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Warszawskie A.B.C. amawiając . fakt
tajemniczego zniknięcia gen. Zagórskiego ~,:J
<l.'l.j~:

\}

Dzień za dzionkiem chyżo mija, a w
sprawie gen. Zagórskiego nadal głośno ,-'lo
rozmowach i domysłach~ a nadal cicho. w do
niesieniach i ustalonych faktach.
PO" kilkunastu dniach niezgłębionej ta.
jem'aicYt o której szeroko się rozpisują :pi~
ma na szerokirh świecie, trzeba postftwi'Ć ja
sno i wyraZnl'(! kwestję odpowiedzialnoścI
Za to wszystko co się w tej sprawie st:ł10

dz:ieJe ...
"Nie chodzi o

osobę gen.Zagórsk~ego.

z którYn1 nie łączą nas, jako pismo, i nary.
jakoobywateh Pailst\va~ żadne stosunki. Bv·~
może 1 sąd, przed którego obliczem miał sra t
nąc ;~ulotniony generał", stwierdziłby

w

W"Y

4

r0ku, że gen. Zagórski był przestępcą, n!ego
dnyrn. -\vysokiego zaszczytu noszenia munc!u
ru generała wojsk polskich. Ale tego ~ądu
jeszcze nie było, fi mundur generalski na Z"3.
'górskim jllŻ był. Czy więc ze stanowiska
zdrowia państwowego, ze stanowiska pr.~ł\'\-f)
"rzadności, ze stanowiska ladu i porządku w
Rzplitej - 1 O to właśnie chodzi nadewszy.
stko w tej sprawie --' jest dopolny~len;a.
aby generał wojsk polskich nagle znikał", ą·
by miarodajne czynniki państwowe po kiłb.'l

nastu dniach nie

potrafiły

nic konkretnego

na ten temat powiedzieć?
Jedno z dwojga'
,Albo gen. Zagórski jest przestępe~"
który splamił mundur generała, w takim ra:;:
zie cói to byl za dozór,ze strony władz.
który poz\volił mu ujść ręki sprawiedliwogci?
Albo~gen. Zagórski nie jest przestęp'
. cą i postawione mu zarzuty: są niosłuszne~ Vi
takim razie... pocoby uciekał?
Jeżeli stanąć na stanowisku pierws'lej
ąlternatywy, jakby to wynikać się zda\v:.do
i .o~łQszonego "w zeszłym tygódniu ur'lędo lll
doniesieniA gabinetu lvlinistra Spraw
'~oj5kowych to dlaczego~ się nie pociiłęa

Wczoraj rano

:0.

l

J'etana Morawskiego wczasie..~ walk. maj04a
Wych w zeszłym· roku. W 9bec takiej "wet..'
sji", nie pozostaje chyba nic innego! ;ak..,
pękać ze śmiechu l
.
Bardzo to zresztą wszystk(} piękne~
"
ale co z dochodzeniem? Ha, jeżeli rzeczy'1I
" vliścif;, jasnowidz .Zagórski już w czasie Z~
szłorocznych walk: majowych zaopatrzył si~
w "pełny" paszport dyplomatyczny, byc:: m-g
ieruwet na "nazwisko fikcyjne", tQ do,
chodzenie" będzie bardzo utrudnione i mo?'"
po'trwać c2asdluZszY. .
- ';

W"'Ostgtrrlej chwili rozeszły się'pOgltJ
gollczych, wyaln.

~ki~ iż na" skutEk "listów

nych zagranic~. zdołano już ustalić . obecno
miejsce pobytuge!l' Zagórskiego.

Oficjalnego potwierdzenia. tej
mo·~ci. dotąd

niema.

którzy

przc:z
s,vą bez~zynnośc um6żliwili ucieczkę
genZa~6r~kiemll?
Jeżeli zaś stanąć na stanowisku

drl..1:;:
giejalternatv,vy, to ... albo się rozuh1ie za d'.'
".2.0, co jest niebezpieczne, albo się nic nic 1'0

z1.lmie. co znowu jest nieprzyjemne.u

wiadn;1

"
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Sp.

łgnacy M:~flt9uffe! Zftlarfnagłe

Kielce 17 8 (teL wł)
Dzisiaj rano o godZinie ~30 zma.rł nagle w
Kielcach wojewoda kielecki Ignacy Manteuffel na
anewryzm serca, przeżywszy lai sa
Śmierć jego jest ciężką stratą dla naszej pań
słwo.wości, kt6rej zmarły był dzielnym i zasłużo
nym przedstawicielem jako. doskonały adminisłra
łoI' powierzonego vrojewódzi:w~.
.
Urodzony w :roku 1875 na Inflantach Polsk.ich
jako syn uczestnika pows"łania 63 r., ukoiiczyi gimnazjum w Rydze, wydział prawny zaś. na uniwersytecie w "Dorpac.ie. Następnie przez kilkanaście lat
był adwokatem w Rydze.
W czasie wojny ś~ p. Manłeufiel brał· źywy
udział w instytucjach opiekujących się uchodźca
mi polsk1mi i I niezmordowanie bronił interesów
polskich" na Inflantach. "
M

il

I

na anewryzm

Po przebyciu kilku

ś. p. Manfeuffel ,wroCił

lał

SłF88.

w Bolszewjl, w

r.m~

do Polski 1 ·odrazuzaJąl
odpOwiedzialne s'łanowisko· w ministerstwie pracJ

i opieki społecznej jako radca prawny; następnie
by! naczelnikiem wydziału"· prawnego w miD..
sprawwewnęłn:n.ył}h, a po. utwm:zeniu· województwa

warszawskiego :.- naczelnikiem wydziału a~
słracyjnego, a następnie wice-wGjewodą W~'W>o
skim.
'/Ił
"
W r. 1924 ś. p.Manteufilam.ianowano wojewodą kieleckim i na stanowisku tem pozostawał
do chwili zgonu, wykazując nadzwyczajną inicjatywę i 'Wielkie zainteresowanie sprawami społeczn..
mi. Ś. p. Manteuffel pozostawił wdowę l dwie c6-"
roozk.i.
Z powodu zgunu ś. P., Manteuila :hmkcje w0jewody kie1aekiego pełni ~iOOwojewoda.. dr. Kmebl.
IM

wego

do - odpowiedzialności tych,

'jego.

Ól~

,-

"czać, że do~odzeniew tajenlniczej sp~awi'
" zniknięcia geri. Zagórskiego jest na dobrej
drodze, skor:o tak blisko kół rządowych stojący "Glos Prawdy" przYPus2czal,że nawet
wyniki dochodzenia będą ogłoszone Vi ciągu
wczorajszego· dnia.
Tymczasem widocznie w godzinach
porannych "konjunktura" się pogorszyła. ho
w plsmach popółudniowych, również zbliżo"
nych do "wielkiego ołtarza", ukazały się. nO$
tatki przygótowująceopinję do... czekanh1.
być może, nawet przez czas dłuższy.
:A1etrzeba gOŚ". dać; Więc .przychodzi
nowa, iście "genjalnie" pomyślana wersja!
te gen. Zagórski" miał do rozporządzeni~~
pełny (nie inny - tylko pełnyJ) pas.zport
dyplomatycznY'l",J\Vystawiony przez~ .. b. kiero
wnika Minist. Spra-w Zagranicznych p. Kll

fł'J

,. ,.

osobę<"gen,

można .byloprzypus~~#

Tli.

ór kiego

nąi
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nia 1921

Czwartek, dnia 18 s
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Chodzi o

OD ZADNEJ P

htraszna katastr fa z winy drózlllka

nfj
f.
kolejowego"

.. M~rawska Ostrawa, 17::8 (aw)
szybko~ścią" samochod osobowy. .·Samocncd
Na· drodze, prowadzącej '/;,Opawy' d,"! zóstałlltenilnie rozcięty.
dwie części, ~
Jogtal żdarzyla się wczoraj straszTlakatastr\.)~ ',których ]edn~ zośtała odrzucona aż na o4!i~
fą. Pod przejeżdżający pociąg posples'zn~l głość20 metr6w. Tak szofer, jak i dwai pJ1
Praga---Bbgumin wpadł z winy dróżnika, kt·) saierowie samochodu, zostali zabici aet

na

tv. nie opuścił

rampy. -

pędz"c.~

z

wielk..ą

miejscU:

,ł1" ~

t: ,~;9<~:;;

'.,." . _

'ceora~ siolłąl,

7

.~

.

Złłnus został.,·prefAł,~..

jut p d
~iązywae będzie

.. _

Paryż

-~_ _

Ił

,; um:odu

_Ib.(błej

uprrzywllejowanlOo

lub

aą tłiemcy

8W'eD.tualnną nową

przyznają

FraaDji

taryf~

t,Ul .wy

pa,6;"1 gd;'lłr>WUlament franijUlki~ł!IJrw,~U nową

. bl'ffęeeIn~ "JWod upł'ywem t~u. .%t6f.fm
uakł..lllł

tell.~~je,

.

nych, . oraz ,poczt i telegrafów - .
Zaznaczyć warto~ ie' Ząłmłs 12!astuj,
urząd premjera poraz siódmy'.

W.

~wego

8IOS1mkn _ wszystkich niemal pmduktów
~~"~~. za obęcnlł francuską
minimalną

;n JU? skład swego rządu~Sam"p1'emjer Zailnispiastować będzie teki spraw,wewnętrz~

do-l
łat 1nzeWidlij~::~~Uw~ć Wl'll6'Wle4~ W

11o.s (pll>

~ ' " podpisany układ banb~..m~ w myśl tego układu,
1.~ PDJ~1ą sobie wzaielll~ kła..

. . l'8O

r

At$!1;f-:~tle8" (~wl ,
~O\vy prezyden t gabjn~u,C'~Zairrus, u~fa

'. . . . .

mytą

minimal

ta:ryfę, ustaloną

na

':rzecz innych państw.
. ·W1~H sł~ prZYZll1U1yOO. W&em~
, będZie mogła Ił" w okresie trwania układu
BBOt1yH~OWaDa tJlko zgomd,e z oficjalnym indek-

I l " ..' ~. hudowych, ~ gdy dla większości
"i~l_ 'łf)twGió\V
~ysł1J frPo~kieg,o, .wymieniU-

konweuCJł, Niemcy mb1lwiąznją się skon~
swe taryfy, wyrażone VI markaGh zło
łJdL." Układ zapeWDła całkowitą swobodę pada..

'\'Qol-w

sOliitować

meatuhanmlskiego w sprawie projektowanej refOT=
my eeblej..
.
Bez: wzgIęd!ą, . . Ut, czy mcrma ta będzie
.przepm~ czy Jde~ oba kraje gwarantują so·'Iih ~ ~IJ :ą.ajbal'tbiei uprzywilejowanego,
pęczyną~ąo odiJinią 15 grulibrla 1928 rOKuJ o ile kęn..
'W'eMja
będzie przedtem. anulo,w~a. Sytuacja
" .ob· lkyemyoh i' p:laWnyc~. ldatmlle,. 'doiyC74cę że
. gługi morskiej i uE'cznej,sp:rawy kolejowQ orarz
~węsti~· statków nkm.ieekicb w koloniach i kra. ,jach,znajdujących' .się pod protektOl'aimn tran-

me

,fIAISIdm•.G,IłłIrie' są

11ft zasadach prawa międzynaro
~Ot a ~~kroć :pa ~
pnyjęy,* w

Ostatruch koitwęn~h, zawieranych pod ęuidą
LigI .. ~. GWiad wejdzie wżycie dnia ..
'.~

,

Jknłin 17-8 (pat)
:Cała prasa ~ zajmuje się d2isi:aj
spmwą podpisania '~atu lumdlowego' ~.

_~ha.ncuskiego, .~teryzując. g.o·
jako. naJ·;~c.",~jejsze Wfd~ :polityczne pstablleQo oJiresu.

·

J'ft«. tJ'1k.o

~ Zei'ł1mg"

sk.ra~nacIOD.aUstYczna, "Dnl..

nazywa traktat eiężką})Oraż.'ką go-

Ide motywując tego jedMk dUładJlfe
~~. .i*O. gIó'W1liJ'. p1J.Dk,t· D.iepJ~QąuJe

~ i~~zą.

I'

~m: . . ~ ~J'sięw'·.u:okk11.

.
traktat

Basb'acja

n.a:;ZR i- ... ~_;;l,~Lv,,~a

zn::.nyplac

"Hay-:-mru: .;:ti' w l..tm~-li1i~ gdzie nie haczą~ Daolb~do nieszezęśUwYQh
wypadków
.. _ _ _. ._ _
LtsiIIil_ _
____

frekwencję, :prawi,,~Y nietłlooho.w.

. '''WŚZysWe bme'~rułłki' bkreślaJą
· lako ~ wydazzenie wstoSunkach poBtyczDP*. ·.~~o-DiemieoJQ9h,. '.,.-.suwające wreszcie
,caty s~ kwestyj, .ki~cta:W:3ły pow~dy do usta.Wl.CZBVc:JI, tarć i D.~dnialy ~losunki g1»Spooarcze

..yłÓrl.

,Iak~·.~·.·,~~

-, BerIJn :w-g

.•

-- Q{~f~,~nikóW'

(pili

Warszawa; 17~ (tel. wł')
niesiony został na emeryturę. z d.niem- 311.
W nowym dzienniku pex~alDY1"u Inj. m. W ten sposób przeszedł.w. stan spcj~'l:Y)l
nisterstwa 'spraw' wojskowych, bohaterskie!' $!l ostatni. czynny w armji generał broni~,
swohodziciel Wilna Lucjan Żeligowski, prze
Zara'lem w nowym ~'Zienniku pt.;r.;~
"S": ,'"'
na1nym ogtoszono nominacje na podporuoM-i
Ił
ków 405 absolwentów szkół oficerskich. W
korpusie oficerów piechotyprzybyfo 174 ll~
wy-ch podpOruczników, w korpusie oficerów
it80~ ~.
;yłB!Jy trybunał VI'
kawalerji - 63, w artylerji -- 108, w kotpu
............
:&ston, 17~ _(pat) i N'anzetn będą
tory k6ie)owe ł wy sie oficerów inżynierji . i saperów ~ 48, ~.
.Naj~ TrYbunał w"Bostonie ze, sadzać w powi~trze .1IlOSłY. psoby zaś pry~ służ~ie łączności - 7 f w korpusie oficer6w
·;~~,słęawe~~j.y ~słuchae przętnówie wame oazY.IDują pog.r6żki śmierci
' saperów kolejowych 5.
, Pozatem przeniesieni" zostali .;,.... w ple'
~~a ·obr06ey Sa<;co·i VaDiettiego. 0b.r00ca
Londyn, '17118 (ate)
chocie
podpulk.· Rajmutid Rad <dQ P.K.U .•
.jfiłlw~ilkłłkugotbłune przemówienie: '"
Z Buenos Ai~es dpnoszą· o nowy~'l
któr~m. sz~owo wykazywał sprzeczno4c zamachu bombowym,; spowodowanym ·przez BiałYlnstoku, w kawalerji podpułk. . 'szt~jbu
'ąktu':'oska.tZeniaj 'ootychczaiowego ~{}~~ obtonców Sacco i Vanzetu. Ofiarą zamacb·..l g('n. Eu~enjusz Rudolf Dreszer na stanó~'is'
wama~,d~
wDOwaia roBprAW padł dom dyrektora' policji
kryminatn~j, ko dowódcy 15 pułku l,lłan6w oraz ka p itłl D ,
przed Sądetl;a ~
SpraWCy rzucili bonlbę na ..balkon. eksplozja Vt.' acław Grudniewicz na .sfanowiskc refer~n
,
.
Londyn, 17~ (ate)
młsz~yła front budynku. Nikt z ObecDYt!h ta "rDepartamencieąrtylerji w min. Spl'4'\V
wojsk.
.'.
_':
NajwyZ-.ytrybunał w Bostonie pdsfu,
został ranny.
Prócz tego rotmistrz sztabu gen. SfR'
l.nnwil *ydaśS wyrok' w spJ;awie Sacco i V~łl
~
.'? zeW ,wnad~hod~cy P~ek. Ukazał 'Się ko. .
Miejski K-inemadograf Oświatowy
nisła w Krogulski prze:Qiesiony został sh·ibq~
,.1mmalkjttdYtekćjipolicjiwNowym. Jortm,
. Od wtorku, dn. 1~22'sier.p.ią;!19~ r"
wo 'do l\'1inisterstwa Skarbu.
' ,'.
.
'Kt6t~~'~:zawiadamia?i7 mnostwo urzędów i 04
Chluba kbtlłpall}i:;'a:iof~:'
.
Zwolniono pułkownika .Witolda Btil'!(!
"~~. ~ywatn1-ch ofr.zym.uje anonimowe listy.
W feU gl. ReinhoJd S·ehofinzęI -Nad.progr_
1":1 '70 stanQwisk~' .$~.,ą· S;OkEęgU' s:lefo~t~.
,J,,,; f!ro'źbami _
'\VYPade~ skazania Sacco i
. stadem Amundsepa - 2 akty"
d saperów.z równocz~stlem ~ddaniem clą IY:f
.', ~tVąnZeffl. :A1lWrzy'}istów ~apowiadają. ~f!
f}:ii!t~Q- Przygod a~~~;~~ą8~
SPOiYc.ii s~ęfa Dep.ł\;ftawęnty.jnżynierji
<łomkołejoW)!łllł. iż '!II! ~ ~gzekucjj Sa*
W pccse:&a.lllis(!h kina._eo~~. a.u~lcłe r~~łQfen. .
st<~~tW& .SPPł.\!-WQjik9""fe~ ,
'~.,
;_Jwi~'~.·bflllłtńsk",· traktat . . .

cII.owy '.. łdDcusko-niemiscild ma' Obowiązywać od
~', i.lW~t •
_ l k,wi.etąia. 1929 rolw. W
· diJ.iptjm oba . państwa mają' prawo' wymówienia
. .Uąktatuz..~· l-~n,. . Pozatem. -bak'";--";~ -
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Bko· Jm.

Koncowe ba'danie

ś
34..ty ,dzień.. rozpraw.

W dniu tbłsiejszym byli badani śWiadknwie,
powołani przez sąd wskutek wniosków koncowych
prokuratora.
.
śW•. , STEFAN CHENIKOWSKI. doradca teeh
BzU} w departamencie X ro:nnawiał z· inź. Tu-

dróż

ilo Paryża

kołe

lQOt]

iV· k'~asa

WDfKSZł1WYGRANE:. jJJ ,--

iaQkówq'

-,Iili'
:'J ' - - ' ..
25,000 nr. 6304ł.
'I"
I'
Zł. 15,000 nr. 151, .
Zł. 10.000 n~ry: 30722 102981.

Zł.

rachuJ!1:!kposłaPopiela. świadek

stwierdzaJ rez po

Banku Zjedn. Koop. był dobry. W sieI'pn.il.l 1924 roku sytuacja się pogo:rszyła
liszkowskim na temat dostawy gaśnic. Inż. Tulisz~
i· fundusze "Proteidy" ~znacznie wzmocniły pozykowslti krytykował firmę .,Tank'~ .i jej techniczne cje fiu.ansowe banku.)il&1k Zjedn. Koop. gwaranurządzenie. Inż. Tuliszkowski mówił, że ·spI'awa jest
1:ował ~a drukarnię _"Ars'twplatę należnośCi za lizgóry przesądzona, iż .,Tanku dostawy nie dostanie. . notypy. Jednakże· nArs" już pierwszej raty nie zaświadek
kow&łtim

był wyznaczony
wspólnie.z iDŹ. Tulis:Łw
na inspekcję fabryki "Zieliński" i "Tank"
i wówczas NmlOwa ta . się odbyła.
ŚW- ZAJĄCZKQWSKI. buchalter Banku Zjedn.
Koop.oŚwiadcza, że 11°-s,. Popiel ni~f zwracał się do
świadka o przelanie' 9O~OOO złotych 'ko~ta w Banku na konto Saksona. Parczewski nie mówił wyraźnie
nigdy świadkowi, .ażeby Owiec~i były
własnością Popiela, Natomiast razu pewnego Sak·
son w rozdrażnienIu powiedział:' ,}Dawno radziłem
Popielowi, żeby sprzedał Owieczki, lecz
'się u-

on

piera".

, PRZEWODN.: Cz.ypan słyszał, te pos. Popiel
był
akcjonarjuszem. "Protekty1"
ŚW. ZAJĄCZK.OWSKl:' Owszem, słyszałem o
tem. od p. Pompat w lipcu '1924 r. kiedy : pod nieobecnośri SakSGna trzeba, było uzysk;!C~ żyro-podpis
na weksle "Protekty". dla zdyskontowania ich w
Banku Polskim. Pomput polecił mi skierować' się
w tej sprawie do ~opiela.
Następnie św.. Zajączkowski wyjaśnia, li na po

c2'ątku ~tan finan~{twy'

płacU

i dlatego Bank

niądze

te

musiał
uiścić tę smnę. Pied.m,l{arma "Ars" zwróciła.
Nas'tąpnie światięk od.powiada na· szereg Ii!
łań ze s'€rony biegłego, ppłk~Staszewskiegc wspra,wie pewnych pozycji' buchaUeryjnyeh Banku i
,JProtekły". ;Wyjaśmeua ,,' te Dic
nowego do sprawy nie wnoszą.
Po ukeńczenlu ba,dapia świadków przewodniczący odczytuje zeznania mjr, Te31ara, które stwier
dzaią, Ze, stGpa życiowa, gen.. żymie:rskiego w Pary"
~u była bardzo skromn~,M:ir. Teslar ma neguie
możUwoŚci zrobienia_ ,-przez gen. Źymierskiego paw
nych oszczędności. Kfud:y gen. ~ymierski był w
Paryżu
jako zastępca ązefa administracji armji;
mial do dyspozycji ~~hód jakiegoś przemysłow,..
,ea francuskiego..
Gall.. Żymierski taprzeeza kategorycznie, aże
by miał ,w Paryżu do swej dyspozycji samochód.

później
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Liclne oiiaryw lndziaeh - Straty
Ryga, 17~8 (ate)
ziemi w prowincji Fergarta,
_w Południowym TurKiesfanie, trwaloz: przr.t
wa:tn~ przez cały dzień wczorajszy. Ogółem
zarejestrowano 130 wstrząśnień
podziemnych. W mieście N amangan 500 domów ru~
nęlo w gru'ly,250 jest poważnie uszkodzo.·
,nych. Ofiar.y w ludziach oceniają na 3f;-~:)
Tr2ęsienie

Zł;.,

14846 87Ul~

3,000 m.. 44183.

,.

Zł.

2,000 n~y~ 45856 49252 6ę296.
Zł. 1,000 n-ry:10665 16343-2Q()383306442739
69227 80997.
ł
'

50811

ZIł. 000 n-ry: 33329 37543 40504' 42182' 433s5 ·'48887
54586 86170 872'24 'S8402.,
Zł. 500 n-ry: 1250 5495 11631, 14458 1ąoo7 252M
26272 31405 32490 35424' 41885, 44136 ,47990 48556, 49137
53875 5,gSG5 66587 66902 717429547698344.
Zł. 400 n-r",.: 49'255204,,7172, 94911047110702
11316 11358 12260 12704 13004 13755 14016 18437 18702
20797 22944 29892 30451 31005' 32921 34619 35412 36Q25
38382- ~9178 43136 44261 47300 4794248626 53477 53967
iJ4011 55H5 63239 63613 86237' 69199 71259 8t186 8397:i
8€?814 88927 00268 90991 92494 92853 94758 9707997111

97809 100321 101128 103957.'
,
Zł. ·300 n ...ry: 914 2089, 2331 2735 3450 3998 4371
4733 5741 6487 6683 6746 6759 7195 7891 95419676 9946
10071 10169 11301 16377
22775 25240 26568 27623
32311 32708 331Q6 33236
·40022 40894 42801 43136

18598 19127 19291 19950 21691
2792028645 2971330076 31275
34941 36686 38955 39624 89850
44889 46944 48020" 48371 49418

502~3 50640 50917 51210 51517- 51857' 51863 53139 53505
53854 55365 55416 55599 56162 56399·56522 56801 5829l
58319 58666 59378 59508' 59633 5W20, ()0487 60882 611&
61509 62385 62871 6310363304,64778 66453 66511 0087S

Z kolei sekr~tarzsądu' kpt. Serafin. przystąpił 67119 67630 67839 69376 69546 69660 69749 70065' 70515
w t.1a1s:1ym ciągu dAl odczytywania dokumentów.
\ 72143 72440 75532 75701 7~ 77919 78306 '7&181 . 82681
h'

MiL~gJ' N3ma~IJ"

Zł. 5,000. n..,ry: 21089 31551 69597

Pos-

Popiel otrzymał z banku 0która ' to' suma nagtępnie obciążył.a

zł..

Państwowa
- 7: dzien.

83182 83490, 83727 84900 85274 85333 85418ą5Ri7 . 8632i

87003 87252 87830 88125 88455 88585 88673 89214 '9059ł
90626 91398 91400 92t)38 9'&006 93S2Y 94918 95060' ,0053f
97599 98393 98431 gS810 99331 102934 103092 1~311a
104735.

e 2ńanie.

ze: ci8ftpiąc~btł!.
Ba,;, odciski

obliczają na,miłjon

rnbli

za bitych, rannych 80 os·ób. Straty
zgorą miljon rubli złotych.

,

pełooamJ'ihljradykalniejszy środek

zł.

wynosz~

lVloskwa, 17::8 (pat)
ziemi Vi N amangalne (T[!r
kiestan) trwają w dalszym ciągu. 1500 do ..
mów zostało zburzQnych, a 3500 uS'lko'lzoDych.
Trzęsienia

r
Tsang-Tso-Lin bombarduje

Zdezorganizowane .oddziały

ank;n.

południowe maszerująbezład·nie·'

na Szangbaj
''I

, .' ..,. ,.

i

Pekin,

17~

(aw) ,

.1'

Al'mja północna Tsang~rso:::Lina do;:
szła już do Wu~czau, które zostało opan:)~
wane. Z .Wu~Czau, które znajduje się nad
rzeką Żółtą naprzeciw Nankinu, rozpoczęła
artylerja- 'Tsang~Tso-Lina ostrzeliwanie Nan
, kinu.

moralizowane oddziały armji południowej o
puszczają w popłochu miasto, dążąc bezł1l:;
dnie w kierunku
Szanghaj.
Wskutek działań wojennych Bnja kOił
leJowa Nankin::Szanghaj zostąła przerwana.

na .

f.

Vi obecpowaźnych strat,

wyrząd7.o,
',nych działan~emartyler ji, Anglicy rozpoczę
'li ewakuację miasta ze sw~ich obywateli u~
'mieszczając

ich na pokładzie' stacjoDOWft!:
nycb w porcie pancerników.
:'
W N ankime zapanowała panika. Zde
W

,

I

'.

.

I

, "

" s ' ,.

A

•

lilie

K.szaa gospedyni powinna' się przekonać o tern że

I

'

' d I
N!:!i!=':";~·2b'

'

'- 7 r

,

ząacć

'ęl,n"l
2841......

"mydło

do pranIa jut najcszc. zęd. n. iejsze
m g09podarstwie de.mowem przez ~,.~oją
'WY8okq ZS1urtość najlepszego tlnslcza
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Pekin, 17::8 (aw)
z Szanghaju, iż z polecenia I~
władz angielskich dzielnica
brytyjska w ~
~
Szangha:ju została obsadzoną przez wzmo..:,
~
nione oridziały wojska, celem zapobieżenia
zaJśdonl, które miały miesjce w SzanghaJ'.i 11
(fi
~,
w czasie walk ulicznych Da wiosnę r.b.
Donoszą

Gl I 2

'P

Rd'WDiet polecsm
krem

ekutku.jąc}'

. ~l

15&1

.:;'.\

,G'

N}-

.7 ~!

Kin:-=Ludawy.
Przejazd ~4. -

Dziś..

,

.

li!i

Dzij.

S PrzepIękny dramateJ!Oty"ny p.
,p Owi ad ź Król owa
i,

J.B

W roluh glÓ\tuych

Ałh~e

Terry i Le:wis Stone

~'~.'
~ CeńY m~ejle: Wdme pomszednie nc W,SZ1stJde

'Wit

I~
t:\ '~"4~"':

.

seause. zaś .~ SGbotę. nied&ielę i thfłęta od g.
1 do ,5 po p81..1 m~ ,eo g~ li ID,5O gt.
UJ m, 20 ~r.
~-~------_ _ _ _ _1I I I iI!I I I1I !I I lIlI1I I I iI \ł
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~'"- ".~ sprawa. generala Ztlgórskle

,

. ' " tej ,dlwili ani na trochę nie wyja~ś·
Ma 4 ~iademośći o tern że władze są na
, - . ..uciekiniera" lub że widziano go tam
l~ g(tzieindziej, są to tylko fantazje i wy::
'• .,.S!y "porterów. i, histeryków, żądnych sćn
.li. Do tej chwili nie znaleziono najmn=cj~
,~ śladu po generale.
Jff
'
'Ymna sensacyjne gwałtownie ,~łi(,~
M!DOft ,,' czytelnika fe gen. Zag6r.ski 'l~
~ zagra.nic~ łub gotuje się do
~łCie-ezkL
zestawienju głosOw g,azet sanacy~ny'ch
Dajlepiej uwydatnia się ile w tych wiadomo;
. ~ ~ prawdy. Otóż niejaki p. Mat'cb:;

',0

~Midd redaktor sanacyjnego brtlkQVI:~' z Ka.
łowie w "Głosie Prawdy" z całą pewnością
'hierdzilł Z. widzialgen. Zagórskiegq dnia 11
'hn. w Laskowieach na stacji w drodze (ł{:J.
~kef.Natomiastpułk. Z. osoba "zupel,
godna Z{ł.ufanią." również kategoryc~D:e

me

'.~

na

łamach ,,11. Kurjera Codzienn~
W ~lu 10 bm. widział gen.
Zago!4I
,~wUkopanem u Karpowicza ot~~fI
tłe'go. gtÓnem mężczyzn i kobiet.
P ozate:n
"Express Poranny" doWiedział się że geg~
Zigorski znalazł się w Suwałkach. Nie nale

"10" Ze

Xy' pominąe "Głosu' Prawdy" który jUł prz~d
~ dniam.i . wi~iał gen. Zagórskiego TfI,
,P~ienniilCach. NaturalnIe wszędzie "d~~E\
tiwł tytko w dro'dze zagranicę.
{J ~ fkle plOt-ek Z pism sanacyjnyclie
,",'d w" dotychczas stwierdzono?
(J)t6ź dotychczas s-twierd~ollQ~ te
u.
.Oinieule gen. Zagórskiego
odbyło się Vt·
'.,,~ ~Wny dotychcus niepraktyko,var.y;
>~~cfsób",'Ac\VięQ w "przeciwieństwie do in·
_cih wypUszczanych na yV olność generałów

pełnie inwigilowany. Co to znaczy? Czy to
karygodna" opieszałóśćtktórabv dowodzH a

r

ze

i=

t.
.D.K. C." donosi:
z niepodauiem w kotuuni:ll

~ związku

,?

'g_~! )aźwińskiflgo, Mal~zewskiegQ,Roz:lO

~tt,o~~egogen., Zag6rski został wypUSZCZfl
.~,.'~ Pfłcd' l"łfu!trte1l1 u marsz. PiłJludskitlgo. i
'łotadtQ. bęz' załatwienia zwykłyoh formałn~

kade oficjalnym nazwisk of!ceró\v, któr~y
na dworcu wileńskim mieli poinformować ~e
nerała brygady Ostoję-Zagórskiego OSpO'
sobie zameldowania się u min. spraw' woj~
skowych, jak również z niedotrzynlanien:
przez warszawskiego komisarza obietnicy po
wiadomienia opinji
publicznej do sobory
wieczprenl .0 losach gen. Zagórskiego,. utr2Y

·~Wtił, jak:PQdł'isanie pr~ez generała zobowią"

a o':prfdor••owemstawiennictwie i

",

pod '
n;ił'*;:;;ł~ZfiłCia tlo wiadoffioSci ffl~tu Iwol

," fltepia.

~ :,~gen. Zegot$kim było inaezej. Gen.
~a.go;rgldego wywieziono z wię~ienia w Wil.,

',:Jłe, i,.spod~łewan{e· wypuszczono na wc!.
a'Ość na Krakowskiem Przedmie'ściu.
Ponfldto wU\dQtno jest że -6skarżonyoo
;~,ct.aących~d śledztwem, wypuszczonych •
~Wfę~1enia ·Medzi się, (inwjpiluje).
..T,go.Bje o$ies~k~no zrobie z genera,
łami, kt.orzy nie ~n$jdowałi się pod cięzkl·!·
zwołnl6nO

z, więziema gen. M.Mfi'

.sBS:1lłL 'WJA)D~U UGóJUm.I,

," "

m,u1e się uporczywie wersja, nabierająca w
.~ chwili prawdopodobieństwa, że jednym
z ty'~h~fi~er6w nie był mjr. Weada. Wyn:
k~ t() rowrueZ i z tego,że p. Irena Zagórska
~o ,t~Jfą~ 'G!ug~ ajenta..
. 6tahmca 'generała, pomimo usilnych starań,
. ';~~w~ klwig&cji,p<!tokga: me mogla dotąd uzyskać rozmoWJ ani wi~
.gen'R';z~ pd w~zeemu ~ fi «kenta się z majorem Wendą..
~ęzł"
":-r
~"
MTUlug tej wersji po Ptzyb~iu pocią~

leli'

Za~·. kt6ry nra:f,

ukrytyV

gu

Ba d~or~ec wileński W·

\\'arsuwie polfłlJ

&miej był ~y VI więzieniu. któremu eono gen.ZagorskJemu s by oddał swój hi,;
nąłej~ ~ _ _ rH.fl.it* ~'. ,dl ".~EJ. ~Gen~ Zaiórlkl, ~rzp

.

o.·

do teJ propozycji. W wali~ce oddanej na bagaiznajdowały się przygotówa,_
ne de druku pamiętniki gen. ' Zagórskiego.,
Do gen. Zagó~skiego zgłosili się dwaj Qsoti..
nicy, któr~y podając się za upełnomocnio,
nych, zameldowali się rzekomo, jako asysta
do chwili zameldowania się gen- Zagór~kje.
go u min. spraw wojskowych,o którym to
~ameldQwaniu generał by:l uprzednio z~wia~
dorniony.
f' '
Obydwaj ci osobnicy w towarzystwre
. gen. Zagórskiego wsiedli następnie do 6---0.-"
sobowego samochodu. prywatnego, kió"!
miał odjechac w kierunku, Mokotowa.
Z powodu "je'dnakże
nieobeC~lo~ct
min. spraw wojskowych w Wft,rs~awie ,VI so~
botę i w niedzielę, 'njktz oficerow w B"l"·
wederze nie interesował się tern, co się staio
Z gen. Zagórskim. Dopiero Vi poniedziałek
na skutek alarmujących wiadomości praso~ ,
wych,wład~e' przyst~piły do poszuki wanta
gęn. ZagOrskięgo. Tem się tlum~ Czy, że w
chylił się

władze nie
zebraw-":;'
Jeszcze odpowiednich relacyj, nie udzie,
lały; iadnych odpowied~ił
Obecne milczenie wlad~ państwo~"Ycb!
2'aJt)wno wojskQwych jak i
administ:r4cYI;
nych; tłómaczą - jak się dowiad-ujemv z
wiarogodnego źródła - energicznem, sled'z;:c
wem, mającen1 na celu wykrycie dotychcza'
sowego pobytu więzionego
nych osobników generała .
Jakkolwiek spraWa się przedstawl~1
stwierdZić naleiy, i;e oficjalne czynniki nit
nje wiedzą o ewentualnem porwaniu genertb
la. Je'7'eH zaś ono jest faktem, to doko!lll;
nero zostało ~rzez nieobl~czalneiedIlostl;i.
S2·Y

~ewsldegoÓs&oZtto~c władz była posuniętatak dilleko, Ze nawet szoferem auta, lrtorc
~~en.pnywiodo z dworca wilenslOego ii~
".bOt@łft;~1~IIj,.ł ajen~ ,ołicyjny, mał4tf=~

1\:i~

został

poniedziałek i wtorek

mł~.

Gdy

bow-ał obawiac się

odpo,v"ledz,alnosc! to w
takim razie dlacz·~go się ukrył.
() niedbalstWie władz wojskowych, czy... ł!Q
, Otóż odpowiedzią na to pytanie mO';:Q
innego?
być tylko przypus~czenie nos~ące nąjw~ęcej
A teraz zastanÓwtny się czy mogk\ i cech prawdopodobieństwa,- że do
Uki·Yl.!1a
co mogło sklonić gen. Zagórskiego do' ucielil się gen. Zagórski został namówiony. Podoh,
ezki względnie- ukrycia się.
no w związku ze sprawą gen. Zagórski~~(J
Generał Zagórski został
uwięziony wiele osób stojących" do dziś dnia na wyso"
pod zarzutem" nadużycia \vladzy V,T ce1acł,
kich stanoWiskach moglo zostać skomprowl'
ciągnienia zysków osobistych.
Trzymany tó~anych dlatego też tym osobąm ~aleiaia
prze~ przeciąg piętnastu miesięcy w wlęzie~
na niedopus~czeniu ao rozprawy. Możliw"
mu przez ,cały czas kategorycznie twierdz H więc, że te o~oby :t'aapelo\vawszy do uczw~
że jest niewinny i domagał się
szybkie~G patrjotycznych generała,
namów;{y go .!f;I
stawienja go przed sądem.
ukrycia się i ukrycie mu ułatwiły.
\Vide cech prawdopodobieństwa nO$i
Generała Żymierskiego oskarzonegc a
po(ł6bneprzestępstwa do chwili
rozpta wy tez przypuszczenie, że pewne osoby oba wiat
nię wypus~czono na wolność i z więzieni~ ły się pamiętnika napisanego przez geJie!'a',
się wszedostawiono do sądu; tymczasem w stoSUii.~ la w więziemu, a znajdującego
ku ,do gen. Zagórskiego dochodzenie musi a:: czach zostawionych przez generała w \vaUz.
lo nie wykryć , obciążających go dowodb fV ee na dworcu.
jezel~ po bardto długiem i żmudnem 4]ed.,
Wszystko -'- są tylkO przypuszcz.;n{a,
włe ~decydowano się przywrócić mu, 'wl';I .. a 'jednak zdrowy rozsądek i logika
mln.v1'i
noSć. Jezeli więc gen. ZagÓ1:ski nie potr7e~
te przypuszczenia są najbardziej zhl~ioll.,
do p~awdy.
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węgiersklejp'artji

(lCarespondenc)."łasna

komunistycznej.
IlIRozwojua')

Budapeszt ,w sierpniu 1927 roku~
w tutejszym świe..!\e
politycznYlJt wywołała, wiadomość o rozla'
mie wśród komunistów węgierskich, Do r()~
łamu doszło ze względów moralnych, a ra~'
cze} uczuciowych) nie pozostaj1\cych w żad,
Dym związku z zagadnieniami
pol~tycznej

pewnym czasie IrmaMendel wypuszczom~
zostqla z więzienia, komuniści zgotowalj je{
entuzjastyczne pr~ylęcie i, nie
zdradzając
swych zamiarów, po\Vierzali jej w dalszym
ciągu rozmaite czynności partyjne. Po pew~
nym czasie partja komunistyczna Węgier
wysłała Irmę Mendel do Moskwy :po nowe,

dok~ryny ko~unistycznej.

instrukcję.

Wielką sensację

Bezpośredni~

przyczyną, 'secesji w· szeregach
węgierskich, było

stracenie

komunistów.

zasłuźonej węgier

skiej' agitatorki" komunistycznej w Moskwie.
Cała ta sprawa jest wielce 'charakterystycz#
: Da dlą

metod ,'komunistycznych i rzuca ja$kraweśwfutło. na walory, moralne nobro'il,
eO'\Y" proletarjatu.
Stracona agitatorka, jedna z najgorH,
'~~zych działaczek komunistycznych
,Da
~ęgrzech, nazywała 'się Irma Mendel. W. fI)
ku 1925 zosŁała 'przez policję węgierSką art'!lI
Iztowana, bowiem istniało podejrzenie, i~
brała udział w pewnym spisku komunistycz~
Qyln;, Podczas przesłuchania aresztowana. ~
~awiła częściowo niektóre tajemnice, ,parfYjne.
Sędzia śledczy, ktory Irmę
Men'dei
przesłuchiwał w jej celi, razu pewnego pr'Zez
p,omyłkę wszedł do celi sąsiedniej,
gdzie
siedziała inna ,'komunistka. ,Katy Haman. P'~1
~i~~aż ~,c~li" panował; półmrok, a atesztan'
tka siedziała na "pryczy ,odwrócona plecami
,Cło drzwi, sędzia nie za.uważył pomyłki i. hę
Cląc przekonanYt -że znajduje się w celi Irm;~
Mendel, odezwał się: ,jA więc, Irmo; skorl)
. ~lJŹtyle rzeczy, nam -pani 'powiedziała, mo'
gła by mi pa.ni dzisiaj odpowiedzieć jeszcze
:na kilka pytań"· Katy· Haman natych"
miąst po swoim zwolnieniu z aresztu PO\vy ~
sze sl-')w~l sędziego śledczego zakomun~ko~
wała kierownjctwu pa~tji komunistycznej.
Komuniści węgierscy postanowili,
Irma Mendel,która, jak na podstawie słów
Katy Haman sądzili; zdradziła partję, za
czyn swój zapłącić musi' życiem. Kiedy po
l

1

~o linji kolejowej Łódź-Kry nic~.)
~ Pośpieszny?

..:..... Tak.
18,151

a.-

-Dziękuję!

•• ~Trzygodziny. Dzisittj już nie zda.:
ly. POjedzie jutro. Zeby tylko zapamiętjć:
osiemnasta piętnaście. '/\ jednak... czetnu
vje zWyczajnym? Oszczędzać; ószCZędZ.ł ~
ptzedewszy~tki~m'

-

'H

Jeszcze raz bardzo pana

przeprał

SUlm.

Jaka jest różnica pomiędzy kuderelll
a zwyczajnym pociągiem?
, - ;Pociąg :zwyctajny zatrzYjnuje się
nft każdej~ stacji, Kurjer tylko na niektórych.
....;,.. To wiem! Jaka jest różnica w ~.

poszczegolnymiczr9ęka~

ras o oz:r :win.J.

iI'81l1ula

.Głos Cod~ienny" przeCftał wychodzić,
Slcullła ~'ekreła prasowego.
;tjr,glaD. NPR 11Gb OoIdiz]enmy" n~' WiYtrzyma.ł
wmrotOlllej. faili kIom1sIk'a$ i, represY'j, pr~, z
dlni ostatnich. Nrumer wtcmkoWl1 t~o pitsma diQ
IIióal c:yJtelnikom Q Zlalwieszemu , w!yd!ruwniJctwa na.
ema~~y.~zyny

mwies2JEltt1ila

ltter.Yl~}je ,~GłoIS, QodIzJ;eDiDJyl. jaik :oasł.ę;puje:

W W1aOOiIlikacll
nowy delklret

nrurz,ucon.Yic.h

:pIl'IIlISO!Wy ,prialcy

~

nam pnzez

DaiS'Ziej

naJ.Ę'lZy'cl-a

DOO moł.emy.
.
,
Nie IIlOŻemy pazosilOO ndeml!eitnymi, bo 1.
karMy gros niemleżny ulegla ktOtnJfiskaJcitel a plj'gm\,.' do Was Koohani Czytelniby nie diQlcfuoc1zi..
16 kQnfislklM; jest rnJJa,rą te z' oora.nej daio
gi nit:; oohocaa.liJśmy, że w.ypOlwlall1aliśmy sąd na$z
U'~wa:rci-e

nycli

'te s-taJWIaliśmy VI QlbroruiJe

pokJrZiy:\\rd\zi)ro

IIIDCl10.

Postan'fJlWtiloniQ! ~~UJbić DJ8S klQiIl.f]sk.adJami
,~l90tni p!Ołdkm1ehilatazs" b~
cmjność, W~
~Y1JilaĆ aby Was t~m łatwiej zdooył.ylch praw
PL'l!&baIWi<ć, i ClZyui!ć z Was bEmiUlS7iDJą li bezwolną masę·

WalIkę naszą !pod!~ętą

!!y i w jE:j O!brc,llIiie

d)ecn~

w imiIę interesu pra~
de'klrety umęmOO1i'~

wllają.

W ty;ch WIa/r11111lkialdh Wyd3iwni'ctWlO ,,&liasu

biletów?

<

p;f-niądze! ...

- Co?
-Kupi pan

do

rozkład?
4ja.bła! '

, D113./teIg.o

,

OłdJch~ .wzą'Ś

lecz

,;Żegn;ruj'cie"

nie l'lłÓWi~.ć,'c,:
,.Do widooenial".' " ,

li'aJkt pawJylŻSlz,y jest dfosta,teczmte jlasIkffa.~ 11łusbr'.uc;~ jalk bolesną jJronję ZialWie/l"a, n8/CIzelllY,~Y
kuł OhO,VFliJą2'JUj<lJcej u DJaS ustawy 'pr.aamvej, gł{)$~ej

te ",pra,S8 Jest wolna".
'\l'.; tY'ch W1all'IllillIkIbledną ~: AS-

~t 'tak dJrIa.i.Irońsikich śvodków knebilo.weID!ta ',Ń-'1
JaIk NI1:liUJ1'a prewencyjna SlwSOIwana za ~;ar.
rr.oodlzin Z2:wj.ru. W ŚlI'lÓld OIgr.anilC!Z:eń tej cenzury ~
ts1mJaJa iedtnalk j;, TOZ'Wi'lała się QlJJecnie ZJaŚ;wSlkllJł.eIk
SlY'Ste~u repl'esyjnego wyp4Jsau..onBgI) w od!PowiedUie
śrofd,!d '7.aH.kf zni€irDliilemi ~wi orgwnami k.~
~

l

m"llmile.

"_

Czy ta" be1Jwzględna, wa11ta ~ słlaWleni dir~
'wlanem wyj'C1lz.ie iniJe:jarllaroon i tym co stoją ~
i(')h plecami na dlo'hre - mO!Żlla mieć ~e WIfłt
p'li!wo,ś~.t His.to!l'!ja i <'łlośwti!adczenilf} wci~~" te

p:raSla w w.a8JkOOh
MWIO.

taikliJ~h mwsze' adlnosD ~

-

' ",- ";""f,::r ,. ··,,·'Y"'~"'~~,~;

- Cenybilef6w dodatkowych ki1SY
trzeciej na pociągi pośpieszne wynoszą jcd:>
ną czwartą część odnośnych cen biletów na
pociągi zwyczajne za pełne
strefy po N!O
kilometrów, ceny biletów dodatkowych na
pociągi pospieszne klasy drugiej są o pl-ę~1I
wesjąt procent droższe niż klasy trJ:.cc~(';.
-- Dziękuję...
... Dodatko·we, pospieszne, zwyczajlle
odi1osne, to}loprocentowe strefy! ZW':1f ji) .\ ,li ~
T rata'ta , trafaia zrozum - że go. Przez
czterdzi/~ści pięć lat nigdzie nie wvjeż1tżalem,
naraz "kurortuU mi się zachciało! Jak to wol
DOŚĆ, swoboda ludziom V\r głowie przewraca!
Siedziałby w \Varszawie; miałby świętyspo,
kój, wypoczynek i pieniądze. Djabła
tain

Idź

Ood!zi.e'nneg.)'* muslmy cblwilQwo m",~eśi6,
UWl3Ji2amJy to ,;aloo ,:protest przeciw, nle, spraWiedli'Wemu ookretowd pra.sowemu po!tę];,lo.
nemu ~ ooa.y ogól a. utr~jącet:I!iU, się
dzięikJ. UJPOoolWi wy,n.nhltów ~ądz.ą,c~h.

,

spełniać

me

Jakób na urlopie

poglądów między

mi węgierskiej partjlk~nlunistycznej;jz',ikh}
rych niektórzy w ostry sposob występł?~laii
przeciwko taktyce Moskwy wóbec towirzj .
szki Irmy., V·l rezultacie jednak 'z..wolęJiDjCl
f;silnej ręb" pozostali w większości, ';w:rrt.,k,
iostał zatwierdzony, a po kilku d~iach, l!nlq

' ,Mendel w Moskwie stracono. Obrońcy, ftt
Jakiez jednak' ,było zdziwienie dziel.. my Mendel postanowili jednak 'z c~ynll,kie.
ne}" 11'my, ldedy na dworcu' w Mosk\\tie ~o· łownietwa w~gierskiej partji kom.unistyc$nel
stała przyjęta prze~agentów .GPU., ktOf'Z;Y: wyciagnąć jaknajdalej idące kOn8~kw.encje
, zdumioną' townrzyszkę natychmiast odwie'iU j zgłosili w tych dniach swe oficjalriewyst'ł
do więzienIa. Sąd sowiecki skazał lrmę, Men pienie ze s11:onnictwa komUnistycZhegó~',·:N!.o
oeł ,Da pośfawIe ooniesień komunistów Wf(' zamierzając jednak
reź:ygnować z daIszt,~j
gierskichna karę smerci, poczem wyrok zoc: dZiałalności politycznej_ sećesjońisci załoiy,
stfł, prżesłany do ,zatwierdzenia komunistom li nJezwlocznie drllgą. partję komunistyc~n~,
węgierskim. W Budapes~cie odbył się "drugi ktor~ Jak słychać' Moskwa będzie
t6wn1-0ł'
sąd".· Podczas "rozprawy sądowej'< w Bud8.~ p,opierac~
,
<\,
6ela Talaffi.:
peszcie doszło jednak \io ostrej
wymiany

ze

lian .Marek.

1'1

-- Moze jasnie hrabia kate sobie .btJa
ciki

oczyścić?

•..Hultaje, prożniakii Ma' byc

.,b rzt

w Polsce! Przejść nie można ?eby nie z(t{!ze..
pili. A 'żebraniny uczymy sami. \V kaid!\, n~c
dzielę w każdę święto .. A ta szelmutka jakie

to nóżki wytrzasnęła I Miód~ jak Bogako.
cham! Prościutkie, łydki dobrze wykrojone,
w kostce rasoV\ra. 'Cacv J••• Uciekły człówiekn$
wi lata, uciekły. anL się , spostr~egł kiedy i
jak. Piąty krzyżykI A rOD1aasik z taką, C('?
Pieniądze, tylko pjeniąd2e miec..• -; m~ś\ał
pan JakÓb.
. ,
- Ile we zmiecie na 'dworzec? -...,; p~ita
dorożkarza.

- Dwie złofówecżki" proszę pdna.
'- Pojadę samochodem~~e tan!~J. '
'- Samochodem?To paD tłołirod1.i(·]
gazet, nie czyta? Jeszcze nie wlecz&-, a j \1 ~
. dzisiaj ~rzy katastrofy' były!
-- Jakie błMtrob!~

14

..l

I

!

j;

'Jećia ł korpusu
"WIIId',.go korespondenhł •.RozwoJu'.

,hodu IO-cio

. ":J.J'~l1.ie 10 vriecZÓlr odb"yl si~ :rłłJu,t
\1
dziak~,~n. fiowbora Muśniokiego zakQńcZtOuy tań

z

oom~ ~t6tf pnooi~ną.ł

się dO ~

(moo.

kesztę

dIl!i~ poświtęco:l:lO

wtedz<iniu miasta. PiI'IZe!Z .:uezestni
kÓIW 2j6;fzdru.a WiecJZorem ~td!wnó • . w ogJrO
ctme &il''ąard-yńskIT'm gdzie.

odibyłJa,

~

Powrót

la' wschodzie~

potpisam.i SoliJq.lstwa i z.akoń,czenie mo
.
Z Łodzi Ufa uroc.zystość tę wyjechała delreg3.Cja
SbolWaI'~yszeni!3. DQlVY'boiI"C'Zyków ze sztandtairem
czele z p.p. S. Micherskiill f L. Kroppe

r~~joo.na
c,zyst(,ŚCl.

na

~wau

pt) i~ 1at3ęh

DziŚ d~ 18 bm. z Katedry w Siedl.ca~h o go.
dlZindtr lu.. ej ~ Wj'lI1Uszy pochód P'l'!Oćesj1ooaJ.ny z
CllIdlownyrm .otb,ra.zem Mamki BOISIkiej dIo Kooema.

Dma 10 lipca 1875 roiku wskutek carskiego roz
kat~J: Gen~ał Guibel'naJtor Wwram'WS/k,i bt. Kot~ebue
~ }~~ile oddania ~tLoaJa "r~~ka
tal1dk1ego w Kodnin daIWniejszejgub. $ie~kdej
pod .zarząd wł)adzy. drucJ:wwnej . pmwQlSiliawnel," i jedno:c:tl:śriie tistmięcia Cudlownego Ob(['azfU Naj§wlię
tsz~jMarji PaiIIDY i pI'!&gwi~z:ie:tJJiR Go WlrWż Z liiclzne
mi ~1IJtanm d!o JdasztJOIru w Częsi:loohowie.
W r. 1916. w czas1e wojny św.i1a.t!Ołwej k-oŚ!ciół w
ffioidnilu Wtr6cl1 do ktat-o Uków w r. 1919 ZaIŚ. tlOstaM,
WItIliowiClla palt'afja kiOdeńska. CudlolWtry oibraz ~
c.nie po~a na. swe miiejilce skąd przed 52 :Laty.
został wyWiemony.
Om1lOIWny obraz }J'r.Zyw:tetlilJi'.lIO.' VI
roku
ub. z e~ęs~y do W.aJr~\lY. Tu po odn()!W':i.enim. g J ;Pfzez!pOOtf, R1lftilootwski~o zootaJ: umieSZlcoontv .,-dtwrw ~plioy na Zamku KrólewlSikim pmy
Rtilłrylttl. O!tl~wiloo1e były , Msze ŚW. w Cizasie W:ręOZle''':
,ma pu-a6\1 . Ił; , PJ~ezYJdenta Rlzpld/tej biretów K'8ANllyna
lWt. L~fiH·ttitu iHl>()udlowi. y.,r ID. maju rb. Ouoo'wny
~M. l~DlO w j~ z OOQZ!Ily.ch
OIItalrz.y

koneu

d
ń
do

Kodnj'3f'

na.bO,z~iIBtWa ścią@aj~ce Nczne' ~esze wi~YM nie
ty1lloo x· miasta. ale i z Qi1rołilc, W cz&.twcu rb. C.udIo
wrni]! Oli! a'Z przewieziono do Katedry w Siedlcacll
g1dzi.;O {lbeenie Qfd!b~ywają się od 14··go bJll. czterodnio
WIe rel(jl~je proiWadżone ptzei 00 Oblatów :Misjo!
l1JaI'IZy. Niepoikalanego Plo~ia..
.
Dnila 3-go w!rZeŚniJa o godrz.. 9-e,j . rano poohód
W)yruóz~"; z 'terespola dnia 4· WlI"ześnia zaś CudownYj

Obro,z \V"lliesiooy 'Ż'OSitanie 00 dawne swu1e b1d'!jsce
w' K'DIŚ"iele Ś\y. Anny w Kodlniu gWZiie P." swnie
uroczystości

.

rostan.ą· zakJOil'ic~()ne.

Na dzien porwtrotu C.udownego ObraiZiU ma tam
];lfI'zyłJyć :f. •. Prezydent RZlplirej j przy tej ~~noŚ
Cli udIe\k.vrtlje odzn.alkami orderu PQlonja . H:estalbuta.
30-tu Tnitów ZIa zasługi na polu w8.ll!ki z CtaiOOtt~
Wt ~szys~il{,h ~OOCi~aoh. ~d;bie się pochód za"!
trZjflma kŚlęZtL BISkuP.I· tlid~elae :będ~ !H3000m prtygo.
towa.v)l rr $aikrame.ntu Bie!I"ZllOlW6,nl.ł3..
.
B"eŚc:j.ół w Koooi:u <Jtbjęli Vi posiadlallli'€ 00. dnia
15~ lł~oabr. 00: Oblaci któ!t"Zy przybyli dJo ruskli
\v r .. 1B~( mkladajl:\iC' pierWiSZBt !!YWojtł sfediżtbę w K:ro
tOSlzyi1.1P w Wielk-opolsce. Dziś ma.ją 6 klasztlJ;róW 'Wj

tej łi~z'bie 2 świątynie jedną \. MWr!lro\yicaICll?t. 192.: ('d2l1fłiCza.ją źaś obetcme \"'l Kodhitl.

jUż

od

~~.~,
•.,.,~.·~•.~._
. ..~.~
•.•.~...kB~I.~~·.O.dID~·lay.w.a~~"~~~~"~~~.OW.~~·"""l"""""~~""~"~~MM~r~...'~
KsięZłlR Mdiw~:ni

jest

z

administracji dobr księznej Mdivc\ł:
ni !Chateau de Rueil
........ SćraincourtJ WP.
Francji otrzynlalismy poniższy list:

Szanow~yPanie Redśkłorzel
.
W prasie zagtani~zD'j ukazała się myl

Z

niego zadowolona

Pola Negri, urod:tiła Się w Lipnie VI 1~7
toku).
2) swiadectwo rOiwodowe z 1; t. Dąmti.
~kbn.

3} oficjalne

zaświadezenie,~e

na Vłi~domoC§c o tern, jakoby Pola Ne~~T
miata zamiar rozwieść się ze swym męzem
księciem Mdivam. Wiadomość tę powtórzy#
kprasa polska.
Jako sekretarz Poli Negri czuję się VI
obowiąźku śprostować tę mylną

wiadom6ść

Negri jest bardz@~:zcm~
sUwa ze swym mężem i o roz'woGzie niema
mowy.
Nadto muszę zaznaczyć, że zanim Z~*
walIo slub cywl1tł~,'llil!r Mercier z Serall1lł
. couitu ISeine etOi~eJ źaźądał , aby lnU
przedsta wiono następujące dokumenty:·
1) w pełny~wf:pisie I1'l:etrykę urodze,
Dla Póli Negri (według której okazaJo sl~, Zt'
.i

wyja~nić, że Poła

c

f' .

L-,

Słynna

~. wlefJniniste~

sp rawiedliwosc i

Gaf

~ymał pt~~d kilku dniami ory~inalne po'
4ąaię~

#.Niej'aki •. Antom W. z TarnopC)~a
. " ..~gQ~ o .zamknięcie '. go w więzien ł 0~
Ni~ )1O,ełaił wprawdzie ładnego przestęp"
5twa~' mczem Dł@ 'zasłużył na. karę.~ PrzyWioe
~ iO.,;4Iotego...p~,;
,
" ..., iI···W.-lI I- yV~ ·H 8~mał~

.

2'onfĄ, aj,ćłe' to' było' jedn.el1ł pasmem ciet;t
pień. Chciałby tro0h4 odpocląć. Nie mas{'
jednak miejsca na Bierni, gdzieby nie dosięg
łagoręb. małżonki~ Chyba trlko wię:lienir.
Tu, za kratkami, kończy się władza żony i

tu czeka go ukojenie~ Gdyby tylko p. miWt
sfer zechciał go zam1mąt§ ch~ by na jeden
lOk..•. ,Im dłużej. źreg~ temłeRiej ..

\

polska ~ ~u, . której imi~
,itest w oaijjym ŚiWaelOO ~iWIa.nym..

młody ma prawo do uiyWańtll

z.ml_ _

tyfttłu ""C!1iG"~

zęcego.

Dopiero po złozemu w merostWie
dokumentów zostal zawarty z,viążek
żeński.
Powyższe dane wyjaśniają De~~pc.as'ra\1
n9ść różnych pogłosek..
Z V1'8wdziW'ym szacunkiem

Leo2old Br~~ński.·

nlo
Koniec karjery'
Policjamiaśta

Franklill County (stan

miała s~częśUWą rękę, udało jej·

nnnols)

sic
schwytać jednego z najnłebezpieczlliejszych
batJ,dytów, nieja.kiego Cbarleya Birgera hetszta wielkiej barta.y przemythihówalkoho1u,

eła

m

,.

.

'bandyty,

Irg

"'~. 119 innych· młasractl Sf.Zjednoczo.;
żadnyth wyja'sfd~ń.
.
Tak np.w:~r.1226 w New'Yorku prl Y, nych przeciętna statystyka D1ordersf\v za 1,1
na :R.::łztle 100 .
padło 5,1 mQrderstw na każde'100 tysięcy 1926 wynosiła 10,1 mordów

mieszkańców ~~~ZY: to, że tych morderstw tysięcy ludności. Poniewaz conajn1:ńłej' poł.')I,
agółem dokonan()'\:V~roku w NewYor# wa ludności Stanów ·miesżka· w· Askupleni~cn
który prowadził długi cżas bardzo' . zśw-zię;' ku z górą .500).;, .~. 'sama cyfra dla Chicago miejskich). z cyfr pow~ższych wynika, że w,',
tą walkę z inną grupą przemytników,
.
wynos) już 16t 7;4Li miasta St. 'Louis (ską1 r. 1926 wm,iastach St.'Zjedńoczonych poi
.
,. Birgera oskarżono o tO l że ranił p.0!i~ pochodzi Lindbergh) już 18,6, a dla Detroit pełmorlo okólo6 tysięcy morderstw!
cjanta 'wystrzałem z rewolweru, poczetn be~
bronn"ego zakatował na śmierć. \Vkrótce po.
tem zlecił on dwu członkom sW'ej bandy" by'
zgmordowali również żonę tego policjan~a;
tiln rozkaz .bardzo szyhko.·został wykonany.
J3irgel' został aresztowany właśnie w ChWIJ!~
gdy chciał. namówic dwu młodych chłopa~
. ków, by za cen~ 150 dolarów zamordowali
burtnisttZtl Fl'anklin Cóunty; ten zawini! Wf:
beć Birgera w ten sposób> że podejrzewano
go o sprzyjanie. iDhej, konkurencyjnej ba.:),,'
dzic pt~emytfiilfów.
. Ta zawzl~ta wojna dwu band przemy.
tniczyćh, p rowadżona
była przy
pomocy
hOmb, karabinów .nlaszynowych, zatrutych
kul, a nawet samolotów. To też dwaJ towar·zysze Birgera .skazanj zostali na .dozyw<:t1:=
nie dężkie więz.ienje, pode.zas gdy on g.a:!n
dOstał

wyrok

śmierci;

--li

dochodzi potworneJ' juz wysokości, bo .25.3
na ·kato.ę 100 tysię~y mieszkalI.

mo~derstw

$

,

Od trzeeh leti!iedzi

W więzieniu

Dziś cały··świat zajął się

bardzo s)?tawą skazanych komunistów, Saccoi VaD.zct:
tiego. 4 ponjew~d: WS'lyscy o tern tylko m~;
ślą. by w jakiś sposób pomóc im do wyra:
tówania się od śID.ier9i, ~ięc nikt nie pan.'lje.
ta,J że w więzieniu VI Chicago siedzi jnn~~
skazaniec, nad którym wyrok ś1)1ierci wlsf
jua od· Jat trzech.
Człowiek ten nazwiskiem Russell Scn~,
z Raj.zu~ełniejszymspokojem myśli o Swy',:,Il

f

...

-

SprawY'5ądQwe takich

wielkich sk~~
,Nazwano g()) ~,człowiekiem,które; j
])i~lY lildzkich; jaK· New York czy Chica~Q~ Ule moźnapoWlesiĆ".Bo też czterokrotQi~
bard~o często konczą się tak obfitym spl# jak podają 'dZIenniki, był on już trzy ĆW!eCc1
.sem zbrodni, jak towłaSJ1ie miało miejsce z do Ślnierci, lecz w ostatniej chwili nadcho.
Bitgeretn.Teraz skrupulatne zestawienia cy~ dził rozkaz wstrzymania egzekucji. W kwiet
Itowe urzędu statystycznego St. Zjednoczoll niu 1925 t~ Scot skazany żostał na stJuerć
nych wykazują; jak dalece
rozwinęłll S1ę ~ zamordowanie chłopca aptecżnego. Zup~l~
tam przestępczość. Cyfry
nie WYlnagają nie niewiadomo, dlaczego wyr6k wówczas z,~

te

.
-.U.!.5.-'
- ..
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . .u.
w . . . .~........................................

wdszą sp<JiW1te kl1rem. po.rłlrety· Jn."Ól-a
o:f:iceu'\()·\vie no,sz:ą nadał b.a CIZapklaell
literę F a ophijapub1itczna. ZfłJclZyna OOIVlliZ:banXłIzliej
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Innym razem kat m~ał już się za:biera4'
do wyprawienia go na tamtenśwtat~gd~
nadszedł do więziepia list; w którym
brat
skazanego, Robert, skazany od dawna' na GG,
/żywotnie ciężkie roboty
za pomaganie. w..
morderstwie, zez'nal, że to on sam, nie Z~§
Russell, zamordował' chłQpcaoi Było tpwyraz,
ne oszustwó, niemniej jednak Seott uniknąl
stryczka po raz drugi.
.
Za trzecim razem adwokatom jego t~i.
dało się Yv sam czas wyS'Wląć .sP!ąWę, .~e.
Russel jest szalony, nie odpowiąda W1ęC,'Z~
swe __postępki. Wohecte~o _~anikn.ięi(lgO ~
pokoju dla warjatów,zauważono jediiak~ c~;\
prawda po kilku mies.iącach obser~flcji,
Russal jest zupełnie norU1amY~ Ostatnio Seot
Jowi rownież udało się W a~iwn.f_: j~: sp o=,
-sób uniknąć wykonania w~roful' CiF~~;1J.fVię~1
. t ą kole jkę,
w().b ec t ego na pj~
/ '~i~,'/
j
Bo s~d naj.yryżs~y stanu; IJJh;1qf; "Msftt,~: .
oowit, że c~as wreszoie wyjaśfli«liłl&!)licct6
jest odpowiedzialny umy~oWQi:;A StPlł;,kt6.,
ry czas pewien byl aktorem icc~~tQ, !l'1ł:!Vl!llJ
role sk;azanych na śmietć, tak się '.W~~
pół zartem, pół serjo.
,
- Już tyle razy urn-łetałem na; ';Ini~..
ie prawdziwa śmierć nie robi n:jl",,~~Q;litd~
nego wrażenia.
J
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ubogiego a p,raeowitego studeniaJ

Mlooy student ... UDJil\ViEn'SytetU w R:zymie siludjl1jlJj'J oOroitQlogjęprz9Gialdlywnł oołmni glOd!mt1aJm,j

w biIJJCQteee watytkaooldej. .
Pewnego {'n,zu roźHJClIa.1 ksi3,jiJld
napisa.n~j

mtłlto

ruJJa;nej

pn8Z. Emila FaillriEir de Rew:isa.
lakież bylo zdlZliJ\vieitliie stud'6u.ta kiecLy ultwo
l iZyWszy ksi~kę znalazł kalrtkę następujBJcej treści.
znal&ZIC.a tej k;a;rtkJi llg!łosi słę do są;.1lU i
zażą(ia

aktów L. 162.
Rzym 5 lute'go 1784 roiku.

'\'o\iiad!ca Humunji jest· dZieckilem
wyjatJ\cl~~ Zidrowem i nigdy d~d nie COOl'(}W1M.
. WtW&· dWOma języksIDi z jeiLnailrową l~f;woooią ffiÓ-
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na,jwyżs.z;ym stopniu młody
do UNJędu, gdzie. po
prz,ejrz t·niIU Qdno.snych .aJrchiwów dorwiedlTJiał się że
z{)'Sf;łXłwlaś<Cidelern .ogromnego Jl1j8.jjĄ'Ilktu oszac~
go na SU1IIlą 8 mil jonów lir6w (4 miIj. zł.}

Zafieikawiony w

chliOlpieC' udał się nat)1lClhmil8!St

Student nie cbJcWał wierlZlYć własnym QCZlO'm
ale tl1'?~dllik wytluni.acz..ył mU .t(;. oo.ł:.ą hlfisto'rj~.
'V 18 'Wie/k>u tył w Rzymie uooony Emdl Frur-

brierdte~ ~ ~
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własnogefł\

Builr-,}na. Obtaj :p!l'IZlyj,wcM8 ~yli fW/OO"eg ~y ł
pootC-owali wsp61lliil8.
1
Pcd koniec swego 2;~. de:QelWlisa wytd!al
ksi4żkę którą jedna.k. óW1Czeslla kr~yb prtZtyję1A
oo!'112.0 nieżymliwie. ZnioohęclOlllY
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Prz·ed 8!WOj~ śmiiie.mią !i1leIt.yl wwz.ędzie test&'
ment w którym romiaIlQ!W'M 8);l6dk()lbł€n'ICą t~o· rzle
wtieka który przoo.wta dIoIJ.dadnie jeg.o ks.i.ą;ż,kę złe
ŻlOOe. w Bibljoteoo wa.tY'kJa:ńsik]ej.
.
!{~1l3tŻik.a leriJałpna. pólikaJch i n.i!kt {} nią nit'"
p~ł. Dopiero teoorl

odkiry1:

ją uiOOg;istudent ~

lony szper&lClZ biibljotecmy i: .S;tał silę spailtkob)ere~
OOJpołD':mianego
uczonego..
Pytanie jOOlmik!'Jt'Jq. odIńa.lezienie 'besta.mentu
pF'.zIyniEf.'le stud,mł/olw:i. ~j~e<~. który od 150 lQ,t j -
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_ Wełlł~g rozporZĄdzenia. min. skarbu,
Ustaw"
P9iyczącego szer"';kich sfer
'f,połcczen;twa,
wg podatkowych udżielajll izb~ skarbowe i
urzędy; pQdałków i opłat.,
.
, : ...• -:. .;.t - .'.
•

skarbowego do lat 5, a ponad 5 do 10 l!lt. prawidłowych ksillg handlowych,or~,w WI
za zgodą prin. skarbu~ bez ograniczenia su'" padkach stWierdzenia' nieprawidłowego kon.
lny, ·2) !1arowuje grzywny bez względu Rll trolowania towaróW i względnieniepra'WidłQ~
sumę, 3) umarza zaległości .... z powodu nie- wego sporządzania
wykazów· ... towąr.Q;y(i
ściągalności do '1.000 zł. Uprawnienia od" podleg. niż3zym stawRom podatkowy'm~'\U.
rębnych urz~dów opłat stemplowych istnie lą względniając jednak obecne ~tosunki .gosp9 a
cych tylko w większych miastach są an~dQ' darcze miri.isterstwo skarbu na . ~a~ie
I. Podatki bezpośrednie.
"Wydział II isby skarbowej załatwia giczne jak urzęd6~ podatkowych w zakre- art. 94 ustawy o państwowym 'podatku ]?t'lee
r
spr1\wy~ 1) umorzeń podatku przemyslowegQ sie podatków bezpośrednich.
mysłowym upoważnił () prezesow .i~b: ska~łj~.
Wymienione ulgi przyznawane są tyl, wych ł wyjątkowo, o ile ~hodzi o wymiał
do 1,000 zt.. 2) .umorzeh pcdatku
dochod!
do 200 zł. 3) rozkłada na raty wszelkie z.a!e- ko ~a wnoszone do urzędów podania. Poda< podatku od .obrotu za rok 1926 do zniźe1'.lfa
"glości podatkowe najwyżej na 6 mieslf(t;:y ne sumy należy rozumieć bez kar za zwlo- 2 proc. stawki podatkowej do i proc.' pri~d
. siębiorstwom handlu hurtownego,· w wymie~.sumy 30;OOezł.· 4) odracza je ną.jwyżej kę i kosztów egzekucyjnych.
rzonym załączniku do art. 7 ust.'lwy,astęp
p;8. 2 miesiące do 30,000 zł. 5) bieżące wpta::=
miesięczne i kwartalne na podatek "prze· . Podałek obrotoWY może być zmniejszony
ostatni nawet w wypadkach nie ptowadteni's
prawidłowych ksiąg handlowych.'" . ;;. .. :,c.
n'ivslowy oraz przedpłaty na podatek doc4o~
z 2 proc.. • 1 procQ
dowy bez względu na wysokość sumy ocl..
'Nazssadzie przedostatniego ust~pu
. Zniżka ta moze być stosowana tylkc
rllcza na czas do jednego "miesiąca, :zaś roz· arf. 7 usiawY z dnia 15 lipca 1925 roku· p
na 'skutek indyWidualnycl1 podaii··:płat*i,~~~9
idada raty na czas od 'dwu miesięcy.
panstwowym· podatku
przemysłowynł, po. uprzedniem stwierdzeniu niewątpliwego
Urząd skarhowy
·podatków-j opłat: przedsiębiorstwa hurtowej sprżedaży . trat;ą <.~harakferu handlu hurtownego przez-·nacz~1.
. '.. ':.
)rozkłada na raty wszelkie' zaległości w prawo do Korzystania z ulgowych
stclwck Ilikow urzędów skarbówych.
·Zniżony na zasadzie niniejszego podł.
p6datkach bezpośrednich na czas najwyzej pOOlltkOWych, a podatek winien być obUczo
3 mies .. do sumy 5,000' zł. 2) odracza je nany z zastosowaniem normalnej 2 proc. stawc tek za r. 1926 nie może być jednak ni~śt~
1 mies. do 2,000 zł. 3) ogranicza .ściąganie· ki do całego osią-gniętego z sprzedaży .hur, od w~aru Za cały rok 1~25. _
.. :.... _. ,.
kar za zwłokę naro~ły~h do· dnia wniesie- iownej obrotu, w wypadku' nieprowadzenia
podania. o ulgi oraz stawia wnioski Q. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
o,·
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ich umorzenie.
U.Opłaty stemplowe i podatek -sJjadJi.
Wydział .V izby skarbowej odnośnle
~9 opłat·stemplowych ódracza lub ro~kł9d:a
~a raty płatności: l) opłaty' poJedY.i\czei, me
przewyższającej 500 zł~ a należnie od pisma,
stWierdzającego umowę przejścia rzeczy nieruchomej; międZy krewn~i lub powi~o\va.
lymi' w liriji prostej albo
między rodze·ń'·
stwanń, 2) wszelkich innych opłat 'pojedyn sr
ftych do 100 zł. 3) podwyżki stemploweJ
&,11000 zt'Termm odroczenia lub rozłóżelJ
lDiana młynie może być dłuższy niż rok,
'Ji~c od. daty, kiedy opłatę lub
podwyżkę
··naletałouiścić..W zakresiepodatk:u od sp,id
k'6w i od darowizn izba skarbowa l)odru.
lub rozkłada ną raty płatności podatka
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:1'0 ~. b~ jasne ł Nie by.ło jm 00' rtoibić łueJJa. byGlo Wl'laICać· do p~
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namyśiLaa: się ~. Postano-

nrue

jech&6 Datytchmiast.
.. - l?Ir.zed pmy1byciea:n, poICIi\aJgu Dla. stację RJoulet.łabilJJe ~ się rF1.ilbelra i Kaniews/k!i~go m6~: - ,
. - Jest jeszcze jedna moźli'W1Oś,ć. Kto w.ie czy
~. ten w;yjW11d do AmeryTki nie . jeSt UldlatlliY•. dla
"~~ póldlcji Diemdedkiej'i Mnie. Lixhe ·wra.z ze
,~ ~ po ~ w B.reście i wrócili dlo pa,•

~1.
~.

Gdy.Qy tak byto -
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odiefmaIl . SIę a.nl't'\'Y1I:UU
te Njkę m&jd2Jiemy. napewno u jej 1Dlaitki l
-"' Ja tełt 'myśle za.jtItreĆ p1'zedewazystkiem do
-

odparł reporter.
Fkl!jeebadd. tam attJtem

mej --

,

ŻOIm.z po wyjściu
ot po..
~•. ~eą:tętyl -- nie - z:.nrueźlli . Niki' a i pa.Di.FuIIief lila" byto w d!oI:ąlu. ·)fieś'zloom-e było. ZSllIlIkndęte
( se,sie<Zi nie tltD!ieIIli. dla.ć żadnyClb· w,yjlaŚnfień.. ~
FuiIber i Ka.niewSkli zratkaJd gł1ośDo.... Nie .m6gl
4

Jl8.trze6· . . to .;.'1...... ~ do ~ łIIkk)-

T J- nib····.u.·.rlo' n,·l. monop·.'·::0
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Skarb

dopłaea Z3,,;.

Zfzeezeni:e

Niec18/Wll1O pisa1ifśm.y o dJzdiWinjylch Pl'Z\yrwU[ejach piyw.atnej bJurtlOlWlli spiryJbuSiOIWej w Lodz1
która {)tl"zyrI1llj e od sikalrbu zrwtr'ot loois21tów PfłzewutZu
dit;r Ł~: dl i z:a. wódlki pClbi€!r'ane i spnzte!daiW1aJne w Watr
sza.wie. Histoa:'j:a. tej b1lJI'lWwni jestWjptI'OSt mepritlw
didQ:ooc·bna.. Koncesję ne. ~ "o.t1'Izyma! niejaki Witold Przbgali:ńSlki poCihod!z.~ z 'Vilna kt61rY dlCiliral
sobj·e dwóch wsp61nilków: żyda Winrc.berga i mediaMeg'() Rogińskiego. HtlJ11.own.i:a. prorwlaldJzi komdsofwą
sprzec!a Z W)ll'l()lbórw PoIslklieg1O MonQpolu SpiJrytuso
wag . pC!bierrają,c jl3ikJo wyn;a.gIrodzende 1.2 proc. od 0brotu. JUIŻ samo udoJiellEmie lroncesji talkied jest wrel
ce dziwl.'e grd'Y się Z'WlaJŻy te wŁodJzi podlOlbnie j~
i w Warsz.a.wiie jest hUfI'\tov\'Dia l'!Z~do\\-'I&.
·Właścticiele hU/liiofwni
lódl7Jklile.j nie załc:lio'wolili
silę terenem Lodizi i ~9zevzyli OIPoo8!C!lę na WarS2iatWę gdlZ'l:e· istniej'9 TÓW'niJet llIu!rtownia ~OWl8l i
na.rwet StorwaiI"~sZJen:Lu KJup!CÓW Poilsłdcll 'Odmówiano

"".

doehOdóW·· skarbowych

się

k<JD.cesp taIkliej jakiej udzilelono oso:tioon ,pry~
w ·Łlxlz,i a oUJ.'€lCnie i w WatrStZ3lWie. Ta h~ łó
d1z'k13. sll'lzed.aje vródlkli w Waa-sza.WIile pob.iiara.ne w
W\air.w:awtie i otrzymuje mvrot kMz.tów p~
do Ł·:dzi których nie OlPła.ca.
.
W sprawie tej podjęte mstał śledżłlWlO':'~'
koo:ni ;:.Je; prZjy radzie ministJrów do ·zrw.alcmnia .~.~
UlŻyĆ. \VłaścalCieJe ht1!1"OOwThi
St8.1t· na &Woje sbosUfIllkli

~

łódJżikiiej pro!WlOl1:yw~,di
z wy-sokiemi oso.ł:Jatmi.

Wetlł,>[! inf~j osób 7.llilIją.eych

bli~j Pil'IziegalUł

on te stosUDlkJi usłlugomJakie
odldlal." Widnie w 0Zi8Si'e pobytu tam oolsz.ewikÓ$ .
dyiretk~(roWi jednego z b8.nków. kIt.6ry jest 'SJ7JW~
skllPg(l

~ęcm

OISObistGśc.i maj.ą.cej

slk.arbtTV\' yoo.

głos rozstrzyga.ją<C1y· w ~

N:::leży się spodJziemi.ć tJe w niedł<Utgim
będą wynilkli dlOOhad(zenm. 1romisjlit

ogrosw1:e

drzlle ministrów.

=asle

.przy; 'ni·
.

wook który pnzedBtwW'H się .. wszys1ik!im .. :~~.
A jta bybelll pewny że '. to ,SZlpióle'
D:iemkccy nas tropią!
'V\T tralkcie tego atwol'zyły się dimJwi·~
, ce dl() gabinetu szefa. ROuIletaibille rzucWlakdem "<19.
mieniem zatrzy"1m!ujące się apodia.l drugie auto. Wyśrodka: przy stow' sied!meli 0I\VIi ~e bioa.-ący
sloooz;yli z niego Candeur i Wllod!zlimliJetrz a ~a mudmł w tej słynnej tajnej RaKilzie ~ineOOM"ej· ~
BId Kaniewski i Fuliber.
dizy n;mj za.uW!aiŻył l"eporter i dlyTekoooo. swego dlzien
ntiIk.a.
..
- Nd,e opu.ścimy .cWę! - wołał Candeux. Wytlwna.CiZ'Yłemtamtym dwrom ze skoro tak:LJ'O'Kto wie' - llJlQże wł&śnie ~. pisa4
pędmiile.ś na złamarue katt:IDU nie żegnaj&fC się z na.~
aą>el do lUJdności :AalI"yża~ albyOlplUśeiła. sthli:cę ~
mi... t(} w1doczme jest j1alkas nadziejat
~l'IOttą<r,f:g1(J lIe strony 71 'l'iiJtanji" nilleOOz:piec:zeństwa?
- Niellua najmniejszej! -- westchnął Roul-eBouletabille wszedł· !fu gooinetlU wpr()w~
taibillJe. ~ PTzyjeehałem tu OOy zdać SIPmrwę z mej
jąeza S<lbą Fulbera. Klanilewskiego i Nd!k.ę.
misji: Udtał{) mi się oc8.1ić P~irY:Ż ale nioest;ety NIiilti
PanaMe - ooe/2JWał się .. ~uj~ .......
f\.1a:lić nie zdlol{iałeml
przy i 7ekłem panom że WSZIystkli.oh tro..le oyalę alI szybkim krokdem .wsz.ed.l do Śl!'ad/kIa przebo - zabiję! I dmięki pomooy myeh pl'lZjaoiół u4&
biegł
schody a trumci. szli ika.-ok w kirlOIk za llIiłm.
łio nam ~ię ilch WSIZIystIkJtoh ~lić.
mawhinalme prawie ludlzą:c się jesz9z,e j'3.lką4 ~e
Na C'O Rogowy owhlder ~~:
~
-- Wierzaj mi pan od bitwy nad ~ną •
V.7 L'Szli wszyscy do poczekalni. I oto uj'l'lzehl
przeżywlEl!łem jes~C'ze nigdy po1C.lO!bndesilnego wtzrUtsan jakiegoś obcegx> męOOżYzn.ę w łlotwa.rzyetwie pa- sze11ia
•
nd .FulbĘf!' i Nikl.
.,
N alZ:aj!Ul'.a-z w potrannem wydaniu Epoki f~
NiE~bll!a opisać tej sceny. jaska 8Utąpi
rowałS\. nastę;pują,ca znaaDlienna ńo:ta.tka:
ł& tyIch. okrzyków mIdlości, ~CZIU, UlŚIc.i~
słów
J ~e1i daIlą FNUleję OcalU cud nad Ma/l'Il'ł
splą.tanych.
te Pal yż ocallO!Ily wstał· PliZez cud: RouletaDille'a.
-- A więc to panOlW!iIe taik Z'awzięcje . as śoi·
..
KO'.NU:C•
~ się w:res2de ó.w ~~'OIBY ~

czyi d'O Clzakającego asuta i k&Zał. się wieź6 d'O b(bu:r
Bezpieezeńst"v;a publicznego. NiIe xWJrlafClai.t nawet UlWa
g.j na. krzy/ki Cand:eurai WlodJzimierm ktÓl'!ZY pil"ÓLO!V\<"ali go zatrzymać.
Kiedy ,za.Jooha!: na. 'miejsce spostrzegł ze zdlu-

jalkio V:l{he. -

__ o

.u .-

•

.-;

HO

.

,

~;;~CiiWf~EI'lS

18 sietr:pnia -

Komu

Ii'trmina..

w' zwilBp:C

7.Ą.'JłT~

ukuały się VI

II Mięjalti. )?r~dSt.1 WięJię ~wleszonę.
~"

siłków dla

~)

[gpula.rny

...,.., E:olrieta l opil1:13.
"$p.1ąnddd ~ No!w(J~esnę. paUM

Prawo ,pje:rwezego

1,l),lltt -

O1ą,ney~',

~. lAooU" ~.sUllony E'kSIPr.ąs'"
~wperj$l :iWi~

n;rlasoo':

"

,;D&l~ ~~

2

Uf'l'""

Z."lrz.~-

,rlop wy.PO"
~w Jaszcrottt

l'IQłf.

-

.

.

P..

.

roku ezkoIriego

··,v ~~aMb. śtrednicih VI <)iltr~u lód_im ~c
o

C'AYuają się mję!cIa w dniu 1 wirześnia. P:ogl~ki
~Ołd~{~t;n-iU . tego te:rminu są pOlwawione pod.stalw.

' . ' ,W 8'ZIk()~h p0lWszechnl'icih \'1 dIrl.d,;u 1 wrześnja.
,,~ą ~ IW.;bo~eńs>t'Wa ~a. pomY$ln06Ć rakv. il/lwl
lle{P a 1faj~jja. NlZIP~,pY]na;j8; silę u~~~-u,t.r~~ Jibipl

.

·~.,ót~dii'atwyz'kOlonii ~cb
~lil.i~_~~~4 eD.ęrpD!~ rb. poowó.cdło dQ
l.Jo!dI1;l '150 wYi1tlOlVłank.ó;w V Miejskiego Domu W'Jttb,'l::wwwc:zego Oł'8}Z I Miejsk.iej BU!l'SY dILa. chłop
~. Cbl9PQY ~j pr-~I(3ib.yw.ali w c:j'~U 1 i pół m.ie~na

:Att lwłon,jil1cn l-e'tni.ch 'tv \tVę.rclę.

'We wtOirek, dni.a 16 bm. powrócilo do Łodzi
po 6-ty.g1Otdni'0IWj}'m pobycie- w QiboZric h&~Cel't$lkiiIn pod
Sb.órf;WllJAiJlli20 lw"\lerek-wy,cl1.'(hWląAek

lXm:Qu

!ll M,i!eoski0,g1O

WychQWajw~pt:)gQ·t'

PJ..;~:'~~.::'_..' .

.Kauojeod

..::..-:~ -

.~.~,,-----._~.: •

praeowmk6w

W ZlWi~ku z I'fO\ZIporzap~
Po.'i9lzydoota
· i:łJzplitej {} kaucj8;ch żaden z pr3lCOdJaiW1CÓW nie ma
prawa pl1zyjmOiWa.Ć kaucji odpmyję,tyeh pr:WCQWni
ków łl ..T.m-'te j oo.yniedQmagać ~ pr~~t;ąI,vdI(\~

lQwitu CI if9'ź01Jęj k~ucji,.w sap1z.ie ~wym.
\Vym8lgapie i pn,yj-mQwa.nie kaucji p!J.'ZeIZ pr.a.
'~vw:~ów tr~~e .. będtZlie
jaik.'o pr.zeklrl{)lo.ze.ni,€1
klaa:-aJ.ne.

rl'

Nowe MllypieCzywa
~ d'Di~d~~j&ylJll ()tbo~WA w. ~ nowe
ceny 11~eJt.~ ~looepr~em ~tr&t W 1łO!1lQ~U
mieli".! .zoOOośnemi ClZynThilkami
. ;eny m,~ipa~enneJ I ptutllkjqOlWlQq~nQ na
glr. 88; <:hleb żytni pytll{)wy 66 prac. - 65 glI'. cihlr®
ramowy 50 g!I'ooz,y i· bułki 1.25.
Ceny te . są' obowiąZluj ą,-ce . i ~anie cen

Ośwładll8nie

ci

bęilłł ~~sftki :rQd~Jlom. re~~:rwi.stów
dniego o~óbtika JUinisterjalaego.

w

aeleżą, któ~

zaś 1VJPlacai.Yłl ,4p owJt

w

Zapomogi '"dla bezrobotnych
pracowników nnlysłowych
v\' d'Aiu 31· siel'p:ni!(l uplyw"a ~. zgłoszeni,A.
swych lir,a,w···. pl'ię?4 bealrobQ'tnych p.l"aIDOIWlliików umyą} oWf cJl., kt6r~y :n.ę. moQcy l'O,zpOlf\Ztąidlrenia. n::unl. atra Pltłl-cy· i QlPj~ki ~poite'cznej z ~~ł.\ 15 c~er~
rb. $wi~ją.cego moo pl."~I,lWną Pl'2'lepi8ÓW usbaiw,
z dnia 18 lipca. 19'24 fQ\kJu (} ząibf}zpj~czelliu m WiYpadek D~z~bocią, .II}ają pirą.WO obecnioe dl() (}1lrzyma~afłJlkÓWU$tawowycll.
.
. '.
.
.
PracoWnicy '.ci '. winnd j edyn41e "UdlQfWo(lllić, te
rQnil.jrnniejprzez 20tygodini po 1 paźdtzi,etrIliIk&
t....J;·1924 roku po;z.osf;.a,wali w stosunku mjmu pl'8.iCy w
. ja.k:~niśprzedsiębiorstwie Oil"M ~łotYć wym~8
do k.'i.iW':nty•

...

eona
i'l

an. za om

Min, PralJ i Opieki ,Społeuuej

z'wiązku z wsrfrzymanicttl pt:zc·z . Je~'y zallczy6 rownie2
bezdżietne mal~e?ł,
fundusz bezrobocia [ł:apomóg niektórym !{a:J stwa mające na utrzymaniu członków . .
tegtlrjom.
bezrobótnych w Łodzi p. min. dziny. P. min. Pracy i Op. Spot zgo.H ,Ii•
Pracy udzielił w tej sprawie tutejszynl \Y{ał wyasygnować odpowiednią kwotę stosowni.
dzom następującego wyjaśnienia:
dó wniosku p. woj. Jaszczołta, któl'abędzie
Za poz-bawionęgo prawa do pobienh przeznaczona na dotainą ,pomoc dla tvcłi
nia zasiłku nie naleiy uważać wszystkich~h;~ ~~:nl0tnych i małżeństw, które nie. ma:jtt ua
nlQtnych1 ··gdyż ci z pośród samotnych. kt.j, swenl utrzymaniu człQnków 1od,!lnYt a.
111u.
~'/.y mają pa utrzywardu ojca, matkę lub r .
stanowią elementu t. ~w. ),zawodowyeh ·!)az.
a.enstwo, nie mogą byĆ pozbawieni praw'a robotnych f \ . a którzy nie mogĄ uZYSkńC
ko~~stallja z zal'.Omóg. DQtej katagorjJ n~# \lrac~. ~ul

i

.J'

Zapz dzeois Wsppois ograniczBoZa podanie nieprawdziwego śWiadeQtwa
konfiskata towaru
\v" 'zwIązku z \VptQwadzen~cft1 :egld~
mentacji
przywozu:(t.l celu
ogranicz\~nia
zbtdnego importu €b1 Polski wprowad~ot1e
żóst.dy t. zw. świadectwa pochodzenia, kUj::
Je służą dla celów taryfowo-celnych ora~
dla kontroli czy pod firmą wiedeń ską , luh
~ęską nię sprowadza si~
towarów nje~
mieckich, znajdującychsię na liście towarów
zakazanych. Ostatnio zrzeszt~nia kupieckie
zostały powiadomiou,a o wydaniu zarządze,
nial na mooy którego ~Qdlegają kQbfisk1!,cie

ipoł'til

l

pochodzenią ~

towary w Ttlzie gdyby

władze celn~

stwłeJ"jl

dziły, że

wie

ma

w świadectwie pochodzenia fą.ł~~4
,'phdaue zostało fIliejsoe wyprodukowa
tego tQwa:rg.
Pr.~s~iciele

zrzeszań

kupjQ~łili

zwrór;ili Się do swych
delegatów centralnej komisji przywozowej, domagając sję uzy,
skania od czynników miarodajnych zm)a~
ny tych zarządzań i szc~eSółowych wyj a"
śnień, (el

~

I

wylżS~) r fi' kaiI"ane bę,d'Zlie ~l"elSztem do 6 tygodni lfub
gNY"'n~ dlo 10 ,tysilęcy zaJo.ty.c,h.
(bWp)

nia

gmi~ do kłórJ~

prz,,_

ICOIII'U
łrzJ

p. WojeWiidy

c~kowy WojeiWlolCla fódlztkU p. W
Oboiwuąz.ki wojewody w tymC\Z~e ~ć bę~
~'(i.j~!W1O!dla. Stanisław Lelwi!Ciki.

,~

do

~ ko!~ POWiad4łlPiąpracodawców

,.~

.

dniu . wczoraj szym powrocU
p~ i objął urzędowanie wicedyrektor
· du, ~liej_skiago, ~v M. Kalin,owski.

. "~'~~'.

skłaU4ćpodania

10. todZibJ•. Rodzinom f8Ze~tóWJ k~6IZJ są praco-

VI

ROZpoczęcie

asiW Iti

_8

Osobiste..

WlC2i0iraj sz.ym,

·b'łdR

Składanł.e· podań o zasiłek dO'",tUlgiltHtll fi
Lodzi jest narazie bezcelowe poni_at wyMiał .aI
skowo po1i~jnf ,:a:zygotowuje ~pecjalae blankiet,
cowstwa) pasierbom uieletnim braciom i siostrom o- które dawane będą ubiegającym się o zasiłek dD wy
raz J'oddnom, o ile ci pGZO$tają na utrzymaniu re pełni6nia. Dowi~ujemy 3łę "wuJeż _ aOrPlY zazenvisłów. Zasiłki jednakże .. otizymają rOdziny tylkO
s~ów ustalone zosta!).ą dopiero w t,eh dałach pl'llfllll!
tyęh re:lerwist6w którzy pRu odbywanie ćwiczeuRadę lWnisb:ÓW dotychczasowe Wiadomości· -"zostawiaJą Je bez środltiw ,Utmr.mMia. Nie .alą
tej sprł.\wie dotyezyly tylko PlOjek'",_ -r.lUin .,18
natODU.ąlt -:tJl'awa do ~Ol'\Q'iłgia ~ ~~ów ro~inJszanld się wnłeresowatJlych 110 w,'Pała WQ.$~OWQI!J
tyCh lł,,~tów któ:U:(ł mogił w. ezą&ie ieb n!eobę
policyjnego Magisflatu m. Lodzł w
wyjeJ~
CJlości prąw~lćsamo~ięllde Jł~dsiębiorstwa han
blaa1Uąiów zasiłkowych obwieszczony zoP.~ !v'
"owę, Jrłłlą~ uódł~ V~~ania rezerwisty i je w tlł\\.'iłfłb MjbU~szJcb. (lR)

.......--:O~-----

d)n~u

Da ćwi.;

WIlikamifabl')'eg,..u WypiJa" .

praoołfawcy. W tYm wypadkuzaiaterasorw.e.t\i 'Wba"

dziecio,m (Bawet nie
ślUbny. o Be rezerwista przyznaje się dę ich oj

~';} 'Il.on Cb.ę,.p.ęy".
Mdeisiki KaID..Oą.w. lIChluba kompa.nj1ł4_

W

!Oem' reze~~'po-woł_Jch

zasIłku.

l'l'ZYSłufiują żeIa(lDl rezerwi~tj:w,

, 1)Qm LwIQwy ~,.s~wled~ królQJwej".

IL,~"'

i"

pismaeh ~~WJch w &prawie . .

.tw~~tł.;w POWPłan,~ti. _a R-Wiomnia w tOt.ll 1927

m~

C.rlM~'Kin,'Q I.W~Yl!Cy s,,:(!l(łjł\"

Qd.eoo ,LOlU

osłdułpW' W!aio~

prawopobieraOl&

c:zenław, rok, 1927 ~l'óc:Ui.J. sił ikI ~ynniJl:''W
wawdajnycla I Prośbą e uUielenle Ram wyjaśniai
Otói Inli: poi.rlUOWaQ,OJUI,slIlsiłki dla rodzia..-e

W lDOWl8Ka,

~,,~lll(;

,sługuje

otrzymaią
\v dlllJiu WCOO!l"aj 8'zy.m

odIDyła

I

się t:ooferencja,

kl'"Zleds:tawidelami Związk6w ZawodQwych
którt1 reprezento'wali p.Mruk Kowalskli Zajbert z
s;.re!ZyGjum Mtagi.stratu w osobaJc1hwicellre:zy1enta
Gl'oszJwwstkttego dyrf'ktol"a Zalewskiego. Ptrzs<clg,tawi'"
ciele Z-.v1t\lzków fuwiQldowycb. priJOOstawUiMagi8tra.
tOlWi ,~tbecnf) w&"lluki pnacy ftOJ)otniikó\\ &etZ-<ouOiwych
13ezpo!ŚI'adnim c@l~
kQnfenHllcji .była Spr-d"ve Ziaopatrzenia roootników sezono1wJ7lCh w węgiel
na ZWlę; Q!t'JłlZ kw~tjtą. pl"1z.yzn~ulia tymrOtbotnilkOlID.
WlY~QćlJzęnia zą. pr~

I

bu

robotnicy sezonowi na

md.ę:izy

ę.~cJa)nf!g-o

II

f3IO~ch

w

źimęp

J fdn'O!ClZeśrue delBgalCd zai~i aby Magłam..t
zaopataył w nieprzem.a.ka1ne <libuwde foootnikÓ1f
zatJrudnic'ł1yc·h podczas jtCSieni przy OOlho<taJch inwe

sty,c:yjEy<:h na b.agnisty/ob terenach Folesi.a Kanstan
tynowsliiego. l\1ag.wta~at oiblieoo,ł UiwzgJr:dnić postulaty rolbotniJk6i\v sezonowych. W tym celu . wyd~iał
gos]:oda!c!.Zy wciągu na.jbillirźs~ch dlni skomunillkuje
się z jedną z kopalń ~ś~l);słticb w spr8lwie zaku
pru dla. wspomnianych r-obo<tnlków węgla oraz wyło
ńi komiisję kt6r:amjmde
dę spmwą. zaopatrzema
1!ODoMl ik6w' w Dli,eprz,emaklthu~ (J!)l1l~
(V)

uwQIDic2;bolWyQb.
111 L

Bnrobotni pratCownicy
rzystfiją'

dIor-atnejl

zmpo!lDÓg' z

.2.

umysł>OlWli"

~

& ~!ij

I.F

którzy ko-

aikcii

pomocy
~Q~ .~

kom; w:.nni równie'! rlIo dlnia. 31 sierpnia zgłosi~
swe prawa do zasiłk6w z akcji usta w:QIWej , ' gdyt

W dmu

~.~OlIlogi ~ imwIDrą~·

Al

--

_
{)łf:~\A!I~,~lttelt
dDUt 18 st,r~iJ -l~ ( .
.......',--lIiIIIIIIIIilllllllllIIIIIIIii
..._____IIIIIIiIIIo_ _ _ _ _ _ _.........,_.......,q..;.Trm_ _~;;·~'"~::#};~;;:~.-:
~::..;.~.:.......:.,-........_;..;,.;..;~~.-~.;.....;- . .
,1

O'· · .·.·.~.';.·

«tonika . PQncyjna..

~

, ~.

Samobójstwo;

.z ,~jaś:tii(lneł '. dotychczas przyczyny tklTl~ na. swe życi~ w dniu Vi~jszym Franci--

lBął
~

Zdybileki la.t31 właściciel magazynu :Jbuwia
ul. .Pla,c IWścielny 7. Z&macłw dOlkQnał w mie
'~n!ll , własnOO1 pod tymze adresem p-rzecinają
'J'Obie ootrym nożem aJcterje obu rąk· Najszczęśde
~w:ri]cy w porę za·welZiwaiE pogotowie rrutuI1k:owe

.P5Y

1rióreg·j 'leOOairZ mtamQvvałkr8tW obficie o~lywaiącą, z
"ł tk<nata ipooos.ta.wH go. na miejscu
w btarUc
. ~QSit~I(I1")

J.._:

P·o~ar

, ·~t't

fabryki·

.. Wdni:li1 wtc:Ml\raJszym (); gofdlzh1i;e

12w pOOl.

wf;Wbryce WlVoobów ba:wełnia.
"ICh ,A. Gutmana prz.y ul. Zaikątnej 5. Bo.żarP?'"".

aie

W;Yni!k1

po.żIair'

ntałw ~ podems PT'a.cw. wsk"'Utek z8.lpro·
~za. Rotbortn.i.cy I'I1Jlletili ~ do stwmienia ~ kt~y lednruk ~e ~lęd!~ na nagro-

III1eIlli.a

madoo.n~ znarczn~ ilooć mrutel!'j'a.łów tatw opalny'Ch rol1..

iHrZąl 8ię tak gWałtownie, że o.\ka~ się konie;czne

'arwar.wa.n.m sf!raty<lgDitQIWej. Po upJ!yw1ie ki1kunar
stu menu t przybyły na. miejsce I i LI 1 oddziały stra

jy 'ogniO'Wfej które po p6łVJclloogod\zUnDle j energi<':r.nej
aatcji ratunJkowej 1Jdod:ały ogień zJ.oikaliWOMna,ć. Straty
, ~.
_ . .kilm~ęoy; zlotYłch.
oQou---...,.(R)

;,r
t l.

-

~iw łódizikWoh.

~ ro\la.ch ~łlóWiQlYiOO wys~pią

PIP: Helena

Ha~

1iiDi"t; .. Loila Ni:emir~ Lołl3. P8.ltJroni. Zofja Tatarki~czówna,K.a1$:nlii&rf. Fail:llisilaJk, Kruro;l ŁaJbę<1lzi..
. Jm., WielSfaJW l\IimwilClZ, Józef Palszy/k, Roman Urha.ń
$lm, Koostant}';,~. Zygmunt Wilicmk<)iW'"
~ Jevz,y W~Wsr1ti i:inni..
lł!ew'jla.

~

.

'

obfi'tUje w szereg na.jDlOiW'szych szlagie
. ~ z.musiJe:-OO:llów i tOO1trów palfYskich Oil"alZ. naj~sze tańee w wy1kolOOJIlliu zespoług.ilrlsów•
.: . .•. Prareę rei.}'lserskąpodzie1ili miJędlz.y sieible

pp.
... Taltairkiewiez, R. Urbański i J. Woskowski.
OpraJW& dekomcyjna K. Mackiew.icm. kieil"O'W
~ m'UlZy-0zn'6 s~ w d~mnyeh rę
;.'~ Z.'B~ego..

WENĘCJL
na. scenie tea..

: TEATR LETNI W
w

c~wa:rtek OId!bę.dzi.e slę

tfu: letn{ego W patlkuWeuecja prny Srosje Pabja.niekiJe<j drugie pll"Zedata\vieni3 o.rganizowane. prZ'a'Z
Dr.amatY1CZIłe Solkom Łódź L Od'~a

Kól!ko

nlS ro .:az osta.tnti 'W'eSlQI1]a peln<a
m 1fOlnł>dJja. w s.łiach Mitchaf1ia
. }:)an.a

'j~~łąpłła W . Im.

·~>~·$.!$"""',_l@ii·-b~-........
ł l\PIM!illIiiil"""··~1ia;;.JJ.......~.......~~~

e~r.

Pracy

dełegacjaCbrz6Śi:. Zw~

Zaw,

','iłYIko "niezawodowi" bezrobotni otrzymająlapo'rnogi
W'dniu onegdajszym przyjęta zo~fała samotnycli;. kfOre ln1i.fłtna utrzymaniu
lub rodzeństwo, Nie będą
nież POzhRwi,one zasiłków te malzou
bezd2ietn~~ któte mają .na ,utrzymaniu
jakiegoko1wiek członka rodiiny.. J
nie p. minister oznajmił delegacjI, iż
nie z wnioskien"l p. wojewody Ja
·wyasygnował odpowiednią kwotę na
dorazną dla tych osób
,samotnych i
zen.;fw bezdzietnych Łodzi, Zgierza i Pab
nk, które n ,e stanowią tak zwanego
,vego elementu bezrobotnego. '
l.;V związku z' tern wyjechał w
w('zorajszym do \Varszawy.., p. wojewoda
sz('zoH w celu przecUożenia p~ ministro
plan11 zatrudnienia bezrobotnych we wszys
kich trzech wymieni~nych miastach~ (t)
ojca,

przez MInistra Pracy i Opieki Społecznej de
legaCja łÓdzkich Chrześcijańskich
Zwhr~1S
kó\v Zawodowych, która interwenjowała w
sprawie przywrócenia dorażnych
2a~iłki/w
.państwowych dla tych bezrobotnych, któ.rzy
w myśl ostatniego zarządzenia
Mini3tra
SRarbu zostali ich pozbawieni. Po wy-słucha
niu postulatów delegacji p. minister oświatl.
czyI, iż zarządzenie o wstrzymaniu !la;Jo~
lnógwydane zostało na skutek uSlll,waly koot
., misji międzyministerjalnej i jako·'"takje cof"
nięte być. nie może; jednakże p. mil1l<;ter
wydał odnośny okólnik interpretacyjny do
powyższego. zarządzenia. Podług okólnika· te
.
go nie uwa:ia się za pozbawionych prawa do
dorażnych zasiłków pąństwowych tych osĆ'b

matkę

TEXTR'MIEJSKI.

w

Dziś

I

' "1;

....

tuka.

.

SCl\blat~ dnita 20 bu::Ji w Teatrze M.1ejskim
. . Ceglite~ (3) uikarte si~ po raz pierwszy wieI
m NWlja W ~{) ()l~l;l p.iióm sta.nJisł8iwa. ~a
, .pjt. ~... ,w. wyIkoo.amu ~ artystów

, ,,<

,

.A

rad'q".

.wsta.

pogodnego. h1lm!()l-o
BaaulCIkiegro ;,Raidtcy

:~

. Pe~telk' ~1:ta.rw;1etniia ·puIllktualnie () godiZ;
1.30 WP (,ZÓI'. Bilety w coo.ie od 60 do 1 zł. do naiby-·
J:iB. {)d gOłk 5-~ po poił. w klasie ~ wejściu {LJ
'DgIl"OÓU.

.

NAMYSŁOWSKIEGO
OD SOBOTY BlłDZm KONCERrrOWALA

ORKIESTRA

''w oGRÓDKU "nvOLli".

~d!owi' sy.nl~atY1c.zneg.{} ogr6dlka resta.Uracji "TivoU" (PI"zejM;(l Nil'. 1), udilłł-o się pozyskać na
łJzereg wysfę61W

sllynną

ka.vel~ ludo,vą po,d

diy-

rekcją

Sta.nisł.a.wa Namysłorwskiego. K!oncerty tej
jed:ynej w Polsce orki'estry wiejskiej maja. juz ustalQlllą t'radycj,ę od szeregu lat ni·etylko .w PQlsce aJ,
iw Ł()doz1, gcbzie. pJ'lz,ez szereg saronów . Ironcertowa..
ly w tuteJjszycl1 parkatch. Ostatnio kapela Namy

~t()lWskiego ad!by1:a dłużsoo turnee~agranicą, zyskają.c sobde pełne uznanie faohawej prasy
zag;ranic.z..
nej. Pierwszy występ od:będtziesię w sQ<ootę, dnia
~O sierpnia
rb. POtCząt~k koncertu Q godzinie S-ej
- wiooz. W prog.ram.ie op;r6cz utWOlrÓW muzyc.zn~h
Jq~y.c;znych, będ;ą ~roc:(}nane słynne aberki: kuja..
Wia'K: i maJZiuI"ld ora,z pieśni ludJorvtre kompozy'Cji sen
JOII"a i juni()ra, NamysłowiSkioh.
II

lU

przy rodzinie z u~ywalnością kllćhni,wżgl~d
nie pokoju z kuchnią poszukuje młode mał
ż' l.stwo. Zgłos~enia .telef. 23-51 od 8 r. do
2 po poł.

Bezpłatne

w

koncerty w parkach miejskich ..

obywateIskiem współżyciu
warstw Iudn,ości,ft w szczególności
wśr/ d
wojskiem a.ludllością cywilną·-'- zaś
lzesz robotniczych i młodzieży zamiłOW!lnla policji w tej pożytecznej imprezie' r1l'1.'UT<-.I1:~
do muzy1d,·oraz w celu podniesienia poz~o~ że policja łódzka doskonale rozumie
mu kulturalnego naszego miasta, zor.Ę!ł1niz!, zadanie wycho'\vawczc wobec spoleczerist
działalności
wane ~ostałystarąniem włfi.dz wojskowych i ·że Dle ogranicza~ swej
i ·policyjnych koncerty bezpłatne,. w parkach do prze'strzegania ładu i
porządku,
miejskich.
lównież pragnie \vpłynąć dodatnio na roz
W pierwszym rzędzie koncertyi.:akic- poziómu kulturalnego, wśród ludn9śd .
'będ~ się odbywały \v parkach: PoniatoW8kił.!ł
Przykład dany przez wojsko i
go, Sienkiewicza i Staszica, w miarę zaś U\0 nie pozostanie zapewne bez echa i
żnn::c i1ak7c i w innvdl, Lotych.~.~<1s
chęć niewątpliwje, że niebawem i inne z
ud:l 1 ułu ZIlf.',,1ły orkiestry' 28
":lł1cu '5trz.
tak licznych orkiestr 'w naszemniieście
Kan. 4 P.A.C. i K omenrly PoliCji m. Łorlzi, 'Zą się do współpracy.
po powrocie zaś z obozu ćwiczebnego w B:ls
Byłoby pożądanę,
aby na
ryczu także i orkiestra 31 Pułku Strz. Kan.
przyprowadzano dziatwę, która \v braku
Z powodu trudności technicznych kon powiednich zabaw. dziecinnych na
certy· takie będą· !nogły się odbywać tylk fi powietrzu, mogłaby· korzystać przynaj
w oznaczone dnie tygodnia. W, miarę 7.g l a ł z tej rozry\vki, jaką daje muzyka.
~zania swego akcesu do tej akcji także przez ~zekoncerty odbędą się . dzisiaj we
inne orkiestry odbywać się będą cod7.h;n
tek między godz. 5 a 7w parkach "'ń"Uuo~,
Pię~ną myśl, zainicjowaną przez Włth ~kiego i Sienkie·wicza. Całkowity plan
dze należy powitać :zpelnem uznaniem, ('erfów zostanie w swoim czasie poda!:y
świadczy ona bowiem o wzajemnej łącznosJ vnadomości publicznej.
celu krzewienia

wśród

ści i

s-zerszy:h

~

.JU

Iluszo a

J

i I

rzym a lo ziali

, WyruszydoGietrzwałdu . nadzień 8
w

rom hi'ooqJ{';ymp.r~ada jrubUsul!?Z 50-lecia.
Obje.wieni,a, Ma~i BOOkiej Gi,ert.l'2}wa,łdskiej w PTusaC'h Wseh{)dnich.
WWal'mji. v. miasteezku Gietrzwałd, mmieszkałe.m pl'z'\va,żnie przez P.{ilakó\v-KatoliMw, oJJok
star01żytneg.o kościoła., wyhud'Owanego już
w XV
,vi ek u, w 1877 r-oku IlJaStą!pH:o Obja.wienie się. Naj~więtsZiej Marji Panny; . które miało mi€jaoe przez
szereg miesięcy.
Od c.zasu powyższego rok roc.znie pI'llybywa-

września

miejscowtOŚci świięte.

W 2'JWiąz1ku z powy~em Z81Wi~ ~ .w
do· Gietrzwałidlu, pod
takt.O\I'a,Wm J. Efks. Ks. Biskupa Tymieniec~iego,
ry organizuj-e pielgT'zymkę todqJjjan dlo CUJCllOlWnl
miejsca na d1zień 8 WlĘIześnia rb. jako w 50
,

dm Koo:~J.if;et pi~lgm2V1Il1Iki

niłC:ę zlBikońcZJ€ni!a się Śt~ięt'Y'C'h ObjalWilelń.

Pielgrzymka powymza. obOk oh8lrakteru
gijnego będzie rOvv"TIież nosiła cechy lr'Nłcln9.:nM
gdyż w prroJekd-e jest 2lWiiElfCLzenie
ją trurn
tysiączne .pielgrzymki nir€tylko I Prus
miejsc godnych pOifrnanioa.. TrWla.Ć ona
Wschodntch ale i z dalszych prowincji. Po wojnie
do 4 dni. Pielg,rzynli korzystać będą z ulg
t powstaniu Pallatw.a Polskie~o .()/\.y(} IDJiejece cu_wych Il. Kurja Biskupia dokłada starań celem
oowne od\viedt3ają rÓ~'D:i.eż stale i nasi rodacy.
'kanm .wszelkich ulg paSz,portQ.Wych. Pi~ej31Zd
W cel u uczczenia 5Irletniej roczn1C'y Cud!ow
ją tarm i· z ~TOtem wyniesi,e oikolo zł. 40.
nego . Obja\viema się Na.jświętszej Marji Panny
. Bliższych szczegółów udlziela Komitet
plQ!śpi,eszają tysi~zne trua:ny z Pol.siki,· by Qdld;ać
kalu ZwiązkU Mł'odl1ii.ety Polskiej przy ulicy
<:'Z,aść Królo.-wej
Nieba i . Ziemi. W poohodJz,ie ,hols:kiej Nr. 111 tel. 61.
d!o:wnic,zym winni ZOOIleźć &.i.ę i lo&1anie. kt6!l"Zy
ZapisyprZIYimowane będą do dni~ 1
tak chętn1e i ofiarnie o~jB, ,}V. pielgr~
roiku bLet.
-

P RA W O i

TZ

Za

i Zi

DSiłowanie zabójst~ril
ł'f

We wsi Biskupj~W.ola gm. Czarnocin

pow. łódzkiego od 'dłUżs~€go czasu

dów przybiegły dwi~" SlOiqy'D:roidża, GeOD
,vefa' i ZOfj~1 uiosą,o w ręku ~~padel '01V
wielką pałkę. Gdy 'Zofja,;amierzywszy 'iię

prowa~

. Jził swą gospódarkę Andrzej Masian.Grlln~
ta jego sąsiadowały z gruntami niejakiego , szpadlem, usiłowała uderzyć ,nim w, głowę
Józefa Dro~dża, Pomiędzy obydwoma sąsia 1\iasiąna~ tęn~ ,tt~ymł1,jąG Vi l:ęku, jakieś narlę
MyśUw:y spOlt.y~ kWs<OIWnikfl.! Ależ ,V9jcd;E}- dami wynikały' stale zatargi na .tle mi~dz'Y dzie ogrodnidze ,odbił nhn ,cios. W trakCle
o)i1,l, 00· tó widzę, więc i ty jesteś kłusownikiem?
granicznej. W dniu 29 listopada
ub.
tego Drożdż. "wyrwawszy drugiej swej ~łl'~
Mam dę ~&nuncj{)l\'''3Ć.C9 mam robić'l
.
T.
Andrzej
Masian
sad:dl
drzewa
na
s-woinl
strze Genowefie pałk~, podszedł Masiana ("d
t.,-. ~,' • . A tQ me!Cih jQśni f1 mUl lel)j('.ł odlkupd mi tegi;)
polu na jakie dwa me1!ry od granicy pola na tyj u) a podniósłszy' ją ohifrtni ,t'~kami w ~(ł'
~
!.>-'-'
leżącego do Drożdi~ , .
.
rę, uderzył, ni~ z całyc-h .sU Masiana. w t~t·
Gdy po upływie kilku godzin Maslan ną część głowy. Masian zbl'yzs~ny krwia lU
powrócił spostrzegł, że' w~zystk:ie drzewa z nął na zl~mię niepr~yt(j)Jnhy. We~wany' l,/~
powrotem powyrywtijlę były z zienli i legły karz stwierdzi! us~kotjzellie kości tkaukim6
porozrzucane na polu, Domyślił się, za by.· zgoweJ l polecił nieprzytomnego . .Masiana
prze,vieźć natychm.iast do szpitala w t:odli,
ła to robota Drożdża. Po uciążliwej
pr~H;y
drzewa zasadzone zostały ponownie, a g!ly celem dokQnania tl'epaną;cj'i CZfUI!Z1ri.
W dniu wczorajs~m na rozpra.wl~
Masian miał zamiar ,w:rocić do domu pod~
szedł do niego Droźdż i w
jego ·)bec'--:1·~"" sądowej, Drożdż przyznał ~ę <lo' winy, tłv"
macząc, że przestępstwo ,p.opełnil w chwili
pOczął poraz drugi drzewa z zielni
naj wyższego z;dęnerwowa~ia. P o 'zbadanh!
Gdy Maslłul nie pozwolił mu ,msze:świadków sąd skazał 33:::1etniego Józefa Dr"Oi
jej roboty, Drorli ChWYCM w P obliit i
..
. ,Twe tualety kQsztuj,ą mnie I'IQtCznie wi~cej,
olbrzymich rozmill:rówkamień i cisnął . q.:: dża na trzy lata oiężkiego więdillia i po~ba
__ dwórul ksiązkowyc:h. - To już chyi})r;J. za duto,
ll1t
lVla$iana, który jednakzd6łał w ostatniej wieniem praw.
l
No ®.brze, w talk.]m raaJ.e z.wolnij jedio.ego
~ęgl().
Skazanego natychmiast odstawiQnQ ·do
chwili skoczyć w bok i uniknąć sll1j;ertelnc
~~
~
~~~zj.enia karnego przy ulicy Kopet'nilt,,, (,")
go ciosu.
.
Na k.rzy:k obu waś.ni~clch si~ Sąsl~
, ·ZE·SREBRNEGO EKRAN~

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

_

?,CZARNY PTA;R".
"ODEON'" - j ,OOBSO".
.,_ , l on ChaneY'.. nalei;y, bezsprzeczni~ do uajley·
. szy .. u 8JftystówŚW'iata. \Vsp.a,l1iałe jego fiJJmy "Upiór
w OP'?!l Zfr" "Dzwonnilk z No(m"e Dame"; , ,Dom w~l'ja
,t6w'" są t~go najl€lpszym diQwkJdem.. Obecnie w:y6:Wietlany ~'w kino-teialt;r-aeh "Odeon", ,~COirSQI no,Wlf jegCj fiJm: p.t. ,;Oza:rnyPtak" daje nam D,Q!wy do..
'.• ~jego' 3.Irlyzmu ,,,CZM"llY 'Pibaik" OId\Z.n~ się
spEj.'ylic2nym rytm~ am~rYlkańskim logicam:em po~
wd~aniem BZlCzegółów, lecz tak nzadk.o z<lawza..jąc.ym
•
f.akrńc7Jeniem
w wm-ery'kańskich OIbramch •..
.>śmi~:ią..Rolę.glówńą odtwarza Lor.n Chaney,.a
podwójna jego maska ja..ko kaleka (sk:ręcona ręka i
. J)()ga) i jajko czlOWiiek IlICrm.rulny j,est wspaniała i
\. ~stu, się ni", ohce w:iieirzyć te' to jest Jedna i
'~;.8$iIr.'&
OSIOiba. CMJJlŚĆ jest pióerWSZIOrzędina iJ?Q.W-

:•,~.łam'ja l)a \'\'i!Cłrzu ruem.taxte wrazenie. N'Qld }Jil"Ogram
~; ~" ~m:ł'a dvv"!Uaikto~ farsa ameirykailslka. Orki e1[':' ~_ .pod d!ylr. p. PietrusZ1ki. c1Q:.bra.

""

~o.ł---

III

WARSZAWSKA GIEŁDA OFICJALNA

anla

l''1JO sierpnia 1929 ~u.
W ALT:.lY 'IDBWIZY.
Dolary Stanów Zjednocznnych' 8;91
. z

Oszezerea 'skazany na
Jak wiadolnorpo wYP2:~ach
~Jjot>
wych, w lonie
NPR~u nastąpił rozła1;1,
p:t~yczem secesjoniści utworzy,1i nową partię
pod nazwą NPR. lewica.
Rozłam

ren

partyjny

związkowy,

,Włochy

na te •
silne tat'da.

wśród

Jderowników
tych organizacji.
l1'
Szcze~ólnie w Łodzi r02:bicie
NP.R.
wywołało ostre zatargl;. które nawet znat4-'
zły swój epilog na wokand~ia sądu pokóju

.

&75

Wieden 125,98.
Kwsy dewi.z eu~()pe'j.Słkich nitE'lOO .b&~e. Ca.ltł
~··;~fu"zobolWt(łInię~ mriiej~z.ę, uiźwczOO'aj, PQlkry!

<'·lłelsJki. 1)0.1&1' gK>tówkO'w:Y
?'::~·,8.91'" i p6d:.

WQ

Ba:nk

obrotach pomgie1do--

,·P.A.PUmY PROCENTOWE.
p:ręmjowa. 59.00; 6% po.i:. d()laJr. 8a,OO~
"~: ~.kQIlwersy~na 00,50; 10% po.Z.
kolej'Ocwa
··:,~'OO~OO~ 'ij% pa,uatlW. pot. koowersyjna. 62,00; 5% kOD"
·węPBYlna 1Wl~jQlWa 61,00; f"J% L. Z. Lodzi 74,00",

..5,. do!ąIr.

czerstwemt
wystąpił na drogę
s,d&ffą i
wczoraj sprawę tę rozpatrywal'St\d p~i;oj.'
V okręgu.
Sąd po zbadaniu szeregu
sW"ił!(f['".ów: _
działaczy 2wiązkowychwydał wyrokesłrazujący

o o ladae.

są '18 zobówiązania

swych

~ió'W

9,10; Lilpo.})

W sW1Oim: ~si.e jeden ze wsp61uiików nie
imni"jqcej jiUJż obęlcnię BOlsltiej S~ń>cy Ma1lJl1fa
ktUlI'~1W€:j S. z Q. Q. L;ichnilC,miwyst8lwil weksle a po
pe'wnym oZlaffle V'lystąpil ZJe spółlki Pl",Ż,yc.zem wiPo
W;i~l :a jego prz.ejąJ niejaJti Braun: W.elkael tein
'J
nie zr fili al' pil"zeż Liohnkki ego w tal"miUJi,e Z!alpła1CiO!ll:Y
WlQlb\3,'
~ego PQS} a-dacz tego weksla zwrooił si.ę dla
SBJd'll z żądanienl
ujsz·czenia ptr'.ZAelZ WJYstasw~ od
nośl1.{-) kwolty. Na roz.plI"awie Licl1ni~
QlŚwl18i<:lrJ:Z!ył
iż zoO:,Gwi~e to .z&c;i~ jaJro WSJ)ÓIlniIk mJ

~NAlQ'.

29.7Q; Ostl"Q-

~.j3,l; ;~4Q; Eud~l\l 60.50; StM1Mihowi~'\5/ :;4:.1t' 6i,OQ; U~'tl§.· 19J,i(t; ZawieI"CIE 38,50; Żyraroów
~'_ li.7~; DQr_wSlkia.tQ~ :aa.b~iluscL 1&0,00.

Notl'wanią ~i~łd

zbotowytln

mie:ró(lIlcj filJ:'IDY oJJecniite zaś 2PholWi~ jego pne
ję.łJa O;-(·ba trzec&a 'WOibec C.ZegQ ~e poCZUWt\ OP ,tlę

do obcv. iąZJku
Wl8I., b

dn~a

ncwe 37.00; 38,00
I'slenłqi!., nowa '6.5D; 41.50

w moty

musi pooiewU uikl8K:lir po
niJe lD!Qg8; ~SZ6lĆ., iJl~ os6łi
trzeci.eh. Odpo:wi~ z te@Io. ~ DBłeIł
oość.i \ltltala się ~ do 'WfSIlko6ct 1IdIiała
w momea:llCie wystląjpi~!lrlą. ~
,.
weksla

2;Aalpł~ić

Jęczmiej browaq ~; . . .
Jęczmień ~ JI,OIJ KIl
OWies IłOwy 33AOj,'IUQ
Mąka lJbda 15, proc.. 59,OOj-"
Bąka Ży~ ,70 ~. 51ai . .
~y żytnie 15.00; . . .

Usposobienia' •
'"

\.

~

:QJałe8DOlłć l!~ ty

międJ:cy SWIlJaIDli

17 sierpnia

Żyto

uiS2jClOOndla. tJetjkwo,ty.

swyoh stwlierdziJ: że j)(WW!&D.Y

tułu ~€go

"

z

do w.,sokości

udziałów.

Z pożyczek pa.ństvvDwych sliflJ)sza 5 proc, preA1UJJB.
~ ,d;~ntoWY 132,00; Ba:p.k handilQwy mjowa dolaro!Wla: mOC'Iliejsza 6 pr{)oC., dolarowa z 1'0
ku 1919-20. Akcje sł.abiej.
~',t\)6,Qe;~i\l:r~, Nlaki141,OO; Bank Zw. sp. zac. 86;00;
$płe'S~ 105,OO~Siia" r świaHo 93.00; warsz., 'l',ow.
0IEtDA ZBOżOWA.
ly,pr.c:uk:ruuIOOiWfso-ka 120,00; ~JN(}Ibei" 49,50; \Vę- ,

WOO;

!Ó

skich NPR lewicy p. Macia~czyk. P. Sto.
borowski czując się dotkniętym., ~'g....

':~

~el

)

Stenlborowskiego swego czasu nuoD \)iS2C~'
stwo pWzes związku pracóWników
~

."

" , ~ię<;.9OtQ<1,

,

karę 'grzywIłY

pls trze

Wspólnicy odpowleCbialni

172;50

:'

p. Maciaszcz:yka na 500 złotych grzyw.
Na kierownika
kartelu ZZP. organizacji ny z zamian~na miesiąc aresztu oraz na «al
która jest pod wpływem NPR. prawicy p. . płacenie kosztów sądowych. (1.)

alt-

8~wajcarja

przeniósł się,

wywołując

.

Paryi 55,01 ! pól

PJaga

_łIII!._.!l!I,_1iII!..liJ!lIiIIIlDlw'
III"_it~~·::-3.·i

.'o:&.

Belgja12ł,51

liolap,dJa 358.5$
. Londyn 43,49
Kawr Jork 8p9S

•

"

GQot.

..- ....
lijijJ

<

&1;4» Z~ABmSTBZOWSKO roBILE B;)lU.
""'Jłao.}ll~kBrzezJnSka 10 tflefon 00-17
.
:AKf-A D,!:K A'WBN1.A.RSKlB:
'~K1Jm BxZt~ńska U4
SKLEP Y SPOź'!WCZE:
hwełek, :Krakus a 12.
~ra, Frołlrkowska 196.
.' .
:w~ Krzywą 5.
_
._

'i>

,

~it.mLADY al1f.A1łSKm:

J'Zj&I~;rabjanieka SzoaaOO.
~y KOWA LSKmI
dsiMkl : ~abjaniC'ka Szósa4 1.

:..

sxLAD t W}fOLA:

;<.: "';"'~lEKA.RNm=
K~k~ki. Sieraikowsiłdego ~.

Piotrow ska. 6.
, ~iflsS) WłiłC18. 10.
. 'Stow. "Sila" Nairutowicza 52:">t>lłI6IIewSKa,'OrorlrowSka 6.
~J/lłizei'Dfclk:i Nowo-P abjanic lta ~
~~ Zamehh 0f6· 2:1.
•
'SienkJ ewiem ~

5, Śniady. Krakus a 1
Krzywa . 4.
OBlAn Y SMACZ NE' I 'lANI» :
K~gie:r; Kopem ika61.
SnBP r HZBtN ICZE _JIASA RNDc
Sumhls ki, Pomors ka. 61.
.
ZAKLA DY ·FOTOGRAFICZNłh
Dobrow ala i Luąwikowski: Rzgows ka

':~:, "REST AtmAC J'B:

A.J6sk a;'Pab janicka 8zosa 26.

'WŁ"'pj~t:r;-K(Jwski, Krzywa

SzeZ!epalliak, Krzywa 16.

2-

Miehałkiewlcz, Kilińskiego

la

SKL~P DYSTRYBUCY~O-SOLONlALNY:

160.

ltUSAB NIE MECBA NICZIU :
57.

.

/··~A.~sa
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