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Mies. z cod. ilklstr. 5:zt
Dla l'obotnil,ów
4 zł,
Odnosz. do domu 30 gr.
6 z.l .
Z dostawą poczt.

Monh.> PaK.O .. 60594

Red. pn.yjm~lje od 5--6
Art. listów anOninO\łych
nie umies%c:a się.
Należność pocztowa)
opłacona ry~lahern ~ili~"J'il_ _ _ _ _ _ _•
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WARSZA W A, 8.1. Przeprowadzone w i Gzelnika wy'działu organizacyjno - propa ;,
ostatnich d,w:u dniach zmiany osobowe w .lIlii; gandowego, opuszczonego przez dl'" Włady ;
nisłerstwie Oświaty sięgają głęboko w orga ; sława Radwana, zasłużonego twórcy zakłQ
nizacjQ 'łego resortu i,jak łwicnłzą w kolach: nów kształcenia
nauczycieli i twórcy no
1
ją
POliiY.oz.nr,Ch.'
.na. cel.1.1 usprawllieni.,e w}'ch zreformowanych
pr,ogtamów szkol
calego naszego aparatu ,oświatowego.
nych - dotychczas jeszcile rue jest upah'zo
Pili Kazimierz Plerackł, dotychczasowy 21Y następca.
.
l "k
d • I
kl· t
d i
nacze D.i.. wy Zła li sz o nIC wa sre n ego,
Również nic nie wiadomo o następcach
brat. wicepremiera, upatrzony początkOWO' naczelników dr. Reitel'a,l WI. Gubl'yn.owioza
u,a dyrektora ~ departamentu. sz~olnlctwa oraz minisłel'jalnych wizytatorów dr. TM Mi
ogób~o - kS:u~~cącego, m.a byc Dllanowally kułowsltieY9, Stetkiewicza i Borszewskiego"
w dma.ch llajbb:zszycb drugim podsekreła
rzem stanu. Nowemu w.lceminisbowl maJo3
Na.jwi..ęk.SZ,ą ,jednak sensacją dnia jest
d
"i
podlega,e. 3, d,ępa:t:'łamenty: ogólny, sdtolnJc , Zap(fWl~ z us:rąpu~n. a kuratora. okręgu wal'
twa ogólnokształcącego i sl,kolnicłwa 'zawo \ szawsknego, dr. Grzegorza Zawadzkiegoa
dowago.
Na bardzo ważne stanowisko na I
Dymisja p~Zawadzkiego zamyka pierw

i

m,8 ,

l

_________________---______-------1'---'.WIrI"..
Ij1R'

n

i
Niezmiernie . wiernie
BBS.. -- urzędnicy.

słali

Wdzięczność n~e ka~a.ł~

\

przy boku

i

Dalszych ~mran nie naleźy oczekiwać,
przynajmniej wnajbliżs2.ym cza.sie..

O

tysięcy

"zykiem PQsługują~."
"
5wiadekten ,był prawą r~kąpa8tora
Hal'lfill1!era, jest ezłonki.em ra9.Y ltn;lirinej' iM
kretarzem' wymienionef;to towarzystwa.' Zapy
tanyprJ:ez przewodniczącego, jakie było

współżydemieszkańców wioski między sob_
usiłuje stronniczo odmąlować obraz stoSWl"

kówf pl'zyt:zemstwierdza ł ie stosunki 2teplll
ty się, ki-u,. pfzybył"Pastor Harnagel' i.roz-

etatów...

począł ożywioną filogermańskĄ propa~andęJ

na siebie

co zmllSaO JUlwet dotychczas %godriie w$p6ł..
~h\cych i ,należących do jednego towatzy
,twa ewangielików' - Polaków. do zaloi~D.ia
pelskiego koła. W koniekwencjiswej , działal
*,ści pastor Har!fingerobrócił swe oczy na
ddę Ilminną i po przeeiągnięeiu na $.W2ł, (" sfro
.. większości radnych, rozpoczął. walkę,pod
ilzdową; z Doleżykiem, ,jako Polakiem i kato ..

-

.zniźki'pensji urzędniczych~

,

Wlaścicielenieruchontości

ma"

"

kiedy przyjdzie IV jeszczenle postano

: wydawali. wiano. Na razie lU na l kwarłałwyslarczy..

jedną od,ezwę.zadiugą, wkłórych roiło się ~

O was, dzielni robotnic~

JemuJ.dla Niego, przez' Niego...

.

Narazia 'dla

.'

Mirl.ister Pzystor. jakoby' przyg.otowywu

od. odmianyza.imk~ On, przez duże 0, Jego, ~ p,olnwano"

260

tet

nie

za

tysięcyzabrak.ło pracy.

Teraz' J.ęgO rząd -wpadł. D.a przeraili : jutro może być pół miljona...

wie genjalnąideę. otóż przyyszedł do pl'ze
. konania. że właśclcielenleru.chomcści zal'O
bili CoŚ." 6 m.'.UJ·ardów,,·.na pr.'awl·e Zona. za
czem należałoby im roczwe te 600 miljo
n6w wydębić,przy pomocy podateczków.
Lokatorzy 'dołożą się dotega 42 proceB
"

l

z de

i

lR'łill'aa.~"""!!.4_ji
przod. 8znap:{1

morderst\lło

"1So1sKim .ł>owiemt~ :--";jak.os~ią,df.::~yt 4~iadelt
Jan Lu:l's ~cżłonkowie'cbętiłiej . łię ty-)....

,długo. ~
O .przemY.Sl.o,WCaCh tez ni.ezapomniano:
t
l
czeka ;,.r,ząd Ob.mys,,la pr.Olek! 15prucenaweJ I' pc~ateczek maJąt~,OWY Ul rata, '.Od 1. slycz
Ć

*

RYBNIK 9.1 -- Ude:rząjącem jest dla
wszystkich słu~hac%y' . tego sen,sacyj:taego pro
cesug że żarów%i1o oskarżeni, jak i częśćświa
dk6w przyznających !Się do mniejszościnaro
dowej. nosi c:eysto polskie nazwiska i posł,u,ą
guje sdę wyłącznie językiem polskim. Na:wet
na zebraniaćp Jiinglisu~ I\.1annervere'naw Go
lasowićach. po od(~zytł!!ichwyglas'Zanych' w ję
leyku .iemieekirn przez plilstora czy innych
.pJ;elegęnt6w ł dyskusja tOc~'yła shiwjęzyku

i tami i fundusik Budowlany gotów. Nowyoh
'; 17

'tv,,' Uliru$łersł'Wie

oŚ\yiały.

1

p

.

BZY cykl zmian osobnwycn

lldem.'

I

'

Krwawym płonem całokszt~ałtu

"

h aka It"

': Je jeszcze wIelką niespodziankę ~dla przemy cnej, działaln.ości był truppr%odownika.'~żna
.',: siu, po, dobną ·do 'podSkOku. s,loni'a. w s,k.ładzie tli;emu
który
spi~sz,..ł iuapomocrz~l;o~o,.:&agro
pastorowi
jego adh~rentomv. ,...••. ,"
: porcelany..
, W dpjtt' dzisiejszym.natądani.,:Ób.,
~
A mazełtopf
P8110Wiefabry kanCi·. siąpi, wi:r:ja !~=,a. ;' : t e ' . 1
1Im
i
A.. S~
\I
, ...

:0 ~ ·'Sliltl'anJu· .filmu; ,',

Zatarg ,Wł.d.P8ństwOw,ch'~ z komu .

zi

II

I

Wczorafna drżwiach wszystkich fabryk ~ wyższe .wystłpien.ie
przemysluwłókienniczego . \"\1 Zgierzu ukaza :~ skich)

nalnyml

przemysłowcó\v zgier

jest częścią "akcji zamierzonej na wiel

łysię zwłQwieszbze~głos'zenia o \vymówie ~ ką. skalę i om,ówionej V,T "Z'wiązku Włókien
uiu p:racy wszystklm robotnikom.
I niczym".
.
TerminwymóWieniad\vutygodniowy~ ł
.Po przeprowadzeniu redUkcji płac w
Po upływie tego czasu mają być zawal' l. Zgierzu, pÓjdą. na piel'\vszy
ogień Pabjan.i
te nowe umowy, przeWidujące zniżkę płac f ee, ap6źniej,ni.c\vą,tplhvie Lód!!; ...
1(120 do 25 procent.
.
Może co pomogą po:ło\vie z 1ed-..1 ukl,
J
J
o ile. zdołal1śmyzebrad
wiadomości$ pG·'ktćrą jednogłośni~. wyhra1iśmyo ..
.

I

Vi

Weledniu. ,

WłEDEŃ 9.. go styczni,,'. - vr.; obee tego
je. wydany wczoraj przez . policję wiecleb.ską
:gaka~ wyiwietlaniąfilmu Remarque' a ~Na za
chodzie bez zmian", ty·e:z.ył się' tylko dnia
.czQrais~e~o W dzisielszych porannych di',ic~
uikach dyrekcja ttSehwedenkino" ogłaszaj ił
Qlzisiai t.ł.W piątek odbędzie się dalsze W'9
iwietlanie wspomnianego filmu. W odpow e
dzi na pismomininistra spraw wewnętrzny~h
(~t§wiadcżył się bUlmistrz Seitz pntel':i'wko Ul"
~,a:tazovJi wyświet\ao1.a iilmu ł zastrze(;i:~ic gh

tiJłzytrern stanowczo przeciv"ko wczc;a:JSlt"m~

.

t

z:ah,a::towi W)i dz,nemu pr:tez' polic~ęł
~y wład~ craiowvch.
g

bel w;e ..

\
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Jakie to wypracowania ;t;adawano \v ·~I<r\:·;:-ie
Krako\vSki "Głos Narodu" (nr. 6) donosi: \
'.'. Do ,:rąk~nasżychdostał się dyktat, pisany'
ui~ wpru'\vną.rękt}. jakiogos malca w \Vadowi
~a:~li Górnycll, pow; 'Mielec. Dyktat nakazany
~z kle~'o,vnfj[a ~koły, '_ciQkłeg-osanah)~ .;

I yborczym
\\i

zwyciężyć '\-vjełkiej idei Marsza.łka~1 zmierza-

ją,ceJ do wielldej potęgi Polski. l\1iijOllY ludżi
uczciwych' oddało swe girlsy Ila ł1się lVlafszał
!ta nt. 1 do Sejnlui setko ~ tysięcy tych ludzi
odda głosy swe i do Senatu na listę·Wlarszaltał ma na.st~j.\\!.ją.cą treśĆ:
ka nr. l.
,\
idei Pie..»WSZego!(·"" o ile nas
nie myli, 2:dania te
'~llilta Po,~ki·.Tó;,.Ma piłsudskiego dały' drukowane w ;,Gaz. polskiej" tuz po wYoo-·
wybóry do Se)iiu '';'''T dn. Hl listopada 1930 l'. ., ,racb. Nauczyciel, }.;:tóry\vyznaczatakiedyk- I PRZEZ RACJO
Cała maloŚł~, cala podłośĆ i całe łajdactwo, , taty, pow"inien ,być '.pociągnięty· do Odp.oWieSohota dnia 10 stycznia 19:h r.
~ się' zehrs.lv w Polsce, nie byłQ wstanie ~, dzialności przez kuxatorjum..
12.10 Muzyka z płyt gramofonowych

r

';;Vh"tk;e,;wycięgtwo

II I

pamięć

były

I

14.30 Przegląd wydawnichv
perjodycz"
nych prof. H. Mościcki
~
15.50 Odczyt: "Nowy tom pieśni Józeła.

i

Piłsudskiego H . por. WtMalinow~ki

D",". nowe obrazki

Do "Ga1:icly \Varszaw. (nr. 6 ~ d. 6.1) do
t

'

tl'O$zQ.: '
-W. RyńlaBO\v-ie i. okolicy ludność głoso
wa.ła minlo :pre~ji np. listę nr. 4 (padło tu oko
'~ło
gl. , Ha "czwórkęH. \V przeddzicl1 wybo

1890

l'bw' zaategzt{)~~a.nt) 4 działaczy narodowych i
31ewićOwy~h"między innymi członków korni
~jiobwod(~~j. Po wypuswzeniu na ·wolność,.
2 2aar~)~ch lida10 się dA) leketrza i skje
l"owa,ło .$P'r'JłcW'ę (kj-prokaratora
za pobicie.
S~~d w R.j:~ł"~ Dazal komendanta poli[:j1, p.R\e~;ę,; ~. ~ aresztu. Zasądzony
wni/jsł .~~~~tt&."" W t dni jednak później ak
l.S. ::!lp;;~~":" $.~... S$dzie.
,,~~.tłW(j P~ie'& drukuje OŚwiadcza
rile l). !(w~-4e~ Paw·skiego.cz}onlul O\VP.
~~towa~~ .. ~e .cjiwy'bofbzej· w
Now.em. :M;.E!ł~:ft.. ~ego póMie j puetranspor ł
t()W~,.~ w·!E~....... 'W rr~u.

Podajemy. z. tego oświadczenia wyjątek;
"Po przeprowadzonej rewizji,wcZASie
której.znal~zionoprzy nas legitymację
~,Sokała" i hymn 1łIOWP., wspomniany

urzędnik Śledczy (st,,~przodo\vni1t urzędu

śledczegoZygtnunt Siumśl~i) zeełowami
"pan się ba~"i w politykę" zaczął mnie u
derżnć kilka ra~y po twarzy wobecnoś
ci s't poHertltlko\veg'o Kątnego.
J e~len z obecnych odezwałgi~

wten-

eŻQS słowami "dać' temu potnorskiemu l ogółu rolnik(hv.
illedzimd", poczem skoIleroM pierwsze I
19.25 Płyty gramofonowe
badanie". .
ł
19.35 'Praso'wy Dziennik Radjowy ,
'.
ł
19.35 Płyt.y gran1:ofol1o,\ve
w· Brze"
. \Volno ,,\viększym
. 'Kostkom
. .
\
20.00 Feljeton pt. ~,Królewski !nvierz" 'tra
śeiu,dlaczego nie. "rolno byłoby . niaj - I nusz; Stę:9ovlski
e
szympaehołkoUl\V
pomniejszych
pasZa~
!
.
.
i
20.15 Odczyt: H\VarS7.a\va prz(;~d stu la.tJt "
likach.
!
,
t wygl. płk. Henryk EHe
~I
20~30 l\Iuzyka lekka. \Vyl{ona,vc.y:Orkie
stra P" R. pod dyr Stanisla,vaN,nvr~ta.·.·Kazi
! • • f"
M
fi
miera Horbowsktł.(śpie·w) i Ech·yard Sienlde
H

tn

~c.""'..nNu."ł•MRJ.fll
• . .~?......................aI""""""~~iI,,""""""••""1I
.

011111

tllł lll~ l ·8 t.
1!liIiINIU

I

16.53 Muzyka z piyt gramofono~vych
16.45 Kącik dla młodych tą.lent6w mu~
zycznych .(\V. Czajko\vska, S. NOWIcki śpiew)
.17.15 "Psychologja ra\voiucjia holsze"
'wizrn" prof. }\Iarjan Zdziechowski. Tl'ansmisja z "Vilna.
17.45 I{oncer't dla młodzieży.
Słucho\visko z \Varszawv dla dzied
starsżych i. młodzieży pt. "Ralr' z Czarnej
Przełę,czy.
19.10 Centralne TO'warzyst\vo Ol'ganiza"
cji i Kółek Rolniczych. do .s'\>vy-ch członków' j

P. P.1

Iii

\
/.

",~icz (wioloncz. i saxoIon)

'

'

"
'. .
22.00 Feljetol1 pt. "Funnan Hl'ygol:'Y" wy

(głosi Stl}fanBrzf~!izczy:(}Sld

22J5 lJhvory Chopina ,\~ wvlc ';JÓzefa Sm)
~~mI

23.00:Mu~yka

taneczna.

f'"

Charakterystycznym momentenl. poprze'"

dzają~ym ,;jawienie się tych dyktatul', jest zaw
ste szalejący radykalizm w kraju, ldóry zre~
s1ltłą, po wojnie ~wiah)wejf w olbrzymiej Cl:ę
jci Europy, doszedł do głosu.
Dyktatura Mussoliniego doszła do skutku przez zwycięstwo jego nad demagogicznym

Okres dyktatury w Polsce nie jest j~sz,- r demokratycż:ne~o i konstytu~yjnego,opart.
' cze okresem zamkniętym, dlatego należy się I na ulepszonym i zreformowanym parłam.ta...
,
.:
jeslcze liczyć z t€m. źe dyldatura polska mo I ry'źmie~
. System ten stworzyły wieki i ,dziś w do
'.te przejść pewne ewolucje. Z'V\71aszeza okres
obecny może wykazać wiele ciekawych mo- bie niewątpliwie wysokiej kultury i oiwiaty
mentów.
w Europie l tylko ten system jelt onaprawd,
'
W kaitdym razie dzieje nas uczą. że ( realnym i dlatego utrzymać się musi,
okres dyktatury nie jest o1gdy okresem trwa
Wśród obecny~h warunków jest on w
łym l alE; tylko przejściowym, W szczególności
stanie zapewnić szerokim masomwspółpdział
kaida dyktatura stoi zawsze w ścisłym związ w rządach państwa, prawdziwą wólno'ći'f'óW
ku z pewną osobistością, która potrafiła nie- nouprawnienie, przy równoczEsnej kQ~tro1i
wątpliwie w sposób zręczny władzę uzyskać. ludności nad nadużyciami władzy' wykonawGdy tej osoby kiedyś zabraknie. system czej, których wykluczyć nikt nie jest w sła
nie, chociażby naprawdę najlep::;i ludzie sta..
dyktatury musi być wtedy :zlikwidowany.
uHistorja przecież zawsze się powtarza·', nęli u steru okrętu państwowego.
I dlatego wszystkie państwa europejskieo wc;ze
śniej czy później, muszą powrócić do ustroju

radykalizmem. Mussolini jest typem dyktatora, który umie wy~zuć potrzeby i interesy na
rodu włoskie~o, oraz potrafi je należycie za"
IPokoić. Jest zatem politykiem realnym, do~
,konałym organizatorem i twórczym rządcą.
Dzię-ki tym jego zaletom, państwo WłON
skie otrzymało praktyczne i ręalne reformy na
wszystkich polach. Nic dziwnego więc, że fa"
szyzm jest we Wło~zeeh silny i jak okazały
ostatnie wybory powszechpe g prawie 95 proc ..
l udnośc.i stoi murem za Mussolinim.
Swoją popularność d~ktator włoski za"
IV dzięe%a także tej· okoliczności, że· umie pa ..
rzeć 8zer.oko i nie· zasklepia się na partyjnem
!: odwórku. Gdy potrzeba f potrafi tępić i ka~ ać surowo wszelkie nad użycia i to także w
obrębie swego własnego obozu, ':0 jestzja"
wpływi)w państwowyth
wiskiem bardzo wyjątkowem i co powoduje,
że dotąd nie wytworzyła się tam żadna opo\Vy!no\Vl1i;1 ilustracją kryzysu gospodarlniej. t.leś!i monopol mógłwpłacic o w tym.;:mle
zyeja w jego partji.
czego jest spadel\. "konsumcjF tal-dch al'ty:' siącu do skarbu 30 ~ilj. zł. tyl1{Q o 10 milj.
Zupełnie odmienna od innych jest dykta kulów" jak wyroby 1110110polów sp~rytusowoemniej niż w tym samyrt! mieJ:Jiącu r. 1929 to
tura bolszewicka w Rosji, przedewszystkiem go i tytunio\vego, na któl:e ludzie WY;idają os· stało się to kosztem ograniczenia wydatków
'dlatego, gdyż opiera się ciągle na radykalii ..
mje i dema~ogji, eo nie xwiastuje iej długiego tatnie nieraz gl'QSze, z uszczerl:lkienl innych in~estycyj;nych i innych, któl'yeh l,lie można
żywota.
'
,
ważniejszych dla organizmu potrzeb.
zaniechać na Czas dłuższy.
.
,
Jeieli "fil Rosji bolszewizm' w formie o"
Ogłoszone \v ostatnim n-rze "Wiadomo
Dochody monopolutytuniowego w tym
becnej może isinie:ć jUi: dłuższy czas, to oko ści Statystycznych zesta'wienia dochodów i samym czasie zmniejszyły się ~ okolo53 mi1j
HezIl~ść ,.t~ Lsle~y .tłó?"acf.Yć sobie wyją~ko~ wydatkó\v lliullopo16w pailstwowych stwier zł. odo 46,6 milj. zł. przyczem jednak wpłat:l
weWl warunkaml~ Jakle są we wschodfileJ Eu
..'
.'
.
ropie, al przedewszystkiern ciemnotą i brakiem l dzaJą bardzo silny spadek wpływow tych I do skarbu pa'ństwa zwięk.szyła się naWet ~
zmysłu politycznego u olbrJLymiej większości l najbardziej doehodo\vych dla skarhu przedd f \ 29,5 mi1j. zł. do 33 milj. Co nsią.gniętoprz~z
:.ludu rosyjskiego. Nadto zauważyć trzeba. że I biorstw. Dochody l11onopolu spirytuso"vego
:1 silnę redUkcję wszystkich wydaikÓ"w.
l}'stetd'"1:>olsz: wiclti :Wytępił..zupełn~e in.te1igen~ I;O.iesiąCu lisatopadzię f. lQ29\vniosły prawi~
Jeśli dodamy do tego różnieęz podwyz"
eJę rOSYJską 1 dla braku teJ ze, moze Się trzy" r;
• •
'.
' .
~
.
mać długo na powierzchni. Wo~óle każdy ra u3 IDlIJ. złotych a . w tynl sa~yrn mleSl~CU .r. szenia cen, wyrobów monopoloWY'<;h," to spa
dlkalizm nie lubi inteHgeneji i widzi w niej l 1930, przy podwyzs.zonej cenie \vyr(}DÓW fwod ,1 dek ich "konsumeji" jest je$z~ze większy~ ...
slus,;nie zresztą swego wroga.
, I ezanych, tylko 37 milj.zł. czyli 030 proc.
--..f)l~
Co się ·tyesy ·wreszeie dyktatury, jaką _ _ _ _IłIl.III!!l!I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iIlIIUrlllllllluBIII- - - - - - - - - - _ - mamy obecnie w Polsce, to niewątpliwie wy
kuuje ona też· swoiste cechy.
Dyktatura ta przyszla do skutku, dzięki
poparciu stronnictw radykalnych, jak aoejali..
słów i wyzwoleń e6 w.
o

i

i

II

Dalszy spadek

tI

o

I

DalsIew zjawiskiem charakterysŁyeznGDl
jat to,ie zamach stanu w maj~ 1926 zor.i!a;'
nizowali ludzi, którzy w czasach zaborczych
pod panowaniem rosYJsldem, byli zwolennika
mi Ikrajne~o radykalizmu, należąc do obolltu
·,oejalistyeznego t. ~w. frakCl:ij rewolucyjnej (lu
dzie :& placu Grzybowskiego). Nic: dziwnego
więe.. żę dyktatura w Polsce, opierając się na
tych elementach. nie zerwała dotąd całkiem
:I radykalizmem.
Dlatego brak tu nierax xmysłu rzeczywi.toKi, dlate~o też w okresie tej dyktatury nie
prseprowad:r.ono u nas dotądiadnycb waż'"
uiejszychreform ..
Nierealnym jest przeciei: program . fede·
racyjny, o ile chodzi (, IŁosunekPolski do
Rosji i Ukrainy, gdyż Europa kształtuje się
dziś na zasadach narodowościowych. Dlatego
'Wszelkie unje nę. wzór dawnej unji litewsko'"
polskiej są w dzisiejszyeh czasach zupe.łnie

~1;J.i~/~,\'j ;~~~aIDe.
,

l,

, Zresztą Polska współcźesna powinna wy
cJąg~ąć"odpowiednie nauki z błędnej polityki
zagr~ni~znej.z czasów prJ:edrolbiorowych i
pOWlnUa Iliiećwzrok swój zwrócony oazacb6d,a,.I,lie na wsehód, tem bard:z;iej, że na
zachodzie lAię odzyskaliśmy dotąd jeszcze
wszystkich ··ziem rdzennie i .etnograficznie

Próbki stylu

posłów

i

do niemieckiego' ReIchstagu,

Wiadomą jest rzeczą, że z trybuny par"
lamentarmejpadają czasami takie "kwiatki
krasomówcze". że a:i.: uszy puchną. Niedaw-

no temu dwaj posłowie Reiehstaga niemiec"
kiego wybraH ze sprawozdaństenografiezllyeh
parlamentu taki "bukiet elokwencji":
Oto. próbki:
W związku z debatami nad ustawą o 10cłuonie lokatorow pewien poseł . użył w swej
mowie takiego zwrotu: .Ustawa ta jest dziec
kiem lttó .. e przyszło martwę na :świat' a któ
re w,;a.z % wodił ",,,lewa si, %6.. miedni-ey.
W Reichstagu toczyły się gorą.c~ dysku
je z powod.u i~terpę:l~cjił d-:t~cz!łcej losu pew
nej slużące) ofIary wl~lk~uueJskleg~ dra~atu
Interpelujący P?lIIeł ~o~nł. .PanoWle!. ~lon~c
pf.)du'wagę ,moJą. ~łe~, ~UI%ę,p~zyznacf ze xu:
rodziłemdotą,d dZlecl f Jednak. . Jestem w moz
. ilOŚci wczuć się w 'dtachowy &tan \HS,iedzionej
dxiewczyD)....
,
Socjalistyczny poseł oświadcza w swej
mowie! "Mówię tow9zystko. nie jako ,socjali
stli ale jako człowiek,który patrzy otwarte"
mi ' oezami na świat".
Nacjonalistyczny .posel rozpoczyna IWą
moWę od słów: "Pruski rząd w swej głupo'"
cieli ••.. Przewodnieząey pn:erywa,oiwiadeza"
ją.c, iż oglupociepruskiego rządu mówić nie
o

o

. ,
wolno"','II'
. .R6wmeżw· sprawach wewnętrznych nie
Poseł C. w dy.kusji Zi posłaBką T. woła
~ldać dotąd. iadQyehrealnych projektów . re..
.
"Nie
pozwolę. aby mnie tu gwałcono!..
form, tam zwłaszc:za,· gd~ie są one konieczno~
Oto jeslcze parę kwiatków z dy3kuliji u
sdą. .~ułprzykła.d w $prawie konstytucji. w
'pIe wach I,Ołpodare.zych~
k weet)! aamorsądowejitp.
.

polskich.,

-- »Na&za hodowla nierogacizmy wisi jepowietrzu, •. H ,
,.
.
"..Pr2yszlość
niemieckie1. młodzieży
x.nłljduje się w rękach nie:mieckieh kIÓW •••411
>ł W tej nliejsc.owo:ici świnia jest .at
u
k:ą: biedaków ...
.,
- "Wzrost ludności na wsi rozwija się
normalnie. Zaraz panom pokażę jaką. drogą"."
,.Nawózi u:żyźnianie dla ra'cjomiln:egospodarstwa wiejskiego, są tem, czem dl••ta
rożytnych greków byly.nektar i a:anblozja•.. 4C
-nTen projekt 1.lstawy, jes~~,romną,
glistą. którą Reichstagpołknąlwhrew;, ',...la·
.nej roli•."
."
'. '
~PartjekoalicyJne ......... ,68; to'paadźyŁy
ba ciele narodu, Łkt6re w'ygrzewl:lją,.ię
pod
po,dmucham! .rządowego wiatru.. '~ " '.' . .,..
. . ~ HI cói:naID . przyjcl7iez, tejo. '., Żet' %
pn:.odunlamy pi~kńy front, Nzeli ' o'ż tyłu nie
Irnamydobrego powietrza:." .. '
T,aki je,st' bukiet kJ'a&omóstwa niemiec'"
kich parlamentarzystów .' ~ któż 'pokusi się o
\1łożcnie podobnego z pol;lpisów nafSzyc:h:do ..
taustych suwerenów?· Mowy 'naszych' Mioteł.
Dolej, Srok czy . SzepieH wytr°Jtymuj-. .chyba
konkurencj !ł,III.
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.L~tezcigodne~o probos!eU w sprawie orderów

głlot

Nie bito i nie poniewierano
dnośc ł ludzkiej

l

Walązłeniach:

i

pruskim, rosyjskIm

..

zustrfi~~(kim

. . .Ks. prałat dr. Liss zalnieścił w "Pielgrzy ! liAmy do kościoła.
li
.~ .,
. 1h .
'l' .
' l
W Katowickiej tJPolonjiU pisze
awe:.· z dn. 1 •.. r.,) następuJący· 1St:
l,.
Po Sli011czonem nabożeństwie wyszedł.
pro.f S.tanis ław Gra bski po d powyt
. .' 13rło to dnia. 26 lipca 189z, jak w Bochum ! kQlldukt na cmentarz, a obermarinepfarrer 2;
szym tytułeln co nEst~puje:
oOVrawialiśmy pogrzeb śp. ks. Józefa KQester : Ol-derami kroczył jak czarn}! kruk między bia '
Siedziałem w więzieniach śledczych; pru
. la n-Pro~8ta" i proboszcza przy: kOŚciele Ś\v.; łelIli łabędziami, a po skończony~h
modlit- \ skiem i ausirjackiem. Brat mój, sioskal kilku
Piotl'ai Pa:wła,Apostolów,mó\vię "probsta" - wach zwiał z cmentarza i już go więcej nikt bll8k~ch i?r~yjaaió!, I~cz~i kol~dzy uniwersyte.c
, bo·'~ .djecezji paderl1bol'skiej jest to wyższa z księży ni 'dz'ał
' Cy, SIedZIeli w 'WIęZIenIach słedczyeh rosy]"
,
t skich: w cytadeli warszawsklej; na Pawiaku.
,
e Wl 1 .'
Od l'oku 1920 trzy razy zapowiadano mi, Lw więzieniu petersburskiem. następnie odby...
, Bodność od proboszcza,bo "probst'; nosi CzaI'
__ jedwabną sutannę i lu"zyż na jedwabnym że mam dostać order polski, lecz za kaŻdym! wali karę w mQskiewskich .Krestach"', w
sznUrku na pięrsia.ch.Ks.Koeslers podzielił rąBem ,zwiał psianoga w inną stronę Ostatni I twierdzy .Modlitlskiejt . na zesłaniu w Permie.
Bochum na 7 probostw) rozszerzył szpital dla rai fatygo·wał sięp. starosta z N-owe~omiasta ?t~:bs;t~rj~r(!hangieiskuf w róźnychmiachorych i pobudował wielki sierociniec.
q'IDU: od R;uniana sam oehodem1abym· tylko
Ani mniet ani nikogo % mej rodz:iny. prs
Przed pogrzebem zebrało się na~ oknło pl':ZYJę,ł, hoc "to przecież bracia na.si" CO go jaciół, kolegów nie zmUSlano, czy Ito w
50 księży \v zakrystji i ubraliśmy się w l\:om- da.ją,a order zawrócił do,\VarszawY,a jak do zieniach śledczych, czy karnyeh. exy naz.sła
ie, a.by iść do kościoła i odm6wić{tam nie m,ślam 8iędlatego~żemnie przyjął kandyda niut 4° prac 'p?niżają~~chf ,nie. ponię~ier:»-no
~piewają.) ,vig'iIje. -'- vvtem zja·wia się w za- tttry na senatora zlistvnr.. l.
.
nasze1 gOdndo~cl lud zkle Jt nleDlzo~o'l n1e hAllO.

l
l

l

wil-

* . . . ."

krystj iobcy ksiądz, mając pełno orderów na
.Piersiach, i przedsta·w,.ia się jakoi "obermari~

••.

Wssę

ć

Zlef zar wno w

.l"

rurnec )!'

u'"

W'

'1\

...Jakze przYJąc m~ałem, gdynIe CZUję w 80 strji, jak i w Rosji, wład:z.eśledczeł więzienJJl6 zadnego powołanIa, abym miał. razem· 23,- l ne, adminisłracyjn«r. 'W miejscach 'ze_łania,
nepfarrer z Kilonji.sia,dać z żydami, heretykmi i masonami. To l traktowały HPoHtycznycb'\ prleważnie mło..
Jeden z Inłodszych l{upelanó\v (vdkary) ni~h sobie tam ks.Schulz ks.to.ngołło'VviCZ 'I' dz.ież :mad. emickął ?ez ±a~nyeh .oezywiście
."
. '.
.
. . . ~ orderow, oc.b:nac.zen, tytułowI zasług wobec
ma tau1·wyżSZY stopiell) podaje nUl kOIUŻę, Janta POICZYllSkl et tuttI quantl zasIadają 1 i państwa. Wl'ęex przeciwnie iąwnie·pańltwom
lecz nlój"obel'nlarinepfal'rer'~ grzecznie dzię wyganiają djabła przez Belzebuba, z Polski. J tym. wrogą, z pewnym szacunkiem dla ich
kuje i nie przyjmuje. Pó zakrystji szedł szept:
'A. zreszt.ą rozumiem,. że pP.' Ofl.·.cerowie i I idGowośei f .0. d~óżn. iai.ąc ich wyraZ.lnie od p.n:e ..
•
nie ehce 7.akryć 8\voich orderów.
inni zdobią pierś orderanli,że to icb~, oczach stępc6w. krymlnalnychf
\.;VYi:\uvva się przeu niego proboszcz od ś·wiata podnosi. ale mnie się przypomina za~
IDn~a
tego b~ły ~rzyegyny!.1) i?rJ;e~W1a~"
h
czewe, ze znęcarueslę~ad .WlęŹmaml poh...
Panny ~hlrji, ks. Schaefer, z ła.ski Bosldej wsze O\VO ,,\:V as kastet 80 eln Dlng?
tycznymi nie odstrasza od uidei. wywroto"
wielkifiglal'z i dówpeipniś i chwyta zajeden
Mój niedoszły order należy się s-lusznie wyeh 1\ lecz otacza ·rewolucjonistów 'aureol~
ordel~' i pyta: "Co to kosztuje takie coś? (50 p. staroście Bederskienru, bo przy \vyborach męe Zeństw8, budzi ~a.śwżgardę d~ wła.dz p~ń
ein. bing)? .Jł'.thV.Hl sobie chciał też coś podo~ ostatnich napra. co. \vał się co. niemiara.
s2t)WdObWYłCh§,
w. sdzoebrokl~. h. warst:wt"ch lnte~g~ne!f;
.~
~
~
ł
L'
.
,a,o c o
re ImIę pans wa w SWleCI.
bneglQ kuple!' Dusząc w sobIe sIDlech, ruszy
Ks. pra ,dr. lSS, proboszcz
cywilizowanym"
I dlatego nawet carska żandarmerja %a'"
uiechała już w eśmdziesiątych latach uhie~łe"
go wieku· głodzenia, trzymania :'po '.. kilka.dzie.
siąt godzin· w ciemnicach, ·straszemawe śni.,'
Pułlr_ \j\, 19U1HWt -.. łn~oszovv.ski • marez. P1łsudskim
morałnegomęcania. się i bicia więini6wpo'"
litycznych dla wymuszenia. od nii:hzeznań,
tnie
nie
dobrze
·wykonyv;ane~
·zaczął
Ko_ W 'ntJwóroeznyni niimerze .sanacyjnego
porzuciła jako bezteiowe te wszystkie ,.meto
mendant tęSknić do samotności, choć i dy~ledcteH, które n~jgorszą były hańbą ną'"
.,l!. K. Codziennego" druko\vany był obszerona nie była dlall spoczynkiem.
dów pastwiących się nad Polsk4 tyranów!
artykuł. płk. Bolesła\vaWieniav,~y Długw
belwederskiego
Konstante1!O wileńskich Nowo
Pamiętam,
jak
pewnegorazu
skat
sw\Yskiego p t.,)\'Ia1:sz.P lłsudski 'v życi;ttpl'Y
silcowa i Murawjewa.
H
żył
się
przedemną:
,,\Viecie,
że
czasem
watnm i obozo,vem •
Powieszonych w 1884 r. w cytadeli war
to· już wytrzymać trudno. Od rana dCl no
Z artykułu tegocytujexny ustęp najcieszawskiej proletarjafcz:rków Kalnickiego, Wa..
cy Ciągle konferencje, narady, odpra\vy, ryńąkiego, Luviego. nie· bito jut w czasie sledz
ka:,vszy:
QbO'\i\riązko\ve
przyjęcia. Gdzie się rUSZ e, .! twa, Prokurator oskarżał ich o zdradę głów
~,Z biegiem Czasu skutkiem nawału za
mam
za
sobą.
jakiegoś adjutanta. Doszło I~ ną, żądał ukarania ich śmiercią -'- ale ich .nie
i 'jęć,naskuteli: nieustannego naporu róż
lżyłl niEf naigrawał się· nad nimi.
do
tego,
iż
najlepiej
się czuję w wygódce,
. nvch interesantó\v~ politykó\v j \,"ojsl,oInterpela~ja stronnictw
centrolewyeh..
bo tam przynajmniej jestem sam".
II
.. v.:ych,kt6rym musiał· da-\V3iĆ rady, nie!
wniosek nagły Stronnictwa Narodowego, list
profesorów krakowskich zawierają opisy lże
--~awsze rozumiane i rozkazy, .niejednokru ł
nia, bicia więźniów politycznych w Bx:seściu ,
ipo .drodxe doń - nawet nie przy śłed:dwie
nie dla wymuszenia ze~nań.
O tych rzeczach, uzupełniając je licznemi .innemi jesz;eze szczegółami rozpisuje się
. od kilku tygodni cała prasa europejska i 'aroe
Organ.W. Korfantego katowicka ,;:Polo"
To wszystko było celowe, przemyślane. I ryk:ańska. A nie ukazało się dotychczas. nal'"
nła" (Nr. 2246) dQ-nosi:
Ap. Kosh~l( Biernacki obchodził od czasu do lżejsze choćby zap1!zeczenie ze strony odpoczasu cele i zapytywał,. czy więźniowię mają. wiedzialnych za Brześć ~;ad~. Więc jakie
SPGSoby"unieszkodliwięnia
ludżi W skargi i zażalenia. Jeden przypadkOWO wypo w poda~a~e f~ty .~ątPIC.
. .
Brzesciu były obmyślane. Nietylko głodzono V\riedział zaŻalenie. P. Kostek Biernacki wy. I Cisnie s~ę z ruaubłag~ną konlE~Cr;no~clą
.
. .
. logiewą pytanie: -na CZYJą chwałę? - dła
ich, ale zmuszano do kradzenia powietrza,
toczył mu odrazudyscyphnarkęza fałszywe
czyjego dobra? - po co?
.
bo .pod &Ul'Owemi karami nie· pozwalano im
oskarżenie:
Innycho~y
lekarzowizakomuni • •II1• • • •~-~iI·.
1111
•
•
·
ot\vierac okna, kradziono im· obostrzonym re kował takze· o chorobIe s\vego towarzysza.
. .
.• • •
.gulazninem dozwolone spacery, nie. dano im
Za niedoz\volonąkrytykę zakła.du zelżono i
lllQżliwości 'trzymania w czystości ciała,· bu~
ukarano samotnem zamknięciem w zimnej ee
dzono ich ze. snu i zaszczycano",? nocy wizy
li przez 5 dni, z któ,rYch zrobiło się 6, a. w ak
~, chorych będącYCh w opiece lekarskiej
ta.ch personalnych "bohaterzy"zapisali, źe
:iam.ykano w zimnych celach, utrudniano 2a~
·więzień·, był karany 3 dniowym aresztem.
sięgania pomocy .lekarskiej, .trapiono nocne~
H
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naga w zim I"C~iH;._. ."1t• •~. . . . . . .~. .
nyeh eęlach,kazano im rękamiezyśclćustępy !.
ka.towano impasa.mi i prętami~ lżono w ohv
J1III
'dny sposób, bezbronnych policzkowano,. w n~
. .. ..... ..•

mi rewizjami, :rozbierano do

:.:~
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CZY·
s·t
cel, ur2ęćlzs.nO ł!kcyjne .,gze' \. (Zł O h kiem
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Przeleżał

KA.LENDARZYK
Sobota 10 stycznia -.- Agatona"
TEATRY
Miejski: "- Car Pavvd, I
Teatr Kanu~ralny: _.- Dobra \VróżJ\H
Teab Popula~':ny~ - Broadway
T,eab: popula.rny w sali Geyera: -- Hultaj
ska trójka
:1~eat:r

Republika. pirat6w
Księżna Tara·kono\va
Przedwiośllie:, ._..... Rycerze ~iłost,~k
lIimoz~\: - VValc miłości
Dom Lu.dowy: - tTeg o ni.e·vvolnica
.Oasino: ~- Paryżanka
Grand Kino: --- Para"da PaJ'amoun'l',\.;
Capitol: - Pal'adH, ulił::ś ..,ł
OśWiatowy: --. Czt.el·Y li i(·ra
$pleudi.d: - Na Syhh'

ntespo8trze~ony

eo ::raniepokoiło brata jeiio1 który w~ ... ł
d1"swi do mieł~kania brata swego.
Po dost~uliu $ię do wnęb:;!ll ujt~al W
ł6żkn pod pier:r.yną zwłoki %czerniale i 'O'p13
chnięte anajdujące się w stani~· toz*=ła(ł"
Samuela LI'J(;zysława.
Le.iąee fi&\. nocnym -tł"Jlik.u prze:dm1aty
wartościowe jak zegarek, Sllrebrna plIiIlpierośni
ca. ora% portfel, zawjeroją~y dość powata~
l kwotę pieniędzy jak równIeż i brak ślad6w
jakichkolwiek pOfa,nień na ciele LaezY$ława
.1. Wiznł'ra 9.
. wskau:ywab iż aie'Wa się do c'Zynienia t pr~e
Od trxet:h tygodni Sam.el I.łtczysław ł stępstwem i że Lac%.Y$h~w ~marł imierdą. Jma ..
pr:.tcstał przyehod:. dć w r.iedzielę na obiady \ turalnIł.. (pl
_iDłO. iż ~w,.c%aj h:n trwał już od kilku lat~ 1
~-

l

l

Dobry wieCZÓr: - Od A do Z
WIDO\VISKA KINEAIATOG-RA.trICZNE
Luna.:···-- (lanh.o In.uzykant

Resursa: -

od nie

K

We frontcHl~em mieszkal1iu 1 piętra pr::z)'
ut ks. Skorupki i J 2~nlieszkiwal majsŁrtl" tka..
cki~ 67 .. 1etni Samuel Lac:zydi.:.tN_ którv :li~tru
dniony był w fabryce T ow. Akc. R~senblatt
pt%1 ulicy Karola.
Laczyslaw był JUZ d,.vukrotnie ionaŁYf l
prltyczem pierwsza iona mu zmarła, zdruga\
zaś roz-:iódl się przed kilk.u la'ty .i ~d C3'.4!!SU I
prowadxll samotny tryb życia. Jedynie raz w?
iygod.IiAiu w Di.d2ielę bywał na .bied~ie u
brata swego Wilhelma. zamieszkł\łego pr:ley
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tĘ

I

l
!

.......

I

,i

ladomości b~eźące

KUka osób

unU\nęło nle{~hybnei ŚmitJfOi

W dnitlI wezorajSl,ym' !11ies%kańc.y wlłi ~ żonym poh.~ i:no.jduje się. doś6 głęboki *ł.liIiW •.
Rzepki, powiatu łódzkiego byH świadkami tra·
W pewnJ!!:j ehwili s~nie wraz ~jadącyml
gic%uego epilogu. wesołej zabawy, ktory d!iię Zllala3!);ły się na stawlf!!tl w~kutek ciężaru, lód
ki przypadkowej pomocy miej,cowej straży załamał się :i wszyscy 'ViI jednej chwili x'nale ..
ocoiowej, .ie przybrał strws;!myeh form W źli 21ię pod wodą.
postaci utODięcia kilk.uo.s6b w· r%eczce.
Kr::r.ki t<nlą\.:yc.htuły~załodd~i.l slraia
Wc wsi Grabina. W/ola pod Łodziil\ .od- ków miejscowych. który o tej por~.e odb" ..
bywało 6ię bt.lt:::loe wt:sele łl jednego t. tam
wał ćwic.zenia w polu.
tejszych obywateli ziem~kich, na ktoremobe
Przy pornocy narzędzi $traiad1i.ich udalo
cni byli międ"j innvmi malion~towie, {, iW<Ji..; ~ię w$żystkichwydohyć zwody, pnjczf:$'I
dzikowie Janlłla. i . 'IJ\ladaw ł i rna~żonkówie komie utonęły.
Stanisława i Józef "deczorkowie f ich służąey
Władciciel sani i k(~n;. wskntlłk iłtratr ja
Mrówka i Stłl\nisła w P ietrasżt'k
ką pOAiósl ł nie mogt~C przeboleć tego. ud.ał
Po weselu, %ak:tapian.ems~to napojaD."ii si~ do stodoły ~rw4tj gdzie 3ię powiesił na
wyskokowemi. II goicie' pos. tanowHi wyiecha'~ 10jcil~h.
saniaroi na pole.
Nil $ze%c;;5icie po kUku minutt~ch.d.ł się
K('H'iie~ .wskut!@k dodawania
a,l"timus'l.ll i do stodoły parobek, który wioząc wilząe.go
J

Od Admlnistraeif
,Zmuszeni jesłeAmy przepl',osió P. T .. CzY

łeblłkQ'W~zapóźne J1oshłrc~enie wczoraJsze
go :numeru, co· zaszło :t tej l~l'zyezyn.y $ iż pc
lioja opuściła nasz lokal dopiero o godz. 7
mina 15 rano, i dopiero potem mogliśmy za.
czą6 ekspedycjt.

i

:rwały W

gaI?pie_ Nie

z.a.UW~ŻOllO

iż 'W

zalinie '

chleboda~(:ę .wea-o, odciął i!Qod

I&:ltn"r.~

c

oto
Dwb.zamachy:. 83ttlobó;eze

I

fia' ·ław:e . .·8S i··arit Ij,,6~ąduWp}lkow,.g(J~,

'.
W irdu wc~oraie;lym.~mi ••~kani": "la
Ilu.m prJY uL Miodowej 4 wypilapewnJl do
z~ jodyny 32·1etniłlMari~ LłwąnqO'WI~a~ We
zwaIl1 dodesp.~rantki· lekarz P&I:Qto",ia, po
po uą:R:ieJeniujej p0n10cr,pozoshrw·il ,ją ~a
miejscuw<;$tAPi. ·wzglfdniei'dawalrdaj.....

.Str;,;~ł.kMiec"'y8ław. utod~~rrfw War..ł. tysiąea':dot:y:eh f%bi_gt.
$:ta,..i,6 mOre" 19061'oKu, .:lo$Łałw 1927ro'!1"5tr~ał.klJJęty :tolŁaJ dopu;:ro 1'3 pĄ\z"
kuweie1oł2:,.do 1 kO~p'anji28p•. >btr:t. K~.. J! d.:adernika t: ub~ pod~zo'$bY.tności w" ~ot::1;tL
·Di()Ws~c~MPoprz:lśclU:,. / prze$lkQłelU~fj
. W ~n;u WCZQr~lszym~tr'Załek '9' f:v~l~Cl'Y~'
przydł'lelo1l1 z03tał Jako'o4łoblsty"pOc:r:toWY . t~ sław zQslaQł llala.'ł!\tte os~~a:rzcmych Vlo1skowe
trzem, 'ofj~erom ... rezerwy_o ·pr%~bywajli\cJm tł ~c Sądu Okrę~owelio w Łodzi.
r;,m~Po}llf~?el'flz-machu .am~bÓjlf'łQb,ły wrazzpułkieana ćw~czeniachwobozi(l: iet fi
Oskal'ź,ony przyznał.się do .W\l:lY.
ulepOrOZU1tllli rna %.lllężem,
•. , ...... ,td~poVYhltu brze1!:i:Ó3kiego~..
H po ~al'adzie ~~b"'Z7tl Str:t:alka za kla:dziei: na l
Prly·ul. . BerkaJołelewicza·'.\VmieSl<k.·.·I' . . . 'W>~piu2~ .wr%eślli~.r... ub.~ będąc .'''1 j~ rok \v!ę7.~en!a, za de:.terc~ę, ·zaŚrÓ'WJllĘ.;i n~t 'l
niuwł~ulU~m.;po~H,l~iłr:\ .. ' zamach . $iui1C)bójcz,.dy,.po~yel1 p~r.·re.z.flJałkowskxego . L1.1:Clu~' I."ol~ Wlę.tll.en.1a. "a, ~robee 'lbl\!::9,U
p~t!,e.~:rtę?liJ,t\'.:t
1

·36·1\ttIl.iafł-ełt~ •. a~łko:f.t,. za:iywającwlqkszedj szaf n:!ie.łZkalącego. na.kwaterze W:SpOl~101 z
~;ą~. ska::at po':~:sądne,~?,(~ ;lł? 1. r01i~ 'WY~'Z.H~~la9,:f1
dt;llly Jodjny~~,ez~ł\,nylek:arJ;pogotowiałpOl por. re:t.H.err.oan$~nl l p1;>r. t!!z. Ga'JeWIC,zem,
z~hczenl.ern ares·?tu sle:cl.'~l~O od 13 pa Z,d'i:\etr
\ld2:ieleni~:łflie,\V~~el',ip.omoCYł. przewió:d de'·LStr~alek.kledy Qflcet6.WI~. po powrol:ae z
nlka r. ub"
..
spęl'tUltk~,>~P~&plt.la.'
. .' ...•.. .' '. . . . .•.. 1 ćWIczeń nocnych po!ozyb Sllę
zabrał
Podsądm"f ;U,Z
PrzY:t::zytH'.~u.. ttla(?~U:lam~bójez'i()br~k ... IW5zystk~ln ,tn:.em, v.~ynliell,io:r.lyn]
bu·1 niu
$(Qdk6w)d~ i1eill. (a) '. "
".
..
'.' łv .ip()dtu~, l Plenl~d~~~

.eOZWÓJ" Sobota 10 stycl!l1ia 1931roka
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Wszystkim, którxyokazaU' wlp6łcz.cie· i wzięli ud'&iał .. w oddauiu ostatniej pesłuii odprowadzając;
wi.eeznego IPoc"ynku ukochaD.egoMęU, Ojca i Brała
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miejsce
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I

w siLczególności J.E. Ks. Dr. Biakullewi Tymienieckiemu, kIlO prałatowi Kac!:yńskiemu za serdeczne słowa pocieszenia nad
Rrobem. ks .. ·kanonikowi Naaierowsklemu za ostatnią 'posługę na łożu śmierci. Wielebnemu Duahowieństwu, Dyrekcji,
Kolegom i Pracownikom Elektrown!Łódxkiej oraz przedstawicielom Kasy Przezorności i Stowarzyszeniu Techników 1/;8
serdeczne pożegnanie zmarleaoł krewnym, p'tzyjaciołom i znajomym składamy z głębi serca płynące .Bóg &apłać"
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Sakramentami,pruiywu, lat 19
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WyprowacHenic . . h nam zwłok odbędzie się dała 1.0 stycxnia z domu iałoby przy ul. Kilb\skiego 135 o
słodxinie li) faDO ~ k(łś(: _ • _Vi;. Krayia na lu,bożeń5łwo tałobae po którem nastąpi eksportacja na stary cmentarz
o(

_toli.k~

. Ma-~__ te

ob

I'. . iy

x-apI'aeq p~zJjafiól i k-o!q.ów :m1ulegopoaostała w ~bokim

ialu
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t' rZ\Jtr-zymanie spl}itnego
J

dO.

WSk~ -~ zamieszk;qle.

zwazy,
Iż mimo tajemnicy i czu.jności straży
O biciu. RoUisona niechętne osoby

Wieść roznoszą i może wynajdą sposoby,
Oczernić przed cesa.rzem nasze czyste' chęci,

Cieślik, bez miejsca zamieszkania.
W toku bada.niaCieślik przyznał się, iż
od. dłuższego już czasu wyłudza pieniądze
od różnych ludzi, przy:czem obszedł już nie.
lual wszystkie miejscowości wO.jeW?dztw~7.11
przyczem niejednokr.otnie, "rybleraJą.~ slę l
na wieś, przY'wdziewał sutannę kSIędza.
Ponadto zatrzymany p,rzyznał si.ę również
do dokonywaniaktradzieży, przy sposob no·
śCi uprawianej żebraniny.
Po zbadaniu zatrzymanego przesłany
on został do więzienia śledcze!!o przy ulicy

l .
~() i KoP,ernik&.

żadnych do
również nie

O I Niee~-:::-senator

I

a.by wylegitymował 080na widok munduru policjanta, uSiłował zbiec.
ma.ny..
r został,J:' jednak zatrzy-

hniktl, który -

!

AETUAIJA1

III

sprowadzeniu do wydziału śledczego w Łodzizatrzymanym okaza.ł się 25-1etni Józef

po!<'tprunkowego~

Przy zatrzyrnanym. osobniku
kurnelltów nie zuale~lono~ . jak

•

-

W dniu wczorajszym zgłosił się do ko. ~ciola parafjalnego na Chojnach jakiś młody osobnik, który podawał się za pogorzelea z pud Kalisza, prosząc o pomoc materjalną·
Ponieważ do parafji doszły już PQ. głoSki o jakimś oszuście, który wykorzystuj~Jc dobroczynność ludzką, jako pogorzelec:,
d?puszCzał się kradzieży, przeto za-wezwano

t~

)
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łJ
OSZU8'.
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Jeslisię temu śledztwU. prędko łeb nie skręcL
'te

*

Wiesz ty że ws~elka .władza. od Boga'l~':.:·C::i=.dzi
Gdy władza kaze, mIlczeć Się godzi.
'$.'.' -,;, • "
..Ksiądz Piotr
'.
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.1;1. ki
ład
i
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ł
mó
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JUN-L o w
zQ c elłp:!! 11. 8
W ł :ze J J .

I ..
.
I Bóg czaSem daje władzę
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_ Senator (do księdza Piotra):
Znasz ty teologję? - Słuchaj, teologu!

chał

fV

_

ręce. 2ł~go .ducha!
A..]Jlu:kleW1CZ .

(Ul Ma Dzia~

Nr. 18

"uhcę być p"O

art y prze d' ikie be t je"

iezue dzieje' bezrob tne o w

Tr

Jzc.:tególny list otrzymał zarząd wędrow"
nego. e~rku Sarrasaniego. gdy dawaJ prżed ..
s~awu~rlla w Kolonji~ Oto jeden z mieszkań
&tów, tego miasta pisał:
• S.zanowny Panie Sarrasanif
.
Pozwalam sobie niniejszem, proilić Sz. f
faDa t czy nie po'Zwoliłby .mi dać . się pożreć
1=".r;~ez dzfkie %wierz~ta % pańskiego cyrku.
: . Ch~iałbym najbardziej być wpuszczony.
dO ~la~krz: lwamI, lub. tygrysami i tak dlugQ
z nIem l walcxyć,aż mnie pokonaj,,,. Ił
W dalszym ciągu listu donosił niezwykły
amator, Iż jest bezrobotny od dluższe~o CZ8.
,5\,1. posiada żonę i dwoje dzieci, jest bez środ
~ówdo życia i sądzi, że po jego tak ol'ygi ..
Dąl'~ej śmierci .. rodzina jego będzie wreszcie
~iapezpieczona materjalnie.
' ..
, ,. Piel'wsią· m'yiI, tychfktóuy otrzy.mal1
g", list, bylo, ż. pis"ący· jest obląkany. Sle:d%
M

OSO li

skutek

two, jednak wykazało z'1pełnie ~co innego~
Oto tell, który chciał walczye z. dzikiemi
be$tjami jest przy %upe:nie %drowych zmydachj doprowadzony tylko do rozpRczy n t ...

l njl

Prasa, dowiedziawszy się o WłutYltk~e~
wy.t.rala się omieszkanie i pracę dla 1ł'Jj~do

.złego

samobójcy.

dzą.

,Od WIelU miesięcy beA!:robotny mieszka

%

rodZIną. na poddaszu w jednym :z: domów
przedmieść Kolonji. Próbował już wszelkich
zajęć: miał sklepik. SPOŻYWCZY. .był. korni woja
źerem,robotnikiem:ale nic mu się nie udawało

Je dyn, jego ostoją było jeszcze mieszkanie.

.1 ~~o p.wn~go dnia, gospodarz na tej za
sadZIe, li: dom SIę zarysowuje, wyeKsmitował
~o z poddasza.

Ostrzeżenie.

Wtedy to wpadł w rozpacz i mipi$'allist
z aie:zwykr, propozycją do cyrku.
Historja skończyła się szczęśliwie. jak w
amerykańskim filmie.

Chcąc nabyć pros:lki cd bólu
%

•

gatkiem,. "Migreno .. Nervosin" 2. wraeajcie
uwagę na opakowanie i odu;ucajeie u·
porlzywłe polecane proszki łudz;ąeo do

ETA RF ZA K BIETY

złośliwego

1'10"

KOGUTKIEM '" stMi2reno.. Nervo"
sm" należy ządać takowyeh w orY:1iną.l"
nych opakowaniach GąseckiegOł %'nanYflh
od lat 30. Przy zakupnie proszków z· wKo
wy

naszyeh' podobne. Oryginalne opakewa..

nowotwora

ni. po 5 p!'oszk6w . . -

pudeH!{.Ą

75 groszy'

.. ' . 1'flez'wyldy. c!ek.awy wypadek zdarzył się, 1 długo czekać; po kilkutygodniaeh

już przy'os'tatnlo W'~ Berhule 1. I'lośnem echem rozszedł ~ brał glol chorej normalne brzmienie zarost
si~ę. po ~ałym świee.ie. Oto pewna młoda· ko Ił znikł z twar~y klatka pi(f!fSiowa odzyskała po
hleta ::rauważyla Jednego ranka niepoltojącą przedni wygląd. Kobieta wróciła do swojej .
z~janę w swojej twan.y, k~óra nagle :zaczęła
pGpf%edniej kobiecości.
się,,i)okrywać bujnym :zarostem. Gios młodej
niewiQsty. też dziwnie lilię zmieni!, przybrał
Dziwny ten wypadek tłomaczy na\'lka. 'fil
OSObYf dla których ;>r!:yjmo~~ai.<
zpęskie .bi:::~ien.i,e. ,Górna częś4 tulowia po-,' następujący. sposób: Gruczoły pł~iowe. wpły
pr. o~:r.k? sta. nowl.'. p. e. w.' ną tr. u. dn.QŚć,.
,0. g
. ~~. :
k.1'~lł_,:się,:włosami, straciła kobiece kształt,., 'wają
ulrzymańie pewnych specyficznie' ko
utywac proszę:k ~,KOGUTEI(,'J",MIQRE" ..
i)t:;zybra1a.' w,yglą,d klatki piers~ow~j 1'Dłqąęgo:biecy~h, czy~ęskich. cech.bu~owv eiał?l.Gho
NP"i\lEB-V05IN.w. :f9:rm ie ·tabletki$ '()R~,
. "'zd,ró';Veg(jinęiczyz~y,' .• •... .. . ,
re "'gruczóly.ppwodują z.ab~rzeIlia"w.,rg~nii~;'kowa.niupo20 tąblętekw··pudełklll~··C.~:
Nieszc2:ęśl,iwakobietaudala się
l~ka miektóry(:h skutki:errije.stwł~3nieowe częśna> l·~ł. 50.gr. - Ządać tabletek ,.~., ..
rza. bł~gająe gOj aby w jaki.kolwiekspesób
ciowe masculinizow'anie czy też"" niektórych
tek MigrenorNervosin".. w o,ryginaiQ,!
pr~ywródć jej. dawną postać~Lekarz zbacł,aw wypadkach feminizowanie. Z, chwilą gdy .t;ló:i:
OpakowanluGąseCkle~o#':
ss,. bardzo grt1~tąwnie chorą stwierdził, że chirul'Bil' u\Volniłgr~cJ;ofy pld0'Wepaejeotki r
- , - . - - - - _ . _ . _• •
ciorl?i cn~ na przewlekłą chorobę gruezolów od ni-epoi:ądancgo nowotworus organizm mIg·.
p,łeiowych, na których uformował się zlośliwy ,dej kobietyz2czl\1 wracać d.onorm.alnetifo ..ta,
nowotwór,
nu
Dziś zapomniala już wdzięczua doktora
Postawiwszy djagnozę, podjął' sięlekau3:
operacji, uprżedziwszy jeclpak pacjentkę; że wi, a siczęśliwa pancjentka o. pn:~bytej Ilje'"
jest' ona bardzo ryzyk.owna ' i trudna. Nie:zra dawno operaejl jest po dawnenu.1 'mkodą, pel PIOTRKOWSKA 84.
Telefoa··· U8-at
lU' życia kobietą, nie przypomin,ają,caJ, w ni ...
żąna ten~ nieszczęśliwa k.obi~ti:izgodziłll się
czem brodatego mężczyzn,_ na j_kiego kilka
%la niębczpiec:żny zabieg chirurgiciny,
Qper'arcja Qdała się jedn.ak i nowotwór miesięcy temut8Iyglą.dała.
zost~łus'\lniętYf i,ciu chQrej nie gro:tiło nie"

na

m..

do

Dr. med.

sz i

i:cz

l

lie!:pi~cz~ństwo.

)ia
il5"ft1I?

,

lekarz-specjalista,

ł

w e_~robach kobie~yahi p.oło:iaict.~,'

rezultat operacji też nie trzeba było
,
e
,i
f

:EDGAi.WALLACE

a

G"ł..O';"

l ,.

~

Jf

'n),an,e,~l~~" obrachowanYlul wProwad~enie w
}j~ąQ,kogoś,kto kręcił się· 'w pobliżu,a wiemy,
zek.toś'b~rłw domu tego vvieczoru~· Czy to niFJ
pan~";hyti .
.
• Mich~,:ł .skiną.łgłową.
~'Tak?N6~to ulzyło mi.-Miałamkilka
stras~Ilych:minut "'~ t.ym' ciemnym .' pokojU.
Ogarn,ą.ł.m'ńie)ę.k, że tobył,- za\vahała Się,

.

ó~~w. ~e.• ··.:;:.~;j.

I ciarki

na saro!J'\vsponlnienie tego.. NIe mia:" zrę.cznie, ~bardzo dohrym,pr,zyjacieletn;\v
łam nigdy pojęcia, żeby małpa magłą' byćsprawach'finanJ30wyoh:'Pólul;dł'mnie;f~y1ij;'
I równie zll?-yslna.Czasami, kiedy Grz'6gorzby myoddawna jtiz w bardzo .ddbr'Ych, ·s.tó~~
I wał trochę podpity, wpuszczał. Bhag'a, do po- kach towar.zyskichz sobą·'
. ,
' koju i kazał mu wyczyniać swoje'sztuczki!
~ Czy trwa to i nadal?'
.
Wie pan, że Bhag zna wszelkie
malajskię
-N:ie>Zerwa.łam z, Grzeg.or~;ern.
Dom
(~wiczenia z nlieczami? Sir Grzeg'orz', obstalo- swoj od.dałs.nr.. \Y' dzierżawę '1 jutro wxjet
.wał dla niego' specjalny, drewniany miecz i dt&.m z CuiChester" Biedaczysko pan .Foss!
poprostu strach było patrzeć, jal{ ten ~Qtwór ~rzekłaze łzami w oczach. - Gregorz. n.ie
wywijał nim dokoła swojego łba!
!Michałwlepił w nię,oczy.

. ,

-

a.,.

fPI,Z&:o.·. '.r.z. a.'.·,k
a•.•.b.
n... : . . o.
r.. zew. C
. . hYb&. G....r.z.e. -..
'.: __ p:p.dejrze~,am . wszystkich . \vog61e i

~Czem sirPen.nejest dla.pani.t ,~Mi"

Ztyoollęła się.
cnał zapyta~tal{ obceso'wo, ze,: a&'~a'i'~~!eąi,
- Nie, w każdym razie nie wtedy. Wi-' ła się.
. . . . . . . .. .... .. . . . . '. ~... ' . . .... .
działam go, oczyw-iście. Przech,odz~ . , mnie
- Był'przyjacielem; ..;-:-pzekłn~: dość' nie'"

r a. [ II.
J

•

Nie widziała pani Buaga'l

49

.- Pan musiał podsłut,;hać naszĘl rOZffiO\\'ę w c.q.wili, gdy żegnałuJn się z nimt - odpa
·,~ił~.~Otóż nie zapraszał mnie wcale. Był to

:Bią'ag,?

Elf".'" ,

, Wti ' ' ' '

l

Ach,

więc,

Bhag umie

włada tE

~.:a.e;:~,p.ż~n;:a~.~~.w. ,ia. dał. mi to samo.,

mie \

ale my'

wywijać. mieczyskiem.
go WiZ1st klelo.

--o, tak, umie

aikOSO.ws.zcżeióln9ścl;'~ rzekł M1Cha.ł.' ·.-..-"GrzeS'or~ nauczył

zrobiłby tego, mogę poprzysiąc! W nirnjest
dużo blagi, ale w gruncie rzeczy to tchÓ'rz, a
chociaż zroajstro'wał w życiu niejedną

\~~:~e.cz, :;e:::~~jj,wsze

do

pchvor

br<l.dnYC',h s. w...Yeh

-,l'!aprzykład, jaką· POb;\~~l'n~ I:ze~z?
Nle zdradzała chęci do wYJaśfi,en, ]edn~

o

I

I

I

.Tajemnicleplemie:, którego ni
D.okol_ S1U:,zytów najwy:ian;ych gór iwia
.. ~ wiecznie osnutych welonem chmur HiMalajów ~ krąż~. li81.ne podania i wierzenia
Tubylcy, nazywaJ_r.y fiwe gory ..Dachem
Swiata" f opowiadaj,s że te
dostęp. nClJUłjwyźsze

bronią
Himalajów, z

je exe"epów

szczyty

hinduskich

wieści· "O tajellOnie!uu~

krąią·· fantastyc%ne

widział zl

plemieniu

lud%i~.

leszkuje Himalaje
nę skalv, z xC! której dolatywała rozmowa -

",.nieżnych

nie bJł~ tam jui nikogo .. Znale:tid:r1'o jednak:
n& śniegu ślady bosych stóp. c s:r..e.roko .ro:nt8;
wianych paleach, świadczące, że Istotme byh
tam jacyś ludzie
Ludzie, który eh nikt dotąd nie oglądał •. ,

Nikt ich nigdy nie wid~i~lf zamieazkują

niedodępne skały. i $ą barc;b:.o
tw.d:Hwi,_u:ielcająe przed. innymi ludzmi.

olii bf;\wiem

bogowie

. 1t~ór,~h. np._ Mont Ewerest dot,d .• ie :zo$tal
-pfi:~% czlp;w~eka zdobyty.
1 ajemniczość; jaka otacza llliexbadane
pedniebne IQdowcami i śniegi:~m pok.r,tezło ..
my skalne sprzyj. powstawaniu fantastyc:a: ..
Ay.h opowieści ItldoVt Ył;.h) których nikt nie
.prawdzi.. .
OltatAio wiród :lamie~n.:kuj,eych· Himala

nie

,.

krajewcow nic

Opowiadaniom

daw8tto

W'Ull'y.

. Obecnie jedri~k znajduje ()nopotwierd~e:·
nie w· relacjach t~rystów angielskichi któr;ty
w .zasie karkołomnej wyprawy w góry na je
dnJm :p;; .noclegów w pobliżu lodOW$!ÓW ulły~
lSxeli r.0zmowę "śnieżnych iudżi u ukrytych 2a
skałą. Gtos i~h diwięczał niemal :te Aieal'ty"
kuł9wanie ibyl podnbny do.~. gdakaJlia kury
Ki~yzaCiekawieni anslicy rzuc.ili się w &trow

PIOTRKO SKA 152
....

poleca:
··-~odne i dę)bre towlr·, Da płaszoleda_ie,
Na
rnłtury męskie i palł3*
Futra z \\i araJ. Polskiej W1t wórni U~ J\l.... oł"l. ~1. 1"
., .Duty ybor
Duły

!

li

Dwaj i~ndarmi chw)'cili się wreszleie dow
dpnego podstępu.
.
Oto wsięli ze $obĄ na wyprawę wypcha
II
ąego królika na kółlc.ach, takiego, jakim Dt
_11I1I1._ilil._• • • • • • •_ _ _ _ _ _ _ _ _• • • • bawi;!\ d z i e c i . .
··Umieścili go wpe.nej alei,·· w której
zwykle się pojawiły dzikie króliki i" ~ukałi
na kłusowników.
ł
.. ,..~reszcie tajemnicie auto się· poj~wih.
męża i
ł JeJto ,reflektor. natrafi~na' k:ół~k.~ el~~. lIł!e
Z·łamała
_~atraflt. De:- :landarm~w, ktorzyd0w:clpme
···ZCapetowD. W Południowej Afryce dó .1'UlstliPlt nleoc~ebwanle~gdy% napal'. fah
'ukrywalI SIę w l'OWle. Aufo . zatuymało.
f) Dre.$.łyehaQi. tragicznym wypadku któ
ż,ł tamę;.· Woda. wdarla się z całą tU.eą \'II : się:~ . a . żwnętria jego' rozległy się ·(lwa
'&ymial miejsce· na ł'zecze Bemhezi w Rodczii' postaci olbrzymich. 7.wałów~ r.a hieg'n~c~wt:dłtJź ~'strzaly. ' - po . których .strainieY§' ., %.3P.omocą
itd2:ie .ilnT p.rąd we:: branejrzeti porwał i za- .. -bn:egu drogę... Na· ratunekporwan:tm·· poipie"ł 's:tllurka. pociągnęli%ab~wktku sobie;t":"·i1ada"
topił sanitarkę samochodewEl. w której znąjdc)' s~yt natychmiast motorówka. Ratunek je~nak r jąc jej ruch rannegn ki'oHka. ,.:' .., ,.,
. ~
·wali się: ·,szofer ~naz pani DUllsmuir j jej dwo okazał sięspóiniony,· Nieszc~ęl!Hiwy mąi i
Widząc: to jeden· % kłusowników wysiadł
ie dzieci, :; i S-doletnie.
. ejciec ofiar, d:zielny oficer !l Wielkiej Wojny, l, z samochodu ze stnelb~ w ręku I 5pro.wad:ził
Ojci~e i mąż ofiarwypadkll znajdował się
kpt. F. E.·· Dunsmuir' :ze Szkockiego Pułku Lek i na· gosciniec psa i· dat m1:l ro%kaz~ ~ :
-w,~liw·illkata·strofy n~ mośc~ef którzm plXę"· kiej Piechoty· pod~ wpływem stra$'lnego wy~'l..
._"... Aport,apord' .. ~.. .
."
. &hodziI. Dzieliła go zaledwie od miejsca ka '~padku wpadlw głęboką · . malanchotję
. ··1'··
tej . chwi!i.je~en· .%... e $t.ra%..fla,uw,·.·. $kO~
·łtuU'ofy pr2;cltn;eń okolo 300 mir.. Wypadek
-..c.zyl na kłusowmka l pr:r.ytn:ymał gOjaarugl
rzucił .ię na s8moc~ód i aby powstrz:ymać
I go przed uc&ieką; wlo:i:ył ·grub~· ła$kę pomie1ft..
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szprychy. /
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S~ofer kłusowniczego automobilu. ; pemi-

moto próbował Ufochomić mas~ynę, ahfpow
&trzymaf go -żandarm groźbą, rewolweru i tak.
trz~eh zamożnyehkłusownikówstanę(o przed
$ądew, wstydząc się, njetylkoswego :przestęp
stwa, co naiwnego kawalu, naktóry~ię'w%iąć
j

Jak schwytano trzechkłusownikdw
"ład"e policyjne, VI okolicy miasta Ro
lIbełlel doplOWadzol'lc byty do ;ro-%pac~,. prxez
~mniczc auto klłii$ownicx_, ktorem prawie
7

"'MfiiI

I

co nocy. nieznaoi strt:elcy wyjeżdiali na łowy
i wyrządzali wielkie szkody w stauie zwierzy
ny i :nęcxnie llnikali pościgu.

t.

. ~$gal)lĄ "to.:.

"iii

I

~.1 pani' słueh.ałatychwyznail?· ---zapy
·?leł .Micliał~' .świdrująe

~i~m.·
śeiągnęja, ram:i-on-a.
.'. T

ją.staIO\vYlll· s\vym

• ał(~ z niego był typ 1.-- oto ws~Ystkv~

-

POWl'ÓCiU

•

l

•

do domu.

- ' Opo\-viadaniePen n e 4 a:;-rzekł ~ficłlał.
do Rnębwortłiu ._-- zgadzasię z infol'ma(~jarlli
udzieloneO'li flflH: Pl'ŻOZ rvfendoze. NiowątpU
\vie, kol:iet~1..~ wie.ż.~y J."es.t pO~l~vaną. ~:'!lez5:ł'ze
gorza llH~\Vlastl:l, a tamten jegoU1OSc () el€nr
nejcerze jej mężenL .JeŹeli dolali uiść z zyden!, nlettudno hędzie ,oltn.aleźć· teh. Rmie~lę
telegl·afjc~ne .. za,viadonlienia po \vs.zystkicb
stacJ·ach· w .promieniu d'wudziestu pięciu Uli!

•

l'

"

m_ir

=zz,m·7'SWM+

Znali wszyscy Fossa, choć riie kbył z nhilr na
::;tol)ie przyjaeieIsldej. Na dobit ę hiedy- brukuje, żeby Adela jeszczó straciła l'limfeniec
życia. A propoS: dfa(~zegonie 111iułby pan zalnieszkać tu H uinie? .Jes'terll l~a\valel'em,
.1·rnaU1 telefon, znajdzie tu. jntn \vyygody:pry'. :watnegt) ży-eia; Jakieh liie możeda.e lioteE
Porny:;ł 'p()(i-)1Jał sil: detel{tywo,,~iI pó ca
ifJgndz"innej roznl()\vJe tel_t~fon1czn·e{ .:. ic~ SeoBand tardern, śpęclził tę noeu ltó.ehwo;~th::t.
ft

N azajutrz od sarnego

l'a~la_hył, znpw'u

,'\"

i jutro :l110żetni· ~podzie ....vać się\vieŚci o nie·tl. ;GtHf T(r\y~\i';:; i .prtJ\vauzH dalsze śl(~4zhvo, nie
-- :Jest już ranek, ~ l~zekł Kneb'wOrth. ·\vic:lejednak 7.yskująe.Pozrcja-, \V jf\l\.~~j ~na
patrząc na szarzęj~cy ś\yit. _. Pl'OS,ZQdo rnnie lazł się, byłn ;;.;zczególn:e . rdewYl~aź~~" . tak
Przygotuję kavvy, potmy! zanoeuje
pan
LI prZYłlajnln~·'.; in.::!piro\Yauu :\licilałow! .. ze Sen
fllnie.Tall()wina 7:waIiła rnniH z nóg. Plaw,"
. ł
' .
l '
.
Jr a c
'.va
......
e.
n
..
l
na
d.
Zi
.
.
S
.....•
dt.l;t.:.O
.
.
1.
.
.
.
z.a..
n.l.,.
·:t·'-.·.I
. . . y.,., aiRe, ... u\va
h_ędę lnu~iał odłożyć ją a jak
dzień,
(hva,

-.pow1edzla.la.
Sfyszą,{~ to,. rnoZ~a było sobie
.~,
"~y \v:..eLe d,..;śp1ewae liS.. temat, .}akrozu· . ....,.
.. ".

fi

E

jmiała tę rzekomą, "dobrą·znimprZyjAŹń".

,;._-._ No 'więc, Qpcl\viadał mi, że czasami u- \
l~dzał 'wyprawy w łasy j napadał na wsie, {
.po.riwajęc dziewczęta. Jest taln gdzieś szczep
.~ którym ,są piękne kobiety.· Być może, że i '
;'fi tem też· było kłanłst\v:o,ałe roialaul wraże
~ie;:te mó\viłpa1'wdę. Twierdził, ze:hie dalej
jak rok tettlU, za ostatniej"bytnoś·ci na Bor
Mo, PQl'wał kobietę z pewnej dzikiej okolic.y,
kędy zjawienie się grozi
E:uropejczykO\Vj"i
~~rcią.. .

daH.

~~dl Inć:· 7.As:nół teń"-'J.'1?adek "tVY'wrźe .,vrażeni e

Dalsza

I szeregu pi'

ZaWtt.ich, ~amobo~ezy
Zami~szkały Pr1~y' ul. Kilil1skiego 16·. 12,..
, 5ta.i$ław S2!yman&to napił się w c:elu ł.~.o
J,;~ójciym '\viększej dozy spirytlatt JenłttufQWa

2.niż~a CfUl

dllh~!.11 wczol:ajszym Stowal'zy~zenie
l)t~obnych,: I(upcówi 'Pl'xemY$(Jhveów :,PG1~
skich w Lod,:i l'o~poe;t;ęło l'O~syłallie do \vh:t'
ścieieli sl,;.lcl'óvv łódzkich, zarówno Zl'Sle,3ZO'
nych;-' ~aJ{ niezl'zeszonych, no\vy een:nil( art y
kul6w spoż:y\vczych pier-vv$zej potrzeby.
Nowy eOl1nik l)r.ze,viduje dalśzQ. Zil1żkę
niezl1aczną ceny liasz) zniżkę, już \vy.raźnie

r

zaznaczoną, cen nabiału, jak !llaS!o i jaja,
znizkę:'(;el1 kollser\v pomidorowych, oraz cen
·•.. I')łk
.,'
-'t
r od. Z-r~rl1 €l ...i <- l. f'19,. \V Z\Vlq,.r
.... U z za!;,orl(~Zon.ltn
, .
oln'ese-m SWlą.t.
Natolniast zaznaczy.ła się zwyżl~a cen
w'łoszczyzny,
głównie pietruszId, a nadto
!t,;'wyżka ceny cebuli. Ta ostatnia zdrożała tY
,koło 15 procent.
(a)

Z

ne~o_

~ . . Uo desperata zawel1',wa:t1e zosŁałO' pegcto
j wie rahmKowo , kt{jre,g() !ekarx{ ~:;'(l p;rztiph.t.łi ...
~ ni~ desperatowi źO.' ts?dk~,
,PO,'z08tawił '"re
w
"'t
.5:
y
shmie o,łabion•
. Ul nlii !rllC 1, ',CU.
'
.
.
Przyc~yna rozpacz!i\~. . ego kroku ni.f_
stoał. Qlłuu;ie ustalona. (p)
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t
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'''rEATł\ MIEJSKI
WJst~py K. Junosz,... StłlPowllkiegó.
Dziś sohota po een:aeh najniżł~1~ht . .

.

'
I
I · Dzi~f$obotii.
dzi.::la o 4:

POPOI iOsbdnie Wył tępy K. Jtlllf!!łlty
w
rewelacyjaie wystawfobej

.. Stępowoki~go

Ąg itt~ tor

kon] Ulistytzny znów dostdł Się do
~

.' ~ <lnnt o~legd!lJSZYln~ .'o!~oło gOdZHlY fh~J I yvystąlheUla
•

•

..

I

. wleezof,
wywlado\vcy
POliCjI osobnika,
~ledczej spo~trzegH .iaJdegoś
tajenlniczego
krę
eąee!iro się li .zbiegu uIi('~l{iHilskiego J :tv.tHjo·
,nowej, ~ pliką papieró""j ltt61'e l'()zdaje \Vl'8.'
. eaj~CYlnz pracy robotnikom.
Funkcjonarjusze- zatrzymali owegO' osobuika,któl'y odstawi'ony zostaldo viiJrd.zIaln
śledczego i poddany badaniOln. Zatrźyma nym. okazałsi.ę 231etni Aron .ToSek Pech
, lnan,Z zaWG<lu monter, który przed I)ewnyul
czę.~.embył już karany Za antypatlstwowe'

i

. •

."

'.

,

. .

'

I Wlecz,

~.

t:.Q.dowo.-. sledczych.
."
. ' , .1
Jutro ł iliezi~la o 5 popoł.po. cenild~ ,naj
PrzepI'owadzontt . \IV' . Il~iesz~anju . 'Pech Dl:llJ'cbr~kordowa. ,..Sekretarka P.~aPrM.
f.

Jnana l'ewizja r6w'nl.ez

~. niki.

'*

.11

dal~

!

pozy ty \Vłl I:,: wy, I
(a)'1

nłm~

łłłlł.........
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Z powodu wyjazdu Jerz:ego.. Wc*"_

I . "i.dpO"
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TEATR POPULARNY·

'

sflD6saeyjnYb' udB~oa.dwayJl ~e~!ld~i, 'bz afi

owt rtony . ę ZJe letU~exe a~l' I,~otał
niedzi.la c 4 popoł. i S( 15 w i(l2ei' , Ot~x"Wpił"
Dicdsiałek.
W pełnych próhacb arcyw••oła 'krO'k~
enwjla uZai':atąd. Prsymuiowytł w .my~, L.
sza..

Zbuckiego.

KrukowSld. Bode, i aObro".
w Tlatrz.Mł~isklm"

l r.

WmedEiele o 12 ~, p~.
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Chciała UWłllft!ć
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"

Szetok4il'opiiiillll ,'l! •. aostatec:łnej .mier!;.

i.ł'.:,uu~ła;$ł~,t. d2:h!lł~lft~4ci~ H1;tdesy lBęe:tJcQM
wiJtiej, w t:tlllie kiltu prece.iÓwosób wojsko
;.tych rJrtlt ptcU:.łłU VI którym na ławie ",oakll"
ionycb Sądu. Okręg~Weito 'w cC2et\i.ł'ću . . 1)b, t~
1S:asi,dli~bIU1i,pr~~unysłowe:r

16dt:dywra:z z
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,Sell$It.,jn)',. proeesodawio~e!' m~c"'~rki
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'jtl.ł':-,zrtŚoC!t'.lijy 'fi·.~ti.~ń wC7otalll~Y
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VI Teat~.~'

najnowśzym swym"r.p~Ilt":1
r~akrólh.qluru. LOPffk K~zitnierz I\Irll·ko~
któremu wsukur& idzbt E. Bodo ze IlwJ~
uiezr6wnanyn,li p(.\rodiami arŁY$tów filmOW1ck,
i .świetna artystka 'Morskiei!o Oka, V l1łf&Bo..;·
brcw.ka.;Pozostałe bilety'. do . . na~· 'VI . . b- ..
tde t~awiań, Piotrkowska 14.
.."

.kim wytU:t\pi .w

f

poi1ied:ti~łek:

znaleZIono 11 PeCil111ana nIeco bihuły komu ;
Prs, lihle zap*łn1t..1 Iu.'Ij widoWlllf,:8l1aro
nistycznej, oraz różne dolnln1ellty j instruk ; wać będzie Ste,fanja JarIcowska public:tnoie
I eje, korn]Jromituj~cezatriwnlitrlegp,' kt9rego I~' ~w!et:n~~, f&ztuce
M~)l~a:a. ,,9obra ,w~b.:Zka.'l
~ ()sadzon() vv \'vięzien;u do djrspozveji \vła.dz! gr,anta} dzll:'!~ łobe>t-n ł t'Her.lzH~ia. l p 01'ued ZHdek:
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w Łodzi ul. Przejazd Nr. 12, tel, 151...~1

8&3mot-owe iryjskje
wykładane cegłą C)gniotrwałąf do ogrz(tw.ni~ biur· fabryk' ma'"
gazynów i .Il1ieszkait, epalane węglem, koksetD. tarłem, drz~wem
b at r rl % o' • S Z ~ % ęd n . . ·11 Ż y c i u

Zawiada~iłuu, że . wykłady w następnem . półroczu
Półroc:ulych rozpoezną się" 15 stycznia

kursów

1911 roku o god•• Ii wieczór..

Zapisy przyjmuje
Kanc:elarja Kursów codzien, od 11-1 pp. i od 4-8 y.

Kierow.nik kursów l. MANTINBAND..

illlllllllIIiIlIIIIIIII"'' ' __

_ _I9iIIIIIIII_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

,~ll~,AR

Czythr!tiebyt -zadowoleni zwaszego
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Akc.Hallcll.-Przemysł. Ł.J,BORKOWSKl

Oddział w Łedzi, Ki!ińakisao70,

tel, 100,84

ia?

to kupując tylko wiirmie

CH L

tanista

poleea hurtowo i detalicznie:

1Ił

Łódi. Andrzeja Nr. g
Na skladzicwybór obuwia wlasnego wyrobu, naj nowszych falOnów z materjalówkrajowych i za
granio~nyc:h PO CENACH ZN1·
ZONYCH ł

D!a

atowauyneń

dogodae wa~

l'unai
Q

\

ZAWODOWE
KURSY.' KIEROWCOW SAMOCHODOWYCH

ŁÓDL,PIOiRKOWSKA 111, telefon 175-35

,:'

Kurs rozpocznl.

Jedyny w

Polsce model

PO:f:.uszany elektryczvością

się

I

w przekroju.
ułatwia i proz,śpiesza Raukę

le C

zLoła
świe:ze~o

litYcsnła

SAMOCHODU

specja hI'ykomp h~t

WszeH\te

SKŁAD

dżentelmeński.

Płac

Kaneelatt"ja szkóly zapiły

przyjmuje i informacji udziela
«:o~i:. próc& ni~di.iel i świł\t od g. 8 r. do 8 wiecz.

~------------------~~---

zbiQtu najtaniej . poleGa

Bil' P;I L C .A.PTECZNY
'Reymonta 51 6, teL. 187 ..00

Dr, med.

i

-

Specjalista chorób' skórnych i wenerYc~nych
ul. POŁUDNIOWA Nr. 28

Tel. 201 ..93

. AKt-AD T apicersko-Stolarski ,przyjmuje wszelkie zamówienia, odświeża
nie i ws,,;elkie przeróbki
oraz zakłada lię firanki
STEFAN GABAŁ,A. NAWROT 8

Lecz. diatermią.
Elektrotelapją
od 8-11 rano i od 5-9 Wlecz.
w Biedziel, od 9-1 p.p.
Dla niesamotnych ceny lecznic

.. Feliks
S K U S I,E I CZ
ANDRZEJA 11

Telefon 137 ... 41
Choroby skórne weneryczne i moszopłdowe
gods.

puyjęć:,

9.30-11 rano

i S-7.JOpopo ł.

U ty walcie

wyłącznie

DRUCIANE OGRODZENIA
Plecionki; Tkaniny, Gazy .iedt.
do filtrów .Rabit." do robót be~
tonowyclawyrabia i polec:a

MATEUSZ· MIKOŁAJĆZYK
ŁOdi.

kIlUiskiego 167

T elefoft 191-85

...SZl Cl...

do szycia

nabyć

Najtaniej
:ine.

skóry' w
de;

ilości

mON

kąż,,'

W Spółte SZU"tÓW
PlOTRKOWSKA 79
AL KOSCIUSZKI" 22
Tel.; 158-18
t Spoej 1Il1ność,
detalic:zn3
spnedaż :zelówek trwałych na wodę

SKLEP
KAlIt'HERY ..

Zielonko

Al.. KOSClUSZKl 37'

polec:a: . pończochy jedwt;'

bne, fildeeos skarpetki mę
skie, pończochy d:dectinne
reformy,rękawiczki

weł..

niane swetry, i ponczochy
Cena bardzo przystępna,
oraz przyjmuje pońc.zodly
__a-_B_._________
do reparacji.
~~~,

Nici " arynarz"
. Władysław SUWALSKI

. Wyłw. 'Nici nMar)'narz"
WÓIC2:aDSka 109
DiUJelANI:. Parkany, Ple:-

cienko i, Tkaniny. Gazy mied~

do filtrów, "Rabitz" clo robót
betonowych we ,ws%ystkich
mebl ach wyrabia i polec:a
RUDOLF JUNG
Wólczańska Nr. 151

Łódź.

Telefon128~97
Wg

;.!aZt

