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,Oświadczyn, że' grupę

:Viglien'trzeba :.1YętW.e
porost~'Vić~ jej traJgio~nym . loąom _o.ńe,:~ni6

uda' się w, ~ajbliiszych dniach uWolnić ją ~
~odów. Wylądowanie samolotu zdaje się);>yć
obecnie zupełnie wykluczone. '
'~','

"Berlin 12 lipca. (tel

Ostatni komunikat

wł.)

grupy \Viglieri

brzIniał: "Stra~l~~myodwa~~' Rozp~~~' w~ra
St8. Prosimy

wasgw~łtownie. ~ pomoc".

" Wedle "New York Herald".' okręt
;';.Citta, di Milano" ,otr~y~aJ polecenie od
włoskiego ministerstwa _niar:xnarlcililirwią~a.::

nl~ kontaktu z ,grupą Viglieri oraz' nadania
tej grupie następującej - 'depeszy radjoweJ':
"Spróbujcie szczęścia i r'atuj<?-ie się wł'asnet;t
mi siłami w' łodziaoh 'ka~czukowych, ,które~
mi, rozporządzaCie bez "dalszego czekaniana
samolot". Załoga 'ła.macza."l-odów ,,Krasin" 'a,
z.drugiej strony ęzwedzki: pułk.-' Tomoorgh

Mimo strasznego losu,' jaki Pt2ypMłi 'W
udziale członkom wypraWy', gen; 'NQbrł~ó
do Bieg~ Północnego,' wśród·:: ba$:CZy
krain arktycznych nie osłabła chęć,POl1i~ie1'
rua wszelkich trudów, a nawet złożenia >ży;
,cia; dla ~piśania białych jeszcze
bit· ś~
słym opisem, tych krain,;.
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Przepiękny film o' b ohaterskiej walce' dwu fregat z burzą. falami i milo ..
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"POLPRESS..
,~.' i
~ dniu :.wczorajszym
administracja
przędzalni" Towaa-zystwa Akcyjnego
wyr~
bQW' M~e1nianych l. K. Poznańsld przy ul;
,~rodo.weJ 17 podała do wiadomości robot~
lIik6w, te oDniżaniek.tóre stawki obowiązują
,eegooonnika, zbyt. wysokie w stosunku do.
~~k~płaąonych VI innych
przędzalniach
łódzkich. : PO'wyższe postanowienie admini~
,$tracji fabryki wywołałO' .ogromne wzburze::
.' lJ;ięWśr6d robotników, którzy jednomyślnie
'JŃ liczbie 1500 osób porzucili pracę, zwraca::
j~c się z prośbą o in.terwencjęrlo związku,
. byskomunikowal się z insp. pracy p. Wy::'
żykowskim, który wydelegował na miejsce
zatargU •p' inspektora' . Niepolko jczyckiego.
Zwołane zostało rÓwnież' posiedzenie dy~k~
. cji Jirmyw celu naradzenia się (rutd zaję:::
,ciem stanowiska wobec żądań rqbotniczych.
Dyrekcja fkmy wobec niespodziewa~
~ wybuchu strajku,' zebrała się.
konfe
'-rencję,w której wzięli udział
dyrektorzy
.Katzdmierz Poznański, Wolczyński i Hoff~
, tntln•. Strajkujący robotnicy nie opuszczali te
renu fabrycznego i zwartą ławą zalegli pOti
:dw6rze przed budynkiem, w którym mieści
.silędyrekcja, czekając na wynik konferencji
dyrektorów" Zgórą tysiąc osób czekało rut
p(JdwóTżu mś czterysta' w ogrornnej ,viększo
)ci kobiety zaleglo schody i lokal
adminl:::
rtiStmcjL Robot. podburzani, jak stwierdzo~
00, ponad wszelką wątpliwość; przez elemen
ty wywrótowe, przyjęli postawę bardzo gro~
':źnt\ i .oświadczyli, że żadnego z dyrektoró,v
ttiewypuszczą' z lokalu dyrekcji, jeśli zarzą:t
OZenie'w sprawie obniżenia
cennika plac
nie' zostanie anulowane.
I
ł Konferencja dyrektorow skonczyla się'
o gooz. ~ej po pÓf.udniu i nie dala.rezultaf
;·tu przychylnego .dla robotn~ów.
Gdy. delegaci robotników powiadomi~
li o tern tłum, stała się rzecz strasz:na. p~
burzana prZez elementy wywrotowe masa
wtargnęła do lokalu dyrekcji firmy i przy~
.. stąpiła do· demolowania lokalu, porozbijano
wszystkie sprzęty,
powybiJano wszystkie
szyby, poprzecinano przewodniki telefoni~
" li..'

na

zaburzeń obniżenie·

.
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JE;..Wyro

\l.

l' ,proszki ~~·n~s:z:ego
na eży· przy Kupnie ta

1cowych' wyrażlieakcentownć
i .••'dać tylko

ORYGiNALNYCH

plOs:d:ÓW Z .. Kogutkiem ~
nyeh od ł. at trzydxier.tu
tri

-_.

:

1)$

I

·1

stawek

~n~.· Następnie rozwydrź·ony tłum rzucił

się

na Dyr. Hoffmana! począł go bit w okrut.::
ny sposób, przyczenl któryś z
robotników
zranił go ciężkó' czółenkielnw . głowę.
N a śkutek rozpaczli\vych krzyków' o
pomoc Dyr. Hoffn1ana wbiegł do pokoju
Dyr· Wolczyński, który widząc p. Hoffma~
na, zalewającego się krwią i bitego przez
tłum,.rzucil mu się na ratunek 'w tejże sa~
mej chw,ili został powalony na ziemię i do~
tkliwie pobity.
Rozwścieczony tłum Vi dalszym cL."gu
prowadził .swą ·niszczycielską robotę gdy na~
raz rozległ' się na podwórzu tętent
kopyt
końskich, to, przybyła na .miejsce zaalarmo:;
wwaprzez' kogoś policja
konna w liczbie
kilkudziesięciu posterunkowych·z Komendan
·'temmiastap.Nadkomisarzem. Izydorczy:::
kiem na czele, wślad za policj'ą konuą,przy::
były samochody z rezerwą policji pieszej.
tłumu
. Na widok policji wściekłość
,wzmogła się do maksimum, rozległy si,ę·o:;
krzyki, bić poIlcję; jednocześnie na poIlcjan
tów posypał się grad pocisków
w postaci
kamieni, części sprzęt6w, suszek, kałamarzy
i ksiąg handlowych.
"aR~mm~

Podofi~er V/y Eadził W

..

wcz.or,aj stras·zny wy]padek:
Kilku żOłnierzy i pod.ofi'cer6rw wioOlZło z aTsew
na$U .na plEllC 6wiczen 500 grranatów ręc.znYlCh w skr~y
llf.aeh, umiesrezonych na wozie.
W pewnym momencie kapral' Władysłruw
Słupk<> OOJpalit papi:erosa i

plon~C'a, za,pałkę

skrzynie z granatami. VI

ch~vilę
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gcw S~e;rniewi'cach \~stanie ci~tm. 'Zan.ct~,
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r<{'Zltrzaskany wóz.. Obok lę0eH eięż;kO rarinrlla1l81
. Sl'QIpko, katp'l'Al Józ.ef Ta~~wa.ńBki f s~er~Ó~iec':~
mitr TymoszczfUk()tl'8Jz2 koni~.,
. "':':;;~/i
Ranny.ch przewie;ziol1<) do szpitalawoj$k~

wyaarzył' się

Hi

ZDy

iłv li tRtor paść m~e'li ofia,rą
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Madryt 12 lipca.
hiszpallski ogłosił 'wczoraj poż~
nym .,vieczorem KOfnunikat, który podi' ie, iż
władze policyjne wpadlyna trop
nvwego
spisku.
.~
Zdołano stwie'rdzić, że spjskowcy pla:;
nowali dokonanie zamachu na króla iPrlnl0
de Riveręi'w.dniu 18 lipca w .czasie poświę~
cenia kolei .tran,~pireriejskiej.
W Madrycie, Barcelonie, oraz Sarago~
Rząd

c.•

BISK~

v/ych

rozległ się ÓgiuSilajaJcy huk:
GdIy na" miejsce . p!~ł.ihYii ofie~rerWie:" U:ł~!i
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W rezultacie tego a~hku został" cięZ&Q
ranny w'skroń postertll1kowyrezerwYPłe
szef Zygm. Bajer:'oraz "posterunkowy 'pótitrji
kOllI1ejJan' Zydkiewicz, 'który uległ·wybiciu.
kości łokciowej. Dzięki ty~o zimnej'ktwr: i
htkfowi p.' Nadkom- I~ydofczylia nied6ś'~Q
do rozlewu krW11po: pewnym 'czasie"sytiła,
cja. została opanoWana,' poczem policja śleds
c~a .przystąpiła d~. 'aresź'Łówania . O~qbników,
którzy podżegali trUp): t6botniczy· do kr.W8$
ekscesów. Aresi!owani: R·" D'9n1h:ił~~
(Szopena 36) i StanislawaTob,iańsb (Zg~
ska ,76). Dalszep~zesłqc!riwanja_trwają.P·~~
widywane są jes~ę4ę. dalsze a;r.e~~tQW~,.~:
'W międzyczas~~z~}yez,~~no;, pogQb
wie ratunkowe mi~js~ie, które ·udzieliło ~
mocy 4S~let~ .. Rudolfowi .;Ht)ffrn~no.wif.' iAUl.
Gdabska, 43- c, iózefo\vt .···\VdlczyńSki~iiru~ żarn.
Konstantyno:wska,·~ 15 i' :...'. policjantom 3Q:;let.
Zygmlmtowi Bajerowi zam.w Helen6w~u i
19~1et. Janowi Żydkie\Vic~o"Yi, Kaliśka. 8.p~
rektorów Hoffmatia i ~. ;Wolczyńskiego .prze,:~
wieziono samochOdami prywatnemi .d<> ~.
mu, zaś rannych :policj antć",': auto POlicyj'lle:.'
'przewiózło do koszar re~,erwy pólicji
prz~
1f1. żeromskiego 88. ."
. . . . ' ':','~:\

powietrze, wóz z

Na terenie kosTiwr18 p.p: w ·Skierniewica.c.J:l
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Z qkazji UI"O'CzystOŚlCi święta' pułko.wego

zamaehu ..

ssie dokonano około l00··aresztowaft.
Komunikat ···zaznacza,. że wsz.yscy spi,
skowcy, hez'względu' na ich urzędowe s*aD.O
wisko, będą pociągnięci do sUr'o\vej od~
dzialności. Ostatnie z d a.ni e \"\rywolało W' opinjiniezwykle .wrtzenie~ ponieważ· WllO$;4 z
niego, że
spisek:· zamieszane lnuszą ·,bYć
również wysoko postawione osobistości ! .'~
świata wOJskowego. i politycznego. , .
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O. smutnych tych obrzędach zawiadamia rodz inę p:rzyjaciół
legów i %najomych pozostała w smutku
"
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6%. ~~~; p're{njQ!\V~ dolarowa &1}i;
t" lronwwayjDl\' §1i~łlU~. ~. W,jQWa 10400
tri 1'18,~); 5'% po~ltt;>~ęj:~~ł\ końwersyjna 61,90;
8% l.z Banku' :~~~f~:' .9ł,OO (zł 161,68);
.' ~" LZ Baliku rPl~;~ ~" (zł, 161,68); T%LZ
~e .d,. lu.S4.,OO (mI ?~';; ..;::.:~%LZ ziąnskie ,
52,65,; 8% ~ ~~u Wąr~i~/72%; 10% lll· Sio
dłec 77'00;- 8% obl~' .~~p;·Banku g~: kra
jow: ~,OQ' (zł 161,6ęH6~ 01il)jg; VI poż~ .1ronw. m:
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" .."Bank. h~1~·li1~;
. 4'*: ~ Polski

176,00;:
m~; BRok zac1lQdrrl! )"Oó~c Slpiess 160,00;. Siła
i $wi·attło . 154 i półlW~. '.Y~.. f~: cukru
oo.OO;Węgie1 ~0();c~~ł'4 '3Z~; <;eii~'.. 46 i
pa; M~.zejów4.2~f }S:lOi"l>Un ~QO; Ostrowieckie
serja' B I-sza 'em:' ~,;'~~iSJ.&;®t Słanwho.wlce
56,00; Zruwieroie' 27,W; ·ttiUc~7,lÓ. -. '.'

TendQllC~ ~~jł' :,~:' Ilięj~0!4~ ,,~.:.

3-CIAltfd.&~ ~ 'f1I1:~.~;
" -

80,000 Id .•Dr. ~~';.;::

-

~

;

-e;

I

$000 zł nr. 65łłą~'

&'O(l() d ń-ry~'~61"'i~: ':;
1,000 TA 1l-ry:. :ą0Q55,1~
500 zł n-ry~-'49181575ą:8~ 153741 l028pf,
400 zln':'ry:: ~,~ . 803S1 98616 1&00

-'{~.,

.....

~~."

..'

zł. n-ry;' ~1~3>a'167i~0922,lM81

2/T)77 30791

8562 .1000 44179. t6S6O 73i65,1&i05·7892781~ 83919

92Óo3 11~ 122224~1,~9tUl:i35,~~gł13M92.114956 122324

135189
.1~ ·1"35i89~'1.~7
153750.
... " .
- ... "": ·145450
., ...
250 U na 11-1'1';' ~- a95Q 2979 -5783 .5928' 8275
8t189. 9293 1174r(1.127551'232··Ji~ ~ 2S332 29930

l29600
.

.

.,"

29944 30038 31185 31236

40

3ez96·'3660037804

&1208

42{)59

'42251 M114 44548' 44678 45477: ~706 4576r 47706 .48036
879 ~1 .493765132f ,51729' .~/55{SO~ .S1ł73
61853 62306 63169 64107 6'1233 71~ 71441724.ąO 75080
88074 88606 89343 900299021't90853 91834 92672 93557
9'030 90330 ~ 101434 '1()1728,1~ 105318 103005
106260 tl08252 108575 108958109411 lt0690 111709
11SS86 113432 116858 117580 :'118436 11~7 119916
_
125412 1Ż72ffi 131712 .181931 133571 l342S3
1S5677 136808 1~ 138270 140558 111886' 142290
lł2ł-OO 1~1248 148902 149525 _ 150405 153243 153890
lM609 154633 15ł6U.

T
PO UKONCZENIU, KlJltACJl - NA

ZJAZD. A PO NiM..- ZNQWU
NA

KURACJĘ.
Warszawa·12.1i~

. W zwiąZkU ~ ehwilowem ząniechaniem.
podróży Marszalka Piłsudskiego do Rumlli
nji w .kołach p<)lityczp-ych rozpow~echnialll
no różne pogłoski. Dowiadujemy się J Da"
rodajnego źródła, ie Marszałek Pilsudśki' po
dróżv do Rumunji nie zaniechał, że.. uda się

tam "na kurację· po ,jeździe legjonistóww
\Vilnie dnia 12 sierpnia-

ko..

•

Zona; córk a i syn.

poszu i nin

~t.

,

I

1928 r. przeiywszy lat.63
Wyptctw?dzenie drogich nam zwłok na stary Cmentarz Katolicki
odbęd~ę .j~ ... dn. 13-Vll piątek o godzinie 5 po pot z kaplicy szpi.tala·
EwangielickieS9 (Północna 42).
.
NahQi~stwo żałobne za duszę zmarłego odprawionehędzie w
sobotę. w kośeiele św ~ Krzyża 4) godzinie 10 rano.
.

;Wiedeń

~.tnleh

Elek~rownj

PO dlu"teh. i~ięikich cierpieniaehzmal'ł 11 ..Vll

171,7~

46,70
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Qboyeh.

ntrre luji.40
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, BU ostatnich mi€:sięcy prz€1>rowadlZonQ najbalrdd.eJ
.
n":C%O-raj rozpoczął ~ę mOlWU sensaeyjny pro
s:ooz.eg6łOl\Voą rew.i.z.ję siedmioil\Jrotnie j .z84W\S1ze bez ta..es ~r.zeeiw k(l;em wszedikim in.iyniea-olll, pr(l;oo
dnJ3.ch pozytywnyl'Jh rezultarow.
~t.a.'Wiicielom fimn
"Alfa, Larwal" i ,;Diaibolo SepePomewarż rewizje takie poza
prIZlykróŚCiamł
rator'~. Akt oskarżenia zarzuca inżynierom ora·z
natury: moralnej dla zarządu firm!y, która - Ut~ata.
8-lliilu uł'lzędmikom. ~owiecldego trustu handlo'We~o,
się m podl€!jrz0 1 1.'Hlą o n,j,elojalność, ;~rowa;q.ża' du'
że dokonywali wespół sabotażu SOiWiieckich
urzą
zy zan::tl.ęt w JF;',· ,; o:raz osłabia autQirytet. dyre.kJt~
Clzeń, te brali. ła.pówki od zagranicy i Z<1radJzali
rów i majSt1irów, oCLbijajcą się ujemnietalc na pro·
tajemnree bąnd!OIWe i pr,zemysiłowe sawieekie zagra
dukcj~, jak ina OId!n.oaz.eni'1l si~ robOttnik6w. 'do, wIa..
niicw prżez co ~oni6sł ~wame szk~ skarb ~ań (llzy fa!brye.znej.
~
stwa sowieckiego.
Moskwa 12-7(ww) )
Moskwa 12-7 (SIW):
ITasa sawieeka usillUje wyloo!r:7.ystać .p!,o,Ce5.
.
J'edID.t\z naj~atniejsz,ych bol~k przedsię
reprezentantów firm sz;w:edzkie~ dim.ał'aj4'Cychne
bi<Jrstw oreyeh, z.ne.jdJujf\!CYlC'h się na! 0Ibszal'ze Ro
terenie SSSR., a mianOfWiide inż~rów Okołsz~
s-ji SQlWiecikiej, są lt.c.zne re'\Y'Wz.jc, dJoikonywane w
na, Orłowa i M'RItwiejewaJ którzy 'są p1'IZedls>t a wici&i
p<:MlfZukiwaniu za oL",ja.wami kontrre'W'olucyji gospo
lami firmy "Alfa Laval" i kilku iIllIliYch;. oraą
'~ej. R9WIi!zje te ni.e pomijają nlłlwat najpoważ
inżyniera niem&ecldegoj' Bartscha, dla ~dow(}.dnie..
niejS\'Ziych koncesji zagranic.znych.
nia, jakie szkody przynosi s01wie,tom t. 'JN{. kontr,

W

ciIągu

ostatnich ..dni

pr.ze.protW~Q

łliCZeg6łQW:e.

Altmana,
~81".

rewizje w zakładach Tifielllba:chera,
oratz w fabryce .wyrobów metalowyJOh
w

W zakładach pr.ze1D1;y&owyoo Hamera w ~-

, PODROŻP· PREZYDENTA.
Włocławek 12
dniu wczQrajsżym.

lipca (pat).
W
Pan Prezydent
Rzeczypospolitej w towarzystwie p. ministra
Niezabytowskiego l całego orszaku to warzy:::
szącego mu do \Varszawy zwied~ił wszyś~
Ide tereny C.T.R. leżące na szlaku jego ~
drólYt a znajduj 'lee si~po prawej
strome
\Visły,
-

WYJ.A,ZDY P. BARTLA·
, Warszawa 12 lipca..
Prezes Rady Mihlst'rów prof. Bartel
wyjechał' wczoraj wieczorem do Krakowa, ce
lem zas~gnięcia porady u swego lekarza.
Następnie premjer udaje się do Lwowa, aby
wziąć udział w jury
rozstrzygającem kon::
kurs na budowę gmachu .bibljoteki dla p~
litęchniki \varszawskiej., Ze Lwowa premjer
wra.ca do Warszawy, pociem kolo 20 bm.
wyjeżdża na urlop kuracyjny, prawdopodob:::
nie do południowej Francji.
DOKOŁA

ROKOWAN

HANDLOWYCH
Z NIEPtiCAMI.
Berlin lI" lipca (tel. wl.)
W kołach rządowych dokończono przy
gotowania do podjęcia rokowań handl~

r~wOlJU;cj~

.i~

gK)Spooareza:

Proces ten ma

być

nowym krokIem. na, '(iIro4
dtz.edo osta1teOZlIlej likv,.idt. ji kontrrewoh.łcji g~spO'"
(}a~ej i wytępienia wszystkich
czynniKÓW, k~,
re system kontrrewolucji Ś1tOsują.

wych z Polską.b1inister Hermes, który p()j
zostaje nadal śzefem delegacji niemit;~ckiej
opracował WytyCZll€, zmierzające do uzysk.
nia pewnych ustępstw poi skich , w sprawi(?
osiedlenia i ustawy' o
ochronIe stre!y gra-nicznej:
{

\

W NORWEGJl RZADKOŚĆ, U NA.S .
CHLEB POWSZEDNI.
Oslo 12 lipca. .
W Oslo toczy się jedyny w swoim ro
dzaju proces między strajkującymi robotni.kami budowlanymi a Związkiem pracodaw&
ców, którzy domagają się od związków zawodowych pokrycia szkód spowodowanych
'
strUJ"Idem.
" !..
l

WALKI w MEKSYKU.

~

11

'

••. -,ł

Wojna cywilna; w Meksykurqagorz,ala na
nOlWo. Powstańcy porwali' w okolicy' PaJ!l7i~uaro ~
sla. '00 parlamentu' i jego' bm~ .'którzy: ~ta:liP~
wieszsni na słupie telegrafdlcz.nym. Równi>eż bUl'
mistrz mi!fłsta Taca.nbaro zostal jiamord!orwal11f·
przez pQ;wstanców. W okOliCy Guanajato doszło M
knvawej pOltyczki. po ohu stronach jest d!Uż.'O -

l>itY'Ch i ranny~

~.1

....~

-""

.....

"

l

Nr. 19'1

omedia
o

pr cesie

jednak chęci
przewodniczącego· sądu, przemysł, niemiecki
z{)sta.ł w czasie przewodu sądowego gruntow
nie skompromitowany.
Amba.sador p. Brockdorft:=Rantzau try
umfuje, sąd bowiem uwolnił całkowicie
trzech oskarżonych Niemców od winy i ka~
xy. Niech nikt jednak nie wymaga od ludzi
ze zdrowym rozsądkiem, by, po pierwotnym

l'l1imo najszczerszych

'zos,titł Skazany na rok więzienia;. jednak ~

·o~

szachtyńskim.

kiego.

~miczną \v Zagłębiu Donie.clciem skoń~
ezyłl:łi:ę szCzęśliwie dla t~zech oskarżonych
pb9'wateli nieIhieckich. Dwaj z nich, inzynie
rO\V1c;;Otto i Mayer, zostali całkowicie unie::
~nni~rii, trzeci zaś me·chanik Rad stieb er '

.

OWIec le

Sądu .~

yr ,ku

"Mosldewski proces' o k9ntrre~oIucję e~

..

,.

akcie oskarżenia, dowodzącynl, iż Niem~y 1łr..;
głównymi inicjatoralni akcji szkodnictwa;
następnie po dowodach tak ,obciij2ają~1*
firmy niemieckie, wierzyli nadal W sprawiłf!
dliwość sądów sowieckich.
~.
Na tle całkowitego .uwolnienia tr·
obywateli niemieckich y trzeba bardzo L~,.,...,..,.~
nie odnosić się do rzekomo stwierdzonej
ny 53 obywateli sowieckich.
.

li

r~','tę zawiesz9no mu.
.
Tenlagodny wyrok pozostanie niewąt:::
, pHwie na zawsze jedną z tajemnic całego pro
cęsu szachtińskiego, który winien p~~ejść do
SEf'Y#S
e
hi!&torJi sądownictwa, jako proces pełen nie:;'.
~jaSnionych tajemnic i zagadekt których żró
(Ila ukryte są' głęboko w najbardziej tajnych
ttktacn' wszechmocnej na terenie sowieckiem
Prezydflnta i
snosób:jego
:,orgapizacji ',G.P.U.
•';;: Jeśli wyrok ten poro\vnany z losamI
EWENTUALNOść NOWYCH WYBORÓW NA JESIENi..
;S3 oskarzonych ,obywateliso:wieckich, z któl=
Według informacji z kól klubu B. B.
gdyby projekt ten nie zyska! '\v Sejnlie ,.nie.~'
;l'ycn obecnie aż jedenastu Skazano, na śmierć,
prąjekt zmian konstytucji jest już opracowa zbędnej większości, rząd jednakże będzie' ~./L;
:to 'każdego ustanowić musi ta dzhvna' zmia::
ny.§· Dotyczy on przedewSlzystkiem uprawP silował wprowadzić go \v życie, rozwiązują~~i
-na;~ j~:a dokonała się w ciągu ,40, dni pro:
',cesu. w· stosunku do trzech obcokrajowc6w: nień Prezydenta, a także sposobu 'wyboru obecny Sejm i zRrządzając na jesieni n9Włl~;'
Pr:recie~ pamiętamy wszyscy" iż genezą pro~ , Prezydenta Rzplitej. Inne kwest je nie są w wybory dla rozstrzygnięcia sporu m:ędzy rz~
dem i izbą przez głoso,wĄnie powszoohneeesu. szachtińskiego było' właśnie oskarżenie projekcie powiedziane.
,W
kolach
socjalistycznych
mówią, że
speejalistow: cudzoziemcÓw, o sabotaż~ono
.miczny, 'j działa.nie na szkodę przemysłu rosyj
Mole ten sj~ uda..
:skiego. 9uZ Jea~a1< po przeprowądzeniu piet
~O!'Wego, 'Sk<htwa czterech',' wypuszczo.~
no rur wo1nOś6 i, pozwolono" im . opuśąić gr~
,nice, Związku Sowieckiego, wzam:ian zas' are~
siłowane 53 in'~ynierow, i nlechanik'"Ó"w R~
~~. Mimo, oburzenia 'opinJi niemieckiej i mI'
Rr6cz majorów Kubali i IdJzikowskiego, któmil. \Vecl.:luK wJadomości, 'które 'pooaje prasaame'IiiO' k.iłkak:rotnej interwencji amhasadora nie l'lzyrzekQIDO- ladaclrwila wyruszyć mają na apara- ryk'ailska k a:t5ita:nowi Kowal.cżykoWi tow!trt;yłŚzyć bfi
'~ldego'w Moskwie zastosowano wobec a:::
cie "Mar&załek PiisluJdski" aby' p'rzele~ieć z EUiropy
dizie pilot Po.lskiej Linji L'GItni.&.Lej . ,;Aerot.lot" p .
.'~towanych 'NieIl1.cOW 'ja.knajsurowszy regi
dle· stanÓw, Zj OOrnoClzonycłi, pI'!Ziy gotowuj e ~ię róW\Vlodizimierz Klisz, który w czaśie :wOjny z bo-lsze.
I.~, ~ ·dopuszczono przez długi ,dkres' urzęd nież d'Oł lotu wansatlantyckie.go kapitan Adam Kówikrumi w)"ł'ótnił się nieustraszo.ną OOWa3ą' jako ję..
i'mkal amt5asadydo odwiedzenia 3JresztoWtt:: , wale'Z!yk. Lot ten jest prywatną imlPrClZ,~ fina.nsCY\va-·
den z lotników Shłl\Vnej am.erykiai..skiej dardy i,DYcH I 'mpoWiiaC1ano na praWo i lewo, iź are ~ przez Polonję amerykańską i cies,zy się ogf'o- mienia Tadeus'za Kościuszki.
'sitQwam Niemcy ~'gtównymi winowajcami. mnem. poIW'od2ehiem śród nasZ/yen rodaków za oceKomitet p,rzelotu' kapitaiIu', A. K()WalcfZYK.a
.' "'!Me f.uZ' wkióftce. po rozpoczęciu same~ anem. Zamówienie na samolot dJ1a ka,pitana KO'\'V'al- do którego, naleiŻą na}c,2;;ynnie-jsj bzłt}nkowł~ POlo:i ~ procesu, uznano
za wskazane zł'agod~ć C7yka jm zostaw dokonane w finmie Capro.ni w nji:am.,lEllt'ykańskiej ~JZtwija nadz\\'yczUj energiClZf1~
Medjolanle, słynącej ~a OOf:y św.iat jako jedna '2.
,~ wslóifek' aresifowafl na'pręze!lJie sto~
ak.cję'We wsz.ystkic.h '\'V'iękSłzytch środow1s'kooh, .-;fA.
: ~ów między "SowietamI i Niemcami. Z Da.jlepsiZY;oo wytwórni aeroplanów. Samolot ten z;a skieh w Stanach Zjednoca.onycil. Polacy .aroerykań-'yj
opatr.zony ~ei w w.zy IDOltory "Gnomo. - Jupiter"
scy nie ~pią, pieniędZy i' jUi'l; v"-krót~e lot zostaaW,;o~
i. uśt ~ miaroaafnycIi przedstawicie
! fi ~, pp. Katinina: I RylCowa,
opm:= 600 :m? 0I'8IZ' zbi{)['1liki na benzynę mog-BJce pomieś całkowicIe sfinansowany.
nja, PuhIkzna' oowi.edziaiaJ Bię, 're firmy me~ cić '~ ~~~ '00 pr.zel-ccsnie okolo 60QQ
mieckie, .zainferespwane' w aosta.wacn do Ro~
I

t

Roz8zerzenieupra.w:a5ell

•

I

wyboru*,

nowy

ł

tl nIci.

t

I

f

'~nie6rałymOnego udziału

w:

akcji szkod~
ze
SW'ydŃ "obsIfulunKO'w W sposOo niena:ganny i
Ile, nie wolno czynić je odpowiedzialnemi za:
Dictwa,

i

ze

firmy

te

wywiązywały się

~tępstwai poszczegoJnycłi

..

inZynieiów nie'

"m!eadcli

.. ,
' .
0s'fatrZeID: fjeartaIi Nieim!cy'~,Jalli

:Po/dlCzaS w()ijny z.nis2lCz.yli Nie\lllJC'y - międlz.y
,..aneirD!l: 1;aikż;e sl-ynn.ą i \vspaIDałą bihljotekę uniwer

;

ro'w'~

sy;Łetll btoliekie1O w LO!wanj1Uln (Louvain Belgja). Odll:rudO!Wanie wS2<ystkieh z.nisz-cz.onytch miejs:co
.woścl i ~ by&o ~em naooYlf, cdęzkiem <.tła
male3 BelgJi
2Jn3Jle:l;li się jednak
- . SIZloohetni' AmerykanIe
(lromitet Hoover'ai rund'rucja Carne:gle'go), którzy
zebraW 25b000,000 f.ran.ków ~l:gijskłdh .,m1' c!dlbooowmrl~ pięknej bibljotekii. KierawniiCtv;o lmd10iwy 0bjął amerylm.ńlski, ittlŻynier WhltIfey Wm'ren, który
p<>, ukon'C:oomu d2tela UlIDieścil: nad wielką DrMllą
bi;bljoteki n-atPis:

~ i Rosjanie, ~awa1i,ie takie firmy ni~
~ jak, ~.EjGw~ oraz Knapp Świadomie
,'CJosta:.rczały; wybrakowanych maszyn, Ze stal'll
c

.

re' i, koropletme' Zltrlyte, po pOw1erzcno'VV"'1Iem
()dnowieniu, sprzedawano. Jako zupełnie nowe,
'Ze sprowadzone Z Niemiec maszyny po bax~
Gzo ki6tk:iem: uiyciu psuły się i były zg~
ła: ~tecznte.' przez te zeznanjla wprOW3$
, OzaH' w·, niebywała zakłopafanie zarówno
~rzewodnkzą'Cego sąau, j1ik i ,naczelnego pro
kuraftOm, kfÓTZy niej~dn()krotnile przeryWali
!

tebrani~ mowi~c,ie oskarżeni odbiegają

.tematu i

opowiadają

od

razes

o rzeczach; które nie na

t ., 00',
.
, :~ " procestl.
.
" ' "' Jest, rzeczą ''j:asną,

,

~~e

to 'gilotynowanie .

że'.l)!u15 szłQ na rozka.z zgory,

czyli innem i
:sroiWy, że rząd sowiecki złożył "wobec p.Brock
aorl:::Rantzaua oświadczenie, ,iż nie dopuści
do skooJ.promitowania' ,:p~ys111 niemiec-

"'

Furore tentonioo· deruta
..•~~~~~
Dano americano restituta..
,-/<~§i!
Znaczy t'Oł: Szalem niemieckim 2llYI.:J.rzQna, ~tr·
rem amerykańskim od!bu.dowana.
' '.;'~f~
O ten napis rOzgorzała wa.lka ,;pa.c~9F'
na". ZwooenniiCY Niemiec i paeyfiści europejŚcy i~4,.
m~kańscy żądają usunięcia tegona.pisu. Ń~
miast budo'W'TIi:czy ,Warren broni go i nie pozwałl",;
usunąć, p.owo'htjąc się 00. 'w'olęz.marlego '~yn.r}'
wyrazliłswojązgo&ę
na jega 'łJ!:.'~.

Meil"cier'a, który

mieszczenie.
Jak się ten spór

•
• Jaz

tli' sutannłe.

skoń'C

niewiadomo.

k nn.ej

!'l&RWSZY DUCHOWNY KAroUGKI CZYNNYM SPORTOWOBM..
\V Nerwem Mieście utworzony został k1Uib
JilIIIIIIy konnej, na którego czele staną! probOszcz
_
Zwió~, ,który bieme również udziaiw ćwic~e-

niac.h i popisaeh jeźdz.ieckieh.

Jest to bodaj"pieorwazy wypadek
li'czestntctwa katoUekiego dl:chpwieńs.twą

.. ~V:~WQ~'" f'~ąt'~1 ,qllHll3

Upqu.

lłr~

roi\."

""t, , # ,

" $..,

4,'

PIODY
>~, uiemieck'ich "Kultortr8 gerd " w BelgU.
. . . ... . . . .
Ci
Niemiec podczas wielkiej wojny.
;DłkumeM.

',-.

okrucieństwach

-,l;'

',~nJ\ll··~.ł. ~••J {J\1tQ pie . i .~a~~;:lłilie
II.\.,.-.......t' " .. f.n 'fn~~p'M
. ~~~~,..l.,;~L,~
""b"""'''~!iv", .. ł··6, Ał;''''uelA:t1..
'" ... .,.... ~t.ony~~~,8Ą

S~W~~ l~ąh4~P~'ł\l~t~.,~1ęm~Y.' w I~~ł(fo\l..

P~Qjtłl#igji. ,~~.~~lJ;\ j~~ x:nlU1Q ł ie n.te, Ule..

_jlW~'··~~ę~·~~i.\~pU:~~'ł: ~łii~l- l',~t~~jl\ -.ł~
N.~1· ,kł\t~Qr)l:~ł .•~P~9I~l . 'gł(}J~Ątl :. :~g1V.J~e
~~ł.t,·.4ąę.Aq;~~_.~'-~!'Ył~~t1r~~~wJł~' ,~ ~~_kl~-:

\V&zYS(;j1 c.r·lWięza t z którycb niej:ee
.4 p liczył ponad lat 70J byli wolnymi strzelcami,
kt61\~y rzękomo ,ua '.rozJiąz ~~jstra spraw wewnę-'
wiepzyłlby, że

,

,"

•

,

,.

'

'\:'''1''

•.••

-

'~wołany na dzień 12 sierp'~!~. ~~ do Wilna, 'przewi-

ey st\yjęrdir.~:ą.~i~: ,;~~~orYcZIle" ,·a::"d,ost~~z
xuę bąr.lfaY?:2!l~~ię ~;~t~Y,t: :kf.f:tyeh<lap'Uś.o~li :SIę .-na.

~uje P9św~ęcer.Lie· ~zta~d-a,r.'\t ::w:i~ęń~iego Zw~ leg.ronistów,. wspÓlny 'obi~ ~polowyi uroDZystą akadrelliję z p~~em6wienie.~ M~załka Piłsudskiego. .

te~rge B-ęigji~i ~~~Q,~j ... ~~~~~h: P?4<:z~S,~\\{)-:

j~Y,~~ OtQ,. p~:ry~kł·~.,.:§'4i.t''''_~~I~za ~łumac,zenie Ilie~Yy

,ąQt~q ': s~t$~:yj~ęg~!!tokumel:lt~ ~~ojęnp~go,

który zostął Up~t~kGw,ih:y·.:I)l·ze~ -lł~mieckie, cZąSo

Pi~ ':łb~~, oau~;e'f :yii~~isc~and".

I

Dok~ent' Ów

• Zjazd

ta'! pod golem niebe~J :ra~, 'wydwny: prze~ woje-

b~:(.qęR.r.ąl~l~~t;~ poą~t ~;~~~~
Ś~~·~e-l'ęr~lnego··k.~i\t-cr~is:~a

::~~~k:=ntlt~:. 'W::::.

,

,

.

"

'

'-o

'

~

..._

" .•:_

,_ '.: • ..;

'_

k'.

tysiące

·2

viojsk ,}~.a' i!'~ęie

•

y

':._
_i.

dziaL?~' ~w: legZ?nistfuvt , trwaj~e ~~~;~~:}...;
wsta~y w·.tym roku wy:ł,~ez?ne i.·~~;~o,_~:
na j.es~,eni:
' " 'n
w Wilnie powstał . speCjalny~1iJomi~,,~.
.cia li' biskupem' Bandurskim, i woie:w~:""
wiez.em na _czele~

.zak~ti~z.y "Pi;'~~wienie' t~atru -,,~

wodę Raez~ew1cza.

......."

,:"

Spodziewane jest ~z.yjęcie· 'dla WilUll'.'_
5 tys. osób. Ohrady delegatów. pos~.

Proęram tęgorąez~glJ-: z.jaW'll legjtonist6w,.

tyc~1łY ·d~lcl.un~l.}l-~;p:I.~ie~c.~ł;;'~w kt~rYm- $ąn;lt Niem.-

.~~eg9

,.

-.

, , '~: ODB}fDZIESIĘ 12 SIERPNIA.~ ,W' WILNIE.

o

T-Yw.~i~ęxni'o.~e.ćiue:-~:Wy~h9a:zl
pa: Jaw au.tęn
-. c' : ' . '."."'" :<'" .':',
.;~".'
.

•

••• >

Zjilżt.,P(ęciU ·tYSlVCJ lBgiDniSt6-~-·!

ZT?

te~. ~ję~Ą'lL t*tk.~~fłe)~~!4':ł ,się *~ep,~fą'_~

~iP.~).;; >.,~,.it:;·'L>~· :},~'

,

trznYGh . - )ak to się jesZozedziś Opbwiad81 w ...
si ech, strzelali do wOjsk~iemiecki0h) zbli~aj~
si~ filo, ich p arafji.

wzdłu~' g"l'ani'cy

.. . .. ,o .W~Ą9.~:.'i . ~

RAIDPUŁKOWNIK~ ,~ZIł)WICKIEGO•. ~
" ,..... ". '~~f:.-.
Niezwykly raid ..kQnny odbywa' oh~ Olkieniki 'na pogranik}Zu . polslt~ .. e~'
wies:z.Q~Y:~':: :::~~::7:J'
. .
.
nie pulk.Dziewicki,insi?ek:tor kawalerji K·O~P po.,którego pnebyciu' ~ildęrowal ... :·~idł~·.
'. ·w -okrę~~l.tJiPstW~- - Ljęg~, ro'Zst.rz~rano
Korpus-~.ten m4,,,p.~~1:1ą ilość sz\yaąro~ granicy łotews~iej, . obe~e zaś~.jąuje:si"
s~~sct~ Y~~ęj!.~'.~>·r.~~j;,~'~":·:.:,,:., " '.' , .',.. o~; nąw, rozmieszczon~: prży; bataljonach na WiIeńs'zcżyźnie na gra~rcy ;SoWi~A{Oej •.
.W ~'o;kręgu' bisJt:~P.$t~.Malłnies ro~~e1~~o
wzdłuż całej gr~nicy~l*oc~o~zaohQ<:lniej.Na .
. ~oniec J;ajdu "około ók~ó1i/~'iWi·ęt~~f
inSpekcjętyQhszwadr~ówwYQral się pu~k. Trójcy .~.pr.zeci~u'granicysOW}:eckieli;;~
.. Dziewieki :-:jąk~cc,lca.~~r~stę .PJ;zystalo-. muńską spo@iewany'jest· na' poc~ąi~~L~~~~
.konnó, nie liczą~ "'śię~wCale z .tern" ..ie . prże~ ~,. ~. J~.. P~o.w.niko~ ~ Dzie~c~i~tti~: t-~w~
\Vla~e . e»t~p~fIe,: j:fiivier~ją,-:·~·wązyik.y
cież grailica tabiegn!e na :przestrzeni przesz
rzyszy również . konno jego. 14~let1it'·.syn,~.ą
onihyli, 2)upęlnię~6:~:i"
lo 2 tysięcy kil6me~ów.. .
raz'plUt~Ry'btllrŚki .~. Qdd~alu·. s~~ab~j!:ęgó" K.
.. 'OdinoŚpię~d4.,:ae~y-.;;prushiej leg~j-i. w, ~y .
.1 .. Z końcem" ,czerwca r. b. rozp'ocząl O. p.~
. .'
'
ale ~~nci' eo.:n~$t~e! =:;;
'pułk· Dziewicki swój rajd od miejscówoścl
':.' .
stał02:~bity~h,:\V,

t'erif325', f~iStrzelaliyCh, . ~n :po-

.:~:ę~~~~~~i~~l;!~T.O~~~~

'w.·:~~le-;:~~~~a;-~Lowamum. '.00b~> .•
Je71UiWW, Ditpier-reux
zóstał 'rostt..zelanY".\V. ~olt~lieY~"Tci-vueren;· .~pOfiieWaż
jąc; 'n(Jwlcl~t ~ \v-'-1.iUmńt~:' oą:

~' I"Tiy/~n~.~~~~ne~: ~o~, ~ósząee'''~lę
do wiJ'o,
Q:

.

CO." się dlzi:ałQ~ 'W'L~lUlł'Uilll.
:,:_-,.

',-

--~

~':':--.~ -~-':'--'. ~-~-"-,.',.?",.~~-~-

p.rooOswzf>wię·: z:B.u.cłi~·

'{

:

zOstali

,

,~~~-,~.;'

1'1(}~ftźela;nI.

,pr~~s~ -~'~~il.h~:~in;"~~al u~e~e }rol'
tak,: i~:Z"ll$t.,~hała mu kr~. Nastę
pnie z~~ó'mu~~~.~erż~l?-jti kolh4w szyję. ~óź
niej7i~i~.t1no'TI1ft \~ę~e:.jn~ł:i zawJ'esż{}lló' za'
2y :wpo\\i~ir~ii li f~ lł1)~u;,J.kw?strzelano". .' .'

ba. w

:~)l~pd~l

wIo

ROŚĆ "
ODD~AŁ WOJSKA PR ZYWRÓCIŁ SPOKÓJ.
A wantura byłaby . przybrała . Jeszcze
\\fe wsi Wyrazów.,. pod Częstochową
wybuchła istna wojna chłopska na tle niepO~'
groźniejsze' rozmiary, gdyby 'powratający ~f
rozumień osobistych:9 jakąś' piękność \viejską
ćwiczeń~ oddział wojska nie . był prJ:ywr~eiI
Krwawa bójka. miętlzy wieśniakami porządku p'omi~dzy, rozwydrzonymi . chlo,·
parni'
'~j,
przybrała tak ostre formy, że trzech okrop.~
nie pokłutych musiano ,odwieźć do szpitala.
"

:.Calep~~jze· ;pi~o;~:datowarie 'w~B~s&Ji

s

~-1utego~;19-i5··,r.::.p~t~~:~tpr..zM VlQIl Bissińg~
:6bj~niaj~~:ise~a~ilny ·d,*umenl. parySki
,,s ilv,,·pifiz~~ OtO~zriĄro.f.·~óne przez Nlemc{)w
skonŚtatoWanie': ~ltY~"~oJrucieDstw, popełDdo

nfi?h

Wt}khpewa:n;ei ilei~ti ')~ez

soldateśkę··pru

~ Dolnlniełlt:·óVl p~pi~y~le&t przez' n~~Wył.stą
władzę ndeimielfkąW" oiiupo.wapej Belgji:· I-któż, . u ...

'taVi

Po 1 czerwca br. n,nnisterstwo oświaty wyda·.
}o ogółem 4,999 dyplomqw nauczycielskich, , w tej
lrewie 2,597 dla nauczy-cieli którz.y ukończyli studja

leski.

zawia~y lubią
WrurSzaM'iąey, RZflkias:zcza

w3tl'Szawi~

oglOu..nie lu..b~ pi~. ~uże, ·male; średnie, rasowe,

. i i.'UDd!ie; byleby

b-yły zabawne. wesole i ładne.

W' roku ubiegłym VI

na.jróżnieJs.iych

na

łatw-o

p~yjadół cilowiEka

.' liezba

wzruslado

się

Najwięcej warszalwianie luhią wilki; Mamy

pi.sane.mi egzaminami. Ponadto ministerstwo, w~fla '
}Qokoro' 1000 d:yJPloIDÓw upra:wniaj~ych do· ną.~~
cm.nia religji wszystki.ch wy.znań, 'Na;uClZycie~i~ k~
my posiadają' dyplomy unhve~sYl~~: Lw:ows~~i~'
go i Krakowskiego z przed 1918 r.: jest '1,920: "~~~' .
malne egzaminy naucz,y-cielskie zło!Żylo . 00 kqń'9&' .
1927 f. około 1,000 naue.zycieli: Prócz tego 'ok?ła

1,500 na'Uc:z.ydelizłQż:yło upro-gzc·zony. egzamin>~_
czycielski
Ogółem więc

mamy w szk<.1nictwie średpi~:

ogólno~tałeĄcem i seminarjach.. naucz.y<l,ielsl<idi
okoł{) 10 tysięcy naUC ycieli, pOSlta.aaj.ących p~:
7

pisane ustawowo kwalifikacje.

bermany (1,000); ratlery i pinczerki (1.000)

Mil • • • 11.11 • • lilII m•• "

.t\vor:zą

psy pr.:.e<1nnieść

klunde.
Najmniej mamy w \Varsza'\'::'" ::'lbli,
t6w~

poJ~t!:()wej.

,

wwyższycll zaklarlaC'h naukowych ~odrue.· z tn~~

iOO stolicy około 4.000 Potem irl:ą &zpice (3,QOO),. doPokaźną nc~

Na z;'r\ięks~nie ilości psów.w Warsę.!lwie wp~y"
'et le T\W7-\-"l'OSt na;tura1nlf" , ile obniżenie ~taw
111.\1 n1 y
11Y-':'tI
1/

nikOgD w domu i. lasi

przyjemnie.

12.38C S$tuk:

ki:

,,resztkami" z kuchni, a za\ys.ze l miesz-

kania tLpilnuje, jak nienna

stolicy, okaZ1l-1a ' gi~

11.500 tych ~woI"onogów 'tV roku' bieżąc}''llY

!-:' .

POLSCE llA.MY 10,000 NAUCZYOIELI

Po;:~atek kosztu.je nh;J.l'ogo, 'wyży\\i się psi..

~

dogów i

wyżlO\'\'.

Co miasto, to ",hyczuj.

char-

••• 1I1!1 • • • • ~il·.

WY'l'LUMACZYL
_ C:hy przyp~zasz) że kapitan oteni

Bit

z naszą. prz~a.ció~ Zuzą?
- Nie daJ.wilbym się wcale Człowiek te.'lP~

~ wojny zlożył wiele. dowodów nie~"'!Jkł('; ~(1wa"

-

, .' I

."7 ..

•
letnią herbatę
~niony w
\~ ulgę każdemu

s\vej trosce o to, by
w codziennych kłop~

wiedeńSki' lekarz:::hygjenista, dr. Habu,
bbecnie udziela nam szeregu wskazówek, jak
" :J).al~żYJ za.c.łwwy.wać si~ podczas dużych, u~

tach

.~.'

,.

.

-RI

.N!ie wszyscy ludzie - ·pisze dr. Hahn)Zl)!(;j~Zą upałY,

jednakowo. Dla jednych są Ot=
,pie ·do: zniesienia, robią ludzi formalnie
niezdo1nemi do jakiejkolwiek pracy, dla in::
.nycl1:. znowuupały - to jakby raj; dopiero
podczas upałów czują się oni doskonale i żar
itują sobie z pocących się ciągle i narzekają::
De

,~Y,cłilm~nieĄ.

!' '.~

.

,

Najbardzi~j cierpią

wskutek upałów

PlęZczyźni., gdyż wszelkie .zabiegi o zmjanę

i

kąpac sIę \\I

szym napoj,em jest mało oslodzona gorąca
herbata.
. Kiszki i żołądek przecież o wiele łatwiej
znoszą napoje gorące, aniżeli mrożone, któ::
rych ten1peratura jest nieraz niższa o 30
stopni od tempeTatury wewnętrzD:pj ciała i
otaczającego powietrza.
[1'0 samo jest zz:imną kąpielą na krótki
czas ochładza, lecz po paru minutach po ką-"
pieli robi się jeszcze goręcej, niż prz,ed ką~
pielą; kre'w uderia do głowy i ma się ochotę
do ponownej kąpieli. Z tego prosty wniosek,
że lepiej chłodziłaby kąpiel gorąca. Nieste:::,
ty mało kto chciałby talką radę stosować.
Przeciwko poceniu si,ę pomagają obmy
MW

nrr

P

mody... męskiej'
pozostałY,, dotyclrezas
'bez: re~
-,'.
.

.~

Na' chOOzenie z, gołą głową mogą ~
:bie' pozwolić tylko; mężczyini· . o obfitym UF
:włoSie~u! . gdYŻ-. chodzenie bez okrycia. głowY

przy. łys_e 'powoduje;

:uie
J

nie~ne

poraż~

słoneCzne.

'Czy ~są' specjalnechofoby sezOnu łe~

.';.'.

pow~dując

rozstroj 'żołądka i, wymioty.
. . . W czasie lata należy unikać obfitych
pokarmów mięsnych oraz ciężkich posiłków,
Uobrych raczej l1a~hnę. Powinno się jada.ć
'rzeczy lekkie. Należy również unikać alko~
holu pod wszelkiemi postaoiami.
Niewłaściwe i szk04liwe jest spożywa
nie, napojówmrożonych.czy lodów. Wcale
nie gaszą one pra.gnienia, lecz. tylko je potę~
gują. Natonnast Mpoje g()q'ące znakomicie
~Zyczyniaj~ się dozaspoko!enia pr~gnie?j~.
Dlatego to np. pod zwromtlk:lelll naJ ulub len=:
Ul)

lesia mpnt Hu~ DR aRadletła
Sand~ Allision, glÓWlllYOO:Spert

To.war:zystwie Atlglo- AzjatyckJi.em,

gómkzy w

który, mial je

~ać razem z· nimi, nie sliC'.zędzH im drrwinek.

Ten

.Jnał-y, grulJ.y szkot, nie pie'l"VV1SZęj już młodości zna"'

ny ze swego ak.cntuSl7.kod\:iego. i dlzh.v\81C'Zll~oh, śmie
nych pr.zyZ\vyczajeń, Z\\"l'acał im ciągle uwagę z
:w'()!C;ŻY8t~

. łko

na

miną, że

nie

jadą pnze.cież

na pik.nik,tyl

wielką \vyprawę handlową. Nie wo<lno- nam

,zapominać, powtarzał

rotach,.' kJtóre

&urmvo, o i.\I'/tiowa!C!h i osie ..

v"v'łożyly. ostatni g.rosz ,\y waszą kon.ce

:,~~&.ię! Wedlł'Ulg niego, zaoho'\vy\yali się Jak pa.ra dlz.ie-

,eiaków, które nie nadają

im powierzać wielkie

sję do t ~go

zupełnie, by

sJlora\vy han<lilo\ve.

Nie ulegało jednak. wą.tplhv śei, że Allision

s nlemuiejszym.,· n~

oni zapałeM:. przygotowywał

JRę do ozekają.c j ich podwóźy. Kn.rj hl'ę,

·~ł

jakog6rnik.

dota. ! Q!e'

m.ógi

w austl..alijskilch

'W

s>W-O'ją

"l'QZ-

J{Oopa.lniac.

l:I1 f!ii~ t~ar~a~ ~ ilralt przyaQ4

!$l

ID

PRACA WlBDENSKIEGO LEKAllZ.A.
Wiedeń, w Lipcu.
Wyl>iw.y leKarz i higjenista wiedeński, p['{)~O-r steilnf, ogłosił'niedawn~ cieka\\t\ roz;pra'N~

}}to "Leczenie łysiny". Interesujące wyWOOy tam. la
Warie,- pOOlajemy wskrócehiu ponieważ S1\one c:j(."

są ~upełnie podi3Jtne na 2łahiegi tatrapeOO·yJC'Zue. Pr6
by tra.nsplantacji cebulek wlosftw oka/zady ~ię naj-

z;u.pem.lej pezskuteC1zne!

.

zas~ tavrupeutycznego traklbowrunia
są następ:ujj;\ce. ITIz.edęwszystkiem

trzeba

łysiny

dJJać

o to

ruby uSllrulć nadmierny tłus2ICz, wytwarzający się
:r;ta głowie wskutekłupiężu. Dalej - pod kierun)KJem lekamanalefż)"
IliiejaIDa oczyścić
niJszozą;c
~je ~anlC'jatmi podiłoie skóry. A wreS'Zcie na
leży Qslatbkmyu:n cę);1ulkQm włosów doprowadzić takie .sub.stalliCj.e, k.tóre umQ~U,yiąd€lgenera.cję IwlO\'t
sów. Pl'!OfeJsGr dr~ L2lZar poda.! pf.zed la.ty fia;.lrą, !-:JuJ,'ację włosów~ która odpowiada tym wazystkitm wy
m~O\1l4 l~ .w~B.I M9.iCZoUej. ci~iwOŚiCi i Iw

mm
C.iM.COLB

-.,'J

prawdziwą katastrofą.

ł

n~

megO?~~·zinia, i ~nne'pory· rnkumają 'swe
dla łys~cl1, ale rownież dla t~dh któ
ehorohy sezonowe, tak ma je tęż i lato a kawe.nietY:1k!P
:Pz.~ pra8'lh I!oię ust .."edt pl'l.Zed ty'siną.'
" to przedewśzystkiem choroby ·~dka. i .
~e lyamyjest tylko W6iW~Zas mOi.l1we
ki.~~",.
"
.
' .......... jdŁ iSitniejfł, je&2Jcze tak Zlwane ceibułki włosów.
N wgoI nalezy llnikac picia wod:y' po Zupełnie roz>winięt~ od lat istnie.jt.we łysinYł nie
zjed-zęni~ o.woców, gdyż w przeciwnym wY~
padku, ;nier~lco następuje silna fermentacj4t

wanie .się w letniej wodzie. Aby wyd2>ięlani1 j,
potu doprowadzić do normy, lud~ie tę~::~
winni przeprowadzić kurację odtłuszcza.jąe~ . •~
Bo i nadmierne poceiliesię i uczucie lęku aJli,~
, kają 'v ciągu tygodnia po straceniu na, wall'!;;}
dze trzech do czterech 'kilograJllów~
.' . ,
Przedewszystkien1 j edriak należy podf~}~
, czas upałów unikać w miarę możności ru.<~~
chu. Wogóle zaś trzebastwierdzdć, że ta~-·r;
wielkie dla nas szczęście, iż niema w Euro-:-;~
pie podzwrotnikowych upałów; bo przy na,"~~
SZylU trybie życia,' żupełnie niewłaściwymłc·.·~
upały p~dzwrotJiikowe stałyby się dla nas

g
t:!"-:'

......,.....

;~...

odzie.

letniej

Tj"f'

racji (:"o:najmn~ej kilkutygodniowej.
Najlepiej nadają się do tego miesiąee letnie:
Pr.z.ęd roz,po.częciem kuracji na.!eiy wlQsy pr'Z-Y,st.rzyo,
jakn.ajkrócej, niektórzy l.e-kar.ze zalecają nawet· gol~
nie głQ.wy co dwa miesią:ce. KWacj.a. poles:a ,na na-'·
stęp:ują-cem ·postępo.waniu
skórę

'\v.ieie·z.orem naciera si~.

glo.w.y <lila

ZlwadolZenia tupie;;y preparatem.
SiaTki. Uży~ya się tej słęOO j~ to w pos:t8ICi poma-_<Ly, jużto pudru, jwt.o ~ 91ejlru. Pomald.-ę słar~ .
wciera się w skórę pr~y pomocy oopowiedniegQ
pen&la. Rano zmyi\VIa się tę siad'"kę 2! glQwy. najle-t
piej tBlk z,wanym spiryw:§eim )llJyUaanym.Po gruntOfwnem opłukaniu piany zwilta się. skól'ę~p~
~ cz;ĘfJU)'lln

w wOdzie

środ;kieIn, d;ęzyntekcyjnym, g~

w !IUiPieży znajdlu.Ją się Jfuznł! bakte:rje. OCI!l;'Y'w~tde
-"., taki' śr{}dek diezyfekcyjny m<:lIi,ę .2&pisa'Ć ~ylko leka.r-z. PóźnJej ®v~i&!ża się ~rę mie~~ zJQWn§
z pól grama t'y.fflolu i 200 gratmów r(}~w~i~ęgv
spiryItusu Vr;in.n~gOi. Gdyby wskutek :t~~gos!kóra. b'i
la. ~t suć·h.a, mOiŹlIla ją namaści>ć kUkama kroplar
mi olejku do włosów. Poleca się . ówni{'ft· ·1ntens~

wnie-js7IY masaż skóry na skrcmiac.h i w okoUey· ci~'
mienia, gdy~ łysienie tam. występuje na.jsllniej. 1

.,

I'

,er

w młodości. Ratz, będąc j ak.oś w ;nastrOiZlU. do ~wie
vzeń, potW,iedzi,a,ł im,,' że Ostatnie lata Ul\v.a.ża za bez-

celowe gnicie' na miejscu, iże nie przstawał ma() jakiejś robocie, która mu po..'liwoli znowu
d!(J:z:nawae silny.ch wrażeń.· Ale zaziwyozaj odnosił
się do tYlClh
spraw chłodlllo i IDl"ytY'c.znie t tylko
zdTad:zał go od· CZ3JS.u do czasu przelotnyblysk w o
czaoo, lub jakieś ~UiCone mhuoch d-emł p~lne hUmoru s!iOł\Va:
Dałem przyrzeozenie l<J\I'.d<lwi 'Ealing,· pQl'ń-'lta
rzal, że będę się '\vami opieko\vał, Jak oj.ciec i
dopiilnuję, aby się wam. nic złego n,ie sta..ło. Twie.r
dzide, że to będlzie ciężkie zadanie? Ano, tI'lUdno.
W"końau wszystko bylo goto;\ve
dJo
dirogi.
Dostateczna ilość narzędzi, maszyn, niezbędna dO'
pus-zczenia w ruch robót kopalnlP.nych,z()stnla za ..
ła,d wana na. okręt. Jale tylkoQ-cie,pliło się na tyle,
że JD-otna, było w~,ruszyć w drogę, t.rzej kier<nvnicy ekspedycji, w tQwarzystwie l}y,~nej ilości wykwalifikmvanych pomocników, odplynęE z· Aberden tV
kiBrunku morza Karskiego) a stamtąd do rzeki Jenisej. vVybrali rc.zmyślnie drOgę
morską, aby un .
niknąć komplikr,cyj, jakiehy spo\vodowała ezęśolo
wa podlrÓi: lą.dem przez Europę. 7(' Fzczególnie cięż
l.'im. bagażem. LOl'd FaUng 1 Culpe-pperod;pro\vad/złH .ieb do AbAroP.l:'u.
r;z.yć

•

aOZl>ZIAL XXII
W KTÓRYM: UPA.RTY· ROSJANiN WYWOł.'UJB
WlllMQ•.',
PQ(tróż prtzeszłabe$. żadnycll prz,ygód. Okręf

AJ."bteir, na którym jechali Pasquebt i jego tOIWa,rif":
sza. dopłynął Slzc,zęśUwie <lJo. brZ!egU, zpęw:nem ty}'"
ko Olpóinieniem1 od p6iwyspu .Kolskiego, pr2-e<lQi~.
się przez cieśninę I{arską
i nieb-er~piecme ~
Karskie, prz.ycfzem ani razu nie nllipotkał na g()t'Z
l(JG.owe, ani też nie pr,zytl'~iło mu, się nic., zą.$łU
gonjącego na u~vagę. \Viosna
b~ha wyjąt.k(}WQ ci-~
pIa i droga· oc'zysZe!20na ~stala bardlz.o wcześnie J
lodu. Arbiter d.opłynąl do ujścia rzeki Jenisej na
długo przed ozna-czoną datą i ZJ1l1uszony hył ozekaó
klIka dni na przyby.cie statku rzecznego, or31Z berli.
nek, na które p'l"zeładO'\vany zo.sta;t cały llagat z··O'<
krętu.
'
POlClróżokl'ęte-m, na któl'J'm znajduje ~ię· niO
wiel'u pasażeró\Y-staua.wi ogniovy'q. próbę dlil lu~
kich przyjaźni. Ale t.rzej przy\vódcy eksPooy'C'ji nie
kłócili się ~ sobą - i ani !'azu nie 1.ll'Ud:zili s',ę
swojem tQwtwzystwem. \Vszyscy trzej, mie}j dosko"
r,ale hu.mory j nigldynie .brakło im tematu do
t'ozmowy. Przyjaźń mię.dzy Arturem Janem pasqU"
ttHem zacieśniła się je-s.z'Cze pardziej.
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c' ·1)..1

tu

.'Z.

_ki'Blq uruj
trzeba

Jakiłlaudllości
81yl'\JlY z "'~li,f;:wa ~~ł1iag:,_r~b' ok.ów
l~m~i fJ8T6t!.' ~l"t~y r(}~~a;, 4la 'W1..~
~~ów ~wpi~~~'ę:IlJJYm .3~1t~fimp pQ~osti~·

lal

pakonać,

by lllzyćpacj ta•

. sęrcął 'wst>r~ykuje f».ę Q.o/ _arańcz:y pół {ITa.~a
strychnin.y, a chQĆ l.adtQoza łrst o 120 ',!łzy w!ęt:.sza
ad najwi~j (i~ypr~ep~tl'qej dla człowieka, to je

dr ak nosorożec znoei ją

~fm p<>4 ~i(!~qtweihwy~iltnygb ~~ja1iaWw j
~zonymw~ngna;;n()Wsiyoh:wymagań wiedJz,~

lektwilltięj. W~~~~lłi 'ty~~ięję, .~: l:ipevj31ny
oddział d~a. inaa.Jpj~~~iAi'~tych lub zagrożonych gru.

źlteą. . Wklimc\łt'(

{)~t~.~~tWar9W ;'pr~Yl"U\dYł !xl
nięr-a,z klirrlki·tej:,.j~~~ aą słQni~h 11lb bipQ'PQ

l{sz.taltu i

tamy. -Nieda.wno~ t~p'~ b~l:O··W klliw<!:e.tei

F~Y."

ei3,ć w.ielkiernit'l·Qą;y~~i· kły,

które tak, w~ly
i zakręciły s~ę, te ranił~1I1u pysk. Z wielkim tru
d~m i.. pmYuti~ill:)~~tn~b pod!Stęp6W. zdola:no
00#(:3 zapędzie .Qo .f1i!OW!IDtej klatki,gdtie ,\W:eszcie nie mógł się Jui'r~re'ioopie~,wÓtWCZ~ den
~a mógł pr~Y&~J?i.C .. d.O.;nieb,et4>iec:zn~l ~~:t~;cji.
Niemało też
p~ajW.i,a; '. obclillaJl,ie
rwtrastanYJChWci~;;pa~urów . ll\y~~tygrysioh
M

.:w

l~ niedŹwiedl2Jtcl11~:te~ l~enie ~,
~cycli s~/naoa~le'ż~4ey}>h

diusiclielli.

i

w J),ieiWloli

fIWKr-

.YlęIDw
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ąmrzejsZft

.lAK ŻONA WYKONALA DECYZJi! RABINA..

nej jętnJ~ią ni~wyk)egro

.~~ .dzieję

.łf,...

~ W 'londyńskiej

.

'.

.

~

dłzielniey

WbitęQ1~peIv sjedll.i~$ ~~hod.uich ży~ów"
znaczy'żydów polskich. i' roSyjskicb.

to

Do slynftjCegoz' mą!drości rabina zgłosiła si~

para

z KOl'Zy"śd:,

hłII

dla'

4-,:l;wia.

kobieto.

roZ!wód. W yprawi1li sobie pożegnalną ucztę.
Jedzenie było doskonałe: Trun.ki Otblite~ OD.
nie wylewał. za kOłnie['lz, ZlWłasZlCz~ że ona wci~
~aeh~a..la go dQ picia.

maJtżoUków.

Natz.aj;U,trz,zhudz~wszy ~ię

Dzi8$ięć łSlt przeż'Y'li

TJgO'dfZie i szczęścilU,
lecz nie 'm~li się d~ką~' potomstwa. Co im ra...

hi lJOraJdzil1
- POnlewat

•w

z głębOkiego 8DUt
jes.t w mieszkaniu SWlO:icl). łte$eiów.
-- Sk~ się ,tu wziąłem?! tiaiWolM•.
- stało się wećtle poleceniu,' rabina. .,aę

~ ~o:znał, że

malże:ństwo niema
lam co Ipiałam najkosztowniejsz&g'()! Ki~y zasWl'
dQ iony~ zabier.z Cif)
leś twaa-oo, kazałam cle ~r~e.wi~~Ćl ~O$zli . mQą
masz najkoszfDwlniej&tęgo a WlI'ÓĆ dP d{)[.QU rodizido rabina.
ci~ski,ego.'·
, ł
~JJeki.
.
Wyrok rabi dła tyoo, kMrny się do niego
- Tak l(iQłCJiSllf\ICa $l'ę pa1ra roepowinDalitt
zw,róeili~ jest' niGOOw&alriy.
1'!OIZ;wOd!zić. Ziw'łas,u;za, że ro'zlJilIli11
kobi~
MałZIQ.pkowie, acz z żalem, postauO!wili wzi~ć
PQtra.il dać męiQIWi llIJłragniQ.n~ po~~l
~jibytu~ :rzekł

bez&zi:etne

m~ec

3

"W_

Nier~ t,efL .~a<s~ k6ni~ość ~a

ran,

z:adany,eh~ie:';~ ~wi~a

VI'

QZaa~ "J:ń.

jek hm nakła.dJania:<ł'p.~,~w :gl~Qw,cl1naCllłon
kl W takiehbój~.Płla(n.9Die.."""':N$j~~ej. ~
m~:'aię W' WŚl'Ód;~;'~:~~_~~

t P ze

Lotnik

drapiemesą wu~a~u.~~Y sob.~aprkQine.
tri'

też nielada Sen$*ł'~.~4!ałó •. p~.e(l:sle<hm~·.łB

''R

ty zabicie p.l"ZIeIZllł . . . . . . . '
W J»lt'etJ'S'fYSloeY.:
.
()cq;~ście ~.' je:st nier~ ~t~..

Jńe 7JWier~iadIa ·~~ńJMUa. na niemup6l"&Cj~J)la
eblorOf~~ ~. wi~-ell' JlWii<~ j1':~
d'~istnieją . w i~. /.$;~U~l"Y . $W~l;ąia

~ltte, 'dó'kit»TC'bl"~f,aWi{;}ne

sZą odidylClhat Wi>u.~~~·

~

~" 3.~&_:.ii1.

"!łl'

po$tę,"'~

.

f{wl~tal

mu-

~r parami ohIo-

'~~.
-.ybę·
.
.

_~ Uiy>Wit ~ię ł~
pr«,ywll~ifeian~ll.mvj~fQtU,}~w. ~~

NlezwYk!,.ohWt:.

nap~ykł~ JestWlelk~.~~?~inmil~:iewP<'tria.tańi:.z,
gdy Więc .cbOod.o;i· o podlzl!~ę diz1ałalnoścl' jego

HALL

CAIN~~

Wszak
piepJ:qd~y. sam'

mitopowiedział...:·

.
Takiemi chytremi*'odpowiedziamiJa;:
kób uniknął niepewilej lokaty swYch· kapita~
łów u braci, którym nie ufał wesle. Następ#
nie udał się' niezwłocznie do SoUliiOOme'a i
żl9żyl u njego swe kapitały, pQlecttjąe umiel
ścić je na dobry procent- A godny mecenas,
lichwiarz i licpallt "y jednej osdble,. powzią
wszy szybko jakiś plan, na propożyeJęJ"akó;=
ha odparł:
~ Zgoda! Mogę umieścić paftskłe pje$
uiądze wca.le nieźle i \y pęwnych fę~hł

- U kogo?
- Zhiązalem się słowem, że nie zdra=:
nazwiska,·ale może pan być spokojJlY. Ja
ki procent -pan bierzesz?
- Najmniej dwanaście -godnością
dzę

z

odparł

atałą, i w t.adnym
lDlOlte być ~~y do Sł.tbstalllCYJ
~ęl), ani lotnych, pami~ae powinien ~.
wmQSi sIę ileś tam metróIw nad ziemię.
. łęż~li () tem ~apoallIltił ~ . go przykrość,
'j~~ala ~egQ ,.a.se," .l;Ielgtjskiego~ Veestira
LekkomYŚlny ten ~~ zdobY·\veą W J'1OIę

Jakób.
- Postaram się - zapewnił adwokat, a
J,kób' oddalil 11. Ił chytrym uśmieszkiem

snej

kon~jJ.. Wymalchi:\v.a!

lao

pOlWi,tała

ktu.

~ym nagrod-y

za bmWUl'QW,Q ~oty, WIpadł

na. aiefGl"t\liml.Y pomysł 'OO~ia
t.mkaw frą,neu&kicb C()atea~~ i da

po BWOjamu l<r
Brixał

któny

mięli pnył>yć

dO Brukseli.
W chwUi, gdy lotnicy traoousoy 18J(1iowaH na
ziemi belgijskiej, yeestra skOOzył z aeTOtplanu (tył
'ko z wyao!kpśei 800 metrólwl) '~e ~a.dPchrW100l wia

cienkich wargach.

- Pieniądze będą.
- Od kogo? - spytał Aszer, który.
zgłosił się pierwszy.
- Dałem slowowierzycielowi, że nie
zdradzę jego nazwiska -'-usprawledliwial się
adwokat·
- A jaki procent?
- Tylko cztery. To mój przyjacIel, Któ
ry zadawalnia si~ drobnym zyskiem.
- To ładnie i słusznie i uczciwie z je;:
go strony. Jakiś niezwykły człowiekJ - un<ft:l
g'l się Aszer, nie umiejąc pohamować radoś~
_~ z tak. korzystnego obrotu sprawy.
....... 0 bo też jest tfikhn! ~- pot\v'io<,.
dził adwokat z gorącem przekonaniem: -Tył
ko niestety, pien';ądze te nie są je~o, lecz \vy
. posożyczone i on' sam płaci dziesięć procent..
...- Ja'kto? 'Więc ·ja musiałbym dać ceter
naście? -Toż 10 roz\vój zwyczajny, łajda;=
chyo, wyzysk... Lichwiarzprzeklętył Niech
1

mnie

;
LiCtZnie .'Zlelbrana. puiblical.ość &ntUzj~zniO

czyn Vee$'a.. IJlllegO jednak pma'

PQ1icjaIllt:
- Pa,n p{lIZlwoli.;.

~

prr,e(1.miCl'tÓIW ,; ael'Qplanu"

piekło

l~ie

p ocl onie,

jeśli ~ uczynię.

potrzebujesz .się pan tak ~

:. i' : .', j;

Wa.

:

~e

bJ.ł

~)

t··!

twaxdyoh
I

"

Mimo protestów' publ~ i.pią,laińo p:ro-"
tokół, góyż ,nikt ~ IOÓgl . ~~ć 4i . 14tw.k t

~lu'on ~ ~~~~ie łJiPt'~dlmi,QtIaIroi ··R~

mi!" Spr3!wa"

OipM"lą sią

o w;y~~e ~J ~

pQdoOOQ nię był!y ~d~Qlle ~ bi~atf.CłAet$Q

zQ!:pału S~Q funkcjon.ar~ i
~nie w to wit}IlZY.myJ'

"

f
~.,.

wac - spokojnieodparl przebiegły adwokat
- mam innych trzech amatorów,którzy z po
całowa.niem ręki wezmą pienjądze nawet ni
szesnaście

mQwme:

pmyitem _~

gości trójklOloro.w~ C1bbr~~

me

Następnie Scillicorn. zakomunikował ka
żdemu z braci Fairbrotherów, krótko lecz wy'

co? przelwal Jakó

proboszcz chce cipo;iy~zyć

l~ik }$t materią;

~u llie

na

leznltJ
-Więc

!e

iotemt rdm

to ich

procent. SkorQ pan nie

chces~

zawiadomję.

- Dawaj pan trzydzieści pięć funtówmruknął Aszer" wjdząc że niema .co żartt.
wać'

Ta sama soena powtórzyła .się ze St~
fanem, Rossem i Thurstanem. Po zaopatrz~
niu sję w monotę, jęli potajemnie c&ynjć. c
stateczne przygQto\vania.. Wprzeddzjeń WY;
jazdu, gdy wszyscy mieli już zakupione bilety podróźYt Jakóh i JQhnnYł wcaego się
domyślaj ac objeżdżali kolejno w~ystkie fa
my, czule żegnając ąi'acj.
- Żegnaj Thurstame -:.... mowjł JatóJ:;

nl

siadając

na przednjem sied:łeniu lekkiegowÓ\

ka góra!skjego. ~ Mieliśmy tak kjedyś pewn
zatargi, ale co tam! Spo&je~~a.tO się,. .te \
niebie zawrzemy wieczny spokó.i i.sgodę.
- Wcześniej się 'zobaczymy ,- pomp
ślal Thurstan, bąkając (:OŚ nieDUlua."

~ ""..... ". ."' '......

~. '\. -.,~ - p..
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• IIlem,cJ' nie
Jako na 'rynek
Nł zwiążku z nawiązaniem pO:QoWilie
, Kont$tu z.Nien1calui w sprawie ~raktatu hau
dlowego, 'warto zwrócić 'uwagę na charakte,;
, tystyćzlle fendencje, przeja.wiające się w po
iityce gospodarcz;ejNiemiec. w dobie obecnej
Naleiyzatlważyt, ze Niemcy drogą spe
· cjalnyeh' ustaw oraz daleLo idących kredy.:
· tów i subwencyj dążą do rozbudowy pojem~
llo~ci rynku kon~umcyjneg'o dla przemysłu
rodzjniego,we,,,~nątrz kraju. Z wiadon1ości i
d.ąt ls~itystycziiych 'cwynika, że :Niemcy znaj
d~jąslę w stanie nadmie:rnej ro'zb~dowy prz'e,'
~'isłuJ.dla,produkcji swej ni.e znajd~ją dó~
~tatec~nychrynków zbytupo.za granicą', czy
tlyC~ cen.:.na,rynkti światowym; czy też raz::
bu,dowy posze.zegól~ych gałęzi przemysłu w
\:rą.jacIl, 40 których dotychczasowa ekspahjl
sJa .~Ji~miec,była' skierowana. Taktyka anga,:
L0wa~ą względnie pośredniego
zmuszania
,.\loszczególnychkraj ów zagranicznych przez
zatiągdniepozyczek najwidoczniejszej dooisa
· ław" całej pełni.
'tez polityka gospodarcża' obecna
idZie wkłel"Unku rozsz.erzenia pojemnosC1
w~~ętr,znejkraju przez rozblidowę, oraz e~
kOllpmiczne \vzinocnienie mniejszej i śred~
niefwtłl~nOścLrolnej. Przeprowadzonew tYQl
kierunku, obliczenia dały teoretyc:znie . rezu~l
tat,,:źe ,poJemność rynku wewnętrznego mo,:
gl~by ·b.yć p'owiększona o kwotę 4 mHjarów
~k.:J;~nie, :.:~ai im.porl poszczególnych galę
z~'~ro~~~iiro:lniczej, a przedew'szystldem
w.y{wórcz@ści ·.zwierzęcej - zmniejszony '0

zbytunasz~8j

prrd 1kcjirołaaj.
1

wiązywać

zbyt wielkich lladziei do. Niemiec,
'jako rynku' żbytu , . dhi.polskiej produkcji
zWierzęcej .i ju:f' obecnie ." rozpocząć starania
co do opanowania innych korzystniejszych i
stal~ch rynków.·· Sprawa ta jest ~em ,pilnieJ-

5760, a:k\~ota tYCH wzros'łao' '2miljony.419 ·tysi~y.
.
.' Vvkladypremjo-w~me W7.1'osIy '0'1252 'kai,·
ż~c:zkf 'o 161" ty "ęcy zlotych~ \Vk~ady V\;~lorYz6wa·
ne' wykazują" Ubytek 3 rachunków
~L tysięąy ;
ty~.h kapi·talu. Likv,:ictowanie ~ racllłinJ!:6w::~~lOl'lz<r
".·a~Yc,hśwh~c,czy o pęłnem, iaiiianhi:' do'~~}.iity..
w 'bec "0~ego ioka·ta oszcz~dliości. "u·a· tych, 'rac~im-

i.

k~~h

Równocz~ś.lte·

,_,,,...,z.t'o-sla ilość książeoezck
o~.z,cz.ędnościowyCh' 'rlalszy-ch 7059 k.::;:ąi.eezek, talr,
iż ilość skladającydl w pko s\ve \"s",cz.ędności \vynosila w ost~tllim' dniu czer\\~c~ , ~. rokaźną cyfrę
212,507:

o

/

Największyprzyl'Ost ,,'skazują

wkłady

--M-

*iM" iM

tlT'i7'VF'?'W'rins*

traći , ,r~ję'
bytu - i pOpul~rńóśĆ.:
, .'
",
....
. ,
~)

~

,:VVkłił.dy

~.

.

,

-

osz,częc.nościc::);\Ve , ' eIl.hgrant6w"w

PKO- \vykazUją w osta~im W;i~' :·~;r\~-.;·a '~b. kwot~
211 ty.sit!~Y zlo,ty.( h na 128 r~("hup.k~~ !.V~~t l,li'U-.
cho~nieni{l; ty'ch wkładów zą,~edwJ.e.. pr~ąd: ~brua
miesia,eawi •• osjągnięly,'re~u~t~{ :ies}:~qr,ny$l!lY ·i ra-.
kUje jaknajlepsza. rrzyszlqść.,

na

~,vyc-zajneltSiąiC·,zki o~~.ci.:~dnr..:śdowę; przybyło ich
t

.

,

WSZĘDZIE' PANU~E,.Z#.TĆ)J~
szłorocznej

,
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. MAJĄ TYPOWY CHARAKTER

miejsce.

ców niemieckich.

Mimo, iz ckres mi~sięcy letpjch wykalUje
zwykle sla1~zy prz.y:rost ,,,kładów oszC'z.ędnośoClo
wych, i,v czel'wcu b: r: 'w' :!'osIy wkład.- osz~zędno
ś.ciowe w PKO o 2l:1iljony ,'6[;6 tys. zł:, t j pra \vie
1 miJjłcn zlotyrh więceJ, niZ w m Lsią.Cl. poprzednim, osiagając w ó- tn:tnirrl (Iniu tego mies;ącu 1";,0
tę 82 miljony 7('1 1'):8," złotyh

Na łódzkim rynku iria~erjałów wełnia~
Teridencja ta w' Niemczech coraz Jas:: nych panuje, jak:iwy~le o tej porzet cisza.
n; e_ • si~Jkrystalizuje i zaczyna stano\vić peW Fabryki :wysIały ,na"p~o~~cję i,do stolicY'ko
n~ 'nieoozpieczeństwo dla' naszego dotychcza' lekcję tQwar6w zimowy.ch i oczekują zanló~
soWegoeksportt;t,' w tyll1za'k:resie.Zmian stąd wień. Przypuszcz-alhie· sezon' \vbranży .wel~
wyniką.Ją"cych . • należy się: spo'dziewać jUŻ\V nhinej rozpocznie się. z początkiem sierpnja.
najbliższychlatach,gdyżnasfąpią one w
kaidym .razie,aczkolwiek może nie 'w przewi' Horosko~y na se~n~i1Il:o-wY' są niezłe, ponie
dYw~nych rozmiarach.
. waż na składach fab:r.ycznych i -u hurtowni~
'~Wohecpowyższego niep.ależy przy,: ków pozostały niewielkie tylko zapasy z ze~

'"

może zająć powa·żne

pmY"Wi!!fł'llF!I!i'

"'io,

kwoJę:5QOm~1i~_.mk.

liczyć•

możn
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KApiTALISTYCZNYCH.
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zhilov/ej.· .WypłacaL'

ność braniy wełnianej j$a;.tznadzll:e lepsza,

aniie1i bawelnia~ej, gd'f:~i:~I:H:ote's1:y ·.\vcl;S~:
we.w branży welnianejW nalężą: 'do,tzad~ąś~(
Jedynym objawem niezdrowyn1. ,jestPFzy.jlaO,
\vanie przez dostawców ·weks~i,.zdtligiemi'"
terminami, dochodząceini "niejedl1okromJena
w.etdo, ~O ·~~esięcy. Łódzoy fa§;r.ykanci,muSzą~
jednak" tak długie weksle' ·,przyjm()w~ić,. pO-'
ruewaź kupcy na krótsze' ~erniiny' ~gochić ~'t,
nie chcą. PrZy za.płacie choćby' 02:ęś~o~o ~."
tówkowej, .otrzymują 6abiorcy*oJ.ito
10, a nawet 15 proc."
Zbawarów bielskich ,na'rYMu
. jowym jest slaby. Fabryki sprzedają'
stałości towarów letn-ichpo ~niskich
Na sezon zimowy napływają· jui, dość
.ne z.amó\vienia kraJowe i zag~aciczne,
tem daje się zauważyć . wirosf~Jeceń
nićzny'chria materjaly beżsezonowe, oraz
spccj alne.
. niny
".'
, ,'Iq
",
W przemyśle białostockim sezon ,żirn0i
wy zapowiada: się pomvślhie, warunki sprz",
, d,aży są jednak dla ~fabrykantów
'
.. <

Kooperatywy robotnicze belgiJskie za ków t. zw. burżuazyjnych. Dopiero~. w r •
łożyły kilka banków, opartych na , żasadach 1921~ym· bank ganda:wski·Wkroczyl na drogę
spółdzielczoścj.Pierwszy z tych bankó\v, za partycypacji personelu batikowego w' zy~
łożony ,\y r~ 1912, w Gandaw:e,' posiadał. kapi . skach instytucji, przeznaczając" z dochodów
tal :zakladowy··lmilj:ona. franków" w czem sumę 18.000 franków dla podziału pOlniędzy
200.OQOJranków stracHo udział kooperatywy ur4ędników. Bank bierze udzial1 jak i wszyst
gandawskiej "Vooruif". W liczbie uczestni~ kie baliki, w· emisjach papierów, pa~stwo::
ków fudziałowcó'\y tego o~nkungurowali PC) , wych i, obligacyj miejskich, nabywa bony
$łowie i leaderzy oocjalistyczni;c.hoć charak:: skarbowe i lokuje' w-nich· swe kapitały. , Od
terystycznym był fakt, iż ani '1andervelde, . r. 1926::go akcje banku' ganda,.vskiego noto\va
ani de' Brouckere i Vauters do nkh nie nale~' ne są na giełdzie brtikselskiej. Właściwa
zeli.Bank ten przybrał nazwę: "Banque Bel . dzialalnoś? sP9Iec~n:a.h~!1!<:~ robotniczego o::
:ge du Travail".
granicza się do udziału W przecIsi ęwzięciach
..
Później, zaprzykladem Gandawy 'pósz takich, jak: budowa domów ludowych, i~
lo jeszcze Leodjuln i' Charleroi, gdzie row~ kła'darue._ socjalistyc~nych instytucyjubezpie
:nież. powstały banki robotnicze, oparte na- c?eniowych, . etc~ etc; lak widać żpowyż~ ,.
:tychsamychzasadach. W rozwoju swej dżia' s~ego, banki l'obotnicze\v Belgji nie różnią
łalnOści banki te, które miały' być przeciw~
się \vcale, albo. bardzO' mało, od banków ka~
·staWieniem: działalności hankówkapitalisty:: . pitwsfycźnych VI· . zakresie i charakterze
;eznychL wesZły 'jednak na tory:" zwykłej ak~ swet dzialalnoścL
'-::
jej,' bankowej" nie różnią~ si~ wiele od ban~
. - ,
, c . '

produkcji

gdyż. hurtownicy płacą wyłącznie

wekslami

tern?Jnemorl: 6 do 12 miesięcy.~~rdz{)

rzero~\vija się-Wywóz sukha~ 'kco~'Y i dereIt'
zagranicę,

w pierwszym

rzędzie. na

D"'u"~""-;""

Wschód. Pewne gatunki tanieh 'rftaterJał6W}
bialostock1:ch Cieszą się szc~egó1tiyni popyteDł;'~
\y •Chinac-.h.
,
'
.
--oOo~,_ •..,
, ....
"'C-. , -

.

--

.Płatu . PQbofnihów .iananZBCJjDJch i

i K:AL~firł~.1;n.

ZOsTANĄ ZRóWNA.!ft:z PLACAltt ROBOTN IKóW

Piątek 12 lipca··....:•.Malgol'zaty•.

ar~ ,\ 11-\'\
:'teatr Miejski: "'-,,Jutro pógodt~.. ·

Teatr Letni:

...!.. ..Tak to
\ . . opular~y! .i. .'.•,<":0

jest· t6djU
on. robi. 'W nocy'·
Gwg - HZ()na.~ li~ . uie .d-owigr ..
\V10,OWIStA.
Casino: -Re\Vja ,;Słikum-FakumG(
Luna! '-

,.Co -innte'kobieb1

łł

\Ą iadllmrscib! eiaC8.

_ił! ~-",' ~ t"'~ ;ze"'! "' ~" - t ' .

~tra j k W .'~C II} o~·~ fa r(r",~ Iti]

f'l f H 't~ l fi

t

'1 p

W .fabryc~ S~lessera w· Ozot~óWie do$'
tychczas nie 'prż~sir~gano plac ~ta1onych
yr umowach ·t''''kllk;ałuQma iDte-rweneje' nie
odnio'\ły skutku:'
" ..•.WUVl.lll."J:
.L,.;:.;;L......~ć..·· iJ:W.
"dian . .zebf.'.ft.'fi.,'ie,
W czoral.
. . '. " , " . "
na którem ofu~:Wiali SjlrĄwę .slVych z,atd"okó\v
i doszli do wnib~k~~_*i'iarfj9jt,tti;,dalekt):.~
biegają od ustaJ.Qlłytłbwprżeń1y~l~,vilÓ'1d~
niczym plac.
..
Wobec tego że dyrekcja fabryki nle

~e

E :e.~os"t;:tJł rozs'rzyfl~rJ}ię~':Y.
GEN. DYREKCJA ZDROWIA NIE PRZESĄDZA SPitĄWYt,
Generalna Dy:re~cja Zdrowia
Mini;::: sp~awy na korzyść' żadnej ze' stron. ~ ..
st.etśtWa $ptaw W~wnętrznych wydala roz;:::. trudni niewątpliwie zlikwidowanie przedlwaI
sttZygfiięcie w sptaw!ezafargu K?sy
Ch~ ją-eego się "-,strajku farmaceutów.
tYGli '~ . farmaceutami na tle przygotowywa;:::
Zarząd kasy pow~miedeoyzje·l taJ:.
Inie stanowisko wobec orzeczenia i dopiero
ma lekaxstwmaSGwo...
OrzeCZeill€ł to {)parte na opinji profe:::
po oficjalnem otrzymaniu pisIlla Generalnej
sorow Koskow!Skiego i Weila nie p"rzes~dza D~ekcji Zdro:wia.· (t2

....

traJłJwajowa.
W~tt,Przedslę..

Mk'jskkh, . Magistrat .~eptQtWał projekt· bU@wy nowej ÓiW!U'boi'CJWej linji'braimwajOwej na
PomqTSkieh Od uL Arultt\.óta® ul. Zagajn1kowej, og\11nej &ugołcl 811~Dltr,,·Przy zbiegu
n1ł~PomOnk1ej :i Za.gQj~j UJiUłWil)na. ~

VlOi!'Stw

ul:

-kry.ta ~alnie..

Przegląd doro~ek
F:=t 111 (' p h fl' ił n '1; ,~ ,. ~.
Dziś,

t. j. 13 lipca r. b. t stosownie do
przepISÓW o eksploatacji doroieks*1mochodo
.wyeh w m. Łodzi, wydanych przez łlagistrat
a .twierdzonych ,przez Radę ~liejskil, w ko

lejnym dniu doroc~nego pr~egl~du. samocho~
adw odb~ie._ się pomiędzy godz. 8 rano a 1
PQ południu M Placu Wolności przegląd do
rożek samochodowych ort Nr. 151 do Nr165,

-

;

miona zostanie po
przeprowadzeniu. w ba.
dynkach mieszkalnych, niezbędnego:remontv
i trwać będzie do 30 wrze~hia rb. ~ozateDI
Magistrat postanowił zakupić ód . dotycheza.węj właścicielki majątku mwenłaH:źywf, i
m:rtwy ża' sum~ olcoło 8fysię9Y złotyCh ąm
wyasygnówać Wydziałowi

Gospodlrot.eJfiU

3 tysiące złotych ja.kQ zali~kę M td!tycle
·wydatków, związanych z administracją ma,

jątku.

~.

;

L1f>.....

A

.....

~

Po yika· lila MI[O oikó

.

·,t·wniosKiem.

po.

ZelaraHa.J Chorych z· farlll2CeJltami

li, gdzie n~s~if'~tępn1e rozłam.
Jaksię~e0l1ie dowia4ujetnf, tttZ'lU
wojewódzki z~wie.ł stowarzyszenia WO~
myślicielf polslddi ,.,'~Pab~ieacltł OzOl'k~

Nowa )inja

.,

·~o()o~

Na wczorajszem posiedzeniu Magistra
tu'postanowiono na wniosek Komisji, POWQ;
zgodziła się stś\ve~, ,tych,. PdUWyżs~yć,rob~ ImaJ. dla opraco\vania planu gospodarowania
nicy wczoraj parnełli- :t3f~eę· i .. ińVr60llł . Jłię rnłtj~t1dem Rmnanó:w~BruŻfoe, oddać ten ma .
do inspekto,tttht, pjk~)" VI. ŁgUziO inte
ł j~tek VI administrację' Wyd~1ałowi Gospodar
cię. (bip)
.' c~emt1 z tern, że Wydział Opieki Społecznej
IajtnitJ na .kolon i ę dziecięcą 2 domy miesZl::
.~il,e
In 1· d'
-~ '~'-lr,rli!łi?!~f'
wa płlD.lł
:i~~/'}f~~~' I"
Na terenie tym Wydział Opieki Sp~
W 'swbiM \1lał;ieUooosiliśmY1 o· .fór~ teeznej zorganizuje koIoojędla 40 dzieci w
mencie w loniest(}\v~rzyszeń wo1nomyślic.i~ Wieku przedszkolnym. Kolonja ta urucho;:::

.

B'ODOW~.

Na wczorajszemP9siedaemu Magistratu roz . jak urlopy, zasiłki, odprawy i tJp., _ M~
patrywano m.in. pooonierobotnikó\v kanalizacyj-postan.O\vil u-chylić podanie wy~ej wymieni~
nyeb Vi spl'awie' podwy~ "zArObków o 30% z
1wiązkó\v zawodowych. Jednocześnie' Magistrat w.
a.nia 15 bru. P04anm to ~?igane wstało przez
tichwale swej zagwarantował, iie place l'obo-tnikó\v
Zw. ~ob. Budowlanych .w,Polsce (Oddział Lódz),
kanali.zacYjnych 'nie będą w przysZłośei td~że Ód
Związek Pra.c. BudowL f pók.ro\''!i~'Ch za w 000
plac o.d:pOwiednich kMegoryj :rObotliików w pru.
Z.zP. 01'a&6· Zgr.vmad~~U:rle 'Czeladzi Murał'skic:i!
m;'śle bOO".lW1atIlłYlI4. to znaczy,ie:gdfby
w ID Ł9drtt.
~lągnięciu prze.z rObo,tników W. ·tym p~em1'1_
Ze wlZgięc!u na, t-o, 1e'przed kilku tygodniami
podwyzki, _pła.ce ich ptl"zewy'źs.zYły .wy'na~~ie_
z~warta została ~iąd.zy· Magistratem' a pra.cQiW
t'oOOitników ka.nali-zacyjilych, wyaJPgroolteIDe • '
nikami kanalizacyjnymi (lIPGlVra, przyznajlłca tym
zostani~ nieZ1włocznie podniesione do' p6ZilOliJlu etfl..
omatni:m lrJ% pQd'Wyzk~ oraz. szereg śWiadc,zeń,
wek w przem)~śle lH1!dnwlauy:1łil.

p

:wie i Zgierzu! lbi.pl

PRZ~MYSLC

w'

Splendid:. ~ nLudzie.bezpravl'.
Odeon: - "Den1(jU' ,gry""
Czary: - .."Haro14lJoyd jako. sportowie~".
Corso: .- ,;RycerztJ .płomieni".
Dom Ludowy:·-"- ,;W,iYclu każdej kobiety•.•"
Miejski Kin. O. nMiłośćprzez ogień iktew~łł

tf.l?l':

VI

Wczoraj, pod przewodnictwem p. pre

zydenta Ziemięckiego, odbyło się posied~
nie Magistratu, na którem m. in., zgodnie z
4l'1. 5 Ustawy skarbo\vej zd~· 22;;:VI
1928
r. ora2 z okólnikiem Ministerstwa Skarbu z
dn. 4 lipca, postanowiono przyznać pracow~.
nikom Zarzadu m. Łodzi dodatek mieśięc~~
ny do pobo;ów za mieśfące; lipiec, sierpień
i wrzesień w wysokości 15 proc. uposażenia,
obliczonego z. dodatkami ekonomicznym, re:;
gu!acyjnym i konlunalnym. Wydatek ten u~
skuteezniony będzie z pozycji budżetu, z
której' asygnowane są pobory pracownikó\v
miejskich. Wyplata 15" proc. dodatku za m·
bieżący dokonana zostanie w dniach najbliż:;
I'

j

o

17 winnt

(Iłniej ..

Pocz'ynając od 11 b· m.

SzczegółC'-we

'Na walnem zgromadzeniu Związku·~
spod ar czego Gazowni i Zakładów Wodocią.
gowych odbytem w dn. 19 maja b~ r., w K.
towicach, do Zarządu Związku nąr. 1928s2g
wybrane zostało m· in. m. Łódź. Wobec te.
go Związek Gospodarczy Garowni i Zakł.
Wodoc. zwrócił się do łód"~go Magistra.
tu z prośbą o delegowanie ,pl"zedstawięiela.
który stale będzie brał udział w posjęd~e
niach Zarządu. Na wczoraJszempoaiedzt.niu
Magistrat postanowił wydelegować, jako f:łwe
go przedstawiciela wzarzą~' ZwiĄzku Go
spodarczego Gazowni i ZaktWodoo~, p~ łł1ż.
Kapustę, dyrektora Gazowni. Mięjskłejt

. _ _... _..__ .Jr]m57aM!b.~!"''!'}t·:~~~

.III'

czas palenia

się lamp na ulicach przedłużony został o 17

minut.

szych.

tablice godzin zapalania' i

..... .'''''''''.,

,';'-"","'rl"rl:'

, ";;;',~"'~w~

gaszenia lamp ulicznych, z dost08QWtlniem
tych godzin do czasu wschodu i zachodu
słońca na okres całoroczny" OPTacoWąlle Z1>
sta~ą przez Wydział Przędsięh10rstw Miej'
skich w przyszłym tygodniu.
~ ,. .-_. . ~ "t

","

'K'onłiskata 'wczorajszego
DUIDPf;U .'lVnlksze,ltung"
'VI dniu "wczorajszym 'starostwo !!rodz
JOe obłotyloz ~~tem i śkonfiskówało wczo=,
·raj.sze :w~danie'"Lodzer Volkszeitung". !t~

'~trflnt

, .nlle~raniu nrai~lil[Y[~ rO~OłDilłiw.
'.

REJ WODZI KOM.TJNISTYCZNY POSEtt
Jak wiadomo, W przemyśle budowla::: 'z kierownikiem VII~,o komłPlrjatu PL
nym' od kilku'dni'trwa ostry zatarg. W, dniu. sarzęm' Gr~ywackim na c~ele! l'olioja

w·· fa bryre Blum ber!!3..

wczorajszym .w lokalu związku klasowego
robotnikówbudowlariych,przy ul. Zamenho::
fa 17, zostało zwolane walne zebranie 'strajku
jących, na które przybyło' zgórą 1.000 osób.
Zwarta masa ludzka zaległa lokal 'związku ~
rz podwórze.
,Po wygłoszeniu referatówsprawozdaw
czych przez członków komisji strajkowej,
do zgroD;!adzonych zaczął przemaWiać pośeł
komunistyczny Sypuła, który w związku z

ł~: . W ,fabryce wyrobow wełnianych iUum
ber~a,prn ul. Połuclniowej52
wybuchł w

~9wczorajszym strajk z powodu dostarcze
J.:j.a'prz~z,acJ.ministracje
nadającego się. zdaniem

fabryki surowca nie
robotników do ;\;lod::
powiednieg';h przerobienia.
•
W sprawie tej podejmie interwencję
związek zawodowy 'robotników i
.. robotnic
l!r~em~słu włókienniczego. ....(t)_
~

akcją·budowlarzy.łódzkicih, przybył specjał::
nie z Warszawy. Jednakże w trakcie przemó
menia posła komunistycznego do lokalu zwią

1

·Dod_owa

subweneja· dla
Teatru Miejskiego.

Nas~tek zlozonego przez p .. dyr. B.
Gorczyńskiego, podania, Magistrat pqstano::
wił wyasygnować dodatko~ą subwencję. w
Wysokości 10~OOO' zł., na pokrycie gaż' ui:1opo~ .
\\Tych artystów Teatru Miejskiego 'w mi~ią~

nyoh rozległy się głosy' protestu i
do nierozohodzenia się. Energicżna
policji jednakże, spowodowala,że· ~V';ft
nie zebrani opuścili lokal· związku.
Na miejącu pQZostal tyl~o poseł
~~az 20 osób posiadaj~c~ch lę~łyJ;nacje
zkowe.
~pl
'
..

......

•Oprzeniesi nie 6 Oro

-

";'\'.

'~:'

':

\

..... A - "

w z,wiąaJCu z decyżJą MagiSltlraf;u'o' przenl'e,sIeniu 600 roOOtników z plap.tacji do robót .kanali~',~~~
zacyjnych i budoWy' domów, zatarg na tem tle· z
~u:wczorajszym, przemyśle dzia zwiąd{ami zaostrza się.
Na posiOOz'enm za.r,z.ąjC1u Polskieh Zwi1\zków
.n,m .w~l zatarg' na tle. wysuniętych przez
I'
l.18tah.<D.o, że pm.eiz ~e p:t:zenifS!ienie, robotnicy,
.~o~ów. żąd~~.podwyżko.wych.
.
'i,
:, . ,·.:~at~g ten' zlikwidowany został w dniu którzy szereg lalt" pra'Cują w magis6.-acie, tracą, kon
f:rajlt z Magistratem, gcLyt 'zalemi będą czy od pana
,~ZODajszYtP.Na odbytej wspó1nejkonferen,
ą!kr,zy.wana crLy ret cdprzE!l&liębiorey· budowlanego.
; eJi, pn;emys!owcyzaproponowali' 6 proc. pod
Zwi~zek zgadza 'się, jedynie na przeniesienie
wyżki. Podw:ytka'-'taz()St~ prźe~ przedstawi
~tków) którzy' na roboty' w'~lant8lCja'Ch pNJY'ję
ciełi robQtnikQ"W '~aakceptowaria. (P) .

Lik\lidaeJa zatargu

: -Y'I.,

.

"

VI przemyśle

dzianym_ ,
W

'~

,t

h..tA

Nocne

4

Ah,.' . .-z:- A.

...&,

A

_:

.. "

dy~urY8Ptek

Al

I

~,'26,~ li. Charenza (Pomorska 10), A'•
..,ąt~IP14c WolnoSci 10)~ W)
.-OQO.~

.

Kr:o"łkil: połlSjJna'-

~ 'Pod,' 'k()łam·j

"

-

ssmoebodów:

Pn;eId Uo!mem nr. 175 pl'lz-y ulilcy PiotrJOOw
\ ~ęi ~eoh.ana.~a przez pę&zą,ce auto z nie®:
s~oloDą eybkbic:ią. 11-letnda ~ ~,zamie
.Mka.ta .. ,prZ): Ul!ltey WóLc:zańskiej 162. Odniosła 0Iml
oof.ku~.obrarź;~nia,źe zawemvany lekaorz pogo,.łlplwiaratunkozweg'o pmewiózł ją, w stanie ciętkim
1łq .~_. Józefa, ,Spr~ ~ - ~
oÓ

itUt

Ier/ llbiegł
Ha~ Ilrzezifisld:ej

o'kOlo wsi Sikawy
przeJzsamoohód pędzący z za"~Wł'OItDą ~~ .3fHetni Al~ Del"Yag, mie~ka
Jl~~:ei htoniew - Sikawa,gm.ina NOIWo:;oln3.
~. JódlJkiegó.
(P)
~jechany .został

.~.sbiesaułic. Piotr1i~iej i .Radwan~~,~~Y samO!ehód mueił się w ceW samo
w,j~y.m j.aiki.ł m~ m,ężeZiyulBl 16t ok'olo 46-ciu

ców. 'Na d!z,iś wieczór PolskieZwi~ .~
1JW1Oluj{\ w swym lokalu pnzy.~ Głównej ····Wie1~
kle zebranie wszystkich robe>tnikówsezonowyOO
bez 'WIZględIu na pr,y;ynależooŚ'ć zw:ta;zko.wą. Na: JlO"!
~u dziennym znajduje się. sprawa pHeniesiema
000 l'!olbotnlików,
spraw ·t&kzwanyCb ~

orae

'karnycll" stosowan~ na Polesiu KOOs:tantvi~
skie:tn w stosunku tło roboit.rntk6w, którzy się w.i,

~u ,·laIJ[lr
InieBUulegnie
idiBr'z DIe.
•

.

PONAD 14 PROC. NIE· UDZmI:~ ~ODwyżKl·llOBOTNIK.OM. -

Pod przewOdnictwem prezesa Inż. Jana
Holea odbyło się zebranie przemysłowców
budowlanych i cechu majstrów. Po zagaje:,
niu zebrania, inż .. Holc przedstawił obecną
sytuację w przemyśle budowlanYm, w związ.::
z wybuchem strajku robotników i wska~
zał,że już przed paru miesiącami robotnicy
wysunęli swe. żądania podwyżkowe, a prze~
mysłowcy odrazustanęli na stanowisku, że'U::=
dzielą pod~żkę w tej samej wysokości, j~
k, zostanie. zastosowana w Warszawie.
iI'rwalo to kilka .tygodni i ·po· załilltMe::=
sprawy podwyżki w Warsza.wie odbyła
.
się konferencja. w inspektoracie
pracy i
przedstawiciele robotników zgowli się na
. owe 14 proc. Formalne podpisanie umowY
miało nastąpić w ciągu 3 dni, tymczasem, na
Dastę~nem posiedzeniu ieden ze związkow

ku

mu

motor.
po.tlWlZeniom..
~lekan; pogotowia m:tunkowego po udtzie
~iu mu pierwszej 'pmriłQCIY, pr.zewiózl go w stanie
_~.diO ~a.~ zbiorni .miejskiej. (P)
.lIiegł~. dość

zgIQsiłswój

I
W dlniu

'WIClZÓl'ajS1Jym

pjoł;:rk~m; roboltridik

,'ZaplSUjcia się Aa członkow

we wsi

Dąbrowa.

pod

st,a:.nislaw Troj8lD.ek pr1JY-

hywszy 4K> dIooruu demonstrował wobec zebranej
rodziny nOfWlO ~ rewolwer. Nie umieją'C się
dobrze O!bębIodwić' z br~ lekkoo:nyślny człowiek
It~ł wystrzał. Skutki tego
były
straszne.
.' aula ugodizilla. w pierś "25-letnią S~inę
Jakluibiar-

sprzeciw i konferencja ~ ,został:.::~~

zerwana.

Strajk potrwa czas .' ~ "~~y: gdyż
nia robotników przekraczą . ,alsaitltnie
ność pracodawców w stosi>'W~~ ~"
podwyżki.!~-' ~j~iil.?

Po przemowieniu inz:,ca~mu~GII'J!l
się długa dyskusja, póczem.;uclł.\v'iUpno
wisko zajęte na ostatniej ';k9~e~et,i~jf .
spektoracie" pracy nie zmi.ąiać i' 'irięc'eJ
14 proc. podwyżki nie udzie1i6
';~' .
Wezoraj inż. Hole od~yl kafl:tE~relD.eJ.~
inspektorem pracy 'Vyżyk$)-%'-\kiqf.: oInż.
przedSltawił p. inspektoroWi-ta~yzj~
slowców budowlanych do
dalszych żądań, robotn. . wobec czego '
zie interwencja inspektoratu p:\"acy' nie
przewidzianą. (bip)
~.
~

olny·

II

ciężkim

Le O. P. P.

!WPl .

cz.emś nal"azili do.zoroom' t~ l"~

'~'.tI!Imu:, ..Ioe.. amfer w porę zabaa:oorwał
.~

pnyczem

za.zn~yć, że ci rob~'Cy to.większa część 'k1qo~'

"

Dzis' w 'noCy dnta 13 lipca ay~uruJą na .
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. ci zostali dopiero w tym rokat
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stępujące apteki: L. Pawlowski(Piotrkow4a
3(7), S~ Hamburg (Główna 50), B.Gluchf>w::
Iki (~utowicza. 4), J. Sitkiewicz i S::kaKO=I
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wszmy

pomadają legityma,cję, atwierUajaee
leżność do ~wiązku. Jak· się okazało, Da
osób legitymacje posiadało tylko 00
nych. Wobec tego policja. wezwała
(bonych do opuszczenia lokalu. WśrQd

. -es--eQQ:-.,- -

caeh'·1etnich,
Jipcu i sierpniu.
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kQl\V4 -:J siostrę Trojanka. R2me0tlO się ~.
Dek riiesrozęśliwej, jedlnak wszelka pomQ«:'
si:ę spóźnion~. ',Po upływie ."'-U~ ~'
. lekkomyślnego o.be.bSdlZenia się .,rz ~"
z.ma.rłał nie o<wyskując
przytomności.
PIoIwiadomiona o l>OlWYUllęID..
żył11 dochOdzenie, Trojanek wstał &rel_Q,~
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SKARBU" SPRZImALA 1&, TYSIJfCY' ;HOnG naZ:CWOl~A»V~

Lasy bar. Liebiga: ojPO'Wierz,chni 100 tySię"
cy morgów (Borynia, M~ml iP<ldhuż) Spl"Zed~~~}>
2$' S,200,OOOd:olaiI'6w nieirii~cHdemu k0!lSO'rejrun ,.0berrschlesische ·HQl~nd~ w-Byit'O!Wiu~ Per tra
k.tacje '.i sp.rz~aż tem.it "-Pl"~"i~bi<lrstwu drogiej
dQmeny harona " ljebi~; ,sQt9f,winy". są ,w tokU.
. , Fundacja: hi'.Skarł{lt~ (I) jak donoszą pisma
mad:opolskie, sprzedałatontlraktem z dnia 26 .maja
rb, całydrzewosta~1i>$Ckaty. W lasach Klimiec i
Smorze~opo:wier-zehni-okt)ło 10,000 morgów, masy
dr7.ewn.ej okolo 700,000 me.~ sześciennyeh wraz

z 'be~Płatnem ntYWani~ ~Ut do

:ak p~Zly ul.Cegi~lnla.nej gra ,j~z~· -ó&
obrwa.teliEmila ,;Her~ .t óttona
",-q:ąiznie. D0iś' i jutro osta.tni~ pow ,
"
.~
t6rzenia "Golema'\ W nte~lt a.reywesola farsa

poniedziałku
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"Jutrop,O.g.oQa~'

'i Sł.e<fanją

MiiChalem Znj.&z.e.fu. P'opiediih,łęk

J'.. a.rldlarz <trzewa",: Stl'yjU, który za' W&2.ys.tkich 'kOD
trak·t podpisał."Spólka to wpt'aciła pierwsz~ ratęru
tzną i nie p,osiaiiają.c dostatecznycll, ftibahsZów~'~:V
głasza sZUiIIlnie wwg1'anicznych dlzieMtkaeb O' 40
konanem kupnie; w poaZlUkiwaniilinnej "firJDY ,~
granioznej, którabydrZ6wostan ook~iła.,W .ślad
za ()b'C}:~m ka.pitałem pojawia' się"oooy" pracGwmk.
odbierający zajęcie miejscowej hLdił1C\ści. "-,
Lasy ł olski~zrzeeho~ " (}St~tnieIni c~a$J
masowo w H1emieckie ręce. Fakt ~n:~~iła, :jut
w odniesieniu do ~hooln.iej dlzielnroy praSa p~
ska ipoonaDska. Tr,zeba taś'· p~ęt-a~~ ,.!e "l~ ..
Pol6'C6 jest coraz 'mritej.

wyrębu' na

firma" ~Wk()IDO holenderska.,

~n te.nk;uptla

,)Golem".dlaZWiąz.1tÓWIt~t~feh.

.

,':\' Gra w dalszym ei~~g)!j~ P~l."
,~:ąhm~j':~" bar~'M, ~fekt(;).wnie wystąwiol,lą
~:W.i~LJóWik~.~a.w~ Wąsse.rcuga,,:r.:1i!-k 19 ,joot
, ~i'\
",
',~'
"
,

.

fa

niemieckich
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Jockowslu\
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,k~rych pierwszy mieszka
w Berlinlle. cwugi w
Doq-drecht (trzecim wspólniki&tJl, jei;t:;:A<19.f.,~ .. ~~

, 25 lat zaryClZał'tOt\W\ SllllDęOOO"QOO dol8JI'ów. Drze

kt1czrue ~ę;oliecka, utwol:z~na przez

Hopwood'a

Cli"

.·łłupulq· pols Hil .108,.,.

p:.

W dniu ·wc~oraj~zym·rilftłdzł~zos~
tal na Poczcie Głównej przy ul.' Pl'zeja~d
38. Chaim Szptl:rba~,za111. pr~Y 'U!' W$~od~,
niej' 57. vi chwili' gdy zajętybyl wypisywa~
'.
niem przekazu, nięznallY &prawcas§ra4~ mu
.portfel Uł.wiąraJąoy· ,weksle ha stiml~1700. zł.
óraz pjeniądze.. łOlq;adzionyws~c~l "hum. '
;\Vdrożono . niezwłocznie pos$Ukiwania
za
żlodzięjem, któie jedńakże> nie dały zadne~
go rezultatu. (p)
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"8ThSZNA ZBRODNIN :WYRODNEJ MATlO.

""'''':'·ĄJ..,IA. __

Przeraza-jącegD odkycia dokonano Vi' mnej 18. Zbrodniarkę nie~wiooznie "ateizlOr
dniu\Vc20tajs:tym w, domu przy ul. .Nowo~ wano.~:!<
m.iejski~j19: w ,czasie wybierania nieczysto~
: PrZesłuchana przez policję zeznała, itt
ści z dolu biologicznego. Natrafiono mian~ pr:zed dwoma tygodniami przybyła dp Lodźi
wicie

na zwlokinoworodka

płoi

ze

męskiej,

pn.

wsi Atitoniew~Stoki i znalazłszy się

w shutie silnego' ro~kładu. O . padkowo'w ubikaoji domu przy' Ul~ , 'Now.
sŁrasznem odkryciu powhtdomiono
władze miejskiej .19 powiła dziecko, które ~'Wpadłcl
pc,licyjne; które wdr~ły energiczne poszy1cl do dołu k104CZltegu. Ze wl,lędu . na to, łI '
znajdujące się

~,ATIt'POPt1LĄR1łY~",i .. ' *
Dm~ iN ~~eik.~sta.~ę '~~t~a:,nie"
,,~~t~t~ ~~s9,~l:kf9t~o~wilł, w~,~_ ,$jCq, &n
wania' wyrodnej' mapo; Zdołano wreszde:ltli ,:~a.nla. Klitnkiewiczównyśą zbyt,~ 'l$ieWiatQ
~,~f!h'~~l:ll:~Y:~ ·2:':B.;~leck~ '\Vrtl'U }yt.UłOWej~,Woe:~
. wid;wisk~,- w:tea~ze,niVYi9m~j ~ietr»U',W', ~ stalicT ż6 dZj~ol:tój~tYLa~ ck1k()fittła'1~1~mia 'godne, została Olld. Q5adłOfiQ W' \Vi"Diu c:kt
Zltlii. p'1'zy. ul.. "q~~ dy,sP,QZl:ć}i władz .~do\V~h·· ~l ~ .
'kit'~twen:~jai,'~~e~'~erłhi vf,. . tłłt~",fia:Ogtf~ , 1\1arja'KllmldeWicz6wńa,'
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, d(-!Wej 7Al\vies;zQne,

~t.a~ienie~ie się na',,~~ej
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w l*w.ae.zaś . nieJ!)Qg~ "1l"&eq-

~alD;it't"
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O\b~fił na ~lł ,~awiGi.lł .' Wf. . · J.irdp~.
~twapUbUo&nego. ~y wf.ett ~w~H 'Ił' ~
r-I1tstyczne.ll}iU dein~g-ó!Wi alPieąti pr~ó.ł.,:'
,.
Sprawę połW~~ ~ważał 'vi dla1lti·.~.~
&Bym Sąd' okręg@IWY

w Ł~

sę4ziego J''lłrkowslu'egQ.

PodprZew~twełD

~ż:ał • ~urator' S.

OOQWski·
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wteC§ti

'ŚWiadktnv 'll~~W'j

,'swya

l' senatwów 76

~łejami) ~;Ó.jew~ pl~·bi~,!Dau'C~lt '~..

stWOWTch

~y.ci~łBitll.'i dem()raU~.ji

_kIW.,kQd.elts
,'_

.

w kJryty'Ce swej. pr:zekroozył granice prz&z ..

karny

zakreślone.

Sąd po Da!raidJzie 9k~za.ł, Fel~
laIt Zl na dwa miesiące w:ięf4enia. ,(t)"

BOZTABGNIBlfm; ,

Szęw~ka,

\',?-

Młoda Ameryka;nka, była~n~-OOI~
sjteil,h spOty,ka swęgó

le[erIJ~,

mogą,ię

zgłosifdo

drukarni

AozwOł~

od 9-10 ,,,no.

~

Potrzebni

chłopcy

,

''policjant (do' pijan.:~o. który słania się

Y1t~y) ........ Co pim tu robi l

,iVW4 ftJ~t"'o :któny ,16~Gwali'

.. lntr.llł.tont~ Ał$ja ~O'<:lU~S)i

31 D1"ulu.1"ftia
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lnfl'olt p&to"n!"
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\Va1czę z alkoh?lem!

'Pijany! -

PRZYSZL'Y . ~ .....~_.LA.

_

Właśnie

_

Dziś po ra.z pIerwszy llasz b-ud,zik· zbl~~7

dlatego!

-

_

A to w jaki spGSÓb?
Stara dała mi nim dobrze po glem'le.

,l',

'

_ Czy nie przypómina pah xfini~ 's6ibiej . ~
fe;;orze? - rzecze do zadmnane.go łU~fa. ,j~
•

-- Oh, takI, --"- '('::.:po~'iada 'profeMj ::bu~
mę z zamy51enia. :- I .•• ł c1lY zOSt8łanit\ pani?,

, WYPOczn..,.,

Na.j(tfOfŚży _

przjmila'si~ ,.~~ ....

jakiś ty dobry, t,emnie w)!sył.;tsz ;d9:~~ni~ ',,-

DOBni" BtTDttK
n nie na czas.

.

mnie· pan kiedyś; a.bym' zost,ala j~O 'Ż()Uą',";:

TatYsru~c ebciałbym tiik się uezy~ jak ta.tuś,
wptzyszI'ości zostać }:rOSletn.
'
_ Głuptasie, dJo' tego nie pot,rzeba nauki.

do prakt,kl

, łfttr.IIS·łorsld~j

na

:jj~'

d/alwnegu-' prmesora"

rożtargnienie stało się, p:rz.ysl.OWiQWtM:l~,

. 'f}" poltzynek.
l
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_ No, mÓj Bote, przede! dla ,1lUń. OlIW
. t·yba jest niew.ędriy·
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dnia' 12· lipca' 1928' rokll

LAK.U PUJ
.MLECZARNIA N ADśWIE~ANSKA
(Przej3zd 40.)
wydaje. śniadania. obiady i kolacje
RESTAURACJE: .
Teofil ..Kopeć, Narutowicza 44.
Zale\vs19, Zgierska 39·
Wy'TW9RNIE .CUKRÓW::
Ziółkowski, Piotrkowska 197.
,SIQ;Ery:, TY:TQNlOWE:
Sobczyński" N apiórkowskiego 9.
pIEKARNIE:
,Bryszewski, Pomorska 86.
śLUSARNIE MECHANICZNE:
'Machura, Rzgowska 57:
FABRYKA. WODY SODOWEJ.
Piątczu, N awrot9'2.
,"
SKŁAD PASZY: ..
P.",' Kaezmar, Przemysłowa 4.,

I.

I

'ZAKŁADY

t>

KOW ALSK1E:

94
Wr6blewski, Radwmska 10.
. SKLEPy. SPOŻYWCZE:
\VI- \Vyrębska, WÓiczańska 261.
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zdObi .or,g~ft.l~ ,.,arwnaolCładkll.
II

'. T le. Z A ':' . . drukuje stale~o~el~j ,powieści wybitnych autorów
"'iNtll!",~~i·obeJeh. ·~.i artykuły, ~t;i_ci,~ppłeczDej i literłicldej.dużo
, ..
".~ zdjęć fotoPaic~yeh; prC?wildm.dł:ia!y: .. Wśród książek i cza/>;"".';>.~<~,;Le. scen3 i ~UQ" OI'az'
rozl7wek. wnysłówych.
~.' '~,~~"
C Z A" jest satem .aajmtl&--. . Dajpopularniejszł\ . lekturą i
:,;~1 zaajdawKsię w. ltażdym k.ułtUralnym'· domu...
.
":"~DHZym ezyłelDłkom umoi1il'ić .. kompletowame ..Tęczy" wy-

II. .

d.,

".~ uty_ty,ezl1łl. ~ celempuemowaniazeazyt6w z l półrocza
t928 (28.:- zeszyt ów.) Cena :d. -t5O, z.pl'zeayłklll pocxto'!ę 5 zt, za pobra.Wem pOcztowem :zł. 6.
•
. .1C~łktin-yi ,w ,celu zapreJ1WDefQW&llia zgłosi się do nas po DUaelYohsowe, ",,:$)\Ia.y je. odwr.otq pocztą bezpłatnie..
. ....
. . Przedpłata WyDosi: kwartalnie zł. 14.*-, pólrocznieZł' 26 .. - ,
~ocZDie' zł .··. 50.
-. . .... '" .. N
..,uma
.. nnjedyńczy. kOR.tuje. z.1.1.40..
,
y-,

.

łłaJSkuteCZIUejSZY _..ogłoszenIowy.

-De _ ..,Cle we WSZJstldch Idoskach.

...,... . .-

......!"'i'-...........-
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:

' . ' 31~6

KI.1ma 31

O' z~8łkłl
budo.Ił lel.iska po
II piłd •.
łJ.!ąca: %~ł)'ch s&ra1l:

d. ęrze4_ia2 klR\~"ed· Zokowic
~dJtr PiOtmwlk. ter m, 5 0411

l

Kvpi~. lekkąrorwagę i resorkę
na ,ojedynkę Ofelty do ni-

,

o\lII___

...----~------......~...,.-..............~~~ .......

Pismapod·~1~~
. , .
.,
·oto••n ę fotele ldvbo",. kosetk~
..ast:yn~ do szycia lóika ,
lliej.s.go

łenioGMwna' 55' m.46

.pn••am
OłiCYJ'lłł

- 3184-:1

prawa

Wyd2fałKaDlłiza:cj-iiWOłłociągów ~

: ' . Magistra:~ull1•. Łodzi.

ogłuzapublicznypisemny przetarg na budo..
wę Biura Wydziału w ~m. Łodzi POl' ul. prez.
Nar\ltowicza Nr.. ,65, skladająceg-o się z piwnic
tlZec.h .kondygnacji .i pocl,daszao ł,cznej poje
. IDDOŚci około 1LOOOm: s.

Warunki przetargu,projekt umowy, $lepy,
koa~torys wydawane są. .bezpłatnie W god2i~ ~~ch' h,iurowl'chw BiuJ:ze Wydziału (Naruto ..
,.'·'Witia2)przedstawicieIóm firm budowlanych
~jeatrow,nych..
. ' ,,'
.:.. . . Tamże Sil do przsjrzenia plańy' policyjno
budowlane projektowego bndynku"
1l
,
,>TemUn8kł~dania ofert 23 ,lipca włącznie
,

,<

K'. prawnie (OI'tognf1eJ;nte): uell
dcł,

At

Na,tanłe11 J'la11eple1 kupl~ Dlai••
u: Wł. Roml6iM~w.ki.go Piotrka-

••1ra 116 I

OG

Ł

pl~ł,.o ,bont

.

.

,

O

.t61,

otoll&a~'·

I

"Skl~pzmi~łSk~n. iem
1~

l

eie się więc U.łownie polskiej
pisowni. Kur.y 'buchaltu'j1te
p.rof. Sellułąwieia. '. "War••
Ze,rawia 42 Zt\daJcle prospektów

ewa.

178~-O

tel. 9i-61
lp"2S-o
krGden'S

nc;, gardero.hę, lóżka, tl'emo, szafę
zegar. SieńklewitlUl 59m. 420ft
cyua l pic;łroll ~.lś.ie~1J8-4

don. do

Polak powinfenpisil6po

Palad, I prace

'

ka.~'J 'le . Bpr~edam

fa

,rł C''. .E'
. I':A
'.
.
. .'.

łIA'!~6~J!! L ~~lai:;!

od go.•.po..

.'.'Za1ęcia ZllJ~.uIJlho

,3164-2

ootrs.bńa zdolna bufetowa Re.
i

ta.ul'acja

Za-eho~nia Ji(,~

rax

C

'ii

.a~

Dl~x

hłopiec

potrzebny. do teraiq
Orla 2J Stol.pnia D130..;..S

pna.wAcI.nod.
Potrzebna
GraDowa :Nr.
pralnia

sara);

~

;"14i~3

g
O' S Z E N

Przed tekstem 30 gr.. iii tekście 30, gr. za tekstem !5 gr... zwyczajne 14 gr.;. ;'hód hobnych!O i ae.t!'o!oii.
....
.'
.
.
komunikaty 25 gr- ~i wier.1iz milimetł'owi lub lego miejsce. Dr-obne ogłoszenia bezterminowe 5 g.:.
~ . . .., uj.nuaiejsze ogloszerJe50.gr•. Drobne ponad 20 wyl'uów-wyraz .10 gr. Ogłoszenia zamiejsoowe 5Q proc. Woniej; Hsrani,c:zne 100 proc..-Stronica
~i,.... łaWci."._ pod:ielolUl ~ a'~Ył'&wyc~a.j.ne na 5 łamów. Ak,cyckr/lllsow.. e . . i·fantazyj.~•. O.fI.roszenia ~ roce~t .hot.~j. ~:rkuły b,ezo.z.n. .a.c.enia ho.no.I'BJj.·am.·
..
t ~ Qsłouenia F:Zyj~ .i~ ,do pds.. 1.ej , . 1-eJ 50. prO&... dPołej Zewmmowe Glloszema adminIstraCJa nie o.d~()Wł!.da•. ,~a%da, nowa llodwy~~
~,f& It • ..,........8 fi ~ ",,"e ,r . .
""~o.w'j ~ MlMwłat ,., Zgierau u p. ,Lada. .. ' &»abjaaic _dl " " Zaton~.·..uM,
P,

f

",i.

\:.. ' .
'.
. . . . . N'.a eirą iW7da. . W. Tadaz

u.. . " ,..... ' ......__ ~...... ~

&je~ '\fi 'łióe..

T. D.i.Wib..

.

Zgł.asz&? . się' każdego d~ia' 'ó,~ .gQdjiny:·.n.;'
godZIny 1 3 . . " " "
'211S~'

DO:e::rs~O:;e2 :!;!~~lćne!t

,

,erozołiMSK.

__- -.....__

i; drze"-!

>

.1_

Poznan, ul. MarciJ;ikows~ieKO
NI'. 39, KSięgarnia W.Szczep..
k()\y,skiego; Wilno' ul. Domi'nikańaka +, .Lublin, Krakowskie Prz;edmi~8cie
4%.ckraków. ul..aw:, T~. . . 35; Lwów ul. św. Wojciecha 20; ,ł.ltdź, \11"
Plolrkó ••~a .471 . ·Katowice. ś•• Jau t4.

-

Rudy-Pa'PJ:a~fcki8J"

,Magistrat m_

ma do, spr'zedania większąiłośc' lodu
topolowego.
..

.

Zgłoszenia pr")D\lj.. AdmiDatracja:

22. Warszawa, A •.

.ta

c: ł t: 2 arowr marki
po generalnym remoncie 8prze ... - .... ~""·,
PaństwoweZaklady . Przemyslo' WO,~~!;i:QNi.
walid6w w' Piotrkowie T .ryb. ul. ł"ił'.u~:łSłiaelfó!:U:Br!i1
tel. 20

, . ._dużego Z8.sobupitlmie w l'Otoarawu~~, r:i#~7ch technikach graHa..
.,ch. wy}t-on&m.y4:h i~atr~cYiprzynosi ~.
ZA wkładkę' wielobarwną_

Al •

j

SA

ILUSTROWANE PISMO TYGODNIOWE.,

'(

. W· Sieipiński,KilińsłdegQ

96..
i
.ZAKŁADY. BLACHARSKIE:
Sokołowski,. Kilińskiego 79,
~yczkowski, Piotrkowska lB@.
.ŚWIATŁO I SIŁA.(zAKŁ~n"
ELEKTROTECHNICZNY:
J" Cybart, ·Gdańska '. 135.
.
MASARNIE:
Borkowski, Rokicińska 13.
A. Raksyk, . Kiłińskiego 133.
F. W oźDiakowski, Rzgowska 78·., "
{r5KŁADY \VIN. WÓDEK I DELIKAT '
! Śliwkowski,' Rokicińska 6 . '
PIWIARNIE:
.KtIliga, OdYIlca 11. "
a.
,
. ZAKŁADY RYMARsKIE:
Jezierski, Pabjanicka Śzosa60·

~cia. Kędzierscy, Kilińskiego

,c,l:!}

'. ZAKŁAD'ROWEROWY';

ł,

TĘCZA
, ;.; .bid, ,zesa,'

i

l

PRACOWNIA OBUWIA:
:: :Szubski, St;)koł~ 5,
MAGAZYN OBUWI:\.
. Sumera, Nawrot 19.
:' Cieplucha;Wysoka, 26.
': Zieliński, Rzgow:ska 12.
: Grędzmski, PiotrkQwska·5~:
·;F·. 'romaszewski, . Skwerowa' 10.
PffiKARNIE:
Kruczkowski, Sierakowskiego 27.
Dobrzyniak, Pabjanicka Szosa 28.
Zawadzki, Nawrot 44.
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