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Re~ak[ja j I~minist

tena prenttmeraty .
w ŁOdzi '.
Al..

w

t.ODZ~

Kościuszki

41

Mies. z dod. iI1:lstr. 5 2~.
Dla robotników
Ił zł
Odnosz. do domu 30 gr:
Z dostawą poczt.
6 zł

TELEFON 100.,28
Konto P .. K"O .. 60594

21 gr:

Art. listów anoninollliJc::h
nie umieszcza się.

Poza Łodzią egz.

Nal~żność

opłacona ryczałtem

Red.

p!Zyjmuje od 5-6

8 _ _ _ _ _ _ _ ._111

27
Diwlękowy

Teatr

SwietBny

I

POłł~.

4.30 ost. 10 w. w 50b. i
niech:. i święta poranki od 12
po cenaoh najniź. od 75 gr.
DZlł
PremJera
DI:II

rewelacyjny film ., po
dłoiu psychologicznym

W roli

III lilii II

lII\

fi

głównej niezrównany tragik
rosyjski, dawno niewid:d.an:y

dodatek:

zapowiad. filmu pt.

III

I

dź\viękoW1 i aktualnoścI

krajowe.

I
Swego

czaSll

pismo

"l:tobołni k " ałak.owało p .. De:m.allta,· sędziego

i
J

picnodo

p?zesłucllania światlliów.

Jako pierwszy ··świade]~ zeznaje sędzia
iledczego do spraw wyjątkowego ,znaczenia I D~mant. Badany jest pod przysięg,,, OśwLui

przy sądZie, apelacYjnym w .. W..a. rszawie.
W"'Jednym' c zartykuł6w p.odanodo wia:::
dcm,o_ci .' publiC'znej szczegóły' dotyczQtle byt
p. Demanta .w Rosji i ltobi,on.o mu. hon
k t Y z :rzut że przed powrotem do Polski

ności

b;~ : K:zal1i~ zastępcą komisarza

cza, .·że.

W.' ·osta!niC. h czas~?h l'OZP.rz. e~trzeDi.a~
no o nIm złośhwe·pogłoSkla WSZystkIe u.tepra

'1

t·wdziwe.~~iad~h~ juz ?d 1903 r .. pl'acowałw

,org. ani~CJl P.~ldYCZneJ.' Byłares~łOWWany
po słra]lc u. szholnym. W t. 1910 pOJechaIdo .
bolsze- l Rosji, gdzie pI'acował ideow.o na terenie ak,! ~
i'

ś

iywicly licmu.nizujłea. 'N~gd,. Dle ~pr.
cowal: z bolszewikami.. CZ}"lUlY był w kcmla
sjl .plekł aad zabytkami i ·'majQtki.ni PoIIr
"Aw, ewakaow_yob··w 'Kazaniu..
p P' ••

HROli
HalE LE.
&R'
IF .
te zl.
.
PR~YJAŻŃ BUŁGARSKO-W.ŁOSK.A.-.·

.

1917 UkOńc;ył szk Ołę WdO~ ł
,\\tickiego.
II demic7cim. Wtoku 7
d 1tEcWh~ dheP~ri.S"B dł~n~si, .iż p~t?J;l1~le~
skov~tą. Od początft'U bolszeWIZmU,
wia. e m ' ml!~ a:~
tOC ~ml 1 .. U; s.arJpą Jelt lUZ ta.-; 1)1.1"D
W obronie pa Demallła wystąpił u~'ząd pro! był w kolizji z ],·omunisłami.Wywol'ał rOZ'II' SkI e, n: Bułga"rUl ~~:ocllłf:l SIę d!>WłK~ sp.r.
. .
. i d l
d kt
R r
•
.
•
•
śb_o wysłanu! mI$Ji WOJskowej dla uutruo'"
l:urators 7rl ludpow eZla lleg,t) re a ora". o i łam w PPS.,wyrzUCBJąC poza orgaBlZaCJł wania a:nnji bułgarskiej. MussoliPi .zged· Ol aię
bołnika", pa Stojana Słefau'Ilwskiego pct'uą- ' n a . prośbę r::ądu włoskiego.
%1
gni,to doodpowiedziahu)ści l,:arnej z art.
UNJABAlKAŃSKA
1i.3'J • 533 k
k
"
,
ł
" .. 1
• '.
W .... y~hodz~eem 'iW, Atf;uaeh ..oct .aieia
Dziś sprawa ta znalazła się na wokan·
wna cr. •• op1śmie ".Lel:iI' Balksns,' W&z~,.altre
•
d" Ok
kt'ó
t ił
k m
W 11
t
C t I lk
dylewani· ..proZY· rsą.dzie . grecki• . .pat.'.0.wie
dz16Sł u
'ręgowego,
ty wyS ąp' w ,0
UhU Pił
'1.'1 fi n GW.
pań,t., bałkańskich ~amjeścili'l swóje._W:iao
plecie:;p:r:z:ewodn. sędzia p.
Berma;nowski,
ir6dmiełdu zalega nam w opła
czenia na tema.t idei unji bałkańskiej.~W..,..
I!ędziowiepk. Komor,ows 1ci i Laufer.'
tle prenumerlty, w. rewlracb
sey olli jednomyślnie podkreślają wi~;·· " .•
.
'li
"Ewo,lnlcna. go przez a.. as 'inkasenczeniedodatnfe projektowanej 'unU,' '. , ....•
Osliarźa podpl'okurałorp .. · Kawcza •
U
.. I
solidacji 'gospodarczej .paBst.:' btUk.,.1łicLt·
W roli obronc6w wystapili adwokaci pp..
ta łlrzybyła. I przlJm I 'praslm,
jak i dla polityki pokoju.
'. ,. ," ' .
:,.~ :
., wpłaCaale tyth
I . . łoicl
'
,'ł nliarowslr.i i Benkiel. .
wprost. administracJI ~łRo!walłll
WALKA Z PRZEMYtNJKAMI,~0ft(łLt.J
.'. N~ rozprawę wezwano 1~śwładk6w~ m.
julii Ąt KoicluSlkł 41,Kan~dyj8kisfatek: HJosephine~.klt6rego
n~. i p. ' dprolcul'atora. sądu aP.elae.yjneo,o. "Kaz
kapitan r:abiły' był· we~.sieóstrzeliw.iUa Ita
RU'dnf.ckiego, wiceministra spraW'iedl •. paDa
tku przez statekoehr()nJ W lbr%eź.,
Sieczkowskietto. posła Puia 7c a" ad.w.:. Ko.nlca
no w. tutejsz,,, .porcie". Wiózł ag la.duJlek
::J .
'
II
trunków warlłlśd 100.000 dQlartlw. Dwaiun.
i Na Goldszłeina,p .. Kriegera Z l-:'omisarjatu j _ _
statki r6wnież zatrz1ma!l~t a ·15 lUd&i' '.alOSi
rządu oraz p •.. sędziego.. Demant,'.
ares:r.towano.
u

Od Aminist, racJlllj
M

II

,c •. :.,•.•••.

...•.•.••

'

l

0.

I

-i-----_._

I'.'

Wedł}l9·ąktu.oslt:arzenia informacJ8cO
do. priesz~jcl p/nenlanla, podane w n Bobo1.

aatrz,••

Z· dniem ,1 !' stycznia

"1.-..';"

.k c ' ' · " . , '
. ,
. D
t
ruu "; nieo,dpowiad~.iąprawdzłe.P.. : e m . a n .
podługakłuoskarzenia, . 9 ał wpraw'dzxe ko=:
munistę: Juljana Leszczyn.s7\:iego· i ·naleiał

KATASTROFA·· LOTNICZA..

...

p.r' zes.'t.a"ł "bU.$; U

1
II1II ,

JI '-

t

na'. ~_

k6ł radykalnejmłoif,zlezy akad.emib7~ieJ w
.
..
Kazaniu, jedna1r,' jak'zap'ewnla'a:kfoskar:ie~
Admin~stracla ....~~Olr:wrQKull!l
nia, ruch 1tomunistyc~ny~walczał.· .
Po odczytaniu. a.ktu OIkarieDia. . 011:Yit, JliUIłII4_IMWilnUłi~_*łBl~~I1B_lBBijilllll'do

. W]).obli,iu Harley Surrey w Ang\lii 'W,~
darzyła SIę katastrofa samolotowa, kt6rel o·

fiarą padły trzy' osoby.

FOWÓDZ W BORDEAUX.

"Petit P~ris\en" donosi 9 ze nagła p.,
wódź na pl"r..edmieśeiach Bordeaux l'.musi~ ..
do 1;:Iośpiesznego ewakuowania .ieszkaUoQw
około li.JO domów~

Nr. 21

lnet·

s r

w .grobowcu'

.PO\VOdZfOie jego inlsjt jeszcze nie jest przesądzone

·.·.~:.

I

S~itla~.ja ~?es. mo.

, 'P,
..... A.·
.
Zt 26..1...
iie wa w. & Pracy w ·.Q.... ab.i. necie, w· ldó:r.ym. l'epre%e.ulowa
:t;:r.~~Jl. pouyna SIę Wlkłae 1 sen. Laval zna:: . na byłaby również grupa Itarina...
.
ła%~ się obecnie w. tym sam~mpunkcłe, ..
Laval próbuje ten. węzeł gordyjski r~

wl . .

.

~l'ym z· pnezą'tkiemgrudnla 'f. ub. musIał • 1 tviłzać w ten sp,osób;' by zarówno. grupa Ma
t'ldyómisjfftwofzenia rządU.dna~ jak i rady.kali, upoważnili knka osobi':'
,:·~Wf)~or~J llakc~fe~encji.z Lovalenl Bri~nd l słości ze swegQ'jobo~u do. wst,pienia do gahi
ZgOdZll SIę na objęCie ie1q spraw zagl:amcz-\
~'Jth w Jego gabine?ie. Również '. Tardieu i
Magino wyrazili gotowolić wejścia w skład t
,.
nowego. rządu..'
Głównątruaność stan'G\vi sprawa pog~
dzenia w Jednym rządZIe radykalno sccjal- t
...yc1ti pr~wicowej grupy Marina, bez któ::
. lJchnie mQźe być mowy o. stworzeniu rządu l
~ónce:nłracyjnegc.. Radyhali we~o:raj wieczotrem stanowczo odl'żucilipl'opozycj, wspOL

netu, przyczem partje nie byłyby obowłąza

l ue do popierania rządu i nie.byłyby.obowiąza

I

ne uczestniczeniem w nim swoich ludZi.
Radykalni pawezmą dziś .ostateozną .decyzję co do tej PrOpozycji. Od lej decyzji ich
zaleźne będzie, czy Lavalowi uda się stw~:::

I ny6 rząd lt;onceD.tracyjny~ czy te! złoty mł
sję, albo spróbuje u.tWo:r~,ć gabinet

Inej

~

lucz
Furjnt

X6cborowie

p:rzebJwarobołni k ,

Edmu~d Przybylski, który przed knh1\ miesiącanii zamord(1wał właściciela fabryki w
Gnieźnie, Warma i narzeczoną swą, Skibińską - i z p.olecenia sądu oddany zosłal na
.. '

.

zaczął
II

l:

przed

Kairu donoszi! onie~
zwykle cennych "odkryciach;' dokonanych
przez egiptologa SeIim Basena wpobliłu
wielkiego sfinksa~ Wartość 'wyli:opalisli 'fycli
przekracza nawet. słynne odJttycia: \'V. grobie
LONDYN, 26.1 Z

Tułanhamena...

Pod grubą warstwą plas7:n znaleziouo
gr6b liióle wslti, sktadająey się z dwu komór.
doskonale zachowanych. W pierwszej liom,.o
na znajdowała się mumja' na . kosztownym
sarkofagu, druga wypełniio:na jest klejnot.,
mi i bardzo cennerili rzeib~mi .. Głowa" mu...;
mjłozdobiona.· jest wspaniałą 'koron,

ze dota
Według' Pierwszej OO8n, prof.. Selbn Ba
Ssana grób pochodzi' z ~pl'zed 5 tys. lat· przed

~-

.

nar"Chr.. PraWdopodobnie jest to grób arey~
kapłana Tarso Ankh,.Prof. Hassan jest pierw
szym "Egipcjaninem, ldóry przedsięwziął
prace wykopalisko:we w swej ojczyźnie•.

dozoref szpitalnego

zamordował

badanie lekar,skie do zakładu~
'W.osłałnieh dniach PrzybylskI

na in~

'

szal

BYDGOSZCZ, 26.1. W. zakładzie psychja
łrycznym w

podstawie.

pIana
It,słęty lat

GrODowiet arty

I zdradzać

objawy furji. Gdy wczoraj zaczął
i się' zbyt silnie awanturowaó przystąpili do
niego dwaj· dozorcy w celu uspokojenia, war
ł jat wyrwał je4nemu z nich pęk kluczy i zał dając nim potęzny cios w skroń zabił jedne
W
go dOZOI:cę, drllgieg,o zaś ciężl~ ranił.
. ' Inłellenle . stanu' woJennego i Cł!łłZłIłJ
Furjatowi nałożono kaftan bezpiecze6s:
.
..,jlkoweJ
.
rSlwa i DSadzo:no go W osobnej celi. ',.
I
If
i
W A.DRYT, 26.1 Komitet wy/ionawczJj
stronmctwa socjalistycznego w Madrycie u:·
ch\valił258gł-osami przeciwko 38 rezoluc.jt

I

t t

Hlszpanjl

I

:·.1
Y" i ostatniej sesJi

aaleeającąpowsłrźymarue się odwyłJo!Ów 'W,

'uniu

I

1 mal'oa rba

LONDYN,2~.1 "Da~lY Hel'al~" amawia- stwarzanie nad~iernyoh trudności na dro~ f • Rz~~ aby ułat~ć P1'Ze~rowa~ze~ie.w,~
, Jąc' wynihi SesjI rady L!gi Narodow, podkre:: l dze do porozumIenia.
law zlllosł stan wOJenny w całej HlSZ11_iIt
:Ila ~esą onę: triumfem dla Ligi, która wyka
"Daily Telegraph" pisze, iż naleły zacze zwyjątI~iem okręgu Madryt i Huesca•.
,,~J~,s~e wrbi~ne t~enty, jak: poś:ednil.:. ka~ jak się ustoSu~J,~ją •stronn~?łwa .opo~ .. J eduooześnie z zniesieniem stanu 'W(JIII
:.. uTiJnes pIsze, JZ dr.Ourhns ~lał ~ ~e I e~~:ne. wob~c .d~.. CUlbllsa ~G sesJl,. genewskl~ i Jcnnegó, cenzura przeszła w :ręeewładz ot:
.newie cię:i1de zadana do spełnh~~la
1, me i kłuleJ wynIkI JedD.ak~ zdaniem dzu~nnika, me I wilnych.
:.b~~zą~·.ak~!tyk~ .w Niemczec~, u~nał, ~e tr."są" ła~: aby pogarszały s".t~Cję niemieckie
. ujlep.~em· wyjśCiem z sytuacjI Jest nu~go mInIstra spraw zagranIcznych.
J

I
,

• -'.7: .~. ,; •

.Ar.e'sztfłwa.nle

,

,

n

I

japońskich

szła

. ,:CBARBIN', 21.1" Według wiadomości z
.:. SZt't~ghaj\l, wy kryła, tam japońska " policja
" J~,o~s;ularAA .,.organisację komunistów jaPot\~
skieh;. która· w ostatnich czasach rozwinęła
na "gl1Ulcie miejscowym' szeroką działalność'
\lryWl'otową. Swoją dzialaln~ićorganłzacia

rOZJoczęła jesżCUł w czerwcu r. . ub..

i

w Szangh

II

ł kłem pracy naukowej Stowarzyszenie to pro'

~ wadziło szel',oką ,propagandę' komunistyczną

: szczególnie wśród marynarzy japońskich w
, wielkiej liczbie przybywających doSzangha
. Ju .. 'Po dłuższej obserwacji, policja' areszto::
,_ \;rala prawie wszystldch, n~lezących do tej

}ttzez. I organizacji. Wśród aresztowanych~najdują

stworzenie w Szanghaju tzw~ ~stowarzJsze ; się przeważnie studenci, dzienni~arze' i inni
l'-ia dla baiania kom1ł:ąizmu'*" P.odplaszczy-' przedstawiciele, inteligencji japoilskiejll

,Ostrzeżenie.
Chcąc nabyć ploszki. od bólugło
"KOGUTKIEM" "Migreno~Nel'vo"
sin" .należy żądać tak owych w OEY2ina.l..
nych opakowaniach Gąseckiego g znanych
od łat 30. Przy zakupnie proszków. z »,Ko
u

..

wy ż

gutkiem" "Migreno.. Nervosin zWl'acaj(ł~~
na opakowanie i odrzucajcie' tJporlzywle .polecane prosxki łudząco do
naszyeh podobne. OryginalP.eopakowa...
:W•. po 5 p!'os:diow- -:"\pndelktr 15 grosz,"
uwagę

Osoby~ dla których przyjmowanie
pros1;ku stanowi p.ewną trudność,. mOI'
utywaćp,;esz.ei '. Jł KOGUT:EKł$"MIG~...
No-NER~-OSlR' w: łormie·/tabletktOp ....
koW'aniłl po· 20 .tab,le~~k w pudełku. Cę..
. .~ ł.
~. gr;"; .-:-:·~2'ąd.ać "tabletek łoA~oga,
tek
~o~~~~~~ 'w~; or~ne1'll

I

.Nr.

Bod2j najważniejszym momentem w ty .. , ków od zatwierdzania taks maksymalnych, 1 manie 20,000 Hżywiołówych manife.nł6W
cłu Polski, jest fakt, które~o starają się nie ł inspekeji studziennycb, lub innych kontrole .. I ,.,Federacji b. wojskowych", tu na reprez:enła
zauważyć na:wi męzowie stanu, że ruch maszy
rów świ~że~o powięfrza, utrzymanie których cje, tam Ba. pomniczek..•
uy rządowej, kosztu.je nas sadrogo. Admini..
pr:erZtlcono na barki tych, którzy chcą praI w ten sposób powoli. ale nieubłag.cwit:
słracja państwa. nietylko poehlania wszelkie
cować, chcą walczyć, chcą płacić podatki. .. zbliża. się tragedja: dziś połowa robotnik6w
dochody zwyczajne, nadzwyezajne; wpływy x ale już nie mogą.
.
na bruku, jutro pójdą wszysey. D~iś zae~j'fta
eeł i wyprzedaży monopoli. ale rujnuje komDlatego, że na jedne&o podatnika wypa.. się nieśmiała redukcja uposażeń - jutro .się
pletnie szerokie rzesze obywateli, którym już da dzisiaj trzech takich panów z .nad zielc)ne" :zacznie masowe :zamykanie instytucji pa·ństWo
mema co sekwęsłrowaćj rujnuje warsztaty. ruj";, go biurka i ze stu ·dwudziestuf na każdą led.. " wych i wyrzucanie na bruk tysięey pracowai"
k6w umysłowych. których t1trzyma~ zubożaJ.
Duje przemysł, handel i rolnictwo, jednym sło wie dychającą placówkę przemysłową.
wem obcinamy spokojnie gałęź. na której wy
Wszelkie oszczędności budżetowe, lub społeczeństwo, nie będzie w stanie.
Za pą.nowania Abdul Ham,ida w 1905 ro
. godnie siedzą ci, którym się zdaje, że wiecz· redukcje pensji na nic tu się nie przydadzą:
tam siedzieć będą.
tu trzeba gruntownego zmniejszenia machiny ku takie same stosunki panowały w TUrcji ':i
Do złudzenia przypomina to typowe przed państwowej, wymiecenia· żelazną miotłą stajni jak się to skończy z tym ,.chorym człowi.·
M
nie potrzebujemy ·cbyba powtarzać.:
mtbiorsŁwe państwowe, gdzie jest dyrektor Augjasza, radykalnego zejśeia z ścieżki, którą kiem ' Chcielibyśmy być fałsżywemi prorokami
aaeze]:ny, teebnicznYJ handlowy, propagando... przepisał b. p_ Marks dla narodów'fcąiCyeb
chociażby ze w2:ględu na... własne dobro.' aha
wy, gdzie ·urządzono wanny i tęnnis dla pra.. skończyć samobójstwem.
cowników, ubezpieczenie na .staroŚĆ i od spa
I zresztą o tych okrzyczanych oszezęd.. mestety - żelazna wymowa logiki i mnoż~M
. dnięcia ze schod6w. pomoc dentystyczną i gi... Ilościach rządowych lepiej nie mówić.
Tu ee· się 2: dnia na dzień oznaki - wskazuj~
nekologiczną ,w nagłych wypadkach - nie:za miljonik na zameczęk myśliwski na Śląsku, jaSno na nad<tbodząee nieszczęścia pOlltU'ei.
AS.
stanowiono się jedynie nad taką drobnostką, tam miljonik na przyjazd do Warszawy i utrzy prsyułośei.
jak deficyty i źródłami skąd kryć takowe.
Staropolska recepta, jakoś to będzie, tudzież okólnik telegraficzny do prezesów Izb
Skarbowych z krótkim rozkazem; przykręcić
śrubę podatkową -- potroić ilość ęgzeknŁo"
row, narazie wprowadza sanacje do tego
wręa bema&iejne'go sianu, poto jedynie... aby
ustąpić coraz groźniej występującej fali bez...
Biuro Lichta ogłasza dane o konsumcji
Spadek spożycia cukru prawie wewszy~
robocia i ogólnej nędzy.
cUKru \v listopadzie l'. cb. \v 11 głównych kich krajach europejskich, 'spOwodowanYJ
Sowiecki ustrój państwowy, który przy'"
krajach europejskich. 'Vedług' tego biura. w przesileniem gQspodarczem llękającem E1lP'I
bral w Rosji. tak karykaturalne formy - nie
listopadzie 1'. ub. konsuD1cja cukru stu'owego ropę, jest obok stale zwiększającej się p~\lk
p.ozastawU bez wpływu i innych państw euro
wynosiła 528 991 tOl1t gdy w listopadzie 1929
eji cukru: drugim gtoźllym .obja"wem pogłft'
pejskicn, gd%ie przejawił się w formie mniej
cukrowni",
OIttej, mianowicie w nieprawdopodohnej ko .. r .. s~()nsmowallo 581287 ton, ił. w listopadzie biajęcym kr):zy-sw przem:v:śle
1928
t.
580140
tonn.
czym.
"
lektywizacji iyeia i raż~cym przerościefunk
Z cyfr tych wynika, że w listopadzie 1. UD
"V\I"yjscia z tej sytuacji szukać należy :t
eji państwa. samorządów, czy· wreszcie insty'"
spożycie cukru spadło \v porównaniu z lis~
jednej st:ronyw wpro'wadzeniu w życie pla"
taeji 8oejalilyeh.
Broniliśmy i bronimy przed importem topadem 1929 r. o 52296 ton tj. o 9 proc.
nu sanacyjllf~go, który napodsta.:w~e mi~dz~idei bolszewickieh,- zdaje się nam, że liczne
Ogółem \v okresie od września do listopa narodo\vego
porozumienia cukrowniczego
wyroki komunistyczne i konfiskat;, ~łychHon da r ub. spożycie cukru 'w 11 krajach eUrOpej ma unormować produkcję~ a z drugiejstro.:
bibuły bolszewickiej, ustrzegły spo~eństwo skich wykazuje w poró'\vnanill z analogicz'" ny ,\\T podjęciu racjonalnej propagandy
na
od tej groźnej choroby - tymczasem. stwier- nym okresem r. 1929 spadek o 3 proc. zamiast rzecz .zwiększenia \vewnętrznej konsu.m.cji
dzić musimy z przerażeniem, że już "w mu" 'spodziewallego l}Ormalnego \vzrostu o 5 proc. { <"ukru.
rach Grenady zaraza""
Zmniejszenie się kosnumcji cukru występu:.Jak w~iadomo, polski przemysł cukrowni
.
Bo przecież tylko masową psychozą ob.. je we 'wszystkich krajaCh europejski.ch z wy czy \vszedł już na tę. drogę i od paru miesię"
jaśnić można takie fakty, jak rujnowanie war
jątkiem jedj:nie Niemiec, gdzie ~onsumcjacy. prQ'wadzi energiczną planową. POD;lyślną
.sztat~ .czy fabryki przez publiczną spn:edaż cukru podnio:~ra się ze 146953 ton \V listopa~ 'akcję, zmierzającą do 'wykazania ' . wartości
sajpotrzebnieb~zych jej maszyn za· podatki so
dzie r. 1929 na 171495 ton w listopadzie t. uh odżywczej cukru i do przedsta,vlenia~korzy(
ejaIne ezy,.komunah.le t za które, stawia się nie
'V Polscespożyto "\v listopadzie r.ub. 28427t. śCi, jakie wypłynąć mogą. ze . zwiększonej
potrzebny pomnik za półtora miljona, lub pocukru~ wobec 37134 ton w listopadzie r.192!) konsumcji tego produktu dla gospodarstwa
radnię przedślubną dla bezrobotnych, którzy
f 32572 ton w listopadzie r. 1928.
narodowego.
.urządzają sobie na schodach ter szacownej
a

me

JI

KU

:uldarcze

i

instytucji (delikatnie powiedziawszy) miejsce
seb~k

J;

kuchtami z

sąsiednich

oficyn-

I

Albo ułrzymywanie r6źnyeh sekeii do
walki: narodową rzerząeską, . czy . gruźlicfb
prołokułoWlfJllioy;nemu
. gdzie pacjenta ratują nawet zastrzykami 'zło,ta, ale umiera ~n zazwyczaj % .,:braku obiadu
,W Warszawskim 8Qdzie Okrty·owyJn. od rza Szmula Flok struDlpfall
bo. fabry~ę, gdZIe. pracował; .zhcyto~an,o na był się sensacyjny proces, który zadał nielada
Kasiarzd,o winy się nię plzyznał~ dc'Wo
utr~y:nan1,e właś~·lle..• owych ln$t~tuell d~bro .. I cios nowoczesnymmetodomkrYDlinologjł, ~ . dząc, iekrytycznego dnia o 12 wooey został'
czJnnyc~, o~ruląCy«h tak zbawlennenu za'!" specjabUe .nieomylnej, zdawałoby sił~da1c aeDtowany w Otwocku i przetrzYmany ło
rsłrzykaml.'.
'.
tYło kc ··1
rana. Prokurator Dąbrowski dowod~i'i ;."~~ ba,
Rolska .nie uległa ,.bolszewizmowi, stwie~...
s Pll .
'1'
.' . .' 1~_ .
•
..
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..~:
.
..t. 't
'
.
1
1."
"ł
.
,
t'"
..,
"
.
l'
,
••
'
Przed
sądem
stan,
"fachOWIec'
~siarz
danie od,cu;k6w palców stOI na ła1.: wyse,··
;klm,
du\; o na e~y %ea ą s anoWCZaSClą, a e me'"
.' . . . .
. . ,.
~;...."
........
,
G'tety ,p O,szł a"
. · bezpleczmelszeJ
,. ..., ,. dro d z,
e Szmul
.pOZiomie, ze ekspertyza daki :.lcSkollilria.>.'.,JI..,
tte~
po',na]nlC
.
1 Floksłrum,pf, pod zarzutem okradze::
ą·..
która jej ,wróży najfałalniejsze. konsekwell el e ., Dlabank'ler~ Sa~uela ElbIngera . (Mokołow ~\ nlezaw,od~ą.,
,
"",~ . ,.,
ZamIast te masy oółinteligentnyehekono ska ,8S).. "
.
Obronca Floks\l'umpbls ad.w. WlelJ~~w
mów pozo sławić własnemu losowi, nauczyć . ,śledztwo, wykryło na gładkIm met~lu ob
ski, wJwodził/j że
odciski. ·§.laicó~,:
ich łamania się z życiem, zilIuiast rozwijać rabowanej kasy wyrainy odcisk palców..
1l10gą się 1i])''i,lVna6 ile tlł) in:oco allhł. (}s~'arióne
przedsiębiorezość.eharakter.sił~ WQli,zrobio
Sl~nstatowano później, te odciski pal
go..
9f/ld:d.nnej blisko naradzie Sąd ok:r.tlDO
no 11 weh wielkości w ministerstwach tle pła CÓW s, identyczne z odciskami n,o'l1lwan®gll) \ wy
W'i11l'C k '1j:t').'ł~'v~r!!nn.~~;ą,~Vn
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• królewska wysokoŚć.. ambasador handlowy~ - Anglik i EUl.pl. u

InwlniaryzI9ja w Zoo, Nu%

Londyn w styczniu 193 t roku,
lu'l>łewski łł dobosz." tak ga:a:eta

.Sł.·ty~uIuje księcia Walji. 15 bm. wyjechał
•
hgeJłt"nY1 by tam VI polowie marca o ...
tWOl'zyć· w,stawę angielską. Fopularny sza~
a-owa.y przez w&%.ystkie stany i stronniGtwa
ksi~ę odzleditiezylf jaf. twierd:Zfil, mądrość
.wytrawność, welkizmysł. politYC1';DY swego
ck_dka, Die odziedziczył jego wadI a jest
w tern s1&czlf ś łiwem polożeniu f że 'Ws%elkie je
fIG xemierr.enia znajdują· poparcie króla, pod
c~as i!dy EdwardVlI, jako książę Walji hył
.hiUidiiappedN przez :zazdrosną o sw6j presti

aemapt~dę..
..
oro%e

.

L'

lłuue

1_"

W I"

alI
kontrakt %

l'.SH\Xę

paą łatf t.rt:rsymui~
domiDjami f pełniąc rolę

.1b

ł

co
koloDjami i

Oc

ywa

OdmłodzenIe

I

:.; :::

Wl1przeda.ze w sklepach

domu Thread·needle

szt\lje bowiem 1000 runtówł natomiast lew
wart jest tylko 50 fuatów, zaś tygrys 100 f_n
łów. Białe niedźwiędzie CeniGDe są po 20 fu."
tów, Węże. ceni się według długo.ci; jeda8

edle Street ł !? Jest nią jedaa z najbardziej PO".
ważnych. instytucyj finansowych świata: ,.Bank
Angielski". Do l1iedawna w kary,k:aturI~ wy
ob:rażano Bank of Englandjako· starsz2l damę

stopa pytonakos,ttuje3 funty.

W'

100 L kosztu

czarnym

czepeczku.

Teraz musi

to \11ec

je cel&tnar źfłwia. a są okazy doch.dzłice do zmiaaie, bo od czasu przebudowy. Banku na
.3 ~eRtDarów. Lwierl'ęta w Zoo wszystkie ra . frontonie jego widnieje płaskon:eżba:mloda
zero przedstawiają wartość 35 tysięcy funtów Kobieta trzymająca w ręce miniaturową, repli..
nie licza'lc ptaków, których inwen.taryzacja do kę ballku. Ca·ła jej postać przypomina ra·
tyc.hcza.s ni.e je.s. t . U.k:OńeZOD. a. ale sam. al kolekc \ .• ezej a.tletk. ę ., Rxeżbiarz Ch. arie. s W.he.Ole.ra
ja rajskich ptaków, najwsp"aniah;2:a na cał,m tnymuje jednak, że VI dzisiejs:z:ychczllaach
świec.ie! oceniona jest na 1000 Ł.
tylko siła imponuje i ie muskularna postać
Któź to jest »$tarsza dama z Tlue'" kobieca jest wyra%em ducha czasu~ .
.
li.

ł

pi«:rwszego korni w.
joel•. imperium brJtyjsk.iego ~~ aie są ani za..l
bawką ani rosrywką. ale uciąiHwą i trudn,1
pracą t Obecna podroż wymagała już niezwYf
.Wego wysiłku iizyc%oego KsiĄżę odbywa iatl
Pł\:roweom, lodzią~ samochodem 1 koleją. $amof
letem$ a :nawet i muły są niezbędne przy prze!
bywaiu Andów. Odnowienie pn:,.jaini z rÓi,
nemi południowemi państwami . nie omieszka
odbić ~ię korzystnie na przenlyśle i hal'ldlutl
Wielkiej Brytanji, cierpiących iak pr:zemysł i
h~del· całego ~wiata1 na ('.hro~ic%ne pr~esiler
lue. Na ostatm.em zgromadzenIu w Guddhał"
Juił\żę :iCskończył swą mowę apelem do całe
go parodu: "Angljo, wxbudż się!"' {Wake up

AKTU

Oebraz prał.

A

D

Co posiadacie.

_w-l':.p~edąiy llolega· nie na zdobyciu rł!klamo
:T!tk~tu,~ei.~iej$ utajonej "jednej'"
,.J .t...',...
.. . a okł\'Z)a ZWłe
się bargarin a jej
łł
~Q-ou"w~a '.beugariu-iHinter
•'l'·'
j
,
.
. , '• -fł.·
oWca-nr}'.
lWy....
W •• red.le at:lolo gi:cżU'U1Q ..lAL", .
•
~
'. k ' ·
. f
.Q .... E ... R)fWa alę
lR:Wentaryzac).a· tora O$łanlłl

,....
...
.
. .-"~"'O 1"z;eC%.y..
N
l &dQ,ro:uzem :nIlH~rzęClem
.ioat. tlO$oroiea ko"
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ezyż nie śliczne
Strzały uliczne,

Gumo'wych pafekt
Gdy kto nie wrzaśnie:
ts
I>f Wiwat marszałek

br()nił

Takie Brygidki?

W nich śliczne skrytki,
l czy nie cudna
Te celki schludRe,

Podczas' przewodu· sądow'ego starał mę
ad,v. Hejnovvski z miejsca o~eprzeć zarzut.fJ
pOdniesione przeciwko firmie, usiłując wy'
kazać, że dyrektoro\vie fabryki. nic o repro·
dukcjach znanego obrazu na ehustkach nie
wiedzdeli, gdyż ze szczegółami. technicznemi nie mieli doc~Yl1ieńia.
Pomysł repx>odukcj iobrazu na
chus~
kach miał podobno wyjść jedynie od specjalisty francuskiego Pa-wła Monton. Mecenas
Celicho'wski domagał się \v swej replice ska::
zanie firmy EjUnion na odszkodowanie, ponieważ bez zezwolenia autora wszelkar~
produkcja dzieł 'jest ,vog61e \vzhroniona.

fj~ury

Do samej góry.
jest ich dwie kopy,
I siedzą. chłopy
Też i niewiasta.
Ot tak i basta.

d

*'

Sami· nie wiecie

Co posiadad•

A gdzież ujrzyQie
Takie postacie?
TakIch herojów
Takich Sławojów,
Takie Wieniaw'J,
I takie. sławy
Takie· .zaslugi
I· takle rugi?

'Rzeczoznawca prof. 80nnenwend przed
reprod ukcję\vymienionego o~
brazu" który został wykoilczony tuż . pr~ed
wojną światową. Dzieła prof. ."Yodzi!:lnow~
skiego są \v muzeach· \v Paryżu, Wiedniu
I Luksemburgu i 'Varsza,~;ie, tak że lestnie·
możlhvościę. nic o nicll nie wiedzieć. :
łożyłsądo\vi

Cudze chwalicie,
Swego _ie made
Sami nie wiecie
Co posiadacie,
Gdzież zobaczyc.ie

!

Tatą POli~jęf

Dochoklzi do tego jeszcze jeden fakt, że
obrazie ,,\Vesele idzie" był'wyraźny ~-:
u
pis "Prze:łdru k , naśladownich"o ,vzbronione

A 'stanu racie .

. Gdzie lepsze ~ie,
.Miłe

Jla.

figurki,·

Sprytne fol'telki
A protest wszelki:
Zaraz do 'ł.elkif
Czystka eonocn~
W kozie siedź eiG.hQ,
Bo nuż eię licho?".
l choć nie chcesz ty

Szc:.zeżniesz bez reszty
I do mogiły ZOBtaaiesz w huckie
Więc pośle były

.mec. Hejno\vski.

Rozprawie: prze\vodniczył sędzia.':d:r. eJ,
prjan. Jako rzeczoznawca występował .1llaIf
larz artysta prof. Sonneu\vend.

Czyż widział w świecie

"*

lłidzłe ołiręg(lW,~

Imieniem oskarżyCiela \vystępo-wał przed
sądem meC. Celicbowski, oskarżoną,
firmę

Co posiadacie
Sami nie wiecie ..
Powiedz. mi braciet

A w nich

firmy. E1łingOl

ra Wodziano'Vvskiego, który pozwał przecłtru
bunal firmę Ejtingon z Łodzi za nielegaln~
reprodukcje jego obrazupt.,\Vesele idzie'~
~hustkach fi'rlny, wystawionych na PWK.

Lub io tam) to tu
Napaść z za płotu?
Też grad co chlaśnie"

l

hust~aeh

W ubiegłą sobotę toczyła się przed Są."
dem Okręgowym wP{)znaniu sensacyjna roz
prawa z oskarżenia artysty malarzaprofeso

Bo

fł

od zinowski

Cleluaw 8 rozprawa w

Cudze chwalicie
Swego lilie znacie,
Sami ni~ wiecie,.

Napoleon na:twai Anglików. narQdem kra
marzy. Ale wlainie kupieckie traktowanie
UlwaJ~h zagadnień terażnictjszoścl r :zgłębienie
ti\ldne.ici finansowYf;h, traktowanie handhł i
prz,ę.ydu jako zadanie sportowego fascynuje
naró~at1gielski. Bo mie kramarsami są, ale
&portowcami i tak jak wojnę uważali :za wieI
ki mecs. piłki noinejw.kt6rej Niemcy· nie umieli trzymać się maksymy "Flair Filayfł tak
dsitLpednieceni 4łntuzjazmem i energją Inkró"
lewsk.ieŚo dobos%a ruszają na podbój straco
nych~ p~~y'cji handlowych.
.
Cbarakter Anglików jest tak odmie1lłny
.et :charakteru europ«jczyków 'i: kontynentu,
ie tn:.ba go dokładnie zrozumie by mGC p.oluu\~polit,kę An.glji_ W doskonałym .utyku
le poswięeonym Polsce jaki ukazał się w G.K.
• Weeldy· tygodniku wydawany.m prxez Che
• tedoaa, 2Ytor twi.rdzi, ż. Anglik nie żywi
wobec kGnt,n.ntu antypatii, pełen jest jednak \1p:rzed%eń~ P oli tykę Angielską robią lu ..
dzie :t FOleiD' Oifie., a ich .opinje głoszą
pnedmwi-ciele w Genewie. Cc myśli sobie
pr-.ił-,. człowi.k z. ulicy -- the man in tC,e
Steet. ~ albo typowy burżua, kupiec augielsk.i7Wiadomośd .0 świocie ~';lerpie xe swej
gazety', i }Óałosi1lj nadulemi z8sta:oawia. Bu..
shu~~? wi. 'ie chwilowo jest niedob:rxe. '. Jedy_ letyJekc.ją jego jest golf. O Europie
włe uicwide, Wie, że FJ'~uu:uzi są inteiigeat'" .
nłełSif .NjeB'1c-y prac~witsił in:n-e narody pełne
sr-acjii uroku, ale wie też, że OD sam jest o ..
paoowany i spokoj!liY t podczas gdy uforeignerH
fobt:.,) pop.da. w histerję o drobiazgi.
Płeć piękna w Lo.dynie fascynuje "bec
nłe łł5-ales'" wypr%edaie. odbywające. 9i~ na
'Wi.łk4~aJę W,przedaJe w Londyme nu,: o
ii'filiG:&aj~ 'Się d>o konfekt::ji mateł'jalów ~ pr%~d
mi~iQw uiytku d.omowego. Wyprzedaje SIę
wS:l.:ysJko. (HlI1Qeef mięso, konserwYJ eygaramy
~ .ntyki. prawdiiwe koronki! porcelanę.
łid~bl.. I to w c.eńa~h którym rzee:r.ywiście
~~~'s~ę' opl%ec.l tu xnów instynkt i aa~lle"W~me$pOltowe biorą górę. Bo triumf
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I

.E..,lzu1d},

Q..n ..... . .
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Co ci po trudzie ....
Jak mi Bó1! miłYIl
Nieźli· są· ludzie 1

PolHia.

Vlł~nie podczas:wysta\-vyzall\Vażył

na

cnustkaooh\vymieniohej fiemy' reprodukcję
swegoołJrazu sam pl'of. \Vodziano~vski.·· Czu
JQ.c sjfę· p-oszkodowanynl' zwrócił się artysta
e pomoc do policji, która zakwestjonowała
blkOO1aście takich chustek.
t Budząc wielkie zainteresowanie rozpra·
wę~'odroczył sąd na pe\vien czas Celp.nl prnvo
łania. dalszych świadków"
I
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KALENDARZYK
Wł()<ł'e) J.' j 27, stycznia -- \lJana Zlot•

.,...

TEarTR·Y
Raz
~leatr 'Miejski: Tragedja Flo,reneka,
łJ
dwa, trzy
,
Teatr Popularny-Konto X
~r~atr. Kameralny - 80:11
WIDOWISKA KINEMATOGRAb"ICZNE
Grand Kino: Noc upojeń
Casino: Sl\:ąd niema po,\vrof:u
Luna: DYNAMIT
Cap~tol: Biale cienie
Odeon: Maciste - Imperat.or
Dom Ludowy: Przedziwne ldaro:stwo Niny,

Jaź już
rzę.denl

sp.. akc. L.

pow:;tał

tego
z;wródH

zatarg) któ

Ol)\Vle~Zczeuia.,
się

dl.) funduszu
o wypłacenie iOl zapOluĆ'lg, lecz
pl'acy przez około 200 tkaczy" Gdy pertl'u.kta spotkali się z 1H1lXlOWQ. :uzasadnion~ tern, że
cje prowadzone przez d0Iegatów St1'a.jku.ją.~ nie zostali oni z\Nolnieni z pracy, łec~ podję
(')ich tkaczy i przędsiawkieij Z3.J'zł!du t:nuy li strajk) cu dbktórego FUlldu:,z Bezrobocia
nie dały żadnego rczU~ tatlł 1 8pra\\'ą t:;l zajął ; nie ma pc\\'nośd, że powstał c '\ na tle ek{)1
się inspektor pracy 1;) OhNOdu,
zwołując
nOInjt~2n('n1.
",.-spólnę. konferencję, na ktÓl'~ się pl'zcdsta~
\Yob(lt'
inspektol'pl'fH:y ']:3 ~)b'Yó~u
wiciele firmy' nie stawili.
wydaJ: strejl:uj:~~yn1 tkaCZOlYl na ieh Pl'OŚ~
Jak się obecnie dowidaujenly, zarz~~d sp. zaświadczenia, :7.(:: strajk ma podłoże- ekoooakc. L. Geyer wywiesił \v zakładach, swych mkzn€, które \Y rn-y"śl oho\vi:Jzujących .prze~
obwieszczenie opievfaj::l,ce, że tkalniaelektry
up):~n"nja rohotników do otriyn1Y\':'~
czna sp. akt. wstaje zamknięta na czas nioo ; n~zapp'móg.

1:y v.,> rezultacie

Resursa: Pieldo zazdrości
Mimoza: Odczepie:niec
Ple'trowny
przedwiośnie: l Bitwa nad SomD.\ą 11 Don~
żuanki

adomości bież

przed kHku dnian"lj d.ollosili~my g'raniczony,
tI,ahd elt:.'ktl'yczncj a 28.,
Po \\ywi(>!Sz(~niu.

między l'obotuil~ami

ce

dO}If'O"adził

do pOt'zueenia

ObRtŻenie

\V s\voitn ezasit~ poruszaH:$my spra\vę
znajdowania się
~l\ladni(;y ma:.:

nów składnicy-po l!)l'Ze przyległym przej~"r
dżajfj. lokonlo'tyWY, l~t~\re ..·,-:sypią~ iSkry;' :,..:
r':!.ogę. 1.aZd.ej eh\vHi sp"~)v'i'o(lować' \vybu'1ll:
pl'zedewszystkiem tF~nzyny \V
cysternie~a'

terjałc:hv wybueho\\'yeh,
h(~nzy:na, na:fta~
o,raz różne oleje i suia l' Y z jednej strony przy
zabudowaniach staeji kolejowej Chojny ~last~l~nie eksplozję Ą;s~yst.\ąch 1ł~omadz9;
. z drugiej-napl'zechvła.'6eueha
nia"nych "11yeh \V olbrzyrnici iioś.;i mai (~rjal(;w w.y~~
K.oło Ntechaników" przy Łódzkim Sto.. osiedli Dlieszkalnyeh.
I.Jiowyc11, tworz<~cydl ~i/ p'lll1keieemawla;,j;
w;.1'2:;~r:eniuTe~hnik6ww Łodzi za~i~damia
Olbrzymie ba~H~ny. 'IN punkcie. orna\vja~ Dym formal11Ie jezioro.
' " ' . ;~
u. w irodę,dma 28 bm., ,o g~~d~lDle,8~3p nym, przy.ul.c'Ślą~kiej nr. l~awi~l'ajfJ. trsią~
.Ron$Ct~ . pl~~,kt om.",,'iłny $t.~;ID:Q~·ii~
W::beczorCilm .~ lokalu ~t~warzy~ze~.lłaprz\f.u '. '.(J litrów benzyny, nafty,ol-a~ ,lt1nych płynówny objektdó lvVykouY\'\'ania aktów sa}j@_~ ,
Pietrk.uwskle] 102 p~ lnx. KaZlIDlEl.rzBorelko
.
'. '. '. ."
...... .•...... ' '.. . . ,
."
.
,
wygłosi&d~zyt.na temhat: l"kO wad.~~wych j. ta ,wynuó.Ch'lwy:en, oprocz·\Vl,ę.uri~b,lJlJ'Sf:} Qlet l ,wy~h) 'albowiem WYbuch.jezlo:ra
benZyn",
6ło:nalnychurzl\dze:niace e trOWUl •
. smarw.
st~y śhi poprostll kataklizmem d4aeałeJ.l
Sko~entrow.:a"nie .tak Vlit~i'iiicll ·ilości pły~ dzielnicy c:ho jef~fo!kicj, kt(łrelnrlnie()par~DY;:
TJÓW wybucnowych wp'J.n kcic omawianym ~
promieniu kiJku uHc żaden drewniltii1l,
K, 'tet })o~hodów Niestałych przy Ko ... jest w związku z łah\"osd~l- dostawy i wyła!! , doro, których \v taflA ~ej dzielnicy jest dużo"

I

I harcerstwa

uuit:tuła~hmChorągwiŁóclzkieh Związku Haf'" " dunItu, albowiem tor kol.ejow·Ył leżący tuż: nie mówiąc już o pr,Zylegającychniema.l ł>eC'
cerstwa polskiego, urządza w d.nil;l 3.1 ,rb. w przy olbrzymich, \v z.ienuę ,wkopanych base" ; pośredni.o. składów oma\vianychplaeach (lpa.:
lokalu -własnym pr:ity ul. Ewangh'!hckle) 9 -:- naeh} pozwala na pr,:elc\vanie vvprost z cy.~ : lowvćh,stallO\viących równie.ż, podatny "ma.:
wy
BalK.po.ocrz;ąte~&
s.tju. mO.,L .. ·. •...
steru
benzyny 1 innych .'plyr1ów
łatwopal- i terj~ł,.. na wYD." aedek rozl.ania. się.· p.lonącej
.go'd Z 22 .. łlj~
,
.
.
.'
'",
'"
nych.,
masy benzyny,nafty. i innych łat,v9pa,lnyc.b"
Należy zwrod(~ UWu,gQ, iiw tratcie prze l płynów.
(a)
:."':
pomp.0wy,wanl8. benzyny lub nafty, do base:: l

K

ey na

Dwaz~mą,hyfłlmoió1eze
"-W '. . 's,:tlta.i~>W,t.SQeWf, gl"XY . l.ll.Bąweł

, nią.~~~'I'" .!,:r~~{'~i~~)Ń,"c;~la~~ .łl~IJlQ.b9jcz,Qh
.~,'

Pł..

si'e' ~af

.'. . . ' .' '·J!łii<l~ny.11~l~hll~ <: Ą1fręrda . f{upt
.",~ .'. .~.ą~ . J~l,ti ,Q~sp~ta~kif;·~,:y~,~ę~~,s!l"

tori;y~~ąra~Oj~wah . lekarza polotoW1a
Po udzieleniu phtrw$"ejpomocy Rumpel od...
wieziono:.w $tapie,o~abionyro do szpitala w
Rado~o$zczu.'·
.
,
Również w mieszkaniu własnern,przy
Pieprzowej 2, usiłował pOJ?"Jnić :tamach
b6iczy beuobotny l3.letDl Henryk ·Sacze
• .pr:tec.inaią;~ &Qbie żyły .u r,ąk. V(_Jwą"
n< .atz pcgotowia, po nałozonm de$perato
wioP'at~unku.'. \Qdwióżl ~o do Jzpitala.św",
Je:xefa, (a) ,;)i~.·

. 'Jak z n1ieisCr$)'~.,~hsfer ~ullił!tckichinFor

,

muią,.5ąd:N~iVir2:~~.r~spatrywał ostatnib . Qli:;
der!tn••i.e~'.iP~aw~, dot;y(~ąca, .kwestji

.

;4~lO~~Q)illlijad~ł;~;tf' d.tltjący~:~~
, ,,
~.~,

WfU

'. ... .j~dna .ztltm :u~t.ietił~ .i,nnel,

e~k,i w roklu'. J90&.<',rz:rłze,n!,.wi.
~W;Ii\Q~onął iżdłlig .&@ł~C:(,;B'9: .p~diłę

'~óty~hf dla dokląd_~śOi 'zaś d~aa

bla.ch złotych" Rl'Jeps~awlajl\(rfeh
w
~ H15 itQperjała. Przed k:il~u lały kwes ~1
akcja tą'pie:"' \ "tłl SpłaC6:ll 1 a oQlawianego 'długu inąla:lła. się
:t);>,yt~~da..lW .yd~itlle cywilnym Sądu Okręgowego. a .
:n0.1

,'1/.' . . • . . • . '.

rohe~~~ąj",·op~~nl~,.rQz~atrJon4\ ,:została przez

U'liUI~'~~S:il~~\!iI:~rł'"Jl'e(a•. wlłc~~.~8~k··się do~iadujemy,

S~d Naj .. \

orleczenie! Sądu

i

Najwy;tsxego brzmiało w t~n· sPQsób, iż za· !
WalU'ta w umowie uwaga, ze :zob,owiązanie be;'
. dzie spłacane w złecle f nie '~oże być brarHJ ·
pod uwa~ę,' albowiem w rIO 1906 nikt nik.t nie
zdawał sobie apnlWY z tego. iż pnyjdzie o'
krelll
bpkn,ot· ni~ b'edlie ~iit;t

LE Z I

KOlilisja geologlozne·go·ins'~t{ltu st\vierd·ziła właśeiwośei l~eznlcze
'..
" r l'
O 'k
. l"
k ' · . . '.
'.
, ,
" O toz mle~z ~a,llCY ZOl (}~va zauw~zy 1, l
. Pr:y sz ole mIejskIej znajduje się zró~
~e woda w 11lektorych studnIach wydaje z dło, kto.rego "woda l10siada te same )vłaścifo3iebie zapach siarki i ma bardzo wysoką. jaki wości a ciepłota dochodzi nawet do 22 st. ,C. !
dla ,vody studziennej cieplotę.j przyczem siła wytryskającej ze źródła wodY;
"
d' ł
,.'
t t k . lk .
.''''
Odk
. ' 'ryc1e ~o spowo o"\va o Z\Vl'OCenle s~ę Jes. a WIe a, ze t",:orzy; SIę fontanna Wy"SO
magistratu mIasta OZDrkowa do władz wOJe kośel około 120 metrow.. .
.łódzkich z prośbą o wydelegowanie fachoNa specjalną, uwagę zasługuJe irodło,
wej komisji, która vvyda~aby swoją opinję w znajdujące się tuż przy magistracie na głów
spra\vie tego niecodziennegozja-wiska.
' nym rynku. Ze źródła tegowyt.ryskuje woda
I oto przed kilku dniami do
Ozorkowa I czterema strumieniami, z którYch 3 strumie
.
"k'"
t t t
·
\nIe
. są zlmne,
.
...., ( .
zjechała ~omlsJa 1ns y u li
geologlcznego
z~ czwarty cIepły, przyczem
im. Staszyca z pro f. l\fi e czysła\vem Potęgą na ,vszystkie cztery strumienia zawierają. Jak,
czele i przystąpiła do badania odkrytych źró stwierdzi·ła komiSja, znaczną ilość siarki i że
deI. Badania te dały nieoczekhvane, sensa~ laza.
ey jne \vprostwyniki.
Badania Komisji
prze,pro.wadzone
Okazało się mianowicie, że na terenie trzema. innemi źródłami wykazały po prz~
miasta Ozorko"\va znajdują się źródła natural I pro\vadzeniu ścisłej analizy, że wolia wytrY;
llych wód mineralnych, posiadających duże skująca z tych źródeł zawiera \v sobie bardzO
J

,

l

I·

Dziś

właściwości lecznicz~.' znaczną ilość najrÓŻniejszych

I t. a k ~~ Ziel?n~ ~ynKu \P~zy ul. ,za.~

jączkoWSkle] znajduJą SIę dwa zrodła, z któ
rych woda ma smak ~elaza icieplota jejdo~
~hodzi do 20 st. C.

(. cbemicznych,
sodę.

'

',WOdy również sięga 20 st.· 'C

i.gna

K. Ja.

Łódź

~eprzyjaciólkau:r; j. Nosarze~8ką. Pelińskim
1 Wmawerem w rolaeh ważniejszych ..

TEATR KAMERALNY
Dzii wtorek i środa rozśmief5~at będzie
do łez P?blicZIl08C kapitalna Stefanj~ Jarko~
ska kre':Ją c tytuło~ą rolę. W' uroc.t~J ~m«łdjł
Connera ta. "ROXY
roJaeh wam1e]lzydt
D.unajewska
Lenk f W
Wasiel
We (:~wartek l"a%jeIUEe rekordowa
hDobrawró:żka

u

' TEATR POPULARNY
Dziś wiorek. .i środa . arcyweaole ..Ko
tó X:'z KazimierzemSmberiemw f.oli pop
Ceny znii;one

SOWSj

GIEŁDY.

siarkę i

Po prze.'~ro\vadzeniu ·dokłaClnych ])adan'~
komiSja zaWIadomiła urząd \vojewódzki, jak
11'ównh~ż 'władze centralne o \vyniku s\vych
prac i \vydała opinję, że źródła odkryte w
Ozorko'wie mają wybitne 'właściwości lecznicze i nadają się dokę:pieli kuracyjnych.

środa

Znakomity, artysta kreować będzie popi
.owe lO le w głośnej Ił T ragedji Florenckiejłł
1 VI szIa;rie:owym "Raz dwa ' trzy" Molnara
A~e~y ~prż!ltępnić naiszerszym sferom podXIWlanle :mIstrza - ceny najniźsze od 1 zł.
zt 60 gr" t k • t
do 5 W
.
e czwar e
In ereluJąca .. Ukocha_

składników

jak: kwas węglo'wy,
.

I".

, Źródło znajdują.ce się przy ul. Kościusz
.ki19, tryskające z głębokości ,72 metró\v PO"
, siada wodę wvdzielającą za.pach siarki i ma
~jącą smak żeiazi~ty, przyczem ciepłota., tej

TEATR MIEJSKI.,
wtorek i

aosza-StępQwski,

nad

,

a

T alr i s

IE I

Warszawa,. 26~go atycznia
Stan. Zjedn. 8.9'j.t/J

Waląty.Oolary

" . Dewitty, L.ondyn 43,31 i pół Nowy Jąrk
8:9l4 Nowy Jork {Kabel) 8,92lParyż 34,W

Praga 26,40 : Sxwajcarja
125,42~

łJ2,62
_,

Wiedli
:~~

le, t.en,dencjaniejednolita ~
dol.ara~,gotów
ego dabsza'Dolar i gotówi,i
wy w· obrata h. pozaiiiełdowye.h 8,9165' Za
rubla ~tego ,- dano płacić 4,75 'fil obrota.
@broty

: ..

prywamych nibeI srebrny

lł60

100 kopieiq·

bilonu srebrnego 0,78 Gxamezystego złota
5f924~ W obrotachmiędliybank0wy:ch Berlia

~WOI

ł
,

2 1 2 , ( J 5 · \_-

S-.iD

rz

'cl

.

Papiery procentowe. 3proc~- paź" budo
wlana 50,00 1 ·proc. p'oż, stabliz-acyjna 80,00
(w proc.) if proc. ·poi. inwesŁyeyjna 93:Qę'
prOri:. państw. poż. premiowa' dolarowa ~..

16·jetnl br_bółea

5 proc. k.onwers. 48,00 8 proe. L f . Z. SlD.
gospod~ . kraj.
94;00 (zł. 161,68), 8 ~
oblig. Banku gosp,
kraj, 9,00 (zł. 161J~ł
,,'.' We wrześniu r. ub. w mieszkaniu l'odzi~ ! szych braci. Spieszący .z -pomocą: matce zo 8 proc L~ Z Banku gosp, kraj, 83,25 (w proQ.)
'ri.y' Szyniailskich przy ul. Dre\vnowskiej roze Lstał n~padnięty przez brutalnego brata Qtrzy 7· procloblig Banku gClsp. kraj, 83 f 25(w pre<:.)4
. ' . k"
.
'k l t' . I
.'
., ł
,-xr'
16 l e t 47 proc, L,
94,00 ((zł. 161,68
\gl,,'ą.,łasIę -r"wavva tragedja, \Vwynl ~u \: ore] i mUJąc szereg CIOSO\V omem. It owcza.s
L Zł
Z Banku
B L rolnego
l cy., 8325
.ra...J
.
,.,
.
} . ,
.. .
.
" ' proc.. g , anJS;.u ro ne."O ,
W
P"""Ior
16 letnI SZYlnanskl J-ozef pchnął nozem swe-I nI Jozef w obaWIe o ZyCIe brata, pchnął nar ~ 41/2 proc. L. Zt ziemskie 51150, ~ proc L.Z,
go starszego brata, 27 letniego
Słanisława . starszego hrata kuchennym nożem w bok.
\ Warszawy 57,00. 8pro,c. L, Z. Warszawy
: tak n~eszczęśiiwie, iż ten w kilka minut po
\V d~iu wcz.o~ajszym 16.1etni,bratob.6Jca 71,50.8 proc. LZ. Lublina 62.008 pro~.L.Z
wy--padku zmarł.
.
w obronIe matkI 1 brata zasladł na łaWIe O:l"m. PIOtrKowa 62,00 10 proc. -. Sl~dJee
.
'
Okp r ędo1-vego W1AI'UZl'
~'~.:l • który, \.75,00 Akcje: Bank .Handlowy' 106 00 Bank Pol
\v toku ,śledztwa ustalono, ze
zab'Ity był s k arżonych Sądu,.
1
osobnikiem wysoce niemoralnym, bił matkę rozważał tę sprawę przydrzwiachzamknię i ski 155.00 Bank Zachodai 70.00 Modnejów
i wogóle był niebezpieczny dla otoczenia. tych. W wyniku rozpra\vy młodociany brato- I 9 00 Stai~chowice l~fOO
•.
Krytvcznego dnia rzucił się również na ma,t l bójca skazany·został na cztery: miesiące wię,
. Z poz~c~ek ". panst~wo,!"Jch5 m.cwCł)sze.4
.. ~ ' .
. '
- ,
proc. prctml o wa lnwes YCYJna, . proc.. premJO
kę, w obrorue której . stanął Jeden
z młod: I zienia.
wadolirowa i 6 proc, dolarowa ~. r. 1919/20
Dla listów :S:2stawnycn tendencja .przeważnie
utrzymana dla ak:ojt przeważnie mo.męjua

SDlzaD:y ··00

4 mies i ące

W ięzleuiłl

1

r

t

~

Odptlwiedzl Redakcji.

Za:mordowaniestrlJtaka-karawaniarza
"'dniu wczorajszym znó\v władze śled

P. Pll podoficerom zawodowym

I bergowa przyniosła Marcińskiemu300

d. w

I

I

Garnizonu

ł,ódf:.Mają Paoowie %UpełD_
słuszność, jednak z powodów' cenzuralnych
Ich listu ~omieścić nie możemy:

.::ze powiadomione zostały o zabójshvie, do- cz"\vart~k \v!eezorem: W mi:sz1>:aniu ~najdokonanem na osobie 60 letniego 'Vilhelma I \valo SlęV\rowczas klIka kobIet w rozowych
P. nYpsylonlł Poznan. C%y firma
i\'larciński~go, strażaka Hl oddziału straży humol'ac~..Od tej chwili \vięcej TvIarcińskie
"Rosner" jest jes:;cKe chrześcijańską - DM
0g'uioewej OChotniczej łódzkiej, a zawdowo go.niew1dzlała.
możemy odpowied:z.i_ć.
trUdniącego się karawaniarshvem.Marciński w domu przy Zbiegu Uilic Na::
.,"', ~~ toku dochodzenia ustalono, że Ma~~ \vrot i Targo\~ej. zamieszkuje od kil~un~tu ,
~.,"t,~!\.~ zos:ał. zamOrdO\,:an.y przez. uduszenIe; lat, a. p:'zed Pl~Clon:a 'laty rozszedł SIę z zo- .1'
nĄ~tępnte przez rozClęCIe krtanl.
~ ną 1 mIeszkanI ezajmował sam, prowadzą.c
,;._, .;:. t~u .dalsz.YCh dQchodzeń st"wim'dzono ł s\-vobodny tryb życia. Na miejscu \vładze jled /,
~~~ .'..4-::Clńs~r p.mnada.ł trochę got6wki, którą ~ cze zebrały szereg dokumentów, które nieza~ I
.', '"pQ.~Ycza~ r6zn vm os b
.
~
.
I
.. ·.:{'7~.. ) -.......... 9rtn zł ~ .. '. k~ ?m, a m. In. wypo:" ~.'. woduie naprowadzą na trop sprawcÓw mor l
~
t.JVV
~ UIeJa lej Ro
b
.
'
.
zen
:;,s:rmll jtłce.i$kle.n..
'ul PTl
erg?w. ej, u" ~ dUo. W k. aźdym razie mord ma t;lodł()że IQ- I
J
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CZI"

prZy

'..1:

at'sowe 1· ltozen

~

bunk ow6.

a

Inik' w,

l J;&DiIiIS!~łł~~~BSm;BARR8Sm;RA;;ł

7

d

-

łowie"k

C

b

,

aga ka
9d

pięclu

prz4e"do lat, medjolańsk_ opi-

aję »iepokoi ipraW8, którą
H
,.ałOwieka bez pamięci •

nazywa

cjalisłycznej.

:,: .Pisano o nim

'W' gazetach,

Z nastaniem

rząd6w

I
Ił

et

parrllęcl
a

c

.

o

II

Przychodzą

aa aiego

.

lała llędz1.

obawie przed policją, udawał, że Itraen pa-

troszczyła.

""

zamieszczaao

ie li

l

~,Proszę się stawić do sądu pokoju punk'
Spóźnienie będzie ka

,p. .. tua.lnie o godz. 8 ra.no..

do niego xaprowadzić

długo

oy.

przed

z

III!

..... umie z peWD04ci".
:rane grzywną.f.·.
, Bn,.prowa~oay, H'nieJnaiomy" me po&'"
Takie., wezwanie otrzy:maJQ kilku miesz "
.... eopl'8wda . ·hrata, ale po kilku wizytach
c.e1łł~ ReJął go. jakgdyby pomawać, l'ea40 ~wKowna.
w~ Da imię GiWio, i nie miał nic przeciwko
Wszyscy wezwani zjarwili się jeszcze na.
te.llDUt by ...poWfÓeić do domu. tI, do WfIEOCłZuaczoną godZiną.,

się do sekretal~za, z następującezQ.i sJowami:
. - PrzeE1ewszystk iem wyznaczam g~zyW
nę sędziemu

pokojU

r. za spóźni.enie,~~:ę na

rozpl'awe inara.żenie n~ stratę cza$u~y:p1iCt;
nośei. Grzywna wynosi 10 liłów'"..
~:.;~,j:'"
PublieZtlOŚĆ przyjęła ,yyrok sędz'ili~
sameg.o siebie z
1.0

'łl8ji)'Wsze~ ~90wąi~e~.
l

'

.

mor
BELWEDER

TY'

't~

•

"t,

,.ł,

ł
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.1,.

'
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a· Z

,: Byłał'w. tem jednakiDna PJ,'zynęta,której
tl.ie śmiał nazwać,' po imieniu na\1\'et·
~ sobą. ('~'zaś

przed

do Grzegorza Penna-

~ąkórność i słabostki jego,' brudna

ordy

~ jego amorów' była dla Michała' barddej lliżwstrętne. ,Byłby jużchętniezróbił

z Dim ko.hiec,ale :nie miałjes:zcZe pewności. ..

za

- Szczególlliejsza~ jak kwest je załażą
skórę -mówił P'enne" ~ wychodząc z zadu~

my. -- Chłop jak ja~' który nie lubi zbytnio fa

tygować sObie łepetyny, wpadnie na. taki abstrakcyjny temacik ijuŻ
spokoju, nie,wyła
zje cito ze łba! Więc powiada' pan, że byłaby
:.', ĘLdzona., jako wsp6łuczestniczk a zbrodni PQ.
;'a'ttcie! To znaczy..- dostałapyciężkie roboty

po

M:dl ta..' sd&wak)' ~"

.'"'

Proces będzie, oezywj~cie• . •t1a4' ser
sae~
.
'" '

mięć, a potem z radośc.ią sięzgodsił się na to
by zostać Canellą, bo to dogadsało jeilo ma-

.;...... Jestemcommendalore ReDZO Canolla,
,-- :.powiedział ...;.,. poi:nałem I: fotografji w pa"
łOfyjencie* będ_eym u panów w zakładzie, bra
ta .mego. profUOJ'a GiuIa C.neDa. zaginionego
.."ą '~UiB%ego "alU; .
.

•

,

włó... l nie chce o oddani'il męża
: . '.;
."
rochi... i.
Rodlina Brunerił:h iednak; nie dAj~ lit
na, ani policja nie wiedzą jdzie ,go szukać. ,wygran_ i w tych dniach W,s%cz'yna. piQces' Ci
Jak łwierd::d Felice Brunieri Mario w wydanie ix;Q Maria, .. k.tóte~o się tyl~lat,rd.

W'JtwoI"ny pan. . .. '

ĘPqlAl W.ALLA~E

"

częgostwa i oszustw. WreSlde znika.

foto~tafje.·
.'
,
, I •. oto na podlławie taldej' fotograłji j U"
mi.uuonejwgazęcie, sjawił się w Slpitalu

'roKę mnię

1J

.
rzemom o bogaetwie i panskelei, jęakt. ..•'"
faszystowskich .Ma" j wsze żywił.'
",'
rio straeR . pracę i zaesął -taczać się coru I..
Domniemany Bruneri przeczYl_f.Jim a
Biźej.
. ' całą atanowe%oicilł. a pani Canella' słuchał

spraWaIl

Sprawa ta obdillcnie dOlCxekała się sw8i!o
roawiązaJai.. choć wątpić należy 8Xy jest to
r"wi~laDi. już ostateczne.
::. W sakłachie dla obłąkanych,' w CoUeguo
u.j40wa.ł sięoa kilku' lat ezłowiek. który
~ ·pamiętał nic' ze . swego .poprzedniego t.yciara.Nie wiedział' jak' .ię:aUYW8, skąd poeho
cła, gdzie ~ieJzka~
,

i.1O

J.

$PrabJa,la

mu

O"

.

?

;:7;

?ę!

,17 ; t: .

;

. : :: T

;

;

.

,

•

.~

~RJJzworł

nem

!I'

'. ."_'

wt~r~' Zł .s-ttczńia
n . fi

. .

t

ltll r~u

' .

.

'..

.S·

r:nr

CudownemedjupalłY·

_J-.'

wl'k'ł
WP.,.iłl_ budzi obec.uieogónle a % la ....
~~~ młod~. 19-Ietni~ ~ziewcZybaf'~:

Je.n

zdięeia

mą 1fłWagę mies2kaj~y wiej

•

d.~ikarl,dekenał hi,....icznie
I

--.i -k..-

-ieńky $~n.:,tys" dr. Jerzy .Duvernoi.·· i popr~1 teJ pomocy ur~~d",ać l)-ader ciek...
Wte d8~ ""YIDe»ty!
.

. ~ł

!

tego . łenomeń~,· Podejrzow-aMc 'bum'"
bug, chciał w tell spoeób prz:ekQUĆ się o
tem, te medjum· me oazukui-e i ·rzeczywiście
kU.sa ~~ "wJkuała :iadDydł trickówp .jakie

~j. odkryto .edawllo plerwsxorzędae zdoi
~j . Ił:n~djłłmjc:&n.. Nazywa. się OAa Karoli..
... C~igne ,i jest eórkł\. listonosza. Zwrócił

..

%

I·s..

t .i

Dl

t

NiMawn•. u·rządził ,Duvwuoic ~; na·

:;'~.:;t~~~,,~U~:~J:

W Iml}łl

daje kwit z wysnaczoną ~.Dru..
Z kattkąłą udać się Inalety do

peiO 'dnia

~ sli.ewCÓw zkoi.lKPl~oW'aQ}feh.

I

l.

"i_Kę ()~:raJu.

S1arego' szlachciea llie było
j~nak,Vf dgrn u. Ale oto Micltał spot~ał go,
.,".r.e.ająceg6 sta:roświec k iul swy:rn
l'y(hva__:·z·Chi~hestel~. Po,viedzieć poproś tu, Że
»potkał gJ,'byłoby iodaleklem od . pra~dy.
&łas~ jaki ,vyczyniał.o stare pudHsko Long~
:ftJ•• dałl5ię słY8zef na' długO' przedtem, nim
'~tżeglo je oko! Gdy się ,wreszcie 'wychyliło

__ ·~akFęeie~ Michał iah,zymał S\vój sanm
~.~ ~ Ltjng-vale zrohił to .s anlO ,
ul oko:;

--.

••w~zyswój od)\~ieeżny ołnniblls ~a jegó

au

.

- Tak, mÓjwóu'}{ jest troszecz.Kę za haWHiJt,·y, - zrobił uwagę sfarus~ek~ obciera.:)~lysinę chusteczką.: "':"-Ja dopiero zaczynam
T~~'..litR!wać na 'swojem góspod.al'stwie zdoby'

~Poatępu'POVf$Z&j doby. Osobiści~
~łłit~ :~'%'rośny. nj~ spr~nviłby

mni~

takiej
~Jemnt#jO;-c1::. A tak, --.;Til'zvn"'" '.
"'1""
..~
~... ,~..;.. 't.o,&..'~ . • ""A....: ..... ·
ki . ",.' -JTa.lllel
"" ",''''
··

..

.IIIiIfIiJ~J~t·

wzbudziły. wśrÓd ~udytotJum
konłtwnaclę·

-.

nies.ływitAą

.

._rw.,-elt C!ył'lłłików*

Gdyd,.gnitarz uaa Iprawą' za~ł

WirwCB8S

;

Cł:~ w ·:tąkieh· WIPłdkaeł.t się stosuje.
Mecljutn z:adci:nónstrowało jelzeze aa...
rei in:.tych pr.t1ljaVłgw Qk..liltytyezJly~h> ktQu;

)

pt"2twa jest BiesbęUDfł.

•

,~,

k.

·i

.we ,f~noJMnew - W pokoju' nieaupełnie
~: D-o kwiatków kOMumkacłr źJ. 1M Sa..
~PIf bo ojwieconym przyćmioną l ampl wieblch naleiy ;.ujedQQslainiona reperacja a..
•
k~g: demno zielone~.· usiedli uezei. 'buwia'\ która 40tyehczas znajdowała się TlI
~iAy ~g w pobliżu Karoliny którll po fęił.łpfJWamy.hauwców. ,
."
układttej. koairołi przymoQowanodo dęikie
Aby Jt:repe::Qwać podarteohuw~e, nał~drot 'dutego k~esla•. Zruu zdawało się· ie _ iy zaopatrzyć fUę wkarłkę od przedłta:wi w
ęans. zupełnie się ni~, uda. Ale jut. nieba.. ( eieła trustu.
•.
'
-~»a'stąpiłó zjawWro t. :IW. lo.iłuji. Oto
Dygnitanod ~Qwek Ń.dzi w jab~
c.i~i:~fo~~ł. w:raz z dZlewc%YID\ podr..iósł się c~ bogato,' ur%.ądtoDY~ ~przyhywaj~~ ~t)
~1Ił ~ry ,l ·trwał tak dł'uźssy ez.ałl. W t.ym nIep mUSI wygramobc SIę e
podnle9ienu~..
. . .~ h1y~ ",iałło mag-J'ł~, łJło skąd demonstruie tę cąść buta. które i na
>

kle

_

Ż wykły termhi reperaeji eb\łJtĆLty' ~w
nej wabd.. się od 5 do 12 dn~,
,
. ~~Y po ter1!linie. zg~aaza się,Ci>bywatel
sowieckI po swoJe' obUWle, ... qo-staj. zwykle
t>dpowledżłxe termin,. wyk~ńczeńia ::loitał
nieco ,przedłuźOłlYZ. P?wodun~glych "brań
sze:we0l'!, któ~z>:. nD:'l1e~l ~QbWa11C '~~iną re~0
luelę o lm. perJaIIZffilt; l' .1nt.e,rw.ę.ne..Jl.it.pa
Przea kllku· dnlarn~ W'. LeniDgradzłe.zd.a
n,yi się wypadek, który. 8pQ:wod,owaf ii 4.81t
obywateli pOlriostało bez obuwia.
Dxiał sl.weki komtmikowłAł.. ~ od4ne
.~. reperacji obuwie proletariatu 'piuly
~!y4

"

'a:rutdxoDo śłedd'filł)f ale lu• .&i~, ""~

~. butow~

~

;: !W.

~'A jednak

kupić

SObie tal ·temuki eichutki, -:-fze}s:ł :Michał,uśmiechając się
I tuopowitidział znanąbistoiję o~"~:"
na"~~PornriienietajenliliczegQisła'wnegQ już dnięciu się gruntu i ·0 tem, jak .zginęły '.. dwa
auta. '.
'
oddziałydgielnycbl'ycerzyipanbw,latółą sta
- ,;\.~iepan,że nawet myślałem, już o rl1chprawdopodohnie zaczerpną.ł ldedyę .z. te
tem . ~udrzękł szlaehc.ie powaźnie, --- lubię go samego źródłtt,' c61 Mleliał.
.
jedl:l.łlk' stare rzeczy, niepOpl"invny d~iwak z e , - Podanie ludOWe utrzymywało j~~ezfi.,
mnie'.'
. ' ..
ie płynęła tu gdzieś po<izietnnł.iHł.1ka, wpada
Michał zapytał go o poazlemla l, KU jego
jąc ·wpribUżuSelsey· Bili :podziemnym k&n.~
.}tat)ośei, .~,-n t ..I~rigvale Śł.uż~r miiw . t e.. j .. ehwi~ łl·.. ~~,. ,at.,e.tu sa~.e~. n, .~.'<.i~.d' po:wierzehnią ~.c.'
li "rycze!'pującą odPowied.zlą.
dY···.,- do morza.'Alep.fu;I. W1€l1 co warte t~H:~
. .-:.. N-ieraz u nich słyszałem. Kiedym był .ludowe bajanie. , ' , .
"
Kiedy detektyw, \vrooił'uo domu, za~tał,
jeszcze małymcliłopięciem t ojeiec opowi&dał mi~ źe {)t\.ła: ta miejscowość dOkoła podziu 'll ;siebieinspektora Lyłez n'iepol{ojącą no-wi~
rawiona jest· jEfk kreto\visko podZiemiami o- nę.. -' '" dzisiejazem potannen1 l'''ydaniu "Da
raz, że jeśli komu udawało się wykryć jet łly Blar" zja:w-ilo"się 'ogłoszenie, - rzekłbl~
7.najdowal "\-vtłłeh wielkie zapasYw6dk i. O .pektor. .
, . " ..
He ja jednak '\'Itun, nikt ieh nie ,vykl'Ył. Ki~r
Michał nr.dął zjegcr t.!k ,,'yeirtek gazety
<tyś było do'uiebdojśeie óttarn" ___ tu·wskazał
,-- ogłos~enie brzmiało słcrwo '\y 'słQwoide~
~~. w ki~~\\' Grlff Tow-.x$, Lecz 'ft~jele lat i1coiel f"pr~~em;
pan powinien
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pijąc

j
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l&Ipo!:lądzoue w .. g ~rpecjalnych rec.epto d:dalają nadzwycJ[lIjniew

Nr.
/IIi

H

!iii

1. Piersiowyc:h

5~ Skuteczne w padac%ce

:n

6.

n

7.
8.
9.

u

..
jf.

w
:1#

..

w blednicy

$i>

W

u

i

:zaprJtHi HiHlle nawet przy des~Q
każdemu materjałowi elegancką form,,;

I

l __

ehorobadl

.C:IPś\ll,j~:::I'i.iial!l·"

...,,...·....... ''0<1.,,

n.81rk:(ltw\rcb

kobu~C,,7Cb

'W..

łł

Sp.

Zastęp&t'Wo Ra
C Skład apteczny.

ł L
Ządać bezpłatnie u zastę

Z

Iatełnemu

wygI,

dzień wynosić

spodnie do pr.....
c:tas i niszczy ubrani.
to tak łatwo ., ba{tn:r,·

1'.00llU:EJIU

znis:t.:zyć!

1

PO L H E R B

zaprasować

raz na zawsze
:na kolanach.

Pr2eczY8zcsają,(e
10. Skuteczne w zdęciach. Dtl:dll~OŚClll~l~

11. W suohych kaszlach i
12.
chorobach serca
·13. W chorobiec~krcnv.j

się

zaIDOlbU!~2'a

J 4.W e wSEystkich prseziębieDiach· i IU*IPOltne
15. Przeciw nadmiernej otyłOŚłei
fY
16.A. W . chorobach wątroby
łł 16.B. W
u
łł
i kamJ efti i~ciowyc,}~
Do· nabycia w aptekach j składach
hurtownie;

B. p

<".JOl"''''""",,,

i

u
u

lIdl

i przez
I

i

2. Na przemianę materji
3 .. Zołądkowo",kiszkowe
4. Dla nerwowych

•

•.

t":h4tH'f'!ihAI"h'

lila bard%o długo

ł'f<:!·",t-",,'Ur.,,'r,>

moi.

przy pomocy :lłCawalier'~ :lta'l"asowanie
spodni"
wyglądają jak dopiero (,0 zaprasowaIUł~
Kaide spoch~ieg czyta cod:liennc, czy to lap$:leę
.... _."'~.""',..,.,.. miećuprasowiane e!1IzhJQ:i!:ną fałdę ł. Cawaliel"n
2,50 zł.
być iw markach pocztowych
$&liWi:ę

ogr. odp.. Kr!lk6'.

lla:.przesylkę
pnedstawieieli wy
.. tis, KrawcYI maga%yny.. prEekup

i.tr3W.tlI'H

i Województwo DO 5118,0 a
PI- n61l1mOn1tB

-ci prBiedstawicieli,
marki

~

c. IGfbo.'~::-;i~iesię5'~

ewentualn;'

odpowi~i.

,

.

p 0·1 e-e

al

WJtr~ymałfł_ od·
.

:iaara~j reklamowaDf!j tan'a.ty.

mętkiego~
.~$ki~go idzie
.;.
. ... tY . ,

11'0. ak' u r:.ft . ti;r.\~l.R"y c ID t

Na[!k}~ił: w1hór obuwia . wt~,.

s~o wyr&bu, llajno'Wszyeh ISSo ..
lIłÓW'2:. materjałów kr~towy(1h. i ~ilI
l,aniG:.mych PO CENACłf ZNl"

.,

ZO~YCHt

D~a " :dG\\la~ly~~Gń 0010,111(':
runki

% .pcn:ądnej

'rodziny potrxe
bOl.do drukarni Zgłaszać
9....-10 . w. ad.min, wRoz..

'lWi!'

.

. "ROZ\VOJ" WtoreK 21 stycznia 1931 roIu
,J

BJT IC j

-

Nl".. %l.·

9i!ll!;/&-.

D~iii i

dni: .następnych wytwórnia Metro Goldwyn Mayer
PUlrwszy dŹWlękowiec Króla Reżyserów CecH B. de MUle'a

sełlno
g~ '3,50
o g. H-ej w

P,P.
pot
miejsc na l-szy seans od
" sob. i nied~. po 1 zł i
P,O".,

nhłds.

w,

sOb.
Ceny
1 ~ł·
\ 1,50

"
I

W rolach,~
głównych

--_ _-

c

l i

fI. OgłOSl~~ia

Nadżorea sądowy aad firmą ·.. B. Gułter" w' Ło·
dozi, Nowomiejska -'ł.podąje do wiadomości. że został
wyznaczony dodatkowy termin dla ustalania listy wie~
Tzyeieli w dniu 6 lutego ,r. b. O godż. 13,30 W ::>ąd:t.ie
Okręgowym w Łodzi w Wydziale Handlowym. W po"
wyższym terminie wierzyciele firmy winni zgłosić swe
pretensje wraz z tytułami, celem sprawdzenia wierzytel
ności i wciągnięcia na listę wierzycieli.
Lista sprawdzonych wien:yCieli będzie wyłożona'
w kancelarii Wydziału Handlowego Sądu Okręg.owego
w dniu 13 lutego rb., i' od tej daty osobom xaintereso~
wanym przysłuatuje prawo skargi w ~ermjnie 7 dniowym
<

_ _ &&31M&W

i;, AKŁAD T apicersko-StoUJ Jarski' przyjmuje ws:tel-

z i o-la I

rzyjm ę

pana na mieszka
ul. Kilińskiego 104
9:rawa eficyna III p. m, 29

1718-1
Uływalde

Nici

~,

Władysław

H E R

do szycia

i~~el ~b-:li. miano~::~e ceny

G Nr. ł
arynarz" ,F.F. G.
Nr. 2

Zł. ~
tł
fł 2';SQ.
Ceylon Orange Pekoe Nr. 103 ., S;-

SUWALSKI

Wytw. Nici "Marynmrz"
Wólczańska

Il

SłtLAD ~

Plae~e~monta .516, teł, 187-00~'

W

paczkaeh

łł

3,20 lO Dkg.
2.50
2 60 fł
lit

fI·~ Z;+Q
H
~

Nr. 102
Nr. 101

"

109

Ile
'j

Naj taniej nabyć mo~
dej

w

ilości

Radio-Elektret

I

Obeltne ceny . KAZJMI;R;
1

2,20
1,70

Ił
Jł

~~:'Ólk~ ., ~O~KI dzieeięee

Al. KOSCIUSZ~t:;37

rękawiczki weł..
swetry: i pończochy

niane
Cena bardzo
oraz przyjmuje
do reparacji.

Mexićo

UMYWALKi~
KRZESEŁKA . dzie~inne

Na dogodnych wa.runkae:h
w fabrY(;lznym sldad~ie
Ił D 08 R,O P O L" .
Łódi, Piełrkowska

'I,.

n

13. tet. UB"il

WV9-aWórZ6i

IUIUII II lU.' • • • • • 11 • • • •

(Specjalność.
detalic!ina
spnedaż zelówek trwa~
łych na wode

1~----

••••••••••
Dr. med..
l1li

ł
Specjalista

chorób skórnych i w,znerycr;nych
ut POŁUDNIOWA Nr. 28

__ __
~

..•..••..•
9-1 p.p.

Dla niezamoinych ceny Ieczni~

208,.53
i_ _ _ _ _ _"'_~~1

żeńskie

"

w ŁODZI, ul, PIOTRKOWSKA 85
zapisy na II pólrogze kandydatek do klu, prócz V ~ej i Vl~ej
przyjmuje sekntarjat cod~dennie od godz .. g-ej do 12-ej
Czesne 35 zł. młesi~cllnlelł
Poezątelt egzaminów 4 luhgo br.

Tel. 201-93
Lecz. diatermią.
Elektroterapją
od 8-11 rano i od f..-9 Wl~CZ.

ieczorowe dla
• •

I

•

II

Feli

I

,

~

I CZ

ANDRZEJA 11 .

"
(z IIIprawami
,gimnazjów państwowych)

8 kl. Gimn,

~

S K SIE

. 8 ki .. GimnaZjum

II

~~fAO ~ . Ł€Z S 2. E. he:.

WYZYMAClKI ameryk

przystępna,'
pończochy

" Santos
Przy odbiorze ponad 3

PIOTRKOWSKA 79
Al. KOSCIUSZKI 22
~ Tel. 158.. 38

,

hY;jieniczne sprężyn. "PA.
TE~T:' do meblowych łóiek

bne, fildecos skarpetki mę
skie s pończochy dziecinne

W Slłńłte SZeW[ÓW

w niedzielę cd

. c

poleca: pońezochyjedwa..

ł Santos 1

każ

ŁOŻKA metalowe
MAT~RACE wy~cielane/;'

reformy.

Luksusowa
Extra
MOGca

skóry

~PTECZNY,

c

KAWA

żna

A

bylo zawśxe naszem hasłem. 5kol'%y.taliśmY~;ię,e
W s%,ellc.i spr:lęt radio~y stal~ na składzie,'
z pierwszej nadającej się możliwości aby zniiyć
Pracownia_
abaiąrów hlstalaeje siły,. światła isygnałitw
ceny detaliczne między i!!nemi na herbatę i, ka"
wę i komunikujemy Sz. Klijenteli nasEej, iż % . . ..
l
. . . . .~. .~. . . . . . . . . . . . ..
dniem dzisiejszym obowiązują ceny wf g ponia

f nie

wyłącznie

c

głównych

CznJCZe

tow'ar~

ajniższ

W rolach

świeżego zbioru najtan~ej , p~łeca

----................................

Róine

pa.t!·;

Wszelkie

. kie ~-zam6wieniaf odświeża ..
ni~~/ i ws%.elkie przeróbki
.. ,
'
oraż zakladasię
firanki do Pana Sędziego Komisarza.
STEFAN GABAŁ.A NA ..
Nadzorca sądowy (-) Ign. BORNSTEłN
WROT 8

"'-----_.

Iudxkich', namiętD.oś~,:;~

o

H

sz ni

ł'

.........

o,

I

Potęiny dramat

fo%grywaiąc:y się w śr~dowisk~u:h
.pychu i w kopalniach węgla

,

I

DRUCIANE OGRO

ł~

Plecionki, Tkaniny, Oazy miedź.
do filtrów .Rabitz« do robót betonowyda wYJ;"abia i poleca
MATEUSZ MIKOŁAJCZYK
.t6di,Kinńskiego

161

T e Ief(m 191-85

n~ i. mo~zoplciowe
godz. przyjęó: 9.30-11 rl.no ,
i 5-7.30 popo l. ,

• • • • \lillI.UIIU.llaa • •

UWAGA!

Pafistwowi ,nUe

GŁUCHOTA

Na raty! Na

uleczalna. Wynalazek Eu:

fonja zademonstrowany spe
Dorosł.cjalistom. Usuwa przytępio
ay słuch f szum cieknięcie
uszów. Liczne podzięko.
waDia. Ządajeie bezpłatnie

ŁODZI PIOTRKOWSKA 85· (Ko&ciuszki 28)
pouczającej blos~ury. AZapisy no.wowstęPUj"ąCYCh .na II pÓłr.ooze.. PfxyjmUje Se-..j,dres:. EUFONJA Liszki w

krefarjat gimnazjUm I:odziennie od 7 do 9 wie cz.
k. Krakowa
Naukal codziennie od godz, 7 wiec%. Początek n półro
~I:a
4 luty rb# Czesne:z:ł. 20 miesięcznie

Telefon 137":43
Choroby skórne wenery~z'"

, sl,czne

UWAGA
· y. ułi '

sześt:iomfe·
spłaty!

Pierwszorzędne pla1iuze diłmakie
i męskie, obuwie; fil'anki, ,~apy
wełniane i '. ba\\ elniane towary,
bieliznę męską i damską, kołdry,

ahodniki, dywany,. torby, parasole
ki, białe towall)t'.:lgalanteryjne
swetry, śniego.,e.e kalos:e
poleca firma
"KRED YT" Nawrot t5 l p

1706

':=te1:ście

30 gr. za tekstem 25 gr' zwyczajne 14, gro. ,nekrologi, 30 gr., komunik.aty 25;gr(
jego lniejsce Drobne ogfoszenia bezterminowe 10 gr. za wyraz, duźe lite:ry 50 gr" najmniejsze o~los~eniel zł. Ogło
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