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k,ja. W.spaniala gra artydów

r( O J. ;qu~r \\ tTłl ł t \\~%t(l'Iie na \Vszystkie :
Ar.se U$ \\ s~b(){ę nit.ci~ielę i święta od g. 1~3 Pp
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miejsc uwzględnia się je ,bOWIem ,w ml8.:ękoleJZ;0sclo W posz~zegolnych dZiałach
tylko nieWIele pow!,CrZChnl wolnej do obsadzenia.
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branzach

Wy !~Ś, n ~ft, UdZielaJ.ą, ~! ZgłOSI, en~a przJJ~ulą: Biuro ,Taru,
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.
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Milstwa jugosłowiańskiego min. spraw wew
nętrznych w Bełgradżie Lazicza zgłosił się ja
lis Macedon~zyk. 'Gdy Lazicz czYtał wręczo

n

Ile mu pismo, przybysz strzeliIdo niego w
, ~łow'ę, s następnie· popełnił samobojstwo.
Laz,iczowi wyjęto kulę z glowy. Sprawca' Z~

.

wrażenie p~

-

•

macedoński, w którego· imieniu chiałał
sprawca Monczyłow jest źródłem wszystkich
JlieGtzczęsć na Balkanie a dzialalność jego ~
nłe.tnożliwia sd:ałe zbliżenie między Jugosl~
wjt\ i Bulgarją· W Kołach politycznych Bcl~

wielkie

J_

pHy silne opady deszczów.. D QnQSza.g .wiel~

mitet

wywołał

IlileJ

otka~.. RównQcześnie wewnątrz kraju nastą~

ze

prze1;>ieg wypadku. Lazicz .oświadczył, ~ ko

_""-~---'AU~'~"

Idej ulewie, kt6ra wyrządziła olbnymieą*()I
dy. Miasto ·Concepti() ,zostało zalane·· W
SCQwości Antofągasto~ostały zalane 1.lną<ke
nią. portowe.Sz,kocly b~rdzó ~naczne:
bardzo wiele ofiar 'vr lp.dziach.
:.

'Nowy Jork, 14,7 (u. b.)

Donoszą z· BueonsAires, 'że- na calem
wybrzeżu chilijskiem panuje niezwykle silny

~ ('
SfanLaziom póprawił się o tyle
~y przyjął dziennikacrzy, którym
opisał

gradu zamach

d 'Chile.

CJneeption zalane" woda ..

JDaChu, zmarł.
Belgrad 14 lipca (ate)

że więlu: ~~łonków komitetu lllaee~
skięgQ pr~ebywaQbecnie Vi Belgradzie.

dzi.

niewaz komitętrewolucyjny w Macedonji do
konał gow st?licy. Policja jugoslowianska są

--"'~~A?; ~,/,. ,
SOfja lł:l lipca.
:WcroraJw połuOnie do Szefa bezpi~
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".wwłlętrz.'Jon

_pra.,

If:
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- \\i l)raazf: .. 35 etopnj, we Wiedniu ~ 42.
PiekifJUta eKsplozja pod Borgeau~~
Wieden 14 ~ipca ~aw)
łlfP
,Od k~lku dni pan,-:j ą t~~j silne u pa~
ly~kto~e. ?sląg~ęły w ?nlU dZlSlejSZ!m kul~
illlnacYlny pU1U{t, bOWIem wpoludme zano~
towanorekor4~}Vą temperaturę:· 42 st.. C~-

wej fabryce 'prochu w Bergerae ,kQlo Bordet\UX..

.

Przy doleglhvościach żołądkowo~kisz~
kowych, braku apetytu, atonji. kiszek, .wzdę~
ciach, zgadze, odbijaniach, ogólnem podraż~
niemu, bolach głowy, m~grenowych,zastoOO1>
wanie 1':';'-'2· szklanek naturalnej wody gol"Z:$
. .•
.. . '
.
Praga . ,14·7 (at.e)
'kiej Franciszka-Józefa"wywoluje 'dQsk~
, Z ~u upałów, które dochOdzą 40 35 st~
:ria.le&próznienie przewodu pokarmowego.. o~ \~:ciendu. zdaJe ~ię ódczuć , wi,el~ brak. w()dY' p~
" szplta
. • l'le wyk zUJą,
a ' "ze nawet ob1-iozme.
••
:r.101Ill Mołdlatwy l ~lby obnl,żVł SlA do teuo s4-~'pn"'a
PlnJe
.. . , . . •
:l,
F 'L~,
ch
tn" b'
.
d
F
'_..3_ .J'
f
ze ustał rucll. pa'rowc6rw rzecznych.
~uvrzy
ę
le lOrą wo ę rarnC1~a~ oze a
i czują potem znaczną ulgę·
'"4.

Jj,
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Wskutek silnegona~imia 'wybuchyły zllaj
dujące się WIQ.agaz:yooch; fabryki z~:pa~y'prQC$łi4o
Wśród potęill1ycllhukó",Fstlr:~ldł ":()~

słup' plQmieni . wYs·Qk~ci. kilknaet~etró,w.
PQiOO,:r .i4i.~~

';rÓwuiili

SAAiędp:ie,~

prywame. ;. .' '.. }:, .. .. '.. ,"""
. . ....... .
, OkołO 5O:d8Obi'; wśrod - nicih "1\'i~~, ':
musianood'\yi:etćdo s.zpitala. '13,,:robotriików;.. wal
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,żółte

plamy, opaleniznę usuwa
kilku dni pod gwarancją.
,:a. .kqteczność krem "
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~ STANACH' ZJEDNOOZONYOH.
'l~rkli,~t2':4'1

MANEWRY NAD RENEM.

.

cią.gu

"

Paryż.

'~

24 lipca (aw)
Xegoroczne manewry francuskie nad·
Reriem odbędą się w ~amach daleko wię~
szych,aniżeli innych .,lat· Oczekuje się,· iz
wmanewraoo tych wezmie m. in. udzial ~
ta:,~ja okupacyjna Nadrenji.,

,

zł..

Aptecznrm

H E R M A L I N,' Piotrkowska 11

."

F~af ~erve Bank 'w ~()-~
stOM dyskonto'" 4 .i .~na5%~
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. ~~e.

Berlin
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francuskiej stirzellił

oOOk.

kQlSlZar

db stojącego

D.<aI

żomiten; jest. dętko ranny~
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9Pl'.8iWCJa

żOł

zama-

zbłegł.
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wo. ;wi.ad!Oim<>Ści:
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~1Italji"
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eacll EUIl'OPY.

(}. wyra.!ttOfWaaliu 'remy., ,. rozbitktrw

<>raz .' Am~na.

We '; ~~ll stoU.~
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, oThr~ąsensaeję. W wielkim ner.woj'lem p~
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Pa:vt 14-7

~aw}

Prasa .sOWliooka pÓtrllaj-e, j,ż· ~łlId ,,'Wioski wystąpił

do rządiu francw;kiegn z propo..zy.cją wydania
SlZlpiegĆ1W, dUałaj~ch
na terenie Włoch.
NiekJtóre' .d!z.ie.nniki .p!l"z.Y1Puszc.zajtął.. ~e

~

franouski sta;nowe.zo· odmówi, 'wydrunia. ty.ch osób,
a to
tego względu, iż ·zakTes ich działa.nia
we

z

Włoszech był
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KOIpenOOg~ 1'"'1 . :;
'OtIrzymano ni·El!pOtwi6l"d2one.· ~e ~

artylerji
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kO<jenie.

Nocy Ulbiegł~jw Landau W,N;adrenji, ~ś •
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koitaOb fiDa.1lSOwy:ch \Yirukie
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Zebrania giełdy urzędowej 'dziś me bY.
ło.W obrotach Ptywąmych· dolar 8;88. Ru~1
zloty 4,65 (w żąd~niu),~·.Listyzast~Wne I-.
obrotów· Dla akc1i tendęnęją utrzy.malla. ..
I
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aC*lIi chpr

"Iłalji"

al
&0' .•~p.j c
.5zw,oJadómaa Sił sądu nad Nobilem,

tri

'NorwegJ_-tylko

•

'" 1.6
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p~ 1',,1
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J~Wi.~~ ż~~Pr ątef~ą l~ltalJa:f 'li~f
~i. W ~~ął.~trofi w '4ą., ,~6 .Ill~ja z

~j ~~tkt ~ ludizi ,PO r~u 'się same>Jof,u ~
tlidp~ięcj'U goooQlt ,. 'wraź z' balonem . uieaiął{} y;
mewadomym' 'kier·U!Ilk:u~: 'LUOO tyoo' uważało .'s:ię za
8traconych i 'o,ó.pi-ero '~0isiaj otrzymujemy' wiadomość o odnalezieniu' :~b przez rosyjskd łama.c~ lodów "Krąssin". Jest 't;; .z.w:, grupa Aleksandn:,8
łudzi z gen: Nobile z09ta.ło' uf/krze lo&Owej,. z tych
jeden mianOWicie maszynista zgłn,ą,l .PIWy.. ·kata$kofie roz.bieia gen. Nobile '~ałUratorWany';przez

wY,jeśnleń_

~ręp:o~al:t Po.twieootza się również 0trzeciego llJCłZestnika wypra wy na sania.cb
i~rp.iera d'1Iłlsk,ięg9 War.zninga.
;rQtz,rutem jeón,ak ~ąk.· wiadomo zaginęli Amuntltieri. i 10<tną1k fran<:JUski Gi1baud, którzy udałi S'ię
na aeroplanie"La:tham" na po8łZuk]wanie rOlZJ)hków.
Wynika z 'tego; że z 16 ludzi załogi "ltalj~" i 2 lud:zi z.ałogi "Lathama"
2 .zg1ll:ęło (mas.zynista ',Italji" ue,zOny s~ed,z
ki Malmgren) ,
'

wych

ę;\lenie.

'. 9' jUiż jest urato:wanycl?- na

pokład'zje

"Kras-

lomtka sz.~ed'zkiego LundOOrga W" ooe~cu, ",a" resz
sina,,":
.. t: ZU3Ql.y eześciupod 'w~~,'~;,yłglieri 'W~
5 (gropaAlesandlI"ł) będ:ZJie ocalonych
.,aj t, zn: 13 lt~ uratował ,.. "KrSiSin"3 ludD t.najhlitsz.ym czas.ie.
m. ~upa Mą1mgręma w'dn:28maja r()~~a;, z
2: (AmuooSleni GuiItba:u{i) zaginieni.
kry lod!O!wej mar~z ~y" ku Szpbtn.ibergen. Malm.Oslo 14 lipca.

arem. f.8inął

w d!'OdIze"dJwn . pOzostałyM
U . a "Krassin"" ~.ąlna ~
.
Wbrew

W din..

Prezesnorweslriej

rady

w

ministrów

.Mowinckeloświtidczyl przedstawicielowi pi:::
dOOli~i'eniJom :w~g ł!tóryoh '~-.:, sma' "Tagbladet", że podziwia odwagę oraz
,

pa Aleksand!ri miała hyć j~ ooalOtIUl, ~i z,najdOlW~'
'. ili~ na ~kładzie "KraseiIia ", ,~admn~~zeSzl.Inc-

poświęcenie przedstawicieli' różnych narodo:::

wośoi,biorących udział

akcji ratunko\vej
bergu ~~ t~~e WY'kr~()~'IIliej,~,w',kltóńabiegunie:północnym~ ,·Nad śmiercią ,Nial~
r,m.:przebYlWa ..gIrUJ:>8.:,.Ales~~~,.,~a~" nie grena ubolewają zwłaszcza Norwegja, gwe
m,ote sięt.am udać w ,abećmEij c~l~i(Wat" nie
uczony szwedzki był bardzo znany i popular
ma wąg1a. ,J{msin" 'Wtięc' w~~llaY':z,~rze
.
. apasy 'węgloa i. .~ dIO!PieriJ ~"~grupie, iy.ŚWiat oczekuje z niecierpliwością i obawą

_i

Moskwa 14 lipca.'

,

Rząd szwedzki~ za pośrednictwem" pOs-

W

sra swego w Moskwie złożył '. na ręce G~deze
dna gorące podziękowanie za skUlteooną akił
cję ratunkową na ,północy przy
pomocy
"Krassina
H.

.."

.,

Oeał~"~' W'łQsk!ich,
pl'IZy
~waniiU,' . roili"

lrtórrLy . . za-

nas~o

" ,'~akcję
~~ ~ł' ;;Krasin". Lcxtnicy wylądmwli
pa;y ~pacb -~', nakaWa&1 OIbwartego m<mza
wśród" lodów, p'\ozem' spJ;'~ili O!byd~ alpilniBt6w Socę i 'Van Dongena ~molótamina-p~roWiee
po.nLotCy

l~~ ~~~

QlYi$t". Ohydrwaj zaginieni' w .. :ci8,giuootatndch
buch" tygodni tjwili, się,węsem;, pSów p~o-

, .Pt

----------------.
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Zó

i~łRllia

ł

,

nrp.m~erem:

Bialogród 14 lipca (aw).
Misja nvorzenia gabinetu, powierzona
gen. Ha diczowi , napotyka na duże trudności.
Przedewszystkiem sprzeciwiają
się temu
Chorwaci, którzy chcą mieć u
steru rządu
kogoś mniej angażowanego partyjniePoseł 'jugosłowiański w Berlinie, Diu:::

Y.

~nl

,~j

~

, ' '"

~

.

II~

W,.
'o.

ii.tDia

na,wag-ę.

SPRZE,P,till~wiY~łNISTR.
~
AL. KO$CIUSZKI4ł~;': " ~
!

....~_......-_IIII!IIIIIIIII1_.rif!łr._~ (:,
$f

t rłl~ Tli ~ , ~ fi~iJ) t

E'

,
.'

6@t

.'

' gr n;:q~(1l_

ri, przybył do Bialogrodu 00 stoi jakoby",.
Z\v'iątku z powolaniem go na stanowisko mi_
nistra spraw zagranicznych ,w nowym gat
binecie. Przypuszcza się, powszechnie~ że o
ile gen .. Hadicz nie. zdołautw9rzyćgabinetu.
wówc~asDiur~ob~jmie jego,lIl:isję. .':', ""
zaś .sp;rawy f, ,toczące się w', pr~estęp~twacli
obję,tych' usta.wą, a; , popelnionydh', .. przed.

dniem Święta Naródo~ego'dn~ 3 Ma;,
a (r.
b.?
.KOMBINACJE NAFCIANYCH
będą automatycZ1.'lli.e UmOrzone.:
, POTENTATóW.
Paryż 14 lipca (aw)
.śWIĘ~O FRANCUSKIE W WIEDNIU..
Przybył tutaj znany przemysłowiec na
Wiedeń 14 lipca' (aw)
nowy, Peterding, jeden z głównych kjerow~
Z okazji, ś~ęta francuski~go tutejszy
ników koncernu Royal Duth.
poseł francuski, hr. Claudel,' wydał wieczóf'
Celem przybycia potentata nafto.wego
na, który zaprosił przedstawicieli miejscowe~
do Paryża jest odbycie szeregu konferencji,
kolonji
~rancuskiej,
oraz
reprezentantó\l
zmierzających prawdopodobnie znowu do. po
rozumienia R.oyal Duth z Standa.rt Oil 'władz i' społeczeństwa. austrjacldego.
',W przemÓwieniu okolicznościbwent
Company·
poseł Claudel wypowiedział kilkaserdeczi
USTAWA O AMNESTJI ZOSTJ.ŁA
ny~h słów pod adresem :Aus)frjli, stwierdza,
OGŁOSZONĄ·
jąc, że kraj. ten, .mimo' poniesionej klęski,
\Varszawa 14 lipca (tel. wł·)
odrodził się dzięki, mądremu kierownictwu
W dniu dzisijszym ustawa o amnestji, gospodarcze i. finansowo, oraz, dowodzi, ż6
W brzmieniu przez nas j~ż w s\voim czasie na drodze tej postępować'
będzie 'l w datpodanem~ została oficjalnie ogłoszoną, .tem
szym ciągu.
Samem wszy~tkie przewinienia zostaj ą jak
-···-oOo·~'
mówi ustawa -,- wybaczone i za&)Omnjan e
~

hro .,c. b

-

gabiosto' B. l··.".005 il.ll.

r.; to bedrzip:

TEL

r

.

m

'~~

~y

dokładnego sprawozdania o przebiegu tra,gi.
cznego ~rama~~, ~tó\y spotk~I~,Italj~".
N1e nalezy Jednak - mOWI! premjer
- sądzić zbyt surowo i pospiesznie. O.świad...
czenia Nobilegoniewyjaśnily dostatecznie
ekspedycji podbiegunowej. Nie należy atakO$
wać człowieka,którego spotkało wielkie ni~
szczęście i głęboka żałoba. Nobile i ekspedy
cja jego będą musieli poddać się grtintowl~eł
mu lecz rzeczowemu §ledztwu, aby wyj ilśni4
szczegóły, które doprowadziły dotragedji.
Prasa norweska ponownie atakuje' gen.
Nohile, żądając sądowego wyjaśnienia Wył
darzeń. Trzeba stwierdzić dlaczego 'Malgren
opuścił obóz rozbitków na lodzie i
jaką
śmiercią zginął. Nobile j reszta Włochów z
"ltalj" znajduje się na tt~ryto:rjum - norweskiemi dlatego zdaniem pł'asy sz-wedzkiP
weskich.'
"
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Cel nIe U~Wlęea .lych środ,kó\v.
.

Po dwu latach
traK

nazwaną "wielką deklarację"

b.

lft'In~ra PiłsudSkiego można oma'wiać w
Alaity sp'osób..Można nawet wstrzymać

raz
się

Od jej, oma.wan,ia, bo zbyt jest wy-raźna, by
~~a wielu komentarzy· Gdyby się zno:::
~ chciało z nią polemiz.()~ać w całei jej
~~gloSci, możnaby sporo zapisać papieru.
Nic dziwnego,źe mocno na nią zareagowała
prasa9OCja1istyozn~: socjaliścibyliwsp6ł::l

two'rc:wni przewrotu jllajowego, na nich spa:::
(lam odpowiedzialność za, to, co się potenl
.stało, także za ideę, wyrażone w deklaracji.
:Gdy się stanęło, na gruncie siły przeciw pra
~u, przeciw' parlamentowi, to zapóźno
dziś
płakać nadpogwalcemem parlamentaryzmu.
. :~
Przewrót nie spełnił nawei socjal~
'stów, ale· me spełnił on również i nadziei je.
~o .głównego twórcy. W dwa lata po doik~~&:=
,;Jl.ym przewrocie, w czasie których móglón
. ~~ć" wsZYstko, co chciał, przemawia języ~
:1qe~. jakiegoś zgorzkniałego, odsuniętegO',od
.:Władzy

.ilie

opozycjondsty. Ocenia .. bardzo uj~m

cały nasz ustrój i. to łącznie, z wszystkie~

xąi .zmianami, przez siebie dokonanemi.Co
:wLięcej~ ocenia bardzo złośliwie swoich liaj~
bliższych wsp6łpracowników· Nie zdarzało
Jrlę dotychczas, by premjer mówił w ten spo
(~oh. dobran~ch 'przt1Z. siebie ministrach. U~

rządÓvr~.
Nie moźna bezkarnie
spoIeczeństwa. na ;,swoich;'~

la masa pospolitych karjerowiczow (poUtycz:::
nych i prywatnych) pośpieszylaz 'hołdem 'dla
zwycięzcy i domagała się, by ją za to >wyna~
grodzono .. Panowie ci cisną. się wszędzie t bez
względu'na kwalifikacje. Jest dalej 'rzec~ą zro
zumiałą, że w warunkach, wktóryoo się pra~
wo lekceważy, w których nie stosuje· się do
wszystkich jednej miary prawnej wielu lu:::
dzi oczekuje, by im da,rowano przestępstwa,
by władza administracyjna wpłynęła na bieg
procesów. Bo ostatecznie, dlaczego oni mają
być gorzej traktowani od. naczelnego redąk:::
tora dziennika', w którym ukazała' się "wieI
ka deklaracja?"

,
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, . -ltQmau' Rybarski.
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a
BYć

całeg<;»

temwystępują w~posób. przerażający. Cel
bynajmniej nie uświęca złych· środkó\v, lecz
przeciwnie, złe śródki barykadują drogę do
osiągnięcia celu. HistorIa to bardzo cierp~
wa, ale· też i bardzo· niśdwapani.

m

TRZEBA

dz~lić

.których sięz~..
wsze popiera i wszystkich innych, obywat&li
d.rugiej klasy. Nie InOina siły .polityeanej
gruntować na rozdawnictwie. korzyści ma.
terjalnych, co ropioIlo na wielką skalę przy
ostatnich wyborach- Objawy rozkładu m~at
nego z początku są mało widoczne -: a po,

W POG OTO~U

"SIQwo Pomorskie" pisże:
'ł Trzeba pamiętać,' że w dzisiejszem ży
.eLU pa:ństwowem Polski główne stanoWisko
objęli- wojskowi (generałowie, pułkownicy;
podpułkowriicyi t. d.), którzy - jak zresztą
wszędzie -mają odrębną psycl1dJrę (żołnier~
ską)~ Oni tez przenosz:ą .dó życia cyWilnego

.

zwyczaje~obyoz.aje i system działania, który'

III.

eal

JRI.•.

iCZUWĄcć

wywiad, działalność dywersyjna W opinji pu
hUcznej (przezbałall1utną prasę!) .i t .. d·
Wszystkó to wid2i11lylToczy sięwal~
ka. .według .za.sad wojel'ln-y(!·h~ .. Pewne odmleh=
noś ci tłumaczą się tóżirlcĄ,,,terenu" '-=' ftle Po
Aad wszyst1dem .gó:rujestrategja wojskowa,
zastosowana do' zycia. politycznego...·
"
.. '
Aktóz jesd:, atak:owaĄytn "pt~eciw1li:ll
kiem"?Czy i, on 'jest' Uktyty za' zaslotIą
l, tajemnicy"? . Nie t Iqt2:dy Wie
tym' zwalP
czanym przez' "sanacjęłl'pr~ęchvpqaę~ . jest
polski obóz .narodowy. ' Przeciw niemu toW;y
się bój,ptzeciwnietnu i4Zie ,szeroko' z~kroj~
ny . ~tak ,:,sanac~7j~tU" aii:njj, ,\}olityc~nejt.. zas.i;:l
loneJ poslłko-weIUlkorpusami
żydow~kimi,
. ruskiIlli i niemieckimi.,
.
A zatem wszys~e .wiadomości, r~1!I
wane przez t. zw,,' prasę ;,sanacyjnq", nalezy;
przyj~owJlC jak,na.· wajme. Trzeba być . ~
p0w>towju . i cz~waćl'~

sobie przyswoili podczas wojny nłl froncie.
,{je,m:ntt' 'charakterystyh;a
dotyczy. Iliietylko ; Ci ludzie mUszą walczyć, a ponieważ prze:::
~a1iflkacji ministrów i urzędników, nietylko' ciwnika "zewnęttzneg6'~· na li!1ji· bojó'wej' $e
, metod ich· pracy, CO gorS24;'znajdujemy tam "J1lawlęcwszystko się:śkrupilona przeciwni:::
"ujemne' sądy' moralnej natury o ludziach, któ ''ku "węwnętrznyni" ~
I·· jesteśmy świadkami wszystkich spo:::
,•.~ mają dOstęp do osobypremjera.
'j ,
·Przypomnijmy sobie .te słowa:
sobów prowadzenia. walki na froncie "we:::
'~,'"
"Do liczby podrzutków należy dodać wnętrznym". T'rzymanie w .tajemnicy wła~
.'nalIDętność protekcyjną Polaków i Polek, któ snyoh zamiarów, puszczanie w świat falszy::.
',fe .i ktorzy; z podziwu ;godną uporczywością wyoh wiadomości o sobie i o przeciwnikach,
zaskdciwanie "mespodziankami",ataki pozor
:;dbCą; ustawicznie i ciągle tylko S lub 3minu~
'. ty .dla.tego,ahy z szefa gabinetu robi-ć . albo ue i ataki rzeczywiste, wypady rui skrzydła
:'r~~Q doradcę W ich pr~atnycli Jntere {manewr z konserWatystami!) i na. tyły prze::.
i~, ałbo sęCWiego i eksperta, co ZWykle zaj ':ciwnika (manewr ~ mniejszościami!),
. - ostry
,Iłnu}e
pOt.
godziny
czasu
i
w
pięciu
minutaCh
l
.'
.
.
,
. '.nie da; się załatwić, albo uczynić.~o wykona.w
'ieą ich cZęscl - ~. jakiegOś funkojotla!
~rjusza .paIistwowego lub odwrotnie wYznacz~
"ROBOTNIK"
STOSUNKU ,SANACJI DO ZAGADNlEN DEMOKRACJI.
'·~ma na :niclstn.iejące· posady nadzwyczajnie go
Onych ~nrow, lub teZ ZW'olnienila m
, ;,RobotnIk:". zwraca "uwagę na tendencje czy nie?' Demokracja parlameMarna talót:,
:.;naduźycla. skarbowe' całego mnóstwa miłych sanacji, by zwulgaryzQwa6 zagadnienia poli~ jaka· może być w PQlsce - tak czy nie?
.: i niez.wykle serdecznych ludzi, 'kt6rzy tylko tyki, sprowadzając. je do walki 'z pp. posłamiKonserwatyśCi odpowiadają jasno, vty_
?,Pilsudski próbował' i w maju 1926 r. raZnie, lojalnie: me! Dobrzeł Wiemy~ czego
namowy, j~ dziwne m'3.chinacje się
:~ pa;łoomi do worka skarbQwego, albo i w lipcu 1928 r. uczynić' ,.panów posłów" od się trzymać. "Piłsudczycy" okresu ;- ,P:rZedttla
przywysok.iej znajomOśCi, jurispru:: powiedzialnymi:ta wszystko zlew Polsce. jowego" odpowiadają: tak, ale.. OtÓż
"ale"
SpOr sprowadzić się nrlal do tego sZczegółu. dokuczyło' wszystkixp. do granicy ostatecznej.
<"-tie.nCji"~ PołałfJw i Polek -,,~wstrzyma~
'iWtedy, w ma,ju, to się udało 'w pew:: , . Powiedźcie raz~ co Z!Mciy 'Jaleu~AJe
'; '.'luD' ~skasowania. procef6w cywil,'.~"#
nym: stopniu. Dzisiaj to s~ już nie uda- Pyt:: żeli
wiecie - to ośWiadcZcie, że nie wJerrmiłnio 'jest sIt'wrei~, JaiKie. rOiZnUalry tania stoją całkiem' inaczej: reforma.. rolna- cie i. przestańcie pchać·siq do' roli kierowni,',~ją te 'mb:iegi .0 posady, o ąsunięcie .tak .CZt nie?, Kontrola nad produkcją - tak ków Państwa u.
'" oSób. niemil'ycrr;o aa.row:anie .przestępstw liry;
~ ~ ~ procesOwo .:Ale niewk
'~~wyN~'nZył p. premjer,mO~
·~ieoPOlabtch. i PołkacJi. Jego słowa do
1y~ ~ 'tylko WLnyclisattttorawi sana
bek~ ~szel i SwieZszeJ dały; bO cd
ZAMIARYMĄRSZ.PIŁSUDSKIEGO " OPINJlPOS. POLĄKIEWICZA.
'j . . ~ ddstaj ~ do apa.nttu 1"7..Iądowe
,"Paris· Midi'" ogłasza wywiad z· posłem \vateli: Zwraca się on ,do ludu, który kocha ł
;,:ito- •. J'a ~ prżeWrófu, .dokonano pod
Polakiewiczem o znaczeIliuustąpienia.Mar-: który go kocha. W. dalsgY'm ciągu pos. Pola,~ ~ji ~4!(; jeZełi ,według
szalka Pilsudśkiego ze stanowiśka premjerailłOw,~Y ~otu.~ po dw6cli l~
kiewicz zaznacza, że· Vl. ub. tyg. widziaJ M41'- MaJtszalek _. oświadczył poseł Pola:- szalka Pilsuds!kiego"kt6ry .mówił mu o sytu
,',Iadi·"~ .fa& 0W!0Ce, to l'.BU1Ji' to mieć
- ilw'oje ~~JD.y. .
kiewicz - będąc 'srozerYm' demokratll.,jest
acji ogólnej i 06wiatdczył j że w pracy swar
~ow~· poa . haP
lIł'w'oJenołóeni ustroju parlamenta.rnego. P:łof
nad Uks2;tałtówanJęm~Ollśtytucji używa śto<l
~j:. r,. ~ ptJ:elOiwnikOw
politycznych; lit nego pra:w-dziwie uzdrowić.~.i4-~::.
kanajtańs9:ego: Qfteęwsłrząsnąć sumieniem
ISJa,St~~",· ___ ~'''''.e,*"
QIł ,Ui . ~ ~dDi kontakt x
ob-:-:r
QlItOOU i SeJmu... :.leQZ .~
..~ . 'ęlt.C4' .~~Q ~
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bikanów . pakul cji- powojennej.
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,,'::/
.. ,. '. "', A. LoeJNęDsteina.
.
i.,
't.:':";~:, .';
tr
_Fo~d, Schwab,Kahn czy też KtUPRi !&4ineis
o'

N.

ZY.fiMt,,·at:ftjłto 'iYZRm~~die

il.~:·..'.·.J."'e ·,J,..~.:,;.-.•.-·.',fł·~'fIT,.
:,~m:.·~ł.~.~.:.· ·;..· :.', :.A.;.~,:._'.: ~'.:~.·.r·:·.l
.
.' .id.e.··fl. :~. ac.·o. . jł.·.t~.;..•. \v.-:y~,:
alt.ł~ ,~td~l. J)• .,~ł·ti'ęfjly,jlk~>,ttyby, . pil
......~.~

Po..

Wg
. '.•:. ''jen,
!

. .·,· ...•

'';'<

.'.

.

'...

....

..'.

.'

deS$ozu,:for~-\l~~\~~u,ł.tic. 'Wielkie; 'olhrzYl1

w . użdóbyei~w~IYWu na
e

PQj

grupę banków,

afigA$9W~<się't'Y akcję

der lub Rotsc-hild_. Ci, . przyrastali, do'pm.a

podhoju fa;

btykkauczUktr :'WS~1stkó mu' było jedno: 'swego zajęcia, choć' od czasu do cza~u,:po,dęj
' "'f że
. l'"azo,,-ce~ent·.~ł.~le
.-.'
, .,
ł'
nuta,
Interesowa się ulowali wyprawY spekulacyjn~: Bu4o~~f,swe
>

".......

.

nfczeJll prócz: sIlekulącj-i. .Jak Bosel, Stin~eSł

fQrtuny a tempo, W. ciągu długiego: .życia, .• czy
nawet pracy dwuch lub trzech genę~Cji.i
oni to jednak mieli i mają dziś; de,cyxl:ująo);
,glos, ponieważ fortuny ich. i źródła· bogactwa
tkwią. mocno osadzone
w fundamentach
wielkiego przemysłu i kapitału. -Ze" :'zgonem
l::oe\vensteina .znika z horyzontu. etiropejskie.
g<łostatni z mohikanów ' historycznej' ć' ju~
, dzisiaj międzynarodowej rodziny, której-· Ceł
lem i hasłem by:ło: spekulaoja dla spekw

=wu:;t#~~~Jtf!:::=:;:S::~:~dr;~~W:!iP~~:ia~~W~:~ c~:w:::~

w~e, 'śW,\, '~\l~;J';~~t~ltJ»ł;'z·rQZkladu Ufa1l;e;k - dnia pr·zed wldąiem: swego Waterloo, po tylu
Q~.~."niz"m~ nl.'.~~,·'rz,~st~~~ ,
.
zwycięskich ~iach. Austerlitzu.
~
. . ..
Q'
~~.
,
Loewen~tein, i,' jęgo działalność to nie
Z odmęt{)\v,' ~sp,eWi1ła~ji ftqw:órys~y$u je~os:t1;:a, lecz .~p.1"yp pewnego rodzaju
wYGhy}iłj ,si~:: tik;,łliiti~~~o'jesz~eżnąi1e;a .,cz.ł~wieka czasów' powojennych; typ pracy,
..' ~bar4~o .1~~'··~dt!Ś.~·~~pja,nę· post9;~e:t~Ju, ,tengencji, działalności w oczach poinflacyj::
nych. T~p, którego.przeciwstawieniem jest
typ wielkiegobusinessIruUla amerykańskiego,
~y nawet
'- ~u:ro.p'ejśkiegQ, jak Rockefeller,
.
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Krai bomb, omitadży i malarji.
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'.ofiarątragic~itęgow:~~ku, bap.ltt~#r:)l~lgij

Najn,ów:~y\ zaattaen Sofijski na ~,pnzy-

mies:Dkają głównie w,miastalch

.~;;.;.~w'~łe~'.:~;~;$r#'d,~~:~::=r~s::ni'~:~::~ ::~a~
~e~ier~~~,sweJ,sIlWyJ;swe~pi>~or~- ~··MacedptJ.jł, lcl6rą'.0l}.&lUY

i w'

~cZ~~:,t

• '. ',.

w~,eli,'~r

:rai:,~;!=

Pt.

.n~prowlIllCjooh.nie tIWYmalasię;:ta~ady~\h:naira..

jedynie z prasy, ja-

·ląra-ł.~ gdzie'~je .mał~ja,bagnet, fbOlllllba i 100., ~wdania"lecz za~ała sobie, P1ln9wa.meJ .dro:g,
,WJ.~~~ .Tpeąa· prz~~ .~. ~ }lO'd.$w1ę pQ(l1l- . ~ią'rprWlw w ął}jsCU!W(}§et8!6ll. ~~j~CfCA
,~~t,~~j~~9.ąOl»e~ić;.na\lęilW. ~me·'~.,'
·
",:.:', .
,~~~~~.a. Ma.cedlonJL~ ".-- .
' : ..:. .
. -~,.- .,Abso~u~u~ . W!ię~oŚć mają, w.;; ::'M.arc.6do.nJ:ł
.' -'I6:ajtew. ~~eląnyjestd:2iisiąj' mtętky trzy
SlOiMariie. Ale kłłDrzy Sł~ianie?
' " :::,1,
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,~':, :(W~:a.~ę;' :ą1iłgalrję:j Grecję.-
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~. ~~ ,:~e~~~~::~~.~l(:1!ct~1P~hi~!().:

~ęmy~~~·;~:lr~~~~~(),~~i-OPc~~iWał:~.;; DJe
obęho.dziły':gp;-kisY; . ii'CCi':sięljioątW, ;:biW

....wói :ióh';~śł'w~rSi~i~:~~e.~'l~b,\~;=t
f,:,-
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.~ W7.g1ędem,

mrum\'l1iczoocL

.

~ced()nJa

WfJ.PPl~awodltrle1iYćIlliQże,· z .~lpiękniejSa.emi ~t~ Slzwajearji.'Mapr~udne jeziora, strome
~.yt.y.górśkie pohy.te :~YJIIl śniegiem f mał~
wnięze miasta nap6ł orjentalne. Olbrzymie są bogaotwa naruralneMaeedoriji, na razie jedlnak: leżą
N
w
iym kr&juślady t~siĄc~leltttiei kultta'y, w kltóre ob.
fitujĄ zwl~a okolice je7iiora Ochq>ryWl.;egt<>.~·

c.Słje' Ud~:~..;·~~\'r.g()dnię,~pŚłmem:
a:wyeb. ąper~PYig~etd~Y8-~h,-;. 2: '.ka~ujac~, ~De odłogiem. a'każdym krbkuspotkać można
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'.',.1
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swY9~: k~p~ji.:#i9~~~~cii: Dzis~~j.: Sku~
~yW~" akCjei~:~e-,p~ki~',*~~t-,ko~~ó~

fabrykesztucztle~jed~ąbiu,jutr()żapuszCzał =iPe::;ni:lo;.ad=~z:a;.;;:u:=.wp!:;=

BUłgai-®y t.w1~te więksrLoś~,·~

ków jest MrooowoOOi, bulga~ei. : Serbowie ~~~~ ..

miast uw~aja;, ~ ludność MBJC~:mljt '. J"elot,rutuje
się głóWJnie z pośród Seńbów.. Ktoma -r&Ćj,,;"Q9tychozas nie zd'Oł~ Ufl!talić:Napisano' wpz-a"j~
mnóstwo dziel n.wukow~ lotóre miały ,'" 'aśDit

przyn~eżnQŚć narodnwą' Ma;CedOńczyków;:~l, :do-'
lych~ ntk()mu nie Uida10się ponad wszelkąw.~
Pliwość S!fiwileOOzić,

jaki' puMtw~enia,-~
ski my sel'bski, jest słuszny.
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,-,,' W~~~i'S~t Qla~\V~Ud1y1ił zajęcie
ua$t~Uj~yCh '.pi
Gat"e}y· W~j.Żdnia
8 ~: rlJ:,sk(}#ii~i{(}wanef~pr~zl{j#a.1jSlt.;f~U
na mi as tQ 'stQłeeŻine War~ za a15t.fkUl ~Wielkie
:tębrani.e ·p<>ltybiL1ie,~p~~~iu.", wkt6f$B1 podano
.
m~ę~ ma~ałka~ Trąlnl;łc~yńsldego i rewlueje :stron

sm:'

~iCtw~narod~~~~w ,zw.tązkllz wywiadem

s~alka PHBtid$kiągW'
.
,

. c'zasu" ,~'~a 4
~

.

"

-

..

~ uUehwalyPPSH. ..

.

.liPca
'.

. '" ·w&'~~*la.clci"·z dnia
~

_. . • •~

"

mar-

hr. zajętego z,a arty-

.

.

'4 llpCu

_.'

za'

~ykńł

,.,'
:
'"nobotni~3.~' 'z lipea, '. którego zaitltoza arty-

kułi' \YYWii\d~.Śrsz.alka ~ll~m~skiegQ, ZPPS, wobec
wy"'';, a~ru ~a.rs~~łk~lPlłsudękicgo, Terror \. . 'IVbec ,pra

"lllusUo\\'anego

JL9..u('~o ~rlyk~.:·
('~.hylb~,

Kurjera CodJzlenneg:;:,H ,zawiE-

.. DemOl~;l'aćja

po~ł~w~ocja1!s',y

.

~,y\..·ieC2Qru'W,a.rsz~nvskięgo" nr. 57z lipca
'N,alety ~rÓcić' U\,vągę 'i.~ "R02.wój" 7.Q$·1a1
Ak" "' ~ kov.'any ~~Ws&mO stres.:bC2.eni-emowy r..latf".ttdl

ozyków za S!OIWia-u, którmy j~ Die ~alt ~'
rcfui:ć swegopoozueia 'przynale:znoocl iJiIrodGwef

tadżi naJ.~tą już d'Oprzesżłości, ale śmiałe napady
na podr6Zny>ch są tu jOOZlC'7.C zjawlskJem dooć czę
staro. Pod względem etnograficznym .jest Maeedonja szczególnie d~k~wa: Obok Słowian mi$zkajl\
t&m AlbańCz.ycy, Kuco-Włosi (naród pok,re\vny Rumunom.), Grecy, T·ur.cy. i .ŻydlZi . biSZlpańscy. Turcy

który jeid1l1ak nie jes-t ani senbski, aDi bUłg~'.' : J
Ćwijica:. uwata, ~ bez upr.zedniegIÓ zj~nć;;r
,CiZenia V\-w;ystkiC:h pl'emion srowlańs1ii~ ···DapóJiWr
spie bMkańsk:ian, nie może być lIłIO\'W O~i~~
kwestji macedomkiej .

sy w okolieacll '\Vardatru

nie mogą być

10 ór U: at

nruzwane

Mówią

pnls~ ich

oni <1jalektem

wIj1lmtnie .j.ri1gos1o.w~-Óa}ci;m

z przed 150' t

WltACA DO KRAJU Z BĄK GR ABmtców ROSYJSKIOB.

i

,.poJ:closi ę",

'i

:!Jez,ptoomeini. Wppa\vdizie czasy hajd'llków i komi-'

rł·ą~.Pę~yńskil!gO., ,k(mfifkat~

~{t6regc y~

It.QSUIJ.\tU. do .,GazelY \valSr.lW" \( 17~uJ.a \"",ĄviiID.~~

Do ekspozytury ·warszaws!dej delegacji p;>lskiej w komisji specjalnej 'f Leningrad1Je na.i!e~
~zły w tych. dniach diWa transporty z mieniem u·p
ieą.lnem i al'chi\valno~bibljote·C'znem,
zW'J.'óconem

przez Sowiety.
. 'Tra.nsport pier:v\'szy za.wiera 10 a~at zaL.
iiowyeh, \vywie~ionyeh z różnycll arsenałów RZecZy
lXlspolitej P,'}!skit'j w 1772 r.~ar.chiWiUJIl rolniczej
stacji .doŚwiadczalnej' w Bieniakoniaeh, ewakuowlłne
do ROSji w 1915 L'" oraz j}ryw h ll1t: mienie kultuqilno - zabytkowe. Tr~llspórL d,rugi składa się z ko-

lekcji monet i medali w ilOści 11,397 mu14 O't~..
m.anych z Elrmitaż,u W Petersburgu! w ek~al~nci~
za gabinet nu.mizmatycz,ny uniwersYtetu warsiaWd
ski ego, skoniiskowan,y ~ ro:ku· '1831 ręID~·.:&.1ł
wieJiJu
yjskiej bibljoteki pubUemeji ~tłZ" olei
ny na płÓltlI1ie' GreUlZa'i, pOOh~:~' .
~, .'~
dr uni wersytetru. warsżawSkiego; '.~,
~. '

Zabytki te ~. przekalZan1. .; >.

...•

~~.~

rów państwowych oraz wydziałom' a.H:-p.i~.t .~
tek pruist.worwych ~t~tW3 _ _ _~; ;:.

----ł:lOa~

~_n,

• ____________~~_-~..~~*~~~4,J'~.~!.Uf·~__f~;'l••~r. .~~
),hO~WO.t'"
Ri4te~ O:tii'« .1~"
blM:'~"
"ł1~______
_~t'L ~~___~·i__~~____--,~__~-~J~t~.~~
__~
__~~__-.~~~~
.____

Na. ~QjbliŻ8jym~~d"Łie FłDACtJ ,Jj~kl- I: '.. ': ;t~U~~:~_

.Obliae pacyfłstyczny chłUeB1hec:

lemiBC . nisspoczniB

Gzi

Zakonu~,Der

_~~he'~"'ogl~il 'dosłó'wny tekst przemówie-

. _ 'mQazo.tl.ego w ubiegłym tygud.niu prz~
,.~elktego' ttii&~a' MllOIc1oniemiec.kiego Zakonu Mah:~a_-n8. zjeździe tejprganiza.cji
w Gd.a;ńsku. W.
~'dO tego przemówienia "Der' Jungdeu,'_~{f' SItiWi~
: ..
, że i pódstruwa pokoju może być
'1IbW;~ tylko prmz pr,z,ywrócenie sprawiedliwrch
. ~'. Niem1e.ckie g'lranooe WlSC'hodnie są wykreślo
»e '. ~ a !p:r(UW.a :Nteaniec 2JOstały podeptane.
.~ na" C:1eie Ni-emioo ~karyta~z i Gdańsk ka:wawi
,

'

,

, .me:ustaoni.e. To

też

Cia nas ,Niemców,piSlZe ,..Der
lJU.DideuU!chet ', nruwet w mom.e.u'Cie rozważania·pa
bU:i\:eUoga riie istnieje Ź!3dlen pra'WIc1z.iwy pokój,
~eśli ta ~awiąca ra;na nie będ>zie zagojona.
Za
kon m.3:ódJtmiea:ni.ec'ki ni.etylko w NieIDtCZ€ch, ail.e taikc:te ~ '.SOOi.l.ey .AJnglji i FraIllC'ji wsk.alZai otwarcie z' na
ciskiellina W, źe żaden ptl"a:wdlzivv"y Niemiec nie~po
ez.nłe i me ~e SipQCU.ąć d'O'p6ki krzywdy
wyrzą
droDe Niemcom nie ~ Ill3lprawione. Zakon mloCk>
DięmieiCki zawsze oświoocZ-a, że o :pokoju prawdrti:wym 'me InOŹie hyć IllIOIWY, j~ długo i'S1tJnieje. kory-. Wr,z. SlPecjalnie. w obec:nym ,czasie, gdy tylko się
mówi .o.pokoj!U;: z8ik0nlill:odloniemieekl: Ulw~a ··z.a,
swój ~ek z całYm naCiskiem podlklrelŚUć prawo
niemteckie dok~f!za i niemiecką wolę odIz.yake.,..
·Dia .wyiliu"tyoo, nam OIbszrurow WSlCthowich. W dał
~u;n ~ "Der Ju.ng(b:mtscfhe" pl'!Z.ytacz,a. doołow
ny ~,'; mowy wielkiego lnlstrza Ma.hra.mlia, ~tÓi"y
,.mi:~ '. inrlemf porwiediźiitł:. "Zakon:rMdd<OlIliemieclu
~ 2IWi~iem bO'j&w~. Gdyby, dlz;iś .gMllie<xm met;nd.edcim grOziło ze strony polskiej jakieś

":aiebelPiedlOOstwo, nie' zawahamy , się' rożpęŁ.ać nowej' j~e większej, ,burzy, 00 ostatniej".
.
;,
W dJa>ls.2iym ciągu wielki mistrz pod..ikJreślil, iż
",jeAłli wti~; ·QlPa9Uljące Niemcy w trakta~ie· w~sal
.;fl.!kim,. ,tPe ~. sd~ uslll'llil\Ć W innej dTlOfClr.e, wóW''''
. • ' NlemcyW'Yc1~ miooz t.akte i przoolw Fl'a;neji.Sp!l"a'W'a .~a 'wBC\hOO;nich gmni.cN1fe-

JIrleć, a. ~(!~ystki~
Odrz,yslram:ie ~yial"z.a,
jem żądną. ~pI'awł:\ niemiecko ~ polską, tj1llko

.illie

'&prawą. prz,ywtI'ócam'a

niemieckiej poltęgi.. Nasze; pra
WIol 40 koryttarza, jeaJt nisz.apr2lf1ClZ1l1ne.(
lP!f

J>\'tl

..zyskałiói

•

sm,. j~st wielkim siUltcesem liasu.
'.: J.{j! ~
stja gdatlska wetałe. właściwie j.u~ rozw.ąz.ana. ~
ro t>ol~a wybud<JWl9.ła sooie Vi Gdym ju! w~

DOPóKI KRZYWDY WYRZĄDZONE NlBM COM NIE ZOSTANĄ ,NAPRAWIONE.

.Organ ,lIllodoniemieckiego

11~s3dni i będll..ie brOOi~ nietni~kii.J!·

~rrta~łi6. Jtlt sam fakt, te m'OtH ,.

PokOj;u nie. mOże być tak długo, dCl ri korytarz Polski nie :będzie :lIwroconyRzeszy
ieckiej i dopóki Prusy Wschodnie nie będ~ z powro..
tem złączone zmaderzą Będ!Zie to cię:tka walh?
aJe jesteśmy pQto, aby wywalczyć vv1olnoŚćNiemiec.

port, me :tia ona jut,,,, d'Zj~ia~. f.OOnegO.prawa ~
Gdafisk.a. Gdańsk ~tai bbwiem S\V-egq, cząą ,~
wany od Niemi~ z tem ~a,sa.&.uelliem; ~'." p~

"Za ach

st zawsze

PISM:O

st~ nu j

SANACYJN()--K()NSBRWATYWNE

o

Zachowaw.czykralm:lski .1,CroS'" pisze:
Zamach 'stanu J;n>oże być. czasem ko,riieczn~ią, ale z:łem
zawsze. Pan D'asz:yńskima racj-ę ~l"Zestrnegają.c· przed zamaehamł' i nie my powtarzru:nY jego. ~?wa, tyik~ on n~sze. Są cczywiś
cie w p9Jrtji k(}nserw~tywnej CLzienniki zajmujące W
tej sprawie innesŁanowisko; dość. 'wsłoo.zać '. "Sł!lwo"
wileńskie, kJtóre <Jd kilku n1iesięcy,przewiąuj~l:Iez
nadJziejiD.<ośćrei<lrnly sejm<lWej, zalthęca ·iViarszMG
Pliłoodskiego d-ó .:wejści:a na drogę OOJlIlacnu i przewidiuje 'iź ooprowadrLi on 'do IDonarćhji.:
My następstwa zaJIT}.ąch~ •. . stanu.· .oceniamy i-

'Jest

ńoaezej. ·Nie~rp.wadzi .on :w,ca'le do monarohji, 'za
10 z:n,oże strvorŹYć fatalny precedens w poHty-ce we

~·I

potrzebuje portu.

oś

W:tADCZENlAOB JtlAII'SZ.· P1LSUDSlQBGO. '

wi('ńa

'00:m

M~em J J.,ejrorem. As~erMni ~ ~eralnymi~
starvreMtti kQbi~t do 'Ar~tyny'. DeeY$ją sędiltł~o
,śl~egD' MM~Y'ka i\.v5q)Ólniltów O~lll.d!z<m{) w'Więz,ieni1l śledc~em; wezo):'aj .~a.ś wY'P~z,GnQ na 'WQl~

IIF'tI!-7

·'Talemnicę ni mii~

się, mo~; skoń~yć;,jego

nowe:·si1tA.4'

wstr~nienie?' Kto· wł~, j.akię. ,stroilni'Ctwa .• skorZY.f:lh
ją
.89

2; ',tego :w ,ch~l~c:~,j~()iliw.ęg~,·~tp." J :91~
;zta"zec:g. \Vyj~?",w~~r~;.,~· ma~., :Oa5~~

skj~Q ~lIly~ż~e~ '(z~aeti stan~)za n~~~

(iii~6r.rerii~ '-większośiCr +z~i~.'tj
za: 'ut{)Pję,,:"~ a p jer (";3-Ze {to
'rózwl~ńł~ ;\SeJ.m~.·j zarżąd!Zeni~ nowyclr :wyb~ Ą.·

plOOzne,' d,;u'iie

d«"

jedynki 'z l~ą.r'

pOd.:. ha-soomreformy

~1n'Oju);;~zal~:&~~owo" ;z~j~

l . -fi: Oczywi~~je.~~·6:vt~~,;ą .il~~,.w ty.m -ą j

zlmby .~ję

"I, •.t. .!a~~

dla.~o~et.;r~!~~i ;P~~!l,.,,:,~~~s~~,
na ~,.~S'~'f ~eSlt~!y;,~\e',:~~~~-:'~'~';i ";::. '.. ~.:;' .. :', ..

bO/,ll',;

J1lk jU! dkmosiliŚlIty:"~~ll{a dni '.~... ~~~
S2aowwno w W~rs:ża,wie her~zta 'lriiędiyri~~ódow§~h
handlal'z,y·żyrWym. .,towarek 'i' właściCiela kiikunastu domów P'00l1czny-cII w Buenos> AiJtes '. .Albt'a~
ma Marezyka wtBlZ "; calym 8ztaOOm najbliżs9y.ch
jegO .tW\S:pólpr~ownikówł~: .Cha1'mam~rudM&Ul, i

ność. Ni~ jest tlIIjemnieą,żę

zł

wnętrznej: zaehWia.m~ prWW!O'r~ił\-.Tuż j &ak
jest'tOW-uhtQ wi~le -·za cllwiejn:Y :;'W' polsce.::Ktv

HANDLARZE' ';~~~H NIEWO LNIC"

Brudas

.'

Marczyk,

handilarzami .ty",'ym

Ai\,zerowie i

•

NA:WO!.NOśCLi,:..
\,

;-

l·

\vielkim styl'Ui na' roi~y':6arodP'\:l\ ,skarę~,: W~
S~a{)~e 'ni e 'pÓsiadB.ły-'j~naai~·ną·~,t4;ł żadJnycll", dOl!'O'"
dÓw ::>Os~enia,~ jaki.ewni~io~P.P!ffLęc~:w.ltq;~ ;:ąl~,

~~ięle~:;:t,.!:;. 9~k=;\~t~

-Lęj~" A&;,~6.-;; ,~hą~·: ~~~lP:·~\lO",'YI.m

k·HelmaD··.Typ·'i

~ "cie~ej' ~~y:.N"·'Kd.ka

la.t"t~;Ą,bitrŚ~~·· ~w~4.lt ~~~7~1~ą; ~~~ t.b.9-

ga;tej roo~lny IhlłtSyd!~ej. OO~;;~~ _~ ttJ~.. \V~
;ce jed\nak po- śluhie tona Porfl-.,f~\łIa.:'.AIb~~in~ i
,wya!lt.a ~ąt ZA Lej~a A-ezerg,;~, w~
:jwa baind~.~y:\Y~m ~ętf~ ~ ~~,; .. ~ę

towarem ito .w
~óo,llie~; «-~ał ~.,~1lIi~,gdynif~1~a

lotniet

".'
." żs'
z"··,,······
SPRZ&D.ALI BOLSZEWIKOM WY , I UR ĘDNlqy ,lYlEM1ECCY..

a;::S::2:1~~i:e
\vtię ,swej:żOny~. D~~~ 'ęófnątc:~kart~nte.>-:-

o

teJm; ~~'~ł1by .~oś'j~lwie~~::~l~~,:·~~re

Z polecenia prokuratora państwa, ber ścigają niemieckie ·władzesądowe. Jak podają ~ciz.Y'kpr~hv~67A g;A;męr~~, ~-.":~:~':-'~;"","' . .~:
:lłńska policja polityczna aresztowała trzy ~ wfadzeniemd~ckie, d02akresu dzialaniatej
nrugie'oskatr~·ęnie,~~'w tokU·śied~Wa
..óh~l ptld.:urzutem ~ wyd~nia :ta:jemnic ó~ . instyt~cji nałe.żał?,,~t~J?lt~w4~telli~~:·'Jjr~b; 11-? .~~' ·:,cQ{ru..~~;:~1}~ b~ł~ 't~;:Gil~a··~?:~:~
rą9.-pań~tWu,(,
'
wych typów s a m o l o t ó w , '
diniQ na samego Maretyka, ~r~ Oi~ił slę ~1~
:'Wśród areSztowanych . znajduje się
Śledztwo, p:t'<?'w~dzotie przez. policję
czasu z cór~ Lej~y Parcha, z.aimiesik8.ł~~· w' war
'jeden z wyższych urzędników t. ~. niemie::: berlińską, w sprawie szpiegostwa, dokonane::: sza'Wie. Po., ,śh:i.bi-e .w.(YjeClh~,·aOA~7~tyny".})0'~:..ą.tko
ckiego ~~adu pr6bnego dla spraw ,lotnictwa go przez -in~. Ludwiga wrządo\Vych .. zalda::: WQ tułał śię w Buenoa ' bez p:ra.cy, Wl"e9ZlCi.e 70Stał
.V(; 'ĘerI1nie 'przy Ad1eshof - radca i budowni::: -dach dla prób lotniczych/o'czem donieśliśmy
s.zwadkarein w dlomu :publ~'M~~~. WÓW
ctwa Lu~wik.Wszyscy aresztowani oska.rże::: obszerniewczoraj,zmierza obecnie w Ide::: czas zaw9'zwaloo siehieżOnę.· Ną okr~ę,.a:~~
są Q to, że zdradzali tajeIl1:nice tego. zakła~ runku ustalenia je'go przeszłośc1,:W szczegół::: wa PQzu~ła jaikJiegoś ':m!()dleg~ m~~!.z.n~ ,~.:;na;:~~
'du RoSji sowieckiej.
ności jego poprzedniejdziałalności\v zakla:::
wIRoZ ntm romans. Gdy dOWledZHM ~~ę,o .teltn '~
Jak podaje policja poUtyczna, główny dach Junkersa w Dessau, a następnie Dornie das. nie chciał j'ej .przyj~ć do swojego dJool,~, i ,kaw
<tbwiniony był 'urzędnikiem zakładów lotni::: ra we Friedrichshafen. Jak stwierdzono, inż. zał 'V\'Tacać dQ ror 3 1u. KlooyBrudas J?rz.~~efi.:1.l.z
czych Junk.ersa w Dessau~Idorniera, buduJ'ą::: L u d .
d d
" l L
l
LI
Mar.czykiem i As-zerem do Polski, prawd.o.podoDnitJ
h\VIJg Pkrzewojlla al~. praco,,:~' l'w !aKdd~ po 'Większy transport lrobie~ Lejba.. Parch:~ka!'Żii
cych statki powietrzne we Friedrichshafen, d a.c
un e.rsa. a nas t ępnle przenl0S Slę
o
' d' dz"' 'l~FI', :
"~ę- . ,~'''''''\;;''
.h
k h
. ł
k',·"·,·
go prze hę lą S \::IUrczym,mszczącst , ~& AiJ:~rrnoił.~
przycz:em :na tyc stanoWI s "ac dopuści się za. Iadow DQrnle~a, gdZIe pra.co\vaf w bIurze córki. ,,PnekonanyH pl'lz.cz Marczyka równi~ż ~o:.'nął.
zdrady';ta,jemnicy'-'
statystycznem~
.
"
,,'., .
'.":
'
,
,
,
.'
oslmrżen'e:w toku.Śledztwa .
. 'Sprawa cała przedstawia się 'O tyle Z~
Ciągłą zmianę posadtlumaczą tem, że
\V wyniku, handla,rze "bialemi :niewol:ticagl;tdko\V6:' jako że wedle postanowień trakta::: -Ludwig zamierzał w krótkim czasie dojść ml" wypUBzczenir:ost.ali na 'wo-ln~ć. S!\ jednu
tu w&~alskiego1 w·' Niemczech nie istnieje do posiadania całego szeregu tajemnic. . Li::: pOd śeislym nadzorem po1i~ji. Dz.iesiątki' ty;si~r
przynajmniej oficjalnie lotnictwo wojskówe, czy on 28 lat i pochodzi z rodziny niemieCc: drlarow ,,,zarobione" pr2ez Marezyk~ w Argentyn1f'..
I~ tylko,·'· komunikacyjne. . Dzhvnem musi kiej w Rydze., Przed kilku laty· zostal' on wy-; nie zostaną, pra,,\'d.(}podobnlejUŻ,.ZiUŹYutOwa~~,i '~
Idę wyda.wa,ć,źe pa,ństWowe zakłady dla prób
słany przez jedną z firm niemieckich· do
jakby sobie teS'0życzył. Swa.bodR.rueh6\,; t'w~ln;o-::
lotnictwa posiadają tajemnice, któremi inte- Rosji, gdzie pru\vdopodobnie nawIązał' p:erw nych szu~owin społeoznych, jest juł;'l.-"ydnhi:;łt/ ..
teSują' się obce państtwa i za których zdradc
szy kontakt z bolszewikami·
gn~uiczmla.
'i

.ni,

,

".

· · ·;.'·I· ~ ·~.'I"., blua
.• "z .' t
rz'
.bhl . co kobIeta zwraca u w,gę?
.. · . ·
..D

.

-'.

~

D.d._ę~.'I~_~W11H

•.....

.

,

,-

,'o

-'

~. p.+
~łłY',~Ullt..;·~iil4.,":łikt·· ę~ , 'poa!~
1DI~~ł", ~p Im ,lię"Pr_taWia ~. to •
I«

~j ~omik~.: rtobl@1QJ~lf>l.',\Q4y 'DA·~. _

'. .", . na pierw~y.·_~t ...~~~6 tłGllJ'k....
,kwoDta.. Nie ~. to -,Z\W
.~ <w~~iW~. '.' •.~

:;~~~:~~~~ ~:

.j~ ~; Ql,J,s~m'·wt~ o,_~~~Ale~i~'W~,D4ę . ~. . ~ . ,~ę siać

.per-

',_l~l~~tWięc~Jęd.~ ',: ~~: .~eAl1ł'Yqi~epe
;'1\"~e 2.~~~.qy, . k~ ~~'lj~ Glo ··zw~tawa:n:.a
lll~~y~~" d~ P?:;n~i~ję-,~'ep;~~teru, futęligen
Oji ~~az c;)ą p~~egó, śP~jfzema.Toorja' jego pe-

:~a na

texp,

ź~~ę~c~i~ci':~~C)~l,\ac m9ŻDa> pb '~7

'~' ~n w kObieclę,' ~iWlariy<tęmakęymę '~a'1Iai4,' &\\t9r ~1l.o~iaAa'~~j:~'~as~puj;;l!:",_.
. ~~"'JlQ W ,.~mlę~l>~··~eę pię
,~ cą.~~l.e, ~łi~~itisię'l~~w~wie--~e
h
" . #w~e,v-.:ń~Ył:Ui·····i,.poQczas
'.' .' .~~y
IWo .' ....,' ~". - - ,

.

. . . ., ' ,

>

" , . , '

.

,

'

-

li'

'

'WIliQS.kQwał~ tę:m~mą,ktQreSJO' naJ<bard&iej Q-o
~\1jł\ ~~~y koWę.ty nruęty

dQ

kątesorji

siada~ s!ał>e chąr:alótery. Jedna t~ K()~ietą byłl.,
uą. ",~ta.wię. I cóż,J :pnew~ny' proeeillt"mężczyzn,
j~y a~ę u~jl;hli k~ n.iej,wykazal ce~hy słaboś~
eha,ralfteru. NaioIPiast. lPętczyźni ciągnący
'diZJe"
w~zYl.lie slapel~ są c:harąkt~rami sii~Y'roi, męsk;iull
Podobni.e jak. są pOS7.Clzególni mężeeyU!i .tu...
bujący się w ty,ch lub (lwych cech.ach 1łiewfeścic4
tak są okresy, w których ten 1uib Ów typ Jiobi~ty
ogólnie się poo-oba. Jak \viadomo, w swoim '?"lasie
noS/zono gorsety. Jakie. miały one prz.el'..na.czenie? ~.R4/
wierz.ehowni obserwatorzy sądzili , że chodziłJ' o
z.węzenie talii. Naprawdę ~aś, szło o to, by ro,zsze..
rzyć łydki. Przed 20 lSlty uwaga mężczyzn zwraca..
la się ku ly\dko-m i biustowi kobiecemu, k,t6ry dizit
ki ~rse'to!W-i stał się Ilienaturalnie wysoki .. Obecnie,
gh)wnem' zadaniem mody jest ś'Ciągnię.cie uwag; l.L-ai
nogi. Natomiast tysiąc lat temu m.oda m:ał<\ 1ylko
jedno zadanie: dlbanie o h'\";a,rz, bo su~nie zakrY"-

illteH"!

~ej.

Kobiety

kM

"='

wi'~~łop Uąlej)

u~tec-4a~. wM's.ił mi~ł.y

IDm.Y

pQ$iadaja,ce

ku

pi~

l'9dł~i ą:Q.oratQ

l'Ó-Wt prawi@ Wszyscy :1a1~Zą do hulaków, kl()lhi~ja,.
rr.l" &ftW łudzie. ~łętt1i z ognistym. ta.mperamen...
t~Vl pOd$iwiacże tyi'h "u$eczek do całowania" są
: .~~~, l~~fśl:ąi i nie stali w miłości.
'
Na~().rs:zega mniema.nia psycllolo.g jest o mę
~~h, .których wabią sz.er oki e,
gl"Uibe WOIbNe
-ro.zwini~ łydki kobie-ce. Są to lu.wzie nje wielki'E'j
inteligencji i mają charakter prym.iiywny. 'raC3: lu·
ruz.\e, jako mężowie, bęq.ą· dobrymi chl-eibodawcami,
ni~ unioSą pustemi fantazjami nie bę.crą się uganiali zahmemi kobietami~a"le o nauce i SlZtuce ' żUny
rozm.awiać z· mUli nie powinny bib· to ic:h ni;e mte
rf~sl,lje.. Mę:że~yźnt ~ młoo!Zieńcy - r,zeoze dalej nasz
,psy>oholog, wlZdy.chającdo kobiet wysokich, mocny\Óh, 8Itletyoznie mu(io.wanych, m~ularnJlCh po.-

wały całe

ciało,

więc W cęntrze U\'ragibyły

t.ylk()

1ieaI.

Pogo a zml nn
lU

~ ·PPli ~:~t~:Wlątat~~·· ~aeci,
Piyc~og ~ ~.pal)ia!,~l~z. ':016 ,:na kQbł.ety, je--

lP.f

na m.ębyuj.' ~i~:4~edOCi~;jaki -typ
kOb~ty ~~~' 49:;,., . 'l'~i?~'
WI~l~etn 'jeg~~~~W
~~~~'-:~8~

...,

. . . . , '

CAS~'.

MODY "EN,TOUT

DO

Nauczyliśmy się już

w_ tym roku' nie

ty"z futrem dobranem do koloru, czapeczk~

sarnćna powietrze~ł'z równym uśmiechem
pąyjmuj-emy .nagle,

lub' kapelusik i parasol - wszystko
'en ,.. toui
.
.
CBS: na wszelki wypadek, z, niep,rz,ep1akalnęi.

dziwnie."

się stało ~. tobą? Napisz mi prędko co si~ 9tało błai

~

.

,

~

'

a tak rzadkie dni gorąca,
_ P~~ę.~ystki~; uez~.
/~r,a~,~~'·. d!JJt.~
jak i deszcze,-zhnno i burze. Filozofja, o kt~ . tafty. Kolory' enseinblów: pastelowy, riiebiesll
~~y ~n.t~ligęn~Il~() ~~~i,ety ,,~ę~ł)l1aj ..
ki w mocniejszym odcieniu, doskonały - 'n•
rązwtkle niepomawiają kobiety, nauczylanas
• ~~ ·~ę. ~.ął(j\łł~~ł1~iY~Qiq, .łe .. pe-.
, przyjmować wszyst}c? ze spokojem, a potrze::: dni, w których burza wisi w ,powietrzu;' Hlj~
~~ ~wą~p~? k:(hra, ~<»ie;' ~~ą fm~l
ba.::ma~a wynalazku, po.dyktQwała nam, jak 'wQ::fjoleto,vy - ,także odpowiedni na taką p<)
~ .~ fłz~7,.Il~;:~
~•.• ała pjlf~ 0aw ~O!P.l~zUą, <lO()~oł,a: ·~le. lięz~cll wielbi~eli, się ubierać trzeba, by powietrze nigdy nam godę, różo\vy vieux::rose z kr~m~wym; " gdy;
"~j~yoo 'wyl?ijn~'(:ę~r'int~+t~~ji~ Stt\d . wł- roesp:r.awilo nieroiłej niespodzianki. Idzie:: słońce przebłyskuje ·przez chmury. Inne et'
·.~.~~·~,,~~,~'iI ~~ ,.rP'łJ9;.~~~ ~ my na 'wyścigi w przezroczystej krynolince i tout cas składają się z sukienki, przeznaczOt
pasterce, strojnej w kwia.ty, aż tu ulewny nej na. słoneczną pogodną atmosferę, z m~li~
deszcz 'zmusza nas do riało'-''''nia nieodzowne;: sto niebieskawego crepe de chine'u, do tego.
go, ale· rzadko estetycznego płaszcza deszcz~ "Uakintosz,plaszcz deszczo~y, ' z trawiasto.
zielonej tafty i filcowy zielony kapelu~ik~
wego i cały ensemble traci na wartości·
Wielkie więc modystki i panowie z haftowany mglist~niebieską 'rafją. Nabiątei
Rue de la Paix wYnalez. mody z nieprzem.taf koronkowej· sukni, 'w razie ulewy" Ukaże się
'ty, w -wesołych lub 'pastelowych, kolorach· PU :ft1l8cynujący płaszczyk ż meprzemakalrlej
sowanaspódniczka, jumper z crepechine'u , czarnej .tafty, a biały filcowy kapelusz. haf,
w odmiennym k-olorze lub odcieniu, płaszcz towany czarną r"afją, spi~ty: Jest brylantow,
deszczowy kokieteryjnie skrojony, z teJże taf strzałą.
"-~-.'ft-

o."

:

_t-

'_

"

•• •.

,',

••

.UCIAŃqzuccoLJ,L

'Przeznaczenie.
. Dwc)rz~ kolejowy: . VI sali re&~ae\yjnej
PHY w.toliku sioolZi Vi.neenzD Strandl~ .Od}t~adził
S-W*\ prz.yja.ciółkę, którn. wyjechała ·do Genui j obe~ :w:usi czekać: <lwie godtiiny QaswÓj· poci~do

Rsym.u.
Pragną!

wykGfiYs t ae, . ten cias

~lla· Z!ał&twie

J1ia'&WejkOI'ęsjxmdeneji. przywDłalkeluera i pc;tleeil

l

sobie sprawy, czemu to uruplsał.
Czul jednak jakby jakiś nakaz. Włożył list do koper
ty i napisał adres.
Rozcśmi,al się nagle:
- Co za nonsens. Pocóż t-o napisałem? Taki
spokojny, 2Jl'Ó\\'l1oważony czl-owiek i nagle miewam
b.alueyna.cję. Glupmwol
Ch~iał ju.t podrzeć list, ale namyŚlił się:
r;udał go kelnerowi.
~ Zoba-cz.ymy, co. z tego \\''Yl!likniet
Napił się koniaku t pocxął rozmyślać- nad na-

Nie

zdawał

przynieŚĆ 'łf>bie,koniak i papier listowy.
,;Dr(iga pl'zyja.ciólkoP' -- zaczął i prze.rwal
nagle. Jakaś biała. eterY('2n a postać' przeszła ~bo:k

, :,!ła halucynat:Ją. \-Vstydził się już, że mógł U\vj:erzy~

me

\Vszedł do wagonu i uradowa.ny. i~ ?y;-<)tkal

niego. pot;lnió~l gło\Yę, ro-zejrzal się uwatni~-

ujna.ljednak nikogo,

.

.

Cluł wYł'f:żnie czuł, telttoś kołO niegO Mói.

fH.gnf\ł -.jakaś_.mmua .t't:k.a do-Ucnęlil jegcigłnw'Y.
l ~le .W8%Y.tko przeszło.
ZnetĄ1 piwf dalej. "DrogapnyjariólkoI Nie
Iny~hlłem nigdy o śmierci. Ale jest mi teraz tak

\y

wajomego. popr-owa4zit z nim ożywkl'łlą romnowę,
lflł)OOiiha:ją<: zupełnie o th\yi1i śł.UHlścl! jaką rn;ał

t(j~W!i.i~ ~'ii-~a

•

I

,

,

,

i.

Vince.hzo
St1"andIi zapOOlllIliał już o całej hisw
I
:
'
rjd. śmiać' mu się teraz chciało, gdy ~tał. liS\
przyjaciółki. Odpisał jej natyebmast w wesotyo.:
ż~rtobliwYlID tOtD.ie, nie wspomniał jednak aui słO"
wem, dlaczego wów:c-zas myślał o śmierci. Poprostlll
nie chciał o tern lDÓ'W.it.
List tell jeónak znów ....~ł wnin? r~[t@t
k5je. Nie mógł odegnać od siebie :my.śli, te zjawa..
którą najwyi'uźnicj wi.dlzial na. d,w~ byla, 7.,wi.-

stunem jego

śmierci.

Pc kilku dni31ah

zmi.enił lię

Ol ŚIniel'lC.j

We' dO,

p(m~

~.fJII

,1Oł'~

bardziej. Począ.ł uporf,ądkowyw~ inrr.l pIIIp.let'i, jltl.
gdyby 'wybierał się w długą. ~. ~.
pO ~

~,Ołal rejaT.bI. _:Poet,auGwK

t __~
- T-hti
Idl;- ~
~? S~e l-U l~a c1v ~y t:.·'
-"w.~.A~''''':'''''~~
.~:ł.

};;;;t <Y.i

~;~j rrzy~

}3ci6łki.

,,Nie

t

cię!"

nia.. Posiwiał. Myśl

jakąś nittiemską zjawę hodaj na c.hwil~.

na dworcu.
Po dWÓCh (}.ni3~'1 Ottl"zym...'}ł

gam

li.r.t u ......

p~~a

-" ",.

,.,.nt'

.,~r.f:
,..

U.kd~J

ł_

nil

D.

OkropnoścI. przY5~h~J WOjo5 ..
.

FeWleh "niepattjotyezfiy'"

Jor rezerwy

Nietf1i~c

ma

Karol Erl.tlers, wydal w ntitł(.}hu
~§ią~kę, (j§ttzegającą lttdźlrośe przed hiebfibz
'efnrozpęfanieni Wojfiy; gdyż to hie będżie
laWfift "pbczciwa" :wojenklt złbzbna z bitew,
,blęzefl; ;;raidów" kawalerji i pełnych chwa
ty: i :rezygnacji ataków :na błtgnety..

i·'
. Wojna, którącaly świat poznałby; gdy
~ ktokóhviek ważyłsi~ tbzpbcZąc ~ była=
I>yptawdziwem piekłem i ótchbtruą ~guby
. illacałeJ ludzkości·
Na wypadek wojuy niemiećko~frańcl,l~
· łćiej wystarczy, ahy ki1kłt lekkich eskadr u~
dało· się z Francji północnej i w nocy żja~
wiło· się nad Diisseldor fem. Rzucą one kilka
~oInb, ba:pelnionych białym fosforem.

Morze płomieni ogarnie fabryki, cet a~
wyk.onywanych z
różnych stron; mi~sto pada ofiarą plomieni i
~ini.e całkowicie. Podobnie rozegra się aiakna
Berlin.
. Jezeli jednej tylko eskadrze wrogiej
. uda się. zjawić niepostrzeżenie· na€LBedin€~ ..
J. spokojDie. rozwijać swą akcję w ciągu pól
.

taku~ Po kilku atakach,

I

.

VI t~m mieście tpe uj

jódzmy; WóWczas :flik
"hie z zyclefu.··

' ..

Pfojekt~aopa:Łrzenia kl(~dego oonul w
Jneuhll,~~y dopływ powietrz~ a każdego

. człowieka w maskę· gazową,uwaZa Enders'
• :utopję- Kosztowałoby to bajońskie sumy.
· .Zresztąi czy~ ludD.óSć będzie tak ~dy~
. '~ypliilUowan4, aby 'W chWilipatiliti! odrazu

Qófuośełą tnoJi'~ować kobieły i e~i~i;

ttuwllc

iełf jak s:zcżutyl
·~tegó wyjścier

(Wojnę wygra ns;jwięl\:szy morderca, a nie naj
~jszy dudb! - to m~1 na:jQkropn4ejSZ8!.

·~spOłczesny;~z· ma z
~. ~. QdpraLW;i~ rejenta,

cal4

łPY; ,~e

~

stwie d.ecydUJ4

ut_ _ _ _M _ _•·""'1i-·'IIi!II!iIriil'·"'.··.•
~. •··.··'Piill·Ii"."'"

ról

II

KRÓLOWA GHODZI BOSO i l;OWI RXBY
. b 166 kilometrów na zachod· od Szko~ W mł~5iącaei1 leiaitih.. Od 'k:enGa sl@rpnia
cji. i o 80 od Hebrydów ,leży mało kOIU'u zna zrzadha widaje si§·~r~t~ i>9lujące nawl~~
na wyspa św. KUda. Stanowi ona ulezawisłe ryby.
.-.,
-.....
.
pal1stwo, z król@wą i parlamentem na czele.
Panstwo to,jakzazna.·czyli.śmy, ma U$'
Mieszkańcy wyspy wiodą życi@ odoso strójparlai1~elltarllY. PatlttIiieht zbiera siqGo
bnione i. G08C jednosta.jne· Zajmują się wy~ dziennie (podobno s~sje· s~. bardzo· łi>ttr~liwel)
ł~cznie r~bołó9twema wiadomości z Europy fó2aziela .prace~:ddy.~en ł sildii sptilwi
. otr:iymują gpeWllem opóźnieniem ~zeszł()r~ sporne.
...
.c~ poczta grudniowa nadeszła już w ma.rcu.
Nn ~zttltłIUtfi§tWAitQi At6lOWłl obieral
Językiem ich jest język .starogallijski. fit!· JegI nil! ffii1\fidWitńu: Altj8t~r8Z' biewiafia.
~tatzy tue znają ~adl1ego innego Języka. Mlo ilil wyspi@, Ift~tytu.uja .łiltolQWill i&tDieje gd
dzirozumieją juzangtelski.
bt\fdłłg rlawfittpielłdy~:;śt~w~a 006nQQuIe
P1łiistwó na wyspie Św. Kilda jest pań wyprawy· jakie: kgbjett- e@ .jaki~ G'tias pnedstwem zamierzającem· Starsze pokolenie z go śiąbtaly Vi celu· PQI~wama·na, tak zwane .,jp&
ryczą mów1,. że winę ~a. to pofiosi ihlodzież, pagi" IDglSkie.Dz.iś, Jęst ,to. raczej gOdn~
ltton efiiigrujedi:J ,iflliyth ktftj6w.
nomlnalna. Kr91owaublę~asięjak j@J pOO~
.
Kómunikał;}J'f r~ł1ultirbd..· i5ifllaje m.lko lle .w· Wielld szJal 'lch~'Msó,
i

__

DIlIId_ _ _Iitd1_ _ _~S_=~~~
ll;.i31iiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii·
_
r2%"
·e!tt~'f$M.7fft,..,,- ~

r,"'-ij_'

spo

~. szcmegółem,

zdl2li.WloIlY'.

~ &lita w~~ pIa swą pl'lzyla'"
1;~' ~ Gemń..~ ~1 wmySłJkie swe alo-

~tyJ.(}Io. ~y !Dl3. ~j~: ~pa1ić
;~łOwtl~~• .
. .'I 0tI0 }esIt .Z(DJ(m na tej samej st~.ji, w tej
'!
. ",. ~ ·~jiC()l przed dwumG. miesią<:am'i. Poctj/ąg ~: jrtJl'1j ';'idlm swą pr1Z.Y'j~'i&k~ kltó, .r.a m,esie'mu ~. ~a, która po.mOOe' mu za.• '; ,.:..~ lO! tej ~ łZij3lWiie, ~ w i€!glO po.-"

i

· ~,.1JI·ze~niem jego 'życia.
q
'ff ,
~ "2f!Jt6w o ~stkiiem. K"ali się:
-To- mu:
o: wi1dlmo nłe uka,zało 81ę jut
.~~..

. ...

"

...

-

. . . '.;-

...•.

;'

,~.c·

.J

~me 19~1emi ~roblo.tńY J®il
mi3lł

pl1l1Elid QwO[Ua laty

Frlł!lCth

i· u'Wlió&

po~

w~ 15'"lOOUią. Jó.'oeiinę

.i4. wskuJtek

J~ina. urodziła

Toma.n

ObielłnilG'f

mad1żeńStt.wa

jako

botn.-r ·u·oj~ drz.iiewclZrny, która. po

dinugi Śpi)

dd~ala

ratz

l>e2lI"o-

się IWłti~wa.

peJWlnegG

d:nlialllW\Odmilciel

oId!dali!t

się,

];)IOi:»:M swój &aSlhl:ek dla

~rtny;oo

me poW7.'Ó<llii. .JÓzefina

(bo.wiedrLia.łJa Słi~.żie

s~ u swojej ailoltikli:. Stm-aila

·oor

i więcej jluż

się·· go tedy

mie-

skłonić

00 powrotro.. Ale' 'W\Sze1k1ie .prośby i perswtruz.j.e sp.eł

zit.y

Da. ~

J.run~ł. m

~,~_ÓŚl'\'.l~ł

,;..'

na ten

.~w~ek

j

V'lwoo tego U!Wiedtlli~na . WllIiOsł&
niemsu, ~ę· o- uwiiedlzeme

pw

Dla.ateg'O pi&śieśmi wÓ\\-mas

Co się~?

-

P,r~wko

illl'z'Y~~

~tW!a'. TOIRlIau:t stalląłtedyprzed ~

Riotzr15<rtuw.a \~ó:wa, '. w \Vj~',. W$~
zitlGi~kruwieflie .. ·Świ~.. bGlwiem..·dWi.tme fi a~.

ooane!1n

l'()fi1hlmi€Jlldlulnol'aliłem

~.

mł*ie~~

POWojemi"j~ Oslt31'tJo.~g s1t~ ~. Q.wamies~

wtu:.uńkowego.w1~0Itia

niem.

r; ~O\tte~i0m··.

tl'B11et-

0sk:3lnioby klatr~· ptt:\ZiYj4ł-

nie mOO;e J6ze-

Pewilego ooia ~ go .jekilnaK.
-

.16

finy }XlŚlubIiĆ, poDli-ewati PJl ~~bimna .~
dizy, a po ·drugie jegof~M'fii.e·łJhCe ~Wolie

nie.iy)We dizdeclro. Jan pooOWR te-

rąz OOdetJmcę madlżei.latlwa .i..0amieSl2ili:aa:,

ilI

··~lelniQ.

legG Z

S lB-l

mów

;i~-~·SW4 ~ ~ tak

te sam'.· b.Ył

..

w

Q

śm.iercL?

.

Nagle konwulSyjnie· ~~
kę za rękę. Przy;. ~liku' si~a!a
go

Nie,· me gmpstwo. Sam nie wiem co

ei~

.... poieato~: ·Alle.~, ~ spor~:

naIdJ

.

.

ł

a

. t ••

- .d.ojma kolb. ~e . biaa~ ~z:na. ptGStaić. Zimtne,
.... ~~ ~, il'llałD3IZYi\vahy rant ~e to, co za. ;~. - ria\k - ~ ~ ~y: me 'Mi.em.

kojniif:ll:, ~.i'.ątc si:ę

Efta••

wlWQdzi

OBRAZ ROZLUŻNIENIA Dmlt· ~GO WwmBNmIl'

8tltwaEndersowi następującą refleksję: Ma~
"~e m~owanie nieuzbrOjonego wrogięgo na.
·rodu, jako.celi srodek wojny, oraz fald, że

,

=.

··<·'it!fti1i'±").tf*m7in!!&!!1)y.j·;;jt;,,*g'-c~J.mvł4iA ~~-!liIlIIIiilrra'lliW'W.'7.···ifl'U1rl!'~·cdiili.l!···-iiI!lIlI!!II!_ _
···•·..

R'ówn.ie~.

obrona wojskowa przeciw ar;
b:Kowi. gazowemu wydaje się Endersowi p<P
.tJawkot· szans. Atak gazowy dokooywany
bęchJie' na apaIratach o wielkiej szybkości,
zwaitemi 'eskadrami; a charak.'ter at,nku bę~
_"OZie mial pr~wagę nad obroną w da.nym
~ ptmlicle.. N~pi straszliwy w:y:ściJg morder~
'!czY watakooh ga.~owych.
.
;ra potwomawizja: przyszłej wojny na.

, . •t

visale nie łJotrze~a

~ aby \VBZFsey hleehcieb WeJhf. ~hoQzi t,1
lit. o f Oj Aby jeJ ńiecheicli ei, kiOErty w .~

.

JaKle

'rtareag~a wła'śctwie?

.\

ehQ~

rych i bezbfoiIn:y:cn, napadać Bogu ~\leha
\viiillych, .tJ nićii~fu nIe \viedzącyell lUgzi i Wy

t
l!IIW4 Pn1JWi«..
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»'1.'i2.~,zenie:P~81Qnafl.~

JOtCZfma.

-

\Widziałaś.? ~ wY&ZJ&.Ptaa

~

~

~:

Aile Zlbladll tak stlragz1iwie,. żespoj~a
nań z .trwogą. Nie: chciała go wd:ęcej
o nic pytać,
lOO'Z i jejudizielił się· ten str.astziliwy niepokój, który
go.

ogarn~:

-I ~:e przytu1ilł si:ę do niej ~ i jak
·pOOZiął prosić, by go .nie opuszczała, by nie

d!Uecko

wyj~

Bsa:

się pOlZostać

sam. Nie

panował już

nad

-

Nie', co t.aikiep?,

-

Już

nie. Do

.widzenia~

Pożegnal sd:ę zni~

.

C2'JUł,

!Z.e widzi JĄ po'
raz O'Statni; Pociąg rUSI'iJyl; . Sirandi wrócił pow'oH
.do saJ.i restauracyjnej .i· {usiadł pmy stole. Widział
cały ctz.as przed s<.>bą~je '-vridmo•.. Jak . ezarowany patrzał na nie., ńie nrogĄc oderwać ą.weso
V\.'\Zl"oku .od czarnych oc~· ~tóte mu niosłY ~rni'"
J ak oczarow~ . 'WYj~ .!li kięAieni rewol \'\ ~'! .
11u-

EQib8i: Zdawal-o mu. się żepostra:dal zmysły. Ale
me . mógł o~ć się ~r~eniill) że . gdy wyjedJzie,

knął ~:

zjawa '$I.lÓW pmyjd/li-e dQ Dii~go. Atobęd;zie jut
koniec: UspokOił się w końcu:; Przeprosił .j~ .za. wy
bUoh. Objaśniq to rozstro-fb-nemi nerwami: Pomógł

Następna., diniadzI.e.nniki dJOoniosł) .~ samO
bójstwie znanego p~my§łówea Vi!lcem.. .Ar'andi.
Pr'Pycrcyuy t;U'gnięeia. $ię . na iyęle nie ustal~

!!&j zaprurQIWać IiZę~

i

OIdlprowi~l·

na dJ\y'l()rzec:
znów; v' tej sali re~Y'jtnej.Nl.e- mógł się Oipr~ć u.czUJcWu' lęlbut

I oto po ralZtrzeci znalM-I

się

nigdy.
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li'; pf~p(jł t~i!n1; ,#Mli&1iB!~ ;@If~W\}tJi
_,iiren d(jtali 2Wari~g(J ;,htfiEi~siri-pn:ńshvó~'i.:go4'
sprzedano we' Fr~tńcjł i Augiji;

obeciiie kllkEi' aniiTkwatjus~\:\~ J;)ar;ysltiC'bptG
1ł'~f j'eHuwaIiHt i.mJr.ek1i~rl;iidgEtł~fj1'·1SRfm~Ul~lJ:'
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IUesnera . gÓ'b~iinYl.maif.iti~. zB~huva:t,s ~.~edłUg
kał'tG~w Biiiitih~r~ "~1.3$. ,i3BeaM,a' ~łioiekcia' .M.~rYeh
Uitsilliier€.K. -, (
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ńrch Europy.
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IJlRAGEDJA W PODNIEBNYCH SFERACH.

Ht:rwa.w~~ §aili~~tU(% 1ła:d
.chlopeem ~keriaM. Vi iJ~~ęj

ttzd~wi@~i6IMitlim

m,i ej srorwośc i

skiej er1:ł~a, mS$ką:e się,1~~~stematJulle
wywanie, le.j· Sj;Jiii~rtłi.,

.

Z óbrat~w. p~łftia,~r&fitf. li1ł' spr~~tla!' pdetle

Widoc1;nie ptJskał'żYly się

~~Ki~j z 19~96' wie1tu?)14ł-Yfina·>,'ent~§lr'BtTłfeii@lfa~
j~
z kl~Juc~~W
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rad z jej strony, diZ!leCi wołają j@śt . . . ".
.'
PeWThegio dnia zac.zaiia się~a gilftMgm;.·~

l:Ha na młodego rahlisla jak gro,m . ~ J~ega tll,iba,
rwUcHa w pirzepa;§t!;·'.
. R6'wi~Śni,cy J6.ziit wtd!zj~i~ t~ :. ijtMMIą ~
nę. ea.ia wie~ ruszyła, tfuc&~ płlmMi~' i~~ €~

iaHllida go ciziooem i

iillti~gpś' ptak~l..

WG&mii P!ragera'cd~ecieięste b)~aiygi6-

.~~ i. ·i~!ł(Iw.padł ii~ &ib~~Hv.;Y 'pomysł citle i,eaii a
sl~ z ~1ętaml itili PIO!iy~eillem.:
WfM~lhi.WBzy, ~~.t~ca ·.iFzymóSia małym
§łNIWę i (t(t!l@~Hii§" Wf~~l(§i~ na slUilę 1. wy:~~a
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Gdy pi~zyjjyli na §lutł~ gniit~drd'Dyłtj i1dt@;
Bojąc SIę ~emsty .lM~1; ti~@ ~ll:deiHłąe
oołtMd~ gtl!łaitld'IJ pf.itl>d okrttthifii~fti, ~Uełt. pPiłlii~
sla ~skl~ Vi łH~7jple'~M1@ ifi~~e:, . ,

pea.
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,.,

.'~;' A~ Jet

s&mej wyt1ało, się fieczą pod.eji'zail4;>~ ~illi&':~ta:

. I6~ITager w~l~ł :na Iladmorsklej ska1(!,' ~aZęb0:,ódóW.·,Co~gf~~·.sattruea wyruszała. na
pęiorWanłe' r'Wr~ja ~os~~ ~ł{)dym zaj&ca, krÓlika

hili

. ,,<t

lH!31Hęt{).ID l:Ćlt eOtlltlieilną shrawi

Hrctóń
obraDo

4

\ysZy§iltiem prymitYwt· ,Wł6~id@~lJhfflY,§Zkol!' ho~
len.dersidej' mi.stfi-óW . '.~ . ",W1ł~kti!, ~dtJiy., ITt.m"

rac.łfi.

\Vrazz kolekcjami szwedżkietni" niemieclti&fi:l1R ttly łfia:tltUslij@j, fgMu§l' łea
stano\vił jedno z naj'vviększych bogac.tw artyśi:y~.;;.

sertviety
~'u.twOl"wuy był w' koli

Panwą ar~yazi~l' szfukiłi1ił~rotinl~~dti)~tłl:i'\V ~.~..
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j@M jfiiy~ ~~~.~: :lrn.tll!I4ltW~)' ~~h0!liaS ,j~;,~.arew.:ś4 ni~mal fs$ełftie od.
"''Pływów, kulilltI'y i' ~ żywot śroo llajdZi-

k~

~l.MtłŚ-W gór~'_ruylj~~rW:

J;~u hlisjt,.~ ud!Mł) się dotrzeć dO'
.,pi.tMQS:te~r9hgóJ1s1łii1ch,.justkOWi, gaMe .majdo.~ .si~~ailll;Y iil.o:yj&k1e.. PodJczas .<NUŻSlZego

ł;~_y tlf,WysP~ł '§~'MtlHeii ~<tiił ith ~po'MJ~~~1a· &raJZ IDlOIW-ę. ,Jem ona niewą.tpliwie
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00 !flnWł .by' gVv1Oij~ IIłlld ijbli~.. mę Hi~
WBJtpl>jl,...łe~i ie w(fflcigs obli.wa· &~ e.ul .j~

~~" Vł i11ID ~jjiml:i . . ~1 $jWMt~UtD.aQinegtJ ja.jk.a, nie sW;r~lł9by i.m 4~,~.~~ńie~-ąiagi = : ,hindlmk )im~~~', biwpni~ ~l'a
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,

4

h .

·""';'lI.

"::<:;~>:': ~?\~.
XI '.

.

t tf'ł:1r~

Kilte~

_c:-j

<. .. ,

wiadomości i w*azania rokdC.łł:~/_~

tr~.' '.dlo,

~~':f

.

p.

S,,, Mędrzecki. 17.00. Koncert ~~kłłny 18-30
Rózmaitośd. IS.SOOd~yt p. {~,Reakcją W:

dobi0

panowanigMikotaj~ ·t~~ói' ~Wtgł.

Poznańskiej. 12.00~. Sygnał czasu, hejnał prof. Kulczycki. 19.45· Odczyt Jj. ł.?,Najwaz- ~
zWiez)r ~1arjackiej w, Ki-ilkowie oraz kómu::: , niejsżt.lodkrycia 'W .19~'~ ~ wy.t .łnZ.E.. Po:tUkaty.. 15~;5. Komunikat. .meteorologiczny., rębslki 20·15 KonGer! pOpulariiY•. 22.00 .SYil'iśł
16.00 Odczyty: "Hodowla matek pszczelichł ' czaSu i kOlIlunlkaty. 12.:30 ,Milz~katanieZ11a. '.,'

, dry

wygI. p. K. Bajorek. Zbiorroś1iil lekarskich"
"
<~ wygt prof·.t Bi~g~ń~kL· "Najwazniejsze

_.

PIlA!!i!'5!IppIłł~rooY''Fte:~'''''~~i~~~~~~~~~~~~~~!,!!!,!!!~~!!!
~
~,linł
~e ~1ifl$~f~""~.l:o..~"

JlAURY

z l~j wełny· i tradlYeyjnym turbanie na głowie

~KOBBA.

.;)~lisaszYil
\VlaścilCiel wspaniałego młgt\~yfłU 'jubi1t'.P"

Jkiego w

Kairze~ Henryk Kfamer badal przez. lupę

S%eś .i vkaraltov.y brylant gdy 1'QiZległ się ,dzwonek te. .
lefOIl:ll. Jubiler ujął słuchawkę:

__ Ha11i1!Ta:k, to ja.K!to mówi ?'Raónp.b ba~
.a? :.Mo-je ll8:za.nO<WaIlie ekscele.ncjL Czero nićgę sru
łJy"?

Glos baszy <Jdv.o\Yied!ziaL

'- Chda.łem. pana uprzed,2.~ć. że' za gOdlztn~

przyj..:1.ziedo pańskiego magazynu mÓj. syn. \~yb!~
n:e kilka pierścionków i naszyjników 1 przynH*ne
y d~.dO
je razem z pnedstav.icielem pańskiej
mU7 gdy~ pragnąłbym, aby moja żona Je obeJrzała

fi:w

pr--".ed kupne.m. M()gę lieiyć na pana, prawda?

__ Roz,umie się ekscel::nej'O".
W godzinę potero do magazynu wszedł elepock~ mlotlv ~lo.~~k
śniail"" p'~.ę
~ ~lb~antu

Zwrócił się

dą jubilerą

: .N0kl:

. Ojciec !la'Pmvied:zia~ prawdł(lpoo'Obnde panu
.zam6wiOJ1.4 przez niegokolek.cj~ klejnotów. Przedstawici-el pańskiej fi,r.;
lf',y ńl<xte pójść ze mna, d'O. ojca, któlT \\Tę.c.zy mu
zapŁatę .za biżmerję, ~ybr.aną przez matkę. Pan
i)l'~dme łaskaw poka.z.ać mi prze d€'\v::.zys'tkiem pierf;donki z' sz-afirów i brylantów oraz naszyjniki ze
szmaragdami.
Elegancki młody oz-ł(~iek zasiad·l w fortelu
i począł c,glądać klejnoty, wylJierająe najpil;kniels.,Z.e, Tymc~asEm Kram&!' wewal: jednego, ze swy>ch
pO'ID.o<:nikó\v i rzekł do mego mniej-więcej te słowa:
- UOt.ly pan wyhrane klejnoty w tej szka~
Hl1ce i pójdz.ie Z Radłieb bejem do jego ojca. Ro..
dzina ta S'toi pcnadws'Zelkiem podejrzeniem, ale \'>y
każldym razie niech pan .l>ęt1zie ostrożny. Oczy"'i,...
ście w sposób dyskretny. W każd-ym ra!zQe
mOże
pan p.rtyjąć jako z,aplatę za kam~enie.
moją wifl.~~. Przychndię' po

w kwa.nd.rans pózniei s.yn ba.sz.y

julill.erj wsi-edli d'O powóalU. Sł&1lce ~ało i nad
miastmTI ~arstwę ~liegopud.rU,·· e.teply· 'Wi~zylG,
mwrsrezył \ wody Ni1u i:por.~ał .1~ .'Wlerghói-, '
kami wynlÓ&lyeh palttn. :POWÓl"l p:ra}oob.ał ~
móst i za~mał się pr~ . pię1onYm' pałacyklatD
na bulwarze Gizek.
- To ttutaj rzekł eleg.aocłd. mt1OdZieniee_
Proszę dać mi sz.k~1'llłkę, abym jf\;' p~l mawe.
która oczywiśc.ie nie. moie l>yzyjm<Włłtćoibey.ch Jr.ęł
C'zyzn. Skoro matka dlokona wybOru,. . pnyj4.ę to ojc
rem po pana,' aby uregulOl\Vać ool~Ośt ..
.
Pomocnik Kramera Walbal się jak ma . pc>e .

stąpić. Wiedział dohrze, te WySO~Dieprzy;ZIWoitol
cią byłoby towarzyszenie synowi Dasźy .dlO Sal{)DóWl.

jego m,atki, a także bał sięzrazi'ć dobregoklij ~)Gl'
ta firmy, okazywaniem nadmiernej nietdno§ci.· Zi1!e
eydOiWał si~ wTOOwie oddJać klejJl'Olty R~eb b'ejef.
w·i i cze-ka ć na niego~ spacerując przed. pałaC~ ,
Upłynęło 'drhiesięć minut, kWadrans,.

d=

ścia minut. Czekaj~y spoglądał na ~: ~

i pOlIlocnik sj~, że ll'ierna odźwd~o J)Il"ą ~

•

ZTOJE GO
•

•

;:'f;'~'~";~~'dzienny na giełdzie deWiz ~

":f~:~~~-ci~gudo 350.000 dcjJarów dZ1en
ru~ ·C8tezapotrzebowanie pokrywa prlilwie

r

~"Ył~~B4łnk Pól&id. Zapas walut dewiz
::Jęj instytucji zwięks~yl się Yl tąeoiej deką~

oze,wca. o6.532J45

y.

\V~polp'raca banków em1;syjpych w dzięle śt3~

z l).()~y<;~ek witlM być pf~erlchQWaAa wedłuia

zł· do

bili~acyj walutyr\lp:1uńsklej została l?~~rwą~ . łnnej mlary l \ihce podobno Tok 1917 WXku.
na. Na rynku alwyjnym panuje w d.abzym pić po 14 zl.?a rok 1919 po 8 ~. Wła4ciolelo
ciągu zastój. Obł'oty sąntinimalne, llastrój ,3;: obligacyj żądają j@Qnak W d31uflU Qi&\IU
patyczny· Największa ilość tran:lakcyj przy wy;kuPl1 według 'u$.tawy ZQlla, ktOrłll)J;fl;ewi4q

523.653.569

at.

.~te· mają toode,ncję zni~ową

i

noto~~e

~. POlski płaci za JIlOOOty~:

'1~aty"'ws~e1kie :::20.38;·gram cZystego ~
~7~~.~~: ~ ~:

om, s.clo
'wJci- 0.68;

'~,. Kr. ~
o"

.

.> ~~
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.,:I~.· ·e'.· :~.· ·. :'.· '
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p.

koronówki- 0.66,
floreny ~ 1.69, ~

d . . .

..•

pnęzwybt~e~ę ~t~.

We~P9rcie 'pols~~~b~łe.w l~
:r. ~artYc.Yl'0wąło .cyf~ lQ~ P!'~~ . w r. ~~21
~.. ~sport p;rzęzwyb.~~eż.ę wy~()sił' j\lŹ '36,2.
p~~.~ a': w C~.ągu pję~wę:~yQb' 5~u~~~~,
~928 .r- PJ:.~:vrie. ~ P:rQC; t~W~~9Ył' łl,~ch94zi
przez· wybrzez.e, 60 I?;tQC. z~~ ~~~ez: w~y~~ie
granice ląd"owe.

S!fCzęgóm,jej jed~~" charą,lct~rystyc~ne .
dotyczą, samego rózwoju Gdylłi. - A
więc w 1924 r. Gdynia w imporcje w s tQS\lllSl

cyfry

ku do cąłego wybrzeża nie odgr)iwała
cze jakiejkolwiek, roli.'

..

je~.

.

oo~~

40'

=~/':~~if.;f'~'f.·L

służącego ą1~~~~:;~;~egO na Pl"

cjant

.
się

zawołał:

-

bęszy,ptawrl a ?

Tam jest.

Pr.zedsię\vlzięli

.

.

na.

Przełiaflli

przez ogr.odzp'uie!
szybki
pośdg
i dogoni II elcgan
- 'lP.•pal'ac BadJbe,b.
c1degomlodzień'Ca , któx-y ,musiał się poddać. Wkrót~ Tek,ódI,p()Wtied.ział murzyn. Ale baszy nie
C'e· cała trójka wkl"oc'Zyla. dtziiełnicowego ~ja.JIla~ -m.kogo ~. jego rodziny. Pl'!zoowrozQraj wy..
w.
Urzędnilk firmy iubi1er~ej .. powtórzył swe
0:".jeł:ha1i:~ .''; EUropy:
skarżenie
komisarz()'\'4,'l
i
'elegancki
młodlzieme(:
mu':'
~ ~ Kr~r poc~tił, te. zimny
siał pr~yz.nać, ż· nie łąozą go żaooe węzly
pokre.
~ . •~j~ lDIl na czole>. podbiegł w kiertllpku
wie·ńStwa
z
Rad'heb
baszą..
Następnie
pOIiJĆHint
ue:
~.;1':~~P9'1~cja.ntal 1ctól'Y ,vyslueJiaw&~i:
iłF ~a Pll'!Zy;nal. iż zasz1a tu (liCZ.ywista . widowal złodzieja i "7dQb:rł z· kieszeni jego ubra~
~ ...
,
. nia małą czarną kaSetkę firmy.
Zechce pan sprawdzić za.wartość szkatułki i
..:- ąt'~Ill:Y ~.. :pałalc.u ~ _. postanowił
- stwierdzić, czy nie braktije . w niej prz)'''paclkielIl
;';"'Oby tylko nie było z.byt póź,no!
któregoś' z klejOOtó\v. r.z:ekł komiSarz do oskarżY'"'
- . Cs,y. ~ał. pan złodzieja. wehockz..ącego d:
.
,c:iela. PQIllocni1t jubil~rauszczęśliwiony z odnaleeie
:,·N:te.. ~I* w.z9ił:u~domu:, Myślałam te 'n},a klejnotów, (·!n"-oI'lZył kasetkę ł w~ałokr.zyk
zdU;mienia. Szkatułkabyla ~sta:
.~ych cl.n.wi:
- Tak? ~ odez\vlll si~ komiSSii-2 mars~zą.c.
~~dDik.i p~wici~l
w~dzy st:anęU .
Ą
.' Pft.'ł4 bJ1lp,lł\ p."łl~_
brwi i~'Wracając sie: d'O bialego młodzielie.a. Wszy.st.:
~ie kl~jnoty skr~c.zion? ~6 gorzej ~la
ciebi.e.,'.
. Do urzędnika zaś,' który 7'rozrme.t.onyQoSllIUAI .
.
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~wski CUki~r 8, Wę3i~I' 3.7~ I#~py 5~"

~d,kr 4, ;;SiJai $~a#o" pól p"l"Q(!~~i~leJl~W:
SD 2.ą prąc. \V szystide iMe papienr umymały męnt.logó.l w granioach'·me;mJen40n.Ych.
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Kursy'g~ównjejszy:Oh ~pięróww~~~
sprąwozdawc~ymWPQrpw~~niu
z notow~lAfz. d~a. 6 b·. 1l:l. n~~tępu.jące tó
żnice;zyśkąlyt łlerzf~ld: VictQ~1.Js ... 6 pr9Ó:;.
straciły 5proo. Prelpj. PQ±.Dol~~w~ 1,1 p~
8 p~oc. LjstyZ~ta'Wne xri,. WAfs~a\Vy 4- PF9Q"
5 proc. Li~ty Z~stąwnePlr Warszą\VY Ąj 1?ęł,
Bank Związlru Spółek Zarob.k'owych '1:5; \Vaz.

ly W okre&ie

.I~fl.· . ·eRl..Dl .·0. ·., ł'~,

celu.

"

zą tQk 1919 P9 I(j d.' as gr. ',. l®~~u·.~

··8::1''''-

1

•_. ':':' _'t,::

9 łf,,, ..

I!!I."III.

Ministerprzemyslu i: ha.nQlu inż.E.
Kwiatkowski udzielil.przedstawicjelOlll pra,:
.•. if~ 0 15 ł 3-10.
sy, którzy zwrócili się do ~iego z prOśbą o
<r)europej*ie, oprócz ~kują~' cyfrowe zobrazowanie rozwoju gospodarczę;:
•.~ .....' .... ' :~:P-ere.gu tygodni dewizy nientJ.ec, '. go Gdyni, n~tępującej odpQwiedZi:·'·
:·ti.ei:;ł/~1łń#jf .1rykazują mjnjm~Ine tylko
Wybr~.eże ~sze odgrywa ~Qr:ąz bąr~
Otkfiylęnia. . ·;
dziej 4tywną rolę w sy~tem.je .gQspodąx~
'. .:'" 'Z;W~zMejSzych wyda,rzen na rynkach CZYln. Polski. Przypu&żczap! - zaz_nac~yl m,i~
,.~~{~n.ależy; że prowadzon~ Dister, - że opinja publiczna nie jestUśwla~
prżez .rz«\ti .rUmuński z NieIllieddm Bankiem domiQna w dostatecznej.·mierze, jak wieI;:
:Patlstwowym rokowania o pożyczkę stabiliza~ kim czynnikiem w hądluświatowym,Pol,ski
'cyjilądLt Rumunj~ nie doprowadziły. do ~
jest nasze wybrzeże ~orskie, warto wf ęc zilu
łGl4anego
Według informacyj. niemiec~
strować to zagadnienie kilku cyframi, ,które
~Ćh,pr~l'W4nie :rokowan nastąpiło ws1cu~ . P9Siadają własną wymowę'
·łek'tego, iż Rumunja. nie chciała regulawać
.
Z całego importu zagranicznego już od
~ów przedwojennych. W
ten .sposób roku 1924' ·stale zw~ż 30 . proc~ przechodzi
.

ję za Qbligacię ~1911~\ł PQ21 zł.
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~'·39.1(i~:~•. !~·-:~\~~.:;:;~.II
2.38, floreny boł.~3.58 , I I I J
11,11

'I:

J

dzień lI~ełdo

Padajak zwykle na Starachowlce i Bank
.•. Za.PM kruszcu wzrósł J;ar~' poważnie, Polski. W grJlpie' pożyczek państwQwych Wy;;
.dyż ~ 3ł.Ji6,1.88.9 do kwoty 6()(807·306~. O" kaguje większe wahania 5 'proc. Premjowa
l~iete~ieje s~wi1Y w c1niti ~ cierwc a . PożyczkaOolarowa, która osiągnęła ostatnio.
'ł{ b ••"cznię. kwotę 1.28-460.876 zł. Waluty i znaczniejs~ą zWy~ę. Listy zasta,wne i obli::
,dęwizY~8liczQne do ~ycia wzrosły o gacje .mają uspos()bieńie
spolcojne. W o~
.'I~ł19.~' 4o,;~";~y 2JJ9.779·(:f)2. Pottlefw.ek,; statni.ch· dniach dąłasięzauważyć w QbxQt::
'sI9WYzwięks~ył się znacznie, gdyż o 1~.7222~4 tach po~ągiełdowych wielka "h4u~sac, na o;:
.581.495.112 zł· OsU\gn.ę!y równieżwzro&t bligącje m· War~zawYz 1917 i 1919 r. Przy
pbiyc8i ~abęzpieczone zastawami 02.225.620' ~yn'łtej naglej zwyżki b.yły wiadomo~i, że
rAJ.3'ł3.682
konwersja tyQh obligacyjwchod~i w llOw~ fą
,.: :DoIary notuj'ł ofiJcjalnie i prywaltnie zę· Magistra.t bowiem: m. st. Warszawy, kt9~
1.88, dewizy. New:::York 8.90.B~ Pob1ci ry za obietepoży~ld n,aznaczył w swoim
~ ~dohlry 8.86, za dewizy 8·88. Tranzak~ ~ie jednoIitą:·cenę·,w~upu po'7.70 zł. Za
'~I#'.~, ·New~Yoi'k
p~prowa4za się 100 marek, OOęcnie 'wskutek interwencji ·mi.
!~ bankami Da 8.91.65 do 8.91,75. Ruble msrerstwa skapiuzgadza'~ na to, że każda
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Nie pozostaje nic 1n.neg9 tylko zatelef()g.O"t·

WlaĆ do pańskiego s.zefa i poWia~ćgo jaknajl1'Y."

C'hQej o ~ zaj~iu.
Ale nieszezę$li:wyul%ędnik
lD.Ówić.D'al

.

nie

-',miał

sa,

znak kotnłsarZ<;iwi, te Iepiej~ie _
ten· weźmie na 3iąbie mew~i~Czne ~* Wiw:Qza!J. kłcsmf.lSara; ujął sl~a:wl(ę
naj<>€l,·.ln~i'. S\Zych możliwie slowaeh pO\1\<iSd<»:nu -jułilł~r-i4~~J•
gc· pracownik padł9fiar~ n~;wykle śmialf.:i ~•
ty. K.r.alCllZieży?JaJciej kril;7.eży? - :zdumiał' sIę Xra-

r.w

mCłr. Alet panie, kradd~y\~y&tklcllk1ejn~
za,vartych w szkatuke. Nie z-naleźliśmy: a.ni ,j.&dnego. Wybuch 'ślniechll r07legł się' w. ~elefo-nie7 po
czero

K~amer Wyjalnił:

....... N:t.ecl1te pan uspokbi panie .~.' me
go praeownika. \pOdejt',z,ewaj4e ouu&-t.wuf l~len1;'
. lem· P~. wyjściem pomysł'owego młodzi~1kil.,Si%ka

. tulkę id:al~m mu p~
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l lit ,,.. " 1\ drukuje stale. nowele i p'qw.~eśc.~'W1.bitnyAAallł9rÓw ,
ictcych, przynosi artykuły treści spol'ecx:nej·t literackieJ, auźo
8kt\l~Jlł) cI-- ~djęć fótoijraficznyehj prowad~i działyr »WśJ;ód książek i aasopien •.. tiZ e . $ceny iekftu1u<łoraz dział rOirywe1c umysłowych .. ~ "
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4~~;. "Zdoby~cY. '. Oceanu"
'.~plen.did: - ."Ludzie··bez prĄw".
Oqeon: .....,.. nDelllon gry".
~~~'rye'~ ,Tom M~x' ,J?ogromca'~.
Oqfso: '-' "Ryc;er~ę płoi).:lięm~'.
DoF',~u,do\v:y:" -"W życiu kazdej kobłety... ·t
:~~:~ Kin.:'.Q. "Miłośc~ przez o~ień i krew:'
-

.,~,:

1111

doll;osiliśmy,. zan.ąd firmy 1. K~
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ckJ.ror'U:j4ey~ robót. .
W celU poińfórm.'iwania Śi~1' ~ tj'~i~
D4ł'tej,i; h~ści . l1pra1whia ;r~h~łn~W;~ł-o,"~b~t~

OSÓb;

P()~nański na skutek ekS;Cesów któreonegd~j 1"'.).0.
~egr,ały się na Jej 'ter.erlle, '. postanQwił- uni·eTu~hó.
Iilić pr~d.ż~llllię· nac.zaS ńieogrankzoIlY zwainiajqc

ni~'~ :~~'~Omógl>til\'lróciHśm'y: się do.kie~wni.łŁa"

wan,ia' się

~ini9~y:eh" w

z 'pracy, wszystkich ro~fników_·~.~.
g6#~o; f1.UlaU8ZW:~o~!a,p.;OI~~tlai']~
go Oddziału fahryki; wli~:zbk; lSOÓ osób.'
ry oświadczył nam co: .n~tępuje:
. ;.,,:.'
jak się d~\~'iaduJe~y> do . 'clHvili' 6becnej ż~. ,;J,.est. rtec;zą,a1;>salut~~i~ .wyklUCfl9t1 ą" j;)Y •
den z rOboni~{v~~' . nie- zgło~Hśię .dobiutaadmiIlJ,:y~ta,\.(je zaŚ'\ji~il t1.<ihrOhQtniq<;.':Ullf~~
straeji :fabryki po odibtór dokumen,tów i zaświa.d
z,ąpo-rrl.qgL '\V wyp~~ z~volńiełi~ąz'~~ęy. r~~
~ze'n dla' f.undu$U bez;!'obo·cia.' 'w- zaś;wiadezeniach
tylkó ",,~ówcz:as '~a prawo: óo-- p~~iefan1a ~~W...
tych, fi~a nadmienia .:i;e robotnicy zostali 2JWolnie' gt, o ile zw"lruen.i.e to .nąsLą.piłQ 2rpt3Y~yn'_
~ Z pracy z ;itt. 62:· punkt.:·4:0:'ptacy w' pŃemy:: ';r~iką~nleza~YCh, ja,k np.. k9-ni~~OŚĆ' ~
śle, klt4ry ~łiosi,te. tl!Illowa ~ajmu może bye roz·
prowąq.zęnia pr.z;ez fi[1illę ręd>uk~jii' ~~.
wią~~na w pa~ie ~u,c.h\valstwq , lub 7,.łtego . spr>aw!?-.. ' _', .~..., ,Ii)lQ.tych.cza~ do f~4u~:i;u b~*.ró~i~
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rn;ajątkowyl.ll
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:lI. ,Wdruu ~czoraj~zYm w fabryce .Ajzy~
.Pa:ństwoWY,Ur~ą4 ~()średhictwa. p~ .wyk~alifik(rw~llegó~ą.g~cz·~~t.u,. jłK6
~·,.w:~ZduńskiejWolizastrajkowali robotni~' cy w Łodzi, Kil~ń~~,~~~o,.52poszukuje kandy p~~~n~9V1si~t'ek.,~Wbr9kilt#y(jłi ~Ja~9.W: ~

~y ~ik'ąccy;w~kut~k tego, iż obniżono im :pla . d~tów z dobr,~m("~j~ąeetwatni ireferencja~ ~~ial1ych, 15~tu. Jn1.irarzYf3j1ohillst~la.torów do
~,~§,,15 prcxi,Wlaściciel fabryki obniże~e mi do· obsadzetiJa·.~s~ępujących posad.
kallaliz~cJi iV(tiQ~iągÓ,w;~ch,.~ ~t81łi1q17-ó.W
~: #1otY.w~je tern, że dotychczasowe smw:: . :·;ŃiA!;~J\1EJSCU. . ,
dQ~J1ttableg~ ogr~ew~I1ia,:łłfge;g~~~D.ę,gO
~l.·'.:robotrii'k.ów nie wytrz.ymują kalkulacji.
W OcldiW~~':dłj sl4żby dQmow~j: 6 star.,sz.e.g 0.-.. . c. Zł
. ·..~. .w. i~Ra' .s.ątn.:
. ·.".pt.ąego,', . '. '. ,al~
.• ·:;W~.
: ..i ..,Strrtj}~' '. Ideruje zwi~zeki-1a.sowy służących.EJ,\ J, , . , w i o o · z daiosfem~ ,dzjećmi, 2só.h .odleWUik.óYrI!
~_ł!~wlókienniczego.· ~p~
W· Od'"'''''' ą r~emieś~ó'w ·i robot i~g(j lokaja ~am{)tnego" ,~chk~My.' :~/.~~
nitów: 4 ryt,?,";>" .';~ l~go spęcJliliętę do 1~e12tchczela~ikóW:~9~ra~lc~~~dl; d,c:,,~

...

wykonywanja.lóJi~~~"tapet,

::Ogr,niozeałe Zi\'pornóg
. do r8~ll y.:ełi.

:.

.~.~.:. ",

.,~.....'

.

••

'::

•

.~rlzegląd .(lor.()~k
, . E~' rr (l hf. do \\7 'v (111.
·/,.·:·W poDiedJ1)f~. dfnia ł16 lipca i ~b.

f>n J t1pr* ,1'lUrV~ rtp 1,':
'~~ lfi

liPca

d;f.1Jurilją

nast.ęp.Uj~

~~: ,G. A:ntQniewicz (Pahjan'iek~ '50); K. Chą4Eyń
~::':,tPi~ilk:a 1eł), W. SokoleWi:cz (Pr.zeiazd 19),
:n";lł~liński, (Andizeja2;8.i. 1: ZUifdlewicz (Piotr
kQ:wska';2&); H.Ka.sperki.ewi~ (.z.gierska ~); s. n'aw
~'. (Bm.ez1DiJka'~J~ \Ił)

,fi

'!.~

illo~i'·~7f.t1;:ł

rąbiania dori:ic~_ęlC, g~n}{ów~ Irgu't;: .Wa.to~.

werami,5 tt_aj'berek na' jeaw~b i wełnę (na~ . ri>bu_ ~óźny,~li}nydeł, :~.u' tO~lłf:~Y·.W ·.~~Iie.
wij~k). . '
..
. . . . . : . " _W O.q~iak ąla. p!"2cowilikpw, ~lr&ł~
. W Oddziale' dla., prąco'\Vników umy:: wye.h·;.l~go .inżyniera m.~chaąik~ ~ch~'.~·
słowych:. J~g,o. technika . budQwlartę~Q" l';:gQ '"i.Ów. kónst*uktor:6w, ~P~~Ją:!~tÓw.w·~9.~;
ś~kretarza do biura' próśb.!
.. ' .
rrlas:tynpśietniczych.' ....
..
'.' /~'
..
W Oddziale ~. inwalidÓw wOjennYCIh:
Vi: :044ziife dla. inwaIidÓ'w.wojennyeA:
4~ch robotników. niewykwalifikow~ych,
. 6~iuroboti1i1c,1w .. x;riewyk'Walijiko,wa,nyclldQ

NA WYJAZD W KRAJU.
rÓ'lnydi robót-· . .
...
'
W Oddziale dla rzemieślników i ro~
-Ni\WYJAZD1)O FaĄNCJL
botników: l~gomontera :wykwalifiko'Ya~ęgo': . . . Rekrutaeja'Tobofnjków. .nieWyltwalifiko
obznajmionego z maszynamiautómatyczne~' wań,ych·ru.t wyjazd "do FrancjioPbędzie się
mi dla' wyrohów. psierniczych, l~go chemika dnia ló:::go lipca. 1'. b. \V Pal1stwoWyIn Unę.
specjalistę w dziale, papierniczym, 6::-ciu· to~ dzie Pośrednictwa P 1;::1~y W Łodii ut'Kum"
karzy na teIazo, J~ną gospodynię .zarządzają skiego'N:r. 52.
. ,
CĄ .domem i gos~ó~rstwem wiejskim, l-go
.:. 'r
. :',~.

stosO'~'.' dO '~~isOw () eksplc:mtacji ' dó~ek samo~~~ .'.~".:m. LOOtzi,W1dia;jfyCh .•· przez Magi'~' al " 'f,atwle~yoo Pr~ Radlę Miejską: w
~~i~Jm d1U~. do~ego . P~A<L~ samochodów
~~ się ~ędJz.y godz. S rano a' 1 po południu
~::~u . Wo'lności pr.ze.gi4,(i <k>:r~ek samochoi.1o~
- Nr. lil .do lłi16.
.
'r_,: ./

", / '

i'ł. p.;

i

.·Onegdaj zarządóbwOdowy fundaszu

~zr~ia·w J;ódzi otrzymał: zarządzenie .z
~!:ą~~t,er~tw:a ~fracy w sp,rawie dalszego ··ogr~.
~y2.ua.;hpamóg: d01"atIlych.d1~ • samomYch
it~l1$;tych :bezdzietny<th: Na skutek za~zą~
~~iJl. tego pozbawieni zostają zupełnie·za~
.n~·:Samotni, .oraz·, żoiacl .bezdzietni W" L~
4~.,>7AZgier_zu i :romaszo~.·Mazowieckim,
kt6rzy' kOlozystali z. zapom6g :pl"Zez. ,25, tygod~
.i~W>Piotr'ikoWie, i O:rotkowie, jak również
~:::U,:ińskiej . Woli,. RudziePabjanickiej
i
~~~.t~tynowie SU10tnii. i .' zonooi . bezdżietni
~61e .pizestan~ korzystać Ż .zapomóg, bez
W#~l~du-nato,cZY koriystalj z Uch przez 26
tfAi~'-c:ąteż nie:' (P) ,
,. ,i ,

Skóry

6,:ciu robotni~~w:'ztł~i4cyph pracę~,w h~tach ',ków, i t. d. or~~ z glą~llrą-l ~ypąllltil~ri1 tyG'lii
szklanych, 15 prządek na obrączkqwe rąaszy~ że,hgo majstrą' betÓriiarz.a,b:rUkil~.a; -..':.l~~
ny' (!dot. i siusJ, 4~h goncó'o/:zwlaSne:filiHl" ~ll.Wznipę; l~~o. fąchQw~>s~~j~(is~e 00' wy!

.\

·.ObeCt1;4· wystawa pt'acartystów ma1~
rzy= Hebj~afttt, Hanft:a, Kajllchowej ~ K wa.pi~
~wskiej~ 'Rictkiewicz.a, Puffkego,
Olesia. i
i inn.~~wija ~ doM 171lO 1i~ br.. ~Y

....

'"

.

~

.

'
I~,/.,iO
........ ,pII .
.'. ~'~".

•

"...

Io.~

NA TERENIE PANSTWOWEGO URZĘD U POŚREDNICTWA PItĄcr~ W ŁODzt'. ",
Na lÓ'eHC l)':.lli!:~t\YCi'wego Urzędu Po~
W· samej Łodzi btąlozasHk i 9t 091 ~
średruetwa.' Pr~cy VI Łodzi (m' Łódź i powialll robotnych z czego 5,4Q7 z Flm:du~iu Bezrobo
ty) ŁÓdzki, Łaski, , . Sieradzki~ ,Łęczycki i 'cia i 3,684 zapomogi
SlratbuPa:ńsłwa..
Pracowników .umysłowychbr~o,:i~...,
'Brze'iiński w diiłu 14iUpca 1928 r. było zare
jestroW-any.ch i9A36bezrobotllych w tern w ki t036 w" tern· u$'tawoWych ·1161' doraźnycl1'
saJ.'.ąej . liO cL ·' .' ~'''', :';"I;,:\V
Pabianicach 1,482, 920. V-l: ubiegiyintygodniu straoiło pracę· ~
zgierzu 1.30i~ Z: :ękiej-Woli 778, w TOmtl terenie Łbdżi 4ó9be'~rCibbtnych.'·' otr~Ntń:~lQ
szoy;ie l\1az-. 1~ .. :( • Korjstantynowie. 22·t pracę 665,\vyslano. do -pracy 2G5. :

ze

w Aleksandro\-Vie~,. w.Rudzie~ Pabjanickiej

sb. Z' zas i Uc<hv.:kol:z,ysfało

w .ubiegłym tygod

lliu 12.115 \V tern' 6 t931 bezrobotnych hrało
"siłki ust~WO\Vf~:z,.Fu~duszu
Bezrobocia i
5;184 'be:ltobótnYQh:~żaponiogi- doraźne ze
Skarbu PifI1Shv3:
ustąpićmiejtsca

wystawie prac innych

artyr:

stów, miallowi~!e<A:~' BermllJla, \V. Hofmana,

W.

Skoc~zyl8.Sa;~~i
·.ąbrowsk'Cf..fC.
l
P;",..t .. L.,.~~~'k;~~, ~t~~\.",·*~e~!o~

,;:lei""'.,,

'T~1:s

Urząd l'QzP9;rząd~a 13wolnemi miejsca
dla robotpik6w rÓżnych ~awQdów.
4 bezrobotn~TCl}W ciąguup:eglego ty,
godniaotrzvn~aloznizki k~lejowe na 'pr;ejlJazd KoleJ~~f:' P~ńsi)\TqW~roi.-: " ":"
". .. .

mi

leclciegb~

Terpilpwski:ego, Sf~dleckiego, Ka1er

th, Szykr Szwąrca, Ęćkertł1; ... li11\j(!wski~o;
poc,luszki~. Pu~H~ego l Zaboknri~,icgo~'ucznIów
Akadelnii Krako~s~lei'''''- ih/tnv~
.
-f

}tronika, ponfyJn••

br

Podkoł~lni" "'~OZU ..

w

dniu .w~rajszym VI '.godzill,ach· po
PoIudniowych .liczni .p~zeehQdnie'uliey' Cegiel
nianej byliświad}[ami stra,.szneg{) wypadku,

który wyda:rzyrsi~ tJbtk dOlP\l Nr. 37. Oto

przed domem tytĄ stałwó~ 'ciężarowy' nąl~
żący do $6......1ętniegoFra:ucis~kaPięcha, zam.
'We wsi Retkiti. P'Odc~as gdy Plech p9prawiaI
uprząż koniom, nadjeclial samochód. Konie
przestraszone :ru,szyły ~micj$cąiwóz z ca~
łym ciężarem pt~ejechal Piec.b.a~ .Przechodnie
zawezwali pogotowie' r~tunkowef ktÓrego le:::
karz stwierdziwszy og6lne bard~Q cIężkie u~
szkodzenie ciała, odwi6dPiechado szpitala
św, Józefa VI stanie bawł~o nię~kim. (P) ,

a9

II
w S,toW.rZlISZeniac

II

P

fi ~Vtiązkac

hr2'eści;~ań,5:"i! ~ ~tn II

Rob.

.

WALNE ZEBRANłE;;DOZORCóW. W PO"NIEDZ1AŁEK ROBOTNicy . CHRZEśCJ.
'BĘDĄ OMAWlAĆ Z.t\l'ARf7-1 FABR. POZNANSKIEGO.
Dziś,

t. j. w

niedzielę

o godz. 10 rano zefa odbt;d~ie si~ zebranie . 'fi, ódc~ytem sekn
w sali głównej DOUlU L.udowego, P.czeJil.zc1
tarza dJece~Jtdncgo Dębczyilskiego~
34 odbędzie się \Va,lne Zebranie Dozorców
Jutro [. l. w; poniedziałek, Q godz. 4,
D01110Wych z,wolane przez Chrześcijański 'wieczorelnw sali głównej. Domu Ludowego
przy uL Przejazd 34 (.\dbędzie 'się ,zebranie
Związek Zawod .. Na ~ebraniu tem zostanie
złożone sprarwozdanie W . związku z postallo~
Rob. Chrze&c. nr którem omówiony zostanie
wieniem Nadzwyczlił.jnejJ Komisji Rozjem~ zatarg w iabryce 1. K, Poznańśkiegp. i-spra,
zc j do spra w dozorców domowych' dni{t 7 wy bieżące. \\' e wtorek dniti 17 bm.; o gpdz'
lipCa t. b~ O godzinie 4~ej min. 30, popoI. l' wieczorem w Stow ~ Rob. Chrz. przy ul: 0:;w Stow. Rob. Chrz. na \Vidzewie ul. Sw. Jó~ grodowej 34 odb~dzie si~ zebranie członk6w.
-,-~-

PauIinaLaplńska (Wólczailska'

93) prze

przez szofera Jana Cybarta. (Sokola 9)4
"
Wezwane' 'pagótowie odwioziopotłuczo
n~ do szpitala, a szoferem', za.jęla. się P?licj'a'

wydarzył si,ę' wczo;:
w miejscowości OkręgHk pod Zg'ierzem.

Straszny, wypadek.

raj
2<#letni Zen911 Teske J zam~ w "ZgierzlI:p:rzy
'ul. Dredniej 22 pragnąc ze względu na panu::
jący upal zażyć kąpieli, udał się w tym celu
do stawu Gerli&a. Kąpiąu się ,d-oznał nagle
skurczu mięśnI i nim zdołano' się' zo~j.ent{):;=
:wać znikł pod ,wodą i nie ukazal&ię: więcej.
Swiadkowie strasznego wypadlcuwsżczęli
alarm. Zaczęto p+zeszukiwać staw ~y .potno
'cy bosaków i wreszcie ... udało się wyłowić
zwIdh."1 Zenona Teskiego. Znbezpieczono je
,ha miejscu' do zejścia władz sądo\vo':"-'śleCL:
Clych. ~p)

••

cle

~ec'hana została priez samoohÓd pro,yadzony

"STOW. MŁODZIEŻY
W dniach 14 sierpnia: i 7 września od:/ dniu 7 września, do Gietrżwaldu'.n:a -·Wannje;
b~dą się dwie wycieczld, krajoznawcze, zor~ we Wschodnich Prusach. U~ze~tnicy ··żWie- ,
ganlzówane przez Sekretarjat St<łwarzyszenia ~ cudowne miejsce
objawieńN. l\1ar,p.
panny w Gietrzwaldzie, poczem· udadzą
Młodzieży Katolickiej •. ,.
'
Pierwsza wycieczka/ wyruszy w dniu na pola Grunwaldzkie, zW,iedzą, Zlot~ Lipę
14 sierpnnia po polu~du"do Krakowa i Wi~ i Olsztyn. Zapisywać sięfiależy Vi Domu
liczki" w powrotnej arodze uczęstnicy żwJe:: lVilodz.Katolickiej przy ul· G.&ńsldej· Jl1
dzą Częstochowę·
&
.
. w ~odzinach biurow~ch do dilia S sU~rpnia.. ','
Druga wyciecz\:a. zagranicę wyruszy w.

si,
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tram·

KOI'l ZABITY, WóZ· POTRZASKANY"
. W dniu wczorajszym przed domem
przy ul. Głównej 62 wyda.rzył się następu::
jącywypadek. 26~letni W:s,Wrzyniec Sierm~
cki,'(Zachodtrla 30), jechM wozem zaprzęż<#:
nym w jednego ko~a w stronę Widzewatramwaj linji
W pewnej chwili nadjechał
Nr. 10 dążący w stronę' przeciwną. Siermi:::
cki usiłował skręcić, w ulic~ . Juljusza, uczy::
TEATR MmJSK1.
nil to jednak zbyt późno, gdy tramwaj był
Dziś o godz.' g..:ej wlecz, k~pit:a,lna, arcfWesozaledwie w" odległości paru kroków od W~
ła farsa ar;uerykallska ,,Jutro ~. i Mfuhałem ~. Motorniczy Górecki nie -mógł już wstrzy
Znic,z,em Stefanją i<M'kQWSką,,· tr.enę Grywińską, H.
': ~ać wagonu,któ!y' ca~)jQlp~em udęrz~ł w
bpińs~; \Vl. Ziembińskim:ł' ,l: Krotkem!
DODATKOWE PRZEDSTAwmNIA kGoL~"
po cenach znitouycll..

\Vobec tego, że 16 do.tychc.~asowy(!h przedsta.wień "Gol-em a" nie wyczerpały i w, części tego
olbrzymiego zaiinteresowanJa, jakie a»tuka Q·bud!zila, Dyrekcja w odpowiedzi na liczne zgłoszenia
JA! strony .szerokicll sfer iDlteHgeru;ji zawodov,-ej ży~ej ogłasza jesooze pięć dOO.wtko:wycb,
nieodwołalnie osiatnic.h po:wtór.zeń tego wysocein~ują.cego vvudowiska.
Przedstawienia dIaale ~ od poj,~a tj.
:wtorku do soboty włf:\OZnłe. ceny ~actzllieUliżone.
TEATR J.ETN!.
Cie~.a sdę

.... ,\\"Qdewil

raekordowem J}O'wQdrzeniem rewja

Gi1.9tawa

\Vsssercuga "Tak, to

l.ódź" grana będlzie w dal~ ciągu w

jest

obeoo.ej

~akcji jasze.liC dziś~ jUltro i do czwartku wi€ezorem włącznie. Od piątkU nast~i częściowa rekonmukcja programu pod nazwą ,.Tak. to iest l.ód.t"
Nr. Z-gil':
Do c~wal"tku wię.c tylJm Soboltównn.\'V<!jnar tar'lezyć bf!d,ą obecne" brnwU!Towe s'W~je nu·
Jl:Wrt, do czwartku' ilylko występmvać ~lZte prze·
kapitalny Derarueb - Mroo:iński ze SWOIm fenomenalnym tafJeł.m a. ]a 11u~nf Ekl'an~n' ..... Tarta
~ Fabisiak _ I(P.il\o\li' ~-rA..~~ :; 'l'..ift~ ~,
t

e

r J n
KATOLICKIEJ·

',TRAMWAJ DOZNAŁ lJSZK9bżEN~.
. wóz. Koń zabity został na
miejscu," ",6z
strzaskany, ZilŚ Siermick:i.który spadł z w0zu uległ d<>:tkIiwym pokaleczeniom: Nie ~
szedł równięż bez szwanku tratrlwaj. Oden
wał się t. zw· "regulator". Szyba . przedni;a
stłukła się l przyczem odlam'ki. scdkk pokaleczyły motorniczego Góreckiego.. Na ,. miejSQC!l
wypadku zawezwano1>ogoto'WietatuńlroWe.
które po udzieleniu pomocy SietttdtSdemu i
, Góreckiemu pozostawiło ich na. miejsce. ~
lici.a :Qrowadzi dochodzenie. wl
.
j#

•

lU"" .... =!I\Il ~~"'C9
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mH
stanty T~kiemc.z.
niem'. Początek przedstawien punktualnie,
Na pamił:lJtkoIwĄ pM"'prem}erę autor redl. was
godz. 6~ej wieczQretn.
.su.cug' prlz.ygotow;uje sZereg no\"l"ch akJtualnych
Park otwarty dla. publiczności dzisiaj
piutenek, k!tóre śpiewać będą' ,nowi wykonawcy
od ·godz. 9~ej rana; od . pOni~<Wałku zaś o
.~TaJr, to Lód:ź Nr. 2".
godz. 3:::ejJ)9pol. Od godz·5~ej ~pot· k()Olt
( '.'
cert orR!e~~y.
,
"CHATA ZĄ WSIĄ".
Przepsprzedaż biletów na
jUbrzejn6
Dziś po raz drugi wielce ciekawe wi~
przedsta\vi~nie następująca.: w kasie Tea.~1i
dowisko "Chata za wsi~" nawolnem powie::
Popularnego od . godz. 11 rano, do 3~j popoi.
trzu w .parku "Wenecja"; które na wczoraj:::
w kwiaciarni B-ci DymkQwskWb. .,od godz,.
szej premjerze spotkało się z gorącem przy~
rano do ~ejpopol. w parku "Weneeja" od
jęciem przez publiczność przepełniającą wk
godz' 9 rano, do 9 wlecz. bez przerwy"
downię. Frenetycznym
brawom nie było
A więc dziś wszyscy spo:t.'bm:y się •
wprost końca, tańce, śpiewy były gorąco o~
parku "Wenecja" by mileAlPęd.zi'ć ca;as .~"Śt6c$
klaskiwane p!zez rozentuzjazmowanych wi:::
zieleni i diwięków pieśni' cygl:ósłleh.
dzów. Przepiękne naturalne tło, malowniczy
teren i wysoce artystyczna gra złożyły się
TEATR POPULARN~
na milą całość dającą -zadowolenie nawet
Z powodu przedsta'więniil ~(~ 2:a
najbardziej wybrednym gustom' Spodziewać wsią" na wolnem powietrzu w park~ ,.W.
się zatem należy, źe t~k dzisiejsze jak i rut~ necja" dziś w niedzielę 15 bm. ~dst4~
nie w Teatrze przy ul. O~ , 'JfIł1Ifi.,.
stępne przedśtawienia, które trwać będą
dz.iennie do soboty 21 bm. cieszyć, się będą za\,,~.-jeszone. '\V razie zaś ~ ~
~~~tJ:un mnanielll~ a tem samem powodzes stawienia. odb~~ ~ ~
~i!»~*<AAsr ;;~.: • <,] ••_..,:;1t;!fj<1śQ'IillłSiIilillil_iII'iilla?!_ " ,_ _.f5~~""~If;;i1t.~ Dm
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1 Gij'lIllas ~. kas;;i. $. ~t Pij lłłw~
19Jęr i rani~ję, . bOd. St. pamt.w~tt;l. j ,ira
~.. 1. Zięba)

11it.·
.

wyścigó'w konnychV\,~' Łodzi

2 Góliath ag. gIl. J. M. Ąly ellslębeb-S-ebfłą'"
J..a~ po }jankar .~se
GP~ęf łł~włól l. ł
(tt. j: 'F: R~iff)
.
.',
.
I
.
3 T3męj'lAA ~. ~~z.t. st. _la~r~,W,ł, pa łł~

PRCGlU.K . JlA1ULIPCA. 1928; ROKU..
'1 Gorgiae og. gn.Margr: i A. hr~ WiąlOllat
l,skich,po Manton i' SaHi, hod.. St: Pa.ilstW OWęgQl ~l'

lłONrrWAPmRWSZA,

- • e,t!

~ 900 zł dla. ,3 1, i st. eg. i kI, które c
.W;YF~ VII ~; 1928 3000 zł: a majdlując si~ w
~ .' ~ 900 r&l. Dystan,c;; ok,olo· 1300 lllltr:

~- ~ ~r og. kasz.t. S: Grzybowskiego,

3 (tr.tr.

1.

1,(.' w: 'A,p,aeurko)
~.. JBiPiena kl. e. gn:E:hr: Ren.ckel v, Don~ po Laiude.mIm , Sybilla, hod. wł. 1: fi

:E',)l8S
J: ,)
I. eee.oz.a

'I.6..ił
{'l ,
p:, ł#

II kl Co gm.. S: Endera, po B~
k$cse i ,~~ d'.Am<>w, bod; 1. br. Alvensleben "
~QDborn, 1..

1. 5{ttr: właściciel)
, . 2 ~Mka kl. gn. M: Róga, po Manton
t OoiDsoI:ałricebod. ~ 1. 4 . ~: tir: .M, Stan:isław.

non-:

3 BłbieUa ki. c .. gn: E: hr, Henekel v,
~.po LaU!danum i Sy1billa~ bod. wl, 1, 5

,'

li :MBO II og. gn: A. Budne.go1 po Aim i
bod: Vii: 1, , (~. tir.) 'M: M~oo.da.)
6 Yong'.CyJmIba! ,0& ~ !L K~o,

'eU~a,

i

Perg,ę~. hod l.~ańskiego 1.

Jk'::W. ~

~. _~

, __ I_,_4_.-_~.Ą

~W.::CZWAR.TA..
,.;..
.,

30()(Lzł._ ~GomtJwa

~~:

. . . . . . . . .·. . . . . . . . . . .ftI• • • •·• •

. BAn LET'NI "GONG"_
Dziś Illeodwt)łalnie

ostatni ,raz ~
.narewja: ,.zona' się nie dowie" ~ udżiałem
Całego zespołu,. na
czele' z niezawodnym
pzesl· Skonieeznym, lcfóra mimo niesłabną.ce
lo "powodzenia schodzi z afisza. W szyścy,
kt6ri,y dotychczas nie wid$i~li rewji ,,żona
'Się ':~e dowie" mog~ to uczynić dziś po, raz

ostatni'.

. . .' W poIrledziałek premjera rewji aktu~
ue; >p. t. "Letnie miłostki" z udziałem cał~
zespołu' i,
gOścinnemi, występami znakomi
tej -wooeWilisrtki artystki . teatru ;,Perskie
Oko" p.Sabiny Sawickiej, niezrównanej He~
\eny Buczyńskiej, Stysi Czartoryskiej i siY1l$
tlej tancerki .Jadw.igi Hryniewickiej.
'. . Dzf~ ,trzy" przedstawienia\:o'g~. 6. 8

s.

tr:

i

~uber)

Kar.abS1a.~

4 ' M()nitOT on.. ge. J. Lewandómskiego
Zakrzeńskdego,
"

sam:

r.. _

Są<i::z,ie Okręgowym

w Łodlz;i

l. Zajko~, Z8m. w Łodzi przy uli.cy Trauguta
Wo:-:I0,':D8Żasadu.ie art: 1030 UPC: ogłasza, że w
«in~ 2S ł:i!pca . 1928 r. od godtziny
lG-ej rano w
przy uli.cy PI'I7Ji}d.z.a.lnianej pcd NT~ 4 odbędzie

ttdzi

eił_'~PRe4M z

pn.etargu publicz.nego ruchomości
Bat~~ : do . Gusta:wa
Hake 'i skladaj~yc.b się
i'D,tebłi ~a!n}'\Clh' na sumę zł' 880.
I..{M" ~

]~;~~~1

t.

Cyganka, bod: L.

~~iwm~1

Ż).1ber)

ł·

ł

~

1000

~

ii. dla

-

'1, i<st.CIg. i llq.

~)

2 WW.kan ~•. Kasozt. "TQPÓl"~', po B~
p:od. F. Jwjewi.eza i A. hr •. ,Wielko~
skiego, 1, 4 (tir: t.r: J. Paszki.ewiC(l.).

i Zeyneb,

3 BaI'lOalesskl.gIl. J: br, Alvensleben SchoD'i
horn, po Fiila du Vent 'i Bo~y aetty, bod. wł..l.
4 (tr. j: F: ReiM)

.1...-agroaia 2500 zł

re'

dla" 3 1, i st.

Os.

f kI, Jctt6.

POlCZ&Jtek o godJz. g-ej

ni-e wYglr:ałyn,a;grQdJywartości. 3000 'd. Dystans

około 1600

ki(l€o, 1. 5

w.' S. KOwałsM) •
plO p.,0ł.

:mtr.

Burłaka z Rad Wisty

"

w

potężnej

~

William Boyd

epopei morskiej

10-_ _ _ _................_ _

DOBY Cy C A

Przepiękny film O bohaterskiej walce. dwu fregat z bur:Lą, falami i .miło..
ści przepięknej lady ku dziełnemumarynarzowi według po""ieid
Demisona CliEta
Progn~mft~.

US·'· w

uzupełniającyVU
ł D.lenniK Palhl!
,c.

Pooz:ątek

nowej
komedji

-

nowiny z

..u-'

t

ł

całego

świata

erkiutra symfoniozna pod kicU'1.1~1tiłnn p. M. LlOAUERA.
prsed at. o g. 4 pp. w soboty, niedziele i ś.)ęła' () g. 1,W pp.

osł_t.

o f. 10 w.

.,1.,7 1928 r.
~mtk:

1,"

,

4: Tamerlan ag. kaszt. ek "JaeeDltów", po B\14l

EHnQr Fair

00L0szENm.'
Komornik pr.z.y

s:

gIl.'

szat' II i TUły ll, hod. " H. Towam.ir

. GONITV1A SZÓSTA.

' - - - - - -...................1

1'.

tr.

og.

~ Bos!Qr og'. su- st. "Ktęry"~iei6w", pO
M."lrg~tic i B'urga, ho.d. w( 1, 4 {Itr,tr. A. ~• ..i

i'

S.iłyaikowski)

'~"-~

Nr. 640 1928

6' Xómttrr

mt;r•

1. 5 '(tra wła~iciel)
3 5 Sign.'<llI1na RomanE~lli' kl. gn. K. RómmJ.a.,
TiheStory i W.3xlwick) zag.t'. węg'.~. ·(tr. 1:

c~ o,piękna ~ok~,iaksrJtYlet.

1)0

~~=~~r6I~ł:r~~=:

ldtl6~ nłeW-gral>: w r. 1928 4BOO d. a,·Bl.aj~
jąc się w ~}i - 1000. u. D-~am około.~

po MQrg.anaJtie i· Glorja, hod. et

,,Ktery-S~epie~w",

:~~e;;'6~11 YU~UUłl

~A SIÓDMA.

l

I

..•dtt1

>_

5Bagnet;)8'.'gn. Gr,'na

.

"

k~~~

ag: c. gn.M,f~.1Po Fils

. ,.&

5~:

~

-', .. ' ;~~.~.~

7 Cz~a kl. gna S. R~, po Blue DaJ.'.mii
be i Piliea, hod: w. ks: L~_ 1,6 ("li'
tir: 1. Zięba)

ie.

(10 wieczorem.·
~
Fi:iG ilUI • • IlI • • • • • • • R . . . . . . . IIII1 • • • •

~~L~5"

~'1Ul}USZ

po Melk' i

3 3 Carailbe og. gD, K~RÓIIllml:a, po ~
Burgogm.e i~ne; rZ3gr.f.r. płn. (tr. '1:, Szyaz-

. po

$: Gruszka)

tr.

Vent i Gumdrop, hod. wl: pł~;, (tr,·~.$ M~' ~
sławski). ,
.~: " ,;:- \

;~tr.

, . ,

płn. (tr. właściciel)

.

ł (tr

!tW)IDenbe:ra

hod.w;t, ,-1.

2 2 Bianka kI. ~ S. Dowgiallo

».

Masc'~Ś' i'C!bmurę Poswnąna t'W8;rzy
Rozpogódź Ct1PłO: . ja . ci za 'te ,bilet
Dam Da' 'w~ ~tyn. dzienni~arf;y.
_________

1,

-

'

. •

lopoi.sk~egót' pl: (tr. wlaścieiel)\.,
: 3 Arlekinog:kaszt. W.' ep!l~y'a; po ,l{~iJ..ą
twh CCib' i B aj- Leał" bod.
r. :;łlr':\.i Potockiego.

~

J'uścUr
skti~, PO. QariW~ i' BodIrog, hod. B. Zięt~-ego

W.

S:z.aDlew8.k4) ..

2 Kia-kes kl. ~.. J. stru,tyńs1ąego, po' ~'
l'a.ązti Nedjide, w. pół k,r:wi, bQd." A: margr~ WieI

.

z

l1U1!'IWipolieć 08'. gn.I.: J: baJr,

1 gpnj tw1 z ~~

B

W.

tr~

przeszkodaimi .wart~<WbO u.Które Dle wygraŁy
g~ zprz;eszkQd~'!-~ 3 kg.. ;Dystans około

~

l

1 Ąrgu,ę ag. fSlL W: ~.ę,,~ipza, pa M:~:
Brąg~, biOd A. b: C'zartGrYsld.~, l. 5' (et,

djar i

"

sa, po Blue Dan'Ulbe:

~

,

II

*

1'\ib \}l'zes~d~j. Dy~~aPs p;koł' 22OO~tr'!<.ł

pm-eszkodami
dla ,'1, i ... ~~~~y'nieW7grałY gonitwy z
Nagrodl3

3

"
_~_

tst koni, k!tór~ Ilie wygrały

1.

~ "; .~

~)

~·Ip&Os

. ',-

, s;i.' G.rl~)'

K.. Dz·l~bi~~9J ~4
(tt, Q'. ~. Jł~~w)_ ,

·~w. $Zóa,~,
'.
Ali'
Na~ ,BIlO ~ł.. (JPlli~wa ~ pł~ Y-1~ B.

3 Mika kil, gIl, Z, Rogowskiego, po Huszar
II i MetellaU, bod.. M. RYJtlaJ 1, 5 (ti": tr: st: J,
Me.t:zenda)
4 Baneo og. c.-gil: s: Gr.zyoowskitego, po~~
Ken.tish COib i Aquam31ooe, hod. AUr. hr: PIOltockiego, 1, 3 . (~:. tr:. A, Pacurko)
.
5 . Chimera ~. gn. M: Wiśniewsikliego, po
Manf.on i Kłaj~; hod: F: l'urjewicza i A. hl"
Wielopolskiego, 1, tS ~tr. _tr. ~: Małenda)
6 .Alr.no ag: ;'. gm.:.W, , Verkay'a, po Ailarie
, V-i!Cl~ i, Po.itnselttia, l' hod~ M: ae.rsona,<l,- 4, (t.r. tAr:

~W,y~e~",

,'.: ~ J; ~
.
\ :. ' .. ł' Flos 'ag: gn:, K. . Dżiet:zbicldego. po Baltliaflar i SaM; bod: St. PamtWQtw~o, 1, 4: (tr. Qo: s:

4: ~itrn' ~,s~. gil.
aQ~ i Belgja" hOO: wł: 1, (1

2 Hass&n on: gn: MargI'. i A. br:W!ielopoI,s:1qch, po, Mianton i Zeyneb,
h~ F. Jurjewicza
i A: nr: WdeIO!polskiego, 1, 3 (tr: tr. S. Michalooyk)

~.1,' :'GONITWA DRUGA.
,:', ,~;:,800 zl dla 3 1.i 8t: og: i kI, kJt.6re
",~Y\W r: 1928 1900 m:, a znajdJują.c się w
~Ji ''':';' 80Ó fA. Dys-taru; około 1600 mir.
1: / l MonitQr, og, ,~ J. LewaIllClowskie.go i W.
~~ego"i
po Margana.ti.e i Glorja, hod. et.
,. ' i .
,.,,:

~)

tl'I :S, Kow~l~~i) .

, Pas,kiliewic2.)

5 (tr~ j: W: Raniewiee)

"

sz~i" II i "nll~ Jl, llPd. H. T~i}t»ięlA~,:hG Ut!i

Michalczyk)

GONiTWA TRZECIA.
Nagrroda 700 zJ dła 3 1, i ~t: og. i lU, które
me·' wygrały w t. 1928 900 zł; a ~jduj~ $i~ w k.ą...
t~rji '100 :d. DySft.ans około 2100 mtr,
1 ES!tramad1ura kl. kara st.' "Topór~' p.o Rade
k)in i Co.smna, hod.: J: hr: Czarnecki~o, 3 ,ttr. tr.

pO

,~ i~, hod:W: Niewiarowskiego,

s:

.~

fi, ZajkowsId.
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A) Z EGZAMINEM JEDYNIE Z RYSUNltóW ODru;CZNYCK
. :,.lł nd ydat6w t"p05ia4bjącycn ~'" ladectwa ukońcZłlldl!l f.ei~
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'._11' ił,
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