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ARSZ~ PIŁS'UDSKI PODYKTO

BO

AŁ NIE OtLI

E DO PRZYJĘCIA

Zagajając

6
Wc~oraj)

desygn6wany na premjerap. Hl~.H'SZ. Szyrua!l
ski Zllozył' wizytę p. lnat'sz. P Jsudsk" emu i 0\1
hyt z nim konferen~ję. V\i ltołach parlamenta
nych, ąądZ01l0, . p. S~ytn'ulski1 który obej::
'n;i{f~11lisJę-,po'wołał się1ia Jakt, lż5iz;alą z upo,,~aZnienia nietylk9 .p. Prezydenta,ale tak:s
że p. marsz. Piłsudskiego, dą{~yłw tej rozmo
\via d~ uzgodnienia już tylko Ezczegół6w per::
sonalnych.
Niebawem jednak 'dowiedziano
się~że na konferencji w Belwederze sprawa
stosunku rządu do c:ał ustawodawczych,
postavdona została przez p. ln'n:stra spraw
wojsko\vych na ostrzu rniecza.

ze

I

NAWET NIE MOZNf\ DYSKUTOWAĆ!

\V inlieniu Klubu

narodowego

pos. Ryharski, złożył następują.ce
czenie:
"NIanl zaszczyt oświadczyć,
możemy się wdawać

w

dyskusję

prezes

pana

l

luarszałka,

I

że

nie,
nad wa

jako kandydata na

pl'C

Injera i tylo \\' ten1 zrozuluieniu [noże;;
my w stOSUnku do !1.iego zajQ,ć stano\v.!s.,
ko. Pragnę wyrazić żal, że tf~ warunki
nie były znane P: lna.rszałkowi w chw]i
gdy przystępował do rOZlnÓ\V Z(! stl'on~

2)'. Posłowie i llartje nie wtrącają się
do spraw, związanych 1: już uchwalo ..

D.ym .budżetem.

.

3) Przy uchwaleniu budżetu zostaje
. ~ycofany art. 6 ustawy skarbowej.
:4) S~~D1 nie będzie zwołany w ciągu
.conajmniej pół roku" ..

Dr. med.

KI
PIOTRKOWSKA 84
pn:yjmuje od S-ej do 7-ej

telefon 118.. 30

Jako

BEZ ·NIEGO NIEMOzLIWY...
Ó godz. 9:::ej wieczorem rozpoczęła się w
gabinecie p. marsz. Szymańskiego kOl1fereu,
cja z przewódcami klubów sejmowycllu

lekarz- ecjalista

r

'Jświad-!

runkami, które staw"a p. luarszałkowi
którykolwiek z kandydatów na luinistra
bo to do nas w zupełności uie należy.
Pl'zyjnluJcrny tylko do wiaodDl0śc1, że
eztery ,varunki to jest \vłasny progl'anl

. 1) PosłO~ie i ~artje nie wil'~eaj: Się, \
z :rządzenIem l per
f;O,naljami rządu.

.l' ., '.., dl)' spraw' zwu!zanych

ARUNKI

zostały dopiero teraz zakomu
nikowane, przez co przewlokło się i tak
już długie przesilenie,
za co odpowie~
ty,odkłórychFi1'zyjęcia marsz.Piłsuds l
dzialność nie spada na stronnictwa sej~
ki uzależnia wejście do rządu. Marsza~ I
mowe. Co do treści tych ",-arunków, po~
lek Piłsudski jest tego rodzaju człowie:::.
wiem krótko: wym.agają one od nas, Q$
kiem,.teooz l1.iegoutwOl'Unierzędu jes.t\ bYŚU1Y się .z:r~ekli praw i obo\viązkÓ'w, na.ło~
niemo:Uiwe. Ja .soiidaJ:'ymje .się z tami i
żony ch prz.ez konstytucję
i{....::.6.:.>r\y~1l
punktami, bo solIdaryzuje się ze wszyst
tylko komedjęparlamentarną.. Na taką.
kiem, co robi marsz. Piłsu,dski. Dzieje te
rolę nigdy się nie zgodzimy.
go człowieka są tak dziwne, że nieraz po
Pra wo kontl'>oli nad rządem i nad
30 latach dop:ero stają się jasne rZeczy
\vykonaniem budżetu
należy \vszędzie
dzis~aj niez:rozumiale".
do najbardziej elel.l1entarnych praw re:>
Po tej deklanl.cji wszystkie stronnictwa
prezentacji ludności i u'vvażalle jest tak
opozycyjne '\vypoy\.<cllzlały siQ pr.~eci\v spół
że w Inonarchjach
konstytucyjnych i
pracy z gabinetenl na tak drG.ko11skich \VU:::
tego prawa nikt zl'zeka~ się nie
może.
l'unkacl1.
Dodalu jeszcze że ż}!danie wycofania art

p. marsz. Szymaliski I
. ,
"PanOWie :nlac~e przelI sobą postula.. !

w jedenastym dniu przesilenia! oświadczył:

WARUNKI P. :ft.IARSZ. PIŁSUDSKIEGO
P. marszałek Szyrnailski po pO'wrocie z
Belwederu przyjął
przedstawicieli klubu
sprawozdawc. parlanleIltal'nych i oś\Y~adczył
:rn, międ?y innen1i:
. _ Ja w~dzę, że oni (tj. Scjn1 Prz. Red.)
chcą zgcdy, bo $·ą zapędzeni w ślepy zau
lek .. Pan chce ich ztamtąd wyclągnąó, ja
zaś chcę mieć gwarancję, że dzieło z ta ..
kim wys:łkiem tworzone. :nie będzie z:ai:,::
szczone. Dlatego też sławiaul ze swojej
strony punkty, otl których nie odstąpię
JeleH chcą rzeczywiście wsp.ółpra~
eJ, to mus~ą s:ę zgodzić na rzeczy nastę
pujące:'
,

fi

chko st t c jnyc

si Ib . się zrzec's
obrarly
Warszawa 26 marca
l

ej

81

nict,vami i

{j usta\vy skarbo\vej, który zabrania czy;:
nienia
wydatków nieprzewidzianych
przez ustawę, pOluijając już stronę pra\v
llQ. tego żądania, 1110że być zużyt[~przez
'VI'Og..,!. naln propagandę, która,
zechce
rzucać podejrzenia, że rzą,d zalnierza czy.
nić wydatki i powiększać budżet na ja~

kieś nieokre~lone

cele.

Uważam, że

sa"

n10 ogłoszenie

publiczne tego postulatu
przynosi szkod\~ patlstwu.'-

MARSZ. SZYMA:ŃSKI ZRZEKŁ SIl: MISJI.
Po powrocie z Zalnku p. luarsz. Szymań
ski oś\viadczył pTzedstav,,'icielonl prasy,
co
następuje:

,,0 godz. 10 złożyłenl na ręce p. Prezy'
llenta Hzplitej PO\\'ipi'zont.l lai n1isj~ tworze
nia gahinetu, 'wskutek nieprzyjęcia przez
opozycję s('jlnow~J. wm'unkÓ'w,
postawionych lwzez lJjŁ'r\Y ... -"~i·gO nlarszałka Polski
J6zefa Piłsudskiego jako \varunków wzię$
cia przezeó udz:ału 1" rządzie pacyfikacji.
Solidaryzuji}e si\, z 11larSZ:'tl 'elU Piłsuds
kirn, unahnn za nieUI0ŻUW\! twprzenie r~
tiu hez oparcia o jego osobę i misjQ złoży.
łeln".

Na zapytanie, czy p. Prezydent Rzplitej
roz111owie wieczornej z Ul8,rsz.

wYlnieniał w

(Dalszy

ciąg

na sir. 2:;ei.)

-

.Nl:~ ~

"ROZWÓJt., Czwarl('k, 27 marca 1930 r.·

:t:

i:I!!I:pr~2mU:~~",

Marsz. Szynl

ł s~ę

ńs~(j

D1J3ji twor,l,';n a

ci

: E

:

l

I

(Dokolwzenie).

Y
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Szymailskim kOlnu ma zarnlur pow:e1'ZYĆ 111!
sję tworzenia rządu, p. ll}Ul'BZ. Szynw.ilsl\:i
hiW:ierdził, że o tenl mowy nit' byłe,

I

!i!I

r

I

Tak oficJalnie si
PARYż,

S

francuskie

ierdziły

dzień temu miał s:ę jes1.cze znajd~wa6. prrey
prZeprCf\Ya,' życiu ..

26.3 W prasie. \vczorajszej uka-

zały się ostatnie wyniki Bled~~hYa,
złożył! clzonego \V spj·aw_e zag'n'ęc~a gon. Kutiepo\v
a
dziś~ Q godz. 1, 'V1Zytę p. n1~ni::3trowi spraw i
Stwierdzają one jednoQlośll!~ porwanie
wojskowych marsz~ Piłsudskiemu, aby po111- !
gen. Kutepowaj wywiezi&nie go drog~ mor:::,
formować go o przyczynach, dla których zło" t
ską z Francji.
żył .m.isję utworzenia rz~du.
. !
Kilku świadków widziało jak latlowauo
P. mai~sz. senatu oświadczył przedstawb
!
skrę};owan.ego
l zawiniętego w płaszcz nlęi:;
cielom pra.sy, co następuje:
!
: . ·~lPf.zad złożeniem misji na 'ręce p .prezy - I czyznę na stałe}\: przy wybrz~żu nornlandzm
denta~ niezwłocznie po odbyciu wczorajsze;; ! kiem.
go posiedzenia, Pan Prezydent zastrzegł 80::;
Dalsze śledztwo wykazałQ~ że gen~Kułię
bieprzyj~cie jej po uzgodnieniu z p. rnal'SZ'·j PQW ~ostal p'l'zewie'llon,y do 1\-loshwy i u.m:es~
Pił~udskim. \V Belwe~el'ze przyjęty ~yłe~ j czonyw więzieniu na Lub:ance,
gdzie tY.~
o godz~ l-ej, przedstawlłern p. n1al'SZal~Owl t
hały stan rzeczy i udałmu się na Zalpek, .a~y
prosić o ostateczne przyjęcił~ mogo życzenia!
l? . Prezydent pi'zychylił ~iQ do lnojej pro~bt·,
_.
l

P. marszałek senatu SzyuluilSl;,;.i

I

l

Ogłoszenie tych szózegółó'\'
porwania.
Kutiepowa \vywołało \vielkic poruszenie W
całej

Firancji.

Dz~enn:ki donulgają",się

nia stosunkó,y dyplomatycznych ..

zerwa,

zSo,wię-

tami.
..
K\Ve8tj~\tę poruszył r6\Ynież \v sęriacie
gen. Japy, który oś'\"iadezył, i~: \vobec· ?a,cho::
\valY;asię

Sow:etów

u\\'uża dł\lsze

utrzyma::

nie stosunkó\v z ~loskw~J .za lli<:'dQpusz;czalne
",robee prośhy Br;anda gen, ;fapy,,:nle na
legał 11a

nntychniiasJO\Vf;

rozpatrzenie~we

go \vn:osku.

I
I

alsz

iIf

ł

h. itJł W . (UJcy, 'postawić
TAJE NIIlA AFERA

.LOGICgNE PRZESLANEI 'ZAwaDZA I
Po' wczorajszym tak l:n:n:zHwym i waz~ f
'.:i'l,ym dniu poH:łyCZ:UY1U, ,dziś panuja nie~ylko f
/$pOk-ójś· a1e zupełna dezorjenłacja..·
\

l

łsz

pułk- pod

br 'żą
POZlłA ';:jIU

ktql'z:
POZNAŃ, 26.3 vV koszarach 57 p.p. zja:: znaniu d\vaj pOdejrzan: nlęzczyźni,
. . ' Nikt nie wie, co dalej. będzie i komu' zO::: \vili się minionej nocy d \vaj zagadl<qwi 080- przybyli w nocy ~ jeden w··ulunt'hll·eeg.ene'~tanfe powierzona misja t~'orzeniagabinetu I: ,bnicy vV mundurach
Qficci.>s~dch.·, ;~.Jeuen z rałahr91!i, drugl.,Ymundul~zę . D.1ajqra;:-;"\'yda
,\-Vo·1)e6.· 'ostatnich
wypadkó'w
nasu\vałyęięl·~ni:ch
z odznakami:gcueraia
brGni, drtigi· za,~ j.~e TQzl{QZ zaaia:rinQ\Vall~a ił:lln~U"··:c;:ba.:dfLni
" .. ', "',' .,: .. '." ....•
'...
, '.
..,'...
I
:
przez żandannerję.zęznal1d:zilŚ.~że ·dz:ałali ił.
logfczne przypuszczenia, źe p.remJerem powi- \:.;z odznakarrli majora.
·nien·~stać obecnie marsz. PJsudsld. :rednak l
Zawezwal1 oni oficera inspe:{cyjriego i ,,~łasnej in~cjaty,vy; chcąc'wten sposĆhzWró
cić na siebie uwagę i spłatać ligia dO"TOdcy
jak ·wiadomo;, w ostatnich czasach wszeHde l \vydali inu rozkazzaalal'!llO\Vania pułku.
pułku
płk. Żonglo·w:czowi.
.
logJc~ne przesłanki zawodzą·
l
Pon~e:waż obecn~e w armjiczynnej nie::
u
1'.
Zatrzymani
-nie
są
stałynl:
ąJiesikiiica:::
.~ . : Na.. Zanlku nie udz:elą żadnych informa l n1a żadnego generaia broni a \v unl nduro:::
r.ji i nie wia.don1o, czy odbędą s~ę dziś jakie waniu tajenlniczego przybYBza d.lły się zau- mi Poznan:a i dopiero przed kJkoma dniami
. konferencje. W prezydjum rady mnistrów ważyć pe\vne braki, jak wężyk podOficerski przybyli z Gdyni. \tV wojsku nigdytlie słu.
rÓwnie.t cisza. W Sejluie jest trochę p.osłów. na kołn1erzu, oficer inspekcyjny zażcJdał od żyli.
Thlundury nabyli na parę dni· wczesniej
W południe odbyła się 'w prywatnem miesz:: obu przybyłych legityn1acji.
!{aniu p. marsz. Daszyilskiego, który .jest nie
Gdy okazało się, że podejrzani goście nie w jednym z mu_ejszych zakładuw kra~iec;:;
dysponowany., narada prezydj1i Sejlllu dla mają się czem legitymować, ·:oLcer inspekcyj kich.
'I'ajemniczych "wizytatorów pułku prze
ustalenia terminu posiedzenia Sejrnu.
ny zaaresztował obu.
Aresztowani odmawiają wszelkich
ze" kaz::tno do dyspozycji prol\.ut'atorawo.]ąk6we
znań, ·wobec czego tembardzlej
tajeluniczo go, który \vszcząJ \v tej spta~vVie energi~zne
przedstawia się cel ich '\vizyty \v koszarach dochodzenie.
i żądanie zaalarmowania ~ułku.
Nazwiska areszto'wanychbT7.mią: .Jan
POZNA:KT, 26.3. Zdemasko\vani i areszto lVliara (\v mundurze generała) i Jan piSt\łek
Jui zntw
wani w koszarach 57 pułku piechoty w Po::; (w mundufze majora).

i

I

rn
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I

główna

wygrana

A

złm

350.000

na Ni 184,188 xostała wypłacona przez nast
naszym P T Graczom
Ponadto w obecnej V klasie padły u
Wi'S D4lsŁępuiące więkśze wygrane:
.
Zł. 20,000 na Nr.. 105$L9
"
20,000"
n
121,7 ...
15,000
u
154,O~
ł6
10,000 u
u
110,672
ił
10 000 Al
u
69,025
łł
109000"
U
72,728
j6
10,000"
ił
52,062

II1II

I
W sprawi,~ rozwodowej

1

10,01)0 u
i~
74,93 l
duio po 51000~ 3.00U i wiele, wiele

l

PARYŻ, 26

marca

izba sądowa ksIęstwa ~1ona~
.
wygranyck
\ co, która zjechała do Paryża na pos~edzęnie
Polecamy nadal nasze 5zexęśliwe losy!
nadzwyczajne, przyjęła jednogłośnie wyrok
.szczęście stale sprzyja naszym P.T. Graezom
. Ws!&ymtkie więkslt~ wygrane w kole szczęścia rozjemczy ks. Karoliny Grlmald~, następczy
·W1jzysc:y Śpie;!2de do nas po nasze SŻGzęśli~ ni tronu lVIonaco, z je j męienl~ hr. de Poli::
:~W~ 10$,1 Jedyna. Największa, llajstarsJtfl i naj \ gnac. Wyrok będze ogłoszony za 2 duł.
szczęśliws:za w Polsce kolektura
vVyl'ok Poincarego nje wypadł
na ko'H

.1

innych I

LiCHTENSZTEIN
PIOTRKOWSKA 12
PU)TRKOWSKA II

że

Najwyższa

1

hr. Polignac, pomimo roz\voau, zaehowu-

prawa księcia :vIonaco, jako ojca
następcy tronu małoletn:ego księcia Ffene.
'Vychowanie dzieci księstwa
p6zosta:,vać ma 'v rękach księcia, chociaż księżna
Karolina otrzymuje prawo posiadania· dzie~ ,
je

I
I

Isięstwa Mona~o
tytuł· i

ci przy sobie w ciągu pól roku.
Hrabia de Polignac ma zwrócić księżnej

Nr.

"ROZ~V'ÓJ", Cz."\ival'tek, 21

~

rna.l'ca

I~30 r ..

'.
•
I

Już pisaliśmy, iż o~tatnie p.rz~site~ie. rz~

1

nistracji pańslwoV\1 ei trwa stan nieładu i sa

niezbędnym warunkiem uzdrowienia at..-\
W' stosunkach :międzynarorlowyc:h
ków w państwie •
obniż~ się znaczenie nasle!!o państwa.
Tak jest Dla uzdrowienia Poiski potne.
\V takim słanie rzeczy tylko wielki wy . bna iest nie kapitulacja Sejmu. alekapitulasIłek narodu podołać może zadaniom,
eja lub usunięeie "swoistej dyktatury" Piłsud
Trwanie rządów. pozornie opartych o skiego. Ona bowiem jest źródłem mesaczęIC
przepisy konstytucyjne, a spoczywających państwa polskiego i prJ:ęszkadza Dar.doM
\\7 rzeczywistości oraz według wyraźnych
polskiemu w wysiłku na· drodze ku potęde ł
oświadczeń ministrów w ręku p. ministra wielkości .
Naród rozumie eoraz więcej swoj___
sl?raw wojskowych Piłsudskiego, jako cJ:yn..
Dlka rozstrzyga1ącego, pogrąża państwo w nie i coraz głośniej domaga się kapitulacji lub
dalszy rozstról.
usunięca dJ Jdatury.
Usunięcie tej swoistej dyktatury jest

dowe wywołano, aby nIe 1l'ogły SIę oabywac
posiedzenia Sejmu.
Po uchwaleni u bowiem I
budżetu Sejm przystąpił do' rozpatrywania!
zamknięć rachunkowych. do zaznajomienia się
ze spralioro:zdaniami Najwyższej Izby Kontroli
Państwa i wreszcie do wydania 'orzeczenia b.
ministra skarbu Cz~chowicza. Sfery sanacyjne
nie chcą dopuścić, aby Sejm temi· sprawami

.mógł się zająć i dlatego w'Ywołano
nie rządowe.

u

rr owo li.

przesile-

Marszałek Szymański pr9wadzi' pertraktacje ze słr.oImidwami seimowemi Vi celu u·
tworzenia rządu zgody narodowej. Jak sobie
p. S2.ymański i jego pełnomocnicy ~yobra~a..
ią ztodę narodową? Otóż według w8zeUueh
oZDak p. SZ)1maflski wyobraża sobie zgodę
. 'o2lsłępująco: Seim w przyszłości nie będzie
ucb.. alał żadnych wniosków Ilieufnośei mini ..
stromo poniEważ wobEc faktyczny~h rządów I
mili- PiłsudskieJ!!ó jest to betcelowe. POlatem.
Sejm ","'rzeknie się pocichu swolego prawa
'W sZr~ułaeb województw
WJD.
zajęcia ~<ę' pr:zekroezenismi buoietowemi i
16,3
\\'oJ;ewódgtW~,Q·h I~;.Ś W~.hO·;'nl" Jf/I o.B 36 .. 7
sprawą C%.echowi~l9_ Gdy Sejm takie soboa
aę
..,
o
U
VII
,
wiązania przyjmie. to wtedy pan Szymański
Cieleawe dane, dot~ą~e zażydzenia
Rok: Ogółem: Chrześc.: Zydów: ~. 2:yd,
utworzy rząd zgody narodowe}", który hę- tn:kolnic:twa średniego. podaje ostatni numer
41.988
19,4
dzie 'Współpracował z parlamentem i pozwoli dwutygodnika spcleczno"politycJ;nego "Sz:czer- 1925126 216.552 174,544
,zajBlo~a~ się Sejmowi wszystkiemi jnnemi biecu • W artykule p. t. "Zażydzenie s7.kol .. 1926{27 215.470 170.849 44.621
20,1
kwe$t]am1.·
nictwa .średniego" poderut jest tabelka, zesta .. 1927128 209.194 163.8 J3
45.381
21.7
. Czyli poprosłu żąda się od Sejmu kapi- wioDa na podstawie danych Głównego Urzędu
Na specjalne podkreślenie :t.ulługuje potulllcji i wyn:eczenia się jego podstawowych Statyst,cEJ.U~go (Rocznik: Statystyki Polskiej praw. Z tego widać jak sanacji bardzo zależy Warszawa, 1929 roku) :ta lata szk:olne1925t26 f nadto fakt, źe w l"Qku 1926{27 w wojewódr.:na tern, aby nie wyszło na law, Da c,o użyto 1926127 i 1927128. ula lepszego objaśnienia twach centralnych :na ogółu, ilość 87,,013
565 miljonów złotych VI r. 1927-28, o którą wyrr..owy niiej przytoo~onych cyfr "Szc:terbiec" uczniów szkół śrsdnich było Zyd6w 22:882,
czyli 16,3 procent, w wojewód:ztwach :r.aś
to sumę w tym roku przekroczył rZqd budżet piaze:
wschodnich na ogólDą ilość 23.628 lUU:Biówbez ~atwierdlenia przez ciała ustawodawcze.
W sumie tej również znaiduje się pozycja 8
.. Uc:zniowie szkół ś'ednic.h uszere~owani 8.677 Zydów, czyli 36,7 proeent. Danych na
ci
b· ą tu na podstaNie wyznaniowej, statystyka
: miljonów złotyc h , które wy·· ano na wy ory; bowiem, "pierająca się na określeniu naro" rok: $~kolny 1928129 Główny UrzĄd Staty..
styczny dotychczas nie zebrał i nie oałosił•
. co Seimu i do Ser.[-:tu na.'rzecz
,list rządo~ f
k "
b
dowości, lub Języka ojczystego, byłaby da ..
wye l]. Przy rozpatr)i\\,8,mu zam nu;c rat un.. leką od rzecz.ywistego stanu rzeczy ze wzglę- ale przypuszczać należy, że i w tym roku
.lwwycb i sprawozdań Najwy~szej Izby Kon- l du na to, że znt\czna częśćZydów podaje się procent Z.ydów w szkola ..-:h średnicb znacznie
tro'li Pa.ńslwa uiawniłybY' si~ :eszc.:~e lI?-ne naą I za. l-'olaków wyznania mojżeszowego, ora.z w:uóst Nie lepiej prze astawia się slatystyka
odnośnie do nauczycieli lydów. 7.atrudnionych
uiycia 1 błędy, kt6reby W o.yskU5Jt SelmO\,e] i
L
•
znalazły odpowiednie oświeHenie. W tej
deklaruje języlt pOlski, jako ojcz.ysty".
w szkolaidwie średniem. W roku szkolnym
skusi i .ies~cze~raz opIrda public.:z~a dowie.d~iaPodana przez .Szczerbca" tabelka przed.. 1927128 było nauezycieli Lydó w 1430, zezello
łaby SIę, IŻ o~ecn, ~tfin PolskI Jest wymklem, stawia się, jak następuje:
I 122 w szkolach ra.ństwowyeh.
rządów pomt.jow-ytb.
Iii
d _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
_ _ _ _o
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di

eeniralnyek protent Zydow
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I

I

dY"1

I

l

c~se~na~k~w~~hlmo~s~~ol'
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dzić? Nie. Ta~a ,z~oda byłaby pr~eI..;reślenie;n
prawa kontrolI' Sejmu nad gospoaarką rząou
t
i
.syste-I

mu

10

o',vego, ktorego dłuz3ze trwame pro

wa&ll 1 (. i5~ ę' ~o nieszcz~śda.W. int€resi~
więc Polskt. lezy•. ah.J przez rozmaIte sztuczki

e l , n (hr'

r·' t~ 1J'Z
III

przed t1żyłaby żyw:>t, bankr?tującego

I

..

I

a

nie przedłuzano zycla obecnego systemu. Le . .
piej będ~ie, jeżeli Sejm ~a~'et nie bę~z~e c: bra II
się zakOllczenie
\V vVal'szaw:c od!iylo
dował, mż gdyby zgodZIł S1ę na kapItUlacJę_
walnego zgr{)nuHizell~a w bl'H'Inil·j Ponl0cy
.
Tego zdania są i stronnictwa sejmo\\ l:
1,V.S.łI. Na pOlz~Jdku dz:eJJ!1Yll:) znajdowały
Stronnictwa centrowe i lewicy wyraźnie c
śwadczyH p. Szymańskiemu, iż "ministrol\
.0 jeszcze dwa punkty: liOprawki statutowe
nie mogą być nadal biernymi wykonawcat
\'\"01ne \"'nioskI".
woli pana ministra spraw woiskowych mSi
szaUta filsudsldego. lecz, biorąc na siebie Ol.
V'V wolnych \\ll:oskach plzeprowadzOIhl
powiedzialność konstytucyjną i parlamentarmłodz:eży
ną, winni stanowić czynnik samodzielny w ty przy jcdnYln ~pl'Zeti\\'Lc ;C'adel't\
senacYJl1C'j, }J • .T. hOUU:ll n' ckiego, wniosek, do
ciu państwowemu.
Znacznie·· wyraźniej jeszcze przedstawił lnagaj~!cy si~ od senatu \V. S. H. wpl'owadze
sW9~e stanowisko Kłub Narodowy, w którego
nia z nO\,"ynl l'Ok~eln akatlrrnckil11 ,nurnerus
Jeklaracji .czytamy:
»W przesilenie obecne wniesione zoo clausus" celClll uchronienia życia ekonolnicz
stały pierwiastki niezwykłe w stosunkac~: nego od zalewu żydoshva, Następny wnio~
. praworządnych.
P. minister spraw wojskowych 02łos:, sok dotyczył srn'uwy zft\\'i(:,szen;a kl'zyża \\'
" oświadcl€nie. za\o\'.eralące obok zwykłych uC!lf11nl.
już obd~ tak daleko idące wzmianki o
Obecny l'cktor, p . .:\. Sujkowsldignorozbrodniczych zamyslach, znanych p. mini'strowi spraw wojSkowych, przeclwko któ~ '\-var wieiokl'otnie ż'ldaniH 111fOdzieźy w tej
rym t:owołane wiJdze nie wvsfąpHy, że zno k westji, nl0tywuj:-)C to z pocz~,!tku koniecż:::w.u.na stan rzeczy w naszem p&lisiv\-,ie pa(loŚCi;-! ustawienia ruszto"wania (I), et następ
dło ponfJre światło.
Dążenie do zaburzenia biegu spraw 1 nie oświadczył otwarcie, Żł: gdyby za wie~ił
ujawnia się w chwiH f gdy Sejm ma przesłać l
Trybunałowi Stanu uzasadnieme o~karżenia
t. ieslonego w rohu ubiegłym o llieprawne
onanie wydatków ze skarbu państwa w

lł

to

krzy», to

S. H.

n1usiałby z.avdesić tablicę

przykazail~ gtly~:

i żydzi studjują.

z lO:4elXl
u nas".

jeszcze raz prosić
senat o zawieszenie kł'zyża (daru śp. Rektora
DUlOChowsldego) i '\vy:'łsygrlOwać zł .100 na
koszty usta\vi9uia rusztowania.

Postanowiono prz:to

NastQpllic uchwalono ufundować nit do
okrętu

"Dar \Val'szawy·'. \Vniosek i:leuato,i'{nv o wyrażenie pot~'pienia dla h. prezesa p.
\Y. l]ln~Ctsto\\'ski(>go za. znane wystąpienie na
zjeździe

h. \.vychowallków \VSH., oraz za wyj
śClc sztandaru Bl'atlliej POU10Cy podczas gra
nia 1::(1.1 Bl'ygady \V eza~i(~ ~\vięta 36 p. L.A.
-- po długiej i burzliwej tjyskusji Odr!l11COnO
ogTollllH~ ilość głosó\v".

Przebieg wahwgo zolwania
kohody

zawiodły pokładane

w

je. A nlłodzież \\1SH. dowiodła,
czelni panuje zdrowy duch.

dowiódł,

uich nadzieże

na tej

.~,

żecie

l 92rJ-28.
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.Będąe VI

wielkiem uciemiężeniu w niewoli bolszewickiej,' gorszej może, niż niegdyś
egipskiej 1 robimy ostatni wysiłek ratowania
się i dlatego odzywamy się do Arcypasterza
War9zawskiegof jako do ojca, gdyż mamy
pęrwność, że wsŁawi się za nami D by przyspie
8Z080 nas ratować.
Od kilku lat wy~lądamy wybawieniaf nie
mniej może, niż dusze czyQćcowe i nadzieją
żywieni jakoś e~gystowaHśmy, chociaż masa
lepszych ludzi, jak: duchow~yc? ta~ i cywil..
nych. pow}'syłano. albo w Sołowkl g albo. w,
lepszy świat. Obecnie do szczętu nas dOCIęto I
bo pod przymusem nasze dzieci szkolne a tak
że robotniey muszą składać podpisy o :znolze
niu kościołów. dla nas drogich i również świą
tyń innych wyznań.
Oabierają. nam majętn,ość i ruchomą i nie i
ruchomą i obranych w kilka dni, a bywa, że I
i w kilka gadzia, wysyłaią niewiadomo gdzie
może w tU.Bdry~ albo w błota jakie.
Nieposłusznych wy!inańc{)w f co sobie nie. ~y~zy1i·
podpisać się. że bez przymusu wYjezdzaJą
czymano po kilka dni, VI obęrżach i stajniach'
przy mrozie, z małemi dziećmi; były wypadki,
że niemowlęta przychodziły na świat w' tych ..

cierpią te
kościele,

dzieci szkolne, których
jakie drwiny SłySlą i ezytaia o Bo~u, Chrystusie Panu, o Ojcu śwJ
. Podpisy dla kolektywizacji najczęściej
zbierają się przy pomocy na~ana pod hasłem:
kto· przeciw kolektywrl f ten przeciwko sowie·
ta, a kto przeciwko sowieta, temu kula w łeb!
A to my głodni i nadzYg bez głosu, bo ~łosu
nie maią zacniejsi ludzie, nie mo~ą oni nic
kupić. ani gdzie pracować. ani m:eszkać ddzie
bo powypędzano ich z własnych mieszkań, a
w innych nie roatą prawa registrować się· -

Historja pani Hanauf

na

cały

ści"

. hrutalRolct jaki~j dopuszczano, się 'na, bez"'!

i)rze~

kobie,~:ie. Profesor Achard

ciwkoz~rządzeu:om frćłncuskich O ganów spra
wiedUwości g odmawiających jej
dokonania

l

d~:ugą głCf.iÓwką, '/

slv,,;lerdził f iż na

ciele pani Hanau, pozos'ałyiiczn~ ślady
krwawych wysięków podskórnych,spowodo- l
powtórnej ek:sperty1ty finansowej w związku z wanych skrępowaniem jej przez... ośmiu po- I
oskctrżeniem byłej wydawczyni .. G~zttte du
slugac:ty szpitalnych.·
Franc" i dyrektorki licznych przedsiębiorstw
Lis~ profesora Acharda wywułał ogromfinansowych, cała ta trwaj'ł,ca, od, przeszło 1'0 ne wrążenie, opinja publiczna za~zęła doma..
ku. ,wielce skanda.liczl1a afera. nabywa chara- gać się prowizorycznego uwolnienia pani Hakteru :mi.bywalego skandalu. Paryż jest obu- nau z więzienia, al mdody postępowania
r:l!('my, bezwzgłędnośeią prokuratorji, która z władzfzostały napiętnowane oczywiście
c,alym spokoje," patrzYł,a, D, a powclną ś,mierć.1 jednak tylko przez te pisma, które nie były
głodową. na którą skazała się P6 Hanau.' sl:ornpromitowane w
aferze
"GazetŁe du.
Przed szpitalem, do którego ją przewiez,iono, Franc
odbywały się' demonstrancje ludzi, którzy miWiadomość, kt6raDlildeszła z t aryża O
DO, iż zostali zrujnowani
pn:e z nagłe zawie- ucieczce pani Hanau ze szpitala i dohrowolsZeaie dacialalaosei bank.ów pani Hanau f za.. nym powrode do celi więzie!ilnej, wywołało,
chowali wiarę w Dią i m<>iność odzyskania olbrzymią sensację. Postanowiellie pani Ha- I
swych. pieniędzy. Po 18 dniac.h głodówki w Bau wytrwania aż do końca i dobrowolnego!
więsieniu f Marta Hanau, została przewieziona zaglodzenia się raczej, aniżeli poddania się

I

U

1JdJnilioW8' nastroje
Pan

komend.ruje
'';v dni'u 19 bm. podczas defilady wojsko.,.:
vvej nliało w Łucku miejsce następujące zaj::

do s%pitala Cobhinf adzie taczęto ją odżywiać
pl'zy.UIOWQ. Jak jł.!Ż d.nosiły telegram y, l1ieucięta w $wymuporze kobieta f broniłl!się
zawzięcie przeciwko t0IDu, przegryzając son~
dy i uniemożliwiając sztuczne wprowadzenie
poaiłku do jej wycieńczonego
organizmu.

wyrządEonej jej niesprawiedliwości, zdaje się
hyć nie:domnlł.
Cała afera qGazette du F rane" • operacii

finansowych, w które zamieszahebyły najw)'bitniejsze osobistości polityczne we Franc!i,
k.ryje w sobie splot przemożnych intryg finan
W/adze sądowe wydawały nawet biuleŁymy sistów, polityków, posłów i dziennikarzy, któ~
dcno8ząee • taE, iż zabiegi przy s:ztucznem rym z pewnością bardziej zależy nil tern. by
odi,wiaDiu pani Hana~ odbywaly się w obee , pani Ha:!nau zagłodl;iła się na ,śmierć, aniżeli
BO.ci ,profll!&ora Achard. Otóż obecnie jak: na h~rn. by naprawione zostały rażące błędy
wynika % Batu profelll;ora Ac.hBrd, okazało, się śledzht ił l ekspertyzy sądowej. Afera z .. Ga·
iż .1. miał OD ~ic wJpó!neao z t,z; mi zabiega- zette du Franc", g-otowa przerobić się w ,.No

I

l
II

go:r~co

protestował

przeciwke

wą Panarnę"/II

pułkownik

ście:

W chwili na trybun:e przy.gotowanej
sp.ecjalnie dla przedsta.w~cieli miejscowych
'\vładz zajęli m:ejsca \vojewQda vvolyński, pre

•

mi. a nawet

.,'

W lcdnem z lub.lsku:h glnlnąxJÓW ae'"
skich (Unji Lubelskiej) w klasie niżs:r:.j da,u,o

clt:o .•

Har~au

strajk:u~ jaki . bronnej i wycieńczonej, tak

od 20dn! konłynuje na znak.: protestu.

im;eu'Bo'Wy

Z~acamy kuratorjum uwagę na te..osobliwy objaw wychowania dziiltwy szk.o1n~j,
omal :i:e w naimłodszym wieku, kiedy wiosen..
ne słonL;o winno je nęcić. bardziej, _niże.li g~.;;,
1ówka w dniu 19· go marca.
, ,.
Jak sobie nauczyciel' ery nauczydelta
wyobraża umysł dziecka, powierzonego j~go
opiece? Cóż dziecko obchodld, że dnia 19~9o
marca pewni ludzie obchodzą W taki C&y
inny Iposób imieniny polityczne człowieka, 4}
którym nie wszyscy mają równe wyobrażenia
a c8ęsio rodzice dziecka'\vyrazają się kryty..
cznie Jak dziecko się ma, uchylić przestto\"
gam swej nauczycielki i nie narazić się na
zarzut braku patrjotyzrrlu 8. równocześnie nie
'urazić prZek€)nallTOdziców i rodziny.
Sądzimy, że p.Piłsudski. który, jest podo
bno wieB~im przy jacie lem dzieci. poleciłby p.
kuratorowi, gdyby o te:rn~ się dowiedział, po
in:orm0W s'ć nau'czydelkę, l:enie takie sposoby pedagcgiczne", .', stosuje się \vobecpzieci,
z:ktć>rych mają\\7'yrcshąć obywatele iobywĄ,
telkiP a ristwa, że czyni się to tylko wóczasi
jeżeli .się 'chce 'spac:tyć ich charaktery i zamie .
nić w ni;2.wóln~ez0dusze, stawiane pr!edsy~
boHcznemidla pewnej kategorii Polaków tale·
, rzami, pedagogi winien wiedzieć, że uczłek
człekowi niedorówna 1f, a cóż dopiero dzi~i

tycia

ałosnej

~ult

fakt l1ast~puJą~f;'

stopnia opracowania będę oceniała wasxe u;..
czucia patriotycl:ne. -Glos Lubebki pisze.

sać.
Kąta niema, gdzie nie byłoby szpiega i
przez óstrożnoś~~nie możemy zebrać teszcze
tyle podpisów, Huby je z chęcią złoiyło
C~Qkając ratunku nietylko my, katolicy,
zwracamy się do naszego Ar~ypasterza~ ale
też ludzie i innych wyznań, którym odebrano
ich świątynie, prosząc. by 1:a nal!ii Dostojny
Arcypasterz wstawił się u Ojca SW. f u nas!:e
go i 11 innych narodówA Niech bolszewicy, odebrawszy wszystko, przynajmniej Boga nam
zostawią", (KAP.)

i li
Rozpacz[wl walka 'F'ty
.świat z uporczywego głodowe~o

l

Końca nie byłoby pisać o ws:r.ystkich naszych
mękach j nieszczęściach, a. tu tak trudno pi...

"

doprowadza

pedlgogów

#

I

całości:,

~zego

wł~6d

UCZQnnicom następujący temat do opraeowa...
wania: "Jak spędziłam uroczystość imienia
marsz. Piłsudskiego" Jakkolwiek sam temat
po wystąpieniu imieninowem p. Piłsudskiego
które zdaniem sł\natorów każd.... pracowita obywatelka" P oIsk.i. chociażby z 4"ej ezy pi,,,,
tej klasy szkoły średniej - winna znać na,
pamięć, jest mało pedagogiczny, poparto go
w tym wypadku taką mniejwięcej w dodatk.
zachęt~:
'
~ Piszcie panienki wrażenia, bo według

.

Kardynał,' Kakowski otrzymał I' że oberiaeh i stajniach, a wielu lobie zyCJ(~
iBst z ·Rosji sowieckiej, opatrzony licznemi pod skrócało.
;pilamif błagając o ratunek, Treść tego list~,
l\ co nasi duchowni cierpią! Chyba, że
;pisanego przez ludzi prostych. mówi sa~a za ! wszystkie męki odbędą na tym świecie. A ilu
'siebie c strasznych warunkach bytowan1a lud zostało zamordowanych i jeszcze :tyjących za
·nojci w Rosji suwieckiej. List ten, podajemy I kopanych.
"fi

Do

sz1łolnnb

dzisci

imi@niatnve

I " tein ś~iadczy

zbiorowy z Sowietów' de kar!d. Kakowskiego

J. 'Bm. KI_

'olitv~a tą;ś~ód

zes

Sądu Okręgowego i

·władz

wnik

oraz

płk.

inni przedstawiciele

Morawski i oficerowie,

Nowaczyński,

pułko~

który przyjmowaldefila

dę Od'\''y'Tócił się

nagle i don'~osłYln głosem po~'
trybuna jest tylko dla '\vojsko.
wych, wobec czego wszyscy, którzyn.ie rnąlą:,
na sobie munduru, mają niez\vłocznie opuś~
wiedział, że

cić trybunę.

Oczyw;ście,

pomimo tego nietaktu płk.
No'waczy6.skiego, przed3ta"wiciele władz cy-

I wilnYCh
ścić

opuścili trybunę, nie chcąc

do dalszych

gorszących

dopu

scen.
ą

Tego rodzaju "nastroje iUlien:nowe nie
wymagają żadnych komental'zy, lecz właści::
wej inter'wencji miarodajnych czynników, ce
lem uniemożliwienia podobnych
ekscesów
w pułkownikowskim stylu, r'
',yszłoŚć.

,I·
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HadmiBPD.ą ilość CZBPWODJCb
tii1łSk h,w i?

PrZEważnie wysłt:
W1śt ęp·u]ące ~!:ę$to. ,kUłJ::!i:e podud:ria
,.f. :~kj) spo~~~owllne są ",:edłu~ wsz~lk~e${o
p!itwdopobułnsłwatprZł::r: . %ylakl •. 2nąJduJ~ce

Jak je

i
Ii

łetzyf

Na jednerin z ostatnich posiedteńtowli"
I f!ystWa lekarskiego w Wiedniu. przedstawił
I cym zabIegu!. . ' .
! .prof. Falta ciekawe wynIki, osiągnięteł)r'ty'
: ,SIę glęb~ko w~wn6\'rz nogI ••UczucIe to. Jest!,
W phWlb,. gdy tylIco sk.urc% poczy~a wy:! leczeniu choroby, polegającej nil istnicniu
.bad:r.o nl€eprz?,lemn.e, ex.as.ml, ~aw.t bolesne, I stępo.w~,Cj naleLY no~ę wycl~i!nąć ~OZlO~O 1 l:r.byt wjelkicj ilości czerwonych ciałek krwi ..
~. T.~.r&.•~.~. ~~, .po. ~.lad. !l z.y..18~1.powml. ełl.Z!anał ~.t"'l· PQd~l1e8c .~stop~ do..gory, t.ak)~.kby...$.'ę chc,al. ~ '. Leexył on jednego pacjenta. k:tóf.y cierPI.'a. ł na
d~c .Jes&eze •W ło.t~u! $11nHf: llla~ow.c lUli'. a . dosl~gnąc d':lz.y~ palcem p,owlerzc:hm g.olem,! to niedomaganie od t 6 lat. Analiza krwi
w cl~ptdnla no~nc g\l~owe ponczochy,
... . czyh .pr%~dnH~J s~tOD~ lydkl.. .Z~bleg te~po~ Iwykazab,:te posiada OD W miHtnf!!tfZłt 1i11eścien"',
. • ,'~7ę.łtÓ Ikurcz~ nog $powodo~ane, ~,ąpo wodUje łułn.e lHilcl~~męclemlę5tU podudzIa, ~ó
12 miljanów czerwonych ciałek: krwi •
. It~dal1.~M.:płgsk,.eJ . stopy: W ta.klCh w,pad.. l l;\&uwa ;momentahue Ik~rcz~ .Dlać~e~o ten pro podczas, gdy normalny cdowiek: posiada ich
k~.c. . . h .. n. a.l. ezy ~o.$l.e. w.' b. Uc.I.ku .d.obrze d.,O. paś. ó... ~ty zabIeg. tak $ku.te cz. mcdztał.a, .me zostało,· %aledwie pięć milionów. Wskute~ ~eg~ c:ho. ry
.W~Dą ,p.odklaukę metalową.
, Jeszcze. dotychc~as przez m~dycynę ustalone ml.d cerę fioletowo-e~~rwolli\. c.u~rr:uał :a.a:
'.' ,.. ~ :Skutc~e nóg występują c;:zęsto wskutek Jedna~7e gk?te~ J,e:t pewny I natych ul1 a s towy bóle głowy i by! ZUJ.lelnie niezdoltty do:
utratY.~ieJkięjilościfltynów plzezorganizm. a ·to Je~t nal~a%n ej e.
. .'
.
. '.
prac)'.
CQ: m
.. " .zw
. . las.zcza. miejsc.'e przy chol",.rz'e. lub
Wszelkle .próby \.lSUnt.ęCUl tego nledome
Ch . .
dd
. 'tl'
.•••
:.' cżerwóhce Z' tel'ió ';"ni~skuiąc pole~ają nie- gania przez leczeni~ wewnętrzne dotychczas
d
Worea:~ Pb(Pł ban(td nasdwlliłb aDlUd ~rol·.:'1.1p~1
..
~.
' '.
. .' d' ł
h' 1 .
'dl t
fa u.
,nuc: y
ar zo
o ry. g 1... "'... ....
k!6:~y lekarze .~H:rpH\C}mna tak1,e skur~zehf ,nJ
a y ~oz?t~",:nyc. .rezu tat~w 1 . d~~o trz:ech naświetlaniach ilość czerwonych. ci.alek
piCIe przed pl\Jsclem do snu Jednej d o dwoc
na tem nIe ę zlemy SIę Szerzej fOZWO ZJe.
:xmftiejszyla się o dwamiljol'lY, bóle',łowy'
szldanek wody..
..tru,Uy i chory czuł 8ię znakomicie.
Jednakże po pewnym czasie uied.m,'a..
i

!

Najskutec~łdejł2:y jednak środek. dorainy
natych~iad $k.utkuj,,\cy polega D* Daltępują

I

\iI'Ul

I. .

I

!

d

i

gaili.

powróciło"

"
,
zastosowano inną metc)dę.
Daświetlania podawano m\.J. dOBP~«

W ÓWCltD.S
Opracz

Nie karat dziecko· lecz
, . ' ... p ęćher% moczowYP"okryty jest bardzo
:' gę'łUr siecią

nerwów.

przez co

staje się on

.niezmiernie wrażliwy na wszelkie pobudzenia

l {.

·łłelenazerja
O
,

Opinja ogółu, a

przedewszystlciem naj'"

bliższego otoczenia dziQcka, nie zdaje lobie
Sprawy ~ przyczyn tej choroby i ·najczęśc.iej
. odnosi się do niej wrogo, sprawiając wiele
pr2;yi::rościcb oremu.

f

.l)łi'J;.WQwe.
Jedtlą

% najbard:dej przykrych, a nieste'!"
ty dość często spotykanych szczególnie u
dzieci, chorób jest. osłabienie nerWOWE!. narządów mO'czowych' C? powoduje niemoi~ość
·powstn.ymania uiynyi częste przykre wypa"
dld, szczególnie "w czasie snu. gdy reakcj~
woli· j~$t Sprowadzona do minimum. '..
Głównym powodem tei choroby jest słabość organizmu .• zły rozwój dziecka, niedoźywianie i zmęczenie, albo przyczyny zewnę~
trzne wstrząsające systemem nerwowym.
Nai~zęściej w okres' e dojrzewania orga,riizmsarn, wamamając SIę, doprowadza do
n.:lrmy narządy hloczowe, .ale dzie~e się to
riiezaws~e, co pćźniej' uDleslczęśliwiaczłowie.
. ka dotkniętego tą chorobą.

życia

leczyć

Stosowane surowe kary i upokorzeni a
pOlarazaj, jeszc1.:e zło, g~yi dziecko zasypi a
z obawy· wypadku, wpada w stannerwow,.
l coraz' bardziej zapada na zdrowiu •.
Pierwszymobowil!ł,zkiem rodziców i wychowawc6w w takim wypadku jest prlCepro"
wadzenie kuracji psychicznej dziecka, prz~z
otoczeaie go współczuciem i stopniowe sutetawanie, by uwierzyło. ono we własne ,iły
W spokojnej atmosferze domowej nerwy
dziecka się wzmocni ... sen ure;;uluje się i ,ato
pniowo system moczowy dojdzie do ł:wykłej
nortnyczego nigdy nie dolri:atą t zw: metody
"8iln~j rę~i" •

l

.ormalnej liczby. Jednakie kuracja przy' p.mocy śledlltiony może być niebezpiecE•• f gdyż:
Bpadek: liczby czerwonych ciałek moiębyć
zbyt radykalny i spowodować aneJllję.
l(

rr

i.f2lf!1f3'P =

J

-

stał

...

Nowo8prowadzone oka7y: lwy, ty~rysYł łam~arty mal
py~ żbiki .. oxoloty, węie. mró.kojady i w. in. :nvien:ąt

l

"'"

na tle paw. G. Zapolskiej

i

leSI c
SENSACJAt

W roli głów. lbyszko sawan
Dla

młod~iety

DALSZE DZIEJE TARZANA
Sarja. Z-gil. (zakOńczenie)

fa
(1 1

Carri{lan leżał sllokojaie. rad, że chłodny
piasek wyciąga mu % ciała gorąc:rkę. Raptem
ułowił' jakiś dźw~ęk. Nar2l:zie myślał ie to
plusk ryby Lecz dźwięk się powtarzał miaro"
wy i coraz bliższy, więc zrolltumiał xc to wios

k
Cerrjgan leŻ~e. na wilgotnym piae u
.. ~'Uyślar ~ pocl-'odzie sŁalowych . szyn. i mas~Tn
,parC?wy(,-h suną~y~ho Da te~ kr~J. Wkrótce cy
wilizowany ŚWIat SH~ dowu~. ze na KręguPoM

la bij_ wodę
Przebiegł go dreszcz i nerwowo uniósł
się na łokciu Rzekę powlekał llliuok i nie
m6gł nic dojrzeć. Lecz: słYlzałgłoay pn;epla
tane pluskiem wioseł, A po c.hwili rozer:nał
te jeden z głosów :należy do kobiety
Serce skoc:rylo lllU gwałtownie
.....:.. Wraca -'szepllął sa_ do si.bie..
_ Wrat.a 1 - Wraca r

'J~

leld,o przypieczoną śledzionę. Sk"tek

był nadzwyczajny, ho ilnść cJt&fwoayeh, ciałek
$&ybko maiejszała się i wkr6tce dClzłlt d.

O.CURWOOD
I!III

•

la marze

,

się, że ru.cb nie sprawia mu już wi 7lkich, {z!~łl'
pJen Cały ~zas nasłuchiwał baczrue dzwl(~"
ków z rzeki. Ro:a;mowa umilkła a plUsk wio
sel ledwo dał się ułowii Jednak wiedział że
czółno dopływa bliiej Nadmierna pr:tł'zor...
Boać jad"cych wydała mu się podejrzana Kto
wie C%;r dziewcz.yna o czarnych oc.ach nie
zmieniła zdania rax
jeszcze i nie wraca
poto by go dobić

Ta

myśl zaostrzyła

wzrok Dawida.
drugi wą.ski cień nieco dem ..
nieilzy niż tło n;eki Zwolna cień nabrała łudat
łów .. Coś xgrzytnęło leltko na piasku i iwir'Ul
plasnęłl. płytka woda i jakiś kszbłt. bt'od%~c:.
\ wycją~,.ł czółno na autnę Nowa. pcu.łhu;: "t.Rozdział IV
. Dęła obok pu~rwszej Obie rax." &blity~,. !łi~
.ieco Pe chwili kobiecy głos t;.w~ Iftt,kko
JANINA MARJA~NA B0ULAIN.
- Panie Panie Carti~I.D!
Clił .J~k. iYW1.oło~o rOsną dary 11en.~ p~7.y ~wu
Carri~an in&ty.ktowDie, zamierzał już
W glosie drtał wyratny 1IIliepokoi l.u
dziestogodzinnem .8łQńcu, pomimo J% tleml~ I!I~ krzyknąć na jadących. LeCI: powstrzymał lię l
. rila j~st \Yi~c.znieskuta mrozem. o CI. ery I re I w.ostahllej chwJli. Nie mogli go pr:aeciet Carrigan się nie .dzywał. ·,lI(.IlC~U k.bi••
., " pud' powierzcllnh,
, ł przeocz)'ć ani oddalić si, pOl.a do.ięg głolu prżemówiła powtórnie.
- To było tutaj Batilj P .....,. ,ut-- & ~.
Dziś, ~ powodu chmur aa ;;tachodzi~! . C:r:ekał więc OstateczDie
ostrożn.oŚć była
Głos
zdradzał jui; bwet., ,..AA~"
mrok 'zapadał $zybcifłjPanowała ogromna ,I wskalana
.
. .
\
cisza Nawet wiatr lecl!lcy z Dad rJ,cki astal.,
Popełzł w.tecz, pckarabID l przekOD&~ I
larnym łatwo hodować plllzenicę, ~e o~órki ~o
chod.zątu obiętościpołowy męskIego ramIe,.nia. kwialyrosną nńjbujniei a jagody. kryją
,ziemię '" purpurowym i. czarnym koble~c.m:
Zdawna łlba.wiałsięnadeiśeul tych dm. :dnl
.. wieikiego: odkr)'ciao jak:: ie nazywaJ o'w myśli
,g.ciy. pl:,;::,ducinicna ~,wililarjz:. :U92.U~lle wresz"

I
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Policja w Chicago zajmuje się obecnie l pewnym czasie nastąpiły zaręczyny, .
b~rdzocieka,vem wydarzenimn, które ży\VO
\Vkrótce jednak inż. \-Vardike dostał ry:. 1
przypomina nam gor~zego gatunku filmy \vala \v osobie hogatego . właściciela dóbr,
krym.inalne.
. Tashmana.
OrśodkielTI tej afery jest młody
inży
Pannie Bardet bogaty pan podobał się
nier, \Vardike, zajęty \v fabryce dynamitu lepiej njż inżynier \Vardike, zerwała zatem
.w Chicago. Kilkakrotnie mowiono o nim ja~ pierwsze zaręczyny i zaręczyła się 2: Tash~ l
ko o ·"vynalazcy, zawsze jednak wynala.zki je manem. Obrażony inżynier zaczą,ł przemy~
go okazy\vały się zwykłym humbugiem, tak śliwać nad zemstą. i oto - pe\vnego dnia od
żf;} niejeq,nokrotnie musiała się nimi zajmo~ ..dano ,pannie .Bardetpakunek.
Po otwarciu
wać policja.
.
znalazła 'v nim 'list i ,etui, w które m znajdor;
Przed kilku miesiącan1i poznał \Vardike -..,vał się przepiękny ,vielki soliter. List był

I
I
I

I

Ostrzeże ~·~ie.
Chcąc nabyć proszki od bólu .. lło ..
z. ,;KOGUTKlEM- ""Migreno-Nervo..
.in· naleźy żądać takowych w ory!(inał ..
nych opakowaniaeh Gąaeck:ego, r.:nan)'ch·
od lat 30. Pr:r.y zakupnie proszków %"Ko
autkiem" flMigreno~Nervosin'j %wraeajde
uwagę na opakowanie iodr~ucajcie uporczywie poieeane proszb łudząco do
naszych podobne. Oryginalne op~kowa
wy

I

słynną tancerl(ę kabereto"\vą Annę

Bardet.
Anna Bardet jest rodowitą Francuzką. Po
wojnie wyjechała do Ameryki i w Chicago
z:nalazła zajęcie jako spTzeda\yczyni ,"y pe"vnym \vielkim magazynie towaro\vym. Po kil~
ku latach piękna Anna odkryła 'w sobie zdoI
nosci choreograficzne i zaczęła się \v tym

kierunku

kształcić.

Na deskach wielkiego Variete chicagow
skiego panna Bardetszybko zrobiła karjerę
i obecnie jest jedną z najbardziej lubianych
~iazd kabaTetowych -..,v Ameryce.
W pannie Bardet zakochał się inż. "Var
1tike. Ona od'wzajemniała jego uczucia i po
tWti&

I eksplozja,
Policja

raniąc ją

l spra\vie.

lI!I

poszulnvvania

\y tej

go figla jest vVardike, który jednak zn~kł bez
śladu . .Ę>olicja żywi nadzieję, że uda się jej
sprawcę \V najbliższyn1czasie schwytać.

Humor

Dziennik paryski "Matjn" doniósł w
s"\voimczasie "\"" depeszy z Belgradu, że na
·wielkim wiecu protestacyil1ym przeci'wko
prześladowaniu religji w Ho:~.ii sO'wieckiej
po\vzięto uchwałę co do kano:lizo,van~a o;
statniegb cara rosyjskiego Mikołaja dru:::
gie.go, był onbo\vieln pienvsz}~ ofiarą. tych
prześladowań.

Obecnie l'yskie ,,sie1,vodnja" przynosi \v
-..,vyjaśnienia
biskupa pra\-vo-

tej sprawie

~.'L

Batisi Jeżeli OD umarł, to mnsi leżeć
temi drzewami
- Jeszeze nie umarł - oświadczyl rap..
te. CarrigaD unosząc się na łokciu I jest
-

gd:r;h~ś . pod.

znowU. poza skałą
Błyst:awicJ:nie skoczyła ku niemu
pod
czas gdy Carrlgan opadłszy znów Da piasek

.-
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Zdanie dostojnika cerkwi

@!II'

"wszczęła

I
a

?

iii

-

SIEROTA.
Czy ojciec i matka nie pracuj,?

-

Pracują.

-

Dlaczego

-

Jestem sierotą.

więc żebrzesz?

prawosławnej

Zdaniem jego o kanonizacji ~Iikoła.ia
drugiego nie może być riawet mowy, bo:::
"viem nieodzownym \varunkie1l1, dającyrrl I
prawo do kanonizacji jest cud, spełniony·
przez kanonizovvanego, bądź za jego życia,
bądź przez jego relikwie po śmierci.
'\tV danym 'wypadku cudu tak:ego oczy::
wiście nie było. PozatelTI żadea nawet sobór
prowincjonalny, a tembardz:ej żaden \viec
nie może nikogo kanonizować.
FR

=

Do tego potrzebna jest ueh\vała soboru
POv'7szechnego cerkwi pra.wosławnej. Na;~
,"v'lasm nlówiąc, cała uchwała .belgTadzka
nlusiała się każden1u ,wydać nieCO dziwna:
J\lIikolaj drugi nie zgInął jako ofiaraprześla~.
dO'wań religijnych. Stał się on ofiarą .. abso:
lutyzmu, którY \v cię.gu ,viekÓ",,· gnębił
~osję"

2 i.

Szybko dotknęła jego twarz a potem po :Z.la już srebrna smuga Księiyc wstawał jesz
łożyła· mu dloń na czoło pomyślał że takie m . cze nieco blady, lecz świadom swej doniosłoś
by było właśnie dotknięcie aksamitu Zawo- ci w dniu, \IV którym chm.ary zakryły slońee
łała na cdowiekaimieniem Batisi Ten podo godzinę przedwcześnie Na tle owej srebrchodząc zrobił na rannego wrażenie potworne
nej taśm y Carrinan. d€>strzegł głowę Batisiego
go szympauslil :ze względu na przysadzistość Byl to ogromny łeb o dZIkim i DiekulturaI.

eiala szerokość bar i niewiarygodną długość
ramion
W półś wi~tIe wydał f'ę %wierzęciem
ściskał w dłoni chłodną kolbę rewolweru W
węd:rującem na tylnych łapach.
półmroku jaki panował obecoie dziewczyna
wydała mu się nawet bardziej urocza niz
Carrigan mDc.niej zacisnął palce na kol ..
przy świetle dnia.
bie rewolweru Dziewczyna poezęła :u.,bkó
Nieznajoma załkała k.rótko Potem Iclęk.. przemawiać w nan:eczu stwOl'r.:onem z wyrała obok: i pochyIeoa położyła mu dłonie na zów francuskich i eree Qawid ułowił treść_
ramionac.h Szybki oddech zdradzaJ nier6w:ae Polecała metysowi zanieść rannego do czółna
bicie
tylko bardzo ostrożnie, gdyż pan jest ciężko
- Pan nie jest bardzo ciężko raJuayl -- chory ma akaletzoną ·głowę Niechie uważa
)pytała.
by nie ura%ić
- Jaka rQzpac3t!
Dawid wsunął rowolwer do pochwy w
_. Nie W~'l::m - odparł Dawid
chwili gdy Batisi p~ehylił się nad nim Usiło ..
- Strzłłlih~ pani św ietnie Mam wraże" wał posłać koblecie uśmiech dziękując iż naj ..
cie ił'! zniosło mi .,.'-~erzcholek czaszki W każ pierw postrzeliła go opiekuje si,' mim teraz
dym razić pOifbadfillłw rówBowagę gdyż nie tak c:ule Noc jaśniała ż każdą minutą i wiB02ę. ataG·
l dział j, ~oraz W1l'&:l:Iliej. Po;rodku rzeki le..

serca

Osoby, dla których przyjmowanie
proszku stanov.. i pewną, trudnośc,· mogą
używać proszek nKOGU rEK" ",MlGRE~
NO-NERVOSIN" w formie tabletki. OP-Il
kowanie po 20 tabletek w pudełku. Cena zł. 1. 50 gr. - Ządać tabletek "Ko..
gułek·1Vligreno Nervosin", w oryginalnem
pakoowanhl Gąs€::ddego ..

Okazało się, że spra\'vcą zbrod111czc

i

I

A~;~ ,,::::~~irł~:~~~Ji~Ei::

ciężko.

bardzo

JJudełk.c 75 grosa,

Tablet1!i od Bó!u mOWY
:KOgUiek.~l~~;~.:~MSin·

UT ad O\V8.n a niespodzie\vanym podar- ~
kiem tancerka przy'wołała s\\rojQ. pokoj6wkę, .
by jej brylant pokazać Pokojó\vka 'wzięła bry
lant do ręki, vV tej chwili jednak nastąp.iła

]Ii

II

nia po 5 proszków -

od Tashnlana, który donoe-ił narzeczonej, że '
jest zmuszony na kilka dni wyjechać
do
No\vego Jorku.

nym wyglądzie wzorem hiszpański~h piratów
omotany wielką kolorową chustę Tak włai ...
nie mógł wyglądać stary Jack Ketch pochyla..
jący się nad jeńcem ·patrząc Da nieto by m~
skręcić kark ~
. Długie l'amio.na Batislego .wluulęł,. się
miękko pod ciało Carrigana łagodnie bez wysiłku

stawiąc

go na· nogi

latwośei~ jakby

Poczem z równ_

szlo·o dziecko siłacz w~iąl·
:rannego na ręce i· rtl~ył Z' nim ku n:ece.
Dawid nie oc%ekiwał czegoj podobnego
Był nieco :zgorszony i poniżony z&razem C:ud
się śmies.z~y w .te} .roli .~ . obecności kobiety
tctmbardZl e ] choe Jej wła.snIe zawdsi,czał swo

je

.iedołęstwo.

D. c. n.:

.
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Cz..artek 27 ••~c:a ~ Jatla.
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Kom~sja ~lnsUmetłtow
W c.zoraj przed

T ttatr .Miejski - . Dzielny wojakSrlwejk
Oberilstk~

(Zamkn,d~ij

Ttatr Kalnelabay -

i jutrQ)

.'

CasiDo - Największa oHara kobiety..
Corao ...:..-. Tajemniczy samobójca..
C.pitol - Dsi«wica 2t Kaitu.
Czary. - Córka Wodza
Crand·KinQ Skazaniec :ze Stambuł\l..

OdeO'D -

wie obniżen:a cen na mięso

Grzechy ojeÓw.
Kwiat Wschodu.

MiejlkiUrząd Zasiłkowywyplacił &apoximowe»:1l mie'liąc lut,. 3426 bezlo,
botnyrń" wtem: 978 saJQ.obaym Ba. su~ę

laO,t

BIJ

UI

bezrobotnym, pOBladaJą.:
cym' małą rod1ir:ę, na sumę 48,600 :a:łotyc.h 1

19.560 alotycb, 1620

828~"'b:etru"botnym, posiadającym duili redzinę,.
na ·;.~mę ·37,260 %łotych. Ogółem w,płacono

zapomóg' Jaa sumę 1?5,420 dotye~. .
za

dnia 26

RUO.lą,c::

b.

i

W1fi,

kalkulacji, którą przepro\va~
dziła komisja specjaln:c w tY!}l celu powoła
na przez Urząd Wo je\y6dzki.
Po odczyt.aniu i zatwierdzeniu protokółu, głos zab1'a,ł. p. Załeski~ który
lmwniern
członków komil3ji konsumeutó\v, składa o~

Zapomogi limowe dla
bezrobotoyeh

do

nie biorę. oni odpo\viedzialno
za wynil~i prac' konlisji . kalkulacyjnej.
Pl'zedsta wich~lH konsuznenf6\'i/ lu'alI udział
\Y pl'aCacll kOluisji, zrnuszeni do
teg'o rygo.::
ren~ adnliniBtraeyji1YIl1, g'dyż dOn;:~~zoue hu
wezwania zawIerały rygor przynlUSo\\eg~) du
pro\vadzenia w razie ni(~stawii.'nla si"", ,P. Za
łęski prnsi o niel'iienie p(nvyższ~"go oBwiadcze
!lia do pl'o(okółu. l{()\vnieź p. Załęski zło~~ył
"\\'niosek o u.trzyntanic \v nlocJ~ cennika,
u~
chylonego przez Urząd \Vojc\ycklzki. r,). Dzie.
niakow'ski składa '\N!lioAek, hj" opjfira,hJc się
11a pr~epro\vadzonej ltalkula.cji po(h:vyż~;zy"{
przedętne ceny w stosunku de C0n nstał l),..
nych o 14 proc ... uw stosunkr do cen u~t!1ł\).
nych przez Ma.gifitra.t pr'1.('cit:tnie {):.>n JH'(w.
ści

tvzględnianiu

ladomołci bielące

"';Na'2:apomogę :&lmQwą

,,,-l e p rzo W!!

M. -

Za wllioskienl p. ·ZaJęskiego padło .{ g10
&'1 kOllsument6w, za wnioskiem p. Dzienialł
kowskiego 16 głos6w lWotlucnntólv.
Ostateczn~l decyzję \\: tejspra\vie powei
mie Magist'rat na dzisiejszem posiedzel~iu.

zez ie

ł

rQarzce

Mamy

do zaD.otowania fakt, któr, nie

w2lt pliwie zainteresuje naju:ersze rxesze lcupieckie i bankowe Łodzi, fakt, jaki he:uvąt
pieuia zdarzył się po raz pierwszy od c:r;as1.1.
wprowadxcnia w :Zycie k.redytu
wekslo-

4184

Z Tew. lm~ Dante AUghieri

l
l

wego.
Przed kilkoma miesiącami kupiec I...
b.l,ki Nuta T.rtalcowski kupił powainy tran\V dnlu dzisiHjszyn1 o godz. 9 wiecz. w; spert towaru w Łodzi. lako pokrycie dal
ctę'ć gotówką, na resztę zaś wystawił weksel
1\1iejskiej Galerji SztUki~)dbę~.Zin s~ę O.d.C.Zyt własny w sumie 5.600 złot..,ch. Prz.eJ; uiedr. Stefanji Zahol'skiej p.t. "Narodziny Baro u wagę jednak. Tartalc.owslti weksla nie podpi..
kllH~ Odczyt będz:e ilustn)V\'Qny przezrocza.: I ,~ł, . przyło:ł.ył jednak Jaa nim swą firmową ~
pleet-.tkę.
roi.
Firma, która :znalazła się w posiadaniu
te~o oryginalnego weksla nie zauważyła -awet, że brak na nim podpi~u wystawcy i od...
KonC~'rt
dała 111:0 dalej. W ten sposób weksel ten
Staraaiem Zwią"ku Pol,.kich Staw Śpiew pn:eehodl!il przez k,ilka r~k) ai wreśtcie do..
i Muzycz. w Łodzi urządza dnia" 6 k~ie~Dia o ' slał się do firmy L. Geyer.
'
gad: 4 po poł W sali, ~ilh8rm~nJl. W lelkI ~o~
Lecz o dziwo i tu 'iii' wydziale wek,locert Pieśni Koic.d~lneJ l P o~a~BeJ Zł! wspo~u
,wym
nie zauważono, że wyliawea zapomniał l'
działem pier'%Ofxędnycb chorow wOł !~dzlue"
110 Na program zl~żą. się pienia religIjne od- weksel podpisać i oddano go IUl dyskonto do
baBku.
~
powiadające na WIelkI Post Clraz poł"c.x0~e
chóry wykonają piilni śpieWtADe na z.)e:.r:dzle

w t.odzi

11'

•••••••••••__•••••
llil!.

to cbDalsze

Czwartek 21 III 30 x.
12.40 Koncert szkolny.
16.15 ',Muzyka z płyt gramoronowytl1.
17.15 ,,\Vśfód książek"

-19.25

Płyty

Bankiem' tym był Łódżki BaDle DySkO:atowy. T. weksel przeszedł przez ręce kilku
lir:lędnikó~, z których iadeB jedaak nie za"
llwaiył. iż nie jest on podpisany.
Kilka dni przed termhu'm. płatnośd.
weksel ten zOtdał wysłany do oddziału lub.l..
,kiego, gdzie dopiero . jeden % wan:ędników
spost~zeg~, iż Ba wek81~ brak drobBostki.
POdpl~U wystawcy. POmImQ to, wysłano lit
pl'r.:epł~ow1m

te~mini. zawiadomieAle Tafła"

k?wsklemu. J~klei bylo zdziwienie lIIn:ędni.
kaW' ~an~u. ~Utd.'y w d.ilit . płatności pr~ez
k.SIii, .zJaw,ł tlę Tartakowski. k.tóry wyłozyl
aa .toł 5.600 xl. get6w!tą..
. Po

pr%~1icxQ.iu ~ odebrania

pieniędzy.

kaSjer zwrÓCIł kupCOWI uwagę. iż weks('!l ten
wcale .ie był podpisany przez niego. T artakow.ki o mało nie zemdlał na widok: aiepod·
pisanego blank.ietu i 7:ac.zlJ,ł 8aergiczni#ł dOlIUl'"
gać się zwrotu pi«między.
.

Pomimo jea-o protestów i krzyków, pi....

rt!.,..,:"~· ~r

mu ttie %wroc.ono.

lIlI

18 Z
wydawanie formularzy

\Vydawanie fOl'mularzy~druk6w

12.10 Odczyt"

I

gramafonowe

,~O.30 Koncert wieczorny. Muzyka lekka.
.21.30 Słuchowisko z Poznania.
.J3.00 Muzyka salonowa z Oazy

I

(pj

--:0·-

RIII ., DJ\J,

17,45 Koncert solistów.
19.10 Giełdo rolnicza.

III

I wykupił własny niepodpisany weksel

.

oe6b.

Słowiańskim w I Q'

przestępcy

~hviadczenie, iż

przowe przetwory masal'ski(\.
\V z\viązku z powyższem Urząd \Vojnwódzki poleca
Magl~tra.towi
zasięgnąć,
przed ustaleniem cen, przy l'ównoczesnem u::

l

P.Illee - K.ohn i KeHy baukl'utuj,
Resursa - Pod banderil miłQśei..
Splendind' - Spiewak. jazzband~.
Wodewil - Kwiat Ws~bQdu..
Zac~ęta - Kiedy Edrad:r;a kobiet ..

ElIlrejąlrowaao

w sali paSie;;

Na wstępie obradp. wweprezydent Ra~
palski o'dc~ytał plSlUO Urzęuu \Vojo\vódzkie
go, uchylają,ce uc1nvałę Magh·~tratu ~- spra::

Jego niewolnica.

Luna -

traktowala jak notoryczni

jest

Magistratu, pod
prz~wQdn: et.wem p.
wicprezydenta Rapalskiego, odbyło s~ę posiedzenje kornisji dla ustalania cen-Sekcji
l\1ięsnej. Obecnych było 10 człohk6w komi~
sji oraz kierown~k refcl'atudla ustalallia cen
p. KałużyfiSki. .

Bajka- Ulica Gnechu.

Mimoza. -

południem}

c i

dzeń

WI D.O W 1 S K A
.

t'

P TRZY OT E CH LE I E I

TEA'TR

Teatr Popularny -

1I!III'~

SZli

l

dla u.~

I

Na każdym fornll11arzu kasowany bę;!
biegających się o mieszkanie 'w kolonji miej;:
dzie 1 2łoto\vyznaczek lniejski.
skiej mieszkan'owej na Polesiu Konstanty::
Na vvydanYIIl fornlluarzu
wyznaeZOfl)
nowskiem odby\vać się będzie w dalszym ci Q. będzie dzieil, w którynl fOl'IUularz, po wypeł:;
gu w czwartek, piątek i sobotę bieżącego: nieniu go, winien być zWl'ocony.
tygodnia, w godzinach od 8-15, w Adm;ni-I
Podania, niezłożone na
foruHd~
stracji K()lonji przy ul. Srebrzyilsk~ej.
nie będę. rozpatrywane .

r ch

I

re' z'~c",

, I

,Jak się okazało marsz.. P1łSuds·ki !list .!
lepszYTLi Ok:.llist'1, niż p. S.zyn1allSkl. Albo'l
wiem ffiOll1entalnie

dokon~ł. o~,~.'~~cji., _l~,·:d,ję-

11

III

ł<ursy

t

i leC
c

.

zl

~~aniiydaeii

teoretyczIlolU praktyczne.'

•

warunl<i

przyjęcia

"
C t
\1: 7 v·szkolenl·a lot
VV dniu 1 k"\vie, tnie, zgł.oszą siti "\-vszyscy
. 'O
rganlzacJ~ .. el~ r.u rn iV""
", , .
l
'! nIczego 'v: ŁodzIJest JUZ na ukonc~eniu. ~... ~d.Z ! .kandydaci·na kurs bezpłatny, do Lokalu Liś'
ki Klub LotniCZY.- r,.ozpoczy~~a, z dnlem dZlSl:J~ gi ObronyPo\vietrznel iPrzechvgazo\vel ul.
szym przYJluowa1lle podan . od kandydato"~, Piotrkowska 67 na godz; 4 po poł., gdzię poe)
na pier\\\Szy ogólny. teore tyczny kurs przygo I ,dani zostaną badaniu lekarskiemu.
S
[ to\va\vczv.
.!
Kur::; teoretyczny potrwa do połow'Yma~
Rzec~ony kurs rozpocznie się ''v dniu "31 ja br. przyczem na wykłady"prze\vidziano po
l k\vletnia o godz. 6-ej pp. \v sali stowarzysze::<l Z."' godziny' dziennie tj., od 6--8 wiecz.
,'"\' Słuchacze t~go kursu nie będą.',lla razie
TEATR, MIEJSKI
Ceoielniana 63,
nia YMCA. ul. Piotrko\vska 8B. Na kurs ten
1:1
"
• t
t '. 3 k
'd t',
skoszarowani.
JabiIc\1szowe. przedstawienie ",Szwejka"
przYJę ychzosanle, O ~~ndy' a ·O\V ,mogą:; 1
Dziś wczwartek' b m. ':50 przedstawienie! cych1)orzystaćz przeszk~lenia i pomocy
Praktyczny kurs-pilotażu na który PO::
IItD!ZielnegoWojaka Szwejka"
"
l szkolnych bezpłatnie. Ponadto jeszcze 5 kan>; I 'wołanych zostan~e' tylko 10 abęohventów
W roli tyhi~owej, Micha! Znicz.
~
dydató\v ni opłatę ustaloną przezkierowni- I kursu teoretycznego trw'a(~ bQdziB, na lotnis::;
Jutro w pi.~tek pr.emje~.a .se.nsacyj?-ei· :~i~l f ct'wo kursu.
ku \v Lublinku pod Łodzią od połowy maja
kiej oper'o-,rewJl w rezyser)l i lnscemz aCJl K 1
.
l :pi~zez 3 miesiące.
T-.tarkiewicza ,.Qrfeus'lt w Piekle " '
: ' Podąnia kan<ly dato'w ad! e~o\vane
do I
i LódzkiegQ Klubu Lotn:czego
Piotrkows~~a:j
Szkolenie, \vyźywieIlie i skoszaro\variie
67,przyjrooxvune będą tylko do dn:a 81 bm. uczestnikó,~r kursu dokoilane ze stanie
na
Tl:ATR KAMERALNY
.,
t
1
.
t
1
Z
pO'wodn
I
przyczeul
jako
konieczl1C\Y3.runki
dla
e\Vel.
koszt
Łódzk:ego'Klubu
Lotniczego.
ZlS
czwar
~e_(.
OraZplq,·e.<\.
_
;
D
Eą:
Obok hezpłatnych urzestnjkólv. kursu)
prób "Śpie'waka~Jazzballdowego" .p~?zedsta- tualnegopl'zyjęc~iana k 1.lTS \~;:rI1Jagall(,
l)ędzie przyjętych kilku wolnych słUChaczy
wiel1ia \V Teatrze Kalnel'alnyn1 ··za\'lleSZOllO. l 1) wiek \y l'alnachJ8-:-~31 lat (metryka uro;:
vV sobotę dana będzie s~nsacyjna pre~ I dzenia)2}ukollCzonych7 klas szkoły pO~.' za opłatą, w ilości zależnej od ilości ap,araszkoły
średniej)
t6w, jalde IHub Lotniczy uzyska z vVar.sza::
mjera głośnej an'1eryka.l\sko~żydbwskie:i sztu : \vszechhnej lub 4 klasy
świadechvolub'zas\vladczell:e
szkolne,
3)
oby
\yy.
ki'S-, Raphaelsona. "Śpiewak JazZband{)\\'Y"1
Szczegóło\vych informacji udżlela \v tych
Rolę nlłodego żydowskiego chłopca,
który. watels:hvo polskie (zaś\vią.dcz8nie oby\vatelwyrwał się z ghetta i stał si~ słavvnyrl1 ,śpie: E:t\Va)4) zez\volenie rotlzlcó\V (na p~ś[nie, za:- spra\vachod godz. g-lO seL..l'etadat Llgi O~
wakiem odegra znakon1lty artysta \'varsza\'v- świadczone przez K0111isarjat Pol. PailSŁ\v.). : brony Po\vietrznej i Przec~wgazo'\vej ul. Piotr
5) "własnoręcznie nap~sany życiorys.
. [I 'ko\vska
'67 tel, c :C n ::- ,;~., ; j
ski, Eu~enjus Bodo.
'
'

l

.

II

cia. ] ,aUll'ft.Jrty z oczu 1,1 lUalSZ. ~~z'yn1udsl\.!egi) \
L"

'T'

.'

..

'

.1

I

II;

T alr i,
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t

l.
I

l
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-TEATR POPULARNY Ogrodowa N r.l8.
W c~wartek.o";godJ; 8 dla zrzeszeń ro·
. botaic%yeh. premjer'Q stylowej komedii w os·
kiej w' 3.;.~h akta4th,7"u obrazach Goldoni,ego

, .Oberżystka u.
T~ATR
sobotę

.KoelUluka

6f

'• • • •:• • • •1111• • • •11• • •
CIĄGNIENIE'

LOTERJI PANsT (JEJ
Po 10.000

:d~

wyra.ly !bry 682,04 146417
nr. 85718
Po 3.000 zł ~\vygralr nr~y 38293 181852
Po 2.000 zł. wygrały n-ry 71582 80286
5ęOOO zł. wygrał

99382
Po 1.000 zł. wygraJ.y n 1'", Y 33920 765GO
99697 118123 122BSi 1;3:3027 17'0065 18310;1
lH0902 196812 20098B.

Po 600 zł. wygrah! nr~y 5840 6335 2·4279

33502 490·19 55828 G4GOl 66214 70498
81050 109948 1201/:1:'7 12-2B '78
l1/ ('

•

j

Osób,k1óre przedwoiną były obywit~hm1 i'!Js/ski ni

GEYEROWSKI

. Piotrkowska 295.
i Vi niedzielę dwa razy szampańska lekka 'komedja &IIrvląż ':na usługach

W

:!

783P~

\Vażne

orzeczenie \v sprawie oby'\;vatel:: f
sh\:a polskiego, odnośnle do osó~Jktóre przej
\vojną ś\v~atc\vą byłypoddal1}'Tll: :..o.syjskilll ,
wydał ·wczorajNT,A. Rozchodz.Jo się lTlian;)
wicie o to czy \y spraw~e tego oby\vatelst\\::t
jedynie decydują:ce unOflnO\vanio ustana \via"
\vyłącznie ,!rakta,tRyski, czy tez. do~sóh'
b. pOddanychr()syjskLeh,' m.oze m1,ećzastosoi
ivanie art ..3 TTaktatu \YersaI$kiego () -lyuliej:;
szościach narodo\vych. 1'fnlsterjU111 spra\v I
v.rewnętrznych stoi na f.;tanov.'-:sku, że art. 3 '

Temu zapatrywaniu zaprzeczył
NTA.
.:\rL 3" T:ral;.:t.:;.ti.i V/er'salskiego ---- pow~ada
:"~TA.':""':'nle zaw~en:t żadnego wyraźnego

za~

strzeżen~a, z któregoby v~'y Llikało, ze jest on

jedynie przep seUl ogóluynl, \\ zględnie ramo
\vym.Tak: ego zastrzeżenia dopatrzećsię'. \V
nim nie 'można na\vet pośredl1:o. Skutkiem
te.gQUznacnależy za tezę Og-Oll1:oobo,:'{ią~ują.
cą,że:

"B. obywatele rosyjscy nabyli na zasa~
cizie art. 3 Traktatu Wers~lsk~eg(),z dniem
Traktatu '\Versalskego jest l:OInlą ogóln~, wejścia jego w życic, tj. z d. 10 ~,łycznla 1920
ramo'\vą i dotyczy tylko tych oby\vateH b. z mocy samego prawaobywatels{wo pOlskie
pallshv zaborczycb, których
obywatelEhv0
-"n:ezależnie' cd postanowień Traktatu Ryskie
nie zostało unOrn10\yane innerni traktatanl i go, co nie wyklucza oczyw:ście możności umiędzynarodo\Vell1L N~I~ ll10że
on
zatell'l
iraty tego obywatelstwa na zasadzie art. 1.1
nlieć zastoso\vania do b. poddanych
rosYJustawy p-olskiej z 20 stycZn' a 1920 przez na~
skich, których obywatelstwo unormowan,:.:
hycie obywatelstwa Resji Saw~eckieJ na za~
sadzie art~ VI TraktahrRyskiego" " '

r' -

1604581Gl1817166929 173G95.

II
15.006 zł. wygrał nr.~: ..: ",
Po 19.000 zł. wygrały ni.

.I,"'J'.,".'';

j66654.~

Po $.000 7.~. wygrały nr,y' 82715, 11'2639
t56318.
Pu rtf;O~ z.!. Y:ygi'~l{Y nr~J ·28456 178548

I'~
IElKIE~O ANUFAKTURZYSi y
iJ mu Hf' nd \4łe oA~ ~?Stina

11111

.s.4l.u.

PLAJTA

Organizacje kupieck:e Łodzi zaalarmo~'
\vane
zostały w dniu wcz0i'jas!.:y Hl niewypła~
!
12443
'
Pli UCG zł. ~)'g.ygraly nr-,,12385
cah10ŚC1<l Daulu HaLdlowego Abl'am Aronsan przy ul. GE;s:ej Iłl'. 3 w \Varszaw:e. \Via,
3t6fW !i2520 Sn7Di 167164 175818 196237
P«ł 1..łOO lJ_ wygrały' 1:1;-",:.- ?t,36 3tHO' 17~53 domość ta wywołaia w ;;crtlclt kupieckich;
lJl'zcrnysio\\'yeh \\';c:lk:} konsfernaci<2, z tego
ł"lrn 8tit.~ G~17 ;'04042 ;15082 150266 16165:!
pO'rvodu,że z wien.ytf-;n ości cg(l!nych powyż
~~

szej firnlY, wynoszących około 4milj. zł. lwia
część przypada Łodzi.
Firn1a Dom Handlowy Aronson) sprze~
daż 1\Janufaktury wełnianej j jedwabi zwró·
cHa s~ę do Sądu Handlowego 'w '\V:u'szawie
o udzielenie Odł'oczenia wypłat) ccJelTI zap01
h:cżcn:n lIpadto:;c!.
(P)

Magistrat .m~ Łodzi - W"dział Pod~tko l 21 Zielke A. Jtdi1Jl~a 9/11, kata
p:odąje. dQ. wiadompiciv:fe
Pań.tw .. a kom. pcu:l6dek od nieraachomości
. '" czasie. od 1 do ł ł. kwu~tnla 1930r... odbę.. l
.22
Kajz8r W. Pomorłka 99. meble
"lit. . eięcpl'Z1 m u so we licytacj. ruchomQści niw l

56 Krakowska M. Po'm6rska 69, meble, pia
nino
Kempiń,ki
J. Pomorska. 101. D.U\IXy'Uł
I 57 szycia. meble
23 Przedborak. R. Br".ziiuka 51, meble
58
tej wyniienion,yeh osób na pokryci. niCtuis:l'"
Kurc M. Szkolna 8 ł meble
;,:łJOMyeb
·pod.~k6w
.wZil. opł~t:
I Komunalny pOd"t6k od lekali za r. 1924-1925
79 Lehziaer I Pomorska 11, meble
"
' .
i
60 Majersdorf J. Ol'foaOwa 1, meble
<Dftł. 'ł kwietnia 1930 .... ml~d~y. godx. e..tą I 24 Wajnberc L. Pomorska i3 meble'
'.~ ....no, a 4 .. tą po p.ołudniu.
I 2 proc. opłata od umów c P"Złlłll~es.. własn. i 61 Małecki R., N. Targowa 9. meble, pateSkładka n. rzecz FunduszłI Sez"obochu
nieruchomości
i
fon
J 'Szwarc ].Stp Wólczańlkll 9, centryfuga I 2; Grynbaum f, Nowomiejska 34, meble .
62 Meldner A. Pomorska 99, maszyn., d.
szyci., 5!afa
,
Dnia 4 kwietnia 1930 r. mi~dz)f godz" ...tą ! 26 Mi1e~.rek W.. Kwia t kow6lłdego 171 me ..
b~
63 l'tiilgron Sz. P Cidrzeclna 2, m~bl.ł i,....
. , , < ' .' ' .....
rał\O" II "ł ...tą .1'0 poh,ł'4o'u ... '
l
randoI
·,.ękł~dka na "~<iU:Z funcb~s&u Beii':fobocia
l 27 Stępc:z.yński t. Z,ierska 130 meble. ma" I
, 2,,' Bd~rnder M. Prr.mowle~. 4, aJ:&f..
fizyna do łu'yeia
I 64' N Ii\\l'ł.Uł~kiewie:z: St. 11 Li9topad.. 5, lustr.
Dłlia1k••etnia1880 f. mietll;,:y 104131:. a-t"
POdatek od zbytku mllllhanlewego. I 65 Oskulski M. Brzez:ńska 88, meble
" ':,.; . "ni0, a 4 .. tą po PQłu~nlu.
.
Orbach M. 11 Liltopada 3. elullltki. płó
.
Składka na rzecz· fl.U'uh.llszu Bezrobocia.
! 28 Anitadt H. Szneja a, m.bl., fortepian I 6& tno
29 J\1rkoW$ki St. Andn:ej_ 5. ~eble
61
Oppen.haim· 1\.1. 11 Listopada 3. rlu~bl.
3 Brzozowski F. Ki1ińskielo 5, ma,:r.yaa
L.. icht..,nsztajn f.. W..o.'IC~.ń8ka. .62,. m. eble
8 Orbach M. Nowomiejska 9, nici
" .: d6 pisania
l 30 masJ1r:U\
dQ pi!'liania
6
Pr.sz,nowski J. 1) Liatopada 18, meble
.;, 4· ."Em:--:-G~~Ko· Gdańsk,a '7, m~SIl:Ylu,!
OpIela
za
prawo
,a:!dy
po
mleSc.e.
~~
RO&f:ntal Ił Nowomi1!js1ca 26, ~ułble
dcpuumul, 8 tUle, rękawa~J:ek
31 Hcreberg M.. Fajfra 7~ $!lafa
'I . 11
Rozelltal I. N()womiej~i:a 29. ,aIanterja.
~ RO:atental J. Piotrkowuka 156, 16 t \:AJ!.
kala
sk..rpłt~k·
l
Składka na rzecz Gminy tydowSkłl'.
. 6 'S,nuualld A. Sx. Les,;oo 34f Z r"asxyny
32 KUle M. Szkolna 8, meble
72 Rybak S:r;. pomorska 4, moble
13 Rakowski B. P Qmor.k~ 6,:ooeble
•. Dpi. 8 kwietnia 193Q 1'. mi~dzY90d ... 'g-tą l 33 Orba~h J. Cegielniana 43 f meble
.34 OlGwlIld L. 11 Listopada ISO. meble
74 Rapbau m 1. Szkolna 10, kredeas
ra~o, ,a 4"iąg: o południu.
t
Składka na rae:cn;ż Func:h!$a:u Be~ro;'ocia
Padatek .Okllowy.
75 RQzenbham A~ Z,ieukll 9. $~afa
" ,. Victoria" Bar, Piotrkow.ka 63. k..1ł " , l 3'7 Abi:dn B. Ogrodowa 1/11, meble
16 R"XIIlIDuttOX' K, Zgi'i:rska. 38, kredeM
.uuizyna do pisania
38 Ankerman G, Pl. W olnoici 11 f meble ," '1~. Skonutiński l. Gdańska 11 f meble
. 8 B.chrjf.r M. Narutowil:;ta 38: It;af.
39 Boci_n ,Nt 11 Listopada 16, meble
u Sdajn M. 11 Listopada 9. kas., .yd.ł.,
'9 Hamer J. Pomorika 53. meble
'Wod. kolQńska.
40 Bhuutein M. S~kolna 10. mebl.
11 Kupler D. i S-ka Piotrkowska 60, mehle
79 Sd.FIlE.Id Ch. 11 Ustopada 29, kred._
41 Blatt M. Pomorska.35, meble
12 Szmf$ler E. Ktlińskiego 192 ma,xy~ado
80 Sdajafeld E. 11 Listopada 3 ł meble'
42 Chabańscy B;·cia CD;lentarna 3. mebl.
pisania, kasa ognIotrwała, 2 Jn81lz,ny do
8J SdłU:ud T" Pomorska 19, tneble
44 Cymerman M. Sz;kolna 16, meble
liczenia
82 SJ;~i-' J. Now.miejska 5, meble
45 Cyrner J. Sz;kolna 33~ meble
13 Wojdysławslci S. Piotrkowska 214, wa~a
83 S!;llrf J. Nowo..iejaka 20, kred •••
46 Chn:anowicz P. Pomorska 49. meble
84
A.~łer M. Nowomiej,łI.& 18. azafa
47
Działoł~yń$\d
R,
SdroJp.
23,
meble
D"i.e kwietnia 1930 P,. miądzy gOdl:. I",tą
85 S::tajJlb.jn L. Nowomiejska 27. meble
';' ......
ri'~,a 4"\ą po połudnlu..
.
4ts FajamesIin P. S~kolnA\ IO,m. eblll. i"rap..
dol
..
".
86 Siwek P. SierakowlIddcgo 27, 81'$
',. ,Skł'adlull na J:'lEecz i I.uu:liulizf,ł Bezrobocia
87 Smolar,ki l. Szkolna ł O .eble
t5 Golancw~ki FI Kilińslcieso 121, DUllS~yna
49 F ~Iu,ter B.. Gdańska 8 t meble
B8 Szpigelman M. Szkolna 22 mebl.
do -pisania,
.
.
50 Grawe H. 1 ł Listopadi4 3,kl"edeas
16 KreU i Wojdy.lawski Piotrkowska 218,
89 Urbaaowski J. CmentarA. 12. meble
5' Gutterman Ł. S:tkolma 17, meble
1500 kg. prz;ęday
90 Winterbaum 1. Lt1tomi~rak. 21,. a.bl.
52 Haromeł B, 1tLiatopad. 49, meble
17 .Rotberg H. Ch~, 6 go Sierpnia 25 krPit\Q
53 Ke.e W, Brzezińska Z8, towar w sld.pic
91 W o1man A p om.r,ka 22, meble
18 'Sz;yffer M. p :otrkowska i 87, ks.sa
meble
92 Witeleon ). Nowo.iejska 2B, iUtai.
20 Taśma S. H. Fłotrkewska 11 7, maszyna
54 Kotek M. ł 1 Listopad. 9 meblę
93 Wójcik: F. Z,ierlka 94, meble
dQ SJ';) cia
.
55 Kowalski Ch, N, Targowa, 9. mebl.
94 Zółtowski M. 11 Li.t.pada 50. uaf.
"/fI~
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6 I E Ł D Y.

l SAD

ł

t

11 . 1
11 li

itatar

WALUTY

II

Z l

Holandja 358.01 (sprzed. 358,97' kupno 357.17)
LondYll
43.41 (spr1Ccdai 43,52 kupno 43,30)
N. Jork- 8.904 (sprzedaż 8.924 kapD.8.884)
Pary!
)4.99 (sprzedai 35,03 kupno 34,85)
Praga
26.42 (IlPf/.edaż 26.48 kupno 26.36
S1Cwajcarja 172,70 (sprzed. 173, ł 3 kap. 172127)
Stokholm 239.93 (~przed, 240.53 kup. 239.33)
Obr~ty mniejsz. łendeDcja. nifJj.dnolita
Dolar goŁówkowy w obrotach poz:agieldowyc.h
8,89 Rubel "łoŁy 4,69 W obrotach poza
giełdowych: rubel srebrny 21 ł O, 100 kopiejek
bilonu srebrnego 1,03 Gram czystegG złata
59244, W obrotach międ~ybankowyeh: Berliit

SkallnB na dwa lata więZienia
la się do tego, że rozdawała ulotki komuni:;
styczne i oświadczyła, iż będąc bez zajęcia
przyjęła propozycję pewnego "nieznajome-

Jirohn1ana przy ulicy. Emilji.

la się.

'Sprawę powytszą rozpatrywał Sąd pod

... :przewodnktwem sędziego . Arnolda, w' asyś::
"'cle; sędziów Wileckiego i Taubenszlaka. O"

.SKt\i~żel1ie

wnosił

prokurator Kubiak.

.':' Na rozprawie oskarżona Lawin przyznaj!;

I

go" jej osobnika, który ofia;ro,vał jej pięć zło
tych, za. to by rozdawała ulotki.
Rewił!ja

przeprowadzona w jej mieszka:::

49 uja'wuiła okQłQ
300 sztuk odezw komunistycznych. Do pr!l.y"
należności do KPP. Lewinówna nic przyzna

niu przy ul.

1

Piłsudskiego

Sąd po naradzie wydał wyrok moeą kt6

l'ego 24 letnia Ruta. Lewin uznana została
winną przestępstwa z art. 102 k.k. i 'skazana
na 2 lata '''':~z:enła zastępującego dom popra
wy.
(w)

--000 - -

DEWIZY.

Dolar Stu. Ziedll. 8,88 (spr1&ed 8.90 kap 8.86)

"

W dniu'wczorajszym na ławie okskarżo"
ny~h Sę.du Okręgowego w Lodzi zasiadła 24
letnia Ruta Lewin 7 krawcowa, zamieszkała
pry ulicy Piłsudskiego -l9, Oskl1lżona O to ~e
w dniu 28 sierpnia 1929 roku, rozpowsze.ch;:
nia.ła odezwy komunistyczńe, Q: treści :ą.uty. .
vaństwowej,ro!!:dając je rob{)tnikom wychoi
. c1,zącr,m z··pracy z fabryki Zjednoczonych Za·
kł~dów Przemysłowych K. Sche:blera i L.

i

212.92

I
I

z
i

I
IRANu

HUIil.L

i
Traugutta 1

Kursy wykładowe. Lekcje praktyczne•

Zapisy codziennie..

Nr. SS

I,

spaniały film

erotyczny p.t.

======

3-ci. t, ni ,ty . zień

CHODU
z udziałem

I

Iai~ ni[IY

c: telal,n

J

Nadrogram F A R' S' A

p", t.

ensac2ai

1,lójri

z ud%ialem obecnej sławy Ameryki Cowboya

DON [

Nadprogram F A R S A

E

N

F AR S A.a

_ Nadprogra.

n-I na s
III

Arcydziele 5lynn~i wytwórni METRO-GOLDWYN-...MAYER

,

]J

P o(:z_telr.! seans6w o god'Z
4-ej 'p,O ·poł., w sob, i nie
dziele o g.12...j wpoI.,
ostatniego o g, 'lO-ej w.
Ceny miejsc Jua l sean8~ od
1 :ił... Słab. niedz od g.
12-<:j do 3·ej pop.- ., wszystkie m. po' 50 i!r~ i 1 zł.

'

,

,

'

'

W rolat;h
głównycb

John'

II

erł, Imogena Robertson i

muzyczna . orkie~try symfonicznej

czterodrzwiowych

dogodaych

iowe

błe.

otomany,

r~ d~ot.lfł.
II

tapeza.-

ku••:a.

I.....

,I
,

w arszta.t,,ów: ,N,',a, P, r,awa FordÓw, • u1.
MarszałkaFod:~a nar, ul. Palacza. Te!. 77· 55

równiei posiadamy na

skła.dzie

iiI·- - - -_ _ _ _ _•

ł!-:=;s~i ~ze;:'%g~

LI. bił zaświadczenie pobo-

. TYSIĄCE
rowe ro€znika 1909 .wyda..
chorych D" katar żołę,dka, l'le w·'P.K'.U.. Lódź
wżd~cia'~ kUfClli!, b61e,n1i·
'562-1
dno si ei, l:i'agę, niestrawność IIIHIUIIUU.IIII1IUIIiIIIUUID
braK apetytu, blednicę, o..
KRA WIEC DAiVISKI
odzyskało %drOWU~f tI%ywa-

e

BERKO

łCZ

jąc'zi6!ka sławllegon~ ea I TRAUGUTTA 5 l . t
ly ŚWIat Doktora ,. Du~tla,'
"
plę ro
profesora Uniwersytetu Ja- zawiadamia Sz, .klijentelę,
gielońskiego. Ządajcie bez że n.adesdy orygInalne pa'"
p

płatnej brOSluuy pouczają.. ł'y.s:be

m?dele. na sezon
cejJ Adres: Llszk! - Apte wIosenny, 1 l~tnl
"
ka' 8510
PrzYJmuJe zlecenia z
własnych i powierzonych
pokoje ,zk:uchnią do materjałów po cenach przy
wynajęcia

Petersburska

SKLIP
K8111młary

i7, 4. 3

566-4 specjalne dogodne warunki

Dla

pp.

betonowych we w8zystkieh·
metalach wyrabIa ,ipoleea

.a.:;..2c,~~~~"'FtĄ~t~~a3

Lek .-Dentysta
Konr"d
łKUCKI

lielonko

przyjmuje

S K ,U SI E

"

s

,I CZ,

ANDRZEJA 11
Telefon 137.. 43
Choroby skórne weńerycI."
re
10(\&'

l

,111

cym fło budowli. Wiadomość ulica 8łońskaNr.1J-'

prsy Ką.tn~j.

pońc:lto"

cło" repeprac:ji.

Dr.,

WOlcz_ńska
T .lefon. '128~ 91

?J;~ rtianyz

Dr. St,

chy

Łódł,

o spr:utdania domek ,drew '
placem Dadaj,..

poleca: pończochy jedwab
B.bergał
ne, fildeC!.os, skarpetki" mę
Moalusa.ld
11
eSł:-i: 2
skie, pończochy, dziecinne ChGroby skłll'ne Tel.
i wcnericzne'
reformy, rękawiczki. weł-. Przymujt od 8..10 od 5 8 w
niana swetry i pończochy,
Ceny bardzo przystCj}pne
ClSE

If Jung~'"

f 'u

Al. KOSCIUSZKI 41

AL. KO.,CIUSZKJ 3'

mr.~zoplciowe

pnyjęć:

9.30-11 rano
iS";"7.ao po pol.

urzędniczek

dojaz;d

'Parkany,
Tkaniny ,Gazy miedz. dO:
filtrów HRabitz" do robót

I Specjalność
dehlic:tna
spnedat selówek trwa,
łych na wodę

stępnych

II m, 10 .od 4-5

'

PIOTRKOWSKA 79
Al. KOSCIUSZKI 22
Tel. 158-38

,I I,

_ _ _ _ _ _ _ _ _IiIiIIIIIIlIII_~

'1~1y 11łI;;:;~: ~."._.,._,., _I'

gólne o,słabienie . et ,,:eter,a,

idej ilości

"

wa'l I Spec,jaluość.

urZ2tdzeJłia poko..
oraz pojedyń4t'le me-

I

I Spółce SIeW[ÓW

.sp. Z ag!'. edp. w POZNANIU
Fabryka karoserji autobusowycb, cięża~
rowych. ambulansowych i t. d"

har_ki B"ci GABAŁOW
5ie.kiewieza 040 i 5:kład
.Me~li NA"ROT 8 pole"
n_,. Da

c

~

skóry

Miejsce szofera odd4:ielone oszkloną przegródką
- -- - - . DOGODNE ~lARUUKI - - - "

I

'III

NajŁa.iej nabyć mo.
żna
w ka

najnowszego
typu

karetek

AK.ŁAD T apieersko·5to-

nlJdcack

,

Ernest Torrence

S E' C
, Y

Z

'

pod dyrekoją

łł!llJll!!!~
Okazyjna sprzedaż ~'====dI
NOWYCH fi UiVWANYCH SAMQCHODÓW
*"". - Z'
' ',",

-----_.._,

,

F'lScynujący dramat żądzy. nienawiści I zemsty i miłości. rozgrywający się na piaskach afrykań. pustyni,

,

NOWE MODELE,

PASY BRZUSZNE,
i

]:.0

lec:znic%eł'prz~d

połogowe. bicdrowe t POJxczuplające

- gumowe. ora:r;gumą,kom~h:aowańe it,p~ _

BIUSTONOSZE

i STANlCZKI
fasonów
gotowe i na oblta1unek P O L E C As
różnych

p O L E tA:

"l'h"
" n··

PIOTRKO
FRONT

'Al

HP1ĘTRO

.1

:-: Przyjmuje się reperacje i prani,e gOl"set6w.:'-:

",~]>''X~.;ai~~~!!!!!!!!I!!!~~~~~~!!!!!!!!!!!.I~~~~~~~~,~~~~~!!!!!!!'!!I!!'!!!!!I!!.!~~!!!!!!!!!!!!~~~!!'!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!'!!~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!~~~

~;":;Z fe,j A O li Ł l, ! 1. Et·: ł-r2ed tekstem 30 gr. w tekście 30 gr. za tekstem 25, gr" zwyc.:ui;lle 14 gr;, nekrologi 30 f!r., komunikaty 25 .t
W ien5z milimetrowy lub jego JY.lieisce Drobne eliloszenia bezterminowe 11 gr, :za wyrag, d.że litery 50 gr najmniej&ie- oglusxeńie 1 2&ł OBlo
$::e:nia zamiej!;cowe 50 proc ' (te f zagranicifne 100 proc. Stronica przed' tekstem i w tek'eie podzielona na 3 łamy, za tekGt~m na " 5 ł,uDln~
Artykuły Lu: oznaczenia he L a j dl uważa redalu:ja :la bezpłiltne~ Oglolzenia' przyjmuje się do godz. 7-ej po 7... ej 50 proc. dro~ e Za ter~"
"Jowe v.'}cl {;L~enje CgJOi-Zf,li , . Sn. nie odpowi"ida. ~aida nowa Dodwyika obowi~z. przedtempr1tyjęte ogłoszenie bez uprzednu:go zawiad
Hi".C?W(
r.f.G2:na zamawiać w Zgierzu u p, Lacha, 'W Pabjanicacb u J,'!l ZatonkiegouL Zamkowa.
, _ _ _ _
• • '>'<l; •• ~ •• <

~tOt Naezęlu)i

!

WydawQ iAi. T. C%ajewskill W tloemJ T. OUjewikiego.

