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AngHcy nIe chcą aresztować Ghlndiega

DOBRAĆ.

LONDYN 9.4. "Ghandi 'yygłosił \v"dnIu
Adam Koc, ~ z BB.,
redaktor
.wczorajszyln \': Aat nlcz\vykle'lJOtlbul'zającą
"GłosttPrawclY" zrzekł s·~ stano\viska redak ~ nl0\vę przeciwko rządo~w~ angielskiemu, ,;'W
iorai otrzymać' rnainne sta:no\visko, będą.ce której \vzy\yal lnęźczyzn, kobiety i dzieci, by
uży\vały jedynie i własnoręcznie 'wyproduko
'W'.~Z-yvią21~:'I z prQpagand9\vą akcją sanacji.
; \vanejsoli~Gdyby policji sól nieopodatko\va,ną usiło\vała konf2sko\vać, Ghandi
zaleca
ZAWALENIE KOśCIOŁA
s\voim, z:wolenni~oln czy:l.1.l1y opór.
W~iejscowości' Lovell, w stan· e ~fassaZdaniem \vładz angielskich mo\va ta ul'ała
e.~usett$, 2;awaliłsię portal kGści6ła św. Jó~ nacelu \vejściew kofzję z kodeksen~ karnyn1
który za wygłaszanie nló·w podburzających
~efaw chwili,. gdy. tłumkobiet'wychodz'ł na
. ~1ieę. 40 kobiet zostało ,pogrzebanych przez prze\viduje karę clozy\votniego \v' ęzienia i de
portacji.
g:t:~~, 21 z':PQśr,ó~IliCh, oqnioslo ciężke rany
Po zRwodzie, jaki dla Ghandiego stano\vi
Poseł płk.

1

R~EORDOWA ŁóDŹ ..

5

~()we\vybudo\vana fl'ancuskałódź

21

1"5

pod-

\~~dna~~opojemflÓ&'ci,(hv.uchty§lęcy ton .pod~ .

~:'~~ę·~'~ąY~h 'maneV\~ró"Y ~ą~fl~n.ę~tl ,ol?~rb
!.'

k~c~węz~(r\,\rna:godzinę, eo stanoYiirekord
d.la't~o. typ:głoąz';;'

. ~ Ofiar u tO\~' ary o 30 proc.' ,niżej cen plls'k!~h .

op:V'rQLĄNII.:

KONSULA.
TORUŃ, 9.4. :Miusta i 111'asteczka porno I'
~"BerI. TgpL" donosząc, o od\vołaniu kon : skie przeży\vają w ostatu' eh dn:ach silną il1~
\vazję agentów rozrnaitych f nn nieluieckich
s111a 'gene:ra1nęgo RzpUtej \v Berlinie p. Stani
,
. ~~ , , .
" Agenci ej, głó\vn1 e z branży chen1iczno 1\.ossła~va ZieJiilske'go shvietlza, ,ze podezas w~elo ' 111etycznej, nlanufaktul'o\vej i żelaznej oferu
letniego urzędo\vania żdo})ył -cnsob:e syrr~pa ją kupconl towar);: po bajecznie niskich ce"
tlęzarówllo· clyplon1.atyćznego i kOnsularne~ '\ nach i na niezwykle dogodnych warunkach
~okorPllsu,jakoteż nieuleckjego światahan : kredytowych. Z,avvaTcie tranzakcji proponu ..

ją oni przevvażlfe po cenach od 20 do 33 proc.
n:ższych od cen rynko·wych i na kredyt od 12
do 18 miesięcy "
.

i

.~'

_~~

'.~",

'.

~

.1 I

')(On~UI generalny Z'eliński~puszcza Beri
1 cze;r\'vea·

I

Ij.

, ODZNACZENIE
. NIE~lROWICZA DANCZENKI

1

Król BqJgarji Bory~ odznaczył
rQS'yjskiego literata i dZ 7enn karza ~nemiro::
wicza Danczenkę wielką \vstęgą orderu Za;:
ą;ługi. O<iz;n~~i orderu, dor~czono p :sarzo\vi
\vraz z liste.rr~ odręcznym króla.
."

-

-

PRZYCZYNA .śMIERCI CESARZOWEJ
ABISYNJl.
Ujaw'n:ono,iż bezpOŚl'?!ln1.ą:

~

afS:Zlwie dyplom mierniczego

WARSZA\V.A. 9.4. DzIś o godz. l popoł. I kandydato\...! l(lka trudniejszych pytan, prze
eg'zamin -l)fZVS eo'ivch
n1~ernh:;zvcll odbv;;: , ważn'e teoretycznych, ~ na które egzaminowa
,e....
\vający~h' się przed pailshvową komisjt! egza
ny odpo'wiadał biegle, pewriie' i z zupelnem
minacyjną w gmachu palitechniki, stanął naj
opano\vaniem przedmiotu.
starszy chyba ze ,'\'-szytsk!ch
egzam no\va.
P. Klepacki dyplol11 przysięgłego ~1ierniilycllkiedykolwiek kandydató\v, p. Ed\vard czego uzyskał.
'
Klepacki, ur.d. 5 sierpnia 181:9 r.
Pierwszy po\'vinszowaf mu p. prof.' Po-.
Prze\vodnicząey komisj? prof. Pon~ko\v",
111ko'\vski ,poczem inni profesorow:e i koledzy
ski, \vraz z asystentalni zadał
sędziwemu' ściskali dlo!'l rozi'ze\vnionemu staruszkowi
v

_

10>

' .

~

. przyczyną

stf;p,ujący j~dnociśen~e

\vy

w roązJ1a~hora cesa~
:rz-pwej. Po kąpieli, która odbyła się \y Ś\V ę~
'tej wodzie, stan cesal'zo\vej niez:włocznie się
pogorszył i \v k lkag,odzin zmarła.·

i,
POGtOSK! O ,NARADACH -Z KONSER ATYSTA I
z przyjazdenl do 'Val sza\:vy
prezesa grupyzachowa\vczej, ks. Janusza
'\V.z\viązku

Radziwiłła, krąży pogłoska,
ponliędzy

! .

!

.....,.:0;-

____

l'

śmie~(:' . c~satio\:vej .Aihssyi~~kie j J ud~~ty była.,

~i~Ra kąpiel, którą 'zaot'dyn0.\\'~lł kapłan,

~~

,

~

l
znanego na

"'"

br.

-000----! ___ •.•. •.___ __________ ___________

~~ojb~4b~~h~ff~any~ic~

1in~.\\tdnlU

Tranzakcje są pro1ponowane warunko~
\,"0 i jako tennin przypuszczalny wysyłki tow·arów ajenci podają. poło\vę czerwca
Kup,c~ zacho\vują dotychczas rezer\\'~

konsenvatystami

maję się rozpocząć rozmo~livy,

żen,ebawem

cia do
tÓ\v.

l

rządu

pTzm.lstav/iciela'Konserwatys.

Rt'rwnocześn:eo{ayla pogłoska

~) ewen~

a pren1jerenl tuainoj rel;,onstrukcjl g-n.h:netu ,i l.is!lJ.pien1u
na teulat wej~ ; m,inistra. oświaty El. ~~env. ósk.iego.

"ROZ\VOJ!": C7.warleklO kwretnłQ.··1g~t1·r.
s

mpzpr,..'

n
NIE

d

TRZYKROTNE GŁOSO AMIA

DAtY REZULTATU

/.

fabJ'ecfkl .

RYGA 9.4. Funkcje pl'e7~rdcI!ta repubIi- t~ów, Iło'nit~waż jader}. 2i posł~)w! kła.:dąc ka.rtę
xl łotewskiej: kUNie wyg;:dły , ..·cZt)fnj, o godz. 'do ltOpot'ty, den1011stracyju'e ujtl\v~'iił nazwis
~j ,wj@cEotem. pl~l'~jIJJ od D. pre~;ydQnta Zotu kokandydata.
galasa. marsz. SajrrnJ~ Oł'. Katnisz.
Na '\vieczor-nem posiedzeniu związel\.
Na WCliorajszorit r~osi('!dzenlu ~ejmtl odby chłopsld postano\vił XV dalszym' ciągu podłY. się aż u"z:r ghisowania. i żaden z kandyda- trzymy"vaćkandydaturę w::::ITlarszałJ,\.a K\ve
tów nie otrlyrrł~ \vyuwganyc.h przez konsty s·sa, socjaldeulokraci kalldydaturęlnarszah
tucję ~i głosów. ?-lośc)\Vanie. trw~ło 7: ptzerF ka sejmu dr. Kalllh~sza.Fl'aJ~cjA
kornutii-I
wą obl8.d.o~~ od .0 rano dolO WICe?:.. \V poło· stów, licząca 6 posIow na 100, podczas trzech
wie ~eciego glosowania poseł partr socjali.j głosQwan oddawałas\ve gło~ynapl)gła komu
stycznoderllokrafycznej Cielens założył. pro! nistycznego Miezisa.
',': I
teSŁprzechvl<(} pogwaJcenlu'tajnóśc1 wy.bó"

l .....
,

)Ii

:

·TA K

,I'

były'

~

•

,""

-p.

.~,

skazaoy na dwa łata więiiienia

ATENY ~),4.\V związku z aferą ItiubU r na dwa i pół. r6kuwięz~enra zpozbawien1erri
;Eh.'\lisisH s~}(l atctJRld :wydai wyrok skazują pra\v.
. '.
.
.
.
cy był(*o dyktatora1 gen. Pa.l1g,alosa na dwa.
Kara na jaką skazano gen. Pangalosa,
htta \vi~zien' a i pozba\vi.ellie ,praw obywatel- :' pociągnie za sobąrównleż degradację woj~

5 Jat.
!
By.łY minister Vogopulos skazany został

l

skową.

..:.:·:·

\1lłasQym ;n·cłeźy·,

'. wystrzegać ··.się!.· .·wsiełkłcb,

. obcyCh opakowań.'
Do nabycia: we ..

.' .

.

'Ws~ystkich

, ap!ekaqh.

..............

r'l .r zy. ent . recJ.i

,d~ich n.i!. przecIąg

czerwoną ąpaską)~·':,

"W interesie

•

ZĄ

'ykłat

worygmalnem'opakQW41'1iU:

i,~'~ . po 6'. i2tl<'$muk .
'(w'c2!worokąłnem .pła$kiem
pudełeczku fe~tLJrOWeltf' z::

-

~

'Asplriu

.sp~zedaję 'się :wyłąc~~te

.
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(Fala 238,Bm.)

:1a.30~li30.M.u~~~a)[ plytflra.~ef~n.g~~a~,
.,ZygmuntKrasiński cc

15~35
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"700 KOrI-unik1llt' gos'podarezy.. :
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~fADRYT.

pr
.
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"Wśród ·1isią:!~k." :'-prof~ R~',M'Óśeid":L
Konce'rt popotuanibwy
, .' i•• ·~.;'· ~:.;:

11,1?
·:]74"

li l.a nl a

I
zp.
DO,. . 1~:~t:1U~ ~K~g~;!f~~~~:~J1~~=:i~ . ,.g~::zapD_led"lałp~,· *y~zl,1a_I~:
f940-1{5~·~~~~!!f~~~i~'p:~t::~t:·_·'j'~~"'~J!),._
~;jj

•

Bereneue;czynnego f .bil~n@qo prawa wyilorczBQo

19.58 SYRnał czasu ,::' '.,'
. .; .:.... ,':',..
,·20.00.,Wiadomotci'!bieżące.'~·· '.;,

9.4. Przewodn:cząca Ligi ko- : l)ecn~e gen. Berenguer odpdwiedz~a:łhr. de 20.00~t~i!~ Z ~~;;}~/dr~~az!f:;:ki H~:t.~~'"
hr. de l\'Iorcl1a zwróciła się :Morella, że ]·uż·w naJ'bl. iz.·.szc".h.
wyto.raeh ża2030. I""'o''\
~.
. ' "p . '-..
'K'" '''.., .
J
:.~. l.ceTII. Wleczornyz, •. ,olln~nia.· '~n ..
niedawno do prernjcra gen. Bel'engueraw c1an:e to będzie uwzględn'one i liobietompl'zy ,
certreligijiY~.··'.·
'.' ',"
lJJl'awie przY7.an~a kobietom l~iszpań81{hn pra znane będz'e c.zyulle j,b~eI'ne pl'a\v·c) ,vyborcze l 2215 Komunikaty."
...... .' .
.
wa: głosu- przy wyOOl.'ach do parlamentu. O~
, 22.25;łO$t.~ti~ia: Fala:·L'w.y~t· r~#;.J(~·,Pib ..
.trowsJu..'
.."." "."; . : ' : ' t'(:'.,
J.ltl/ll'iIiIiIIIIl_ _ _-----IIIiII'_ _ _ _iI!'!iII_II!!IIIIIiI_ _iIIIIIl!fIIIlilll!ll!llIIIidI_ _łlem"Esar1!lIi'II1&11111r=-. ._ . .~_~~*""""UiII
2230 Komuhikaty P. A:. ·t. ' ; '
. .
llIfi tł
23,OO.:...24.0t1.M uzjdca taneczna' 2;, uQait,y'~"
~et.- \v.. '. Hl' S,.r.·~I)a. nJ' i
/JI

!,

1>.

il

te

JI 11I1I•••III1I1I11I1I11I1••II..ia1.
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STAMBUŁ, 9.ł. PoliCja turecka" 3.ł·eszto ..

danelach i

jak

lowa i Cetkowa, o.raz d,vu deputowanych tu
reckich :OSluaua :Naul' ;

~fuRtafę.

\V

l'óznych'miastaeli . tureclqch;

CI~t ~~:,. ~:~oŻ:l~Jal.~~fłi\1.1

.
..
'; ł· S '. · 0 ·~r.Y]Jlnl
Dz ęki znalezionym przy aresztowanych no~ . ~ .' Ud;lj~"'się~o;'~opr,a~d~f ~1~i~ws%~; ale
tatkonl, udało .się \vykryć", ellą., ja!{:egó pali.- '. jtecl08~.:dogc . ~zęstd.:~iOryg.;nał'r~:bii··~ii?'j;;::,ptie ..
stwa szpiedzy 'Pl'aGowali.· Pailstwo t ow.spra weźiue' ~C;ł n.aśladpwąictwa', ;:'Swrlj~·:W:;~k~f.telll'
wozdan~ach policJO l· .n.l·e J'e,st wym:enlone,. · a··1~. ', z2:s~t··:on:tr:l~y~~ J'3~ :,~~~~iend·~···:{,~żil'dicę:Q!':;l'9~ią

wała dv.."U byłych oficflIÓ\""l bułgarskich Czi~
\V~zyscy,

równieź korespondencję kompronl tUji.!-Cą

t

. a.:

czterej uprawiałi szpiegostwo n8. rze('zpe'Y~
uego państwa. OtlC.el' Cl!:tkow ~ pracując jako i
~
o~a~Hl=.r~,.Jlie% l Q' nOYłmę. :(}.;:prz~.hv·ozwykły robotnik w ture~kiej fahryce alllunj:,o
:aporty policyjne twierdzą, ze chod~i opal)" . f(}W ChemlC2tny~h.:.t. te~.je.dn~k· . Jło(1adt({"ia~
stvro, z ktćirem Turcja utrzymywała tttrzy- :Btr~e~eni~m, :Z'e dłastwie:rd:l®ni~ ..ith prĄwdzi
cji, wysyłał regularnie sprawozdania do tiru
lUUje
st.osunk bardzo. serdeczne.
":O~C.I mlar~dajne sągłó".vi:!iedziałanif.f Jułi"o"
giego oficera. Podczas r~w'zji, policja. znals- ,
z~uuu'ZeWnętr%l1e.·:Z, teaó ·względu·· kaid. ' Ory
. ·~ła znaczną liczbę zdjęć, dokonanych w Dal' l
--:0:-glnalna ta.bletk~, jakl"ów'hietipłaski. "pudełeczko E A5.pid~ą,~ posiadaj" jaką znak Qc:.hr~n.
-

'C'

..

~apjs ~BaY~łH W )~sztakie k,rtyź....'~K~'p~ ..
prz7'to . A~p;~rinę , w,~ahle~~~ch' naleiy' ;'śłi;vsze ;-wrac,4lc .uw'agę ~a ·Baye!.o~ą:,łd ki%yż~bę

?y

A

IERel

21 OS 8

JiLC '.

clł\cy Jedyną i1.1"z$wodną, rękOJmIą, z&nld:l~y."

~Ily.:Jttęparat. ()fyginalny.··'o niezawod·nemtłzia"

ł~niłd
RYGA, 9.4. Z Char}{owa donoszą: \V pro
~esie 45 działaczy uk rah1s1deh po p:rzesht:.
chaniuwszy:;tkkh osl,arżonych prokurat.or
generalny republiki ultl'a"'ńsldejy l\!Iichajlik,
postawił wniosek, żć}.daj:;~cy karT śmierci dla
l1' podi:5ę,dnych ukraiilCÓ\V. ';
Aby ·stvvorzyć ódljO\\~iedt1~~ atmoFifeł~ę dhl
r cznycb wyto" ów '~m;f'ł'c!
()r~edstawicicH inteligencji

Ha

wybftnych

ukraiH~kiej, ol'ga·

n!!l bóle głowy i zębów:· or~1:'·i:laW8%~1.
kle cho,tnbJ jtzGziebienhł. .
.,.
'.,<~

l

nizacje kOlllun"styczne ul~ządżają maso'\vc
\yie~e, 11ChY\'alaj~!ce rezolucje żżądanim)) !,a:< .
ryśmierci dla "wszystkich 45 oskarżonych.
Szef ukraińskiegoGPU.~" po otrzyman'uf
nepokojący~h \v:adomoś~i z różnych oi{ię~ I
grJ\:vUkrainy o sHnenl wł'aieniu;wywołanem :
lwzez proc'es ~wś1'6d-rudnośc, złtrzą.dz1~aby i
::;pcjalne \\'Qjsk!ł GPlJ. \v:7....1ocnlły ·.()chrbn~·; ..,.

lilii•."11--.';',_

'l.\'i~kszycll'miast kraju

8

--

'.' .

,III

..•"'.:, ,._:. '. .........

.
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Cala .prasa,. nieżależnie od, zabarwienia ;
politycznyeh, \vyrm,v edz -i-:Ja się
już i ustosunkował~ do Ho,vego gabinetu p. l
Sła,vka.. Dla społeczeilst'Na kato1ick~(3go po- !
za dzielącemi go pogl;;!dam: polityczne mi l
jedno jęst wspólne· i nie\\'ątpL\vt:\: ,f-,tósunek
obecnego rządu do Kościoła katolickiego n "e, \'
uległ żadnej zmianie.
.
l
Nowy premjer, o ile chodzi o jego .zasa::: !
dniczy stosunek do Koścola katolickiego, l
ma jes~cze kartę niezap.isaną.' \V ,(~kresie i
swej prezesury Klubu B.B. Vi.i. H.
prze~
jawił a.ni życzlhvośc~, ani niechę~i do Kościo '
la. Będz.iemy zatem go sądzić z jego czy-,
nó:w.
. ~nm,o; że premjer nadaje ogólny kieru:::1

i

prę·dÓVl płynące-,

poglądO\v

potępia

je, jako niwecząC'e ; niezmiernie skon1Il1ikowanej d.la rz~du sya na\vet' polista:: ' tuacji, osoba p" 111 in. Czerw'11skiego stanowi

ezynnik, który ją bardziej jeszcze uirudnię..
Ale nietyll\:o chodzi o p. min. CzerwIń
skiego. Chodzi o cały system, o .ogólne 11$::
sta\vienie polit.yki l'ządo\vej wobec I\ości9ła.,
które najdobitniej znalazła wyraz w dObQ ..
rże ministró\v wyznań i mhviecenia: pp.Suj"
ko\vskiego, Dobruckiego, fhvitalskiegt Czer

\vy tr\vałości pal.'lshvowej".
. Bardż ej ujel11nej oceny polityki muustra \vyzn. reI. i OŚ'Y. publ. \vobec religjii. i

l

me

i

rnoralność ehrześcijaiEI\Cl,

Kościoła

chyba· trudno sobie ,vyobrazić.
Trudno przen'knąć za,viły splot tajni~
kó\v, które spov\lodo\vały pozosta\vienie teki
wyznai:t i oświaty "\v rękach p. Czer\vjilsk~eg'o
ku cichen1u" naturain' e, zado\voleniu lewh
cowej opozycji. Faktem jest, że \v obecnej,

I

z

nek polityce całego'gab netu, jednak fak.tycz·.
nym rzecznikieln polityki Tządu do Kościoła
, i społeczeilshva katolick"ego jest przede::.
wszys"tkiem min~ster wyznail religijny~h' I
i Qśw-ecenia pubbczl1egó. TymCzas~Hn teL(ę
wyżnail i oś\v:aty zatrzylnał nadal. V;rhrewj
wszelkim, oczekiwaniom p. Sła\VQIIDlI' Czer- I
wińsk;, który dał się już dostateczni€ dobrze
poznać całemu społeczeflshvu ze swego \vy~
raźnie nieprzyjaznego st.osunku do Ko::o

l

ż

a rod
czy

Jak podwyżka płae

V./iflskiego-.

(ja

_.

tę szeni
wpływa na podniesienie

ci
predułtcj{

Włodzimierz W ojtyński f jeden :I 'czoło f ność racjonaHz!u::ji przemysłula prsynajmie\
wych statystyków, wykazał na podstawie sta jego obecnych metod.
Zasadniczo jednak dr, Reif jest przeciw
tyst"ki z r. f927 i 1929, iż produkcja niemie l
eka 'wzrosła w ciągu ostatnich dwóch lat O·11 I ny telie TBrnowai Wojtyńskiego, jakoby pod
proc. SI płace za ~odziny pracy tylko' o 8 I niesienie płac wpływało na odpowiednie., pod
do 9 proc.
. ' ! niesienie produkcji. Może to mieĆ miejsee je
R
t · , bl"' . t
'ki dochodzi dynie w dziedz.inie pradukcji przedmiotów
ozpa rUJąc lZe). ~ wJ.nt f .
•
pierwszej potrzeby.
. '
ścioła.
I na tych rynkach nawet wzmożenie Za
P. minister Czer\V~ilSki jest p'er\V8zym I u~zon,. sta~ys~yk ,do wnIosku łZ. przemysł. n~e
znalduJ~ ~lę~ nł!fałszy~veJ ~rodze, 1 3I:e I potrzebowań wpływa automatycznie .. Ba pod
m.inistrem ,vyznań i' oś\viecen a, który zdo- l mleckl
tr..."7eba
przypomnlec
Lt"
-..
1_
,
.
. . o dawne}
,
.teZIe
. . . T t'trnOWB,
. ,.
nieSIenIe cen pro d UK.
OW, czyl'1 wyWiera
S&U
lal ~ytwOl'zy~ pl'~e?~wko S?])~~ ~ednolite: sta, kt~ry , tWIE~rdztłf .. ze ?aJskuteczn~7Js~ym sro. tek wprost pr~eciwny. Dopiero po.. dłuższym
nowIsko crułeJ op U]l katohck:eJ. Przecrwko dkl~m n~ podwyzsze-nle prddźu~l;e~eS!
okresie podniesionych cen i wzmożonej pro
p; min. Czerwlilskiemu \yystQ.piły n~etylko wyzsze!ue 'pła~ za pracęł g. y .
.. p
I dukcji gdy już producenci zaspokoją swe pla
SIłę nabywczą rynliu wewnętrzne I . . - f
.
,'. ' r '
b '. .'
stronnict\va z opozycji ok erunku l\.atolic::"j pomnazaSIę
go. a przeztopodwyższa się zapotrzebowanie ny utwi: ycy~nkt~ozna .. lCzyC. na o mzeme
kim, ale rówTnież i odłam B.'B. \V. R. - gru- produkt6w na rynku, czego nie dokona~ a . . cen yc~~o u . OW~ •
.' . '-takim stopniu podni€sienie·· wy
, .Wątpltwem. lest ]ednak h~r.d~o" _czy n.p:
pa konserwatystów. Charakteryzują to do~
przynaJm~eJ .w, . '
'
.
.1 fabrykant maszyn mogłhydzlslilJryzykowac
bitnie przelnó\vien a \v Sejmie posłó\v ks.
wozu za gramc.ę ' , '
.. ..
."
i wprowadLenie .więks~ych kapitałów. konie
Czetwertyńskiego, Pułjan~ jks.Janusza Ra
W odpOWIedZI aarozwazanla Wo]tynskle I cznychprzy podwyższeniu płac i przy ober '
dziwiłła"oraz \v SenacIe hr. Dąbsk'ego J se~
go, dr. Hans Rei! członek. Zarządu Związku I nem wysokiem oprocentowaniu ,kapitału ClI1:C
nator6w Jabłonowsk~egoi Thulrego, jak Hanzeatyckiego, poprawia przedewszystkiem l kać aż przejdzie cały proces podwyżki a ns
ró\vniez liczne głosy na :lalnach prasy. Po- statystykę jego, wykazując na podstaWIe urzę l stępnie zniżki cen na produkty pierwszej
dowych danych. że w okresie sprawodawczym l potrzeby..
.
mijając prasę {)pbzycyjną~ róv;;nież -na ła~
płace wzrosły nie o 8 do 9 leczo 11,2 proc. l Raczej skutkiem te~obyłoby pr~ymusowe
mach p~sm prorządowych, jak "Dzień Poh: dla pracowników umysłowych i.o 12.9 proc. I ograniczenie produkcji w tego rodza:ju fabry
ski'; "Sło\vo \vileóskie i ~:Czas' }{~'ako,v.' dla robotników, czyli że podwyzszyły procen i kach, a więc wzrost hezrobocia. '
ski, można było ~zęsto spotkać, się 11 etylko towywzrost produkcji, obciąiają ją jeszcze
--.{.
z krytyką ogólnej działalności min ~.stia Czer bardziej i stwierdzając raz jeszcze nienormai .
wińskiego, ale ró\v' neż z _V\'yraźnem .potępie~
'niem :stanowiskab. ;min:stra wobec Kościoła
k~tolick' ego i z żądanien1 - jego ustąpien~a.
Oczekiwano zluian \v tyn1 kierunku po 'wi::
zycie ks. Radzhv:łła'u' marsź. p łsudskiego
i b>premjer,ap. Bartla.
A jednak p. ,min. Czę-r\v:ńsk~ powołany
V ołano Da lmi~Dinowyeh obchoda..,lt VI Pa18stynie
został zno\vu do gabinetu' p. Sła,vka. 1-, to
Oficjalna Polska Agencja Telegraficzna p. konsula generalnego odegrano: hymn 'Jiejl:
'wł~śn'e" nada J-:e specjalne
p~ętno rżądo\-Vi
o..
. '
.'
..
•
brajsk i •
.
donosi:
b'ecnaIDU, .ó' ile ~hodzio zajęcie jego zasadnI;:
okazji
imien'n nlarszałka piłsudskie;:
Z
Ostatni
nlÓ\VCa głó\vny rabin
Udziel
'stanowiska, \vobecKoŚdoJa.
.
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Stanowiskq pajwyiszej h~elar'chj, 1(0;;
śćieln~j \v stosunku do p. min'!stra Cze~wili:
sldego i jego pol tyki szkolnej i wyznanio"v~J
znane jest dostateczn~e szerokiem~ OgÓłOWI.
'Znalazło, ono . 'wyraz "\v konlunikacle z kon~
ferencji XX. ATCyb-~kupó\v z dnia 7 ::go h~
tego rb., Po\\ryliCZClliu szeregu zarz~dzell
-mimsterst\va wyzn. reI. i oś'w. pub!., sprzecz :
l1ych z zasadami katolick'etn:, komunikat l
konkluduje:
'
" ... Objawy takie do\vodzą, że pr:ilshvo;::.
we czynniki 'wycho\va\vcze dąz~J do., nad~: l
,,'ania szkolnemu \,'ycho\van~u cech, jeslI
n:ebezreHgijnośc5, to refgijnoścl mgi:stej i
symulantyzmu wyznanio\vego.
'JEp~skopat ,poIsk', hędąc głównym op~e
klinem dusz młodz'eży, odCzu.vyu ,y szczegol
niejszy sposób niebezl)leCZellstwa, z takch

r o

go Palestyilsko:::Polska Izba Handlo'\va wsp61
nie ze związkiem Żydów Polskich w Tel -A;:
'wiw~ e urządz]a uroczystą akademję w sali

hotelu "Palatyn".
Po odegraniu hymnu polskiego otwieTa
prezydent Izby p. Chelouche akademję i na
wstępiepoś\vięca parę

zdalI

wspo1l1nien~u

lorda Balfoura, który \v tym dniu zmarł,
wspomina, co zffi-arły zrob!ł· dla . Palestyty
i Polski. Zehlan! uczcili pam ęć
zrrlarłego
przez powstan!e z rl1iejsc.
Konsul generalny p. Zbysze\vski w s\vej
1110\vie daje życiorys n1arszalka - Po mo\vie .

ll SKtA ~JCIE

Fil

ł· --ił

kOIICZy okrzykami: Niech żyje
marszałek
Piłsudski! Niech żyje odbudowana żydowska

s ~ edziba narodowa \v Palestynie!
VV śród 'wzniosłego nastroju' zebranYCh
zan1yka prezydent p. Chelouche akade~ję i
na jego wniosek uchwalono "wysłać telegram
hOłdowniczy z życzeniami do marsz. Piłsud8
kiego.
Telegramy i listy z życzeniami
nade ..
szły od Kisha, jako reprezentanta J'ewish AtI
gency, Ol:ganizacji Sjonistycznej, magistrat\.
111iasta Tel-A\viv itd. '
--:0:---
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Reflekslepo'

a Zi,e lac

'Iski

Brak rzylllaików

suhw8ncy~

-

"prlf. Rybarsldego

napadzłęDfi

Navnlts:tawskiej Woli w sobotę po' pastowany, ~oniewat ,.nie zarea~()wał nlll ()~
Z Pucka donoszą, że s~nacyjna" Gazeta
wprawd:t:ie coraz brazę!" Zaś stroBnictwo, dające' przytulisko D
k"
t. t
chodzl'C :ił: PQwodu braku
k'
M 'l
. f
•
., ..
I ' ue a
przes .31.a wy
lila dziej następujący o raze
pIsze " y s
owe} nonorowel . gran. :1ZUS~, uz.na sprawę za
(. l 'L6
.
'
b-eu"YJ' san""cYJ'nych
. "zata
1> t '
h '
tf·
}'.
r
su .... ' '"
...
I' , j•
Niepocłegła
wioną. ono:owo I. ogłOSl oz emlazą:
I bcZyl.e' nIl!;. '.Wf no
.. d
or,{an ,t.ego óbpzu. mu"
,
S r .... d' kl· ... m. .".hodnika przewala się trzech.,
- ·JesŁeśmy zespołem, "kt6ry publicznie" .DłbPrzeck!e~ !lI~.Je en
19
d L
L
swój żywot. g 1D-1 iUDwen
• a.leżYcie. sawianych "o.wania.ków". Zobaftzyli wyrzekł się przywn~jów nietykalno3cł posel- . ,8U\
.' y s,, onczyc
dl
samotnefo pf:lechodnia. }eden do drugiego. skiej, łącząc: to razem z unikaniem nieGdpQ- ele zaWIO V

f.jc!;~n~ie" mQżna ujrzeć,
ff
b

I

J...

J

l

.. . . " l

fiłłp__

ł ~iedzialności

honoroweiu.
. .
1 rnu'fłisła
w tem pseudo honorowem haraa.
A Antele już zdiielił nies.zczęan" ~fiarę siowaniem i tern rzekomo dźen.t~lmeńll~dem
'pc kapeluszu. W te pędy podbIega dragI ka- , łOPu:&erotwem trxeba raz wreszcie skończyć.
Z pogranicza donoszą-.ii"" WełQźyniczda
mrat.
.
I
A o spDsobach połoienia im kresu mu" rzyl się nie notowany dotąd wypadek Z P (i} .
,
- Olo\n~ się narywail Osoba si, trąca? ' 8Zlł p&R1yśleć mężowie, stojąey na: swieczniku :iłem 'l Biafaruskiego klubu poselskie~o wlQśWtedy trzecie i~dywiduum łapie z~ pa- i odPowiedzialni za ,'Zdrowie moralne narodu. ciań~kt) robotnicźego, Gawrylukiem. kt6rynie
Iltę lubza majcher, w zaleźności od tego, czy
Nie :wolnQ dOPlilścić, ,by' nasza, inteligen.. wą.tpliwie na pewien czaS zanie&ha swei·~nf,y
nrobotę"ukartowano ·na "Iucho" czy na "Qło./ eJa, źnieeteroHwiona bezkarl\oś~~' f1honor~· państw~wej działalności. Oto padc~al dema~
kro",
.
wych" napadów panosząeego s
aWalnturm" gogicznego p;zemówienia GawrG-Iuka d~ xgro'
Proletarjat stołeczny nazywa ta pospoli. Gtwa pCł mieszkaniach prywatnj , lok.~lachm1dzonej liczl1.ie ludności, ta oburzona. do
de ,:,grandą" i z podmiejskimi !,gtl'lndlEiarz;a- pabliczTlych, sz:k<,>łacb ł sądac~, a ostatn~o. w 'najwyższego stopnia obeliywemi słnwami, któ
mi" ro!!prawia. się ene.rgicz1Ilie, me 7.aWS'lę na.. sejmie. poszła śladem ludzI, prostyeh l' Ich re komunizujący poseł rz:ucat pod adresem
wet wzywając pomo~ysłftżby bezpiec:zeń· pien,otnego • samozaa.howawczego Instynktu, Rzec:r:y"ospołitej, pochwytzita G'l wryluka; .nado
_twa publicznego. Dzięki zdecydoVfI!Ul~mu sta~ sięgną.wszy do rozwiązań tragiczą.ych.,.
żyła mu na głowę chomąto i kropiąc jego pie
nowisk.u m.as. bandycki t~D.. obyc~aJPowoh
Nie zap:ominahuy, że prlted dwud'llest\l ey batogami pęctzilago porrnłcu. Dopiero PO
, zanika. Nic tak' ebłodzZ\co nUłwpfywa na I sześciu laty Warszawa przeżywała podobną licja zdołała z rąk: tłumu wyrwać oeitego poroigor;~ałe temperamenty, jak poznanie na f plychozę. Napadano wybitnrch d1tiałae~y i
sla.
'
własne; skórze, te kij ma dwa koń€e. a pt:s:y DubIic.yst6w w teatr~c1a,. pohc.zkovra.na ~lę :z
N
słowie ~ .kto cxem, "WOjuje••d tego ginie nie htda powodu po kawiarniac.h I.CUt:UlU'lllsch.
ZW'
A
kj~8t eZC!Zł\ retoryką.
.
•
.
Ówczesne władze rosyjskie nie miaty n~turll·
Ii ..
...
LeCI: jak: cały kulturaiBay oro l pelslel pe.. lnie !lic przeciwko temu ł że ~a~ze war~t~y
winiclllistosunkować się do grandziarstw8. oh..iec.Ol!e toczy rak: da~raWl:CJl l SChllm!erua
zd~18Ziono
które przesltczcpiają z podm.iejskich zaułków obyc.zajów m., zaś nie poliadatiimy własnej
na grunt sejmowy, polityczni "cwaniacy", ·t."egze1cttty
kt6raby owemu śchamieniu poto
Duie porus'Z:enle wy...,ołafY niedawno wia
_sni"CoY od c.w.tereeh lat spoleezeńłtws, że ż,ła krel. Wiec przemówił - źywiot K~awe domoś,ci o za$!inięcht Cyryla Str:a:elcsylta, wła~e
pragną. .. UEdrowić n.s!: parl.meD.tarY2'.m~·
. 'ty DUlłikcwski... Jego odruclaowy, samosąd fabr,.łd" Tres ff w Kll'tąwicaeh b. kapitana W.P
. Taki paD. harna; w t\1żur~ut wobf4c któ':' był $trag -ZllYi Aiednak. momentalnie oczyścił który wyj~chat do Warsza wy i w drodze zniłcn~ł
regO tatnańsld Janosik, lub karpacki Dobosz, niezdr.owi\ atmosferę, niby . pioruD, zl'od'1.ony ,bez śladu.?o"Nszechnie sądzono, że zariui...
byliby usp'csobieaiern rycea-skości. napada po pr~eJ: burzę, leexroz$iew~ią.cy WQ~ół orz;r." ny padł ofiarą bolszewickiejG.PU. Tymczllzbójecku zasłuionego obywatela, a petem u- źwia,j"ce fale azotu. Napady '1hO!lor.wych'~ semdo' w1ch:ialuśłedczegow Kat.Gwicadt
daje "dżentelmena H i czeka przez dwadzi~- a'Wa:ntu.rnHc6w skończyły się, jak. noźem uciął. nadesłano "IIi ub.. tyg. fotorrafję·-zwtołć'. niezń~
'cia cztery godziny, ezy napastowany . .nte . ... Raz iesEcxe tlowtarzamy: Nie wolno ne:go m~iCLy LUY,. ,;naJ~z:iony~h •. pod Koluszkaprzyśle doń "świa.dk.6w", :iądaj~e za je~o nam d?puściĆ do. pod<?b~~j , os~~tecznGśd.1 mi. Na podstawie tej fotografjiilstalaBo..e
:tbójeetwo "satysfakejilu
.
Wsz!3!c]esteśmy o dwa4zlescla szesc la.t sta.\'- ~ą; to zwłoki Strzelc2:yka J który zginął w ,ta..
T taki pan, ,robiący konkurencję sławe- si w 1"6ZW01U kultary narodQwej!
}łi~mniczych okQHcznościach,
tnemu FraticiCJzkowi Sieczce, ina.jdzie na. doAle .włainie d1atero ni~, wolna nam
mi4fr2-c.h innych awanturników, a niekiedy skrywac pod pti\szczykiem "tradycji" całkiem
popro,tu uczciwych na swój sposób głupcó .... 1 nowoczesnej perfidii, owe tradycje wyzyskuje
krór::ty śpiszą upretokuł, jedoosfroany", ie ich.1 dla wh\'snych, specyficznych c.elów terroryzoklijent postąpił uzgodnie % zaSadł.ffil ludzi wania s.połeczeństwa i wodz.enia go Da pał4
ąOBorłl", natomiast "niehonorcwym
jest na- sItu swojegDcyniz:mu".
~~aro&ta gro:bJci w ~WHnie, poci_~rtą,l d.
odpowledzialnośei sąd~wej uDzienniłc Wileń
$ki'·za umies1:czo.tly w N. ''J8 z dnia 3 kWletni~. artr~ułu po~ tendencyjnym tytutem uBojkot KosclO(a, ofIcerom zak.azano bywać w Ba
porozumiewawczo: ,

w~ Antek, będ~ie ma~iel~
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• chłmącia

Posel. . (o

Otóż

I

I.'L.,.-. -t..•p. St·r:z-a·.lc'zy" ,a'.
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Kfi!ll skata Dzlllnika
WiI8ńs~i9g' "

fltel rot 1~łrlat oreI. aj~t. ra,' rOlli!l~iieJ~
'Ioba

xylice WileńskiejH.

-:o:~

za

; W warszawskim sąd~ie okręgowym' roz" I
począł się proces przeciwka rotmistrzowi w
rellet'wie· stefanowi' Grlldzielskiemu, który wy I
strzałem z re.,olwertt zabił w październiku ub ..
roku. Józefa Kloba, majora re&erwy.
.'
. RofmisŁrx Grlldzielski ożenił się prJ:ed 8
laty ~. ~órką przemysłowe a łódzkiego Emila

AKTUALJA

wałvgo jed~nie dobresb)s~nki z teŚciem. kŁó ;

re jędnak wkrótce uległy rów11leż niekortY--l
stnei amianie; TVlIlCZ!.ł3em zatylestosanki po ł
,DI~cZ8l'
mi'ędzy Gru.dzłelską a mir. Klohem paadojta l
ły się do wiadn:nośsi puhlicbnei.
,Wkrłtce I'
Dhcz:ego p. Ml,nlstet Kwiatko .w~ki został
ro~poc~ęto kroki rO'l.,!odoW8! l?rzv:c:zem li~u~' uba :nie kierow:lik.iern, m;.nistenfwa przemyd~lełs~l zdecydował, ~lę prZYląc _wln~ na 91e . . stu i h a n:llu. ~ nie jest pełnym ministrem
Eiser!a Początkowo zamiesakał ou z'żonąna b:~~:;tał?s~ę to ,??~4J'ode~ z~rwa.nla sto9un--:- I'ou\aważ· mle:n ~ o·becnie ani przemy
wsi, ponieważ jednak interesy nie szły" więc kaw pomtlld~v te3cl~m ,:1 z:ę c1e. m .
stu aTl\ han łlu J a dlam'ni~terstwa ~ i".WystłH
"f
mUliano zlikwidowa.ć· objekt. Stosunki międKY
• ~ras~c1e wpazd'tlermku. ubto~tlGl:'u- czy kierownik.
małżonkami zaczęły się psuć. Należy nadmie- dZlels!(l pOJechał d:>. K?n."t.anc:ua, g:łiue m~z !
nić,ż. teściowa oskarżonego p.EiserŁowa po . ka!a Je,go zona z g~lecmL l m,1\:'. Klo~Hnn. ~ru I • • • R,lłllll • •
zo,tawała VI bliskioh stosunkaeh z mir. Klo- I dZle19kl doma:~ał SIę prawa. wldYN.łnta sw::nch l
-bem.
J
dz!eci: ~a .t~m tle ~os1;ł~ po:nlędlyGrudziel'! ...-noIIIDIl........_ _ _ _ _ _ __
'R
.
G d' l 'k' .,.] b'l . TTI ,. skLm lega zDną a m!!". K~Joern do aWlnhlfv,
" otmlst~z tu Ile s ,l lue 11.1 ~!r. Ll;.~· , w czasie której Grndt;~els1d wyltrzalen z re"
Ił,a oZ czem nIe, uk;y.wał SIę wcale pr~e4 tes· wolweru zabił n1i'Ora KhbJ. .. Gruiliełskie~o
C10Wął ~ad1?-0C:,iesnu~ trudne .w~runkl fUtłanso : broaiąadw.)kaci SZ1;1dej i Galedner.
we skłomły Kloba do pop'ełnlę,ma szeregu c~y !
N',, ..
',
..
n~W', będącyeb w koHzH z kodeksem karnym!. , .el poc~ątku ~QlpraW:rl pr~edstawicł.el po

tylko ,kierownik?
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,W międ~yct:~siłl rtm. Gruddełski z~odził się! .:v;;~~~ywjine$o _do~n:~::tt. s~ę .. ~:y ,..proces to:- i
narozslaniesię x toną która zamt~szka.ła 2: t o..;. .... yl sl.ęp,rzy dtL~d ... n z~m 'l\.tl~"',tY' ... hf czerni ł
małką~
,
S~)f1J-lCF~H.Sl~\JrO_{/1ra.torlOOrOn~ł[. ~ądP04!
p

:\~?"~()'vV,I,Z<~ p:o~e3

Z kolei między żoną rtillGrudlielski~J",

Al mjr. Klobem Ila \'Yiąutły się blisk;e stosunki
Życie GrudzieIski~go było b. cię,żki~ i rato;'

ll,l~iac'il
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otwartych,

prowad?;on,

iJędZ;l~prz;y
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TrauJult.
Kursy wykładowe~ Lekcje pra.ktyczne,
Zapisy codziennie.
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Przymusowy strajk
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&
nawet nik~ z pośró~ pr.'zebywający.eh tam
pr~ez pewIen. czas ty!~O Eł~e 70Z8t~ł SlęZ. tym
swmtem! !v1oz~a b!-łooy ,,,,":lęC g~ll~ę tVhtJe.Istad,te? r:azwac naJ.s;&;~1:ę~:l~:~~ ~leJS~~~~~elą
na svne~le. gdybr ]ed~lo:-;..A:-S.~l .... ~le stwleiU.ZO~
n~ faktu. że w CiągU c~ł:eg? ubległeg? :oku
•

tue %anotowaao tam alU :ednydll UrOd%Ul ! atu
iiladneg(jj ślubu. Slowem jest to miejseowość,
gd~~e ":lrzędnicy ~taitU cywilnego' ('..ł~()wic.ic

IprOltIlU}ą,.

Zanim zaeznies! budowę -

wiekaeh za narzę'"
d.~i~ diabelskie,. a do niedawna jeszcze. wy~
~1p~~wana róidtka ezarodziejska zdobywa so':'
~le. obecnie coraz . większe uznanie. t'oważni
~eologowiefgórnicy, technicy i inżynierowie
posługują się llią ~elem wyn~idywania nietylkc pokładów kruszców i węgla. ale r6 lVnież
złoty ,nafty i Iył wodnych.
-

Uważana'w średnieh

" Jed~n' .x' rahdomantów nicqlieckic.;h nieja,
ki K~rol .'X.'ehtsptacuiący z r6żdżką 'od 30 lat
Cltynfł ca~ys2E!r"g niezwykle ciekawy\::h do'"
Ś -wiadtzE:ń. \lehrs, który jest z zAwoousludniarlem, stwi~rdził;że wszystkie wielkie szlaki'i stare, drogi, prowadzą ponad źyłami wDdnemi.
Z yły te wywierają :zgubny wpływ na
ro~linność, tak że w lasach, które przed wie ..
kami ,li)okrywały Europę, żyły podziemne zna
ezyły się rzadszemi drzewami i skąpe m podszyciem. tworząc 'wśród gęstego drzewostanu
1tiejako naturalne przejścia, któremi posiłko'"

o CURWOOD

ie
""sunęła

ia mar e

do ust i musiał pr~eł
knąć jejc za'wartość, bo jnaczej pod.ekłaby
mu pobr.odz c. lYIilczał, gdyż trudno było
mówić jed2~ą.c.A dziewczyna, naj,\~yraźniej,
pOczynała się bawić.
\tV oczach zam:gotały
złote skierki, podobne do żółtych pl3111ek na
fijołkach leśnych. \Varg'i :;:-ozchyliły E-ię we::.
~.;oło. . Z pom ędz):" rch rięcącego szkarłatu
błysnęła biel zębó\v. \V tłumie, z nakrytą
m,u

łyżkę

iMfI
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Ostrzeżenie

•

I

I'

:~~J~e Je !J().W{)!tW, stałe szlaki. komunikacyj ... ' \

. . Wehrs zbadał dalej domy wielu sWych
znajomych iprzekonałśię, że wszędzie ,ta.m, I
gdzie, różdżka czarodziejska. wskazywała' na
obecność pod gruntem wody zaskórnej, choroby bywały ezęstym gOśG:;ew t je$t też faktem
udowodnionym, że ,piorun uderza. najczęściej l
w te miejsca, gdzie podziemi krzyi:ują się :iy !
ły wodne. Z tych. więc' względów przed przy"
stąpieniem do budowy domu należałoby bezwzględnie przekonać się czy iłrunt pod budo..
węprzeznac~ouywolny j~st od wody :laskór
uej. Rabdomanta z Hróżdż.ką" w tych POSZll'"
kiwania.Ch może być nieoce,.n.iónąpotn. ocą,gdyi
nieomylnie wskaie te miejsca. gd:de pod powierzchnią ziemi xnajdują się żyły wody zaskórnej."
.
n~. C.l l
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Proszę

odchodz'ć!

-

rzekł Da~

,

mi

pani -odej dzie, tO' chyba 'wstanę
i pow-ędruj ę wśLad~ DOI!ra \vdy, na-

sę coś \vięcej, niż rosół!
,

.

że na l\olację
pali dostać troszkę goto'wanej ryby!
- Panj pr-zecież wie, że nie to m ałeln na
myśli l Chciałem' \viedzieć, dla~zego pan l
mnie postrzeliła i co. będz:e dalej?

-

N epapinas

od lat 3Q.Pl~Y zak.tlpi:li~ P:fOSld.:ÓW z "K.o
. ~utkiem.· .Mig!feno . . Nervosin~ zwratCe.j4!ia.
uwagę n~ opa.kowanie i . odu:uę;:ajcie uporcgywle pohu:ane. proszki łudząco d~
naszych podobne" OrYiinalne op&.k:owa~
nie po 5 pr03J;&:ów - pudeikc 15 gl'OO)'

Tabletkic:,aod B41u Ułowy
~J

twierdZI,

może

t:!Cf'.:"S!ły.:1'I

J{nqulelt'~~~\I2fVl)Si!t

lt.ktżrlt' Qr';'Q:~"lr'JPj u:~~k~ :e.ł

f-PTtł(Ą::~~~~;i~:/!~~';~~!:~

Osoby, dla którychpr%yjmowanie
proszku staaowi p6wną trudność,.ogą

I

łłiywać pi'oszek .J{OGUrEK" .. MIGRE..
NO-NERVOSIN" wfol"mie tabletki.Opa

kowanie po 20 tabletek w pudełku. 'Cena zł. 1. 50 gr. - Ządać tabletek: ... Koglltek-Mi~reno·Nervosin .. 'w orygin.alnem
opakOWiiiniu Gą.eddego ..

.......................................
wierzę,

by

rzucał

p::tn:t do

rzeki, ćhybćł~ na
nie \v.erzę) by111
rr~·a.ła coś podobnego ro~~kazać.
Szczególnie
teraz, gdy Nepapinas tak nidownie vv-yrepe"
ro\vałpanu gło,vę: P otr luusi to zobaczyć.
Ko, a potem~ jf\śIi Piotr postanowi; że należy
z panem skoń.c.zyć, cóż, trudno ....
Urwała, czynią.c rękanli i: 'głowQ wy
mowny ruch.
.i~H~j

.JeŚli

również

leży

nie

.

. Cbcąc Dabyć pros~k:i cd, 'b6lu ,10-:
wy z • KOGUT.KłE1t1 &O " Migreno..Nervo..
sin" Jlaleiy 2:lł,dać takowych w cryllil1a,l ...
Dych opakowiuliaeh Gąseekies;ot Ir.l1Iulnycll

spraw1ź .grunt

wid. -

(R.C.)

Ui

w:a~i sj~ zarównp ludzie. jak. zwierzęta, zamie~

19)

ą$

jest gmjtu~ Mittelstad:..
Niemczech. W ciągu. 11'"
roku ani jedna osoba z pośród prz.

tea

ll

I

stanu

Miejscowością tą
l biegłego
W południowych

Q

.

urzędn.ików

\vilne g o..

!

.w

"

nli

umiera

Ro:rpoezyna;ą~y lię w' maju' sezon ława..
W czasie przyjęeia, obowiązuje specjalny
f.ly,ki w Lon~yn!e trzyma w napięciu. wszy.. biały, kosztowny strój i bardzo surowycere... j
liko! co w wIelkIm świecie stolicy angielakiej ~onjał, polegający .na." złoż, en.iu sposób prze
ma Jałdekł>lwiek znaezenie. Sezon tegoroczny pIsany t rzech ńł b k h k I '
Skł d '
L,',.d"'l·e
G.IlrIl'HlloBt\O'lll'lll·1'!>
l' a.Q
'70powl·,ada,.łIIloP.~ ,tył'!
"h uk łonówwcale
.. ę o Je
U"It"
...
u... O"Y-l'on'y
~ V"ł'
nie unieonow,.,
jest takie a.anIe,
łatwe
Dardzo zaj~ująeo_ Król już obecnie rózpoczął jakby się wydawać mogło,zwatywszy na dł~ ł
~Ż.r~g .0!ieja.lnychprzyjęć, poraz pierwsIY od . gi, trzymetrowy tren sukni. U~zą się tego u ... l
sweJ, clęzkleJ choroby w roku 1928 i po raz . kłonu przyszłe ,.debiutantki" na wiele tygod.. !
piirwszy od lat 17 w pałacu Bu~kinghani.' ni naprzód, u ,!,ytrawn~cb na.u~zJcieli tań~a,
.
. .
..
." ~
.
a potem składalą rodzaj egzamInu. przed och",
" ,W, maJ~, '1'0 o~~~rcnl,własCl,":ego . sezo-I mistrzem dworu. ..
~IS' zacz~ą slę,.prZYJęCUl to~arzyskle u. dworu
Wszystkie wybitniejsze zakład, krawie'" ;
e~rem?n)ą t. zw. pre.~entacJi. Zwyczaj ten, jak 'ckie' są w tym ~zasie zasypane zamówieniami I'
wl~le .1Dn~c:h. w ~nghl. prze~ho~ał się "fil nic"'j na suknie dworskie i robota wre w ruch w l
~,m.,le.l1t0l!eJ. form,te,. od śr~dnU?Wlecza. Y;s,tępu- d&ień i w noe,y.
,
l.ąc:e 'W SWUlt młode panienki poruszaJą niebo
. ..
U
•
i ziemię. aby dostać się na listę 'idebiutantek
Pr~y)ęcle u dworu •. które trwa zaledwie
przYjęty.ch .udworu. Wiele rodzia przyjeżdża lulka mUlut, .otwi.era .nieje~nei pannie zło'te
specJalnie w tym celu' z Aweryki i L domin- wro!a do ra1U, nic Wlęe dzn~nego; ie marzą
i6w, .przejście bo:wiemprzez c:eremoniał.dwor o nlemdzlewczęta dla siebie, a matki dla
.. Ski eiwier_ ,pannie najbardziej eksklusywue swych có:rek.
(R. C.)
uwet salo:ay arystokratyczne.
- - : 0:,1;0&.1;0&

w któreJ.,

Mi8iscowor'~

I
Prz,ed sezonem

.

rozkaz.

Ale

IówTtież!

bacznie, zau~
oczy jej śc en1ulały niby
pod wpływem tn,vogi, czy bólu. Stąpiła bliżej
odparła napozór spokojnie, ale Carrigan u~
i
przemówiła prędko, a cicho.
głoWą.i powagą na twarzy, przeszłaby nie- ch~"ycił w jej twarzy cień zni.:eszania. - :
- Popełniłam okropną ornyłkę, panie
PostI'zeżenie; tu jednak, uśm:echnięta z lu::. Bat:si radzi, by uwiązać panu 'do szyi wielko :
Daw'dzie!
Sfeasznie żałUję, żel'aniłam pa~
kamień
i
rzucć
do
·wody.
Ale
Batlsi
nie;
źno puszczonym 'warkoczem, była poprostu
na.
Byłam
pewna,
że za skałą jest któ inny,
zawsze myśli to, co mówi. \Yf!tp~ę, hy na·
eudna.~'
pra\vdę był tak krwiożerczy!
Nie nl0gę powiedzieć nic więcej. I żałuję,że
Snac w oczach Cardgana odmalo'wał sę
,_ Tak krwiożerczy, jak ln!oda osóbka, nie \volno nam być przyjacióhni .
zbyt gor.ący zachwyt, gdyz raptem usta ~
- Dlaczego? - spytał Da\vid, wychy~
dZiewczyny zacisnęły się nieco, a źrenice usilują.ca mn'e zanlordować! -- wt.rącił Da;
wid.
. łając się z łóźka. - Dlaczego?
OChłodły. RannyskoIlczył \vłaśnie jeść; wten
- Właśnie. pros!.ę panał To tei. nie
- Bo pan naleźYdopoliCji,proszę va.na!
czas Wf) tała.
- Postrzel h:un pana przez poinyłkę i
prawdę mówiąc nie \viem co roblć dalej! -. '
!

CarrigaIl,

"vvażył

raptelu,

obser\vujący ją,

że
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Glnjalny artysta· nie lida jl

LI R T KO

się

II.

mQźl

w Pa ryżu bawi ~ll.Da IIrt'f~tkll fi{mow:a
Loła GreYł która Ibyladrull\ zoną~Charlle
ChapIina. POlliewaź w tym samym. hotelu,. w

I H

amer,U'Kań~k~rn

ł
którym stanęła llaD; Grey . ocs:k1Wan,. l e &t
5eonat amerykański był ostatnio wido .. ! atiększość mÓwcó w wypowiedziała się staho.. w,ajbliższym c~asie i. Chaphu, .Wl~~ gruc.b.n,ła
e
~nji\ niezwyklego wydarzenia. Oto po raz wc ze przeci wko powierzaniu urzędnikom ce- Wle'ć że malieńltwo to rezWlClłdzl0n w A,..
pIerwszy wtem szanownem %gromad%eniu wym tak trudnej roli, jaką jest cenzurowanie mery~et moie znowU sklei .ię we Francji.. P.
roztrz_saJlO nie sprawy polityezne lub gospo- lnworów literackich. RówDiesilni\ opozycję ni Grey jednak w ~posób 8t~1l0Wez,. !Eapr~.
utottała zasadnicza c:u;ść' wnicsku ~mitha, C:K1ła w staBOWCZy tym pogłoskom. W ~,~Ial
dar,ze. lecz zagadnienia czysto literackie.
Przedmiotem rozpraw był wniosek, sena kilku 'enatorów oświadczyło, że kweitja, ja dzie dzieaoikarskim.oiwiaadczyła. ,.Claapll.Jelł
tOla z Utah, Smitha, domagającego się zak. uie' miano-.icie kriąiki na leży \!ważac :la nie geDj alBJw artystą, filmowym i bardzo .~ł,.
ZlI sprowadzania do
Stanów Zjednoczonych przyzwoite i niemoralne, jEst właściwie spo- chłopcem, jako kolega. jako mąt jednak -,~...
ksiąiek uDieprz)'z'Woitych",
wywierającyeh l'ną, gdyż nawet fragmenty s:aereg~ arcydzieł l" przedstawia warto$c, nie moicsię bowie.
demoralizujący wpływ na czytelaików am ery literatury światowej niezupełnie odpowiadaj, w :lad.n lIposób dostosować dorygerów
p.jęciom bardziej surowychmorali'Sł6w, Osta wspólnei o iYGia dOIllUlłwc"o,Jest D"to_li.at ide
fykańskich. Smith proponował uprawni:'Die
urzędnikąw celnych do cenzurowania imper- l teczDa decyx,ja w tej sprawie .ie zosłała je.. al.,m _iema~ ojc.em i pomaar a .mi ni,eraz:
towyeh z EUToPyksi_żek:.
I szcze pQwxięta i dyskusja ma być tontynuo- ~ wychowaniu Bas~>:c~ dwó~h ehl.pcó~. ,Zys
Dla uEasadnienia swego wniOSkU S.ith wana na następnych posiedzeniach Senatu. Jem~ nadal w .przYJ~z~ll .Odwl~dzamy. 11ł nSenatorowie będą mieli nielada sposobność wzajem, ale nigdy lUZ niC wejdę .do JeQ'o dopn:eezyt"ł ,sz;ereg wyj,tków z różnych ksią
do wykaza. nia swych uzdolnień w dEiedzinie mu jako.. żonau. {R. e.) ,
żek, których stosy zalegały zarówno try punę
(R.C~
iak i pulpity aenatorów. Nad wnioskiem Smi .. krytyki literack.iej.
ph.alo~win,la lię żywa dyskuaja, pn;YCt.~m
.
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Zimna kraww .blf' ••• CUdZIII
ni eblzp,j ącz ąńsłll.,.
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Obudzi

się

gdy

nastąpi

i
I
i
t
objawienie "Zakonu Jedenastk

Niez:wykl. sensacyjna sprawa, w

której
pierwiastk.i _istyczDe :z tłem zwy
klej oszukańczej afery. jest 'żywo komentowa
.a pr%er: vrasę nowojorską.
Prlted kilku dniami zostala aresztowana
pod zall~.tem oszustwa na niewielką skalę
Iliejaka ~ary Otis Blackburn, jedrta:ll'; Wybi ..
tuyeh. działaczek: fantaatycznej . sekty, 'ZDanej
pod nazwą, .. Boski Zakon Jeden!!lstu", który
liczy w Stanach Zjednoczonych pODad 20 tysięcy' wy:znawcówI
, "
Ma,ry Otis BłaekbuI:Jl, piastująca godność
.. kaplanki fl sekty, uważana była za jasnowi
iEąCI\- Dzięki temu darowi zgłaszali się do
aiej aajrozmaitsi klijenci celem poznania rze
~lly %akrytyeh dla zwykłych śmiertelnik6w.
Między tymi klijentami znala.zł się także
bogaty właściel terenów nattowyc.h, Clliford
Debaey. kt6remu jasnowidząca objawiła, w
których punktach należy założyć szyby aaEto ..
we, aby z gruntu t.rYSBęła ohfitość tego cenne
mieszają się

go

płynu.

.
Porada łłkaplanki" kosztowała przemy"
.łewea ok.lo 40 tysięcy dolarów, a drugie ty
1.e \!łyda' en na przeprowadzenie wierceń
według jej wsltarr:ówek. Niestety ani w jednym
x szybów nie wybuchła ropa, a Dabney. prze
konał się po niewczasie, ic padł ofiarą łatwo
wierności.

Tak, należę! - odparł D~nvid, a serce
waliło mu \v p1ersi jak młot. -' J'estem sier,:
żant Carrigan. Szukam Rogera Audemard,
z\vanego CZal'nynl, wielokrotnego mordercę.
Ale moja misja nie dotyczy bynajmniej
córki Piotra Boulain. Proszę~ b~dźmi przy:::
jaciółmil
Wyciągnął rękę,

elu bodaj, sta\viając
bową. powinność.
t)

po raz pierwszy w

ży.

coś wyżej, niż swą. służ::

Dz"ewczyna

cofnęła

się

krok.

--

Pl'zyjaciółnli,

pomimo

wszystko?-

rzekła.

I raptem

dodała,

z trudelll

\vymawiając

słowa.

~teni

Nie jestenl c6I'ką Piotra Hou la' n! Je;
jego żoną!
Rozdział

vn

ZBRODNIAHICt\
sobie pÓŹnIej

Pl'ąpominaj1J:C

s;ę tuż obok przystani przedmieścia Brigh-

i ł'

ton, w Melbourne (Australja). 'Kąpiącego się

I

Jak dotąd historja nie przedstawiała nic
szczególnego. Ale dopiero rewizjo, przeprawa I
dZQna w willi będącej własnością kapłank l
prorokini doprowadzaa do wstrx~5ając"!go od I
krYCIa.
.
Oto w piWDiey, laU:l\dzonej nakształt ka .. f
pliCYł znale~iono szklaną trumnę, a w nieil
:zwłoki młodej dziewczyny
.
Ciał. było obŁatane lodem, a jak dal
sze badania wykazywały. zastosowa:!o także
rozmaite chemikalja celem uchronienia go od
rozkładu. Obok tej mumji ludzkiej, leżały po
dobnie spreparowane- ciała małego pieska i ka
Darka.

l

Poddana' natychmiast przesłuchaniu p.
Blacr.kburn eświadczyła, źe młoda dziewczyn2.
była jej kuzvnką,k.tÓra miała zostac, podo
bnie jak ona, kapłanką sekty "JedeDastki u •
Przed niejak.im czasem c:!ziewczyna umada
wskutek nagłej choroby Smierćta je~t j.
dnale tylko cza sową, bo za 6 miesięcy nastą
p. zmartwychwatanle w ch.wiIi objaw:enia się
wielkie; tajemnicy Zakonu jedenastki. PIesek
i kanarek' będ~cy własnością epiącejl obudzą
się wraz z Ellą do iyeia.
Panią. Blacburn jako podejrzaną o ehorobę umystąwą poddano badaniu psyehjatrów
'J'pbec tego jednak, źe istnieje dOMniemanie
1

-

, Mrożąca krew w żyłach scena, rozegrała

Carrigan

byłpewien~ iż

scen~

na

zna.jwyźszem napręteniem.

mu~

straszny ·wstrząs. Być, może
nawet więcej niż \vstl'ząs. Narazie nie odpo:::
\viedz"ał nic. Jego wyciągnięta ręka opadła
z\volna na białe prześcieradło.
Kobieta, zarózowiona lekko, spoglądała
nall w milczeniu. Oczy jej były zupełnie
c:emne. Carr:gan pomyślał raptem, że .nale~
ży wykazać więcej hartu; że przecie z wogóle
niema po\vodu do przygnębienIa. Uśm;echnął się \'lięc z \vys łkiem i, rzekł.

nawylot. Potelnsiadła
\vyciągniętej ręk:.

siał się odbić

poza: 'długośeią jego

- Jest pan sierżantem policji, - .zaczęła «
raptem i głos jej stracił dawną lniękkość. _
Jest pan człow"ekiem uczciwym. Stoi pan
po stronie prawa, czy tak?
- Tak! potwierdził Carrigan.
Źr.enice jej płynęły teraz niby w go:::
rączce.

-

A jednak chce pan

zawrzeć przyjażil

I z osobą obcą, z osobą,. która
I zamordov,rać! Q/aczego?

zamier~ała pana.
-- To doprawdy zabawne. A ja słysza~
'
łem zawsze, że ów Piotr Boulain to stary
Przyparła go do mUI'U. Zalał go wstyd.
człowiek, tak stary, że trudno ll1U już stać ,I J'akże bo\v:em mógł jej 'wyjaśnić tO', CO' do~
na nogach. Dlatego też panI wyznan e ·oszo::: I ,piero sam'w chwili obecnej zaczynał pojrnołOlniło mnie początkowo. Ale to nie powód, "\vać Jakże mógł po\viedzieć, iż przedewszy~
byśm:v.'" nie 111ieli Za\YfZeĆ paktu prztrJ·aźni,
ł1
stkieln bezył na to,. że ona jest '\volną. Mil:::
pra'wda?
czał więc,a Marjanna, nie czekając· odpo.
Opanował s-ę zupełnie, przynajmniej 'wiedz!, przemówiła znów.
napozór. Tymczasem ona patrzyła \vc:ąż
parćie . bada WCZO;t jakby go chcąc przejrzeć l
u. c..~

I

U-I

Lei

mu

ż. i inni członkowie sekty mogli w podobny
sp08ók: przec.ho wywac amarle osoby, poat.1II\Owiono przeprowadzicszereg l'eWiEy;,którycla
wynik jest oezekiwany przez: .J)1!blicznoŚć :r;

-

na t\varzy. jego

tam 18~letniego chłopcazaatakowaJ :ą.a.gle
rekin, chcąc go pochwycić wpół.
Chłopiec'
dzielnie bronił się i odpierał ataki potwora go
łenli rękonla, bijąc go pięściami po paszcz~
a równocześni.e głośno wołając
o pomoc..
Krzyki jego zwabiły na, przystań tłumy lu~
dzi, którzy zzapartymoddechem śśledziU
rozpaczliwe wysiłki dzielnego pły\vaka, nikl
jednak nie odważył si.ę pospieszyc
na ratUnek. Sześć razy chłopiec, szarpany. przez
rekina, pogrążał się \v ",rodzie i za każdym ra
zen1 wypływał
powierzchni\; nie za:prżesta
jąc ~walki, która trwała kilkanaśc: e minut i
odbywała s,:ę na przestrzeni około 60· metrów
vV końcu rekin porwał nieszczęśliwą ()f~aręi
pociągnął ze sobą p,od wodę. Na powierzq}mi
pozostały tylko krwawe plamy, jako świadec
twa bohaterstwa chłppca i ..• zimnej krwi jego
anglosaskich rodaków.

.
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KALENDARZYK
Czwa.rtek 10 kwiemia -

AJ .If

Ma rzekemo

Leona.

zastosować

Jak donoszą z' Warszawy minister skarbu p. JVlatuszewski zdecydował się zastosoT (tatr Miejski- .Mazepa';
\vać daleko idące ulgi ,\\7 płaceniu obroto\vego
Teatr Popuhu-ny - Zac7,arow8ne koło
podatku. Z~ważY'wszy niez'wykle ciężk prze:::
Teatr Kameralny - Spiewak jaxbandowy
bieg kryzys'll gospodarczego., który specjalnie odbił się na kupiectwie poIsk 'nl~ min. lVla
WIDOWISKA
tuszewski postanow:ł zasadnicze ulgi) prze;::
Bajklll- D:dka Orchidea
widziane w nowej ustawie o podatku obroto
Caudae . . :. . : .Kult ciała
\vym wpro\vadzić' w życie za pomocąinstruk
Cer$O - Arcydodz.iej z Damaszku
cji i okólników do urzęd6w skarbo\vych.
Clłpitol - Dzwonnik ~ Notre Dame
CZary -Walka .• złote runo .
Najważniejszenl jest to, iż do urzędów
Grancł ...Kino - Znaioma z wagonu śypialnego
skarbowych 'wydany ma być okóln'I{ poleca:::
Luna -- Kobieta nie do maHenstwa
jącyzniżenie wymiar6w- podatkowyc h,\\r mia
.Mimoza --- Wierna rzeka. • ,
rę pogarszania się konjunkt·ury 17\1 handlu i
Odeon - DZiewcze z Argentyny
,;·zemyśle..
Pałace - Tnlciciel
'
Resurs&.· - Ostatnia maska
Drobnemu handlo\vi n" e prowadzącemu
Splendind - Spiewak· jazzbandu
, ksiąg handlo\vych przyznana byłaby ulgowa
W od\Jwil - Dxiec.ko na gwałt
sta \vka podatku obroto,\\T\~go "r\vysokości 1
Zachęta p od banderą miłości
proc.
Ulga ta przyznana byłaby na zasadzie
--:0:-'wnoszonych indywidua.lnych podań do izby
skal~bowęj, gdyż jak \vladolllo sejnI 11 e pr~epro\vadzil ulgi tej.
bieżąc&:!
--W pewnej mierze \vładze 'skarbowe ulgi
NOCNE DYŻURY APTEK
takie stosują już od kilku lat, .o?ecn~e jedn~k
- D' ZlS
'. w nocy dyzuruJl'.\
. " . Dast
"
k' byłyby one
traktowane bardz e"J, l1berahue.
, , , "
, " : ' . J ,.
ępuJ~ee apte 1: ,
.
D'
L
L
221:.) M B' !. W szczegolnoscl okolnIk ln:1l1S t~ a skarbu ma
.

TEATR

l

I

ladomoSr;i

li

Min. SkarbU

sprecyzować

co oznacza

ok~enłe

~D:r

hurt".
N ajistotniejszą wreszcie ulgą dla
naj.l
szerszych sfer płatn'kówpodatku obrotowe.
go będzie \vpro\vadzenie podatku ryczałtowe
.go dla drobnych przedsiębiorstw.
System ryczałtowy polega na obliczaniu
podatku z danej gałęzi za ostatnie trzy lata,
ustalen"eprzeciętnej pomiędzy liczbę istnie
jących zakładów

handlo\vych.Zvvykle z ta·
przypada na poszczególnych
płatników znacznie mniejsza suma dozapła~
cenia, niż kiedy podatek wyin~erzany jest \,ve
dłrg nornl dotychczasowych.
Obecnie władze skarbnwe zastanawiają
się nad rozesłanienl0kólnika, który ma prze
,v~dy,vać pobieranie podatku obrotowego ry ..
, czałto\vegh nie w1adomo jednak,czy będzie
on pobierany odrazu, czy też rozkładany, na
raty.
Systelu ryczałto'wy uniemożliwi do\volne
obliczan;e" obrotu pr.?:ez komisje szilcunkowl:'
i urzędy skarbo·we. vVreszcie również donic

kiego

podzia.łu

słą.ulgą stano'wić będz:e rozłożenie zaległG

ści na. raty bez stosowania wysokiego.
. centu jako kar.

pr~

?

M.'

E psu:.tem8.

(1'" 10tl'~OWS!lf::a

J

ł

•

arto"

szewłkiego (Piotrkowska 95), M. Rozenbluma
(Cegielniana 12), Sukc. Gorfeina (Wschodnia
54). J. Koprowskiego '(Nowomiejska 15). (p)

Z;Tow&rly~tw': KraJoznawc:~e1:0
": W sob~t~'1i hvieŁniao godzinie '8 wię-

I

.

00.

l

Pał

STAN lAlOMlENIA
ki

i

E·ISlE

nłez

lokalu własnyt.u, i\.l. Kościuszki 11, i
odbędzie' się walne doroczne zebranie czfon- [
k6w Polskiego Tow. Krajolnawczego, na kió
z· pr1esłanej inspektorov:-i praey przez
Z ogól.ego zestllWi€Dia tego wynika. i:e
rem p. Stanisła~ Lenartowicz sekretarz Rady Wioelki Przemysł sta.tystyki zatrudnienia W prze~ faktycznie w bieżącym tyJ!ódniu pratujo o
Gł6wnejP.T.K.w Warsj!;2wle, wygłosi odczyt
myśle wlókienniezymokręgu łódzkiego wyniwiele w ięeej, bowiem w ubiegłym tygodniu'
ka, Ż~ cały sxereg fabryk VII okresie od 7 do 'latrudnionych byłeog~łem 59,760 uJbotni·
p. t "Z wycieczki do Algieru i Tunisu".
kćw.
12 bm.zwi.ększyło iłośt~ dni pracy.
Liczne pn:ezrocza. ~ Wstęp bezpłatny.
I tak ogółem w akręgu łódzkim zatr""·
Zwięluz&na '!':osłała natomiast Hośe. dni
i dnionych jest VII większych fabrykach w biepracy 'M."' pos:ltczególnych większych fabrykach,
żącym tygodniu 59,585 robotników, z których
a zwłasv.:za w fabrykach Scheiblera i Groh·
na 6 dt1i w tVb~cdniu pracuje 20,170 robotnimana i Wid~ew$k~ej Maaufaktury.
' (p)
Staraniem Ak:ademickie~o Koła Łodzian
ków, na 5 dni .- 8.365, na 4 dni - 1Of640, ~
w Wilnie dnia 12 bm, o godz:. . 7 wieczorem na 3 dni - 17.800 i na 2 dnl - 2,610 1'0w sali Gimf13z1um Mi~jskiego Shnikiewicza
botn.~~.:"·: T ,
46 dr. Stanisław HiUer profesor Wydziału
.:---:0:.--Lekarskięgo Uniwersytetu Stefana Batorego

czorem

'IW

Odczyt

w.Wilnie, •kurator

tegoż ko~af

P, t. ,:NO.W0C, zesne . bad:nia

mem zywega organIzmu

Odrlyt

O

filmie

wygłosi

nad

odczyt
mechalliz-.I

j

f'

d~więkowym

łykać

\lI piątek, dnia t 1 kwietnia, b.r. 'o god:iinie S-ej wieczorem, w lokalu Łódzkiego Sto~
warzyszenia Techników przy ulicy Piob:kow"
EkiejNr. 102 . p. inż. Albert Dilyon wy~łosi
"dczyt na temat~· .,Radjofmlja, Film dźwięka.,
'y, Telewizia ff , (Zasady działania).

\V:ększe

sklepy gastron01l1.1czne posiada;
ją kasjerów i kasjPTki. YV ten ~~posóh nSIi})n,
dotykaj~.ca się l'<;korna to\\'aru,
nie i~Ltyk~'.
pieniędzy. J est;·zeczą \viadonu:.t~ :~e bilon,
a
szczególnie banknoty, pl'zechoclz:!c' z I't1k d.o
rąk, n10gQ !-U~ stać l'OZl1,{ld:ei~:da uli ,choróh :2;:,1.-

Konserwatorium muzyoznego

kaźnych.

H~ Kr~ńP1kłej

Sw"ego czasu drobni handlarze' lnn:E~Bz
czali przy l\.a~:a('he~donk.ó\Y rc{h:;iny, \"i: t\:'i1
,:;po;:;ób oddz pl[tj~Je dotyI..;anje tow·P3u (Hl do-

W piątek. dnia 11 kwi~t.nta o god.zinie
21 w lokalu' KCilscrwatorjufn, Traugutta 9
':łdb~d;de się bJnkurs pianistow$ki na szybkie
i

ł~modl:idne

prz.y~:)t:nfl~nie

w

przeciągu

iednej doby utworów rtl\lzycznych. Udz;a{ W'
~onku(sie biorą Uczerm1ce i u~:llniowie kursu
średniego

i wyższego.
W stęp dla !tlteresującej
~ubHczności wolny.

:

I

':iię

konkursem!

,

I

De i

i I

p:en~Qdzy. Okazało sę jeanal( że nie
tO .zl'(~z,nl'den;a u wladzy sl\:arbo\vej
C)rganizH.cjc drobno;:: kupI8d~ I:: 7.wl·óciły się

tykania

znalazło

do władz 'san, tarnych,\\'si\azuj~}c, że lustra.
torzy skgrbowi, o ile ktoś Ul'zą~dzał oddzielną
ka;.'~, ll\\"a):nEio za IH'zeja. \'v polepszenia s:ę
inLercsóyv i \vYlnlerzali· wyż::;zy podatek lub
;:Inu~zali do \vykupien'a świadectwa przemy
<0\';;8go \'vyżS~('j kategorji.
--_
• ..-<f

l:;1'

.99
"'~.,-

Te

SKRZYNKA DO LIS1;'ó\V.
:f!IWo'~~

DzjwOlq~

m.

ŁOdzi!

\..'

jde

'd ić siar t
FI' ncjU

f

"

Podczas gdy wszystliie ulice a na wet za
kamal'ki naszego miasta mają 'większe lub
nln~ejsze oś"\,ietlenie- jest przecież w Łodzi
ulica\v'Łodzi bardzo gęsto zaludniona uL We
gnel'a przy której znajdują się na-wet fabryki
a 'która nieposiada na\vet najrnn' ejszego o:;.,
B\\'ietlenia. Skutki ZapOlll11icnia szano\vnych ~
ojcó\vmjasta o najważn5ejszej potrzeb e tej
ul' cv
kroniki Ii
.... widoczne . sa
.. często na łamach
prasy mlejsco\vej,. która stale. donosi o czę- I
stych napadach" p janych i grabieży nawet!
już o godzinach \vieczornych. lVlożeby tak ad::,
ministracji maglsrtatu Szanowni Rdani przy
pomn° eli o tym niezbędnym środku kultu·
ralnyul który czyni dziwoląg;
na powolny
sposób trakto\vania pewnej liczby obywateli l
i skazuje tych na różne zupełnie zbyteczne es !

Wezwanie do sQołeczeństwa ,palakiegm

Marji' ·br.. Zamoyeklet, .ktÓ'~8 wielołłłiłjolowy maj~tek, ofiarow3ła

Narodowi
Od Marji hr. Zamoyskiet. córk.i niezapomnianej pamięci gen, Zamoyskiego, uczestnika powstanill 1831 r.t tej która wra,,; z bra"
tem Władysławem ofiarowała Narodowi Polskiemu wspaniałą fundację Kużnickąotrzyma

I

I liśmy następujący list:

Hr. Zamojska tak kończy swą odezwę:
Sama, wraz ze ś p-.moim brałem, _,odda~
liśmy cały majątek Nai'odowi, jak . dobra
Kórnickie tak i Z,akop: ańskie.Dziś jut niczem
rozporządzać nie mogę, więc tez ipieniQdzy
n'e mam. Dlatego pozwalam sobie odezwał
się do Szlachetnego Narodu Polskiego w nadziei że znajdą się wielkie i hojne s~tca, ktÓ1:
re m' p'rzyjdą ż pomocą i. datki 'swe raczą ła
skawie składać w Banku Cukrownictwa
pod imieniem śp. J~dwlgi Generułol!Vej'Zamoj
skieJ, na ręce n'żejpo,dpisanejMarii Zam,oy.
'3kiej"

I
I

kapady.

Władysław

Kaweck i

Kroniki policyjna

TEATR KAMERALNY
Wobec wielkiego po\vodzenia, jakim cie

szy

się

TEATR POPULARNY~
·Ogrodowa Nr. 18.
Dzii, c%.wartek i dni następne wspaniała
dramatYCI:AIl baśń Lucjana Rydla .. Zaczarowane
kołe" w barwnej i... efektownej inscenizacji L.
-

Zbu.kiego.
tfZaczarowane kolou dla szkół dane b-:..
ezwartek o ~od%. 4.20 po połudmiu
po cenaeh nain.i:bzych.

d:li~ dxiś,

Tl!.ATR GEYERO WSKI
Piotrkowska 295.
Z.auta warszawska opera
objazdowa
. Wierzbickiego wystąpi w T eairLe Geyerow ..
skilB w aiedzielę

4.20 pp,

I.Halka"

z

l:

wt""fmłl operami o godz.
~lonius&ki, o godz. 6.30

wiees, J,Carmen ' Bi1!eta.
ł

POf3nea pOf.tyłJłii Swiątopełkrł
!{ ~ rfrtń~I{leQ'o
W

F bry

nadchodzc~cą n:edzielę,

dnia 13 kwiet
w południe odhedz e się w sa
li Teatru' RaulCl'alnego (Traug"l;ta 1) poranek
~trcki, lnłodego poety, Światop2łka Kar-

niao g.odz.

12~ej

.pińskiego.
Utwory l·:",::'.:i!t\lją artyści:
Sława
N;e~
4twiecka, Wacław Sc;bor i \\'}adysław Stasu~ki.

'p..-,;.edsprzedai. bHetó,"\' w f"uk:p.rni
l!łof:lQ.sK:\GgO,

Piotrkowska 76, tel. 2132..f;,

Zarząd Zjednoczonych Zakładów Śchei
blera i Grohmana uruchomił. w bieżącym tygodniu wszystkie oddziały swych zakładów,
zamiast dotychczas 2 dni na6 dni W ty~

i!odoiu.
Zarząd

w

rob aD

bei I r
racuje

"amerykaflsko~żydowska

sztuka
"Śpiewak Jazzbandowy"ł 'występy Eugellju
sza Bodo zostają przedłużone, tak że znakomity artysta ten wystąp' jeszcze dziś, cz\var
te:k i jutro, piąt.ek. Ceny zniżone.
\\11' sobotę prenljCl'a efektG'-vnej kmuedji
współczesnej' Z. Geyera: "Dama z" eleganc::
kiego świała" \v reżyserji Wacła-wa Sc;bora,

W bardzo obszernej odezwie sw:ej hr",Za
lTIojska przedstawia nader szczegó~owo histo
rję stworzenia ogniska dla sierot . po Pola.kach 'we Francji, które by1Y'dotąt wynarada
"\':·::l.nie lub się bezdomne tułały. OtÓż·w danej
chwili jest 700 dzieci, które chodzą do ochron
ki francuskiej gdzie· je wynaradawiają.·Hr;
Zamojska wzywa społeczeńst\yo do składek
na stw'Orzen· e ochronki. polskiej .' dla tych 700 ,
dzieci.

dni
sezonu letniego chce dać możność teDł sanlem
2:atrudnionym u siebie robotuikQm wię'·szego

zarobku na święta.
.
Jak nas dalej informUJą, lItr:r.yI'illUUUSV
' . 'I' tym
stanie
praca,
trwać
nie
będzie
przewidywaniu rozpoczęcia . dh.tgo,
{pJ'

-000 - - PBAWOISAD

KU

I IZDYT KRE KIEGU TE PE IE ID

Za ltsłłowąnie zabój:3twa .. czasie sprzeezKi siazany na6

lat

więżi eOla

.

Mieczysła.wKanwL"J'1' zam"eszkałyprzy I 'żnyrrt,do ,szpitala. Kanw'szera zaś aresztowa.
ulicy Wagnera 5, przeChodząc ulicą napot:: no i osadzono w więzieniu.
kał Ignacego Malanowskiego
i Stanisława
,7\7 dniu \vczorajszynl stauął o~przed
No'waka z kt6rem' po przywitani'u nawiązał.
Sądem Okręgowym w Łodz', który spra;yę
rozmowę na temat spra\vllości różnych l'odza
tę 1'0zpatrywał pod prze\vodnictwem sędzie;:
jÓ\V broni.
go ~Vileck~eg-o.
Kan\viszer przyznał się do
Po pewnym czasie dyskusja się zaostrzy W'llY, jednak\vyjaśI)ił na s\ve usparwiedli:::
ła i w pewnym nlomencie rozgniewany Kan
wienie, że strzelał nie z zamiarem
2abicia
\v:szer wyjąwszy rewolwer z kieszeni oddał :Nlalano\'i/skego ~ .;N owaka.
jeden strzał \v k:erunku No,vrtka raniąc go j
Po przesłuchaniu ś\viadkó\v Sąd Okręgo
ciężko, a gdy ten padł nazielll ę
\"\' kałuży!
\"vy ,vyelał 'wyrok nlocą którego M:eczysław
krwi, sl~ierował hroil w stronę Nlalano'Yysk;::Kon\v.sz€r z art. 49, 453 kk. skazany został
go, do którego oddał .1,'. strzały.
lla6 lat c:ężkiego więz enia z pozbawieniem
ObUł anl1ych vrz.ew~e~iOllo. w stan:egl'oo::
praw..
(a)

d,~.',ia.ł ~dat.l:.,QW:,':
a,',~,i,~t.r,.a.,ie.tu
do wHldM,"moid

mię.d~:tf" ~Dd:!',.l

d:d. 'I Dh,'.'239~tą
kW,ie.tftia
,k.Up!ił~dnuJ
w t',.Q...&za,~',
rano, Q1930.
4·tą ',0
po
1
• Je"od 22 do 25kwietni'l 1930~ roku ,odb~dą
Składka na rzeez F~n~u~tu Be~rObOtla .
,fę lieytaęje l'UCbomośei Diźej wymiertion,yeh I 22, Brodaty M. F rancl~:s;kan8ka 31, Ó pcn:~nI
, 6b
lo'
l ł h
d k'"
ków marmurowycb
"D~:~? 'Y(fł~ ~za ei y.:, pc atow"W'zAłl. . 23 Cybulski, Mierstejewskii S ..k.aPiotrko
,~pJłt", -.mlanO'WU.llfłl
wsk.. i 19, biurko, '..,"'.
"
.
25 ,ł,~m-:-"Ge-.'. K.o," G? a.,ńs'ka, 71. mas.ynado
~ł, 22 kWietnlalY30 f .. mi,dlY gO(lI".9. .111
'p1$arUa, 5tllZ. ponczoc.b'
.
t
, 2 7 'Jakubowiez E. 11 Li$topada 86, meble '
'-: },.'".. rano. a 4-, ąpo połudnIu
28 Ł6Jzklll Wytwórnia Łóiek Północna 24
:;.. lkłl~l<.na fleCI F\Jnduszu ~ezrobDclB
łóżka polowe i materace
. ,.,A, J,' Le,.
..
32.,1
I 29
Wart. Ochrony
6"go
:";i,~l (;Bałuch H. l 5 ..1U1 Pl0trkOWlka19.. 43
Sierpnia 28. szafa
".e~r. 'zefiru
\' 31 ..Tkalnia 'Zar~bk:ewa" Piotrkowska 108,
";3;'B~rys~Gwaka Apretitra i Drukarnia Bory .
biurko.
,,' , .•
. ,.
,
\
u:a 29, maszyna do liczenia, meble biu'- I 32 Srmiar:yński,. Mifobędr:ki i . Ma!ewski. Se- I
,~~l'owJa, ._.
.
,'"
'
.
n:atorska 1. mas%yna de pUilarUłl. meble

t.",., ,w,
'.:1. podaję,
,p'.,
...
tf!J$zęw

Q

Dl.,•. ,

a

'Jl

:".~ . ł'"

baty
Państwowy podatek od lokali II rok 'f.25
44 Kotlicki A. Wschcdnia 55 pomocnik'"
1

I

W,arśztat .tłc.acki

Prx~dst.

J.

43

I

nb~th ~., Dołna.. ~

'rZ8lz Gminy ŻydowIldaJ,
F aj~rs:dajn
St. Rynek 3., lO Id.. h,r"

Sldadka na

.

PODATEK LOKALOWY..
45 Andrzejewski R. Andr:zeja 42 1 mebl.'
46 Bankier !vt l\,ndrzeja 351 kredens

Bok D 'Brzezińska 112, meble

47

Mie~ia,

48 ' Brzoza L Wschodnia 45, ,meble

'49 Berlin' Jd Wólczańska 41 pianino
. 50 BornsztainM Gdańska 15, meble
51 Brajtbard J.VJÓlezańska 65, meble
52 Czasznik 1.. Andrz~ja. 58, meble
54 Czudnowski A. \Vschodnia 32. meble'
",Ą:,,:Dudelczyk J. Wólczańslta 66, pr~ęd~B
.
.'
"
.
55 Czer~iakovl7 B. Północna 18 meble .
:~$'-'<:Borens"tein u. Napiórkciwskiego 46, . azar . Podatek pafistw. I kern . łłdrde~UlhOmOj6ti I 56 Czertók B. W ólczańska 78, towary ko"\:"'paci '. ..' ,.'. '......... ,..' ." ..... ..'
33,. Czarnecki W.Miła 4, meble
'1'
sm~ty(:zne
...
. '.,
'.,i~~:'>.Fiłhatm'oftj*~: Nahdowicza 20, mas'zyna.
' .
57
Czerłok: M.W ólczańska· 9 ł • Jorle:pt~n . ;
't~.;,:do;pis:;tńia'.'
;'
'·'Opłata xaprawoJ_luliy Iłom e!cla
58 Cederbaum 'M. J. W schodn.h\'65~rna'sz,.
o
na do ,pisania. meb~e .
..
J:~9~:: rtin W., Al. Koś.iuszki 10,m. zy·
~f::'~~hAE.l L~:~~w".t'i,,~~ ~·~~:ar.
59 Cyncynatus E, Wschodnia 21. szafa
,)A,;GeI~rman. M. ,Napiórk'owskiago 59~ -4 sto
Podatek od· zabaw I'Wldowl'k '
60 DziałoszYllSki N.. Wschodnia 43, me.bł.
:~<-. ,;,:lik.i,:·Iloclle, .
•
36 "Syrena" kinoł Aleksandrowska, fode"
61 Durciński W .. Pomonka 22, m,eble .:
~Jl,::':~Chawkin, To",.. i Stylerrrian Piotrkewska
. pian,' fisharmonia, krxe~łil
62 Dudelezyk N. WOłl~:i:ańska 7, niebIe.' .
f' :.':'::45.140 mtr. towaru
"
37 ,.Raj" Balu;eki Rynek 5. krząsła, aparat; 63 Dimant A. W sdwdnia 25 meble·
i~:'ł2:,;llil"elsteinI.,Gd~ulska138ł szafa
do wyświetlania '
64 . F:rQdunan R. Północrta S,masa;yua. dt.
'''1;3;,::'Kt~i.er·l. Tra/mwajowa3, radio-aparat'
s~yeia, meble'
..
. . :,
\4 Lieberman H. Kilińskiege 4]. meble,
25 proc.. ·opł.ta ad@śwlatt elektr. I g810W.
65 Fersfer J. Wschodnia 57. meble
15 Librach, Hornberger i SQka Zielona 3,
38 Taradajka R., Pl. Kośeielwy4, meble
I 65 Fajtlowicz L, Pł.Kośdeln.y·t mebl.
"
W2\fslltat fk-acAti
2proa:. opłata od um bw o prz~n=.ljf.nłu 68 FleckZ. Wlilehod~~i~ ~7 mebł~
16 rł\ark:owi«z i NamiaIski Piotrkowska 6,
Wł8Sn{~§;~g n6er~uJ~omojd
70 Goldherg A, Andrzeja. 1 l, piaDino ~!!})le
kasa ogniotrwała. bi\uko
39 Figura F. i B. Zawiszy 39' mebla
12 Gordon J,. Andrzeja .5S pianino n;ebĄb
73 Gole.er G. i t Fr. Wschodnia 4~~ Lt~ebl{.
18 S!:kobik. b ~ia Południowa 20, 20 Mtr~
40 Fuks A. Krzyiowa 16, mebll'i1:
towaru
:
'
4 ł Steinke A" i E, Konl1in~kiego 7, meble l 74 Ginsberg.L ,\~lschodnia 49, meble
19S~apiro K~);,.Ąt:: !(O';cill,Szki 39. ftttro
,
l 75 Grallek 'SI;, W schodnia 25; meble
20 'iilkeA;' Juljt1sza9/ 1-1, kasa ogniotrwała Kamun. pOdatek GdiokaU za rok 1~25 B1294 I 16 GIHdieh St~ VIschodnia 56. szafa
maszyna do pi5~m'a
42 M~k.ov,~e( l\r~. Pomorska 40, 10 bel ed .. ł 77 G:rnssln~.n 3z. Północna 6 mebie
79 Gcfheiner IV! \t/schodnia· 66, meble.
'21 Z,lberbiilrg M. Narutowic~a 35, pianino
padk6w wełny

l

. w..

I

g:

I

l

1f •

f

•

1

,SP.A.NłAŁA

VI "OileP'Xi swej

PARA
KOCHANKOW

kreacji p, t.

H!imilllil!_ _

tw~,·""",' __
'u~. . }jf;. r""T~gY!l!([ildiI?JlliE~ ~_ _ _ _ _~_._ _ _ __

Pcc:cątek: IHłlU1S6 w (Ił gO,d!:

4-ei po pot, w gob, i nie ,
d:ilele o g. 12~ei VI poł
e~t1l1!tn:ie~o G g. 10 'Ilłj ,W.
l

Cel'!Y Illiejse ~Ul l seans od

.J. :II., ,W'. sob.' :uiedz od

'

y.,

g';';

'l2-~ćjdCl3 .. ei p,0polwlltY--' ,"

,1łt!il:i~

nli;

t.

m

po

50!!!'. i ··1 zł. ~

I
"I

b!amatwl"lkici"'iloóC:i
i
"""-.......

_~".

_'~..

Wsvaniała ihastracja

,,

p!)ii!ięeen ia.

Sp. Akc. Handl.-Przemyst
t.. J. BORKO\llSKl.
Telefon

100.8.4~~_

Realizacja chluby F r ...ncii CH. BURGuETA.
' ' ' ._ _ __

___

muzyczna. orkiemtry svmfoni.-:-itn~j

Odćb~iał w ŁodEL KIL!NSK1EGO 10

telefon 100-84.

_

""""""_=-=~"W";:':;:~=,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

pod dyrekają

A.. CZUDN'OW;SKIEGO

Wszelką GAJiDEROBĘ MĘSKĄ i DAM.
SKĄ w 'NIELKH\ł \VYBORZE i pc CE..,

NACH KONKURENCYJNYCH. WykoDu
ję

rówl1iez obstalunki

podłł1S1

DajDo....

sliych iurnali
DOGODNE

ólc

WARUNKIł

cańska

tir'~99

zawódoUJ

•

nabyc mo'"
żna skóry w"k..
- idej iłośd .,"

GODZ.

PIOTRKOWSKA 79'

w Łodzi W ~enie O"
kolo 50,000 zł. Wia,;
domojci bliższe Zgier
skA 83 m. 5 "Swiatło
wskiod 1~8 wie,GJ;.

r.

Ite 'Sle,no,.

I

. na zamianę na dom

ŁÓD~- PIOTRKOWSKA 111~ TEL. 1?'S .... 35
NOWV KURS QOŻPOCZYNA SIĘ: KA:Z;0łG~o1 B1~1~~:
KANCEl;ARJA CZYNNA OD

Najłaaiej

flana pow.. Gostyński

I

,

'... SIE

M~j~tek 75mórgtie"
mi ,z budynkami 'za'"
siewem i ,ogrodem,
ziemia żytnio-karto

O

:

KOSCltJSlKl 22

AL

Tel. 151..18
, t Specjal,no~ć. ,d.hliuaa
sprzedał sel6.ołt trwa..
lych Bil .cd~

DYREKCJA

Łódzk;ej,

Kolei Elektra

Sp3 A~!1C.

.iniejszym pp. Alccjmuujuszów, te
dniem 15 kwietnia 1930 r.. wydawane będ, pp.
Akcjonarjuszom bilety bexpłałne ~a przejasd tram
waiami na nowy o!cres od. 1 maja 1930 f, d. 30
.kwietnia 1931 f.
zawiadamia

naj taniej ~ ,pol'e.

%

R. ~ PFEIFF

Wydawnictwo biletów odbywać się będzie
~" biurze Zarzl\du prl,., ulicy Tramwajowej Nr. 6
w godzinach od d do 1230 i od 15 do 17 (w sobo
ty od 8 do t 2.30) za okazaniem oryginalnych
akcyj lub kwitów depozytowych, prz.yezem na ka..
żde 50 akcyj wydany będzie 1 bilet.

tel. 139... 73

I1AKŁA.D Tapicereka",Sto/~J larski B"ci GABAŁOW
Sienkiewicza 40 i Skład
Mebli NAWROT 8 po1e.e_my na dogodf1TCh' wa~
runkach urżądzenia pako ..
iowe oraz pojedyńc-z;e mebIe również posiadamy na

Bilety, wydane na o~re$ bieiący a !nuiiduj~.;,
ce się w yGsiadaniu pp. Akcjonarjuszów, pG drull
I 30.:l(wiet&llia r: b .. będą,. nifgwaine.

na

P,iotrkowską

,sldadzie otomany. tapcza~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ n~ ~td~ kuedL d~y
i t. d
+

Czy t ie byt zadownlentz wanego
osi"gniecie

l) -

;'111

I

A~al'at -

I1

~
I::,
, " ~I;;r
':

.

,1,

*'UM!lim

BRZ I1SZN~EWE MODELĘ

u, n SI lecznicze, przftd
i po połogowe. biodrowe. poszczuplające
gumowe, oraz gumą kombinowane it,p.

BIUSTONOSZE 1.
i

DO. obstKaloum~k P

RA" PI

'::II':~

F

,..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

I
INZYNIEf\BUDOW. i GEOMETRA
,

iii\!

J'

liliiiililiiii

"

Dogodne warunki

" A UT ORU [ Ił u

~~b~yk:rfk~~!:e~i p~~~:~~~

le,k -Dentysta'
Konrąd
lKUCKI
Al. KOSG.lUSZKl 41 , '
Q.kj

uL

~ar

za

szalka Focha, nar, ul. Pa ..
lacza, Telefon 77-75

,-

sieci kanal.

'Porada pfa.wnO"'ldmlnlltr. W Iprawach t.ellnic...
-=

kwietnia. 1930

Za kaidy wręc%ony nam stary, nawet' .
zniaicxony a,parat do golenia, lub ~sta... "
rą brZytew jakieg~ko!wie1t <$;yste~u'~

sowych, dężarowych, ambulansowych jf t, d. Specjalność warsdatów: 1.Na-

prawa Fordów"

AO Al Al

Tylkt) do dn. 19
dopł~tą

Zł. -2~50

tylko

DAJEMY

NOWY SREBRZONY

9215-

APARAT ORYG.. "

GILLETTE

:Z '.l"ym nożykiem: w ł.dnem i)ud~:eczku.

ie "k ,', ski,'

~:rt"mB"[[UD"".!W.'~~

PIOTRKOWSKĄ 55 i

ta

• •'
p

-4-

przVię6: 9.30-11 li'&ft~
i .$ -7.3() po pot~ :';'

HII'

YJ

pu, mie, jsce ,SZOfe" ra Od,d'Zie,
lane oszkloną przegródką,

Roboty pomiare
par~elaeje i at. p. .
Frontowe słoneczne pięcia
Projekty budow.,uadzor techauunay. :BIelbehuctwo;" P?kojow!! mi.eszk:~.nie od

przyłączeń do

"

li :---':

I Lokaie

Od 1 do S i od 5 do l.

Piany

l

: lodz.

ŁODŹ I NAWROT 1.
Te Ił 183:60 ~~~
Wielki wybór aparatów d~teldorowyc~ poczynając
od :!ł. 1. - stale na składZIe,
Gwararut:ja tUzyst~go i sianego-odbioru .. =:----:

PRZYSIĘGŁY

zki 3, I

OSCI

?elkanoclle,

Gzterodrzwiowych karetek
1,FOROA d najnowsz.ega ty

:-:PrxYimuje si, reperacje i pranie gorsetów. :-:
RP

p O L E·C A

~ i używanych samochodów

l E CO~'

!~ONT 11 PIĘTRO1

Swl~ta

jako orygina.lny

I

.

°A

~

,

w jajk.u -

ANDRZEJA 11
Telefo'n 137 .. 43
•
Chóroby skórne wene!"yca..
r..e i mo~zopl~iowe'..

Ii' =i~5?r::: ·ftW&_~'

STANICZK.l l,

róinyc;h fasonów
gotowe

detek(~)l'owy

. upominek na

a. _ _ _ _ _ _ _ _ _~_ _ _ _~_••_m$_IIIil;z:;;;;:y;;gg;m:!mI!'B,

.' p O L E C A:

Dr.' "Fe,1

S K SI E l CZ

ta isla
Na składsle wybór obuwia wla. snego wyrobu, ~alnewszyQh fasoiłÓW zmaterjalów krajowych i za
gl'aniCl,cnych PO CENACH ZN1·
ZONYCH.
Dla stowarzyszeń dogodne warunki.

telef~n 215-86

.

Ł6dt, WiDczlfiska 111
Telefon. 12891

to kupuh\c tylko w firmie

t.6di, Andrzeja Nr. g

I

ul~~

120.

!iW

~:f~ę }~otY:a~lI!liafjt . ~~~k02
Mały pokój

~~ł

'
umeblOWall Y \

do wynajęcia

W ó1czań

~ ska 97, front. parter f p re:.~ wa strona
676-1

HEC

CE.N,~e:~ .~. ,C,!l E k: ",~rzed !e~5U~m 30 gr~ W tekś~ie 30 gr. ~a tekstem 25 gr" z'Wyexa;~e~4

gr.",

nekrolt?gi . 3.0

Jtr..

,-

kOlD?nikaty

2$: Al

fll.hn: :lMthmetrowy lub Jego U1U!ljSc.r Drobne efloaaenla bedermlIlowe 10 gr. za wyrał.. dUKe hte.ry50 gr, na)mnUllj8ze ogłQs:~erue 1 at . 0ało
Jifenia :taD:ljej&C()w~ ;0 prOQ. drotej, :zagranił.:lUle. 100 proc. Stronica przed te~stem i w tekście. p~dltielona' na 3 lamy, :ta t~kstem n. S ła_~'ft'
Artyk.d, ł.e;: {).ilDlfi.e;umia ho~orarju.m uwai~ redakcja:tla .hł1S;tplatne. Og:tol~enHl tH'.r;~jmuje się, do god~. 7-ej ,po 7 ... ej 50 proc. drożej. 'Za tonD~~
!JfIlwe wy~h()d~eDjl! ogloł>lai» .dmia. »i. odpowi\\d~. Kaxda Dowa Jlodwyxka oboVlnąz. pn:edtem pn;yięte ogtos'Eenie bez \lprzecttiie,o a.wiad
,:
"
,,.,Rotwe.i'" J:i;~ua :ulmaw~~~ ~'.!~ier~.~ u p':~_~. . ~~~a'~~_T~~~~Ja~i~ac:h u ~I Zat~uskiego uL Zamkowa.
'

a__.;--S5~;;-;-W~;;;-...

2:4 Caaj.wakl W

~i l\Cu.j@wllkiego.

IleUktor..

_p. J~" Q~~~i".

