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~r_.. fte~ak[ja\ AOlluisL
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prluu.lmera~y
w Łcdzi
Niu. 2 dód. iIwstr. f. 2~.
Dla robo'triHów
4 zł.
Qd:nosg. do domu ~O gr
Z dostawą poczt.
6 zł.
Poza.Łoc:zią egz .. n gr

w

Al.

ŁODZi

Kościuszki

41

l' EL.E.f a N 'HHl .. 28
ł\onto P.K.O .. 60694

.

Hed, przyjmuje od .5--6
Art. listów anonino",ych

'N.leżność pocztow~._ _nlllie_um_ie.S~IIl·glllla.sl.'ę.

opłacona

ryezalte:""
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.'Warllt••••.ls ....n. VI p~Gcelle o
owywaDle zamachu na marsz,

IlF1łsudsf!iego dliś

ł-~J

-

mocą

wieczorem
kt6reQG

I

)

z..-

Piotr IIlIHzł.,sk•.
o... zan)' na kar, li, lat wkłZłeałfti.>

tła

".

~

WARSXĄ 'ilr'A.l;;:r . Włag;w '~p~~~,

.twa ,~tr,K!1l?-~l>:.~,~,j~Qo.m,o.~~ ".;....łllni~Lw~
szawacy -czy.ią/pr,iY'lo~oWaDia ,dO'ie'Or.~(Mr
\luulia demonstl'acji'" w' diaiu ~ 25 ba.'
w

zaburzenia" w .B'€'liar€S

..,rniędz'naroabwym ·,dniu,'." walki

to.-

.ift.

kl~,,:h...

LONDYN, 1.5~ 1 Wedlug os,tatnich donie'
,robóeia", organzowanym i»'zcz trzKHl
Slen oz Bena.res w c.~5ie starć IIliędzy maho" d:r.yn~rodówk.ę· w Europie.
'.
metami ił. hindusemi :zoatało w piątek }5 oAgitatorzy ~Qtntinist.,c:&ni ,~mMraa~ ,dra
sób zabitych a ponad ł l00 odnioslo rany> .Mj,a~
t eco , ażel~y wdniit tyUl~ we .wirzy.i&ich t~'
sto xn8.Jduje się w 'panieznym nastroju. ILadltaeh przyszło clo' m~n"ówek aby'żór.~i.:w,ać
:ilOŚĆ zamknę/a !tlę w swych domach. W"j .• ko
demostrację uliczne.1 .
",
policja patroluj~. po ulicach.
K:omuniid r~lJcaląw' dsiG.laic.c~'r~
caych odezwy, wz)'wait\c ,do .de)ll~rłl(!;llw
tym 'dniu. Charakteryłtycsne:m.' jeat. ieoc.~~,
wy. zwracaj" się de robotników'i; .poi.'~k"
PPS.CKW~, Wladze policyjne pOozl.ay:·. .
'", re~. %8fZ~d~łiń.~.aźt':bYllnie!ą...t,.;;i.cic '~w:~;~-.!A

LG;NDYN, 15. 2 Z Bom \.1aju . donoszą o
.,.1:rwch. jfroinych zabur~eń w Benares 'W
~.ii,~k\l

%' zamordowaniem Mahometa,Agha f
j.duego z wiolkichhu.l"towników tekstylnych
po odm6wieniu sprzedaży zagraaic:t.:nychma
'.!'jałów. W rozruchach ::::ostałQ sabityeh3

oHh", zaś 7.3 ranne.

JE YGASAĄC

I

Warszawa. 13 lutego,

k.tednv stan Hczebnnv komunistów it. p.
. 'W 'mieszkaniu nie:j~kiegoMeadlaZ,lbe-.
ra ..>%akwe.lti onCW,8n,e ,kj,l.ka ,ty", sięcy dolarów
biZuterję wagi kilku kilograMÓw .

I

il

Znaleziono również broń i amunicję.
niejakiego Bronlsla WEl

.

W mieszkaniu

walika. (lodejr~at1ego

,0.,

%

do· jakie.kolwiek d._OD!łtrac.,j~·,:

Na ~zleń ':'25 " lutego zapowiatają de,mons,tracje
W zwi,zku z przeprowadzonemi w oseatmeh dniach. aiesziowCilRiami i re.i~jami • ifód. d:iałacsy 'komunistycznych, sędziemu
łlita"zemuaollpraw w,j~t~owej wagi .panu
,1'..~atkGws~iemuprzekazano bogaty' mat~rjał,
d.otyC%iący d:iiałamości k.omunistycznej .partji
p(jllkiej.
.
" W', wyniku rewizji' xnale:ioDo,wielkiei-

Ił.

Z.Plidł·1 skarżony

głóWII,

Jac:h"nia"
K''rwąwe

iii!

Ke

Li'

~t

I

,~;?'1

,.,'

"I)

'J',,'.

I

działalllojćwy~roto'"

yą

znale7iollo r ew olwer1 na który n \2 pos.ia~,
'.I.łonzezwolenia .•· . .
."
. ""
:. ',;' :'1~p$6~D,ier.,·P;jłsudak.;j\
U:He,n,r.yka.FlemlngaznaleZl0D:O kllli . 1 ,
'.. ', " . , ' ,
'.~, , t
~oa'~i;bloc:ll:k6w MOPR'u, pi'Sma sZyfrawe,ki!łr~tde tysięcy' odezw komW1i.tycsn~c.h, w r~~ol~.r6,,-~,u !omasz~ . Maj~~w.Jd~,go·'~~.\
; ' , ~~~SZAWA ,1~:f.:'~i~1~~tr.>~ł.'.j::c.~1 ~.~1
iUt'leDie Gr.z rękapis6wźargonow1ch sawie .. .;nlez klIka rewolwerów 1 amunlCJłh •
' o6obYf k~,~ra; rQst~~ntC~. dntaeh miała, .po!
\·t,ją~ych s'prAwozdanie .z działalności .komuni
WS2:,.~ko~to.,pr,zeka~no. sęd:łle~u śI.d- sobnosć :.cetknięcia sięż otoczenie': Mars't~
~cZDei partii ".polskiej.
"
eZe-l_
-&.
i Piłsudskiego w .funhalu, . o'tr:tYM\lje P~~'$l'. '
Obecn,i
•.
1t{;
a1J.":e:u:cie
.
śledczym
.
przeb:yw-a\
wiadomości, iiMarst:,Pił~udskinie zaQ.'l\en.
"~--'E>alej :l;naleliQllOm'~terjaływraz .. zpla"
Mall$l~podar"emi na r~k i93!1~ ·:wskazówki 18 osób. ŚledztwO Bie zostało na razie zakoń \ opuskić Iv1adery, jak o tem donosiły d·r.i.nalk.
: .. IPtaJtiPie .r:n"iędsyna:rodowego ełnia. walki I: CEone" lecz :n~tae.2Ita coraz stersze kr,gi i prze \,. krajowe i zagranic.zne lec:.z pozo$taale tam~.~:
; be.roDocłfNp ;.·",,sDaQ~O!Ui~I.'·,U· 25 luteio;do" widziue 'Ił.\.dal~ze -ar,esztowru:&ia
, '" lll&Ue, t,~L
..,
!

v:

I

.

,

,'~",'

"

trz

g' ; " ; ,

le... . s··.~c:

te

Jedno

:r;

pi,~. sa~acyinJęh' dQ'nosi-i~'; 'W

'Osobłiwy w,ypad&~utratypamięct

Piotrowie ach (Slą.k) iitnieje\'rftw~l'ni.1
kułów spOŻyw~%ych m~(nru w~abiająca •••"

.:'.H~~(Dę .ładz. iląskictąajądo rex" ł
Zainter~,$pwanityD.l wypadkiem)sąsiedzi
• ~Ylnię(:i. niezwykl. ciekawy wypadek lU&. Michaltkich zawiadomili oŁem ~aniie.z;kałą w
• 'utraty pamięci"
Bois~owach, Chudzikowską. która I'Q~poznałai

Gzytelników!~e wfrQ~y. tej wytwórni,~ lli~· ••
.ługują na zauf~niel ho~iem przepis 'nł.
rzą,b;enieHl\JPY# jest Acl,ltępujący; "
; ~',J

_::~

'?tie'd pięciu nl1e~uącaroi powrócił

na "!f nim' równiet iwego syna.'

,ŚlĄ,k po 15~letniro. pobycie w Rosji, były żol:••.r,c:armji niemieckiej, który w czaliew.ojny
'.~tał się do niewoli i wsku.tek przeiyć w So
:wj~lACb,J~traeił:,patnt.tćdot$~o'stópi1ia. ze 3:;'
pomniał' nawet' swego'iuutwiska. Jakim spasa
hem dOltał ~ię do Katowic. nie zo~tało Iba..

atrakty

f

zup. P,isa\'o te przestr~ega sw,~

.Ja.

IliKoatka r<n:griieśc, .~ tros~kę~i~n~""ołą

' ,

' TymczasetIl do policji kątowJckiej nad..
Izedł lisŁzPoznania, w którym pewna kobie
ta na podstawie fotografji, rozesłanej poprżed.
niC) dQ wszystki~h posterunków policji w PuF
sce1 rOJ;poznała li( tym jeńcu także swe~o 5Y"
na.
,. . ...•..
'~..'
,..
,.

I

d.0

%lusza6 rzadką kaszę i owle.w~ć.

dQpólJika
wfzą;cej wody. SolUIl~e doda~.. Po p rz1go..
t0'Y4"ani:u 2?~in~~, (więks'le, ilą.ści:ł1tuitij},--::.:q..

krywano przylekkfom OBmU'lIQtować ··Z.UPI
uzyzt:uje jak jeszcze 10 minut zakrywanQ:,na
gorącem miejscu naciągnąć moze u

,

PouCJ& z:aJęłaŚlęwyśwletlel'Uem tego ta
Bnro Zupa Z ro:zgnie,conego,..
Pewilego dnia 1ógłosiła się do komendy'" jemniczego przyzna.wania się do' .POkreWień- : Tego jeszcze nie było .•
policji rod~ina Michalskich z Bogucic i po stwa z byłym jeńcem, ponieważ uzasadnione
p!J.edsŁawiemu im owegomężczyzny,rozpoz.. iest podejrzenie, że przyznającym się do nienaław
sw~ioiyna, Jana. W,: kilka . tygo'"j goosoboęl,ch~dzi przedewszy:stkiem o ;wcale
'diń póiąi~f.j~~iec przYPGmn.iał sobie, t~wła~' wysokie odsz,koą,owanie t iakie~o jeniec ów:ma
Iciwe'jego nazwisko brzmi August Chudzikow I prawo doma~ać się od' rządu niemieckiego Z.l
t~ ~raz~ te p..oc~od%i ze wsi Bojszowy w,po, c%as nie'Voli..:
. . . . ,. . '
. ,,

'une.

·1· .

l

'Qim

WJeC14 ~ ••C.lYQSkUD..

,

.

I

, , -.. ~-

.

R YJE ZĄAJ NE

,

Ostrzeż~,~ie.

I BIG

I

I

Rewelacyjne odkrycie w krowiarniach wal's7Jawsidch

~SPf;k.cia!.i~LPrzYiació'. Z~i~rząt dok~- II karllld1~
bydła lestd,rogi! Lepiej 'k~lkuluie się I
ku.pbwac to, co zostal~W restauracJa~h, Mam I

:
,Rła w tych dnIach na ul. W1E~lku:~J odkryela,

w!

które gotowewpr6wadxić nielada zamęt
zakontrak.towan~trzybary_Nie nlogę narze;.l
dotyehczasowe .p~ięeie o zoolo~ii 10; p9dzialc· kac! Owszem1 . Il~{V\l'ęt, mo~ę powiedzieś~ że oj
s\v-itrząt'uattawo i mięsożerne, boV{iem do .. I
.,Kro\vom smąkuje"
.
ią~onietylk~·na.~c~yei~~z'o~log~i,. ni~tylk? .le*. !Dost~ją . ~ałat~j, bIgos. eza sem trochę' ~ynade'"
o

ko_tka-

i

o.

: : ,

I

Chcącnabyćpro,~zki qd,bólu . glo"
wy,. KOGUTKIEM" "Migreno-Nervo.
sin~należy ządąć takowych w ory!!inal~
nych ,opakowania'ch Gąseckiego,znanYGh
od .lat 30. Pr:zy zakupnie proszków z »Ko
gutkiem.. 1.l\1igrenQ:; Nęrvosin u . ;zwra~lilj~ie,
uwagę Ona opakowm::de'o i:odrzuc~jcie li:·/
por(zyw=epo~et:ane pf<.JszkiJudząco "d~,"

naszych. podobne#Orygin'alne opakcn,ninia poS p!oszkÓw ~pijde:h, 15 groszy

kat%weterynarl1s leC%'l kazdy uczen l-ej kła I rek. Jaklz majonez.
.
l
.yf mówili 'o'krowie,' jako o2:wietzędu trawo
- A z iakich restauracyjdosŁaje pan I
'śer1leni.oTymcżasem,jak się 'oka:;;uję, trawo" najwięcej odpadków? zapytał inspektur:
I
(J~,;-., ~* ,.. 'a hL: '_,. ;,;~.L.'YfmOWatl1e
'.urna sąwśzelkiE{krowy: bure, rudę i ła!=iafe',
- Z tych, proszę pana, gdzie kucharz,
proszku st«novn . pewna tru7~nqść:, .mngł\:',
tylko nie warszawskie. Te - Inająinne, bar~ nie jest oudziałowcem.
:1 ~~zY",lać r r '" ",zek: •• KOCU rEK" »frIlGH:.E:"
dz
.• ieiojud&k. ie. na.w. yki iz apetytem kon~umuią ł·
Taki wyrzuca duż.o~ .·Alei.ak. tyłko ma ~.; NO-N~RVO~;IN w fO~lmie tabI~t~_i. :ppa.. ,
b"
. ł' tk . ,} d .
f
koWaU'l' DO -'0 tab1el''''!;c w pudełku
Ce~
~a}GnezY.ł: ... lg0S 1 sa a ę s e ZlOWą·
i udział f to zaraz krowom żii%.łuje la dl a.ł
.
1
~"" 5
.. d'4 . t hl 'k7 .J~'
. . ',. .. .
','
ł
.
. '.? . 1 l' ,
\.
na 1 Z1. O gr. ą ac 'a ete u1"li.V.sU
-I.sp.c~.to.r... Ligi. ~tÓty .t. (J d%l_W,o.. w. 0. borze i
•
I c%ego ~u ~lę. dZl:~lC, ,~e mlel{o. wars~a:v::, tek 1\:ligreo;Q< Nervą8i~'" W oryg;nał!i~m;
odkryłsoł.u~mll~ł ~hWllo:vo ~ podz1wu? A~ tym ~kle :na częStO taki clerpln smak 1 :r:al<HuJe ~ cpakowc4łuu G~sr:c:~łe90.
CliĄSłlUU właicielel krOWIarnI tłomaczył; ,.po'" ł sledzlem?!!
~r~i ;;"i.iUj:l;$ii~jf~ilir
f
•

o

I

. ' , ' ,

(t

' .

I
"1
o .

.

ZA ,"

o ..

I

F

i mokre dDi w~osenneltoją przed nami
chce ,ję, duonić °pr:f!ed prze;tiębienie.tll musi

•

cieplo ubierać.

U

I
~~id,ie~ie

lOt

c~ego ,xlllka~ie. Wielki wyb6r twe~oo

idów, J11uślin ·de laih~ jak' innych materjałów naj-ai
nows~ycb ::wzrów. we wszelkiej cenię znajdu.je się
Da· składsie.

. . ~;·t

1$

egfŹn

li A L E N'D A R Z YK .
16 lutego ..~ juljana)'

P,}Jlied'll~lek

l' E A l R Y

l>,..

'Teab Miejski

._-~

\X.

j

usalo ·m.u sie Ibiec

stępy Trupy Ja!'_ńskiej

,f_b: .Ramęralny:,:-'· Dobra wl'ó:ika
·'reat~· Kaweratny= 'BoleY_
T_tr Popularuy

'N:'""" '-terenie -"wojewc;:c!:.twa lńdzki~go, a

szc2e~'óllllle; pogranicznych powiatow grasował

DQokoła miłQści..

Teatr Popularny v

od dluż$zegQ cza~u bilndyta 3Z-let1*li~Ja~ Kly~
pochodzac)' % ŁGdzi..
."
Klyi zorgalli:z.owa2 handę rabując \Iw oko
lic:v Gdy -u :r.byhlio policja 1I\Ichodzil. !la p,ie
t)'j VI pazdzier.niku J931 .:r.~ashzc1i! p()$!~ruQ"
łu)w:eio Kor:teniowskiegoJ"pod Sulejowe:m. E..
nergic:zny pościp dDprowaoziJ W6WCr.8S do u
j~cia c~terecb c:doJtków b~&lclYł" inlanDwi"ic
T1Illłady Wiktorja i Jó:z:~fa braei \l,;!Qlitińskieh
cra% Antoniego ChoiJuu::k.iego. gdy natomi~$t
łam heuz Kłyst %dQlal zbiec ~agranicę. .._

~ali Geyera: Upiór :t Dii~

$s~ldorfl1

"

CZęśr.Jowe
tO\\'

ograniczel}le ruchu

,I roVti ego

i

a kolejach

Jak się dowiadujemy,

l'la skutek: .Yaną-

l'UCll

>. >.':. ..
,

·.n.,111~e... j~.;ze.nie H~.:zby.. P()cj~:
f. J;BC)l :zleJkcnJuktury do.~

p.o. \o\'.o...d...Uje to '.

l

liów. 'które i ·tak
'ć:r;~~to,niebyły zal~dewane" przez co.p!:zyno" .
Jiły'deficyt .ISto&:rywallY z rentowniejszych ż:ró'" I
ciel kolejnictwa.

Illity

I

'ltz:.,~w ~ti;\·~ie. osłabion:ympfzC!:wieziobo kare,tk.
p~~~to'Wia <;los%pitala przy 7.bi.orni mie,;skJej.

Uo
zngranicę

funkcjonar}u$':1,ÓW nieroiedd'ei trtrai, 'flr.~iC'Ln.i
których jednak ud~r"eniem rewolwel;u !lwalit
11 nĆil 'j zbiegł do Poliki.
Tutajjednak wpadl na patrol'.>. policyjny. kt4.r
1'y aa.tYchmialllt wezwał na pomoc lic%niej$z)'
odd:a:i"l i ,Kłysi) Qttadzono<,~ Sz:ad k ... , idzie _:
:krywał się u :1tnajomych..
Onegdaj patrol policy.in, zatrzymał Kły,a
1 w, iednej restauracyj miejs€owych,. adzie jed...
1 n.le nie xdclalu.':lG 8'0 uj~ć bl."J'Wi~. oltr3ee}iw\lJ jąc' :się x,bi-="" du pobli$kiego la~u W pobliżu.
sady RO$_o$zyca, gdzie goschwytatu.l! SkytG""
~o 'w kajdany p:r:lewi.eziQno" dQ :wię,zieaia W'

I

•

~el

I

w powiecie . Słupe~'ldm;" tra, ••ć poaiewaj je-at

przed niedawnym cz.a$ern prx}była . VII odwie'"
dziDY do krewnych młoda eun eryk i'ir.:k a, HeleUelt(·~~l(i; ~.\
na \\ artek. Po blkudniowep pob,t'cie Hele·
W bru!!'Iie przy ul. ~:rysok.iej 23 zatruła Jla poznała lnieszkańca wsi Tomice. \"'ładyli>ię jCd,~lHft 32_. letuia , HCIU,kow~k~ . 'lV!elanj~ ł sława Jańl..~aka,kt6ry bardzo jej przypadf do
robotnica zamH!:$lkala n,a przedmlesclu Stoki gustu i VI re:lultacie zgod:l.ila się na zawalWe~wilny lekarz 'Pogotowia po \ld:iieleniu de ';[ Ilim zwrą,z,ku małźeńskiego~ .
'
pierw szejpómocy pr':r.ewi61.! desperatkę do
Gdy wi~c ()slatccznje nlłodzi, u~taHli da'"
łspitala "okręgowego:
. tę ~Jub~ Jań(':zak··zwrócil sił' do k'ancehujip~ f
"
'Ji.~iustalonJ przyczyną samobójstwą b,l ufJalneJo odnojne. dOkum!!,ntY1I;Fot.n;ebP"_~'.1
'~VJk: ptacy 'lsrodk6w do "życia"
do ~~w&rc.ia malieil$tw~.L~,' zt~.go, 1jIp~~ka~'
Z 'idteniy'c%;1ychr~owodówu$iłował poz sto. Ił. ~~wod. Oto bOWH~m111 m. m~. J. ,:!! wIęcej "1
bawić się 2,vcia 4~· ktol Owcz~rąk, .he:zrobot.. , oswiaq$l'Lono mUf źe dokull'ler.ttów .. nie ąloie o ł
bez ~tał~gomiej~H:a :;:ar;nieszkauia.któr"w
bn:l~ie do~'nu pr:l.y ul. Limanowskie2o 90:pa
pił Slę więk~1:zej. dozy sl<ibi,imettu.
Desper3ta po UC;1.leleniupierwszej porno

ny

Ił

rr3rap~ty "Dar:~eCZO;BęgO' bogat.ej 'a.er~kaDki·

. Dc wsi T'l!)'mice

i.,yeia

ł

W. Niemczech' jednak pOl!nano' Silę roY(-/ L o d J i . , .
.~
nież na przybyszu. na skutek czego Kh',s :11:11111 ' ' Kłys l1ruaf.u'lsumielf,ęiu kilk-a mordłcn·.hN f . .
szooy by} powrócić do Polski. Przy pnecho, raź lietllu~ nap.dy poł,c:t Qae ~~ ...~,zk.od:a~Qi._
d-r.eniu :zraOlCU, :t:Qstat zatr:zymlloylprzez dwóch cieluBemi. (a)"
.
, ,'.
,

..c:te'n~~ydanych przez MinlstraKom~nik.cji
P.' KlJbna z8l'i:ądwęzJa lódzkie-go orra!lic%,ł
to~a:Qwy) 'w ten sposób, że pociągi to'WarowI: wltrzymane $;{ na pneciąg 24 god:tin
''W tygodniu' tj. kai!dej niedzieli
o'd gQdz. (J'ej
fanO do pOllied:zi"łbt, do ~odJ:. 6 .. ~j',

Iil

jąi: :icu\at,m.

Jaiu::a:ak nie .mOiI zroz"nlie,ć ją\: Hit41
stało, po dłuis:zej jednak: r()3unowie ".'. Ul'~~dRi
kiem kancelarji ustł\lił, lic natcrn'iast brat jel~
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2 RZGOWSKA 2

T elt\fon' 143=Ó8

, NA NAJDOGODN:EJ5ZYCI-I WARUNKACH
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,ANDRZEJA -11
Telefon 131...43
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