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lena prenumeraty
w

Łodzi

w l.ODZI
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Al..

Kościuszki

41

·Mies. z dod. iltistr. 5 2~.
TELEf'ON 1CO ... 28
Dla robotników
4 zł.
Konto P.K.O. 60594
. Odnos:z. do domu :30 gr,
Z dostawą poczt.
6 zł,
Red. p!\'2.yjmuje od. 5-6
po;e~ ,tod.zi ~ ę~z. .21 ~r.Art. H$t~w ~.flO:flin9~'~p.
Należność

aC

opl

I~[

9

na

nie UJl1Jeszcza się.

pocztowa

ryeZalt~::;
•

I

1931 r-:-

torek,13-g0 stycznia

ie rz

o isarz

BERLiN, 12.15 W toczącym się przed są
de,Dl.,. w, LiPS.ku prcces:e ~l'ze~~wk? k,om~sar~o
wipolskiej straży granICZnej BJ.edrzynskie~u,który w lec~e zeszłego tuku z~sta~ pof,ł
Opaleniem zwab1Jony w zasctdzkę nu~mu~cl~ą

i S

1

~ nich. Kondsarz BietlrzyńSki :los'tał uwięzll:o- '

~

ny, .zaś

lat

j

zi

ia

Wydawało się, :le wo,bec usłf,llen;a takie

~t~.

~ze?zy. Nie:m~J wypU~zczą ~lz~naj

z?st~ł

sz~.ie~Oslwo.n~.ł lał C.iężlł;.'ieg,o"w~ę.w

jego towarzysz, w c,zasie strzelaniny,. go
nu
I mniej z WIęZienia ItOmlsarza B.edl'zYJlskteyo
~
Sprąv.:~ ~ę rozpatrywała ~a ~i~jSC~ nlie I ,~to nie., Wytoc.zono mu. proces, kł?l'Y\Vą.ZO"
~ sza na komISJa, śledF3Cza pol~ko n,em.lacka. .. " raj zakoDczył SU~ wyrek.em skazuJącym,.
i ;,orwany, zapadł wozo,raj wyrok, skazuJą- n Pl'Qwokacja· z~sbiła przez 'polskich członków
Komisarz BiedrzyńskI wczoraj 'siazany
ą
P
9
cyp. . .,.orwa
. . .,n,9. .0.,n.a
. 1.2 lat
Iw
t li: I
..,z a
'i
. ·.
" Cały proces prowadzony był w ten spo- wosc. Wowczas nu~m:eccy członk,!)wi.G Komi ZlanIa, ~a uzycne broni palnej na 5 lat, za n:::e
sóbllioz góry było, jasnem, do czego IZ~CZ f1 sji odmówili p,odp~sa:nia protokulu i "na tem pr·awne p~~~anie broni na ,1 rok łza nielezm. ierza. Akt oskarżenia przf.\ds'ławlał kODli- ;1.1·· sprawa rozbiła się·
gal. n.e, PI'zekr,ocz.rud,e. uran, iCY. na,· 6 mięSIę.·c'1"
sarza Biedrzyńsk~eg:o jałto szpiega, który zo
po skomasowanIu kar ,otrzylnał komlsarz
stał pojmany na gorącym uczynku. Prokura·
. Biedr:Łyński łąc:tlde 12 htłwięzienia. .
tOl' ,wgw:aU~wnelu in:zenló'l,vi9nh\ domagał
W rngtywaeh wyroku pow:eiziano, 2e

~ zabity..

WięZienia-.

I

.~~mis.~i ustalo.'~a ~,onad w.szelk .W!.

!

I :kom. B~€!;tlrtyńsk~, jakO urzędnikpolsldi

sitna)surowszejkary, wyw.odząe!l że koudsarzBiedrzyckiwinienbyc skazany, za sl:ple
eo~łwo na 7 lat więzienia, zaś za udział
w,
strzelaniu pod Opaleniem na 5 lat więziama .. '

j' łował· poznae' łajemniceN!emfec ".·1" Jiuaraził

na. szwankbezll'leczeństw.o na.jbatt1~rejzagtO
żonej prowincji \vsehodn::eju..
' .
,Niesłychany wYl'okz talt . witd k-" m
w"i~
świadectwam'i
~iarem karyorazniesłycnall~ motywacja
lł
Zgłaszać się w adrnin. "Hoiwoju
od wyrOku 'W.obec OFiary
prowlOkacJi ~ Je~t
godz. 9 dolO rano.
jeszcze jednym dc\vodem ,~~p:ra,w:edliwo$cli'.
To tb:ugi obok sprawY.Jakubowskiego-• • • • • • • • • • • Ił • • •·.łdllt mord sądowy.
.

Jak wiadottlo, pod Op.aleniem . dokonali

ze

nłemieccyagencł prowokacji zapraszająclt·O

młsarza Biedrzyńskiego wraz z ł,owal'zysze~n
na om6wienie jakiejŚ rzekomo niesłychanie

pilnej ,sprawy. Gdy tylko dwa{polscy kamisarzeprzekr,GczyU granicę, napadnięto
na

1"II'.'.'._Il""Ii!'·Il"Ii'=m_.=!lEII".'ilIllP1Imm-_a.1I'=nr
_ _lirn.' jff~mril"
_ _ _lI:t-_·__IILgj[.]1I11I2.1I·1I.!I,~!f!lłllllll____·lIr.rm_IIH_il·-----[.rmrs_ld~

r
Chiny i

północne Włoohy

'm.e=rurl ",.'

Dyrekcja banku epod kluczem
Za popełnione oszultwa
WILNO. 12.1 - W roku. ub. %ał$ź~1Il1

VI Nowej\YJHejce bank pod tln:z:wEł . ~Zydow.
. ,;' S~Al.'TGH~J, ,12.1. W Chinach zapanowa waDo w miejscowości
Pleve.di Cadoro, w ska Ludowa Kasa Pożyczkow()';'Os~czędn()icioj
wa" Założyciele banku wciągnęli do interesu,
Iy ,stras~:ne~l'OzYł któremordltją selki hr której mróz· doszedł do. 22 st.
w I/tba:rakterze udziałowców : 8zerei! ku~.ów'
CIzi,,' WOhatbiilie łermonlełrwykazuje 48. st.
.,'
Nawet. w.e Florencji panuje. ~zterostop którzy wpłac.ili zllącznesumy..'"
C&łsjtisza·PC?niż~j .zera. W Mandżurji .wszyst niowy.mróz.
W Ó'I.\ czas "bank'$ za ~zął'dzi~l~ćłNawi"..
Euit\c kontakt:r. kupc'ami -i prze my $.10 ,,!i08.r:oi
kie ·rzeki za~arzłYa Bardzo wiele osób umie
~iałegoltoku~.
fublina$ Rado·trlia!;~~t~~~~.,:
ra z powodu mrJozów.w Kalganie oraz in.
. lt. d.zaklgpuJąc~nacznttpar~l~t()~~~ąl'r'.
Ilych· miastaoh pro·wincji Szansi.
"
Płacono. za .' nie W nieltnac%nej";i(łści'i9tó~k,
resztępo.krywając
,wekslami ,~banJt:u" 2 jC~. jest'
Ponad Pekinem przeszła nie~wykłej si~
,rzeczą .' wleke ehal:"likt$fystyezną '....Li .w$iy,tki.
ty burza śniezna,równoczebde wi~h",ra przy
:fe.weksle miałybyćęłatneprawie,wjed..
nioSła'masy piasku z pustyni Gobi. . W sarestauracj~
nym terminie. .
~
. .... : '.
j
Przed ..tYI!l\Vszakteter?1i~em wypfze<ła
".t~y~(·tYlkoPeldnle ~olicja zabrała z·. ulic
I(Ukanaśc.le os6brannydt
~ wszy zdobyte towary ~,bankler:a:yn zHkwidowa
"~~~~,:300SÓb za.marznię'{yeh na śmiero.
BERtIN,!2.1
~ ·!i!Dsiy.tucję. ni~ mhają(l: bnaj~niej5~ej ochfłty
. "':;,~l,~ę .śnieżne szaleją· równieź nad całe
.
~ sp1.ac~c.! z.aClągmętye
ZO OWIązań.
Yldała się w to policia i aresztowała Q6
mi 'Clij,tt~l·· cęntralnm?; przyc:zem wszelka . , : . ' Z' 'BrunśW'iku. 'dODqSzą, 'ze:· ubiegłej ' 'I

I

i

I lamach bombowy
,na

.

nocydokonallO%amachubombowego na re'"'
s bl\ua cję Aitena" wmiejsc;Owośc.i Veplke.
I
Bó~bę podłóżono . pod, oknogł6wne:i ~a...
RZYM~12.1.WPółnocl1ych Włesiech nas-tą . H. Wskutek wybuehu' wy~ecjaływszystkie o'"
.
pił silny' spadek temperatury. W o'koHcach kna idl'zwi wbcidynku.
Kilkanaście
oe.6h'
jest
lekko
rannych.
TrYden:hl mro2iY~ięg~ją "":"::15 st, '
Sledztwo nie. dało nara~ie źadnych wwn.ikÓV!,r.
Wszystkie je~!,o'rł\'~DolomUach zam.ar.-j

komu~ikąCja.uległ.
nin. .,.
' , a .. zupełnemu

Zatam'Llwa-

zlr.. Bekcrdow, $t>adek emp8latu ryzanotO'"

J

.Sł;u,to~. . JtaNaezelnym 'dyrektotomUbankQ
Sznejderowiczowi i Zytnickiemu 1.ldało sil4ll
zbieC!: do Gdańska ..
. Przed paru: dniami prz,byli oni l ed nak
do Wilna. Policja na.t:vchmiast wpadła na ic.n
tl'Op i pp. dyrektorOW1€ zostali wczoraj a.res~
towani. Wten sposób afera została ostateczni.
zLikwido wana. Niestety iednak ani wciągnięci
d~ i1<I~anku" uCl!.ciwi udz..ia,ł<:,wsey, ani naciąg..
D,lęCl kupcy straconych Plen\ędzy we odl"ikaj_~
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A_ ...,

iLtit

Wti~

48 stopniowy

zapanowały

mró~ ,

'
I
i[
wylądowaniu

,.

zaBrała

I Niemeyo

lotników

" W Chinach
straslI!neml'OzY,IW Tientsiniepolieja
li! ulic zwlo
• powodu których setki ludzi tlmiera,,' .
. ki ao IlS6b, zamatżnięłych na śn1iel'ó.
PCi
'i<~
P,O(ł
.'~
, w' C~hubinie b~l'm(nllełl' wykazuje 48 si..
RzekaPayho w ciągu jednej nocy pOkrYPARYż, 12.1. Z' JiU.lwochl pl'zyuniSttw.egu
la się całlll.odem, 1I11ra Wująe Cały ruch: W ( wylądowania lotników pcI.S!,icl1w Opolu
' 'ciólsjuszlo po:oiiżejzera.
W '~Mai1:±lżlll'ji wszystkie rzeki zamar~ły.. porcie, gdzie uwięzionych 2:os1ałow ,okowaCh ł
Ba,u!zo wiele osób unliera z powodu mrozów lodudwadzieśc:a.kilka statków..
ł "Le, Tempsn ,w artykule zatyfułowanym
·.w Kałg(inJeoraz w innych miastachpl'owin
R~wnież w Nankinie zanotowano"'liczno , "Niemcy i J?,olska(4 zaznacza, Że wyd'a:r2enie
:;.ji~ Szanśł..
wypadki śmierci z.Powodu DlrOZU..
l.to pl'zyeżyru.ło się do jeszcze 'więltSzetło" pa
PrJD.a.u Pekinem przeszła nie zwykłej ,siły
Burze śnieżne szaleją również nad ca- gęszczania atmosfery po~iędzy BerI:n~m a
-. burza ·śJdeżna, równoc:z.&śnie wicIuIra przynio iemi C~i:nam.i centralnemi, przyczem wszel~ W ~u:szawą•
. Sił ma, sy, piasku z pusty.ni Gobbi.
ka komu.nikacia uległa zu.p;łnam.u 2:atamo l
"'Władze niemieckie zdająsobie.doskona
- • W sa1l1ymłylko Pekinie od dnia 9 bm._. waniu.
. ! le sprawę z tego,;;8 jest zadui:o hałasu z po
ponad1UO ludzi zmarzł.o z powodu mrozU..
+;U;.wadu najzwyklejszego wypadku ł nidawoHlł'

. za
..

>

s
Ale tylko w HiSZPl1njl

I

W ub. niedzielę odbyło się) W krajupanujewszędżie SPOkój.. Główną iro J
m;n;suów w ! sl!cą rządu jest ,zapewnić całkowitą SWOb~\l1
jpra:wie przygotowan d,u nowych wyborów podczas wyborow padanlentarnycb", kłoKe J
oraz :r,ozwaźenia p~łożenia wewnęłrzno-poli l .(Stlbędzie się dn" 1 marca. Minister pracy prze I
tycznego kraju. i zwalczania kryzysu gospo- łWiduje także zakaz zatrudnien.ia w Hiszpa-]
'darCZE;~G. Kamtlnri;:at oficjalny, wydany pa ! nji robotników zagranlcznycl!
ł
posiedzeniu sl\vif:Hłza,. że :rząd będzie z w a l - I I ,
ł
ezal energicznie każdą nOlvą próbę rewolucji.
.'
.w . . . . . .-:~.:...

pARYZ, 12.1 ..

w 1lfadi'yciep<lsledze:,,-e rady

I

cr

r rez

rz

Niezwykłe nieszczęście,

Na

dnie' rokowania rozpoczęte uąęd~1 Be~liD.em
a ,Wars~awą pozwolą W'yja~nićto nie~or?zu
.feule... .
_'"
Niemniej jednakniemiłe wrażenie, 'wr"
tonem protestów" ' ..rasy

nill:b1ieckieJ

wywoła 'między

obu

,nard~ml

nowe' uczucie' niesmaku,' które może znal.ć
'niepomyślny wyraz na przyszłem zgr~m~Au
n!~

Ligi.

ł

Troje nie h1nych: dzieci
P ABYŹ, 12.1.

Opolem

l warłegwalto-wnym

y

CZ S

'

h

,z~błtych

dzień··zwykle ładlulek

usuwano.

którego tJfia:rą padło trOJe dzieci, wYdarzyło
Wczoraj p:rzed południem bawiło się przed
się wczoraj w m!eisc~w.r;ściResf}jo ,w prowin
Warszawa 12 -gd'tyć~tłi.
tym domem tlojedz~eci rzucaniem piłki. W
Waluty, Dolary 5tan.,Ziedn; Sf90H.
~ ji hiszpaiiskiejMontforłe ..
pewnej cbwillpiłka uderzyła w drut, p.rlez
DewhlY. Belgja 124.44 (sprzed. 1;.24 15)
Jeden z miejseowy~h gospodarzy, ~heąc euautomałycznie nas{ąt·i! wybuch. Wszyp;{·
Londyn 43.32 i pół Now:r Jork: ~.91~6 N,oWY
się zabezpieczyć przed włamywaczami,
lr
kiedzleci poniosły śmierć na miejscu.
. Jork (Kabel) 8,925 .rar!z.,. 35,01 1 p';ll . Pra~a
mieścił 11 wyjścia do swego do-mu ładunek
26,43 Szwajcarja 111.83 Włochy 46.72, WUJ
.
deń i25,48
" , .
«faamiłu. któ:ryd:rutem połączył z 'klamkł.·
eM
f

1

a_

ił

g

..

iI

l

OfIary wyp8d~u ~ bro~ią

,

n

. .rano
.
"- w
;.
v ..,
.... m· ~""';.;...... W'l'l"';."".yn·oK
.,Li·· ""'
........ J
•. ~fOW ...... f, ·.i";'
8.30
·:tma.fł
..
... u~ o
~ od
kleIk·.. dn'l' w" stanl'e agon)'l'~~ z·as" .W.', dR.lu oneg
$;;t1:,italu o.krc-O'owym Kasy Chą:ryc h -k omu}arz....
"irliOt
'
b '. r." daisz'i:m
stra2.1'1
przyt.o. mność inieodzy'.skując.,
\~·ir't.. cz.'O.ńs.k:itktó.ry
. 'W dniu 25 gru dmau
I
J
'
J
dk
k t L
J" eJ". zmarł po kilkunastu 0'0. Jziu. ach
(p)
\lleglnie-sxczęśliweniuwypa. owiJ ws u eK
.
1:1
nieostio'zne-go obchod:.:enia. się % b ronią.
. IIUI._~_."'łI".I!U
II• •"
Trzytygodniowe ,usiłowania lekarzy nie
odniośły skutku~ Początkowa djagnozz f ie ku
ta' rewolwerowa :ladrasnęła tylko w,ątrobę Q
' ·W
..· czota,'"

0.' CYC d·z. inie·.
e-

;&il)O......

g,

.......

•••

kazałił. ,się' mylną gdyŻ

':V rseczywisŁości
fr{)ba -%ostałai prza,strzelona.
.

Wiło.

ł

PRZEZ RAUJ'Q'

·w,;·rp:OR EK DN. 13J.3Lr.

12.1(i -~o;ncett·z płyt gramofonowych
1)~O· ';l\'iellografja Ziemi
Wileńskiei n
~ "'1'yg~, p. \X, iktQr Piotrowie:.!:.

~6.1? ~~h.yk:t: p.tyt I:'!r<'ltnofcnowych
11.,1) .L.~. d~'~J~': ,Qbrony LwoYfan blJl'. \\. LII:.ańakl

..

•
Koncert
1'-

ss:w

'L'U'

Pi .'"

orkiestryfilhar i11 onicz nej p~d
dyr. Gr,;egorza l' iŁelberga.
_'.' 'I 19-10 (~iełda rolnicza
.
19.25 Prasowy dziennik 'radjpwy
19.50 Transmisja opery ~Carmen~.. Bizeta. Z
· Teatru \Vielkiego w Warszawie.
ł

1145

!

wygłs

-:0:-

Obrotymniel. niż średn!e~ Dla dewIz eu·
ropejskich tendenCja przewazme sła?SZ~h Do'"
lur gotówkowy w obrotach pozagleldowy.eh
890 i p6! W . obrotach prywatnych '..J:'u~el
s;ebrny 1,68 J00 kopiejek bilonu5r.eb:~e:go
081 GtaIl1 c%ystegQ złote! -. 5.9244 _,W,c?bl'o'"
"t~ch młę.dtybankowych Berlin 212.22,"'; ~
Papiery.;prpcentowe~ 3 proc. ·poi. bułłowlana .50.,00 1 proc. 9300
poż.stabli.zRcylna;·79t50
5
'ń...· Ż
. 4proc~poi".
.
d" Hlwest..
4650 ~ 8 ' prO~.P!i
L Zs:!'w.,:·p:o
Batiku
prem)
Cl\VA
OlCit...
.
proc,
d k'
94 00 (i 161 6'8) .f, -.'8'~ ptoc
gospo.
raj.
•
z .
't·.".
•
oblig. Banku
gosP. -kraj,. 94,00' (z1. '161~68
8 prp~ L Z Banku gosp, kraj, 83$25 (Vi proc.)
7próc obIiR Banku ~vsp.> kraj, 83,25{-w 1)1"0<::.)4
7 proc,f L, Z, Banku rolnego 94,00 (zł. 161)68
4, proc, LI Z; Banku rolnego 83,25' Iw. pro.c.)
4112 proc. L.Z. 7iemskie 53,25 5 proc· L. Z.
\Xfarszl!twy
58,00 8 I=ror.. L. 1Z~ Warszawy
72 125 8 proc. L,Z. Łodzi 681 00 6 proc oblig.
Vlpoż, kon:w. m. Wars2awy1926r~ :«(l"em,)
5 ł, 00 8 ~ 9 em. 50.00 8 proc. L.Z Kalisza
62,00 10 pr< e, L Z~ Radomia 7.7,50. ....._
' i\kc:e: Bank dyśkontowy 108,00. Baiik
Polski 156,00 Bank L.achcuni . 70;00 ~oltpbla
&0 łVl{, 9 J ,00
r~lodrzejów
9,50. ;;tlarachowice
11.7:> Pocisk 2,00 . , ' .
Z pożyczek: tJaństwowychsłabslle -4 prqc
premiowa Inwestycyjna i 5 proc.premjowa
dolarowa. Dla listów zl'lstawnych terióencja
niejednQlita.dla akcji - słahsza.
':
' .

•

J

•
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Zawsze byliśmy' zdania, że pułkowników
nalety :taliczyć do inteligentniejszej warstwy
społeczeństwa i dlatego nie należy się dziwić,
że po kilku latach ciężkiego pn~esilenia gospodarczego, zdąiono go już zauważyć we

"ROZ\VOJ"

\yt()l'i~k 13 strCzlll,a

Ul31 roku

I

I ey sposób. ,Takiego

obciążenia w stosunku do kowi i powiększy tylko tak liezne obeCDit
plajty.
.
niema w żadnym kraju w Europie ..
74,7 (wyraźnie siedemdziesiąt cztery i sie
Grecja zapŁaci za to, jak zapłaciła zreu
deol dziesiątych) wszystkich podatków płacą tą. za setki innych poronionych pomysłów i
przemysi i miasta. czyli innemi słowy na nich podobnych prób uleczenia, które się wpraVl"
właśdwych sferach.
.
leży utrzymanie całego państwa i mnogiej rze dzie doskonale udały. ale chory umarł.
Tu rzeczywista Mrzeczyw~stość skrzeczy'"
Odkomenderowane do %walczania gospo szy urzędników. Rezultat zupełnie widoczny: l
o
przebudowę
podatkowości, ustaw~daWih~a
darcze~o przesilenia jednostki wojskowe, pod, jest to ciężar ponad siły, pod którym połowa !
socjalnego.
ustroju
państwowego - tu ~e po
wo,dzą pułkownjka Prystora, opie,rając się nie już runęła, a druga połowa runie jutro.
tyle na pracach ekonomic:r.nych i stałysfytezMożemy być pewni l że cyfra robotników może II Oddział Sztabu. nie pomogą również
nych ile na poufnych doniesieniach If..~o Od- bez pracy -' mimo miodopłynnych z~lpewnień pół~łówkj, półsłówka g półśrodki - tu potr%:G"
działu Sztabu, przyszły do przekonania, że je pp. pułkowników dojdzie jeszcze, w marcu b. ba radykalnej zmiany fundamenŁówf zastrzY..
dynym powodem przesilenia, jest zbytnia róż I'. do potwornej liczby pół miljona, co' będzie ku świeżej krwi, do żył wczoraj zaledwie
nica cen w produktach rolnych i przemysło.... dowodem, jź dwie trzecie naszego przemysłu zmartwychwstałego noworodka, który wykawycb.
jest nieczynne (750.000 rob. ma cała Polska). zuje już wybitne cechy uwiądu Itar~zego.
Dlatego też obecny projekt riądowy. zni..
I istotnie według spostrzeżeń Gl. Urzędu
Zdajemy sobie jasno sprawę, że 3 miljar
i:enia
c~n wyrobów przemysłowych ,.na ru~"
Statystycznego, o ile przyjmiemy wskaźniki l dowy budżet państwowy jest w miłym towau
kaz
z
WarszawY;t innemi :słowy.,.zaaresztowa
cen w 1927 roku za 100. to ceny produktów rzystwie Niemiec naogół niEP'I/\tysoki 1 kraj by
nia
kryzysu
i przekazania go do Brześda na
rolnych spadły aż na 64, eeny artykułów prze go z łatwością zapłacił. ale w innym czasie i
kurację
i
pod
opiekę p. Kostka Biernackiego.
mysłowych zalędwie tylko na 90. Innemi sło- przy innym systemie podatkc NYm.
wy za produkt rolniczy, który kosztował w r.
Na dzisiaj jest nie do wytrzymania, musimy zaliczyć do tego samej kategorji po1921 - 100 złotych, dzisiaj płacimy tylko 64 zwłaszcza ieżeli doliczymy tu 2 xg6rą mi1jar" mysłów, co poszuldwanie generała Zagórskie'"
złote. Za produkt przemysłowy, kosduiąey w dy świadczeń socjalnych i komunalnych, dra- go w Wiedniu.
Dziwić się naleiy i:e pp. z ministerstwa
roku 1927 - 100 złotych. płacimy dzisiaj 90 końskich kar za zwłokę i grzywien,
Die
wiedzą
jeszcze o tej kardyoalnsi zasadzie
W takich to wręcz katastrofalnych wa·
:dotyeh (w detalu 100 zł.), eo znaczy, że pr~e
-że
na
żadne
ekonomiCzne ::jaw~sk~ nie da
mysi prawie 'Wcale nie obniżył swoich cen runkach ekonomicznych pp, pułkownicy widzą
się
wpłynąć
środkami
po!icyjuęmi.
a wieś zniżyła je niemal do połowy.
jedyny ratunek \'11 obniżeniu cen produktów
Pr2:emysłowcy,
niesfe'tYf
naogół nie prze
Zastanówmy się chociaż pobieżnie, jakie przemysłowych. co zgóry, jak widać z powyż
rastają
inteligencją
Pp.
pułkowników.
dlatego,
to przyczyny, wywatują to napozór dziwne sze~~, jest skazane na niep?wodze,nie, bo fa'" ł
też
należy
oczekiwać
rychłego
zakończenia,
!;awisko. Otóż po pierwsze mała konsumcja br"y~1 płacące 74,7 podatkow panstwowych,
towarów przemysłowych,
Fabrykant, który \ kom'unalnych i SOCJalnych. nie mogą zejść po tej z wielką reklamą podjętej akcji ta~owni·
. czej, jak wiemy z doświadczenia - ucztą na
y twarz, a d:a:ieSl,'ę Ć, tYS,i,ęc, y me,trów dZie,nniel za norm~"lną ~al~~Iację wł~snych kosztów to"
płótna, może daleko taniej wyprodukować je-, waru, ktory dzwlga brzemię całe~o utrzyma... cześć pl'zybyłe~o ministra w f1lGrand Hotelu",
gdzie będzie się lał szampan imad.ra", na. ra
den metr - Liż ten, który wytwarza sto rn:e .. 't nia pallstwa,
"
"
."
.'
h
chunak tych, którzy nie Serw stanie'la~'_
tr6w dziennie i czynną ma fabrykę tylko 2
,I d~at?go pro~a SClągnlęCla !łl1~zyc cen
AS.
dni w tygodniuJbo przecież' koszta admini- - będzte Jaszcze lednym dyIetancktm,wysłą'" Maderze.
Itracji, podatki itp. będą niemal te sa-me przy pieniem Sanacji. które ni~,zego nie naprawi.
10.000 metrach co i przy stu.
nie da zatrudnienia jednemu więcej robotni"
~ieli pp.pclkownkyzechcieliby ~d~ ~~~~~a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
czytać uwainie~odzieriną ruhry kę miejską
zasłabnięć z głodu, lub samobójstw z racji po
datków, lub! niezapłaconych ,naleiności - to
łatwo by' sp~strzegli, że przyczyna nędzy nie
Bezrobocie 20 miłjonówJudzL -- Bandyci
filantropamI.
leiy na wsi, tylko właśnie w miastach.
Chłop rq,oźe, nie mieć za co kupić butów
ojczyźnie, racjonalizacjI.. ~ Miasta
- ale jedzenia ma zawsze w bród - czego Niepunktualność
N. York, w stycl.niu 1931 t.
s:rJtaniu, Sytuacja wśródbezrobottlych 'jest
nie da się, stanowczo powiedzieć o robotniku
Stany
Zjednoczone
są
krajem
paradok..
tak strasltna, iż lekarze i ul.zędy sanitarne QilI
miejskim. \li ,miastach spadła wprost w niepo
salnym.
~~%ystko
tu
.oszałarn!a,
,razi
pr~ytła
l
bawiają si~ wybuc~u jakiejś ei?idemji: . •
kojąGY sposób, nietylkokonsumcja cukru. spicza europejczyKa swą, JaKrowOscuh rozmIara..
W teJ' sytuaCJI rząd poswu~e:a tera::. setki
rytulU, nafty, węgla, czy' mydła - ale nawet mi. natężeniem., Bezdzeina nędza' obok fatt.. miljonów dolarów na roboty puliczne, ,któr.
soli. 'mąkikartof1i ,i chleba. Miasto nie ma tastyc%nego l\lksusuibogactw a, nędzne dr2W jednak mogą :zatrudaiać w całym krAju tylko
pieniędzy' dzisiajftiż nie na ,jakie takie tycie. ,niane chałupy obok bajec:Knych pataców i 500.000 ludzi, w ,najlepszym, razie. Olbr.tymi~
ale na opędżenie najniezbędnh~jszych~najpry.. niepoty~'Znyeh drapaczy,' :urytani:tm obok ~umy na w~pa.rcla dla rodz~n~e:%robot:1ilych 1
brzydota obok piękna·, kulturC\obok ł na .kuchnle ludowe wydaJą mllJonerz1a~elli
mitywniejszych potr%eb, które z reguły J:~lSPa. rozpusty
chamstw~.
.
,
rykańscy. SeneacjęwzbudzilĄICapol'l~ J~tó
kaja wieś.
h' t 1 to h ry urząd:z;ił w Bronx (przedmie, śCl,'e ,N,.Y"orku)n
'b'bl"
h ··d· k
P oł I . lJnyc
k ueh'
'"
d' ' ,'b
lt·'· " li" d 'dl 100
I dlatego' właśnie - ' ta wieś nie, mogąc
' hSIC
d mm
l · rowac
'. l' iUS~y4lły
nlę$ wy aJącą ',ezpameo la y '8:: ,w
prz.ysz
o
Sleoem
~ ~ 1e 1 . 1 p~zar o
amesr
",
ludzi
dziennie.
, " , , '.
',przedać swoich produktów, zniża ceny do
kansKąuhprobSPtef1ty
,f L~torbą
~nę
t a ta
k , Z,,res~t4 ',N. ," York. , ' ~iasto, cyklopów, "'}n,ł GZy
,"
ostateczności, - doabsul"dalnych granic, nie' nv
c lu. ' 1 'fil
lC~
" d rana
' 'd () Vflee;zora,
.' " gr,zml.' ple
. k"Iti: lnem
'
" h
. a l T bezrebat...,
k l
l 'k"lplO'
stety, również 'bez rOJultatów, gdy t główny nyc" ., ~lęga
w
~e~
~ lWI. l
00 o hałasemswyehk,olei iulic~ jc-,rzy się POi .no.'
, jej odbiorca.. mianowicie, miasto, jest komplet
1~. mIlJonowa nędz~. s:ocl' n1(:.h Jest 'pr~ef~" cachmiljonęm świateł i oko eudzozie,m~anie
-źaJą~ai t~mg~rsza, ~z Je~yną podporą ,1. f!l" doirzy śladow choroby - kryzysu, która tre.
.oym .• 'bankrutem.
, ;. Przyczyn, tego stanu rzeczy jest niezmier tunkle~ Jest~flłan~roPJa osob prywatny~~, l In pi i toc2yten olb:r:z.ymi. organizm.
stytucYJ,gdy,
z .
opIeka
społeczna
w'Stan.ch
' Przy b'l""
..
h
...,
'.
'
' "'
1.zsr:em zap<;)znanlU
su-& r. Jl"fA.meły'"
:" -~. wiele - ale spe~jalniemusimy podkreślić ,
prawIe lHe lnstmC)e.
ką, dostrzega europejczyk różne zjawiska i fak
~c,fiCZri~pvlskie warunki, które spowodo..
Kierownicy Armji Zbawienia opowiadają ty, które wydają mu się paradoksami i prze'"
wałytwnę miast, między innemi niezmiernie że w d~'ielnieach ubog\ch N. Yorku, w miesz esą de facto pojęciom jakie ludzie z tej stro..
. kr6tkowZl'~CZDą, wręez nieprzytomną gospo'" 'kaniach zajętych przez rodziny beZlobotnych ny Oceanu roają o Stanach ZjcdnOC7.0fi2Qch.
dU'kępańst\VQ~~~, ," .
_
'pa'nuje temperatura 10 -15 st0t:ni p~ .. \ ~ą ~p. ~il)on~tz! a.mer;rkaf1scy, ~tÓl'.zy nie po
Służymyeyframi: . fabryka zatrudniająea niźej zera pr~y obec.nych mrozach; Wielu nu! trafu\ plsac ol't:og,rahczme 1. przepadhby przy
85 robotników ~ . pła~i ()~()ło600 złotych pO· posiad'anawet' światła, gdyż elektrownia :&:amk ettzaminie z arytmetyki a II!!. fundują akactem)ę
nęła dopływ prądu wobec nielspła.c.enia cale:: s2.tuki 5stypendi a . oLbrzymie. ,bth.h1ją pałace nau
datków z r6:i;nych:.lyt~łóW.,~ NA JEDNEGO nośdza
światło. Dzieci leżą cały dzień w ki, labQfa.tor)al Są, szmuglerzy alk.oholuROBO~~IKA i toęle$i~~ełwtedy, oHe płaci ł6żkach, przykryte stosami Slimat - tylko w rnilionerzY9 którzy tundująprzytułki dla &ierot
płacy,
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cyk,'opow,
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w t~r~ln~e, ~ gdyż \V:ffzećiwnymwypadku

obciązellla te wuastają:;j:;f.SZCh w zastraszają

ten sposób rooZn.a je uchronić od pI'led za..
marzniQciem
-Jieopalollem @d t"godni mie:r:.

i w ~yciu pIywatnem są, sc,islymi pW'ytanami
W ojc.:i-:§1~tli* rSlcionalizł:1Ic.ii pra<:y oaauie ais..

punktualność, Europejczyk stwiezd:i:z zdumie
.iem ie Amerykan.in spóżnia si~ n~. umówio
łIIIe relllde2.Mv~us .. a nawet do swego biura, Dla
~:Jego1 Bo wN. Yorku np. piesio idąC. zdą
iy się prędzej do eelu niż w aucie lub aut~ ..
b\lsic~ ktr,re :posuwa;ą się .z trudnością po za
UocZoQnYli:h ulica~h. Niepunktualność je3t w
N. Yorku cechą ogólną wbrew wszystkim'ua
~ym pojęciom o amerykańsk;m pośpi~hu

N" York i Chicago

narzuc.ają· $ię

wyo-

bt~ni lIuropejC:.z,k:a jako two:rc!~ cvkloPQw.Gi
łtłt.J:łt}'&zne drapa.c~e nieba dominują nad roia
alem, Badają mu właściwą cechę i ton. W

i

list otwarty nestora pisarzy polskich A. Swfętochowskiego
Nestor pisarzy polskich, sędziwy I się cnotami, Ulę darowywali swych usłuJ;t i za
Aleksander Świętochowski ł wystosował słu~ krajo-wi dal'nl0, lecz sprzedawali za wyBa ręce reda.kdi. "Robotnika łł pismo do nagrodzenia pieniężne, za prZYlNileje. docnó'"
dy, hndaj za. tytuł, któremi ozdabiaH się wszy
wleźniów ·brzeskich.
Piel'WSZa, ogłoS;9na iui: c::;ęść tego .cy, mogą~ je od kogokolwiek otn:ymać.
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plsmabrzmi.
Masa społeczna wszędżie

.

._'gl) na angielski, syn znanego króla nafty
prowadzi orkiestrę symf6 I1 i c zną, a znów miłjQ
MWy ."ł&ułGiciel rzeźni VI' Chicago blednie ze
w~~u$zeniat

cz.ytając

powieści...

F ęnimora

Cooper$a'
Stany Zjednoc~one są olhl'l~;ymirn kotłem
,. którym wre i kipi, gotuje "się i przetwan:a
~iłU'łtank.g b'e,ć iycia i działalności 120 mil
ioaów łudzi, mieszaniny wi&lu ras i n,ar()do'"
.'łIfośCi. stanów i klas. pr;temiany odbywają
.ię teraz w szybkiem tempie i yankes z przed
f. 1914, jakim go %Da!iśmy, Ule
jest podobń,Y
.cale do yankesa z 1'. 19301
9 '

Os1atęeznię Polska siała się jedynym. w świe

I

zyje terf\zniej-

ciedziwołągiem

-

Rzeczp~spolitą

oz królem.

Nadzwyczajnie, może nawet bezprzyk!a
te sprawy. ktore swym wątk.lem SIęgaJą. dalę dnie bogata w okaxy występne, :nikczemne
ko VI pr:t:eszłość lub przyszłość. Jeieli więc bezwstydne i bezwrażliwe. Król - miękki
:zdarzy się jakaś wielka zbrodnia, ogół ją za { nicpoń, przeżuwający ciągle w swej słodkiej
myka i sądzi. ją w obrębie winy he-zpośred*' i pachnącej gębie wyrazy; ojczyzna, bezinte~
nich i pośrednich sprawców. Po ujawnieniu' resc:wn()ść~ patrjotyzm, poświę~enie się i t. p.
katowań więźniów brzeskich. między którymi
anH~zdolny dla dobra natoau %t4ec się swe>
byli ludzie pierwszorzędnej wartośł:i, znacze jej drobnej wygody; utrzymanek rozpust'lej
nia i zasłu~i, oburzona opinia rzuciła &woją ?ł:1roweirktórą wielbi za największe oszustwa
zgr07;ę i klątwę na stróżów$ oprawc6w tch ~ ąwałtYt do~onywan~ na jego ojczyźnie i
widziahlych i nięwidz:ialn.ychzwierze:h.nikbw, S~O? zapewnIeń. 0. miłości .. wyeiągają~yku
sBwyrokowawszy. ze podQbny gwałt j okru- nH~! rękę po pH~DląqZe; nędznykomedjant
cieństwo byłyby w c:ałym 'wiecie kulturaiK wyjeżdżający zWarsza wy . ostentacyjnie do
ny~ nian:0i:liw~. Dlaczeg:> nie~ożIiwe? Czy obQzu dla stanięeia na czele wojsk i wracają
(H':ltegot. ze
z~~,nem. społeczenstwie europej "ey % P ragi; monarcha znosząc!, największe
prze:i:
~~leD,1 nIe .. zn~lezhby SIę K,ostko';fie ... Biernaccv ilpokorzenia( .p.o~iewieranynawet
swych opiekunów ł ambasadQrów . rosyjskich.
1 Ich wspołdzlałaczet Chyba . tlIki: o tem nie
~ątP!. Gdy. d.~ty~hczasoVfY kat paryski podał którzy go witają beJ; powstania podając mu
~uę da aYD"lSJl, kdkuget Kandydatów wniosło rękę przez ramlę łub pocleszają t ' źe gdy stra
podanie o zajęcie jegomiejsea. Wiadomo· ja.. ci koronę moie się utrzymac !it lekcji tańca;
giętki płaz z jednakowem ro%~zuleniem i łza
ki~h okrucieństw dop~szczaH się" Angliey i
f"hemcy w Aftyce. gdZIe tresowali psy do 'PO mi podpisujący akty konf~deracji patrjotycz-

Chicago l;lussinesineni-miJjoilerz,. wznieili na ł SZ.Ośeią i w .jej
Miehig~n.Avenue ł~ńcueh gmachów potężny~h
pif;k.Jł,chśwą nową estetyką linji i imponują
Q.h ~$,zt~łtem. Bus5inesmen\ s~ warstwą
~oduji%cą, w Stanac:.h. Oni ~i.r\lją życiem i
pąlijyką kraju. Są śród nich analfabeci, gbu
r,~ są też lud%ie. o wysokiej kulturze, Wielki
p,zemysłowiee z Filadelfji zajmuje się np. w
woI",.h chwiłaeh przekładem wierszy MaUar

I

i

granicach. r. ?z.$trż~g.a '. na.'.wet

,\7

I

nych i 'r(n~biorowych$' samolub błagają,~ypo
z~mordow~niu ojczyzny, do której 'smierci

lowania na. murzynów~ nadziewając" czarne
manekiny ludzkiem mięsem i pus'l;c~aiąe na

~

Wygło.

.zWi.er~ęta.

k.ie~

D.ie
d. zone
Nar. 0. dOW.i. p. Ql.s.
mU powszechnie przyznanO łagodność. \Vięc
~kąd się wzięło okrucieństwo niełylkoiedno
stek w niem czynnych, alę te~o chóru beJ:,
czelnycht urągającego mę«lzeństw\l. w prasie
sanacyjnęi? Rozwią~ania tej zagadki trzeba
poszukać w

historji.
Polska ;.-. pod tem

SU~ przyczynił, ażeby

muza.pewoiono dostate

czną pensję i spłacono jego

długi. Gdy za~
twierdi;ii najniefZodziw$ze i uajbardziej ,;abói
~zedła kraiu dekrety Kat?tf:&ynYł zapęwnia

l"

iąc ciągle

jej wspanialolnyślności1mądro~~i
dla Polski~ nie
moina było "3dgadnąe. czy to czyni przez
idjQtyzm, czy przezpedłość.Łotry, dla któt'ychtrudno byłQby znaleźĆ' odpowiedniki w
hifrtoriiionych narodówf jak Ponińsld~ Podo
ski,Młod:z;iejowski ł . Massalscy, Kossakowscy
Q .

i najżyczliwszyth zamiluach

' ".

mianem rO:tumieć
będę szlachtęf któTasiebie. ·tylko nazywała
łJnarodemu-nie była nigdy ściśle zó:rganizo
wanetn i prawarządnem państwem, to ~nac:zy
nie ksdałtowała.się i nie rozwijała w je..

4

d., :zajmują wysokie stanowiska,
publicznie do swych zbrodni i
w narodzie gniewu, któraby ich
bodai tylko . usiłowała zdruzgotać gromami
polepienia. U~nani 2.~ najgodniejSZYf,;h Czarto
ryscy sprpwad7ają. do Polski woiska rosyjskie
stów zaczęło się tworzyć pan$two polskie, za 'a Izabelał żona generała ziem podolskich od
Jagielonów %aczęIo się rozstrajać, a za ich daje swoje serce i ciało RepninowiJ główne
następców gni~. Dośc przypotUPieć ,wszystkie
mu mordercy Polski i llspra w it"dliwia swoją
bunty
możnowładców;
zrywaUle
sejmów
jeofiarę .. wdzięcznośeią dla zbawcyu.F.aworyt
:Eecerską
pPaI.ktyką
dnym głossm. SzantażeszlachtYt wymuszają naszych. dziejów anęgdotycZt'lych, Radziwiłł
cej :na królach przywileje groźbą odmowy u- Panie Kocha~ku umiał być zuchwałym nie. poszukl~.nł od 11 stycznIa b~ fil
działu 'Pll obronie kraju przednacieraiącym
przyjaćhIe111 królą i Rosji". patIonem konfede
Zgłaszać SU~ w MRezwoiu~ .Łódź, Al" nieprzyjacielem :r:ewnę!rznym . albó mandaty racji Barskiej, żebrakiem łask carow€l Ka~ft
udzielane posłom na sejmikach, którym pole rzyny i marszałkiem rusofilskiej konfederacji
~ci.l2;ki 41
canopilnować na Sejmach nie dobra ogółu,
Radomskiej. Przeniewiercy, gwałciciele pra.~
ale korzyści miejscowych luhosohistyeh. Za
wa ·i.łqpi~żcy mienia publicznego' wysilaH
den obywatel, ba nawet ci) którzyodzna.czaJi
swoją· pęfllysłowpść na to, a:i:ęby obezwładqić
Sejm;, zredukowac ich czynność do zatwierdzania postano\vień, nar~uconych i odebrać
i.m...•m. oź. nos.' Ć k.ontro.li t . aŻebY. utrzy:n:::ć. nie.!.ząd
łIl . ętoczyć bezkarnością winowajców i nie d6pa
· śeić do W.yłt{)l1ywania spraw. iedliwoic.i· W~..,ę..... l
\
ki opór łamano groźbą wkroczenia wojłka.
ł konfiskata, majątków, więzięniem i brutalstwem
.. ł9Ąl'es~to.walem trieo.h posłów '""- móHIszpanie
sfębawlą
wił R.pnin po porwaniu i wywiezieniu do
Ghhvnym danynl tego bankiotu był ol Kaługi ~olt,ka. Załuskiego i Rzewuskieb -W więzieniu stolicy Hiszpanji s.ied~i o
. zaaresztuję tr:.tydziestu jeśli będzie potrzeba.
,beenie kilkudziesięciu uczestników ostat- bl'zymi. tort, ,ezdohionyiigurami marcypa I Ambasador rosyjski siadał w Sejmi~ przy tro
Drej re\'llolucji l'epublikaiłskiej, a ponieV\'aż noweml. \V bl'odku znajdo,vał się kogut We I' nie ; nakrytą głową, krzyczał do' nieuległych
repu-I posław:
\viadOlno, jak SUl'O\VO rząd hiszpailski pastę , fi'ygijsldej czapce, przedsfawiają.cy
--.. Idź precz (Idi. pracz), On jest warjapuje z buntQ\vnikanli, ,yjęc są to ludzie, któ I blikę, a dokoła niego, pilnujące go, cgtery l
d'
. ł
. ł' . ·k ó· 1 temł (lI est fou.) - 1:'6:,1 lub wybu,-hal śnuer,zy patrZł], Ciągle śmierci w oczy.
To nie gęSI,. Z kt'Ol'Ycll 'Je
na mla a na g OWle
r II c;hem. s.2;ydęrezJm. .
!:fzeszkadztl, 'jednakże pozostałyrn na \vol lff\vską koronę~ druga burżuazyjny
cy!inJ~kkolw'i·ek szereg nike:ternników, zdrai"
llQścl kOlegQul do ,;vvzyskan:a tnj ~po;,;ołnlf' t deI" trzecia heret ulinjstra, Q czw~uta czap- l cÓw. !S~r2.edawc6~ ,sumieni gf najro%ma!tsJ.~(;~
ś~
...
~- ~
hi; .~~" _,m zab.aVjlWnla sht, ho Hiszpanie t u kę ,vojskową. Na torcie prócz tego widniał I gatun~ow ~br~dnl l~ez ,wstydu by~ . he~n..leJ·
,
szy !l~% W Jalumkolwl~~ mnym k~aJUł nIe sta
..t
:t~ wSJ&y,stku~go ukuć satyrę i przedlniot napis:' Gęsi rozl\'zuJ't:}r~
.
"
a
'ł!
!
n,Qw~h onł wlęklZO~Cl ~połeczenstwa, leez
i!lilnie~hu...
"
F'unclatorzv ,tego bankietu dosk nale"! mn~~ljs'l;Ość.. Ni~tyle przeto oni wY,obraż~ją
. '.
>. ....?! :zgnl,łz~ę manhną l1~rodu (szlache~łnego). lie
~~ę ,nIn1 ~ Uha\Vlh, ale smutni jego}:)ies1adnj- . ten naród w stosunku do nich ido wypad..
<:Y JftliOS nie :zrozumieli. jego nie smacznego k6w.
.
żartu.
l to. Je~t fakt największej w al;ti , o któ:rym POWU!Dlśmy pamiętać i który ma :twj,~
&e& z.naszem życiem obecnem..Branicki i

dnci formie, w której 'wytw'arzaćsię mogty
zdolnosci polityczno-społeczne i charaktery
mocne. Byla to sieć luinych lub słabo zwią
zanych, prawie niezależnych. mBłyth manar..
chii, niespolonych w zwartą całość. Za. Pia-
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C

złotych d:ługó ',\/

rok HJ1l0-31, uBalonego do dnia 31 marca t'b.
~un:u·.1 200000 ;-;ł.~ zaś pouadt o jeszezf:luiasto
j·t··
7,tlcuuzone
,Jest na SUH1ęOg'óhuJ /151:,000 zL łą.c.t
nie
uiedol)ór \vyno,si ()54000 zł.apo doli
l llickiej, p. Latko\vstkiego
.
Cz€·ni'!..l prt.~eentów Ulała, H ud c1. Pabjanicka, lb
I
I Z e sP(:rzą,(:~onegl:.l \v.'Zn"i.łJ 2kU z tf~l.n r:ro~o ezę.(~(t
22000 lui;;,szkrdleóVV'i posiada dht
h ulu wynIka, łZ nO\VI O}CO\VW Ruuy PahJunJt g(rw ponad 700000 zt jHże!i ehodzi o dlUtd
lldej zastali gosppodadu;' luiejską w hieżące, kJ:,ótkolerrnino\ve.
sta.nie ka,tastrofalnym) eo potwierdziło niej~}
NowQohrani
członł<:o\viH magistratu,
I dnokt'()tne doniesienia, iż ltlagistl'ut l'udzlri, lH'zejl11ująC gospodarl{ę, shviel'dzili,ti że 1118.g1
I pod rządalui p. Łatkow'sldego, pl'O\\/~H12ił go Htra,t rudzki otrzynl'y\vał z F'uncius.zu Bezro·
i podarkę chaotY'czni-e)opieraj~~e się na. prote hocia zasiłki dla. lH:'lZl'oh~>hly(~h, zlu;iłld te .led
stowanyeh \veksla,chbez polO'ycia,
na1r były wypJaeano bezI'obot.nyrn w Bumie
Z I)l'otokułu OłllU\:vianego wynaHl, że h. ogl'anieZOnf~j, wzgL nie dorhodziły wcah-:r: do
hurmistrz Łatkov\Tski przekroczył hudżet na .l'~,k hezl'obotn., a Slu.:na, przeznaczona na te
•
mm
ceh?'J 'Yynos~ąca. l4.209 zł. :; 49 Q
D·r.~, "",,1~1I1acan.a.
,
Ut
była na r6ineeele ,vedług u.z:nania, IDa,gistra
hl. Niey...ależnie od PCr\,vyższeg'o no\vy magiK
sri;<I rudzki z(}tknuł się z ponura rzeczywi"!
.8to:;ehJ, w p.Qstaci utprotei,rtowanYCh 'w~kslł
36
l"' na 40000 Z.'W :trwlq.zk 11 z ezeln zachodzi motU
!
Qbl'Hl:u:'a Of.;I\nr:~nn(~go powcłuł się na roz . waść licytacji obj(3Idó\v lY1iejsId(~h. nabvtvcb
" prawie, i~ S~.d Na,i\vyższy' w (ll'zeezeniu S\VÓ" ł z dużym trudnD] :i naJdadeln pow·a.żny~h" .R;Q
sztów.
,jem 'wskazał, że kCIT10rnH( obo\viązany jest ł
S!,:ie:ri,izono ponadto nadużycia llatury
sta\vić się celelu z:toknnania licytacji \v godzi!
\vYraznle
kl'yminalnej~ jak puszczanie !>l"zez
nie, oznaczonej na. zHwladomieniu: oraz że
PQPr~edni magist.ratc:zeków
bez P01{tYCia.
1jcyt ovvany nie llU.\ Obfi\!Vj~!ZJ.,;,u oczęldwać spe
Znaleziono'zawiadon1iell ia~iż trzy ciekf,na
{:jalnie na przyhyejE~kornor:n:l~a po godzinie
1..400 zł. są nie do zrealizowania, wobec bra~
~ oznaczQnej. S~1d, UZ1l2..;tg' SlUSZ1L.ŚĆ \vy\vodu
ku pokrYCiA. Częków ćtakich jest, jaksłyehać
obrońcy, oSkar~~~~::*:~:::nił,
więcej.
·
\V Óg'lllot.l'walej 111:8.8:ie no\vy zarzą.d mia~
sta zl1alazl: aż ao zł., gotó\vką. i
znaczków,

Jak

wyb:,-

l rem, nQwych \vładz InV;tsLfl, Budv

t'alna rllC
'l"
'l t ę llJlleg
l'
ł ą· naS<H~pl
"1"
. ' : ~IueJ \V 80.)0
o JJl·ze.lę(~le
I.l·zędowarlla z I'@.k b. bUl'nlJstr-za Rudy {-labJa.

Caf' Pa.weł I.
Teatr K:uneralny: Dobra wl~6żka,
Teatr Pop\da:rn.y ni eezynny
DObry wieczóm': ~.~- Od A do Z
WIDO\VJSKA K.INEMA'rOGlłA~lCZ:NE
Teah·

I

-- Janl(o H'luzykant

I

()deon: ___ HepubHka piratów
tłesursa:.: ".."" Kgięzną TarakoJ,lowa
Pr:tedwiośnie: .,-- I~.ycerze miło~tt:k
)Jimo:ta: - \l\.lal c rnności
DGm Ludowy: -"~. fI ego nie\volnit:'a
o

:1

Il

OasbUH '~""/. Po,l,yżan.l{a
OraD:d Kino: ...-- PanHla Pa N:I.JPOu n.tn.
Uapitol: ~- Parada lnU;).::: t I
:m!!!..

•~

i!l!

l

p

Gdyź ncyto,~any nII.l rna obo~~:v:az'(u n;~
Pll;1.ed rHlPU uriesilłrami \vła~(:iei(flnwl je
dnem z fil'nl miejscowych, r.df.1.jakieIllu hałHlno'wi, naznaczono licytaCję ul'zędzei). sklę"
powych i towaru, przyczeul-tel'min licytacji
przewidy,vałgodzinę 10.
'
K01l1or nikzgło!·;ił się do sklepu e{~letn do

konania licytacji już po godz. l L lecz zastał
sklep zarnknięty. Viobee tego Kaliallowi spi~

Sano protol,ól, PQczew spi'awę skie~'owanQ do

'&#H"!t.~

__

v.l,,~

i

!

i

ł

i

I

$templowych za. ~ł. 4.
....
'~Tobeęt~kiegoshu.lU r~eczyno\vOObt'~ ,
człon k o'wie .' sPorządzili szcĘegółowy.prottl!tdl
L c.elem WYei1J.gnię.~ia... 1~Qll.8ekwen~jiprawnyc~

'Ull_

!J gum
[_-III_IlI!GI~"
. ..
..' .. ..•
54 letni kupIec !~ugus~ Berg\:ritz~arn.i. ~~~~()\yt'ÓNła. gn:łf:~stl.:t . ~. . Je~·n.i~ ... (:a;vva~ !
pl'Zy uL Nawrot nr. 2:3 gdzw
zaruleszlnwał: lUZ ~adnyeh oznak ZYeIil" Zaałal łnOWEł.ł11 krz;y
łr' j'
wraz z żoną idorosłJTill syneu1 wczoraj gdy 11delll Berg~ritzowej sQ.sied2iza~N(łZwa1i. pogb
TRA TR MIEJSKI
z dOnl0\Vllikó\V nikog'() tlie było, ~apaHł Berg i towie l'atunkov\'6, leC.z ''\i\'SlWUHt pomoc leltar"
Ostalnic.
W~$
. ·';UrU'lllil,. .. Stępowskie ń Q
\vitz· maszynkę ga~ovi'rf! ~llająe zal~iar z&.g~tb ska Ol{~zała się l)czskllfeczru:t: gilYi. Bsgw~tz !
. Vi
~2r~e, Pawa~ 1114
~

Te

I

\'ya,ć herbatę.

W pewnym mouHH1Cle Bel'g\v~tz l znu:\rł leszcze przed I)l"zy~y(aem. pogotowUl.
poczu.ł oEł.łabjou.i.e epa. no\vywn.jące lego człon."
!.\
Z·' wł o1.\.'.1 ZWar'
. .1.ego. zcstayprZe\V~I,eZłone
... ' ł.
'. . '. 1
ł
kI, st. ra.c. lłpr. ~,,,te)'J:nno~1c
.
1
runął
na,
pod
Ogęk
d'
ktO
...
'
.
'.
•
·
.
.
1.·
.
'
.
·l..
t '.
..... . . . . ....
. ...... " . .
. o pros.e Ol'jUnl
ce er.n S'''Wlor''
. .' Pad~jfłC eb.wyc:U l3ię ol1Cłdl'ucb.owo za §tU dzenia, czy śmierć
Bergvdtza. na.stąpiła
ll1Qwąrurkę, łączącą.jństaJację gazovvą z ma Iwsliutek udaru SCl'cOW'Cgo, czy też wskuteli
. $zynką.Rul'kagumow~~Qataławyrwana.zl zatrucia ga,ze.m. !hvictlnym.\,71'azie tej dl'U~
~,gniazd~\a", i:pOk;Ój ~aczął' n:peł~i~ć ~ię~a- II gi~jewent1;l~lności śledztwQbędzie. przeprozę~ś'Wletln1tn' czego Bergwlt~ Hl21 nIe czu.ł . wadzonewlderunl(l,lu~talenit\, C~~ ma. się VI
g4y.i, lę~ttl Pęzpl'zytomnQijci.
. . . . danym. wypadkU do cżynieuia z 'saul0bójPo kilku. godzinach, gfly 2;Ollł.i Bel1gwl.,! stwem, .czy z nies'zczęślhvYln vvypadli~ero..
.
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D!.iś wtorek i. śtodaost8tni(~ :2 wyątępy
K. J~no~~y. . Stępowgkieg·o w rewela.cyjnie wy..
$t~wloneJ S:J:tucet Merei!i':()V/ikieao

Car {CJ""w.,;,it.
, 5' O gr. dob 5,60
tu
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" ,. ....1
Jut;Q kre?wąć będzię znąkomity ~l'tysta
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D~l~wt~rekt śl'Qd~ .' i, c~\\fł\rte k .VI dąl
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~z~tp .el~~p '. pn~y~ $t~I,$ ~:'l,pełnionei.,. wido~rd
lłWlęCl blUmfy 11!e~rOWnanaSte·fal'lja.Jat~QW'
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e~wart~kp~emjera 81'c"we$olej ~;rQto
e~'l ~Jy,p.lnęjtabavlrtychqui \,pro quo i 'sytua
Coli ~4:.<\r1ąd,pf1ty.mUSowy'J'
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Zoó\~rstędmiu komuo.lstOWf,iOd 'oplek,ą władz
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7 osób zostało aresztowanych.
'.. ..Zatl'Zynlani' przesłani zostali do wyd.ziałuśledc.zego. Podczas I'e-wizji znrUeziono Vt'?y

:>;\~~~~~l~~rq dniami.dpno$lliśmy o ma$U" szeregpwy:padków",eks<:ąsy.
,,\ioma,~'~~.t~,o.'val1h.lezłonl;;6w lewicyz1jv.2i};t·
M.in.ppąt.an o,vioJ1o z(,'H'g~llizQw~ć do\'llOgQWY:e}ł);~~iłUJącyah wyvvołać.na ter·(nl!etnO~strac.iępfzęd :wlęzieniemprzy 1.1i Gdall 11~Ch rÓżne przedmioty, jal\ karn.ieni~~, o clłaln'·
Lodrdj pli'~'ł::ł:et~·ę,jl{". przy ;polnoeyakcfit~r! skięj.,:Ę>owiadomione o zatIlterzeniach \vy\vro ,kI cegieł itd., przezna.c.zone nrdvl'awd(1)odo·
l~orystyc~lXęJr J;9~~f.: $ztabl{Qmłtet':l strajlH)We l towcó,v 'l\fła~:l~ę PQl1cynlQ zarządziły odpo\vie I bl1iejdo vvyhlja.nia oki0'11 'IN vvięzht.nlu.

~.n ll1:~.J.ęi. ~;

ł

~

sohotę

P~'ZPPi'fYV;'adz')nego do<:h~)<lze'

s. ·.: o. . ,. . ,.a..
. .p. •..'.o. . . k.'"•.:. . .•l. ,..•.l. ,.•,c. . . .Z. • 0.1X.".,L. . . . VV. . ZWi.c.a. ?. :t)\.U . . ter.•n
. . , . . 1 dnieprzygoto\vania gdy ,"v.
wieCZÓr \
\V vvynikn
I)o!;o&tahc~łonk,owi~:,z~v. lew~cy l'DDotrHc.zej przedwięzienieluprzy uL Gda\lSkiej zaczęli \ nia~ vvobee zehl'an:a kornpl'om!tu 1Q.cych
tHłlłęwalill~dtrzyl11a.ę,~t;!~CO~ąpl~ze~ .'
...,. slę gromądzićr6żnngo
roc1 za 1'l1 osobrd ev, . "\vod/r\v,
0:.,'.

:!'Q!\7~!1ia akcję~~ p<Ulaqto2;aŚ' przygotO\Vau(,L w· funkcjonadus~u ,p,p,

t'QZP1'02!zyU

iCh"
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k misarjaci,e

może wystąpić-ze sprawą honorową

Nr.-lS

stycznIa 1931 .roku

bo nie

vV kOlllisarjacie chłopiec zapev·... lliałptz o
do\vnika, iż jest nie winien i dOlnagał się wy
puszczenia go. YVtedy przod. TonlaSZe\yski u-derzył chłopca ręką \v twarz, a.następnie po
czą.ł bić go ·laską trzcino'wą, ~l si. postel:unko
wy 'Vit~o"vski trzymał w tym czasie chłop
cą za rękę i kOP3:ł go nogami,

Ż

był

podlzas badania
W dniu 'wczorajszym na
.ych

Sądu Okl'ęgo\vego

ławie oskarżu

kieszonkowych.
\V pewnej ~hwili został skradziony przez
nieznaneg:o sprawcę kieszonkowy zegarek ni

~'janci S kom; p.k.w Łodzi przodownik Józef

jako podejrz3,negO o

O aresztowaniu Kra,ushorna dowiedzieli

kradzież

zegarka wSkazał przechodzącemu st. post.
Ignacemu vVitkowskiemu, młodego chłopca,
którym

j~k się później okazało był

16 letni

Mordka Kraushorn Zam. przy ul. Za-wadzkiej

nr. 6. Policjant odprowadził chłopca do, 5 ko
misarjatu i q powyższem złożył zameldowanie dyżurnemu przodownikowi Józefo'wi To

Na przeWOdzie sądo\vym przodownik To
masze\vski oraz s. post. niepryzna.li· się dó wi,
ny. NR zapytanie przewodniczącego czero na
leży tłumaczyć, że Kraushorn byl posiniaczo
ny oskarżeni wyjaśnili, iż po zatrzymaniu u"
siłO'wal on zbiec i pl'zewróciłsięna scho.dach
wskutek czego potłukłsię~
.

maszewskiemu.

ru li

-- 1

kasa im,f. Stetezyka

r

Sąd po naradzie postanowił postępowa
nie karne przeciwko obu podsądnym z oskar
żenia publicznego umorzyć ..

..

Ciekawy system przerachowywania na- , się o wZl1o\vieniu działalności przez instytu
l·eżności przedwojennych stosuje popularna ~ cję, w której przed wojną uloko\vali cały swój
w całym kraju kasa im. Stefczyka, posiadają maj~tek, .z\vrócili się obecnie o zwrot swych
ea :<s:wą oddziały we wszystkich gminach pieniędzy.
wiejskich w całym kraju.
Nie mając środków na osobiste udanie
W roku 1912, Katarzyna Kowalska, mie się do miejscowości, w której znajduje
się
IJzKanka

ID. Łodzi,

zamieszkała

w~w.cza:s

i

areszcie.

wkrótce kre\vni jego 1 czerpprędzej pos·
pieszyli do 1<on1isarjatu a;by wyjaśnić P'l"zy·
czynę aresztowania, przyczem prosili o zwal
nienie go z aresztu daj~c gwarancję' żechlo
piec na każde żądanie władz policyjnych sta
wi się. Pomimo próśb krewnych KraushQrn
został w areszcie zatrzymanydo:dnia następ
nego~ Gdy jeden z kre"\vnych Sz~lem
Zaks
przyniósł Kraushornowi do aresztu pozywienie i pościel stwierdził,. iż ·chłopiec był bardzo
pokrwa-wiony.

skiej 21.
Pieczyńsld

zam-

się

kłowy niej~kiemu Wojciechowi Pieczyńskie
mu,zamieszkałemu prZY: ul. Nowo Marysib.-

TOll1aszewskii SLposte runko\vy Ignacy ","it
~$karżeni o wymuszenie pr~yznania.
się do popełnienia kradzieży za pomocą bicia
ł kąt()\Val1ia 16 letniego chłopca.
Rozprawie przewodniczył sędzia Łoziń
ski w asystencji sędziów J asienowskiego i
lłrę.una. Oskarżał prokurator Cbawłowski.
Spra'wa przedstawia się następująco;
. \V ąn. 7ljcp-a r. ub. w składzie apteczmym przy ul. Piotrkowskiej 11 w oknie urz,ą
wona była żywa wystawa. Tłumy ludzi przy
',ląQ~Q ~ę tej wystawie; gdzie również nie

ko\vkt,

chłopiec stracił przytomność

knięto gO w

zabrakło i złodziei

w Łodzi zasiedli pali

Płaoi

G"dy

\V motywach sąd podał, że jakkolwiek
ustalone że oskarżeni bili Kraushor"
na, to jednak jak \vyni1);a z zeznań poszkodo
wspomnian~~{asa im. St~fcz~ka, !<-owil.1SCy , rwanego, cz~nu tego dopuścili się oni . ni~p~d
wystosowah hst z- odpOWIednIm ządanlem, r czas badanlaal'esztowanego, a co. zatem IdZie
załączającjędnocześnie odpis książeczki lo~
Kraushorno\viprzysługuje prawo 4ochodzekacyjnej, otrzYlllanej przed wojną w Tow. niaukaralliaoskarżonych 'lV drodz~ prywat
poż. Oszczęd.
no s~\.argowej i w tej spra\vle może WBieić
l oto przed kilku dniami, otrzymali oni skargę do Sądu GrodZkiego.·
zostało

przy ul. Spacerowej 36, wyszła za mąz 1 za- J
mieszkała z mężem we wsi Więlogłowy pow.
Radomskiego.
Ko,vąlski otrzymany posag w wysokości
850 rubli WOko.WM w tamtejszym To\varzy·
stwie Pożyczkowo Oszezędno~ciowem.
odpowiedź, że Kasa im. Stefczyka zgadza się
Z chwilą wybuchu wojny, KOlva}scy o· na podjęCie przez nich ulokowanej przed
puścili wieś nie podją\vszy
ulokowanej w w:ojną k"\\'oty, która wskutek de\valuacji wy
To\v .Paż. Oszczęd. kwoty, ze względu na to nosi· obecnie po przerachowaniu na walutę
iż To\varzystw-o to, jak zresztą wiele innych
polSką ... jeden grosz(!)
in~tyturji finansowych wstrzymało swoje wy
Ze względu na to, że podług ustawowe- .
płaty. Po wojnie Tow. Poz. Oszczęd. w \Vielo go r.~J'zeracho\vania przedwojennych rubli na .
gło\yarh, wzno\viło swą działalność, jako Ka'l złote polskie Kowalscy ",. inni bYlib.Y otrzy~
sa im. Stefczyka. .
-.
mać okołQ 1.500 zł. skierowali sprawę na dra
Gdy małżonkowie Kowalscy dowiedzieli gę sądową.

..................
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impreJa angielski-ego biura turystyczaego.

"urystyka jest bardzo rOJPowlzeeh.ion8
aa xachodz-ie. a w Angłji stanowi najmilaz"
rozrywkę osób majętnych. Luksuaowe okręty
spac:erowe ro:r;wóią anglików po całym świt:
cie. ukazu:ąc wszystkie jego dziwy i cudaJ
Binra turystyczne przelicytowują sięwzlI
iemnie w pomyslach wydzierai~c.· aobie Jr-lijea
telę·

Ostrzeżenie.

Daniela Defoeł autola .Robinzona Cruzoełlł •
P(;mysł~wa i dowcipna reklama Wywola

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

ł. pOdobno. wielkie sainłeresowanie wyciecxką, na wyspę, nil której Robinzona... nigdy
ni. było.·
.

I

Chcąc nabyć. p~os7.ki od bólu" . glo~.
wy· % ,.KOGUTKIEM '"

sin" naleiy

żądać

"Migreno~Nervo":t

tak.owych w ory!!inal '"'
nych opakowaniaeh Gł\seckiego, znanYG~
od lat 30. Przy zakupnie proszków :z .1(0
u
gułkiem" "Migreno- Nervosiri z. wracaj~ie~
uwagę na opakowanie i odrzucajcie u..
porlzywle polecane proszki łudząco do
naszych podobne_ Oryginalne opakowa..
nia po 5 p~oszków - pudełk(l 15 groazy

.

Jed.na %agene.ji zapowiedxiał. w prasie
an~ielskiej, wyprawę na wyspę Rohinzena
Cruzoe/ Przewidziano doklaJjnie .dtworzenie
pr:Ły~ycia Robinzona na nie znalu, WYlpę Da
łody.lac~ .r~tunkowych. jak to miało miejsce
w eOwlesCl wo?ec rozbicia aię okrętu· oraz
Z~ ~t ~ad ':łysple w szałasach i namiotach.
p !;Vle Zlano zaangażowanie
autEm,t ez..
ch potomków Piętaszka dłnob:ł .l'...1.
J?-v
"'nv ,l .
.
d'
l
...
... Ugl pOQl'O
.... en oraz u .·.nai W. WYuu-aw'lL·lkU .. t:e:Ult10
h W l'eSZCle obIecanor~ %- - - "'-lu
n)'C:'
w vele.
L'
-!.ł_
ł
...
.......
CS&l S%~&e,~wl1~ wyja8a1ea .a2il. ";'1I.'I:&k
..

Osoby,

dla których· p1'i~yjmowanie

proszku stanowi pewną trudność,mo~łl

używać proszek "KOGUTEK" nMIGRE..
NO-NERV05IN VI formie tabletki# Op.kowaniu po 20 tabletek w pudełku. ee-·

na l. żł.5{) gr.. - Ządać tabletek .. ~oP
Migreno ..Nervosin" w oryginalne m

tek

opakowaniu

6ł1secklego.

<

.........................
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ykt t r
Ksi,stw. Monaco znane jest w eal,. m
liwiecie, jako siedziba przybytku hazardukasiDa w Monte Carlo. W tenl państwie,
• dzie złoto spływa ~ bue:z:y ruletki i wiecznie
roześmianej tarczysłonc8. w tej krainie stalej
pogod, rzą4zi ksi,Żł Ludwik II.
Kli~i:ę był dQtychczas monarchą

I

udziel...

.)'m, a jego poddani byli doniedawna tak. ue!;
d.i, ie w calem księstwie nie by~o więzie"
aia,
Książę Monaca interesuje się oceanograf

j-. i ufundowal 'IIi 8woimkraju i

W P ary:iu po
muzea i pracownie naukowe,.
Ksi~źę Ludwik. II jest trzykrotnym. seig"
• •urłU'D, sz_ściok,otnym
djukiea wielokrot..

iii

I

Gdy ~ię dziennikarze dopytywali kięeia J dsieć nielo więeej#
.
Trzeba w tym celu zacząć od .poc2!-'ltku
jak druga m~ zamiar być dyktatorem. k.si~ił
- t, j. od riiefortunn'ego małżeństwa księcia Lud
odpowiedział w glębok:iem zamyśleniu:
wilca. Małżeństwo to bylo niefortunne: ~fo'"
- To czas pokaże .
Ludzie światli i znaj~ey si~ w Mot1&eo
dy podówczas ksi~żę ożenił się nie:z oloh, pel
nietylk.., na ruletce. ale i na polityce, wyfN'nio
nej kr.wi paouj2l.cej, t,Ucó ze zwykłą aci!ielsk._
skowali. że Wf tern W$zyitk.iem jest .za'mieszamy l~d,. i c nazwisku Douglasa Hamihon.Nie

k~ią,żę Piotr.
Rojali~ci w Monaco ehcieliby wid2'ieć na
tronie tełlG księstwa.. :tamiast księcia Ludwika
księcia Piotra. Niewiadomo co powoduje rajalistami z Mona.co. t\1oie to. że tak. datielny
i przystojny c:dowiCltk. ja~ książę Piotr.
miast mieć kiedykol wiek nadziej~ na berło
króllltwśk:ie, musi poprzestać na roli ·małżonk.a
następcz.yni tronu... Moźe rP", inne :l wzg l ę dy .•.
Nikt nie zbada tajników polityki W każdym.
razie, książę Ladwik
wycr.ul coś i c%emprę
dzej ogłosil dyktaturę.
owym księciu Piotl'Z:ł: gcd~aobysię
z. w"gl~dlJ. na wielk~ rolt,· jałt" odegrał wżyciu domu· panująceliG 'Ii Monaco. powle ~

"a.-

że gdy ] l tego malzeństwa miata u
córka, to r07.wj~zanie nastąpiło nie
gdzieindziei jak w Constantynie w Afryce Pół
nocnej. W Europie nie bylo miejsca dla nit

dziwnego,

rodził: się

mowlęcia, pochodx~cego· " .. takiego, .małień·

shCfau ,

Lady Douglas-I-Iamilton %marla w Bu...
dapeli%eie. jako rozwied:iQQa %ona księcia Lud
wi!.:. Mała Charlotta ,Louisa Julietta u2:nana
%o8tala na naitępc;l:ynię tronu - ksiąię nie
Djm hrabią, i markizem.
Monarcha był ograniczony w swej wla~
miał innego wyjścia,
gdyż nie mial W'i~~ej
dz.y przez radę. stanu i radę ml.lnicypaln~ Be1:
dzieci.
Charlotta ujr Lala którego. dnia kS!ęCHI.
polired.io pn:ed 8wią.tami książę: rozwiązywał
o
Pier·re·Marie- Xave:r~ Rap hael Aanto.ine- ~/Ielchior
,.adę stanu, przestał się liczyć ~ ra.dą miejsk"
. i wybnł kiikun8stu panow, których n.zwal
z rodu Polignac. Ksiąźę PiQtr byt dystynge ..
delegacj, IpecjalDIłwara,. mily i układny, jak Mauricf: Chevalier
Nie utracił tych cech. na"wetwtedy" gdy; jego
5
$
- 7;5 """ .. mIr teść ·miaD-owa! go obywateleiIlwdinego ts'ię"ł
.twa Monaco,
..
W domu k:rólewskimJ:apa.Qowal) jednak
że niesaaski. K:sitlit;Piotr tkuma~zyl 8i~, i . :
nie je.t t.mu winien.źe ma\! ludzi powodze'
nie.
~~aszynkado
- T em gOfEej dla ciebił:, - :raekl które
loi
dnia
Ludwik.
.
. ,. ", .. ,;
o niezwykłej zaprawdę sekcie, istnie \ wyjątek z tej przedzhvnej epi3toly~ wska~u
Jak rzek.ł, ta \1czynit małieńłtwo·· x.Char
jącej .
Ameryce w Stanie\ <:;.olorado, a ,pro jący~ jak dalece naprzód idę.. z' postępem .a
lottąxcultato'!o?:wi,zane; ,kjiążę ·po\i\'rócił do
sperującej pod ,:nazwąHt<o~cioła liberalne
nierykanie.
.P ai')'ia~ Ale jako, .adoptowany rnoD~gałkij ..
.OH i;nformują na~ gazety. anlerykatlSkie."
"Wszystldch członków' ezoterycznego' . c:tyk nie' impomniał ~sillżę Piotr 0, tlwer:dnł
gi ej ojcz:..,znie
O·
egzystencji
tej. gnlinv
kościelnej ... dowydziałll nasżeg o llberaJIlegQ kościoła . wzy
'.
.
.
.;..
..
'...
. . . . .
:
.....,
....
.\
..
. . Prędko wrócił'aad Morze' Srbdzicmlle,
.:wiadujemy się
okazji
skazanegon~ /··wam y . hinięjszem, abrsięnamas,"yu-ce do
zamieszkał n.terytorjurn francuskiem. w Cau
śmierc w Denver j~kiegoś zbrodniarza, dla racno·wania·\ (!)modlili .do Boga Matematyki
ne, w z,amku .St. Michel.I
.
, . Jeieli ki~d,i te~ćł albO' tóna, .. alb,o ob,....
którego na g.wałt starano się uzyskać
ula i do zbawiciela. C'wartego 'Vyrrliaru, aby te
wateleksięstwa zjawią. ,się do ks. Piotra!' po
skawienie. Gdy jednak wszystkie zabiegi i ostatnie dnI źycla naszego Brata na ziemi wic.dz.ą
mu;
. .
starania poczynione w tym względzie
za były spokojne' r śzczęśliwe i aby jego 'przy
- Wróć. bowiem tel~ wymaltl~obro
wiodły, wówczas biskup owego "Kościoła Ii
szłe istnienie spędzone było w krainie wie
kraju, -:- wtedy książę Piotr przebiegnie.J!yb
ko granicę i stanie 11 hoku Gharl.ottyi;l1ie . od.
beralnego" wydał do SWych \viernych owie czystejspra\viedliwości-"
..
mówi
nawet przyjęcia koronywlapcó,.. ;mO,••
g
czekSZ.C,~ZegÓlniejSZY "List pasterski", wzy
szcze Óh.1Y ..to. "BÓgt',. pO.SiadająCY ·4..
gaakijskicb,
,
"
':,'
wający ich do trzydniowej pokuty we wło
miary, do którego modlitwy . kontrolowane
. Nie jest wyk.lu&zone. że do tego dojdzie
~dennicach,z posypanę, popiołem. głową. ił .są· przez arytmometr
specjalnego', wyna Trzeba wiedzieć•. ze p.artja demokr.tTcxaa bi.
przypomo~y odpowiednich modłów.
Oto'lazku. .
Mf.)Jlaeo atanowcz,o' górę.;' ,.:
.
tCłine

'l'

r I

pa 'st

n

.
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•

.rachowania modlitw
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'lo ,a,'z dr ajey

. Boć sir Grzego,r.z ...;... to' członel\.' dQJ:)l~ej
J<>dziny. bogaty człowiek~ sędzia . pOkoju'i,
:,~czkol",~iek jego dziwa~twastoją,v niezgó*
. 4'tie z prawem, - "nie można zaraz· już .wie
~zać ludzi za. to tylko;' że są dziwakami" '~elefonicznie ( poinformował Michała· korIii;:,s,arz. poliCji. .
; .' Ajednąk poz?stawało faktem~żeBhag
.z8inął .r~wnie .doszczętnie,' jak krajowiec:'z
Bo,r~eo. i jego tona.
',
, ·~Nte widziałem 'go prze,Z całą noc, ..tłumaczył 'sir Grzegorz . ....;...Nie pierwszy
.~oJuż raz zezwł:da· sobie na taką eskapad,ę.
Ma kryjóWki, o 'których nikt, nie ,vie.Ale
wróci.
Po drodz·e zG:riff TpwersMichał spot-,
'Jlał.osobę, na wid.o~któ:rej. tak .raptownie
,

;

.,'"

"

T

?linu II

F

. t

.,zatrzymał samochód,że ·dziw~

.,.-

-- opony nie .·zrazićf·,~do siebie,--rzekł.. łagQdilie.:p.~~.
pękły! \Vyskoczył z maszyny i sżedłna spot niech lnojezaniedbanie· się~yt};uniaózY".
kanie' - . Adeli: .
'.,
.
okoHcirióŚ(5,że '. mieliśmy now~tr~gedję.~ .•
""':"lVlam wrażenie; jakobY,m już od tYiSią.
. .spoJrzałanailpytająceDl·,w.QQIii'~,.. ;,
ca lat nie widział się z panią,.:-...· rze~łtakim
I~NoWą<tragedję?: ......••. '........ "
'.' ~
tonem, że· w. kazdej innej okoli czno;ś była"'
--·.Zamoi'dowailopana~ossa.
byto nleźl'e przyjęte.
' , 'Zhladła jak:kreda..
- Żałuję mocno~ ale nie mam ani chWi .. , ·:......Kie-dy?~ Tu gł.osjejijtał sił,. _ ; . ,
li' do stracenia, .:.-.- odrzekłachłodno~ __ Obiel ·;prawie· sp'okoJoy."
. ~'
cała m dyrektorowi dziś wcześnieJ. byĆ \v
. "~ Wczoraj w nocy.
,
~studjo. Wc'z.oraj ,bo,viem wyprosiłam Saqie .,. , ~e Było' to po dZieWiątej,. ~ rzel.tła.
"całe 'wohle . 'popołudnie, . czeKaJąc!l.~
Zdumiał .
g()ścia.
.-- Dlaczego pani tak twier·dzi'
No i bawił u pani?
-' Gdyż,panie Brixan, ..- sk.andowała
\'.
' - ~1iał 'przyjść. n'a hcwhatę-· do mnie .. : :'-'~ wolno, - o dzie'\viątej \-vidziałam rękę czło
i zadrgały jej . usta.. '
.
wieka,kt6ry go zarnol'dowf.tlt
:.....:,·Na: miły BogI Com ja. zrobiH -- Przy
-- Dwa dni temu, - wtajemniczaLI.
pomniał swą obietnicę.
' teraz) wyszłam do miasta po włócz,
~, Chci~ła o~ejść, ale ~ie puśclł j:j.
. ~ \ Byłot ~r~wi:' p:zed zan\knięciem s~lep'"
- Nle mIa.łem za.rrnaru ucb.Yl:}l~ '9am l - tnnl(~J Wl.ęce] kWadra.ns 'Po ÓlmeJ. :'-

ci

.

«1*, 19

,.ROZ\VO,.r' \Vtorek 13 słyeln1a 1\131" X'o-lu

§,

"

:$

:: -:;

;g

i;"

ize

On ił
IłU

Nowe metody lecllni_ chorbb

:IM ' ;;::. " l i '

:::::::=-:..,-"''!,... :::::::t':r,· .. " =

=:: := ,==;:.:::;;:::.

'i:

ja ł
20łądka

»ie przesada! ZwYkłe rtieloue, ~ółte. { lega ona. na tem: przez d\va dni odżywia się
rWlliane jabłuszko je.:t !'zp..czywiście na I chore dzieekoroztal'teroi na roiazgę jabłka.
tą'm. waweą.,. ,~baweą, wielu 'tysiecv na ~ wił obl'anernł OCZy\VlSCle ze, skóry~ po
• ychdziiH."!.i.
dwóch -dniach dostaje dziec.ko jlU; eo ś bar
W Gią,gu ostatnich kilku lat, dzięki do dziej konkretnagodo joozenia, unikać, jed
Ś'ViadC, z,eni.o,m, rObiOnym, w SZ,P,italach i kli 'I nak na,leż~,., jarzyn:; lllą.cznych po,traw i t,łUS,Z
nikacll dziecięcych doszli lel{arze, do wnio czów, po. kilku dniach takiej diety można
skut że jabłko przewyższa swojemi luedyeż I zacząć dziecko zupełnie Hornutlnie odźy
Mmi wł8.Śehvo.'kiami
wszystkie
niemal wiać. Żołą.dek uzdrowiony przez dwa dni
&~;tuczniesprepal'Owa.ne lekarstwa, na prze
»Jabłkowef' diety będzie' to wszystko z
,.~H~kłe -Cho!'oby żołądka.
ealą. pewnoścIą tra\-vił.
l\tótet'to z dzieci ni~ cierpiało w swoim
Dr~ Woli wyrzekł się raz na
za.W8ze
t~,a.sie ;~,l1a }}rzUszek" jak to
pieszcz-otliwie ws~lkieh
środkÓ'w
Pl"zecz.yszezają.eych,
m(n,~ią stroskane matkj~ któreż nie
choro. wstrzymujących i regulUjącyeh~
stosując
wał-Q dętko na różne katary kiszek, prze
we wszystkicłiwypadkach jabłka, i osiąga
wlekłe "r$w<!lnienia, obstr'ukeje i inne row jąc Z8;wsze zdumiewają.ce wyniki.
Jłi0 przYjemne rzeczy. Otóż jedynym rahul
KuraCja jabłkowa może być
również
h:ięm
na fe" wszystkie
dolegHwo~C'i
są s~owana dla dorosłych dl ory ch , pn-yczem
jabłka,. ' '
t tu wynik jest zawsze dodatni.
Najgor-ętszylH entuzja~tą jabłkowej ku
Uczeni, którzy' zainteresowali się bliżej
racji je~t da'.:;. Wolf, naezelny lekarz szpi , nową. metodą dr. \Voifa stwierdzają, że jaN
t.ala dlą\ dzieci w Eise-nach (Niemey).który KO jest środli:iem laeznicz~~m, stosowaitym i
nieda \'Y;HO obszerni' dzieło () wlaśei od ba.rdzo dawna przel'; lud, wszystkich kra
'teczniczych jabłka.
jó",,-, który w wielu 'wypadkach stosuje te
rapję znacznie sl<uteczniejszą od '\vymyśl
~. wszystkich zalnll'ze.niac'h żołądko
e dr. \Volf tę samą 'kurację. Po nych środkó\'\' przepisanych lH'Ze.z lekarzy.
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Chcąc nabyć p:ro5%ki od bólu gło~
,.KOGIJTKIEMłf HMigreno ..Nervo"
łf, aaleiy żĄdać takowy~h :Vi or,;.!inaJ·
%

Dych opakowania~h Gąseckiegoi z~ańy.h.
od lat 3p. Przy aakupniepr08zków ~ »Ko
gutkitlm~ .Migreno.. N<tfvo,inu :l.wl'aeajl1ie
uwagę rUi opakowanie j odlzucajeie U..
pOflzy.le polecane pro.ski, łud%ąeo do
aN:ly~h ,'p,odobne. Or:ygitHl~ne opak:owa4'
ni. po 5 p~os~ków - p~dełkv 15g1'05~Y

Osoby f dla któryeb prstyjmowanitt
prQszku stanowi ,pewną trndność.,m

-utywać

proszek ",KOGUTEK" ,.M1GR
NO-NERVOSIN w formie tabletki Op."
kowaniu pc 20 tabletek. w pudełk.. Cena l %ł.

50

gr. -

Ządaćtabletek "'~o ..u

M.igreno.. Nervosinll<

tek

opakowaniu

W

6ąseddego.

o.ryginalnem

. . . . . t.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

dawca omylił się widocznie i oddał pani na
szyjnik za tysiączną część jego
wartości.
Ale to nasza wina i nie mainy pra;wa odbi6~
rać tego. co pani raz nabyła. ,~Naszyjnik na
leży

.

jubiler

i IlCZ,śl~w~, właś,cictaktl
...

mi0szkanka MinneapQHsu przy- .
Nowego Jorku po zakupy. !\.-1iędzy t
iła w dużym magazynie j~b>i~~r
imjtacji IH~lt.ł ,

sznura

. . '.

pereł

..•

I al.;;,. ale Jez~11 chc!1ehbysmy

.-

takłe sau:ep('H'ły;

Jak

~)OzoSłałe,

.Sumienie nie ~zwalało; j~ednak,

'

•

do~:r-ac
,mUSI to

I k,osztowac~
P~ł ~ ~~o~a~,'~w ~~d' S:ztUl;l. ~ Jakło ~
zdznvlła ,.,u; pan..
Pa
l 45chyba zartuje? Ja za cały naszyjnik dałanl

I
l!;

11

.

do donlłi ~ bawiła :;ię z
d{)lal'<~~\Y
l
' ~
w trakcie zab~nvy lltaleilshvo, i
A ja panią zape'\vniam, że naszyjnik
.U\ sznureh:, rozdarło go: Ilerły i pani wart' j(1st około 50 tY:;;;iEt.{'Y dolal'ó\v. Tu
!
" Pani zebrała l"ei zaniosła do " musiała zaJ'ść J'a,kaś pomyłJ.;:a.
jubilera do. na,vleczeuia.
/
Zdumiona Pani napisała z mpyta
minneapolita11,~ki jubiltH~ za~ i niem do' nowojorskiego jubilera i szef firda
mieszkania wła~cieielki i my nowojorskiej natychmia.st
przybył do
Minneapolis. Obejlozał naszyjnik i orzekł:
&Th[}Wna. panir w naszyjniku
na~
Istotnie,
perły te sprzedajemy za
brakujące peI'ly nowemi.
45.000 dolarÓ'w; na kal'teczce zaś' umieszeza
niech pan io ,zrobi.
I my dla ułatwienia tyl1l:0 45.Niemą.dry sprze
!
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zdobnej

~" ,mni~1 czy oddawna n"lies.zkam W~ Cbit:oo
~ i; ~~y nie wimD c!tego o podziemi4ch~
- Pod~ienii8.ch' - pow~ór~ył Michał.
ZdziwiJłam się· Nie slyszałam :nigdy
_dny en 'POdzlemiacb. . \Vięe tłunulczył
~eJ~sto,nich wzmianka, 'Vii' jakiejś
hiałorji o Cbichestel'. , . S~peral, po prze'wOdni~
kaeh, nie mogąc jedna.k nie 'n ·tem' znalezć~
dO~ZNn tylk(} tego. że'kiedyś miały, istnieć
iIDd!demia w .:pą~liżu CheUerton, ale nasłę."
piło ober\Vanle Stt} gruntl1 ł za;+,va1iłowej
ście do nich. Tak to mi bajał od rzeeży, aż
~il,ł&mll " ~ sdę i :8.4.. b~,..ł~ k1e4;,
o

-

chał.

-

Zam1Qnięte land.o.

Gdy 1Jl.ijałQ

rOrt

szl(atuł('e~

wdzięczności

>

nareszeie poszedl jU~ sobie. RusZYłau: dalej
':'", s'wę ~,:,{)gę,ł:t zała~.'W,'T,l,łam spr~wunek l sP~t~
,kalam ~H2 ze Zl1aJolllę, statY3tlH~# Zaprasza.
ła mnie do siebifJ. Nie chciało mi s.ię wcale
iść do niej, ale pomyślałam~ --- jeżeli od:mówię, źle to zrozl.lll1ie, więc poszłam. Zaba~
whvszy"tamkrótko, wracałam wreszcie· do
domu.
Była już dziewiąta god2:ina, na ulicach
,pusto ciemnawo~ - wie pan jak słabo sę.
oświetlone 'w Chichest€r~ jednak :rozpO'.l;uałam pana Fossa: stał na rogu ulicy Arund.el, jakby na kogoś czeka.jąc, Zatrzymałam
SIę, nie chcąc ,spotkania się z nim, gdyż z
poza rogu ulicy wyjechało auto i 2.atrzyma
ło się pra'wie nawp:rost niego.
, --. JalHeto było auto!' Z$:pytał 'Ml"

więc

klóregodołączyła. cenny

o

oraz list

~

Zape\Vlllający

o

firmy.

••••••••iiiiiJlIlI 11111111

J

I -

bą~ ~ :s,yl,bac.zo :W.en~l'\vowany. Całe zaeho~
wttlliesif2 jego było tak dziwne, te aż zapyt&ła.m~ ezy :oiema j.akiego a;martwienia. Na
~" odrzeId tyłko~ ~e
dręczy
go jakieś o~,
k~pne pl"zee~utie czeg'oś strasznego i spy

Napisała

list, do

..
Jubiler novvo.ior.:;kiprzysłał jej \v odpodzi perły za 600 dołar6,~{
w
sl'~brnej 0-

I

ka-lD pana Fossa i porozmawia.liśmy z

owej

paUl na Sk(irzysta111eZ 'onlyłln sprzedawcy.

do fil'lny nowojor$kiej
naszyjnik
'~'.p,ro,siła o ~r~y:łanie j~j w,zamian,', naszyj,flIka, \vartoscI 4~) dola:r(,,\"~ oraz o\vvbacze~
nie ~iedbałenlu spl'zedawev.
.-
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do, panł't.
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n

jcie a
czy teł ik'
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ś1tviatła jego pogasły.

II. . . . . ..

Zaintrygowało mnie

to. ,P,' an Foss, jal{by wł.aśn"ie oczekająe t,Ylk~)
tego, podszedł do sanlochodu~ oparł się o
krawędź okna j 1)I'2l~mó,vił do kogoś' \'1/ śro<l
ku. Nie wiem, co' mną l)(j\\,odow'ało:, ale' po~
stano\viłam zobaczyć, kto tam jest '\v aucie.
poszłam więc ""prost\v tym kierunku. Bv"
łam już zaled,vie o jakich ~ześć jardó'\v
nich, gdy pan Foss (~ofnął się i auto ruszyło.
Kiero1tvea '\vysunął z okna rękę: jakb:r prze
syłając nią pożegnanie. Byla }HRZeZt: nazewnątltz okna a nic })OZ& lli::;inif; nv=:y.na hvłIJ
.rozróżnić; ponie\vażw ~rodku było zupeł~ie
ciemno y gdy autQ prz(~Jeeh~.ło t.uz k:-:to rnnie.
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derpień 'W~trobYiJ lllsdmJtbnei
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lośc~"artretyzmu,udetzeń

krwi' d,b gtp"
.. wy, tuhnien:ają hemoroidy, czyszcz:;;, krew
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agodnYIin "śtQdkiem, pt~ec~yęzcz ająęym:
lUiy!Cie l d03 pigułek ,~~,. cł~b~C~na
pudelka zł. 1.35 wyrobU:
KARCZEW~Kl" lUSZYNSK1.
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CH O R Z Y.nzys15u}ą, Z D RO W I E
. pij~e2.Dane :z.e ,swej sk\i\teC'2.nośc:if~()dtuac:%one złotymi medalami
Z I O -LA lel~ncze .Dra~~'St.
E Y. E' - A
.1)O~2ąd~()rie· w-g 'specjalnych rccepk ~.l~ia.łiljłt nadzwyc •• jniew ehofobac:h~
Nr. 1. PiersiOWYCh
.
;.
2. Napr%e~iłU)ę mat~rji (Ił.umat,am i Atfety_m)

..,

. III
. ,:If'

3. Zoł,dkawo..;kisEkcwe
' .4. Dla. nerwowych
'.
. 5.,Sk:utecuc,wpadacxce
_

"~O

.W

'błędniey

ł L Wauchych kaszlach '·i kólduGZU
• . 12. W chorobach scrca., 13. W chorobie cukrowej
.. i4. We wszystkich przeziębieaia.ch i napotne

"

Nowy Rok pr:tyno~i każdemu Panu wielką Gszczę

aność czasu .~ pieniędzy.

Idealnie . :zaprasowane spodnie
, J
PrzełoQlw

można

15. Przeciw nadmiernej otylosci

16.A, W chorobach wątroby

16.B. W
»
H
:
i kamicni żółciowycb
Dt;) nabyćia w aptekach j skłapacb apteexnyc:h - Wysyła hurtownie.
._ PO L H E R B A·' Sp.·z ogr: odp. Krakbw - Podgórze
. :Zastęp.two IUl Ł6dź' i Województwo posiada
p 1 L C, Skład aptec.zny, Łodt f Pt. R.ymonta ·S/6. fel. 178-00
-Z dac b~zpl8tllie u zastę cy broszurkI .. Jakodz)'skaćKdrowie",
tli

a

.ubraniu. PanOw.

utawaUer" po'Xwala' się każdemu zaprasować
JII~awallerlf' zapobi~ga raz na zawsze fatalnem.\1 wyalą

dowi spodni na kolanach.
Dlaczego co drugi dzień wynosić 'spodni~ do prasowania, co pochłania pieniądze. cxas i niszczy ubranie
Zbyteczne zmartwienielJest to tak łatwo tt'balony"
na kolanach raz .ua :zawsze znis:zczyćl:, .
Kaidy, niezmiernie łatwó, Da bardzo' długo :moie
lobie usztywnili przy pomocy ,.Cawaher" zaprasowanie
&POdDi~ktQre wyglądają jak dopiero (.0 zaprasowane,;
Każde spodni~. c'&y to codzienne, c:r:y:to leps~e
powinny mieć uprasowane sztuczną, fałdę te Ca,wą.lier 5ł
Cena 2,50 zł, może być i. w markac:hpocztąwych
pf%ytetn 50 groszy na przesyłkę Dla przedstawicieli wy
syłam jedną sztukę gratis, Krawcy, maga%yny. przekup
nie -otrzymają rabat od prsedstawicieli t eweotualnie
informacje sa załączeniem marki na odpowi~i.
Cłówne przedstawicielsh~o: .

A. ,M' A JER i S-ka
poezta POD WIESK, . p~wiat CHEŁMNO,

N'a/~bieżący ,sezonzimow~=,

pI

osiągnąć

a wa" i er"

pr z e2: specjalny wynalazek

utrzymuje zaprasowanie nawet przy desxc,•
,.Cawaller'ł (taj€k.aźdemu materjałowi .ęle~anck~ f(:)J;w~

lit
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nCawellerl'

.
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w .h~robaćh ner~owyeh i '. pęeberzow7cb
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8.
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w
te
OJ:I1lDó:W ,kob.iecych (upł~.y')
", 9.Pr:leczy~e.ajll~e
" ' '
. 1 O~ ,Skut.~e%ne .w: zdęciach., nudności.dl i wymjo.tach
JI

6.
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POM·ORZE

~-----_ .......

Sl3.motowe iryj.s~ie
wykładane cegłą. ogniotrwałą, do ogrzewania biur, fabryk, ma'"
gazynó. i mieszkań, opalane węglem, koksem.· torfetb. drzewoD).
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E· krajowe · ~ zagraniczne
muki-.UŁĄN", ..PODKOWA"' i .LEONHARDA".
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.. Sp. Akc. Handl... Przemysl. L,

•
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ANDRZEJA 11

poleea lunto"';' •.-j detalicznie:
.

fi AKŁĄ.D T~pic~rsko ..St~:-r~l~

'Dr " Fe' 1-. ks'
S K SI E. . I C, Z

doagpzewania

"", E

DR(fCłlrrfEP;;-kany, Pleeion:'i,Tllaniny. Gazy miedz
do filtrów,: "Rabitż do' ro bót
betORO wych we >ws%ystkich
metalach wyrabia i -poleca
RUD OLF JU fi Ci
tódt, WólciańskaNl'.151
Tele'foll 128-97

".

J, BORKOWSKI

OddxiałwŁodzi, KHiń,kiego 70,

taL 100,84

(J larskl przJJIJU1le

wszęlat:;'i1

k~e z~mówieni~, odświ:ża~'
\

nu~

lws%cHue

przerobltl

ora~ zakłada się firanki
STEFAN GABAŁA.NA",

l

. WROT 8·

T elefoD 137-43

Choroby sk.6rnewenerycz ..
. ne i .moszopłciowe
gods. pr~yięc: 9.30-11 rano
,
i 5-7.30 popo 1.

Posady i pran

.

OTRZEBNY c:hłopie~ do

SKLEP

KAZl~nERY

ZAWODOWE

K.URSY K~ROWCOW., SAMOCHąi)OWYCH·

ręki
ŁÓDZ PIOTRKOWSKA 111,

I"
telefon' 175·35

Kurs rozpo,znla się 5 stYcania
.Jedyny ~ Polsce model 5AMOCHOpU' w przekroju
porusŻany·· elektryc:zpością ulatwiaipn~yśpiesJ:a tłaukę

I

specja lny ~ komplet dżentelmeński.
Kancelarja l:ikoly' zapisy przy iri,l uje i' i:ófórmacji ~dxiela
ccd:z:. pr'óc-E,nied,.,ieJ i ślifiąt op g.,8,r. :do· 8 WleCZ.

:-_----~----......
'......

.

Zielonko

Al. KOSCIUSZKI 37

'poleca: pończochyjedwa
bne, fildeeos skarpetki mę
. skie s pończochy dziecinne
reformYi ręka.wiczki weł..
niane swetry ipońct;ochy
Cena . bardzo przystępna,
or~z przyjmuje pończochy
do reparacj i.·

Nowo ..Cegielnia
fna 20 stolarnia
ló7li.ii.
obsługi

<

.Dr, med.

i

Specjalista chor6b~kQr",
nych i wenerycl.nyc.h

ul. POŁUDNIOWA Nr. '.
Tel. 201 ..93
Lecz. diatermią.
Elektrote,apj",
od 8-11 rano i od 5-9 WleCI.
w niedzi~l~ od 9-1 p.p.
Dla nie:aamoinych • ceRy leaBlc

