okręty Kaliguli znajdą się
już w muzeum, Nemi odzyska. znowu
urocza. swoją. samot.ność. oelikatny
odcic:i 7.iele~i swych lasów! błękit Jeziora i przenvch ·kwiatów, zakwita.ią
rvch w rych1e pa sobie następujących
wil}::;nach włoskiego klimaht·
0

-

żółta

proso.

Taką nazwę (ye11ow press) nosI
brukowa µra.sa amerykańska, wyda·
wana przez Hearsta.. Otói rer>orteriy
tej prasy otrzymali oneg~aj od s.wego
wydawcy instrukcje treBci następu·
jącej:

„Czytelnicy pism najbar~zie1 inte~
się
sprawami zaWJ~ra,Jąc~m~
pierwiastki, które przeważ~Ją w Jch
prymitywnem życiu uczuc1owem, a
więo związane z 1) instynktem samozachowawczym, 2) miłością lub rozmnażaniem się, 3) ambicją.
ilistorje, zawierając~ jeden, z ~ydi
pierwiastków. sa. dobrym, zaw1eraJące
dwaJ - lepszym, zawierające ws~t
kie trzt - pierwszonędnym ma.terja„
łem d'lliennikrursltim.
Instynkt samozacłiowaw~zy. OpisYj
morderst~, ooaleń 1 bójek, fakty doty.i
cząoe zdrowia, pokarmu.

rnsują.

Miłośc

luli rozntnazanle

się.

Mat„

iei'istwa, rozwody, skandale, trójką.tyj
małżeńsKie, niezwykłe p<>stępki z ~
wodu miłości, utzdrość, popęd płc10•
wy'

i l d.

Ambicja (wyoozy. sporf, l?roł-0io!'Y:
spraw honorowych etc.) ~ nalezą
równieil tajemnicze zdane~a, któr-e
prowokują. d<>myślność czytelnika. G~ly
czytelnik przekona się, że je~ rozmą,.
za.nie tajemnicy jest praw~z1we,
d.aije się sam sobie mądrzeJsZym1 m71
jes€ w rzeczywistości, a zhtdzeme ~
J0S6 bardizo korz.ystnem dl~ wy~a:VCYi •

wr:
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Syt ac a
Na rynku akcyjnym panuje w dalszym
·iągu zupełna stagnacja. Obroty skurczy'/ się do minimum. Wskutek silnego bra<U gotówki większość akcyj jest przewal.nie w zaofiarowaniu, jednakże do więk5zyeh tra.nzakcyj nie dochodzi ze względu
,ia to, że tylko drobne . ilości papierów
: najdują się w rękach małych spekulantóW, natomiast gros posiadają banki, lub
k~italiści„ którzy ze względu na niskie
1A>towania wstrzymują się obeeriJe prawie
ompelnie od operacyj.
W ostatanich tygodniach dała się zauwaiTE wzmożona gra na zniżkę 5 proc.
po!yczki premjowej dolarowej, oraz 4 pro

centowej premjowej pożyczld inwestycyj
nej. W ciągu kilku zaledwie dni poniosła
zw~zcza „dolarówka"
dotkliwe straty
kur~owe.

h„m·sy papierów giełdowych kształtoały się w tygodniu przedświątecznym
następują",o (pierwsza cyfra z 23, druga
z 28 marca r. b.): Bank Małopolski 27.00,
Bank Polski 165 - 163.50, Zank Związku
Spółek Zarobkowych 155, Elektrownia
Dąbrowiecka 105, Spiess 255, Siła i świa
tło 186, Firlej 49.50, Modrzejów 28.75 27.50, Ostrowieckie 96, Parowozy 26.25,
~' arachowice 30.50 30, Borkowski 10
- 11, Haberbusch 220.00, 4 i pół proc.
listy zastawne ziemskie 49.30 - 49.BO.
8 proc. listy zastawne m. Warszawy 68.75
- 69.25, 5 proc. listy zastawne m. Warszawy 51.75 - 52.00; 4 proc. premjowa
pożyczka inwestycyjna 109.50 - 107.50;
5 proc. premj owa pożyczka dolarowa
90.00 - 81.50, 10 proc. pożyczka kole3owa 102.50, 5 proc. pożyczka kolP.jowa
'•onwersyjna
59.00, 5 proc. pożyczka kon" ____ .;_„ ,...
r. "
('~

~.1._ , .... 0 , ___ __ ,_,a r. b. odbyło się walne
, ;,:gromadzenie pow~zechnego Banku związ
kowego w Polsce, na którem przedsta'wione zostało zamknięcie r".chunkó'\7 za
r ok ubkgły; czyst7 zysk za i c,!1: ubiegły
,,.J'llosi 882.935 zł. ;p ł wov.riono ~l:l 
r 1ć dywidendę w wysokości 8 proc., czyli
zł. 8 od akcji imiennej w~ści zł. 100.

W LASACH
POLSKICH
podług powieści OPATOSZU

na'fbliltta premjet'a
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Obroty na giełdzie dewiz są wciąż je~·zcze stosunkowo znaczne. Całe zapotrzebowanie pokrywa prawie wyłącznie Bank
Polski. Zapas dewiz, walut i złota B::mlrn
degł w drugiej dekadzie marca dalszemu

623.902.556 zł„ a obieg biletów bankowych wynosił 1.166.021.500 zł. Dewizy
New-York i dolary notują oficjalnie 8.90.
.nank Polski płaci na giełdzie z::1. dewizy i
dolary 8.88. Tranzakcje kablem NewYork ptzeprowadza się między bankami
ni;. 892 zł. za 100 dolarów. Na rynku prfwatnym płacą za dolary 8.90 i ppł - 8.90
i jedna czwarta, za ruble złote 4.60, za
o.erwońce sowieckie 1.95 dolarów. Dewizy europejskie ulegają minimalnym tylko wahaniom. W końcu tygodnia ubiegłe
J'O notowano: Be1gja 125.85, Paryż 34.85,
Praga 26.40 i pół, Szwajcarja 171.50, Wie
deń 125.31, '\Vłochy 46.67 zł. za sto jednostek, Londyn 43.27 i trz yczwarte zł. z::i.
jeden Ł.
Z ważniejszych wydarzeń na rynkach
światowych wymienić należy podniesienie
stopy dyskontowej Banku Holenderskiego z dniem 25 marca z 4 i pół na 5 i pół
procent; równocześnie została stopa pro-

Czy będzie co jeść na wystawie poznańskiej?
Ai nadto i po umiarkowanych cenach
Jednem z najważniejszych zagadnień
:-.wiązanych z PWK., jest niewątpliwie
sprawa wyżywienia tych miljonów gości,
1ctórzy zjadą do Poznania. Sprawa to na<.:
:.wyczaj trudna, gdyż należy zapewnić
ri.iastu wystarczający dowóz żywności i
nie dopuścić do nieuzasadnionego gospo::larczo podniesienia cen.
Jakże jednak zapewr..ić wystarczający
dowóz żywności, gdy płynna frekwencj::i.
:zwiedzających wystawę może wynosić jednego dnia 20.000, a . drugiego . nawe~
40.000 osób? Jakże zapewnić przyzwoity
poziom cen, gdy doświadczenie wskazuJe,
że ani ceny maksymalne, ani najbardziej
i:.urowe wyroki nie są w możności ucllroI.i-5 konsument a przed w.nyskiem.
Obydwie t e kwestje · --~ały j edn<.k ~
miarQ ludzki :j możliwości r0zwi~za11 e
&zezęśliwie. Zawdzięczać to można z jed1 ej strony trosce i zapobiegliwości dyrekCJi PWK„ z drugiej dobrej woli i zrozumieniu sytuacji ze strony zarządu m)asfa
Poznania, izby przemysłowo - hand!owej
w Poznaniu, która, rozumiejąc tak ciężkie
cbowiązki na niej właśnie spoczywające,
wydelegowała nawet dla tej sprawy specjalnego komisarza żywnościowego w oso
u~ p. dyr. St. Maciejewskiego, a przedewszystkiem dużej lojalności reprezentantów kupiectwa i związków gastronomiczr.ych. Ta harmonijna współpraca powinna
wydać niewątpliwie pożyteczne rezultaty,
Jakże się więc przedstawia sprawa aprowizacji'!
Z całkowitą pewnością możemy dziś o$·..viadczyć, że aprowizacja miasta Pozna,_,i.a w czasie wystawy będzie dobrze zorganizowana i że zarówno ilościowo jak i

jakościowo nie pozostawi nic do życzenia.
'fakże lmestja cen w warunkach bądź ci)
bądź specjalnych uwzględniona będzie po
linji interesów społeczeństwa.
Mąki i chleba będzie wbród przy zupt.łnie tanich cenach. Niema również ob2.v;y, ażeby mógł nastąpić brak mięsa

Samo zapotrzebowanie tygodniowe na
{winie wyniesie około 1.000 sztuk I
Przygotowania w r estauracjach poznańskich są duże. W wielu wypad.1mch
zakupione zostały duże ilości nakryć i ma
.:zyn zapasowych, w innych przeprowadzo
~o nadzwyczajne inwestycje. Ceny w re~ .. au:racjach przedstawiać się będą nastę1iująco.

'.V r0c;b•n·'.lej:1ch IT kl. całod zie1 ne u.
trzymanie wysiPni~ 95 zł., w ·est uracjach I kl. ci\ło<lzienne utrzymar ie wynie~i e .50 zł., w restauracjach luksusowych
i::ałodzienne utrzymanie wyniesie 12.50 zł.
Podczas wystawy ogłaszane będą w
prasie codziennej i na terenach PWK. ce·
1.y bieżące rozmaitych artykułów spożyw
rzych oraz ceny menu w restauracjach
::irzyjezdnym dla orjentacji i uchronienia
1th od wypadków nieuczciwości.
Istnieje w końcu zupełnie uzasadniona
nadzieja, że izba przemysłowo - handlowa
w Poznaniu przez swoje wpływy, a kupcy
i restauratorzy w poczuciu wielkiego oboWlązku obywatelskiego, jaki na nich spa~
da, sami zduszą wszelkie próby lichwy i
spekualcji tak. że represje władz okaża
się zbyteczne.
·
Ten stan rzeczy powinien upewnić tych
·nszystkich, którzy zamierzają przyjechać
I a PWK., iż nie spotkają się z wyzyskiem
mi z przykrościami aprowizacyjnemi.
0

Arc)'Clzi.eło filmowe wielkich WZl'Wllicń

CHARLIE CBAPl.DI.
c_,. miejsc: w dm powneduie Dłl wszystkie

seanae, nś w 90boty, med.ziele i święta od
god&. 1-S PP. 1
75 gr„ n 40 8'1'·· nr so rr.

„

.. W „boty. niedziele i ~ta od srodz. 3 pp.
! młei-W 90 irr-. II m. 50 gr. lH m. 40 ......
ponJedzłalkl kino esymae.
„.

b

Od

poniedziałkn,

dnia l•go kwietnia do

nie~zieli

dnia 7-go kwiet111ia 1929 r. wł.

Dramat z iycia wielkomiejskiego w 10 aktach pod tyt.

+

KlłÓLOW · Bił ADWAV'U •:•
]m:;t~

Dorota Revier, Edward Burns
rolach p J N
• •
~~«~~~~ ,,MIŁOSTKI AKTORKI". Wgłównych:
O a
egrI• I• lilill
P~ątek seansów w dni powszednie, w wyjątkiem sobó.t, o g. 4 p. p. zaś w soboty, niedziele
swięta o g. 12 w poi. Ostatni seans o godz. 10 wiecz. Na 1-s:ey seans ceny miejsc zniżone.

llłEJSKI

Kinemałegraf Oświatowy
~ RYJfEK ~ Rołricińsmi)

PROGRAM N... XI

(SWłĄTECZIW)

HAROLD LLOYD
w komedji pod tyhlłem:

„NIEBORACZEK"
N~pny
program:

• "„ Hrab•ma paryza

~ocs„tek seansów dla dorosłych o g. 18.45
21, w soboty i niedziele 16.45, 18.45 i 21.
P~ek ~nsów dla młodzieży o g. 15-ej
l 11, w soboty i niedziele o 13 i 15-ej.

l

pożyczkach

lombardowych

I

_,cymg1g.r.r

~-i pogody i słonceuego śmiediu.
VI roli głównei ból aktorów i aktor ltróMw

centowa przy

I od:li&siona na 6 procent. Bilans B:;.nku

:t'<arodowego Szvvajcarskieg za !'."Ok ubif'2·ły wykazał wzr ost doc;~od1; br-:.; ,~o w pornwnaniu z !"oki3m 1927 z !:J, ,„.. 13,75
m~l~oń?w i wzr ost. ~zy~teg-o z~.~ '·u ~ 6. 7_5
zmniejszeniu o 7 milj. do kwoty złotych
m1lJon0w na 6.8 m11.10l"C'~1 fra::1·r - ~~·w9.J
1.153.386.487, w tern zapas kruszcu wycarskich. Z czystego zy:sku ~:>.. n . l' bieniósł na 20-go marca 623.012.225 zł., a
gły
przelano 560.000 franków na ::ez<:rwy,
x.apas pieniędzy i należności zagraniczwskutek czego osią gnęly ci.ie k:.'ot.e () miir·ych, zaliczonych do pokrycia 530.374.262
.... mów, czyli 36 proc. v,rpła(;unego kapita1J. Stan pieniędzy i należności zagraniczłu akcyjI\ego.
nych niezaliczonych do pol<..rycia, zmniejAkcjonarjusze otr~yma1i ~ 1 towu trady
r.zył się znowu o 14.273.982 zł. do l-woty
cyjną
dywiden'1 ~ w wy~0lrn§.r-i (i ~'"OC.
132.912.251 zł., portfel wekslowy spadł
(1 i pół miljona franków szw::- jP!'lrf' ·•r-h);
o 12.452.943 złote do 650.465.263 zł„ naJ!,-zostałe niecałe 5 miljor.ów wplu:o F· zocomiast pożyczki zastawowe wzrosły nieRtało do kasy skarbowej. eeLm ')o:h:it~łu
znacznie o 375.740 do 80.917.699 zł.
:Między związek i poszczei:r61nc k~ntory.
Natychmiast płatne zobowiązama, oAkcje Swajcarskiego Bank:. N.:.ro-:ło\ve
::.·az obi~g biletów bankowych zmniejszył
go,
których wr.rtość nominalna wynosi
się łącznie o 31.005.118 zł„ do kwoty
5b0 franków, wahały się w ostutr'm ro·
1.789.924.056 zł., z czego natychmiast
l:u na giełdzie międr; 570 2. 600 frar..ków.
,_1łatne zobowiązania wyrażały się kwotą
0statnio zostały ogłoszone cyfry. doty!!IAi~'!'l!l!!!!!!!!~!l!!!!!!!!!~~m~~,~·~-~~!!!!!!!!!·~~·~·~·~•!!!!•~mi~-!!!1!1!!!~!1!!tz~•!!l!l•!!!:!™~~~t!t!!llP!Wfilł~~~""~*Wil~~-~·!!!!'~~-~··~·!'!!!
... czące zagranicznych długów nań~two
"/ych Węgier. Od czasu : .i ann.cji waluty

"thpmdaly pl'Ogralll śwłątec:zny!

p.t.

•

, , ul. FRANCISZKAŃSKA 31a
(róg Brzezińskiej)

Al

cz

Wielki

świąteczny

Z cyklu szlagierów
sezonowych P• t. .

program

r ony bI•es

Dramat z życia emigracji rosyjskiej otoczony siecią machinacji agent. sowiec.
W rolll'llh

Suzy Vernon i

głównych:

Michał

Bohnen
""

Doborowa orkiestra po d kierunkiem P•

z.

tra~k
i następca
Jannigsa.

SANDOMIERSKIEGO.

Początek codziennie o godz. 4.30 w soboty, niedziele i święta od 12 do

powsz ednie na pierws zy seans ceny miejsc od 30 groszy.

3-ci

oraz w dni

=aciągnęły Węgry pożyczek <lłu gote1·miI10

wych na przeszło miljard pengo ; długi
przedwojenne Węgier wynoiOzą. o.rnło 900
miljonów pengo. Deficyt bila!'su handlo.vego Węgier za lut y r. b. wyniósł 18,8
milj. pengo (przywóz ~ 3 ,9. miijony, wywóz 54,4 milj. pengii). W p~8:zw:;;zy ch 2-c1
miesiącach r. b. przywieziono do F~·ancji
8.604.566 to.-i wartości 10.335.58r..ooo
franków, wywieziono zaś 6.279.599 to11
wartości 7.819.833.000 franków. Wywo2
Z. S. S. R. przez granicę etn•opeJską wynosił w lutym 49 milj. r ubli wobec 52
rr.Jlj. w styczniu r. b.; wartość pr zywozu
wyrażała się kwotą 37 mHj. wobec 51
.;nilj. rubli w styczniu r. b.
Przywóz towarów do Niemiec w lutym r. b. wyniósł 1.017 milj. man:k, wy~óz z Niemiec łącznie z dostawami repa„2.Cyjnrmi 9'13 m.i.i.j . rna.. . ek; nJ. ostaw:1
rq„nr acyj c V7Padłri w lr... V'll 1'0 3 I"l ilj.
ma-re1-. Zarf 10 p ·1 67,
'·ctP.S: wy"N , w porównaniu ~ styt.znie:m r . b. uległy zmnicjsz0niu ; przywó~ zm uk.jszył się
o przeszło 300 miljonów, a wywóz o 131.4
milj. marek.
Dnia 20 b. m. została ogłoszona fuzja
0wóch wielkich banków amerykańslfich,
mfanowicie Bank of .Am~ric!: Corporation
z Bankiem Blair et Company. Kapitał poiączony banków wynosi 125 nulj . dolarów,
kapitał obrotowy 500 milj-0nów.

śpichrzem
ś~iata

Sahara

, HASLO" z dnia 3 kwietnia 1929

Str. 12

rok~

Nr. 90
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I PROGRAl\1

KiE~o~ Teatr

I

„l\t:~OZA"
Ki!ińskiego

ul.

!e1;ar;;y speor:jaiistiiw
pr:ay

Gć·!'nym

Rynku

·Iotrkowska 294, tel. 22-89
:zy przystanku trsmwnj6w pabjanickich
tynna od 10 rano do 7 wiec:i:. w nieltele i święta do 2 po poł. Wszystkie
tecjdności
i dentystyka.
Kąpiele
-.ietlne, lampa kwarcowa, elektryczna,
'entgen, :izczcpienia, analizy (moczu
iłu, krwi, plwocin, wydzielin ito,) opcracj:!, opatrunki, wizyty na miaGto.

PROGRAM ŚWIĄTECZNY!

I dni następnych włącznie do niedzieli dnia 7-go kwietnia Mistrz maski,
EMIL JANNINGS w swoim drugim pźzebojowym arcyfilmie pod tyt.:

,,OSTATNI ROZ AZ''

I

178.

ICA

Dził
nh~zr6wnany

ŚWIĄTECZNY!

Dr. med.

Porada 4

nych i niemocy

płciowej

3 zł•

ZARZĄD.

IDRZEWKAfj~~~e

Poradnia

Wenerologiczna

••

ZAKŁAD

„..,~--------··

E LE

'... ,__S

':

-1. 59 •.>l'.o

E.lelttzyzacja. Naświetlanie l:unpą
Badanie krwi i wyrhfolin.
Przyjmuje od 8-10 1' • od 5-9 w.
v niedzicłe i święta od 9-1 r,
Dla pa oddzielna pocr.eblniP..

. WOl.lłOW11'$!1ii
gielniana 25. Tel. 26-87
lpecjalista chorób sk6rnych
i wenerycznych
ttroterapja. Leczenie lampą kwarcową. Badanie krwi i wydzielin..
r.!mujc od godz. 8-10, 12-2, i 4-8
w niedziele i święta 9-1
pań ad 4-5 oddzielna poczekalnia.

Dr. med.

PEL

Szkolua 12,
skórne,

cczopłciowe.
·cową i prom.

Naświetl&nia

będzie się sprzedaż
przez publiczną licytację ruchomości:
skrzyni
przędzy
białej, wagi 150 kg.,

należących do Bolesława Szereszew-

flF*mwn:::~~.:

~W!ln!OWI\•

rcby wło.sów,

Komornik Sądu
Grodzkiego w Ło
dzi, K. Suzin, zam.
pn:y ul. Szkolnej
Nr. 14 na zasadzie
art. 1030 U. P. C.
ogłasza,
źe dnia
9 kwietnia 1929 roku, od godziny 10-ej
rano, w Łodzi, przy
ul. Konstantynowskiej podNr.102, od-

weneryczne
la~pą

Roentgena (epcm,aty
ncwotwoey złośliwe)
jmnje od 6-9 wiecz., w niedziele
od 3-6 po południu.
i!lllillli1Q!iHtili~fl!a•111a1111•flia·m~E1•

I
I
8I

Salimonowa
al. Szkolna 12

li

Baczność!

Bocian

R"Hti&Wt:q&WM•„

t FRYMERA

Do akt Nr.
1929 r.

aga~-=~lil'i~GS

Ogłoszenie

Do akt Nr. 2431
1923 :·.

Mkw+wsawww

A

I
I
II

I

·.~~':t~:· Marją Paudłer
grającą podwójną rolę

„Awanturnicy"

I

Baje~zne pomysły.

Wspaniała

i1
I

Poezątek seilni;ów w dni powszednie o godzinie 5.20, 7.15 i 9
w dni świąteczne o godz. 3, 5, 7 i 9

Doskonała gra.

wystawa.

II
I
I

Ogłoszenia

drobne

Ogłoszenie
Komornik V rewiru SąduGrodzkie
g~ w Łodzi, Leon
Wąsowski, zamiesz·kały_w Łodzi, przy
ul. Wólczańskiej 10
'na zasadzie art.1030
O. P. C. ogłasza, ie
w oniu 16 kwietnia
1929 r. o godz. 10
rano w l.odzi, prz:J
-ul. Wschodniej 43,
odbędzie się spn:edaż
z przetargu
pubTicznego rucho.
mości,

należ~cych

do Mendla W ajnberga i składają
cych się z mebli,
oszacowanych
nę.
sumę zł. 464.
tódi, dn. 27 marca 1929 r.
KOMORNIK

Student
wyższego

semestru
udziela lekcji i korepetycji. StarszJDI·
i zap6inionym metodą

skrócon~.

Przygotowuje
do
egzamin6w. Ratuje
zagrożone promo·
cje.
Gdańska 23,
·m. 2, front, I piętro.
803

Biżuterję
kupuję, pełn~ wartość płacę. Solidne

traktowanie. „Pre.
ciosa" Piotrkowska
123, w podwórzu.

Biżuterja

Ogłoszenie
Komornik V rewiru Sądu Grodzkiego
w
Łodzi,
Leo a
Wąsowski,
zamieszkały w Ło
zi, przy ul. Wólczańskiej 10, na zasadzie art. 1030 U.
P. C. ogła.sza, że
w dniu 10 maja
1929 r. od godz. 10
rano w Łodzi, przy
ulicy Piotrkowskiej
pod Nr. 22 odbę
dzie się sprzedaż
z
przetargu publiczn~go
rucho-

Komornik V rewiru SąduGrodzkie
.ll'O w Łod;:i, Lean
Wąsowski, zamieszkały w Łodzi, przy
ul. Wólczańskiej 10,
na zasadzie art. 1030
U. P. C. <'>głasza, że
w dniu 18 kwiet::iia
1929 r. o godz. 10
rano w Łodzi, przy
ul. Narutowicza 58,
odbędzie się sprzedaż
z przetargu
publicznego ruchomości,

Sprzedaż

starych gazet pet
Komornik V re- cenach konkurenwiru Sądu Grodz- cyjnych, Trompkow·
kiego w Łodzi, Le- ski, Składowa 23.
on Wąsowski, za799
mieszkały w Łodzi,
przy ul. W ólczań
skiej 10, na zasadzie art. 1030 U.
P. C. ogłasza, Że
w dniu 16 kwietnia dziecinny
kupię.
1929 r. od godz. Braterska 7, Minie·
10 rano w Łodzi, wicz.
przy ul. Południo
wej 25 adbędi;ie
11ię sprzedaż z przetargu publicznego
ruchomości,
nale- Wyprzedaż
żących
do Chaji obuwia niemodnego
Frenkiel i składa damskiego i, d:i;iejących się z mebli,
cinnego. Ceny niskie
oszacowanych
na Hurtownikom 15 j>rc
sumę zł. 500.
rabatu, w firmie Ja-.
Łódź, dn. 27-go na Janiec, Andrzeja
Nr. 24.
marca 1929 r.

••••••
Wózek

D inllDm

KOMORNIK
L. Wąsowski.

„Pewny"

Do akt Nr. 606 p::itrzeb1;1y spólnik
do nowobudującego
570 1929 r.

Filja : Piotrkowska 148

Od dnia 2-go do 9-go kwietnia 1929 r.

I=

Komornik V rewiru Sądu Grodzkiego w Łodzi, Leon Wąsowski, zamieszkały w Łodzi,
przy i.il. W ólczań
skiej 10, na zasadzie art. 1030 U.
P. C. ogłasza, że
w dniu 16 kwietnis
1929 r. od god;i;.
10 rano w Łodzi,
przy ul. Cegielnianej Nr. 64 odbędzie
się sprzedai z przetargu publicznego
ruchomości,
należących
do firmy
„A: G. Lubliner" i
składających się z
oszacowamebli,
nych nu sumę zł. 600.
Łódź, dnia 29-go
marca 1929 r.
KOMORNIK
L. Wąf!owski.

Piotrkowska 75

; Bi~i;a~·pają I

się

pn:edsiębior

Ogłoszenie stwa. Interes peKomornik V rewiru Są du Grodzkiego w Łodzi, Leon
Wąsowski, zamieszkały w Łodzi, przy
ul. W ólczarłski ej 10
na zasadzie arl:.1030
U. P, C. ogłasza, że
w dniu 16 kwietnia
1929 r. o godz. 10
rano w Łodzi, przy
ul. Piotrkowskiej 38
odbędzie się sprzedaż
z przetargu
publicznego ruchomości,

należących

wny, zyskowny,gwa.
rancja
włoionego

kapitału. Pożądany
wkład 100,000 zł,
Oferty składać pod

„Pewny"

do adm.

"Hasła"

Potrzebni
chłopcy

do· terminu z dobrej
rodziny, ul. Mie•
dziana 4.
1585

należących

do' firmy „B-cia
do Fajgi Olszero- Samuel i Abram
wej i składających Auel'bach" i skła
się z mebli, oszaco- dających si<; z 30
wanych na sumę sztuk towam weł- czeladnik stolarakl.
803
nianeg9,
oszaco- Wróbla 10.
zł, 7700.
wanych na sumę
l.ódź, dn. 29 marzł. 1000.
ca 1929 r.
l.ódź, dn. 25 marmości,
należących
KOMORNIK
się
chłopaka
do
ca 1929 r.
do Wigąora Jakugospodarstwa wiejL. WlllOWlki
bowicza i składa
KOMORNIK
sldeiro od zaraz.
jących sill z mebli, • •.,,..,
......
L. Wl\SOWSkf Wiadomość' w adsukien i swetrów,
ministracji „Hasła'"
oszacowany<?h
sumę zł.

1985.

na

Potzebny

Poszukuje

m•m&!lll*l!llśSl•••·······-

p

chłopcy

Łodź, d. 29 marOłrzebni
ca 1929 r.
KOMORNIK
do sprzedaży i roznoszenia gazet.
L. Wąsowski. Wiadomość w Administracji Hasła.

Potrzebna
zdolna podrcoc:i:ua
do pracoW?li s11k;ien
Gdm\ska 2, sień I.I.
miesz. 3.

_________________________________________
~~~:.:==~==~~~=~~·
;:;:;:~~----...;...

•aniczna

4.10
5.„ 8.-

oszertis do domu

" 0.40

iej~ccw::i

tylko 1 i 15

zł.

każdego miesiąc~

'

Konto czekowe w P. K. O. Nr. 65,210
~daktór naczelny: 'Stanisław

!?il\

Akuszerka

G.

427

Ogłoszenie. Ogłoszenie.

Komornik Sądu
Przyjmuje zamówienia.
Grodzkiego w Ło
dzi, K. Suzin, zam.
przy ul. Szkolnej
Nr. 14, na zasadzie
art. 1030 U. P. C.
ogłasza, źe dn. 9-go
kwietnia 1929 roku,
od godziny 10-ej
rano, w Łodzi,_przy
ul. Leszno pod Nr.3,
odbędzie się sprzesię zbliża
daż przez publiczną
czy
masz
już
licytację
ruchomo$ci: grell)plę. w dobrym stanie, nale- bieliznę niemowlęcą
żącego do Rudolfa
Do nabycia u
Lipińskiego i oszacowanego na 1630zł.
Łódź„ dn. 1-go
kwietnia 1929 r.

llCll~~ńs!!~~~123

CENY PRENUMERATY 1
lO<lz.i z r.ic..łzi 'lnym dodntki11~ ilustrowanym mies.

llm:eT.!l~t'. rno!na p!'1:erwać

Obwieszczenie,

i;kiego i oszacowanej na 430 zł.
tódź, dnia 1-go
tódź, dnia 1-go
kwietnia 1929 r.
kwietnia 1929 r.
KOMORNIK
K. Suzin.
KOMORNIK
KOMORNIK
rr. ~hn;in.
K. Suzin. EliHilll••a•BllDB

~oroby skórne, weneryczne, moczopłciowJ ł niemoc płciowa

~T

Obwieszczenie.

IURG

lłUDOLIP

„Swawole
Hrabianki"

zegarki na raty, ceL. Wąsowski ny gotówkowe „PreL. Wąsowski.
cio11a". Piotrkowska
Do akt Nr. 368
Do akt N. 1458 123, w podwórzu.
1929 r.
1929 r,
KOMORNIK

ŁóDt, Wólczańska 151, telef. 28-!>7.

OGRODNICZY

ŁODZ, UL. PIOTRKOWSA 241.

Obwieszczenie.

~k:!i;:t·i,

we wszystkich metalach wyrabia
i poleca

KOŁACZKOWSKI

JERZY

Komornik Sądu
Grodzkiego w Ło
K. Suzin, zam.
tabinet Światło-Leczniczy dzi,
p_rzy ul. Szkolnej
Kosmetyka lekarska
~r. 14, na zasadzie
ttdd-z:ielna poczekalnia dla kobiet
art. 1030 U. P. C.
.>głasza,
że dnia
PORADA 3 zł.
9 kwietnia 1929 roku, od gqi:łziny 10-ej
rano, w Lodzi, przy
uL Ko~stantynow
skiei pod Nr. 98,
:horoby skórne i wener. odbędzie si!l sprzedaż przez publiczną
Il. Nawr~t 2~ Tel. 79-89 licytację rucqomp10 r. I 4-8 w. Dla pań specjalu,1 ści: r6żnych mebli,
po pał., w niedz. od 11-·2 pp. należących do firmy
„M. A. Szejnrok
„a nłczamożeych c~ny lecznic.
i S-ka", oszacowanych na 4422 zł.

id. Andrzejn 5 9

Ogłoszenie

„Rabitz "do robót betonowych

krzewy, róże, rośliny zimotrwałe i wszelkie rozsady
poleca w wielkim wyborze

Czynna od 8 rano do 9 wiecz.
r niedziele i święta 9 - 2 pp.
id 11-12 i 2-3 pp. przyjmuje kobieta lekarz
eczenie chorób wenerycznych
moczop?ciowych i skórnych
ladanie krwi i wydzielin na
syfilis i tryper
liemoc płciowa i Konsultacje
z neurologiem i urulogiem

•

Druciane

i iglaste

Lekarzy Specjalistów
ul. Zawadzka Nr. 1

2)

Komornik V rewiru Sądu Grodz·
kiego w Łodzi, Leon
W as owski, zamieszkały w Łodzi, przy
ul. Wólczańskiej 10,
dla pań. Dla pań od 3-5 pp.
1449 na :i:asadzic art.1030
Ust. Post. Cyw.,
ogłasza, że w dniu
18 kwietnia 1929 r.,
od godz. 10-ej rano w Lodzi, przy
ul. Wschodniej 66,
odbędzie się sprze.
daż z przetargu publiczncgo ruchomo•
ści, należących do
Michała Gotheinera
i składających się
z róinych mebli,
oszacowanych
na'.
sumę zł. 500.
Tkaniny
tódi, dnia 27-go
marca 1929 r.
Gazy miedz. do filtrów

z następującym porządkiem obrad:
1) Zagajenie i wybór prezydjum; 2) sprawozdanie za rok operacyjny 1928; a) sprawozdanie Zazł~
rządu, b) sprawozdanie rewizyjne, c) podział zysków;
oradnfo dentystyczna i we- 3) preliminarz budżetowy na rok 1929; 4) zmiana
02
nerologie;i:na
Statutu; 5) wybory; 6) wolne wnioski.
11 chor. skrórnych, we::ieryc·~-

Szesnastoletniej''

Spółdzielnia z ogr. odp. ndz. w Łodzi
. Dzielna 9, tel. 28-98
zawiadamia swych członków, że w dniu 11 kwietna Choroby skórne weneryczne i mo1929 r-. o godz. 19-ej w pierwszym, a o godz. 20-ej
cz.opłcfowe.
w drugim i ostatnim terminie odbędzie się w lokalu Przyjmuje od 8-10 i od 5-8. Lecze11ie
lampą kwarcową. Oddzielna poczekalnia
przy ul. Juljusza 20

Zwyczajne Zgromadzenie Walne

„Spowiedź

Do akt Nr. 645
Do akt. Nr.
1929 r.
1928 r.

lłÓŻAlłE

„KRYSZTAŁ"

1)

PROGRAM:

z słynną GERDI GERDT.

"OSTATNI ROZKAZ" to najciekawszy film obecnego sezonu"
Partnerką JANNINGSA boska EWELYNA BRENT.

HurtowniaSurowcól)7 Przemysłu Lustrzanego

NASTĘPNY

Paciorkowski.

CENT OGŁOSZEŃ MIEJSCOWYCH 1
Na I-ei stronie 50 gr. i:a wiersz milimetr. 1 łam (strona 4
W tekście
40 „
1
„ 4
Za tei..item
30 „
„
1
„ •4

łamy)

Nekrologi
30 „
1
„ 4 „
Zwyczajne.
8
„
„
1 •
„(lO łamów)
Drohne 10 gr., pos;ukiwnnie pracy 5 gr. ta wyraz .. Najmniejsze
ogłoszenie 50 gr. Ogłoszenia nadesłane po godz. 7 w1ecz. 30 pr.o~.
drożej. Ogłoszenia w czerwonym kolorze 30 procent drozeJ.
Ogłoszenia akcydensowe 30 procent drożej.

Wydawca: Towarzystwo' Rzemieślnicze „Resursa" w Lodzi.
Odbito w- drukarni własnej; Pionkowska- 15.

•

Ogłoszenia firm zamiejscowych, chociażby posiadających filie
w Łodzi, a centfałe gdzieindziej, o 50 proo. drożej od cen miej•
Każda nowa
scowych. Firmy zairaniczne o 100 procent drożej.
podwyżka obowiĄzuje wszystkie już przyjęte ogłoszenia do zmiany
cen bez uprzedńiego zawiadomienia. Za terminowy druk ogłoszeń,
komnnik:itów i ofiar administracja nie odpowiada.
Artykuły, nadesłane bez oznaC%ema honorarjum, uważane ·
za bezpłatne.
R~kopisów zarówno użytych jak i odrzucony:ih red
nie zwraca.

Redaktor odpowied7;ialny : Adam Żuczkiewicz.

