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Jedno skrzydło cy.klonu się nęło
powstani~

-przyczyny
.
Warsza~a, 5,,7:
.. Nadchodzą .z., calego . kraju,- 4:!hGć- po\voli
~omQśąi~ 'żebu~za ~ nawiedziła .' również;
,fOznań, Toruń; Łódź~ Skierniewice; Kraków,
~tiyÓWt Kiełce~,. Lublin; Siedlcę ,-" niemal ca1ą
polać '. półudniów~zachodnią .kraju - .wyrzą~
'ąują~ siktldy, idące w dziesiątki .milionów:
.
Od -Piorunów, jak'-do'tąd'otr'Zyman6
WiadoI,llości, .z~pąliło .się przes~ł()' <iwa.dzieś~
óbi~ws~: 1.,,.itY~li 'osól' (spaIońycJl "Ob1icza;~
Ją 'na ~;.
'..
. -: . ."
" Na G>&e&~eni dzieshltków kllometraw
~~ nietylko' powyrYwa.ne, tyśiączne stare
~)~'Poltł4iłły 'Mę pokGtem. wsZystkie -

.

~~

.

Cyklon: "ogamąl~' 'w-ojewództwo ślą~
5. a, fi' wieczOl'em. Szkody:' ogrom
nc. ~~~emębudu.ją~~\~. gma.:hu woje
wództwa .znIszczone-. Mnosfwo' da:&how . zer~
,

kie,qrlędzy

runow czy też od iskier lokomotywy spłonął
pod Ząbkowicami las. W Sosnowcu hur~
gan pozrywal dachy domó~. Te 'same ma::
domości nadchodzą z-wszystkich niemal dko
Hc .PoIaki zachodniej.
.
Lublin, 5~7 (tel. wl.)
PO\v. hiJja~tow~
skh~gą. wyhuchLpożar, ktory w. ~iągu15' ~
nut ogarnąl'27 'domostw włościańskich. Pożar
ugasiło 6 straży pożarnych. . Jeden z,c" straża
ków odniósł silne obrażenia ciała.
Na letni~kach rozłożonyCh na prawym
bTzegu .Wisły, kiedy huragan" szalał 'nad War
szawą, spadł tylko mały deszcz- Koło Faleni::
cy'wicher. obalił kilka -drzew.
Ranek wczorajszy był prześliczny. Oko
lo' południa zac~ął padać deszcz, któr; mżył
danooy. Rurzy ani huraganu nie bylo.
.

,

-\Ve wsi~ Leszkó'\vice

·~anych. Połąc~ewt ~tel~graficzne. zn~zczone.

~odczas pąrzy. zps*a~o ~ .. osób zabityoh, kilka:i
dzies~ff porażonych.
Wichura ·ogarnęła

.
także.

zachodnie
tkielnica kraju: ~1iędzy in. w Dąbrowie Gór
Irlczej piorun. uderzył w halę maszyn .~
"'ttj6w Zaglę15fa. Nie wiadomo czy od pio~

burzy. i -jej skutki.

Ber.lin, 5::7 (ate)

Huragan, .który przeszedlnad' Epropą
śr-odkową,poczynil· wielkie -spustoszenia w la
sach gór .Harzu.. Wicher łamał jak zapałki i
~yrywal z korzeniami wielkie dTzewa, za:::

~iełaJąc niemi .drogi. W mieJscowo~Ci' tąPIe
lowej Grudwiche zer\vał dach, z je~ego. a
domów~' przyczem .zabił kobi~tę.' Wi,elu ,_,' ku..

racjusz6w jest rannych· G.~~it;ldziej w1.chet
zerwał dach z mlyna,zabijającrobOtnik~. -Po
toltigórskie wskutek niebywałej .ulewY:weu.
brały, zamieniając- się w niebezpieczne .r:r.ękt~
Burza nosi nazwę te~e~~er(ci~,,,, ';~~j!
kt@ra -w.y·.vOl~ została r9tQJcątempeł~':' Tryt'
Podobne burze, być może w mniejszyd::óv
miarac11,. z powodt,l· 2nńany 'temperatury,> ~:da
-rza.ją się rokrocznie oczywiście w·,rbzli1~ii(
tych miejscach kraju. Przed dwoma hity; ··>w,,·~·
kwietniu 1926 r., była taka' straszna burż~'!:hu \
ragan: pod Skiemiewicami.Wcz6ra}sza bus
rza spowodowana była" siłnem ciśnieiiiem
dwuch temperatur, tak np. o godz. lt:efw9#>raj mieliśmy w \Varsza wie '32 ~ st~ . upału,,~
'tymczaSem od. Berlina. przyszedł nowy og1'~
ny prąd powietrzny,. zaledwie o 10 st. ciępła~
Taka różnica temperatury musiała Wyw:ołai
walIcępowietr;lną, a co_zatem, id~iehlyskawf
, ce, pioruny i hur'aganow-ą,'burzę, skutki., ktiSi
rej oglądaliśąlY.
-"'
-...
,l

Uilj.PR=i~r~1'~,:';e5IłlYDl!cze'~,ro!!e.znie nm!i!OW.YW.~d~elm~~.
'.ArCy.6lin"p.

Sowiety ,bowiem ~ją zmienić ~jfine ~i,~

t.

,i~liflWC].~ła· ~W lontr~lął~

'~

. Potęipy -dIamat, ohyczajowy - .
W roli nie$zcxęśliwego diiewcz~cia .

'
ruirddową Sowietów (a przyznać. trzeba, że i

Cel!! 'łJ\iejsc:W
powsz~driie na \vstystkie,-ae8:l':se 2aś w sobotę niedzielę i świętaodg. 1~l pe
miejsce 15 gT .~ li Jrii ejsce '40 gr III miejsce 50' (~,
W sohof~ niediielę I święta od gódz: 3 ..p~ p p
t miftisce ni gr, 11 miejsce 50 gr. HI mlE~lS &40

eni

i!IIlI1I!I_~._-_II!IlII!lIIC_.MH
_

zewnętrznej. . .

._
~Dsk'Ya, ~7 (aw>. .. przepro;wądzlćdaleko ~ rewiiję swelpo:
Ze względu na trudną s.ytuacjęmię'dzy lit~'zagramcżnej"~ ,'.'"

.. .ty·ilna· ar!jrstka .. .
VJrgł~łę .l ~e Corbln

..__......

.. '. . ...•...

___
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.
frr:,;; i t
~
;'dEiSkr k~ner; ato~ra ,,~w.a o~y .ł

wewnętrzną) podróź~Ur~cyjna - konrlsar~
ludowego. do sprawzagranicznych,- Cziczeri::

'w

na, została po porozumieniu z radą komisa:::
rzy ludo\vych odłożona..
Prz~puszcza się, że podróż. Cziczerina

dziej na lewoprzeżf>ogodzenie Się' kół :r~
dzących Z większością opozycji,' nie odpo~,
ąają prawdzie, :jak' t~mu ~je wyraz dzisiej~

zagrarucę odbędzie się

szy

nie wcześniej jak w
Od wtorku 3--YII 1928 r· -39
październiku.Przytem podróż ta mieć będzie
bł. Ilor;dych. ' ~, .
charakter nietyle kuracyjny, ile raczej poli~
-- iirÓłeW:cz .tloł~" ow
l tyczny, gdyż przy sposobności Cziczerin b~
[;amat -IaloJtcwy w 10 aidath w~ rolaeh ~łówftycht
1 Dt,ttwertH. Li.dk. Dary HQlm J El'nestVuebes ~/ wić będzie w kilku. ~tolicach .Europy.
a.la tntod:lae2*ię
ł
W kołach półurzędowych panuje mnie!
tn : ow ;e gOr
Jn Ś at łN 6,.ci~ avtach li' roli sło;'\l\cJ Tom
manie, iż kola rządzące sowieckie :zamierzaj"

f

-'11

=-.

. ~ .. ', \"~~~,j,
. _ M,Q~k-~va, 5~7(aW'1:,
-Poglosltio zlniariie kursu: PontYCzD;~gG
50.Wietach, Icl6ry jakd,y'miałpój~'b. .
.

artYkuł wstępny ,,Prawdy~'.

,

.. ~

Zmiana stosunku kół rżądzą~ych ~,
wsi była koniecznością, nie dowodzącą bYIl:9.J.
mniej, że posunięcie to świadczyć mao całk()
witej zmianie kursu •. Pl"zeS~dezeniet.e~
wywołak> wśród op_oz~cj.i silne PrzyiUłbi~~
, '- ~
~.

z gę tą Z In

Y,

T

Położenie' zało~i Itirlii pogarsza się z każiła cb WJIs.

ZGON WOrewODY

<~·.,~aNOWSKJEGO.

,:Krpa~~:»pca !tel. wl ..l
.
:W~i o godzinie 8 wieczór . Zll1~r
lawejew..ooa: pomorski, Kazrimierz Młodzl~.
.'

.'~.'

'. >_

kOWBld, lP ~dD.io)Vei afu:>robie

zalłaJ.enlłl

~j...

U:.. DEZERCJĘ -ŚMIERĆ.. .

~aw)

Moskwa, 5::7

l,

~związku z zarządzeniem G.P .U~ roz

:irze1ine Vi NowoiD.ikolajewskl.l cmerech o:::
'ficerów,"którzy służyli obecnie warmji' czer
Iwonej, jakkolwiek prZed' i w czasie wojny' by
ną.' słuzbie carskiej.

li

'
····OficeroWie ci zostali ujęci. wchwm,
·kiedy rozPoczęli l.lcieczkę w kierunku grani:::
ey chiIlskiej. Y'I ciągu ~ godzin zoStali strtv

t

. . Ry'
ga't 5r:7 .(ate)'
..
"
l
'
.
·
".
:uamacz oaow"JS..raSSln wysl any przez
.
' .
. . dl dl ' i
Sowięty znaj dOWllł SlęWCZOl'a) w o e osc
120klm. od grupy wspóltowarzyszów4 gen.
. Nob.iję i malazl się po.Śród dęstych zwyłów
b
l'
lodoWych. Pomimoto "Kra,ssin",
choć powo l
z witlkiemi trudnoŚCiami,. ale posuwa się
wci~żnaprzód. Pos.z.ukiwa.nia Alnundsena
nie otdały dotychczas żadnych wyników. p o::
głoski, jakoby na wybrzeżu Norwegji znale~
ziono trupa.Ainundsena, 'a także' zakoby sta
.tek wielorybniczy mial "\\-idzieć samolot wios:
zący wielkiego badacza krainpolarny;ch, oka
~.

b

f
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WABSZAWSKA··,GIE.ŁDA iFJCJA.. NA.·
~ !lAliUTY .l 'DEWIZY.. \

lIolanja

359~

~:wy Jork 8?90

munizujących zWiązkąw. ~awodowYęh. w Oslo,

.~~.ajOO;rja. . ~11,8S i pół
~,.~.,

.....

'

. ·125;55-.. ·
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lIIiedeń

..

,

:-;'-
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OWI. ~(1ł4

piej wskutek podnos:enl 3; SIę. temperatu y,
mglybędą

coraz częstsze.

iII.

JI.

Jakz:v)r.kle. tak i wtynl wy:padku. P1;~~
sa sowiecka dopatruje się.odmqwy.nie vt raz.
kłaao,vem działaniu .ideI ,kom~isty<?znej.!1a. .
ekonomiczne i narodow& życie .pańs-ąy,. le~~.
w 1nspiro\vaniu.pr zez; :Auglj{t ..·prądów .R<:>sji
sowieckiej wrogich·

.

popy.t, mniejszy. Dolar go
iPit7!~Cb. asa i j~

nJina

tłIolM"~.,ąi.
~;. \ ł) .PfQCe~· lr~j:Ii!ł 67.lOQ~.łł ·.pr~~ pfłł
prean3l)"WIai

~l~wai6,$.;:W ,PrQlGfm~.. D(}~ą

JOłioQ;5'PIW~' PQlŹ .~91ejQVy~ko~wersrjna

kp1,ejO'W1l
61,50; g.

·F:J·"(}~D!torwe·~··~. GÓispo/lJą.rą1'i\v1/:l ·krąj94t OO; 2
pl'ooe)lto:We L.z B~k;u rolnego 9WO; 4: i·Pól prOC".
itZ r~ ~75; 8 :proc LZ W g.rs-,?ąlwy t5ł50~,'
AltęJE~

Uk:rainie~

.K~tom . gro~' klęska . o8tre~_ głodne
M~va, 5 ł7 (aw)

Sytuacja żydo\v's1ttchkqlonjI na Ukrll'ipi~ go
\viec-kiej pogarsza się stale, .
..
. ZąSiewy miszc.zone z{)Stały nieomal całkQ.,,1.~:
. ci!ę przęz plllgę "l1:I.YSZ;y.PonieWf.l;Z ~a obgiewzapasy,
lH)s1~fW!SPF,ęz. kO:lo.UistÓr\v -nta wy~tarezyly' :tłŹ,

.B~ dlytsIoarnt9Wy 135,00;. .;8apk ll~ndlowy
przeto· (l!]je{}:p.a
t17~<!O;.~nk;Po-1skd 182,50; Bank Związku ~sp. WIr
~OO~. (KiJewski 84,00;. 1varsza;wskte tovv.:alI'zy&t\V'O
. ~kii. ctlkzru 65,00; Węg1ell06,OO; Lilpop . 37.25; .
K~jów .~OO; Oaw()wi-ec serJ.a B .j[f em 110,00;
~~€1~oo;OO~ ':ij:lu~ 7;00.
·c.

jącym lą~QWanle lek~leIl1:u ~amoóD

stety jednak w ostatwch dnl~ch ó\tSta' t:::
. .r1'Y1a
. 'ł.a w~.
-słanie takIch samol o GW
ullIel?oz
.',
naratunek rozbItkom. Tym~z~se~ . pon:~
.powi~na,. nfldejść jaknaj~zyb.cleJ, g yz p~~~

-iiii... . .: iiiiiiiiI!!iiiiiiiiii~
__~__~.~__ ,~iiiiijril~. .~.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiliiiiiiiiiiijy~iiiiiiiiiiiiiii_jii!ijliiiiiiiiiiiiiii~~".~~".~.,
.. '.ilJtJ
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• .JH,',

. .: S:pi6.c p~"Q.. PO$.
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I

ro.ą.j~cych się odb-yć. w bież!łcy:m mięsiąCll' ..

•

~~JlICja sł~,

~~~ w ~aIt)h

.~

· Mskwa, 5,7 (aw)

. rruteJśz~ tlOOe1stwo.norweskie odmówi

~.'3&;99.
Praga. 26,42

y

T

,·Nie znsjd,prawa W~pU 'do żadnego z panst'r En~~I1Y~
łcwydania *iznawyja~d co Norwegji 4ele
gatom sowieckich związków zawodowych,
kt6r~y chceli 'V-~7~jąĆ udział. w: 'o}{.owaniach. kc.

. ~n 43,46 i.pÓł .

. tam
ł
. b
l
nadeszły.
z Klngs R\, ze
.'
"..
.
d k" t Lundborga, że
Wladomoscl lSkro-we o '. p"
b"tk"w
lody na których przebywa grup.a roz :1,° •.,.
IW"J1 znaj'd'
jA teraz w stanie umo:c. lWl~
Uje .5 " ' . '
~.' l t
. Nie
Donoszą

z

..

lipca .1928 r.
. .

AmU:ńdsena samolot wjo~ki·
O 1 57 ( t )
' s o ~. tle

z~ał;;';Y.s:~i.;:ę.;n.ie;p.r.aw•••dlliiiz.iw.eilll!l!._O
. b.ecll!lli!milli'·l!lIIIie~p;.o.s.zu_k.ulllllje_~"'_~_
.
lP.. .IIiB!I~II_~~..~_~:-:~_ł·"

~ni.·

NotcIwani~z QmJl6,' 5~

ił..

kl~~ka zugpa~a. kolOnji żydowskiej D ..

stry1n.głoo;am.

Ludn,ość,

zagrQ20na

~~.

kJ..ęską, _ Sił!! .

gwaIttQw~e· dOllllil,gilJnia $ię~ocy. o:~.· 1\~~~1z .' C8JS«~'
tralny.ch, które mimo cz;ym<onych jut" od ~py ~ ...
bietnic t~·~~tuią sprawę krY$Y:~ w tej pGt~ ~.~
ju bard!Zo op.ieszale.
"
,.

.' ..

'nkl'~ tęoo.encj.a mejędni)1it~
~.

'-+: .

Przez 'radio.
r

•.

••

~Ga.lUl

lU. PL\TD,

fi

LIFe.!.

.ta,00-13,16 Sygnał ozasu., he.fri~· z Wieży
Mh'rp.cltiej w Kraiklovvie, komU;!likatl{}tniez~m6te
ClIro.l.~giClZ:hry; 13,10-t5,OOPrzervv"'3.; 15,00-15,20 . Ko-

•~~Y: nieieorol~~y!. gOSpodaT{;'z.Y,samofzą

: doV\-iOlr~ n3ldpr~atm; 15,20~17,()Q P,r~rw.;. 17,00
'-17,25 OdJctro.,t. pt:. O.rgan~ze.cja. obronyprzeciwga: zow:ef(~.. ·soor~:n:b~ Ligi Obrony. Powietrznej i
· Pmechvga.zowej Państwa) wygłosi pułk: iDŻ: Zy'gmunt,Woj:qicz Siań~~cki; .17,25-17,50' T~sia
~ .. -~.~; 17~l&OO ~a; 18.00
· Kopcert. w. wylron?'lli,u . orlf:iestry: ~'.. .MOl'ISkią
O,ko;. ~ dyr. ~l.awa Górz,yń;:;kiego; 19,00-19,20
, :R~Ości; !19,W"':-'-19,3Ó PrZEl!rW!a; 19,30-19,55 , odz. dl~a:fu Spout i' "+\''jtlV~1)w~i{}' f1z;y!c~e; 1~55

· ezit

--?l?,05 ,A{onll~t

:eO;!n~y

Of~~

~~misjaz

~?}Vą: ootO'iVa!il,·· ~~lJd;y. ~~e:j krakow~~i;,
'20~20;15 Na.dpr~rąm~ komUl~ikaty; 20,15 I(p#c~rt

symfonlOzn,y, OT~ioo\VlallY przez orkie.,stręFlih~~
mOojiWa.r'Ś~ "~zPoIskiemR~jo: W ,~'

mie~
M~;22,~łOOSygrUbł'eza
~ kom'łl!Ilikat 1.<l!łmiCZO-:meteorol-ogiczny 22>05-~20

~ PAT::'. 22,20-22~. Ko~ka.o/: policyj
_.~i

~t

~

{C-S) Dowiaduje1'1iy się, ..,żena ,mecz . waga lekka: Majchrzycki (l?oinan)," wag,
bokserski pomi{~dzyreprezentacjamfPblski i '(półśrednia. Arzki (Ppznań), w'agaśrednia:
Austrji, który~b,ę~ieJłię.w dniu 141ipca Seid~l ("{ŁÓdź), )Vagapólcię~kaGel'bich (Łódź}
ustalono jużsklad·nasZęJdruzyny, a miano~ wag},l. ciężka Kupka (Sląsk)Jab ':Stibe (Kra.
wicie: waga najlżejsm'; GłOBl (Poonań) lub ków). W' skladziedxużyny r.eprJ::ze~tacyjnel
Moczko (G. Śląsk). waga- kogucia Glon'" ile widzimy aż 3 łodzian, prz'yczem napewnQ
nie stremuje dowagi pajlżejszej, lub Fyka .wejdą do drużyny Gerbich 'K.rusClhende~
(G. Śląsk),· waga' pió:rltowłJ.; ,(GÓl'uJ1: ·~ślą.sk)ł Pabj.allice) i SeideI(Union}.

do.odzi;

BY SIĘ SPOTKAĆ ~Ł.K$'EM·
{C-S} W dniu WC2iorajszym pod 'adre~ mi, którzy powrócili z Ameryki,.
sem Ł.Ę.~S. 11~des~ła·oijcj~propozycja';war
L.K.S. najprawdopodobniej ·wyrę.zi SW1\
S'zawskicjLęgjiw ~pl;awi:ęmeczu .Ył Łodzi.
zgod~, bowiem"\y tym czasie ma dogQflne
Hąkoah' gÓdzi się rozegrac. ~ed~n lub :d",a lne miny·Oshiteązna decy.zjaw tej sprawie ~i
~ze w czasie od 15:Hpca dó '.15 sierprua',z Ł· padnie na riajbHmzem .posiedzęniu ~1j
K.S. t gwarantując ~ełny s'fóls~ad zgtaczal' Czerwonych.

•

Nie

na rozczaro anIe.

naraać SIę
dy nowa part ja maturzystów wchodzi

•

I m6w 'xoint\ł rok szkolnyt i :ln6w
_oIy .średnie woałęj Polsce "wypuśoiły"
&l&' śwlft armję 'małutzystów. żądnti wawrzy
D6W, życIowych. I zn6w przed licznYm za&tę
pom młod,:ieży maturalnej staje pytanie: co
I'Obić dale).? a VI k~dym razie
pytanie to
z całĄ rulta~zywQŚei~ po skońc~onych
4wumiesięo~nych ząBłużonych wakacjaoh·
c

c

8_

Co dalej? NO oczywiście, na 'uniwer::
f

• ytet (przewa~el) lub

11ą

noścl

•

umieją i ohcą naprawdę dalej
w ksiązk.,ach! .
Inni zaś - niech id.ą· wżycie, a nap~

i kto1"zy

W życie.

wno .nie spotka ich takie rozczaro\vaIfe, tj,
kie niej ednego oczekuje W murach wyższe
uczelni!
'

usiedzieć"

. &

IIrl!ri konluai[iu
WYSTĄPILO

politechnikę

NAwET

.nB iD~tJtD[ił ~ei D

BOLSŻEWIZUJ.ĄCB

Si'RONNIO'fWO OBLOPSKm•

L.

W Wa!!SZ<ąwie polbył,o się postedlzerue zaczają~
się za usiJroj.em
parlamentarnym W Pol(naQziej 1).. :Ęłyć studentem, *l Vi przyszłości
r~d:u
głównego
Stronn~ct.wa
ChłopskiegD
pod ·sce, protestuj-e ~~nel'g1cznie' przeciwko nrupaścioffi nl
a4w~~tem, sęd~ią, lekar$em,
inżynierem,
instytucję Sejmu.
posła
Walerona. Przedmiotem oprofeso~em g~mnazjalnYm, wszak to nęci i przewodnictwem
brad ,miMY; hyć s.prawy· organhzatcyj~e, zajęto się ~
Rezohreje i,apowiadają, że ~y Cthłopskte' b,
pociąga! Ale czym właśnie być?
Na jaki
jednak. oświad-c,zeniem marsz. Piłsudskiego •.
dą broniły
wBZelkj.emi. środkami ustroj'u repUbU·
wydZi;al ~ię ~apisać? Tu wybór trudniejszy.
Po' bardizo .ożywianej dyskusji zapacU:y ukaliskiego w Polsce i w tym sensie zwra:~ajlł si~ SS
A więc' -. albo coś na chybił trafił, albo też chwały~ w k~rYoh Stronni-ctwo Ch!opskie, oświad . apelem dO· chło.pów.
jakiś wydział ,,Ila prąbQ".,
'fik Vi tp.igawkowem. ujęciu wygląda
prooes myślowy, jaki przebywa znaczna
większ()~ć maturzystów, ujawniając w ten
sposób niepr~party pęd ku WyżSZ)"ln stu~
djoro. Pęd ten, jako. wyraz szlachetnej' am:;:
bicji, je$t niewątpliwie godzięn uznania. Ale
pis~e
w ilu wypadkach konkretnych pęd tell jest
. owych. prymitywnych cza'Sa~h, władca jakie:
"PAMIĘTALI O MOTYLACłI, A ..."
uzasa.dn~ony i .czy objaw ten, zaznaczający
Chadecki "Głos Narodu": uRząd wy-:- goś plemienia, zasiadłszy pod, dębem, móg~
się u nas 'w postad jaskrawej jest spolecz:::
dal w Ciągu ostatnich dwóch lat
prze~zło
rozstrzyga6 na poczekaniu wszystkie sprawy!
nie pożyteczny?
.
400 dekretów, zająI się wluch nawet ochr:o dotyczące swego ludu. W skolUplikowanen~
Nasi obecni maturzyści 'są, jak wiado ną zwierząt· i· motyli, troszczył się 'o wiele,
i zróżniczkowanemżyciu wsp61czesnem nię
mo naogólzupełnie : ńiedostatecznie do ~Ż'f.
ą przecież jednego główni~ _Polsce. potrzeba: może być takiej bezpośredniości..··
szy~ studjów przygotowani. A
studja 'te
naprawy ustroju, nowej i· lepszej r~wnowa
I jeżeliby nawet jakaś instytucja, 10.
wymagają nie tylko odpo,:,viedniego
funda~
gl·naczelnych władz, ·lepszego 'sharmonlzQwa gicznie niezbędna w d~nychwarunkach, .'NY
1llentu, którego naogól brak. naszym matu~
niaw nich zasaa autorytetu i wolności. I od wiązała się w tym lub ~innym ,szczególe źle
rzystom, ale i dużego nakładu pracy.· Nie
tej pracy, na którą czeka' !,olska, a której
ze swóich zadań, samej instytucji podważae
każdy sobie z. tego ~daje sprawę ~ a po:::
przeciwstawia się, nasza. pólanarchistyczna nie można~ .Njem~żna zainkn~ć i sżkół w
te~ przychodzą trudności, za'wody1' .tragedje!
lewica, miałby p. Piłsudski swą rękę usuwać. byłej Kongresówcę d~,atego, że tu }ówdz~e
Ze stanoVtriska społecznego zaś obja"r
hy może. kiedyś, gdy
krYfYs
stanie stlę zakradły się stosunki bardzo niezdrowe, sk~
nadmierE.-ęgo pę.du do studjć,v wyższych, ja
cięższym, być zmuszonym lec~yć go gwałto
TO jednego dnia przyniosła prasa wiadom.ość
ko 'prowadzący do· nadprodul.~ . •tigen~ji,
wną operacją? Nie chcemy w to wierzyć o zamachu rewolwerowym na nauczyciell~~
skaza17ej w przyszłości na ciężkie naogól wa mimo ,wyraźnych slówwy,viadu",
w Łodzi i o pobiciu profesora w oczach. ko~
ruilki bytb, jest bezwzględnie niepożądany·
legó'\v
przez jednego z maturzystów. w Wal
I SZKÓŁ NIE MOŻNA' ZAMKNĄć,
Potrzeba natomiast, aby młoaziez maturalna
szawie'".
GDY SIĘ ZAKRADłJY NIEZDROWE
w wydatnej ~ierze kierowała" się odrazu,
STOSUNKI..
NIKOGO·NIE OSZCZĘDZIŁ.
ewent. po uzupel~ającem·. przygotowaniu za
SoGjalistyczny,
"Naprzód" polemizuje
"Robotnik"; ~,Władzę ustawodawcz~
wodowem, do .zawod6w praktYcznyoo ·w·han
,z
zarzutami
marsz'
Pil~lldskiego,
a.w
szcze~
..
.Polski
marsz.
Piłsudski. obsypał
wyzWJSkał
dlu i przemyśle, gdZie jest znacznie·Vtięks~
gólności
z
jego
atakami
.na
parlamentaryz!n
mi: urząd
Prezydenta
RzeczypospoHtej .
pole do wybicia się'i zalJezpieczenia sobIe
i rzekome gadulstwo posłów:
.
przedstawił
jako
wyzuty
z
wszelkiego sens~
możliwych warunk6w byt:-x.. .
'.. .
" Oczywis cie, w starożytności, gdy' śtD i znaczenia urząd prenljera, jako niemożlIf
Niech \vięc do:studjów wyższych Idą
ci tylko maturiyŚ~i,' 'kt~rzY. cżują w ~obje .f,unki były prymitywniejsze, gdy '..valczono wy do wykonywania. Jakże wygląda w ,OP
wvb1tne povtołanie którZy. wynieśi ze .stko \vlóczniami i krótkiemi mieczykam i, - t)Yarz czach świata takie państwo?! Jakże stać SIę
ty-średniej pe\vną 'umi~j~tność ~am~Z1elne '\v .twarz ,~walki nl1.1siały fr,\\rać któtkd' i re:- ma siląprzyc:ągają<;;ą dla mniejszości naroI
'\v dowych?! Jakże utrzymać się potrafi na PO
go myślenia którzy, m9;J~od~W1ednle zdoI zultat nie zapadał dQpiero po latach. I
fA,
~
- ; 7 ; ·m"IłF$"JIi'~-tx:wea~.;s
wierzchni życia europejskiego?! I jakiez 'to
"nowe prawa", "oktrojo:wane" pr~e~ p:.Pre,·'.
zvdenta "vidocz.n~ e, usuną.. tru,clnOSyl li prze t
s~kody, zapewnią, krajowi s\vobódny, . s~
~
'?"
kojny pochod
w przysziOSC.

IIOJ!ConymnieU~IY
prasa polska.

f
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~, '<raIOI, .' 'teuuuie ~ina JflYJIJ[· .

NA OSTATNIEJ RADZIE MINISTRóW POD PRZEW. MARSZ. PIŁSUDSKIEGO...
·.f
a'
dt d
ski l oz doh rze . pomormow,
iiLly
oW,. ; e
l'
d"
ywil
N
p egl d" na ezący o uprz
e~
I1Y n, asz .:z ą /
.
" dQręczo

jowany~h plstr;f ktor~ Pl~:S~Y:. rz.cz ~

no ojwul(lczenl~ P: Pllsuds . gk.lk Ph "i k~e
tulch jegO ustąpIenła, do~z~~~ 1 a c.ar a,_ ..
1.1

nśtVC:ZrtVi\h

t'tU6r.t

J'!ł-
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-------

'81·P. nń8zcze6ólnych
n

ministrów'
podczas
'" J: . , : = >
,
•
tka se~JI
.t
seJ"moweJ" i c,rtowal przyte,m w,y ją -1 ze s, e
J
.
k d
nogramu sejn10\Vego' .Krytykabyla ta - 0:sa dna,. że zarządzono lO-m1nutową pr.zerwę,
ddvż 'cześć mInistrów zastan·a~Jał_~_~L_c;~y
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.
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DWA LA"TA TEl\iUBYŁO :AKURATNIE
TO. SAMO.
.
"I{zeczpospolita": "StwieJrdzającży1:
wioIową, stałą i coraz silniejsz~ 'niechęć p.
marsz· PiłsudSkiego do systenlu pal'lamen:~
tilrl},ęgQ ,. Il~ę~1J1QŻ_ęmY .. _Qc.zekiwae.narazje za d:.

11.J-

u
ąca

Druz
~k

Sejmu p. D1aszyński udJzielił
prasy wywioou na. temat <loko~ pr&c.ptt;flZ
oowr.Se}m. W kolll1C'h poli\ tytmycb wy'rwiad ten trakWwany jest jako l'\Zec.w~
· _
~edZ na z.fłJrruty skierowane p'l'\ZeClwko
Se~wi i ustrojOWi paif'lam..oo.tarnemu w· Polsce,
feOStawiOO:e przez .:inarsz. Plłsuookiego
;~
·W. wyfW~e tym stwierc1za p. D~,
I te 0SIta.tni
Sejm zWOłany został .... dnila 27 marca
,br.Pr.a.:cQfw.ał od .~ dnta g1ównie nad prelimi..
;nara.em, buldltei<>wym. ;Wedle ar.t~ 25-go KonstY.;bUeji
. ~ycll . je9t tmy i pół miesi~a. na tell'
Cle'l. Xaki <*;res ClZtlsu zostaa: zaprc>ponowany oo81ś
.,.przez n:aosz.Pi~sudJskiego. S&j.m obecny OObi~v"OOł

Obecny,rwA nie ma większQści w Sejmie.
Opoa.yeja .przeciwl"zą,dQwa stanowi \vlększość ale)
t;a. ~ nie jest w możności utworzenia
stałego rzątllu. Są·więc trzy
wyjścia z takiego li'"
kłOOU, cyTfowego:

~cl().m.

i) .R{)Z.\"ią.zanie .sejmu!

w

;Jeooak
w

:ptr:eljminal'lzb1l!dltetowy'

ł>o

ciąg.u2 i ~

j)i~o

2)

nMfia: metoda,

mu

IDIi:ędzYJl1l3irodOWlylCih. Pnzez zamkni~

·me

sesji .~.ace te ~ ~Wlatl: Na ~twdeme
Vy;OO wsz;ystkroh arpratw zużył Sejm ty':l-

2}

r!'zą:lloiW1a

130

~ ~OIwalM posłów~

PAlNE.

19J

,iŹIII

5.

przerniknęla myśl,'

że

na.jwiększą

zbrodnią tegq: człowieka jest jego hezgranicz

na

miłosć

ku' niej· .I

zerwała się fI, krzesła,

z

zamiarem ~)zn.a.nia wszystkiego
przed sę~
aziami i padłabezzmyslów..
'Gdy odzyskała przYtomno8'ć, była w
swem ·'mieszbniu - w' nowem swem. mieszka::
ruu, mieszkaruu, 'Vr· k-fórem przeżyła przelo~
-

-

....... -

~~---ft ....~~~~.:.t1I

_

~ "J.,.,

umiarko'wane

g!ł'UIlltowego

i, USiflalWy

'O :państwo ..

.podJatkubuóy;nkOlWy1ID

Za to 'jeOOak Sejm gotów był oo~]jć prze:.
dltożenia l"iZą/dO!We.Q., cżyngzown1kac.h ioa,ły szeq>eg ~ mdędJtynarod'Owycll
al~ tY,lIro
zatrDa{ni:~ie pl"1l~ nzą4

sajm jest

sesji ooiem.ooliJw!il:o to.
jedynem m4ejacem 'Wp.oa.ac.~~

poselskie chrOnione są ni~

Z przy\\ilt>ju

Ji.t:

it.ga

o-~ek

panowania mówcy nad so~ S8iłllym.~
Parl.ament, który nie jest żałosną kazykaturą ~
si być miejscOOl wolnego słowa. Sci&rilnia się powt
glqdów na spra\vypaIl.st:\'\,',a i społeczeństwa m~j..
scem krytyki istnieją,-cych
niemy jest nonsensem:

swsunkó\\'. Parla~

Piel'\vsza sesja nowegO Sejmu ooz~ala 51'
spokojem dyskusji., Marszałek Sejmu nj.~ miał po.trzeby z wyjątkiem jednego \v·ypa.dku Vt'Yk1uozaó
kogokolVY'liek z posi:erdlz.eń. lWystr:z.e~o się ~
Ir.6wiono do rzeozyi w czasie niepnzek!'M&ajt\Cym
prawa regulaminowe. Podda.wa.IlQ się ~
niom przewodniOZl8JCeg<J:' nikt nie \\~ał ani
krzyczał. vVygodnie, w nOWej sa.li r()2lIl1,ieszeseui,.
sjedJzieli posłowie na swoich miejscach podIc:zml
d;elba.t i, z wyjątkiem zwykłych uwag, skiero.wally'c;h pod adresem D1Ó\VICY. pI'Zeczących lub
aplau.zuj~ych
nie można było zatUwazyć żadnej gwałoi
towniejszej reakcji. W d!\vucll vv',ya..dloach ol>raq
~ osobistej

epilog

~a.ł 'się

w
.

sklim.

sądizi-e marsza.~

Gdyby utwonz<).fio w ooecnym Sejmte
w.iększoŚć, m;Ógłby

~

parl!flilllentary'Ull poł$ki ~
pOiWolnie ale Slt-ale-, jako mynnt.k

jać się

pQl.,,,,

legaln.ego życin

puibli~go. G~WwnYilll~,
i
parlamentaryzm ~
d~~Ć. 'p'aDst/wo do ci~icll
~:

cbem na

tylko

Konstytuej-ę.

sileń.

,

l

PO
Ka!Zfun.iern Prószyński,

,wal się w nią spoj['zeniem pełnem bólu i zoo
mienia. Wtedy, niby błyskawica przez du~

jej

ol{la,zuty .

Wyjątek

~or ~ :tJGlos

posłów.

Potem, ,$lucna}ąc kłamliwych i prze:::
~tnycll zcz:ó.ańdalszych świadków, znów
8pOjtmła na .~na, który milcząc, wpatry~

szę

met~

pI·zem6\vi.eni.a

gdzie

tykalność pOSelską.

•

~r71Y}Y; ~~

3} ~ D. IDulb Nar. Pł~ NPR ~O p.osłć!W:
łJ Mni.e~ ~ pOsl'ówl~

~ALU

nMWaĆ

JlW<tna

orygi-

w g1IDdn:acll .miejskicl1. Należało oba te projekty . i~Wtni-e odesłać
c}.:a Komisji: Przednówek na wsi i obaiwa liohycl1'"
żniw są crzęściowem usprawJOOliwdenimn ówme-.
snej w;iękazości Sejmowej.

~~'~mu:

Grupa

konfliktów.

stJarW!ek . podiatkiu
~

I~ 24 ~, ~ tego 15~.
i; . ~,w.Sejmie posl:~ z Jedy!nkl
(m .razy$ Z pps. &i r~y', ~. Wyzwoleni!a. 00 ~
'KitW Nar: 22 l1alZy ukraaOOy 26 l\3lZY, i td: Nie by~
l.łQ .więc., g18Idlulstw!a a pmemarw.iano w
·normalnym
.•~. "do tej iJk)Ści pnzen1Ówien) jakie ~...
:.~ KliUIbJedJynki, .. popieraiąlcy . rm.<L

ł)

b~o

stanOlWi od!rzucenie
w pierwseJem. CZytanilU dwuc:h projektów rządo
wYch,. tj. ootawy . o podiwyższeniu i wyrównanilu

· JediDaik

.~ ~

kiórąJJ.y

postawę ~k:ujf\!oo.,

~a,c

':

~

z le\'\'li~

ni~ia 'hmsekWtmcji. Sejm.' nie uchwala
milDri&trowi \"<>tvan nie'Wfności ale, skreśla. mu nap~oo· f.unOOsz
dlyspOiZy~yjn.y minister 'nie
wyciąga konse1nWelllCji
i, pozostaje. I, rząd i Sejm
zoohow;ad:y poOOzasobe.cnej p~erwszej sesji Sej-

15-go azerwca

'i!8g

Je4y11ki

W pra1Dty;ce wrytwÓirTZyla sit}

rokn.

Nadto j.admJak. oohwa1ił Sejm w tym S8mjil1
ezasdie 1) ustalwę o ~)~ bUldtiJe.towem, 2)'
łlStJa,wę o nadz;wyczajnych
inwest)'lCJach pa.Dstw<>~ .3) ustawę oamnestji, 4) ustawę o egzem. .
qlpnzeoirwkD z~. kOiIThUmlnym,5) reoo"
łłłcję do ~~ i 6) rezolucję () POmocY dlla:
~~ ~1łwa w s,vrarwie ~~ OZimin i
~iewów Wlilosennyoo..
IPnadlto pl."lZ'}1gDWWl8ły komisje 8eJjmu' dO
~e'gO ~ft' .proj.ek;t 1) ustalwy o, oebronie
hikatOtrĆtW~ ~l h,yUyrih CI1JYIlBzow:nikió,w óratz; 3) s.ze-

ut'wor~eniewięks:wśĆ'l

3) Zamach stanu:

znaiazlnie wc:z.eśniej,

miesięcy, tj.

• a.',

lilie
ej_u, _ię sześć je n "'" Z
i· _
stanu·.
owjedź marsz. SeJmu 'Daszynskiago dana marsz. Piłsu~skiBmu~

_J7-*'1.Any ~7"I4A..Mł~ ~n.-<ftł7'.orl

Sądl Okręgowy 'W

•

u.a

kitól'Y

MOll3I1.'1Ohisty" p.

był sk.a!zany

Warszawie na 3

~ Sejmu ~

przez

mteSlil~e więUe

porównanie

g10

w

artyKruJ.e z

prosty.tu.t.'ką" obec-nł-e

Sądlu. AlpeliSJCyJnego pcllwollując

w 'ubi~

~~

się

Old3wOluje
się na

~

~

~
~

rna.rsz.

~.

statecznym wyroku. N~reszcie przyszedł.
- Co z nim zrobili? - krzyknęla, . dy
sz~c cięZko.
. .

Komunikację

Biskup w kilku słowach u,wiad:omił ją
Q przebregu rozprawy.
- Co powiedzial na swoją obronę? sp~tała porywczo.
- Nic.

zi już żadne niebezpieczeństwo ze' strony te
fgo szaleńca- Biedak! biedakl Zewszys1:k;ie.
go, co widziałem i słyszałem, wydaje mi się
że raczej nadaje się do domu
obłąkanych,

- Jakto?('
.
- Na wszysiJcle pytania odpowiadał:
nie! - odparł biskUp.
,
Głębokie westchnienie ulgi
wyrwało
się z jej· piersi, lecz w najbliższej, chwili U=r
czuła wyrzut sumienia. Jakże jest słaba i ma
łoduszna, a jak wspaniałomyślnie postąpił Ja
zon! Jednem słowem m6gł ją złamać, unie~
szcześliwić" na CałeŻyo1i. i ,nie uc·zynił tego.

rzekł

na ulicach.

.Możesz być zupełnie'

-

jeszcze

od progu.

SJ?Qlrojna

-Mężowini.e

niż

do więzienia. Dobranoc, dzido
dobranoc!
P()stano~iono wc.~ym

....

g*

moje.
.

:ran1ciem odt

stawić

Jazona do kopahlsiarki, .alla resztę
nocy umieszczono go w,celi więz1annej na
High Street. Ale l'anoolta.~ało się, że,.śuie~
na zamieć, szalejąC1l z niezwy.kl:ą 'gwałtoW1l()jł
ścią, zawiała drogi,. unietllOŻliwiając wszellai
dalszą podróż. Z koniecznośclpJ:Z'eto ~

czono
•

zesłanie więźnia
,.

•

Tl..

'L

L __

...!l_

do

ch~

..l~.. dl"1Ctń

aż

bUl"la

tvItndn:ł&

\

.
a

2-,8

etensje
lIfP

'il1Qi'O

wrz;awy

małżeńskIe

..:.~ .. ~Wilr>.r"'ła

~iailn~1 której b
...410 w~ięty lekarz
. . . .I. $tauął obecn:
• ~gl~,oh, os)iariony o

tutaj afera
em jest znany i
ski, dr. Teofil
przed sądeln przy;:
oraz

.:~łt PflcjentkL
5prawą tą za' ują się w. Paryżu bar
~o żywo, gdyż
.
cieszył się ogro:::
l'łmł\ popularnością był uważany za lekarza.
pktrwszorzędnego,
ego
naj\vięks~ego
.ufania.Na.wet faz posiada Maurols go::
rąeych"'bbrońcó\v,
ujących g: 'owczo.
iż przebieg proc
udowodni rzeczywiśD ie
n.~winność
Dotąd jednak wszelkie
m<lmenty zdają się przemaWIUC niezwykle
obełą2ttjąeo pr~ciwko niemu.
Maurois jest mężczyzną leszcze ml~
dYl»- bo liczy 34 lat. Jego specjalnośc!ą był
dział chorób nerwowych· 'N cza~ach osta~:::
nich zyskał -sobie Maurois opinję istnego eu
dotwórcy w tym zakresie .. Obec;uie ,jednak.
okazało się, że kto wie, czy tell "cudotwóri
oałt riie był zarazem nikczen1.nym
oprysz:::
kłem. Jedn~z pacjentek lekarza była wd~
Wit po przeluyslowcu, 56-Ietnia Ant-oriina.
&chelier~ osoba b~.rdzo ;bo.g:tta. Zmarła ona
meda\vno, zapisując
caly swój
majątek
drowi Maurois. W- związku z ~teth rodzina
~ m~rt(-j wnio~łado. prokuratt1rV .d()nie~·nie,
pOparte waznemi dowodami źe Maurols te~
stą.ment sfalszQwał f łl panią Ba~heHer otruł.
Na wieść o tern oskarżeniu wplyn~ły jesy
QZe inne d~niesienia. Miauowide kilka k~
Wet oświąd~l~,ię M~uro' r pod powrem
t

•

1steryczek.

s

sto pacjentki poczynają plonącgórgcym 1.1:::
fektem· ku lekar?owi, cc gP nieraz' naraża :pa
rO~ll!aitę przykr,ości- .
. ObfQUa. lękarzajestlogiczna i prawdo
pQdQbna. Przęciw nlęmu przemawia .jednak

szereg ·vla~.kich . argumeńt'óv'. Nic azłwne~
że afera wywołała ogromne zainteresQwani6t
aParyż~ oczekuje z napręiehiem wvrok'l~ ~
tym sensacyjnym procesie.
. .$

rs ·lji.

d
rw···.
a y .L. nru
6 OFIAR ZBBODIUCZEGO INSTYNKTU?
Paryżem

n.a,. jaltiej s-tolica

wstrząsnęła

~ens~cj a.

!ll:,łdsek~:ańska

!)d. ~4wiH prOc-esll słynne~o'

nie

krymiP.al:rI'Zeży~vala

paryskiego.
wlad!z;e śl~e
pa ,.śJ.ady siirasznej zbrodni. Przypadek ten . za:pewnł! długie tygodnie jeszcze będJZle zajmtTwał umy-

~y:pą.c1ek naprorwadz]ł

LandTll

f,ranclłskie

:n.ie:ną. jeć!:n·ego z niteho ni6j~ikiego JerzegQ·l)rę,:t~)
który posia4al w okQlicy Marsylji ~W:'Qiez <;iq..
męik
Qg1'O$'WY. i często w l.<J,:ku pel'lt,r~l}:tlllCyj ł.
kupno domku p. Fore odwiedlzal Ją. P<!l~ja ~lę:.t)i

~,:k:'tóTau.d:ala się do IAies~ania Dr~ znalazłal

je p.pste, W lJI1;)awi-eprZled 3lręBz·tQwaJIliem Drąt ~

sły lZąciek;awionyoo paryżąn.

ciekł.

KUka kilometrbw 6d M.arsylji stała S(}lbie
<;k,romna. willa "Villa. de l'Eglantine", zamieszka-'
.nit pr~&~ kobietę, ste.,Aząwłekiem,unikają.cą. wszel
kiego .zęt:knięcia się .2 ludźmi. Tylko o.grOOlI1ik, mie
szkaj~yires·ztą poz,aobrębem willi i służą.ca mogIł poz()StA,wać w jej ot~mu.
. Madame. FOTC postano.wiła pned kilku d!n1a
mi sprzedać' swą własnOść i opUś.cić Ma.rsylję·
W e.szławięc w.:poro:YJUtIDieniea kilkuooohlimi\, ktD",
:re !l;amferza~y kupić . dllJJl1.e.k; W ten .sposób fl,et~

It~J~ja, przepf\)W1
la &t~i'We \,vyniki. W\

kttęla· się

ootatnio. z

m(}~aani:

WP<lnje<1ł~iałek

ea Pl

25, uh!

FOJrC zamordowaną

w

wane Qlrioibne ka\~a.łki. Oi
naU, 'te ~~~ieli Drata ' ,
grody. w tOWRrnystWiie 100
zauważyli, bl'" :mtól"ako11
00m. Dł'-a(;ą..IlS!!tmłeje 'wi~

od!na.leziGtRy>cn~k

~

lub piwnilCach d:alaz.e str\

m,Ęnalla:zła

łÓŻku;

imoo pm. S})ecjalMmi ~
ukryte~włoki p.OIłn{}rdJo.w~

,sMal"
Mórderstwa do-

k~o przez u(liuszenie' sżnurem metala-w-ym:
,
Powg.tało
przypus,zozenie, że mOrd'eTst"oa
dokonał Imas z męŹlC~y~n,
kt.órzy pert.raktowali
o kUftJno diomu. Śledztwo ~ap.rowaid'Ził') podejrze-

.dlziatalnOŚiCi D1:'ata~
atą,

I

~olicj~ jest prZ6~
k.b6:ry ZiWalll.ał lffivviasfY

inord~w.ał

@

.MY~

~

Je

i ~WDaFtwał~· W· ~a,l'Sflji ~g • .
sbitnio heIz' Aladu 6 kOiblet i W'Clale Jlie jest wy:kl_

rzone, że padły

one nfi-al'Ą La.ooru la M~~y~jj.

2322
~aw;\:r~~' niimi m~t2eńst\va wyłudził od
iii
każdei z. nich POwttiflą łUJIl~·
Dr- Mauro:s stanowczo wypIera
się
w$zeRdelwitly.Utrzymuj.!I~ że paniBache~
UeT zapisała mu mal~tek wbre\v jego 'Woli'
NAJWIĘCEJ ZARABIAJĄ wYŻSI URZĘDNICY W, PRZEMYśLE, 1\RTYłCI1":'
Przed kłlkQ., miesiącami
oznajmila
mu c
1;OKElE.
swem postwowłertiu. '!'Ja to ośvtiadczył:
zaangażowany~
Wysokie pensje 'wyższych urzędnikó\v semble teatralny J{eihardta,
Nigdybyin n'1 py~yjął zapisu o~ swego pib
państwowych, a nawet' najwyższych dostol~ 'przez znanego bankiera nowojorskiego, Otto
eJentll~ Mogłoby to na mnieśc!ągnąć 5tra.e
,ników nie robją już dzisiaj żadnego wraże::: H· Kahna, otrzyma! potrójne .pensJe, tj. od
szliwe pOdeJrzenia!
Pani Bachelierpozornie wówczas zre::: nia t an,i na tych~ którzy je otrzymują, ani 500 do 1200 funtów miesięcznie przez caty
zYgtlowala: :Z~ swego planu. Kiedy niebawen: na tych; którzy się o niich· dQwiadują. N~ czas turnee po Stana.ch Zjednoczonyoh .. ' At.
umarła Maul'Qis miał zamiar nie
p!'zyjąc
przykład minister angielski otrzymuje
5000 ktorka niemiecka, Elżbieta Bergrter, ottz~
spadkt; i zwierzył się nawet· z tego jedne::- funtów roczni~, a kolega. jego 'W Niemczech muje thiesięczną gaźę w wYSOKOŚci 1500 fuj,
mu ze s\voich przyjaciół, adVlokatowi D u:::
tÓ\v. Henny PO:l.'ten otrzymąła uiedawt1? prai-oy. Co zaś się tyczy owych oszustw - są - 2000 funtów, sUma ta pozwala tak jedne;:
S
one aktem zen1sty zawiedzionych w s,vych mu jak i drugiemu żyC na przyzwoitej sto~ wie tylei, Dodajmy, iż W 2:ystkie te gaże d~
nadziejach histeryczek. Każdy, kto choć tro pięt a nawet odłożyć eQś na ezarnt\ godzinę tyczą tylko gwiazd teatralnych i filmowych
ptae
chę obznajmiony ~jest z praktyką lekarza che
Są to jednak skromna pensyjki w po~ w Europie .. Za Atlantykiem· wysOkość
rób uerwowych, Wie O tem, ~bardzo czę równaniu .z pensjami królewsklemi kierown,i rosnie szybciej i prześcig.a rtajwyż~~e normy
ków wielkich koncernów i przedsiębiorstw europejskie.
• • • • • • • • • • • U • •II II • • • • • • • • • • "'·
Konkurować z pracą \v powyższych ga
przemysłowych. Faktem jest lZ np_ nleJe~
den z dyrektorów handlowych wielkich za~ łęziach przemysłu i sztuki mogą tylko jeszkładów przemysłowych
w Nadrenji lub eze gwiazdy ~e świata sportuwyści'gowegCf
\Vestfalji po~~~~a ro~~n!~J2e!!sje 'v.. _\vy~oko~_. - żokieje i trenerzy.T.ak l!p. ~ok!~L' ~~ąi~

I

j i Z

\

•

,;

..

.,JlOZ'WOJ'ł Piątłrt1~a

1~~

6 tipea

rok u~

SPODAM
•
Znaczenie· podniBsiBnio wydainoś6i
Polska

apańs~wa

<n e

9

,3 '

zimi.

o wysokiej

kult\lt:~eroll1eJ.

I?odstawę,

J€tS'f

~'"

Wydajności

podniesienia

też stanowić

ziemi
...t' _ ~uainy, jednak roz,wią.2.anie go jest z
roku .. l~k odkładane dla braku OOlpowiednieh
~it6~óW. w. ostatnicih latach wprawcI!ie wstały' urUchomione klredyty na' m~Ijoraeje rolne i
'ifo~s()\va.nie Uł.yda ~ sztoomy~ jednak
r'2e.c~' ważna, je. f' to tylko dlz.iąłalność pOło'\vicena,
~. ł1i~', d~~ poo~yclI reZluItaltów. Celem p.l'z,yśpies2;..enia ~ji podll1oszemarolnietwa,
C~tr:,al~" ,'Jowv&rzystwo Roln~ ~óciło slę dio
"

J?'rób}em:"

c2łymiimJw spOłeemonrolnilezyeh

p~a.np., <tLi~ania;,

któreby najsku·teozniej Z31pewni-

lo, wókresie5ł$ 'tWIYsklanie zl IDOil"gaQ powierz'ehbi' . Uiytków ,~ równej wantoścllce:n-

tpta mebrycenego

~

')~ . "'Jakie ~nie

zamo::ilnaślcl

dIlai

paiistwa

'_łe'~~ ~e ~enie w,y4ajnoś1d

rQemI

wynosi oado
,45' mUj. morgów" ~m mdlwy:żJm ~ 1 centnara z
~'dałaby 45 'lDiij .. canUlarów żyta, wgględnie
,~'po

wSlilame,

mięsie, nabiale

i tp.

0lłZECZdlE l

45

• '~-,&ię ~ te~,
!_~

.

~ ~

WmnOl'tOnai ~a ~\W
'."ua-piO!dlniesienie ~cia ~

'~t~"."m

,'.-

m:miejszeDie

wpl~
kr.aju, czę-

~uśr0dk6w

•

istnięj~

9lJ~ł

M1. '

Ał~j""~,

ogL'O.{nnę, l'Qt.nięęwy4JjllQkI &łtlllłłt'

nieoo $1;o.pnia :k.ult\V'Y upr~wf. W lW1·'Jc ,.
ua 'pozilańsk~('b. piM~ęll ~~ratlQ :pNOęi~~':I,
llektĄrą 1~2 q, if·taJ ę. 19)1~q" p8&eniefł ",t ~
n~,śnie w w9j. tw~w$UWJl, .,-- 9.1 q. i~ -I. "lU
q p§zent<!y, w woj. Wile~e~ łsyUw 'f,"1 qil,iIt
a~q~~~
:
Nie wd-aiąc' ~!ę w ~~6Jy $jj~ ~.
j~j

do zwi~zenia w;yą~llaś,:i' ~e:~i~ ,- ~
je4nak być pewilY\Ol$ że c~I~ząłycle ~c~Itiej-$

~Y'ch ~?-p~t~w

~? pptr~y . r9ififi5~włtF' ~

d.ać· w py.zędągu kilku

ł~~ ~~~te pl/łny.':,

'~S~ J;L:','

,

ulgi pedatk•• '_1!.

NAJW. TBYBUNALU

ADIf;lN~

,

, , Najwił3s0y Trylbl.1lIla~ Administracyjny Wyroz '20 p~ 1927, (L. Rej: 3949/25}
rozstr.zy~ interesującą sprawę" mianoWicie'
~~ czy budynki znlSZCIZOne w CZlaSIC wojny,

ustaJ.enUl treści tyoo POJęć ~tę.je ·~tt'l!D,
ko droga interrwetacji..'
.
"

a, ''PO wojoi>e adłburl!o~e ":-' kOI'lz.ystają z uJg, ja:kłifJ :w qśl~~ują-cycll- ~tiarw:pir.i;ysł,~jl\

, W dlanya:n W)'~~U W!ł"f~ $br9-Wt,
ft\
b!ła, ~,~~"tl, m~,,~ 'P:ł?jęę~'wp

kiem.

aby

*~"P.,: ~~~:.;.',~ :wi l:atalelh śrec:iniego 1l1'Odiza'Jn ~~""ło~i ~y z ~cy, np.
.,ir:$..~ 1Ja 622 miłjony zł wI-ym. klwar.ta
li 1928,2-:.
,--' -186 mil'jQnów zł. Po ~ ree" . . '; _':;" ,
serw _"~ rue~ nedlmiaJr ~y zo..
lItać W1M,i~~~ny ~ w ~ surowym lub
i

przysługuj"

~

dm q ~ 'a więc' po cenie
~ęmej znaClZDie. DMezej. niż 0!beeDa, (]ja Mm to
I"~ 4?51D1iij. zł~.
~y
•
.~~ ta} ,nfd~ ~1i, byllibyśmy _pail
".~ mtJilIOt~ - . diżiś' możemy ty:lko pocie-

M ".

..-r,

Zrł§z4\ llaw~ u~

.m

najle.piej wykazują, eyky.
Obszar ,ri1;ytków w Polsce

~ość

~weCjj, j){Ulji j, t{l .

Z kOlei' ~ nasuwa się pytanie: cz.ytylko takie z,e WBzeeh lIl;iar poządą~e w~()Żenie wydajIlości ziemi da się w naazyc,b
warulłlra,ch
przeprowaJGizić w
pl'lZeciągu 5
lat? Otóż, Polskę można
pnzyrównać do ekstensywnie
prowadlzonęgo
folwaa-ku, gdzie zapusooron:e dobre pola dąją :ql~ej,
~ usqsilatd intensyw.nie zago.spooal'owane piaski
Tak np. zbioI-y pszeni;cy' z hektara ziemi wynoSIZlą w Polsce - 13 q: (pr~iętna zosta1J,li~h
3
lat), gdy w Niemczech, ,Beglji, S!1JWecji ~Oło 30 q.
ZbiI()~Y; ~ zaś: w Polsce .:...,. 11,8 q, w N:iemczecll'·

projekitem powołania
do opnacowanila

,rolnifdtwa z

r~ll1ego,

to najsk'llte c'zniej sza droga clo trwałego popra.,.
V\'ienia naszego bHansu hąndlQwego, z.mniejszenia ,-- odpływ-u lwdifiOOci z wsi do miast i mgran.reę, 0Taz
podniesienia wpływów podatkowych.

na

~~j~~tiwa

pfze.myęłu

za-

DO.W~oozonym ~6m.'

W sZlCze@:ólności

na macy' u.st:a'W1r

z dIiia' 22

września

1922 1'. ~ej ,wQlnQśc.i 'poo~tkowej
,,.nowO\VrmOSZOlle J:mdowle"" jak również
,~ nad.budo.wan.e i pr.ze;hutlm\~-w~e tak lnie
sdQalne, jak i ~ prze~ne ,dla celów hM)ld;lowyc'h
lub pmem.ysła\'\'}'lcll", jezeu bud!owa, 'riadbudowa
lUb pa"fWbud:ows, będą wykofrcrz.on.e po dniu 1 sty.cz
lliia 1928 if. UstatWa; nie określa. bliżej :rmzedmiotów
maj-ą

ilprży:wilejoWaIlYlCh, nie 'ooje ni.g&ie ddi~}ti 'ąat
aini- nad~'u4QWy, j.,pr:zełlił:lU-WY. 'Dą

JlOIwej bUdowli,

trI..

w-owznos.zonej ~()w1i W"re,n 8p(,l~.p, te: ':wył§0i~ z "niego hud'Owle ~dp~~ P<> 'z~~
~ają,<:

7.2. is~~ tę,,~Qlfu~ć,~ by

.b~a

4~~~

~~.
":

wlZDiiesiona zoartaJJa
dowiUlym.

n.a gr:~e

sta.ną.ł jeąm.ak na stanOWisku, ił
że budy.nek jest ~~'w~;ny~ '~

T.., A,

N,

_okaliozno*,

pI\ZelZsięnie pozbawia tego bud:y$u 'Ulg'
korwyeh z usta-w"Y z roku 1922.
.

pQda.t-

*

.-

lilA meHl lłnłDlła Rt
I>kar6MO • r~ te' &raz ,-- W
Bp'raft~jl rostaiła ~twiona, rnąd sowiecki
g~tów

,był odnieść się takIże

41'0 i1nnyeh
~~e.gt',

własności

ba:rdlz0pl'zycllylni-e
~ Alnglo-Azja-

Były w.irlbki nie na. jedlną., lecz
kOIllCesyD -,- i nile miaiJ.JJO jlUlŻ r;;adn~h
.)'t~ą.bpljm:JŚci, 1JE;, prGpo.nOi\Y~any przez To\\13trzystwo
Anglo-Azja;tyC'kie kapitał zakładowy rosta.nie pokryty ze .. ZI.l'aIClZuą nad!wy?tką. KaMy chciał naJ.e!i;eć
do tego prZOO61ęvwięci-a. POC'lZą.tkowe wy,cofanie się
P8squetta - iIJ!Wyst~:pienie do interesu dQpi.ęro
wówczas, g<i'Y akcie były prawie zupełnie be2J\V1artośeiowe, odniosło n3Jtychmiasrowty sklutek. ~fery
handlowe są szwególni>e CIZ!lie na tego rodmju 10.-

w Rosji:

~,kilka

sunięcia.
ZcOOrwało.

się, M;

P asquett, po swojej ostate-

rumej ,rozmowie z dYTektol'eIn "Vilsonem~ wyrzekl:
si~ _iui_ WszelJ:riej nooziei dostania w ręce Rosen-

gdy siedJzieli przy stole, popija}t\c . wino -~y za- ., tur Wh9Jr.ton~ Najwa.tnie~ cecb.ą.calegó .:prokarijut pm:estaje oibowi~yrwa.e? ~ mogę teraz ni6
.Jektu ~ylo • to, .]t wSlZelkie jego'szciie@Sły; _ ....
\WĆ omtaresie;?'"
równo Wat"unki koncesji"jak ,j ·~QEzi~fl··jQkie· 2JdO~łeż

-

na.turalnlfet ,- od:pOwiedlziail P~uełlt.

Wobec tegc, -~idę ~ Z wami, jest na

już na-jwiększy

Bezpośl'e&li.o

potem obaj wspólnicy

lili . w ~i:c2tYcll ryaa.chcały
włączając

w to

to

l

czas!'.

usta-

płan

dz.ialaarla,
jakieminale:ży się po-

metacLy,

Sługl"W1a,ć, w celu zdobyoia

potr,zebnego

kapFtału.

bywało

towal'zy~twlO' AngltrAzjatY4tie dfi"~{y~ch

pozosta.ly~,h własnOŚCi w ':R~Sjl'-'~ały biJiAatyehmiast jak na1szemej r9ziekl~oW\ąllle.'W razie~ jeśrlihy . Radłett zostałodnąJęz.ióny,. co bY-łq
mało prawdopodobne - { zn~jd~wałąię przy ż1'.
ciu - mstaJlby on rÓ\ynież ' ć::a!J~em -ZanCldu, a
\vtakim razie - w cel~ -z~ó~a: rep~ent8cJi
obu grup, dlodanoby jesZCjZ d<> zArZ4d.uIńałegop.
Benjamina.
,,'
.

Pasquett oświarlJcizyl, źe OO'a się naty.chmiast,
w-:razz Art:u'rem W'harwnem i :wyz1'1!alCZ.onym p1'\Z.e.z
W ~sie tej rozmo"'T - t~I'Z lorda EaIllt;\
Towarzystwo ekspel"t~ na Syberję,' aby obejrzeć
ga l'OZjooIułouozucie zado-w?ierua., Witbiał już, ~e
t~I-en i
poczynić niezbędne' przygotowutIlia~ SpraPasquett ma głowę do int8ręs:~ r- i 'ie będde ,
wami finansowemi na,miejscu, w Anglji, miał
. niego nieoceniony W&~lnjk~ ,'~'~' t~ł \lfai -"Ii
się mjąć jego adwoklaJt, oraz pan, " Culpepper,któ-·it Pasquett nie ma' na.jliejs'zegowyQbr*nt.a. G
!'ego, ,wobee śm.ierci Raruetta - PasquCltt chciał
kombinacjach, przy pomocYc,~ehl~ :rl4l!U~
UlCZY?lĆ swoim
wspólnikiem w ,przeąsięwzięciu sy
,w~ył j~1i zęhrać w tlS~c4 ~~1t lli~
beryjskiem. Lord Ea1ing~OOzil sj,ę·· ~u na
sttmkę ptenięda.y.
wszystkie jeg-o projeKty ,i w' ten sposób - we
Dopiero,kjedy W$~y!łtkQ lq'ło am4Wi...
dwueh - ~praoowali szcteg6ł&",-'Y
plan", który
Pasquett.
odezwał się mi~h~ł ~,A1ę,!.
mieli następnie przecHQożyę ZarządOWi ,Tow[ł!!;ZY.. , .. -' .. -~- ... ___1.:". ....."

'D:n.C.ł-<3Y)rl1Cnir\n~

~.t.'\l!Ik'\t-z.VĆ

mam

nad.'zieję. że ,pOwiodła się. 'PGłQu

' l _ ' J ._.;,

l.: .....- k u l o

_ .. - ....

'hlla'I<J:I

ta

At,,,

4ro-w.

ni.eo1"Wąa

.~

\
Pląte'k

ilnt& C UlICa lłIif8 rUAł,I

f
..----~~--------------------.~--------~~~~~~~~.~.~.-;
..-.~.. ~.~----~---=------------UR~trO--__~,._'e~xm~tttr~·~.~~.m~,--____!'~·__~~~
"rtOZ\VQJ"

P~tek, d:c~~~~~:

Iramlj .miejs/{i na kraóre iUlla.

fĘATliY

JAXm UDOGODłilENlEWPROWADZONE

Teatr .Miejski;. - "Golem"
rreatr Letni: - ttTak to jest t'ódź"
(reatr t'upularny: - "L\., un robi W nocy"
GoDs- ,.Ralneta na kSiQ'ŻYc(
.

WiDOWiSKA.
dorosłych" ..

Caitno: . . . . Rewja "Tylko dla
Luna: --

hCO może

kobieta"
Spl«tdid: ...... ,,Karnawał w NiGei".
Grand~Kino: -"'- "Za cześć kobiety",
Od.eon: - ,,Przy dźwiękach tanIla"
Czary~ - ",Handlarz z Amste:rdamlf"

Od
wejdla

e.zasu aktualna

była

ódczyty

z

mieszkańców· lq'ańców

dOSZ~lł

iąeych

parka.n

miejskich.
Na

wczorajszem P<$iedzeniu Magb
stratu postanowiono· zakupić od towarzystwa
Maroom gigantofony za sumę przeszło lOty
~y złotych.
.
..
Przez gigantofony te,. które .~ta.wWne
zos1:a:ną w parku Poniatowskiego nadawane
będą codziennie koncerty, audYCje radjowe
~az wygłaszane odczyty i prelek.cje.
Ułożenie programów audycji gigantofo
niaznych powierzono 'wydziałowi oświaty i
bltu:r~ .M~i$tratu. ,t) ',.
..

olhtl:,~ g U :-; cbtlblera -źlikWidow.
.laik - juf ~~ w'~
D!l

ASlężrm

:Mlynie-

WlYn~ ~

Sdlellilera.
~ .

na tIle

».ycll stawek robOtników. Wczoraj kierownik zWią'Z

ku

~jaAskiego p:

~tawieiella!mi

. ~ cennika

Mruk

POIJĄCZENJ.A:.

się

s.tras.zliwy huragallł który. w całym kmju w-yną
dtZił niesłWbaal~ szkody,Die o.puszczaj l"Ó'Wnież - i

lVo1e wódZttwa łódikiego. O· rozmia:rta.ch .... spustosze:nJa. do.W'ioouj.emy się dopiero terarz ze wag1ędlu na
to iilt. po1ącz.enia telegraficzne i telefoni.fc'zne były
. rer\\o'altle.· WedJtug' ~tl~z~rmanyeh. OISItatt:n:ro .u~
wyeh wiadl()mOŚCi, w VY'Ojew'ództwie lódltlkiem Si2lCiZe
gó1n.ie ~ierpiał() od mu-aganu ID/iIasto Kalisa;·. omz

POW!iaty kaliski i ł~y:!Ciki. Na p:rzedmieści·~ Kalisza
Od) śt4nny

sródmieściem. Równdeż

~ne zOstały po~enia

drDii«nd powliatami za

sąsie

teiefonfuzine z

wyj~ielm Konina. POI\V"Y'l"Y-

WIaile słlUpy wi~ un.oaił jak piólI'ka

i

nzwcał na

7ibaeme ądległośei.Paprzewr3lC6ł ~eź mnóstwo
parkanów i pOlWyrywaił: wlele .~z korzeniami,.

Nie'kitare dmi-eln.ice w Kalislru pozbaJwione

są.

dO

(>-.b.WIiti ~j śwdaWa wsm~tek us~

W
od!byłta. się

policyJna.

ubiegły

na

Nat...vięcej szkody wytfz·ą.qtqił nurttgan'
te
Po\\'1):.yW!3d OOlwieCUl.e
~1e z kQ!I'Zeniami' na pl"zestrżeńi kilk'l,l kIm. ~u
te.k.l!\Z.~O ruch kOłowy. na drogach' nie· mógł się od
bywać. Zniósł oor.dioo w:iele.st~, ~d~1

'~renia gmdny ceków, gdzie

domów .. \\' jednym wypaldiku wicher ~ny da.eh
uniósł

W d;r:ygim zaś.' Wii UiIiiJólSl· go na ~
Złn~ą odlieg~Ć. PodJQl:.)lle iwypiMlJki ,. ~m.iłlk
sce na terenie wieI'u iJOOyt}h g:min. W· l~h po-

cher

na

odległość ląometró,w.

prrewrlreił

~ynił

wiatrak

huragan olhr'Z.ymW

~toszenia. W

u,1"Zewo-

stanie. Istnieje l)l'3Jwdo;podob.ieństWlO, 'H btł.Y·· ~

padki w l'udmacih. Nar.wzi.a jed!.n,ak tego 'ustalić nie
zdołano· ze względłu na brak po.l~M
tele!o~
nyeh. Jak ustalono aotyoh.lC1Zas, nie l1!Cier,p1ilaW lftJf
wskUJtek hwraganu zasie!WYJ oran; torry kolejowe
Straliy llaraJZli{; nieobliczone, są jed.uak wid,
ltie.
(p)
o

o

~-.

c~arlek. w

auli

samochodu,

wczorajszym przed domem
Nr. 87 p~zy ul. Piotrkowskiej' wydarzył się
. straszny wypadek. ~loszek Turek, Z6.lli. przy

ul. Cegielnianej 391 przejechanyzostal przez
aa..moch&l. Zawezwany lekarz pogotowia ra
tunkoweto po udzieleniu pomocy, przewiózł
dQ domu w stanie bardzo osłabionym' (p

GIMNAZJUMZ~

gimnazj alnej

urocZ'Ystość zak.<)ńc.zen.ia .roku. s.zkolne-

i rozdania matur abirturjentkOilll gimnazjum.
Po krótkiem pr.zemóvvie.ruu Dy1I'ektor~ gimnazjum,
Uustrującem rOZi"WÓj
życia :wewnętrmego
gimnazjum, a także rez.ulta:ty, postępów u'C~enicw ubiegłym .ruku sikolnym, nastl}Jp.j~y se~e podni(}·
sle p~m6'\"ie:rria Przełożonej, Ks. P\refekta i
członka Rady Peclagogic,znej, p.rof: SereOOkkiego.
Po tyeh pr.zemówienilaeh o.trzyma!y IDaltury

gX)

o

w .dniu

wo4n.i:k&w.

~. il~D .Błojrlałni[i

000 ------._

kołami

WIATRAK UNIESIONY

'-o,Q.~:

ZAXONCZ&NlE ROKU SZKOLNEGO w 8 KL.

Pod

.t

re

one ~ai~lejlurIJ.

unONIlO-

(blp)

Kronika.

telegrMiezne·. sk:utkdem CJZego ~rwa.

na. ~a kOmiunikacja.

,j\\-~ obowiąmu.j1\C ej UIIIl.OWy.

I

Statwku sU,ą w1.ch.m PJ!prze\1;~iG ~

stały- $lUpy

. W 1.'l9I71Uiltacie dOS1lo do POl'c'tZumienJa i
%IrIna dołorżyła ~Qffi 8% do popr.zednio sto~yeb stawek, dtz;ięki C<Zemu robotwcy po.djęli
~.

nad Polską

u}}o\v1alŹnloll.o ·wydJżHH IJ~erl

Łódzkich 1{OlejeliDojaz,dOlwych, c~len1 o8flB;fł~M(łii
go sfinali:zo\\>'ant:a tej sprawy.
Udogodnienie to jUt! wejdlzie w ż1;(!le ~
oopooiObnie z końc,em pr.zys.złeg<l tygoenia
(T)

Pi" które przoch~ linie kolejek dgjWMlawl~·h
np. do :Rad.ogtls"Clia ttrZJllluje kIOreepondencję za
10 ~roszy' upr!a,wniając.ą go do jiOOy:kolejami do..

dniu onegUaJ~ym .szalał

i

sięhicl>s.tW miejskL:h dó lwzeprowcdzenia pOOitakta
cji' z zatządatni Kolejl Elektryeznej łhddci~j i

mt'l"Ullkach. ,l?Mater W$Ul4ają.cy do tr~

odbył kJcw.f€d"e!llcję z

fir.my, doo.naga~

~wa,źano tę ·sprawę

jU miej$ki.ęgo et C'hc~yj0chae 'tlo krru'l<;Ów mi~te

W

maj,

Na wczo.rajszem posiedzeniu magistraJtu.:re--

da por~umt(!nia

~łra~llie ~okłn~ie

(l'i1

do przeja;zdu na tramwajaC'll miejskich.
Lód;z.1r.ie kvłeje dojazdowe ur.u,chorut6
pociągi co krańcó'w m.ita.sta co 6min'Ut.

toiWll~ystwem Holejek iwj!OJd.DYł·ych, :mł. n~tępu

I

VI

granic miasta. Od'W!roitnie, pas. .
do kolejek dojaJZJd:owyoo przy kIr~
miastu płac"i 10 groszy zapl)ZejM,d Otra2!otn1~
je za ~) grosz,y korespondencję U!prawni.aj4e~ go
jazdowemi

Wsiadający

pI'lzęchodz.ą lil1je

ZERWANE

Koncełty i

.sprawa

miasta przez któ(
kotei d<Jj'8.zdówyc.h. Mies:ukańey tl~h dlZielnic zmu>s-zeni byli pładć bilet na
tramwajaci1 :miejskich Ot'Az stosunkowo wyookie 0pł€bty·· na' koleja('h dojruzdowy,ch.
Ma.giśtrat naresz.ci.e zajął się tąB-11ra.Wą i po

.re

...

Wiałfomnści~bfetące~

d!uższt:g{)

ZOSTANIE W UBIEGŁYM TYGODNIU.

udQgodnień i ~dootęp~ienia kom::ntkaeji tramwaj o

di~cl1 .~rtraktnejBIC'h

Corso: -' ,J)zwony'wieczorne""
Dom Ludowy: - ,,Dziewczęta pod kontr()lą44
. ~ Miejski Kin. Ośw. - "Królewicz fjołków".
~

..

DftłO łj~

PJ;TKOWSKIEJ i W.

MACIŃSKIEJ,.

wna ,Ha:lilna, Saską Aliną, Szmydtówna Marja, Sz~
ge.tówna LeokOOja, Trzemkowska Wiesława (z od'
z.ruaczenietn)~

Urhaniakówila

rj~ Wei:ntówna Anie!la~

lrena,Um:ańska

Zaniewska

Mą.'!iI

W1ad:Ysława.

ZielonkÓ'wna. Marja (iZ odizrn,a;czenilem)~

Silne wrarienie
wywarło
na. zebranych.
przemówienie jednej 7. ahi1turjentak, p ..T:memkow.. ·.
ski ej" która w imieniu abi·turjeDitek dlziękQwałł
P!nze.ło:.ronej j Kierownictwu szkoły w SIllowa;c·h,. Dl
c.ecllowanych szeZerą Serdec.Zi11ością i głęb01r.ą WdłZi,
za wpajanie w młode· dnwze nietylkopraw
d.ziwejwiec1zy, ale i za oZ/ujną i tro8'kl~Wą OPiekł

C:ZilloŚCi-ą

następUjąee abitwrjentki:

And:rz.e.je\vska Helena" Bie<1eTrrua.nówna Alipełną rodzicielskiej miłości i dotbroci.
cja, Bied~rmańówna Doris, Cerlritnówna Mai"ja. (,Z
Uroc,zystość .ta została zakończona odśpiewa
odJzn3JCzeniem), Cbołojó\Yms, Zyta, Cieślakó'\'lla Ireniem s,tfowny-ch hymnów polskich i '»QZostruwi'l
na, Cł&pińska Helena, FarjQszewska Helena, Gąs~
la
w sercach zeilY.r~~I>ch IIlii!ę~ _~~_mł.~ dl«man6wnaHralina, .Kornacka.' ZO>fja. l{iihnó.,,~~...!~- .~.
nA...

T .!LTń;!'l.1'At>hłA"=:n.,,,

'7.ft.~;n.'Lł"bJ>.l,..L.---

1LK_~'

Fek al81~ołlaprzez .8z.\\ło

SĄD.

a 'ifr~B JJu@ri' ~in~nliei IJI~

, 11odczpĘtDlrrlłv.
i W 'dniu onegdajszym \v god.~łnacĄ
..-~dpołudnfowych rozszalała nad . Łodzią
wichura od '. której szczgólnie . ucier.pialy;

·B.aspirant P. P., A. Luto@~ński, pred 8t\4elD.

krance miastaWiele' plotó\v me wytrzymalo naporu
wiatru' i runęło: W ,wielu miejscach zostały
pozrywane dachy. Nie obeszło. się też' bez
ofiar·'w,ludiiach. Przy ·uI. Chłodnej 14 gwar
Łowny poryw wichru zerwał dach, który· spa

*'
PIERWSZY DZIEN ROZPij AWY..
wykryje.
"
Wczoraj ogoclziilie' 9-ej rano' \v' Są$ wcy tych napadów
.
Na
konfrontacji
w
urzędzie
ilOdcsym
dzie Okręgowym w Łodzi rozpoczęła się roz
prawa przeciwko byłemu aspirantowi policji w Łodzi poszkodowane: QrosowA i ~
dając ,przygniótł 14-1etnią Julję
Pilarską·
i kierownikowi brygady Urzędu śledczego ska. oraz N~belski poznali Lutosumskłeao JaDziewczynka uległa dotkliwym pqkalecze~ . Lutostańskiemu .Aleksandrowi. . Lutostański ko sprawcę napadów na ich mieszkania,. łat
niom twarzy przez. rozbite szklo i .ogólnym . oska,rżony o s.zereg napadów na sklepy, gdzie samo uprzednio wskazali na podobiznę Luto
obrażeniom, tak . żezawez'wano pogotowie
za. pomocąl'ewolweru:::straszaka tcroryzowal stańskiego z pośród wskazanych im 20 r~
nych fotografji. .
ratunkowe, .. którego lekarz po udzieleniu po właścicieli. i kradł gotówkę.
Również na śJedfltwie wstępnem poszko
lPocy:~o.zostawił j~ na:mieJ~scu. .(p2 ~ ~ ~
Dnia 16 stycznia 1928 r. o godz. 8:::ej
dowane
poznały w Lutost~nsldm sprawcę n$"
~
fI!!!!!Il!h"-..J()G
,wieczorem do sklepu spożywczego Klltdji
padów,
przyczem
Grosowa poznała go z .całą
Ze związków r ~iow8rzyszetilł
Szczecińskiej przy ut Nawrot··43 wszedł nie
stano\vczością po "pstrym w~rOku i CZab
Z Lmr.Mo,nsKIEJ i RZBCZN:EJ.
.
znany mężczyzn~ i zażądał \vódld, otrzyma\v
nycp'
oczach,.
po twarzv
i 'wzroście~ zaś Szczc.;~.
• I
. .
.
DniR25,~6 i'27. sier:pnJa rb. OdId!z-iał Łódizki szy odmowną oopowiedź popro~ił o jakąś
clńska po czarnych oczach, lecz k~tegorycz;.
Ligi ~iel i,~ć.c:znej UlI"zaAia dl'ugi\. \v.ycioozkę
przek~kę·. Kiedy SzczeGińska zę.,propono\vala
me
po~aćgo nie mogla.
'
masmvą, 'frlzlY:dniOwąnad polski'e morz~ ~ GdiY~la - . .nlu ~kupno·kietbasy,pod&Zedlddi szafki z wę~
Ałma
Kaszubówna,
b.
kochanka
LutQlr
Hel _ gOpoty ~. Gdańsk. .
, c d1iną,oglądal kielb$sę, poczen1kilka
Plinut
stańskiego t schąrakterYZGwała gO' jako c~łowle
Opłata wynosi dla c.złonków Ligń zł. 48 oia przechadzał się po sklepie. W' pewnym m~
nieezłonkbwził, 55. ~ Zapisy przyjmuj-e już i.er.uz ,menciemężczyzna ÓW dobył rewolwer i gro~ ka lekkomyślnego, gwałtownego i zdO'lnego
do popełnienia każdej zbrodni, przyczem Z1\$
biUro Ligi, Piotrkowska 92, w goc1z. od 6 do 8 ~e
ż'ąc,zażądal wydania pieniędzy. Steroryzowa
~naczyla, że Luto-stańslci jest takiTn samym
~~ Zai'lząd Ligi dOloty wszelkich starań, :.byna Szczecińska weszła za ladę i wydala mu
typem,
jak b· aspirant Bugalo, skazany w
i~~wytCioozka przyniosła wszystkim liad,o.woleposiadaną gotówkę' wlewacie 187 zł.; po o::
swoim
czasie
ia napad bandycki.
Bie. KOszta ~j wycieciki,zarÓiWllo jak poprz~"anJ
trzymaniu pieniędzy bandyta wYprowadził ją
Postawiony
w stanoska.rżenia za napa'Ob~nerostały jakm.a.jn.i"Żej,
dać' mozn~~ jak
Z rewolwere~ w· ręku ze sklepu do' weszka::
dy bandyckie, Lutostański do inkrymino~
It.Bjw.ięks-zej "il'Ości osób IOOIŻl1OŚć zaznajom4enia sit ma 'j . zagroziwszy, jej' śmiercią na wypadek
1:~ięknoś-iiąJ:olskiego wy~a'm()rskiego : 'ó~w'a zawiadomienia 'policji ~ 'wyszedł z :rńieszk~ nego mu 'PrZestępstwa SIę' nie przyznał.
1$ p01S~;ei .~riarki.
.
.
.
P..roces Lutosta(Js,kiego obudził wielkie
~gdY'ż s..~.'
~p; .t:J~
. r.··· .·'O.·~vr
..~. .its·. '
zarnkni.~····
...•. . , ę.t
.• ·y.,
W~,st'k;im
lti~..ikom
pos1;'n~gM~~h
'
zailitereso"raniew 'Łodzi,. bo~em sąIasądo.
~ 'Wj]e~~eJ wdmiaoh28. ł29i3C
,y.! mies~~~nskiej znajdowała wa wypełniona jest po brzęgi puhlicznością. (n
. ezer'Wloa i 1.·1ipcanad polskie .m~, ~Lig
się\Vówczastl~?{?lostra,jej męża Kazimiera
Oskarzony zachowuJe~'Się sI)Okojnie,
~ ~a~i~e ;z&j6tłj~.iMldY, W sroze Sz~cińska," ·łt~6r~~ity'o· sIyszala··slowa: "nie rozgląda Slię z zaciekawieniem na sali i kłQ4
ogólności: z~ 'pp;. ~ak0WSki.emu Gzesławowi,· Wrr6- . zalVia~amiaó P<J~mN.~~. ~aJ>iję'\ .lecz samego nia się znajomym.
' ..
blewskiemu ·Zygffiunto.Wd:
:' handytyzpo~g~1'ę;i~~~cf nie widziała.
,
. O godz~inie 11~ej ID. '30 wkracza na:salę
Ogóm~ :tMloiwolooie ·z OII15am\ZalCji ~iećtiki
Dnia S·luteg?'];ib. o godziniel1~j ra
kDmplet sędZIowski W sltładzle'~·Rtiniaz
~mygł6Wnie .gorliv,.1OŚCi pp. P:rze~ino· do mieszkania; :&mt11i:Gros, właścicielki
jako przew9dniczący oraz Tokad!e'wski i t~
't6Iw. ::"
s~Iepl;1 spożywczegopi'Zy' ul~ Składowej 19w
zjako asesorovtie. FO'tel oska~życieła "~
ŁOdżiwszedł nieznany jej osoonik,żądając
. WYCIECZKN KOLARSKA.
. hlicznego zajmuje prokurator Szczecki oskar.
;Lódzkle '. Towarzystwo Kolarskie urz~ pieczyWa i· gdy Grosbwa. wręCzyła mustrucel żonego bronj adw. \Vilhelm ·Hohnókl:\"
dza w .dniu 8 lipca rb· wycieczkę turystycz:: zapłacił ·jej. bankD.dt4Jn 5(}:zlotowym., 'Gdy
Prz~dprzystąpien!em 'do .rozp:raWY~
po chwili Grosowa'p(jw:t6-cila z przyległego
ttą do Tomaszowa.. Wyjazd put1ktualnie z
przewodru~czący spra\vdza obecność .·;·;.świa~
Iokalllklubowego. (ul. Piotrkowska Nr. 174) pokOju;. by mu ·wydać··resztę,. osobnik schwy ·k~w. Okazuje się, że nie stawili się "'Ś~~dk:bt:
w niedzielę o godz. 5 (Plltej) rano. Rodzl cil ją za twarz,*zakf'ywaj~c jeJ usta powie~ Wle'T Jesz~zyńśkit Wróblewska i as!>: Miń$ld
ny uczestników wy~ieczki, wyjeżdzają ·kole::: dział ... "cicho'.',· ~ąc, Y! taziew~częcia a::: z Warszawy.
' . , '"
larmu, strzelahitmi i .przy tych .słowach wyjął
ją o godz. 6m. 40 ra.tio z dworca Łódź-Fa~
ProkUrator wnosi o odroc~~'st>ra:WY
rewolwer. Orost'\\ta~~()tej ~roźby pod~
bryczna.ze
względu
na niestawiennictWo",.' świa~
niosła. krzyk, nł lt~~y ~~' przyległego pokoju
.'.,,;.. ~'~~\!I
.'
Jeszcz~skiego, którego zeznania mają' dla
wszedł jej: mąż;fJan:JGros, -co widząc' bandy
sprawy Istotne znaczenie.
'.'
ta puścił Gr0s9wą: i ~'SkUer.ewał·. broń w stronę
Ob.rońca oskarźonegof sp~wia .się'
Grosa. W ówc~s'··Gpoś ~.podszedłszy do()w~
~ocze,nlu rozprawy, twierdząc, . "znaaia
tt'EA.TR MIEJSKI.
go. osobnika· rzticu)się':nanię'go ischwyciw:::
'dSlt~e j;)lzedst8.Jwienia "Go:Leitoo.~
szy za rękę usiłów~:'rozhroić go, lecz bandy SWla'!k0:V ,~wodowydh pokrywil~t ~ę z"ze
znan1amI sW1ao'ków oskarżone~st>
et.
. Z I!<Wv"Octu wyj<azOO nQ urlop artystów grają
ta .wyrwał mu Się' ,i Wystrzeliwszy WybiegI' z
Nas~ępujereplika
.
'ktory
eJyiCh w Golemie śVlti~ne to w..ldJorw'1sko będme nw-mieszkania nie 'zab~ając ·ni~zego. Banknot
gto być grane jeszClZe tylko kilka :razy, a mianowi- 50:::zlotowy powstal.u"GtosowcJ., Kula ude:: uzasadnia konieczność Odr~::żt:ttłil
cle: dlz,iś i d'O niedJzdeU moozorero oraz następnie
nyla O ścianę Iii:Kogp "'nie rąniąc. Osobnik poczem' .sąd udaje się na
'Rezultatem narady tej,
we .Wltorek i' c7J\\"'3.I'tek przyszłego tygodnia. .
tenpodlug opist\ .Q~osowej, .hy~ '. Wysokiego .
dość'
długo,
było odroczenie ze
W poniedizialek i środQ pl'z)'szłego tygodnia wzrostu o blade.i. ·i szcz,u~leJ~ ~twarzy", czar~
przyP9iIllI11
się
ka.pi/talna fars~ amerykańska. "Jutro
ya'
niesta.winnictwie
'świadka Je!~~zv
!pogodla~•. '
,
.
~yph 'Q czach, ubrmy· W· cz~ne palto i kape~
'@II
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...... rzec 1 waszym aC1ągu co
II d'. _
" . .~ ...... hrszy'w'\T\V'
. 'o.~· lIrZ~d'll
lWllecwr o godz:nie 9 \vesoła, barwna, .1ce e:feS e cz~~:? Vt Ł'odzl, ęn.\\ffł\~ w dniu 9:::Yl111ute~
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ez o d ,początku pierwszego
~~utnlegO ,aktu;cdarząc przy tern wv-;.
l>\\" Z p. Bieleckim na czele hurałantł
\-', na:Ylet przy otwartej kurtynie. Ce~
zwykłe. ~upony ulgowe ważne·
i,u1ywaĆ Inożna \v obu kasach teatru:
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TEATR LETNI l;GON'G\.
}l'l..=mjcra n:wji "Żona się nie (}owi];e"

Warsza.wa,Jin.3 lipca 1928 r.
do-

Przyję.cia

przez tłumnie
która bawiła się wyśmienide,
w:;';*:Y5tkieh wykonawców Tha czele z
C!Hł·t{"ll·zysk~\, Druezewską, Runowie.eką,
CyhUli'ki. dyr. Jast,rzębcem, znak?lI!i.
l{~icm Ka,miit,<:.kim t NowQsielskim i
nie,za.
Skoni eoeznym. Zwłaszcza' podowysmieuity ~etch Starskiego "Gabinet
H
'hNt';.;a w wyk.
Skoui et.l2inego,
Dl'aozewi irmyeh1 "Carmagoola" - M.a.ja-'
'IJ \\" k neerto\-\'cm \vykonaniu B u.'Czyl'iskiej
f,Qui pro quo" Siysi Czart,o;.
Program ma zapewniOni,e &~tlrwa,łe za-

Odpij
JXl. Z"\V~'l.1 Zawoo~w~a Farmaceutów
Prrucowników' w fuplitej Polskiej
lV 'm' i e j se u.
W od'lJOl\viedzi napisroo ,'J. dn.ia2, lhpea rb.
nr. 320', Pr,zedewszystkiem muszę .'wyra'.Ztć swoje
ro.żiwienle' z powod.:u taJttu, te' u:estje trut bezspo-

>n~uj(' \y sz~reg niE'lZ.::\\vcOOj1l"łl
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·,Jak się dlawJ..adlUjem.y,P. młinister paey, na
wniosek Gkręgowego ins~r.a~ p'l'a.cy iInż.Woj.ttkiewioz, powołał w pO!l'o:lJ~iu ~. innymi ministrami naldlz.wycza<j~, k,owsję dla S})r8.IW d-omrców
domowych w' L O d z J . " "
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nie mog,

Wypadku przy,rządzone na zapas~

Dziekan W: F:
. (-) Br. Koskowski
Za zgodność:
(-) K. \Viel'lwilcki
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W Sitład komiS] I wejdą jaltoprzft1StawiCiel
ministerstwie.
sprawiedHwości
sęctizia
oklręg'owr.
l"IlgEllrSleben,
przedstawi:ei:e.l ministerstwa spra.w
vv.e-wnętrznych p. Chmlelo'\vski z wojewódd.wa i
przedstawiciel ministerstwa pracy ()k~wy ...
~ktor iM. WójtkiewLc~.
Ni:ezależnie od samego akładIu ko~ji, wyoś)
shlc:b:a;m:v zoB'tanie OIPinja prmclistawicieli wlaśei~:
,
' , '
"
I
l1dom.6w i d01JOf!C6w ,w UeJJbie po 4 osoby. .<biIP),
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roVini'C'..z pot(l:lOba się , ,$.Y'IgjPilItia"
oraz ręcytaoeje p. Z: R e 70:
.
najbli2szyC'Jl dniacJl Premje~' IlO\vej ~;
w !,Cil;sinie", ktÓrej bl~ze sf.ez~
trzy'1it:1ne w tajemnic}'"_

"KROCE~!KJZ FJ(}i.::j{ÓW
i u\VIĘŻNIOWIE GÓR" .

;Miejskim Kinematog·rafie OŚwiafo\VJiID.
Od wtorku, dnia 3 b. m· Miejski Ki111~
Oświatov{y \vyświetla dwa" pro/
my. Progranl dla. dorosłych składa si.ę z ,
u_•.,.."",',"" dramatu salono\vego w lO:e'9iu e.kpt. ..Królewicz fjolkó,w H ' z L.. DagoW'~r,
l.iedtke, Dary Holm i Ernestem Vera
~ VI' rolach główn'Y,ch.
Poczatek seansó'\\'" codziennie o god;z.
i 21.45 a VI soboty i, niedziele o godz.

21.

Przedst9.'~lione m,i przepisy le'kiu

,
być

1łQZSTRZYQN'D NADZWYOZU NA K.OlIl&fA

s-olowe Ann~t i Helmy Zabojkin€lj ro..ohyły so

powodzenie.

",-nik

łairirielB i lo ó

oafa;~
mtJali warunki
R~jo, - . ś~'ietna parodja Anton' €:g~ Słoo.im
InO>w~h nEt jed-en rok, p~y~ d~c!yz.ja komisji
<'
Ww'~:ko.r:.cni~ Bolskiej,ZtianO\vlit::za R~gra, .. '
CJtbo.~e zarówno ikYz()il'"CÓwł
wł1aścicieli dochert"Qgr:::ficzne w \vykQnaniu ~pcllU ~'
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Ka~e lekaQ'stwo złOżone, przepisane pneJ
lekarza, a nie Objęte fa,rmakGpeE\,pQwinno być prz)
rzq(llZone indywid llalnie i ex tempore. Za d{),br~
przyrządzonego leku .odpowiada fachowy pracO"

~'~'ł.
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TEATR<'REWJI W I,CASINlE'.
..Tylko dla <lorCT:3'łye,h" Ił>ie;i4::a re\Yja Cash,

WARSZA.WSKIEGO

rĄe.Ś ak , Yiyłuszczona w rzecoonem piśmie~ m",,'
. WiZ'hm;hać wśró6 fachowców ·,jakiekolwiea.::. Wą.tpli..
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Program. przeznaczony dla młodzieży
- z drama tu '\v 6 aktach pt. nWjęź4
Z Tomenl Mix w roli główneJó$
komedyjki. .
,
Poc2stek seans{)w o godz- 15 i 16.45, ,\y
i ni~dziele o g. 13 i 15~ej.
.
Dla uprzyjemnienia ch",il oczekiwanie.
do ~odz. 22 odby\vaja. się w p~
h~zpłatne koncerty radjofoni~

POWĄ: ~OBOrrNlC.N

OODZKK.
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Mi6S4\UlOwf'ty 'wyp~flek ~to~any 20
lUlI ,w dniu" wezoraj~ymp~z~
ppgotowie
KasyCho!';y~hf." W noCy leląu-:z, . ginekolog
:aa,we~wany"zostt\ł 'riauUct;
Ja~ną
J;lr. ,7,

nazaJutrz ran@ zaczęli tłumnle ' naplyw9. ad
mieszkania StanisłaWy 'Sęk.,' Pakt urodzeniIJ
pr~z nią dziecka, acz nieźywego, bez gb

g~ier(}botni:ÓA->niejaka: Stanisława Sęk, ~

frup

wy wywołał różne komentarze.
Jak się dowiadujemy, dziwaczny

wiła dzłecko' f~y\Vą'f; zupełnie po~bawione noworodka zostanie pnekazany przez rodzi'
gJowy.Wieść'6tem, l(}Łem·, błyskawicy roz~ nę Sęk Kasie Chorych, gdzie· będzie przecliQ
szła wśród p)~~kańców okolicznych, którzy
wywany dla celów' medycznych. (p)
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WYJAśNIENIE DLA JATKARZY, BIELlżNlAREK 1 MODNIAR.EJC..
i handlu wyjaśpilo
wy~
d~ałQwi pJ;zemyslo'\,vemti Magistratu m. stoIWarszawy, że, ac~olwiek
rzeźnichvo
\v .
myśl art.. 142 ustawy przetnysłowej jest rze
mIastem, pod tem, pojęciem należy rozu~
~ rzeźńików, którzy d9k(niyVt~ją uboju
bvdła, a nie rzeźnikÓw utrzyn1ujących jatki
i "'trudniqcych si( dctnliczn~, sprzcdt!i:ą tniQ::
sa (wykony\\'uj1\cych t. zw. \v)"rąb mięsa).
'Z wyjaśnienia" tego wynika, że ostat:::
Dia kateg~rja handlujqcych niema potrzeby

Min.

pr~m..

go i wykupywania kart rzemieślniczych na'
pro\vadzenie rzel11iosia.Podlegająoni tylko
zgloszeniuswego zatrudnienia.
Ivlin· przem. i, handlu wyjaśniło jedno
cześnie, że btieLqźniarstwo nie jl-"t
gal~~'
krawiectwa, lecz
odrębnym
przemysłem.
Bielizniarstwo zaten1 nie wymaga. ~awodowę;f
go uzdolp.ienia. \Vyjaśnienie to dotyczy rów
nitU modniarek, o ile przybierają one tyJ,
ko kapelusze, nie zajmując się ca-łkoWitem

ich wyrabianiem. .

udowadniania swc~o uzdolnienia za.wodowe
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wody, gdyby nie to; ·Że mama mIzakazala ~ąp~eY.
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On: Każda bez wyjątku .Kobieta oponuje!
Gna.: To nieprawda!
JłLĄCZEGO Sl}ł KĄP~

Tńskiego

70

. l<aplaży ,przed, kil}t!U dniami było jeszcze
zlrn;nu. Dwaj ma1ey - Jurek i Staś - ' stali sobie
nr brzegu i szczękali z~.

SYNALEK.
- ·Vl kredensie były. dwa jahPka, Ka~
ziu, a teraz widzę tylko jedno. Co to Ula
4

znaczyć?
że

Bo, proszę mamy, 'było
drugiego nie dojrzałem.
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NADŚ\VIEZA1\ISKA',

, (Przejazd 40~)
"ooiady.i:kQlacje
•-RESTAURACJE:
Teofil K.opeć, N arutowicza 44~
, 'Zalewski, Zgierska '-39!f

WYTWÓRNIE CUKRÓWPiotrkowska 19t'

SKpE~Y

TYTONIOWE:

J. Cyhart, Gdąńska 135.

MASARNIE:

PIEKARNffi:

'. :'Sppczyński, NapiórkowskiegO.9.
.',
. PIEKARNlf::
Bryszewski, .Pomorska 86.

Borkowski, Rokicińska 13. A. Rttksyk, KHh)skjego 133.
.ł
F. vVoźniakowski,R~gowska 78,
, t:;Ł,:~DYWIN, WÓDEK I D ELIK A

Kruczko'wski,SierakowsJdego 27.
Dobrzyniak, Pabjanicka Szosa 28
Zawadzki"N ~w:rot, 44.
Z.t\KŁADY' KOWALSKIE:
B;cia ,Kędzierscy, .' Kilińskiego 94
\Vróblewski; Radwańska- 10. .
.' .SKLEP Y SP O ŹYWCZE:
,Wł; Wyrębska, Wólczań.ska 261

,ŚLUSARNIEl\'lECHANICZNE:'

lVlachura, Rzgowska 57: '.. "

F kBRYKAWODYSODOWEJ~
Piątczak, Nawrot 92.
SKŁAD

. ,ZAKŁAD ROWEROWY·
,-ry. Sierpiński, Ki1ińskiego· 96" .. ' .
. ZAKŁADY BLACHARSKIF:'
Sokołowski, KilhlsJdeg.o·· 79",
.
, Łyćźkowski 7 Piotrkowska 188.. "
ŚWIATLO I SIŁA (ZAKŁAL
ELEKTROTECHNICZNY!

PRACOWNIA: OBUWIA!
Szubskj, Sokoła 5,
. MA'GAZYN OBUWIA,.
Sumera, Nawrot 19.
Cieplucha, \Vysoka 26.
Zielińśk1, ,Rzgowska ·12. '
Grędżiński, Piotrkowska j3.
F· Tomaszewski,Skwerowa' 10.

Wydaję śn.iądaill;R

'Ziółkowski,

~ -------

PASZY:

F. Kaczmar, Przemy~o\va 4,

'Śliwkows~i, Roki~ińska6.

: '.

' PIVviARNIE:
- . Kuliga, Odyńca 'iI.'
-Z'AKŁADY

i

Jeziers'ki, Pabjanicka
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s. F

~GŁ~~lfŃ'· N
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, ~ egafoJo ~oł~de~~.hronitł od PEluaa'U• •R,
, cielpień .• ąQpÓbB, .'nacfmiel'neł otylo4o'i' MtrO··
ł»1Il8U. uderi~"'łifWl:dc) VJoVy u'mierst.i~ h~
m~I'~Jd~ C~,łUIIC~ą
};rew i' pni shlonr - '{riia~h
,1.- .~. p O 'obetrlllduJ= a~' łagOdnym
koah1em prileCl~Y"
:;caalQcym. ~. UtycIe 1 dp3 pigułek Il!l noe•
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~ 'WI'ąs~ pism w Pol... ·I ~~ p:tq)uM
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RYMARSKIE:

l'"> oroika' w ,dohrym staniej nada-

U jąc. SIę na pow6z do. sprzedania z~r,azwjacl. "W ólczflńske
196 r dOT6rc,. "
:..048--b
'łri~~ llriitńitloy ..ale rłękrty;".h
fi gM', 7i,)h,4w <"DiAmand" i
_Her Maje.sty· iest dosprseda_
ty wZalladzie Ogrodniczym JaP~wlfćkie~o Łódt, Bu~~ifuaa
j2$ ceny .njskhł~l~8--2

c~loPlec'do praktyłili
Z&~h d tapicersko dekoraeYjny

Z; ..e&hola 6W.

Szymański

3038-3
0trsebna ekaped1eatka. do· skla
P
111.
aka 38
si,
te ktd.
4,\{ wędUa
mosą

Koństantyr.ow-·
3QlalZać
re. tym· faelUl pr8$owały

30t6-2
n.trZG~!,-G . e1tlłpedj~nt1cldo cv.
.Iderm Zgłassać aie;. pronę
.iędzy lodl~ ą a 10 ł'ano CukIer

r

n~.%głer.ka 24

4006 -1

BDtJ'ubna zdolna pr.. owacld(~
F~.?,a. drohiezgi i dZiewczyaa prał
ni.. Gdańska 5
5008~
l0'trzebna xdolńa .k~charka. do
Kłlińs; iego ,121.
.
;5010-3

f· ~fl.hl\llacJi

\los.lllca do pracownI
na dobrych waru n_ach
Nr, 41 Sklt,p frlJtł~.
. 3()80-5
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