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DZIENNRK NIEZAlEZNY OD lADNEJ PAITJII»,
Wtorek dnia 1 marca 1927 r.
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teściowa ....... Rzecz dzieje się

-

t~ń(z,f

Charlestona.

Pr~y

od dnia 1 do 31 mara rIO ~
pół

wyborach komunalnych na Węgrzech, komuniści
50 procent wszystldeh głosów '
I

PROGRA
gud:. 10 i

wieez.

Nadzwyczajne szlagiery
"''',tl'ł-rh':"",
dR",
. L eezko
Stn8m

tancerka.
płęlt.81IC~Ć Wą'Gzswy

Derett Reims
Opery BoGepesJdd,lIklej.

Nieby",ała

atrakcja.

tłillllM.l;ny lhoi:aioWejsbt1Ul '\f priG"

Jt~;lkle II

.'

Londyon

'

,aUrl.SOftS
"

łaĄ,ce elulI~ellU1ellllle.

pO,dbatutą

5., WeinroUufI.

II"Ułi:I:t,II'U kinematograf Ośwlat.,wy'"
Octwtoiku duia l marca 1927 r. ",I.

'Nld p.ękra,m,moarym,l Dunajem

'W rolach g~6Yill) eh L}I'1 Mara i Hllfty LiedUte

~~ij~~o"'Quo Vadis ...1

N~R()NA ~ EMIL JANNINGS.

'GRA"D HeniL.'
(Trlilugutta 1)

,!h;)!f;pclcz~,nail, się nowe kompl~ty
-=:.",angi4!ilłcBta 1'1.

,,' ,

W niektorych okiręgacb.

wY6Ol'czY?~lj
głosy, które padiy na listy komunistyc2: ńu ':'" ,
przekraczały

80 proc..

wybory wrdcv'
których ,okj'C/gac:h miały byc unIeważnione.
KOlmmiścl węgicrs<cy, pTZy~tąI1m" 'lip
wy p0ró",; ,kqnlullilnych:ty'!;~yb~J;'d2tł, .sUlleiD!'
Krążą pogłoski, jakoby

nie bylo niez,"vykle wielkie. \V
rezultacie,
jak się po o8tatecznem obliczeniu ,00~osów'"
IOkaz'tiłQ,komt.mi$ciosi~giH;iii 50 .proc,
: ,..,p()pirc.iii 'fhj'ailsowcm, '·ttlosk;5e>w~rc~·;;':
'kichg~osó'o/;
.
.':'~.;._":'_"

.'

,.,'

'''''::''''1,

<:<i:," .
,','

SPIS EIS: KOMUNISTYCZNY.
dy 7.członkó\v tej bojowej org~litiz~cjiOtl.'~,y:"
Budapeszt 28 luteg\}o

i witde6Akleh.

8uJwełks.

osiągnęli

~DJQ ~ASNE1.

Bul:Japeszt 28 lutego.
władz
Przy ostatnich wyborach do
komunaln:ych na. 'vV ęgrzech, komuniści wzi.ę;
H ,bardzo ?yv.,vy' udział. Ogólne zainteresown.

,łiłubi.e-6C!y,'scen 1IianzaUlikiełr. wrUóJdeh

Szum'ska

ęgrzBGh.

...

,

Prw:lIllbel.

Jak naBe!,.

Pozatem

Z )tfęst o ho unisfó· na

NarutowIcza
20..
,

Poaątek ~'

w dobie obecnej.

w najlepsltejsWf:J
r::iUDA HESTERBERG Jako lI'oz:tati'.ł~€ł

(1000 kr@kÓm Cbarlel/lłollBllI) Ds>1'.I~a i oliiltlltnia Ie1l:.e18 pod kier'. pIU'?S1clch. mHltrzów. Najnoil.lsze MZiaglery CDIlZ. wyk. orkll&stra l!IymrOlllił!~

Restauracja TastralnI

wroli

ł(leme nsa Vanłela.
Mada.me oe vent pas d'enfanlS.

kreacji-Pełna pikanterii DlNA ORALLA pół gU 5~ pół panny z to w...... 8aje'c; [1'1

brlulwalu
, afcykapltaJnym prol!1r

OrkieStra

Konkursowy film wtidłL1g rozgłQśllłej powiEl;ki,

Udział biorą; Szampańska MAł{JA COROA VII roH modnej ione<:zld...... Niezrówil3ny HARRY l.IEDTKB

Zlkończenle

Doet

6łI

I
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Dziś

~

~

ill1

myv.,raf po dwa tysh~ dolarów mIeSIęcznie
Jeden :l aresztowanych komunistów jest Q~
skarżony również o zamordowanie 2 :oftce,:
rów. Policja p!fzy rewizjach zdobyła "\vitiJlkłt

\\i związku z wykrytym spisktctn.ko..
munistycznym policja. ruresztowałn
pr:~iszło
70 osób. Z dochodzenia' wynika, iż jeden z
głównych przywódców'
komunistycznych
przygotowywat ro:z.ruchy
antybmżuazyjue
uietylko na \\'figrzech ale i w Atlstrji. Ka:~~

Obiad na

"

CZBŚÓ

Wyd~łw

ilośc materj~llu obciążającego.

łQsbi8Ip···'· . ..

a basadora
poseł

Londynie

polskiSkjrmunt

l.ondyn, 2$ Z.(pai) . patlsld.n.>uao.1Je[c, pl;ze&sta;w1ilĆie1B'pa,r~MU,:Pra.
Poseł pl)ilm SkLvmunt' wydal obiad na ~z-eść
2:1*1 lt'l'&lilwskied Akadertn}i Sztukisil/FraIllk;J:).i*~
ustępującego ambasadora włosk,ii(;lgO j r.t:1aJrgl'abinJ~lJyły "2e1fangiela,1t1ęj misj4' "'Oj:ąJ{'9WI3.l1"';~~1~~
della, TNetta. Wśród goś0i (.hecnI byli m. in. prrngOOJ.. Ca.l'lOn deVi.a,rt., kO lllau4?r łblt~mY~mn~"~~,,
c(\Ss F,(JyaJ '(s1o,stra kil'óla,) księżna Hełeoo.w,ikto~·ja.,
;;ze'l'eginnydl wypitiiych przedsta:~v;j,cire4L~tetlr.~'\.4'O:f'
MaJl'ja LudVlri>ka,ministl'owie Spraw Wewnętrr.nych,
Wych, J.iolitrcZllY<C'.h, filla~soiV.Y'ełt:l. pragr.'~)~
WOjny, Kolonji, Zdrowia. Stały podsclcre'~arz s,tanu
dzie o-liby? SYi} raut, w 0ZaJil!Lek,~óreg(;l, k,<!:nę~~'t().~·
urrzędu Spraw Za!ś'r. SJll' WUlia4J T.'11;rell, czlQJ.11w- li . słYJ1lJywioloncz91i,st;a. hliiszpaJJ.s,k{ Senor. ~
wje ikąrpuau dyplQDl,atyc,znego 'z rumbasad()['amt 'OIr~ panista. MiLlt,-1Iłaj OrłQiw.
'
f~cusklm, St. Zjednoczonych,
belgijskimi.bi\Slz~,
Wf I

t _iii.

I LiłlMlLCi
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6s 0.B18P oJstrzygn<Q.si eSpPil . . ,
, Finansowe, SęnatllWolnegp
Gd~ulska,. 28 '2;" (pał) ..
,
'
irIJmisa.rz ge:nerallny lbeczyp<~sp(}litej polskiej
Jri.lniste~StirMl!lbuiger::' p,rzed wyja,r,de,m tlQ Genewy,
ośw~cinył'Pl'zt1d$in!,'i,clel~)lWi, "Ba.lti ,sche Prl',E\Se", ?e
m.a ' riOOzi'Jj~;)el; ,WGenewieuda'm1.1siEl uregulowl$G

()śtatee,j;,.i~sPFAWr ftOO;US("wes,e.ńatu Wó,lnegoMi':sita ~1t:lJ&ID~'li:a, t1-1. pó<d3tawie ZE1Jwi1rt.ych jut uMad6w"I:tlb. ~tIil;Jad6w, które mają być ZIfl.warte. P.

Mtastą Gdańska . , '.

komli'S~lZ'VY'r.azn ' na,~i~ję. t'e Gda.l\s.K dOoldlde' di()
:!t().IDlsjE\ O&z:kod,owaw:C14 Na}wa,ti,

po;r'ozUfIJ,lenia z.

nLe'j'$?;ym punktem: z pm.l'M sp'r3:w gdlalit.sikJ.cih, ~i;.
dująqlel; ,.si~ "na pOi,'ządku dziaunym obi'1l,f,l ,.R~~' ,.
Ligii NI:\'HJdąw jest - 21dani!em k(1~iś~r.ia "7":'~_W~; .' .
1'.Q11.btidthvy portu VI Gdi!tlwku, ,!. którY, ••
~n~41·
!?owoi!ill,st.anie, nie cZY1l1i roo0ść W~tjąf}F~ ,.
ganid,mgOOipOOarezyrID Pob!Aki' r~: ',\'/ .,.
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Polscy

~

tytanów.
J eu walki
francuskie pola bitew.
fIiJ

parlamsnłarzyści zwiedzają

.':

obiad, wydany przez izbę Jiand10wą i Syndy
cji, ~\'lernej p.l'zyjadółki Polski.
Pa.r~ 28 lutego tpat)
Następnie goście zwiedzili katearę i kat producentów win Szampanji. Toas;towa" ,
Delegltc]R parlamenta.rzystów polskich
kościół
w Saint-Gremy. Część delegacji no ze strony francuskiej na czeŚĆ PrezY9.ęn,<
opuśclła Verdun w.czoraj o
godzinie 9-re j
lamo udając się w towarzystwie deput(}wa~ polskiej złożyła wizytę kardynałowi Lou~ ta Polski i ze strony Polski na cześć pr~_"
parlamentarzyśCi'
nych mncuskich na zwiedzanie pól bitew. cbon. Odpowiadając na przemówienie sen. Doumergua. Po obiedzie
polscy
'N
tO\varzystwie
4~ch
deputowań:ycli~,:
O·godzinie 2-giej poł. wycieczka przyby" Kiniorsk:i.ego. który powitał go w imieniu
'tvyrazU wyjechali do Paryża, gdzie o północy ,Wi~
~~do Reims, gdzie podejmowana była. śnia'" swych kolegów, kardy-aał Louchon
datrlem przez zarząd miasta. Podczas śniada życzenia pomyślności dla Polsia w jej no" byli przez ambasadora Chlapowskiego wrat'i
tria pierwszy zabrał glos deputowany,
mer wem istnieniu, życząc przedewszystkiem dłu. perscnelem ambasady, licznych dziennikarŹy ....
Kiniorski podziękował pobki"ch oraz przewodniczącego grupy par,.miasta .Marchandeau który wzniósł toast na giego pokoju. S~n.
na lamentarnej francusko - polskiej deput. ~.
część kole~ów polskiego parlamentu. podkre> kardynałowi za życzenia 'I złożył ofiarę
uain i -melu innych.
J(~.
budowę
katedry.
Wieczorem
odbył
się
~laj~c solidarność pomiędzy dcputowan.;ymj
_1Iii!.IIll_IIIIIIIiIIIIIIIIIiII!lIIIl!lIIiIiIiIIIIiIII!!i!li"ł§~#iIiiii!iim\llli!lliliNiIII
iIilimmtlllllllili'
liiIiiiIIiIG!liOliOflllm't~!A#iIIi§
liil!!i#Iiil,;lH&!Ii!ii.~=j
*'iIIIliIIIC:;'
iIllHg:;j
;iIliIIl!'iIiU!ialS/!!!iIIiiilI!ilSii!iiIiiiI!IIIlI!iII!IIiIlIIlIIIIlIIIIIIIliIIlilllillllliIIIIIIII.···
~-~-.-..
&t'~łncuskimi i polskimi, w dziele pokoju i po
jedfiani~ ..
Następny mówca. prefekt
Langemn
stwierdził, że uczucia przyjaźni podziela cala
Francja. .Mówca złożył hołd robotnikom poi"
ang.. nazywa odpowiedź sowiecką. na notę angielską.
skim, we Francji, którzy oddali wielkie usługi
"Morning Post" pisze, iż rząd sowi.,
Londyn 28 lutego (ate>
rolIlic,twu f'iancuskiemu.
\\'iększośĆ prasy londyńskiej omawiali' ki może zrzucić z siebie odpowiedzialnośćl "
,.: .Deputowany Capgrave Z'1IlTócH UWl1~ę
jąc odpowiedź sowiecką nil ~notę
a:ngielskq działalność agencYJ, które zatrudnia,' jed~:
'n.3 i :osiągnięte już w dziale współpracy wynj"
k\ Ze strony Polski zabrał głos poseł Ma.. krytykuje notę sO\yieckq, jako niewYBtarcza~ kże nie zmieni to faktu, że instytucje te ~,
rylski, składając hołd bohatetśtwu ludności jącą, niektóre zaś z dzienników określają no zostają w organicznym związku Ę· .rządem 50
tę. jako bezczelną. Mimo tego
krytycznego Vr'ieckim, 11;1 co wskazuje wyraźnie przypa"
mjaS:la Reims w czasie wojny,
wyrilŹająC
gburzenie z powodu bwrbarzyńskiej działał, stanowiska prasa nie wypowiada się jednak kowe wykrycie głośnego listuZinowjewa.
komunistów angielskich, podkreślone
UOŚCl arŁylerji niemieckiej, która w straszny za ,,'ypowiedzeniem układu handlowego au.
sposób uszkodziła wspaniałą katedrę. Koń" gielsko - sowieckiego ani za zerwa.niem s10" miętnem 'przemówieniu Ramsay M a c .
suuków dyplomatycznych. Niektóre z dzien nalda. ,.
cząc swe
przemowienie
poseł Marylski
"I/ł
wihiósł toast na cześć miasta Reims i
jego ników wyra;ioają ob~_,vę, że zerwanie z Mo::
"DaiIy Chronicle" ocenia notę . soWijakiemi cką jako skorutruO\vany zręcznie elabotjf
h.1dnoŚCl Przemawiali następnie senatorowie skwą usunęłoby ostatnie hamulce,
Nowak f Kiriiorski, któn-zy
podziękowali kr~powana jest obf."cme wroga Angljl propil~ mający na celu pominięcie właŚCiwej
wy. DziennIk ten pisz~' In. in...: Ńóia-~;n
ganda sowiecka.
mówcom francuskim za
wyrażone wobec
Pólski uczucia, wznosząc toast na cześć Fran
brytyjskiego bynajmniej nie miała na
Lond-yn 2.8 lutego (pat)
wystąpienia z zarzutami jedynie przeciw
Odpovriedź
sowiecka
na
notę
rządu
szczególnym osobistościom, lecz -w-yk
,iir;~_ ' W CHiNACH GORACO.
brytyjskiego
otrzymana
tu
w
końcu ub. tye
rządowi sowieckiemu . jego zorganizow8n.ł
Fu-Czeu 28 lutego (pat)
godnia
nie
sprawiła
treśCIą
&wą
niespodzianki.
akcji przeciw mteresom br~1:yjskim w Chi!.
Władze Kuomintangu rozwiązalydwie
pisze
o
nocie
~owieckiej.
co
"Times"
Dach, czemu rząd sowiecki nie przeczy ,",'
organizacje chrześcijańskie i ~ożą zamknię:=
następuje' Rząd uczyni najlepiej, jeśli pond::
swej nocie. Rząd sowiecki nie mógłby z"ciem szkół utrzymywanych przez misjona"
nie
tę odpowiedź caikowitem milczeniem. No
przeczyć
p'rawdziwości tych zarzutów,·. jak
>r:zy z chwilą otwarcia szkól krajowych. Nie:
ta
sowięiów przedstawia fakty w świadomie
rÓWll.leŻ
nie
mógłby przeciwstawIĆ i1hzarZltJ
ruchomości szkól utrzymywanych przez mI..
fałszywem
ujęciu,
przekręca
intencje
angiel::
tów nielOjalności W. B:rytanji wzgl~dem SOI .!
sjonarzy zagrożone są konfiskatą.. W koście::
skich
mężów
stanu
i
w
wygodny
dla
siebie
wietÓw. Rząd brytyjski ,nigdy bowiem nie
le dl1glikańskim urządzane są przedstawienia
interpretuje
ducha
prawa
międzynaro
sposób
uprawiał zagranicą polityki antysowieckiej
,~trl11n~
dowego. p<Jdkreślając rzekomo pacyfistyczne tak, Jak rząd &owiecki, uprawiał ją przeciw
nash-oje i działalność sowietów. Na wszyst~ A.?J.glji na telenie Chin. W.
KONFERENCJA ADWOKATOW.
Brytanja :nie
':.-:,::" .
kie tego rodzaju'WJ'stąplcnia dał już w prze wchodziła \V żadne sojusze, wymierzone'p.
Brśtyslava 28 lutego (pat)
Austen ciwko Sowietom, gdy przechynie, Sowiety rrJ
. Konferencja adwokatów państw suk,,: mówieniach swy(!h odpowiedż sir
Chamberlain,
posługując
się
jedynie
znanemi
re~yjnych zakończyła swe obrady. \Vybrana
stępowały przeciwko \V. Brytanji przez mię
~()Sta!a s~cjalna komisja, złożona z przed. powszechnie faktami.
dzynarodowe organizacje kom.unistyc~J
stawicieli panstw sukcesyjnych, którzy Pfze~
,.Dally Teleg.raph" podkreśla chęe ze "Politbiuro",
studjują cały materjal prawniczy i przedsta" strony SOWIetów pominięcia w swej
nocie
..Dady Ne-ws", jak wszystkie zreSitą
'W'łaściwych zarzutćw., zawartych w
nOCIe dzienniki liberalne widziałby z zadowolenieiP
wią go na następnej kónferencji.
rządu brytYjskiego. Dzjennik jest zdania, iż zadośćuczynienie przez Sowiety
źyczetii6~
rząd brytyjski nie powinien dać się wciągną': zawartym w nocie rosyjskiej. Dziennik kOÓF
w spór w sprawie. co do której wyraźnie o:: czy uwagą. że emisarjusze sowieccy w s~
kreślone
stanowisko tego rządu nie może c:k&pansywnych posunięciach zadają kłanll\
ulec zmianie.
wywodom, zawartYm w' nocie sowieckiej.
Paepiłkn9, pwp. t.
T ..
"".":
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Odpo iedt S:, locka jest. bezczelQa
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ale, ale· dobrane to arzyst

"Czar scen,"

.v' fOle~h
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Bebe
.

S!ll1wflych nllI\II11ękize sIny ei'ralii
D~nłe'sB lewi. Atone,

Adolf

. ". CHvmlvJICf Vi dn/(e

MenAGu..

pOlt'lizednie

na

Miedzi:ński,~tpi6zyIiski. ...

11l$zyltk~

-~: ,~IiID", z~ Vii .bot" niedzielę i ~ęta Od.
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.

5 po pol. l m. 00
-

gr. li m, 10 SJt.

UJ m. 20 str.

W toDotę niedzielę I śmJęll! od ~O<lz. 9 p. p.
m. ł!O gr. Il Dl. 'lO, lil m. l)O gr.
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Bydgoszcz 28 lutego ~aw)
W dniu dzisiejszym odbyło się tutaj
zebranie związku legjonistów, na którem. wy"
loniony został specjalny komitet obchodt,
imienin premjera marsz,- Piłsudskiego,

Strug

Do Udziału w uroczysto~ci
zostali: poseł l\tiedziński, naczelny
•• Gl.osu Prawdy". Stpkzyńskt' oraz ru~.....~'"
Strug, który wygłosić ma. podczas nr,'>l"'1lM!ll l!'
ścj oko1icznościo~ - jak się zdaje -

N.T 59

ai Brai.
;>Jlasne~o &.Ql'lillllpOliuienta

(Telefonem od

iAnu~rykańska,
maja rh, przybędzie tu wielka wy
e~ec~k'l poJa:ków z Aime'l'yki, któ,ra wyjedzIe z Nowe
go Yorku w kwiotni,u. We~mie w !Atej m1zi,al okol,)
400 <Js6l>
Wyciecz,lw Zf1bf.twi w Iirakowde tydz.ieil
i zwi~dzi saliny w Wi,e~,ic2ice poczem wyjedzie do
Zaiko,);.<!.Ilego. W związku z tą wY'Clieczką, 2l9.wia,zuje
Dię k.Qmitet obywatelski w Krakowie, zlo~my z Miar.
Ilego g1 ('na osób,

Wy«:ieczka

W

połowie

Obfity hup,
W nocy na 26 bm. niezDJ8Il1i spocoawcy dokonaiM
włalm.arlia <1:0 ltan-t.oifU fahrY'ki sukna :firmy T'rylUng

Syn S. A.

j

W~zoraj

"RozwoJu")

'Warszawa 1 nHlrca"

Zamość

Świadek nadto dowiódł udzi.,ł ~~zert~~~U z p07
śród oskarżonych w zgromadzemu' kun:nmi.
przed tutejszym sądem okrl:Wl\vym ;'07.pr,l\vy . styezl1ern, które miało miei~i.',e \\' HJlt;szkaniu
przeciwko 40 oskarżonym, członkom partji posła Skrzypy, w 'v\·a,':i'z~lwic.
ozpoczęły

się

komunistycznej Biało.rLISi ,?Hchodniej.

Z pośród oskarżonyell 5 odpowiadało
z wolnej stopy, p'ozostaii z więzienia. Roz~
prawy rozpoczęto od st.wierdzenia pel'sonalji
oskarżony.ch

i zaprzysi<tt;enia świadków,
PiarWs2Y zeznawał oficer oddziału Il.
(defenzywy), który stwierdził. iż działalnośĆ
oskarżonych obserowaną była już od r. 1920.

Ślwt1dlr6w 1'Olll

1.

Wniosek prokul.'ato~·H () zarnkni.;<.:ie w
oskarżonycb, którzy odpnwia,
dają z wolnej stopy, odpadł.
\V dniu juh'zejs:r.ym proce& toczy(-: ~,i~
będzie w dalszym ~iq~~u, Zapowiedziany jest
przyjazd adwokatów, obrol'lców
oskarżo.
nych, z Warszawy, Krtikowa i t\Vi.JW;l

"d',zieniu tych

Jak Slię dJO\wS!d uj e nasz kOO'espoodent 1i(lZni:k.i tet.efQni'c.zne zQstaną w>pl'owadOOllle w W8JrszaWije ~ i<JdZi z dniem 1 kW]€ltnia rb. (}I iile R!:\Jd'<1 MiniJSbró,v ootweruID ui}hwałę I(omite.tu EkonO/ID.lilClZ1tlt'-

go. ....

,eWeseRa"

W Mrl17J€lUJm Na.l"OdJowe.m w KT'akowi-e ZIlMIlez.io
no r~k{l:piB teat<rwlny "Wesela" WY'spirańskiego., rI
l'MJly wp!l"a:Wldlzi'e rę·ką, nie!znaną, lecz zaopat.rrony
przY'P;,sk.arold i poipI'~W'kami 3JutoI'{l.. W ODeOC tego, że
a,mi0'S't's1 "Wesela" spaQił nieg1dyś saun WY1sp'~j,
odinaJe:mI()([lY rękopis ma

dJ..a porów.nain'la teks1m dJru..

ZIIl~e.

pozgQnie posłanki
~,,~,man<1'ąItu posedlS1tie-gO na. IDJlej
~ zmarłej w'dńilt:l~jszym pOiSlłan,k,i fufjli 80
k,IODckie.i (nli1i:d~t'pośeJ,skl Zwil.'YlJm Ludowo-Na!l'oiikm'egO) }estdJy,re'ktor iiill"IDY Cegielski, Setwaryn SA.

muilski.

50wmeckiego.

A czerwoniec

"'"

liczniki telefoniczru!l cd glOB V

Rąkopisteatralny

,uraju'~

ietacb ty

11

60 @ztuk 8'%-towej 't>O.żY'C~kJi ZiłoWwej z r. 1922.

dJU:OO

28 lutego (aw)

W dniu dzisiejszym

pruJi kasę og,ni-of,ll'wała" mies2'iozącą się w kantarze
.l Sll"'.';J,dli 7,000 zlotyeh, 70 rubli. w złoci,e, 500 f'ra.nków f.rancus.kich, 2 f.lil"cje Banku Polskiego po 500
sł., 10 sztuk alk,ejl Banku Gospoda,l'stwa l{,raJowego

kOfWla.Il<.,'g(}l

dzień I'OZpl~aw ..

pierwszy

w ,Bd~.lymstoku. PI1m.'1b1wszy 8lkJe-

pienie plwnky, z!O<:Hw.iejo przy pomocy

i

przed sądu

40 ko unistO

Zuń

.

ZLE

w

SOWIETACH.
Moskwa 28 lutego (awj

Raport komisarza giełdy towarowej pt,
daje, że ostatnia zwyżka arty1.."1116w żywno.
śdowycb i innych towal'ó\Y spowodoną zosta
la z jednej strony spekulacją, z drugiej
zniżką czerwonca, ta druga s.zczególnie wy.
warła

na zwyżktt cen silny wpływ.
Sz,czególnq uwagę zwraca - według 1:3.
portu wspomnianego komisaLrza fakt - że ce
ny wzrosły natychmiast po wydaniu
przez
rząd insłil'ukcji, polecającej obniżenie
ceny
produktów spożywczych o 10 proc.
ORKAN NA' MORZU CZARNEJ\1.
,l\'loskwa 28 lutego (aw)
Donoszą z 5ewaSl'opoia, żc na .Morzu

DOŚĆ

weiąt

droteju,

upads$

CZUJrnem ju~ trzeci dzie6 szaleje bez prze~
wy orkan o nadz'wyczaj silnem napięciu.
Jak dotąd m(~n:l;l źaclnyc L wiadomo~%~).
od okrętów, które zlujaow!l.ly się na pełncm
morzu od czasu ze:"'ania się orkanu, ~a
brzeżu w Balkanie zniszczone zostały don:iki

wy

i

urządzenia ryba~~kie

ży

zwrócili

się

.I\'lic.&zkańcy

do whtdz

wyb:t;e..
o

~,ewastop{)lskich

pomoc,

"D NIEPROSTROJ".
Moskwa 28 lutego .(aw)
Przedstawiciele "Duieprostroja.' Qraa
"Sownarc.hozu " , zawarli zamet'ykańsk~\ fTm"
Coopera, oraz niemiecką firmą Siemens UIll0
węodnośnie współpracy techmcztwi.'w, opra
I;:owaniu planów "Dt;lieprostoja",

g • • R.N.m •••• ~.~~.~ •• E.W •• m~

VENIZELO,S POZOSTAJE.
·;,;d·.;:,
Pary i 28 lutego (ate)
"Chicago Tribune" donosi z Aten, iż
,Venizelos porzucił 2amh\.T wycosania się z l.y
cia politycznego i zapowiedział wystawienie
swojej kandydatury przy wyborach do se"
natu
GRYPA NA LOTWIE.
Ryga 28 lutego (ate)
Z' powodu wielkich mrozów epidemja
grypy na ł..otwie przybrała ~ardzo poważm~
rozmiary. ,W związku z tern łotewskie Kasy
:Chorych wypłaciły ju2 na środki lekarskie i
. zapomogi wszystkie sumy na ten cel przezna
czone i zmuszone zostały do rozpoczęcia wy~

...
,.-, -lnistracjlas

~'z" sum ~owyc~

~

"

"

rzy groszB" Ssnatu 6doóski8g0

Uzupf.łnienie

Senatu w sprawie ulg pocztowych.L.'

Gdallsk 28 lutego (aw)
W związku z umo'wą polsko- niemie~
cką odnośnie stosowania udogodnień w prze
jeździe przez korytarz pomorski,
gdaIlskie
sfery senackie zWJ,'ócily się: z żądaniem r..asto
sowania ulg pocztowych, ktÓlreby specjalnie

_5'

objęły Gdańsk.
7 _. . . .~_'JfI

il_7.~rnrm.m1 _BIllE l ' ttl_'F • • I!I~'I r &I"'RV'• •"
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Z inno nastroió ustosunkowaniu
prasy ni iBchiaj.

.J ut

mówią

o przycby lnem

ANGIJJA I POLSKA W OŚWIETLENH.i
NIEMIECKIEM.
Berli:n 28 lutego (tel. wt)
Upl'zc'jmle prosimyP.T. pTcnumer0.ro
,;BorseiO Kurjer" w artykule
wstęp·
rh oła;k~~e zawiad;~anie- Administrsp
nym
:pod
tytułem
"Anglja
i
Polska"
porusza
r .......
dę wrarle niedóręczania ptzez:roznosicieU . kwestję stosunków ari,gie:lsko - rosyjŚkich i
- - - - - . . . . . . . . . . - - angielsko -. polsk~ch~ Zbyt późno stwierdza.
!02WOj~: lu~.J:~,' (;!~~ia. Al. Kościus:!:! . ,dzienn.ik,stała. się zrozumiałą rZ(;l'CZ zupełnie
11 telefoni28:
.'?ti/
413plł jasna, że Anglja' wobec ,rozbroju Polski ,i
uw,
....
.' .
"iMAU "QłJliJPI iP""'U ~
,e-', ,,, l' 111111 państw, bałtyckich ,nie może zacho"'f'ać, sit,:
obojętnie. Nie tylko, troski spowodowane za~
Z1\KOPANE
. Bystre - Willa ~tOs;jed1e" nowowybuoQwana, . gadnieniem:TQsyjśkiem były tu decydujące:
nad potokiem -piłVktle,polo~enie -', poleCI na:r6ctteglarsld nie m02:e stracić z oka spraw
pokoje slol1eczn~ z ,utrzymaniem. Klwhn:ia :rozwijaj ących si f. . na morzu BałtY9 1dem • '
. " Nasze· p'ółoż~ 'bsdzie tem P.()~~
~czna'~ obfIta. ,G~ ;oosld~
9~··{\

dAd

Stanowisko to senatu gCla{iskłe~Q
nuje "Danziger Vlolkstimme", która;~tvf.i,~
dzn iż senat gdallski w
n~jbardziejftna~
ważnycb kweśtja.ch wstawia swoje uZupeti!>
l1ienie w formie takiej, jak gdyby oduznani~
jego postulatów za.leżner,ni być J;l1iały wyniki
układów na temat odnośnej kwestji.

się

doPolsk:i

niesze, :nl, bardziej l"ZCCZOWO tistosun1iow1ij:el>
my siędoprohlemu polskiego. Jest rzeczą nit)
dO.l?uszczalnq aby utrudniaćkierown..ikopl
naszejpolitykizagranioz:nejutrzymarue ' icb
jasnej 'linji, przez prowadzenie dyskusji " w
kwestjach wschodnich, jak to' robią. .nlókt6~
re czynniki pl'i\\vicowe. Te grupy, kttlre Stn..>"
semmanowi często zM'zucaly, że niedość s~a"
tal si~ o rozwój stosunków naszych. ~Ang1j:l\
i Ameryką - przez swo'ją szyden:'ezą inietallll
ktowną krytyke polityki i świata polityc2Tlęlll
go angielsko - amerykańskiego utmdhlajl),
w wielu sp1:awachpolit'Y:k~ zagrani_ Ni~1
'miec.

" mend nt - ócz" litwaków.
z okazji pobytu P6
I:~cU

28 lutego

Vi Polset t5awł obecnie od pani tygodni
"Od! żydowskich rewizjonistów, twórca I~
IJcnu iydowskiego w czasIe 'Wielkie~ wojny,
były dziennikarz rosyjski, Włodzimierz Za"
hotyński.

Z powodu jego przyjazQu, trąby jery"
naszych żydków nie
przestają

zhońskie

tmn.ieĆ, nie przestają światu
obwieszczac.
oto jest m~ż nad męże, oto "typ komen:
danta - wodza". który ~,żelazem chce zakre::ślić g.ranicę państwa i da.niną krwi walecznej
~e

odkupić wolność".

.
Prawda, jak to wszystko bardzo ładnie
br2mi, jak to wszystko jest ogromnie wzni~

sld .

.

Częśe prasy polskiej, uległszy hypnoty
ztnowi 1itwackie~o grzechotnika,
dala się
wziąć na wędkę. Połknęła haczyk. I nuż w te
'pędy radować się~ że ten "typ komendanta~
wodza", sam ,,'Wielki" Władimir Żabotyń.f
skij, wyprowadzi dzieci Izraela z Polski i za
. wiedzie je do Ziemw ObiecaneJ.
Odzywają się więc głosy zadowolenia
wsród antv~emitów, że nawet i dobrze jest,
iż ~ód -litwaków wszczął się nagle tak~
roch i rwetes i dążenie do "wywalczenia że:::
la2em wolnoścr', oswobodzenia Palestyny z
pod "jarzma angielskiego" et tuti fruti.
A Izrael się rraduje.
.

Na

gwałt tworzą się "komitetyprzyj~

cia", semiccy ..skauci" czyszczą nosy, przygo
towuiac si.e do "wielkiego", ,,.radosnego" i
,,hist~~yczn~go" (nie histerycznego) dnia, w
któ17ym "komendant-wódz" zechce
zjawie
się wśród swoich współwyznawc6w.
Czyżby naprawdę Władimir

Żabotyó".

skij pragnął zebraĆ wsżystk~ch, żydów z cale
110,iv>'1,ata i osadzić ich w Palestynie? Praw
rlęrzekłszy, my, Polacy, za wyprowadzenie
Izraela z poiskiej "ziemi-niewoli" - do "ZJemi obiecanej", gotowiśmy z wdzięczności po
stawić pomnik temu mężowi, któryby tego
cudu dokonał. Dzień, w którymby się cud
ów s'tal, zapisaćby należało złotemi głoskami.
na marmurowej wyryĆ tablićy, w historji, w
dziejach naszych zapisac, jako dzień zv.:y"
ch~stwa, dzień największego naszego tryumfu.
Ale ktÓŻ jest 6w Żabotyńskij'?
_
Żabotyński ze wszystkich litwaków,
jacy są na Świecie - ujawnił się jako naj~
wiekszv '\\'iI'óg naszego narodu.
. Żdumiasie wszyscy ci' Polacyzapew:
tle, którzy je~zcz~ przed chwilą gotom byli
~lściskać z wdzięczności tego "komendantawodza" za jego szczytne zamiary, gdy im na
pamięc przywiedziemy
działalność 'N~adl'
mira Żabotyńskaao z owego okresu, kIedy
bo:.vJ jeszcze car~kim poddanym i na Jamach
pras~~ rf)~yjskielj wypisy'wał wszystko t(!.
00 o Polakach myślał.
Dziś wprawdzie Zabotyński wymysla
na· Arahów i Anglików ~ ale wszak nie t~, k
dawno. bo przed' i7-tu laty, kandydując dl)
Dumv z Odessy, ten sam Żabotyński "y
(fzie;niku 'iOd~~skija \Viedomosti" Nr. 8265
~ 12f25 lipca 1910 roku, zaproponował, :;łby
'tvdzi w Królestwie Polskiem zwrócili się

d~ 'rządu carskiego o ~ IJ:rzooiw PoI~

Zabotyńskiego

w Polsoe.

z rzą.dem, albo z nacjonalizmem rosyj::
skim i pomogą mu do przeprowadzenia zupełnej centralizacji państtvowej". Nie bacząc
na rzezie Żydów w Kiszyniowie, "komen..
dant(\ litwaków plaszczył się tu przed carem, obiecując mu pomoc w rusyfikowaniu
Kongresówki! Pod takim to projektem podpi

Jakoś prędko wywietrzała nam ta ołit
dna Iihvacka propozycja z głowy, jakoś pręd ..
ko zapomnieliśmy o tej zniewadze. Więc ją
Zni)W przywodzimy na. pamięć, 'więc ją zn6Wi
przypominamy; przypominamy w chwili naj:
Odpowiedniejszej, w chwili, gdy nienasyoony . ·•...
litwak stalli1! na wolnej polskiej ziemi, na tejsamej ziemi, do której ostatecznego zgD:ębie'

sał się Żabotyński, ten sam Żabotyński, któ

nia pomnc earo\vi przyrzekał.

ry dziś na Arabów i Angiików wymyśla!
Wrzała wówczas obUi!:"zeniem z powodu tego
artykułu Warszawa, gromy na. Zabotyń~kie::
go rzucan01 lecz dziś, po 17 latach, zapom~
ruano jakoś o tem, że jest to ten sam nie..
wolnik emski, co płaszczył się przed caratem,
00 w proch się kajał i pomoc żydowską
os:
biecywał do gnębienia Polaków.

Przy-pominamy to wszystko, byróZt'~'r
wiat złudzenia naiwnych, by powiedzieeJtIl
wręcz, wprost w oczy, że kłamstwem
.)eSt.
wszystko to {;o litwak głosi, bo żądza Iitwat .
cka jest nieograniczona, żarłoczność P.Olipa

kom) aby st1pmi~ Polak6w, 2;y(!zi ,.połącz.'
się

c

:.:-~~~~:<:

żydowskiego-nienasycona.

Adam

Załęski.

.
~/~~j
j

g

Wf

an
Miasto, od którego
całego swiata· zwrÓCone są w te~
na wielkie, handlowe miasto chińskie

Oczy

chwili

zależą 108y Chin.
Dziś Szanghaj sklada

się:l

trzecir';;'
miast różnych: miasta chińskiego, koncesji.
międzynarodowej i koncesji francuskiej. Mia.
sto chiIlskie liczy przeszło 300.000 mieszkllq,i~':..
ców i zam kfii~te jest w murach, któremi ot"."ii(
. czyła je dynastja ,cesarzów Ming w X·· ....
wieku, ażeby ochroll1ć gród ten od bandyt'
Kon~esje żbudowane są na sposób euro
ski, ~ą to więc dzielnice miast francuski,., .
an~li)~amerykańskich, przeniesiony;ch do' ~?::.
rzji. Anglicy i Amerykanie ptzekształcilina:;:{.

Szanghaj. Zwycięska al'mja rewolucyjno rzą'
du kantońskiego zbliża się zwolua ku murom
Szanghaju, w obronie którego walczyć mają
nietylko wrogie .rewolucji wojska chińskie, a
le i wojska państw eUlIopejskich, a przede.=:
wszystkiem Anglji
. Z ust dyplomatów różnych państw, Za
skoczonych rozwo Jem wojennych , wydarzel'l
na Dalekim \V i>chcdzie r padają coraz częś
ciej zawierające w sobie niemało melancholji koncesję międzyn~rodową jedyną wsżyStki.~t;J
wy.razy~ "Teraz wszystko zależy
od losu s~oje z~kł~dy prz~mysłowe, dość. P~ityW-.!.·.•·•.•. ł,•.'
Szanghaju".
me cd SIebIe oddne] one. Fil'itnCUZl, zrunstalo
W tej sytuacji warto zapoznaĆ się z wani pomiedzy Chińczykami i Anglikami,
tem, co to jest Szanghaj i jak~ rolę odgrywa chowali swoją organizat'ję niezależną. Idi~
to miasto w państwie chh1skiem i winterc" władze miejskie bowiem rządzą się pra.w&UI!i'.)
sach obcych mocarstw.
f.'"anctlskiemij
.~]
Szanghaj dokonywa polo'wy obrotow
Pud ~zględem ekonomicznym SzanghaJ' .j
nandlowych zagranicznych całych Chin i do jest zwłaszcza stolicą przemysłu tkackiego. ~
starcza komorom celnym chińskim połowy Nit' można bowiem sobie wyobrazić wiele to :--li
wszystlich dochodów..
ptorzeha tkanin bawełnianych dla odzianiił·
Ludnośt wynosi jtrl: półtora miljonil
ludu, ubierającego się w te tkaniny: przewat.;~
mieszkańców i przeszło 30.000 cudzoziemców,
nie farbowane na błękitno, narodu.· którY
z których połowa jest rasy żółtej, mianowi" prze\vyższa z pewnością 500 nilljonów dusz; .
cie Japończyków; Persów, i t. d. Po ruch 40
Pewien proksor amerykański oblictył, •.
piero idą w kolei iiczebnej Anglicy, AmerY. że gdyby pokryto tkaninatui przeznaczonęąu:·
kanie, Franc,uz! i Rosjanie.
dla Chińczyków, drogę szerokości 20 m~
Szanghaj połączony jest dwiema linja rÓw, to droga ta stanowiłaby cllugośĆ rOOqu.iL
mi kolejowemi z Nankinem i z Hang-Czeu t jącą ~ię ~. odległości ziemi od księżyca.
a przY5zło~ tego miasta przedstawia się oh
\"'1 1885 T. było tylko 3.000 cud,zozieiJilf
brzymio, jeżeli mierzyć się ją będzie nieustan c6w w SzanghaJu1 dziś, jak: już wzm'iankowa .
nemi postępami od niecałej poiowy wieku do liślny jest ich 10 raz? więcej.W6weż8S by'
konanemi, gdyż dopiero od czasu wojny z u lo tylko 300.000 Chińczyków, a dziś jest . ieli
pjum.
:5 razy więc.ej.
'

1
zal
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lil
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S.iętu Dowbarczyków.
ODBĘDZIE Sm ONO NIEll ~Ą: '13
Z3a'ząd

Coo.tiJ.'alny StowaflZys>zerua Dl)wbocczy-

ków"Ru Oh<wi9Je Ojczyzny" zawi3ldamwa wszystki'f...n
byłego I-go
Dowbór-MuŚiOJiekiego i

kolegów !!:

KOIl'pllsu Pelsk:iego gooerała
czl<JllkóiV Stowarzy,:;zenia,

00 pl'Zypad:a.jący w roku bieźącyi:'1 obchód 10-ej 1'0czru{.v zak{}ńcz:enia~ walk z boł~zeWiiikami w d!Jiil

11 m~Lca,

został przesunięty na dzień 13-go ma,,'·
ca, jako dt2iień śwIąteczny. W tym ta dniu 13~go mar
(.'6.

odbędzie się

w

W:rurszawie

Ó

gQd'Z, 9-ej rano., u-

~~ ~WQ .. mwdIr~

..

~.

:Iw-

:MAR.CAi "

l~gÓ\v, Ol'acz WaJ.n.e ZBbrame C1!~ .~.
sze11ia DowbOtrczyików w saJOOh ResursY ~
ski.ej (Kl'akowside Przedmi~19> :la". OOJ ił. w ptzed..
dzień -c,hehrou rocwicy, tj. tV dniu 12 ;wa1l"OO. ~.
d@e si..~ posioownllt'i dlelegaiów Z1iI'Ządó\V O~ l .
c

Kół IH'Owilncjonalny<eh.

Info~cji udziekl. &lłkl'etaJrja,t ZjM.du

od p.

12 do 13 i od 18 dl) 20-ej cGthi.enni'EW' i!iIe~ fłW-.
WaJ."e.Ys'1:enia-Nowy Świoat Nr. 40•. tel.319·~7.
~

. ... ~.
·,;.~s,:_

. -~11 5~.

~*,I~I!!!tr', "~

f.1 'iil

a;::u;:u...a

"RDL::'VI'VJ'-:- Wtol'eK,anlirl"ITIilMa 192T

wrmnw::r:r=nra'iiW5\lll"!'!

nJ1!lIIUi~aill'ftN"!NA'WSW'f~

r..

1IM1~~~.WNmU'.1' ~l"t"

l1li

II
CmGANIZAC;JE SOW:U':C'Kk:E BUDUJĄ
, ŚW~Ą'l'YNIE.
Ogł(Jc300llY pl'Z8J. P,l'/J.wdę wypadek wybUll(}wa,IlJi6. (l,eiI'Jtwi prze;,; s()wie,t iwzacki na Kubaniu wy-'
.wołał 00 klmfJ.,cll pl'asy sowieckiej 02.ywionl:\ dyskusję. Redakcje pismmosbE."\vsl\ich ntirzymaly s·zeteg ldsww i denuncjaoji, w któirych jest m()wa o
boo.(JiWi~ clJU'1l,,'wji przez oirganiza.cje komunistyczne.

eks)1l?dych ka.l'ną
1)0 !i.mien,j Balulna u,Jw{,dZ:l.wo {lbjąl ntalflr.n GOi'sZJkow, któ"y zndjduje ,,'i;; .)11eCllie na. Jawie <J.ska t'źony ch. HBs,ztę podsą,dny;·h. w liczbi·p 41. stal10wią osoby, o3kal';~oll.e (>
u,kryw';,1' :(' pow<staI1eów. d{)8ta\rCzr~nie im beoni i t.p.
Kilku oi"bltt':;')lIym g1l'ozi be;t,w",glr~tlnie ktU'a śmierci.

.

OPOZYCJA CZUWA.
Dvia 24-g,' lutego rb. odbyło się w M{j.gikWle
zgl'omuc:Lzenie - t. :u\v. Alkty;wu ozło,nków Moski'ew-

,W

Sl7A'l>l'egu. tyc\h

przykl-alCiów z,asługuje

na n-

[Wagę

wy/pooek. pod&ll,y rH'zez KmsDlą Gwz,i,etę. KoreSpoudent tego pasma z Vi'ladzirmh'a na IGaźmie
(lonosi, :r,o komitet l'o.jxl'tniczy wiel!Jciioj faliJ'yili WlWa
rów !J;lla:watnych p. n. Awanga:'ua Kom'UTlJistyc.?..na
:zakończył wliaśnie bud-o\Vię cerl,-wi pod wel7Jwan1em
iw. Mjlkdaja na terenie :!1i1brycznym. Budowa c€iJ.'\kwlit
~ah :;; Jata, prz.y wspóludz.~l1ile wsz,ystl~iloll
robo.trukÓIW fabryki, w tej ldlOl1Ibia niektÓlrych kQlIDtIDi
lłItóiw. l"o ukoD:CtZendiu budowy odbyło elę UJ.·QCiZiySitle
po&wi~ellii.e OOIl'lkwti pt'>Zez bislk:upa, któwy ~ailnie
;wtym celu pl'zyjecha.ł li: Penzy. AdminLst.r.woja fa.,
bryki wysJ;al'u po biskupa na dWOl'Zl8C kole.iowy samochód fa.blt'yc21uy, zM' chór robotni,czy poW!Hal bis.k,upa ślliewem pieśni reUgijnYic,h.

PROCES POWS'l'A:t\tCÓW.
W sowieckim sE(.clz,ie oliręgow(YllJl w HobrujiSlku
!IItl>Zpoczą,l się

proces 49 olBób, ookairrony,ch o ućlJzlil3.f
iW aikcji ptJIWsta.rf.l.ocooj. Oaw)\end, w lii.clZ!bie 8, oo~e...
ltieli dl) cd,().zia.łiu powat'arflClzego atamaoo Mi'chała Ba.kuna. .Oddlzdal ten dzialaJ: pt'Z9C1twko wlMlizom 00;wiecddtm na te['lemilie

Oka'ę;gów:

Bobrujs,k,iego,

l'ewakJiego, . Mińskiego i liozy;l1siM8igo

Mohi-

IJd końca

1924

~ 1rollca. 1926 \l'OKU i. dok01:lJa.l sZilIl'egu napadów l1a
iliPółdzi!e~lldlasO\VliieJcJkde,

ooIW1Le~e, p<ltC2ltę

pa
Na cz.cle od!dIzia.łu stał altamlall BaJk,oo, w~~ty do niawoli podr-

maja,;tld

rroata:bki i POS:lJClOOgó1nYlCih

komu~11istów.

::'w' "pt)b'iągu
1':lrUPA MORDD!tCA WYRZUCilr p'RZeZ 01(1\10,
WAGONU.
Nocy ubie-głJe.j. ·alOlr.onano :aucbw,a,la.go ·napa.dlu
~ib\lIllik<ó,Wego . i mQ~x1emtW1a w pOClLąg1l.l., zd~ŻIt'lijący;m
at B1ah!gost.ołlw <1Io'.waIl'sm.wy.
,.Vi,: W'8ig1OIlllie :U~ej1,cl.lasy poicDi-\!g'u OSObOW1etgQ Nil".
~16 .• j~l\a.ł do W~MvIy Uir.zędlllitk dYit'ekcjd Lasów
~1I\V'Q . !b:.'WJet.;r) Sta.n.isIJarw GooollllSIm:.
..
. ....... . .'~ąobąwę.JJi~kę, zaw~erają,cłł .'
~), i:rtf~\.li:t6i:rą 'llliat"'~łaciie;i1o ·~anki.1 •PQ! ...
. Na. s:ta':qiji:;'.~jOJiltkitw~~h:iaO' W;agonu.jaJ~:ta~ .
~e1ll:!Dd'C;Zy pa$ia;Ulę~'" ,"
",
. ' .
.
. '~y Podą~~'łi~ł ;wpęłnym biegu,tajemDliczy
paeatelr rlZucil S!ięna urzędnika i ja.kiem8 tępem 00'. il'~:iJeiin.oo1 mu kiiilika udeir,.,eń w głowę.
,?,odioikQilliamaumOO'dJu, bandyta oiw()\l'<Zył Q}mo
!Wag'Ollio.l iwy.rZl1liCH.2iwiloki

Zwłoki

te zna.leZllono

zamordowanego.

pomię\llzy staoja<ml Dut!:

czas j,)óJej z uh/'n:e!;

G. P. lJ

j

llU&I<:PIJi,.'

(}Jd-;-,j;tlll "

'U7.S[JZf';:.,ny.

p'l'z~myslu

r()syjskiego.

•

J

Oto wiąza.Thk·a, mała. tych w,l'a~.'t'lft; jakie (j:.
dnflsi siti przy czyt.:1niu "Natio".
Ja.l\,i-e pojęeie bt)dzde miał pl'z.eeię1.JiY Gzy.tel
ll.iik z:1gl'a.nico" ?.a.fJ'Oznaj~tA: się z POb3ką z pJowyżs7Jego komp1clksu
Ila.g-l'omaod,zonych l'ał
szó;,',v? Ti\'lifi napeW110 te llismo wszędzie; gdy:~
Jest wyda.u,e duzym sumptem, w c.ztCrl'oon
!l;Y'kach, s'Pe.cj.a.lnle ]JOC'VillZQ'H1CZOne dJla zagraJ].'<).yl Nli.e jest to wydW\\o"ńictwo mdnej wI"Of&ieJ

t.RZECZPOSPOLITA" omawIając mmeJ::
a ,jednocześnie i
w,!TWody przywódców mniejszości narodu"
wych na tamach mjesi~cznika."Natio"~ kreśli
h\.kie uwa.gi:
szQś'civwą, politykę rządu,

Marluja,
lUa.ica.jąc

wdęc

je

naLUl'łlln,jl.')

na

eZlS!l'nO,

j,-

nam pI"OIpagn.l1dy, wydane ~rariicąo' a:l.€tw
P.ułsce, w Wa'I13~aw:iJe, Jw.d ok.ieom władz, pafl-

uroi:

Kl'aj()łlNl,z

L'tu'cyzabav'vmemri g'rot€s!ka.!Dl, licząc \y tem wlil:hll1 na naiwnoM i rueZi[l,9,jomość rzeczy c.zytaj.ą.ooj EU1'i)py. Z całej polsk 2
zos'oo.wtają, nam łiUlSka\vd.e tyJcko b. l{Oil1g1!.'BSÓW
kę (bez Chełimsz<c,zyZJlly w dotdarUkul) z KJrrukoW&I1. Pa.rd:on! s.enator R.rv111 HU/sabach, opiSlljątC polo&JelDie memców
u nas, twielrdz.i Tha
str. 42, ~e KJl'eików, Wa\I'lSza'\V1a, Kal1sIZ:, wblJ,n,

Płocitt i .WI1etle iUIllYcth 1l1,iast 'zostały

za:loŻ<lne

p!l'zez niemców i, że "kb l1il'.mie(~kł charaktor
- jak pit8Z'EI . - wd,dD:czny jest po dzień dlZii.siej-

sz,;y".
JaiJtz t9ll'ytol'j,um, taik. i z. luilnością,. "Natio." podaje, :lic l'a,z,ean w. Polste jest. pr'wSlziło
14,5miljonóvv lUtd\llOŚci, i:lta'll'O'wJącej mniejs.Z{iśoi lltQl1.'odowe. Na I1dZlBmUe pols1,p, ludillloM
w.ypada w~ęc Ilii!elSpeloo POlOlWiEL, 50 proc. Trzeba
PI1'zy~ć, ~e lla.k f13;łszo;wać
sta.tystyki nie u-

stwowy:cih I

.

o.wodla

ludu .

Organ "Piasta" .;WOLA LUDU" ·111>11
sze:

'.

"Lud }Jołslk.i wy1dal z hienie - za· pOl9lił....
VI" ID Boskiej Opatrz.ności taiką, 'ZJ1akon:iJtt./,\
jeduostkę na llZ'8sy po.cza,tJków bud.iorwania. .POl
sk: od.rodwnej w Wincentym 'Ii\THo.si:e.
,
I wsz.y.sLikro co na wsi polekiej uczc,i'WJt), ~..
toHokie, niezoo:1sze,wicztaJ:eIJliech .idzie· 'm. tjrim
s-ztoAl.nda'f{)wYIll synem ludu, skła(b],~lłJc na jęg<l
llUil.1kiir c~a\l.' i ,zas.z~zytt woooo!"

miały na!Wetprzedwojenne rz.a;dy·zhbOl'(!ze, jak

tO !!'!Obią .o:oecU:leobroflcy.. "u,ci-sittanęj"mni-ej~

sz;().6cd~.

.

. . . . ."

. .'.

.

. Os1a:w~onO: hfstÓll'j;a IłoxVaj,sk.ie.go jest 'nie...
sp<ae~enie<m pewny.cp momentów d!z.ietjowyIClh Pols.ki w· porÓWUJian;iU z

wi:nnetril.zaledvvae

tą histoll'ją Podski, .jaka, sZkJcujs" dla I'JIlig\l'a.11~
cy pp. CZleu:Ik!arwskd, Grunbaum, H!lJssooch i inni. Wfl<zysttko 00 mamy najlepszego. 2iawdlz1ę

Bogactwa naturalne, kuł
a Się:rajat.ycze,w odległości SUO mtr. od stacji.
tUJrę, przemysi:, hanruel ~ im maimy do iju/WNastępnie bandyta, nie do·je'~ają,c do Siedlec,
dlz:ię.cllenJ:a. Ekspansja polska, naturaJ.nie, rui·
iW,yskoof.ył 51: J}ociągll . i. pod oSłoną, nocy 2lbiegł w
szczy to wiano, jalkli16 wnioołla nam mni.ejs:z;ość
Ddewi8.dom.ym ikdJ6ll.'urn.1tu,
pl~zy powstarndu Państwa P01Siklil0g.o. NWW1t
Zwłoki lI)am'Ol"d'O""lanego. prteWli&zilOlliO do $ies.krzY!W1'c:LzHiśmy tyeh
biednych l}l,aloil'1lS4nórw,
miaitycz. '
z~mieSlzkUJj~y-ch wbl.a!:acll
pins:J{k~h, jaik
P:OOli.ęd!zy Wli6ał z.e sobą Gadomski naIl'azie
1..V'fierdJzd poseł JeremiJcz - "gdY"6 poiLityka gos
U§JtaJono.
ptlidare2la. pwstJ\v1a. OOJllroWllicde slkd.e1.';OW:a:na jle~t
przeciw hiiałoll"llS'itn;OOn".
' ..... ,ij*'IH_ _ilWW' ..........1III!!IIII1!IlJ.~~~s~

cztlmy:mnJ'ejszościom.

me-

Car;Q:...fiOfi,jska .. ŹDU" Pol

ęZf ,~ Clajkow*a past córką zabitego przez bo~slew:ików
Mikołaja II t
.
..
· ' i

ski{'j C):g,ll1iZftcj: !\nmuni,:;,jycznej. Na 7,~;t'ouJadi1~h:;
l.ym v:·~.enJó\\'iI llujblij;sz.y prx.yjalCiel po1ity'CIZ'lly
~talitl", <:zlot'!'c;l, Komitetu Centralnego P. K MołQ~
tow,,<tć·JY
~refe'l'{l'waI wyniki
oclbyle.j pI'ze~ dwQ"
ma t,yg'.~dl);i,rlmi sesj,i lłleuEt;mej C. K. PtlJltj!i. W; ewo.'
im Pl'J..,·m6\vienJu M(llDtl)w po·lwyl nacisk na akcjI;
!l>llOZyC)J, która, zd~mjml1 j~go, poclr[(l.",j gtnwę w kll'y,
tyooną dla usbroju so<wiecMego w 110sji
chwillę,J
pel!"ując hasłami detlli1.gogiczneu:Li
w l'otba,iu !tasla
o na~J'cbm.i~tsłlOwym oDnii;sn,iu cen na WY't,WOil'V

. ' .I,WARSZĄWIANkAt pomiesz'bz;a 'ił,T:
ty!;:uJ \V~;t(~pny 'prl$la Dl!banO\vic~;któregj
uwagi n.leI stanowiskiem rząduzajętem W'zg~ę
dem komjqji administnvcyjnej, są wielcecbo
t'akti;;rystYCzne.

.

B.ęd?,il!l nielJl1ała, 5~kodą dJ.a

KJr.adu ..:.:.

czy•.

tamy --- j'MeH ;f.Ik;ut.kJiem st.am.<)wiB.ka, jaikde~a1·
jąl RZi\d wQbec: I{,omisjd Adminishr8icyjn.ej,· Q.
pó~ni się oot8iWo<1a.wstwosamOl'1ząPJoiwe.MóiD.a
i roaJe2y wszelako wa..lą,ć P'l'zyt€lll'l pod

.uwa.g4, .

, ~.., pru'ca dIoty-cbcz8.S'O!Wa ~omisi~ Adlm,~~'
c,yjnej n<flld tami uBtBM'lami doprowlaldmihl..do:
crlahoQ'atu' tlalk nied(~jry",'Lłeg0 fi, nUiw0t nUl€~~'

pi€cznego, JIŻ maJ:o j.oot W1idoków, ateny Rw)UI'
wplywBIIll sW;Q.bm na J;efW1i,cę m6gł w rYChłym
o7.ł!sie ""Płynąć 00' zaswniczą :;r.m1.amę Od.~
dnI·ch pr'{»jeikt6IW..
. . . . .' . ' '. .' I ' . ' •
tJdlf/,l'etrlmiEl<ni:e a ohoćby ty~:lt{) uiirudi11ń.erue
j·titi'01'Dly. pil:'awa.wybcn'iClze.g'O:rui~.·da. sięoorOinJ~
i!:Qldnym 8Ir.gwnentem.
t;:~lij.
~~itlilSltlmlll
'<

-

"

. , '

••'

g,W
•

oo.rska,o. oddział Ł'olyszaw, !»,owadzonYPl'zti

kómis€tl'za Abwahatmt Jurowskiego; .. ' .•.. '
- ,
•
•
'D
k-'
"zadnyc"
h"
..... "Zn~c:~~a.;;C~~~Ć1110na:rc111st6w
rosyjci
$:. CZB;.ikows ~a !Ue zgłasza.
!;rurowski2~strze1łł c;ar~ła. ezęrw~"
skich prze~óna:ila;·Je's.t do tej c.iIi, iz na~" pretensyj politycznycll,zada,~ala sięSkrOffil gWatn'dzlsciClali .sltlwę .doro'dzIDy .•.. Mi:k:płs.t}a.
1llłodsza.~Ór~a 'ce;ra Mikołaja U"flo; :wielkaneD,liwarunkatuitycja, kocha 'swegermQża, . Anastazja otr~ymała postrzaI.w' Ptawe.rii.
ks~,*na Anai>tazja. ~y,je;'
'. . ..'
któryuw~za.się 'zar-'olaka,na pytamezaś .~ik i poczęła: gl?śuoplakad.
..' '.: . . .
. ·;;·"':WieT~i.r·wto.nię~Ylk() oieJl111i chlopiJ:t11 z. jakiej. pochodżir{)dziny, phni . Oz. 0tl~~
'. Łotysze dobili kol1jami carowąl~tę~jł
syjscy,·ale ~'vś.r:~d;ihte1igeIlCji 'na .. emig'rac.ji wiAda:
cę· tll:"\)J;lu) Tatjall~ lekarza carsk;1.ego idwu
'aa!\ltantów, . . .
i:
Panujt{PTzek()name~ iz. p~fCza.jkp",~ka,
Z car~kiej'ł'
.ptl1iębywają~ai ol1~{iltlię. w NiclllczęoI1,, pom3"
To sam6 twieJ:dzą cztery~amy dwói'~ '. . , 'J~<łenz tołnierzy tiucił naA~as~~iQ
'JllQ,ufzędaw,ch' Zapil:ze~.zeń, jest "carską skie,które przyhyly.:dOBęl'lin~r;'abssPtaw... trti,Pń carowej i.w ten sposÓb uchronił ksl(l~
~~k,ą~ ....• :~,~,:!~l .• '
.' . ....•..•... .
. ....... dziĆ,#zy.Natas~a j~sf: autent~c~n~~j~1ką niczkęod śmiell'ci.
. . . "..... WoKót;~~l-sł&Qmllej istot v: przęaziesię' ·tsięzpiciką.· ..<' .
Gdy w g9uzinę potem Pl'zY'-iecbllł samo'
nl~ wszęlki9h'tlr1tl~yg; Jtt6remF" ją ... oplątu,,~
.ProtokÓfy;;splsarie pn;ez rl~dadlriira~ .. ęhód cic:h\fO\YY po chlła pOffiQrdowanycn,l;i,\
j(dzisiejsi-.jVl~d(ry:·'Rbdji,orazpretelldenci łaKolc~akai'przezbolsz0wik6w, nie ,wy" je slJaliĆ, niezn~ilcziono b.'upa.Anasta~ji;'Zr:Ji
Ciocarskr~j;;~~~lly;)Zarówno dlaledtiych, 'mi~ni~J~lT~ęi1i~:Allasta2ji w H6~bie zabitych. nionq dziewczyną zajął się były' pOruczniW
., i ·dla'.d~~gićli' ~*nasiażja, jestniewyg~dn{1.'azł?nk6vłfodZinycarskieJ~ \Via.domo, ze w Czajkowski, ukrył Ją, '.\n.t~p.~Yw.!'"
>,
..... Nlc''ii~co!l~hYi~Jszeg9,j~k~~iyWcz .. llpcyz'dplń ' J6.'ua.;17: lipca 1918 rokllwkl:O~ , do Japonji i l101jlubił.
J;Airi,<{lq~l1011t.ą,,~t.l.i~!~t~ę. · . ". .... ·czMłd.ó.'4Q~"W
~~hJa.mlnie~~k.
~~
; , , .' ,,",' "<",' ' - ; '
.
, "
..
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a,jnowsze zdobycze wiedzy lekarskiej.
Lekarz bywa rue:raz w morności usta
lenia przyczyny choroby przez zastosowanie
pewnego' środka, ktÓlfY sprowadza polepsze,.
nie lub wyzdrowienie \V domenklaturz€ lekar
skiej zwiemy tp "ex juvantibus", to znaczy:
l..z tego, .co pomag~.". Jeżeli dawniej np., gdy
urazka zimnicv nie znano jeszcze, zwalcza"
110 malarję p1fZy pomocy chininy, można by
to stąd wnioskować, podając chininę. że cha
dziło w danym przypadku o zimnic~. Jeżeli
?! doświadczeniami wiadomo, iż krzywicę il'
leczy~można z jednej strony przez stosowa"
ale promieni świetlnych, z dmgiej zaś przez
pożywienie, obfitujące w witaminy? można
stąd wyciągnąć wniosek, iż brak światła i wi
tarniny stoi w związku przyczynowym z po
wstaniem choroby angielskiej.
Nowe, wysoce ciekawe. badania wska
zują swoisty zWIazek, zachodzący pomiędzy
światłem a pożywkami. Przez bezpośrednie
naświetlanie udawało się w ohes!e dłuższym
lub krótszym usposobien~e rachityczne po,
prawić. te znaczy kości miękkie lub rozmięk
czone przysposobie do lepszego "'JTzyskania
wpd'Qwadzonych z pokarmami soli wapien~
nych Braki rzeczone wypływają stąd, iż ze
względów wewnętrznych, gospodarczych, nie
zawsze udaje się wystawiaĆ dzieci odpowied~
n'jo długo i często na dobroczynne działanie
promieni słonecznych.
Ohrcnie więc ,poddaje się dzialaniu
tych promieni pożywki, bierne dotychczas
w zwalczaniu krzywicy, wyposażając je we
wlasności cechująree bardzo bogato w wita~
miny opatrzone substancję. Własności pod
wpływem długotrwałego działania
najbar"
aziej skutecznych promieni, a mianowicie uj
trafiolekwych, są tak potężne, że o wiele
przewyższają 2'\vykłe, obfitujące w \vit3.miny,
Dożvwki Poddu\vano działaniu promieni ul~
trafioletowych mleko sPToszkowane ikonden

sowane, którem osiągn1~to zupełne \vyzdro;
wienie dzieci rachitycznych w przeciągu bar
dzo krótkiego czasu. \Vyniki te ustalono za
pomoca zdjęć roentgenicznych.
:\żeby osiągnąć wyniki bardziej wybit
ne, poddano zwierzęta żywieniu, wy\VO~ują~
cemu rachityzm, a więc podawano pożywki,
ubogie w witaminy, Dla porównania poda.wa
no zwierzętom kontrolnym olej lniany t na~
świetlany
promieniami ultrafioletowemi.
Zwierzęta te, w przeciwieństwie do karmio:>
nych olejem nienaświetlanym, były wolne od
ra.chitu.

Co

mieszanką mleczną. Ściśle

IWzeprowadz()~~
kontrola, poparta badaniem krwi i zdjęciamfG~~
roentgenicznemi. wykazała za\V"'Sze P'rzeci~

c;;

rachityczne wła~ności mleka. WartoŚĆ
..
doświadczeń podnosi jeszcze ta okolic
że pożywki, naświetlone promieniami ul
fioletowemi. zachowywały swą silę
przez bard2:o dIugi przeciąg czasu.

Niema takIego okresu w ciągu roku,
w którym możnaby się czuć bezpiecznym
przed zaziębieniem. Pogoda bez wzgIędt: na
to, czy w czasie lata, czy jesieni, zimy, lub
wiosny, przyczynia się do tego. Jest jednak
znamiennem, że zaziębienia stają się częstsze
i silniejsze w porze jesiennej i zimowej, gdy
wszyscy spędzają czas przy ciepiym piecu
lub dążą do kinematografów zami8,st do par
ków.
Z:1zichienia chodzą w parze z tłumem.
bowiem w każdym z nich znaleźć. przec.\ez
można osobę zaziębioną, która nie dośc je"l!
ostrożną i nie zakrywa ust przy kaszlaniu
lub kkhaniu. Oddech takiej osoby jest nie
bezpieczniejszym niż przeciąg z otwartego
okna.
FaktycznIe dZIsiaj lekarze skłonni sq
wie,r.zyć, że przeciagi są nie szkodliwe. Jeden
z hich poszedł tak daleko, że uważa~ odmro
żenie za jedyną chorob~ wywoływaną przez
chłód. Mimo to gdy wychodZISZ ubieraj się
c,ieplo, Temperatura pokojowa nie powinna

tór~

'.>

j

J

nale~y wiedzieć

,,,-y

*'

powy±sze pocli0d2ąJ~,

4@

ZiWYCZ",j prze,sądną. 'Wi!:'rzyla w ,euda" dokonyv/ana
przez BJllerykani:na, przekonawszy 8dę, że robi on
:r:z€>Czy ktÓli"y-ch me każdy mógl: d'l),kQn;;.ebez udziału sB: wyższych. Ni,e tl'~fil:J,a zq:pominać, że w o>yym
CZlaSi€ nic jesreze nie wiediZi,ano o spllit>}~"ystY'C?lllyeh
Społszc?Jy-t d!la "Rozwoju" Adam Zalęeki..'
folkusa.eh, któ'l"e dziś są już zupełnie wyjaśnione.
Policja p8iryska za bmeciego Napobona IIlilla. WSlzystko, co robił Jum bylo zupełną nowością, a
la równie-ż takie S3JIDQ u,rządzeni.e . jalk i 2Ja piJell."Wtego, w jallti sposób wykonywuje się podobne fO'kuRzegQ..Sz,piegów miała 'iV'Slzęd:me, ro=mle się samo
sy, nikt jeszcze wów.ez.as w Paryżu nalWlelt nie podej!l"ZJe:wat . Jak ~ię później
jaśniło, Jum w swej
p:rze,;;; się, że byli 0il1:i i w domu "czerwonego ksdę
dla". Wi<e&;or€tIll tego dnia, kiedy hrabma VilUa.marobOlcia posl'ugiwał się brurdw prostem1 środJkISJmi
rji!la oo.'Wiedz;il]:a hrabiego WrulewBkiego, wiedlzial
i dlat9gomotność zdemaskowania jego OL~siwby
e.n już jaiką komiczną scenę l'ozegrał ze SWDilIDl
ł!a bezwzględnie wykluezona, :p,JFniewaź był on na.
gośćmi., wczesnym wdeCiZ.ocem, ks~ę Ploo-Plon "tyle sprytny, że seam.se swoje prz-eprowadzaJ:Iliie lpmypomooy Viviez'e;go,
nacwj jak tylko w towa1'lzystvne cesarz,owej. Of);arowyw~l\!)O IDU tysiąf:{\ za to, aby się Zigodzil przePo Kilku godzinach, gdy Wf:Iilewski z\wódJ: się
prowadzić swoje wywoływ'anie duehów w l~psz.ych
po illtol'wacjędo polieji, ta {lala mu wszełkie
kołach Paryża, Odrzucał on j'ednak zaW8'ze podosreze.g6ły. rn:Il'ożliw~:ają.c W ten sposób ro,zwiąmam':e
hne z'l,proozenia. -..viedzdał Ixvwiem, że cesar.wwa Wole
,ag~d1d
niewyja§nionego spotkania. rzekomo m.q,le soh:e niosi'a, iż służył tyJlk.'D jiElj jed:nej, i że prOOz
jQi{l.ego miejl:ce między cesa'I'wm i hrabina, VjUa.
niej nikt illlny nie mógł zdobyć jego zasług. Wdedz,iał t2.kw, źe cesa;rzowa szozoC'irze wynagradzała.
IV.
mu pie!Jiężnie wszelkie straty, jakie ponoSlił odmaAmelr'ykanin Jum mial wowym czasie 18Ft
wia1jąc)
p;rzyj~a pl'w.:Lkła,danycl1
mu Z8.t0hęea
<lkolo '·ztel"4zi'\lstu. Była to jedna z tych chudych;
ją~y~h
propozy.cji,
żylastych iii'§'llIT', v; kt6ryc'h oorazu roz]}O,znajsmy
\1\'ażn]eJszem ponwd wszystko było dlań to, że
typ-owef,'G yankesa. Mial on tylko jeden cel w tyciu:
na B€:J.lli:ach, w których nie brała udziału eesall'zog1'O!ll12.dzić pieniąd.ze a do.I{ąd cieszył ;;ię opieką cewa, me był wolnym od O'hawy zdem;ssk()'W1ania.
S&"Z<lwej. nad'zieje jegD nie pozostawiały nic do tyBył przekonany że obecność wysoko pOSiawli.onej
cwnia Jl'O!D.iewart szc.wdrohliw&e osypywała go ona
osoby, ni.e zdra.dzającej llajmniejszego podejrzenia.,
pOOal"l.:mkami i nagrodami pien1ężn~mi.
CeS&rrow:a Eugenja była wogóle k<Jibietą, IIll't- zabezp1i'cza. go P,.zef ewentualną możnością odlkryW ~ ie.k ~ ~ byŁa. na;d. cIa ~wdy. ~ i:!. nawet. ~eć .wogól.a
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Doświadczenia

Ameryki i stosowane były już w rozmaitydi~<
klimkach krajów zachodnich, wyniki zaS o.:b:
trzymane wprowadzały wprost w p~wrfo
Ssawców l"lchitycznych leczono naświe~':{,

o

zaziębieniu

-::-,~-

wynosiĆ wlnęcej Jak 16 stopni R.Sucnt; g01,"tGi
powietrze szczególnie źle wpływa i w"j'W1)l;i:

(fe

tuje podrażnienie nosa i gardła. Dawnięj~~
żywane czajniki do herbaty, oraz piece
chenne wpływały na zachowanie pewnej
ści wilgoci w pov,'ietrzu, obecne
gazQwe i paTowe wcalę nie zacho\\<-ują
zbędnej ilości wilgoci w domach
ski ch. Niektórzy tylko zadają sobie
stawiania na radjatocze naczynia z wodą.
napełnianie basenu wodnego,
znajdu
się, w piecu powietrznym.
Jedzenie bywa drugą przyczyną
niej wrażliwości na chtody zimowe.
że trzeba jeść więcej niż w lecie w celu
strzeżenia się przed cblodem, nawet
spędzamy większość czasu w domu.
owoce i jarzyny są, drogie i dlatego
winniśmy zapominać o wail'iości
chleba pszennego i otrąb, które
dużą ilość soli minel'a1ny.chi pr:ze,:iw'dzial:~~.
.0

dolegliwościom żołądka.

teru. nie było mOżna ailiy na dW(J'X'Ze, w o~cl
monarehy lub jeg(J małżo.nki, rozegID! się sKand8..1\·
a vr"I'azi~ OO!k..rywa pra'\V"Uy skandaJ byłby nie~
ny prz,y Z'cLemask{)\Vlaniu jego fokusów. Jeśli seaiJSY
QdJJyw8.ły się u cesaTZQwej, to ni~1iewd zebra.ni. tt6 .
rym pozwololllo uczestniczyć w nin];1, bYli 'f11OŚ~ tle-:
sarZOWHj i gdyby jakis gość ch....iJM W)1Wo1lM skandal w ap8Jrtamenw.eh cesarzo'W'ej,' - byłOtby: i6i cHa.
niej ba.rdzo przykT1em. Juro był WlObec tego" zupem<l\ŚCl zabezipiecrony od ewentu:ad:ilego~'
wrun:i.a.

Q

W kill:ka dni później po :i;ajŚ'ńu w'. palaoo,,~..
wonego księoia", amerykanin ~-mall~ .Qd P~Q
cia de Moml, w którym tenoo prosU go ozłoł.e~ie
mu W17yty w n'llder wamej sprawie. Ksi~. ~J~
Juma. z l'tae1'ką l'adośma, i po pierw.szyell
Iliiaeh ~ l"OZiIIl.owę na temat vrywol~
doohów.
..
.. . .

ptVWltr·· .

.- Muszę Slę panu O'IiMtl"cie ~ć, ~ ..
ur, -,.. '!'zekł Morni., - że .joolicze kilka dn.iteInU :-'~
byłem pa:ń.skiim 1JWO:lennihleun. Jedna.>~e rem .lP"',
noego zOil,nm jestem o tem, d:latego,ze p&!l dał~"
ikie oorpus dteUietl, któryoo w źa,d€\ll: .sposób. ~ć

nie
skoro

moźna. Zupel1D.ie zrozumiałem za,tem ~.' ...•..
pr.'proozą pana () zachow<trutl. tego w taj~.;

ey, 00 pa\llu. chcę przOOlo,źyć, Gh~ pro6ba . :moja.
jest z;uJjehue naturaJma. a takiemu' czlowiękoWl, Jt:tó!,
l."emu d'Uchy sa.. posłusme, jak np. panu, zgOCY ,Z$Jlfl.•....

wneiest wi.adomem 00 cheę powieweć. '
Juro Uśmiechnął .sili nie;wyritżrile.

.

. ~

,m. ~ :a."

N.r 59

~~
~Iu

Ile

wchłaniamy

l'Ozpowszechnll się w
czasach ostatnich ogromnie, wszak nawet ko
biety, które dotijd opierały się skl1teczllie j~
go zaborc~ym zapędom,
obecnie uległy i
.,kopcą" jeszcze gorliwiej niż mężczyźni. ~ie
.chaj nam będzie wolno rzucić garść refleksyj
Q wampjrzycy~nikotynie ..•
N azwa "nikotyny" pochodzi od hau..
ctlskiego posła w Portugalji Jean'a Nicota,
który W 16~ym wieku po l'nZ pierwszy posIał
do Fr.\lDcji nasiona i liście rośliny tytonio:
wej. Wprawdzio jeszcze KQlumb stwierdził
w l'oku 1492 na wyspie Kubie, ze jej miesz~
kailcy palą tytOll, ale da.leko jeszcze było od
wp,Tcwadzenia tytoniu do Europy. Zrazu na
łóg palenia szerzył się tylko wś)'ód warstw
najwyższych, arystokratycznych i był uważa.
ny za co~ równie zdrożnego jak dzisiaj hołdo

NaU'}g palenia

w siebie

mkotyną, kfol'c jednak

trucizny~lljk:otyny

przeszło

szybko.
TytOłi jest niewątpliwie jakimś demo
nem, gnębil;lJcym ludzkość i zatapiającym w
mej swe szpony. Posiada on jednak wielu
gorących Obll'OlkÓw. którzy niekiedy nawet
w dobl"ej wiOl'ze kruszą zań kopje, I tak nie
którzy higjeniści utrzymują, że tytoń, wypala
ny .w niewie lklch ilościach, dziab na ol'ga~
nizm korzystnie, wpływa bowiem O'l"zc:6wiajq
co i pobudzaj'l'co na Systcro. nerwowy. Dm.
dzy zaznaczają, iż palenit:: papierosów po je~
dzeniu modyfikuje korzystnie przebieg proce
su trawitttia. Inni wreszcie oświadczają, że
tytoń jest doskonałym środkiem desynfekcyj

nym 1 zabi}'abaktcrje, ki6rycli rozsaonU~lem
jest jama ustna". Nie wiemy, ile w tych Są·1
dach jest prawdy. Człowiek zawsze potrafi
znaleźć usprawiedliwienie dla swych nało~
gów i błędów. Niemniej jednak należy pod,.
kre~mć stanowczo. że nadmierne palenie ruj~
Duje doszczętnie system nerwowy, podkop~
je Msze zdrowie. jCilt pierwszym ehlpem do
mnych narkotyków: morfiny czy też kokai.:
ny, osłabia :funkcjonowanie lll1ęSll:i serco'
wych. odbiera apetyt i uniemożliwia sprawili
ność

trawienia, a nawet - zdaniem 'WlelU le.karzy - powoduje w wielu
przypadka.cb
schorzenia rakowe ...

• fornalemlł
Tomasza

wanie nałogowi morfiny czy kokainy, Zwol"
Piękny rodowód p. Wiljama
Godwina
na -rozpowszechni(\ł się coraz bardziej, zata
i
d.1.o ł pl'zeld'lllWs'zystkiean do 1"Uiny !}O!t<OOłk6w. po'waPan TOIrotMtI.: WiiNIMn GOOWlin ·zBerden w broił)
czaI cornz szelrsze kręgi, przenikał w coraz st""lie EB&eK. e"c'zko,l wiok j,est !!lKieomnylIU loootni- lo.ue i dy;nastjd i w ten spo.sób spa<1ajE\lOOj w l:lJi~l\J'
to dalsze warstwy społeczeństw. tuk że dzi" Idem roilnym, w cłl!wli.llBioh wolnych od zajęć opo- <:Uli !J.polell::znej przez bLiIOl{(O 900 lłllt,je<lell z Gad
vfinÓw. bohater nas~ed ilustracji, jest f{lil'll!alem iV
wjad<\. i udow~dnila, ci!1Cc'\lcym dl3.ć mu posł1lJCh, fJe
siaj pawie każdy dorosły mężczyzna palL..
JXi,:',.iscowości B6Irdc;u, w llJtórej iS8jsiedztwteoo cm:;trJI
gdyby w Angljti r,eBtaly c,7.Jasy np. wttooQlwe, to On
Czy tytoIi jest szkodliwy? Wprawdzie m.iałby :p'ra,VlO do :naj.wytszych gDdnoŚ{ld. WŻyllliCh ta ~ ~m. lOil.o, Slzcz,qltki mal:ilmlJld nieSz,Clz~nego Hao:,oil·
11lekt6rzy sofistyczni lekrurze starają się te... jego }xFwde.:m lIla. płynąć pl>oou:mo, talk D!WWlJlt legi- da, :EdyLy, oz.yli jego t. j. p. TQirnasZl80 G.. "dalekiej kuzyJ)Jki". Na niesl2)czę;§.cli~ dla niego, A.r1g1jIJ.
ty'uHlje siQ dokumentUJmi, krew zr,viWl.o,nej z tl'()UU
lnu 'zaprzeczYd, na.ldy jednak stwierdzić, że fJ.:c,giolsli. ;eigo dyna.stJi saJksof~g,lCJi.ej, lrtól'e,j ostmtnd po~ n (.ma frondJui9J~yloh lliOD.<IIl'c:histów i .opo.,viliadanl.a.
rolli
tytoń jest stanowczo szkodliwy. Co prawda'~ tOlIl1ek, HaJ!'iQ,ld II. . pruli w prumlętmej hlliwie pod p. TO'Lfl&<\oZa są dlIaai jooy!Il.iJe belliOOdlżhell161mi
moina ujemny wpływ nikotyny zmniejszyĆ lIa,;tingsw roiku 1066, cO oltworzylo dll'ogę do lJOin- fz,l'l'JHllOli 'Pl'zy. C?)t\Q1m>1n piwie robotn:i·czem. k1ól'em
słodzi I3{)blie oi.ętkl1 dIolę .po.·ole.tall"j\ls~ z w1[J11łtjem.i
<lye::.u l ta'OlllU Wilhelmowi ZdoOibyw{!y. WiiLheIm, kić
b.ąrd~o .Pn:;t:ezu~ywanie.· odpowiednich gattm:: ,.y .Ce!oOWIO ~'uj,nowla,ł i nh31zCiZył Saksouów, doprowa a.s:t.:1r~j ą.mi.
kó~· tytolli~~raZ'pl'zezpewri~iał>iegi lt~",··

::f.'::'~t~r:t;tt~~rr~~~'·i;;,i"'·,

również od ilo~cl \vypalonych· .. papiereosów
ICzy cygar.
. Pewien prawdz. nalof{O\viec.n namlęt. pa
lacz, Anglik nazwiskiem John Gross, liczący
. ob~cnie 52 lat, zapisywał od 17l/go roku zy"
·c.ia ilość zużytych papierosów i cygar. W eią
gti35 lat wypalił on 64.083 cyga.!!', 30,878 pa~
piet'OSÓW, 12,955 c:ygarj,Virginia" i 25 fuu..
ł6w tytoniu fajkowego. Mimo tego Gross ni
nle chol'owe.t, raz tylko doznał zatl'ucia
IlARlLCY l.EBLANC.

·. PrzygQdy .kslęcia· Renina~
.''''''~$II1'M\~8Arl baI1'IdJoo; ~e .wrbralem tęłl~

,.~ m~21W~kł€\ dlro,gę~AleS(pie~2.y~ ~ si~,.Zresztą.

.,·ii'.W .•••.•

.gdyłJ.~'UlwlSzed~ :poProstUd,~LĄWa;J)la J.aJ~ w~zyfJJCY! 8: ..
:.nie .s~~t.alk. z. ndeba, sao'wa,IDo<je n;ie :V:'Y.\yadyby

·takił!l~N WJl'a,~~ia..

..
, . .. ..
. .
. ·.···.:.;.,;KtO pan ~eSlteś ,!..-.k;rzydał ZN3tW()a, J)ro~WI.
kUJN\.tOil'p.

., . ..•......,b6Vlf
.,
.
ij.".,icalfź.
owi
rodzina· samobójcy

Sm~ertelnemu skol~

przyglą1ała się·

W§'ród ·niJe.wwykłych okołj,czoośru odebrał wbiJa
życie

Ga':J.Wn OiJ.lpihe<la,u, 32 lata lie.z::vcy

eleiktll{)tec:ł1niik

Dclmczyly moowkowi tl'oone wa;l'uIl1ld materjallJJe-, a w oodatku nie.porozumiJellWu. malżeńsikie
zbtt'!Zy~iJ:y

mu 1.'10 res,z:ty poibyt 00 ziemi, ChcLM ullill'ZeĆ, ale. w t.a.ki spos·óh, !.hy z,cl'Umiał się św18Jt 00ły. Wc1.mpał się VM.ęC nalSiŹlczyt Wieży Eifla i r021esłał Pl'll'ęz. P'O'S'luńców ?i.awiadomie·uia do swej l.'QodZliny i przyj,uciół, z·e punktmiJn1t"o g'Odzhlie 3 miillut 20
pó poludni'U, odhie1"2e sobie żyda, prosi więc, ahy
jeg.o Ilil:)jbli~s.i 2J}a;wi<U sj~WIlJ;jiejsa.ujego ff,mi~,

I i~totl1iie () godlZli!l1ill0 3,15 ~Y'bY11.a pod WIi~
Eili1l!a grupilm za;ni cPOkOjOillY'ch ludzi,. l'OlZlpy,tJu,jrDJC s~
o OirpheJ.ana.. .
SamoM j;ca p.r~lfLzl !)!'zez baillll'i!itiMtLe i z W'Y1 .
10 p1ęte.t' z/lIwiOla,l - że.gnaJcdJe moi mdilIi! .
B.t'zera~rona l"{)!(}jzina podni(l.s1a \oczy w górę,·1
Ol'pbel(tn ffil'zykinąl: - U~'laga, ·.~k.a;cl~1 .
Z killmd:Z1iI2sięclometl'o\W1l!ij wySOlkooc~ run~.~

sokośei

bl'llJk. M61.:lIg, z r07stl'zaslw.nej cU\Szkd obrY1~ s!likl;lii(

pani Orvhel:an, ktćllra padła oo1p!dJooa..
--:--000-- ~

..

IJą;.;-#,r, ~

'.~:.c··f.

'::-:' ~.'''b'' ...

-

iUJ'..mmARZD.
W.&Ii;.",l m&'OO. - Albina.
I'EATRY.
rI'ea.w :M1e~ "JWYiDY mtunek",
ToofirP\l'rpulsrny "Ogniem i mieczem".

'~i.lwniłrQkręgliFudduazu

Jak wlaoomo, na skuteK rewelacjI
"Rozwoju.' i interpelacyj sejmowych o nie~
porżą.dkachpanujących "ił{ Obwodowym. Fun
duszu 'Bezrobocia, Ministerstwo ·Pracy wyde<
legowało do, Łodzi kilkakrotnie komisje, któ
re zbadały funkcjoDowanię tego urzędu, po
czem złoż~h~ s~J)a.wozdanie W ministerstwie
pr-acy.
.~, •
Jak się obecnie aO'\\-l~auJemy Mimster
stwo Pracy w '~ozumieniu z gIó~ drrek

WiDOW ISE,ł.
.~o "x'ueiciel.ka.". .
Luha "Pa~i'nie chce d0.ieei?"
Redutai;Najukocha~

2i00.a' maha.ra,dty".

"WdJedeń-Bel'lin".
I.mperiaJ. "Cyga.DsHa krew".

Gnmd!-Kiilrlo

MliJlm.łaj

Odron "Cair

II".

. Czary "Banda' krwawego jama".
fApoJlo,'tCair Mikoła.j lI".

.Dom

:t~

Nowości

"CZar sceny",

,,0 czem

się

nie

Corso, :Dziki wooz pustyni".

run,

Ośw. "N®d pięknym,

modrym Dunajem"

~

,

Radjo-stacja nadawcza w Lodzi
Jruk się dowiadujemy,

Dyrekcja, "Polskiego

~dja"

w niedługim e<zasie ma za.mi.a;r
4110-st00je Iiadaw:c~ Wi ~!{U}

w Polsee w

budować

f.

ra-

1926

RóIk ubieg~ cechuje zmnlej~nie liczby upaarośei, pwezas gdy w roku 19":25 ooliczono upadło

w

całe.j

Po1J&ce 517, to w roku ub.

sce tYllko- '252
.ł:mo

miało

uparlJ-ości. Przyczyną tego są
koo.zta hlaiI1dilowe j wątpliwy

miejpodowynik

wj.soMe
d\ług{)trWaJl:eg9. ~tęIJ:O'wania egzekucyjnego. (P)

Epidemia motylicy.
J<lJk

vroj,

00IIn' J~omu.rukU;ją.

z ro:myen md.ejS'CQwości

łódz.kiego, kileska

motylicy wy.rząd;za w tym
(roku dość powa.me szikody di1a naszego rolnictWa.
:Pewna ;mość owiec i bydła pada o>nalrą choroby i
IjStnieje obawa, że z wiosna, stan 1letn jesozcze się pogorszy, Wobec powyższego orgamz.aeje rolnicze otrzy
maiy lX~leoonie z Mirnisterstwa Rolnictwa i Dóbr Paii.
EEW<JIW., l:iy hodowcy ja.k1J;::-.,jenerg1ozmej tępili tą epiOąaje, pr:zyCZEl!lD. wsze1kich wska.zów.ek winny u~eIić ~ól1ka R.o~.

{UJ.

.ZawiadDmienia ,O. zaazny~Jl
~łfc-,obach ..
myśl p~yjętej

~b.' Okaź.nyo.h'.

~ tak!ie Z8lWIioolOIll.i!aDda gkfadanebyły
, ~ez ·lek8lr.z.y w aptekach, a obecnie kaMy leatan
'poSltwif'~u ~j OOOl'oby będJzie m6gł 00.nośne zawkocloanienie <lilia władz sani,tJarnych WII':i'1Ulaić dQskTzY!lkiip,O'C7IIiąW§lj bez znaezika pociZwweg-Q>
(biip)

Szkoła

przs:tworów owocowych

sejmik

:k&,~

nI

I

\V'szystkie związki pracowników miej spraw wewnętrznych i w ciągu trzech dni';::
skich wystosowały do magistratu żądania w ministerstwo przesłalodecyzję woje\Vódilt~
sprawie ]4 postulatów, tyczących się robot~ twu, a urząd wojewódzki magistratowi '.'~:;
ników miejskich i sezonowych. Związki wy
Uchwalono wysłaĆ w dniu dzisiejszyUi~*;
znaczyły teXniin 28 lutego dla odbycia wspór delegację do magistratu idomagae się
nej konferencji, Jednakże magistrat wogóie płaty gratyfikacji.'
. . . , ' 6.~;
na. pismo to nie odpowiedział.
Co si~ tyczy sprawy wystawlonyoIiĄ~,
Odbyło się wczoraj
walne zebranie dań pracowników miejskich niższych katei.f,·
robotników miejskich i referent p. Kowalski gorji, to uchwalono; że jeśli magistrat' llif'::'
złoźył sprawozda$ z przebiegu interwencjl zwoła w dniu dzisiejszym konfereoojiwspł..l';
w ministel!'stwie pracy, dzięki której zniesio . nej, to w dniu jutrzejszym rozpocznie, sił,~~
no t. zw.•,martwy sezon'\ Co'się tyczy gra... strajk niższych funkcjonarjuszy miejskich Wif;
tyfikacjidla robotników sezonowych, to ra wydziałach: zdrowotności publiczneJ.go.sp'
aa miejska sprawę tę wikłała, lecz związkom darclym
budownictwa.
szkolnidwał\
uchlo się uzyskać
poparcie ministerstwa planiacji miejskich. ~bip)

w1;,t

~

]IIU:

RlzemySł'łodz»i'stanow~zo protestuje' '

ucliwailiiJ: na osta.tn1em zelira;-

lłiJU buodlZetowyln.msiiłek

50 tysięcy zl-otyeh Da ~
~ ~y pr.ze,~ QWOOOWYch. (P)
·~c .•

Związek WidkIego Przemysłu, Krajo::

.w

dniu wcrorajszym na uiiiq Wodnej 6 ta.kSóWlku Nr. 8 jad:ą'Ca' z 3 pasaiaromi, wskutek defE'.k.tu w motorze sk:ręcHa nagle w bok i wpadta na
całym impetem ude.rzYła w
d!re,~aną ściaaJ.ę oomu 1'(Iłbi~ w niej kilkum.ętl'Q
,wy wYłem. S:annQchód zatrzymaJ: &i.ę dopiero w ~z

,chodnik p,rzyczem

z

talliu };.l'awc.a Stęf.a,na Pozn€gQ. Huk Ztlamanej ścia

ny w.fwoiał pr,zeraźenie ".,.śród rod~i-ny kraw·ea, która
z. ikirzy.k.ili'llll poczęła ra.,tować stę uciei!zka.. Powiadu.lDiOna () powytszem policja. pocią.gn~ła do ,o-dpowie~ed swfe.ra wspoaIliIllia'Ilej

taksówki za nreo-

stIrożną ~ zaś właściciel domu pan Karol GeselSf wyst9J)ił D!3.i ~ Slą!dów.ą pr.mchvk·;:) włsśmc;e

~.

smnoch<ltQu !t~ m

~(Ij

~

i

'~
lla}Ie.@eJl

ł:6dz.

Hamuje' to bowiem i tak nie
oraz .' postawione nasze życie gospodarcze.
Stowarzyszenie Fabrykantów m. Łodzi wy..
Jednocześnie przemysłowcy zwr_~ l
słały w dniu dzisiejszym memorjał do pana
uwagę na fatalną obsługę abonentów przeI{;
minjstnl poczt i telegrafów, w kt"órym sta~ iód.zkizal'ząd telefonów. W końcu prgeDl1f.. J
nowczo i kategQ['ycznie
wypowiadają się slowcy nadmieniają, iż woleliby zgodziesiJ!
przeciwko projektowanemu dla Lodzi i War" na ryczałtową podwyżkę taryfy tele~'
szawy wprowadzeniu liczników
telefonicz~
nej, aniżeli na wprowadzenie tak fatalne~
nych j związaną z tem podwyżką taryfy.
sy~temu liczników.
P['zemyslowcy zwracają . uwagę miru."
. --Memorjał zwlą,zkow pr~emyslowrc6
ma Da fakt, że telefon jako pierwszej po:> Jest w tym wypadkU głosem całego społeezefi
trzeby środek komunikacyjny n.ie może pod" stwa łódzkiego. Projektowanysy;:;tem łiezni
legać żadnym ograniczeniom, zwłaszcza 'iN kÓw jest ruczem innem, jak próbą' ~
tak ważnym oŚlrodku przem~sło"''Ym - jak go Jichwi~rstwa. {P)
"
.

Kronika poHtyju..

.Kaw~~~da S3UlOchodem.

~-.

U"h wia:Rkiej taryfy ~łefonicMeI.

Wy Związe.k Przemysłu Włókienniczego

przez r~ miejską UclliW!ały,
magiistrait . pi).staUQwB: wsooząć . kirokd w gmeralnej
:d.yrekej.i. poo!lit i telegiraifów w e!lpralwie uwolnieIliia
"od opta,t pocztoQlWych zarwiadoonień lekai."z.y o choro-

W

zmian w Funduszu Bezrobocia, Po:stallln\1..il
usuną'ć p. Kuliczkowskiego z
stancwisk kierownika Pai1stwowego
Pośrednictwa Pracy i pri~ewrodnic:z-aCle{!łl.
rządu Obwodowego Funduszu
- (Jako kanaydata na miejsce p.
kowskiego wymienIane są dwa nazWiska
~.ędników 'Wojewodztw:a łódzkiego.

J,~t:f,·

~

ści

po

CZEGO DO.MAGAlJi\ SIĘ NIZSI FUNKCJONARJUSZE MAGISTRATU•. 'i~~c

Wiadomości bieżące.

Upadłości

Clą Funduszu Bezrobocia,,..,

myś1i",

Resursa "W S2lPOEach k-olk:ietki"
MJęjs:ki

Bezrobocia ma otrzymać dymisj(ł

J1

.1

,~ "

religij..

MARlA:WICI ~QDZCY. CHC!\ POł:~,\~ZYc SIĘ Z KQ.s~IQlEMFRA:W:O~

NYM ~ POLSCE..

:';,i"·.· i

'

.

Na odbyTym w ubległym tygOdn1u w . czy! metropollcie prawosławnemu Vi.
Łodzi pOtlfnem zebraniu rnarjawitów, upo" szawie, Dyonizemu, Metropolita Dr2:ełdl~
ważriiony zostal marjawicki biskup z Łodzi, tę skomplikowaną sprawę sesji synodu'
P,rócbniewski do wręczenia pTzedstawicie~
kwi prawosławnej. ponieważ
.
k.m kościoła pra wosławnego pisma w spr~:~ nie postuiatom. marjawitów łódzkich
wie nzn3nia wyznania maria",ickie~ó przez ces ich de prawosławia. pod "którego
cerkiew prawosławną w Polsce, jako wyzna mo~liby 'oni, występować-ogromnie
Dia pewnej części wyznawców
kości~
sekdarzou:. ich działa1noś~ agitącyj~.
wscbodniego,
sund,;: de . .'4adz i t. d
(ID
ijiskm> Pr~ew.ski Dismo to wr~,

Nie

!

~.

wysl(akiwać

z

PO(~i3Q·U.
StlI!cjami ŁoćLz,;s,

• WŁodzi

w dil1liu wczorajszym pomiędzy

~

I!l

~

sz~śliwy

:tlLko'W,ca:md na tm'Ze kolejowym wydarzyl się nie
wypadek kfÓreg.o ofiarą, padł 28 1M,ni
Stef3in W&'lz'!wwsk.i, urzędnik k,jll,e,j'olwy zam1es'2Jkl:lr
I
Iy w Nowych Żakowic.ach. Was:,;!wwski wy s,ko c,zyt
w biegu z po,edągu l)l'zyczem udclil"zył głową o słup
t,elle:fQ>l1:awy SitOjąCy obok tQIl'U kolejowego. Wypadek
~tal DI'l tychmilLst sP<J8'trzetollly przez służbę
ko~, lejowa, l gdy pooi'ąS z,a.lł~zyma(no I Was.z!ww.ski :rostał: wniesiony do wagonu pocrou:n odwieZiony <Lo Lo
dm. POIW'ac1omiony o wypad.ltu komendant poster runku pHlicyJnego 00 stacja kOlejowej ~Ló~ - Fa·'
.l' bryCZM, natychmiUf3t zawezwał pogoto·wt1e ra,tunkol~; ,~e.. Lel"31I'Z po udzieleniu nd,eszczęśliw0mu pllell'wszej
" . pomocy odwiózł .go, w staruie ag,o!llji do s2<pdta.la ŚW.
)~ JÓZeiia.. (R)

DymisL~~

I

RozjemczegoQ
Urzędujący

i,i,i.,:

f'

"

"

:,.

.

W dniu WCZOQ'a.jslzy'ill Ma.rjanna

We~'ne['

2lrumie-

szik.a.ła J)l'\Z,y ul. Ok~)1p()wej 50 wychodzfW 00 pracy
polec,iŁa swemu synkowi -'71et.niemu Hro!llkowi,
aby
;,: Pl'lZyw(lłuW kołe«ę i bawiLl się :z. niiLll aż cbo jej po·W!l·o·
~'
"... tu:. Chłopcz.yk w:\lucihał !J'uil.eceni·a martIki i 1..apwsd!J: do

r',

~ .. 8liebie 16wiICśndllm

sw'ego Mu')'jana

Bieldńskiego,

za.-

~.lDiłlłSZl.ktJflgO '\V ty:mŻ:8 doonu. Ohl,')pcy poczęli się bAII . wić W olióz cyga:ński i w tym celu na ŚlrodJl{u poko~
,i...i..
:

"
Q:

~:

od czasu sml'erci pief\\'S7e

"'lytworzyła Sl~

przez to sytuacja p~
prawnym
conajmniej dziwna,
gdy ż Polacy nie uzyskali indemnizacji z·a te
same krzywdy, za które uzysknli ją na zi~
mi polskiej Francu:ili. Mimo, że oanośne wy
roki poprzedziły
orzecznictwo Trybunału
Rozjemczego polskomiemieckie~o. p. Gue~
uznał za dobre i słuszne uchyli.5 się od wy.
miaru spl'a\viedliwości, przeciwko czemu sę
dzia pQlski zaprotestował w zloionem. przea
siebi(~ votum scpa.1:atum.
Z tych to \yzględów opinja polska nit
tylko bez żalu, ale !lawet z c.1uż'jm uczuciem
zadowolenia żegna p. Guex a, który jak .si~
zdaje, był na swem stanowisku bardzieJ poIityldem, aniźeli
arbitrem i prawnikiem.
Przyjęcie dymisji p. Gue~9. przez rząd pol~
ski nie możeulegac najmniejszej wątpliwości
Jest do życzenia, aby zamianowanie :rowego
arbitra neutralnego nastąpiło jaknajprędzei,
W ten sposób przeciągająca się juz oeł
dłuższego czasu sprawa
odszkodowań dla'

go przewodniczqcego trybunału,
prufeSO'1.'1
Moriaud, w charakterze neutralnego arbitra
przewodniczącego, prof. Gue:rx - zgłosił wo",
bec rządu polskiego i niemieckiego S\voją. dy
misję. Wiadomość o tem przyjeta
)i;ostała
przez zainferesowane w biegu spraw przed
trybunałem rozjemczym Polsko"Niemieckim,
jednostki i sfery z dużem uczuciem ulgi i za
dowolenia, gdyż p. Guex w czasie swego Ul::'
rzędowania nie zJ'ożył dowodów niezbędnej
na trudnem swem stanowisku b{~zstrontlości.
Wydane przez niego orzeczenie o nie"
rozstn:ygan.ia
kompetencji tu.·ybunalu dla
spraw z powództwa
przemysłowców
pol~
ski:ch (a zwłaszcza łódzkich) z tytułu doko~
nanych przez władze okupa,cyine rekwizycji,
podcza'S gdy trybunał francusko;fi~en'1jecki u
znał się w analogicznych sprawach za koron"
petentny, najwymovmlej ś\viadczy o braku
l-)ezstronności p. Guex'a,
Dodać należy ze szczegolnym
nacis"

J.

..

przewodniczącego Trybunału.

wrogiego Polsce

ju z.a.w!f'Sij~d na 3 2lW];:\l2JSlIlycih kUa,ch gal!'D ek, na.J.a.ld
puCZem 1'OlZ
!ożyli się oibolk ognąslm i UdUiWlruli, ~e śpią. TymccZ'1.-

do.ń.wooy i PQd g,all'nikk'iIll l'o\7;pll.lil:i ogień.

~"'" $&U chłQPcy zasnęld nąJprawd,ę, w międ:t'Jyc:MSli.e zaś
,zapaJJUa się serweta na stoJ.e n&st~pnie zaś ilDine me1LbLe, a w lIoo.ńcu plomienie objęly cale mdJetS2!l,an~.
*' GryztVCy dYlIn i żar od poz.a:ru olbóldvi!ł Bol'O'l1Jka., któlr'Y

~.wYSfJ.·a...:;ewny spoatrzegLszy ogień, i'ocząl budzić kQł~

"'c, gę,

Z'li! l18stf}plliie wszc'zą,l ak\1l'ill. Pl'.!ly POiID.Qcy sąsia
~dó.w ogidl zd!ołąuo ugasić, jednakże Mall'jan E-LelJiń ..
~. ski. uległ zac~adJzęniu. z.awezwany lekrurz POI!l'Ot(llWd{l

względem

ldem, że Trybunał f!l'ancu<;ko"niemh~('ki wy"
dał orzeczenie nie tylko na kol'zy.~~ obywate
~.·.:Kasy ChQ~'ych po udziełeniu Il'ilEl,szclzfl:ś,l~",vemu pilell'wli
fratlCuski<ch, pokrzywdzonych na terenie
;!'; seej pI.)IW(lIC:y, pOIZO'Slt:WWrB: go na miejscu pod op:~elltą ro
c,.iUic6w. StrJ1ty wyniMe, z polźal:u wynoszu. oJ.to,lo 1<000 ojczystym, ale równie'/'; na korzyśĆ tych, któ
';l1Ao,tYCh. (R)
,
rych przedsiębiorstwa padły ofiarą WładZi o..
. kupacyjnych na terenie
Rzeczypospolitej

Wyprawa złodzjejska na kasę.

przeu:nyslu

łódzkiego

ni(~miec

za rekwizycje

kie w czasie okupacji znajdzie. się juz nieza,
'długo na drodze realizacji. Pozwoli to .,prze..
mysłowcom 'naszym powetowac sobie straty ,
1?0niesione w czasie wojny. (P)

~~

WC,ZIOil'8Jj oko'logodlZ:. 5 Ul31d ranelIll do 10lkalu
'klina CasJl1U 2lrukl.~f:jid:li .s,ię włamyw~1JCzE.\, którzy Thsdll(.l~
:. ' .'VI7 aJVlr()iŹprućka.sęogmiotl'wIfłJą w kUJ1l'ej z,n8.jdowa· '

•

d

'
:·ł() SięB\)fJd.QQ~W: .1 ·.6~O :z:it9'tYPl1; Nre, yYlSłllCZęty.M.au:"!U.
""';TI""""" do()'W1l'cQ!· .zj~,V!u: .$Lę .. ' 2laJrSi'li. .. llp.. miej.slc;u . . . pt~o.d.
Iktóry 'l\ZlhĆlił Sii.tfw. pO.g{lió.za włam y\va~'t:żaumi. W rez'llIltooie uj.ajł Jednego z QPil'Y'szków, nJile.ja,'::

II

I,

pracO·WIliey· b:iuro W1

przemysIawłÓkienniczego domagająsie

podwy:tek: ..

"'.::"._-"'V l3Jo.żej:a KwikiHl'ta. (Brl2:eZliUi(lIk:a58) dJru,gi' :wł\a~
~&']tnv"Wlai:~~ !ZIb1egł. :- Śliedzt,w:o po~~cyjoo w~ toIku~

w

'dniu wczorajszym odbyto. się zel'
. branie walne p racowl1ików biuI'oWych prze~
mysl'u. włókienniczego w .lokalu zw. pral:'.

2 zamacby sarrJobóicze.

realizac'fę wspolnyiCl-i pdstu:lat6w

zai6wllo
p,tacownikówbiurowych, jak robotników fi
zycznych i majstrow, a w żadnym wypadku
przemysłowcy nie będą mogli spraw tycI:'.
traktowa.t1 i załatwiać osobno. Wyra2'em tę>

t

'I f jszy..:n 23 le rn1 ZygmuoJ.
Paw.
przy ul. :aimnej 8 tJi3.>pH się Więk
dfi'i..Y aseneM Qlctolwej wskutek bl'!1iku śl'..)11\.1w
R07Jpa'CZi1i,wy c'zyn Pawlickiego, spostl'ZElg'li
zy i 2lawezwali pogo,t,,)\T\r,ie K!dJSy C.ho['y,ch. Le~
poiJ!!.'zePUtaniu d~IliMQlwi :i!ołądka odWiód g()

W dniu ......" \,

.haridł. i biurowych Na 'zebraniu tern przed",
stawiciele zarząduzłożyli sprawozdanie 2;
odbytej w tlhpiątćk pierwszej. wspólnej kon go pOIrÓZtimienia było pl'zyjęcie rezolucji"it
ferencji . reprezentantów .wszystkich . związ~ natychmiast pc' otrzymaniu od !'tzemYsłow*
filtM;ld.eci~~kiJnl dQszpi:1.al:a św. JÓZefa.
kówp:racovvnikó,y ttinysłowych . i:robotników. ców w ciągu bIeż tygodnia konkretnej odpo
25 letnia'Euge.njaMau·ezYk zamiesZ'kalia ptZr
Na' konferenCji tej przedstawicielezwitlZ~ wiedzi na wys'Uni~tew swoim czasiepostu;o
Kmiga '18 ri.,aplł!i .B~ę.'lVdększ,eJ olO'zy jodyny w!l<lwWaszkie~vicz, .p.b,tY·zbi()r~&iępr2edstaw:iclełezWią2'kow
poró1ni,emlli się' z :mę~em. Zawe.zwamy lekrurz i\s· k6w robotniczych; posę.l
\Valt-zak, Kazimierczak i Plewiński .zło~ylt robotniczych i'pracowniczych w celu P9W~
Chóil'ych, po 1.lI(\i2Ji,el®iudi8nMC;:} potaocy po,:/jostajl\ namiej,s~u po.d Q,p~.ek~ męiła. (R)
f()ll'malnCi zapewnienie. iz akcja pó&wy~ko'Wa:zięcja jednolitej ulchwały codp'da1sze~€tkoji
z,a[J)ioo~kały

tym razem będ:tieściśle zespolona i nie bę~podwyżkoweLw przemyślewłókiennicZyxrt•. :

:tódzkjebruki:

(łzie, nlogłtJ~ być mowy o wyeIiminowaniu~adt~m;s~ra;V0zda~i~m ~:~?ru:erencjij;tt~l~;
pracowników umysłOWych przoz przemysłQw dZ.yZWlązk()w'errozWlu~la ;SJęo2YWiOtl~,c:łY- '.'
ców 2 ogólnego porozumienia, jak~e' pómię~ skusjn •.wld6rej głosiabierlllcałY,szet'e~
dzr pracodawcami a pracoWnikami będziem6wc6w. 'Wwyn,iktl dyskusji i' postanowlo:nc
podpisane.
'. pop~zec,>enetgic~nie.akcję, poąJęttl . P~~"
Vlywnlczona wsp6lnie umowa W, spra zw.zR:Wodowe·wspJi·ąw:łęuzyśkari:i4podw-1*
regulacji plac be,dzie musiała zawierać ki plac w,J>rze:tp.:yŚl~.~,Ę) .
' :,,' ..
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· •.··.·.isztati4ąrt1>~~i;;~tlłl{4~ft' . ;:.. .. ·.~1~4w.:Kaniow~.· wyb~tnyoh przectsht)VlcieU' '\\ToiSlfQV(~i .~. ,~~. .•. '
.. ~ki~~"?t~:· '" ···.~~::.t~·,.J~~L~O'~i$~·~:e$Jj~łeri.ą, .... wyisz~ch. .dostojników.· . 'l'~ń~twai . . . ~świ.,t~.\

....

:~; . 1,:;,'

,
•.(.,
,',;

,.\, :l',

,_,},;"!,].,,

'

::",::':,,

",

• "o

,_(j:

;.~ ,;;'~

'

.c,

':\;

"..

'O"~'"~ '/;,'1':,/':,,,:,<,
:.\:",,;',' ~>'.i
• "',
" \ r;
'. -' ,,' -", 'i'" ,,~?_.;

;i?::< ~:;:

.
(!

"\~i;;;>:'

,.~,

,\'''1,

, .. :,':,(.:~

;';';.;I:'(::f;, ;. ,',- ,

~'\\':;,~::;;'j{;::;~if;~~d:\fj~~~;fu:;~f;:,:{;Xtt~ :~tl;~)~;i\~ ; : -:,:~;:!,; '~;:, :~r:, {~!: ~

.,RUZWOJ"" '\I'ltoreK, Gnia '1 m~rcaiYZl t.

ZE ZWłĄZKOW ISTOWARZYSZEN.

., TarGach
-

.

UDskid~.

P(;,~awia.ją się wiadomQś~i

w gazetach o orgfLkupi1e'Ctwa wycieczek zbiorowych Ile. TlM'gi w Lips·ku.
Dz·im n-as to. 11iezrr:!1ie.rnie, bo\Y'i~m ZillMzny odłam kupiectwa polskiego przemysłu średmi1€g{) {) po-dQhnych wyciecrzikach nie myśli wohec jawnie Wl'()o
gi.ego .stoEumk:u N~eilliec do Polski i zerwa.nia. rakir
wa,ń ha.nQllowych.
Twierdze niemieck!ie na wschodJzie, OiJ."a.z ~la·
f.o-beoony nad Odrą, tuż nad uas!Zą graill!icą, stale po
rosta.ją, dla nas groibą, i :::twau.'zają obraz niebezpieczeństwa w calej pełni.. A histoFja i doświadcooni~
życiowe uCll.y na~ czy możemy wierzyć w lQja-lD.Olić
Niemiec. WyjlaZJd na Talrgi Lipskie uwa.mmy fa
· czyn meobywaWilski.
eoilOWa.lUU

się wśród

~

Teatr· J sztuka.
TEATR MIEJSKI.
lliiś,

wtorek, w da:l3zym ~iągu k<liffiedja Fr.
.Mo1na,.,:3, "Jedyny ratunek". Na dzisiejsze przefu>tawi€iD.ie "ażne są, w drodze wyj~.ku bilety ulgOlwe,
wydan/j na m-c luty. Dyrekcja Teatru p~
członkom Związków i Korpoo'alC}i Q kooiec:mości wy
roJany· kuponów lutmvych na nowe z watności q na
l])iesia;~ marz.ec.
:rutro. Śl'{)da, po cenach najn.i:żiszych (od 50
groszy dl() 3 zł. 50) po, raz przedQStatni prze:d zejśriem z a·fisza "Ż}"WY trup".

TEATR POPULARNY
Dziś

lewSIkiego

wire,czorem poraz ostatni wodewil Danie-

w 4 alct,a,.ch "Warszawa w Nocy".
--QOo-

Teatr Miejski.
Jedyny ratunek..
Anegdota sceniczna w 3 aktach Fr. Molnara.
Mo!nalta. "Jatek a KastJeJ.yban.", czyli "Das Spiel
1m Schloss" - a po polsJro ,,1edyny ratunek" <>biegły już pól EUTo-py, doznając wszędzie ciJe.plego przy
j~cia. Pow()Qzenie swoje zav\~dzięc:za zresztą, mila ta
"anegdota scenic:ma" ruetyJ:ko tej racji, źe wyszła
ona z l'Od pióiJ.'a ut8!lentorwanego autOiI'a "Czenvonego
młYna' (a wiemy, ile w podobny,ch wypadkach ;maczy sam~ firma 1 ) . ,
.
Jest to szbuka n3.ipl'awdę dobra - a piEl!l'lWSlZe
jej dwa akty sa, wręcz doskonale. Trzeci jest niejako
SU;ffią oczekiwań i koniecznośeia, przewidy wa.ne ro~
wd~ań inm-yg i supełków, skręconyeh palcami fa
ch w.ca scemioClZilego 1':olllaea. w aktach pc'przedn:ieh.
Jast czemś dociągIJJiętem - i ~m.
l'akie i sam poo:n.y&t sztuki. nie jest k.rys~
cle arygina1lD.y. Oto łaj treść: Kompozytor operetkowy Adam mial pec,bJa,. Ś<C.ianka pokoju jego n8ll"ZI€'coo
nej byiIP~ c1ooka, t8!k brurdoo, j3Jk cienkie byty zasady
mor~i ukochalruelj Aooma.
DZdęki też temu biJOOny ml00zi<elli~ wysluclleJ.
miInowoil!i strzępu dooć dwuznacznego dialogu, ja.kli
i ego AIliIlia prowadz:Ha z dawnym. swym kocnalDJk]eJffi
. A-1Inadym. Brzyjaci~l kOiffipozY'tom librecista Kocth
chcąc railQ<wać sytuację, płollzi na gwałt jednQaktów
· ~ę; w którą wlkła.dla posłyszane zdania, ikaże się jej
UM'ze lrl'zeszników nau<czyć n!8. pa.m:i.ęć, aźeby WDllÓw.jć p;te>m w Ad-ama, źe był tylko świadltiem czę§
· .:Sd próby... A po.nieważ zakochanego tatwD oszu!kać,
tedy i młody kOID];l(lIz.ylor daje się uwieś'2 zręczooj
· mtryd2.e i z zaipalem przeprasza' na,rzec'zoną za sw;;.
uJesł!1szne

podejrzeme:...

Jak widzimy" t.reść komedj,( jest dosyć ba.n~l
na. Ale 2.ato fO!l"ID.& 1 ~cie jej - da1eki,e 00. smblonu. Dużn inwencji,' posmaczek dyskJretnego ,;pillrandeliz:rnu" czyni ja, narwet inb~eSująCą.
A pclz.a tern
dlllio nietandetnego dowcipu, mocno podikreślany komiz.m 3YLuaCyj, tak bardzo wlaśc,h'Y"Jch Mnlna,rowi.
Kom.ed:ję wystawiono dobJ."ze.
P<lza KieilisiZCZykiem. którego ujęcie roli eecbo~ało b'zarżoW<hl1lie, tak ba.~·dizo wlaściwe początkowi
cil,(Jm, reszta zespołu stw.QII'zyła. piękne naprav.dę salonowe postade. Tak Szuhert W swojej roLl raS<Jweg.)
'. gentleman&, jak Znicz wieLkim Umiarem i dyskrecją
mie-ld mooność za.'prez~nf{)wać swój boga.ty ta.lent

mo:w:u z innej strony.
"
GroDeki, jako kameleon zmieniający

swą skó..-ę

szeregu premj1etr, w ktMy,ch go stale wiooimy, ~
; 'lJOOWU jako AlIDady zgoła od!lJlienny typ.
Wielka
~wietość i pocią,g3ijąca. ml~ć - oto najwa~
· :Ji1e,jsv..e 'WaIlQ!rY gry GzylewSkiej (Anna) i Krotkego
· ~Ad.ama) Resztę ~tQW'UJe Krzsm1ński~go uc
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sPRAWY

P O D A T K O VI E.

Hary ZD z lob Q podatkach.

co 'O TEM l\'10WI ZARZ.:\DZENIE MINISTERSTWA
Ministerstwo Skarbu na pośrednictwem
Izby Skarbowej nadesłało do Magistratu m.
Eodzi okólnik następującej treści:
"Celem ułatwienia spłaty zaległości po
datkowych, Ministerstwo Skarbu na zasadzie
tut. 4 ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. (Dz. U.
R. P. Nr. 73, poz, 721), wydalo 00 po(llegl'
łych władz skarbowych zarządzenie; aby od
wszelkich wpłat uskutecznionych w okresie
od 1 lutego do 31 marea 1927 Ir'. na poczet
nieoclroczonxch i pierozłożon~ch na ratl zalet

glośCi W podatkach bezpośrednich i
stemplowych, bez względu na czas
stania, pobierały obniżone kary
wysokości 2 proc. mifsięcznie, licząc·
stawowego terminu płatności tych .

za

• s.ci. Po

upływie zaś

powyższego

t. j. poczynając od 1 kwietnia rb. od
uskutecznionych na poczet ~rmilenioD.yC]
ległoś ci bęcht pobierane karty
zwłókę w
nej wysokości, tj. 4 proc. minsięcznie,

za

od

ustawowe~o

terminu Elatn~".

PPZJ plocBll1u podathu 011 aft za P.
NALEZY OOWQtYWAc ~ 00 PRZĘDU . ROZJEMCZEGQ..
W wnegly:m ~u, <lI1'M Z początkiem mieMagistrat miasta Łodzi, jako wł1a
dza wym1wroWia. rozesłal w myśl ustawy z 2 sierpnia 1926 l'()ku na.kazy pl!a!tn;ioc:ze panstwowego:podatku. od lokali, któremu podJiegaja, wszeEciego r<l'dza.ju l-oka.le na obszail"ze miej&ktm wyła.czają,c 'te
lokale, ktÓD:'e w myśl tej218 san:n~j ustawy sa. zwoilnione Qd podl8Jtlku l<liJm,lowego, a W!i~c lokale odd!a.-.
ne na cere 1li3illJrowo kulturalne, na cele religijne
i t. p. Przypomdna.my obecnie, iiź; w myśl 7 art.
siąca· biezącego

Zwra-ca.my uwagę, iż przy w~

datku w roku bieżącym padolm'e jak w
prtJednich muw,a,;yliśmy wiele p:>illyleik .
na. th nieodpowiedniego obliczania 'PO'I:lSt;.w1Jwea~,:ł
czynSZ!) komornego, który byl: pławy w
1914 c'oku. Pomyłki te powstały &tego, ~ 'ł1IiI:.:.d"i-o;''I
r>ie!".:i:'

'!l1peinie bezpodstawnie p<l:,&yjmowaly.

z 1914 roku w wysokOŚCi (.11 w:iel-e w~zej a1l1:zeJi~.·łó;.
było w rze{!lZywUStości.
N:aasźy się przeto zwracać bElZlp<JŚredlnio
ustawy. władza wymiwrowa, więc ~fugistra1 jest
du RDl::".jemczego z prośbą, o ustalenie zasadiDtiC
Goowiązanyś<ciągać państwowy podatek od lokalu
l'Zyllil u z 1914 roku, oC'zyw:iśeie, że t~
bez,pcśyoonio od lokatorów i że w myśl a.rt. 8 tejiJe , dek, gdyby nie można byto ustaJ:ić
ustawv pl:a!tnitkom przysługuje pmwo wttliesilenia - go powołując się Dla l<Jlk.astOł"a, który
odwołatia w ciągu 14 dni od dn;:& wręczelllia nakalGikal ~a;mowal. W końcu prz.ypominamy,
zu. J eQ11a.kże odwQłania te wnosi się za. pośredni~
p.rooento.wl!lI pa.ń:s.tw-oWl9gO podia'ti'ku ód ~ .
twem władJzy w:yrni;aa'owej (Ma'giskat) do wlrudlz aUsi łt,proe, od podstaWY. ~ ~R)
·.~~.·r. 'llych drugieji!IlSiJancjJ.
WoQ,iewództwo.

z r
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VI ZJAZD LEKARZY I DZIAŁACZY SANITARNYCH .MIEJSKICH W rODZI".
Onegdaj odbyło się w Magistracie po~ niwersytd3w polskieli, poIiiechm1d,
siedzenie Komisji Naukowej Komitetu Ści=
ślejszego VI Zjazdu Lekarzy i
Działaczy
Sanitarnych Miejskich. który odbędzie
si~
w ł.odzi w dniach 21 :i 25 kwietnia rb. Obr~
dom przewodniczył p. dr. S. Sterling.
Jak wynika ze złoionego przez dr. A.
Starzyńskiego sprawozdania z czynności Se.
kretarjatu Zjazdu, rozesłane zostały za"ria
domienia o zjeźdiie przedewszystkiem
do
wszystkich pism leka!l:Śkich, następnie do
okolo 200 pism codziennych stołecznych
prowincjonalnych. Zawiadomiono pozatem
wszystkie miasta, liczące ponad 20 tysięcy
ludności, wszystkie miasteczka (nawet mniej
3ze) wojew6dztwa łódzkiego, członków M.a::.
gistratu i Rady .Miejskiej m. Łodzi. rekt{y,
rów wyźszych uczelni, wydziały leknrskie u~

towarzystw naukowych, h'igjeniczny.ch,
rzystwa lekarskie., władze pal~stwowe i
skowe, oraz kilkadziesiąt oSób ze
lekarskiego i technicznego.
Wobec tego, iż kwestja usuwania
czystości z miasta, o.mawiana. będzie obs~·1
me na Zjeździe inżynierów s~tamych
\Varszawie, postano\Yiono)~y ijego
tu zwęzić do zagadnicli wył~e wodociU"1
wo - kanalIzacyjnych, łtófe· jednak beC~,~··;~
mawiane w związk.~ z
tej sprnwie miast Piotrkowa i Radomia,
budowę prowadzi pr~iębio~o
Co. W koneu Komisja" pci~a
się do prof. Z. Lorentza.z prośbą o
nie i wygłoszenie przed uśłalonemi
mi _. krótkiego odczytu o hlstarji
tli:··

~

RolnicJ' ziemi łódzkiej datkni~ci .IIUP~ZI
klęski ż,wiaławe

OT~TfMAJĄ KREDYTY ROLNICtWJii. i
Mmisterstwo RoiLnJctwa i bóbr Państwowyeh
"tworzyło do dysp<:lzycji WOje'iVudy łódzJijego w Pań
stwowym Banku Rolnym k.redy~yv wysokości 100.000
zł., w c€lu udz·j,eilenia poi;ycrzek ~otóW'kowyCh drobnym rolnikom, którzy wa1:utek klęSk żywiOłowych
nie m~gą bez pomocy państwowe.j należycie dokonać
zaiSiewów wloSi;iDllych w roku bieiącym.
W celu· podziału powytszego ik:redytu na po..
szczeg,slne potlriaty WQjewództwa oobyło się w dnin
25 lut'3go b. r. pod przewoom.ctwem pana WQj-~wody
Jasz~zo1ta posiOOre:oJe Wojewódzkiego Komitetu PoIlllDCY. ~ na. ~ ;~~ pedzia.! n.w;.~-

DOBR

.

PANSTWOWYCH.

jqcy: Na povviat Kolski 15.000, Kooirńs:K1 .....

Laski - 25,000; ŁOOzki' - 5.000; 'Ra(lom~kO\1"'~
5,000; Si€'l'a<Wki "- 10,000; stu.pec\l:. 10,000;
10.000; W1eluńs.1ri - 10.000•.
Pooz-c:zegó1nym ralnillrom pOOy~ ~
ZOOIW.ane przez Powiat.owe K{)!Ilhif..ety PomOCY .

przy sta.rostwa.ch, a

"'i'~ca:ne

Współdzielnie

przez te

k!redyiowe, l"Olni'C2l9, kaSy
ci powiatowe i' gminne, .ewentu&IDie W,tdJz:la.tY.
wiawwe (sejmików), k.tórym pp. Staros,to:ma

wadzenię

kredytów

powi~.w,.

P R A 'W

we wtorek 1 merca 11'. b.
(iJrk~~stra

.1. PabH SŁ urS~1 A.

Gołd

K•.. Englard.
O1;a.z, wspania.ły nowy program artyst.

Nieby wałe atrakcje.

6~1-

GIEŁDA OFICJALNA
. Warszawa, 28-00 lutego.

WARSlA WSKI.\

. WALUT1r li: DEWIZY,
:,,])01. St"nóW ·ZjedJlulIczonych 8,92
. ,'·Bola:l1dja 358,95

Ą

D..

WIĘZIENIA

KB

ZA Z.'-\.BOJSTWO 6 OSÓB.

Było to w roiku 1907 gdy do Żye..hliUlt r~t'zybył
czelnld.nik kow<uL~ki DUJW1d Gros i Eltaral się o Pl~Ly
ję~je g? do wWoilJ.a BrajtBlztajI18., u lttól'ego jUl6 ldedy,; m·ac.owaL Otrzymaw'slzy Pl'C"cę Gros pownego
dnia, I,;JstllIl<J.wil okraść swego cJlleboclawcę i czekaj
ty~J;:o "I'<J,so!Jnoś.ci, by zD.!mi::vr swój u1'zeczywistnić.
PaWJlego ranka. w miasteczku uw.wtłowaJo się.
WyunoI,d:oWłUlO l'o.c1ziup, kowaJa B'l'ujts7.itajna, zlo-żo
ną z źouy, trojga d7.ilclci i Szwil;sierki jego WoH,)·
wicz, p~'zy'C210m B,rajt.lSrGtaJn byt cięnko ramiY. Zbr,jdnirur:T., nM',u~;ie UII(> wylkJry,ty zabił ~iWe od'ia;ry dużym lIozem, zadając im c.i{)sy w glowę. Gdy o zbro·
dni dow,j()dziaJ: sit: hrat W{)ilfowkwwej KOls.ki, prz:v
był do :Zychl.i.na i natychmiast l'zucH pOtdeJl'Z€mio
lHl c7J31Ild1D.ilka. Grosa, kLÓlry po DlOtrde-rstwLO z,nikł.
Ciężko l'MUly Brajtsztajn zeznał, że klryt~tcznej D{lcy zdZIwiło go, li Grosklaclz.ie ~ię spad w butach,
lel(,'1Z zapytany wyHum8Jczył się prr.€Jzlię,])i.euhem. W
p'e<wn,)] chwili, g'dy ws'zy&c)-' sp3Jli Bratszt.a.j!U pOCI:llul
:l:e ktoś się do niego zbli2la i m:LL~le o1Jrzymał udel'z<eni6 nożem w głowę. Żona Br}ljtsztajna ws.zczęłn
alM'ffi, ieez j,e.dnym cIOJilem w8L!1.ła powailona :na
z,iemię J sk1ltIJJtda.
Kolejno ITl,cwde..rca G·ros Zuc'1Jbił dwoje c1Jr;iooi., al od
W2ieoc~9gv usiłował wydoatać tajemnicę, g'(JjZ]~ kował

SChowa t SIWe ooOOl'Jędmooci, a. gdy pl"Zoolti~le
dzie·cko nie (Jdpowied!zi,ato .lXl\ll., mhH j,e.
Dolwnawszy :lJbl'mhli Gi~,3 .z3JmiQl'2lal splf\!dll"ow.a,ć ia,i'E>szikani>e w poszu!ki \vaniu pie-l1iięd\'ŁY, lecz DJU,gle kt'Jij zapUJkał do otk;:rua i s.pytact o k.ow.aJ.a, 00

Gr"Osa, iż nntych·mi~t uciekł. . \Vi
liJi';.dzyczas;ie Br'a.js·ztajll wyj.echa.l po wyrec·zeniu !łl~
uo Amel'yki i r.IC}\v{Jjj hi"rl{H'j~L ta l~ w niepa.,
mi'lć.
UIllyllQlo 13 ln,t, gdy pewnego ·d,nia do zamitlsz.l;: ... ;.ego w Łml!zi Ko,lskLego. pr.l,ybył wnoajomy
jego 7.0 ~tl'yk{}wa i o';wiaćkzył że lllordel'Cfl podziny
Bt'ujlsi.wjna :t.:nnjduje sj*~ w Strykowde.
K.J.JIc.!ki na.tychmi.a.st udał siCi do Stl'ykowa, le::lt
ral~ pl':t.:estraszyło

GI'OlSa juź nQe Zft.St.al gdyż ten wyjechał VI' nie.wiiSlldoroy;a' kie,runku. Upłynęło d'U,lSlz,jreb 4 lata, był .1'0.1\'
19~4 gdy ZllÓW zawiadorfliiollo KJ<lskiego, że Gros ~,
żenił si(~ z kHbdWl1Jką i miB,:;zka
prZy ul. Feifrra Il.
Tym ;'azem I{o.lskJ UdŁ'lJ się do Urzędu ŚliedoC.2\ęgo l
opowi nd7.iał d:Zliejo ni.ewyIi:.l' y 1e'óv mOl'dmstwa, G(l'()@
w&ta,ł are.'lil'Jtowa.ny, lecz rHLs1ępnego dnia 7lWiOln!iono
go, gdy:! ni€ byl0 dOlwodów winy.
J'{',dniJ.;k KOIlski postan,lwił auw(Jdy te· dJostrurczyć. Dowjeruzi,all się o miejsClu ~allniesz.k8llliia BI"ctjł
sZltajna, wy·sULl'al się o fOltogr'a:fjQ Grosa i p.IlzesW
ją

B l'!1jt., 7.!taj n()IWi.,

kt6~'Y l.'!!lŚwir.taczył

WObL'C konsuLa

p,olsk:ego. żo właśnie poclobiz!Ua ta. j,est f0t.os'rafja,
lllO,rae1t'\:y jego l'otlziny.
PosiillJdając t,a,ki dowócl Kol~kd wy""taIm.ł si.:: Q
akty ś ' e<1ztwa li: ro[m 190'7 w Kutnie i IJIR'&ediS'taw~i
wlSzyshh:o ul"zędowJ ślie;rl!('Jz~Il'1U, który Grosa SIl'ęs.~·
wał i oof.'tarw:i:l do sądm w Kutnie. W ubiegłym tygoclm.kl G,l'CllS SitJalDil\,ł przed Sf1!d1(!UU w Kutnie j po
zel'ln3JTII;u {;wiadków S:k1ZUltW wsUtił na. 12]arr, wi~
7J-enia z pOZloowhmtmn pl'ELw. (bi9)

~

',LOndyn d3,&1
.Nowy Jork 8,95

Za

.

\··]?'ragat .26,57

'··,.i$zwajclfl.l"ja :1:12.52 i

Si

12 LAT

.Wesołe z2llkttDńclenie karnawału

i'.'>'F'l1rłl!ii 3l:i ł 12

m

;atach IJ1t arany

GranllD;j~' ;: ś

o

pół

300

rubli 319' złotych ..

PRZERACHOWANIE W,!!!{ SLA PRZEDWOJENNEGO ~

:: Wlonhy 39.30
,'':Wicdeń·121i.30. .
. ':t:~\1 Slabs2Je. dewi,zy na, Ho~andią i Wjedeń. Do1M'
getówk(·w1 w . obrotach prywatnydl 8.92. Rublw;:n,i
zlo1ea:c.i Qlbro,t6V</. nie było. Gram czys'tegQ zło.ta. : 6.9484; 100 żłotych w zł<llc:Le 172,69.

·i

.P:iPhmi,PltOC;EN'J,'.OWJ:. ... '.'

W druu wcw1rajszym w s,ElJJzLe Okiręgowym. w
Lod:zi ooczyla się Spil-aWJa Amon1 1ny Jłlll'IDako'Wski ej 'I, Grn'l,a Pa,hj,amilC\ki,ej pl'oocdJwko WrodySlawowi K3iGwokQlwl o 300 rubli z tytl1łJu pr:ucdJwojennego
weksla 21913 roku. Kllicwoik pożycz.yl <ld PD'w6dJltJi
300 rublJj :rta b\ldow~ domu, Wohoo tego., te me

....... .:. ClllCi~ł llTegu1<!,wać nale:lmośc.i,JaJr'l)')JIl;ikoJwalt.a 2l~t8lt-::

w

8 pr. L. Z. pątilstw., Ba,llkllliQiuElS'p 85,OO.{ 8p!i:

nhydze w&taly

użyte

na

budowę

OOmu..

NiwaJdJOwoi!.ony 16 flel{5o w'Yll"oku, :KtwwlOlk ~I
f:lkaJl'gę ł),pełacyjnQ, do> Są.diu OkrfjlgoW1eg0 w ltld'ti,u-waVlaj~; iIŻ

weksCll 'W\LnLen by ć Pl'~e:racb.olwl!lny· na. 10
rOlZlPl'~ w Są.dooie O~WJIlll w Lo'~
(lzIi poo\VMlY pt'71yooal powódz,two w w~26
p:t\()ęelnt.llĄI(JJlnia:piil8ij~c,ll'.e 491ll j'lż • SJl!l'~~ .. Sa\d
OlwęgOW~.po~zi~ ~.~Y'l',*, moo1l.k~
}:lIl·.2'lysądf1iJt 00 TlZeCi2ł J M'll181kOWlSikieoj '399 złOltyoh <lIlWI!'
k~ty śą,oowo
prowoozooie spr.aJwy. We"killed. iI!i(li.I
stal Pl1Zea'8iC~DiY.w wysokości 50 procent;. (O) .
pIIQOemit. Na

. zyłl(ł,g,oClQ. S;aAu J?:olk.ojuW».3J).}janilc8Joh, który:
Z, PaiLsltw. Ba.niltu gOęlp. k!raj~ 8t);Q'Oj',dol:a.t'ĆłWilt
piOil~W$0;H·d;n~cji·Wydlił",yrolt przY1znajtlic y J.w~
48,25; 6 p1."Oc.po<z. di01U1l'<l,War.1920B5,POi' m!likO'wsldejciilEj,nalle:MloOś6, 'przYGz~ 111l·z~lrachowa.ł
lW<lIC. "port.. konwersyjna 98,25: 10 proc. pol'.t. koiej:O . W~V\l wYts-olkóścd 100 :tJtt"<l<ceUlt. 'WObEifc tego, :be. pIDa
101,50; 5 proc. państ,v, po.ż, konwersyjna 60.001
IIIIlIIIIIlIIIiIllilIRIIII'iIlIrllll
__
UIIIIIIIiII_zil!iilltllll'M!"riIill"IIIiI'_ _...
IiIIO'IIIIIitJJ'~""""IIiIIII!IOIlIIIIIIIIIII_ _
I'iI!"IIII'IIII'g_IiłIIJIII1lIIll1l"iIIII"'_!_ _
'!llII.!llII'!IiłIIr_lIIiIaEl1llliln.,iIIIIUi!llll
....
_'fJG~&jl
. tyr<J.c. L .. Z. ZLeIlD., 52.00; 8. proc: L, Z, Wacrs!w'
. 80,00, 5 proc L. Z. WUil'SIULWY 61.50; 10 proc~t.u

za

··S1M.

.

n?W 5 !f!!J1fł$'r'

$Q

,

I:

!~ " ,
~.~<'"
.alfJ.~i.

,;

.

, AKCJE.
··..Ba11lk dysk<;l,ntQlwy 1320; Bank handlowy 5.55;
p~"l!'1ki 108,50; Bank. pl'zero. we Lwo,w:ie 0.22:
7A>cbodni 3;17; B,Lnk zj:eKl.:n. ziem,P<lil, 23'ij

zW.f5ip. zrur, 14.00;' Gr<ldziS!i 040; Kij8WSJki 0.31;
7.100; WUdt Oj13;Zgierz ;1..90; Elektr dąbrowo
1:!:1eik1J:t'vc:znlośc· 88, ,.PoJ..tow. 611. .. 0,24jBrown.-·
SHa iśwrr.atł:O 98.00; Czoo'sk 0.68: Czę
2.30;GQsla.wico .56.00; Mk:ha;łów 0.03; WMSZ.
fabr, cul~:r·, 4;,50; F'irlej 6200; ŁaJzy 0.31; Wy(j,OG;.: . Nó.J)e1 3,60;. Węgiel 91,00; Polska Naft.a

F,itzll>\ll!' 4,65; Qegiel,ski 37.00; U1l)Op23,OO; Mo
7.55; Norbltin 121.00;' Ol'tl1wein O.45;Os1:it'p
18.00:Pa,ro,\va.zy ..0.97; PoQl()wk 2.40; RołU1
1.64; StruracJl(),wii(~e ~.82; Ursus 2.50:

LeruleJWl~Kl 17.75; . Zaw.iie~Clie 39:00; żYil'axdów· 18.50: .

Nr. 2.

II

SK.LEFY. SPO~YWCZ~~
Fr K~pa.tyv~czańslka141.. ··
.sw~iliiS<kriL., Z;ł{)w 2.
..
Kijańa:ka, Przejazd 70o,
...• ..
",·Itt. Anny 22.•.. '
GÓ~zelS:k, . H:l'llląio'WSką.3.

Btts.mtieW:iic-zi K.rurotĄ. 18... · '. . .
.... ' " •...• ·MĄ13~RNi~; .
. t W~flo.ilclld;<Slenki,8lw'.dl1:,:;.b, ...
·~trks ~n.1Sl\Ja,1.52. .•. ' ...........•.•

:aęUtIZ,~e;nbp~a,l~,>/·.•.• , . •. :
D(\~J,tQrw$'ki.·WQtC<2!at6ska, 156. '
LtI~.i;,ę1d~~wj!c(ke" 1~, ..
' ; ·····.<;;:)·.·pb~KĄ;RNIE;

S~~~~~~ ~~W;al'l$ko.S5;'

.... ~

.

SPRZBDAł .1lm~Z.,:"~

P.rlybylSik.a,

..'

~.~.~~~~.~~~~~~~~i~:

zAKLAńt

• .Jaru Soba.Ue.l(,f, .SiooIkt'il!mcZłt .. 91.
.' . .
FRtZJER~Y:.
St8.trotńilYki, .Zaaró.~IlOOfa:. 11.

. ..

zUł.JW'f'i'AjiO:sr.sKO ARriSTY~t.i

Sfiłwa., NaJru.tQlVVli.cza27;.
.,
. '. :ZA.K.W\.D:y.ERAWlBCK.IC;
A;. GriJtldda A1:lIriwniOlWŚkię.gQ ł2, (.(",Ul:.~~~~ra.)1
WlQ!1:ÓlyVak1,.· Młl>k2andJrowelke..4'l;
~awl:ieWi,Anily24.· '. .'. '
.
Pł()SIZ&jshllWól():1l{l~'i&Ra,151. . ..., . ..... ...•
·S~LEP ··lPll.AO.O:'Uwu., .
W, ,G6rsk.i Bi~~m31;
....

ieden . Berlin [ iedefiska kre ) ~
W rOlach głównych pIĘKny jak m"rzenie,bOiyszcze Kobtet

8 wielkich aktów rozkoszy i u::;ojenia. -

Bruno Kastner or·.lIz Henryk: Bender.
.

i Wieiiaiu. ..... OStatnie

D!fS wielka premjera.

zł.

"OdDJłaazajace Pignłi\i"

1927

Bolu

r.

40

-

1\'

i\ł

Ponadto tylko prenumeratorzy w I-s.zym

k~fJ

1927 r. za wpl:a.eelDdem 2 zł. 50 #. otrzymają
i ~ Wi'TWOBNY lULXUNASTO. -RKUSZOW!
ocenia księ.gal'Slkiej 4 - 6 złotyen.
;W piemvszym kwanale 1927 roku czytelnicy maia,
iio wyboru: 1) Siero.soowslti "Milo....: Samura.ja" (jlW
:wyszła.); 2) Erenbtwg "Miłość Joam.ny Ney"; 3) 1111:jul Ejsmond "Sztuka wymyślamia"; 4) Andn'e Gu!l.
llliaJ1ls "Chłopczyca w Madrycie'".
W ten 81108611:
Co dwa tygodime otrzymuj,e czytelnik &ią.Mt.~
:cleKa.wą, ndemz S€Q1SaICyjną., aJa której tematem jegt
giWSZe tyhl[o prawdla dlziej<Jowia lub aktualna, pod1'Ć1

KOlZllle bial

kol z

11I

bez

90

IDelł.GO
lO

.

9O'~~

spneda.

, Jlln z Dowo4u V1'ojaZ~(I Wiad ~
ul. wlodzimierslta 1 • SAlep.
'ł

69.-5

otrzebni cbłopcy"·

oi1ll7larnie. z odl'bwlednlem 10-

r kalem.

dO

sprzedanul OZOi..

. kó'IJJ Ui. l'losuowalu.• 45.

lOC2~2

kUjJnle dOspn:edfllllia otomama krytll w gol1eUne taplO
(!er ;,.... a .. rol $.
998-1
kaZ 1J Lle ao spuedania
wany Itredeos.
O
para lotek z materacami i
IU"ZeS!D,

uży.
stół.
S!:le

loollt b

ampulo"",y PIotr Ko..sklo

ł'i

ZaKłuci.

183,

Meblov.,..

774-5

do

rozn~szenia

Bałut.
Zgłąszać się z kaucją do ,. RozwojllCi;"
_ -___________________........
o
Pn,trz-abn
v
..,
nR 8luta,ea.

mloda, Ilad-

ma i

IIImhłjąca

energłez

płynnie

po pOlsl,u eX}'tać co 6 Jetniego
chłopoa

f'otedane są &miadect..
itd» rekomendację Skleci
Win i Wódek Kopermka Na 25.
1\.. JI\!'lrcnlt,jwaki.
994- 2

P
P

rzyjmę panów
~len~leWJcJ.i;I
rzyjmę:

panÓW
Bndrzela o~,

na mieszkanie
5.::, ID. l.
954-1
Bil
Ul.

P

pana lUli

otrzebna prasomaczka ZDaja. ea chem,ezne. 6-so Sierpni II

P

miesz"anle
2.t,
48, (prl.\lnia)
mie8:gltaDte

I

~go.;;...~

M

.;:~flR:~

R6łae.

";IE{

ir,tełłgentna.
praitD~. pORał "
olJYmetela
Łodzi. doi

Zlemianka
,pc.
miasta

50. Oferty alll:l .Y.ni-

ehlolliec do terminu
do tepicefo. Zielolll1 lOt
Potrzebny
9!18-5

10da panna która :ln. lIię na
potr~eDJ1fl (lO 1'011:1(.;0
P ~ienltleil1icLą 56. m,55. ;-,am. cy ta)łi.yciu,
gospoaaratmle. ctegietnla..
czellska.
9\:;6-:.!
na .6. m, I. l p. front. Tamte poomieszczenie ala ""ÓI:Z p~ trzebna cz,sta ClJ.lelilUyDIUt tfl
c:.6w ptZy rod.~in e Gaańska gO 11 !at 410 401ilO\fej pl' ł cy. .
1001-1
21 m, 19.
1004-2
rZ}jmę

gazet

vc okolicy
łoi

kwartał

ilii i"~.YV"~"_ ~\'~ ~.c

•

lit.

Hsilich i Boldo

405-9

literaturę bei1etrystycz.aą

- ksil\Żkę duź&, ~ą;,
dilIa kompletoWania cennych księgo
s:bl«ów, zostąjB,CYlCh w rodJ7ń,nie i przekazywanych
ijziedziCllillie. Poniewaź tego rodzaju ksiątek "Bór'
wydaje k:ilka. kwarla.1nie, prenumerator ma. po7J(letAw.l.ony sobie woliny wybór.
1iz.yłelmcy. pragnący otrzymać tilko ~ółtą Biblfo~eę, '
"'D [l;
:~':"1.n }:I:".Isyłać 3 ..ł b!tonu.meratt:. co zaHczy. się na p6łroeze.
,
'r-wo WydaWilicze ..BÓJ" Warszawa, Kn4rtowa L
1[onlo P. ]L O. l _

z manko

w bez..

\\'81.

~zaną

"

Parowa Chemiczna Pralnia i Farbla...····

ny. kczetkl, kIlchlde. mat.:rllCe

wasach P8Il"agwlaju".

'.

CENIłIKA:

Płltent01f2ne. krxesia gi~te na
raty Pio~rlI01ll7ska 116, 1 piętro,

łpoŻ~''SC!z1 do

'BIł

.

prasowan••

KolII. slt)'fte
_ aportowa
Mankiety
r'óho8znllr:i

;~.

t'

III

podług następ ującegó

A1ft' Meble.
Dywany. Łót.
kEI. n:etalollQe. otoma·

fi ont.
Sklep

II1II

ieliznę męską

zł.

n8-6

961 ... 1

I' TOiUKÓW NASZYCH WYDAWNIC'l'W
15 ".BOSZOWYC:a,
~ po wyda. iu tela.znych serji Londona, Benoit"fl.
i m., nie potnebuj~ reklamy.
W piJerwszym kJwa·rta.le 1927 roku: 1) :Melchior W.m
kowiez "W kościolalch Meksyku"; 2) Jack Lond!l'D.
.. €gezowony Bóg" (~a.ng.); :3 laquis Norbert "Kupit!e
Z Smnghaju" (miem) 4) "Babel i Zos~ko" "Zbi~
mwel sawiet"...kiCIh pisa.ny" (z ros.); 5) Pierre BeooU
",Słone lezioro" (z franc.); 6) M. B Lepec:ki "ViI syi-

eJ'

II1II

lU jęzYkóW. Kiliftskiego 96-3
na pm1fo, drago bramCo /l. ;5-4

fl106tWa nd€lllliookiego".

I

prania

udziela n:atema·
StUdent tvki,
laclny, tizy-

~óW ióLTEJ BIB!.. mST.-GEOGR• ..:BOJuą
Ył ~ k-vlartale 1927 roku: 1) Prof. Sto NOIlnll
~ ..'fi'ag.edja Jearnetty"; 2) dr. Oskar Thre:bow

Raz na

Mles:ęCZJlle
Dl 15.

Główna

:'.~.~:~

._I_.·~:j

Mamy 2aszczył zawiadomić P. f. KIijentelę, te ...•..
przyjmujemy w liIjach naszych do

DemweJ,lekctJe muzyki fortepiano00 16

I

1!iJd • ..,.A.riekioi i Kolombiny" (oDyeza.je Weoocji w
fl.VW ·.etulootu); 3) Z. Dromle~ "IJs.ty a.noci
lIIlOWe" ~ poa-. de la. Roncier)j . 4) Jerzy Bsl,u~ki "l\ioba.mmed II, .tygrys Turcji; 5) Jan ~
~ "zabójstwo szefa ~<1aIrm.6w gen. A. M~
~; ID dr J. P Za.j~zkoww .:ra.!nDti."~

!l#'_______
iif
mIl411l.Dn-___ii!!a____

Nauka i wychowanie.

95 grll

c'_~~~:i

*&'

!f

(Jiwartałnie)
~c będIQ8 prenumerator 00 ~
j~ kBaążkę, a więc:

n:JiCQ.a lub goografiC2iD.6.
Co diwa. tygodnie ma
piór najba.:rdziej wziętych.

_

,,

artał

za 4.

Prl~,yeit ~ysta!"y. Piękne dancingt, jeszczepięk!ii eJl3',
kobIety. Sporty. Zfi0l!lWj'. Z}cle 11'Jtej mlcdz;ld, węerUllIe.
śpiewDe szIa~j!ery 1ilednia i B~rlilla \l)ykea!ine Pędą przEZ specinlcle nangatowsDych s'listów..
Ci

.
:: ~,

Lekarz-Dentysta .{~'

S~

Sokal fi;

ttl • .Bndruja 4, Tel. 54<0~' . . ~~.
Prz'jmuje od lo-! i 144;.jit,
·.ut-)O,.'

Do sprzedania,
at)1I!łfine
daĆmcWlll

H

20,

rOl'lIr!''!Ilo: ...

