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Mies. z dod. ill!lhtr,
Dla robofnii;ów

ł<onto

Odnosz, do ,jemu
Z dostilWi.~ poczt.
Poza tocL:i'i t.:g z.

I:;{:d.

P.K.O.60594
od 5---6
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:\rt. li~;t6w

Monino\\ !feh

nit,~ Ulr.1C;-,2,CZ,1 się.
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f.U'~~LtZ]le to

WJllIQ:!l,ti,U, llaJłUllqU

kluln:a Naro€lowego
dotyczQCego Brześcia i wlliosku Centrolew'u
wyda~ie dotychczas więzionych

!Dl'

że

cyjnej prasy jest tyUta) oie:t'ka
___

.'1llB~lirlS

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _• _ _ _ _ _ _

możliwo.~ć

() otwarcia :nad niemi dyskusji lnel'ytorYcz
ej. Nagłość wniosku klub\ll Narodowego u
a.dnla.ć będzie poseł

J'a:n Nowodworski,
warszawskiej ra€ly adwokackiej, na
Wiadonu:s'ci, ld61re w Ciągu dnia woza
łość wniosku Centl'olt;Wu pos.
Mieczy rajszego napływały z. tei'GnU walk w Hiszpa
aw Niec:b:iałkowski, pl'e~es klubu
njł, są 'dt)i,:ć r6:!nol'odne.
W każdym razie
OZMOWA Z póS. NIEDZIALKo'WSKIM
świadozą one €:I teDl,
ruch rewolucyjny \v
A.B.C zwr.óciło się tlo pos. Niedziałkow I "Jaca był tylko jc(luym z epiz,otlów pow~inej
skiego z
czy
dziś oczeki walki, jaltą obóz repubHkailski w His'7,panji
waĆ' plze(lstawi~~lda szczegółów sllrawy Brze !
przel1lowad:dć pragnie z panującym UStrO

I
I
!
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Fakty i 118.Zwiska w sprawIe Brześcia; "

te llfzyynajmniej które nlieliśmy możność ze
brać od więźniów brzeskich już zw.ulnionycb
bo jak whu:łomo, .leszcza, szereg i!ęiniów nie
zosłało zwolnionych, są w naszcm
posiada

nin -

-'-!f_Ullili Jlllllll!fllllJliI •

I

uzasadniaj ące

wniosków, oraz

~

Pie~Ci(IDUinu

Regula:m.in,sejmowy
łowe

__

Sądząc z wystąpieil lunsy sanacyjnej, która
od kilku
!'t.uca
"D onu'l g anry
ści
faktów ogólnikowych OSlHU'Ż Oill.' "
klub BR powhlien dOlluści6 do otwarcia dys I
ku.sji nad w:niosltiem.
nie tl,opnścl -,- ,~

sit

sprawy

I

oświadczył 1l0S. Niedz:iałkcwskL

Mo

o ile
tlopllści jutro do
'dYskusji mel"ytoi'ycznej w sprawie B:rześ~:a,
Jesteśmy Przygotowan1, by te fakty i nazwis
a publicznie rzucić z h'ybuny sejmowej.

gę stwierdzió~ że

KLUCZ
Klucz sytuacji leży w

rękach

Dutnarcbistycznynl.

Wpl'awd:zie walki, które l'01.e"urały się w
oltolicach Hl1leSCa i Saragossy~ skonczyły :&lę
zUllelną lrYęslu! od,lziałów powsłańczycb, któ

I

klubu

rzy uciekli w IlOpłocbu, !Jo~osławiaJąn cały
d,obYłck, jedllalujwó~ Już sama okoliczP.:lśĆ;
te w odtlziaIach pows'-ańczych brali udział
cficerowie i ż,ołnierze ar!nji regularnej, daje
bardzo wiele (lo ulyśleni.a.
Zapewne na pCElstawie otlniesionyeb
zwycięstw radn' gabinetowa, która zebrała
się jut w sobotę, wyd.ała kO:l'llUnikał, głoszą
er, że w ,Jaca wszystko wróciło do DOJ'malne

go
!Jdyż powilaneJ potł(lall
dnakowóz w tynt sa.mym. CZAsie ne4es!:ła
;wiad,onlość, te w Huesca ogłos~ono
stan.
oblężenia. Wynikałoby

Iż władze

~_

łralne :łlie

uwaiajQ rozruchów :'t8 :dikwldo
wa:ne. Na terenie miast ruch ptzoeiwrz,do
wy rozl:vocznie się właśch.vie dopierlo d,ziś. na
,bień dzisiejszy bowiem. projektowany jest
strajk powszechny we, wszystkioh większycli
ośrot:lkach z Madryłelll na czele" Slr.,Jk bl
~~zie wprawdzie przedewszystkiem priiłliestem:
przeciwko rozstj'ztz:laniu przywódców pow~ła'
ula, Dla on
być, łaltźe hasłem do
chawki w całym kraju.
Ponieważ rObotni,ey rozporządzają bar
dZ{rJ ih.tżYini zapaslnai broni ł amunicji,
należy się obawiać, że tym razem władze bt
dą Dliały zltftcznie więcej trudD()&ci
zwal
tzenia. N aj whloczniej zdaje sable
sprawę rząd hszpański, który w
(bycie zebrał '1 tys. oddział wojskowy"
«:b:iewa się on, ze dzięki temu uda sft u'ttZ,
mać porządek.

W związku z przyg,otowanł.ami
W
łach republikaiisldch na
,v!~łiz cen

ania

chcą

WARSZA W A, 16.12. Ostatnia "Ziemia.:
'Przemyska" (nr." 67) dOliosi:
Paru
odbyło
w jednej
z sal kasyna oficerskiego walne zebranie sa
UE!crYjnej
wojsko~ver,
któremu
Przewodniczyła dotychczasowa
cząca zona posła
Kiedy "......".'I!YG:!''7Jl ....
głOSOwania na naw ta

ło się,

:lana

~ cenę pragnie
p.

I)
która zja.wiła się na zebrano w łowarzystWtC
żon oficerów i po(!oficerów 38 pp. Kiedy o
~jJ:~szono wynik glosowania, okazało się, Żl~
t;o Biernacka otrzymała 73,
:: a 6~ .. Wybrano z kolei 12
" tu sensacja. Wszystkie
oświadczyły, że z p.
w
Zarządzie

W&lód

iG-ili:::Ha,\iitll,,,"

,oglolllle

tralnych policja dokonała licznych arnzło
Wszystkie te objawy zdaj,
II,
l)rzVPUszezenie, że Hiszpil.njo c .
~:a

przykry okres

iiillll
.::'§1lł8.

p,oważl1:Jch

walk

wew:u.tł:nł
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Szereg

pociągow ug~zęzło

I

Ż

, WARSZAWA, 11.12. Z szeregu. dyrekcji i
IIlJiej~;wyClh donQszą, iż na skutek wielkic.h I
...do~' iw~iuych pociągi zatrzymywane I
.łr w.cirodzG na zasypanych śniegiem to ~
' I
W 4'1'4 rad.omskieJ dziś II) godz.
5 nad I

_h.'
~:n:a

mi,da:y stacJami Werbltowice -l\ł.lią ~
na Iblii Zawada -Włodzimierz Wołyń
,tId agri,sł w śniegu po~iąg osobowy i pozo

aria

atawal łam okolo S godzin.. Na ratunek pó'
_eJayl poei,g ratunkowy z Zamośoia i
prą pomocy pług6w śnieżnych oczyścił t,or..
W tej samej dyrekcji pociąg osobowy
agną:d I klm.. przed stacją Wołnicy.. Na ra
ł&aekpołpieszył Pociąg ratunkowy z WIo

~

I

w ułodze

Brak je:dnak ·wiad~m.ośc~ ':,
akcji rah:ud{owejlf .iit. powoih.t
uszkodzenia pr~e\lfi:odGw telcfolltCznych 1 te
legrafieznycb. wskutek $'l,a.lej~cej
łam wi I

dzimierza

W,uł.

re:r.ultałacb

I'
cbury..
W dyrekcji lwowsliieJ notuJą, !:Owniez .
olbrzymie ~IJady .snllE~ż:ne
Na u.nj~ KoweI - Kamien
Koszyrskl
wstrzymano rucłl G~sobowy~ pociągi pr.zJoh o
dzą z godzinnem opóźnieniem
Na Unji Zdołbunów -Równe i LUCk ...:....
Stojanów kursowały w ciągu całej :nocy Shl:Z'
bowe pociągi :ratown.i~ze, uprzątaJąc '()l:Y,

uiywać prosz~k

z J ł tł
Katastrofa na dworeu w Zagrzebiu
" • lu.ibiach.

,

W cbwDill gdy

sobą

liczne ofia

.

,'

pUblicznoś6 przechodziła

oP8kowan~=~p,:r-,.

GIE

żer

!

I

I

wf

RZYM, .11..12. Maksym Gol'kij o'głasza
"asle sowiecki~j nowy artykuł, usprawicdli i
wtająC] ter..or GPU. Olaz rozstrzelanie
48,
~nych l l~żY~ler6w, sowieckich. Gorkij
~~towD[e atakuje pr·of., Binstelna, Bernar
. ~.Sba\~a·ol'a4:zJ;lanych pisarzy Homalu. RoI 1
.and'aSbi~lałtCa ł "Hermana Manna za pod (
pbanicPrfltest~L.łgi Praw·' człowieka t oby i
~'""t4fl~'~~wko tetol'owilowłecld~lUu.
" ':Gb~k(J twie.:utzi, ,ze pomiędzy nim, jako
'łtt'~\r:,m. prQlet:U'jaekiąt a' pisarzami
8Uro

i

I

~·fe"kiemi 1tt'N~yla ,sit p~zepał6.

l.

'.

.»Ml.GRE~.

OPI~
pudełku~ Cena l :-d. 50 gr. - Ządać tabletek . ,'fKo~u
tek ,Migreno"'Nervosin c: w oryginalnem

w~gnebiu wydarzyła się niezWy,kła kata'
la

,.,KOGUTEKd

kowaniu po 20 tabletek w

I
I

pGciągnęł.

..
_ _"",r.L;'~n:I:"~()"7'~l1~::-'j!~Dl~wa.~

NO ..NER VOSINw {ol'n1ie tabletki

LO_DYN, 18.1.2. Parowiec wycieczkowy I wał wielką. panikę wśród 150 pasaterów. Pa
,..ElIteca". posiadający tafle szklane na dnie sazerowie obawiali liQ skakać z ton,cegQ
. . oblerwacjl wnętrza morza, zatonął w po . okrętu do morza.z obawy przed rekinamL
Win ZIUUlej"młejscowości kąpielowej Min Na pomoc pośpieszyły lczne parOWCe i łodzie
. .~ . . . ·:Florydziell Przyczynąkałasłrofy był I Urałowanozgć:rą 100 pasażerów, a w tej licz
.,b\lch. buąnY DA' ob,cieJ który spowodo I Ide wiele dzieci. Ustalono śmierć 3 osób"

która

Chcąc nabyć proszki;od bólu glo .. '
wyz "KOGUTKIEM" "Migreno·NervQ'"
siu" należy żądać takewych w or'Y~inał·
nych opakowaniach Gąseckiego, znanych
od lat 30. P.rzy zakupnie proszków %liK:O
gutkiem" ~JMigreno~Nervosinu zwrac;:.ajeie
uwagę na opakowanie i odrzucajcie u~
porl'Zywłe polecane proszki łudząco do
naszych podobne. Oryginalne opakowia..
nia po 5 p~'oszków -- pudełko 75 gr.ou,

.Osob).'f dla ldórych przyjmowani.,
proszku stanowi pewną trudność. mogą

ry

~~fa,

ie.

zasypane VlY~ok.o. śniegiem.

ti,![kiO ego

W"lEDBN" 11..12.. Na dwol'cukolejowym

Ostrzeż

JednOCześnie Gorkij obelżywie wyraża.
o Poincarem; którego nazywa "człowie
Idem o ciemnej "pfzeS:dośCi", Oraz w aieslr f
chanych wyrazach mówi o Ojcu. Świętym.
W, końcu, Gorkij twierdzi, :ie jest ~wolen !
nikiemmełod gwałtn wobec ludzi, jeŚli cho
dzi ou,tl'waltz:niekomu.:nizmu i radzi padago i
gem europejskim chłostać dzieci .za nJaw
nianie instynktów wła.snościoraz namawiaó
,Idee!, aby chłostali i bili swych ~ziców
za sprzYjanie· burżuazyjnym pogl,dom..
się

!

-:0:-

Ł,D

Y•

.

i I

-

I

Po buncie majowym midiś~.ny wJiele fZą wnętrzi1ych \Van,- .~.- to były właśnie zjaWi i dzem ich jest Piłsudski, li z' jego jednej gło
Kilkakrotnie na czele gabiltletu 'słał ska, które m.lały luiejl:]Ce w okresie prclnje:ro wy wypły\vają wszystkie " wielkie" . m,llł..
K. Dartel. Dwukroblie forln~llnie kier o ) siwa Józefa Piłsudskiego.
' ki:óreoni chcą realiZOwać..
rządem ,JÓz.:.f Piłsudsl\:i. Krótko był pre l
Obecnie na czolo scęny wyst'ąpiU: Slil
PrzYPoluinamy t.o w chwili,' kiedy PI
dr. Kazim~erz Świta]ski, obecny wek, świtaisid, Pieracki, Składkowski i iu sudski Józef wyjeżdża na Mader,.
ttarSz.ue:K Sejmu. Drugi raz stanowisko sze ni. Ale przeCież oni SEnni stwierdzają. iż wo
rządu objął puUt. Sławek. Skład jednak
gabinetów nIe ulegał większym zmia
a we V{i szysrUdch nich ministrem woj
był JÓZef Piłsuelski.
Obóz sanacyjny, bez względu na. to l

i

l:

lKI Z L

IG

formalnie kierował gabinetem, wszyst
rządy pomaj.owe nazywa rządanli
Pil
. o. Piłsutlski' jes: wodzeln obozu sa
o.. On wydaje l'ozkazy; on układa

Fowody

A NIE

ustąpienia

mio_ Kwiatkowskiego

Poznański "Nowy Kurjer" pisze;
mówią o przyczynach usunię
Rozmaicie
nawet p. Świtaiski w swoje:n.l prze
cia
ministra
Kwiatkowskiego
z rządu i zesłą
r'I.",1i4lMoiU po wybOl'ze na marszałka Sejmu J
j:!)ienia go pułkownikiem... Prystorern, który
dział zdanie,
iż myśli o reformie
dotychczas nie złożył dowodu. że wie co to
"'ftCl'1',,,i~ft""ji i wogóle ,,~/iende" nlyśli wypły
jest przemysł i handel. Pows1.eehnie utrzymuje się opinia, że minister Kwiatkowski był
ą z jednej głowy Piłsudskiego.
zwolennikiem
polityki pacyfikacyjnej, tj. takiej
Dlaczego więc są te zmiany szefów rzą
polityki l któraby uspokoiła podniecone walką
'I Dlaczego Piłsudski nietylko faktyczni,e wyborczą umysł v i w ten sposób. umożliwiła
także fo:nnalni'e n{.~ kieruje nieustannie
wsp6łpracę ludzi uczciwych z rozmaitych obo
zów~ Ten' sam pogląd wyznawał podobno mi"
wykonaw'czą? Wypływa f.oz taktyki
nister
Staniewicz; którego zastąpiono prof.
u rządoweg,o, który ChCe osłaniać osobę
Kozłowskim. Ten zna, się na reformie rolnej o
dskiego iw momentach przYkrych wy tyle, łerozkopuje zieroią. aby badać zamierz
innych .lull:d. Ma. to na celu wpajanie chłą ~przeszłość ludzkości, a poza tem oclzna ..
.społeczeństwo tego ,rzek.onania, . iż Pił cza się podobno rozbrajającą sJczerością w
nie jest wszystkiemu winien, iż OD. w)1rażaniu puglądów śmiech budzących
Usunięcie Kwiatkowskie~() i Staniewl<u;a
jest w stanie wszJ'stkiego skuntrolować

on za

cały

!Obóz

rządowy

wtajemniczeni tłumaCZĄ jako zapowiedt o,ltte
go kursu, nieprzejednanego stanowiska ob~lt1
rządow~go wobec wszystkich ludxi, któr.zy do
W szystkie znaki na
obozu te~o nie należą.
ziemi i niebie zdają się tę wr6tb'ę polwier'"
dlać.
Zachodzi obawa, że iit:raslki % lo.am!

myśli.

'U!.4I11J1,ą. ...ty,mbłęd~yDl p,ociągnięciom

Ę

państwa

nie prędko usŁaną.
informują nas, że przyezy
ną upadku .ministra Kwiatkowskiego, były
śprżaw y Departamentu Morskiego (~ospodark.
w egludza Polskiej - Rummel ł Npsowicx), (I

Z innej S9trony

których wlelokrotnie pisaliśmy. Pan Kwiatkaw

ski nie chciał widocznie i :nie mógł :zrozumieć.,
że - w co wierzymy - sam padłofiąrąk.
binat,orów i to, przyczyniło się do jego upad..

ku. Bądź co bądź. usunięcie h.~go, najxdolniejszego dotąd, ministra. przemysłu i hanOłu hiat
ubjawem wysoko giepClkoją~Jm. " ',... ,.'

zapo ~
Wpewn.yclt chwilach wypływa znowu
dski jako zba wca, aby następnie scho ~
się za parawan. .
~
Otóż SPOIE/CZan,'st,wo m.usi wiĘ;dzieć, iż za
co robi i działa,obólI sanacyjny, jest odpo
lVW.,c,.II.łII'ILAUy Józef Piłsudski; nietylko w cza
kierowania formalm.ego rządem., ale za
pl~~rvvszem
ZjednQczone, na ostatniem
okres regimu p.o:m.ajowego. Nie chcemy
Bermud~
to powiedzieć, ii tylko on, ale przede
tkiem on. Uśw;adomić to sobie jest na
'N' rozwoju lIutom~biHsmtl już od szefe .. cję, następnie Wielką Brytanję, .. dopiero lUt.
,obowiązkiem p.ł"X8dewszystkiem w tej
2.u lat przodują Stany Zjedn; Ameryki Półno czwartem stawia Kanadę, na Oltatniem:Eu
, kiedy Piłsudski znalazł się znawu za
cnej, gdzie na każdych 4.5 mieszkańców przy Sułtanat Omanu w Poludniowoolwłc:bod:nięj
padał
w dniu 1 grudnia b.r. jttd:iow6z lamo .Arabii i wyspy kolonjalne bryt,jakie - Ber...
ną, a na SCenę WJstąpiU
jego waleci.
chodowy.
Nie tak dawno jeszcze drugie miej mady,'
'(RAK)
Dzisiejsza ciężka, prawie bezn,adzieJna
see na tem polu rozwoju zajmo.wał~: Kanada
a
gospodarcza, rozdęty budźef,
i Nowa Zelandj@. W k.ażdym::c tych krajów
szenie się naszlgo znaczenia zagrani
na 8 osób ludności stałej przypadał jed011 sa..
.l"!(.tchód. Trzecie miejsce zajmowała, Al1str~lja
Polski - to nastę_twa rządów Piłsuds
l'e:den
WÓJt na 10 mieszkaóC?ów,
wreszcie Mo
o. Ostatnie wybor, d,o Sejm.u i do Sena
aaco, mate państewko protektoratowe na po
kaźnie brzeska, kneblowanie prasy, za
"dniu Francji, stało na 4 miejscu z jednym
'samochodem na 16 miesakańcow.
~
drukarń,
roznamiętnienie
wl

I

I

~st ś(

"zal li i

"

r .2

Na

miejseu

Stany

I

l

Czytaj" rie
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VI Starym koncu narodow znajdowały
sie: Arabja - 1 WÓl: na 104.166 osób; Abisynja - 1 samochód na 17.781 osób i Afga
nistan -

Kobleła
współczesna
nie poddaje si,' juł ciel"
puwie bólowi głowy. Gdy
ten ból, nieunikniony przy
dzisiejszym tempie tycia,
zaexyrull jej dokuc%~, z~
żywa szybko 1 -2 et'Yg t nalnych tabletek Aspiriny,
kłórłl,prawialt jej "Ig,(

PrenumeruJcie!

1 samochód na 17.778 os6b ..

Ostatnioprzeprow_dzona ,przez Deparb.
ment Handlu i Przemysłu Stanów Zjednoczcił"
czonych, statystyka rozwoju automobilizmu
na sał,m świecie wskazuje znaczny 'W:zrost
liczby samochodów W .Afryce W sehodn.icj,
Zachodniej i Południowej orli z w China.ch,
Persji, Syrji i I1a Sjamie.
Wedle tej atatystyki Stany Zjedn. pOlia
dały w dniu 1 gru.dnia 1930 1'. 26~653.450 wozów $amochodowych różnego typu, a więc
przeszło 3/4 wszystkich wozów samochQdo ..
wych na kuli ziemskiej (ponad 35.000"GOO SA'"
mDchodów). Wedle dalszych danych w Sta..
nach Zjednoczonych ,było w tym dni. 18
procent wszystkich samochodów osobowych
świata, a 62 procent wszystkich woz6w lamo
chodowych handlowych. Statystyka z 1 gru·
d.nia rb~ WOl'ow6uiza na druSiie u:dejste. Fran ..

ROzpow.z~(hnl_Jcie:

t

E MA O

A

organ mlodych g narodowo m,.ślł\~J:c:h
Prenumerata kwartalna 1 zt 50 al'
Eg:templar:ze okazowe bezpłatnie.. Adr••
Redakcja ,.Mtodego Narodowca'" Blellko.
uł~ Blh::howa. 40.
I

,. ~ROZ\VOJt·\\!torel·~ lU grudnia

i·1G_''!~

""":.. ,

~;M'

li

,,"'..... :

1930 r o k u ,

:"h:1';::;'::";;;:~""":;:-="':::_~~~~

'

'.N1',346

.. :'* .... ..;...:,:.:.~..."".~"':.-~,

Od miljonów do oszustw i więzienla-·- Re\voluCja źródłem
Gentlewan 1 amant, boebstapler ipseudorewolucjonista w jednej osobie

beuzyny do mil jonów docbodu -

Paryż w

araoniu.

ł

Policja pau'Yika miewa doać c:r.ęsto do
c~,nienii\ z wszelkiego rodzaju genjalnymi
pn:eatępc:ami~ z którymi stac!:a formalne poje
_:rnti, nie <t.wsze pomyślne. Ostatnim jej
prGłowem był ala,ny finansista angielski Lo"
łlllUlf, ~ pochod:r:enia Luksemburczyk, który z
biedak., wypr:zedającego kolejno Wlu!ystkie'
14. .:bje :m.ehlei garderobę, dla utrzymania przy
%yciu ,iebi~ żony i dwojga dzieci. wyrósł w
krotk.imc'Z&sie na bardzo poważnego linansi
.tł, który pQciąguąl następnie w ruinę kilka

D.rdzo powa:i:ny ch banków"

Podobnie jak o·

becnie ,karjera OU_idea w ParJ':i:u, zadziwiała
w.b~~l'lym roku w Londynie karjeJ'al Loraua"

,a.

p. Mac DOlrlalda. BaiBy posiada tajemnie •• l ~ie 3:0It an a& ~k()nfi,kowallle pnel: Anglików
od których zależy 10$ Irlandjip pozostaje bo" Należy natychmiast kablować. f>otueba nlll t~
wiem w stos'1nkaeh z samym Ghandim. Co jakieś 2-3 tysięcy fraraków ..• Pięk.ne panie
czynić? Dwoma eehu~mi strzałami 3: rewol we
wrul:ul.j, się .. A pr:.tytem.. Odgrywa aię pUl
fU kładzie trupem policjantów i ueielc:a do . eie:i: pewną, rolę w tewolue:ji. 2!8.wn.e takroLandy_u, II nalatępllie do ParY%łI; gdzie ukry ma.tycznej. Baill., otrzymuje pieniądze i :cai
wa się pod Iafśzywcm lIu\llwiskiem.
ka na zawsze z oezu damy.
,
Fanie dostaj", 'IN" czasie opowiadania dre
Ilu· ludxi w ten sposób nabrał i najakił
szczów. Podziwiają bohatera, uwielbiaj~ go. sumy~ T ego &lie da się nia-d" doktadnie okro
A bohater podziwia brylanty l'Ul palcach pań i:łić, p08:r.kodowftl1ie bowiem prJtewainie wity
i zwierza im się,
posiada w banitach. ame dzą. .lic:: swej naiwności ..
ryk:aiukich zdeponowany do ~wego ro~porz_
Wilking8-Baill, jest narazie nieuchwytny
'dxenia fundusz propagandowy w wysokości 4 ale policja pary,k. ma Ize:a:,a<:ae. M.oże i t1.
miljonów. franków, MU$zą. OQe być natych .. raZ:4łm ie,i dopilze~
młłl.t przekaz_n e :na. P aryi, w przeciwDym ra
~• •~'iCACill!lf""ll'

ze

Pewien meehanik prcwad:ił prz,. swym
.iewł.łkim war8zhu:ie również drobny handel
b.D~,n, dla ",użytku. swych klijentów. LoraDI'
prlechodził często ulicą i zsuwa:ył wkrótee,
:ie taka. Ipn;;łIedai: benzyny -zajmuje mechaniko

l~
1a

...i tylkoclas. a nie daje mu prawie iadnego
4Qchću;hl:powoduzbyt małego :r.bytu.. Pewnego

~hllia p:n:eto watąpiłdo mechanika i zapytał go
wproat, exy chciałby być miljonerem. Dohro·'
duszny mechanik nie zą.stanawiał .się oczywi

Pielęgniarz
Niesłychanie

ponurą

Tworek na

f jt

ławie oskarżonych

spra\:vę, malującl,.i !

Była to, t. zw. siatk(rwka, (~zyli cała ,cela
'warjatów ...- ' bez Inebli z przezt'Qczystemi ścianalui, dl'ucla
. l nami.
ieie «iłulo Bad odpowiedzią' Lorang xaPltał roz"ważał wczoraj Sąd Okręgo\vy.
IOw.6wc:~aa. jaki posiada zapas benzyny' a
W Tworl{tLch przeby\vał pacjentA. Cie~
Niebezpieczni fUl'jaci byli do sieblepl'.l:Y
dowie.d"iaws:Zy się. ie znac2.ny, wzią.ł kredę
ślak,
chory
na
klepi;omanję.
Kra.dl
wszystku
.
zwyczajeni
i nie robili sobi.e krzywdy, aleJ/l
d. łęki i IU1pi_ał na tablicz:ce cenę bonzyny
co mu w rękę wpadło bez ż,adnej , ,pOtrzeby i zyta nieproszonego gościa doprowadziła: ·ich
hii.~_ od tej, po jakiej Bprzedawał j, dotąd
mecb.'nik i.wlzysc.y londYńsc.y spr:a:edawey. Od.;. rachowania.
do ataku szału.
byt pod$kQ<:zył wkrótce o kilkaset procent.
Ostatnio. zacz}:tł zabierać navvet jedzenie,
Kiedy Lic.zbei'skf po paru minutach zaj
"'fa ki był począ.tek. Loran, założył na..
przeznaczone
dla
innych
chorych
i
chował
je
rzałdo
celi, aby iprawdzić,' Jak działa ku
stępuie z.pieniądze mechanika, który zwinął
~eJ!ywiścieswój zakład, towarzystwo dla spro Ilod łóżkiem.
racja~ znalazła na podłod.ze ",zniekssz tałco116
wadzańia ben~)'ny wproat od producentów,
Na· tern' tle'wynikały często, scysje luię z,"lłoki CieŚJa]ta. Purjaci rozpłatali. D:lU czasZ
t.:cpo~wołiłQ na dalsze obniżenieteny l!Utyku
d.zy
nieszczęśHvvYUl
ChOl'yln a d02forc1& szpital k.ę i 11ołan1aU stos pacierzowy.
la,rzuc.anego jui tlarynek angielski rnasow,o
Pórok:u. LoraJlg'zmonopołi:r:owal już w swych nym "pielęgniarzem" Józefen1 Liczberskim.
Pielęgniarz 'Liczberski za brak ,dozoru
tę'k:l~h(:łlły angielski handel benzyną, zakła~
Riedy mimo najt'ozrnaiiszych.środkó\vza stanął 'VCZQl'aj PlJed Sądem Okl'ęgoWY,lllt
dał coraz nowe przedsięhiorstwa naftt'}we, na~
by~atlJola naft1)clajne i .budowal rafinerje. radczyeh· Cieślak vvcią,ż kradł pożywienie, który uznając, że nl<e mógł on przewid~ieć
Pt:i'e,~$jębiQntwaJ te; w których Lorang był z
W tym celu qbnlyślH s.zatailsld plal)~: nieszczęścia, skazał go tylko na 3 mię~~ą.ce
pcu::zą,tk,q sekretarzem, a naf;tępnie preze$em.
'wepchnął Cieślaka de celi. w kt6rej przeby I '\vięZienia, zawieszając UlU wymiar'· tejk.aJ.:y
oka:1:ały$i~ po pewnym c7.asie fik~yjtle. ale
wało trzechfurjató\v.
.1'11a przeciąg dwóch lat ..
It.nim:sięotemprzekonaao, spr:awa narobila
..I. ;',hddrie Jiliemalo hałasu. Ostatec.znieme"
mm
c:J:i.llHt ltost~łd:tięki genjałnemuLuksembur~
piekło

panującews.zpitalach

I

~Zl,ko\Vi~r~eez,wiście miljonerem.ale tam

"Jani':

wymykając się"prz~z długi: . cza$

Lo

połi~

cjom'w~~,stl~ich pańsfweuropejskic.h 'dzięki
1.łiywan~u sa.olotu. jako irodka lok.omocji.
w,adłw,r.Ji~ie, w :r~te policji francuski,ej i
"ł(lIIiiany zostal. ostatnio na 5 łat więzienia,

'.. Qbec.i~ policja paryska tropi bezakutecz

nie, innego' niebieskiego ptak.a, który nie

jeit
.prawdzie HAansi8t~, , ale przedstawia się ja ..

i;pbohater powstania irIandzkie$!o, przywódca
.it\nfe~nerów i, kuzyn lorda-burmistrza miasta
C~rk. Oaoł;>nik. tencltyni od dłuższego (::80s. wielkie ,putIItO&:l:enia w wyzszych sferach
t~wauxy.k.ichPary2:a szczególnie wśród łatwo

wiexuych kobiet.
".
. Lowie:aię RamoJ:l Wilkioas
J~.t.

i ma lat 35
pn:ystojny, rozmowny. inŁeresuj2o\cy i inte

lliłcntay.

Włada biegle 9 ję'Xykami. Zaczyna
1:, zamożnemi paniami J;" towarz:yst»
wj.' Wiad'omó. że,miłośćnastraja do zwie ..
'rzeił.. Witc RamonWilkings Wyjawia wjbra
fH~j,miło;ci .. i .... głęboką.· tajemnicę. Nie jest
l:z;aclllym Ramonem Wilkings.
Na7.yw:ri
się
BJ.lli}~.. Nazwisko to jednak m6wi. tyle, co i

. i!itt tylk.

popr%erlnie.Zd%iwienie! Bailly?, •• No tak, Bail·

.,pn. ywod~afj.in~fein,erów, kuzyn lorda.. burli1\ilitr:&'a uliasta Co'I'k. hohater krwawej rewo"
tllCjl irianth.kicj.

Wilk"ng:!i~Baiay

'

II

ard. a
ł S

i. dzi

t

s
-IIII"

Je i'· .

\lłr>eFranljt
nia na l'oznU:tite zagadnienia ogniska' do~

Instytuty \vyehC)lVania rodzI &Ó V/

P,aryż wkrótce otrzyma szkołę rodziciel
skQ" podobną dp wielu, już istniejących,' po ~ "\-vego. Karność,ofiarność, dobroczynnośĆ l
prowincjonaJnych miastach francuskich.
głębokie poczueie ho-noru, znajdUj~"Si~PV
Potrzebę takiej szkoły określił już dow między cnotami kt':'renowa szkoła cbel.
cip francuski, wedle którego, gdyby się 1'0 by 'widzieć ws;czepiane przez rodzicóW w
dziców sąd~iło Po ich zachowaniu się, cZY., dusze .dziecięce.
są' odpowiedni na,. wychowawców swoich
________. ._-ltI------~."
dzieci, to okazał.oby stę, że prawie nikt z
nich nie Jest godnym zostać s,vojem wla
. snem dzieckiem..
NIEGRZECZNY
Jednym z głó\vnychprzedmiotów takiej
~- Na urod!:i't2Y mąż daruje mi.' :t:wykle
szkoły jest nauczanie Ojców "i matek psycho
perlę.·
"
.
wno
logji dziecka i zl'ozunlienia. jego duszy. Kie prawdziwą
.~ W takimraxie ma jui' pani nape
. TQwnik tego no\vego ruchu szkolnego powia dhlfli r pit;kny S%:tl1:1r•
da, że rodzice zbyt często powtarzają regułę'
j
PODEJRZANY, ZAPACH .
"nie wolno", czem zabiJają iniejatywę i rOZ
,
- Dlac:r:ego c d ::-ęC'Ey ł"·
es :!Hę ... Anną?
wój duchovvy dzIecka.

umie opowiadac m
Opo
damie swego ser
Bardzo pożytecznym, podobno. p~zed
c.a lIlie.łychane wprost pn.ygody, sc:zegóiy umiotem
takich szk6ł mają być rozprawy, '\IV
de(;Atki ~ l.dandji pl'zl!d policją, która przya:t:la
~o ar~$&-t':"wat;
z&m.k\t z pol~4;eIłia samegr,):' kt6r...vch swobodnie wy,mięnia s,ię zapatrywa

WlIda wi;c Eainteleso wc.nej
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y

lIlIIar .

lIIi

-

P achniała tytuniem.
.
;\.lei ona. wcale nie psh.

Tr~ też właśnie.

~-..' ~
JtOZWQlIrI, W. . ~ P'~ dOl1 ~.
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, . {:} Kurt Waiftinfer, l.kan· x Berliaa li, potoc:lyły ,rIJPomiaah\ jywo ICCJUłl;;UII
Jllllki. było %du~ iewł'.' lł!k4in.: "kiMI
...b'-hri.ł wptoat 'wą małżolmk" 'która . jed... filmowy. W dwa lala p&:lnikuięciu łony lło'" podelas rozprawy w sądlie- uinal iOQę. kte...
.ak. ju do~d, ni. odwzajemniała lię cezu.. dziej wkradł lię· do mireukaniadoktor.aL. Na ra bylI. OW4 :złodziejką. Okualo łlięf ':iłt< io·
ciuni .. PewD,cgo poranku młoda żona fla~lt: gorącym ucxynku zbrodni przychwycili. :do- ,Da. opuścił męża ·."sk;ut..k anoQiuuel kt6ry
Ulkla. Rozpacx.y dr. Weiningera nie da się dJieja. a rac'.i, jak się pÓiniej okazało :ldo'" donotił' o xdradzi. męża ~ pewl1Ą' .utork.,,.
opdać. Poel sz.rei mielięey Ilukał -- ton, d~iGjkęl domownicy. Lekarl ai. wiedliał 4) l kt6ra rzec:zywiście przex dłużsI, C:PI' . był.
je4łnak nap,6ino. ł<6wni.i wysiłki 'pecjalBie me•• m. będ2frc w6wczIIlII w $spitaJu.
Kiedy paejentlc:_ dr.. Welninł!e:ra. Żona' D.ht· che-._
laugaiowuych detektyw6w ,pełzł, Da ni.. I wrócił ·.10 domu opowiedział. mu lokaj bistor... P.!.'~luł:r;"adz~ć mę;t~wi ułu~ęł. się z do~•.
ciem. Kurt dał wko1'ieu :ta wygraną i ehc_c ję kt6r~ w pierws<zei chwili wydawała lię Włamała Się do mlłu,~kaDl.a dlat~o. ,.._...
sabić bóJ, oddał Jię IlIapełoi. pracy nauko... być niep~awdopodobna~ Ot6i do pokoju io" wat ehciała Wlii!\c . potret męi• ., kłór_.,
I"W.Z~ If;Clerie koc:h.ła~
,
wej.
włamała się tłod:dejka i chciała skra'ć
TraijedD_k: chciał, i- włJystko Ikop,,, portret lekarza, ofiarowany toni. W' dniu jlu"
Rzec,; :a;rozumi_ł., i. małioAko._ 'Pł
cJtyłO li, dobn.. al wypadki, które następnie bl.
.
obop6ln.m wYHunieDill pOjocblli ,"" Spraw.
ta jednak :I powodu oiedyauacji .r~6w
f[ 1 .
nf.
l
n
'G19
berlińskich wy.da nłl jaw. wx.buuaj"" łat. .
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\V P9wnej gazecie ameryk4:ł.ńskiej ukt"lza
:to się razu jednego kl'btkie, ale pełne treści
.9SłQszenie:.

-

'Przynieście mi 1. dolara!

Dalej

nastęIlłOwał szczegółowy

..

..

ad.l:es i

Dazwiskoogła.szającego sit;.

.
Na.zajutr,z ogłoszenie .i~V:'ilu.ło J!o,vtór·z.o:~
ne, po paru zaś dnia(.'h tekst uległ . pewnej~

llieznacznt.~j zreĘztą, zm:ian:ie: I
,"
,.'
Przynieście In1 jed~le.go dolara! Ostatni
't,e.rmin pi:~tek dn .. '1 grudnia rb, godZ. 12 \<v

południe.

PoteUt znÓw:
Jeszeze tylko .5 dni p021.1s tało na \yniesie

nie dolara!
Czte:r'y dni.'

nal

JJ:ro~umiab, Masację,

N
n
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Chofoba morSKa II z i8 Itt

a

ldJ:łeslqtkQwany

W piątek dni.a 1" grudnia o gOdz.1.Q lino,
dziennikarz udał ~i(' naa miejsce, P.ięknh!:· . do Afryki !WU1'6wuik<f\;\tej wyprawa łOwi~
urządzone, elegauekiebillrO • \Vsalaeh, a na l l{Q, która, miała za zadanie dós,taret:.ecie tr.;
wet w przedsionku thul1Y "iutel'esantów'(~! wyeh zwierzęt do .Q~t'Qdów ~Q010Bie~~

I'

Repol'tm' \vręezył woźncuru S"ti"Jl. kartę wizy ł li'.l'ancji.
. .' '.
tową i llOprosił, a.by WIH'O'tHHizono go do 153. f
Wyprawa pocłswyciła wiele aw~ ,
bine.t~l dyrektora.
. . . ' . 'ił za.ładowa\Vs2.y j~~ lUl okręt wyruaz,44w dn:r

gę. IJ.O.'Vl'.«.H.n.ą. k.~l.l lJorttn.Vi An.v~.".·'.,Pod.'
. ;." . k.~
. .• · ....
ty, moze 'tylko c1nvlleezkępośWlę(!lC pr!!.ed~ podróży' statek został' zaatakowAoY; pn_ ..
sta,wicielo\Vi prasy...
.. "n:) burzę w (;ża.si e której więkS~ .zwi~t
, -- Pr?szę' () zł()ż(~nie jednego dolara!.
ł .lak krokodyle, źółwie i ws:;ystkie.ptak! :fOłI"

"<'.'

.p.l'~Yją..ł go ·sekl·~~ta.rz~" St~>~SZ~.·.ie~ ;iest Iz.aję

'

' .. ' :~ pr'Oszę.,~. Chcia.ł.l.')Y'm je.dl1ak." s. it;.. d.Qwie"' l. Chorowa.,ła się i I>ad.ła.ocałał.YJed.Y.·..'.ni•. «bW.·
. ··•
dZl.ec...
'.
zwierzęta, oraż słonie i iyra.fy; są' jed.Qak tali
<, -- \Vszystkicb wyja Ś l1ie Ł1 udzielilllY jU"wycieilCzOUe, że 'pózostan.Q, w AnVerB<: PrIM
tr'o". :na,vet dziś I-to g'odz12
kUt atygOtlni aby l)l'zyjść całkowidet ' _
Dzicllnika.rz jedna,k siti, upiera· i se.kl'e~ siebie'.···:·
..
., .

---_.-_.lIn

-- Trzy,... .
tarz ustępuje:
Tajemnicze ogłoszenie
wzbudziło po~
-- Mój szef założył i51ęze.· ~woim ptzyjawszechną sensację: "Dolar" stał się tenur ciel'em, że pięć tysięey <tsób złoży mu po do
teru dnia. Aż \vreszcIe spl~awą. zainteeeso\va larze~ nie pytaj(tc na jakiceL. vV tej chwili
lo się pisw o konkurencyjne~ tego~'które u· Jest S'odzina 10~ do ostatee'znego terminu po.
mieszcza.ło codziennie ogłoszenia, \VZywa.ją- zostałO' ~ jes:z;cze cI \vie. godziny .. ~ mamy już ze"
·ce do składania 'dolara. \Vysłano .l.rVięc pod . brane 7 ~ysięcy a 'widzi PQ.tl cO się dzieje 'ltV
·
\VSkaZau Y
. 1.'):1 a~resęm reportera, ab~:zebl:a1 l1 . S~l.a?h biU. rO:",Ycl.l ... za. kład. . wygrany) no i~.
wszystkie DlQźl i'w e szc.zeg 6ł y i przynIósł wy plęnlądze t.ez przydadZą·· ~uę,. ,
J~śni~I\.ie zagad.ki~
,
. ,..'
-:000=--'" .
_ _I_11
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1\1...
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, _ _ _ _-----'11'• •Fllm_ _• • •_ _ _ _. ,. . . . . . . . . . ..'.
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liotel
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"tszvscv

'f

domu Land l~U

pamiętają

doskonale 'proces
llajst;.as~li';sz{~go $.inobrodego na8zyeh eZa.

·sów, Landru ktÓj'Y .zll~tlazł śmierć pod nOiell1

gilotyny
~a
'swych żon.

zam.ordo·wanie

dziesiątk6,,,

La..udru był boga,tyrn człowiel(ieru, posła
dał w Garnbais obszerny dotn, w którym to
właśnie uśrniel'cał svre (Ifial'y, paląe ich zwb
ki w olbr:lymirJl pit:~eu.
.
Otói t;;>:u sarn tlOIll w Garnlnł is ;został nl-.'
o'awno za.kupiony prr.ez pt\\'uegO hotelarza,
ktQl''y_ Q1.\YUrz..ylla1lJ. ,Pł,Z%tJ:~~rJ~ ~luiatUi

hotel. Czy goście nie będ~~ się oba:wiali miesz
'kać w tYlU

Pewien' l'o:dargnioDy woj_ier· nakflł dLa
go klucza od walh!bIi. Gdy m.ie.rnógł>go' - -..
leźć,,< nekC dO' żony: ~.- Nap.w_ :t __k~om
go w waHzee.
. ,
Jaka s:tkoda! Był to. jedyny kl,,"_ .
2:ł..OSL1WY
ł
Pro,,,.:.
mJ
wiert:'Vt., yo2td-iIllłM
-.< l·"........--.:.....
"1:;
-

JłJ

"

SI

II

IIIn"ll

p

WIlIJ

L

miaaku"

tł_n,port

diungU at')łkaAskle, . ,
Przed kilku mie::łiąc8Ini wy~ ~

dornll ,·.'grozy.'l

Ciy' nie pr.zera:?:·[J się \\)dUł pOJllordo\va"
nych kobiet?
Czy: Pęd.ą. nlogH bez igl'OZ)' i drŻenia SI:I')··
glądać na pot\vorny piee, \,~' ]~lól'yrn spalc:ł1o
n·vłoki nieszczęsnyeh ofiar'!
Czy też, ronżę, lll'zeciwnie, będ~ to UWlł,"
in.li, sobie za lH~wif'n snohizHY i hędt.lilI{~lvvHH
.,)Heszkałenl li l ..itnUru";
A: uloże doweIpuy hotf·lu'l"Z l1t1 2\\'<e ~\vój .1
~JAU\.QteJ.e[Q ~ . J!JAt Sd,tLvb,).;:{;·drnl i ' t
ł

,

--

kOI:&ów.
"
:
..
~ ~ei wi~rJ:ę. Miała P.tl;~ ta•. ~
<

I

~

c~a_.

KTO
.

tJANOWAŁ?

-- Kto panowa!
pol.ona? '
W ~elki Ynrót.
• •j '

VI

Ro~ji za

Cd""" N.

7

f

[ Bil

Dr. med."
(1; S

i

Je
Tel~to.

pr~yjmuje od 4"~.i

11&.30

do '1rej
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Ostrzeź~~nie.

I

$w"
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Osoby,

dla. których

na

pnyjm-owenie

pewną trudnośc,m

uiywać proszek "KOGUTEK'· .,MIG
NO ..NERVOSIN w formie tablet,ki Opa.. .
kowaniu po 20 tabletek W pudełku. Ce...
na i, zł. 50 gr. - Ządać tabletek "KogUI.
tek Mi~reno .. Nervosin" VI o:ryginalnen(

I

:.: Futra' l; Warsz. ·PolskieJ ,Wytwórni
Oul wybOra

o ałunu amlu

G'lssekie

WNIOSEK
-

kołnierze i

Dliecibardxo mądre

okazują się

-

później

ct~onymj.

- Tak? Pan

był

in

ludźmi

" ...

dzieciństwie
dość ogfatai"

pewnie bardzom,d·

rem dzieck.iem.

~~m cz~~ie Paryż zmienił sW?je oblcz~ ... Lezała sobIe, w skrzynce, a w nllędzyczas t e sza-

leń.stwo ogai'uęło Europę od krańca do kra(lca. Pociski monstrualnej Berty padały o, kil
ka kroków od Luksemburga, sYl'eny, ąstrze
.', ·P,•. lólefGautier czytał dziennild ·oO,aes- gawczehuc!Zały straszliwemi nocami oświe
~ł, dodes1~i l.;.a~dego rana p.owypiciu ka.WY,I~ tilonem.i ognie Ul pękaj~cych bomb, .a karty
. 01ifuszezllł tylko' feljeton, .ponieważ 2:o11a. jer leżały w skrzynce zapomiane i pr.zeda\vnione.
go" psoba szorstka i despotyczna, żQ.dała., 1;)1.1
Dawniejsze 'waluty będące w takiem po
czytał jęj na głos ,vieczorem~ po obiedzie..
szanowaniu do roku 1914, zmieniały się i zni
Przetarł szklabinokli i ja.k zwykle zasia:kały z szalonym pośpiechem...
"
(lał' przyoknie. Była to ·dla nlego najmilsza.
A karty: franko"wane były.flo, jednym.
Chwila dnia i umiał jł,!. przedłużyć .. , ,W przer~ ~souł
'
"lach pomiędzy wierszami oddawał się ma
Jeden soul d-wa sou była to 6wczesna ce
r~enionl i nie spieszył się oder,,,ać od nich, 8,"! na znaczka poczto""ego, jajka, kawałka chle
, ~,tStU1fJ,G kolejno pr!ty rewji wojSk przez mar ba., ciastka, pudełka zapałek, miejSca na lmIzałk:a:"Hindenburga" sesji Ligi Naodów lub perjale omnibus.u, dziennika, napiwku i t y,!Stal'cię raidu,awiollę t ek.
siąca innych d.robiazgów życia codziennego.
~ ~o) doprawdy! _ szepnę;ł.
Wszystko zostało zburzone, ostrożni i za
CZjitał '~, 'wif:\:domościach biezących:
możni burżuje starej Europy, starannie ubra
, "Up.lkajcie zetknięcia z przechodniami, ni,~, pie~ię.dzmiwkieszeni, wymarli, a kar"
'·pevvien iłoczyńca; mkn~ł 'po chodniku ude~ ty cl.~r~hwleleżały
skrzynce.
~zył odr~wi, stacyjnego budynku dworca
Pan Gautier snuł dalsze myśli:'
I.. l.lksemburskiego i przewrócił skrzynkę· po, . ~'~~ Dawniej beczka. 'wina kosztow,ała trzy
c.ztówą,. Chodnik został zasypany
listami., dZl.eSCl trzy franki, gdy dziś kosztUje sto trzy
BodrdÓśl je :policjant, który znalazł się
na. dz~eśc.i ~rzy. Obuwie dostać brło mOżna za
miejscu dla spisania protokułu.
WY]:!adek dztewH~C frankówpiędziesiąt centymów, a
ten byłby zupełnie banalny, 'gdyby nie oko· . ~:iŚ_ ,za nie płacić t~zeba sto sześćdziesiąt tran
'riczllo ś ć,:ie wśród listów znalazły się dwie k~",. C~na znaczkow pocztowych zmieniała
pocztówki, frankowane po pięć . i dziesięć " mę kol~J~O, od trzech do dziesięciu. sous.
~entynlów, z roku 1902. J'edna z nicb skiero
Gatuler nachylił się z powrotem nad
,wą.na hyłaprzezkupca do dostawcy z żąda- ;dZ!ennikiem:l' dokończył czytania rozpoczę1l1em dost.arczenia wina ..
tej notatki:
G,autier, ur'wał tutaj i puścił wodze my~
. ~doI •
'
••
iJo:mi '
.-,Z~ Z"<!,
"" :llem d
ostarCzel'lla
WIna. Na d.ru
i'

•

'v:

!·

~ Aw

%

proszku stanowi

" poleca:
odne i dObre tO. arroa płasKie-damskie,
Na rnitUty. męskie ł palta.

W.!~~_,~~,_~J!~,,-~

'

l

-

ła~ w.skrz;~~:e.,. w jakieAm ś. Z~~ci!~~~~hr) u·

.;:

, Chcąc nabyć proszki oil bólu gło..
#\IlKOGUTKIEM" .Migreno-Nervo"
należy :iądać takowyeh w orY!1inainych opakowaniaa.h Gąseckiego, znanych
od lat 30. Przy' zakupnie proszków z lilKo
gutkiem6.f 1VIIMigreno.. Nervosinu zwracajcie
, uwagę na opakowanie i odrzucajcie u"
porczywle polecane proszki łudząco do
naszych podobne. Oryginalne opak.owania po 5 p!'oszków - pudełko 15 groszy
wy

I

-Karta. !t;a odd\vudziestu óśmiu lat leża.

.;,.,.,.-

3 osób

Kilka dni temu j eden z członków sowiec \ żniwa się PO\viodły, a luaność opuszczał.a l
kiei a.mbasady w LQndynie, Bogomoło\v, wy.' gromadnie zbiorowe gospodarstwa
rolne. j
H
B'łosił .iwzed mUi!,ofonem tamtejszego·;radja
Trzy z takich "kołchozów przestały nawet!
odczyt, w któryrn z.aprzeczał stanowczo wia. ist:nieć,a włościanie nie f;hcieli: płacić po
.
<toul0$i.':ionl o prześladowaniu religji chrześci datków'"..
fanski~j w Rosji ..
Tych, kt9J.'zy wierzyli w weizje dzieck'l,
Nic,:5zczęśde chcIało., że tuż po tym odczy
oddano pod sąd 'v Kurganiu, który wydał
de nadszedł do Londynu numer "Bezbożni następujący wyrok: "Duchownego Szaligina
ka'\ antyreligijneg-o pisma so\vieckiego, któ i dwu kułaków sl{s,zano na r oz'tl:zelanie,
duchownego Zad~ryna i jedneg'o kułaka na
r~,~ opisuje s.zczegóło\vo szereg krwawych re
presyj pr.zechv wyznawcom religji cbrześci 10 'lat więzienia"". jatlskiej.
"Bezbożnik" podaje jeszcze inne poda
Szezególni~ char.akterystyczny jest ,przy I bne zdarzenia, jak naprzykład rozstrzela f
klag wsi Połowiny, gdzie jakieś dziecko role nie dwojga ludzi dnia 13 maja w miejscowo
wało wizje religijne.
ści Aszap za tą, że nie chcieli oddać dzwo
"Całe życie społeczne w tej 'wiosce,-,pi
nów cerkiewnych prĘedstawicielom Jłrzemy .
~e ,)Bezbożnik H - zupełnie ustało. 2adne siu metalowego na przetopienie~
zgromadzenia antyreligijne nie odbywały się,

ci

.. b ' u

,i~

g Zl'-

Sprowadziła śm~r,ć

-,.

NiI';M6

=;

g~ej karcie, jakiś zakochany

młodzieniec z

I sau~ była: JO: G.

..
",.,
Inle)Sca. Jo. G;'ró ::hył on
sam. Pomiętał doskonale. Nigdy nie zaporo.
niał tej młodej dziewczyny. Mieszkała z bab
ką sta.l'uszką, spara1iżo"waną ... , Zwała, się
Fralleine .. robotnica paryska rasowa jak ketę
żna k'r'wi.. Luiza lnuzyka Charpentiera, .z o·
gromnym kol\.iem kasztanowatych włqs6w~

. ,' POl~wał S'lę

z

twar.zę. prześliczną, jakkolwiek ntepra!Vidło

I
I

wych rysów ... Przypomniał sobie dobrze.·
GeR.ka.ł na nią: przed Panteonem ze' dwiego~
dziny; padał deszcz i czuł sięzrozpa:czony~ .te
młoda dziewczyna !Zażartowała Z niego. Bo·
wiem kartę odebrać luusiała, ponieważ- wrzu
cHa ją osobiście na dvvorcu Luksenburskt~ a
plrzecieżani karty ani listy nie giną!
Czas mijał i nigdy więcejjej niewid.ział
OŻenił się~ a. dziś miał

lat 57.

- A Francine? -:- wyrzekłgłośnQ~·
Przerażony obejrzał się wokoło" o siebie.
Pani Gautier na sżc~ęście krząt~ła'sięw s-~~
im pokoju.
Ponownie usiadł p,rZY oknie.
. - Francine - szePllął _.' ma dziś pięe~
d'desię.t cztery lat.a, o ile jeszcze żyje. PraW·
dopodobnie wyszła zamąż i kto wie, czy jest
szczęśliwsza odemnie ...
Osiwiała zapewne. ' Zapóźno ... _(~p~t~a
nie nasze Zostało udaremnione' nazawsze...
S~częście moje .zostało uwięzione
w ciągu
dwudziestu ~miu Jat w skrzynce do listóW.·
.Powrócił do s\\reg o dziennik~, i rpz'pOC~
.
' .°a 'fi
czytanIe
artykułu pod tytułe-m: ~,SytuacJ ,
'l
d o ~~a
Chinach", ponieważ żona jego wróCha
dalni, 'eCz nie myślał o Chitlc2ykach ~ los,v'

plateg
.:- ,o c"Vr ltU ł11 naznacza ł schadzkę na sta- ~~ Pekinu2 a. ,ka.1'tY .. dj~;jęnn!kft- (~!.tB.~~~.· . ;~,,:!

er'

'WiJu:nej oMnibusu PantheoIl ~ CQurcel ~ ręc~~ ,
liCe.um Be~ą..,Dl~ Karta .'QQ....@i..
."I.(&:~ ')

lłS~ ptBd

J ,-'

oc.

I ' "

I

I

A R Z Yh
JvtOl'el.;. l ti

gruunia

Euzebjllsza

~ł

TEATRY

\\/czol'aj w ~z~?!talu św. ,Józefa, lckal'zP l oraz SZ\\'L\gierkę Stal1isław,ę UKI'JZe'VsJ\(tł.
pl'zy~r~pHi dc, Ollel'ac,ji wyjęcia, kuli tli"vi.~,A.tcj
Po upływie kil1<,ullastu lninllt~ do
Dobry
WID() \\'ISK.A
w gt,nvie Zal\..l:zcvvskkgo l)ud rnózgicIUjJ ,Pl':f.J' l Kania wbieg.ł., ~nt~ż jej, który' ot),wiadczyl li.
czcm
stwierdzono, i:lwsl\'utek wy::;tl'zału ;,;: , ściga go })olicja, gdyz I)(lpełnił def1"u..udtM~j~
Grand Kino:
i!ieuie
I
l'ewohveru,
ku.la. ii;powodo\'Vel,ła u n.iegowy sięgającą SUI0:Y około J.6 tysięc~ zł. 'W o4po
Casino: ........ Bra.nka wodza
i
,vł.)':ni,ęcie
prawego
uh.H..
D.zięl~.iunlJ.cję·J1Ji.! wiedz! na wyrzuty
~Oll:y i BZWł:t.gr8.,
Za
Luna: _.... Słodycz zwycięst\,,~ł.
O
llrZOln'o\:\'a(,lz.,.o~~ej Ul>er,aeji,l' u.,da,ł . ~ię leka krzewski wydob~:ł z kicszcn: l·ewolwe.ri
Odeon:
() łlon O r 8io~1 ry
rzom
wy"doby.c kul!,! 'pl'zez oLW01' w ~J."av~;eiu rnierz'y:ł w kierunku :2;ony~ (~eJeru pozbawi.
pa1ace~ ._~ .Jej wicHia, naHlil1tuOŚ(~
otzodole.01Jel'aCja
ta u~~ia kOllie(~zna, guyi ula jej życia.
'
Apollo: ,,_.-. L Trzf~saw'isko życ:i!t. ~. P~..pi~.r:QWY
w J:!l'zeciwnym razie chwile iyda Zakr~ew
,\V tejże chwili, ~z\\fu.gie!· Kukulski !.»iX!
,kochauc-k
skiego
by:Jy:
policzo:ne.
biegł
'do niego i usiłował wyl'\va-ć mu
t
Corso:
.1. Kr,va.wy :i.ar . :Z. !\L)giła wśród lo
.W
dalszym
ciągu prowadzQue UOChU(.liO
.wer
z
dłoni ..'cduakźę silny tu UUal'j~D~H;Ull
dowc6v.'
nie
:przez
poliCję,
dało
sensaeyjne
w~niki$
l
pierś,
Zakrzewski
odrzucił . .l'JI''("r""",~'"~'''
Pr~edwi(Jślde: ..'". Czarna d:lIna
gdyż wy.szło na jaw, iż zeznania
Zakrzew nę, poczero ~kierowawszy l'ewolwc.r \\,
BuuIsa:
bez serca
skiej, że zgodziła !>ię, by: mi,!.i j~ zastrzeli! nę glo'wy ŻOllY) poch~gllął .za. cyngiel. Padł
b.;v.ły.fałszy.we.
strzał i ci~ko ranna kobieta padła
na
.Obecnie dowiedziaw!:lz)l. Bi~~ że m~ :b:ę dłogQ.
dzie żył, Zakrzewska ~l:uieniła swe p0p'rzed
Nagle rozległo się lH.lka.uj(~
drzwi, a
nie zeznanie.
nast.ępnie próba v.rywalenia
drzwi
Krr.tyczncgo dnia, llląŻ polecił jej p:t'zyjść przybyłą policję,. ce]eUl aresztowania
JW

,
I

\\ ieezó;~ "

\~l bd ry gt~

\Viecz6r poetów "Kwadrygi" odbędzie
się w .niedzielę dn. ~1 gl'udnia rh. o gudz. 18
w· Sali Rady Miejskiej, Pomor.ska 16. Wysf,ą.
pią:
Ciesielczuk, ~l. Czcehowicz,
St. R.
Dobro",rolski, Stefan FlukoVhll4i,
K. L Gał
czyilska, A. Maliszewski~ M. l'iecbal, N. Rr
dzewska,\Vł. Schyla,
Wł. lłobodnik 1
L.
Szenwald, S. Tmotiejew. B.lCytują autorz)ji

z wizytą do siostry jego Stanisławy~ Za
krzewskiej, z,alniesżkałej w domu I>l'ZY. ul.
,Wspólnej 10, celem omówienia bardzo

Zakrzewski spojrzawszy

Nie podej.rzc:wa,jąe nic złego,

N_we' ehodniki

kradną

\V dniu wczorajszyr'il, ol"eło godz. 11z1'8.
na przylapany został na gor"cym uczyn~u
kra.dzieży płyty z chodnika, 'rzed
poseSJą
N. 53 przy ul. Zawadzkiej, jakiś ulłody czło
wiek. ()dpl'ow,auzony do IV kom. P. P. OSO
unik okazał ,się 19 letnim Icl'liero Mandel
, baumem, za,l'nieSzkałynl 1?1'z1 ul. Aleksan
. dryjskiej 9.
W toku pl'zeprowadzonelO dochodzenia
Qks2:a,.ło się, iż Mand.elba:um jest z zamiłowa
nin. złQdziejeul płyt thodnikoOych, które na
stępnie sprzedaje.
Wobec wyniku dochodzenia przytrzyma
nym zaopiekowały Etię wład_ śledcze.

PRZEZ RADJO
ł

iii ..""

l

P

~
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\'t' T O R E I\:, dn. 16 XU.30r.
12.10 -

MUlyka

15.50 -,,- Odczyt

!;

pt)it ~rldln.nowych

n~ądowy

, 16.15 -, Program dla dzieci:
16.30 - Muzyka. 2; płyt i!ramofonowyeh

19,25
19.35
19.55
20.30

.._.-.

Mu~yka

plyt gr~m.oi()nowycb
Prasowy dz!t'mnik ratllowy
fvluzyka z pr:,t ~~ranloi()nowych
Koncert Niiędly:naro~owy z \. ar;t

IIlII.WV Występ J'al'Hl I{jepurył
TranĘnliz: a z Filhanncriji lVJ atsza\',,'ski~j
12 15 .... j"iyty grarlloforlowc

- (u

Niuzyka taneczna

. ";\,' "

~l

,I ••

~,',

,,' ,

Mają rov~rdaż
Jak

ki_gQ.;;

pra.o

się, dowi,adujemy

'1

. .

si

tH'fHlić się

ostatnio wyda.ne

.

'.

.

Nie7;aleinie od tego w,.łaDo tel.fODolł.
my do, wIsystkic.h punktów 1!rani~.U1t.b. i por
lowycb.
.
(P,

ie r a

ir

a

dziowciynka J:.Qstala wciąi~i,ta w iak,.,i.
i j ••t więziona w niewiadomem miej.llta.
Urzą,d śledczy nadał uatychmia.ttel....
Dogram do WSlt18tkieh komisarj.t6w, poli-cji'w
pos:'lczel6ltAJch p~r~l"iatach wQjewód:ł.twałóU ..

W dniu 'ionegaajszym 14..1et!ll:i.\ Eleonora
NerdaI.k!l ';ysda:z; domu, eelem'potkania
się 2t koleżankami, prJtyczem miała przJhyć
do domu na obi~d, ja.k zwykl~ o godzinie
pierw8xej.. qdy 111inęł.. już gl'Jd!ina 3 popołu ..
dat!u i· Eleon'ora nie wracala do dc.ulQu, rodxi ..
ce :tac.xęli się niepokoić. .
ROZpOt~:zęto :natychmiastowe po . . %.ukiwa""
Dia po cał;ym ~ie~cie, hit!:. jak datyc:lu:.ulI

od

! kowem;

c.b

CI

nadłl1farnych

podatl(ÓW

ale samo przez się nie odbiera ~S:tl

zostało doniosłe

ot'zeczenie Najwyższego Tl'Y . eze ~ła.tniko,vf prawa do Óbl'Qlly, określonej
Administra(:yjuego, wyjaśnia.jące, iż w art;y:kule 63 ustawy.
stwierdzenie przez władze skarbowe falttu,
A więc \v takich wypa.dkach
w,ładZa.
że płatnik nie prowadzi prawidłowych kS1ł1-g
.~est obowi~~za,na przed,sUl.wić płatniko'" i na
handlowycb, pozbawia płatnika prawa ,do leiycie skonkretyzowane w~J.tpliw·ości i' da.ć
magania Si~ll by wyrniarpodaiku oparto' na tnożność złożenia wyjaśnień.
przepisie art. 21 ustawy o podatku docbod,o ,
Uchybleni{~ temu obo\viązl<owi j
wyrn, t. j. by z pod~.l'tawę przyjęto zysl(i Iłi· orzeczenia. stanowi naruszenie i'01'0:11 postł
lansowe, wykazane w zt:unknięciu rachun ( powania.
buna.łu

•

r

'

19.10 '."-- Giełda rolnicza

E L

ELEO

~'aje,mniczei' Iniką;jęcie l~lelą~~,·' 4iiewczy.kti
Pr~y ul. BrJc:r.ixbkiei 84. ::'AQlleSzkllje ro'" 'ł:hlJ' .kutku.
dziua Nerdal.ldch.
Wohee tego2l:aehpdzi podfdtJeai~1I

pro!, Et. Adamczewski
1745 - Konced SYIlllOl'la::f ny~ Wykonawcy:
Orkiestra Hlhanroniczna pod dyr. Józefa
Ozimińskie20 j EellCdyltŁ G6redd (fa~ot).

ł

Zakrzew

JE

ł

17.15........ "O Stl.!1isb\wie Br.~owskim"
I

na

przekona.wszy się,
stawił~, one opór policji
ska przybyła około godz. 9 wieezol'cm pod, jeszcze przez kUka Dlinut~ przykl~kn~ł nad
wspomnia.ny adre;;:) gdzie zastała w pol\.ojn ł żoną i pocał()\vał ją. w ezoło, poczem klęcZQA:
szwagra swego I\-1'i.t:ezys-ław~a KukUlSldego,! stl'zep.n do siebie dwukrot:nie z rewolw.u..

ZłE

ołl~1fłn~

waż

naj sprawy:-

ora.z artyŚci Teatru M:te jskielo

Kroniki

danta. W tyU) cżasie 8N~T'Ory2owany
ski stał w kąeie pokoju 'I. pouniesioneml dQ
gOry; rtkom&.

I
1. fl~b\orze

paczek w

e~spedyc.it1Ch

Jak się dowiadnjemy -- do Ministerstwa.
wpływały w t.:.iągu ostatnich mie
sięey niajednokrott'.\ie skargi różrlycb instytu~
eyj gospodarczych, zarówno przemysłowych.i
handlowyeL, na ucią:diwli\ procedurę i %będne
ma.nipulacje przy narlawaniu,
przesyłek w
ek~pedycjaeh towarowych, w~g!ę:dn;e pny od
bienniu pr:ze5:y 4ek
W J.wiązku z powyi.slcm, jak nas infor-

Kotnunikacji

i mujll\$ Ministerstwo Konnwilr.uc}i
, do Z~i~k1łA izb

HandlowlI'ch

u

I
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KARTY

1

I~fił'j U BliZOZDWStla

I{oń,

Oneg:daj zmarła po długieh
i ciężkich
~i.el'pieniach śp, Mal'ja z Sinial'skieh Brzo
".\vska, żona zn-anegow naSZelD n1.ieście le
ial'za, śp. Mal'ja Bl'zozovvska, kohieta vviel
kich zah.;t osobistych, póki . starczyło
jej

spra\llea katastrofy, liabhy

\\' .dniu, wC:\I~~t!tjS'lE;rm • w ~odzinl\~h . ~~n" I IŚDiaalca ~e wsi !(o;'c.ierzyu f Felik.sa Piotrowskie
ll)'ch, I: Warty przez :':neradz do Łod:u dązył I gOI. Kan spłoszył su: na. widok auta i stan)
autobus* stano wiący własność lcka Lechmana dęba, wpadając formaJnie na autobus .
ą
z W~rty, ~rowadzon~ :pr:z:ez szofera Józefa
Szofer nie zdąiył jui :a:atr:zymać a.utobuw
BroOłko";ifsk:l~~of :ów:cnez :z Warty, •
.
sl':•.który wpadł na .konia. zabij&jąe go vna
chwIl!. kIedy a~tobut :zn9.Jd~wał tnę mIeJscu. Autobus ulegl uszkodzeniu. w62!: Pio ..
.Da OdC!Dk~ ,it,CISY, Buskuple .._- ~harłłlP!a Mała ~row.skiego zo,.t~ł .rozbity. Z, arówno wotniu
W od.~e.gło,~cl :2 klm .. od BIskupIe,
Eu\)echał • z Jak:. l pasażerOWIe, w liczbie 7"miu os6b wy ..
pneC1W!lle,l rIItrony woz, prowadzony przez Wl6ł
szh z katastrofy bel szwanku.
(ar

l

W.

Itdrowia bL'ała żywy udział w życiu ~połec~
D.enl) opiekująe się gorąCo wielorna ! t 1 11
ejami hUlnal1ttanlCrui \Vzorowa żona i mat
ka pozostawiła po sobie
wśród szerok.ich
sfer społeczeil.st\.va szczery żaL
Niech jej
~ięn).ia lekką. będzie .

.,zi'glnicclc przesyłki pocztowej
1lJ; dpowiedxlClhtoif

Zaczadzenie 6 osób w

urEE:thl pOCJltowego

Bardzo ist o1,nie :l.agadnienie rozstrzygnął
rdeda.wno Stl-d Naj wyższy w kwestji odpowie
d2iialności U!,'zędu po(!ztowego za zagiriięci~
pl'zesyłki pOleconej.
Pl'zępisy Rozp. M. P. T. p.l'z.ewidują w wypadku zaginięcia pl'ze.syłki konieczność wy;
płacenia'pr.zf;z urZ~l(l poczto~vy zgóry określo"
nego odszl.;:odowania i to nie tylko, gdy rzecz
l.llegnie zniszczeni u, ale "W każdym \vypadku,
gdy nie zostanie on;.!' doręczona adl' e sę.towi,
nawet gdyby poteln została przez urząd pocz·
towy odnale.ziona.
,. Taki właśnie wypadek zaszedł w stosunp. nogusława Nowackiego, któremu u,$
['zę.dpocztowy po stwierdzeniu zaginięcia,
przesyłki, wypłaci'ł odszkodowanie w sumie
10 zł. 3,0 groszy..
Następnie zaś list odnaleziono u :osoby I
trzeeiej, który został dostarczony omyłkowo
i.przesła:Q.o go pod właściwy adres a Skarb·
P.~ństwa wyst~pił z.a pośl'ednict vvem prokura i

. Pr.l:t; ulicy. MłYna,rlk~ei 63, :tam.ie5zkuje
rod:una F el;7.akow, . składająca !Hę z O) es. Igna

cego, syna lego. Ste~ana

dliwego pieca
Im

mimo to. iż wszyscy prawie pnu:u.ją, i jui bar
filO

wcześnie wstają.

iona swą Stanisła...·
Przy pomocy ślusan:ą otwarto drzwi i
wą. ora~ wnuk~w. r iudeUI7.El, Krystyny i ,nie"". stwierdzono,. ie wszyscy bez wyją.tku byli Ai.
~owlęcła. W cz~r~J w nocy napalono w plecu
przytomni od czadu.
l ws~yscy udalI snę na spoc:zy:nelt
w jodnym
Zawezwano natychmiast pogotowie Kasy
pok:0Ju.
.
Chorych iek:ulIt ktorego po dłuższe m zastolo
" Z. sameg':ł :rana sąsiedzi zsuw!\'l.ylii iż waniu,sa:tuczaego odJychania, zdołał wSIY
lulu x. D.:ueszkanul Felczaków nie w)'chodzH ,I sUdch pr.itywrócić d.o przytoDll.o.ośei
(p)
%

:PRAWO I S.i).D

KI A FA

ku do .

SI

Afmra wB~slown Zpowodu
. Przed paru miesiącami do Banku

Zie
mjańskiego ziemi łęczyckiej
\vpłynęło 12
\veksli~ po tysiąc złotych każdy~ z wystawie
nia hr. Aleksandra Skrzyńskiego. Jednocześ
nie wpłynęło do banku wezwanie
władz
s.~kOdowani,a. Skargę .tę oddalił jednak ża" f ."!h?kul'ator:.,~ich, dotycZ,ą ce niepuszczani~ w
rowno Sąd Okręgowy, Jak i Są.d ApelacYjny.. Obleg. owych dwunastu weksb,
albOWiem
pielęgniar~ postanowił go raz na zawsze
podpISy ~~ wek.sl~c~ s~
s!als~owane, . o
@'ę kasaCYJną. Spravva oparł.a się o Są.cl Naj- czem powIadomIł JU~ prokuratoqę s~m Z3,11'1
,wyższy, którY zajął w tej kwestJi ,stanowisko teil'eSOwany, .hr .. AI. Skrzyilsk~.~ p~wjadO~io
pastępująee: W myśl wspomnianego wyżej ny.o ukazanIU SIę n~ rynku ~,Jego· węksll \v
ro,eporządzenia należało wypłacić poz:wa.ne. tysuJ:człotow:rch odc~nkach.
.
~u odszko~owanie z chwilą, gdy okazało się,
~. wynIku PO~Jętego dochodzenIa usta
~e nadana. przesyłką nie została doręczona, lono, lZ sprawcamI fałszerstwa są: Edward
Prokuratorja Generalna złożyła \vtedy skar. ~ Szendel, Łajb Parzęcz.ewski, Aron
Parz.ę
tora gen.·O zwrot wypłaconego poprzednio od ez.ewski oraz .E~mUIld Wolski: Wszystkch
•~ni aie znajduje się w p,osiadaniu urzędu cztere.ch .wymIenlonych, postaWIono w stan
pocztowego i j ego. organów ~.
,oskarzenla.
F,akt późniejszego. odnalezienia przesyUd
\V dniu wczorajszym na ławie oskarża
..s,ą d Nalw.yŻs z. y uważa. za nieistotny, gdYż dOM
.nyc~ Są,du ?kręgowego w L?dzi ~~iedli:. 24 1
ręCZenie jej adl"eSatQwi po uznaniu jej za za- letnI Eodwa: d Szendel ze ~Sl Wllczkowlce,
ginioną, chybia. celu. J eżeU zaś koszta dorę ł 2~ letnI LaJb Parzęcz~wsk: z Łęczycy, 32 le t
oczenia odnale~ionej przesyłki
wlaścwemu I nl ~ronparzęczewskl z Eęczycy,
oraz 26
,. adresato\vi były znaczne, to urząd niepotrze- letnI E~m?n~'VOlls~i, z Wilczkowie.
bJ;lie się na nie narażał, gdyż po wypłacie odOskarze:p.l do WIny przyznali się, Pł'zy
szkodowania, nie był obowiąz.anyjuż przesył c~e~ Edward Szendel wziął całą, winę na.
ki . tej doręczać.
"
.
slebH~, wyznając ze skrucbą, iź zepsuł
się
W k.azdYllt razie tedy nie mote sobie ro" motor w jego młynie, na'pravva motoru ko
.ścić p,eetensyj do z'wrotu) wynikłych z tego sztowałapar(: tysięcy dc]arów, poza drobłlą
kroku ltosztów.
kw·otą. Szendel nie miał pieniędzy, w rezul
uczyć.
ta''!je brak mu było już ty1ko 12 tys. złotych
Z tych zasad Sąd Najwyzszy skargę kasa Po lf.aciąg'uięciu pożyczki. Nie widząc innej
eyjnąProkuvatorji Generalnej oddalił.
:rady ~ pomocą zna,J?mYCh wystawił weksle
po tySIąC złotych kaz.dy, na nazwisko które p
~Ylło'Zbyt znane, a.by weksle mogły nie pójśe ~
d? dyskonta, przyCl'U!lID on sam podrobił pod
"
plS ?rabiego, zaś .l~ajb' Parzęczewski, podpi
sal zyro A~eksandra l~'w!ecińskieg(), Aron
Parzę cz e 71/skl Albęrta H o]~erta, Edward Wc.-!
ski Aro u f.;. F'eca~ wszys:.kJc nazwiska w~aśd
cieli młynów, albo_~.w_~~.kJ~

I

AYH
41.

~Z'Bplutlno

l
l
1\

U
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9
Po rozpo.tmaniu sprawy i

,

przesłuch'a.niu

sZel'egtl ś"viadK6vv sąd skazał:
Edwarda
Szendla na 6 nliesięcy więzienia; Lajb~ p&
t'zęczewskiegg na B miesiące; Ed\varda Wol
skięgo na 3 miesję.c(~, zaś Arona Parzęczew
'skiego un.iewinnił.

Odl

I .

mQtoru

EKSLICH

mor.
TO PEWNIEJSZE.
IPotkae >W'
życiu e!łowieka. do którego ma się najzupeł
-

Ach jak to przyjemnie -

niej.ze :taufanie~
. - No tak: chociaż wolę takiego,

który

odrau~u płaei gołówk".

NO. OCZYWIS(.JEf
- Mogę wyj'ć :lam_i tylko za siln"o
j'loviado.mego !felu człowieka.' Za eil~wi• .k~
który wie dokładnie, czego chce.
- Więc ezelói ma ~hciee1

...... MnieJ

I

c y

j st s j

ki m

\

III?

SKĄP'Y

Pfjwielll

się Coraz

Anglik

z;

!5ZK01.

dł'iia

na

d%ieó sta_ał

bardziej łysy. Wielee lJliezaąo-ol~"
.ny ze swego wyltl~du wydawał 'WIeI. pUl
niędzy na lekarzy i specyfiki. Zup.lni. bl~"
czejpOltąpil Szkot, któremu pr%ytrafilo '1•
takie śamo nie:n:(.ZtI;ście. Sprzedał pr~.d.-SI1
Itkiem swą' szczotkę i grzebień ..

.~ ••••••••••••••a8

1930 roku HAD.](.
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Włlll$ne, Jak rownići

jr"" .........·1Ii.r

z h:u.rr~b pierw5:1or21:ędnyd~ fabryk, pa cenach ścisle

RESZTKI. Sekunda, Braki,

BI.~chfiny.

wł1tcUde inne

Flanclki i

Iabr1cl:ulcb:

Wid:t«tw.k.i.

BIEL1ZNA damsk'l
BiELIZNA m~::;ka

WEŁNlANE tiJ wary dam.kie
WEŁNIANE towary męskie

}ED\'\I'ABIE w wielkim w

w'lilt')olf'~re

WELWETY

PONCZOCHY Hl da leOIle i jedwabne
SKARPETKi
OBU\'VIE
SNIEGOWCE i

KALOSZE

. \VSZELKIE TOWARY GALANTERYJNE
UBRANIA męskie
. ..
PALTA··mę,kie

.

CHUST";:ł "eł:niall1ił

\

. TOWARY kolonja.lblt
"
TOWARY SpgŻXWCIII
Prosimy .3z KHjenłel,

..____..____

\O

odwifJcb:enie tUiUnccco nQwootworx(.uaero, obficie

:t:aopab'IOtUB,O

Ko.,umu

Dojazd tramw aj~, HIo.

ROK I C I N 5 K A 14.

P.P.

t')howi.ł~ut~ !,h
\n·l.t~dnntom.

l.m

flllbufu..

nie

i .6
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PRACOWNIA ORT()PEDYCZNA
iatu. od rokll 1886

t.

ł.6dt~

W.,rabia: a-.nr1ai:e

ślą $

r

aaiw,.:blej jakości

"ał~

I· repreJ!enłowuy"h Zakładów

Kok.....

D" 'potrzeby

pohsca·

PfoatotrzJmlt~ze goraety
INGAff
iinne - Wkładki spręivnow.na pl.akie stopy. Sua.pens~ria. ~~. tJ.ndai .. El
dd." pat.. pri:~eiw żylaka... łfru.t:z9łOl~"
dla '::r:r,tormowania' i UU41::uplenia z~rubh,bti .oi t

ry.

eellltralnegoQgl'J:ewallia i dla~kumi walen .•raJ: ze .kł.du

p..

"

I

"

.Ak.. H.Dci~...Pr.em# .t.J..Bork~w.k
~mł· WŁodzi.
T~

•

fI I

3 I

Ił

I

I

F

n

1 H

C HO

Y"

uzyskują-

Z DR

A

w. g Ipecjalnych
Nr. 1. Piersiowych

Ipor:u\d:ltone

ra...

ł€'~znjcZtł

.

;_11Ii I

.

"'I-'

I

n

IE

EY

A

recept, dl.iałaj, nadzW1 c ,ajniew ehotol'U.~eb:

,.
. '
2. Na przemianę materji (Reumat,zai Atretyzm)
.. 3. Zolądkow o.. kiszkowe
łIII
4. Dł. Rcrwowych
..
5. Skutću:zDe w paclaeł_
Ił
6.
..
w bledniG:Y
, 7.
..
w chorobacb Hl'kowyeh. ł JJęebenowych.
;
~...
u
W
~
cwg8iDÓW kobMOYł.h (upław,)
J,ł
9. PrleexYlzclające
,. 10, Skuteczne w zdęci.eh. nudaoiciach i wymiOhleil
lIP
1L W suchych kas,;laeh i kokluuu
• 12. W chorobacA serca
.
.. 13. W chorobie- cukrowej
H
14. We ws3tYltkieh przeziębiaiacb. i AG,otne
u 15- Pneeiw nadmiernoj otyłe>ici
,
ł 6.A W chorobach w_troby .
: 16.B. W
N
i kami.~i iółeiowycb
Do nabycia w aptekach i składach apte-c:uych _. WYSyła hurtcwme:
.. p O L II E R B A fi Sp. Z ogr.. odp_ Krak6w ~ POdgórze
Zastęp!.łł:WO Da Łódź i Województwo posiada
B. p l L C Sk..:ad apteczny, ł.od:l, PtR~ymOn" 5/6. ! eli 118·00
Z
bezn1fltnie u 2,aet
breszurki ak odl .kać W'ł"("'
III

lit

W

d:w!i.i~jln:ych eięi:ki.h Clallła;gja~. hajpl1dtt,rcx'"
nitjli.fllym. "podarkiem

..

,

Piotrkowska 9..

101 ... 73

pij_c ~DIIUU~ :U~ swej :~dt;tttef'zno'ei. od%tuu~zone Iłolymi m.d_la~i

I.

a.

Kilińeldtdo 10.

I I

I

......... 1I . .

IU\

przepukliny br~ntchł!ff Dłllll;,),łUil.
winy u męiclyzo, kobi.ti
, br:tu,u:uł pooperacyjne. n)"".•.,.~..... ł'I~Włll'll,li'll ...
_ci - obniie.iu toł~dka.. ,c:r:a- ~, C1ł:.t1
i po cią.iy.. .pecjalne lC patt'i:nł1?waneiQ
,bandaża nł;-]Ista'" podług w
·:O.u

J"

"GOTTHAR . "

.owych

u,.

..-

~-

i

j,.t dob~ea .leganddc,
ra:UADe ',;e.wej dobroci
. r'CI~.j roboty - d2!iesięćtroć

l\tlIl

;I
,
W,tf2.'.al••
.~.łr.Dic,.u..j reklamo wanej tand.t,'.
W,lalkl wyb6r ohuwia męskiego. datQ$ki_ilO id~ie
ciun_go

l

po cenadl

lIP

I

SKUD

la

k C n k: II r II D c, I

I

c

I'

n, c

Nr.346
Dr. 1iJ1,ed.

r

lIIłlł

~il

I

Opiet'ajlJł,C

§i~ na ROZPOf:z.ądz0Ó.iu Pfezyden~a Rze(t:il~pospolitolilj
ąierpnia 1926 roku o zabezpieczeniu podaiy przedmIotów pow ..
'i~edniego użytku (D2, U', H .. P. Ni'. 91~ poz. 587» Ro~porz~d1!eniu Mini ..
5tra Spraw WewDętl'luyeb 2:' dnia. 29, paidziermka. 1929 roku o regulowa
nlu o,eapraetworów' :hói chlebowych, mięsa i jego przetworów oraz ce-

dnia 31

':tt

Z

AKŁAD

Tapicer$ko .. Sto"

lal'ski B-ci GABAŁOW
Sienkiewicza 40 'i Skład

Mebli NAWROT 8 pole.my na dogodnych wa"
runkach urz~d:tenia p~ko ..
O:r6Z pojed:fńc-z:e

jowe

gły

(Dz.U.R.P· Nr 8 ł "Oz. 601 i Nr. 60 poz. 486), RO!lPeI Wojew. ł..,ódzkiego
z dnia 8 kwietnia 1929 roku, ora!: na opin'ii Komisji do ustalania C6n.
,'1yragonej na posiedzeniu w dniu 10 gradnia 1930 roku. niaiej·

".IBt

Na mh,lo wieprzowe I wyroby

płaszcze dam.ide % futrza
aetni kołnierzanili,
palta,
ubrania mę6kie, sW4d!y. pu
Iowery. boty, ch\lstkl~, bUl-h'towar i moc innyoh art,~
kułó,,,,. Najtańsze

ceny, na)
wYiodniejlz'e wa;runk.i tyl..
ko U Leona Rubas:zk:ina

Kili~skiego 44. Stałym

,.

22 s:zmalec

"

3,3D

2 80
2,80
2,80
3,70
3,85
1.90
1.90

23
24
25
26
27
28
29

3.. 70
•
5,90
""
3.70
9114,40
" 6,30
141
4,30

1,10

30

1-4 k r a k o w s k a " "
ł 5 $ozynka gotowana.
16
lIił IIUf. węd't.~
ł'lI

31

iii

3,70
5,80
3,30
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)lO

3,60
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1
8
9
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ma,

~eliy przystęl,n~

wila ł/r

Z. Gab.ala_
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serdelki
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H

n
I'ł
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czarna

13 kaSK&oklll .
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!Ił

pallztetow-.

kości

be!;

Nft

mięlo wołowe§

iii
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Mi'
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Zł"

2,13

jlV
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ko 1lI.1 "rl4i!t 1

f'I

Il/I

1.1.3
.3 g00
2,34'
2,38
2,48
2,58
3,05
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I>ł
k06ZerOrl
6
7 hSJ'lIutina normalna
koszerna
8

YI'

fl

1$

1. kiełba.a .. salami" l gał.
2,
H
u
·11: "
3
.. wrodławskal __
4
u
...
11 u

Nici . ',~

,....~

do szycia

Władysław

.

arynar-z"
,SUWALSKI

WyłW~· Niti ••MarynarzlII
.
Wol~:.lat\s~a. Hl9

5.

t.ÓŻKAmelalowe

wyściebu\e.

:sprężyn.

TEl'lT"do t(lebloW'ych łÓjek

UMyWALki.·· ...

KRZESEŁKA dziecinne
- Na dogddnyeh warunkach
w fabrycznym ,ldad.de

."D"

Udi.

(la

R OP

PiQtrk~,ska

o L"·

13 ~ tal. 1Up'61

~jloll'ł.óriilt

$Ul.

węd!e

sucha

salami
parówki
kiełbasa.

sucha polska

rę.ia

4~90

fi

I'ł mosk:ie\Ń~!lka ~
"
,. myśliwska ,.
salami miękkie
J\I
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