~roda,' G_la, 11 Upca' 1928r,. ,

llandl0 aaustro -jngosłoiaIls({:a·
l.z.

W ...• ołłłłS';W'$,tol1CY. nąddunajskiej

duże rOZgoryezęniif'

Wi~i1'pfzJPUszeza;.~ena U~bldzle -handlowym z PQlską· odbije sobie SZ,Ko!ly Po-wStl\ła

,

.
"

'.',c_

",

"przez zawa~~,:~ą~,u ,z 'Jugoąła.wją.'
',,~rbeiter ZeHting"
Niektóre

pisma' odwazają

" , ~,

się na wy~

p()wiedzeniep~zypuszczeń, żeo ile Austrja

z~wrze i' z· Polską. podobniekorzystn:y: ;
,

'

"

•

',.,

'

Ur::

.I

ił'

,kład)iandlowy,

jak to maniieJsee ,z~

sławją, eksport austrjaCki ",' uwa~ać.· ·mó~na'·,
sprowadzony'" plrzez ,samo Pa6śtwQ"do .:~~

tęcznego, minimum. .

J '~.;;~/~~,;~j;;',4f"JI;::;',,~~i'"j". ~,:::

ba· J
,rrY~1I!r~~'lpmna

biuro' paszP9rt~:r~Tp,,' "

"

Moskwa.' 10 lipca (aw)
'ścigu jednego źe sprawcow, jak się 'rK>fnT~
W nocy z p~t~u~~~botę dokonano .dkazQlob. ofi~era ~rmjd gen. Wrangla;· ~d
tu zamachu .. bombhweg{;)~ na gmach b~ura pa kiewicza, zabito.
"
',
.' , V~
szportowego.' Wybuch' 'b9mby • zniszczył
,Nocy dzisiejszej aresztow&Iiodru~~~
cżęść, budynku~, Jedelh,':cZexwenogwardzlstd sprawcę zamachu wmiejącowosci, Poą.ol~.
jest zabity, dwaj clę.zkÓ/aJ?-lli. W czaSie pO~ pod Moskwą.
.(.

'~

'.

-"';""j',

~~~~~~~~~."

,

A4A

I

'1'

ii!f.1BiA

,

,,'III

.

lódzlłU!, T-Wo Zachęty· do
ysclgow ,Ko~,~cb'
----~~----~~----------------------------~--~;----

!$

~

~

1

lP'

Sobotę 14, Niedzielę '15, Środę, 18, Sobotę 21.
'Nied~ielę '22! Środę '25, Sobotę 28, Niettzielę 29
Lipca, Środę l, Sobotę 4' i Niedzielę 5 Sierpnia ł 928 r.

'w

w' ludzi ' ,'(Tor Ruda -Pabjani a)

,P~~~ąt~k, 'wylcig6w "~punktuałale, o 1··pOP~.

ł

3158'"Mf""tR'D!' ,

~

'

pracują

ak

iii

li

•

rocz D
zamknię lu
tecznych prac.

ł

nt franc s i zos

celo ycb.l
P.m'yźlo--7

,
~.Yj

~

me maj~

~ na oOOilende POln:earego

i prowadllili

Pl'zed wakacjami,

~ niemu ~ do ChiWili zamknię

l_,~"'par~ej wojn~parl~<l1cką.

i"

,~j fiPI'Y.

Dłds~~w -~bIwili, ~

'/:,

wchodził'

Poi:oorure

p i ; . " " , ' , " ,

'

,[DEr ~ 'iJzby, aby O!COOzyrtać

odraczający

dekret,

(bby" ,'na. ~Je, letnię, za~ w~kwestji pag~ej głOSi..!

;JDIło6y,
','.)JP6" ;.',

:radl,',lyka1;nY Ber.,',gely,

Z-bę, Ć Krasina, z,na,ny

•~ , swe] , wielJdej od!:wagi- niepoltrzeboogo
...
;~ ineydentów.

;,.

.

Zakoil(:zenie sesji parlamentarno]

ciągu

kUKU dni przejedenastomiljardo·

odbyło

w najlepszych \·,al'unkaeb.

waj pOżyczki, :której dyskonto nie może przekrae-zać
procent, również dał ru:nvód
pOOyte~ej w8półpraey. dla dobra ogól!u.

Izby

dlvv"ÓCh do czterech

będą

zi\'iolanc w drugiej

~lowie

pada.

;oi2i~

,;.
~

i~

.

w~llS2lClZenia na

~estorniiljlOll1owej

rynek

poży:ezki~

fran..

pT'Z~

nietylko OdlmówH OOpowiedzi,

ale

Na ~n!1CZIU pGlsko • o1,;€Sl.iem, w miej~
sCOIWości, Mniszku, w, Odległości, 2 kim. od Piwnicz
nej wyibuchł pożaT' w lesie br. Zamojskiego,
Las Z3iCz,ą.ł się palić po stronie czeskiej. Nadleśniozy 'J.umn; poot..anowH zaa:larlllO\vać i polskie

~.l ,Wowec WJ>y motywy, które, skłoniły BeJ;~ , do' wystąp:i;emia z iiDiterpelacją: ,'Wizyta u' po-

straże ,pożarne«

r:eła tego ~aCji narOdowej partji ahitopskiej' Mar um, .będącej w opozycji do obecnegO' ~u.

(ja: oto po;lski

strażnik

obalał przepuścić

prz,er;;

I

ę.,y,

drzewa.

sześeienn.

Cieszyn 10-7

diła, rządtu romuilskiego..

""-, Po:inQare

mtr.

y,rywKllty"

glos, Berg'elI'y illIte;rpelavv-ru PoJn...

w sprawie

~ ~',

j
•
•
Po olbrzy miej klęsce pożaru lasu spłonęło mu kilka' tysi

h

';

"

!

w

dysInutował UStaWę7 wymagaji\lCą

~ła si-ę <mat żałośnie dla uczestników

)

~i

Parlament, który

'

żadnej

e

ciala u tawoda

'

.

Nastąpiła jednak nieS'J}Odz-ic>!Vw-ana

,

celny

~1

~ ten 'VlYWołał gIW8:ltOłWl'Ją bul'!zę na
f, zakoń!ClzYł się C~OIW1~·
2liWycięstwan{ ,mądit, W0])ee 'mmcbilliOOji' garstki '~
łe:DdeDtÓw ' 00- w[adty~
,;
,

komplika-"
nie

Ko~o..."...

granicę posłańca.

Dopiero komendant

pOBterunkmvy'

czeskiej sam pojechał do Piwru.cznej i zaal~
,oraz, robotników 1:a.trud~hmyeh w t.arl:aku ...i't"
·Gdy straż d4ż.yłn na Il'lliejsce porlaru,'
sam strażn~ - znów sprzechvił się przepus~
niu roootriikVw PJtźez grani.eę~
, D~~piero po pół~odzinnyeh rokO'\-vaniaeh
stą,pil:'
'
Akcja ratunkowa trv.-aiłl 6 g~jn.
płomieni P.iłdło 'kilka tysięcy metrow
s.traż

śdętego drzc\va. i przeszło 10

straiy

- ; :wszy~ ,~~
I
I

!Ii

I

~ ,i:neyrdentem. irJiłja ooliwa:liła:
.' ~jlŚIDie 590 ~i z~ WIÓlbec 8 pr.z€lCiw,t

'i

"Poza;

"

.

2

'

•'~~,' '< houohoor-ru

bu.dowy tanicii
prneq; senat.

~ ,J~rojekt. ren, pOIZ1Walaj~y w' ciągu pięciU
.,. :n8;' Wiy:budo-wamie ,250 tysW twni.c;h mieszkań,
~ ~ 'd1o!Wodem troski ~ o loonGść u~, i
pJ.'lZyczyni się ~tpM.wie do tego" że

w' ~

.Liezba zatopiony_wynosi 209 osób •

.

spmwie
r~'W;'~ji) uchw.ałQnej
'W

Santiago de:, Chile 10 lipca.
\V czasie katastrofy znajdowało
danych urzędowych liczba , na·parowcu 9 oficerów, 12{ mar;ynarzy
ofiar katastrofy paro\vca "Anramos" wynos~ 82 pasażerów, a więc l'tlZeln ~15 ~b. "
dkoło 200 osób, a nie jak ,początkowe) twierp
. Dot~chczas zd.ola.no uratować 6
dzono ponad 300.
Według

wyfborach liomuniści utracą a'ku.rat

250~~v

Bdawy

Z okaz.ji ślubu

, ,985

, Potęiny

film

I
ł

,. ' 'P1~łVa 10 lipea~
,Pismo tyfliskie "Zaria \Vostoka" doso

VIrginia ValU I Stuart Holmes,
, ','

~?r

P~ą.cll

W rolach głów. słynni artyści:

a keja.

Wapaniała

gra mJat6w,

wraz z

żoną

tGŚoi.em

i

spędzani są nahajką,

uroczystego

;nosi o niezwykle uroczystym śh,lbię proku~
ratora ~QwieckięgoG:ruzji POl;sunły:z cór;;
ką księcia Weziro",·a.' ,
Po ślubie,,;'\V cerkWi udał się prokurtł~

Potęłnydramat

I

r
i
b
pr.okuratora obywatele

'lłO~enHł

dla

P. t.

WIJem ~ażdejtobfIW..,

b h,

do'

bołdu no\vo~eńcom.

Chariagino, gdzie milicja sO'wiecka
ludność do zamknięcia sklepów ł udekł)rOfw:l~d5t
nia domów i wzniesieniu bra.my ttiunltłlln.~·1
vV powitaniu wzięły udział 'wszystkie
dze miejscowe. Na cześć nowożeńców
ły: si~ ć\viczenia

konne.'

miasteczka

'Ctmymiejsc: W f1ni powszednie na wszystltie s:
~ ~~: w sohotęn~~ielę i święta o.d g~ l-l p r'
1pu~}3_'l5 gr.. li nne)sce 40 gr In- mH~j5'l:e 30,'

.!

W,,' SO<]wt ę niedzielę l święta od godz: S po pp
" 1 JJliejsjee 00 gr, II miejsce 60 gr. III miejs& 40

to .i ~a [8 li or~~ ał .ge.D. PrOłODO

TajemnICa zamachu w ~oftl zaczyna SIę powoli wyjasniaÓ~
.

Chcąc nabyć proszki naszego
!łyrobu na.! eźy ,p rzykupnie ta
kiowych wyraźnie akcentować
" ,żąda.ć tyłko ORYGINALNYCH
, . praszkó w z .. Kogutkiem" 'zna-

l at

destu

Sofja 10-7 (aw)

Pr'.rnwa<lz.:one tutaj {irObiazgo\ye śl~dztwo w
kierunku U8talenia. na jłtlifem tle :fdoKo.m:mo zam.a~
ehu na gen. Prote-goro\ła, p<nwala ?rzypUS2Cz'ać.
.te padł on 0fia"ą konfliktów w'€~\nętrlnrC'h w lo
nie organizacji maced0ńskicJl.
Myśl, że zamach Gnkfrlwn:.' , ',;os~';:li n~; zh~r'!~
nie Miehałov..'a. WSpółzllwodnika gen. Protogorows,
zaezyna przybierać na. pr-a"Wi<Wpodobieństwie. Pe-

ś\'riaH.J na sprawę rruea fakt .te w
l.,bUżonych do organizucji nUH:OOO;lSkich
sit>, pOważnie
z \vyst
"'s
«1pleuH."m
gell. Pr0log'~'
\volJee zngn;.nky przech\ tym
dzaj posiHd.:'lnego przez g, nel ala Ifl3terjalti,"
stji tej
m6gł hnrUlo słlnit: za

wne

..........am~. . . .~. . . .b&~~$~9,m*~~~~~ . . .Gm. . . . . . . . . . . . . .~~~~~~. .~~. .. .
. SA.B:MNA '1lRLOPJE,;

l

~ 1<f-7' '(#iw)

.t~4ent ~ ~~

Sab.m, ~

cZ-j'na miesi~myurlop ~~~ynk()..wy, w
z czem jut li bm. p~fY!\Va ~ędow~l;ł •
~

.Nr.

" .....

•

l~

.. , H e• • .

·w

"-:."

'm,

",ttn-

"·-'~fSłt

- .,at}~WtJ~ii

trosr w- --

,

,"-..

",

.',..

",

' . .

= "t'-Q

52

j~€khiJ ~IDA
XM '
~~""'t
--

1~...s rokt -.

11 lipca

3'

. , . '

"

..

"

ioiIłer PiłJU'lłilsrlYlig . -.iulej~

~

przyjął pułk. Gąsiorowskiego i' OługoSZOwr

skiego~ którzy jeździli wespół" z gen. KutrZ\
bą do Paryża w specjalnej misji; pułkowD
cy złożyli lnu sprawozdanie z ~swej podróż)

'Sieomiogroou

J~żelinie nastąpi nowa· zmiana decYt
wYJazdp. Marszałka z kraju jest wą,tpT
wy, wobec zbliżającego się terminu zjazd\
legjonistó\v w Wilnie,
wyznaczonego Dt
dzień ~2:::go sierpnia."

ZJ1,

WarS2ńwa 10 lipca

gdZltl"dIUZ$zy cżas konfetqwał Z p. Prezy~
dentem~ W' dniach ostatnich i wczoraj odby~
nikQwano p6łQficj41nieł~1'ze w~ględów k1i~ . wał odpl'awyzgeneralami. \Vczoraj ffi. in.
t
IIlatycznyoh -marszałek ,Piłsudski ~rezygno~
~t!ł'$Ut' en '
w~ł z wyjazdu do Rumunjl, l postanowił
l
ipędzić okres ,wYP~YP'kowy iN Sulejówku.
Wgodz~e.ch ·południowyoh, Jl.1ąrśzalek
Piłsudskiprzybyr.d()Pt~zydjum Rady Mini~rów i odbył godzinną konferencję' z pre;l
mjerem Bardem.('-'!
ił,
uarsc
rozb;tków "ltalji" pędzona
WieczQrem zaś udał' się n'a Zamek,

Wczoraj

pQźnym vlieClóremzakotfitb

w· jpłasz

nadludzkieh

krze
sza radJiowa

tJ:LAZNE OBIU;CZE łfDfDZYNARqnoWl!
PłfKAJ.f\_

-

Tallin 10-7' (ruw)
- Na.śkutek w-prQ-wad,zenia w życie .konwencji

j

umć" anglo-esto~skiehznjesionyzostał jednOC-ześ

oiemięd.zy

obu krajami przymus paszportowy:

zo

sięeywiJęzienUl/<,~i-;·_.tony~ Panicz,

został

W1icwi~hionf .'~:~\::~{~'tt;t~t, .
BOZW1ĄZA"u:,:"~~-_ENTU GRECKIEGO.
~'\. :.'~":;~~~i::;~--

Ateny 10~7 (~w)
Zgodlnie':Z~()Wi.0<.1żiami ,p.rzyfmmowaniu ~"
n:ą.du, rad·a, m~s't~\V~'~ n~dskiem Venizelosa,
uchwaliła \ro.z.wi~za.nteja.by~ Te:r;min now'!-chw-ybO

z Oinla 10-g0 lipooi 1928

WALVTY i
l24,37·
Holandja 359,25

J e,sme'Śomy t1 kresu

sił

Z :po~oou ~opnienialooów' powierZictl1l~a naszej
kri zmniejSoz~ła się o jedna; trzedą. J%tof;,:n~ ncha

n: przez. wiatry na

Lo-ndyn .43,40%
Paryż

34,95
Praga 26,42

IJlml

Vvybujałepojęcie
tJ.r.zędiO\Ve "Imviestja"

(. vv ...nzapowi.edzi prasy

\\?lestji" 7

niemiec~iej

kwestji wy
stą;pi-enia
r,ządu niemie.ckiego o zapewnienie pr.zez
władze sD'\vieckiego gwarancjibezpiecreńsbwa .ohywatelom
niemieckiJnl, zatrudllion)'illl W inst~t4.tW

cja:ch sowi-elckidlpJ.iZ~ysłOlwlyich
,;sIzwieSltja"

Rosji system
CflAjB,lCY dla
żywiolori::t

,""

.,_

-",

.'00

i' Jlan(JJ.~.

ze

oŚwiad'Ci2'ają.,

wła~zy

"ist:niejąóy

-'Ii

jest najz.upelniej

~.

tza)pe\Vllliien.ila belz.p,ieqzeństwa

~

prawny

obcym,

Q

ile

n~e zaJchOlVV&j~sl:_ę ODe ~

go wobec komunist~aznego ~.

."

!

I

f

.

I

tysię~y-'U-()~-c

z NAFTĄ

DWA KONIE

wczorajs;~I:'~/:~bdziriie

,

I

boIszewieki01

,~.

W dniu
6:::ej
wieczór centrala, strażyog~1w:ej ~ ?:ostała za::
PAPIEKY- P·ROG:ĘNTOW&..
. alarmowana, że na posesji'oęf~~}lI. '\Vodny
5% państw. poż. - premjowa oolarowa 89,20;
Rynek 14, należącej do~. 'Szli111Y' Lesmana,
5% konwersyjna 67,00; 6% poż. dola:r()wa .86%
wybuchl'poż~. Na mit~jscel"~~yruszyly na:;
f (w pro.c;) 10% J:XY.lyczka kOlejow~ 104,00 {zł 178,88):
tychmiast I, II, lU i IV _ ódc.t~31~ straży ~
5% pot.tyczka ko!ej()i\-"y'a konwe~YJna 61Y2; 8% , L~;
gniowej, pod
dowództwem, komendanta
Banku' go&pod. krajow: 94,00 (zł 161,68); 8%" ....._ '
Grohn'lalla.
. .: \._~
Banku rolnego 94,00 (zł 131,68); 8% LZ Tow: .lQ~U:
W
'chwili
przybycia~tr~iy'
na miejsce,
') 8eP-.
LZ z.iem·$kie zlot~
pnew. polt 87,00 (w proc:;
70
płonęły
już
szopy,
w
których
:mieściły
się:
'Y-Q 00' 1. 1(: (1:1'
52,90; 5'% LZ m; Warsza
,g, J '\Ił00'/2 dJ8%LZLZz,iernskie
,
"41J. 8 % tz ID
fabryka
wody
sodowej
Szlomy
Lesmana,
In: \Va.i'SZ!łWY -, / 2 , ,'()
.•
'garaże samochodowe, należące
do Szlomy
wy Wł '00- 1°0(}/ ID ~iedle.c 77,90; 8% oblig! kOlU!Un
~
"
/D
,
Lęsmana, h~lrtowe składy nafty,
własność
Banku gosp. krajow; 94,OO(2ł 161,68)
Berka Goldsteina, hurtowe
składy śledzi,
AKCJE:
należące do Urbacha, składy żelaza, należą~
Bank dyskontC!\,i,"Y 135,00; Bank ha11dlowy
ce do Pinkusa Lichtensteina, oraz stajnia z
11100' Bank Pdskj ~78%; Bank zachodni, 34,00;
dwoma końmj Szlomy Lesmana jeden, Ur::
""A} z' ar 8300' lCjcwFki 78 i pół; Ele,kIr
Ban, k' 'Z\~. S}lVJ'
•
,
,
~
lJacha
drugi~ jednocześnie zajnl0wać slę za
A •
""8 00 Ibe~ kUI}(jnu za 1927 r;), Choaor6'l1
y4 Dl vW. I t
\
•
•
\V
k.
'zęła fabryka tryotaży,
należąca do Fiszla
72 ,O: \VaI'St. ToW. ta.br. cukru 63 %
Y8~ li.
~
in,;mana,
syna
Szlomy.
l .o.
91/. \Vęgie' 104 i pół' ;\~.Qd-rzęJ6,,\
191,00; Drz,ew O 74 t
' .
.'
'1 N .
Akcja. ratunko\va, jak zwykle \v tego
.
k'
B l ....9 ,Vli.
6S ....[). OSIl-C·\\l ee '18 I ·SZ a emiSja serJ:·
"
;uzaju wypadkach,
została
podzielona: _
.1 ' .
• _ 1150' Pudzki 48,00' Stara.rhowlCe 5531
Iw\\kw·"'-H'z
~',..
~teść
strażaków
przystąpiła
do
.
gaszenia o::
"
' .. ;}liV' B01'k{}w~j 1;)7~' I{luf',
"

68

,a.1.bó lu:tr.o, 'Wy-

poo21ukiwa.n~e

.·Y .,

O doskonałości

Moskwa 10~7 (iB.lW)
występują Qstro prze-

na

że d!z.iś

. .A:InJUD.dS&
na. Jeżeli poszukiwania 'dJo driia21' bm: ~b«.
skute'!Czne to zapeYv"lle tl'Iz·eba będz.ie. ZTez.ygn~a;1
z d,alszycll usiłOlWaIń uznaj~ ~e wdeJ.lDl' badlam
sfer' ~łarny.C:h '~ną.ł bt:Xb&terską śmiero~.·

8fY
ilU
.
"Iz

" ,";i~:,."i :

Wiedeń 125,69~

7ł ł

z Ktugsbay,

słane bęldią ~ okręty

Oslo 10-7 (ate)
DOono:s:Zą z wysp
S2Ip1cberg, te p ali),2' mrie
rO!Zibiitk6wlta:lji jest niele.dwie rozpaczliwe. Okręt
HBraganza" udaL się w kierunkupółnocno-wschO
donn usił:uj~ ,p.rzedOs,tać się <II() grupy Vigli€lrl.

.

Loooyn 10-7 (ata)
Donoszą

,PASTW.A;'PŁOMIENI ~AD~Y,MĄGAZYNY

Sr.wajcarja 171,80
\Vło.chy 46,79

Zawlel'i'lc -

aby się dostać dJ!? r.omi:~.
statek "Hobby" celem pośzu.

kiw.ani.a, Amundsena międJz.y wyspami Amsterdam i
Greenlandiją. O gen. Nobile dionoszą, re
Iiadz,ww-!'
czaj s\Zybko odzyskał siły i ile umysł jego majdu·'
je się w stanie jaikna1Jeps.zym.

Stra ty . ~,ynoszą 300

Nowy Jork 8,90_

1

C!'llaJSIU,

ró~wnietż

Olbrz .. .t r przy ut

u,WJzY. '

B$~gja

O"

Wyruszył

dla cboreg()

Cecicni'ego.

,-

Oklręt będzie 'musiał. jed!llakte . w naijlep~ym nwie
z.uźyć miesiąc

Z O,STATNIEj. 'CHWILI"

rom-

·

północny-;vsc.MdJ:

Następuje p'roś'ba olekars~vo

l-BOCES OELNIKÓ\V w GiJAŃSKt1.
Goańsk 10:-7 (aw)
~,
Dziś z:łFońCZY1 się wiel~ proces urzę.dlni~6w celnych wfGd~,.;~arżonYC1h o. przywlasw~nie i ,nad#Yd~::'l-ó~~' . ,r9d'1Jaj u.
z~?sk,.~?n'y~\( Oberweit, skazany
stał na 3 lata"'wł~enJ~~i~~ tysięey guldenów grzywny, drJlgi os$-ż.oąifJ<ę,~hblz) na 2 lata i ~ wie-

Jeden

następljąc<>1

od rOZibitkó"v "Italji"

Położenie ciężkie.

ocalenia.

stracił~ wszelką nadzieję

Oslo 10-7
.. .J?'zisiaj w nocy nadeszła od' Kingsb.:ty
dep~'

A_Y.,

cierpień.
ku biegunow iua tęnieją~~

·część zaś

I

ŚLEDZlAMI,

ORĄZ

oslaniarrl~ hurto~ch ~k~

gnia,
do
,
dów siana, sąsiadujących z objektem, op'~
nowanym ,przez' pożar-Mimo energicznej akcji, która nie mOf
gla być planowo przeprowadzoną gdyż lQk~
,torzy pobliskiej oficyny, ogarnięci " pani~ł
czynili taki ·halas; polączony Z . kwikiem,kOf'

"ni; że strażacy często słów kOlllendy' dosly:~
szeć nie mogli, garaże, hurtowe ~kladynafty,

takież składy śledzi, fabryk~ .t~y~o~ży' i~.'Y0
dy sodowej 'splonęly- doszczętn~e. ~O~~~l1~
: składy siana i oficynę,: któr~f m.ieszkaf!cy po
wyI'zucali już oknami (z l;:ego ~2::ego·· " pi'r
tra) poś.cieI, meble; a nawet naczynia ~'ku
. chenne, niszcz.ąc wiele. sprzęt6:w, i :oddaJąc'16
na pastwę-grasujących. złodziejaszków.,.,'",'
-Oha koniepadly .pastwą ,ognia~Straty
wyn-oszą ok. 300,000 złotych, we.dle proWizo,
rycznych obliczeń.
Policja piesza j konna z trudem utrzy
mywala porządek- wśród kilkotysięcznego
tłumu, który się wkr6tce po wybuchu pe,ża.a
zgromadził. (P)

ru

al a
Oz

kośei({)łem
życie~rEHigi,jne

odżył

Ciągle ma się do czynienia ze sprzecz~
.emi wiadomościami o życiu reHgijnem w
. ·~ost:i. ,Nie mając możności zebrania danych
)eZpośrednio z pierwszego źródła, spróbujmy
':yYrObić sobie pogląd p..a· to zagadnienie na
'~dstawie opmji korespondentów najwięk~
: #ych· pism świata, przedewszystkiem amery
cańśkich, które zabraniają korespondentom
~bJekty~ego oświetlania faktów i ~ądają

.:':

, ~l nich tylko prawdy.
Mówiono wiele o odżyciu religijnem w
losj~ sowieckiej. W rzeczywistości sprawg
~rzedsfawia' ·si~ trochę inaczej. Twierdzenia
~ rozbudzeniu się kościoła pra\-vosławnego i

,poojęciu prrezeń żywej działalności propa:::
lfmdowej wychodzą ,przedewszystkiem od
~,t~yw6dc6w komunistycznych i od tej częś
ri· prasy oficjalnej, której zadaniem jest SZlI
, łać' za "chwastami" burżuazyjnymi, jakieby
~rzypadkiem wyrastały na g~un.cie sowiec:=
~o .proletarjatu. Komunizm, który zdaje
)tę obecnie swięcić swój ·.prawdziwy renesans
Po· zmierzchu, jaki wydawał mu się grozić
)O . smierci Lenina, sz:tika, na kim i na Ozem

in'óglby wypróbowac swoją odrodzoną potę

~. Obok zamOżnych· chlopow, prywatnych'
i inżynierówza.głębia dońskiego zna

kti:P'COw

ol e
w Sowiet ch?

Niedawno' ogłoszono ·nową ustawę ma~

jącą na celu zWll1czaC! wpływy religijne. Za

brania ona stowarzyszeniom religijnym urzą
dzać zgromadzeń ~awiązywać kół wszelkiego
rodzaju dla śpiew6w' ch6ralnych, studjów 1i~
terackieh i dla wszelkich innych form wspól"
nej działalności: Niepoz\-vala także na uży\-va
nie lokalów "\\'Yznaniowych do urządzania
bibljotek lub czytelni. ,Al fahry'k~ch i innych
zakładach nie mogą być praktykowane żadne
obrzędy religijne- \rVyjątek stanowią szpitale
i więzienia, a i tam tylko na żądanie umie::;
rających albo ciężko chory:ch mogą b~ć:wyko

FINAł.:

SPRAWY FLmTU w HYDE PARKU i SKANDALU w

LONDYN w lipcu.
rZH,jd 'BaliClJ\\1iln1a romzerz,ył
wybo1'>Cfieangielek. w narltz.iei pnze.clEW5Dięcia

KonśerwBltywlllY
prarwa
i.clh

n~ swą. Sitronę

Ale kObiety

przy najbl1zszych

&ng'ielskie są oeooami

wyborach.

pra:k4tycznemi:·

nie cbc4 praw tylłm na ~ierze, jeno w rzoozyY-vls

i religja 'w rzędzie ofiar.
toścl. Właśnie r~hłQ nad~rzyła się sposobnoŚĆ do
!
Bucharln podniósł na lamacn ,,Praw::: &tiWli&rd.zen.iĄ ez.y pra.wa ~bor.c'ze k~biet nię są
. kIy" alarm z powodu W<ZróstU wpłyWów re~ tY.:~ hl.1llllbugiem. do złBlpania ich głosów, ;
glljnych między mlodzieząwiejską i 'robotni " · · w pełni iJ.mrtu ~lj,tycznego pl"flIDje:ra Bald~ą~ Odkrył niebezpieczeństwo dla komuniz wina z' angielkan:ni . zaszedł: fakt OIpisa.~y u 'nag me
... ~Uw tem,ze kościół p+awoslawny zaczyna dlarWillo pod>tytułem: "FLirt w Hyde Parku". Skan':':':~:~rZiyjmówić nowoczesne metody propagan:::
diai ten p.o9Iiade.. dtWliestrony: ogóllll.o obY'Watelsk3e
~y, ze ucZy srę tych metod od bolszewizmu i speCyfi~lZnie kobielCq. Prtzypommjmy sobie paka:ót
1'6dzy~je· W ten sposob· kontakt z masami, ee jego treść. Gdtv w HY\de Palrku wHcja zastała
k ,.2. s.fracił Za czasow caratu. Być może, 'że ~
sim ':Moneya f\iir1;ujf\jCegO Jd!, stenoJu;pistką panną
JWG
oba l·reną Savage, inspekJtor policyjny w towarzyst;\Vie
pej mierze Bucnarin ma rację- Rewolucja
. ~ po1li:cja;ntów zjatWił się w b1Ur2e<, gdz.ie Gna
tę bierarchję prawosławną, która za . caa pracuje, Zl3brał ją ze SOtlJą izawiózl 00 Scotland;rału'ucZynHa Z prawosławia narzędzie prze::: Y8lrd,gdzie badano ja, w ciągu pięci1ll glOdzin w
:. ': ~:~dów,· cien:liD.lOty i tyranji. Przy koncu woj::: sprawie któr~ umonz.;yi: sąrd kiu w,~el~€[D!U skoniu-

.y,domowej kler

praw.osła.:wny pod

władzą

Patrjarcliy ;richona i innych próbował

OO:zy:::
~ić tifraconą pozyc'j.ę. :r0' usiłowanie zostało
Dbr'6cone W niwecz przez taktykę Sowietów
Popierania 1;zywego 'kOściOła" i rozdwojenie

..

sposób wyższego duchowieństwa na
QWa zwalczijąC€L się obozy. Przez trzy lata
:wyznawcy praw~ł~wiia W Rosji byli istotnie
3'Wcamibez 1~S!terzy.
.To,. Ze fu anaxcliJs; nie dopl'owidzifa:
~ogóre 00 rumy prawosławia w Rosji, zaW;$
(}zi~rel1gja.~wosławna mimowolnemu
.brzinieniu
zapewne poparciu
sowtietow, mianoW1cl~
us.1:a:wy sowieckiej o wyznaniacH,

:w. ten

. c'

nywane funkcje religijne. Księia i inni ftmk
bjonarjusze stQwatzyszeń religijnych m~
się poddać rejestracji. a ul'ząd rejestruj_Ol:
może dowolnie usuwać z rejestru osoby, u~nanie za szkodliwe dla komunizmu. Nowa
ta ustawa, której pole działania ograniczone
jest do rosyjskiej repubUki Sowietów t nie .()Ir
bejmujqc innych sowleckich republikf '\\.,,~
na została podobno naskutek skargi ligi WQ.lc
dz~eży komunistycznej i towarzystwa nprzOt
ciw Bogu", które oświadczyły, że bez p~
cy władz administracyjnych nie mogą sk~
tecznie przeciwdziałać \vplywom religijnym..

it n

lazła się

Pk.

l.

Pro
Ci\- jest

.
YARD.

SCOTLAND

ką,tem zaś

ta podwójna

sprawy kobiecej
tU:;11'il'C"la

Obł.I:maj~-!

::~\1.:;"maoa 1.0

mężczyzn i kobiet. Gdyoy ha

Vet byto I rawdą" te
zakoohana para popeł:Q;i:la;w:'~ jaką3 niestos()wnośc, to dlaezego ealawilla. ma s.paść .na kable
tę, nie z.aij na· mężezy,zrtfb

ktltry

A

pewn~

bl:ł

tu w roli u\\'1()Idciciela? ~ato ",i~ kobiety z~
ostatec;znie lI"Ó\YnoupI'alw~e;, by <f.alej pozosta,wat
w :ruajhaniebniejszej - ~,,1().lfJ ~eclzemu2

PoHcja ",idJać zrotnttD,jka, tę bmydko tu wt"!

padła, ze zniż;yi:a

się::'OO'!pPziOOl~ pr~wpowe

go urza,dzeIDa, istnieji\!Ceg:o~cś na \VschOdizie
(ciłJłOOby europejskim). .;'. .
~,
Cyniczne ~kręty .Gbrb~1~pOli'e:y-i:!lego JDe.;
tylko policji nie uspI"a.wiedlr\\:;iły, -lec,z j~'fZ' bar<lziej wkopały ją, bo jasnem było, te· IDailny tu dQ
ClZyniend.a z systeniem. VV . :reZ'Ulfiacie minster sF.
wewnętrznycb Joynson. Hi-cks . ..za~ł .ilJ:bę, te
prezydent policji sir' William H!O!rWood pod!aJ: się
do d'ymisji, a na jego iDdejl!Ce młanowaoo 10lda
Bynga. 1finister wlpmw&ie dodał, że dy.mlsja ta
dowatlOO. pokiIcji.
niema nle w.sPÓ1negiJ z incydentem. w ~ Parku
ze stancffl!ism· 001Wft'ie1akiego popełnieno hl ok4:.6rYiID witrótce ogłooz.ona z.osta.nie opioja pa.ątly·sz.ea-eg nielega:l.no&:."i Sa>tlamd' :Ya"~l nie ma rlame.nt. 1®Imli:sji śledc«ej. AJe', J..w.dy Anglik wie,
pll"3I\V'aiplPOlWadeić ~~it, tbWłas.l;..W :r~rawle że wł.aśnie :fatalne wyniki tego ś1edłztwa byłY.
zliJr;vddł()iwanejpr~ ~ W Anglj:i śledztwo musi istotną przyczyną. tej rezygnaeji,. ~ te mi..
byćprOlW'aJdJzon~ j3l\"vili6~ w OIbecnoś~i {ul "Siokata 00- Itistar sam zapowiruda reformy Vi regnłacl1 poli.cyj"
danego. Sootland--Y~l'x'Lm.e ośrwiad~?;itdziew-c7ynie
nych w 2M'Uą.z.ku z no\Y,ą llOmi..naojĄ. W 'ten. spoże ona. ma pra!W'O- nie jeChać ~ inspeklroreh. Nikt sób Ang;ielki otnzymały podvtójną SatysfakCję '~
~ me ~ . jej· pmq badamu. żE- mote
komety i jako oby:watelki. ~'łin ska;pituJlawał
ona nie odl.Porwia<Iać na. pyta,\ła. rrembarddej po- przed temi, od ~
vroli,
jeko od
litCji nie womo byio terozy',ZON'd ~ obywatelki i wy'
"'1Oli więk8WŚei narooJU,· wety: __ los każdegp
pytywać }.ą. () dirasty~ ~~~{'gółr J}dtwarzać po
rz'ą:dlu.
N. ~eg ..
Z)'lCji, ~. OOtaiIe ~br et!:.
o

.

;

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _IIilIIIikIi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

',według

której wszełkie koScioły muszą bYć
utrzYma,ne p:rZle~ kongregacje wyznaniowe iI

.. :wszy.scy. ~chowni. muwą bY~. ';'Y~~e~ni
przez te k~regaiCje.. Na. podst~W1e teJ, ~
stawy . wYOrane zostały, rady cerkiewne, kX6~
re czllwają nad postę.powaniem popów i ,ich
:w-yaatKaroJ' Takonfrola okazała: się '~o~~
'czynna (łla mo~ej strony. ducbowieństw~
prawosl'a~go. ,'Gdy p1'lZ!edtem pop ~a ~1
.1>0 .największej części poza obrzędami mIał
tyUcó o tyle stycznOść ze swoimi parafjanst::

mi, ~·soiąga.ł od ~Cln daninę, teraz musi
~sp'(}łdziałać w pr-acy społecznej z towa:rzy~
8fwami wsfrzemięzliwoSci i mlodemi organl~
sa.ojaIllichrzeScijanskiemi. \V tym zwrocie wi
iłzi Bucnarin ga-ożbę dla antyreligijnego p .
~ !iormmizmUv

Wł CZKsm KATĄSTROFY GóRNICZE J URĄTOWAL ŻYCIE 30

Jak swego czasu donosiliśmy, w Szyd
bie Combes, w k,?palnl Roche~la~Mollere w
zagłębiu Loary pOd Sł. E~enne w d. ~go
czerwca'wydarzyła się straszna katastrofa
górnicza, która pociągnęła za sob~48 ofiair,
wtem 12 robotników polskich.
\V czasie katastrofy złożył dowody
wielkiego bohaterstwa ~ka~an - Polak, ks
Spychalski, duszP8:sterz vi Beaulieu, troskIi·
W,!/ opiekun. i dobroczyńca F'_~dt"~ł.&w· n'"

LUDZIOM.

skich we Francji, :cieszą.cy .się w wielką ieJ:i
miłością i szacunkiem..
ł
Dowiedzia.wszy się o kata.strofie w ko
palni, ks. Spychalski przybył bezwł~
na miejsce wypadku i zażądał kategoryc.z.nie,.
by go spuszczono wind4 d'O szybu.
WynOSZf\C do windy zatrutych i pop.
rzonych robotników f ks. Spychalski ura.to'\V~ł
życie 30 górnikom. polskim, francuskim i
·okańskim.

".~...1t . A.·Prai. 4ónosi:
OS.tatnia uchwał4.SeJ}afu, t;łloe"kt6,rej
IOStał ~aaprobQwany wniosek 'SeJ"mu, 'do~
ea.j~cy się zni~;.eni~ okólnika Vi spraV{ie 'prak
:tYk religijnyc~wyda1'legoprzez b. ; ministra
W.R. i O.P.p. jjrot·: K; Barda, wywoł~la" w
;W~l~~ .~~n;~:~~~e~ temb~r4~i'e.Jt
,

,

pr~ed żadną ofiarą, jakiejby w~lka,

rtucQna,~mągałaJ5.' zeb.rani wyrażają

na.i

l5

. . . . . .IIIIIIIIIIII~. . . . . . . . . . .li.emmn~'
..

·8mr.f. . . . . . . . . . . . . . . . . ._ . . . . . . .IIIIIIIIIIII. . . . . . . . . . . .I . . . .~. . .

•,Marz. 'Piłsu ski ch.iłellfo·
........ ie· .yjedzie d_Rumll.a•..

,*e

W lJ~~~~~ zw~\ę~iitó:w ~j€f$ięp~ te~ó", ~ę}:iji
b ~g~1,l,ę., t~~~ m~ri~~ęk Senatu, p'r.o.f~,~U~i
.~rsytetu, Steia~~ Batqre.go; d,r. 'Juljan Szy;:

n~

im

"P~YGM~,V.U'Jł:SĘ DO ,MOWY NA ZJB
~~ązałęk :Piłs\l~' odbył dłuiszą konferen-

ej~ ~ PEe.mjerer:l ~artaem' Tbył ':':I"~yjęty' 'przez 'p.
Pl'~Yfdlell1ta: MościCkiego." Pbdol:m#)' podr'Óź Marszał
k.a;' Pliaeu.dBkiego . do :RWnUnji,; na '.wypoCzynek W
~~t()~'Deala, .' ulegni~ ,izwi~e., ' Zmia.ilady:sp()Z~~

D).ań$.ki (s~aib~J~", ':.',
' '" , :
W ubi~~~ą'nieąz\ęlęLiga Ka~ó.!i<;~a.~
q~n ~aj~~~"~e1?9a'-Je~usQwe.go; w,WUbJe,w
kt~ręjptRhó.ą~c~ęn;i jestj);~. ' 'StaJtislaw ~~Ńa~ cji; w.yjaZidU truma.czo:oo jest w2ghdami klimatyez
w~~ki, W1'*y'~ą4jrtn: wt,ęeut w któryml>J;~~ ll.ęmi Iłll.tmUńi.1.. w '~j.', ~Ują 'obecnie, .wielkie
lo .~~ .~ 4o:tyęi~~~bt pow~id.ti niezm~~r ' uPał~.,

'nie:c~akter)tstYc.znĄ relto!ucję, ~.~

a.Qiadiajł\~~ ,lljst~Qje Judno$ct' . '~~,::'

P9$~Qw~wt~tr~olucji ~j$):
m eJ$.tenąo: "i):~I~',:, : ',',', " , " .

~~orę:w qj~C?Więi: tnatki,;~Qrg~izow~

ni 'W,w~ie~!~,fjaliu~j ,tigj K:~t9liclde1 w "i\9Ś
ci'oęOO 9ąQ,p~jęę~1rPfi~ą 'p" wyehowan,ie
swich 9~ęCjf,Po'~~iAąnią,si..ę ~ tre~oją o~ól
~a ,b. niinj'$tiaJ~wiaty,p. pJ:,()f. Ba~laz,~.,
1 .:l~t~ 1929" r·i,pplęCa.ją~go ,wYch..o\.V~ie.,;
nil~żywducbii katąRcldm:'l. 'iaklą,daja.

C"
.

ZDzm, LEGJONISi'óW w

WyjaZd' Mars1łMka: ~ kraju' "jest' wa).pii~.
: w~bec ~~limjącego się t~rm.inu zjazątu J~siit~,
'w 'Wł1.qie" wyzna.ezoneg9,'na mień 12'·s~.pDi~ ,:Ń.
zje'~ie ' tym Twórca Legjonów wygłOsić' ~ ; ,Vii...
!,'

~ mowę' program.olWą.

"
," .: '~ ~':;;:.. : i
Marszałek od~echiaf ,do SulejóWka;: gKłzre'j~'

,

bywa Od d!tułsIzego ClLaBU

, " '; ' , '

•

vJI cer..,
. p',.rzec.·
. '.
'
" ,
.
AL.; ęwn;TOOę:OWSKI

o

.O}lll~

Izba

~ZYŃSKU:OOi

kom 'tej, w.sparualej ol'tWjf

,,

gk!

~adk()

słowa

pr0WoIIii:BMy

.śię" "~~

my1nskiego:' ,»opdk~: :'naduty
WIBiĆ ~ 'cierpliwoŚC\i' n8.S1Zej?I":Qdy,bt':,' D.ie

"Liberum Veto"
~~pomi~a owiep~iej~mÓwie .. WOjciooha TiI'ą.mpcąA

s1r4ęgó uw,sej~ie. ,stwi~~!w~,.te

~a' i .,~

~i ~esfanatYZOlWanym: sł,tre~órii ..'~",

Ś!wi~,.J-

C!l!owęki' w sta}ęj r~i~e ;swoj.ej

!Pani

aty

MARSz.

'v ~t~tnjm11iunier?e~wuty'gQd.nika &bM:lśl

Naroc;lowąF" ~ę~t9rpl$1J.cy~~w polslmOO

WILNu:..

naskt

s~m~wy! 'pis.~eŚwię~wkł, co nast~puje:

koDSJU.1a

UmieJ~npść'

i

~1.iIW~'doW'~trZClitw.~.'

hvóW, 'atuezeniakiutidi1Ów j ;podśCi '
, ,~
nycll" potiuB~ .~, ' . ~bY~Y.P~~ł.ł .
Wlięcej- :ndo1n~ 00' ~~a 'l:uiłrt.l" i ~"i«:':~~

Utr9Ct!styprqte$f,:p~~i~.,~~~~a.le.',,~j~uj
,.; "r()!eż ,żauTżały ze, W'zru~nia ~~any sali
~t:iJU~!~l :0.4n~n~gQJ QkÓ!ni ..~j~~,~" ]QeQ;y, z'~mWął potę~y, s~~ wewnętrz-

seA\\iU, .ŻĄ9s.j~~j
~

'2. :źa4~jłl~k~ęg,Ql'y#ę·:wych.~"\Vt:lij~l~:,';'te1t "-:--DĄc:,~ g~s p,Qsl.a, ·,W.. ~xrą.mP~Y~O:- .•.-~.,. k.łeh- od ma~ JJlOW;a; 'JjrtłlD;P41:~,~- ~i~"
łe~f~'~lkQtąGh.'~Wigłę'd~~e,Zg9(1ni~',~ dp'c,ąJy"~,,~g~egtQ,:parl~Q.~u . :~~.,C2.ytale~,'mowy ,być' zalecOOifi l1lClZniąm' W,~~(,b,' ,j.Qr~cje, Cl
~e~ ,ą'tbiićlq~ . fteli~ją/ 3.'
"~ł#~t~rłi ~~~)ąk. ta' ,,~~żet{h~trp@~j, ;,~~wn,-:j:, " ~~cerona i kaaa.nia~j.'.z niejbowiem~zylł~
P1ęm 1,l.ią ,tenclell~ję .tyc~.s4;PQl.l\c.twROli,tyc~ t~l arłfl~!IlU~n~a.mI~a ~r~yt~~;mtW;reJ 1 uc~m'Wel· N:" by'Się. me·tYlk~s~ p~ekoD~aj~ego' ~Q.:
, ~n'fQ4.. )~t~.; :~?~~oue. pow~Ż,p.ęf myęli I?~' l~~O" ~Powi~iaą., ~~e~ ,~meci~ko . Katy11- wania, nie tylko poznaliby, prawidlm~y', obr~i~ ,~y~
, stWcrwej, , $łoj~' na qShlg~ch ma~K),Ąerji 'i me ~~", ty~o ,ze Kat,.ylma ,~1ski me Jest; l~, ale politylCmo·sipołecllnego obecnej" Clhwł1:i' ~~\. ",,·aie
~ją~'w.sz~~ą qqnJ:QWej wojny'rt?ligU ~~logl~.
dorMedlzielilł?y się~ jakpo\vł,I;tien. ~le~}·.~~ć,~~

•

.

wobec

.aej,

ntdzgtiątliejsz~Jdht' ,p~ństwa,

slUbuj~

4.';' zebrani
urocz);scl.e: z,~' nie.~ po~:,v91ą nigdy, ,na

NlieDplacon)'!IIll~eilJJwie~ym) nieog~U];łio-

acptanieueżuć ~eli.gijnych ~ duszach"'fuł~

dzietj-, ze :iiie 'dOpuszc~ą" ~~ą mmrą, ażeby.
ich dzieci wycho\vywano, w duchu obojęŁl$"
nYm, d~~wfiiry katolicki.ej i nie cofnl\ '~się
• • • • • • IUIł IUI • • • • • ~ • • II .IłMU~."'tł

Humor_
OJ

'

. ,"

i'

,.,

'

DOBRA 'RADA
Reżyser Tea.tru l\liejsKlego

7i\\'Tsca

z kODcem wmeś~ia', ·~~ć się

Po ehwili; -.. _Niechże się Pani ~nie j~-

,

o

trochę.

~ Aloo'paniereżySf!,rz.e" przeciełŻ tUIi ze, mną
kulisy, ~maiuzłabym się poza.. ~eną.
_ '!lo byłoby najlepsze - konkludUje re.l

.'

,c'

':,l

ma. ,na

]!i. .

MARSZ. J. 'P1LSll'DSKIil

l'lYn-

pc,wieŚĆ·~pDlska

.4, tYSI .te

Pol~"~.

Z· "'-",' ,

o,Józef/le Piłsud,s
$kim pt.. WódYz.. pow~eść' ,ta 'dlrWcowan& j~ 'obe
eme w· Wiedniu wyjdzie, w. nakładme 50 tysięcy
~plaa-z.y. Na.zwisk,~ ·autora jest 'trzymane w ta

ku wydawniczym

i ko:ohaj~y syn ,w~j

jemni,ey.
W

~wieści tej, s~ąadiaja);:ej. alę ,z' ~'~
"wysię<puje obok g'ł6wnej ,postaci S2:i~ •"t.~~
wy:bitnyClh osobiet()Śei pólskd.oh" m. ni. '. ~
Dmp:wski. TrąiIl;lpczynski, Grabski, Sikorski' itd.. ';,
.
.
.......

podc!zas

próby uwagę· młOdej artystce.,
_ Proęa;ę" si~, cofnąć, kilka kz:oków" wstecz.

eV!

".

POWIEść

nmr

i

nlów

nawolnoSci

.~AJDzm SIł! p~ OGLOSZ:&NIU AMNBSTJL

,.Ministerstwo S.pra'\vi;edli\Yośd, poleoao ,w~'{.y
zpobi~inYiC'h Óblrozenwynib, . te Il ..~
stJotrn zanz~cl(,m' więzieilllym 'w, Polsce pr,zepr',?, ~a
C1z.iejstwa amnestji sdror-Z.ystaprzeszło 4ÓOO więźW.Ó~
dzenie Sbalty~tykiWię~nió,v{, k:tórzy.mają Uzyskać , . którzy oozysk!&ją calkorwiitta. WOl~O~ć.,
W'ólD.OŚć na mocy Ustawy. amnestyjnęj.
,

BBJ(LAMA..

F~l;l'vk~ kapeluszy' ka~~la rozlepić na ro~~eh
ulk 1akic ogloszeme: ),Kapelusz e R'liC h a rda. s ~ naj" le"

?

,

Biisk,.

ot miliona)u
w

PBZY,RQST .NATURALNY

'

psze );osi je także Charlie Chaplin".
•
~A'
loozcniem
tem
Na.stępneg.o dma p\..'V, og ~.
'
'" uka.;
.. '. do~)isek nLt:klejcI1Y prze'z iirmę konkureThC)-lZ$łt SIę
1,•
,'"
;ę'" ni "'Oi""
nĄ: >,Dlatego też całyś\v,tat Sffile)e . s .. '
7O:'~'

Urząd

st.atystyczny'podaje, statys.tykę
:beństw~i zgonó\v w' roku., 1927.
MaUeństw
257~993, urodlzeń 950,537zgron6w523,l71.
P~y;rost nattl!ralny~ \,\"y~ośi

VI

f.

. Z WYROKU NIE Z KOZY.. , .
~dzia: Bartłomieju, za pobicie sąsIada
'.
,
,
dni kozy. - Czy

skazany zosta?es na osm . .
kontentujesz się tym wyrok~em?
BarHonliej: Z wyroku prose sondu"
tom kontent, Jeno, z kozy to przez urł\fY pa~
na scndziego, to nie.
. .
_ - - .... 0 0 - - ,~

.

ten

Pozar

3tiprz:rlJjł.~'i

POLSCE ZA 1927

J:. ,

"

,,"1

427,366. Na '1000 mies'zkańców pr.ZI~ 8,6, ~
~ństw' {~ rok 1926 to E~O}." UJ."O.d:ze4 ·31,6- (~. ,

maI-

było

poprzedni 33,0). ZgOlIl.ów' 1i~4' (ro:k
,17;&). 'Pr~
rost natUll"a1ny 14,2,. {rok, . ~~,zedn( 1~,~}."
,~

·1926

sposób

od Puckiem.

si

13 GOSPODARSTW SPLONIfLO.
W miejscowości Sfrzelno p<Jd. Puckiem wybuchł W~L01,aj po polucin~u wiel~i
darstw
plOD..UeIll padlI\..> ~.~
.1.,j gospO , ' .

lKlżar,

z, ~5
~

Ofiara,

.

mi~zkalriyIDi i 'gospO'd.ęlrskdmi. PrzYCZ~

~

były iSkry, lecące z 1oominajednego z dOmóW. '(.fi

budynkami
iskier tych, zajęły się słomiane ~hy
wIowU.
- - QOO ~
.. ~- _.<.._ ..._,,--~ ....... ,., .... ~,_.,,~,-,-.'-"zah,'

I

l ,

łi'

.vą;IIII!!,'!1IiITf~ti::,-"

__""""'_ _ _ _ _ _ _
...J.":'-"_ _ _ _ _ _T_--"'·"'_ _ _ _ _ _ _ _"":"-_"""'_ _ _ _ _---.._ _ _

li
i
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i

zwierzęta posiadaj~ wogóle m~
~? JA jeśli. tak - czy można ją porównać z

.
-,
.
,,: "Na". 'pierwsze " pytanie - odpowiada"

~,naszą?

· ~ nauJro,wy: twierdz~co - na drugie prze~

..

~

mrówkom wypowiadanie

zdradzają wysoki stopień złości,
weźmy przykład:' drganie
upierzenia

uszy,

albo
ro7Js
złoszczonego koguta. Tu i . . v
. wielu innych
wypadkach są procesy . uczuciowe . i afekty
rzutem na zewnątrz, a miano\vicie w pewnej
:wprost dziennej równomierności.
" . Należy dodać, iż z określonemi gesta"
mi lącz~ się też określone dźwięki, Jik npszczekanie,~czenaettd.
.
Jakże prŻedsta:\\'ia się "mo'\va zwierząt~·

trak.jest - zwierzęta posiadają ~woją
~~~, ale ta jest zasadniczo inna od lud~
ldej, mianowicie pod względem czystoducho
~t pod. względem zaś czysto formalnym
~jdujeJllY naturalnie brurdzoznikome ale .n niższych i n .'YYższYch zwierząt? W ogól~
t -

a

. przecież, godne uwagi ana1ogje- Tikże ~
.twi,em, .mowa zwierząt polega na ,gestach i' na
glQsie, .a, jeśli chcemy to także na dźwi~

bch

.~

poltlczonych. z gestami.
Jest jednak wielka ilość zwierząt.~

.mawionychrnowy.

Wśród' bezkręgowych

zwierząt ukazu~ się w pierwszej linji
·)Vekmowa,. ,połączona z gestami, jako

u :mro
wySOt<

-kowartoSciowa, a miruoowicle: macki um~
~ją zwierzęciu wypowiadanie się.•.
Uderzenia mackami są ,wezwaniem do
zmianY, gniazda, do ataku nieprzyjaciela, do
· ucieczki lJderzenia. ootrzegają przed ~
pieę~n$twem, uspokajają' podnieconych, ~
· budza,ją: uwagę... ".,
." Aby ,móc 'ddkoOOć tych roznych dO;:
niesien, potrzebuje ta mowa macek nastro~
ma. pod względem intensywności i kierunku,
w którym uderzenia ma.ją być wyprowa~
ne- Tewerzenia mogą być silne i lekkie;
'illugielub lttó1kie, w stronę czoła, w stronę
boków, głowy lub teZ skierowane przeciw ma
dcom. To jest jeden tylko z, przykładów ze
Bwiata 'Owa.dów" o ile mowa jest o mimice.
Znajdujemy jednak l"owmeż u wy~
szych, zwierząt szeroko rozwinięte zdoln~
ci, wyrażone w rodzaju gestykulacyjnynl.
.-P:reypatrzoie się kiedyś, jak dwa psy stają na
.przeciwko siebie wrogo usposobione - spójrz
I

~ się włosów
~.

;Ciem

w tym samym mo

~ gdy, piesi Kot~e sIę spotkają.

Ogon ~ :wyd1Uż~ się -

a wtył

zwrócone

•

1\.

umożliWiaJą

Cz,:

.C-""

-

-------ęłf...-'@,-.·

llOŚci

ogranicza

się

do

zwierząt wyższych,

a

niższe. są pp, większej części, jej pozba\\T.io"
ne. Jednakże nie dokonuje się tu mowa. kil:::
ku narzędziami 'językowemi Zwierzęta nie po
siadają, jak wiadomo, krtani. Nie bez racji
mówi się o ,,konikach polnych" itd. o in;:
ny'ch, żemrllczą ,i nucą. Mowa dźwi~kowa w

wyższem pojęciu zaczyna się
ków i zwierząt ssących.

Poy:rogbuWiłe:l!zyć się

nieraz nie obce,

gdly

dopiero u ~

Dziwnym, sposobem jest jednak zasób
dźwięków ptaka większy niż ssaka, 11 nawet
wtedy jeśli ominiemy ptaki śpiewające- Glos
ptaków jest po za tern hardziej modulacyjn~
niż glos ssakó\v. Dla obu rodzajów wspólnem

jest jedno, a mianowicie: że mowa nle jest
miernikiem dla duchowyoh zdolności ~
rząt. Mają pr~ecieź. mało inteligentne zwierzęta, jakkurYt
bog"a.tą zazwyczaj mowę
dźwięko-wą - podczas g~y duchowo wyżej
stojące ptaki dzikie t .mridej posiadają, dź~
ków
kogut. (Np. u krów" można rozróżnić
siedm różnych dźwięków). Jakże wobec tego
jest uboga mowa wysoko stójąeych zwierząt
ssących - nie wykluczając małp?

mz

r
~ O~jt),. jak wielk!ł,

się.

•

ko 8 część w w maju był<rby jut 50 w ezerwtU
1,450, w lipeu 31.250·a w pa.t&ierniku ~ :;

jest płOdność' nielDtóry~h' ~ń i gdyiby nie to, ~e W1iele
z n.ilcib.
:zJOataje 2.Ilłis2;lCZOny:W pr~ ż:ylwllolty Iuib nieprzyjaciół, to 'M:aścLwde rycbło ]:)rek.łOtby miejsca dla niJcIh
00 2iiemd.
Tak np. bakterj& tyfusu mnożą się w ten
sposób, że za 24 godzin jest wh jtlJlŻ, z jednej 30,000
a pokoleń prze!Z dObę m{}2e być 9. JeltelizIDdenila
się 00 tego poży\Wkę, rO:Zmnali3ll1ie to marle
być

100 000.

jeszcze bujniejsze.

mn<lŻy się skąpo. A jednak

jed!n.ej!

Również. i VI<~z.e z.wie~
się szalenie. Łosoś

mogą '~ć

skl:a.da 20,000 jajeozekt SZCZiUP.K
.

3

Znaną. jest też 'r.ze071qt jaik ID.nQ2.yć się

i
mo-

są omsem gryzonie,.· np. króUki, a zwłaszcza my&y.
połiUe.

Wyda.wałOlby się, że

WOłbe.c

tegó

ca.ł-<>wiek

tak I»e jest. \V nasie-

O sz.axaoozy pDlV;iad/aiją muz;ułm.·anie, że me ; niu za, każdym 1'3(LOOl ,v..-y40by;\V& abę ~Qlo ~łOOO
dJo MtaJlometa: "Ja jestem legjon Boga \Viel·
plemników, z k1óry.ch jedmak zaledwie jeden lilm
kiego~ składam 99 'j ajek, @diybym składała V\-i'ęCej,
CL'\va zapładn,iJa.ją żeńskde jajko.
poiJrurłahym całą ziemię. \Viad,omo że szaraJieza 0Ale zato O'lJl!oI",iek '1)" je długo, 11 potomstwo
'pada często warstwą na' 2' ł..oik.cie gruhą, a zajmudzięki staraniom rOOzieów utrzymuje
się czękiej
kła

j~a ni~

setki mil kw.

Równle~ bajecznie szybko rommrutają &ię
inne ~łldy. Z pary' motyli w dirlugiem pokolentll

przy życ.i~ nie tert dtLi'Wlleg.o. te glBtunki z~
mimo płodności Vl)'1nierają, a c~-iek me;ylko
~e nie giDie, &le 8tale zalu&lia
~~ W ~,

jest już 5,000 a

ku1ę~

daj~

w

do 400,' jajeiezek.

trzeclem 250~OOO, MitIdhy sltła
Qh~y z tego wylęglla, m.ę tył

!!!!!!!!~i~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~i!dD~~~~~~~,~.~~5~j~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!'!!L~"~!!!j!!~
Wf) sU1l1ięni a pfzezwypłacenie biednej swej
liQh'W~i skupywaniem dóbr, wystawionych na
siostrze przynależn.ego jej udziału, Fairbrothe licytację. A co do przebiegłości, to na całej
rzy zabrali się do urzeczywistnienia zamiaru wyspie jeden tylko człowiek mógł się z nim
-' przez zdobycie potrzebnej do tego celu mierzyć, a był nim Jakób Fairbrother.
Na ten wrdo1i Gree'ba dłon'ml zaKryła gotówki. Jedyńym sposobem skutecznym by
Gdy więc w najdalszyeh zaką.tkach wy
pczy, a bolesne ikonie '\vstrząsnęło całą jej loby sprzedanie posiadłości Ballacraine, .ale spy obwieszczono, że Billeraiue wystawiona
postacią. Przypomnw się jej inny poranek,
BaIlacra.ine należała do Jakóba i na jej za:;.t~ jest na sprzedaż, Jakób Fairbrother udał się
kiedy ~n pijany
ł?A 1'ęSciem, Skacząc kupno potrzeba bylo znacznej SU1Ily. Po dIu:: do ScHIicorna, żądając by napowrót zaku$
przez rowy i krzaki, z pii'ęsnią miłosną na
!4i ch debatach i naradach, toczących" się w pił ją dla niego} zachowując jednak
w łtts
,ustach, biegł z gót w stronę starego domo~
dużej kuchni \v Lague, zgodzono się ostatecz jemnicy nazwisko nabywcy. Tak tedy w
stwa w Lange. Padła na krzesło i nie śmiejąc nie na to, że każdy z pięciu braci zaciągnie dzień licytacji, Marky ScilIicorn udaremnub
:juZ wyjrzeć oknem, z zapartych oddechem
dIugh.ipoteczny na swą posiadłość, .a uzyska jąc zabiegi licznych amatorów" nabył Ballacrai
DAdsłuchiwała ciężkich hoków.
ną tym sposobem sumę prZ'e7 fHłczą na odśzko
ne- dla jednego ze swych klientów. którego
Z' ponurej zadumy \vyrwał ją głos pO$ dowanie Jakóba.Takie załatwienie sprawy nazwiska, twierdził, nie może na razie wy$
.
JtojOwki, k1!6ra a palcach wchodząc do SYt: ogałacało wpra".vdzie J~'kóba z posjadłośd jawić.
pialni zameldowała:
ziemskiej, ale on wspaniałomyślnie oŚwiad~
Po zajatvi"ieniu jednej sprawy Jakób po
- Jacyś obcy mężczyźni czekają w czyI. że dla dogodzenia braciom ?=gadza się wierzył ad,yokatowi dru.s(ą: zaofiarował mis.
no"",-.icie'za jego pośrednictwem braciom
truclin!i od gOdziny- Przyszli prosto z portu i na tę ofiarę.
Zaraz po żniwach t nje tracąc czasu, za swym pożyczkę. b'orąc po' dziesięć procent
QOwiada'jĄ, że 8Ią braćmi pani gubernatorowej
od pieniędzy~ które już następne~ dnia
braH się do urzeczywistnienia swych planów,
wT<?ciły
do niego -,- tytułem spłaty za Bullac
.. .
nI.
w czem mial im być pomocny niejaki Marky
raitte.
,. ..,
Fairbrotherzy..
Sci1licorn.~ad\yokat z Ramsey. który obok
{o. e. n.)
Posfunowiwszy zaspdkoić swe '~a~li~ swego zavtodo'\vego zajęcia trudnił się też

rir.

.AS}].

e a.
ludzi w Europie.
W Egipcie zmarł. włvchdniach An~
glik, James Harithon .. ŚmierÓ tego . ·.c$ło:weka
przypom.ina jego niezwykłą .karjerę życiową~
o której w Ąn,glji wiele pisano j mówionoKarjera' Ha.nthona dowodzi,' że .enet::
gja, inteligencja: i pilność, • ,połączone Ze
szczęściem ·,ta1;:ie w. ,tstarym ·świec:\e~',pro~
wadzą do . powodzenia'
"amerykańskiego'"
gdyż Hanthonzaczf!,ł jako ubogi górnik i w
stosunkowo; krótkim czasie$tat~ wielkim
przemysło'\Ycem, , który obeeniepozosta wił
wielki majątek, ·ószaco\vany na pól miljona
funtów szterlingów.
., '. '
James Hs.nthon'Urod~ił się'll w'Wales.
B~ł jednym z CZWorga dziecitibógiegQ górni
ka, tikończyl szkołę,'eleme~arną i musiał 'już
jako słaboWity,'nędzil'Y, 'źle' odżywi()1}Y. ~hl~'
pak zejść 'podzielnię, abyobokolca zara~
biać na utrzymanie" r09ziny.
.'
,
,Miar lat~esię6, gdy porazpierwszy"poszedł dotoboty".·, Gdy mia4 lat' cztertlaŚ
cie, został. ·przejechany· przez· pociąg. Otrzy~
, mał na lewem -ralnieniu tak· clężkierany, że
musiało ono· ulec, amputacji.. ;Tomeszczęścle
stało się Jednak punktem zwrotnym·w Zyciu
Hanthona.... Jegódawmejszy nauczyciel riezuł
, litość . dla nieszczęsneg~ . kaleki,' zaopiekował
się nim i pomagał mu", Hanthondzięki temu
w

koncern Pollanda, ktÓt;y niedawno pOłączył
się ze światową firmą Ryszarda Komasa 'w
Swansea . i. LIanelby,
tworząc imponujące
przedsiębiorstwo o zakroju prawdziwie euro

.
l'ewjen jegomość ,.mial bardzo dowcip::
~ ny' spos6bw jaki kazaI się zwykle budzić
~łopcom hotelowym. Tłumaczył on mianowi
'cie,iż szaloną dlań przykrością było, gdy go
nagle zbudzono. Chcąc tego uniknąć, na tabli
cy budzenia. pisał zawsze nie numer' własnego
pokoju, lecz numery obu najbliższych s1\si~

rZYK .y. do
POOJczas pmebuldowy pewuego
Smyrnie znaleziono w· phVlIlicy szkielet

pmykuty lańclutOhemd,'O
rze vvidmal naStępują,cy
8lZkła:

ją,\:ej. pÓ~l}iej st\YQfzył

zarządza~
ąnąJ1Y

on w· AngIji

.11

)0.1 .... , . ...

_?".

p

T-!P'

,.

-

_J'

~-.

'ad'~ł

.

rlOlIlO i nawet oddano na wychowamle córkę
j.
. \dawnego chleibod:aM1CY,.
Hasoo.n przywiąz,ał się do dlzi ecka, a gd,
dzdewczynka dorosła, wy,d.ał j~' za 'swego syna.

Ws.z,częto

Ok~zaro się, że

d·zile~ięciiUlaty nalatał

/;.
po no.cach, krzyezą.c:
- Mój pan! LdlZSie po mnie! Trup f TrupI
Przyjaciele SE\ldlZi1i, że nie' m·oże .za,polnnie"
o tl'agi'oz.nym 1igonie Spahe:rria.· Zaez~ Zlł.IpaQ.ać·.
rorowau. Cier.pial na melanćholj~: Wre$wie: pewne
go dnia' powiesił s.ię.
Syn jego i &ynOt\va tyli lJ.~c &lCzęślilWie,
n:i'e pod~j·nzel\va.jt'\C o-hydlllQj zprodp,ti, Gdy priw4łr
ąitl WY'IlMA, byli tQ
st.f\fI,y l~e, i wiagQm.(}ś~
s)?<.:b!;lila. na nj'.;::,h jak grom,
To też n,;e InO~lije.j :pr~ężf~ iWu.ęWzl,la, skr<.
QHi swoje rru;ki.
Z!ryWał się

ej , _ _
~':,!"~~~t~~ii!~~~~~~~~~~JWi-'L.!!

•

młooy'Ch ko-

prZi:'f;!

będ!2ife po.;

-

urz,q,dzaniu domku lein7ego ViT ogr:d:zlE>, pl~zyC7.em
i\f'tuP posłQ1Szn~e l'obiłwszYEl:tko, ('o mu kazała No
ra. \Vie,czO'rem udali się do Dinard, miejseowośc;t
połoio,~ej po cl'uglej ~1ironre r:zeki :- i bawili się
wesołQ \v Kasynie.
Ale .ani p~zPz chwilę Artur
nie mtał tloC.zueia. że im przes.z1tad,la, luj) - że chrie
liby, ahy Zl!. uj d.o wal się w danej (l,h\vili w _ innem
miejscu.
B-awiU sili! razem wesoło, jak troje bliskich
'.
"",3 •
1 l'
• l'
sQbie pl~zyjaciÓl.
Gdy \V POUlt'\.l;Zll:lle,{
mle
l wr 6CI'ć
do Londynu, Nora za.prcI}Jonowllła Lm na serjo, że

jeh. przewiezie\"" swojej motor6\vse8 przez kanAł
La Manche! do},leroPasquett od\viód! ją oj tego

7.arni~I'u.
Ale nier-hmi pan wierzy, panje \Vharton ~ rzekła
...,.. to€' robię t(~. częSHO. Artur

nie

mógł zl'oz,u;nieć

Norą.
spojrzenia,. jl:ll~ie w tym mom~nc.ie l'ZlucHna ~ią
Ale. '\vkrót.ce 7.fozum;r a ł, że nie mial fn.Cji. _ pasquett· Było to jakgdyby ostrzeźenie, aby nie
11'
h
. . ml'ło~ć oznłl(zała wspć~lne gpę1,zanie
mówHil nkwf,~t'ej Gdy· ArttM'wyrazłł swoJe zdu\\ je, POJęclU
~
.
•
'n]
na
p"UCV
przy
rr..l"em'.e_ iż oduiaża SlP na te~u rOdzaJ'u J)O'd!'óż~
czasu. Pół {:nia w s<Jbdę zesz ł o l
~
J
~:i"
j

że

t.r{::('hę.. 1e będz.ie 1m
Pasquett \YDlnlby być sam z

ia\vnaro. ,

c!<m1 rzeezy\vQ,śot e p1'2ed pięć..
do niejakittgoSa;di Ha~fu1l1H,
który sluty! 1.1 8pa'h E'tma. Hnss~m rapto\,"Thie ppuścił
, Sm,Yl'~ęi .przęnh)sl się d{)' Konstantyno.:pola, Krewnym Spa.he.ma ogłosił! że p-ana jego 7..a,mordo'wlJ.
li z.bńjey. Żal jego b,y! taĘ S:l~ęily ~ *t:'l mu uwię.,.

blet, które wiecznie pot.rzebują męskiej Qipieki' - i
trzeba iv tr9ktOiwać, jak pokojowe pi~skt
Artura ś.miesn- ia tro·chę t.a. parakoehanków'
Nie zaehowy\'i'ali si€! lJynajrnn:ej]ak 7.\\'ykli kochan
ko\y-ie. Gdy przyjął zapl'OS2~!lip. Nory, \\"}'sIane wimieniu j.e) matk;. ahy p'zyjoohal do .nkhna wieś,
.
k
obawiał się

GLOOOWĄ..

06. tej chwdli Z1md~nil się nie do '}X),Znania.

Thramfun

śledlz.two.

..:..:.. Tak prU'wu.a - niech cię Bóg błogosławi
odir2ekt jego przyjadel. Będzie mną rz,ądzić, chiO
dM; poc.hlebiam sobie~ że nie jestam także paZ IaNl'e moae,
'- zni.eść tego rodzaju

w

clZłoWli.eika,

Nad nim, na munapis, wyryty kawałkiem

cl1wa[oo.y Al1ruh! \V mieŚoc~e,

G. i M, COLE

wiony woli, Zn to właśnie j::l lubię!

diomu

ści~y.

wą. Czuję, że śmie.rć si~ ~biiża, ,Niech

~}.1~~. . . . .~4JQłiQiJ

~c=

N:ł!Zywrunsię

mość

ŚMIERCIĄ

Spahem. Przy.wiozłem:z Indyj skan'b wzIooCie i drogich k<Mll1e.ndwch.
S!łIuga mój" Sajdll Hassan,
.zv.;abił mnie do
tego
d!9IffiU, wt~ą.-c'ił do pi~nJoCY' i:skatZat na. śmierć głodJO
-

ksztiłc:cnia

chowe, i@, powol~n:o go do .rady

47 lat., W •

majq,tek.

ścian

UIIARL

się. Intere~o\vał się szczególnie.· chemją i nie~
hawem . zaznajomił się z nią doSkonale

rem

olbrz~mi'

Nocuj ąc raz W pewnym hotelu jegca
ów skorzystał z tego sposobu.. To teł
ZIana usłyszał tylko, jak jeden z jego s.
dów klął na czemświat stoi' na chłOpCa,
zbudził go bez potrzeby, [Jowcipniś ŚDl ... ,.."
się tak, że ~ź się trzymał ~a boki. Natomiast
drugi sąsiad był nieporównanie spokojniejszy~
.. nie mial tylko biedak pamięci. W każdym
dów'
razie na stukanie. chłopca, wstał, kilka razy
Mieszkając np. w numerze 21 na.pisy~
wal na tablicy numt\ty 20 i 22, wpisując jed przeszedł się po pokoju, zapytaJ .. samego sit.
bie, co właściwie .miał do załatwienia atak.
nocześnie· g<łdzinę, '0· której należało tych pa
nów zbudzić. Dzięki' temu - powiadał. -- bu wczesnej porze, skol"o kazal się obudzić; pot
tym szybkouhral się i wyszedł na miasto,bC'
dziłem się nieporównanie spokojniej i .uważa
lem zawsze, że.jesttosposób
znakomity lej~c, że me sobie nie potrafi przyp,omnjeć'
zwłaszcza' dla ludzi. nerwowych.
.

opiekunowi ... Po pewnym jednak czasie
zrozumiał; że nie może być diużej ciężarem
dla szla.chetnego· człowieka. Zaczął si~ tedy
starać o jakieś zajęcie i czas jakiś' pracował
w pewnejgazecle, poc.zem otrzymał posadę
W biurze fahrykiblachy. Każdq' wolną ~ri

wszechstronnie. '
Jako 24~letn1 męźczyzna. był głównym
b.uchalterem fabryki blachy Ra.vena wGla~
nawunan. Odtąd szybkiemi krokąmlposuwa!
się naprzód' W, d,vil lata' póiniej był. dyrekto
fabryki, a' na tę11l sta:rwwiSku okazał. tak
nięprzeciętne ' zdolńQśgiadmjnistracyjnę . l fa

gruźlicę, licząc

WYNALAZEK LOKAT ORA HOTELOWEGO.

się

dalszego

UrnarI n€t

gu lat 19:::tu "zdobył

110

dobroczyńcy otrzymał gruntowne wykszta1~
cenie. Pilnością ipraoowitością odwdZięczał

llę wykcrzystywałdla

pejskim.

\

s,z;Ybko zmienrł$

temat rozmowy.

Nde

mówiono

już ani

slown (} jej W'Ojek.cieprzewaez.ienia kt
motor6vd.:ą do AflS'lji. Art,U'l"owi ·jedna.k utkwiło lO.
w pamięd.
Alfred Culp~p'per 'spędził Vi ei~, tyeb lnie
sięcy dużo C.zasu \v Londynie, a.le. i jeg;> toną i cór
ka wolały pozostać we Francji i pt-zeby'wały C{{.ę..
ścio'W<l w Pa.ryżu, ale najczęśdej W Pnrame. Culpe
pper powi,edz,ial Arturowi. że na.mawiMswoją roazinęł a1{y zamieszkała z nim VI Londynie, ale N{'
pa wręoz mu odmówiła, a pani. Culpepper robiła

to,

choiała

jej córka..Wobec tego, Cul
u s.wojej mOi'
stry w LondynlI;:. c:hlOlCiat ..... wci~jes.zezeproW1ł
d-7.H interesa W Paryżu. Były Ołla nlewtleUaie. ale
2-& WS1.e

C<)

mi.ał zamiłVr rozszerzyć j~J W IW~ I

utworze.;

{'lem nowego towarz.yst:wa Ańgl0.Ję~slQię~J '.ktP
rem można byłO tak pokierować, iltby ~Jo
przed nim szerokie pole dziaslan.ia.

,,:dOZ\VOJ':' ~l'o'cta, dnia 11 lipca 19-28 roku.
II

G
Rada .ar do a przem siu an i I
,

t'

EZ2JR

Donioslęp~su"iQci8-,apołu
" 'Ita.d;ą., Generalea Trade-Unionów brytyjskich
'datą,p()noWnie, świadootY\~() wielkiej dojrZałości politYCfLIlej, ~Przeci'Wsta'Wają.c . dę, h~ntQ'Wni-c:z.emu wy-

, I~ie~~u'

C~i

gruPY, ;rewolucyjnej Maxtol1s '

Wbe

rowniet

z,a:łmeIDu, że 'wszelki tegQ

~:Ia

dowodzenia

mieckich, skupiające 430 organizacyj rolniF
czych uzyskalow Londynie bardżo poważne
k~edyty , ,dlugoterminówe' na dobrych' warun~
kach, miaI\0wiciena 6 i pól proc. na lat 25,
przyczem, spłacanie pożyczki rozpOcznie się
dopiero w szQstymroku. Kurs' emisyjny wy

ten

nosi 92.50.

~. • głosami przeciwko 4 ,projekt ut\\'1O!l'ZeID,a
'N~ .Raoy ,PrzemysłOwej, złożonej' z 66' człon

lrtAv,z ;~ch

33 'wejść ma ,z pośród, członków Ra
żyw.ioł syndykalisty.czny
~:;~e-j pmemysłu, gdy pozostałyeh
33
~ ,obierać' ma.ją dWie' wielkiIe organi!Zae]e
"8J!oIdąW.ców~ ·ItlM'Odlowa 'kOfnfederaeja ol"g3:nitZilcyj
~,,;~ fed~j.8. PIfemyslo.wWw bry'~h~
\
i ,.,. ,:,~ro~a'w t~n sposób R-OOa Narodowa
~Ysłu br'1f.yj~ego funkcjonować będlzie w chal"Akltę~najiWyżSzego· trydmnalu
l'Qi'Ljemerzego w
~. spOrnyeh pam.ięchy kapHaaem
a ~
W.::~ji. Cba!rakternajwyZszego trybunału rozjem
,~.'~f!, n:lJiaffi,.Rada Na.rodo:wa przermyslu dla
.".'~ obeCnie )ul; istnieją w k~ej gałęzI pr.ze'~ ,organy' T'O\'l;jettooze, ro2lpaltruj~ konflikty
~ę,dtzy k8!pUalem a pr~ 'dopiero więc, kiedy
me, .~' one" w mo:mOści '.l1O'7IwUclarua zat'Y"gów
~.~e.r.ahlej ista.nowić

OBECNIE SZERZY

.

Pierws2;a transźa tej. 'pożyczki> wynosi
półtora miljona funtó\v angielskich, druga nie, mniej jak 3miljony funtów, c~yli $tQ~
kilkad~esłąt mi1jonow złotych. Jeśli, przyjąĆ
nawet - jak zapewnia prasa nielUiecka - że

bo-

~Drgenizi1E1D· walki

~ ~tiWie j~ctwd.e, choroby rOś1d!nne

oraz

. . 'Ć) 'Jll1Z~

z:}awlila.nia

się podejrzanych

o-

bja.wów, dO' ~nia szkodników, octzyszcza:a o!'M' .Cdb.ł;ama gTmltóWI" p<Jmie!SZCZeń i urząd. za
j

~eb~ do 'W\1daJwaDila ~~

~

runki niemniej

kor~ystne.

Kieqy 'my się docze~atny. tAkiego tanie
go, kre9.)"iu d~ugoter1UinowegQ dla,' :rO~ictw.a .'
pąlskiego, które przeci.et jest·vi @óżn~i POl"
ąWQićdoty~hc~asową sweją produlccję, grun ~

tC?wnie' zmieniając nas?e stoSUAki gGspodareze, szczeg61ni~j w zakref:lie ·bilallSU h~
wcgo?
..'

Mt"

Rynek~sam ocbodów .wPoI
N;AJWIłfKSZ-ąf POPYti:M cmsZĄ SU;
t

Ruch na ~u s&mo.chodów }est ~o
'J.ywy. Ko<ntygent wyzna.-ozony na pierwsze półrooze
pr.zez Ministerstwo PmemysłJu i' Handlu, z;upełni-e
wyczerpano. Popy.t na samochody osobowe małe
wzrasta, l.lOmim.o

wa.iory~ji ceł,

ła się, do ~wyż,szenia ~n
zł.

która przyczynina ww..y o 900 d<> 1,500

od SZJt.'llikt, a. na podwę.zia

300 do 450.
o 20 do 30

Ró\ynieź
ptOOiC.

i

ezęki

Jest to

0, zł.

samochOdowe
mpasowe

podro.ża.ły

,rreczą znaanienną,

żew

roślin.

BAXZlBMN1ACZ,A.NY:

.
"'~ 2Jie'IIlIl:łiaK{)W polskiICh znajdJUje się 4'3'. ści i' pocllodtzeni.a. rośliny; dl> ustalania stacji, gra
~e' W 'stadijum zupełnego prawie zaniku z· po- ~'~ nicmyJCh, prne.z. kt.óre . OOD)'lWa-Ć się może prze\\'9z
~ ';raka ziemnaiaczanego, stwieaxltronego w lIiicz-,
roślin.
DycbmiejseOWOŚCli'3dl kraju. Saereg rynków OOlbior
Wykonaniemzwi~ych Z teIn l'OiZporządzee.sy~h' dll:a'złem~w polskich 2J08ta.ł zamknięty
niem czynności i uprawnień obarcza się władze a-

ch.~ty i inne sifu d!ndki, Prezydent Rzee:z.y:posPQ1itej wyda! rooporzą.cdizenie,UfPOiWM.niające ministra
Jblnfutlwa db ich 2iWa.16zania· drogą zak.atzów uprawiania, obi'!otlu, przywO"iJU i W'.YlW07JU roślin, które
JIlłOIgą,bYć roz~ coorohy lub sikodniltaj
do', wpww~ obow.iązku pO'Wiadamiania. wIa-

reprezentują 3J)OO .ty~ięcy wfi:rgów '~~. w__
tość okoto 250 miljonówzloty(łb,; . ·to je~
~uma 'tej pożyc~ki jestbj:lvtko WY~łilt a wa

;

sn;

'~Wied!niemi ~3!'l,ami i utrudnieniami w prrDYooow-ą pmed Z81wle'aeniem
Jarazy '. memnioozanej~ Walkę 2! w.yplenieniem raka
, prow,a(hzi .Min. RoJ.nietwa!la- podstruwiie istnieją
oyeh ~PON~.
M1ia.nowtiioi& w-obec ~ jakie ;w~ją

.

>

z Ehorobami

'WOOfe:motywÓIW.ammi

kręuyt

ROL NIKOM NIEMIECKlM·
··Towarzy.atwo· kredytowe rolników ni~ .organizacje roln.i.c~ę ątrzym~.i4ce .tę, ~Ję

P:
odłalm, świa&zy takt,
że Rrui.a
Generalna
Ttaa~niooów ni~tylko z łatwością odparła jego
przyjęłO

rolnict.,.

.

DAJĄ 'ANGLICY

rodZ8.tju·kJam

popierany' przez
.~i6t.y -kom'lIl'istyezny odłam) za główne zad'anie
, _nje toczenie z kapitali2J~emnieustannej . walki
~~.9Utr~' i unikanie wszelkiej lDJÓrż.liviOś.ci poro~a. .Jak d~lece znikomy liczebnie)est wszak-

dalej,

•

. kÓjo.wycll stosunków w mO'eoo ~bym ł1J"'"
enie konfUkcie między kapH~em a ~ą W 1\••
gIji. Najlepsz}'m do,,,-KJd.ęm słU&~i ' ~iV 4.t:*
Walt!Ye.h o-wocnych wyników' ~go j.ro.1ąl' j~!t' rw~~~ n~aść' piąm . sO\yj~ckich' ~l;; ;,
..

Dl .goterminowy tani

, le:(rl.a;:~ rewolucyjna (vide

posunęła się jesmz.e

ID 11

pracą.

.

:;~łDi~' ,poąiąga~' sobą riieu~hr(}nne. podporź8Jdko
:w~~epracy ka:pitaloWi WychodJząe z takiego' zabQI-

ataki, .al·e

s~f1o

z

:

wisko Ra.qy Na~2elnejt Trade-Unionó\Y stan.lm 1Il.i~ ." d'Ykaliz:mu brytyjskiego, ująwnione w omą.~~~
zmiernie wą,ż1łe posunięcie w ~prawie ustalenia po ~. t~ pąstanow.ieniu Ra<Jy Generalnej, Tra.de*UnJ()~

inicjatywy sir Alfreda MIond.a
'(ObE\.cxlie 'j<>rdJl., Malchetta) i mając'ej 'na ce1u przepfOWad!zenie ibrogąporozurniecla., poklo.jOwych" stotmnltów w ,przemyśle ,brytyjskilIll. .
ll~a~GeI1ę~al~a.niet.ylko 0d!żudla to żąda_:
ni~i" gł:)a.zą.ce, l~by "nie istniała i nie' pow~na.
i&tniee :m()tldrWosc pO\l'iOZunl,ienia pomięd;z.y kapita-

na

rozjemcz.y~.

N~ecll\O"wane dojrzałością polHyczną

~ęneji, ·zwołanej z

8W!-Qj"Eł

kapitału

tych na -drod-ze pokojowej, jaka jest wyłąt::znie
właściwa, spl'awa wytoczona
będzie
przez Radę
Na!rOdow~ jako najwyzs~ instancję o charakit~"'4e

atley., Jrlupa ta domąga)a s.;ę,· by prz~t3!w!~,ieie
.Y:nd&-~lizmubrrtyjskiego-ni~ brali ~ału w kon

~.a:pracą". ,Rewolucjoniści opierają

spólp, acy

J

d:ministl"8lCji.

\Vłak.ilCielomroślin, którzy p1"ZYcz.ynili się
00 opanowania choroby ~Un lub "vytępiania ich
sikordinikÓw, ponosząe
p~ytem dotkliwe straty
gospodarcze, . minister rolructwa mOlie przyznać
wedłiug sWego Uznania &tosCJlVv-ną zapomogę·
W celu wykonywania nadzOiru wł-adze:majł;\
prawo wstępU na grunta o.ra.zdo wszelki.ch pomieszcreń przerobu i sprzedaty roślin, bada.nia. i1ch1
bezpłatnego brania próbek iM..
Orzeczhictwo w sprawach, dn-tyczących zwal.
czania ehor&h roślin naleQly 00 starosty. Przeciw1ID ().rz~niu star~ty można w ciągu 1ł dni
"'wnieść tąda.nie przekazania spr&1fi')1 wlaściw-emu są
dOlWi pokotu: Dla naruszajfłCyeh przepisy rozporzą..
dlzenia przewid-ziane są kary: areszt do 6 tygodnI i
grzyvv-na

<m 10,000 zlotvt'.A.

SAMOCHODY .JłG~ -

~~".

ostatnim czasie ~zęl.y ~y~ l\'lO?y ~b Hit"
(klasy &redmej i tatuiej) SZ~ sfery publicz;nołłii.
00 ŚlWiruCłlwy o teIl4 że samochód. w Pola....-..e' pl' ;e$ta~ ;
je być przedmiCitiem 7bytku. Na rynku po1ski~ 4cM'
łmz.e są "Wrowadronę automoblle a:rnerykań~k..; jak·
Chevrolet, Buiclc,Oldsm'O'bile, Okland, La Ss.t~t;: Ca-

dillac· i .Pontiac. Na drugiem mi.ejsou sto.itl 5811:.
ehOOy Forda, kt6ryeb konsun::l}x:;a jedna.: w
sce w stosunku do wy.robów innycll l ł'Ir~. w (,stal·
ndIn roku dOść zn8iClZnie się' 7mrueJ:-;lył«.
Z marek europejskicll L.~y~4' naj~ ~k$%)"m
, po.P]tF-Ir cieszą się woz.y Fia" CitrGe:n, Renault i
Peugeot, T.a:tra i Unie. W os.tatnmłl' ~h pojaWiła "się na rynku również p~~a
nośe niemieckich
ww.ów Opel oraz z lep&xydl fabrykatów Ad1ęr.
Mer-ee4es i NAG. Opel i, wapomn.iaąle ,wytej wocy
fra.ncuskie ~y\\"ane są v/ pierWszej .linji na doro-tkli, samochOOiolwe. W ogólnym. ~e ruchu samoehodowego stanowią wc>zy' ~e &tosunkowo
mały procen·t. Wan1nki sp,rzedaty' są ind~ióualne.
~&jczęściej płacą odhi~ 25pioc. do 40 proc, go.tówką. na resztę zaś otnyIDJlją kredyt od 6 do 18
miesięcy. Przy zaplaeie gotówk()w-ej Ud!zielany jest
ra:bat. W Polsce '\-v'j'rabia dotyeh<,2,ąS ~ody 0sobowe fabryka K. Rudzki i Sp. (Mru-ka Stet~).
Wozy 'W deszą się Umiękł swej d::\broei i tani~ł
wielkim popytem. \V najbliżs7.yehdnia.eb otwien
warsztaty I~l'zy ulI \Volskiej ~ Warszawie General
Mawra Co, gdrlie &kladać będzie przewatnie sl\'Oje
\V'(KLy "Chevrolet". Skoda na Okęciu
przygotowuj.
się d-o fabrykacji
s\Y-ych \\'-rDt:!.ÓW
w Polsce.
~
w"'Zględu na to, że clo da kd:mplef..ne WO!J.Y jest bard7b "t"ysokie i prz}'Wóz j9f3t skontyg.:.ulo<\any. nato
rriiast na same podwozia nie potrzeba poz'\\'1;;.lenia

Pc...,

i do jest l1iewie1kie ł PQ\\stal' w ::->'olsN w Q~tatll1cll

czasaeh

cały

&er'eg oowych fa1Jryk

karoserjl.

KeRONIKA

.lmiu· uPO~~ieDiaemerJłaIDegO

...w.~

,

KALEN1)ARZtx.
Sroda 11 lipca - Piusa.

J>J:ęcownikÓ,V\-

~e..
.r~>\'rRY
(I'eatr Miejski: ~ nJutro pogoda".
OCeatr Letni: -. ..Tak to jest Łódź"
Teatr eopularny! - ,.LO on robi W llOCY,
Gong""" uZona się nie dowiei'.
•

•

•.•

• •

e

DOftęB:CZAsOWE PRZEPISYo

prawach· dla urzędnikÓw wiejskich uchw.alione w
.t:()ku 1925, przejęte bYływbrewopinjizwią2:ków,
klt.óre. dQIllagaly ~ię wprowfl(lzcnia całego S~f1regu

WIDOWISKA..
Casinó:. -- Rewja "Sakl1m~Pakum4'.
Lun~: -:' nCo może kobieta4'

Splendid:
"Ludzie bez praw''.
Odeon,:--- "Demon gry'~.
~ CZEtt"y: --- 'łHarold Lloyd jako sportowiec""
Corso! - ."Rycerze plomieni
DomLudowy~ :: "W e życiu każdej kobiety..•"
Miejski Kin._ O •. ,;Miłość przez ogień i krew."
e

--.

H

•

przepisaCh, które w brzmieniu

Dalej popl'rawki te domagają . za1iczeniado
lat podlwój.nie ca:asu priebytego w słta..
bie· wojsko'\,,'eJ w. C'Zasie wOjny Ol'aIZ peln~ .tailc'
wysł1Ugi'

ezend"a czasu pra.cy zawodowej. '
I-ak &i~ d'ow1adujetIDy magistrat ustó9uuQc>
je się,(k) wię.hzo$lCl z tyc.h pps'bulat6!W pr.zY.!!ll.;Dli.e i. w ten sposób prżepdsy o u.~źeniu ~_

najbl'iż~zy'Ch

~lnem .ulegną ClZ~ej n~pra.Wie. {~

r
Jak się dowia.dujemy . wobec podpisa.~
"nis. przez ·:min. Kwiatkowskiego <sta.tutu i~b
rzemieślniczych, 'które powołane
będą dó
~. życia w 17 mia~tach między innymi i, w 1;01
dzi W najbliższych dniach ustalone zostaną
terminy '\vybąrówdo poszczególnych izb.
Kom.isarzem· 'wyborczym izby ~
mieślnlczej okręgu· ·lódzkiego- miaIlowanyzo
stanie prawdopodobnie. naczelnik urzędu

ur.zęd~y d~aj~ ~

SI

iCI\Qłi

4,

pnez. ll'lagi""J11IIt •

sługi.

e

ybory ·do iżby rzemi~śłnicZf'J•.

e

Qb eenem,

,

przenoszenia.

merytu~
pracowników, kt.órzy l1k06'"
rok życia i mają preiWO .do pf!łnegó ,.~

na

pl':zyznatnia wd6Wlie,pobj$l'ająeej upo:sarianie emerytalne, a WYcl1Od1zącejPQ1wt6rnie ~.
mĄż 3-letniej renty. oraa. zaUc.zenia
:pra.cownikoWIl, kJtóry stał Się niewolnym do pr~y' wskMtek
wypan:11k.u pod'c.za-s·' pracy cc>najmniej 15- lat ę

.magistratowi.

\V· :poprawką.ch tyeh

\

pr~cownika,

e

w

j

ł

em~ryt;alnego,
poowY:lszenła
u([)osaten.i"
\y"dowiego do 60 proc. i uposażenia sieroty z.upelnej.do 40%'1 UptOooeenia emerytalnego danęgo

.W sprawie tej -od!była się już pTzed kilkoma
'tyg.odi]iarrii .k-Onferencja pnedstawicieli Z\\'1ią.zko.w z
rrezydjum magiSltratJu, . ~w· wyniku kJtórej z.wiĄZki
pow{)młykamis}ę W skba&ie pp, Wojdan,
JAl"Oszek{ZPIUP) Wysadu,. Lukasiewicz, i Libmch
(ZZPM), która opraOOW\il.ła. tekst żcyd~nycll popra,4lDJ!atch

•

s-a.żenia

krzrwdltz;~ . pra~ownjków. ...... _.. _ _ ..

wek~które przedsta.w1OOllą zostaną

Wi8domo~ei· bieżące.

urzędu
czyli 55

po<pra'W&k.
Obecnie związek pracmV'nik6w i'llstybucji uży
teczności pubHoz.nej w Polsce, oddział w Łodzi i
zWi.ązek
m.wodowy prącowników miejskich wystą
~iły dIo magistratu o ~~ynienie żtr1iall
poszcze-

gólnych

ZlIZANIE..

1L.ięctży innemi

i ·Od:-

Przepisy oUPOS.a2:61u;uefil€:rytalnetn

mieJskich,

ULEGNĄ

iiIi...,-·.' -

"..

'4

e

TRWA W D7A:LSZYM CIĄGU•..

•

..,..

.-.....

e

przemysłowego

pierwszeJ instancji inż.Ber::r

liner- {tI

t;

~

;: ·P~~ł;·' ~~rfwe_,jD.
'e

,W soOotę;<oma··14 hm. uplywaetermin
subskrypcji. 4 prQC. pr0m~~i· _~:.:ld in~
westycyjne}eWedług dotyciic. wych re~
zultat6w ~tIbskrypcji l~wot pożyczki zostala
pokryta z nadwyżką·
Wysokość . ~dz-ialu Łodzi. w tej
sub:=
s'krYPcji, który jest dość znaczny będzie u~
sbtlony d.op'ieropo zanikni~ciu zapisów. {t)

·Streik. farmaceutów.

jak sięd\QIW;}a{Lujemy Generalna ~"J:l
Zdrowia Minlis·terstwa. Spraw Wewnętrznyeh prze
śle w dniu da4siejsz:ym ~()wi Kasy Ohorreh
m. Lod:z.i i ~zko,,"i FanmatCeutów orzeczeni~ w
sp;rsiwie mrt;argu·" Kasy z· farmaceutami, . qparle na
zdefinjoW~ej oipinji prof. Koskowskiego.
Vi ten. spQSÓb l'QZ'strzygnięcie to, które ma być podstawą do z1ilWri-

Ka..qa Chorych

otrzyma

tllCl<wania m/targu) w ą'LWlUiftek lillb p,iątek b. tygo-

dllia. (t)

. Przegląd doro.
Dziś, tj. 11 lipca rb. stosownie ·do prze
pisow o eksploatacji dorożek
samochod~
wyoh Vl m. Łodzi, wydanych przez ~~g~
strat, a zatwierdzonych przez Radę .Ml~JSką
w kolejnym dn;u dorocznego przeglądu sa~
mochod6w odbędzje się pomiędzy godz- ~
rano a 1 po południu na. Placu Wolnoscl
przegląd dorożek samochodowych od Nr.
l'

Dziś

1;'.

l

7 n rl! ~~

f\t

w nocy dnia 11 lincSl

dv7.urui~

przemyśle

1

włókienniczym

osób), jest
niezde-eydowana,
gdyż narazie mo&trzenie się strajku nie jest
przewidziane.
N a d'zieil dzisiej szy zwołali zebranie
przemysłowcy budowlaili i inspektor pracy
prawdopodobnie zwoł~. wspólną konferencję
w koncu tygodnia. Od rezultatu tej 'korne:::
xeneji zależy dalszy rozwój strajku i przy~
łączenie sieę doń wyżej wspomnianych dwu
e

_

me

e

..
,·1'

"

e

Podatek, przemysłowy od obrotu, ~
siągniętego Vi czerwcu, przez
przedsiębior~
stwa płacące miesięcznie, płatny jeśt do dn.

I

biorstw

MAJĄTKOWY.

od obrotu za 2 Kwartał l~r. ata 'prze3<
siębiorstw, płacących kwartalnie przedlu
żony został do dnia 15 sierpll.ia włącznie.

Jak
płacących· łtwarlalnie, przedłużony

został·

do dnia 15 lipca· włącznieTermin płatności zaliczki na podatek

stępujące

apteki: Sitkceso:towie F. Wójcickie
go (N apiórkowskiego 27)1 W. Danielecki
(Piotrkowska' 127), O Ilnicki i J. Cymer
(W ólcza~ska 37,) Sukc~soro~e Leiwebra
(Plac Wolności 2),Sukces<:>fowie J. Hartma~
na (Młynarska: 1), J. Ka.hane (Aleksandrow~
ska SO)
(p).
~;

......'1-

~_

""~~~\.. ł

-

j

•
I.

p al

~e

PRZEMYSŁOWY

",f"..

t1Ja

•.

~-"

Terlnin płatności zaliczki na podatek
od obrotu na 1 kwartał 1928 r _ dla przedsię

<saIDofbodowycb.

'''' flr-np (:)

w

na prowincji w

15 Hpca.

"':~

121 do Nr. 135. (n)

grup i ewentualnie robotnik'ów1)udowlanYC&
okręgu łódzkim.
,
Wczoraj ranó'odbyło.'.&ię zebtanie.
stra.jkuj~cych robotdów· budÓWlaoyd1, ~WO.
lane 'przez komisję stra.jkową~·
Ze. sprawozdan wynika,.Ze Da.~a
nie komisji więk~a iloSĆ rob'o~ów bUdowlanych porzuciłapra.cę, ,a in:nIiI.' ·mają tp •
czynić w najbliższym czasie,. o iłę,~ :zajt'
dą okoliczności, mogące zatarg zlikwid9wae.. :
Stwierdzono, że robOtnicy budow1aał
w fab~y'kach włókienniczych .• pestanQwiI.
Przyłączyć się do akcji, . gdyż . prZenjyS1ow~
'cy włókienniczy zaproponowali im YI,'swoim
czasie, o proc. podwyżki, której' nie ~j~
Robotników na robotacll kanalizacyjnych narazie do. strajku
:~gnlęto i ZSl
leżeć to będzi,e od rozwoju da1~ej akcji' pod
wyżkowej i. stanowiska przemysłoweow bu;
dowlanyoh. (bip>,

Wczoraj w drugim .dniu proklamow~
nego str~jku budowlanego, zawiesiło pracę
jeszcze kilkuset robotni#:ów na poszczegó1=
nych budowlach.
NaOg6ł sytuacja. jest. niewyjaSniOllla,
gdyż część robotników nie chce· przystąpić
do bezrobo,?ia, jednak większość strajkuje
'juZ i prawdopodobnie do strajku przysumią
w najbliższych dniacb i inni robotnjcy~
Sprawa przystąpienia do strajkurOOof,
kanalizacyjnych, or.az budowiarzy za

we

się

dowiadujemy,

urzędyskąrtiQł

otrzymają

zaległości

wkrótce polecenie. ~ciqgnięcia
z podatku majątkowego.

Ściąganie tego podatku zostanie'pr~
spieszone z powodu odrzucenia przez seju
podwyżki podatku gruntowego. (bip) .
.

wronika policyJna.

e

f'r-r1 t:'~rr,f)·'llhniłpm.
Wacław

Marciniak' (BednnrsEa ~, zoa
tal najechany na ul. Rzgowskiej przez samo
chód, prowadzony przez szofera
Marjant..
Kowalskiego i odniósł okaleczenia _, głO'W't, .
Pie,rwszej pomocy tJdzieliłomu ~owie....
.

-

t
l

.8tra~zn8

(łhłopca.
~ 'Ul. Kilińskiego przejeżdżała roIwa
,., naładowana workami, a na workach sie::o
dział 11::letni ~hlopiec Czesław Stawiaiski
(N~Zarzewska 25). W pewnej
chwili
eh!opiec atracil równowagę i spadł na bruk,
w$~utekezego złamał sobie .nogę' i
kilka !ebęr- Wezwano natychmiast pogotowie ra
tunkowe i odwieziono. chłopca
do szpitala
'Aliny Marji, gdzie me odzvskawszyprzyto::o
moościzmarl. (bip)

Do .at owyprzegl d l
R

SmipfC

tlr.lł{~p cyklistów..
..~ . ·.·Wła9ze policyjne winny bezwzględnie

ODBĘDZIE, SIĘ

W DNIU 121 13 LIPCA· lt. B_

W . zWiązku· z.; zarządzeniem Pana Wo
Jewody Łódz4iego, Biuro Wojskowo Policyj
ne Magishatupodajedó wiadomości osób
zaintereso\vanych, iż w dniu 12 i 13 lipca
rb. odbędzie sję dodatkowa Komisja Pob~
rewa (w dniu 12b. m- dla PKU. ŁćdźID.
I oraz w dniu 13 bm. PKU. Łódź m. II).
Na Komisj~
tę przyjęci zostaną Q$

5mierć

łlkr"ćcić orgje cyklistów, którzy lekceważąc
Bobie wszelkie przepisy o ruchu . kOłowym,
jeżdżą· po chodnikach' i najeżdżają na prze
chodniów, powodując nieszczęśliwe 'wypad:::
ki. ,P:r~ed dOOleID Nr. 27 przy ul.. Łąkowej.
przez.' cyklistę, którego nazwiska narazie nie
zdoiino' ustalić. najechany z()gt!al 53;:letni
:AntoirlGórniak, zam. przy ul. Karole\vskiej

J

chotnicy oraZ poborowi, któl'ay zł()~ylt pOI
da.nm o ponowne badanie lekal'~e na P~
stawie art. 39 ust. OP- ob. w.Jak r6wnIa
członkowie rodziny poborowych, którzy 2ł~
żyli podanie o udzielenie im ulgi jedynego
żywiciela z art. 57 Ustawy.
Komisje urzędować będą W lokalu
przy ul. Traugutta Nr. 10 od godz. 8 raIl.(;

i

dwojga ludzi

•

Gb.

SPALILI SIĘ PODCZA"'S·SNU'·potlBXCJI ALKOHOLOWEJ.
Chojny były hOCY dzisiejszej wi.doWuią dował się jej' syn z jakąś kobietą.

Strażacy udali się z narażeniem życia
strasznej, mrożącej krew \v żyłach tragedji,
na
strych,
lecz wynieśli już' tylko dwa . zwę:
która pochłonęła dwa życia .ludzie.
Na ulicy Obywatelskiej na Chojnach glone trupy.
,18~ Nieszczęśliwy przechodzeń uległ zlama~
Zawiadomiona o strasznym wypadku
znajduje siędolll niejakiej Katarzyny Łęgorz,
.lewego po·dudzia. Zawezwany
lekarz
która nia syna Zygmunta. Zygmunt Łęgorz policja wszczęła natychmiast dochodzetlle,
);pogotowie ratunkowego po"nałążeniu opa;:;
od .lat kilku już 'nie ·żył z ż~ną, natomiast z którego okazalo się, że Łęgorz wrócił
trunku unięruchomiającego przewiózł' Gór~
czorem do domu strasznie mefrzeżwym w
niaka do. domu, gdyż' na przewiezienie. do. ' nie przebierał w' towarzyszkach' przygodnych towarzystwie jakiejś kobiety io widocznie rzu
miłości i cieszył się opinją kobieciarza.
szpitala nie chciał się zgodzić .. Równie cięż~
Nocy dzisiejszej Zygmunt Łęgorz spro en na stryc4 zapaloną .zapalkę, lub niedopa$=
kj wypad~ .przej.echania przez rower wyda
wadził' sobie do domu nie\Y'iadomego na.::: . lek pap~erosat' który spowodował pożar. N1\$
!'Zyt się przed gmachem MagistratUt
przy
zwiska kobiety~ która tak tragicznie zmarła
ul Płac .'WOlności' 14. Przez nieznanego' c~~ zwiska kobietę ,z którą udał się na strych. W
pewnej chwili w nocy dom Łęgorzowej po~ me zdołano ustalić" St\vierdzono ty1kot że ł:ę
klistę najechana została
6~letnia
Estera
gorzmówil do niej "Stasia".
M'a:jMe6, zan1. przy ul. Kamiennej 17. St~ czął płonąć'
Policja pro\vadzi w dalszym ciągu ener
Pożar ~zybko rozprzestrzęniał się. \Ve~
h1szka ltlegla zlamaniu~Iewej kości udowej,
zwany IV oddzial' straży ogniowej i miejsco~ giczne dochodzenie, celem stwierdzenia na ł
wobec· ~~ lekarz pogotowia ratunkowego
zwiska kobiety- Dom cały spł-onitl, pov{od~~"
l'o' JlałQZenm. -Qpatrunku. przeWiózł ją do wą ę.traż· pożarną z Chojen, mimo wysilkÓ'w" ją\) znaczne straty.
'
nie zdołały urato:wać domu.
upitala Ś'Y. JóŻefa. W obydwu wypadkach
Wypadek powyższy wywołał, w całej
W pewnej chwili Katarzyna Łęgorzowa
~. kola:tzom·· udaJo s~ zbiec.. i(P)
dzielnicy chojeńskieJ ogromne poruszenie.
przypomniała
sobiel że na strychu domu
,
. znaj
· - · ; : : - - 9 - - .._

mu

wie

7

'

Na- 'lJresfe1~di,y(rZP~~'

,pos: .od

Zołja UiecllowsKa ~..~rzy uI.Anny
,'~,. mąc -do domu poślizgnęłasię i upadła

tak

nieszczę$liwie,że .złamała· lewą

.Wezwany lekarz" pogotoWia
jej.'. pierwszej- pomocy
/''''~J,
..~.',."

po

pozostawił

jąw

do~

..

. P_~ . tramwaiem .

'V,
"

·~.srz~ImriiSE

aozotta domu, przy

Bra;ęzrńs~ł~{· 43' uderzony

został wozem
przez mo;:;
zam. przy
ul. Petersburs!dej3Q· Poszkodowany
uległ
rozbiciu głowy. .(t)
.

łram:wajuNr. 11 prowadzonego
tomiczego Lll~wika Biegańśkiego

"l.;:...

.ODIłIfDZlEsn: W ItALtSZl1k· ~IIPC

nogę.

udzieleniu

wany",,~t;

W ml{lStach polsktoh, w których' mieszkańcy wskutek d~ałań woj wmych od 1914 do 1921 I'.
ponieśli straty w swoi'Ch anajątkac~
&ł~oletnią
pracą i osZ'C\Zędn~ą urobyJt,ych, a m:J. dziś
przez
Rząd polski' me zostali odSzkBdowani, \V miastach
tych szerzy się olbrzyll",jIa nędza i niedostatek, '\'\"Zl'a
sta rozgoryczenie i ból .do włąsne-go Państwa, którego tak Władze ,Ustawodawcze jak i 'Vyko~a:weze,

z powoctu
wCIk\!

eieśzy si-ę

.ogromnego powodzenia jakiem
,;Golein'-', dyrekcja· Tea.tru Miej-

skiego prze<lluża pll'!zedstawienia tej wysoce lntere
mja,eejSlituki 00 SO\l)lD.ty dnia 14 bili. włącznie.

TEATRLETNL
.ł)ziś

po raz 8-my i w dals7yrrn ciągu 1;-0 łYie
cz6r' o god.z. 9. '\vBsoł.a, bart\o'lla, wielce efektowna re
wju 16dzka G. \Vassercuga "Tak to jest Łódź"

.TEATR LIT.. -

ART. "GONG'{

. Na'd.'Zwy.czajne z·ainteresowanie \\'zbudza re",ja. pióra 'Starski~gto, dyl'. Jastrzębca, Sygieiińskie
'.""~~ 'i innych ·pt.· "Żona się nie dowie" \V znakomi~

;i

.

',tej obsadzie pp~' C~rtor~·skłej~ Drar:zeVSi"Skj~j, Bu~yńgkiej,. Skoni eczne go, Cybulskiego orN ~.'\"'"\": i. "
1e\~Mego ze.spa.łtl ",Gongu".

dfAr

zyt)'''l\,vnyeh rezl,lltattów. .
Specjalny Komitet urządza ZjaUl. delegatów
\yszystkieh miast pliJszkod0'\vanych pmez vrojnę w
Polsce, który oa}.)ędzie s~ę w Ka1i~' ~~a 22 lipca

19'28 roku.

---- Q'OO--

"
Niezwykła . atrakcja letnia, jaką przygotowuje
.' Dyrekcja Teatru Popularnego dla całej kulturalnej

DATR MlEJSn

sprawę odszkO'U'Ov.'ań ty1Ch z.a' str~·ty:\~'Olenn(?t nie
UZiIlIS.ły za. kondęcrmość paust "lową
l'1ll1>nania"
a tylko zbywają nas' r6żnemio<hiooanlami, bez~ ~o-

Łodzi

zrealizuje

już

w najbliższycl1 dniach

pre-

V'tielkiego widowiska. "Chata za wsią", od
będzie się w' sobotę dalia 14 bID. w pięknym parku
'1Wenecja" przy s1.lOSie Pabjanickiej 43 (dojazd
. tramwajami
Placu Re}'IDonta) ńą mą.lowni~ej
polanie nadającej 'się znakomide na tego· ródza
ju atrakcję sceni.czną; \V widowisku bierze' u&ział przeszło 100 Osób, ~to cały zespól artystyczny, chóry teatralne i T-wo·· Śpiew~ im. Moniuszki. liczny zastęp statys16'\~' oraz ,,' balet 15 osób,
taDor cygański (konie) ......ozi; szatry). Próby pod reżyserją p. Miec.zyńskitgo postępują raźno naprzód.

mjera

do

Ilustracja muzyczna podwojoilej orkiestry TeatruPopularnego pJd batutą'· p. Millera - ~ w
czasie przerw przygrywać będzie w parku Sp&ejalnie zaangażowalladruga. orkiestra.. Na· polanie
odpow:ednio zbudn\vana i urządzona amfiteatralna
'I";t ,1.ł'-~n..i.t(,V ~~1O tysięcy
osób. Efekty świetlne

ogniami sztuc>Mlemi i rakietami. Te.&e cyg;s:t.. skie i małoruskie układu baletmistr~ Ma.jewslwiego. "Chata za wsiąH grana będ:ue Vi paa-ku ~We
nacja" w so~tę, nied!z~lę, pont~ałek.,. wtQlek,
środę, czwartek, pią-tek i sobotę pÓc:lĄtek przed$ta
wień

punktualnie o groz. traj wiecz, park otwartl
w soooty i niedrLjelę od 9 rano
zaś w dni powszednie o 3-ej popoI. Wobec wielkie
go zainteresowania' pubUcznośei temtuecodtiennem
widowiskiem, celem llIatwie-nia .nabyWania ~ei
nf.ejszego biletów Dyrekcja Teatru urucll~ 5
k~ przedsprzedaży \v rótnyeh punktacb llliiasta .
a 00: w teatrze Pl1łpularnym, w kawiarnit\A:b Sd
Dymkowskieh Plac KOścielny 4 j WP. Salwy Moniuszki i~w teatrze w Sali Geyera Plotrktj'wska
295 oraz w Parku ,.Wcnecja". RaMy kk dl"'e ..
detehnąć ś,vietem powiet;,nem 1 mie4, godnl\ ~"H..r,w
kę skorzysta z tego' t)"godnianieby~~lłej airdlajl
le-tniej i pośpieszy do parku ')Wenecja"_
dla

poolkzn'Dści

I·.E~'
.

zaHal~ah żąda 1,200' dola:rów za dwa

ahuch [ iBdBóJ 'qlJH'zViBdzl
(C S)

.

.

,.;>J-"",

. '. - ~ Rok rocznie od szeręgu laf;~ŁK.s~gazuJe wIedeńską Hakoah do ' to'-2ł~i na

Jeden lub dwa mecze. ZaWsze lod~ia~:ka::
S?,:o wychodzili wspaniale. . Obecnie 'rów~
lllez Hakoah za pośrednictwem .Led)'! wa,r~,
Szawsk'lej'
.
Q
wyrazIł życzenie rozegrania rile-.a

lI1··

Il
• • • •• • • • • • •

w•••••••Ii••;

~ il,ść przr;z egie6 i krew"
C

i\\' MIEJSKlM

<

DWAMECó.Z&1200DOLARÓW~

,

JJ

cze lub 650 dolarów za jeden mecz. Nie wiadomo czem tłomaczy się "

.

Kl~~O~BAPIB OŚWulfOWQI

.

'

todzi'.r;:~rn:i::~~~~:S~:W:!~~:::i
II-ej 'ligi. W szakże powrócili słynni ong
gracze z Ameryki i w tournee mają WZ~
udział, jednak 1,200? ,do}aróWllikt nie o:
c

,

'

,

. . ,.

bzów 'N ,Łodzi z ŁKS. ":Niestety
ferta' mus'inla'" zo"sta'c" " d' . '"

~

jednak ~
d . L'
..
1
9~~1i1con~:'f:: egJa . .wazy Slę\ zap acić Legji.

II

z.

P. •"

I

, ODBĘbzmSI~' W' LIPCU LUB SIERPNIU· .
.
.(c-~) ,Dowiaduj'emy'-się, że na skutek. sprawę wybrania terminu i· przeciwnikÓ,
zarządzeni~'PKPN·· w Lodzi w lipcu lub powierzono kpt.. zw. Stenclowi.
sięrpniu odbędzie się doroczny ~ tak
zwany
Jak nieoficjalnie w kolach sportowyc
"D~leń'PZPN.'~, .który ~roroadzi ,naboi~ oświadczają w ,,~niu PZPM" 'wyznaczoą ,

W hie'~ący~·tYgodńtu.··.Miejski' lnnelllRt;ograf
Oświatowy, ,przY}V~dnym' R~u . wy~więtia. ,d~a
skachnijlepsze,' zespoły piłkarskie; We wszy
dorosly.ch i dba młodzieży wielki 'd~a~at' ...~.8~j~
stkichmiastaeh graćtrtają najzacidldejsi
aktach, zaczerppięty' z historji walkd,z'bQlkewl.
kam~ ,w 'sierpniu 1920 r()Ę~,.Pt.- "Miłość·.p~:t· ogień p:rzeoiwnicy~ 'Na; os.ta~riĄ~
po&ied~
J krew", Ol'a;z wspanhiły' film' pt. ' ,,N~ny
muSzkieter; czyli
sz;:pon~h
CzerWOnoSk§~~i-,
z DOuglasemFairlHlMs'ern wrolfgłóWnej~' ' ..
, , ,<:NOWY, REKORD . KOLARSKI.
:, POaZątek seansóW dladofoS.łych e~'
(~s)'Na k~larsJtim,< Q~eolimpij$'
me o' gód1z~ 18,45 i' 21, w sobOty Lvdet1~elt; Ó g9dz: .'.
skim ntt Dynasach w W ilrszawie drużyna
16.~5; 18,45 ·i 2\; dilamlod~ież;y' cooziennie Q~łZ.
Polska . ąphiegudruźyuęwego 4 kIm. w,;
15 "1' 11, w soboty' i nie'd'ziele'o gOćhz. 13 f t5-ej.
W .celu upl'z.yjemnienia ebJwU oc,.zeki:wa.mai '
,IWJIIIIlJ
:w poczekaLni odb:Ylwają' si~' do godlzd,ńy' 22~eJ,be'Z;",
iGt oo KomlIDikat hetr'c~ski
"

Ił

..

ma być rozgrywka pomiędzy
:rywalami ŁKS· i ~urystami.

'

odVdecznyd

'w

p.łaitne: kQIlcertY,~OIWe.

"

17,00 PrO@r.ątn dla .1llI1OO!z;telź.y. ~ns~ja z
·"~Qwa~

, '

. PROGRAM NA. . ŚROD~'l1 LIPCA
l~OO ·,Syg.ńal ettas~,hejriał 'zWtieży

idei

tY

17~25Odlczyt pt, .'łZ'}ir.'ZO"roo.y, Ja;suego' Br.z..
iUH,wyglosi t,tr. p; Sł!(}ni~i-: .
.
'.
lS~OO KIOIn.cert

Marlae-':,;

19tOO

Krakowie i kO-m,unlkaty.
15,00 Komunikaty' ()If3tz. ~P~~

składzie

ŁKS.)

siągając czas .5:04. Rekord światowy wynfl.'

si 5:02. ~anin 2iapowU\.da się ,wspania. '
- .

~;.'

,

,t

W~,

muzyki.

iD!t, Z.

Słomiński:

'.'

. "

2(),30 Ko.noort ~z~.

22,00

19,80· Odl0Z,'y;t pl ."U stóp

!",'

, ' 20;00 "OOezyt pt.,.O 'zaga.(1tn1~ p';r'aIC;y"
mOi'a\d~ej wog~e" - wygł~ ~ ••

RO<2.ill1ai!tości

kach" opiera

Lange, SzymcZyk, Reul (Ł6dr'
i Oksiutycz pobilarekord. Polski;' 'o

w.ieżyICY"
,"

się ńA groteskowych

-

Sygn4' ezasu

iloomUmkQt~~"

wygłO"

,'.

typach

cipniejszą jest piosnka kom-

Weyera.

Najlepsze typy, .dzięki malCo.J.m
język' polski. Wyrażenia ,;Idziesz mi pan po rakteryzacji stwol.'lZlyJi: Winawe~ -:- kOD
wie&lłec", "Pójdę nie: wlecbięą" i t. p. są u~Weyera, Mroziń&t:i ~ -A. Stra.Uchai SZI
,
. ..'
lubionemi zwrotami bohaterów ,tego 'typu bert-handlarza Plamiaka. ~.. PQŚrod pa
JłEv{ł~.W ,3 AKTĄ9J:I G.W~ERWpA" utworów scenicznych.
na pierwsze~miejscu naleźy wymienićN.
,:FQnieważ w mej ,głQwie nlg.dynie'pQ
'Autorzy rewji i '~ke(,1ZÓw7. stosuja.si~ mirz.anke, która ma tem'perament 'lwłdC
\V$tal,~, i da Bóg, nie" powstanie. - . zdrożny 'dQgystów, 'l}ybUc~llojei i daht to co ii~· Jej we zaci~cie wodewilowę, Dębi'Ut Niemir@tl
zanliar napisania rewji' czy t~ż ja~J~gok{)ie. p,ajwięęejpQdQb~· Niewątpliwię autor "Tak ki w pje~w~eJwiękil~j roli na 'seenie Mięj
wiek utworu scenicznego' (za. CQ
pQ,k;pllQ to jest ŁQdj'~ ~q3w~ł aobię ł!i' tego spl'awę i *IOjl\Oftiąwił. JĄ ną czel@ wodewiliStek "tt
bardzo ronię s~anują dyrektil;rOwif;) ·lód~ldg.h I calym wyra.finowaniem ppzystąpil do ~bu~ go, z~społ1). Dob~e. były :równte~ ,pp.: Jaku
scen i scenek) przeto:rńoglern sQbiepozw,,;:< dowJtnfą rcwji; któfabyw całej r~ciąglości błńska j Dunajewska. Milutkiem. zjawiildet)
lić rUl hardzD ostra. kl'ytykęp'lę'" obawiając łlf}Odobltł~' jl~" 'pubUcznQsci. W l'ownych wy nąscęnie była Szmaró.wna, którawyr6żIUI
siq odwetu ze ~trony . . . Jllych kolęgów z~ p,tif;ikQQh naw~t. się zagaloI'owal tak dalece s~ VI groteskowym tańcu solowymbawiająćych si~ podczas kallik~ły w al;lto~ że. kelnerowi .. (Krzel11iefIski)' 'n!ewątpU:;
Świetny artysta i re*yse-l''' 'Konat"nt
rów:::scenicżriych, jednakie nie hędękor2y~ . wemu .,aryjciykowi każe u~ywać ,. zwrotów Tatarkie,~ri,cz" nie czul' się dQbrze' ,VI ' t'liewł.
statc-ztej. wygodnej, sytuacji l ninięjsz~ . re::' żydowskich.Slldzę, że jest to przeoczenie au śc,iwej dlań roli żydłaczącego "asekurantzlllt
cenzj"ę _:\v miarę; na ile 'pozwa1a; dQble tora," jednak nader'zpamienne, a , bodaj na~ na.", Zamiast go oklaskiwać, musieliśmy nu
r
wychowanie i kurtuazja dziennika'fs~a ~ na::' wet czy nie słus źhe, bo coraz częśctrej zda:~' współczuć.·
"
.
piszęu'cżciwie~
, '
. . ' ,.~
•. ,
mi się słyszeć wśród 'chrześcijan i Żyr;,'
Na szczególne uznanięzasluguje part
, 'Rewja G. \Vasercuga'.,T3:k ,'f<:>je.st dów wladających 'poprawnie językiem . pol, taneczna \Vojnarai SobQ1t6wny, częstym
Łódz 1 ; jesttypowąrewj!( lód~ką,t() jestt~ skim.·typowe łódzki~2:wroty' żydowskie. Wi występau1i ,solo\vymf przyczyniejąc się ba.~
ką, jaką popełniali i w da,lszynl'cjągt:l P9pel~ .' nę tego" pi'zypisuj~ a:utorom "żydłtlcżących" , dzo do ur~zmaicenia rewji.
'
mają łódzcy ·autorzy,.z wszelkiemi jej:wa<1łi.::: r~wji, bowiem widzo,,1ę' powtar:4ają takię
mi i zaletmni.
Największą Wadą,tych re~ , śmieszne zwroty początko\vożartem, potem
Autol' rewii G. Wasercug j~streda1
wji' - co jednak łódzka pub1icz~o$~" :~bl'ew przez·. zapomnieniea .. wr~s~cie przyzwyczają ktoiem ora'z recenzentem "Głosu Polski"
memu zdaniu, uważa. za zaletę - '. Je~tstra~ się i,używają .ic4"w"~pofosznej mowie.
, Jak już zaznaczyłem na wstępie; tego r()dz.
szn~ wykoszlawianie mowy polskiej p~zez
, . To jest jeden':,z, 'lmjpowainieJszych ,ju połączenie funkcyj jest czasem dla auto
" tzw- ,:żydłaczenie" niegra~~t~cz~e..zwrot~ zar~utów )a~! staw.ja~ ąuforowirewji nTak, ra niebezpieczne .. Przekonał się o ' tem tu
u*y\vane przez. pewną czę~c łodzkle) pubh;; :",to Jest ŁQd:, ,.Nę"tom1ą §t,na, dobro~. Wa~ swej skórze ~p, 'Yaser~ug: daWYt~ej ~n rozd.
czności powstałe przeważnIe ,,:sku.tek·".dDslo~.se:~uga Z~~)S?J5Zl'.ęczne~niontowan~e re~· wal cięgi dziś sam je odbiera od spółzawO\
~ edo tłomaczenia z języka nle~lecklygo."
,wn~ umozliW1aJ~c.e pokazanIe
szeregu ty::: niczących autorów-recenzentów.. Jezeli . .
wn ~ Stwierdzić należy, żew ,ostatnich la~ p6w Jódzkich i gowiązanie ich we wspólnej rzy ml się kiedyś ujrzeć, "red· Wasercuga, •.
f
h wvstawiane rewje w Polsce ia najlep~ akcji, dobórJ;lowych',J ła9,nych melodji do , iefło adwer~tuzem przy !,p& czarnej" na mł
.. ac
h~' dza te wlaśnie VI których jest naj,;: aktualnych piosenek. oraz humor, który u~ lej pO!tawędce, wtedy powiem ~ 'T'llk. to, 'iesl
sze ue o .
d}
h"
h"",
•
•
•
t k
.
;1 h d' 1
h ł.,ódj'·,
'Vlf":"P i tego rodzaju "ży laczącyc
.. "'~ .r,!aW~l.a SH~ .a.w .peszcz.ego n y : .
Ja o~ac
kć'\-v. \Vog61e -caly'_ humo'l" n~ t 7 W. nadscens= lak l W t)los~n1{ł\ch. N1p.watoliwl~ na.id(\w#
żydowskich ł~miących

w .obrzydliwy sposób

rza

lO

L

łf

ftr& 8
'MLECZARNIA NA:bŚWIEŹA~SKA
~ Przejazd 40.)
wydale śniadania obiady, i kolacje.
,
RESTAURACJE:
.Teofil Kopeć, Narutowicza 44.
Zalewski, Zgierska 39·
,
WYTWóRNIE CUKRÓW:
:Zi61kowski, ,Piotrkowska, 197.
SKLEr'Y TYTONIOWE:
" ,'Sobczyński, Napiórkowskiego 9.

PIEKARNIE:
, ;.' BryszeWski,- Pomorska 86., ,
r/
śLUSARNIE MECHANICZNE:
, .,' IMacbura, Rzgowska 57: ,
~l"
FABRYKA WODY SODOWEJ.
( Piątczak, Nawrot' 92, j
SKŁAD PASZY:
,

~

I

.

1łIk~'Mźlllla

I88L

Sierpiński, KUińskiego 9t.
ZAKŁADY BLACHARSIOE:
Sokołowski, KiłińsJdego

nt

Łyczkowskl,

Piotrkowska 18&
śWIATŁO I SIŁA (ZAKŁAD
ELEKTROTECHNICZNY:
- J. Cybart~ Gdańska 135.
"
MASARNIE:
Borko,:yski, Rolciciiuika 13.
A. Raksyk, Kilińskiego 133.
F .. vVoźniakowski, Rzgowska 78t SKŁADY \VIN, WÓDEK I DELIKATESóW
ł
Ś1iwkowski, Rokicińska 6.

--I

PIWIARNIE:'

Kuliga, Odyńca 11.

SPOŻYWCZE:

SKLEPY,

ZAKŁADY

\VI- \Vyrębska, W ólczańska 261.

-,robu llłb6ratcrJwm 'Pnv a'Ptte~,
S Mamb"rga i S-ld w todsi
,<D6WDIII 50
031

pt:qjmuje :z op.ocentowIlniem.
....łetI. OUDfldlllojei6we w Z ł o ł '1 c
,~ .W)'mowieńiem i ~ nil kude :iądtmie,

••tiaa

8Ie

.,

,.Lał~lWia wszełłiieoperacje

bankowe
.. Bank ',Dewizowy. ~,
tS.f~

K

ałdy

.

pism w Polsce i zagranreą przyjna najkol':~ystniej$Zych warUllkacll

załat.wia

Zielona ~-. ,-a Telefo-a :"11. 1 1&-24
.
\Vydzłal Ogłoszeń Po!skieJ AgenCji Telegraficznej przyjmuje L'4}, miejst.'ll w Lodsz.i óbl\vi~
we ogłoszenia, dla ".110NITORA POLSKIEGO"
~,Dzr&"NIKA URZĘDO\VEGO MIN. SKARBU"""
1\1szystkiehinnych wydawnictw unędo'\\-yoo .
DROBNE OGŁOS~BNlA.
o zagubionych dakumentam-!:. I,najĄCc się . ~e
w "Dziemlfku Unędowym \V()jew~a J:B'.ie~
go" lub ,y "Monitorze Polskim'" prlfjmowane SCl
tylko w wydtliale ogłoszeń PolslU.j Agencji ....
legrafioznej w IAki.

I
.,lIIo••

~ł

6f}

Łódź!

Dro~n8 n~łosIRnja

• ~Oszozlłdno6Gi• •e w Dola.1'·~ch'
'mJIWt:b' walutadl o1K7C~f 2.wrotn.te w Dolarach i

i.

~

Pol ska Agancla TBt8gr~rłelOtt

~OM(ełE Ił' 50

ogr. odp..
EWIDDi8llcka Ir.

......'.k'.talO. .ob

w~ystkSch

m~ję

a

RYMARSKIE:

Jezieiski, Pabjanicka Szosa

Do

Łud
Spbłdalełni. Z

\V·

PIEKARNIE:
Kruczkowski t ,Sierakowskiego 27.
Dobrzyniak, Pabjanicka 'Sżosa 28.
,Zawadzki, Nawrot 44.
ZAKŁADY KOWALSKIE.
B=:cia Kędżierscy, Kilińskiego 94.
Wróblewski, Radwańska fo.

.J!I< F .. Ltczma:r" Przemysłowa 4,

.

ZAKŁAD ROWEROWY~

PRACOWNIA OBUWIA;
Szub ski , Sokoła 5,:
MAGAZYN OBUWIA.
Sumera, Nawrot '19.
Cieplucha., 'rVysoka 26..
Zieliński, Rzgowska 12.
Grędziński, PiotrkO'wska 53.
F· "Tomaszewski, Skwerowa 10.

t

,

- - - - - -......

..

pi.zu~ po
pfl1l'llll'Rie (orlograf1eżnle): ue s..

Polek 'Powinien

cia' sił; .. ręCl • li.fowaia' 'liols&iej
pilo.nł.. .KlIray buchalteryj.e
p.rof. SeJaułęwlcxa. Warasawa.
ZOi'awia fi Z!ldajcie· pro.pułów

1783-0

. "pr••dIL
SEM1NARJUM NAVCZYCIELSKlE
Z PRAWAMI PANSTWOWEMI

.'

~

g

Heleny Cb ol e wieki e.1
PI_ko.ska 120.

Egzaminy wstępne rozpoc'%ną się dnia 30 sierpnia r ..b.. o godz.. 11. Początek roku szk.. l września
,Zapis.y 00 ) 4 lipca 'między 9-tll a 2"ą i oel l sierpnia
JDięd% lO-tę,.11

2..ą..

Córki· urzędników państwowych oraz kolejuAY
•. i tnmwajarzy dopłacają tylko 15 zł. miesięcznie.

"I li....
Al Al

1&

M J! B L E D,wa.,
ł.6łka

metalo.e

NaJtaftleJ ł ~aJlepłeJ kupił! mot,ul

at: WJ. Romłuowakleao Plotrko••1Ia U6 I pt~tro front tel. if-61

1525-0

s poko'em i
Sklep
sput\dam
.

wiadomo'ć

niowa~łgm.l

kuchRią

Polud·

pię Oł_rty s mer"ką

i

oUlroznoszenia
ebDi [bloBtJ

do

gRlet

Zgłaszać aiędo ....Rozwoju·

C161-2
~ otr~ebny .chłopiec

szafę

1:egar Sienkj~wicra 59 m. 42of!
cyna -rpi~tro' H w~l!ch
3138-4
.~..

%ebniltoh!.r2e budowtani i
P
stelmaeh
Popnecs
nll 11 przy RsgowskiaJ

ce:tił\

.. sprzedam . krEdens
Ok._fas,'"Q!', teotoma
tremo,

'Al ,Ii' h {kle
A WYPŁATĘl
d.malda

i do apną*

wiadomo!ć

3130-1

nę, ga~der()bę, łóżka,

PQ5y~kl

0 tr

otorek,. do l'oweru,utJwany ku

M

na

Lipowa 41 F .. ma .• Odo}"
3154-1

~15~-1

pod lilA•. 93."

hłopiec

C łania pou-.rkiwany Zgłóuenia

terminu
28 p. Stn.
Keniowakich 41 Prcia.
1148-1

r

Zakład ślusal'8ki

lO

. Cotr~.bna ~dolna

bufdowa Re.
taulaqaZachodnia' P\l'. 11 sa..
ras
'3144--~
d

Ele ,ali."

ptaREcse

welnlime 'towary )la ~alta l' fuhuie

pot!:nbny do t6rmiJ...
Cb10Piec
Orla
StoluJlia

Etamina Muśliny Kretony .. olaca,
Leon. Hl4hll\fi.~A K~~ltie~o 4ł

P

CJ'ep... te~c:hiJlc Jedwahna fo~eJhlt.
:'.'c

'..

te'j1-0

Jd.e obuwie
. na wyptate Plotr1:oUb,tOf".Y'm.~,łJ,"iełd&me.
1n li. i
1152-;'-:'
t

'.nf~tl'y

wałca31u.-i

2ł

etl'~u.bna

~13Q-l

prasowac.zka od .ar.~
GrahoWll Nr.. 23 pralnia
.
..
~14J--3

l

. Chlopiec potl'nbny , lo' ".tolaua
na pralttykę ul. Gdańslta N2105
3:14
, ·-2 ,'"",.-r

-,.--.;.....--
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