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Mies. z dod.il1:lstr. 5 2~'
Dla robotników
4 zł.
Odnosz. do domu 30 gr
Z dostawą poczt.
6 zł'
Poza Łodzią egz. 27 gr
ależnośc

w t.ODZł
Kościuszki' 41
TELEFON 1CHl .. 28
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opłacona, ryczałtem i4 •
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Red. p!t:lyjrnujeod' 5--6
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wentualne jego zabójsł~03 m.cłe łylĄ:o ~Oł
los oskariou:ych.

Według danych policyjnych - mu
okolo pięciu godzin pGzostawa6 bez
lekarskiej opieki.
"
O zamachu tym narazłe nlC pewneg~ni.

baików.

8wiade:h' w procesie Jago
d,ziń.sJdego i tow. oskarżonych o zamach na
marsz. Piłsudskiego konfident policyjny Pó
rzyckizcsłał wczoraj znaleziony
na szosie

.

htformacje.
'"
r~nt ze strony PPS~Uł wydaje ,łęto ~D;.ar~le.
k
. Nie przypuszczamy aby P6rzychJ.t jako~' w,tpłiwem. ł, ~~ety c2!e a6, did1riych~, ~lfteł:ł
'
M6w kł6 b Dl l
t' "j<~
d.ziejn~m do szpitala Dz. Jezus! gdzIe nałożc 7.'ontidenł policji mial się cieSzyć specjalną g
"
re y og y raz !~~" ,.,;' ~~~~"'.
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zagad,k,..
~ mu wezbędne l1patrunki i pozostawiono w . sympat.lą
;' em n e mDlej mer.,; łeJ M.le
,'," ' .
~pol'Oju gdyżwsze1l4e
Jest un~emo:, Ciekawej jed.nostki, nie leiała w danej ohm
~'ii/"" ' .ku'
'żł:wione,z 'powodu, n1eod:ZY"sl':anią ,,'l~ł >>>rzed zaJ'tfłe:leni~mpr!}c~s\t Jago~~Ińskie
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Ilości pl"zez ?ó:t'zy~kięgcq.:

,r 90'1 tO~~lrZYS~Y ~ie leiała a'~'wil;ftl\8s'le O-
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Według zebran Y Chi:niorlh8.C j i'-wid2łant>".' 5katiAlnych~ anłw 'i.teresie partji~
,
go po ;t:a~ ,ostafld 'wczoraJ około g. 11 ran.J, w' " 'NaJbardziej obciQi~jąee teznaaie ~ta
,towarzystWie tlw6ch jal.-ichś :nieznanych oso~ 'ty jut'prze~ Pórzyckiego w sądZi~zło~on•• ' e-

o

,

'Yarsza\\"a~ 31.1. Dziell dzisiejsz 'nie plZy~
niósł żadnych ciek8;\vych nl0n1entów gad::
nych uvvagi opróCZ może 1110\vy wiceprokura
tora Gl'abowskiego, który clon1aga &ię najsu~
rowszego wy111iaru kal'Y, - po\Yołując, się na
zamach Pórzyckiego i żąda kary śmierci, 'dla.

o o
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zpowod6w od r.ad.kelt ...~
'i:n,cłt~

AJ'·

dzlalaJ' ,.Dodatek 'IN*'••-

dołłlCZGn~,

1 gł6wnego oskarżonego Jagodziilskiego.
~
\Vyro k w żadnej mierze nie może być o~

I

.Ie, będzie.

Admlnlsv.acJa "e. . .•

c.zekhvany dzisiaj, a ·dQpiero po replikach o·
~ broilC6\v,na co potrzeba najmniej jedno. pO·
. siedzenie.,
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Dłwlękcwy

I

Teatr

SWletJny

I

'p oClIł. 4.30 ost~ 10 W. w sob.i
nied:z. i święta poranki od 12
po cenach najniż. od 15 grl

,Dziś i dnI ~astęp~ych'

rewelacyjny · film o po'

. dłoiu psycholo~ieznym

II l1li II
Ił III

Nadprogram dodatek dźwiękowy

'J

aktłlatlJ~~r~'t.JQ;We.
P,

,. ,l",5tY ,diwiękowy
KinC)'~ Teatrwt' Ł.odzi

Dziś Pr~mjetł\. ,P:aryi ,r~%ko~:&Y"i iwiatel,~ Paryż .z,'n~cami
bez' łbu. Wspaniałe arcydzieło śpiewno,,~żwiękow.e
.
- , proQukeji 'eu1:opejsldej'
',.

,
Dz'. i jutro" o.t., p.?~an~i
N~j.illza operetk.a' ~ filmie, di.,iękQw,m
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;;'~~;>.':;~,::: ,'. . ~ ,Warszaway 3'1.~ ",:te ł.'ursy, ze~'f się szy7i:Gw~ć -i ze wysyła mnie .
"'.' .~~-.k~iiCZYSl' p.roces ,~ tzw.. zam~cb. , milicja warszawska. Z\\'>TócUi mi uwagę, te·

k

pos~

Zeznanaale
T. 'Arciszewskiego

. Pos. Arciszewsld wezwany; Pfież nDro~,
łMldiO~y,:bamar~z. PIłsudskIego" ...' . . by pndczas pttejazdów.wpociągu nic nie mó wyjaśnia, ze jest przewodniczącym O~:R,'ad
.;~~;~;ł,~~ ~~~~z;:d..w~.~rupr~e~u. ~rzesluc~ano J;:tz witS () iem, :te lo' jesłhursmUicji, ale2:e to końca ~928 r.
'
k
~:,w.sZysi1l1~h śW1ad ow.. ,os a:;e~a. jesł,o'b6z przy~pcs{Jbienia woJshoweg~..
<~,Adw~'SzumańsJ.;i: -.-.;; Miał pan zwierzch

.' ~a dził,'pozos~ał ]e.d~ie WY~ladowc, ulon
'\Tftór,"'fl11łt6ti.isa6 clia~ahłer kursów rn~b:nk;::
'. .. ....

_ A w jakim cbarahłerze kursiśCI Jecha

li

,'~~h,;~PS~ CzęSłocbowie..

?

Jako

PPS. . . ..:

przysili.instruktorzy milioji.,
bojówką ~r.
·'~:'·,·<';'€r~y:.:Wyr:ok Og~oszony ~ęlb:łe}e~zc~~ w
-..:... To mówił panu pos. Dzięglelews 7li l
Następnie sw. wyjaśnia; ze chciałuń;ik::
"~~y~~~e~ r eż może POSi~d~enie zost~~le ()d~ f Chodyns1d nieuf;c;alnie. a'.ja h oficjalnie ta 1\ą6 walh b:ratobójc~ych,,'
.'
:.
tt~~e' ':,{~~l'!dno ;prZ~WH:IZle6. Rac~eJ Jednak. I. sprawa '\vyglądał,a? ".
.
. . . ' . W 'dalszym ciągu pos. :Ar~iszewslLihl~or
~~;{.~~d~~,?~d~h~:dzących d,,:u dnI ś~i~teez I
_ Mówiło się, ze kursyie maiące na celu muje ó,órganizacji wewnętrznej' milicit",:
·~t'l.llIl,,~łP:!r SIę spodz1ewać, ze wyrok zapad ł wyehcwanief'jzyczne, organizuje stow. Ro~ .: W łanie milicji cźęsto spntykały sh~(.'ł}3ia
~.~ł~,~o~ną noeą... ',
bohl~ SportQwe i T U R . '
" w y prowo1.:aeji;'Titkonp. św:opowiad~ ozat
Ściu .na stohacncytadeli W 'lisfopadz'e .1~29
ł . ' " . . Qr~ W ~ęsoc OWI!
ykłady fi
hZml!. .. r. Był tam TUlon, IlMry 7ac1)owywał sił wizy
,...~,:,,;~::.T,ah;o,;ple~!łszegoze świadl:ów, . wyzna- ,
W dalszym ciągu p:r!!k. zapytuje, nu by 'wająco wsfusunku do policji I wzywał ,tI'lna
".'ch· ; jizii pr2:~łucha:no wywiadowcę: lo na kursie prawdziwych tnrowc6w.' Tulon ł do energiczneja7i'cii.u·Jedy~ie;tJrzeci~(łida.t~
"~~' Pę ząprzysięzeniu go pt'OI~. Grabow ł odpowiada, :lena ogólną arść 17 było ich 3. ~ Din inilic.ii zawdzięczać naletyjże (lo rozlewu
~ 'AcZVna ,.Isdawać pytania.
:
l W dalszynl ciągu świadek cpowiada o wy:: t ~'rwi nie doszło.
.
l
i~: ~.~;~ JJ~" byt pan, na C2l$łocbowlklCh k'ar-- kładach .. jahie były wygłaszan~ w. Częstoc~o ł
Św. uważa•. że ró~n~eż ujawn~ła, się pro
."": ,
wie. Były taul wyltłady szermu~:,l~', r~ucanla g wQhacja w cza~'e zajsc 14 Wr~eŚllla.
.
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::.... Tak-jest
'.
•
granatów, strzelania Upa wchodzące 'w za- '
Przew.: _ W cZ'em się ujawniła pr,uVlri'
~jai'fimcharah'tene-'e2Y of'e'alnym? 'ł kres P:rŻYSFoscb!-enia·wojsk~w.ego.M. .in. ~ f kaoja?
.
,
'lako wywiadowca.
'.
"ttczano ttc:teSłnH~6w.knr·są,j~k,nale~jl;l'Z~~~ć... '~JaJ saw.. we:t'Wał~mtłllnf do ,'r~j'.a.
-:A. rueofiejalttie'?i<"
..,·J,""iitaIi ".1 w-pną~ól'~ac~ ~;ł:'iamh.·~iętt.ch 'p;rz~
A'jednąhpochód byłłworZOn!yfc.~'·';
·;'~<,::~".jf.,.:m~tejallt:'~P.S.,
ach.,"
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tUnadzó:r nad milicją?
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Tak. MUicjęstworzYliŚmydla rib-r!iny
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-Komenda Głowna;.:mlli,cJI PPS.~w: ~ 1 mina.sobie 'yJyhład'ynleJakiego Dederkl. Tu . . Pos. Arciszewski·twierdzl dale]" ft, mi.lł
bach: pfjs,. ArCi~zews~iego, Dzięu~ele'\\1,SklegO lon .~dPowiada:
informacje, jakoby'granat był T2uoony t1'zez
ł Ghodyńskie~
. .
_ Tak. Były trzy albo cztery wykładY bojówkę sanacyjną.
-- Odkąd pan jest w milicjf?
o sccjali:hnie.
. . " PlTW',,: Czy pan ~eld·ował wladż08-wa
,. '" rc,:<J,d.;1l128.1:" równocześnie glly w.stłP'- ~
_ C.zyprzemawi"ł tam też niejak'l PU.rodajnym? . . . .
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'...~' na: Sbiżbę -'do policji.
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su,: przyczem nic speCjalnIe . ln~er~suJ:ce..go .. .
-: Kto pail~ moWI! o tem: ' " '.
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ka.Z"w~di.Y.J':~ doszły nas wlado~(J_ŚCl, ~~ Ol' ł riie po'Wied:dał.;J;łyłoto.,pl'żem6wIsule .okohcz f'

~ Mówił mi pan
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, ,-:7 q'!Sz~m. Na ul. Ware~'·1eJ_ gdz'l'e prz~
'_~:,łu!~k, 'na Leszno 53 podczas .prz~~~
~id' A'i~~wsk~ęgo r na żeb~aD~ach dZiebl1
.
,
4
łIł
o'

O czem

muw. lono

I
I, " JIóW.iłmiano
tycznem.

• ...
. WiC.l.e, ze
.•.

'.

~

I

CZłOnk?w Sł;ODluctwa.p'r..zy ~Pl'a~y tej pottJ'~

Jauo.dZ!.nshl.B,:VI.?,_ P~!l"'rze."
czo.nY pierwszy kurs dla łttstru1Ltorow .ml~l !'me na grupę Porzyck}4:!gn. JagCdznH~kl~.~!.o
cji PPS., przyczem wyraźał pr~k.oDalneJ ze ~ p~no~al zrobienie próby. świade 1: t;)dmamal
kurs się nie udał, gdYż na spodzIewanych 60 go od feg,o ~roku.
'~
uczestników przYbYło .. zaledwie 17.' Wspo~
fu :2 ~t:!!!!1 !Sef 6 ...,
. ;;"
nłal dalejJ ż~ jakk(llwu~h ~PPS walc~y z mil~
,
tal'yzmeD1J to jednaJ.: z ,konieczności mUSi PRZEZ RADJO
się zbroić, aby nie być zaskoczonym urzez
NIE D Z I E L A dn 1.2;31 f~'
:władzę"
10t 15 Trasmisia . Nabożeństwa z' ~.te.dry
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I

oto~o.st~ł zak.~~ i s~ę WSPółdZlała. . ~
F
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'!t,

-. O ~m mm mówiono?
- ~O!. Pniak ~i~ o przepl'o~a~za~itt
walk ,,,,~iCz~y:ch, o ąb:ronle przed ,\\:"olsk a ml,.. o ,
.
'..
. . . to
sPGsebietąl'8SłlWania domów, bud9wan~u t. Pl'o?curator zapytuJe: czy świadek. ezQSza
b8o/ka,d,:.Ślee·z .czclgami" i oz~cho~a~l~ ił b~wał w lokalach pa:rłYJuych PPS w Wam
_~1Jlłyb,tloo walkułyto wlęks7,ą tloićwoJsk Wle.
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Zdemaskowanie agenta
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Na

Warec~leJ

pod. I

bywałem

bar zo

na J-esiem
1930 't.
,•. ;~~~<!.Kto ~%' oficerów wykł~dał na l':UtsaCh i• , częste. p'rzes·t...:·'·
tpem b Yw:".t
"'i
,,~~~~oebówą? "'" . " , "i gdy'z ą:r.oziło ~i ~ek,?~~irowanie... Ostate~z
·":'~~".1lp'ł.. S'iemph'iski~ jeden podp'Jrftczn'dr. l nie złls~alęm zdekonspł.fOwany w listopadZIe
ł'.ulalt"t.:":\",~:· '. ,,'
....
ł ublłrohu.
'.
.- prz~)i:ogote kursy byłyzortH'i~łzowa
c,zy. miał pan; jaMeś nieprzyjem.no1ci
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. Pozuańskiej

15~IO .Muzyka.

.

'f~:1g '.. :Śk::;~adlap~~~~~\;y;!!!~ot!:!:~Qd.Deję

omówi dr. M. Stępowslci
,.
.16.30 Płyty gra.mofonowe " .
.
16.55 Muzykll.z płyt gramofonowych "
17.15
H,«liadomo~ci
.p:n~yjemne. i. J.\oż,tee2:
.
ne ~
de

.

17AO -·Koncert Orko Pot Pań.
'19.45 Komunikat' ",Z pl'%ed stu lat'·'
19.55 .Muzyka!: płyt gramQfonowych

.

.,

20.00 Transmisja z Krako~a. Leotl Wyrwi~1
. zpowod.u
tej dek.onspl.racji?
20.30 Recital Sfef~na Frenkla ($krzyp~.)
.'';lJŚ-;~J!O=:=je:;ę!łOwąjnil·Ojl. . że Jnaj~::~:~a~::~i,~::::mW!::~:I f:;Aó·· ~:::e~~ao.~:tp:tk~d;"'~V-: o.
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W jednym z poprzednich artykułów omó
wł.tśmy ciekawy ruch, zaznaczający' się wy..
raainie wśród robotników Łodzi - dzisiaj z
kolei rzeezyt>rlteebodiiIńy do odwrotnej stro·
ny medalu, tj~ do przemysłowców, którzy
wbrew utartemu pojęciu - nie zdradzają naj..
'li4łjlzych objawów zejścia z bagnistej drogi
wlp6łpracy :ar. rządem w., przedpokoju 11 pp'
mimstrów.
Przecięeiowy prfemysłowiec łódzki. wbrew
uw-temi mniemaniu, inteligencją, wyksEtałceniem, a: re.guły moralnością -- sprawia fataJną niespodziankę każdemu inteligentniejsze
DłłJ człowiekowi. Nie można im zarzucić, aby
źli orjentowali się w cenach wełny, czy bawełny, żeby· nie starali się poznać kuchenne"
g., wejścia. 'przez które można uzyskać zwięk
s.,we obHga, zmniejszenia podatków, lub
: 'WIeszde, aby nie zdawali sobie sprawy, czy
. ba•• lub inny weksel przedstawia dostateczną
gwarancję wykupienia,
Ale naogół w2;iąwszY"łwyczerpuje to za
kres naukowyeh wiadomości przedstawiciela
przemy_lu ł6dzkiego, a jeżeli tu dodamy obja
WJprawdziwego uczucia w gabinetach n Grand
Hotelu" - tudzież lekkie pijaństwa z ciężkie l
, 'miakutkami w gronie ich przyjaciół. to wy'"
czerpnje to kompletnie program ich ducha·
'. wych aspiracji i celów życiowych.
Nie więc dzi:wnego, że na dalszą metę,
::at~ ~ą oni zdolni do wysnuwania konkretnych
~~~6w-i d~~g~ powoa ~e ~a~1 kh
. kapitał się kurczy i fabryki chylą się ku upad
kowi. Mają oni jedną zaletę_ którą jest bezgraniczna lojalność wobec" przedstawiaieli wła
, cky, zacząwszy od Urzędu Miar i Wa~, a
skończywszy na woinych % Urzędu Obyezajo
~ wego, :,tapo. minają jednak.. o tern, że w dzisiej" !'
. szyeh warunkach. w obecnych czasach1 iest
to jednym z najpowainiejszyeh powodów o"
becnego ekonomicznego położenia bez wyjśeia
Mimochodem .zauważymy, że i' stosunki
wewnętrzne w większych fabrykach łódzkich

Nie trzeba sapominać. że serwilizm, uni..
żona Iojalność t t.o zalety,. z .któtemi1bardzo do

I

twarzy, każdemu lokajowi .. % lepszego domu" :a:apłacenie ubezpieczenia od ewentualnejo wy
- ale nigdy nie pasują do. charakteru poważ packu. .
.
'
nego 'przemysłowca, który powinien inaczej
F owtarJamy raz jeszcze. żeby pR••y",
zapatrywać się na swoje stanowiska w społe.. słowcy mieli tyle. odwagi, aby zamknąć 'Da
c::zeństwie, niź zwyczajny bussinesmann, liczą... dwa tygodnie ws'ystkie fabryki w chwili" dai~
ey się przy każdym swoim humbugu, tylko z :ny na to. wyznaczenia horendalnei atawl:ti 7
proeenŁami i tylko Z"" prokuratorem.
i pół procent listy roboczej tylko na. Kas,
Przemysłowcy ł6dzcy, zamiast prowadzić Chorych - d,isiaj nie byłoby potnepy .~,
na śmierć i życie o każdy litrosz niewłaśeiwe~ kać fabryki na pół roku.
:;~
go podatku., obciążającego produkcje - zga"
Niewątpliwie na położenhl .kOąomicD~tD
dzali się na najnoDsensowniejsle obciąienia- Łodzi, odbija się powainie og61no. . eUropei~lCi·
wzamian za zwiększenie obliga w Banku Pol.. przesilenie ekonomiczne, trudno tu ,Wminąć
sktm.. SprJ:edawali poprostu za miskę socze
milc~eniem ten ważki czynnik ~-:- 'al.po1i~lk.
wicy, dalsze istnienie fabryk, wydawali na ... Związku Włókiennie.tego", krótkowidi~c.
pastwę bezrobocia, setki i tysiące uc%ciwych liberyjna polityka, p.r;~ Scby1łoeków 'iiDą:i~
robotników, bo przecież rzeczą było do prze... Biedermann6w. doprowadziła ł.6d* .~o. ~k~...
widzenia. że takich obciążeń podatkowych» go stanu, ie da:is,czy jutro prawJę~~y~tp·
nie w stanie jest przetrzymać nawet naj moc'" warsztaty pracy lianą· Bo "tu nieeboQli' juZ o
niej postawiony interes.
brak kapitału, małe obli~Of brak ,zam,ówięD.
Przecież przy energic:znem t~aśnięciu czy inne temu podobne - tu cbod~i 'd,isiaj et
pięścią w Itó1, przy samej i!roibie zamknięcia zasadniczą kwestie. jaką jest niewątp1i,wi~,ł~kt
wszystkich fabryk - już by rząd ustąpił. ale iż w obecnych warunkach - fabrykacjłit;a8i
p. p przemysłowcom ciągle się zdawało, te ~traty i wogóle się ńie opłaca, zwła.zcu·"
wszystko zapłaci podwyźka towaru. Szło to fabrykach mniejszych i średnich.
'
jakoś do czasu - dzisiaj wyszło na jaw., że
Stosunki prawne. skutkiem. takiego~_
na polikim rynku, czeskie wyroby włókienni.. rzeCZY1 tak się ułoiyły, że jedynyn1 P.$J#·
cze prowadJtą sku~eczną konkurencje z pol.. słem. mogącym liczyć na ~wod:te~e ~ P~l~
skiemi towarami. a dla ratow.3nia sytuacji 0'"\ sce - jest d.Jakonio weksli at· lichW1U1kiG
kazało się kOlliecznem uciekania się do tak procenty"
AS..
drastycznego ~rodka, iak obcinanie płac fa"
..oea, .
\
r~r"
.~~~~~~~~~.I~~~I.~~~~~~~~~~~
M

I

botnikom Innemi słowy okazało 8i~ ko.ni.&nością pozbawienia ich obiadu, aby zapewni6

.
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AtW ·SPISE
te z'byt
.

PO.]

a

l.;

W

piątej klasie "jednej ze szk6łśrednich

'\iarsza"vie wykryto ... spisek. Spisek o cha
rakterze. politycznym.
\V

YH l I

C:A7k' '0' J'"'esł .tfiI.C'
tY-'
.J
I pierw z\vątpienia, później obojętnoJei, .. ~
i szcie cynizmu albo ... histerji.
.
'
I
Nad,vyrQżona. odporność psyclii~ pł:'Q
.
I wadzi romantycznych młodzieilc6w
do.•~
! wanturniezych planów peruailski~h, . ''ii~
szych d.o znieczulenia lub machnięci~" ~ .~..
na sprawy publiczne i zamknięcia 'f e~ęJa:
kole .własnych interesów. Nie mogęc
bić swej duszy na ukamieńu uci~kajłł· .~Q"'.zUwl-e z frontu ,yyel·.6.
;

W naj głębszej tajemnicy, z zachowa$'
niem wszelkich środków ostl'Q·żnośd garst·
ka kilkunastoletnich chłopak 6\v
st,vorzyła
przedstawiają też wybitne cechy rozkładu, że
~wsp~mnimy tu o skandalu w ,.Zjednoczonych "szóstkę" mającą na celu wspólną ucieczkę
Zakładach Scheiblera Grohmana", gdzie odra d oPeru.
k'lk d k ~
t
'ł
..
. lk
Chłopcy związali się uroczystą.pl'zysięgą,
'·2:U 1 u yre torow s ra~l 0. mIe}SCe 1 ty o I O!lle powodu choroby J'ed.nego
z.m.łorL"cia,li!
~:dęki pobłażliwości dyr. Lacherta -- obeszło: ~
1.&iV
~
~
,się bez prokuratorji..
"
,nycb. "spiskowców" sprawa 'wydała się..
Wytrzymałość psychiczna SPQł,e~~~W8
Ale o tern-innym razem, obecnie chceDelikwent, sta'wiony przed suro'wemobli ma, jak wszystko, SW()jegra~i~e,kf6.~~;,.&
my tylko poruszyć całokształt polityki synów czem ojca, zezn.ał, że wraz. z. k01e. ,gami Plan.o karnie przekr.'aezać ni.e. WOl.no.!. . ,.
.·bawełriianego ~rodu, kt6ra przyniosła miastu wał emigrację do Afryki, dlatego, ponieważ,
.
. .
i ludności wręcz nieobliczalne szkody.
. "za:· ciężko im żyć w Polsce". Przy blizs.zychl AKTUALq-A
'
Łódzki przemysłowiec, niestety, zapoima badaniach, zapewniaję.e naiwnIe, ,że nie j~t
'\;1
. (/'.';
ie wn fakt, ii interesy fabryki nie kończą się kamieniem bez duszy" powołał się na cały
i!a i.i portjerni' i
dzisiaj
i' szereg znanych i obSzernie w Polsce omawia
Bajka
.
energiczniej, niż kiedykolwiek, musi on wpły- nych faktów z dziedziny życia publicznęgo..
.<t>.łowd()brJIń DaZ$rl.W:JttJ'iO~ł::"ir-;I"
g
wa.ć na. całoks~tałt w.arunk6w,
na spole.czen.", I Możnaby nad to'I: nie.udan~
eskapad $l ni.... ..;.....
Kutasy tlał_bim 'a,:wieS2tODO~ .~' ."',
.
"C
~,Ghomonty .łl1pjm.,ow'lłac._..,-"'·:~
$t~o~",~a' ustawodawstwo, na, podaikowość t na,' ,warzonych młodzieńców przejść z. u'rril~
DzwoJ1k6wdla bf21ęku Jut.przyd-,i(;).
utróf.państwowy, eraz zwracać uwa~ę na. ty chem do porządku dziennego. Kto jednak ba
O.ióf na osła spojrzał przybrao,y . . '
shlee inn!ch okolicz,nośei, które . zą?e~~iaj.ą· czniej obserwuje prżemiany p!ychiczne za"
I rzekb .,Ten cięiar w tdobJC:Z:
Zakł~dOWl pr~emysłowemu egx!stenc)~ l Jakle choazące w ostatnich czasach wśród młodzie
Z.wiedlm brykę. sdx.ie sami eheeml;
. kolwlek ,god:&~we;.oprocentow~nlekapttału..
:zy i nietylko młodzieży, ten będzie musiał za
Co się z ni" stanie - ..a_i nie: 'Wie:m,\~
,
Bye myze. lZ nasz ł~dzkl pr,e1l}~s~o~~ec: stanowić się głębiej nad tym symptomatycz
Powieźli brykę - ciemne parow-y,
Jest doskonałym fachowcem, ale to dZls1aJ,Jak?
. od
U~tzężli w błocie sa.mi po ilłłowy't
. dło zycae
· pow.0Jenne
'..
. ' nym
eplZ em. . .
O. sie i drągi W h ryce Złamal iii "
- stanowczo nIe
w....
.;
_
d OWI0
k
'wy,tarcza, trzeba być opróez -tego doskona"
Nl.ehczni .wychodz ą z ognH:\wal zahar. \
Wlzy'ltko haniebnie poutri\cali .
łym politykiem, miec wybitny wpływ w Sej- to~ranl, ale ,WIększość, po kró:szym alb~ dł~z
Ośli l'odzalu~ głupie przek1ęty
mi. W .prasie, a nawet w kiIiie, urabiać na- szym okreSIe hamletyzowanlaZalamu]e Się.
Na Ziub~ bryki b:r~eBt.,. wziętyt
f
stroje mas w kierunku' dla kraju i przemysłu Raz zachwiana równowaga psychiczna, ry:: ~
\liNowa Pols'ka\lli z. 24 St:y~Zł ·HBl
poiadaDJm"
l. chla staje $i~ bezbronn~ igraszką na fali naj
Sa,\lf:ra ii\a Rza~
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. . 0.2, ilia:;wiakiem Prim-kf był .tebrakiem ł
..,owadżaf po Wilnie skrzypka~j l epca i niemiłoaieruie go okradat Gnał jego źona~ ha ...
4łowala aa

Musi,dła. niej na.być kamienieę: ..WilQie.
Z zam.ł.:fiiętemi oczami z4odzilsię'

~~'

.

Razu pewnego, stwierdziwszy.

Primak

rozpaczy rQzch~rował się.
było nawet nas:r>rowad&e ..
nie doktora.. Kieiv bylo z nim już s'upełnłe

wszystko.

tyntu . ,.IOl2lcym bobem'" i:s:e

'.w:yeb *,oSlJ:owycb zarobków utrzl'Rlywała

.,m kupeom:na lic.hwiarlłti proce nt. VI t.
aikt nie zawreciłmu jego .krwa. iC1-.

mi~ie

ma

Znalc~io.nl%
odpoWiedni. dwupiętrowll
kamieniczk:ęl ROJ:pociął się targ.. Okudo się,
,ie brakuje au trochę, pieniędzy.
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że wiIeńs

Prosił o zwłokę ił: cłrżąc w

tle

ocz~kiwaniu

.....bków..

Miłość
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pÓŻ1\o. Wtedy, gdy jui
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Zakochał a!ę :na śmierć i iycie

• ieii)'dów~...wdowie

O

W

.A

.1

45. .1et- ł

:wędrowny.

III"' •

WielKi
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czy

1.

Z Melburnu (Austrajlja) donoszą 0.nlobójst\vie, jakie popełnił tam
niejak(dr.
F'rank Henderson" ktÓry jakoby miał być ~
syjSkl
Wielkj:in, kgięcienl Ąlek,sandr~m Mic}laiło~'1czeIn, sló&trzęnceln\ostatń.iegq.. ~
Rosji.
- "
., ."
.. ' , '
Ów tlil;jemniczy,Fran k ,Henderson ,z~~ił
się, 'w~IelhtiTniew .J921 ip-rakty~ał\··tam
"jako lekai"z r~ociaz Iiie posiadąJ dyplo~u, ,co.
, w 'Austra1 j i"jet-t Il,ajzmpełn,',iei n'lO,Ż"h,·we~.
.
Życ~e 'jęgo jak i on sam
było. bardzo
,
'.
' ,
',
' "
f skromne i upły\vało \vbardzo szezupłęm grO'

rn'

....~; .1ęgantką" Została kochankł\ hojnego
Ale wśl,d:la alegancją.

k3iążę, obłąkany,
hoetlstaołer'?

żony miał

kreo.waną ,.damę'" wprowadziła do .. lepsze"
go· towarzystwa. przyszły wymagania_ ~..
csęła" się wstydzić swego kochank.a. ' Wko~c~
nrwała i uciekła od niego. Zrozpaczony PnJqak szukał jej po całej WHenszczyinie i zna
luł UlÓW· $w6j. skarb.' ,
" ~W ówc%as, leząc u jej stÓPf wyznał ze
~.dao&?!częd~ośc~ w kwoe~e .5, tys:ę:.y do·
larów; które gotow lellt oddac leJ, byle ,Z06~
wa :Pł1y.Jiim. Pozostawiła swoję warunki~

titl

lai nitlJ

ktory dla
'••1ed''''i~~ęd"ne· groś7.e ·na. swoj.bóstw';
'.qta· phnriędl.-mi. 'SprAwia iej jedwabne suk...
me i 'najmodniejs'Ie.
Stała się W, swojem miasteczku pierł.aka~

od

$~~~ęście było tak: blisko~ ..

wcalawątpli'weju· ł.

JOd:iie t , , ' zato niewąłpHwej' prxeszłości. Kai·
.,. ~'I~t?j itust. Dla Prlmaka była ona anio
, l_m. uosobieniem piękruł 1 uśmiechem losu.
Pta,. niej 4Eapomni.ł ()' żonie; handlują(:ej go·
~ym hobem} j O całym świecia ..
Świadoma swej potęgi i .oszałamiające"
fe i!xarut\lO swej urody, 45·zalotnies f snać p~"
clejt%ilwa:jąCt że pod postacią żebraka kryje
... w rzee:r.y.istości Krezus, świadomie kUli·
ja f o i uwodziła. Kobieta czasami prxecl.uję
pi.'-dp tam,. lidzie ich nikt ni~ domyśliłby

"-"%ebrak

~tracitBiega

go

drugie20' Nap:r6łno.
Pieftiędzynieodbier;l!e.
'
Primaka zaś. ezłowiek.a kt61'1" kock"· i
wa ł \';zył 'o spełnIenie swycbmarzeń. ,żebf~ał
kt6rykochankę swą upier'ał w jedwalliej,e'ku.
pował dla niej kamienicę, zabrantt do szpita..
la, gdzie dogorywa .

tellaty Prl_ak :p(n~aał swoj_' pierwszą wielką
8łło'ć~,

Nies~~zęlliwa

jednego wierzyciela do

n.eJ n1ii wnoścj~
.
Wszystkie &we ,pienil\d.e oddał okoliCE"

,.,.

:wcJbadanemi ćhadza. szla kamlJ
Ietow pewnem :miastec%k:u niemłody j.i i

~ wy~nal,·ionie WJzystko.

k:obiela.prze% całe tycie wYZJsktwaua '~dra
d,zana. o majątku męża d()wi~działa silę sa

~•. seT-ca stwardniały na niedQlę i dochody 'na chwilę, kiedy będzie' mógł sprowadzić do
.łe'braa-ej .p6łki · ••c:ęły :mal~ćł' postanowił Wilna swoją' k.r6lowę, . postanowił w .iyb
"rba&\k,' jako .. impreaarjo u swego ślepego kiem tempie zdobyć potrzebną sumę.
IIknypka, że wyjada\; cni Da .toumeeł& po
W ÓWC1:.BS to właśnie on" który ,ąorobił
".wba.ji. Idzie .podaiewano Iię lepszych się na ludxkiei naiwnośei, padł ofiłilrl\ włas-

.

!r:,

W domu nie

I

Ot

ł"

t nie przyjaciół.

NiektórYln z nich zv~dE'l'zył on;slę,.z.e: jest
rosyjskiul księciem knvi. że był wysokim ~o
stojnikiem .pailstVirow'yrn i ucieltł\v _czasIe
zamQtu holszewickiego do Smyrny, a siam~

W Benmont w oetg: wykopan" olbrzy"
ffilego iaszczura I··
. :'na Po z~eko~str:uo-

~aniu €zkieletu l:::;~

l

lYluzeum PrzyrodnłCzclu

:} go

bel~11skutm

w

••

---------------.FPł!.-I\1!! &~',,' d§Il!Nii$M , a ;

tąd pełniąc funkcję lekarza najednym

z

okrę

tów t przedostał się dO Australjił osiad.ł PO"
czątkoV\ro

w Sydney.

\Vieść

ta \ys,,"oimczasie g}~na była w

Melburnie ina\ve~ gubernator
wysłał dla
spra\vdzenia"jej, s\vegosekreta.rza. do H.ender
't

sona,

aleurzędnik

nie

zastął

go Jt17: na miej::,

I seu, \vyjeehał on bo'wien1 \~rtedy

na- wyspy

• Salon'lono'\ve} jako poszukh;vacz zmta.
Niezadługo przed Boż(~m Narodz~niem,
po~vrócn Henderson do :MelburftU, wynędz~
niały i, obdarty' i od tej chwili zaczął prowa~

d.zić jeszeze' bardziej osa:rnotn.ion' tryb życia.
aź do drwili gdy, pr~eeiąl Je celny strzał :re~
","ohvel'o\vy.

.
Dr. Frank Henderson zabral5we taiem
nice do grohu. Czy był tqzwykly łl\vanturnik
hoehstapler czy ChOl'Y un~ysło"roczłowiek?
Przyjaciołonl s\voimprzedsta\vił on podobno
dokumenh:r, stwierdzające jego ~!yso'k;e pOl"

chodzenie: poza tern nie h)rzystał on nigdy Ze
swego l~zekomeg'o tytułu w celach ószukair
czych nie "vyłudzalod nikogo pieniędzy i nie
tu~ahn ludzi. .
.
. \Vohec tego jest. zupełnie możliwe, że 'W
samotnej mogile 'na dTllgim krancu ziemi spo

• ' i·~~h/~~daCłł~&8~1!esuW\,lndl.th~kąPłitsJą aCZOfteprżez łłlndus6w
lllate &łlln~'~ .. ,~.j ~-. -~ ~_ ~~
~.
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c~VI~łłją ;z~łoki jed,nego' 11, Rom~owye~ •
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Szminka pOdnosi

urodę

Pani Lina Cavalie.ri, słynna ze swej pięk
Dla brunetek o ciemnych -oczach radZ~
~ei italentu, jako śpiewaczka, załQżyła',();: ,uder o ja.snym odcieniu, a róż dość jaskra.becnie w Paryżu własny Instytut piękności wY,- Wogóle róż trzeba nakładać dość wyso.:
przyrzą.dzaj~c sama różne wyroby upiększają
ko prawie pod oczami, bardziej ku skroniom.
ee, jak kremy, pudry, pomadki itp.
Róż nisko nałożou): szpeci, wydłużając zbyt
Oto kilka rad,któremi pani Cav,alieri mo twarz.
Do ust radzę używać pomadkę jasnę.~ no
dmeli się z czytelniczkami
- Szminka, c!yli maquHlage, --- mówi sek upudrowany dodaje wdzięku" górne pO·
Cav al eri , - jest obecnie niemal konieczną., I ,,·de·ki przyciemnione nieco czynią oczy błysz
po pierwsze dla tego, iż jest modną, po dru;: c:zącemi, nigdy nie nale2y przycienlniać dol
Ile, iż na.daje wygląd elegancki i szykowny. { nej powieki.
. Malujemy się więc, dyskretni~.
I ,Rzęsy u górnej powieki należy pokreślić
Najładniejszym i najstoso'\vniejszym jest \ ołówkiem nigdy u dolnej - na wieczór nadzę
lIlaquilJlage jasny, gdyż dodaje urodzie dużo ł użyć ołówek niebieska'wy, ale baJ:dzo dyskre~
'lasku, natomiast maquillage ciemny ma w nie.
• bie coś makabrycznego i postarza.
UróźOWiolly koniec ucha ładne tło dla kol
Radzę przedewszyst kieUl
vvystudjowa~~
cEyka. \Vszystkie te rady są zbyt ogólne, jak
własną twarz i dopiero \,~ówczas dopomaga 13 kolwiek wypróbowane. Każda .z pall powinna
J!atlirze, akcentując to ł co zbyt blade popra" być swym własnym mistrz.em.
wiająe to 00 dysharmonijne.
Nauka oddała do nas-zej dyspozycji wie
Panie u ciemnych włosaeh i jasnych o:: le cudownych środkÓ'w, rzeczą kobiety uczY·
8&ch, powinny używać puder matowyozło nić odpo","iedni wybór. Kremy, pudryetc.
.·m odcieniu. Róż zaś jest dla nich najodpo ł mogą m.ieć efekt magiczny, l,ecz tylko przy
Wfedniejszy niezbyt jaskrawy.
umiejętnem i dyskretnem zasto:;owaniu.

l

I

iet
rą- P6Ż8t:rM namię••·ość gry
W_pltalu w Budapeszcie zmarła w I ranków, txzYDlającbank wspólnie zMi~
tydl dniach 75 letnia. Katinka Gal::: lanoso~ I jem Mikołaje"riczem. Później jedna.k karty
we., niegdyś jedna z najpiękniejszych kobiet zepchnęły j~ ~lla dno przepaści. Pra.wie zupeł
w Europie, która otoczona rojem królew· nie już zrujno·wana poznała 'v Paryżu pewne
skich i książęcych wielbici eH, p,osiadała w go hrabiego, który chciał się z nią. ożenić> pod
czasach swej świetności palace i klejnoty, a. warunkiem, że Katinka; wyrzeknie się gry.. O
która. mając lat 17, była tylko żoną ubogi~ na jednak wolał akarty i swobodę. Straciwgo kelnera. Już w pierwszym roku swego szy prawie cały majątek, osiadła w Budapesz
małżeństwa poznała ona w Franzensbadzie
cie i żyła tutaj w zupełnem {Jdosobnieniu z
hr.. Erdody, który uprowadził ją 'do Paryża. resztek dawnej światowej fortuny. Uwielbia
'tutaj zawarła o,na znajomość z młodym, 1'0- la tylko do końca życia opęrę i ta stara dama.
sy,fskil;ll wielkim księciem, siostrzeńcem cara po staroświecku ltbrana, o śladach wielkiej
uzyskała dostęp do kół arystokracji rosyjskiej pi~nośei, była w teatrze budapeszteńskim
i laprzyjatniła się z wielkim księciem Yiko~ postacią. często widywaną..
ł&jem Mikola.jewiczem, który zaprosił ją. .na.
$We sławne polowa.nie do Rosji. Również król
. bawarski Ludwik' nie mógł się oprzeć jej' fas
C)'Dującym wdziękom. Gdy w BUdapeszcie
bawił angielski król Edward Vll. Katinka o·
. prowaQzałago po'stolicy, Katinka Ga.l, alians
Bunt murzynek przeciw ..'.lłOBj'
pani JanOSlOwa posiadała jUż wó,,"czas olbrzy
W kolonjach afrykwakic.h w Mry«*' ,Po"
'ai",majątek.Naleźał do niej wspaniQy p8.:!
łudniowej wybuchla przed niedawoYIn (!'%.a1lem
1ae w Paryżu, drugi w Wiedniu a trzeci w groina rewolta. ~tórei" ucz.staikami były~a..
M_te Carlo. W jej stajnf wyścigowej piły me tJlkokoblety z jednege .Z miejscowych
plemion .ulJ;yń,kieh.!
ltoDie ze :srebrnych putni. W podróży używa
O rewolcie tej dyskretnie przeailczał,
la tylko specjalnych pociągów, które pr.zewo l. gazety al1liebki.t wiadolnoić jednakpnedo"
; zfłyeałe magazyD.y jej garderoby i rOzmai- stała się oaresztie·· do pras, ełllfopeiskiei.

E

C

kobiet marz

Katinka'. Galmiał& jednak. zgllbnQ:

n&:t

poclłaniałąUDlY WProstbaj.ońs,kie. Mimo to,
eas jSJtiśrlie nadszarpnęło to jej· mienia,
gdyż . grała.· .przeważnie... cudzeDli pieniędz·
'JDt I tak raz DJ.ł. Rrze(p'ała' c:wi~rćiXlUjon~

A~

cojek.

' .

~

~;;nOo~

:.t' ;" .

Ostrzetenie.
Che.
ą.<c .nabyć.• Pl..0.5.zk."Migreno
i 0.. d.'. b. ólu.·...,. . ,.; . , :...•...'.;
.KOGUTKiEM.. '. ;~>~
sin" należy żądać takowych w oq#hial'"

ńskic

gt1tk.i&m~· ..Migre~u~ .. NerVo8in'" zw.~~caij
uwas;ęna opakowanie j
odr~.jCł.·

feministek

kobiet.

w, .

Pn,:yez'l1yrewolty byly aadzwycl.&j
$okie podatki,droży:r.na ,surowców a wręcz
odwrotaie bardzo niskie ceny na gotowe '\lU)'''
l'oby.itp,
Jak wiadomo, murzynki s~ tGi nadzwy"
c!aj' solidne:: gospGd,aie, %aws~e wesełe. Staw

,ze ch~tne do pr~J..

statai. pod naporem 10.000 l'.ozwaccłeC%ODy~b
kobiet podała sromotnie tyły..
.
,
Polożenie stawało się cen'az I'łoiniej.a.
tak, ie wład!1e angiel$kie zmuszone były .•koD.
sygnować dziewięc pułków piechoty do wal ..
ki z czsrl'lcmi furiami powstania.
Przeciwko uzbrojonym Vi kije -~1ł111."
kOM wytoesone armaty i karabin' ....as't.l tlc..
we. Myliłhy się jednak ten, ktob'y.,dztł ie
kobi~ty zlękn!\ się tych przygotowań, . Uder:r.y
ly one walecznie na żołnierz., i porani,. wie
lu jak również policzkował)' oficerów, kt«fl~yeh
udało im się dopaść, W obce t_"o terryIU
wojennego, A.glik.olu nie pczo.~awał~ "niciu...
nego jak wydać polecenie użycia broni.RQ~
legły się salwy karabinów masz,.now,eh·i):ail
placu boju padło trupem 51 mUlz,.nek, a 4S
ciężko rannych .
Setki mur:z:yftek zaaresztowano, ale po"
mimo wsz.ystko n,ie 1lspokoił,. się dQPók.i im
nie przyr:zec.zono. że e~n,. spadn~ .. Al;Aa1ic1
będą delikatniej traktowali ieh mężów.
p o przyrzeczeniach ze str~ny gubernatora
źe źiI:\dania ie.h zostan_ spełnione, nastli\P~
zawieszenie broni..
Pogrzeb zabitych odbył si.; prs)' I4dziale
tysięcy murzynów~i honol'ow~go oQ.dzi.ału woj-łrP
aDgielskich.
'.
..
. ' .•. '
Anglic)' widz. VI tej rewQlcie ;t:,kA;Mo-~
skwy. k.tóra prtez nadesl'anyek ,a..itał9l'Ów
p1.'zYlotowała im niespodziank••
Toteż :aatychfniałt po tej 1ualei 1tI:91 D1o
zabrała $ię policja liftundurowa . i. il*;J~a< - do
skrupulatnych poszukiwań agitatorb"!,, ..: J,t6-.
rych łdłku:nast~ udało Iłię :cWłOW1C•. $J.:e,d~.
oni w więzieniu, z którego ~apewn~ . n&.J'J;
dll,gdyi an~:lelskie więzi«ni.m...iąs~~jeta-·
jemnice. na wt.ór moskiewskiGh ~.er~~w1·

Dych opakowania~h. G~$eĆkietiq",,~~n.~,h

ze.

m1ętność: k~rty! Grała z rozmachem, który

duch buntu. są wprost niebe2tpiec:t~e. 9
1. Diebezpieczniejs:ze,. l1ii ich mężowie,
Organizuj" się wtedy bly&k:awic.x,l'I.ie i icIr
sseze błyskawiczniej d:.iałajĄ ..
W pierwtzym dniu rewoltya:nlr:,.ki
napadły na ur,ą.d angielski, .. zd_molowa..17.'1 wszystko co I'uapotkal,. r%.~iły się •• • kl.
PYł bank Bardav wreszde IUIt. po~icję. Ta o

ej

Okazuje, się•.
W rewolcie
:aur.z.,ń,skieh wsięło udsiał .~10.00Li

tych innych przedmiotów "niezbędnych";
\
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.~

~

oaatnie

wy z

od .lat.. 30.

PQy~kąpniepros~kó~.;.

""oraYWle ·.pol_ąłne ·Pt:b8złti~luai_coAo

.szy~h .. podo;~rie# . 'Oli:ygi:na'n.e: .opłl'~~.
ma'" pp5ptosżlC:bw -'pud.ełk~75:8t,."
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),RO.tV:OJ'> ~le\Jzlęla
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lutego 1931 rogu.
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Najsłynni~jśi chemicy "'riata pracuj~ ~ my 1WV życiu tej ehemji,.-za:równo

'-"ięhrd&o pilnie nad obdar:owaniem ludz
~ciDowem dobrodziejstwem:
ehlebem...
aiemicmym.. Tak -- jakby obecny kryzys go
~c~ llie był spowodQ;van y ~na.dmiarem
ptoduek Jl: ne.turalnego ~~oza, ..k~ore z, powo·
4,u, braku nabyweó'Y gnIJe W splchrzach Ka~
-.,;'~ , .. ~'1"
h k ·ó
~r i Wle U lnyc _ raj w
.
~ -~...;..
h'
. W vw.}X>Wledzi na. ten nowy . c emlc~ny
.,~"
atna.ch stanu - hH.lzA:osc ma prawo zawo'
i. ..._
1"'
1
1_,
"I,'
~ H
Gard'
m.e~. "LJ'U c Chem]l;nal'es.zcJe .
z1my
dllebeńf chemicznym, otrzymanym ze zbóż
.. , '.
'.
~ .
,łhł;mic~Al.WYP~odukowanych, z ZIemi che,
t!:'
··,te nawiezionej. Doprtnvdy za dużo ma
•.

,

Cóż z tego wynika, i jak wyglądać ':bfdł
ludzi~ za lat dwadzieścia po forsownem (Kfkarmianiuchemicznem-...c.c trudno pr~ęw~
dZeić. Możliwe że zacznieln.y w końcu fabryl
Dzięki ~iedzy ch~micz~ej zo~taliśmy dziś. ko"rać... chemiczne dzieci ku niezmi~j
\ o~d~'ow~nl w .nadmlarz~. Komblna~J~rąi che! radości feministek całego Świata.
.
f n11CZIl(~ml. Posul.damy rozne kOl11.blnacje pły j.
N-'
. 1 k'
• .. k
t 'h
I
lszczycle s 1e :-.az," chemIczne obok che
i n{Jw l ~onserw, opą.r y~ . na związkach che- I .'
-,. ." dk' - <'-·'d'·' _.' .
.
• - .;.:.
I
~
h P . d
'..
i mlcznvch SIO
czynl:l- :PO&tę
I m1cznyc. OSIa amv chemIczne jajka~ tłusz I '. .. . T. "t 11:"OW o ZYW13.nUt
: ' "
'·L
f
. "
l PV znal\:ornl e; lv cale nIe Jest wVKluczoneie
t czc, chenl1czne przyprawy i nawet - ehemi<~z j l ~b·
.~.
f.
·1
•
""h"
B'
.
a oraorvJl1e lm,danla na.szvch
ChelInz.Ów
tle f.!anla oJ,:llado",~e, rako,vało nam dotąd ..,!'_c
k
. - " k .. c
l ehemicznegochleba J właśnie, chwalić Boga, l p.ewn~~o plę nego pora~ a eał} . nasz gloiP
I·
. r ' . • ,.'
.
'..
I ZlernS·\:l \vvrzucą 'W pOwIetrze.
t:oamy go dostac dZIękI ll1ewYczerpane j·u~ ! .
~
, '.
'.
.
Iwzejn10śei cllemikÓ'w.
.
Nie będzie wtedy dla nikogo ,ratullkv
t Chyba, ze przedtem genjalność
chemikó~
jak'"\vczasie pokojU,w śf{Jf!ka,(.h odży\viania
i napoj{l~h,w ~ziedzinje ubra.ń~ wperfumaeh
i \vszędzie...
-,
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WacEiea po dziś ch:ień jest twierd-.t,\ k!lD
""W.t:tZ~l;l której bronią pr:ed DOWą oby..
.~~jow&~ci" potomkowie fanatycznych kontra

•

T""·.

nam uprzednio inn~..

-:o:~,'

'I'

I
antes.

I

.lIr

nm

M

l1łg.IEIII
#

li

tańc.zącym parom i ud2:ielają

chemiczn'~ planęt:..

admonicji nazbyt niepohamo wanym tancerzom.
.
To jeszcze _nie wszystko. W dancingaeh
w(Jlu~jonistów. Nic więc d:dwnego. że nie miasta Nańtes nie wolnqhalasować.r:pruwast"'W·~. ~._iIl'ł.: r_,
kt~ inny jeno mie~ł1:kańcy Wandei %.wałczają dz.enie~ przyzwoitych ro-zmów oraz obrzucać
iłUU 'la
i
"$:elki~ p~rzejawy z;d~iczeDia ob-yc:tajów i u·
się wzajemnie przekleństw.!mi. -Osoby posia'"'l
Z ..
~
się _:'W .. admin.
' lUD
L
L"
.
.
płIlfIdku moralnoici. A więc. wplerWS%ym
rzę I d 8Jące
przy so b'te b ront
zgo l a l-aSKl
nIe
. ' gHlszac
__ _
.j;ie,· WJ'tóciyli .wal.~ęJlie~o:ralnym ~ łafico~j II są wptlSZSZc.7.0ne. Zakaz tell odnosi się ró"" -godz. 9 -do 10 rano,
Jł
kt~~ł:: :n:esatą :niewIele :l tancem ltH.lJą wpoi.. -niei do osób pijanych. alb" "wstłłwiort;yc.h
~
Burmistrz Nantes oświadczy1Jiź ftW je' ._!l,liill!ljlllrEl!1-~.1m·:1-1il4ri1±atiiritlrillZ§iSMfa'.mll'B"lIfll,,_• • •rflll
cichem mie'cie Nantes utwoff.ył się ł .go 'mieście,n. po godzinie .' dwunasteiw "noey
kimitet walki % dancingiem. W skład ów~.. panow3c musi absolutna cis~a.· Skoro na
'o komitetu wcbo~ą mężowi. sta!ec1ni i e- .miejskit:h zegarach -\\'ybije północ - W3Zyst!
1H'~Ylićzni k.tórz.,. jak przystało na potom· kie dancingi i kabarety gaszą światła j wypę ,
k6w hobate:r.ki~h i kontrrewoluc.jonistów
dlJ.ają gości. ,Lokale w których po póltlocy
..,'.ie"'~tępliwi i odważni jak: Iwy. W nielicz - rozbrzmiewa muxyka i tnp'lt tańczących BÓg
ajc~&aneinga~hbretqńskiego miasta powiało l - będą uwahinc za tajne domy rozpusty.
ehtodem.. Blady ..trach padł na zawodowe 'I
Specjalna k~misia będzie urząd:taćnotne
t ..~c~rl,ti łoxtTotają~e po całych nocach z pija re.jd.Y, i_obław., Y1Pod_~czas któl:ych d~ndtlgiktó:y<:h I'
nJmi,mar1naUtami Z W:a~deJczykaI?i I?iema ł gorlz.!Oc..ch me1egalnych tanczy$lę prL,. d2lWłę
iHtóW. Ulwet władze mU~)ekle mU~Hały lm li'" ł kach gramofo!lu lub orkiestry. będąopiecxęto
_~ić.
..
.
rwane, a właściciel. fiowędnije do więzi~nia"
przestał być
. . \V,daao tedy edykt, mocą którego zaka P oto~ by urządzić bal maskowy w cnotliwem
.~ csię*pfawiać tańców nieme~alnychJ mI o" mieście Nantes" trzeba będzie w pocie czoła
th~i poniiej lat oaiemnastu
nłe ma praw.. wydeptywacb.iura roz:maiifch radnYi:óh miej ... ł
~i~krau~zać l>fogU - d~ll~ing~w* .. " we :W$~,~t $kieh błagaj~~ ich o pozwolenia.
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Wolałby~ zatem, abym )ta. przykłade.
twojej pani Gussin, %nalazła. kogct, ktQryby
opł21cał moje· sukniet odparla.1l F anny
tUl

to.

Geniek oznajmił wreszcie:
- , Nie będę w niedzielę na ob.ieaxie u
twojej -matki, gdyi reprezentuię ministra na
bankiecie profeuorOW-aQtbmvbilistów!

Wsz11ltko .hylelł ie toł
F.nllybyła gotowa zniebćw5zyitko. by
le nie to! W sZy$tkoz~ wyjątkiemtłu.acze
nia męża pr,,!!d swemi rodzicami,
. -- Moje

matka doba.

biedactwoł

opowiada ci

(:0

"'"'"!"

mu

powied2iałaby
się iywwe po ..

- Daleko mu jeł~c~e dO'M'obieraia ka..
rjery, skg:ro reprezentuje ministra Da,tego ro
dzaju baBki.tach!.,. - . powiedziałby ·-ojciec.
Najwaźniejsz~

jednak

przyczy:aUł,

do któ

rej sama prz;ea sobą ni~ śmiała· się przyznać
był fakt, :te od dYłóch bli.ko _iłJ:$ię~Yf Mauryc;y He!coeur. trzydziestoletni adwokat, umi
:tgał się da ni aj,.
.-.. Je$tem2:a;~r8:ł: u

ai.bie

o

,e~i.

·as e-nte '

szóśiej

wieczorem ........ s:lepnąłj~j pio'łt~;la\li..
wyru
głosem.
łeehęąo
. ńiemal . kark
Fanu)' swemi nazbyt dł~biemL Izt:sami -ao
Że$% pani liczyć na mnie:t ch_Ha,ga,. patt.
tu)wis:t rozeJ$ć się x męźem .• ,
Fanny udała. ie Rie ~lysiYI aJet.rk:f
decydując się na rozbrat -%pauem LartoJt .Ia
mierlała uda_ć $ic} do ~łodego ,HelcoeuT, ge»

przyjęcia $
sjanowczymzapakowała walizki
i wYltasowała:; do Geńka. ł,st:
",Mój kochany ,- _pisała w nim. wspólne pożycie jest niemożliwe. Rozsiańmy

waa dobrego
Ruchem

me

3Się"

Kochasz inną, tak. mi się zdaje, Fakt
daja\cy się naprawlc, 'liędzi~ dokonanyw

chwili. gdy będziesz

c:z.,tat ten Hit. Nie mi.i

żalu do mniełtak iak, ja . nit! żywię ,go w ,to
S\:lJtku -dodebie. Pop~łniliśru1'błądf pobiera"
j21~ ,ię~ naprawmy go .•. Pn:yślępo moje n."
e.;g;y, już . spakowana i od.śl~ ..i ldueze.d

mieszkania. i l
ZVol'iI:t,ws~y
akloił& kQP'f~o

gumę
'.ą

Q$tł'ym

Ż,egnajl ....

języetkiGllt,

fjłr.

~:ftOZ\VOJ~' Niedziela l llllego ~31 loku
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en·acYJn karjera t)ficer
ytw

Za.ko.ńczona W

Był poru.cznikiem armii :niemieckiej ko f
I.ga jego obrazU dam~, "fi której towarsylt...
wie się znajdował.
.'
I
.P Ortlc1t.ni.k $poli(;~kewal kolegę·
ł
PojedYJlIek. Porucanik zabił kolegę WYSM!
'. tr,ałem.:I; rewolweru.
.
ł
"
Ten strzał zadecydował o cał~m je~. iy I
duo W jednej thwiH ujrzał Je arjerę :.tdru"iitO· t

i fil

ej

Próba udała się wysmuuuclte.
Za parę mie.ięcy eksporuc2:nik będzie I
je:td:tił włł'lsnem autem i mia.ł wła:Jn, wilię i
pod Ber:inem.
A barwny i awanturnic;!y film swego
tycia dCawdzięeza jednemu~ wymit.fEOnemU "fi
uniesieniu'f' policzkowi.

l

Bibliotekę
otr~,m.ć Miał Wał,t od
patriarcby ..k()nstantYllopolskieio w POd3iU~k.u
W roku 1565 car Iwan *prowad"U :al; R'iinie
mieckilgo księdxa Westermsna dla sporz*,dle
ni_ katalogu. lot- podłuJł $łów Westerml.na
ksi'1!o:tbiór ten miał :r.awierać bez.:ennll manII
skrypty, jak pierw$xe odpisy z dziel Cicero..
nar Tacyta. Liviusz6t i innych.
Z biegiem lat' przeszukiwano clę-to p.

ziemne kurJłłlt"J:e. biegnące

pod Kremlem, ..

.b.c.nii'.• prawą tą :zajął się J'osl'i,.ki archC04
log. prof. Ignacy 5teleckij,. Gdy budowano na
t. %w. Czerwonym Placu n:uw.,.u!:ole~mdla Leł ..
llinlt. I!!tuknięto się przy kopaniu" f UDdameJl"

na podziemwe pr,ejście j 'które, -, . ,być
rocie - pasia dało jakąś łąc.zno.ić x p9Stll\d.
im3\, karę więziEnia, życie skay.atica. ,rwanym skarbem.
.
W rokll 1479 budowt1l1(:ZY boloński Flo"
Bez chwili namysłu porucInik
wiia"l
d. na rnotlOeykl i wprost 7. miejsca spotka- I
raveuti nadał Kremlowi t)l:tateCł:Qy jego W;)I"
JliłL jedzie ,.pned śiebi. 82.0Są.
! _______~_~~___~
gląd i pozostawił go w stanieo, Vi jaki.m d~i....
SZD'lugluiesię przez dwie llrani~e: pols" l Pouc:zaj_eą broszurkę Dr. med. Vidała Pi t. siuj go wids:imy. Iwan Ul., puuiywai,ct'"'. nift~,p.
k. i lowieck:ąi $pr~edaje motocykl i z 25 do·! ~Rady Lekarza dla młodych matek W rozdzie- kojne c!:asv zamiefzek wewnęb:znyeh f ukrył
pierw szy w podziemia.eh krem}ióskiego lamkJarami w kieazenido.laię łlę do Odesy.
1 lają bezpłatnie, jak długo :aeapa~
11'' ' ' .
I Iwe nie:otlictone skarby, a jegorU!itępcy ·ro~..
Tu po kilkudniowym wł6czeniu się po i
I KI
mieście, dO$tajctw:r~lzcie pod Odes, pracę ł A P T
=.
•
1
I k.a.zali wybudować tatn wlaśc.:iwy jUi potaj,l•
. • jakiegoś rybaka: pomaga mu w przywiąz*niu I tvt Barto57.ew:&tI~iegof p:lotrkowSiH\ 95,
l mny skarbiec .. Ahy utrzymać tt'ti.emnl~ęł Bi_
deci !przy połowie ryb.
S. Bartosz~wsbc:gof PlOtrkowska 164,
zawahano się nawet przed &tra.5óJu,t\ zbroduią
Poac1as bu'uy na morzu Czs.rnem, ku.. I 1\1. EpsztaJo2 1 F:lotrkowska 225~
( Lud~if którzy pracowali przy budow~e J~I~
t. rybacki tQnieł ro:tbitków bierze na $wój!
Gr(H!"ko'W~k1egOf KO,nshmfynowł'ka 1S,
skarbca ~1I!ni8Stkodłiwia.un·.a sam Flcraventl
:JiNIkłacl .statek :H1mnn$ki, :w:d;f.\tający do J.lIS.! St Hambur~ l S.. k~f Cł0"!l~a 5O~
J;oatał na wyraźny rozkaz cara· oilepiony..
'.
Poru~~llik nie wra~a już dó OdfU;Yf prze ł 1· Koprowsln~go •. NowomIejska .50f
Nie napró:i~o pierwiz&wlet* . Kt.m1i _
_ iłłrza piechotą Rumuojęl Tureję i dostaje L. PawłowskI, Pl0trk?w$~a 307,
~inazwę łł TAjnik" i kroIlika~. pocbod2:ąca ~
__ do KOXlstantya()pola.
.
Mp Rc.:z~nblumat CegHelu!a na 12, ~
f.
opowiada iż w wieiytej !IUlaj~uje li.
Tu chwyta go policja i odstawia na Lu~wlka Ste,c'kla.~o1. Llmanll~skU::;i"
: wiele taje.n)ch pt:ltej_ć. ukryty.bnisz i wie'"
, ".mi~Gki patOwiec",-·
.
J. Zundelewlc'Za~ PIOtrkowska 25,
! I. podzi_mnych komflat. P081':ukiwan~'Wtym."
W Marsylii -. porQIC:a;nikowi udaje się zmy
t ki.runk. czynione uAtrafiły na' dłuei podzw...
iW· ~UjDOŚĆ władz ok.rętowych i uciec.
Arno Dieteł, Piotrkowska 157
,I .&Dny In,rytan" aa wiele dr~wi telamyęh,,: :lUUa
W .ciąlu dhaiich miesięcy i:y je w mllr· H..
Epsiein i S.. ka. HZlłowsKa 5.
ł kniętyeh !la kQsztowme . xamki, - nie; 1i:d~
"llkhll porcie.
JJ .GaI*::W 5ka, Ceł!ielni~n~ 42.
. ł się j(tdnaki~wyśy,ittli.ćoSp:~t.~z~fe' t.je!~~~~1l>
Jest Tlaprzemian prz. wodnikiem, trag.- W. Grunwald, NarutowIcza 3 5 . ·
\ . Obeculłe prte4lltlWlilęt. :PO':utkiw~.
rUIn, sprzedawcą. ulicznym.
CzesI. Miklaszewski. Przęd::talniana 9~,
. maj, na ~.tQ* }ak tWlę:rd:dprot ~.~&1djł'~'"
Pewnego dnia WS2C:l.yna z n,hu bójkę ja.. Józefa. Tarkowskiego. Rzgow$ka 51.
. ledenie
owy~h pr:;yptu~zeł:łB&lnyc.h'fka\d)~.
kii6 m;U'yn~rz szwedzki i tvrbu!ł!: go tak Dle- Drog. Med, K.. KeHich, Główna
Ola% 6·g(~' .}ecz ociu.akanie: księgozbioru Iwana GrQiil,e'"
llaHosierme, ie w obawie {Hzed odpowiedział
Sierpnia 35
fO. Ewentualne odnalezienie \ei ód wiek6.
",cią ~abiera go na swój stateK j 'ukrywa
orsz
.
.
. ....
:r.q\tbioncj i nie wiad~QY ~~~j;;.
'1iod pokładem~
Przem,..Bandł.. Zakł. Chero. 'Ludwik Sp_I ł'• •,l$7J w,>CJ4ł,ie wioJkiCfłiJ) ~.\il,,~.
Gdy statek~nal~xf się na pelnem ttU)'"
i Synł···Piotrkowsllca 107.
ki., 'pl"Złlwl:it.yłolly pn.ez &w.e :u&ukowe; ~. ~
,
G.enie słyqne odłłał.fd.Jlia grobowca~(ił_~
r~tl. a eksp.or'iutznik odzyskał lt.vj~ki w1g1'~ł
~Imena_ . ' .
. : : , .. ,.....
5tawio;rtoi~/pr.;;ł.łd· kapitanem. Ten zaaJigaió"
wał fło ..~ pensj" 4.. c.h koron tygodniowo.
. Wraz ·.:tOW'lllstatkiern szwed:ddm robi
.::>1: 1:1.

Łów

V

I

I

w.

"00.

11_"••••••••••••'••

i_leie upi~czony niarYn.~lrx

te..

dalekie podró·

wp'.

Trzy ra'1Y ,odbyvy-,a drog~ z Eropy do; A.
i :J:. pOWl'oteUl1 lulltępnle

kPW··"
emac

"

•• lIIł.

Sen_cyjnedónI&UI,ł',erHaprasysowJtdUeJ

~l:ryk1 Południowej

ptsenosiła się na inny okręt r kursu.jący mię..
Od wielu let.k~iy wśrod n_rodu fosyi~
daJ Marsylią i Afryką.a.k.legCt legenda Q$kJtbach . ukrytych VI pod."
\'\.;res:tdt tęsKnota każe mtt wrócić do zll/t.nliach Kremla. któryc::h wielki i rozgalęzio ;
ojC$y:x:n,.. .
.
.
ny labirynt: stanowi tam w sobie, coi W tO" l
... lhu:nburgu'wliau a do' poci~gu i jedli. d~.juwielkiego mi.~t.6Mai, się tam żlUljGO,'

do Berlina.'

wanturniCl.eio.An~li!łiuję paDa na próbę:

i

.

Tu spotyka się w kawiarni % wybitnym
reżyserem filmowyn?, opowiada mu swoje:
przygody,. R.>. e. ?. yser ··jest 11.im ~achWyeony.,.,.
_ p Hń'sk•. twar~ nadaje· itę d.o Wmu a..

l

'Wać ukryte przex car?w rO$vjskiGh bQ:re:c«uu:ae
klejnoty, ~ał: ,~6r! ~{Q~~l. pereł i dro,ocen", ,
n,~h .kamienI ł, Nalba~d~lol )ednak cenną rxe~z.1
ktora} pos/tuk1;ilfano !~!: WIele razy. .S't~Ul0WłC
ma Ibnn, kGtęiozbJor I ~ana, Gr Ozaego, o~
d:;ei~dziollony prz«l:t;en pa OJCU ).'0. Wasyłlit.

I·.!.·.......?1.!. . . . . .~. . . . . . . . . . . .1I.;.1J
. . . . .[~U.U.il~I. . . .~. . . . . . . . . . . . . ;1.5.'
. . . . . . . . . . . . . . . . . .~. . . .~~~

. . . . . . . . . .j.;•.•
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Niedziela 1 lutegQl931 roku
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t
ZI ubfegłytydzień

Bilal. bezrobocia

K·A L :fi: N D A R Z 1'1< .
Nledzi~la,:1. luęgą..- Ignaeego

h

N
T E A~ T R l:
. . a· teJ;enie PafiStWOW;3g0 Urzędu PoŚre~ ! szowie Mazo\v.3515, w I\onsta:Qtynowie 634
Teai t lVIiejSki: Ukochana nieprzYjaciółka,
, dnietwa :racy .w Łodzi {miasto Łódź i powia w Aleksandrowie 40r w Rudzię 'Pabjanie'kiej
. wlecz. P:tD~ Lfoktorze czy ma paD co jeść? ti~ łódzkI, łaskI, ,}ę~zYCki> sieradzki i brzeziń- 533. Z zasiłk~w 'korzyątało W ubiegły~ tyro
Teatr, Kameralny: _ Dobra wróika '
. ~ l W dn. 31.stl'eznla1931 r. było\v eWidenCji./' dniu 21481 bezrobotnych
{feab: Popularny Dookoła miłości.'
. bez.,rObo!n.~ch ~arejest.
ro.w~nY. Ch. ·~8.5.97, wtem' .' ...•.. VI ,sa. . me. j LO~
.. i ,zza.,.~iłk.ów... ko:.. r.z.ys.~o VI
7
TeabPopularny'(w sali GeY8ra: 'ak si, w ~a.meJ ŁQdZI 4286 , w PabJanlcach 3928, w Ubl~ły~ tygodnIu 18121 be~rÓjotDyeh.
imięją i płaci, w 'W;~szawłe.
Zglerzu41Q4 w Zduńskiej Woli 2615, w·Toma·, ' . . ' - . .;..... ~ _:_,..
,'" -, .

I

l

. WIDO\VISKA KINEMATOGRAFICZNE
(k~n,u;ł Kino: Dwa obce światy
Caeino; Żółt-olicy kapitan.
.
Luna: Atlantie.
Pałace: . l) Szal,one serca. 2) Sprzysi~e~e

,Trzech.'

SPRZEDAZ JRDDO TYTO loWYCH
KIGi gdzie mot."sprzedawat

.

Capitoh Pa.ra~a Paramountu

DOm Ludowy ;Martwy :krzyk
;04eon: Gwiazda Alhambry,

ł

Przed.wiaiaie:·, Trójka.

"

~ł~dze~k~rb{)we,łódzkie otrzym~y uzu.1 ściśle z niemi związanych i . prowadzonych
pełn~enle okolnlkaz (ln. 28 pazdzi~r~ika r. ub ł na; kosztkoncesjonarjuszów . hvrtowni. wc
rozesłanego \VÓwczasprzez
Mlnl&terstwo j własnej ich adU1inistracji, na podstawie "\Via
Skarbu, .w myśl którego to uzupełnienia.' dectw. przemysło'wych kat.' lU.
przedeię4
s~rzedaż wyrobó!V., t~tuniowych1 w księgar- , biol'stw. handlo\vych; na prowadzenie ·w 'r.

oraz przedSH~bl()rstwach handlu·towa I 1931 bez składania podań sklepów z wyłąe~
rowego,
jak ,również sprzedaż domowa wyro ną sprzedażą wyrobów tytun],owych~osobom,
Splend'.: Droga do RajU
b6,:
tytuniowych
w. restauracjaeh, może być posiadającym prawo' do odsprzedaży wyr:o~: Niebezpieczny romana
?,okonywana w 1931 r.pez oddzIelnego świa:: bów tytuniowych innym przedsiębiostwom,
~
ości bież
'dectwa przemysłQwego, oHe odbywa się w : nie mającym jednak hurtowni; lla.podsta,,'ie
TOlPI;HfSi"l. Kn&Wif f) ' jednYJ.n i tym samymlQk alu.
'.
ł ś~iadectw przemysłowych" kat. H ~rzedsię~
,..1._
It-.ł.-l.ł.hk· •
Ministerstwo Skarbu w uzupełnieniu tem ~lor~tw handlowyc~) na pr~wadzenle pr~d.
WieW'AY 'IWPVI'ro' ej
RZwala' na podstawie art. 9ł ustawy o pań- Slt2~;orshv, p:-owadzącyeh t!lko;sprzeda~ wy
. lMieaia Ks. Pietra Si (. fg;
,
atwowym podatku przemysło'\"y.m zezwoliło: rob?w ty:unlowyeh, we .':~la~h.
.pom.I~z"
:Dnia. 6 .1utegQ, w pią.tek '() g~z .. '7 i pół .. na prowwenie wr. 1931 be7. skłaaania ~ czen, IM.Ją c.YCh;vyg,lą d l charakter ~~~
Jrieezorem. w 'sali Domu Ludo~~go'(Prźejud ) dań filji h~towni tytuniow.ych, tj. przedsię na podstawle ś;Vladect;v przemyslowtch kat
~),. Siara.nięIIf T.owarzystw& Krzewienia Wie i ~i będących erkSpozyluFami' hurtowni, IV bez skła.dau18' podan.
By ,Kaloli~iej im. ks. Pi.otra SkarBi, :odbt. .
Besllrsa:Miłość w kajdanach

Z

om

nlacb~

e

:'. Z

~~.Gdczyt
p

A.·" ł.

na temat "Poznanie Pana Bo

według ~1tisycznyeh doWod4łW świati. ~

~łJO

i chrześeijańskMgo~~: .,'
Taką·treśC J.OZwibie w~t aiuC"est·'".~

~t

••~i.ae;e

"Tow. .,...· HMltłlo:\9&łO"

.~~

1is. łłr. "J&nBączek~Biłet1 _ ~. ad·
~'w~tłłl
25 do 50 gr. można 'nabywać'weze~erwku:
eelarji para.fjal,n.ej ś,v. Kriyia (PńejUd 13):
Pned' kiłkoma:dniami Urząd'AKCYfii 110 »,ro w Krakowie.
Od' dłuższego' czasu M~nopol Soln~·zao1i
w godz. biurpvfychlub w M1Nl ~z"'u u, JiOPOli \v Łodzi natknął s-ię na wiełką afer~
~śe. na, salę.
.'#< .
mln!}; której się dopuściło .Tow. . 'Handlowe serwował. iż Tow. Handlowe w . Łodzi n~
(Konsf.anty1lowska 95', należące do Diejakie wpłaca zaległych sum z tytułu sprzedaży seH
A ~ademj8 :~łari1JńMa
go RubiMztajuai Wa.js~ga.
i w związku z temw,sWo~ Wa.rszaW)1j komI
'
StoWal'zvszenie' RQootnikbW CtineiłdJaft
'. Towan.ystwo lo 'Uiel,"żawiło m. in. woi- S;ę liontrolnę..
Komisja w ciągudwócłi d:m liatlając ~
skich urz~d~ w poniedziałek dn. 2 lutego rti a" Skłansoli iydowskicli inwalidów wojell""
gl·Tow. Handlowego stwierdziła, te w.s"
Ogooz~ .iPQ pru. 'w· sali ,,!;lamu· Ludowege.s
:im, ks. Jana Albrechta przy ul. Prt;ejazł!" • :~j «ozy jodyny w mieszkaniu' wła.~ sunkowo krótkim czasie Tow.; ide wpłae1łe
suut'
uroczystą :łkademję łvfarjańską. 'Yatw ata . . . . W~any lękarz pogotowia, po udzie- Monopolowi Solnemu w·.Warszawie
~łonków ą. okazanif'.m. ksiażeez:'ki ałoDliow leDiu' pomoey, ~tawił, desperata na. okolo200 iys. ,z}*
Stwierdzono dalej,. że suma ta mstała
~i~l~ "
-')aeL
zainkasowana
i pOOjęta, J)l'z~,"ToW8ftyst,..
Od t C '...
K
Ihugi zamaen·.· samobójczy 'miał mieJ~
Handlowe.
. .' c»yzer::,!Qtte~ ~rl~t~._ see przy ~. Nowo Sikawskiej S, ,gdzie rl1w
: 'W czasie' badania właŚcic'ieli skłafl\ł;. .-.
Polski Czer,vollY Krzyź uPf~ejmie przy~ nici w mieszkaniu własnem napiła. się wię1C
pomina, iż w dniu. dzisiejszym o-godz. :12.30 szej do~Y jOdyny 17 letnia Anna SkÓrka.. Przy %.alo się, ·żewspólnicy Wajsberg i R~
W. poło w sali,Polskiej YMCA. Piotrkowska. 96 ezyną zamachu zawód mi'łosny. Młoooeianą szłajn -zamiast wpłacić·do·kasy skarD.owe)
p. dr. Józef Ka~isz \vygłosi odeżyt nt. "Now~ ł desperaike odwieziono do sZ'P.itala ,w Bado- tę pokaźną sumę, obracali ~i~· tak) . .z~nie s
Biej nie po,zQstało·.
drogi w chirurgji'~. lńfejśeie bezpłatne.
~.
.
Stwierdziwszy to koniisla~cnciala zarq;.:
'~YA1LLTAN SZACHOWY'
Niead.u811cleelka anosta
azić natychmiastoweareSEtbwanie właścr
Ostatnio. administacja ·zakładów .prze~ cieli Tow~ Handlowego, 'lecz"W' ehwi1i'a~ydu
" D:aiś, t. i. w niedziel~, o godx. S"'ej po:
mysłu
chemicznego' firmy Krauze ZOl'jento.. ją.cej 'Wajsberg, któryjęś~.
pet w P ol.ldej YMCA t Pioirkow.k.a 89. ZDawiekiem~' f&s,
'9 I%achiatł\ Łód~ki mi'tr. p. .Regedzin.ki . wała· się, iż .pracownik' firmy, 36 letni Alojzy :moźnym wpłacił Drakując~ sum-ę' 200 tyS;. d.
T. rozeara·· symultan azachowy :t dziesięcioma POPt jest spra.wcą· nadużyć które· naraziły
W'aniu dZisiejszym komisja. spisała,.,
M:r:eatl1ikami Turnieju Szaehow.go aillrsosfirmę
.na·
straty
około
2.000
zł.
Nadużycia
po
aferze
protokół,'ktÓ'ry p~zesłaDY został 'dO
two Polskiej YMCA w Łodzi.
:'
legały. na przywłaszczaniu sobie przez Popa Warszawy, dla ~yćiągnięcla.. 'odpOwie~i~
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.,

M

"Kronika .polIcyjna

. Dwa"umaeby .'lBołł6teze

=e:

,"pływających kWot~~z 'na

fałszowaniu

kwithw.'

p'.
1 , Pop nie zjawN się w pracy, co właśni. sta
odJami
dłuższego
czasu
.Il.
et' 3.ł ozoataję.eY
le'bii Michał
l
. b4G'
~~ pra lo się przyczr~ ujawnienia naduży..,.
Powia

'

kQnsekW~neji.

Je n aJ' I e n'am
.'
III

'~,

j

'.'

. ,,'.

1iII

#4.

"l;".a ,

,....

~~~ =';:~;:';\~;:Jf;!::::a~:i= nowych c~ytelnikow

..

i szt uka

z

w

l~oli

I

I

O powyższym wypad ku Lusiak owa ~
\V paździel'niku f. ub. w sklepie spoiyw
~ię wiadonliła komi8arj at, który w wynil~u śledz
cZylI) Sury Finkel stein, lnieszc.zącyrn
do odp<l\viedzialhośd'SzIllęre
przy uL 6 Sierpn ia nh~ja.ka :Mina Lusiak ku~ twa pod~gnął
, ja Ganca , właściciela piekar ni u któreg u klU
piła pół klg. bułek,
::.
:
lsteino \va.
Lusia1'owa dała jedną bu.łkę l:-Woj(~lnU ,ot po'wała bułki Ii'inke
w:'.Lo:t
.i
grodzk
8ąd
łł,jSZY01
\V drliu \\'C2:0l'
jedzc}c zaczęło t
letnie1l 1U dzieck u, Dzieck o
..
'
Y'Iivał tę sprawę,
rozpatt'
cizi
l
zaska
wÓlve
nęła
krzyczeć. Lusiak owa wyciąg
Na przewo dzie, S~dt1WY~1 willa Pi~ka,t'&ą.
\\'~łek SZ~ł~. .'Ja:._Się. o~,aZ~.ło, ~vs~u:ek rata:;
. ,s.t\v.lel.'ctz.'C.lla l sl\uzan y zo~~.a1
ne~o za~lledb~llla, .\\ t:~a81t' wYPIe ku bułek, I barwa. Z?st.ała
areszt u ora2 na zapłacenie SO zł
dostał SIę do Jednej z łllC,h odh.unek stłuczo' ł na 8 tlll1
grzyw ny..
nej szklan ki

tyto

niedzi ela, ponied z. i wtoN~k ",dec1.~
pełna ciekaw ych pl'oblenlÓ\V, gorąco przyjęta
podczas 'wczorajszej premj ery kOlued ja Karo
la SehoenłWl'l'a ),Panie iloktoz;:e~ ezy Ina pan
Dziś

co

-

III

Nie·p.blujny piekarz skazany na 8

Q gQdz~ 4 PPQl. J}!:I cana.cb.
k
t nie'przyj~iółka" z l .
ocbalU
miion ycb 1;U

Dziś niedzi ela

Nosarzewską

"\,>.

jeść?

TEAT R POPULARNY w SALI GEYERA
D:tiai ogodz , 4, tS popoł.i 8.15 wiecz po

I..

wtón:.o na będ~ie wc."%orajsn::a premje ra M.tuki
9 obraza ch :.!te śpiewami i tańcami p, t, tt Jak
.iOiśmieją. i płac:tą w Wan~awię" która de'"
zftał~ gorącego przyjęcia pr:zcx publiczność ..
.
Sztukę wyreżyserował dyr1 j. PiJarsk i.

TEATR KAMERALNY
Dziś niedzi ela i jutro poniedziałek o godz l
" popoł kaI1'Halna l,Dobr a wróżka:· C~eny zni
_e. Dziś niedzi ela, poniedziałek i 'rvtol'e k
wlecz. rozśmieszać będzie publiczność ulubie
aiea Łodzi Stefal lja ;Jarko wska 'v urocze j ko

IE

.

Ę

j

8ed,jiC oners ;a "Hoxy"
f
TEA l:R P()PU LARN l'
. " Dziś, niedzi ela i jutro poniedziałek d'wu

.

Nowe

w

91;i~ ~złonkan.d zarządu l>r)~
. Odbyło.S,ię- :val:'u~ zgron: at:zeni e ~zło:n.k{r\v ~:.~rb. Mi.r'·\':
J
ZeJgel't. za,gt. lJ}k. SkrutK ()W'
z\vlązku of.lcero w l ln"z('dn l 1\OWw oJskow ych r KIJasb e , . ,HJ!.
i mjL (1rzeg{)rze\v:~ki} do komisj i rewizy j
"ii\f ~tanie spoczy nku.

l

I

krotni e: () godz. 4 ppoł i 8.15 wiecz. przygo to
reżysera K. t
'wana nadere f'ektow :nie przez
niej:: 1\
najpięk
skiego
Urba,ll
Tatark iewicz a i R.
mi"
ola
eza operet ka Oskar a Straus sa .,Dook!
.
loł§ei"..

d, płk Dobrowolski~ płk
! nej \veszH lllk. l.,esiec1
płk Ptaszyilski~ mjr... OEiji.bt

Po załat:\vieniu :;zel'eg'u :śpraw w~tł)I'ano
nCHve ,,,,ładu, i prl{l.\vodnie:z;ą~yn1 zwi;Jzku zo
stał gen. bryg. Padnlc ki, zastępcą ppłk, dr. !
Nawal 'ski, sekr. pplk Siech'lski, zast. sekr, mjr
za~t.,
inż~ Jost gl\:arb nikiem ppłk. Man1.et,

l Kamełha:r

I

i zast.
ski i mjr. Andru sów.

Sekre tarjat

związku

'.. '

przy ul. Zag!>.jnlko

wej 44 czynn y jestco dzien od lO-~2

TO"Har xystwll ,. ~a'J:aiegt~'nitil
j wymie nione nieruchomoaci ł obcillf; oDe poi,~zl:a.iŁódżna. ~a.ład!tie .§:82 Ustaw y, niniejs: zem zawiad amia. żeniie
Zaeh6r1i ?QWiatł~~Ł:a"
;
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one.
obi;iinieńiwarunki licytac yjne dołącz
byc dotan e W~Q'"
.ku, oraz pr<zy Sądzie Okręgowy:mwPiotrk9wi,. Zbi6r xoych.
jat: i w billr;te Dyrekc ji T-wa. Wadju m licytae yjne winno
licvtaciaJlią
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Złote

który

dopełni

, Hc.ytaeii.
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Zapisy l1owowstępującyeh na li półroc:ze pr:r.yjmu.je Se..
kretarjat gimnazjum codziennie od 7 do '9' wie cz.
'Nauka codi.'ie.nnie od, a.odZt 7 wicc!:. Poczat-k. ·11 po'łra
~
~
- ...
cza
4 luty rb. Czesne zł. 20 miesięcznie
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_ _ _ _ _ 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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•

t

w

pa~zkaGh,

ceny

Zł. 3.60
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Ceylon. Orange PekO,eNr. 103 ,. 3,-

•

I
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.~:: ' :
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KAWA

Łódź, Andrzeja 51. Tel. 134-06
poleca detektory komplet ze iłucbaw
karni i anteną :za Zł. 35

m: ~;40

pomz.-

byt zaJIowoleni

osiągniecie

to

k.upując tylko

2,60

fi

2,20

"

1,10
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o obuwia?
w firmie

ta isla
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.!iI!_____~-___________-_ ~ I
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e""i.
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~~~~~·I~k·I.~G·lm~n·a·z·Ju·m~f·e·ft·S·k·~~~~~~~ w~u
"
(Z Iłprawami
gimnazjów państwowych)
w ŁODZI, ul, PlOTRKOWSKA. 85
21~M 11 półrocze kandydatek. do Idu, prócz V ~ej i VI-ej
~uje"kf.tarjat cod.i~nnie od godz. 9-ej do 12.. ej
Czesne 35 zł. młesl~c:.nłe.
Początek eguminów ił luhgo br.

I

zakład

l

fryzjerski

NO ACKIEGO

PIOTRKOWSKA '103, TEL. 179~49
Salon damski i męski
Po ~:runtownem odświeżeniu lokalu i za
Jtoscwaniu nowo~zesnych wymagań hy..
gjeny poleca się Sl:. KHjenłeli
C:lesanie, ondulowanie i farbowanie wio
sów oryg Henną..
J

Pierwszorzędne siły fąehowlł

.......

II

Piotrkowska 9

u .. ie,

poI.cll

robot.y - , dziesięćkroć wytn.ymal$ze od
reklamowanej tandety.
u b6r ohu-'-'
W
Wlelkiw
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..1
1_'
• d '
V.
J ! I . . . . , la mę8~lego, aam5ao;lego l
Zle

~

~
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2.&g ram C:7:ne}
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Nici "Marynarz"

/.'WłildYSłaWSUWALSKI
Wytw. Nici ,.Marynlilfz
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w

fabrycznym

warun~h
składzie;

ś

.w. podwórzy

lII

I s i

LI

Z

rępzezent"()w.anYt;h Zakładów

r e n (y J ny c b .

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

~

Sp,

,

"D o·a R O P O Lila, ..
Łńdi" Piotrkowska 73. tlI. 151;&1'

Kok-

poleca

APTECZNY

Plerwszorzfldny

t.~ł rę<:ł:nej

•••_•••••
b~rd.

Cena pr~yJI:~l~ule
z.o pr.
z;yst..«;
. . .:.R
. .•. .-.D. ·.•_.a,
ol'az
pońc1l~'
do reparaCJI.
:~;~!:

Na dogodnych

wylącznie do szycia

Jlajwy:iszej jakości

zbioru najtaniej

poleca.

I

sowych, 60TTłłĄRDA" poleca na potrzeby
cent n':nf ~o cgrzewania i dłakuini wagon. oraz z.e skl~du

I e czn icze

ft

p.o!eca.= pąńcżochy' jedwabne. flldecos .·skarpetltr-mę
skic. pońc~ochy d:decinne
reformy,lękawiczki ......
. niane s'Ye~ry i pończo~J

KRZESEŁKA dziecinne

UiywaJc:ie

. W6ku6ska

r

Wszelkie

Stanisława

Al. KOSCIUSZKl'31

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
&. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

L

,jwie.i:e~o

KAZIMlJ:i1łY ZieJ oriko

wV;tV"ACZKI ameiWk
UMYWALKI,
,•

rodziny potrze
y do drukarni. Zglasxać
b.n
I SI ę. 9::-10 wadmm. »Roz..

Jf

SKLEP

s

I

ZONYCH"

,.,. '.."

MATER4\~E., wyście~e,
hygieniczne
pręzyn. :;;PA
TENT" do meblowych t~.ek

Nft sklad%ie wybćl' obuwia wlasnego wyrobu, nAjnowszych faso.ów zmaterjałów krajowych i za

IIUic:inych PO CENACH ZNl-

,....".-..

WOZKI dziecięce <,
ŁÓŻKA metalowe

L

g

.........'" . ,. .

Obecne ceny
3,'~O 10 Dkg..
2.50
XI

Luksusowa
Zł.1.90
·1,60 :N
Extni
.. 1,78
'l,60 ff
Monca
"
1,18
1,60 "
. Wszelki sprxęt radiowy stale na składzie
Mexico
'" t46
1,28 Ił
Pracownia ·a.baŻurÓw Instalacje sily :iwiatla·i.. ~ygnalizaci Santos 1
tł. -=-,88 ~~78 .,
Santos 11
,. -,64 ~w ,56 ,.
sm -b
PI'%Y odbiorze ponad 3 kg-. ud%ielamy lQo/orabatu
Eis
ZW

Czy:[

nt

ńadaj,\cej 8i~moż~iwości'aąy z.~~iyć. moźe otrzymać dodatkowe
cen~ detahc~ne. -mIędzy lnne~l na ,herbatę:'} .~a" zajęcie po 'złożeniu kauc.ji
~~ l ko~u.n~.ku]emy S~'. K~lJenteh naszej, lZ•• Z zł. ,500 Oferty.sub. ",}.. G.;:"
z pierwszej

Akc.Handl."PJzem.~1ł Ja

Oddz~ał W Łod%i~

SOfko

Kilińskiego

Tel.lO 1-73

~ ,;'
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(dawniej Nawrot

Sw.etrv. Garsot'łk 1 !
i kostjumiki dziecinni w a_Jlepszych gatunkach

Wyrabia jako Specjalność

; t.

•

~.gb.(D%.U.~.P.. Nr ,81 pO!E. 607 i Nr. 60 poz. 48b}, Ro~p" Woj«w. Łódzki.lo
8 kWJetnu!t 1929 roku, oraz De. opin,~i Komi$ji do
ustalania cent
wyrai'QElej na posiedJiU~nłu W
driiu 28 i 3Óstycl.nia 1931 roku niaiej ..
!f Hm podaj," do wiadomoie.i mie •• tańca. In. Łodzi co :następuje:

!I .dn}ą

m. Łodxi

Nr. 86

:It

dnia 31

stycznia

1'31 roke :tolta:, wyznac:tdae następu.i,,_.:: eeny maklyraalBe (najwyts:Je)
"B przetwory zbOt chfebowych Z8 l
w aelilllU:
m_ka płXCłlfUt 55 proc~
ił
..
65 proc..
"
chleb :i,.tni pytlowJ ó5 pIeG.
11
2.. u kg, bochenek chleba i,tnie:go pytl 65 proc,

0.48
0,44

chleb

0,2(1

0•.33
0.65

r&lItowy

1 bułka o wadze 62,5 2:f.

0,05

za 1 kg.

4 donina

5 •• dlo
6 salceson

..

,.

Zł.

\II

lS b~leron gotowany
Z, t.
4~lO
II}' 19 . 'I'ł . surowy
lfCJ;
,,2.20, 30 boe.lCek. aur.. wędzony' JolI
2.60
.,
C.90· 11
"gotowany
,,2.70

l w.iepnowinet
2

bel: qqłd.

3 sch.bi baleron

'1

ł\

•

kiełba.a krajlul.

.,.

1,35

1,90 22 szmalec
200 .. 23 słonina paprykowan_
2.00
2.00
2(65

,.,

..

24 polędwica nu:. węd,..

•
•
,.
,.,

l' rolada

4,10
2,95

1~
~ł
..

1,35

29 kiełb•• a łueha polska

13 kut:8nka

..

0,80

30

14 k.rakoweka

..
•

2,65

31
,.
,. Inyiliwlka.
32 salami miękkie
III
3,4S
3.3 li_kane mi~lo do umowy
34 kiełbal8 surowa do umowy

15 s"'yota latowma
16
~ eu.. w,dz.

17

bez koici

!If;

Na

"

26 kiełbata :sucha

2.8021 .salami
1,35 28 parówki

4.65
2,65
2,90

•
..

mlę.o wołowe,

barania

w burde;

fil

i

l/IIO

...

fi

moakiewtlka.

I.

l
1.

2,25

,,2.95

serdelQwa
9· p ••ztetowa
10 l~rdeUd
11 podgarlllna
12 CZal'IUl

lOr

l

4-ej po' południu w gmachu TowClrzystwaKr.edytow. ł
przy ulicy Pomorskiej 21 .
- - - ' . < Porlądek dzienn, ogólnego :r:ebrłknia ob~jmiliic
1. SprawozJanie Dyrekcji »:a rok 1930.
2. Projekt do. Etatu Dtli. rok 1931
3 Wy bór 2 "ch Dyre;ktorów.
4. Wyb6r
Zastępcy Dyrektora.
5, 'Wyb6r
Cdonków ;K.~miłe'\il Hadeor'"
czego.
Wltępna ogólne :u~br..nie pr,yaługuie w.z,."
kim Członkom TowarJiY$twll~ t. j,. OBobol1l ł które zad,.
nęły w T owau:ystwie poiycl:k,ę w lisiach zutawn.yeh,
\) He wogóle sluiy im :t prawa moj;no~c ro"por:tąd.xaail
\Swoim majątkiem. Za małoletnich. ubezwlacowobuQ"
nych i PO:lostaj~cych pod opieką. prawo głosu Da ogai"
nem ::ebraniu pr1.y,ł u iluje . ich opickullomi 'kut1rtorom
~2.\Ź właściciel~i ,mo.te uc:z:eIJtnie&,.ć· na. ~e~ :Jebra"
, rnu bez upowa:z:ntenla.
. "
t
Członek TowarzY6twa .moie pl'z:olać !\woj.'; ,'~
t wo do głos:o.ania na cg6!hem zebraniu na inn...
ł członka! nik.t jednak:i~ nie może mieć więcej, niż dw.

I
ł

0,80

bt1Jki

3,50
5,0;

3,45
3,90

3t 90
;,00

«I••"e
1 kg.
w dltalu:

.

' .

Na dni 15 .. cie przed Qio1nem zeb:raniem , ~ do
dnia 10 lutego .r. b. mQgą być podane . ~e .. ' strCtlł1 Stowarzyszony<:hdoKomitetu NadJ::oNzer:ownioski na Ó"
gółnezebra~i" •(>pat:rz:onepr~11lajmmiei .20~oma TJodpi$El

vlącluie.

Be;; bU_tu

wejśaia nikt na s_lę .'ołólDyeh
bfłdzll..

. brańWpUllcaonym .Ie

(Reper

e tibuw.

ną .

cukaniu:

Jedyny w Łodzi, amerykańlki zakład.
mechaniczny reperacji obuwia ulkutecznia

N A .PO C ZE K,A

NASZI 'tENY:

.

. e,;onyeh. b,d,ą ukarani pr:r;et W1tltIJ. .dminiatraeyjoałbutineiiwe·dlug
.r~ rt.~.4<{5· wyiej saC:.1towaru~iQ R01ltPO!%łld1:eDia Pre:lydenta Rt.ec~ypo'"
".l~t~j ar.sztem do fi tygodnI lub, ".Jwn, do .1.000 . złoty eh, ., ile
~'Uly .czyn :nie alesa surOWIZ4lmp akaraniuw myi:l iQ1);yeh U.!łtaW K,łlnJ:yah

III

ł

Męskie J..M.ki Zł.4~---,,"
Zł. 2,~"D~l11sk1ietel'"

. sy

Damskie obtuu~y Zl.h- Zet. p~I&we";szt"

Pogotowie ... T.. . .
Szew~łel' . . . . .

TIIII.ł. 211~"r;,1

;.~

".\"1,/1,'

na

ter~ulie

,

. W1CE·PREZYDENT

~(.)

• RapaIski.
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wy
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Łod"t od;j:aiań.tJt«;pneg() PQogłos:el1iv...

.,IU

(w cią~u kHltuaastuminnt) "s~elkie. l'e",ra~jci~·oh~~il
. '. Najwyższy gatull~k sk6ry podes~y;,oWii ......:, !:~. F,
__ . Mo:ne, trwała ieJtetyr.zne wyko,ani4(~ /l'~

III

.... .. . .:W'*i:j· wyz~u,c~ope

:I.

................................
n. .'.'.'.·. .IIIII....
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gł03Y,
.'

mi SpraWO%daRie Dyrekcji xa tok ubiegły. Qrazproj_łtt
etatu na rok 1931 b,dą dostępne dla Stowarz.111(oaych
w biurzeT"wa.. poc~ynaj,c o.d dn. 18 lutego r b.
, Bilety wejścia na ogólne ~ebranie wydawane bi4
'. d" .w ,Biul"z:eToW!lrzystw&. w. godzinaeh bituowych, .'POt CZJlUitJą. oddnłl!l 1S luteilo do dnia 24 luteio t. b.

1 wołowbul :norm_baa l ,at. Zł· ł .73 1 wołowina normalna ł gat.. Zł. 1,95
2
ll,. .. 1.41 2
ilI/
..
1l..
.. '~50
...
kosIletna l
fi
2,80
.. '3, , '.' . ... ..kO'ZOfD8Ił. l ft w ..l.43 .3
,.
łl"
• 2~2S
." . . ", .
~
11 ',.
.. 1,90 4 . . "
, ; ~oi.l.cina aOl'l'Ilalaa
,.' 1.92 .5 oiel,cina· nOf41abul
.. 2~20
..
kO.IJetn..
1!f.
1,30
kos"elu a
'" 2.00 6
.. 2,40
7huW&la dbtiDal"ll
.. 1,20 i baranina normalna
a 1IIł &o...,u
,. 2tól I
". io,zerxu~
,. 2995
9. wolo_mA notm.. l.ft.t.
bez ka'oi . a 2.45
10 wolo.ina· nOID:l. U i-t. .. 1.95
ł i pol,dwieawołowa'
.. ' 2.90
'\11 .,il § 10,z8cytowa,bego *'1i.j Ró.por.ąd~e.oia~;~i8t ..a Sp:r~w
We"Qęt,~Df&h.wjnni tądania lu·b pobien.aia e.D w,.tst,ch od wlzi1a ..
,.

i

Dyrekcja T owara:,.twa Kredytcwego;mia"
.ta Łodzi podaie do powszechnej wiadomości. i.
E YCI8)n. og61n8 zebranie Członk6w Towarzystw;
o ędzie, SI, w dniu 25 lutego 1111 r' f • godzinit

•• ~dnrłgo: \ul:ytku (Dz. U. R. P. Nr. 91, poz. 527) ROlporz.,dzeni~ Mini• łra!3praw~ewD. J: dn. 29 paźd21erl1!ka 1929rll i Je da. 21 sierpnia 19.30 l,
o fagulowaruu cen 'prletworów xbó;: chlebow., mięsa i jeflo puetwor6w arar:

Magiatratu

Hurt i Detal

Ceny fabryczne

. Opi~r~j,e. "ię, na ROiKpGr~ąd:u~niu Prezydenła Raec:.typospolitoj
~ ~l!ll~ 31 !31~rpll1a 1926 roku O, z'abćllzpiecz$niu podaiy prle:dmiotów pow ..

.. Uchwal~

ubranka

i

I

,

36)

..

'ró~nej wielkości. doja%& tramwajem l'at. '1 i 11 pn~y \\l
Dąbrowskiej. Kraszewskiego i nowo~ałoioft:,~h.

ndogo{~nJch waru.nkach

KllUisldGlgo !l6 .... 1. !ront !"ttet.
lIlA
I\ Wiad~moić:
_
miejscu ul. Dąbrow~:: P:.;l~P'I:'I..,f:'..;.. _

Nr. 32

Niedziela 1 lutego '1931 roku
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I[bu~tki, W8łJIi~UDB

Fiiftucbv
Szkolne alpagowe
Gospopars)de
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IDZE SKlEJ
Spółka

o
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Ak tyjna' w

Łodzi
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....

a

IClnS

tramwajami

J:a

s1takęodl0..- .

fUloWI
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Nr.' l()

I

Kuch«nne·

=p~z.~-

w pIęknych desenIach.

16

p-o LEC A:
R.I~IJI Sekundę.

Braki" BarcheDaFliHle

R,~ D1IilZai tryhotOWI iwsłaiDnU

. i· inne-artykuły znane] dobroci wyrobu
W1DZEWSKIEJMANUFAKTURY S. A.
Oprócz tego polecamy prawdziwi. przebojowa

gObBlinoWB
i DĘsamily latłPjBł, IJgłnilDS Komata s3'
szt .. a 14,

a _ry
w Wlelkim -wyborze
'II

odZt'5,50

:&

Je

Tedy

Crepe GeorgeŁe. Crepe
Mongole Crepe~ati:n.· C
pe ,Meteor. Crepede Chi
ne i Satin Luxe po ee.. ·
uaeh
.

w ..,••jmoąDiejszyc.h. deseZA

metr od 5,90

t.ll88 ge(łrgett
U

, Flora

Adałł1uszkl

""" w.z;atkieh koletach
D metr od 6,-

olłsselioe

ow-arow

Ił.

,Izamy
"1f

w gU5townych

Ubrania wełniane 52,-:'"

sa metr' od 4.-

wody

w bog~tym wyb. od

za metr od 3,60

I

STEFAN
WROT 6

GABAŁA.

NA ..

i

• Nauka IiWf

,:>

i

ChOW

I "po

fi Konsum" i
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