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Gimnazjum
I

rom
.
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Podaje

do

n

1

ul. N arutl.

wiadomości . Szanownym

w.rześDia r. b. o godz.4"ej. po południu.

,

J ""

I

m. o l

łeza

Rodzicom· iż egzaJliny wst"pne odbędą się·w 3-im terminie w dniadl 1,·2 i ,

~

Podania do kl?-sy A, pod~stępnej, wstępnej i wyższychpl"zyjmuj~ Kancelarja Szkoły od dnia dzisiejszego.
Czesne w klasIe A wynmn 15 zŁ kwartalne..

Dyre t

,to bazie· prze
Delegaci

wpodró~y

odnIczącym

ady Ligi:

-Briand

p siedzenia plenar ego

arod

przybędzie później
zDCtmienną rolę

..

nt

fi

-

p

?

Prasa

czechosłowacka podkreśla

Polski.

posiadania stałego miehca w radzie Ligi R~,dy Ligi Narod6w, wobec c~ego Mała 'F..t1ó
Berlin 30::8 (pat)
"Germanja" donosi w depeszy z Ge.. ·było całkiem uzasadnione i ze Liga nie Zll~ :enta .będzie n~dal repre2entowana w F_alf
cizie jedynie przez rumuńskiego ministr:g
newy~ że najpoważniejszemi kandydatam: wsze docenia znaczei1~e l rolę Polski.
11a stanowisko przewodniczącego obecnegd
Na najbliższej "łcsji Rady ijgl Pol,,: S:pra w Zagraniczny'ch Titulescu.
posiedzenia plenarnego są ambasador japoi~ ska postara się przedewszystkiem, aby Hree:
~1
.. Berlin 30~8 ·(pat)....... '
ski w Brukseli oraz posel argentyński W. Pa- gl1]owana została spraWłl. stosunku jej do
rylu.
• Gdańska, jako do portu zrośniętego z ni~
Biuro WoHa zaprzeczając w depesz~'
gospodarczo i geograficznie a wykorzystywa z Paryża wiadomościom o rzekomej ChQ4
Dzienniki berlińskie zamieszczają sen"
rtego przez NieUICY do intryg antypoJ:o
sfłcyjną depeszę z Genewy, podaną przez
robit~ Brianda oświadcza. że Briand ~stotll
Ekich i antypokojowych. Polska ~ czytamy
agencję "Europa~Presse4'. Depesza .stwier:;
'w artykule - szanuje także i te zobowląc: nie przybywa do Genewy dopiero 3 wr~eś&!!
·d~~h że Briand nie przybędz,e prawdopodo.
znnja, któremi została pokrzywdzona, gd~.· nin, dlatego że dnia 2 września musi b-y:4
bDiędo Genewy na początek obrad Ra,J_"
,]('szcze na posiedzeniu rady ministrów, któ~
5ię wiec domaga, aby nie zamykano jej na ..
tigi, rzekomo ze względu na stan zdrowia.
.turalnej gdańskiej bramy, wiodącej w świat? ra będzie się zajmQwała porządkiem dzienl)fzybyciaBrianda do Genęwy spodziewać
ryłoby niesprawiedliwością zwlekać z za"
f:"Y~ zgromadzenia Ligi Narodów~ To ~
~!f: możIla. we<:Uug tych doniesień, . dopiero
dośćuczynieniem temu żądaniu "Ceskie Stovo'
.5 \vrześnJ,ą. Na pieJ:ws~ym posied~enłuRady ;~1wierdza, te Czechosłowacja nie ma Z!h p6źnienie podróży było jednak już przewie
I'.lgi };i'~aYJcj~ ma repre z ellto. wać Paul miaru wysuwać w rb. swej kandydatury do dtiane od tygodnia.

tiQACQur.

P~ryż

B,yłyjski

30=8 (pat)

minister spraw zagranicz::

u,ych Chl\ruberlain wraz z inny~i czlonk~.mi
dł'legacjj brytyjskięj odjęchał z ~ .Ondynu
do Genewy i· dziś po południu przybył do
. r~ry~a. Pówital go Brian,d.
Praga 3a~8(pat)
"C~sk()slovenska Reppplika

łl

pośWięca.

t\~h'kl:lł w~<:pnY ~tQBunkirln Pak.ki do Ligi
S~l"Qdów,· t1twięl'dz~jł\Cł ie żądanie. jł'Qls1d

"
21 kofiskata

"

"Cłozwoju"

Wczorajszy 1\umer "RozwoJu" został
skonfiskowany prze~ Komisarjat Rządu. na
Ul. Łódź za
pomieszczenip artykułu p. t.
"Knebel P1;'ilSOWY~:.

;'::;'-,;-~,?-.,~;,.;_Pi

' '~Jli

.J;;~'~

,

'\

l

~arS%ałek Rata) przy pracy
Warsz 7Va 30 sierpnia (tel. wł.) ł
W związku ze zblIżającą się
,

•

Poiegnalny okólnik dr. .bowskiego.
~ ojewoda eląski ·Gra~yń8kl
jego śladaml~

Sł'jrhu

i wniesieniem przez obie Izby

wniOSf

k.u, do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej

zymldegotłn1eudzi( laniu przel wł,dle Wo je~ :.::wołanie sesji nadzwyczajnej marszałek S-::jlf
WarsM~a 30 sierpnia (tel. wIJ
,
Niesłyohane zdziwienie wy'f~Yoleł
IDi w6dlkle prlfde Jakichkolwiek łnformacj t. rot,; p. Rataj powrócił z urlopu i ~ozpoczął
'. niSle!5twie i ur~ęddt!h okólnik u3tęr ującego l1e1 'W1ł11ędu na ich treść,
urzędowanie.
II
,'-szefa gabinetu w prezydjumR:ldy Dlmistrów
,.Cazeta Robotnicz~U shlslnie stwler..
•
d~ra' fno~ofji p. Wacława Grzybowskiego, liza, że biuro prasowe wojewódzhva odn.o~i
:kt6ry na odchodnem, tuż niemal przed. się docalej prasy i wszystkich spraw, z iae
Ilema Jch W "Giizecłe Sledaef'
·liWY.ni wyjazdem na nowe stanowisko. cbcąc formowaniem prasy związanych z doskona"
Wczorajsze warszuV\1 skieABC. podale~
lakby zadokumentować swe wrogie stanowi ł~l obOjętnością, przeto zarządzenie woje\V sprawie Hstu gOiiczego za gen •. \\1..
'sko .do prasy, wydal okólnik polecający jak \vody p.a jedynie szerokie pole ~Yszelkiego
ZitgóJskim
który, podobno, miał być wydru
l'iajW!ększą wstrzemiężliwość "V udziefaniu rodzaju plotkom i domysloln, które uka,?;y~
dziennikarzom wiadomości we
wszystkich ""&~ się będą ha hlmi;l!::h z konieczności, wo> .kowany \V "Gazecie Śledczej", 'spra'wdztliśII
. 'prawach. Okólnik ten wywolał jak najhar~ b(·(O braku konkretnych inforlllucji z kół u· U'Y, ze ani 'v \Yyd~lniu z dnia 22 bm. aru ~
, dziej śmieszne wrażenie, gdyż nie spodzie; rz~do\Vych.
dl~ja 25 bm. list taki nie był drukowany*' ;
'~ano się zupełnie takich nauk koń~owycli
ze strony uAtępującego szefa. Jak wlaJorn.,
Ił. 'dr. fih>zof.łi Grzybowski 'przez cały . c'Z~
~wego urzędowania wykazał jak
naJd9.~e;
tosunięte niezrozumienie, dla potrzeb p,ra.
VI
i \V ~ a~$z!lwiance"
się .:
sy i był wsp6łtwórc~ a podobno i ideowym
. l)romt>łortm obalonego dekretu praSOVle tłO
w
Porannęj\tVarszawskiel"1S>
,Okólnik :zawiera podobno bardzo surowe
która \v dzień wcześniej ust"ępy tego arfy;..
Warszawa 30 .sierpnia (tel. wf.)
, instrukcje, nakazujące me przyjmowtlnie
Dzisiejszy "Robotnik prgyttosi M: kl.1łti przytoczyła".
'l'12iennikarzy]' nie udzielanie im zadnych f.fępującą wzm1ankę:~r~
'Rzecz~ywiście, dziwnie się to jakoś dZlC
e. nawet' wyjaśnień na ich zapy
je
z
remi
konfiskatanl1!
"Wczorajsza
)"Gazeta
Poranna
\Var<>
, 1. .
u
szawska uległa' kcnfiskacie za przedruk soGenewa 30..8 (tel. wf)
wyrazIĆ nadzieję, że oK01U;k
botniego a.rtykułu wstępnego z ,,Robotnika"·
Kongres prasowy, zorganizowany pr~
moc równoczesnie z ust':lph!4
pt. "Sanatorjum.nl0ralne". Rzecz dZIwna- LlgęNarodó\v, zakończył się wczoraj wie'
,.....".,Thn,TlTQIrtPgo, które definitYwn~e
" ,
c
'd onlagaJącą
•
bowiem 'aIt~ ,,R obotnik" nie uległ za ten ar.' d~o!'{'nl, uc,tv.':,
<;~c
~·(.:.C',.(.-"';~
~ kilku dni.
tyku! konfiskacie; ani też "Watsza"Tianka ', f-te; ~niesienia cenzury w czasie pokoju.
Katowice 3Q~8 (I.w)~
::;.. .Cflłn prasa gOJno'śląska. . bez . r,ó~{cy
-aełeni, pl~tnUje' zarządzenie wOjewody (" )"ta-
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"Robotniku"
"Gazecie

g
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nie podoba,
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ulepszać

wywóz naszych towarów

s3'an~: eksportu i wspoldzla'lume w· tworze..
J~~~ organizacji eksportowych..
'".Na czele instytutu stanie'dyrektor. po.
,·~\:·~ła.ny przez ministra przemysłu i han';
d1ti. \ Jako organ inicjatywy, kontroli i ,,,"spót·
J'~ta:łabla w całokształcie' spraw Instytutu:
stworzy się Radę Patstw. Inst. EksPQrto~f
wego, w składzie 15 czlonkó\v. z których 6
ro-w:óła minister przemysłu i handluJ 9 zaś
delegaci organizacji
spoleczno$gospodą.r,
ctych. Z grona członków l<,ldy po\volanyzQ1.
staule Komitet Wykonawczy PIE złożony z
5 <;z~o~ków.
.
.

Warszawa 30 sierpIR (pat)'
Rada Minisb~ó,v na ostatnient p0,>ie·
dzeniu \v dniu 29 bm. uch".valiła projekt roz
porządzenia Prezydenta Rzplitej o Paf1;:
Mwowym Instytucie Eksportowym. Powotlt.
ny do życia Państwowy Instytut Eksp(M:;
towy podlegałby ministrowi przemysłu i
będzie miał za zadanie opinjowanie na Żył
f~2~nie minjstra przemysłu i handlu projek~
tÓ\Y. ustaw i Iozpor.ządzeń dotyczących han.
dA zagranicznego, badanie możliwości i WiJ.
lt~nków ekspol'tu dla. poszczególnych ga{ę~1
pr2emysłu i udzielmie odnośnych informacji
s'lerOm zainteresowanym, inicjowanie i ulep.

Sprzeniewierzył

50 tys.

z:ł.

lm
n
Zbiega aresztowano
Kownie.

Warszawa MA (pat)
\17 sprawie sp~łeI'ZOalin GIs_ złotych w
urzęd.zie

pocztOwim Warszawa 18 prą uL Lutln6j 9
cc !1.astępułe: Sprz~ewierzenia dopn..
śeil się urzęanik X st. sI. Edward Palczyński pod
czas m.oobeenośei w.~ kierownika anędn i
wykonując czynności kasowe.
. Skutkiem zataedha:a.ia konłroU prze~ drugiego
ul'J:ędnika, Pałcąnski oUesłał umoil
bm. do n:rzę
da pooztowego Warszawa 1, jako ~o got6w.i G 20,000 mniei, a __ D 11m.. :lau:at\łu,nvał w d~e.
hi:,:fd:a! ka~rvrych :na jedrię z 'Wpłal na nuilinnek
Pomowej Kasy o~ (1
~J 1 ohie
te kwoty spr.::~"mewienyt
Pod 'POZ01'9lJ1 udania mę 40 mfeisu ~yta
- wsiltierownika 'W.'Ząiu ~ dwu dni iwią..

wyjaśnia si~

ta

30;._

~:l

zagranicę.

w

~Jch

l' i 1$ hm.

Pal~ WJlechal'-~ w~;

t~Wy' 13 hm. wt~r te .-łbiaach . ~WJ~"..
. dając' się w l'UCZJ~ 00 Wilna. s~m..~~
n.enie ~wnUa nwbja ~ ,; ltBiu 11 11' ~)
nrządZona sktlł~ ~.wien1a :się dO sł""':'
P~ńskięga Za Pa~ ~~ łis:tf gOli.'
~.l._ppęiłJię~bł ~t«W4e 1td~ ,
spra~y. Dnia» ... zOitał PJłł§Jński ~jęt, Vi
VrJd@;.:.I gotśwQ

Ii._ li.

,U-.rzędnicy włan1 ~a

bQ'VfJcb odu~ II
łIIł'4l~~~~

au
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nji Międzyparlamentarnej.

Na konferencjj

Kwest ja bezpieczeństwa w Europie nie została jeszcze rozwiązaną
"4

A

.(

,

''''-1'

Paryż,

,"

30.S. (pat)

wcmraJe2!6m posiedzeniu konfefencjl Unji

Na

Paryż

pcdczas bankietu, kt6ry

się ~ubył

30.8. (pat)

na

zakcń

.!edzY'parlament~nei imieniem delegacU pulskiei
~brał glos pose1 Dębski~ kt6ry(l:świadczyl, że opin
ja publiczna w Polsce jledzi z najżywszem. zabdere_waniem usiłQwania, zmierzająCe do stworzenia

o1.:enie
Bdand

trwałych podstaw
dła w· przeSZłości
ltia się wówczas,

pomoc moralną wszystkich. czynników psy.::huIogi.
cznych. Abyzapewnió sobie możność Sł0i,)I1.iowego ko
rzystania z pokoju, narady muszą szanować konwen

ograniczenia zbrG'je{l. Polska paofiarą swego pacyfizmu; rozbra~
gdy sąsiedzi jej gwałtownie się
d1:roi1L Obecnie POlska prowadzi politykq gięboką
pokojowąt dowodem czego czynny jej udział w praUCh Ligi NarOdów. podpisanie protokuiu genewskiego l układów locanaeńskieh.
Jednak nie należy zapominać, - m.~wił l1o;:seł
Dębski • że kwest ja bezpieczeństw«~
w Europie dotychczas nie jest rozśtrzygnięta. Budżet wojenny są
siadów Polski stale się zwiększa. gwarancje zaś locarneńskie ~ą ograniczone jedynie do pewnej części
Europy. Spokój zapanuje wówczas, gdy utrwali
sIą wszędzie poszaM}wanie prawa, wyklnzające 1'0Zmzyganie sUą wszelkich sporów. Mówca zgadza ~
z alegatem niemieckim SChukingem, że zasady UDa
).ł. sprzeciwiają się uzależnieniu pokOju od ilości u·
mat i bago. 7'tów, lecz jak długo bezpieczeństwo nie
będzie za.pewnione. narody będą zmuszone
szukać
obrony sw!!')) wolności we własny~h środkach Gbron
nych. Polska· nauczona smumem doŚwiadczen.iem
nie może 'ł17naĆ mnegti rozwią:n.nia kwestii, gdyż
maczaj nariuUaby na ogromne ;ryzyko nietylko wła
SIle bezpi8ł:zenstwo i nienaruszalność swyen granic
'ecz takie ltOkój t'Jowszechny. Poseł Dębski powsta.
te pneciwĄ.., napaściom na dzieło Ligi Na:rodów "
podkreśla re2.ultał)' p!Zez nią dlOtycnczas osiągnięb.
Przypomina opracowanie konwencji zabraniającej
uiywania w wcjn{~ środków chemicznych i bakte.rjologicmycb i Oświadcza, że Polska nie ratyfikowała
dotychczas tej konwencji jedynie z powodu tegos
że sąsiaduj~ z krajem, który konwencji tej nie pod..
pisał. Mówca wyri\ża nadzieję, że wszyscy członko a
WIła -Unii Międzyparlamentarnej połączą -swe usiło
wania w celu. dop:u.wadzenia do rOZbrojenia m.oral.ego naroiUi w.
Delegat Polski korzysta z obecnej okazji, by
powitać z żywam zadowoleniem wyrazy wypowiedziane priez posła Sollmanna pild adresem Polski i
zapewnia go, że Polska pragnie pozostawećzawsze
w dobrych stosunkach z Niemca.mi i współpracD
wać z niem! nad zapewnieniem pokoju światowe
go.. Mówca kOńczy swe przemówienie,
wzywając
wszystkich zebranych do czuwania nad tem, abY oplnja publiczna nie· schodrlł~ na manowce pod
wpływem dążeń egOistycznych
i do pracowania.
:nad wykreśleniem raz na zawsze wcjny z liczby
spoSObów rozstrzygania. zatargów międ~ynarodo
wych. Kowę posła Dąbskiego przyjęli zebrani gorą
cem! oklaskam

koiirl81'encj: 'ilnji
kOnferencji

wyraził

mięihvparlameutartte):
padzi.ękowani~ z po<wo-

~n owocnycł. prac konierencji, która ułatwia i uzu!Ieł:t~le rQlę Ligi Ną:p:odów, zapewniając tej estatnie.j

cje zagraniczne. Dokumenty" które ctwlerdzają. te
oranice są święte i nietykalne. Pokój jest kcniecz..
'!lością życiową a organiza~ja jeg~ ie~t ~bowiązkł.em
Po stwierf4zenłu, że Francja pragnie lJ<mtco
pokoju. Briami zwrócił się do delegatów pa:rlamen~al'X1ydl z wezwaniem. aby wskazywali narodom. MO
gi. do wzajemm.~gc p~magania 30bie. w dziele
')okoju.

~ollró la Ir~[~y ~a[[1 iVaolettrego.
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Krematorjum żąda honorarjum -

Groźba wysadzenia
w powietrze konsulatu amerykańskiego w Szanghaju.
Londyn 30::8 tate)
llarchist6w l 'związku "czarnej Hagi" z Ko~
Pomiędzy zarządem

krelnatorjum w
B< stonie a komitetem Saeco i Vanzietiego'
p(.lwstało nieporozulllienie, gdy przedstawl
dde kornaetu zażądali wydania popiołów.
Z~ rząd
krematorjum nie zgadzał Si~i n.~
wyd2nie popiołów Saceo i Vanzietiego dopó
ki nie zostaną pokryte koszta związane ZE:
spąleniem~ ;;ięgnjące 700 dolarów. .

Szanghaj

30~

(aw)

Została zarządzona jaknajściślejsza o·

cluona konsulatu amerykańskiego. Zarzą
dzenie pozostaje w Związku z groźbą ck·
sce-sów ze strony stowarzyszenia młodych a ..

l'ei, które to stowarzyszenia, na wiadom(ls~ .
o straceniu Sacco i Vanzietiego, powzięły u~
chwałę dokonania próby wysadzenia w po.
'wietrze gmachu k~JnsuJatu. D2.ielnica międZf"~
narodowa Szanghaju zarzucona została !lIot"
karni; zaopatrzonemi w fotograf je straccu
nych anarchistów, w których chińskie orga.
nizacje wywroto\ve. proklanlując rewolucję
~wiatową w il11ię wyzwo~enia proletarjatu.
wzyV\rują do bojkotu towarów' ameryka~.
~kjch, zniszczenia istniejących na teren! Q
Szanghaju organizacyj amerykańskich, wr(~.
~zcze do obalenia rządu Stanów Zje'cl,noczq.::
ŁUCC"

tryc.h.

"

ato~łr~la k~l~io aPI~ ielli
Lokomotywa i d wa wagony

Warszawa 30 sierpnIa (tel. wł.)
Wczoraj o godz. 6 wieczorem pociąg
ko!ejki, idący z Sompolna do Nieszawy, z
nieustalonej dotąd przyczyny uległ wykoleje:
niu, przyezem wpadły do głębokiego rowu
parowóz i dwa wagony. 'VV czasie katastro,

Paryż

30.8. (pat)
,Jak się dowiadujemy "Echo de Paris" na kan
oowem. posiedzeniU kOllg:resu Unji Międzyparlamen
tarnej wygłosi przemówienie Brland, który mówić
będzie o wierności Francji dla ideałów locarneń.

runęły

do rowu.

f y zostały 'clężko ranne dwie osoby Ma. ,
tejczyk i lVliziol, a kilkanaście osób odni~
slo lżejsze obrażenia ciala. Wszystkich rannych opatrzył jadący w pociągu felczer . a
ciężej rannych odwieziono do szpitala w.
r~ieszawie.
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Do podbOjU Atlantyku.

;.:,

I

,'" .~,
Londyn 30:;8 (pat).
k~lzal się, że nie wi:edział nic o zamierz;}"
Levln, który przybył w~zoraj na S]:: t:)Dl odlo\cie Le'dna, co dowodzi, w !:l"
rnolocie z Paryża, oświackzyl, iż nie ma za:; ścsłej tajemnicy Levin przygotował f;ię do
rniaru powracać- do ParY'ża.. lecz pozostanie . ucieczki.
KSięgarnia "Czytaj"
w londynie do chwili podjęcia nowego lotu
Ł6df, Narutowicza Nr 2.
~945- przez Atlantyk, W związku z tern przyjad~
a~
r{lVłn:eż do Londynu jego żona z córką.
ilI
Pilotowanie samolotu "Miss Colun)bi~"
będzie Bohomołow.
I Z rondynu do Ameryki powierzył Levlu i0:-:
Warszawa 30 sierpnia (tel. wł.)
tDlkowi angielskleu1u kapitanowi HincheHf,
,
choroby skórne i weneryezne
Jak się dowiadujemy, rząd sowiecki
ed 11 ....... 12 i od S j pół do '1 j pół Andrzeia 3 fe. levin oświadczył, iż zapłacił Drouhinow! 2"vrocU się do do naszego rządu o udziele
Za zel'wanie kontraktu 100 tys. franków.
p O W r óC I ł
,189-5
lPC agrement p_
Dymitrejowi "'v\'asiw'iczowi
Paryż 30;8 (aw)
Bohomolowi b. charge d'affaires w \Viedr\1t:
(lcieczka towarzys2.a Chamberltl!Ua, a następnie pierwszego s.ekretarza po.::\.: I.
l t·, in, omawiana jest przez calą prasę fi'a~:r g~wa i charge d'aires W Lond~nie p'rzec 1Wszelkie bne robsctUlo tępi najrad,kalniej
('lH.l~ą. Jedno z pisln zauważa, że ze strony
RQsenholzem.
I ('wina J'est to naJ·zwyklejszy kawal, 'vv~
_________IlIIIIIIl!I5fl!i -.,.
,~
r~ ~!dzony lotnikowi francuskiemu Doubino·
:_~
POTRZEBNY CBLOPIEC
~': W rozmowie z Drouhineu1 sekretarz Le.
do posyłek zgłasza.ć się od 9 do 10 raM d.;
\'1 a,pozostawiony na lądzie" w Paryżu, Ut):
"Rozwojg""
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30 slerpnfa~
poniewu ~egulowane stosunki międzyna eydowanego stanowiska względem Sowlefłl
;;HUl
~o 16'ebywałych w§:ród
Q.~ljdziksz~eh rodowe mogą 'w każdej ch'wili dla paJ15'LWO~ tów....
Jeżeli nadal utrzyma si~ obecny !.l()8
~ęnvotnyeh narodów okrucieństwach,
po ' ....ej kqrzyśc;i połączyć zachłanność zabf;rczą
~Pl'zykładnej rzezi dziesiątek; setek tysię- choćby NieIUców z piejącym kurem SOWJecl" 1it1d na kOln1.mizm, jeżeli prochy straconegG
1111 beżwinnych' ludzi, po aktach
bydięcej kim, podkopać wewnętrznie Franoje, oslf.tbić ,\:"'anzęttłego, według zapowiedzi komun i sty_
'ftofąn$cji szczątków ludzkich, ,vydobywa .. ją akcją komunistyczną i spowodować nuwą ~znfi będą agitować w Bostonie, New 'Y{o:
iDYoh przez zwyrodniały element bol~zewic~ pożogę wojenną. Byłaby to woda na bo~sze klił Londynie, Paryżu, Berlinie; SztokhQlmh~
'ki -- -:wystąpił komunizm kosmopolityczny: ~ idd młyn, gdyż jedynie w chaosie wc jen#' i innych miast'!ch Świata, nie wolno sk . '\Id
~. w~orut energją agitacyjną na
~,ł n!Jm kQmumzm może odżyć - do czego dą się Europie na wrzód komunistyczny: tra.
piącyorganizm państwowy.
:,JUll ogólpoświatowem..
ży stale i uparcie ....
~ ·\rVtzód siedlisko zarazków wypa!f. się
~chwaly bankrut ideowy
poruszył
Za killmnaście dni rozpo('~yna i!Q se
!ozpalonem
żelazem a ni.e plastrem chwiejA
sja.
Ligi
Narodów~
Czy
nie
znajdzie
się
tYn:ł :razem
'wiat burdami w
ooroule
,strseonych _chistów Sacco i "anzettieg()~ pr~ezomiejS=ła :pa dluzszą metę myśl, kt~'lra,. ności noUtycznej ...
Dziwnem: zaiste jest, jak .długo myśli tółero b~· wybiła o~radującym z głowy różne bta,.
A. Ł. U(U1:fl
~.ac cywilizacja występy krwio,terczych ~
h'lStki narad ~ zmusiła Ligę do zajęcia zde
błąkańcow, którzy nieustannie podk'.\pują
lad i spokój światowy. chociaż nie mają sił
pu .temu. Są słabi, tchórzliwi, a cała ich od~
waga polega. 00 rewolwerowych str~ałach z
tylu in-a hałaśliwym jęzorze.
Spę
polski
-.Miotał Bolszewik groźby wojenne lXJ
DO dn1a 2wrzesnia 1927 r. redakfor
,.G;lzefa OIsztYl1ska"t podając do wia.
pnerglcznej likwidacji Aroosu w Londynie...
"Gazety
OlgKtyńskief' Kazimierz Jaroszyk, cc·mości swych czytelników rozporządzenie
Nóż niezbyt pewny swego cięcia
schował
"'między godz. 8 rano a 6 wieczór ma się {'l uskiego sądu w Olsztynie, zaopatruje je
sl'fJ w ~uad....ze bolszewi~mu. Szakal podwi\ll
!t':~!osić dobrowolnie. do więzienia pruskiego charakteryzującym stosunki komentarzem~
~ ogon i poszedł w 'świat dalej
~~uk~
W Olsztynie celem odsiedzenia 1 miesięcb
"Wśród niemców mówi się że redakto,
~
nej kary za komentarz, dodany do wyroku rzy pism polskich pragną w teh sposób oto~
7; Wiednia ł swej europejsklel Cfk~Ii{ra~1I Śmierci, wydanego przez sąd belgijski na
czyć się aureolą· męczeństwa. . Twierdzenie
Jt gcme położył pokotem dziesiątki ofiar. krwawego generała pruskiego hr. Bahrfeldn. takie nie ma żadnej podstawy~ gdyż każd~
Zl18cząo pozarem swe śladY1 pomknął do Pa O iIeby ska.zan nie stawił się dobrowolnl(!
tedaktor polskiej gazety w Prusach wie CI
podziemnych apaszów lomu~ "q(·ćwczas będzie przez policję aresztowft!:y
tern dobrze, że narażony jest na podobne
w słowie i.~ która siłą zmusi go go do poddania się wy :i11ebezpieczeńshvo i że kara więzienna k::tż.
lokowi z dnia 31 marca 1927 roku pruskiego dej ch'\viIi go spotkać może. To niebezpiel
zbrodnIczych skaz:1DcoW 5&1du ławniczego w Olsztynie.
czeństwo związane jest ściśle z zawodem re
wystąpiła paryska ulica, prze;!!
Cót ma robić redaktor Jaroszyk? daldora. polskiego \vNiemczech
czerwonem.i kwiatkana;l ~ Wniosek: o ułaskawienie został odrzucony.
Wakacj~ w więzieniu. Nic nowego
~ueyjnemi .. ~owtórzyla się min.U;fmo\va \\lyrok i zarządzenie są bezapelacyjne.Alpod słońcem. Tak było za. czasów cesa.r...
'~na: z wieku wiegłego. Barykady uHezne. bo będzie musiał
opuścić
granicę
Pru~ skkh i tak pozostało."
wtrod kfórych uwijały się naJclen1nlejSz-e 'Wschodnich bez drogi powrotnej przerWt1~
Sapi~nti sat... vVystarczy tych kilka
~ społeczne, woaz1ły rej
re,volut*,jne t~wą ciężką pracę na Warmji i Mazurach. 8;' ~dan między wierszami ~tórych można wi.
tszumowinY1 przeciwko którym straż bczpie,: ho poddać się wyrokowi. Tertium non da" C:L leć jak na dłoni twardą, bez\vzględną i sy..
C2enstwa musiała u~yć broni, stoczyć ł D~ tur. Stwierdzić należy, że w ostatnich czą.
stematyczną akcję cesarskich władz prus,
malne wałki, aby zlik:widowaćkrwawe eks., sach redaktor Jaroszyk je~f już drugim ł; ich.. zdążają do wyniszczenia żywiołu pol,
cesy komunistyczne. Finałem komunistyczne rE daktorem uGazety Olsztyńskiej", któreg~ skiego tam, gdzie tkwi on zakorzeniony
go bOhaterstwa była profanacja Grobu NiC chcą się pozbyć władze pruskIe.
przed wlekami.
.
;c.:nanego Żołnierza" co powinno n.areszcie p~
ru~fYĆ ammeje spQłeczeństwa, aby raz D:&Je
szcie' zdławić bestjalstwo, bezczeszc~3.ce ()t
liame wysiłki patrjotyznlu:cześć ~ycli
Aź 15
W
Państwa czy, Na,rodu bohatera.
~rasuie W
~y wIe, te· w PolJsoo ~)4 się wyznwj zaginął .
~inlłeooych
~ P!J."!1Jes.d-o ni-tu seJkt, my ~ji Mligjinych
E\vang~! dł.u".<t<@l."JH~undyŚC:i; sek&
Komunizm działa planowo tak V\ E~ ....
Nie-ldióre li Dtilcfu "\\'lZięły swój początek z k.a.toIicyzmu,
prawoołlalwua; połą.~zył;a się ostatnio z baptyst:ami;
ro-pie jak i poza jej granicami. Do'wodem ie ln:ne z PI'taWłOS~ tedne :ZIlalile SIf.!e Da teren1e b. znana. tylko DIS. wschOOzie ~JrlItej wśród
go. 'są . awantut'Y szwaJcarskie, manifestacj;e za;boru rosyj~, drugie - VI' h. ~ ~ lu.d1lJOŚcli prs.VY"OSła.wnej
-'er-
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londyńskie, l:.ozpędzone bezwzględną

~#

zą

'policji, amerykańskie zamachy konluniRfy
czne - cały szereg związanych jedną rdcią
epjzod6w~ świadczt\cych o wzmożonej akei3
bankrutującego czerwQl1ego terroru..
Trudno zaiste zrozumieć, dlaczego ~
dne państwo ~a każde ma n:a ten tem:tt c~
do powiedzenia) nie wystąpi z plane+rl osła
. te~znego. unicestwienia komuniMyczncgo ban
dytyzmu, . który nie tylko przysparza W le le
kJópotu dla.. odnośnych rządów, ale przedfulł
~a okres ustawicznej groźby wojennej ogól'!
uf;-8wiatowej, do której dojść musi jeżeli
"l.'Z~nie nie pomyślą mocarstwa o Iikwida"
f

w Ma.łqpołsoo.
Weditug sk~yOO .bairdlzo wG:rmruej-i, pcl6iad-a.n:ytcih w tej mierze przez ~ władze, ZI18.Ine są sekt.y

lirw!ingjam.ie; slho gminy apostoJJk.te, sekta, znana ty];ko w b zaborze. pruak.iim; od dłuim:;ego cza3U

cz.y Ol"ganJlw,'Cje 1"en.g!ijne,_~~MStępujfłłOO:

.

Adwentyści 7-g'IO dnie.; poł:q,ezyli się oni z baptyaiamł, są dosyć ruchliwi, wyrlla,ją 'W!łasne ~
; zyJlD!i są na terenie '\\"SzystJti0h ooelnic Plolm.
BTalC1a !Yfo.ra-;-,·scy, albo ,herrnhuci u jesJłCZS ina,-

c~ -

fi mICh w.iadomo
zaboru a.ustrjacik.iG

gminy bra!.erskiiie; niewHe

1JICłUi;ffim, że dzi~ją Da. tereni~ b

go:

Ma.rja;wici - o nich jlUIt diosye W!iemy
1\{tlnoona.ci; ~nd ~ na tarem-e wazystkich
b, ZlaOOrów~ a. s24cz~Inie w.e LWOiw"ie:
Badooze Pisma. S~teg.o; kiedyś b)nh to j-ed.
na OIrganilizacja; tlzis}Uli jest porm.elona na dJwiG,
ściemjące się Wl1.la.Jem~ a. łi~ razem kilkanaś
cie znaJych. gminek; w W~wde &kta. BUmU av.\Yil
nf'gO Radaćze Pisma Sw:ętego ~ VII ~mi

sarjfl.t P P

~Jf komunisty~znego

aMurda.
Gcoiba woielll'la ,wisi nad

iml.~ Wl'~ie -

światem;.

.

~śd) ~.ta

fi

~ ~h ~ pruskiego
ak ~ iIu.ah ił

:~~ VJ6'W~ IWa ~

ui~

o niej newialoU1{):'

W WiOje'wództwfue polesImem istnieje sakba p

n E.ościćł Boży

~\!o jak &akta ta.
n&zy>\v"a si~, na:rra~1d~, doeiec rrud!no:: Raz jej pr:ływoocy piazE\
do władz () ,~Kościcle Booym"ł drugi l'aIZ zgoła. in3.e»ej; Sekte. ts wyszła z pr8.~wtła, a zwolennikóW
jlij·()a się policzyć na palea:oh
Dużo \.v SWf:tm czasie słyszaiłlo SNJ o kwakrach
i metPQysta.:-h; ołJi& te 3.:kty ooraz ł,ae:d'Zi~j znkiJkają ooecnie z hOlW lontu.
J
Do ,v~T[uienr.JO!r.iyełl sekt dodia.jeuny niemjee~

katolików, gmwy llc\\t1Oi&postols.kie, gminy w'11
a otrzym.a.my mnie i wię-c-3j
d(; kładny obralz życia sekcia.rskiego w Polsce.
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cze dla osadnict
Jednym z pr2yczynków oddający~h
prawd21wy stan rzeczy na wschodzie Polski,
j.ł'st stosunek "sanacji moralnej" do osadni~

,twa wojskowego"
Na całej przestrzeni ziem wschod'nich
:.e:llajdowało się do niedawna około 7400 ~)qad
udzielonych zasłużonym żołnierzom. N ajwi~k
f:>2il iloś(; osad znajdowała się na \Vołyn' u
~około 3400), naj mniej sza na Polesiu
(o~~o
lo 1000).
Osady te przejęli w faktyczne posia~
dunie b. żołnierze w latach 1920 i 1911. J~lk~
Jrolwiek faktyczne przejęcie osad prze:t kh
posiadaczy nastąpiło oddawna, stan prawny
uie został dotychczas określony, f!dv:z o~a~l,
nicy nie otrzymali rzeczy najważniejszf;!j, a
mjanowicie tytułu przewłaszczen:1 a. Zat~m \'r
tej dziedzinie panuje tego rodzaju stan. lZ
osadnicy wojskowi nie są właścicie1am.l go'
~podarst,v. Stan ich posiadanią jest o . -!"yłe
wątpliwy, że może być w każdej chvriH zaD
kwest.jonowany, chociażby \v drodze sad!.)::
wej. Od szeregu lat osadnictwo wojskowe na
2iemiach wschodnkh domagało się ur(~~lllo::
wania aktów nadawczych. Starania te załe&
v. jono wreszcie o tyle pomyślnie, iż na krf.it
ko pl'zed przewrotem w roku 19,!6 zdecydo~
v,;ano wydać odnośne akty_ Po przewrocie
zeszłorocznym obietnicę tę pon.owiono. jed;nakże jej nie wykonano~ Rodzl sic
przeto
pytanie: dlaczego tak si~ stało.
Tutaj stajen1.Y znowu wc -bec bezcere:f
monjalnej spekulacji sanatorów na sprawie
(.sadników \vojskowych na zklr.i~t~h wschod
mC'h. Sanacja na wschodzie PCÓ;k1 szukała r
szuka moraln.ego oparcia W 3po;ccze(1~~\vie.
Znaleźć go jednak nie mogła. N:e dały mu
j~j tego mniejszości narOdO\VL, k[f}l)~ wolą
:wygrywać na kokietowaniu ich prze/! sana~o

r'::J\v, niź w czemkolwiek wiąza{~ się z nimi.
Nie dało tego zaufania i SpOleczenstwo I}\}!.::
skie na kresach, z przeraż,eniem obserwują,
C~ niwelowanie polskości przez obóz federa~
cyjny. Sanacja na ziemiach ws.;hodn!ch mo~
~ła się przeto oprzeć na dwucb czynnikach
:wleżnych od tego, albo owego przeJściowe,
go stanu rzeczy w państwie. HylJ ~imi:
tłrzędnicy i osadnicy. Pierwsi l powodu rell
gów z posad w razie najn;uiej 5~eg0 f)poru.
l}l udzy z po'wadu niewyraźne~(J stanu !'ze~
c~y w swoich osadach, wskutek nieposiada:J
lł5a aktów nadawczych,
Sanatorzy postanowili IeJ.1 etlHI rze(zy
w stosunku do osadnictv. ~a utr~IJIH~ QadaI.
Nazgórą siedem tysięcy osad wydano do ..
tychczas po kHkanaś:cie. aktów nada\vczych
(od 15 do 30),
.
Sfery sanacyJne \v PolSCt~ dobrze w~elh:q, iż z tą chwilą, kiedy akty nad11wcze
będą osadnikom wydane, przynajnltuej
70

proc. osadników wypowie si.tt przeclwra~ aiIWt
kjedy dzisiaj woli milczeć, wiedząc, że Qi~
którzy są w opozycji do sanacji, weaIe ...
któw· przewłaszczeń nie otrz~mają.
Pozatem jeszcze jest jeden powÓd.
D~(;wydawania aktó,v nadaw.czych dla osadni
(twa wojskowego. Fakt ten wyjaśniony ZQ$
tał h. niedawno, gdyż przed kilku zaledwie
tygodniami, na jednej z konferęncyjsanaro
rćw z mniejszościami narodowemi. Pr2ed~
~{f.!wiciele tych ostatnich kategory~~e za?"
dali, aby stosunek sanacji do
osadnictwa
był wyrażny, tj. aby sanacja naprawiła krz~
wdę mniejszości nąrodowych, która ()ię stałs~
wskutek oddania ziemi kresowej
osadn!'
kom polskim. Na to bezczelne żądanie sa~
tQrzy odpow~~dzieli: "najlepszym wyrazem'
poprawnosOl neszego
stanowiska
wobe'-C
luniejszoŚci w sprawie osadnictwa w()j~kOz.
Wt·go lła ziemiach "rschodnich Jest fakt, t.
nje wydajemy mu aktów nadawczych".
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Co "sanacyjni" dziennikarze widzieli w marjawickim
II

maf~tkD

Dziennikarze sanacyjni zwiedzilI Di'e:.
dawno płockie i okeliczne przybytki marja:;
witów. Zaprosiny widocznie miały nac~lu
p~.zyskanie obrońców i pr9tektorów. Powio.
dlo się to, ale niezupełnie. Niektórych rze,
\~zy nie dalo się ukryć. Oto, naprzykład:
w ,~Epoce" z dnia 28-go bm. pisze p. W'
Giełżyński o małżeństwach mistycznych:
___\Ą,T Felicjanowie pięknie urządzol
nynl ośrodku rozparcelowanego między wy,
znawców marjawHyzmu majątku, zobarzyH~
śJny naocznie zupełnie r,ealne płody misty"z
l

s

llych małzenstw. Maleństwa liczą od pam
miesięcy do trzech latek. Jest ich
kilka na.
śdoro. vVychowują się wspólnie pod ~pieką
Z:łwodowyc..h piastunek, rekrutującycn slę z
s~óstr.
Rodzice mogą je odwiedzac t ale
nie mogą swoich dzieci wyróŻD.iaC z pOŚród
.
h
".
.... ~
ułn:yc

,

j~!4

Eatwo zauważyć, że potónistwo to~
zrodzone z małżeństw księży ma;rjawi~kicb
z zakonnicami, otoczone jest specjalną . piet
czołowitością starszyzny. Przełożol1a khiszta.
l u matka
IzabeIla, małżonka arc:ybiskupa
K owalskiegq, niema dzieci, ale z tem wię~
~zą tkliwością odnosi się do cudzych. - .M19.~
da to jeszcze i niezmiernie sympatyczna ()$
sobą. Ma wiele naturalnej słodyczy
kobiet
~ej i dystynkcji. Gdy pięknemi, przezrocz'v."
si emi prawie. rękanli gładziła jasne
giówkr~
jeden z kolegów - dZiennikarzy zapytu~
~'ly przy wstępowaniu do klasztoru :&al:ońni
~,t! nl~\rjawickie ślubują czystość.
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Ocz~wiście

Ic}'l:ona.

-
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~
jak~e~ z

-

odrzekła

tern

matka prz~

ślubowanielI' lJogt5'

dzić wychodzenie za!lląż, ....... nalega-ł
c~:ywy dziennikar~.

;;,P'

natarł

'

- Czyż małze,nstwoJes! ~ ~';;

c..-:ystą? łożona.

od.Qowiedziała z p'fostotil

prze,

-

Uczuliśmy się pobici...
Pomimo wielce toleracyjnego stanoWI
eka. p. \\T. GiełżYllski dod* w końcu:
\Vobec pubHcznych oskarżeń, stl'U"
~:tnych i kategorycznych, tylko bezstronny.
~lposażony we wszystkie sposoby
docieka;.
n~a prawdy sąd państwowy może te
sp.ra~
wy zbadać. Osobiste wykroczenia jedno
stek prasy nie obchodzą...
Dalsze słowa o pracy społecznej mal'
jf."itów to prawdopodobnie wersalska grze~
czność wobec gościnnych gospodarzy. Owo'
ce tej pracy rzeczywiście istnieją, aiJość l
wit k ich wskazał nam tolerac~ln~ J). .Gieł
I

~.. Zaschka {Niemiec) SkOlu1truowmł n~w:v m.odel .H.amC!@iu, wzn~szącego się

dięclv. llasz~ widzimy

wyna1~~

z jogo aparEt H.łm oraz szematyczny

pionowo

l'~s'l.1nek

w górę·

aeroplanu.

Na

ż~ński

••

Im
a Raldi, a naj

i

szą

wiekiem Mae tAurray.

szczerzy 3t" Mlodszł\ generacja artystów to: R. Barf,
co do s\volego wieku. I tak
dowiadujeruy }·thneRe 32 lilta, niedawno zmarły R. Valea.
'ei~. tyczące się jego
ulubionych aktorów- de od Toma l\iixa, że ma 47 lat; MUton tino 32 lata, C. Nagel 31 lat1 R. Navarro
Ci); aktorek.. Podajemy też poniżej
wzrost SHlsma 461at Doug1as Fairbanks 43, E .. J;) lut, R. Cortez 28 lat.
, mil Janning~ 41, Adolf 1vlenjou 39, C. veidł
'01'8Z :wiek •• gwiazd" filmowyche
:Artyst1d, jak: wogóle kobiety wysolrle
nłe są. Najwyższą wzrostem gwiazdą e.~ra
~."
Dl! jest Nita Naldi, mierzy bowiem lmeh
:0 cm. Anna Q. Nilson mierzy 1 m. ef.) em
amerykańskich filmów.
Oor~ Kenyon l 'm. 68 mn. Bi1lie
Dove r
64 em. Corinn.e Gtiffith l m. 62 cm. iłofa
Chlubą producentow amerykanskicIi SSi JTIusreno wlerclc nowe studnie. KonsumQaS
: .' Negri 1 m. 62 cm. Konstancja Talmadge 1
t. zw. monste::-fifmy. l\rlają one o} śnić i zaipoe wftno 20000 litró'w wody dziennie.
tn. 63 cm. Liljana Gish 1 m. 60 cm. Gklrja
1vlechaniczne świdry natrafial~ na 'wo.
3wanson 1 ID. 59 ClQ. Norma·· Talmadge l D( wać Światu. Koszt nie gra wtedy roli. Ta::
kim obrazem· Jest słynny film ~fBraterstwG dę w głębokości 30 metrów.
'TI. 58 Cfil. Dorota Gish i Raquel Meller f y
Artykuły spożywcze sprowadznDQł
iEi. Mary Philbin mierzy 1 m.· 58 ·cm. .Mary, krwr', który ujrzym,· w njbliższym sezonie.
?lcldord i Betty' B:ronson po 1 m .. t5~ em.
Zdjęcia do tego obrazu trwały blisko 6 ailtall1i ciężarowemi, dla których ułożono
. mięsięcy, z czego trzy miesiące cały zespół '3pecjalną twardą trasę nf! przestrzen' 30 kilo
GRETA' GARBO.
spędził w głuchej! piaszczystej pustyni Btanu metrów. Kilkuset cieśli pracow~to bC2. '\Vytch
Arizona. Najbliższe miasteczko znaj dowa lrJ Dienia nad \vzniesieniem drewnlaOycb bltrasię w odleglośo:i 90 klIn. od obozu. W obozie ków, kuchni, garderób ~tp. budynków. KoszlI
znajdowało się około 2000 statystów i stu? ty techniczne wystawieuia .,Hraterstwa kr.wr~
przekroczyły w tróhHl,~,)h wydatki na pensje
by nie licząc'personelu artystycznego.
: Y{~1~)tci.~o. ~tatystów",. i
Najtrudniej było z wodą. Co kjIk,l dni rntystó"\v) !cżvsera
..,
Arh;ścl, filmowi są bardziej

'Człowiek0wl, i}golllwle zaJmuJącemu
Sę kinem potrzebne ~ wszystkie wiadomo

y

"
Gigantyczny
rozmach

I

G

I

Niepoprawny król

~wOO.zila ~k!a.itskicl:t ~wórni cieszy się
'Wieł.k;iem. ~em w .Aln;e!ry.ce..
.

Najniźszą gwiazdą

Jest

Yrola Dana; mierzv
'h-owiem 1 $, 51 ,~
.-~. .
Z, artystów bezsprzecznie :aaJnlzsz~
jest .Char1ie Chaplin, mierzący wzrostu .1
~ 58 cm. Raroon Novarro i Lon Chaney
)Uleną już po 1 m. 72 cm. R.
Valentino
L"lier:tył 1· m. 75 cm. Georg O'Brien nlicrzy
1 m. 77 cm. Douglas Fairbanks 1 Dl.. 18
~. R. Corteż 1 Dl. 80 cm, Rod la
RQes:
~ue 1 m. 85 cm.
Co do wieku. to oczywiście jest 10
twestja bardzo delikatna.
A więc naj starsza .z wybitnych aktoo
~ek w Kalifornji, Mae Murray urodziła się
.w .r. 1882, tj. ma lat 45, mimo, iż twierdzi
'iema 3~. Po M. Murray naj starszą wete~
, r~,nką kina jest Mary Pickford, mająca 35
:at Oi.tlZ I.iljana Gish, mająca 31 lat.
P nhl

N'egri ma 30 lat.
iota Gish 29, Lya

ule! 26.

iljon d l r

l
,!e8ołków

filmowych

Proces rozwooowy Coo.T'lie Cha;pIina zako.nt1~ł się się pomyślnie tj. w~niem b. żonie Char
Uego jłruko odsZikod!owania ~ego Il1lljrona, z
~ego 8OOt OOO ~ naniih a 200,000 na dlwoje
<hiooi.
Ośm. pełnych miesięcy ~ ta trngikOilIlllr
dj:a·, która ca.a:.ą Am€irYkę utrzymywała w niematern napięciu, a genj.aJn~mu artyśei'6 odIbierałB. o.
cbc-tę dJo pJ."alCy.
I.J.ta Groy była jUIt drugą" 2, looilei ron.ą CłlIair
lie:go. Chaplin po;z;n.a.ł jĄ jGlko 16-1~ dizi&wozynę w wytwórni f~j, gdz.i,e nie UtkGOOż,rWBZ'Y
nawet szkól z.aa.n~ siJę na statystkę. P<>tcząt,.

lti byIDy pięikn:ą idyllą.. Maloda paII'Ia. ~moolla
we wspaniaCtej wtUli i pęd!zi&a. łJe~ie ż.~. Niebawem jednaJk ue, ~ie u.kamaiy się chmury.
Lita Grey sta:ta się ni~e ~t.n& wygoIkie
l~ IDlęIŻa
loo\Yie ~yły na ~e
jej ,ZQIClhdanek. Ustawieme któf.nie atłll miłiy w, gen'"

biD mająca 23 lata i· Betty Bronson
aJ lat.

mająCA

łltl

po raz trzeci

csjl\lC

cień na oooI'.8Jkter Wi1elki~D'O -ruktora.

raooy,

zgnębiony

cćt mógł
j~o

Charlie

'WSkórać,

przY"''8.1''Y i

skoro

błędy

Jak sobie

radżi ~ól

Sławn 0r01: stroo dadlatnicll po&i!a.da,~

Nie~

prob()\vał się bronić, ę.1e

akt

oskarżenioa wyliczał

a.ż

na 48 stroruea-ch pisma
waszyIl()lW~'l Cbicial.
się wykupić, ale Lim. Grey
pGstanowiła drogo' zvv-rooić mu WQ}nQść. Targi trwały C®aS <Rutszy, at "'Teamie z trudem skłon1ono ją
nt.· przyjęcia miljooo. dolalt'Ó'W••.
Taik too.y skiooie1.y ta si.ę druga pomy:tka życi()t..
wa wLe1kiego aiktora..
W am~rytka.ńaikloh kOtłlaJch filn}{)wy.ch panuje

jednmk ~koname, te Chaplin
pG t"&Z trzeci.

I

ujoo:me. Człowiek siJarwnynaraliA:my jest ~St9
na natRX'czywośćs\'Yvicll bliźnich, któmy pr&gną go
t:.jr2.eć~ p0m6w,ić z nim, otrzymać od niego .f()ltogra,...
fj'E! ezy autcgraf.•• Cóż dopiero, gdly ktoś talk jest
pc·puJ.arny jak Ch~die Cba.,pUn. Artysta. tan mimo
r.nacznegu majątku ~ się wielką pracowito-&l"it:t- w myśl zasady t,t.iJ:nle is IDOney", un.iika w'szelkiego zbytecznego trwooiania C2J8,fiU. Nie cb~ je<ln.a:k
ZlI'a:tać licznych S'WlOiicb wielbdcielek i wi&lNorma Ta1madge 30, Do;
, tJcieli, wyzn8ICzył pei\Vlle ~nr, w kif.,óryeh łeb
de Putti 27, Bebe Da~" rrzyjmuje.

Najmłodsze artystki to MaryPhil c

żeni się

;olnym aiktorze radość życia, stal Bi.ę posępny, za...
uiechlai pracy i led\1t'1O dokończył ruuwet wspaniałeg.o filmu "Król cy,rku".
W styczniu rb. Lita Grey porzuciła męża i
\vystąpUa z sooregiem niebYV'i6llych zarz.utów, V7JU-

anystow fi1mowyah.

niedługo

ożeni :,ię

•

dzi~ soł;le tyoh ~ ~iędcmych z,yskaniu po.
f1~i. Oto

§06ci ma przyjmowa.ć nie srum wrlyllta, lecz Pm\~jeQ pod:rzęctny aoktor, poOOblly do
Craplina i zresztą !lÓp(J-wiednio UiCha.ra;kte~ny.
Chaplin dmvi~ia.",'Szy się o tej wersji, rnog~ej
~ć przykry dyseonans w stosunku jego do
publiczno:ki amerykańskiej, mprotestn.\v'l8.ł w liście
oit"tlrtym przeciwko ternu przypuszczeniu. Nie wiel~ mu to po.1nQ@ło, cłloć Ołłi.ąłPl~ ten !!.kuterk, te li<!zb.'1gtJ8ci znaeU\d@ się ,;wi.ęksr.yl~ I{aMy bowiem jest
d~wJ ja.k \Y-YSląd& sobowtór króla ekmJ1u.
7

-

si. :'::=i:i~it
Si~=ec::; au ZPnOWSI ecnn'I,.,aj' cie~•. lłR olWÓJiii
.r~ ~u, a.b1 ~

~

petWnego

DaIder

•
śr

dzIkie

le

Znany odkrywca i archeolog atl\(iry.
kanskl, dr. l-lerbert Sp{;':hctr, z Dickey o~,e~
l'iiłsię niedawllo z panną Elźbietfl P:-ttker, l
łtótij uduł się następnie w podr6ż poślubi ą
d( niezbadanych dżungli i\.n1eryki' p!.łu.\I
n~oweJ, Odwazna jego małionkch któr~ hył
111erwszą kobietą, udającą się w tak niehcz.
pieczną podróz, publikuje obecr\le \,..~ prusie
amerykańskiej swe wruzenin z ciekaweJ :C)
podróży. Poniżej podajemJ ciekawsze ustQPY
z· jej'" opowiadania:
;,Uplanowalismy dostać się do Amery.
k~ Poludo~(r'luj prle t a ilqe tropikalne! po,
przez najszer".q część kontyngenh1. 'V:yłą:;
oo·waHśm.y'tlr ·Ga11.oq:'11.1:, a dalszt1 potiróż od~
hywaliśmy poci~giem do R ił) Bonlb,·l. ])otąd
podróż była stosunko 'łll) łatwa, chuciaż . vd
czasu do czasu znlUS~ClH byliśH1Y prz.edzie,
~ać się przez ciemne 1 ni.e~,k(l(it:·L:erm:; długie
łasy. Ale od Klo Bomhil p' ,c rÓż nasza
za:::
czyna przybierać zupełnie inny charakter \V
Rio Bomba pożegnali3lt'< v nlianowi(,'ie wszd::
ką cywilizację i wes'lb~.llly
w prawdzjv~'ie
dzikie i niedostępnc diun~~!e. 'vVAfl1osihRmy
się czasami w górach do Wy sok()·~!~i
14000
~tóp, idąc piechotą, I'Jb .b.d·le na
111ułach.
G!dy nareszcie dotał:U:hny do Chanala, po~

j

p

łudni

clzychżon. MieszkaJt'!lY •. Jiwe:ros 1111 a n t)wi de
nie ienią się, jak to bywłt ~ sród iud()wey

wHi!towanych, lecz pop tOStu w ,,~e:c:onie mi::!
losnym kradną sob:.t) w~aJem.nte swe óo:::
t~chczasowe lnułż\Hlk.i. JeśliJ;on zabraknie
idą siłą zdobywać kob.;c~y w krHjach oktJJi:s
cznych.
\Vchwili. kiedy przybyi: Ś1t1Y do Jjw~
ros, panował tam gt,lU wojenny, któr.y ogło
szony zostal wskuteK tego, że ktot, ośmielił
S1(; skraść żonę głównego dowódcy co jest
surowo wzbronione. (jgó1ue podn1.cct!nje ja
kic w zwiqzku z tern pano,vo.ło wśród ludno
ś"i, .mogło z łatwoŚCl:l doprowadzL.~ do wro
gichwystąpień wobec nas. Na szczęście mą);
mój spotkał w drodze tubylca. kt6ry na
bkutek ukąszenia pt~~,,~ źmiję, był bliski
śmierci. lVląż mój ~lżyi wszelkiej wiedzy eu
rcpejskiej, by niesz::.~;~ę'Hhv(:a uratować przed
śmiercią, co UlU się uda10. Szc:l(~śHwy tuby"
U

\V wię·zi'eniu Wiesbadenskiem stQlcz.yla straż
vlię-..zierma. dJZiiką w:aJkę z (Jd\l)j-"'1\Vaj.ąiCym tam lWJL"Ią
mOtrdwcą d:z.iew:c,z~t R'C/b.errtem Eramerem. Kliimer

, ARTUR CONiAN :00,11.1:.

9)

funtów rOlcznie. To zaipłattJa. za
główna zasa!dia w stosUJllka'Cill amełrvtk:ańskich: DOIWlie:-:l1.ilfu'\fS'J..1Y silę o te!l1
pt'l-Wrutiiltcwo.: ~Bliern;e się WIi~cej, ni p'ielJ.'lw~y mi~li:
S'OOtr: To daJje p.arn:u poljęde o zySkadi l\~Oil'lar~ego l
~e jeg10 pr.a,cy~ Jesz,eze jedlen s~zegoł:. Mmł8~
-

Sz.~ć tysięcy

wiad!omolŚCi," jruk paill wJdlZ<i -

aposoono1śl; śloozić w OtSteifiIll!im ~iZi8.S:1e za .kllJln~ Ci?ł~
?J11pelme DJlewJ.nnytn1! clz,el\.~J,
którymi QptaICa swój dom. PIoC.hi{)lC.łZti~y z SZeSl~lll
rć\tnY1Ch ba,IlIków. Q:y to pana nie UldJerza?
_ A m,t9m .iQ. Birlstone! - mwoł~ł MaJ~
nald, Ziry\\'I&jąC się Z !krZi~sla. -'- SłoiWla datjęl Jest później nit myśla~e:m. Daje panom 5 mdio:ut ua, PftZygotcWtaJ1iie się dIo drogi, nie więcej.
_ .M f;a wiele - rz.eikł Holmes i SikolCzył do,
s2afy po sU'Ddlut. - W dll'ooze pop~ę pana, Ma~.
ttbY'ś rtiti Ql]!oWli!etd'z/al wszystko, OClI. Wjesz.
To ~,"\'sz:ystko" było, w isoo'Cl·e mało ale wy8tal'~!lJył{l aby TInŚ pr.z.e.kon9.lć, że SprW\Vla był~ gad-

kB.mi MOIJ.'iaiI'tego -

nOn

JląnlljgłęibsZ!ej

UJWag1 eksperta.. Twamz mu SlIę roz·
mcien'Ll CIhlude ręce, s};ucł1ają)c ską[Jycłt
lf~{:2 ztulmiennlyiCh. $ZiCłzeg1Ółów. 2Jarp.oiDluiWrlimy o szerr:gu jalOlW'1ab tratw~ ~ ~ ~ byll ~

pl' J111Wniia;

ańs

le

lec ogłosił nas wśród swego ptoczenM: łak~
hldzi nadzwyczaj ">Zł·il~,;ht:tnyc;h iszezerycr'
przyjaciół mieszkańców Jjwel'lJs,u..
.od te(
chwili szczęście nanA I~pr.r.yjalo.· ::)kazało się
Żii' wyratowany przeg mCi{O męża
1ubyle~
był właśnie bohate-rern, k.tóry zabił. a.AngUł
~.hi", to jest złodzieja ;~ony główneio dowódcy. Właśnie w tym. samym czasie miat'
la się odbyć wystawa głowy zabitego nie
godziwca. Główny dr.;wódca postanowił jed
f.wk, iż głowę tę
otrzyma w pOdatUllku
rnój mąż, jako nagrodę, za to, że urat~wsr
{'ycie bohaterowi narodowemu.
_.-Podczas pobytu naszęgo w
lliwero!
ln~eliśmy sposobność poznać specjalne meto
clę konserwowania czaszek ludzkich,
które
u...bylcy noszą prZyWi'lZane do pasa nu znalt
Scwej odwagi. Z Jhveros udaliśnlysiępt."ze~
'Parę do Brazylji, gdzie też zakończy'li~,mf
n-aszą .oryginalną, a tak cieka.wą podr6~I.'.

Z szaleńcem-mordercą

old diiuższego już C'msu zoohon;vryWJa1 się niespokojdróż stawała się COL1h OC1!lż.l~W~<~;l:i ]\Ilu~}eli;
nie, talk że wiązano go na noc do łó\Ż.ka.
'my iść pieszo, a C'lt,;:.itO nawet nie b)"liś:my
Oneg1c1laj rano d~ rO~VI''łią2Jaił: go, zeby wię..:
- '!ił: stanie uczynić um kro~t1 naprz6d. Wte::: . zie:ń mógł się umyć [ uibmć- POIczem wyszecHi z oou,
po ch:"vili y,"l'ócill: z śniJrud!aniem dla w1ęźniów. K:r-&
dv jedynym naszym. ratuaktem byli tubylcy am.etr
za;ciz.aM się za odm7Jwił3.lmi celi i kiedy dOOOlI'l.::a
. kiórzy dzięki zręcznO'H;} wrodzone.i z hltwo::: wszedł rzucił się na. niego ooieDJa.ckta, wyrywając
mu rewolwer 8'luillio\wy. DOl2JÓrc:a 2'!dląż!yłl lOOWlO uśdą przedostawali si~ prlt.:Z naj :v,~k~;ze prze

szkody. Nosili oni na'; ~o .:L!;inalni jak male
dzieci, co, zdaje Si~~7 ni(; .::prawi:lło inl zre
sztą zbyt wielkich 1rudności.
r Ił W;':>...l cl ola::.ll P' 't:; ~)y l\-imy di) rzeki
.Mórona i granic kraju Jiweros. Jest to nDj~
dzikszy kraj w Anlc'.'S'·ce Południowej.
a
mieszkańcy jego rekt:'a'~t1.] ". się z 110śród dzi,
kich plemion, polują~y..:h na ludzkie gJowy.
Przybyliśmy tam Vi{ CZ;:.u~I.e, kiedy
J~weros
miał swój "sezon ull!,y;uy·. Ale dz~ 'wna to
ij.est miłość, polegająca na wyk}"adaniu eu::

-amery

Ol..

.

..

WlęZlenne]

ciecz

Źiy~1ean zat'r~ dtr.ztWi celi
.
Na WS~C!2lętYi ~ ~ iWl.rurm ~ . .

straż więzi.ellilł&

POiCiZątkoWl(}l p.róibIOIWialOO petrt.'ooik:~ z :włlęt
gd:~ tQ me Olałlo rerzrultwb61w - .~ f)'9.~
sromi [pil'ze.z ot'W11l.rY- do ooli·~ ~;, ~
pierwswyun momencie) kiedJy :K'rli!mea" ZtafWłClN, • .
się piOłdJdaj.e ot~oo dx~ 6elii, aie ~ . . .

niem.,

Z3.!cząa:

l-emec

strmlJaić

stmaffiaJmi i Eri:i.tJ:rlJer

do

padł:

straIŻY.

tB:ru!Pem...

Tta

~

.

tUSZ.1D S~ . . . . .
Z chińską cierpliwością przez 8 godziny znosili katusze.
II

II

o

nie.zrw.yJklytm epi!rod!Zlie t'OiC\Z'l:\iooj Slię helZ iklOtń
\vQjny diom!()!we~ w Ohi.l1.it'lleih dJonosi kO!respondt'lJt hlTId'yl[lSik!i~o ,.Ti[nesa" z Ha1llkongu.
,y !(antonile 20,000 li.upeów miejsrowyICh poL
C·U

rano pil~ze(l gIÓl\'V"'I1a k.:w"'a<tt"'rę r.z.ą.d;u
miejS'co-wego. alby ~ć znilesilel1li.Ja świeżo 00lli0-

rnr"SlZel'O wało

2.f'ueg() pO'lltatku ud tGlv~1alr6\\) zbytikowYfCih.

U czO'stn1cy po.c11oc1u nieśli łÓ'l!ka Sik.łlarlAne, na.(zyn:ia kuchenne i inne przedJmioty coćLziennej plOtrzeiby ,Ą Zlamiamze wytr\v1ał1lia przed krwta.tlerą l"zą,-

w!·e-dm tetllen dO' 7Ulż,y·tiloo\\'1tlJui:a ru'(l!Zi\vyIkł)1Ch Wen\'ów, które j8Ak WSZJYiSitlkde wysZiC:Zie!g.ólniaj~c'e się 00chy, były tylko eięz's..rem dla posiadla~ąlCego je w clzas;e, kied,y ich nwe !ł1ógl tliŻiyć. Osta..z:e itnt~liglenC'jti tę
P:lfł1t1J
i pojk.ryw~lł() s1ę rdz,ą w ohwili wytcl1l'lllienia..
Ocz.y Sherlock.a. HoJ mesa btySZ:C!Zlały~ rumieniec zabarwił jegO' bll8.de poUoZ!ld, a enel'l,giic:zna tWail'IZ jp,rtOtm!.t-ni:aJ:a wewnc!trzem ~wila.tł:elJll, kiedy oopiegło go
..ve:z:w:urue d!o pra:.c.y. POIchylony -diO~r,zoou w <ilOO"~
ce, prz.ysłuchiwał się z U\va;g"ą krótk;iemu szki.C\O!wi protblenlU, którv. nas Cl'C'l:!6'ldlwal w' Sussex. Insipek
t{J·!~ Gpi,era.l s·jl\~, j!alk nas sam O'bja.f5nił, na ~Tótkielill
8 l'rawłOlzd!aui II , pr:::.ywie:donmn mu piil~\VSZYlffi po:cią
gjelIl w S'OClZ\illHeh raImy-ch. \Vhite l\laoon, ul'zędl1iii
!nie~s:.cmvy był jeg'j nschistym p.l'zyja.0,ielem i dla,tego
Mac "DOlIlal<d został zR\viladlQlmiony ,vc~eśllli€"j niż to
j1e!-'t zWYiClZajem w SroHad Yardzie, kłooy cbJotdlZci Q
danie POiillOiCłY polkji prowincjonalnej. Zwyczajnie
W7yWIa się e'ks:pe'!'ta ze stolilcy, ki,edy śLad jest juz
zupełnie
zaitaJl.1.y.
"Drogi inspelitoil".oo Mac Dcrna.l d .. (bl'zrnia:l list,

który nam czytano ~,Of:icjaln;e we1JWlaJ11tie z prośbą
o pańskie usługi ?JałąC'zOO1e jest w {}SOhniej kopercie.
To UiSzę pry wla.tni e. Zaltelegr.afu .ja.ktm PQic,iiągiem
rannym jedzies..z tlO Blidstone, a będę cię oozeki·
wał
lub przyślę lwgoś na stację, o ile będę zbyt
za:ęty. Spr8.lVv1a jei&t ci1ekruwą· Nd-e trać clZIS.Sul O ile

motesz, prJ});W&ot, z roafki

!W'Olj~.

Mr.

Hl()ł~ gd\yż

du. dlQfpók1 żądianiJa

m

l~

nie będą

~~

btwrukuj~ ~
deS2!CZ g\\'lailtiQlwny, pa.'I.l1ii.mof to jedlooik. łJaden

PopofJJUllniu

na

me_

~zył się z mdieJsDa. WroszłCłie przywoJlano stnł4 ~
wą kUtIa pU6cił1a na. obóz. k!upieok1 ~ Bti1t'ł

mieDlie vv10tdly z siJmwek ~
Al:e kJuP'CY' kantollscy ZlaleisnęLi zęby i ~
tI.z!y g<ltdziny 2:in{)lg.ID wtyttrwale te cięgi ~ ~
sz(!ie WSzakże musieli wyczerpani 2lUpełnie i ~
do szpIku ~ ~Wl/l!Ć i opuści16 płac oo)a:

Zlla.jrume ID c.'OŚ dlI.lC1 siebie. MlOOnruby ~'Ć, ~

wszyet..

Ork zrobiono dJa tea.tr:alne@> efektu, gdyiby DiIe

~

f-HOWiO dJaję,

wypa:d.eik. l:lIairdu.o cweikiWW1Y"'.
Pańsld ~~ :nie jest g:bujpi -

źył

dzv

Ha1mes.

WU!~.

- Nie, sir. WbJi.te Mason jest ~iłeIkl.iiOOll bal'
sp.rytnym,.o ile ~ ~.

-

DodJłrro; IT18 pan COŚ jesmze'
Te tylkc'" 00 ~ ~ DI8tm ~

dzie przy spo.~.
-" Skąd pailtl. ZlDlai ~ ~s1ro l)orogla.sa i
sli.ącl pan wice, te ~ dil'Utnie ~y
- fu byillo, w kove:rcie ~()~!o Nie ~
~,alll wyraY...eilliia ,,00krut.". ~ma
~. ko"
re~podencja UJrzędoWll1 nie uma.j-e. Podlane byłlQi nazwisko Jana Douglasa.. a,l& \WIDtjanfka, ~ _ął
od wystrzału W' głowę. ByaJa te:l; ~ o godlZi
nie, 1"" której sdę 1;0 stadlO, ~ p!) północy.
tlnegrlaj. Dodlainą hył.a 'lllWaga, :te jest hez&p!.1Zemnie
Ż~ nil\!Ogo. nde ~ i Ie SOOl .
WY1t.atd.ek nosi piętno nimwyk1OŚ!Ci i ~
l' o w;szyst;k!o 00 l".a.zie, MIr. Holmes.
- I to, nam w dlanej dbwlili ~ ~.,
czyć, MI'. M:et·c. Sillcsię 00 tWlOlI'ZOOli'e ~w~nyClł'!
telQl'J ~) olpartych na llIiediostatoomY'Cih ~lCib!'
j a8t pr~ekłeństwem IliaszeglO m:wo([lQ. W~ na: :ra~
zie tylko ~2iy; ~ ~Bił:,B ~ i ~
ws.~'iJ
!
. . . ..ę

lliol'derstwo aJJe

I

\

.

I
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Przeżywa Clężki
Oltresy inflacji i defla.cji, które kole~
80 U8StępoWaly po sobie w ostatnich latllch

.e Francji, odbiły

się również na stani~
przemysłu automobilowego. Długotrwały SPił

spowodował nadmierny rozrost
przelnysIu automobilowego, gdyż· tanie wo,)!,
francuskie mogły skutecznie' rywalizować :z
JDatkami obcemi na rynkach europejskich, a
Bawet światowych, ..
lTen,·korzystny· stan rzeczy zmienił slę
za~adniczo z chwilą stabilizacji, a nawet pcprawy kursu franka. Ogromna iloSć. fabryk
znalazła się w trudnym położeniu, gdyż kCl.
~zty materjału, robocizny mało co spadły
skutkiem deflacji, -a cena zagraniczna,wobec
podniesienia się kursu ł poczęła się kalkulo··
wać wYsoko. Rynek krajowy zaś w żaden
. ,posób nie może wchłonąć ogromnej produkseji automobilów, to też 'wytworzyła się na

Wek franka

I

WARSZAWSKA

GIEŁDA

OFICJALNA

Z DNIA 30 SIERPNIA 1927 B;
WALUTY I DEWIZY.
Londyn 43,49
Jlowy Jork S,Ba
Paryż 35~85

Praga 2&,51
Szwajcarja 172,52
Wiedeń 126~05

'Obroty illewizami mniejsze. Zapotrzebowanie
, ~ł Bank PolsJ!:i. Urzędowego kursu dolam nie
JlOłowanes z poWOdu braku popytu. Dolar gotówkowy wobmtach pomgiełdowych 8,91 i pół. Rubel zło

tr łs1S.

PAPIERY PROCENTOWE.
8 proc. LZ państw. Banku rolnego 92,00; 5 proc
premjowa 57,bO; 8 p7.'OC.. IrZ państw. Banku gosp.
knj. 92,00; 8 proc. obligacje tegoż banku 92,00; 10
Proc· poż. kolejowa 102,50; 6 proc państw. poż. konwersyjna 62 OOj 5 proc. konwersyjna kolejowa 59,00.
AKCJE.
Bank handlowy 123..00; Bank Polski 135,50j E ..
. lełtrownia· Dąbrow. ruMIO; Sila i· Swiatło 98,00; Cho..
jorów ·142..00; Częstocice 2..65; warsz. Tow.fabr. cuKrn 4.80j NObel 48,00; Węgiel 91,eO; Cegielski 3&50'. Modrzejów. 8.70; Lilpop 29~OO; Ostrowiec 87,00; PGe~
~15; Rudzki 57,50 Starachowice 60.50;
Zawiercie
35,50; iyrardów 16..75; Bork.owsk.i 3.08.
.
Z pożyczek państwowych słabsza 5 proc. pre.mjowadolarowa i 10 proc. kolejowa. Akcje słabo.
GIEŁDA ZBOŻOWA.
Z dnia 30 sierpnia ·1927 r.
eeny za 100 kg" 1000 sta.cja załadowania:
Żyto 42,00-42,50; Pszen:iJoo 52-'::53; Jęc2lmień
.. 1My'kły 38-39; Jęc>ZlID1ień bl'OW".ar. 42.00; Owtes 35: 36; OtręJJ.y żytnie 25-26;. otręby pszenne 27,00.

utomobilo
kr-yzys.

nim zacięta konkurencja licmych fabryk i
jeszcze liczniejszych typów woz6w. Dla pO'
równania wystarczy przytoczyć, iż Stan>:

Zjednoczone A. P. iiczące 170 mllj. Jllies"łI
kańców, posiadają 45 fabryk automobi16w,
k16r~ buduje około 100 typów woz6w osobo

wych - natomiast Francja Hcz~ca 40 milj.

mieszkańców, posiada przeszło d~va razy w~t:
cej, bo aż 98 fhbryk autom ob iló\v, które bl.l
dują okoto 170 typów wozów.
Tak· więc francuski przemysł automob;

lowy musi dwit;} trzecie produkcji
zbywa"::
:za granicą, a szczególniej firmy najwiękste
jak Citroen (produkcja dzienna około 400
wozów) oraz Renault. Dla łatwiejszego O';-:a
no\vania rynków, wielkie fabryki uhvorzyty
w AngIji, Niemczech i \Vłoszech swoje fii.
je~ gdzie montuje się .części przywiezione z
Francji.
Francuski przemysł automobilowy Z;l1
cięcie ,valczy o zbyt na rynkach: Belgijskim
I-liszpańskim, Szwajcarskhp., w Algierze, ja.k
również w Polsce, do czego zmusza go ró\Y~ ni.eż polityka podatkowa Francji podkopuh\..
ca rynek wewnętrzny. W miarę spadku fran
ka, podatki szybko rosły, z chwilą . jedn;Ak
poprawy kursu rząd nie spieszy się
zn~·
żenieln nadmiernie wyśrubowanych stawek.
St:eściokonny Citroen jest obciążony podatk.9.
mi w wysokości 4000 fr., wozy cięzkie pll,
cą podatek znacznie wyższy. Nic też dzhv:>
nego, że przeciętnie zamożny Francuz nie
jest \v stanie kupić sobie chociażby najt;u'i·

ze

szego auta, które stało się dostępnem tylko
dla najtfUnożniejszych.
Czynny bilans handlowy przywozu i
wywozu aut z Francji oparty jest jedynie
na ruezwykle wysokith stawkach p1'2yWO.~Q
wych, gdyż inaczej auta nlemieckie,- a p!>.
c2ęsci i umerykańskie mogłyby konkul'owac J
skutecznie na rynku francuskim. Cło przYWQ
zowe z 45 proc. poprzednio w okresie def1a
cyjnym, 2ostalo podniesione aż do 180 pr~c. -:
je.żeli chodzi o kraje z któremi Francję wc .
f

wiąż_f!, traktaty handlowe. Wobec tych. ~zs,,
tern ograniczeń 'przywóz aut do Francji jes~
całkiem nieznaczny, wywóz zaś spadł ~~aczs
nie r.hoć w pier-wszych dwu miesiącach 1.92;:
r. osiągnął wcale jeszcze po\vażną cyfrę 87UQ
wozów.
Pod względem technicznym, daje. sig.
zau\,,~ażyć ostatnio we Francji, jak zresztą
we wszystkich- prawie państwach przodu]ą.
cych w produkcji automobiló\v, zwrot kat'
budowie większej ilości WOZÓ\V cięższych i
średnio ciężkich, zmniejszenie zaś \yyh~óf
c!lości \VOZÓW małych. Jest to wynikiem wił
kszego popytu na wozy cięższe, gdyż-male"
mi, po większej częś~i, tandetnemi wozami.
rynek światowy jest 'już hardziej· nasyc-OllY" •
Jeżeli chodzi o brido\vę aut. ciężn:l"Of ~
wych, to przemysł francuski nie zajmuje w
tej gałęzi podobnie dominującego stanowis:II
ka, jak w budowie wozów osobowych. Gł:i. {
wnym odbiorcą jest tu wojskoś~ potrzebuja .~
C:l wiele WOZÓ\Y ciężarowych. Eksport za gra
nicę jest stosunkowo nieznacznl~ .

II Az i e Z rokowaniami o P~Ż,CZ~II"
Dotycbczas nic konkretnego nie wiadomo.
,,'Viadomości
finansowe"
Ajenc·ji
\\Tsehodniej przytsczają na.stępującą kore~~
pondencję londyńską niemieckiego
"Ind!];
s11'ie u. Handelszeitung" odzwiercindlającą
lzekomo poglądy City na sprawę pożyczki
polskiej.

Pismo to donosi z Londynu m. in. ~:e
rokowan'u
l' olski o pożyczkę .amerykańską całkowicie
~1ę rozbay. Nagle przesycenie rynku nowo.
jorskiego pożyczkami dalo Polsce możność
~tworzenia formuły o "odroczeniu rokow·ań"
Ceny za 100 kg 1000 Łódź,
City
zaś nie wierzy, by te rokO~Y!inia tak
Bracia Kowalscy w Kaliszu.
Pszenna Nr. 1 81,00; Pszenna WilsDm. 85,00;
frędko na nowo miały być pod.jęe.
Zda;:
.Pszena 0000 77,00; Pszenna 000 71,00.
:Ulem angielskkh kał finansowych POŻYCl\:~
dia Polski jest możliwa tylko wtedy. grly
. Kowalski, Fl'ydenson i S-ka w Kaliszu
!.:onajmniej Anglja będzie w niej brała u~
Zytma specjal. 45-% "12,00; ZYlnia iuRSUSOWtl
50% 70,50; Żytnia patent 55% 69,00; Żytnia Alasika
dzjał. Na rynku londyńskim atoli narazłe
65% 66,00; . żylt.nita. 00 53,00.
niema WJdoków dla takiego udziału. Po! ..
Młyn ~,Korona" w L<:dzi
s~e bowiem potrzebna jest pożyczka ~ta:
Pszenna l gat. 81.00
hHizacyjns., która związana być musi z new
nemi
warunkami, stanowiącemi conditio~ Sl$
khnełtfmo ł Zlme.r, Leszno, Wielkopolska
.
ue
qua
non.
,ŻytnJa luksuoowa 72,00; Żytni~ Fu.lke 69,00;
. Żytnie. 065% 66.50; Żytni~.Nr. 1 4800; Psz~nna PaJeśli zaś w Polsce rozpowszechnia s~4
. trja 91,00; Pszenna 0000 85.00; Pazennu. 00 80,00;
twierdzenie, jakoby banki i sfery handlowe
Pszenna Nr. 2 00,00.
~8IlÓe~ 8pokojna..
:iemieckie psuły jej szyki na ~londyńsk1e't
u.
eQe P, ' .
LOlnbard Street, to w rzeczywistości sprlol~
w City panuje przekonanie, iż

wa przedstawia się Wl"~!Z prz,~ciwn~e.. (:itY,j
bowiem jest aż nadtr.) .1obr;[.:-~ wiad\)nlD, .. le
"tlaśnie niemiecki świat hand:nwy' dąi.y -.do
nawiązania stosunków z POlSką i ,vsp~lnlo
z bankami niemieckiemi <c'W ostatnich czasach
2'aproponowal angielskim kolom" finan~o#

wym różn~ t~ansakcje dla PolskL .pr. OP<?. z. . y. cje
te zostały]ectnakodrzucone.
.
Cytując powyższą koresponden~ji pi.
~~e ~,Glos Narodu" z obo'\viązku
dzienl1~łł
kfjISkiego pozwolimy sobie zwrócić . q. wa 5 ę
n:ł tcnd~ncyjne oświetlanie

I
1

sprawy . prze~ ,
niemiecki.
:
Charakterystycznem byłoby
i:-vlkc
twierdzenie o pesymiźmie City londyń~kiej
odnośnie do ewentualnych wynik6w P~,dj~6
d~jennik

cia

rokowań

przez

Polskę.

Czy dziennik niemiecki ma rację po.
k8.:lą najbliższe tygodnie, zbliża się bovliem.
owa jesień, kiedy to w myśl
zapo'wiedd
tz~do\vych mają być podjęte rokowania o.
potyczkę. W każdym rarle według os'b.itnich
lc1acji dotychczas nie podjęto tadnych pozytywnych krok6w :ze strony Haldu polskio
go w sprawie w:yskania pożyczki. Tymi,.~'

sem rynek nowojorski jest znowu hłYpt\1
Dy

ofertami

~owe.m.ł.c

..

OP·~'

.'

~O.A.a"l"at
RajmuIlld!a

~

31 Siielrpnię. -

o te

fBAT:a'l~
"P~yż-ł:.ódź".

il'eatr Miejski

fl'eą." Pop~arny.

WIDOWliB.A,
szatana'!
SplfmÓ,!id "Mała kanalja"
Wna ,sPłonllenna noc"

~'"Til.'oski

~l'~d,""';:"Kino

Teatr

;~ono aNa,j;.:lie~pie:czlliejSiZia

Imperjal "Ofiary

Dom Ludowy ,,\""1
Odeon

gra RaIt'il'Y
gra Harry,

\'vlolnejmHośei

Poniewai zachod~l ooawa, aby taki

Pela",

Sy.s tern gł9sowania~ nie był, Dotem atutem w

ł'oola.'\

I\.hl.

miłosnym ob.ł~e~·.

pświatoiWy

l~k u

ewen-tualnych ma1konf~nłow wyho~,
(2 yeh, główna komisja wyborcza zwróci si.
,prawdopodobnie () decyzję
do' miJ1\st:1I
Erraw w~W'nętr~nycht pcnieważ
projelt~
dwu ch urn wyszedł z głównęgo urzędu, sta,
tystycznego, podlegająQ~go min. sp:rąw we •.
nętrzny:ch. .(bip)

.

H

,~Najniehe!Zpioczni;ejsZ:a g,!'la

1\łi~Jski

d fU

&tycznych.

"Miraz,".

~,Na.jniehęzpiec,zl1iej~a

Corso

ewnętrzDych

Hdecydufe. Min.Spr&w

Jak ru~ qł)n{}sUł~mY, główna :komisJa:
wyborcza m.ą si~ ~!li1ł6 projektem sldadania
Qłosów·'odd~elfdęp~e~ kobiety. a oddziel..
nie pr2eZ mt2~~y~nl ." ·,łt) dla celów gtaty~

przedstąwienieZl8JWieswne.

IłY . l~ielJ

HarTy Poola"
,sPQlowauie na wiLki"

J

~.

iadomości Bieżące.

~~ ______ ' _.'

Rozpocznie

się

o 16-go

r.

września

~nia III Klomh~nrjn,t S i Sz ()![>8jz X wmti9aJl'tfast
ed A do
30 wl'zeĘnia, - Hl Komisarjat 04 T ~
W :t. 1009, oibywa&~li R~...zY1>oopoliteg, mfm~aSiZlkalycli
\V:
Komisarj,'\t od N do Z•
. Prace nad rozbudową, nowycbłillj,i n~ terenie m, f;otkd. W ~ celu wiiJnn1 <mi zg~Wdniu 1 p.~źdd€lrIli:ka - III K'OIII1isrurjat Z f
t;flIDwajowych posuwają się naprzód. \": t:lc~ slę oSQIbisciie v 10!lmlu:rejestracyjnym przy ul. z.r)[itiZ XI KlQIIIllisLt/ł."yat 00. A dIo J; 3 p3idźZlierI1~ka
pier,vs;Zym r~ędzie umozliwilo 'to szybkie ur.u Traugutta Nil'. 10 wedle ~tę!pujl;\JC'eg,o. płlfl,Dil):'
IV homioolrj&t 00 A do C i XI Komisarjat od K <»
cbomienie linji Nr. 16, która uhcą Przejazd
w dniu 15 \'\'1rZ~ - Zlaiffiies2Jkall w~, P; 4 paidzdea'niika -" IV ~jat ()id H do L, i
i Kilińskiego biegnie poprzez Prz.ędzalnianą~ bip I kOlID.lisau.'jatu PIollcji () oomwdsiklalch na litery XI KOlllllisarjat od R do Z; 5 paźdJmerndka. - IV 1&
Obecnie roboty prowadzone są na ulicy Zie poC2Iq tloo!\Vle od A do G wł~e, OIl"M; w VII IW.. KcullS8irjat 00 N d"O S i XII KQ!llldslaJrJat od A 00 l'f'
lonej i to na całęj przestr~eni od ZielQne~ m:sairjaJCie - od A do F; w dinilu 16 wrześnilla 6 paź.dJtJiernilka IV !{omisarja;t 00 Sz dlo Z i XII :gOi
I KOImisa,Iiat od! H dlo Ł i VII Komisarj.at od. G dJo
nslesil'ja,t od N dKJ Z; 7 paźdlzd.ernilka - V EomiB!ał'go Rynku do zbiegu ulic Zielonej, Zachod.. K; 17 wmeśnfu - I KomdsarjRit od M do S; i VII jat od A do E i X iU Komisarjat od A d'D Ch, 8 pai
r-iej i Ateji Kościuszki. Wobec tego, że p~ze !(tllliiisrurja.t od R ~P; 19 września - I KOImis&r'j\a.t dz5ETnitka -- V K01misarjiflit o.d F do Ch i XIII IDl,
wodniki zostały na ulicach tych założone od SIz doZ i VII Komis~a.t 00 R dla U; 20 wrze&. uł~&all"ja.t.Qid L do S; 10 pa.ździm·n~ka - V 1{.o[J1iJnb zostaną w najbliższych dniach - uruchol' ~j'il ł- II KlQl1l1iisarjat lOId A(Ijo N i VII Komiga,ił'jat ~'aJl"jat od I do K i XIII 1{()misarjat od R do Z; l '
D)ienie nowych linji będzie nlogło nastąRi.~1' 00d vi; d!o Z; 21 Wl'wśm;ifl. - II Kumi!s&r'jiat od o dio
pawz1e-rnika V KO!illlilsIarjat od L dlo P i ,XIV Kom
wprzyszlym miesiącu.
'z i yHI K.oroisrur:jat od Ą do G; 22 wir'ŻeiŚnilia III ~3rjalt od A do G; 13paź~ierIii!ka - V Komisar~i
--Jednocześnie poukładane !Zostały
~ KomJsmrjat od A dla D i VIlI Komisrurjaif; od H clio fd R dio T i XIV KomisrurjJat ód A do Ł; 14 pa0
rt.ie!!u ulk Zachodniej, Zielonej i :-~-eJi KQ- M; 23 '\\-Tześnm - III Komisrurja.t od E dlo G i VIII ·d~icrnillka - V Komisarjat 00 U .dJo Z a XIV Koon'
~
l
Kommrjat od N Ub 8%; ~ września. - nr KQo
~Jl! jat od M dl() S; 15 paźd!zliernji
~,j,V KOOIlliIimii\
śtiuszki zwrotnice, w przewidywaniu da szei mis&l"jlIbt IOId H do K t VłIl ~j1altad T do Z )at 00 A do Z, i XIV K o a n i $ i ,
rozbudowy tych '1inji w kierunku Zach~J.d. Z6 w.r,z,eśnil8. - liI KlDiU1isar~wt 'O!d I W O i IX KoRejeSltr~cja OlCibywać się bęiLm~
n~t.j, a układanie szyn objęło również odri- mil'arjat od A dla L; Z1 VrwWŚI1'ia - lU KQ.DlIisar- od B <10 15. BUlŻSze szc'zegMy
,
:cek od rogu Zielonej przez Alele K()śch~a~ł il8it p, i R <JIIIaIzLX. ~jj&t od ł.4 djC)j Z; ,~~ hav. ero.

W plo[olW!ie

Rozbudowa linji traIllwajowyóh

'ki do Andr~eia.

eja

1el
,

i

'

'MGBopoln "

rrytoniowego
Dyrekcja monopolu ty'tontowego wyoalaokólnik którY' wywolał ży'weporusze~
nic: wśród zaintereso\vanych.
Okólnik ten postanawia, że kupcy ty~
.
toniowi, zakupując towar na kredyt, muszą
,l'odpisać specjalne zobowiązanie. W zobo.
wiązaniu tem kupcy mieliby wyrażać zgod.~
na postawienie ich przed sąd pod zarzutem
przywlaszczel1ia gdyby spóźnili sift choć O
ozieńz uregulowaniem należy.tości.
I

1

WłaśeieielJe Di0łuebomośOi

obliez'n wyborów

l'o;zpO<ClZllłe s.ilę rejestrn-

mężc:zyzn, UJródoonych

x

- , " ~,', ~, : ,~

,14..

Drakońskiokółi{'

W

Yłtrl~eśnia

v;1OjskQ!Wa m2)~tlkidl

•

•

)

J

\~., \NIERÓWNOl\lIERNtJŚCI

KONTYNGE 1\1'fOWE

BĘD~ USUNIĘTE.

l'

ilości towarów zagranicznych zezwo~enl1\
na znacznie mniejszetran~porty tych ława

W zwią;zku z mającym się odbyć "
n~,jb1iższym czasie posiedzeniem centr. ko~

LE

nlisji przywozu przy Min. Przem. i Handiu
w której udział biorą równiez pl"zedsta wicit.~
te łódzkich organizacji przemysłu i kupiect"
wa, ma być poddana całkowitej rewizji do ..
tyC'hczasowa polityka kontyngentów przyv;()
zowych~ Dotąd bowiem w całym
szere~~u
Vi'ypadków ujawniało się pokrzywdzenie im~
porterów łódzkich, którzy otrzymywali Zft~
rr;łast żądanych zezwoleń na p'ewneniezb.:t d

[('}w.

Kupiectw'o włókiennicze łłOdzi upo'~l6f
d7.one było zwłaszcza w stosunku do import
h)rów warsza wskich. Te _nierównomierno~cJ
w traktowaniu poszczegÓlnych oŚrodkó\1O
v:rzen'lysłowo---kupieckich skłoniły czynnild
mjarodajne do całkowitej :zmiany system-,i
kontyngentów przywozowych s uwZgl. intel
lesów Łodzi. Dla szeregu państw
zostani'
'yyznaczone nowe kontyngenty. (e)

W'taściciele ni~rU(,homości. na przed~b
postJanow:ili' w ra,Ue' gdyby łód!zklie SfJQIWm"ZlYSz.e,ndIa.
n;HUIC'hl{)[ll.()Ś-Ci wystawiły oddz:ielIU\ 1iatę wyOOl"ozoą,
nie gloOOl\vać na tych kand\yda.tów.
.
Chrześcijań.sc,y wiaścdoiele meroohomości na
:pll'\Zedm,j,eścrach, priGfW~diZ.ą

p ertl'laikta ej e , z

Resursą,

Rzemi~lniozą, ~tór/iL tworzy włtis~y blok. wybOl'ClZ~
mając ~ilWr p~"!,:stą.plić wsp:ó~ z mt\ do aJroJlł
W}IDcm~~

"~)

, ' , .. '

.Za~iłki. dla' rodzin relerwIstów
cmsi,e uJmże sfuę oibwies2'JCfZ8
:ode {} ro.zp,Otczęcilu" wypłaty Z!asiłków rodzduOill rererwistmv, powolanychna ćwic!zenia.
.
, ~łld, te wynosić będą .:- w myśl DnegdaJszej ThChwałyRad'y Ministrów -dż:iennl-e: 90 gr. ~la
s81lnOltneJ żooy rezerwisty, zł. 1 gr. 10 dla żony z J~~
d1nemdJzi&C'ki..emi m. 1 gr. 30 dla ltClzuiejsztYicb rOO!zln
Zchwlłą. uks.,zania się obv,ries~czeń () fOZ,poOZę
,

W najbł:iJŻlSizivm

M

(liu 'wyplatYMsrllków naJeży skłlaldać podlanita we
wł!aściwyl(]b' kioonisarjSitruchpoUcji, które objaśnią 3

dalszym

~ Sipl"3i\V1-

Napastnioy

,.

umknęli

,rajemniczy napad mlałlniejsce'
w dniu wczoraj szynl pod Zgierzenl. Nic j rt·
ki p. Dudek właściciel biura poŚrednlctw~l
przy sprzedaży majątków ziemskich w Zgie:.
Izuwracał z Łagiewnik

gdzie zabawił do
wieczoraJ z racji załatwiania spraw
handJo·wych. Gdy o godzinie Jl::ej wieczo~
lem znalazI się w lesIe łagiewnickimwysko:::
czyJo nagle z zarośli trzech' bandyt6w UZ,ll
brojonych w rewolwery'. SZy'bko zOl'i~nto:;l
późnego

bpz

śladu.

\'. a WS'l.y się W sytuacji p. Dudek, ktÓry miał
llj·ZY sohie większą ilość gotówki, skoczył \"Ił
bok kryjąc się między drzewa i zacz!'ll u..
dekać biegnąc szybko w kierunku Zgi..!rza,
Po przybyciu do T.niasta udał się do komh

Htrjatu, gdzie zameldował <) napadzie.
~latychIDiast zmobilizowano silny od~
dział policji, która autem udała się na mkj~
see napadu. Obławaf która h'wała .dogodzi:::
ny ,6:.eJ ranQ JJ,ie dała żadnych rezultatew. (Rl

Po trzech latach placy na gruncie tateJSQ1J1
,_olany do WarszawYJ opuszczam Łódź. a nie ma..
I Jąc moŻnOści osobiśeie pożegnać
Się ze wsZYf,.tldmi
Ź)'czHwymi kreślę dla Nich wyrazy pożegnanią oraz
tyezcmia wszeUde! pomyślności.
Walenty Miler
b. Kierownik Oddzialu łódzkiego
• "\:, -:+
Banku Gospodarstwa Krajowego
Jl

Zwrot pofyczki..

W swoim. cmBle po bal'dIzo burzltwem. de
OOcie rada miejska uchwaJ.iła. sKreślić z budżt?tu su
Ulę u. 200,000, wstawi:oro.ą tam. jako %IWrot p(}ty~i
1ldiztielonej pl'l.WO!\vnikom miej~

JBIk się obecnie oowiadujemy, Ministerstwo
Spm,w Wewnętrznych zakwestjonowaro tę uchwalę
{ przes;talo do urzędu wQjewód2f.:iego pismo z ż~a
mem wezwania Rady Miejskiej by uchwałę swą, co~
~ęła, a 8UJUlę PO~'"Ytszą z. powrotem Uilllieści1la w
~ie.
(bi{p)

lmianyw KuratorIum
z dniem 1

Łódzkiem

v:rz€Śnia

rb, wia;ytator szkolniiCtwa
tle v,. szoohnego p. Fiedorovliic-z rostanie przeniesiony
tw. eanerytmę. \Vizytatcxr s~lnici,wa powszechnego
U. Pogm-zelslci ZlOStaJ: p.rzeniesiony z Kuratorjum
wIZikiego dQ wilooskiego
(D)

Wyłainienle
W nil9iktóry'ch pismacl1 pojaWlity s1ię wilSldomoś
ci, ze administI'1altarzy domów nie wpisują·w hballkieta,.ch rejestracyjnych D!alZwiak (}sÓD, które oJ>oo.nie
pTzebywają cza,SOf\YQ pooa. ŁodlZiią (na letniskach itp).
W mviązku z tern. Reiferatwyborczy przy Ma
gistrncie ID. Łodzi stwierdm, iż urzędnicy, którzy z
mrruienia referatu' pracują w KOIDisarjatach Policji
Pa:ństwowej,udz.ielają administratoirom oomó\v SZlCze
~'ÓłOWY1Ch wskaz6.weik, a In. in. pOIllClzają ich, iż oza.
l!JOIWy wyjazd stały.ch lokawTów na letnisklf} itp. lUb
Da ćwtiJC'z.ema "w'l()Ijskowe nie uwalnia OOministm.to/Ów domów od obGwi&Z!ku z-arejestrovvania ty!Ch ();;ób, wobec czego o rzekomych .,blęd.BiCh -wybOTClZych'
_ tem tle me mob być mowy.

..

~

dl() Oskara Kland'Orga,

(Zielona 10)
Blat, (Al. I go Maja 8).
pl'Zez nią mieszkania Kla.nlorg
!zeg:a.r1~a srebrnegu ze zJ:otym łańou:sz
krem,
900 zł. O kradJzieży mrrnel00waił wlJa
dOO!IIl. polie: Jnym które wdrożyły dooho<1zenie. Prze
Iłuehiwa.na Szajndia Blat kategQrymlnie za.prz.eClZy-la
Jloą!P8łnreniu ~eż.y.
(R'
Szajndla

1

Elektrotechnik-złodziejem .
Adam Kocl1anows1ci. (ZaWiszy 10) postano-;vti!t
u siebie w' mieszkaniu śW1iat1:o eltllK.tryliznę. W tym celu spro,WJa.dzil elektrotechnika Zy, gmunta . Jl8i1likllielskiego, który wziął się do() pracy
m,prowad.2ń.ć

talk gorliw1e,

że ktv:rzystająp

z nieuV\-"agi oomorw::lli-

ków skradł 270 zl>otych gotówki, poczem ulotnJił się·
Stwierdz.iwSizy k:.rad:z;ież Kochanowski złG'Źył odpowie
,nie mmeld.>Q!\vanie w policji, która Ja.nkielsk1-ego
8iresztowala.

(U)
--oOo-~

Tea tr i sztuka.

-

TEATR MIEJSKI.
Dz.tś,

t. j. we

środę

w Teatrze Miejskim diana
po raz ostatni wielka rewja. p
parysika p. t. "Pa:ry"Ż-Łóclz". St. Felix6, która cie~ła się talk ogI"omnem powod:zeniem na
doł;y1ch. (,;z;ag,owy.c.h prz€'dstavv-ien1ach.
Początek Q godz. 8 min. 45 wieczór:
hędzie nieodwołalnie

----000--

. Nowe

ks;ąż~d
1liL

~OŁNIERZ BEZ OJCZYZNY
Józef Lasoń
Powieść BibljoteJm Domu "ii1lskieg-o. Tom 85
-:e~:a 95 gtrQszy.) Tlagedja duszy pols'kiej była służ
ba. Polaka w CZiaEi'6vvielkiej wDjny, gdy naprzooi w
t:iehie na d'Wl:.chwrogich sZI3.ńcach stawaJ: brat prz~
..:iw bratu i mierzył w serce. To "ż>ołnier.z bez oj(" zyzny", cudzej wuli słuchać musiał, krVV"1ę S\vą bro
,7yI swoją. Zliemię ojCZystą dla cu.d~y-ch spraw.
Z tołn.iersk:isj doli "Żołnierz bez Ojczyzny'
4 .)11' :iB SWł\ !lisw-Jkle in~uiącą. powieść Józef La-

n

ł

Osobiste.

Kapitan wojsk polskich
W dniu wczorajszym o go<binie 11 i
pOl Vi brrunte domu przy ul. Sienkiewicza
59, rozI{1g1 się strzał rewohverowy. JednorJ<
c~~eśnie z bramy tej wybiegli dwaj jacyś O~
bnicy bez ma:rynarek. przy zbiegu ulic Pnc:·
jazd i Sienkiewicza ujęci zostali przez wy~
wjadowcę urzędu śledczego, który p~yp..ids
klem na nich ale natknął i odprowadził ~
I'owrotem do bramy Z której wybiegU. Tu
w kałuży krwi leżał trzeci jakiś osobn-ik da.
jflcy słabe oznaki życia. Obok niego s!"~ł n
ficeI' wojsk polskich.
Na miejsce wypadku przybyła policja
k~ óra ustaliła co następuje. Zamieszkały 'w
wyżej wymienionym domu kapitan kolumny
~;'łmochodowej Dąbrowski wychodząc
z
comu natknął się w bramie na dwuch osob
ników, którzy uzbrojeni w noże kłócilI c;le
zawzięcie z sobą. Kłótni tej przyglądał się
'jeszcze jeden ich kolega.

PRAWO

i

aż

zastrzelił

Do2owea.

rozumiejąc, że
za chwllQ
do rozlewu kiwi postanowil !~-I

Kapitan
dojść może

•
cia

f

rou zapobiec. Interwencja jego odniosła jed...
n:.tkźe ten skutekt że nożownici wściekło4-'
:tWfł' zwrócili przeciwko kapitanoWi. -W »eWt-ej chwili jeden z nich rzucił się na niego :c
troiem. W QWczas kapitan Dąbrowski działa
jĄc w obrQnie własnego życia, błyskawicz.
nym ruchem wydobył rewolwer i
stt%eH~t
Napastnik padł ugodzony kulą w piera un
w!dz!!c dwaj jego kompani rzucili sję do u.
dt czki.. Są to Feliks Pa.wlak i Marjan 0.__ siorowski. Rannym o_t się niejaki fHnd~ 2ek Pi stek zamieszkały
przy ul. .~le;e
1- ościuszki Nr. 11, Zawezwany lekarz pogiJ.
t( wia ratunkowego przewiózł go do szpihlla
św. Józefa w stanie ciężkim. Pilwlaka i G~,
slorowskiego odstawiono do IV dywiziollq
ż.andarmerji. (r)'
/1'-'.

.A-..!..

~

4

..

A,

J\. P

SĄD.

li

im

zabił

ale

ę.

Ecba tragedji na posterunku policyjnym w Chojnacb.
W dniu wczorajszym łódzki sąd ok~:ę trzynl2.jąc go silnie przekręcił bębenek. \~
go"ry w wydziale uproszczonym pod prze~ Ił1omencie, kiedy jedna z niewystrzelo!l)1~b.
wodnktwęm 8ędziego Zaborowskiego rozp.a kuj była nawprost lufY7 kurek wysunął
~~
'.
t.rywał głośną w swoim czasie s pra wę, !Jr:le- Solarkowi z pod palca i nastąpił strzał.
ciwko 28-letniemu Józefe:wi Solarkowi. pOI
. Kula trafiła w stół przy którym ~!e~
sterunkowemu P. P. w Chojnach, oskarżo~~e d~tiał Szczawiński, rozerwała papier, służą~~
lnu o mimowolne zabójstwo swego p\·zeIo;: de pokrycia stołu; a spowodowawszy l:-..fyfłl
stołu
. ż.onego.
; tI k~e tępe wyżłobienie na powierzchni
W dniu 28 maja o godzinie 8 rano na odbUa się i tak zwanym rykosztem trafiła
posterunku P.P. w Chojnach objął służbę '\,. pierś siedzącego Szczawińskiego. Po wy,strzale ciężko ranny Szczawmski złapał si~
dyżurnego posterunkowy Solarek. W lokalu
posterunku oprócz post. Solarka znajdował lekami za pierś~ następnie wstał i podtrzJ:mywany przez Solarka skierował się ku
sję tylko starszy posŁ Józef
Szczawiński
w·yjściu. Za chwilę jednak upadł 1 szepcząc
pełniący podówczas funkcję zastępcy komen
danta posterunku, wszyscy zaś pozost~H do Solarka: .Pewnie mnie zabile~~ i stracił
funkcjonarjusze, byli na służbie poza loka I1fzytomność. Przerażony swym czynem~ S0l{'m postenluku.
larek ująwszy się obiema rękoma za głowę,
Około godz. 2 popoI. dyżurny Solarek
l!Oczął krzyczeć: nSzczawnisiu na m!lość ~
zabr9.ł sw6j własny bębenkowy pięciostrzalo
ską nie umieraj, ludzie wezwijcie pogotowie
wy rewolwer i wyszedł na podwórze celem niech natychmiast lekarz przychodzI"'.
V: ypI óboViania go. Rewolwer był
nah,ty 5
\\'ezwano lekarza Szc,tawiń~k: jed~
r~lboJami. Solarek wystrzelił do szopy dY;tl
Iiak przed przybyciem jeszcze pomocy: D1C
l: zy 'poczem rewolwer mu się zaciął. \Vs1:u
odzyskawszy prżytomności zmarł.
tt.k CZl"gO! chcąc rewolwer naprawić.
Wl... ~
Na przewodzie sądowym Solarek .da
(~ dQ kancelarji 1 siadł przy stole. N8prze·
winy się przyznał, wyjaśniaj~c, że stało sHę
clW niego przy dnlgim stole przysunięfym: to na skutek wadliwej konstrukcji rewolwe
co pier'\,,"szego siedział Szczawiński. SO]9.rek tu. p o zbadani.u świadków i przemowie ptO#
przystąpił do rozbierania l'ewolweru, ~hc~e kuratora sąd ogłosił wyrok skazujq~y Solar..
rozładować broń z pozostałych w bęhenku K.a na 3 mies. aresztu. (r)
trzech naboi.. \V tym celu odciągnął kt1rek i
.~--eOO-

o

zniesławienie inż. Ro

nows ite;go

\\ yżsi urzędnicy w roli oskarżonych

Dowiaduje-my się że sprawa inż. Mich. R<Oma
no.wskiego inżyniera po\\iatu kQneckego i opoczy ii .
sklego <J której pisr:.Hśmy w "RozwCju" z dnia 14 l:p
ca po uni~\Vinn.iell!U inż. R. pr~zaną zestala. prukurfl.tol'OWl do da~sz~gQ biegu.

Inż. \lo:ma~ występ.uje p.rze-cłwkio
fałszywym oskarżr.cielom

swym.

v..śród którycih figuruje dr"

Kroobl zast. \Vojewodty Kieleckiego, p. Lęeki, stat..~
ta konecki, burmis!.rz KońskLch, Sz..J1IIlańaki i łaIW
nik Magistratu p. Kul.amowlcz.

. . . . . . . .a q. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~&~4. . . . . . . ._.
_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ _

soń. Z pod te-go iIDłnierskiego pióra przelanych z ~
s1alo Dla pa.pie~ze tyle vv:m'Uszających scen, tvle z
ką swadą iście rycerską, opovvied:zianych Pnyg"
ż: ~sią.żka ta będzie napmv:oo jedną z najpoez~
D1c]szych w sezQnie, Bibljoteka. Domu PGlskie~'

,

""-

-

tę książkę st&nmnie, a nawet Wielce ef~
wnie wydała, ma dutą zasługę, że dając ksią,ikę
niłł nie kał mi wielkieh rzesz polskich ca:ytelnik..lW
niemro'wą senśa.cj~ diELje książki corez lepsze ~ co
tlaj~niejsze swojsk.1e.

która

~

.

~.~~~.~:.:·:)'o~__~II!iI;ÓII.I_óIIoaiIIiIOIlliili&łi!iOiiiiióio~ijIIioliIiilliliiiiio~""~ilIiIai~'i_R_o.;..,z_w_O.;~J;.··*'_........._

Sygnał

,zasu~

tu

sh~gniętych
V~!lceniu

te~ja

prze~ el@tro wnię łód'lką w rOł

12% dywidendy

wykazała

jeszcze

nndwyżkęw wysoko3ci400.ooo zł. do któ ..

re go to zys;ku magistrat rości sobi•.;· pretaoJl
sje w wysokości 50%.
Magistrat wyątosówał pod adresem za--

"

~

I

mu zyskó-w,

rządu

elektrowni rEjen.talne wezwanie O~yl
plocenie sumy 200.000 zł. elektrownia nIl 0,
nliast odpowiedziała o~ownie. WobeGf;Q,·
w)'ższego magistrat uchwalił polecić wydlia ł
ł(J'wi prawnemu, by Z"\vołał konferenoję pf!;\W
ników w tej sprawie i wytoczył p~oołw.
ko elektrowni powództ'W:o w wy'sOko~c.
?tÓ.ooo zł. {blp)

66724 68374 68973 69058 69183 70506 70681 71760 72119
WYRACBOWANA..
_
72740 72844 736461504575584 77075 77495 77760 780'75
Młoda panna WYchoo~j za 65-1etDJiegu ~eIV"
78089 8,1677 82245 &3842 S3927 9ł485 86394 88126 80083
"Jakto . - zapytuje j;ł\ przyjaciółlka - Więc
DM11 93550 94728 ,~84 95546 95904 93495 96733 97005--c}}ceEz całe twoje życie s-pęplZi.ć \li 00I1iiI;L ~Qi"
97529 91820 98891 0018 9ge 100617 101584 101872101940 st~?
, 'i,;
102737 102956 103949 1G4274104769.
"Nie, hrzmi 0!dlp0iwi00ź - craJle jegq-~~ ": .

-:O:-~

15 -

NawcaoritjSZtill:i posiedzeniu magistra
znalazła się sprawa podziału .zy:.;:ków, Ol

ku 1926.· OkUhUj6 Sięi ze elektrowni.l po wyli!

Pa~. God:z.indl8.50~- Odezyt p.t. ~,Żyd bohater" (Berek JoseieWi,cz); VV'~rglosi Pr.oL Henryk Moście,ki. Go..
dlżtina 19,15 Ro'zll1aitości wygłosi p; Ludwilk Lawiń..
ski. Komunlkai~ Tow. Zachęty Ho& Koni. Godz. 19,2.5
OcLczyt pt. "Zawód. leśnika" oz dz,iału Rolnic.tWQ. Godlzdna.20.00·-" Romul1liikat rolniczy. God!Z. 2Q;30 ·.l{.onc~rt wioc,zlOrny"transm1sja, z Krakowa .. Godziru
22,00 ~ KoIDuniika1.y poHeji. sygnał c·zasu, komuni.
kat lotnkro metoolo}oJg1czny, komunH:aty P&lt. UElld.
l'<f'lOgram.
.

-

cara

wypłacić.~ljastu należnych

lwlllunikat lot-

•.·'4j~ZiO'-meteQtrologif.',zny k{nnunika,ty ,*Pat·,. G{]dZlUd.
h1l);OO . -.:.. KOt'IlunikatgosPQdarezy l inetoorologi;'!2UY .
. GodIzimi 16~30 - AUtCiycja dladziocd. Godzma 17,00
..... ; Nad program i kD:lliUuikatr; Godzina 11,15KoIliCert popoludniowy w .w~'kol1a.niu Gl'kiestIJf kinBmatogra.fu "Casino". Godzina 18;35 - K().mUl~jkat:

~

D. . .____

ł i
ufl
Elektrownia nie chce

(\V dL::i~~I.·i", ulug-o::,t; I",H .1111 iilE!U'uW!

Godz .12,(;0-

.

...........~'!IIIIIIIII_ _ _ _ _ _ _ _ _~_ _~_.....~. .,_'I'....ooI_II_...._IIlWIII>II_ _ _........

F&ństwowa

.

~:,

V (dasa - 18 dz.ell

.~

Zł. '10,000 n". 32841
Zł. 5,000 nr. 83560
Zł. 3,000 n-'rj= 23300 38535 48462 'r1S29 82432- P.run:Ir1a CLz;iś -w:yj.ą.tlroVl-v smutną. min~
,,' ; Zł.2,QOO .n~~: ,3434 77417.86055..
~lQlkto,rze!
Zł. 1000 n-ry: 7713 7,71~ 15913 29923 43841 76867
- Talk, bo sUra'ciłem d\wU' cihlOO'y.ch..
7900279457.
- CzyŻ:ł.Jy uma.rli?
Zł. 600n-:ry: 7450 16fiH2 288U1 34990 39'425 40041
- Nie, wyzdl'owieli
.44096 4807165419 t5929 69391 71565 80341 89816 80863 .
93785 99713.
Zł. 500, n-ry: 2036 13162 18675 244922S863 32534
40333 42594 19476 53514 59785 63037 63717 65347 677~l
- Tntusiu, chcd..aJbym r.a;z. z,l'l()'bić podróż mo~
'i6187 80986··8407587915 94084 99371'101077.
f2e-m!..
Zł. 400n-l'y: 1Wu5 1415 3108 3745 421ł6 7325 8628
- PociqgniJ kilka ~ Z .mojego cygaJra, m'ol'"
j2829 16356 24549 ~'4914 26221 27552 34061 343C'J6 35133
!1op<llowf,go, 00 lH'z,yoojltrl:niejbęd:7.J;esz mi.alpvjęcie
41374.44631 48776 5(129~1 r12779 55170 56279 58140 5829J
l:cholfobie In{J!l'skciej.
'5887159200 60109 60845 61198 63303 63475 64851 65181
66548 67497 67720 6b970 72509 7398475294 77&~8 81568
WYIUlMIh SIC.
&1692'82268 8Z594 -05731 87468 88176 91153 91484 Wl3'3:7
- Oskario.ny jJan joest (j:w, ~e jec,h&ł z sZiyb/kJOlś
·9442~ 96419 86760 !-H959 984fi 98588 98647 98894 99919
cia. e-tu kHometrów prz","z na.jb.wdziej ruehbową u 1 i.oę
", ..Zł.300 n-ry:<t2Q 559 1301 1529 1590 1947 2443
- N ajmo,eniej prze!pa~ wted:y pękł hamił;l
3123 3802 39504233 71087509 7687 81748316 9520 10103
,,:,.: BiBO 1207'8" 12938 . :::.512 14634 15365 18462 Hi085 192"11 lec chciałem \v'ięc jaJmajprędJzej dostać s1ę do domu
l..anirri zdarzy się j1alkieś nie~C2Jęś.ci.e:
;,~l(J438 Z06S!'.!. 21139 ~:1298 22699 ,2113424907 25239 25624
. 25864 26843. 2685G 27343 27778 ,28064 28724 20013 30303
NIE BUDZI ZAurANIA..
L"S0561 320UO ?23:17 ~3210 34901 35818 39876 36476 36585
Sędzia: -- Ależ
panie a.d,\\1()Ikiacie, przecież
38435 38512 38002 ~!J191 40310 40455 40561 40815 40020
,·,41380· 42035 42265 Li 2288 .42663 43425 44840 45128 45783 \,'&S2 klient 5ailll sd'ę już przY1Znaje dopOtpełnienia
'46068.46836 47081 48511 49975 51400 51405 51515 53087 3.}'ad.zieży!
Adwokat: - Panie s(}dzi.o, t~iemucdQ\vd.ek()
~4158 . 55572 55654 55ę99 5611'7 56893 58670 59106 59727
w nie moina przedeż wi-er-tyć.
.~1801· 63482' 64463 {lo014 65241 65438 65672 65753 6660J

-

Mój p.i~rwf:!zy mąź był sto mzy '~SZll'i

od cienia t
- To niemożliwe, nie byłbY

się

l.:lK:ltwiem o.żenił,

rekcia
Piotrkowskiego Tow. Kredytowego
MleJ~lego
DY'Nilro.i4 Protrllrowsrrmego TQJWSJ:'!2iysVwa ~
towego Miej ski eg'\.), \v l,1ZU1;.cinleniu zawd~e.nW
sweg{J,.zla.lrrli~21Ci210ID.ego
wdz1enndlk.u .,RoZiwój" ~
('hoo~ym

w

IJJdz.j

z dnia 7 sierpru.a

19211".

~

215 stronica 3, mruejs;zemc1odattlooJwo ogłasza., że w
aniu 3 lisooipa.da 19>27 r. od g<ou!Zlny 1Q..ej mno od-o
będzie Stilę przym1.l'Slorwa sprzedla.tŻ nietr'ucllOlllllCŚIC!h w
NO\V!'joo Nr. 595, rep,· Mp. ·16-~ Pl"ZlY tJ:t.
Spau~rowej poł~O[!ejt której dk>~ N~jUSlZ F!e.;
liks KO/loozy:ń.E.ki, w Wydlzń.&1e HipoIT;eCl7IDy.m Sądln ()"'I

b8llutaCh

kr~'ego

w Pli.Iod;l"'koW1ie.

Należne dJot d'illa sp~y rnty ~e llięd'ą
392 zł. SS gr. prócz % %. Licyt3icja l'lozpoemiJe się.O()
smny ł6!m :d. W rudjum <fu, licyU3.c}i 415 zł. w.~
\Viiźnie lub w listaClh zast~\wny,chPiofll"k. Ti)fW. Kredy,
tOfVVegK} Mi/ejskiego. z bi~cymi
k:rolpoDalIDli. Gdy,by

i ieytaicja nie dO;sila wo Slkubku z pcJIWOOIu bmku ~
cytantó>w, druga i ostateczna sprwdaz 1"OiZIp~& shJ
od &Umy z:m.niejSQ'.lO~ w .termilliile
OIm8iCmtł)l'!mi
przez DyrekJ';tję T-wa
aglloozloo:l.ym ~e W;
3Ilł.

gaaeta.eh.

I
1mLAD ZEGABMISUZOWSKO .JUBILERsKIe
Jan ł-'!.f:.cek.l3rztz:ńSk.a 10 tdl:'f:::'L :! .:"
ZA.H.LADl KA.MIENlARS1Uę,;! ,
, .-\ .KEm BrzuJn$};.Q 1'4
SKLEPY SPOŻYWCZE:
l';iwełek, Krak~a 12.
.Szwar~ Pi<;trkowska 100.

.

,Wągrowski}

ZAKLADY KOWALSKIE.
Osk. Pi·etsfh( i S-ka, Wólczańska 109.
JÓz. Drynk<l,wski, Sienkie\V<kZla 56. S
ZAKŁADY RYMARSKIE:
Jezielskj, Pabjanicka Szosa 60.
ZAKLADY IU)WALSlUE:
Osińskit Pabjanicka. SZ<JSa łl~

I

WilczatO.

Kru~zJrowskir

~6

.

Różewska, Ozorkow~ka 6.

SKLADY~
śniady, K1'6k~ 1
Groczyński, Knywa ".

SfuraikowsJkli.ego 2'1,.

PRALNIA C:a:B1m:CZNA

Piotrkowski, Krzywa 2S.zezepaniak, Krzywa 16.

'

Suwalski. Bazarna 2.
Majchrżak A.c Tairgowa 33.

Micbałkiewkz, Kilińskiego

160.

ORUe!..!\. BUDOWLANE:

W. Nowakowski,

JIł

orna

I.

PAlłJłI.A.l'mIA

Prz~s.na

Bu::Jak.ie~ Gł~ :ł.O.

Bracia Su\ml'5cy, Golca 9.

..

r

5, fil}e: Pomorska 22 i Wscllodlnia 36
SKLEPi RZEłNICZE _JU.SARNJ:ł:ł
Sumiński, PomGl1Ika 61. .
ZAXMDY :rOTOOUnODm:
Dobrowala i Ludwikowski~ Rzgowska tQ.
SKLEP DYSTRYBUCYJNO-KOLONIALlIY::

Brzezińska

Wł.

I'
'

Nowo-Pabjanicka 25.

8.

RESTAURACJE:
A. Jaska, Pabjanicka Szosa' 26.

~

FooJ.dewiez, Zamenhofa ~.
00, $Jellikiew1r!6 35.

. Handlo

F. SZiOStowskl, Nowo-Pabjanicka Jt.2a

DobI'zywak,Pabjankka Szosa 2S.
Gadzino1.vlSik.i, ~mo!l'ska 61.

, Soow. "SHa"Narutowicza 52.

Rze.żniclti,

PRACOWNm OBUWIA:
\Valkowiruk) Napiótr'kowskięgogo 105.
Kowalczyk) Pabjan:cka ~ 18..
Kruczkowski,Kilmskiego 256. FRYZJERZY:: _

?IEKARNm~

Krzywa 5.

Sp6Jdz.ielnj~ Spo&ywcza DąbrowskI:
J.Dę,tidński, .Piotrowska 6.

---Blesią.skft

I

I

A

j

,

td 4 do 11 września .,21.

8.:mio· klasowe Gimnazjum Z<óskie

VII BrD YI J[~ O~ Ił!

I i

II
Łodzi, ul.. Płotrk~w.k,

w
po dal"e do

Nr;

wiadomości Szanownych Rodziców ł Otń~
..•... W'ł że t'Qk slk.,~

tło ~.jtija s'U'stemem
• l-go wrzesrua,
T'
ny rozpoczyna SIę
eo~zamI~ny 2-5.
oc. ~~-, ~,
J.

lek.,.
"

cyjnym.
. ' ł kI"·
'. .um coPodania do wszystlnch klas pnyJmll. ę ...P.tt~ę ill& ~U1- 293j
dziennie od godz. 9 cło 4-ej.. Czesne znaczme Zlil2~"
.

Gimnazjum

8all

męskie

ze szozeg6IĄem uw~l..łt
nienlłuIl nasielUlilłw.

maSzyn fOlni~"

TARG

SprZHaL

drobiu, fOłębi i królików
. Od 4 GO I września.

w

ł.Gpzi

S
we
stan dobry nr.
ccodzie z Kotl~esi~ .lo sprseda
lfndolet~

ul. Boczna 5.

Ił lm JUlzjum.
1frJ.;~śni·a.

kfJBtelarja

"'go

EgzamIDY 19sttpne

IOJ,p~%ną S.lę

2141-

·......~'.i............................ImBm.. ~
8 kL Gimnazjum Ieftskle

R. KOno~C zl ń sKiej-~ onoI~ w: t ej

i

Idaftska gO, (fig Andrzeja) tel. 28-&2.
Egzaminv \\'sh:rne rozpoczną się dnia a-go ~
września. Lekcje _ 1-g0.
,Al;.
Kafłceta~ja

otwarta codziennie 0d 10-2.

66 proc. zniłka kolejowa w drodze. p.o!rotnej ze LwoYIł(
za okazaniem stałej karty wstęp~ dla zaJrue]scowych pny}e.t>
zdn.ych na Targi •
Przydział kwater w Biune Mieszkaniowem
Wscltodnich. na dworcu głównym.
Informacje i stale karty wstępu w Biurze Centralnem
TarB6w Wscllodnich, Lw6w, Jagiellońska 1 i 1\8 plaeu wystaW'O*
wyJn, TeL 9-64.

nia .. uarat .. Audrxe 1R 14.

.MotocYkl na cbodaic: oraz ro\Hr ianill sprzedam urobdny~

ca,-

pC.-k

I

. O· bttWie

t'onialCi~klego str%~l·

4~98-q

trmate1

bieUmę

mIRU-

faktura tnluo Da lat}'
. dyt a I\stJ.rot 15. 1 p.
..

.Kl'łe

464ł-5

·N

P

_ _ _ _ _ _ _ _2_881_-_7_

1Ii'ać l ftro'tit.ć-'

atr%ebna zdolna panna da
a lAty. Płaszcze. sweetr},
sZlrela bIelizny, ul. Prz.ejexd
. dsmska t męsKa bielIzna L. L4-1.
4942-3
~dwcDne' U:ehll!.ne I .oamelniane tow Ilry polecH Leon kabau. potrzebna slata Ct}
amidłłCł\
lUli, KJllDikiigO 44.
sprząt&ć pokoje prać, prs80'

.• A
.•
A

taniej kt.pa.e SIę 11 PuezC:.ue;
Plotrko....k.a JO~.
t89C-5

pott2ebn,; elłlo,le~ Da pOS,UI
6 dO Słe't1ftuia. 16 11 p.
6
~r
4650-1

sl.łtolny,

seZOD
'tekit tarniJ
otf.eOny
NaItry
w ... utym my&>or1e pole. P
po
ch
do ..
~enbcn

przystępUj

~

486l.-3

ROE~Oltl·,

awo

. .8

ans a

T

ł lt

w.

4436-5

Ił

,

hłopIec

"
18

t

Me!;,)l. soudne l ta.,tG.ł polt
GIl atolarni a Orla. j.c3,

#

~

Wkuju. z

Oferty z
K."

mebli. 4954-2

ceną

fi kuaU'lka rlpltiewa

.. omÓm-ł~Dła peuL C)H:a

2e..

ł'lotrkv••ua

Pies -

mleukanl&

wilk z

i

16.

~~arn, latę

gintłl. oaprow.d%.Ć %Ił

groUZł\mem,
OUfjmę

do

H6!ne.

lat potr1;ebn;
4956-1

Lokale

oszakiwane.

;)Qszukaje

r

C do .Maguynu meblf Płotu.o" ..
ód

s lU 116.

r%ec~,oraz Lt.m mUlO
-roany o 6 poK. z pra}lt;gl}m 0-"
g!>oakł~m omo"::owem l\.l.n~tBn
lIIlÓW Ulago 16,
49~3

A

IiOi U,

rUłm lUb C)d·
Zlen..l PSZ('D

o sptzeaaniA
. thtelnie
mórg
D
nej J;ray
~O

pouUkułe

BiuralI.tka
pan1&nki dowsóólnego
Lomcnbefa19 m. 4.

do 8.

~962-2

~8qea-Yn

fi

ID.

tolerz ,.trz.ebnJ PlOtrktr1fskłł

S1 6
-=

anło BU "y plotę ubamte 111.
Płoffjie~alul ól. ~ pOflWÓI%U

intellgentnełł!>

PrzyJm,
m!csl.itanie 0.1. Gjansi
lO.

chłopiee do pOI,tek
&głaszać alę od. 9- 10 rano

,")karz}ńaJd. ł"iotłJuJw!ika l~.

,

Ile

Me~l" .:.tolarSllle tcr,i~er tylko z dotil'ł r~komer.'8eję UJ.
v.,. ..
...
~-l
alde
sOl,UaeJ roboty
Da) ~rzełald 36 m. t.

KiegO

~fl

Zduz-cĆ

El.

-----------------------~

Państwowa ~zkoła

.

II. Ogi'no-Krajowy Targ Kenl Remontowych
I luksusowych od 11 do 15 września•..

amoch.Od taks6wka 6'0 osobo

pod1iję do .. ladom oki Slsn0'!1n5c.h Rodakowt • że ro:
sZkolny rc%poctIlie się 1 1f1rzeiJm8. (..zEBoe w klasIe wstęp
lejJ\ (dla nicllDliejacJth <:2ylSć l pIsać) ~:YIlOIĆ o~dz1.e
75 zł, k""irtaluie. p, dsnm do ~sz~s~kfch kile! PBJjmul e

t

panaw oa m.eszK.nie

Bt· KokJ

m,2

Rndne\a 60. m. 2i.

Zagublone aOlwn. .

~9;;.H-I0

Szkola Handlowa

Ł6dzklego

Towarzystwa Szerzenia Wledzl

Handlowej
(ul.. Gdataska .Ni 45, tel. 40-20).
Do klasy I speCjalnej przyjmuje się kandydatów na ~asadzie
świadectw~ ~ vkęńQzęnią

1 pędziałów szkol~ powszechnej

Na raty

(lub 3 klas gimnazjum)
B EZ E Ci Z A M I nów.
Od uczui6w, zapisanych do ld, l-ej specjalnej, za których
czesn.e; Misłc::~a skarb państwa, doplaty się nie wymaga.
.,~"ktor
e:

Marjusz Szarkowski.

T_~I

ClINA

..a..a.r

TłfJłł9 'łll ł1łrdłl
~AW. .t 1C1!
'\iłl') we1D1aae. "'lIMlIII

""

pO;1t~C411ych sto· pOkol ala GaSIlIe lUB ądot4..Jł.('~)łDhe.. W}t\\órpl~j klit. re(l~hde rłf,m~1W\1j.
Dla (lilWl.Q. 61ellłf.te:Wlcza 56.
sltĄ fil pr. ot. P. ~. 44. mtt4Q
liS7(;-t
fło4~ a...... 6 pp.
,9 6-1

2 z-dOinyc:b
lua1;Jell.
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