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OBCHóD śWIĘTA NARODOWEGO
W PARYŻU.
PARYŻ 15:::7" (PAT) Święto narodowe
miało charakter potężnej demonstracji
ży:::
wotnych sil Francji. Minister wojny odbył
przegląd 12 eskadr lotniczych, które przyby:::
ły z Metzu dla wzięcia udziału w ogólnej re::
yvji. Rewja ogólna nie odbyła się jednak Z po:::
wodu panującY9h tutaj upałów. W południe
na placu Almy odbyło się poświęcenie pomni:::
ka przyjaźni francusko:::belgijskiej. Pomnik
iostal wzniesiony ze· składek publicznych.
ROZRUCHY ŻYWNOŚCIOWE W
AKWIZGRANIE.
AKWIZGRAN 15~7 (PAT) W Akwi::
zgranie wybuchły wczoraj ciężkie rozruchv
na tle żywn<?ści~wem. ?demolowano szereg
sklep6w, zabIeraJąc z nIch wszvstkie artv::
kuły żywnościowe.
.'
~
KOMUNIśCI WZYWAJĄ DO ZBOJNEGO
POWSTANt.'\.
.
BERLIN ··15~7 ~P4l\.T)Urzędo\ve pru::
skie biuro prasowe donosi, że przeciw k0111u::
nistycznej "Rot e Fahne" wdrożone zostało
postępo\vanie karne z powodu ogłoszenia
odezwy, wzywającej proletarjat do zbroj::
nego .wystąpienia.
ODPĄRCIE KŁAMSTW
NIEMIECKICH.
PRAGA 15:::7 (PAT) Zaprzeczają tu::
taj pogłoskom, rqzsiewanym przez prasę
niemiecką' o rzekomej koncentracji wojsk'
czesko::slowackich na granicy saskiej. Są to
bowiem doroczne wielkie manewry. armji
czeskiej.
.
PRZEDSTAWICIEL
ANGIELS.KI W
MOSKWIE NA URLOPIE.
MOSKWA 15::7 (AW) Handlowy
przędstawiciel angielski, Hodgson, wyjechał
na urlop miesięczny d~ Angji.
DELEGACJA DUNSKA
PRZYJEŻDŻA
DO MOSKWY..
MOSKWA 15~7 (AW) Oczekiwanym
Jest tutaj' w najbliższych dniach przybycie
delegacji duńskiej.: Delegacja składać się bę:;
dzie z· czterech osób. Delegacja. rosyjska w
Danji jest już naznaczona i liczy 20 człon:::

ków"

re

:.teB \VeZmlen1Y pO,d uwagę wZIl10żenie si~
spra\vności naszych kolei, po ,dększenie Ho:
ści połączeń telefonicznych. P:Jstępy W k:):~llJ
nikacji nadpowietrzllej, rozw6j radjo,tcle:::
grafji i szeregu układów handlc'_7yc~1 z zagra-:;
nicą,\vszystl:o to pozwala nan1 z ufnością p l.

P ARYZ 15::7 (PAT)"Temps" zamie;::
szcza \vywiad s\vego specjalnego korespon::
denta p. AIgazy z prezeseln rady ministróvv·
\Vitosem, który n1iędzy innemi oświadczył
w streszczeniu· co następuje:

POLSKA WYJDZIE ZWYCIESKO Z
DNOśCI PIENIĘżNYCH.

trzeć \v przyszłość.

TRU~

--

WZROK.CAŁEGO Ś\VLĄ.T.A.

I'lY JEST

pań:itwa polskiego
jest skrępowany trudnościalni finansowymi
System finanso\vy pod wielu \vzględalni nie

Normalny roz\vój

odpowiada istotnYITI warunkOln ekono1l1icz;::
nym w kraju. Podczas pierwszych 2 lat nie;::
podległości, gdy pallstwo zmuszone było spro
wadzać z zagranicy zarówno środki ŻYWI10.ści
jak i inne artykuły, dolar kosztował zaled::
wie kilkadziesiąt lnarek. Dziś, gdy Polska nie::
tylko wystarcza sama sobie, ale ma na'wet
nadwyżkę produkcji tak, że możemy ją \vy~
wozić dolar koszh;(je '100.000 111arek. \'\7 ... te'!l
sposób właśnie ciąży nad Polską zależność
naszej n1arki od filarki niemieckiej, która jest
pozostałością monety polskiej z czasów oku::
pacji. Nie brak jednak objawów, którez\via:::
stują, że wkrótce .Polska wyjdzie ·zwycięsko
ze swych trudności pieniężnych. Nowouchwa
lone podatki oraz stosowanie zasady najwię;::
kszej oszczędności, pozwolą D:aID. stworzyć
równo,va.gę finansową. Wstrzynlanie zaś dru:::
ku pieniądza papierowego położy kres chwi:::
lowej ciężkiej sytuacji w jakiej znajduje się
skarb. Życie ekollonliczne kraju pon1hno tru:;:
ności finanso\vych, poprawia się z dnia na
dzień. Stan rolnictwa osiągnął normalny sto;:
pień rozwoju. W tej dziedzinie produkcja stoi
na .wysokości p,r$elnysłu rolnicze140.Zbiory
w tym roku zapowiadają się dobrze, a rnożli
wem jest, 'je będą nawet bardzo dobre. Co
się tyczy przemysłu, to poprawa jest wybit::
na. W okresie ostatnich· 2 laf powstało kilk4tl"
clziesiąt nowych fabryk. Odbudowano też
wiele w}ększychi nlnie.iszy~h.fabryk \v kraju
StaI?-0w1ą one. przen1.ysł rodzirny oparty' na
kapItale. Włas~Yln. Z drugiej strony bojkot
ekonomIczny, stosowany przez Niemcy .oka:::
zal si,ę dla'nas bardzo pożyteczny, ~dvż znltl:::
sU nas do rozwinięcia naszej przedsiębiorczo
ści i inicjatywy. rt ~".~ łk!.lo1owi "'..;i"ll.Y ,1~
~~~,~ Tem bojkotowi maIny do zawdzie:::
czenia powstania wielkiej ilości fabryk, co
stało siępowogem,że krajwvstar.cza dzi:::
siaj sam sobie w prodtlkcji artykułów, ktore
,dotychczas sprowadzaliśmy zagranicy. Je:::

NA

SKIEROWA::

POLSKĘ.

Następnie prezes rady u1in:stl'ów, m()-::
o spra:wie G. Sląsri.u ośv,iadc:.::yl: łut.lział
G. Śląska, który dokonał się na podshl\vic
plebiscytu i został ostatecznit' sank(;jol1Ćr\V~Y

\vią

przez radę alnbasadoró"v, był dla N~cn1iac~ a
?właszcza dla pewnych kół nieil1k:=1~ich pra::
\vdziwą niespodzianką. Niemcy, polegając. na

skuteczności s\1{ej propagandy, którąupra~
\viali\v ciągu wielu lat, nie liczyli się z istot1#-

.11~\strnjnlni .1L":jnoB~i . . }ląskicj, . kt~r~
przetr,<vała i ziic1ió\va'ła:' s\vą6drędnąśc iho..;

dową i \v)'razHa ją w dosowaniu.G. ŚląSK, na
którym. wprowadziliślny administrację .pols~
ką, po burzliwyu1 . . okresie plebiscyfu,wr6cH
na . drogę pokojowego rozwoju i znajduje. się
",. stanie zadaweJniaiąc:""U1. Okt;pacja z;'a~k~
wia, Ruhry. pOz;bawifa NielDcy. najbogatszy:h
źródeł \vęglowNch i jednocześnie przesądzl~

la

spra\\rą.zaopatrywania SięV.l wę~ieLWobGc
że, najwiGksza . cześć bogactw nntu!rt h

tego,

nychG.Ślaskanlk~·'i się na terytorjumpl'zy
znanem Polsce, nic więc dziwnegoźewzrok
całe~o świata. skiero\vany jest n:a naszkr:aj.

PRAWO JEST PO NASZEJ STRONIE.

_

W spnl\vie gdańskiej prcmjer oś"viad-::
czyI: StoS1..111ek 11.asz. do \volnegonliasta jest
,ożywiony tradycY.1nen1 uCZlJCienl
źycz!iwol'l
ści i sympatii. Od czasu kiedy nasze intet·f~$V
bezpośrędnio styka,ia. się z\volnetn miastem
Polska uważa za swój obowiązek skrupulat~

llie .. dotrzYlnywać zobowiązań względem woI~
nego nliasta. , .
""
.. .~ .. [)lategoo'Pit;~ając: sięna-tr~ktacłe\veri
salskin1 i dla- ścislCf;!O .iego,przesfl·ze:gan~$t,na
jedno14łośnel. uchwale nasze.go
parlanlentu,
chceluy wierzyć, że rząd "\volneJ;!o mif.lsta,na~
reszcie zrozulnie, że pr a.\v o jest . po naszęj
stronie i, że przysłu~ujące 'wolnemumiast~
'woln()ść, winna być równiez udziałem Pol;\

ZAMACH NA KONSULAT FRANCUSKI
.LIPSKU.
"
LIPS,K 15~1 (AW) ··Ubiegłej . nocy. 5
nacjonalistów niemieckich usiłowałodoko~
nać zamachu na konsulat francuskj . w Lip:::
skt
."
"
sku. Zamachowcy zamierzali zniszczyć prze:::
.d.eWSiystk:iein flagę francuską, powiewającą
Dł;l'IQkalu konsulatu. Sprawców. aresztowano.
,.. ~~~~ozyli się oni tem, że nie chcieli, dopuś::
CJ.~ ę.pychorągiew francuska' powiewała w
mleśqt6.,niemieckiem· w czasie święta narodo::
wego, niemieckiego.
.
TEMPERATURA W LONDYNIE.
50 STOP. C:MNÓSTWO;LUDflr;,,·,
WYJAZD : SOWIECKIEJ. MISJI aZER
UDARl!,SŁ6NECZ'NEGO~ ·UPAŁY."NI;El D6~zty' JESZ9~~ ,Dą';:rU~~!ltJ;r:
, WONEG,O.KRZYŻA Z ·BULGARJ.
l\1INA::CYJNEGO...'
"
'. ,. MOSK:W-A', 15:::7 .(AW).· Sowiecka mi:::
sJa Czerwonego .Krzyża w Bulgarji opuściła
W' ParyttJ, ~diie t~jndier:'ttura?;:PQ(jt
WJEDEN 15~7 (AW) Nadćhodią' "'tu,::
'graniąe Bułgarji. Według wiadomości "Izwie::: . ~
sla się do 35 stop.j ~apadło na: "'H~A:2'A'ń'ii;l1!!f'~~ł~
taj
wia.domo:§ci
o
niebywałej
fali
op'aJów,'ja;::
stji", misj a sowiecka zmuszona była do tego
~roku ze względu na. utrudnione warunki 'ka .ostatnio na\viedziłaEuropę~ 'zwlasz'cza za:: i1ec~n'e 3 osoby,:·.·. '; ". ..' .•. .. . . .'... ..... ~
W· Holandjl zELChoro'\valo r6wnieź 'sKuŁ
działalności, które dały się odczuĆ od ch wi:: chodnią, miano\\Yicie: Anglję, Francję' i' Ho~
kiem porażenia dotychczas ,60 aw Londyni~
landję.
li upadku Stambulińskiego.
'
Jak po\va~nię przedsta'wia się ten fakt 10 osób.
'. W związku z tym "Izwiest.ia" Wystę::
Metereológowie angielscy są zCl ant 11 ,
dowodzi choćby to; że \V Londynie ten1pera::
,PUlą z ostrym artykułeln pod adresem rzą;::
au Jgulg!lr.skiego za rzekome szykany n1isji J tura doszła do 50 stop. C. w slolIcu, a 30 że upały te nie doszły. jeszcze 'do p~~u
kulminacyjnego..
SOWIeckieJW cieniu.

Ni ebylał
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R~~ja witana ~o ta~it~ IilffiU,
S~NSACYJ~~ L\:
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•
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KAMIENIEWA.

()iiciRhlY organ rosy'jskie!1;o rządu sq~
. 'INkclrjego' "Izwiestia", ogłasza na miejscu ni:t~
'.

~~łncln sprawozdanie z nadzwyczajnego
posied1;CI1.iu. Rady konlisarzy sowieckich, o~::
by tego dnia 28 czerwca pod przewodnv
t \'leU1 Stalina.
Na pOSiedzeniu tern, głośny przywód~
~a kom.unistyczny, kom,isarz Kanlienie1l1 w.y~
I~łosi! mowę, która wywarła wielkie wraze:::
nie; gdyż stanowiła dowód. iż komuniści
:td':.cydowali się na odstąpienie od swego pro
$!ralnU i że gotowi są do poczynienia konce::
sji kapitalizmowi.
Kamieniew między innenlI powie:;:
Ąział:

"Ciężkie położenie finansów państwo:::
wzrastający wciąż

'\\Tych Rosii sowieckiej,

brak prac~r, brak metalów i

surowców

dla

nasze~o pt,Zemysłuwłóknistego, brak . węgla,
zruinowanie naszej głównej produkcji tj.

produkcji zboża, katastrofalny stan naszych
dróg wodnych i kolejowych, wielkie wydab
ki na utrzymanie czerwonej arn1ji i admini,
stra.cyjnego aparatu rządoWego,slnutne po;:
łożenie naszego systelllU pieniężn., którego
uregulowanie bez wystarczających zapasów
złot~ jest niemożliwe, zmusza nas do dal::
szych, niepożądanych koncesji i kou1proml;:
SÓ\V w stosunku do 111iędzynarodowej
bur:::
żuazji i naszego głównego wroga, kapitali:::

zmu.

.
Dośw"ia.dczenie - lnówił dalej Kamie::
nie\v ;....- pouczyło nas niestety, że nie byliś:::
my do tej walki dostatecznie przygoto,;v~ni
i że nie posiadamy lnocy zniszczenia kapita::
lu' xniędzynarodowego i wybrnięcia z cięż;:
. . . kiegopolozenia"bez, tegoż kapitału. Jesteś;:
śmy.więc zmuszeni, z czysto taktycznych
względów, drobne pozycje odstąpić między;:
na:todowejburżuazji i
kapitalizmowi. To
ustępstwo nie prwHzkadza naln jednak przy
got()wywać szeroki front ofenzywy pro~·
letarjatu światowego~ Wówczas po\Vett(jell1Y
sobie nasze obecne niepowodzenie zupełnie
i zdohędzi~my. sobie koniecznie kompensa::
ty. Dlatego proszę towarzyszów, aby rządo~
wy. projekt. o denacjonalizacji, przedsię~
biorsfw wielkiego przemysłu. przyjęli i' pod~
st~)Vę nowej ekonomicznej polityki :zriacznie
t'Qzszerzy1i". ' .
.
Mowa Kamieniewa, który należy do
kierowniczych Komunistyc~Ilych
'przywód:::
ców· 'pa:ttyjnych,dowqdzi, iż 'kol11uniści ro;:
Syj~cy d()szli dozrozumieni~,zeswejutopij~
nef polityce. w dziedzinieprzeluyslu muszą
k~es . położyć izrezygnow~ć ·.z, upaństwowi~~
l'}.ia rosyjskich fabryk ii,I~~}yjskięgo przemy:::
sIu".
.
.
> ,,,·'t":f
~,' . Słowem. .' Rosja ""po-wr'a,ca . znÓw
et. Q.awnego stanu: przemysł . rosyjski znaJ"
dzre się' vi posiadaniu, wielkiego kapitałuza~
'granIcznego; a robotp.icy rosyjscy, ··.na roz~
kaz,:władz sowieck. powraca do dawnegoka:=
. p!ts}istycznego "jarzma". Trudno o wyraź~
nie jśzydowód bankructwa wcielanego w żyf
ełesocjaIizmu. Pytanie tylko~ . czy wszyscy
r~yjscy .komuniści zaakceptują tę .mo\V~,
goyż wprowadzenie w 'zycie programu Ka~
Wieniewa, oznaczałoby de facto zupełny od~
wrót od ideałów~· uznawanych j~szcze
niedawna za święte.

ao

,

u.

POGRZEB OFIAR KATASTROFY
W ZAKOPANEM.
W piątek odbyły się w Zakopanem~ po:::
grzeh-y dwóch ofiar katastrofy na Łysej Po:::
Ig,nie9 mianowicie śp. Janiny Meizner6wny i
śp. Ireny Kolasińskiej, a w sobotę w połud~
nie odwieziono na kolej zwłoki śp. pułkowni:;:
~a Hieronima Przepilińskiego, które odeszły
do Grudziądz€t.
.
~.
~Ogł9ski o zgo~ie rannych of!.ar . nIe::
t.Y.!J.k. o' Sf ę nle. spraWdZlly~ ale. przeCIwnIe :tl: :
:,ch,orzy mają się lepiej. Zdrowie pani
!~~skiej też się poprawiło.

R6wnieź

w.nle~

p::r3~dziweroi okazały. się po~łoski c rzeko~
m~uszko'dzeniu resorów przez szofe:-0w.
~Qfer. Kuczera. jechał· nieostrożnie kr4jem i
~~bylo

»owadem nieszczęścią,

I

I

EK~CESY

MONARCIIISTYCZNE W POŁU..
DNIOWYCH NIEMCZECH..
.
}\IrON AOHJUM 15,7 (A, W,) Opinja za~
BERLIN .15,7, (A, W,) BGzposredn'io· po
ujawnieniu ucieczki Erhal'dta, rozesłano na,-' st~nawia się nad uderzającą jednoczesiio~ci~
tycll1niast telegramy z poleceniem l1jęuia g'o do ucieczki Erhradta a ekscesą:mi monarchistycz.
wszystkich stacji gTanicznych Niem,iec, a na- l~ymi, ICrążą pogłoski, według kt.6rych~,nalez~
wet zagranicę, W szellde jedn::tk ZaIll1erZenia, Slę, zwłaszcza w poludniow.ycl!. Niemczech, spowydane w t Y111 kierunku nie dały żadnych wy dziewać wojny domowej,
nikówi policja nimniecka nie ma dotvehczzus
najtnniejszego wyobrażenia o kierunku, w kto- POWAZNE ZABURZENIX W JyIONACHJUM:
BERLIN 15,7 (A, W,) Według :nadesz
r'ynl zbiegI poszukiwany.
łych tu ze stolicy Bawarji wi.adolności, doszło
PLANOWANY ZAMACH NAOJONALISTÓ'V tu z okazji święta sportowego do pow,aznycn
,NIEMIEOKIC!I W BA 'V ARJI,
zaburzeń ulicznych, mającyc_h miejsce między. !
LIPSI{ 15,7 (A, W.) "\Vedług kursują:" demonstrującym thllnem a policja, Najgorętsza (
cych tutaj pogłosek okazuje się, że Erhardt u- walka wrzała w. gluachu m'inisters'twa, komuni
da} się na połndttle Niemiec, Ukrył się on po kacji, Policja zdołała jednak. wreszcie op'anowa.ć położenie,. Aresztowano wiele os'6b,
dobno w Bawarji,
Oharakterystycznym jest fald, że areszW związku z teIn "Vorw~irts" wyra:za 0hawy, że ucieczka Erhardta pozostaję w SCl- towanych natychmiast prawie po uwięzieniu
.
slym związku z wybuchającYlni coraz częściej wypuszczono na wolność,'
zaburzenia, w których inicjątoranli są zawsze
l1ne:jnnaliśd, Dzimnuk ten twierdzi,
rfSwnie:r., STRAtJK ROBOTNII{ÓW BUDOWLANYCH
W BERLINIE SKOŃCZYł.A SIĘ, .'
że Erhv.rdt znajrluje się w Bawarji
.,.t..."
~e względu na
planowany
BERLIN 15,7 (PAT) Na skutek internrz€z nae;jonahstów nimnieekich zmnaeh stan 11, wencji ministra pracy, robotnicy budowlanI
Ohawy 1e zrla.j'e się potwierdzac l'zekomy faki zgodzili się ~al)l'Zestać 8tl~ajkt)Wać. Mają oni do'
dn'ia 18 bUl, i ~a dnie poprzednie pobleracpo 17; .
wysłania przez znajQującego się w
więzIeniu
Rossbacha do O1'ganHmcji wojskowych nacjona 200 mnrek,a od 18, do 25, po 19.000 marek za
listycznych tajnego l'ozkazu wzywajqcego je do godz, pracy. Jutro wracają do pracy.
zbrojenia się,
TAJEMNIOZJiJ ZNIlrNIĘCIE KPT"
ERHA~DTA,

'
Ze złote~o relikwiarza, w· którym. spo~
czywała ~ło'wa śp. Wojciecha,zbrodniarze
zdarli pieczęcie, stwierdzające autentyczność

relikwio .
WedłU14 spisu,
śledczyn1, skradziono

władzom
najdrogocen~
czaszką św. Woj~

oddanego

oprócz

niejszegorelikwiarza z
decha:
1) Monstrancję szczerozlotą okolo 60
CIU. wysadzana brylantami, szmaragdami i
rubinalni, w liczbie· ()kolo. 200; 2) Kielich zIo:::
. ty 30 cm. wysoki, zewnątrz kwiaty artystyc2;
ne,emn.ljowane w różnych kolorach, z her:::
bem księcia Jerzego Mich't\ła Poniatowskiego
Nóżka kięlicha ozdobiona jest kilku.rubina:::
mi;.3) Kielich .złoconY1 27 cm. ·.w:ysoki ozdo:::
hi()l1yzewnątrz w emaljowane kwiaty, wysa:::
uDjściypńat~'~kĆóstowaćsł ćękłJU
vlnŚf
dzany rubinami i djaInentami. N a nóżce dwie
obr~~zki, ~:ysadz. djanientami; '. na górnej
CZęSCl nozkl. cztery głowy przedstawiające
symbole awahtyckie i herb arcyb. gnieżn.
Andrzeja Teoclora Potockiego; 4) Kielich zło~
ty wys.. 30 cm.. napuszce wyciśnięte artysto
r~eźby "YV'. st;yluX.V11 wieku.. Pomiędzy rzez:::
bIonyml kw.ul~aml głowa wołu przebita szty~
~etem; 5) Klehph złoty (mały format) bez
.z3; d l?-ychznako\v. Wykonanie skromne; 6)
KielIch zloty 30 cm. wysoki żewnątrz rzeźby'
z XVIII wieku i hęrb arcybiskupa gniein.
Komorowskie~o; 7)·Złoty kielich 29·cm.wyso
ki, format· wąski, toczone rzeźby z XVII' wIe
k.u ;. 8) Złoty kielich. 30 cm; wysoki nadzw.
clęzklzewnątrz tłoczony herb arcybiskupa
Radziejewskie~o j artysta rzeźby; 9) Kielich
srebrny, ·pozłacany~ .30 cm. wysoki,
zew~
uątrz emal,iowane obrazki, przedstawiaja~
ce Mękę Pallską iwizerttnek św. Barbarv;
1.0) Kielich złoty~ do kt6re~o brak nam szcze
~óło'we~o opisu. Przy wszystkich kielichach
były patyny złote wzgt pozłacane' lub sre~
brne.
Złotą monstrancjęwysaozaną bezcen::%
nymi brylantalni, szafirami i rubinami zbro=s
dniarze połarn.'lli widoczne nie mo~ąc zmie~
iCiZ11IIIII'1f711

SPRAwców KRADZIEŻY W KATEDRZE
GNIEZN1EI\TSKJEJ DOTĄD
JESZCZE
NIEUJĘTO.

gN!~Z~O 1.5~7 (~!y)~ ~imą .w.~.tr.~e.:::

ścić do plecaka, 'gdyż odłamki odnalezioj
no. Kradzież miała następujący wYllik: Ba~:
wiąca w Gnieźnie wycieczka nauczycieli kra,
k?w:skic~ po ~yjś~u z~skar.hca,przes:zła do
bIbhotekl,gdzle zabaWIła bhsko 1 i pół go~ .
dziny. Skarbiec zamknął kościelny jednym,
kluczem. Po wyjściu więc wycieczki Uł;tuczy;
cieli, zakradli się zlodzieje, . otwierając za~
Iuek podrobionym kluczem. Wychod~ąc u~
sHoW'ali ?ni skarbiec zamknąĆ, alekltlcz 1f"\.A
złamał Slę w zamku. Stwierdzono, że klucz
b~ł pr.e~ezyjni~ podrobiony i był z źelażl1,
lTIledzl l OłOWIU. Ciemnozielony samochód, ;
który z~u'Yażonoprzed katedrą, oko~<?~..~pdz.:
11:eJ~ldzlano r6w~ież przed miej~~ow.~r:k~~
Wlarnl~ "EspI~nady . W samochodZIe sle4z1~
~. dwoch męzczyzn . w . hełmach., szofersklcn.
l'd' lękny wygląd. samochduzwrócił '. uwagę je~
. nego z przechodniów, który też zanotował
Jego. numer. Z dalszego. toku śledztwa wyni
kSa, ze , zbrodniarzeuciekH przez ,PQznań,
trzaJkow, Kutno w kierunku Łodzi. '
W piątek w nocy łódzka policja zost~
ł~ l~a~Iarmowana przez ,;vladze poznańskie:
o lCJa dokonała, obławy, podczas
któreJ
arzytrzymano dwóch kasiarzy, którzy w ~8t~
en .sposób .niemo~li wykazać swego alibi: w:
CzaSIe krytycznym. Z. tego co n16wifhmo~na;
że byli oni w tym czasie ... W'
PPrzYPu~zczać
oznanlU.
'r
W spbotę sprowa'dzono ·ichdo Gnie'~n~,
c~Iem skonfrontowania z. tymi ·.osobami kt9P'
r e ~rzyglądaly się' osobom, ~będącym '.na 'satU
.•. '. •. . :·•.o. . .·
ch odZIe. '
,
.
.
ióo
StwierdzohO, .że·w zamku .drzwi
ska!bca znajdowały się .odłamki klucza;p(;)'ap,
rohlo~ego. K;lucz hyl starannie przygotoW,łi
nYr mImo to je~o pióro różniło się od prtlW~;
d~IWego klucza. - $ledztwoidzie teraz'W tytll.
kIerunku, ~dzie' ten klucz zo.stał podrobiOll~'
Kradzieży ulątwia i ta okolicznośĆ' że sk~r?.
biec ,polożony jest przy ciemnym kwytat~W
KOŚCIelnego.
Gozdawskiego aresztoWS:ll1Q/
lecz 'wkrótce wypuszczona
.
i.
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łej 'i ni~ustannej. pracy urzędnikó,vśledczrc~

?otvchczas ~ie udało. się wpaść na ·wy'ra.~l.

sIad sprawCQW kradzleźyw katedrze ~nle l'
uieńskieJ"
. ~

1023 r.

-

KaIGndar~yk-

I

-

Po~rl

Poniedzialek 16 lipca N. P. M. Szkaplerneh
W~chód słońca ~. 4 m. 26

Zachód o a. S m. 55
Widowiska.
Teatr
(CeQieltJt2Qa 1'55)
"To co uajWażniejsze
Teatr BeCIła (Cegielniana U 18)
"Premjera"
FUharmonja (Dzielna 2('
,.T ragedja omiedzionejO
"l.una u (Prze; azd 1)
U

Ił W ąw6z śmierc1"
,,,Ca.h,o'~

(PiotrkoW$ka 61l

liMy Boy"

,

•,Ch:leon· i (Przejazd 2)

,IDzi €ci re\.i)oJucji"
Grand .. Kino
ł,CienJe

(Piotrko~~a

12)

nocy'·

IihLllzeum Nauki i S złuki

(Piotrkowska 91

Kalendarzyk. historyczny.
Spotkanie Zygmunta starego z cesa-

1515 -

r

zero l'1aksymiljanem I.

iadomości

bieżące

- Odwolanie wycieczki "klubu naro::
dów odrodzonych"..
(bip) Jak się dowiadujem) ,'~~ urząd
;wojewódzki otrzymał w dniu wczorajszym
telegraficzną wiadomość ministerstwa spraw
zagranicznych, iż wycieczka l',klubu narodó,v
odrodzonych H, która jak wiadomo miała
przybyć do Łodzi W dniu 17 bm. została od:::
;wolaną~

- Obowiązek prowadzenia książek w
handlu i przemyśle.
(pap) Jak się dowiadujemy
z Izby
Skarbowej, ta ostatnia ponownie zwraca się
do właścicieli przedsiębiorstw, którzy. p osia::
dają patenty handlowe I i II kategorji, i
przemysłowe I, II, III,. IV i V::ej iż są ob o::
:wiązani juz od l lip~ rb. prowadzić księgę
obrotu, w której winni codziennie wpisywać
na przychód towary nabyte, względnie wy::
produkowane, na rozchód· towary sprzedane,
księga musi być potwierdzona przez odpo::
wiednią wladze~ Posiadacze patentów wyżej
wskazanych winni płacić 2 proc. podatku od
obrotu osiągniętego w ciągu miesiąca. na
rzecz Skarbu Państwa i pół proc. na Samorząd.
-

W· sprawie podatku pr.zemys}owego.

(bip)· W myśl·· nowego rozporządzenia
urzędy skarbowe podatków i opłat skarb 0$
wych podzielone zostały na okręgi wymiap
rowe.
.
W Łodzi każdy urząd skarbowy po~
dzielony zostaje na 6 okręgów. W każdym
okręgu czynne będą po 2 komisje odwoław$
cze dla spraw tego podatku. Izba skarbowa
otrzymała również okólnik, aby specją.lnie
baczyć nad .sprawami podatku przemysto~
wego i prowadzić jaknajściślejszą ewidencję
płatników.
- Termin płatności podatku grunto:::

:wego.

.
(bip) Termin płatności kwot podatkoll
wych państwowego podatku gruntowego za
hsze półrocze ustanowiony został na czas od
dnia 15 sierpnia do 15 września rb.
-

--.:. Możliwość strajku tr8mwarzy~
(bip) Jak już donosiliśmy, związek praco
~k6w traluwajowych wystąpi! z żądaniem pod
~Zazenia, .płac 1)03U proc, nl;ł. co na wsp6lnej
k()nf~rencji dyrekcja K,E,Ł. nie zgodziła sio,
W związku z tern na terenie remizy tram
wajowej odhyło się ogolne zebranie pracownik'6'w
W swoim referacie referent wskazał, H:
ob'ecme żądanie podwyższenia płac o 30 proc~·
nie jest już aktualne, ponieważ ceny wszelkich i

;artykUłów, w międzyczasie

rl a Os

(pap) \Vczoraj, o godz, 10 rano, w prosektorjum miejsldem przy ul, Łq,kowej na zarządzenie prokuratora zostala dokonana sekcja
zwłok śp~ Kazinlierza Oswalda, artysty Teatru
:J\fieiskiego, ofiary zagadkowejślnierci. Sekcji
dokonat dr, ~neleszko w asystencji sęr1z:f"J"O
śledczego, Łozh'iskiego, Po dokonaniu
sekcji
zwłoki zostaly złożone do trumny dębowej. a następnie nIetalowej, z powodu rozlds.dn ciała,
Ogólne oburzenie wśród zełJran:ych, oczekujących na sekcję zwIok, wywarło to, iż po
zwloki przyjechała zwyczajna. rolwaga, ktora
miaIa zabrać je do l::apHey na starym cmentarzu ewangieIicko - augslJurgskim, gdzie po obiedzie dopiero mial się odbyć pogrzeb.
Na wywiezienie zwIol{ rolwagą. zareago
wali koledzy, artyści. Teatru l\Iiejskiego, którzy
sami wynajęli 1::2;1':1.\,{a:l i z::dęli się eksportacją
zwłok z prosekforjum'm'iejskiego na cmentarzt
O godz, 3, 30, w upalny dzień lipcowy,
z prosektorjum koledzy zmarłego wYllieślitru
mn~ tragicz;nie zlllarlego artysty, Kazimie?za
Oswalda, W milczeniu za karawanem, wsrod
spiekoty szli za rydwaneITI tego, który jeszcze
dni temu kilka wzruszaI pogodnym sentynlen~
tern ostatniej swojej kreacji, Szli oddać nlU osta t
nią posługę, W orszaku żaJobn:ym widzieliśmy
cały zesp61 artystów Teatru 1vIiejskiego, z dyreli
tore,m, B'arwińsldm, na czele, naczelnika wydziału kultury i sztuki przy województwie ló(lzkim, prof, Racihorskiego przedstawicieli pl'asy,
szkolę dramatyczną, grono sympatykbw i pr6Y
jac'ió! zmarłego.
Orkiestra Filharmollji zlozylaswój hold zmar
lemu, grając marsz pogrzebowy, Og61ną uwagę
zwraeała nieobecność· w. kondukcie pogrzebo~
wyro przedstawicieli 'magistratu 1. komisji ti\..
atrall1cj, która z obowiązku rzeczy winna oddać hoJ'd zaslużonelnu artyście,
Nad gu:obem żegnał trumnę ayrektor tea;-:
ttu, p, Barwiński, który pr~ówll 'w następn~
jących słowach.
'
.
.
;,Nieublagane, Iiezlitosne :fatum wyrwal'o
Ciebie, Kolego N ajdrożsZ'y, z pOśrl~d nas, Zabra:
lo cię w kwiecie meskich lat, .w pełni rozwoju talentu, wyrwało cię twemu powo~aniu zboznej
i rzetelnej p·raey, Zamknęło usta twoje.na wieki! Zamknęło twoje· oczy, przez ktore przeg!ą
dalo na świat zJ:ote., anIelskie serce, Uszedh~;;t
w kraje nieznane, polączyleś się szczerą, czystą,
artystyczną duszą

I.iebezp

'z zgaslymi towarzyszami 150-

zeńst

czestnt~

wał,

Ciebie w grono aW(»)a
n~
i wskazali
poat<i1,łaiehiep.o
lni ejsce, boś czysto i niezłoznnie praco-

SztnlH~ naszą

lle2'jnf:e.r~

fanatycznie,

nie (~j ~zaleIlstwaś ll1cochał~ Skromną, clduł ptal
c~. s,:voJq, rzetelnie zasłużyłeś się polskiej ooe..,
um 1 ona zachowa Oiebie, wierny żołnIerzu. w
wdzięcznej pamięci,

•
Następnie, imien'iem J~oIegow, prZ~la.wI~1 poe!a - aktor~ Hwido Trzywdar nakowSkl, na.wląznjąc przen16wienie do wers.,.etn wie

szcza rOlnantyzIDll,
"f:hviat Cię IJyl w ta]~de l'Hl1'cuchy poi..
maI" że teraz pewnie Twoj sen będzie szerszy,
gdys oddal Gtlcha" Panie Kazimierzll Kolego
nasz kochany, calem sercem i dusza umi10waw
s~y żmudny ~wod aktora, pośwlęciieśmu eięź
J.a trud: gcchany tworzenia i wieczp:tY złudy te':
atralneJ, Gdy blask Iarup rozblyska na oIta"
rzu, poświęconyrn sztuce teatralnej, wtedy 'ty:...
~ea dr~giem Ci życie!n odtwairzanych przez Cit1
postaCI,
1

'. . Śpiewałoś najistotniejszy

rytm

dusz1\

s~oJeJ, Radosne "Hosanna." artysty, Prac~, su..
n;.ler:no~ć i karność iścieżolniersk1i .U~zyhnY:i., z
ClebIe artystę l'zetelnego, umiłowanie prze(}~
mIotu i niezlo111nOŚĆ w pracy sPtawily,
z'e,
talent Twój rozkwitI kwiiecienl' na'jpiękn'iejsze

W stosunkach kolezenskiCll, dbbro~, :row"".
nowaga,a przedewszystkiem serce ·dote, .. byto: ~
tą rękojmią,· wspolbycia nin?mąeonego, Jakie,;
h'wala między Tobą a nami, opromianlone:
smętkiem Twojego uśmiechu:. Diiśodchodiis,z'
od nas w za~wia.ty, Towarzyszy! Ci zalJlaJjglęli.<
szy i pamięć najserdec.zui,ejsza i' pust1ia,~ha~j'
Pauie Kazim'ierzn,Kolegoria~z Drogi ·'Nlooh!
ta .ziemia stanie piastunką, Cię niech ukofna'8eI('
niepl'~espany.. Niech jasne, dobre ·anehyrozbu;.: .
rzą łańcuchy, Niech Cię· .powiod1t w krain.ij p'i~
kna, niezamąconego, .o . ktoreJ· tyle marzylea, ·ko<
g"t) życia.

~af~:1~e sIę z

na'ni 110

~wfooi:e"'..

.

•.

~kiedylloichly .priemówtetBa: 1. .łlta:mtł'
zeol'anych l przeb:r:zmialy aJ(ord:y~JP, sPo"
k6j i. cisza ujęły w. ramiona skola.Um:e ci:al'0'~
zmarłego.
... I . .
. : ....

gorącYCh prom.lkml'aali scnnęlyl2wla:
ty i blakI y szarfyna~~2'eJ mogile, sliryws:-:
jąe tajemnicę niedawnej tragedji,
. -.

,

W

~,~

.

I

.
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ROZPOCZYNA SIĘ STRAJK ROBOTNIKóW Wł:dKtENNI9ZYCH.
(pap) Jak donosiliśm~, w dniuwczo::: . zabierali· głos delegałci robotnik6w w .poSlcze-i

DZIŚ

rajszym odbyła się .konferencja przedsta"vi~ gólnych fabrykach./ Mówcy. w przem.6wie::t~
cieli związków robotniczych \vł6k.,· "Praca"" uiach swych ,nawoływali do stworzenia je-;
Chrześcijańskiego i Klasowego z przedsta\vi~ dnolitego frontu 11 poprowadzenia .w$pó1nej~
cielami przemysłowców w sprawie . padwy:::: akcji ekonomicznf~j. Przedstawiciele ..·chrze;::l.
żekżądanych przez robotnik6w. Konferen:;: ścijańskiego zwiąfzku wzywali 'do powstrzy,{ .
cia nie doprowadziła· do zlikwidowania zac= mania się z akcł.t strajkową oswiadCZąj~Cf1
. cz'as~'.
targuta. naskt,ttek kategorycznej .odmowy iż nie jest ąbec' odPowiedni do
natomiast prze
ttwicielezwiązku'
przemysłowców robotnicy
wracając do
swych ponownych żądań 79 proc. podwyżek wego i nPraca" postawili wniosek dO,1:'I..a-łr:vl).;h~d
odbyli w dniu wczorajszym nadzwyczajne miastowei4o p:r;zystąpienia. do stt:a:i:tu:
.zgromadzenie dele~at6w fabrycznych wszyi:l ·szością' głosów prze.szedl\
stk.ich 3:::ch związków w sali Domu Ludowe~ . ców i Z)V. "PrQca'~zaprz~\7S1:a"Plielll.em'·
go; Przejazd 34. Pierwszy przemawia! przed~ ku w dniu 16( bm~ tj.
stawidel klasowe~o związku. p.Kałużyński? strajk. po,\vy2Jszy nie ri~17't"'\-iA.~ł
zdając sprawozdanie z odbytej konferencji
krettlych
~ezultatów
z przemysłowcami, popowyższynl sprawo~ porozumienfu z:innemf
zdaniu wywiązała się ożywiona dvsktlsja co strajkl'owszechnlfiN ":"'.,~{..' ."., ........
do dalszej akcji ekononlicznej.W dyskusji wtorek~
"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _lIIIa_ _ _ III_ _ _-Itl.- - - - - -......

wzrosły, i~ 'idąc

iśla~e:n wł6kniarzy należy zażąda45

:wych uchwala:

wołania,
więkĘli z111arli

pawszacb'

i
Wycofao wystawione żądanie 30 proc~
80 proc, pod podwyżki i wystąpióz żądaniem 82 proc,
WYŻkI,
'
Termin odpowle.dzi .wyznacza się na.
Nad referatem wywiązata sle dysKuś,ia, : dziell 17 b, ID, .
poczem przyjęto jednogłośnie :następującą 'rezolu
O ile do tego terminu żądanie te nie będą
cję:
' zakceptowane zarządza się strajk wIoski, a o
Ogolne zebrane pracownikow tramwajo
O ile do tego terminu żąda.nia te nic będą

tak

alaa- ~ udenuer~a,

l'o"!Jooia,

·i1~el a·et··'r'.
. 'y.

.... ,...

i:

.......

~ ~- TeałrmieJski.'

... .
16 lipcit alre zrze~
szeń::robotniczych i intelegencji "To 00 naj:::
ważniejsze" Jewreimowa z p, Wiśniewskim
w ~li komika.~ i Tallskim W roli Parakleta,
Dziś w .poniedziałek

Bi 11i iogra'fja.
,

Głównego

wydawnictwa

'

Urzędu

Statystyc~nego.,

, "

je stan,wisko 'W świecie artysiycznym. NieUbłagany
urzędnik wskaZUjąc na to, te jest wielu htclzi, co si~
no~~:zywa pod miano artystów. ,?olecil pa,na De aha.
dOjł~śĆf że m6IDi prawdę. RzeźbIarz w n1ągl.1 trzech
Qodzin uleDit z gliny statuę. symbolfzui~c~ "biurokra,.

si'e przedewszystkiem róinostronno~cią treści, jak
wskazaje spis gJ6n:m)ich diiałów obejt11uią~y podzial
administracyjny, ludność, rolnictl.no, reform e roJnn
przemysł, spółki akcyjne, komunikaCje. handel za~rfl
nic~ny. cen:Y, krodyt, skarboWość, ,wvmiarspr'awie
dliwOści, szkolniotwo, czasopiśmiennictwo., zlł1rowo

clf-, poczem zostal bez dalszych trudności ~pus~ezo
n}' do kraju. Wypadek ten wy'Wo/at. duż~ Wesolo§~ W
cJę i repatriację, wvniki wybor6w ( plebiscvt:w. Ta- . 'Ameryce•. a reprQdukaj.a posązku. \11yobrażafąeego "bia
blice niekiedy.bardzo szczegółowe, oparte są na ma rokracjęH, rozeszła się w tys'ącach e~zemplarzy po
terjsle urzędowym i co r6wIi :ez podnieść należy, do- całych Stanach Zjedn. i przynioęta twórcy pOkatny
do~h6d.
.
prowadzone wedle moznoścido ostatniej chwili.,
t~OŚĆf wsp61dzielczość, statystykę

Oką.:z:at się zeszyt 5 (marzec) Miesięcznika

· .1tat)'siyc;:znego wydawanego przez Gl. Urzad sta
, t1stycZllY pod, red~kcją Ignacego Weinfelda j Steia~a
Szuka. Zes2.yt ,zaWIera rozpraWę Jana Piekałkiewir
C!t8 p. t. 'Prace ł zadania Międzynarodowego ,Insty,tu'Ul Statyst91!2nego \'" dziedzinie statystyki skarboWej.
· W'Części tabelarycznej obok innych dzłaló"" umiesz,c~no rąi~dzy innemi dalszy d~g, stat:ystyki wielkiei
wr~not'd ~iemskiej (\\H~jewództwa warszawskie i lódz
ki e) :'Wif~,dot110~cj o pr')dukcji naWozóW sztacznych w
P4lJlsęe, o~'az 'dal.i3'zy ciąg statysty li i WyznanioweJ i na
rod(,)w9śdo1Alej na podstawie spisu ludności z dnia 50
wrleśnia1921 roka (woj, Iwowskie~ stanisławowskie,

emigra-

-i

e

HISTERYCY J RftUMt\TYCY WINNI
TATUO'Wl\C~

świ.ała.

. §) Pe~ięn amerykański lekarz 4oszec;UdO prze

hium, stanęła obecnie 54~Ietnia wdowa po naczelnym
lekarza Bandrela, z powodu stałycb, niebezpieczn-ych
dla Ż,yCi~ obrażeń cięlesnych, zadawanych przez

"

s~pi1ką

'

.

ł'

. \

PO~ TORA

CA.La NonI.
donoszą: Skutkiem

KOLOROWA

BAWEŁNa.

§) W prz-yszlO§Ci ustanie potrzebtl farbó'wania
bawelnv - otrzymamy ją prosto z ręki matk\u'stary

wszystkich kolot ach. Już dzi~ w różnych k')rajack
kolorJwa bawełna. Kolor nie zależy .odgatunka .af!i od warunl{óW kł!matycznY(Ju. zaleź-v, 9Q.:~Y"
łączna!. dd ft&.tun'ku naSlOn. Taka kolero_a,. pSi:W,etna
jęst mocg)iejsza, gdyż wiadomo że farba, oslabhf'nftk~, nie plo\\1ieje I może byt prana w każdej -woiizfę.
We

roś.nie

j

l

II

krwi i\1zmocnfEm"i~ orga-

§) Dzienniki amerykańskie
katastrofy automobiloweJ· musiał się 12.. letni lr",in~
Weiner podda~ amputacji no~tI. Chirurg skł'C.~eUmu
szczęśli~ie praWą, nogę o i j pół cała, lednakże' rodzice chtooca postanowili zażądać odszkodowania od
włfl.~ciciela automobilu. Na rozprawie sądowej, sędzia,
u~nając słuszność pretensJi rodziców, skazał ' wla~(!ł.
clela aotomob Iłu n'l . 23,000 dolar6W odszkodo\\?ania.
Działo si~ to oczywiście \\? N. Jorku, gdzie katdyt!O
S-ty ąbywatel POSiada wtasne auto i . gdzie dziennie
okOto 100 ludzi pada ofiarą katastrofy automoDilomej.
Jakżeż dobre są nasze dorożkarskie . na pół~Iepe
szkapy,kt6re z braku O.\1sa nie są wstanIe rozdn·
sić nawet jednel porządnej ..• żaby.

.'ną rozprawę prof. Ludw,ka Krzvwickiego, analizują ..
, C'ąkr1tycznie spis ladności z r. 1921; dot~czone 4 kar
· tO,~ra~y Ha'stroją W)inlk~ spisa. Zeszyt dwunasty. za...
· Wlera m,. in. dokończeme pracy Wacława SchmIdta,
. ~.Qenęz.ie prywatnej rosyiskiej wlasności ziemskiej
... »>.b.' guberJljacb wileńskiej, grodzieńskiej J mlńskiej,
'rQzpr8wę Tadeusza Janiszowsldego o' handlu zagranfe~n}m ,RzeczYPQspoJitej Polskiej W pierwszem p6ł
rf),~zu1922 rolqr, óraz dokOllczenie statystyki szkol,.nJ4ztwa:~p(/)w$i.echnego według szczegółoWej ankiety z
,t.,sZlt.· 192Q 1,21.
.
:(;Ikazał się zesz:yt 3 imarzec) Słatystyki Pra
'fły,:mlesię-tiznika '-Wydawanego przez Gl. Urząd Sia·
tytSt~cżn;ypod redakcją·Edwarda Lipillskiego.' W tre
~ci ,~'\Iffaea uwag~ artykuł EugenJuszd BudzJszewskie ,śmierci tego męczennika niemiecKiej Ksantypy, okago.tt6rY :zdaje sprawę zwynik6w ankiety, J:lrzepro- zal0 się, iż ciało jego przedstawiało się 'jako zupd'
, ,wa'otQuejprzez Gl. Urząd Statysto w sprawie budże .. n:v szkJelet. a na Wiela miejscach spostrze!ono sinia
, .t9w'rod~tn1łtzędniczycb i robotniczych. AczkolWiek
ki. RZf>czoznawcy lekarsc'yorzekli, ze małżonka lego
~~Pt\ttj1'Jtla,njeznacznej tylko 'liczbte prawidtowo pro-. była z natury bratatn ą, chciwą, ~ale normalną zap,elnlc
r.wadz'ol1ycb ksią.Żeczek rachunkowych, artykuł do pro.. istotą, .Sąd skazal J ąna pl6ltora ,roka mi ~zieni a.
wa,ba~()ciekawych Wniosk6W, Ważnych zWłaszcza
. STATUa "BIGRQKR1:\CJtu..
W~;Z~ląz~u. z. pąlemiką toczącą się co·· do .metody obli
4%agia wugstp dro~,zn:y prz~z komisję do badania
~§j Ameryk'8ńie . robią te~8ztr'u0rio~ci imigran~~łiu~ .~szit~ Jdrzymania. W,ladomości'. o. rynku pra..
p rlilg nąc:v m , dostaę $,l'ę do-ie:h kta j~. Znakomity
, "n,a.ch, l1'iłrto"Wychi detalicznych, umowach 'zbao." to~,.
rzezbH~rz Deaba z Rio. de Janeiro przYjechał z żona
~4;' placach' j zarobk ach,', strajkach i lokautach
do N. Jorku, leez zO$tał 1<I?ra~ ..z inny\mi. emf9rant~rłl:l.i
'lJtn~&:il\' eałotłCi, obejmującej c:aloksztatt zagadnień
zatrz:VtUany na EIIi~I$la!ldł\.' '~' ·eelu:"Slil\i)·iera:z~.ti:i;ac"ttf~'w
;:~Iiy: if '"~en. .'
,
..
's~m~~ei :osbby, 'celu p.r~b,cia; ł1rodk6w . ntrzYąl{lpi.a,•.
".~r\:~,·
. but )atałY:$.hiki , ',Reec~yp:.()spolittj . ·P.ls1tfel. umi. eJętno~cl oz:ytatl1a i pi~ania., ~tan.a l z..dt'ó\\lia.. l rÓt:~
l:alQl(
': a.:\I•. J~. ł 2~ część lI. Wydana przez· Ot. nych fnn:yąhc;>koUczno&1cl, kt6r:emi się Unteresują ""ta;"
tl'$tyczny draga część statystykiOd~ntlcz~ dze amerykańskie. DaremtliepoW0ty"'a SIę ~~s~o ..,
j",

dopływ

ILE KOSZTUJ,E

sado\\fa· odstonit'ł. straszn'Y obraz
rzadko spotykanyc-h stosqnk6wmałZeń skicll'. '
OslmrżOoa jest kol>ietą wysoką, dobrze odży ...
. wiona, mąz zaś iej b:yt człowiekiem ,chorowitym, znaj
dUjącym się na progu starości. przygnęb lanym j wyniszczonYm bezl,tosnem postępowaniem ~ony
.
Podczas ~dy żona jego, nie ,żałowała sopfe,m1
stroje, ani na jedzenie i picie iw śPlzarni miaIa 0.1Orzymie. Zl1pasy źYwnoś~J,nieszczęśliW'y jej mrż n t
otr~Ymywal nawet kawall<B chleba. FJzycżnie był be'
bronny i męsial często chyłkiem, W tajemnicy przed
~o~ą, kapOWać sobie ·kąwałek chleba .. 'Ta ,Herod-ba·
bał ~leczOretn zamykała go ,.nieraz na dłUgie godziny.
w zimie zaś trzymała go na mrozie, na balkonie. Po
RoipraWa

\

silniejszy

nIzmu.

nią męzOnH

•

SIĘ

l"();-)a~ia. że tatCIowanie 'się dzikich miał. tae:ze-J wzfJlfł
IlV leczt)icze, aniżeli dekoracyjne, foboidyeznę i d. t.
Tatuowanie chroni znakomicie przed reuma~zmem i
chorobami nerwowymi. wH1,olując przez nakł6manię

LEKARZ Zf\MĘCZONY 'PR2EZ ŹONĘ.
§) Przed izb~ karną sądu krajowego 'Vł Mona

,'.t~r,ilopoiskię)·

Jedł10cześnie wydano r~nież zaległe zeszyty 9
t 12 IIh~sj.c3l!II'Iika Statystycznego z roku 111'biłęg"$',u .. · Płer~szy z tych zeszytów za wietą obszer

s!?ołeczną,

W'Stapąeh Zjednoc~ąnychzn~Jdc!ef!'lY. biylą. pa~~lnę,
111 ErliPcie i ,na . Nawal brsnżomą"
Ghlp~(!h:-'ł'o~nte tółta bawełno, .w .!r!djąCA szara. \\1 ~

w feruęzer~oną,

.ludlni(),je! ·Ka'lt()Unj91.i:~ęilonli~·.~ir!~.'J·;M~k:~~ku cz'arna.
. t>r~Y:iPQmtłc~' kr,~~O\i'\e'~'ii,a'!,i.::m(1),~a osi&ld.Ia,a1!
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· tudel'lt·'Uniwersyt•. Jagiel.
S

~pełtla . . zmiana
programuj

ęll

artystyczn crll;'
•

ru·

.... tyn()w~i1y karep etytor•. przyj-

,Jt,lie J.ekc]e

na~si,

(u,

chrze~4i·

#~======~=:;~::=:~=;!łjan). .Zgt~~zenla ~. agministr.
"RozW,oju pod '"M-skl-'
'.

"4449~2

skJep~wa,z

." . . . na,

wyk

§ztl'ltcemem 4-:- 5 kfasowerr'

z kauclą 2COoOO dą.r,estaaracji.

Roklcińska 56. TS'1Utepotrze·
b/na alaźą(s, umie~ ąca g-otować

4450'-2

Rzą dca rolnik ka~wgler z 8-10
letnią pratyką p08ztJKrqe po'
i

sa.dyod zaraz pod og61ny kierunek: lub dyspoz1cję.Oferty
aoa ;,)Rolnik" do\ ROzwoja.
.
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'.'.1

>

4560-~,'

'

'Maszynę do .sZ)2cia Bergieni
s~rzedam. Wl'adomość WI-

dok lVUI.. cje
.:' , ,

,sprzedam

piętro

]achruk.
4447-~

2 motory 16-12C

koni fabryki Perkun

dyna-

mo maszynę, waJki trans~isYI:
ne i t02:yska. Wiadomość J obe)

rzeć

elektrOl.1?nia

ID

Taszynie.
4457-2
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ospodarstwa, 'ogro.dy\ ,.don ~
miejskie poleca Klai.bo,~ Blef rzYjrilęposąCię -jako
lę Błota. poczta Clele.pou:llSf ,: ." ni.SrKa. W.'P~~wat"ym:1 d()ilJJU t.~ck,a »~lenęzagabila pasiBydgoszcz Jan Kl alPor.
Ul,.Fabryczna lt m. 19.,
pott memiecki, wyd w bo~
,
, ' " ,.'
,4441-2
dzi.
, 4440-2
4466-2
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przed tekstem I w 'tekŚ'?le 1300 mk., ta tekstem .. lo~o mk. 'lW czaj"" 500 m\<" l(Itśrod drobnyoh 1000 mK. nekrologi aoo, mk"Ko'nunlkaŁy 1000 mk. la wiarSl milimetrowy ,tub lego m/e'jsca
bna ogłos:zenje berternlInowe 150 mk. za wyraz, duz& q,tery 1500 mk dla j)O~·~UKl.ljących /lraoy 10,0 mK." naJ,nrlieJsZIJ oglos1.&nia 1500 I1)k. Ogłoszenia za'lłiejscowe 50 pro,o., droUj. ZagraniC
pn:edtekstem dla. ogłoszeó iJodl.r~I~na n~ li ~amYf za, ~ekstem 5 lam6w. ĄrłykU!y biel Ol iI 'lOlę 1\1 e honoral'J u n u N1Ż!\ l~e d'lkc)~. ta P91. )ł!.tn9. O910alani l oriYj nuje slą da god~. 3';'61 t pOl
t&rJMll(l\l\flWYCł';odz8nIBogł/?s:t&nadmłfilstraCJsm& odPowlada.'K,aitlanowa. lOdwVt:<i /)J()V'H.J)~"'7 Ht.( l o o j hillnilll Hr )ll'tli,'':'p ~lvill).,i'Hil
~OZNtll" llOl.na za:nal1lll
~ • ahfil"IC1HW 11 O. lafnrsktC!l() ul. Zamkowa. Tabe.łkowe , fantat.YJne 50 IIfOG, dpof'61.
• ,.'
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