. Ponlldz'ałek, . dęła' 16 lipc. 1928

f ..

~:-ti.,..

t~;~lr~)~~·fi' ,= i;~·~.~·~"t r~ :~t~1::~J

.

.

.Of'lt!~~ołI4;,tijJlłJl !4 P. ,m~

.

. ł.~' '~yci~

.

·OW".~···""
..

~.

,..'

4'
.'

,

~

,'S.

Wyścigi k,ia,st~;.· .

.

-

•

".'

''';'

. ."

"'..
U~c~.
pQpe~niQno.
. .dla
·
"i~ ·.Wąr~,i~wą,]~
.'
.~. .... , :ą~'. ~ifll~t j~$li :p~.est.ęps. twą t.e
.
. .wARSZAWIĄNIE
.NA.OGOEZAn~.··
'~'.' .•.',
W. ~W1ą~El,J Zfl~q~~~ą 'w drPuH4ł,1r4:. f'yę~tltZZemsty, l1Jl,lw zwi~zku z . rozbojem •
,.'
. ' ,W .1J:#~
'l'

~ę$tJą kopi~Thujl.\ Fąłił ~Ó rląsłępuj!e:'
4tnnę~~~, 9f.ę, .'. "§t~~\lj~ '<$j~ 'dof(,~e~
~tęp$tw -~~t~P,'Pi~p~ęh:

'.

.

~czorajsze zawooy

wi';u.w
p~1~y i i>ąpierQW kre~ .. l~wkraju ogrOmile zairit~teśOwanieZe'*4l!'
.

Fals,,Zpwama

~ \łyj~wyQ4...,

. ,,'.'.'

SiF»j!l~~,~tWI\(l~!> im>ellQ 4ziąJJrl.łIll
s~kQ9~ rań.~~'.t~. ~.' . <.~
.. ...~,' .~

• '.

ra~etJl.

i

.'
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stansOWym

llyl;h, ZIi\. p~Uw1nienLt slu$bowe z wyjątkiem
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skowycb ~a prz.ewinieniadyshyplinarne, prze
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DYP~lOilIlata so\viecki,
Stomoilklkow, j,ada,,<c
. .przez Kowno do B,erlina,. ~t.()m~nQak()wodbyl w

Berlina i odbył'konfe r e,l1cję z,ka.nC'lel'zeńl MilIlel'em

Kownie

ora·z innymI wysoktWr·urzęditikaniL
Przedmfote'm'ooimó\V',

~sO~ieckiej,' dQ której mogą

o.

być

NIemcy.

1

J~znacbor- pu .t

LubHn .15-7(~w)

;",,0

st'rC;>Iiy jest

chaI'aA:teryza.cją

n1;l.podolień ..

'\0

się urząą.z·ony

pokÓj: w któtym jednak" osobliwy

hiksUE!o-

pustelnik

ńl e mieszka. Ze: miejs4'e ~pO<:'lynku. pusterni~a sluft

spe.cajlnie na t€ll"cel .p~zyg'1fo\Vana tnimna~

Przedm.ioteir. siezeg61n~,"jąięj ado.ra~Jit ;~~Q
~a.o..Q - - : -

Na ba.iśku łódzki!Óh;'szcz~lnycb 'nies~
dzianek nie' było, .vV s iystki e gry od!były. sięspo~ój'
,.' me: POSzczegÓlne· wyniki' są riastę;puiS1-e:
Orbln~GMS .4:2 (2:1)
UIli'Ołll-:-PTC" .1:OJO;~)
LTSG:c'-Widze\\' 4:1(0:1
Kadilnah.,.--TUR 7:1 ,(a;),.
'Hasmo~ea-'-liraJt 3:0(1:oLsainsOm"':'P~oĄ" 1:0' (O;~
.~.

,"

MECZ BOKSERSKI ~OLsKA~A.USirtiA. ·.11;&
Zwycięstwo Pplski • Zlt\Służone.

l&:zyzilJłam: okoliczną)udność.

\V pustelnizna}d'llje

ż~

Chrystusa.

cza~2kajegozm~rłe! żony.. 'zajm1Jje się

on znaehorst\vem i

sobie pustelni",: .1~I~dz~ł

~lpkę, \\ któl'ei óbok vtraz6w ś'ldęt! eb, za\~iP.-SH
Jrtret ",aureoli··"

zilny { d'o

••

Poo'\Vojslnvicami mie~zka jaki.: 'laje1ii:iiićzy
r,dnviek, który ,ldoi.Y·

iDiK •.

n8bożfns~'~~emoo czaszki zmarłej, F'a r11~(jO siebj p.
'".
.
t:,
o~

. Turowski wyelimino\val Zyberta 15.2, a KOt:
szutskiRoula 14.6.
.
.. . N aogól wars~wiaIljezawied1i. kdYmt
Turo\vski doszedł dofłnalu wk.tórym zdobył
2~gą nagrodę, 3~cią Vrygra! Roul, a 4.:tąZ>:
bert·

\\?cia.€;rij~te i!

1

Otinosi~ 51'} Z

ka 13·8, ZybertPodgórskiego14.2, KQSZUtSk1
Puscha 13.8; Turowski 8chmidtai4. Pozat~~

,~~ wierzy w COraz bl:iżsŻą możliwcś'ć wojny 'pÓlsko '

re,,'izję obęcnego -tti\ktatu hań'~loweg~ cie~~c:ktirosyjskiego. .

Waldemarase:m.

:Po konferericji tej Wald.emaras Wyraził się,

iriiaa-,ał,yc ··;prawa

gpO~u po~sko-.lihnVS~i~gą _o~a~: P~9:j~i'a" ,:r6k~\;~

długą. rozmoW(f· Że

,

~utski "Wiśnie;wskie~o 13~8, l'urowskfK'ó1.łła

PrtzeD()w·i~da "ojnę-połfko-sowie0ką.,z~ ndziałenl Ni~miee.
J?erlin: 15-7
Ryga 15-7 (tel.. wł:)
Re sji

. .

W rew'anZu o ltiistizostwo P.oIski ••'
pr~ePbieg':lch Zyb&ł' .i;obi.l' Fra'nkusa: .. '.
sie' 13'.8, Szymczyk BrauD.~rit 1~4,.Pusch_
górskiego .13.4; SchIriidtBmyckiego. 14J':~

. ..' /h'alleliiafifoUafOrnła.
d

zw)rc.ęż);1 ~y.Qki ~oWi.

.. .• Amnestj;i nie dotyc:i;y kar dyscyplinar pn.ed Patzerem i Sclmńdtem.

QPcyc!J;, iii tąl;:$Ji pfz_e9~temtkolwiejr 1 s\laW
sbrQjtlelIii o.~~ięs~ę~t'r't~;poPtlI.ąi<ine ll3
s~k:odę' tych ~~ń.g~lhlb. sil zbt-Ójn'§ch.; . . . .

±l'TraM""nw±nj'~~i:'''';~"lAl

.

med.·.'
...... '

WARszAwi.. . p~nja': poiQń '. ~:~ (1:2)
KRAKÓW. Cracovia'-H~sahof1ea' 3:2 (O:l)
POZNA1l. Warta~, 2:1· (1::0)
KATOWICK Wisła'7"""Śl4sk 2:1'· (2:0)
TORU!l. T KS-TtWyści 2:Q
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granic
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Niemiec

go ąnu o panowaniu bagneta i pikelhaitby scyp1iina i konstruktywny porządek,' podobńie
.; .
' pruskiej nadświatem. W tych równiei orga jak ·:we właściwej armji niemieckiej.
Dlatego. tę~ k.aidorazowe manewry .~
nizacjach krzewi się naj silniej idea odwetu
';~yc się mają i w tym roku, a mianowicie
.:,w :dIiiach od ,17 do 22 września wielkie mane:: przeciw Francji i .Polsce, oraz konieczność o~ mieck;ię' 'w .Prusach. Wschodnich staQ.owić .QUi
>{.~ Reichswehry, w których. udzi~ł \vefop.1ie :"ąeQr.ania silą . utraconych
prowincji na . szą dla Polski groźne,~inemento". ~V poląeze
·p.ierwsza dywizja wojenna niem:i.e~ka· .,
.W$9b,odzie. Njel11iec. Organiz,~cje te. posiadają ·nh.i z ofenzywą dyplomatyczną w' -kierunka
rewiZji naszych granic zachodnich,akcja ~
tajnę składy.broni imaterjałów \vojennych,
}"L:,
... : C~rakter tych manewrów, ujawrrlćmy
'·~UZ ", Wlatach' 'poprżednich, spodziew3.l.!y spo~ kfói:eNiemcybez przerwy fabrykują; w or~ litania Niemiec' w pobliżu granicy polski(j
L. L·.4
·"~Ólf id! 'przeprowadzenia, oraz' bieżący" rok . giinizacjachtych panujuw końcu karność dy :.nabiera podwójnego znaczenia.
Wielkichprżygotowan' '00 wiecznego . pokoju
~~~...~~j{4i"~~4-:7-'i2~ ::~,f~f."··~·-.-b·_J'\ :g;i'*h~ ~«iptmmtmiQl'
f;!ID~'meG:m'_ _~!lll!;l!alWlilllli!lliłl:ium_lI'a1ilCM"""f1'iIlIIIIlIIII'!ft"'fIllililll.I!2Il""""'~tr'l!Iilffli.'lillfIlilT:ad'nlldlill~iWl15i~_iEB_ __
,,;..... 'wszystko to nadaje tym manehrom nie~ Z RADY MIEJSKIEJ.
z:wykłą i charakterystyczną ceche.
';:~'"'' -.'" 'Ja};' wiadomo '"ws~elkie dotychcźasow~

...~. donoszą gatetYfW Prusach'Wscho
. tiiCIi>j :na' wschodnich . wybrzeżach Niemiec

rOkowania

temat ,rozbrojenia Nien1iec nie
aały Ro~·ądallegp. ·wyntku. Przed dwo~a ,blis .
kolaty 'Niemcy nie dały pożądanego·wyniku.
Przed dwoma blisko laty Niemcy wClhodząc.
,,1l9, Ligi Narodów, tem samem' wymknęły się
jijł zupełnie na punkcie swoichlzbrojeń z pod
· ł~trąli p~ńs~W spr~ytJ.ł.it}rzony,ch, które dzi~
,c •. $laL'~Ilłl,ls.~Qnesą patrzeć' bezsilnie na różne
,'.' p<?d~Jr$~ę poczyn,ania militarne Niemiec.:
'Że.:ZRpowiedziane na wrzesień mane~
,)v-rY:·.pr?epro\vadzone będą jak zawsze zresz
;;. ,~.::.Zd :tp.yślą. przyszłego napadu. na Polskę ... ;.;ęi.~~·~1-de.ga".wątpliwoścJ. Rosja, będąca dzjś., w
ij.a'

•..• ; < ! . , '

,;~~

AKCJA GEN. PROTOGEROWA

(Kt~,

it IRREDENTA

!..1ACEDONSKA

L~ a.~"Hi.[ia ~'~sna;'łRoZWO!U';j··

\~ lipcu
Zamoi·d1on.;\'~ńtte generalia Protogerowu, któr:y

nf+ Z 'listu zagranic:źńego 'komitetu \yykori.3\\~~
'Oirgan:kaCji rriaeedoh;kie} \vyIflka, i~ r6ikaz'·'i~0!-.
. w tych 'drih\~h pochowany z{):Śótałze"wszystkiemi
dowamiaT'rotogero\~a .W'ydałczłolle.k k<liłllitat.'U'li}:w..an
.' hQtllorami \vojskowemi; pOIC1B"gnie 83. sohą .nie'\vąt-: .Mi:chajłow. \VsplDmniany,list ni!,! j~st '1i1lJ'ą:W~e
,plhvie poważne zmiany w politYce ma'c-edońsk.ie,j ar, prźez;ni!rogo podpięal)Yl;\yid,ni~j~ j~dnak, .n~~,lli,m
.gani1zacji re\volucyjnejs~em:pel ~o~itetu:wyko:nąw~~g9: '. \\7 '.' .o.rg8.Jńl~jLi
. Komitet narodo'\vy 0migrantów"ma~edońskich M~CądońezykÓWdOchO<1Ziio';o~tatnio"d'OPmv~iijlCh
SOFJA,

'idohr!y~h
stosunkach.z Ni..eIl1C~l1i nie l;$,ę@e,.wSOf) i we~wa:ł wszy&ll~j.ch Ma~c€<djońezyków do
~"'Ol:,.~~
·.p :~,"~. '.;~'~ń.::'.:
.• ~.
.'l~'V·.n :'·: ~g.'·'·l:~.o.;.'~
~A fó. .·, '. e. 1. . ·.f.}.·.~<~
"d.'. . ~
.•.m:•. • A.~.;p"~'i.:ls.f',J:. :.~ '·.f ~.; ·,.~,'.,·.~ ',;.a.'.: .',.,._~,~;..~i~
·.; .•!:~.,a~~~.
na.pAd,~:f.na Niemcy, Jeillbardz,ięj ;,zaś Połska,'''V1;łtń€nia hółdu pa~ięd·.#ielkiego i'·;ff!-\volubjo:D:i<$.ty.
~&~.\1V,",V l:'~ ~v.vv
~
:.JF.I.,~Ii'.l~ ~
.

1.

~.:,8~ ~1:k:t nie ży:w:i ~t}:ndęncji IIlili~arnych,~ni :.·Jest< rz.ec!zą znamienn,ąze pisma ćteJmiary:'co
impęrjaljstycznych. Również żadne Z państw
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cetlij~~\~L;or~ani~jt r~~~l~C~ł:tIl~{,'a:~e~~ł

Pro-

i "Zora", nazajutrz ~:PQ zabójstwie ogrr'aJll'
wg~\vj.-będący:.'o~ołl-rstympi'~Yla.ci#lem.f~~nego
!,;.,;l?ałtyckich nie- wchódzi tu. w rachubę. A za~ czyly się tylkondozam,ieszczeni[. kr6tLiej no~tkJ
bUl~rskie- inin{s1lr~{·spra:\\:z.a;gl~anitĆzD.Y:C;h· 'Surową.
!,i~;:,~,;:nianewry niemieckie w Prusach Wscho:: pOłii.cyjnej. Inne :r-i~ma rówp'ież \ys.trzymywaIy· się Zc1a~~.al·,~?-hie ~ak6~i~ie 's.pra~vę.źt~~~~f·;~:~·złaW:.;::dniQh' nie: mogą miećc.harakteruobronnego. . nara.zie od jakichk~Jl\v'Iek kó.:r...entarzy, p.~. . n;;siąc no.ść korń.itad~.i .\V Ma.cedIO',nJi~ta:~O\y-i;~ftdlZo;;~ae.
·.Manewry te "rozbrojonych" Niemiec WlJ~.J::ej na naozelnew rriiejd-ci'~krótkął)iografję
ną :prze~ikooę na :drooie do ,osiągnj~a zb~iżema
:;;; ntU~zą :mieć z.atm charakter zaczepny i mniej generała r"'o-togeru'w a ; Dopiero\vOIS.tatnkh'diniach rr.ięda:y Bulgarjąa Jllgośiwwją. ztego.względu Pro
lup·.'Więcej wyraźnie ofertzywny. Dla' żadn~ pra,sa sofijska do mordu nie.dzielnegu. zaCl ~tnfa~il\Jg'e;ro\~:'wystęPowąl przecliwkod6ty·d1JClz.asoi\. !a
·.·-;go'·oficera' vi żadnym sztabie aljantÓ'w nie' mo mować pewne.stano\visko. ·Wszystkie pism·a ocenia
ktyce k~~it'etum:a'Cadońsk1~go, y..Ych6tlząc'
lOo!,
że być W tym względzie żadnej wątpliwości,
ją w gorą.cych słowa,eh Ęa$-ługi gen€1raia PrOtOgera
żenia. że 'naiprężony: .sltq$Une~ mjęd.zY'·'Bułv"
~
·
'w walce o wolność naro.du.. ·macedoilskiego. Wielki
Jug·óslaWJ'A·
nle
może'
naroo.o,wt
"bu~~r8kiemu
przY.
" ,temba.rd.zlej; że jeżęli wojska niemieckie; u~
"'e
1·0~.
rządza,ją manewry W pobliżu· granicy pol~ patrjota opuśćil piacwa:lki. w l~tórej przezdl,:esiąt
ni~żadnyc.h kOl'zyśct DrUgi przywódc[l.~i~t'~:<1ofi
śkiej2 to .pragną one tylko nauczyć sję; jak te ki lat braI Clzyny udział, ~piszeso.fijskie ,~SłO\v~". c:zykó'\v, Iwan ~i-chajłow w ostryspo~ph .. zwalcztlł
.. grinice, 'w razIe potrzeby sforsować i prze:: Wtorkowy "Dne\vnik" wa,rtykule pod tytułem "No
tezę' PQ'otogerowa, d'Omagając się ·ko.~Yl)UO'vanii
:kirOCZYĆ. .
wa drogocenna o>fi!:lra na oltar~u Maeedonji" plsze . "wąlktpartyz3nckiej z Ju.gosł.wwją. ..Obecnie,:.. pó : l
. '.
Z Poprzednich doświadczeń w.yn.ika, "P:~()itogerow był ~!iełlka. ,?SQibistośdą'w. ruohu \~Ol-. Iną:rd!o~Ya~iu proibg~rowa: aD:tag{J~i,~m fui~~r.y:johl
nościowYII4 którą Macedonja i emig['anci
prze'z . grupami w organiza.cjl maće \ .:.
że w każdorazowych manewrach, oprócz
..
dftugie lata będą opłaki'\ya.ć, Jego miejsCe zajmą jed . P'9g1ębił, ż~. mo~ma. JW; mówić .{) for.1fl,al.nym rd'.t1&
. l . vv;ojsk reg~arnych udział biorą zw y1de rów:::
".
.' .
..
'zło .. ~rp;ie~rganizaC'ji.Zwolennicy Pr,q.tp.g.ęrowa.,..,·)l~.Jt.t6-·
"
nak inni mł10dzi bojo\v'TIky, którzy ·do·póty'
:
lU
..
'"e2;
'organizacje
cywilne
o
charakterze
woj~
....,
.
.
.
.
.
.
.
źąhroni, Jopóki. MacedoIlja nie od!zyska .,wolności".
ryc'h.· c~lestanął Pop Christqw, Wy4~li, . .w .'!Ói.ft2.·
..•
· skowyri.i. .
'.
.
. Pei1.vne. 0?łnaki w~azują, ze pmYP'llsz~nie.d.!n.i~h kom,uni],m,t, (w którym .v;·irU~ .. ;~~".~~ .
wlaśnieokoliczność', któr.azup.ełnie"
.
.. ..
' . przez
" .je'gc. to,\y.a.::;\v~ie.J?rqtpgerowa
.
.
.
codo zamordo·~ania
Pi'otogerowa
zupełnie .otwarcie~}Va~;:l.j.ą..:=nie. :pozwala zorjento\yać się w ilóści ludzi,' r.zySzy 'partyjnye;h jest· rie~·ią bardoo p!':lwdop6dOh- ...,Michajiow~.
' .. ą ·~P~Q:ł!~
:·l!iOrących. udział w'. m~newrach, jestwlaśnie .
·jednem ·z, n:ajcharakterystyczniejszychzna:::
mio1;nó"'Te . organizacje cywilne - to właśnie'
wielka zakonspirowana armja niemiecka.
:.1. ·Roi się od nich w całych
Niemczech,
; a najwięcej w Prusach Wschodnich, gdzie na
:. pewnó,niema ani jednego mężczyzny, zdolne
LICZY .u 88.CZf'l;;OPISM.
go do noszenia bro'ni, któryby nie należał
Ogółem "":" Śfana;h ŻjMnoczonyeh gdzie sku.
;:~I.go Vi ilc:':ci 50;000 egzemplfllzy:
do jednej z tych organizacji. Dla nikogo, kto "pHy się znaczne masy' emigrant6\", polskich,' wy~
Następnie idą \/olejno: "Dziennik .Cpft"tag:"ma Niemcy powojenne i stosunki tamtej~ cho·d1zi80 "czasopism polskich, w tern 16 d,ziennlków
ski'~ (30,OOO);
.,Kurjer ~olsKi wMihv~uk: ~30,00t
:'si~nie może. być' tajemnicą, że zagadnienie
reszta tygdniki. :KajwIę~zy' nakład "posiada tygo:
B€,Z..);· "Dziennik' Zjednrrczeni,ą
w
Chi~ago (iiĄf)(.lI&
,~r6zhrojenia Niemiec sprowadza się do znie~ dUik--:,Zgoda" \vvl'h.idi'8C'Y. \y Chkago.Bije On prZe e.srz::); .,Rekord Cod.zie1nny''' w Detroit. (~3,OOC. ~~:;;
Sienia tych wla,Śnie organizacji. Gdy. prze~
.;:DZiiennik dla wszyst},;:kh"w BufaUo 2Q.,QOO,egi:);
.', staną' one ·istnieć, ·Niemcy będą może CZ~.
.
nr 'ś: p mi~. . <.·-<zajmul·, t)igodnik "Am0fy!n' "N.(jwy Świat« w Nowy!n Jorku (15,OOOcgz:); Pitts'"
·~~::~cio,vorozbro90ne· Jak dlugo te or~an:zacje
Ec:ho"': - w TOledo,kfórego :t:Jkład wynosi iŻ) UUG
hm'e.zanin'4 w Pittshurgu (lJ.OOO egz:);$:urjer,'Nat)e~nak' istnieją, Niemcy są \v każdej chwili
l'f.zemplarzy. D'alejź idzie lyg~nik "GwiażdaPola
rC1dlo\vy" w N(}\yym Jorku (3,500 egz:) i t: :d..
· gotowe do krwawego.odwetu.
rua" wyr~hodzący' w Stevens Point,. drukuje 60.000
Najmniejszy nakład, bo za.le<hvi.e 2~.OOO.~~:.
....v.: 'Dzie'\vięć t~'-GOdnikówm!l nakład od 10.000 do
'rrzeba:wiedzieć, że '\v tych organi7:-~ .
posiada dziennik kQillunis.tyczny ~,GłQS' Robotnika"
cjllch sku:Q}ają się \vszystkie żywioły, kt6re ::'~) 000 egz., reszta bije t.oniżej 10,QOO.:egzemplarzy:
w Detroit Og61n:.- nakład wszystkkh pism P91s~h
Z pośród dzienników największy nakład. pome pogodilrj7.$!ę z powojenną rzeczywistoś
~v Stanach Zjednoczonych slęga 890 tysi~cy ~etl-\
·fł . .
· ~ ikt6re nie obudziły się jeszcze·z zaklefe "iada 'JDr:dennik Związko>wy"; wyc'hooZłłCY \y Chi..
j,',
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VI szkołach.

radQa w· PN$lciam ,mJubiwrstwlc ZO .wyaiłld .1łie1l1łec$}o ·xn~ dĄŻYĆ dQ·. qwpb , r~Sllje się. czy ~tęr Reichsw~~ poSm.
.W1ec~nia publięzn'ło,K.werłln, oglasM, w Bienia z obcego jarzma i' złĄczenia wszystt: ~o blb bezpQŚre4nio ~ coś·z
ws~
kich'
Nl.mQÓW·
Eu,roPX'
ąro9kowej
w
:eot~ne
'negQ.
IOOj.li~~Y~U)itl otgatue ",VOtwaortau,*e j~
l
"Czy minister Becker ,(OŚwiecenia publi
au z gerli6$kieb f_m YtydaW~feb .~~ ceaar$two. n.ietnięcldę.
'ł.Montag Morgen'l ~4Pytujet czy chodzi cznego) jestPowiadoxniony. o tej propaga,n..
~a.łA w l~oł.Qh' itoliQ;y '. c'aaol'i,mo' t~S.uka
:wQjQnna i': któtę zar9W:$Ó w t~ścłet jtlk i W tutaj o pmpagaudq; opłacaną p;rzez~eichsw~ ~ w Niem~~h: a następnie, ezy;, ten· na';"
BYły

lliem

f

g(>.rszego gat~u wytwÓr podł;>urzania . młOt
by pQQobpegQ lo~aju ózasopiSlllQ mogło tbieży jest zgodny z duchem Loca.mo i' Iron..
pr~dos~wać się do szkól republiki niemiec stytucją Rzeszy"·
j
Idej. Sąd~imy, że mhUster Reichswehr~ wy~
, I kończy: ,~ewinne spojrzen1e, 'kt~
jMnit'
j,akiem
prawem
wydaWnictwo
to
nosi
remu
towarzyszy miły gest zaprzeczenia nie
tule, I~tyt\dowanym, ,.s,1ftćh.~~o.ić '&a.a~~
"nazwę: ."O~asopismo armji ~emieckiej".
skat,; łąk pi$~ę:
'
Wl:starcz~ do wy'jaśnienia tej S@"&W)i",
Autor
arty.k~łu w 'lVorwaerts"
inte:;
~ T~1 ktQ ~~ hąr.~ą~~~ ~oia'
'~~~2illłb~~!~t,l'Qmł ~ę 1:ł~~ędnini ał d.P
~t!\tnięj ~J;~1?li~r\Vit ~~~ę.łQ~:r.&m~epć>,!~ wal,

oblUaQh pr()Pll\Sj.• ~aJllYROwi»łmt.. "
lJl'JędQWy ,Qrg~ *jalietyc~ny i <kien
DIk ,Jń()ntag .MorftęJl'" ptzytaGżąj(\ tU.ektóre
,tyPQwe \lStępy, tegQc"wpłsma. Np'., warty

cę WlQ Q~;rut~~· tę~tąr,Yt ,~tQ~~ m1.!g~gż~, 'W
~

l·'"

. . ' ;.

Dłę'W()l"~

.

-:

,~i,e douwie.~e.nia. 'mó~ tęn

cbiennik;

"'to popopiera "kO' ci ł naro

~~ą~~jme

VQ~QS~łł .naj~

, , ~e.j~~ęl Pd.PQw~~~ialrlósQi ,~ą 'woj~ę, lcit:6rą

i"'w.y;wQł~JY 111;"ą~4j3. ··~Ąng1Ją; *ę P1t~'ż ~f
mię,c~a ~ie po.winną,~;J.PQllln~ęć~ ·i*_~,r6d • . nie~
miooki~ dpp()~ąd PQ~Adąl

si1n.i\ i

pqtętn,ll· i\.te

mję ł;lył 'wielęe S~~QW~!lywś~.6d D.ą.rodów;

.~~~,f.jjj~ti~Ii:l'i~.!~·JiIł._•• "·"·.··~

W Wars~,",ie odlbył się "synod" t. zw: k,oś
'e~~ 'parQ,dowego: O zjeź.d;zde" tej

s$ty roz.pisała

się jęqypie urm<>wk.a t,.$aD,~yjna"

(, ,Epoka "). ,

Zas~a ~ę ona,' ~ liberalizmem i to
lęl'~j4ll'eHgijn.ą.

ł

najwli,dtoclZlIl.iej

iż to1e

<la na to p: L: RadzliejlOwskf w:,~Watrs.z'WW,iance":
"p,aAs:tW() polskie,,~w: ';;'.'myśl ,ko.IlSIt.ytucj.i

~ OIt)ł)wl~

1 -

z~

rancję. ja$t, czeID,Ś h:Ulem t ni~.. ,pOlpieranie.
Odpawła.
•

-

poszan.<>w4nię..

wylZnań,

wazelkich

aleni,eJ;n.a ża(inego (}bÓ'wi~\l.;,popjiran:ia w ten }lUb

inny apQsQb

nJ!\\'(),PO'\\ętaj~e~~, '~e~~iarstwa god!Lą

w Polsce na wyznanieprzQd,uj&Ce;

CS)gO

p!Ol,l,pr~wwony<tA

~lpr;y[Dliej

~y*nań,

innych

wśród

rów

jako WYZQ,anie

wi~ IlĄIrodu' pol~kiego. Dalej iść

w ~~łiąlID.i.e ,,~r<2Jll;.:t~Q>Wym nięfila il1~ivnniej~Ziej

maz.
w:
me"

skiego: Istnieje herezja l:INWja.wrekai ,,Ra.n:n"
l
jawiclci z OSOtbliwemi ·kla&zJtorama. ż~i
Pł>OlCikU, dlalCZegorJ.bY i· inni herezj arohowie
Iil.oS
li u nas stworz.yć swej hierareihji sekciarSkiej.
Katolilcy polscy, Viiększość narodtu,nfedlefł
ani prześladować, ani uszczUJplat. praw ko.nstytueYJ
n.y:ch innyeh istniej~y.oh wyznań; ale' g.~~C.flO
wyst~pują i występować łJędą prz.eiw posta'\vaIli.ui

G. B COLE

..
~

1ł7

l usta,,~ ~nt Hu~nna Ha fi IH na

owegO pse'udonarod.owego

kościoła

p.

Hod:ura.

to

Ależ-~2'.ekl ArtUr,
ten samczlowiek:
Opowiae..al. mi o tern dokładnie. Zapewniam pana,
że bynajmniej nie zalicza się do um a łych.

l\IIójJan PaqguE.tt nie żyje - po\vtórzyl Ro,sjanin, wiem· o teIn n~pe\\-'IllG, ponien.vaz pod.pisalem świadectwo jego zgonu.

Po z.ałatw'ieniu· interesu, Artur i ajentmczęU
innych sprawach. Ajell!tem
/ '
No, tyle tylko mogę powie.dlzlleĆ , że Jan Pas..
tym by! stary Rosanim ?zpetrogradU; oligiś·-- zeslaq~ett obecnie żyje - i 1;0 'tV' pelnem znaczeniu temecpoUtyczny,.~tOCY'{)Siadł na"stałe na Syberji,
go slo.wa. Nie są,dtz~. a:Qym kiedykolwiek spotkał
li był 'jednym !t
pionierów syberyjskiego ruchu
c2.1>C1wieka, kt6ryby mial w sobie więcej żJ''Wotności.
k.oope:ratystye:me.go. W trakcie rozmowy, wY1łly~"
Był on razem z Amerykallinem, nazwiskiem
lo n~wisk<>: ?aaquetta. ,Artur wsp;.:mUriał, że kięro
Radlett
- ciągną.ł dal~j Rosjanin. Raze,m ieh uwię
WDik ich ekspedycji, JaD Pasquett,., znajduje się oziono i ~zem ueiekli. Zdaje mi się, że Radlett
~nie' w MOskwie.,
.
"
,
.
~awiać oróźp.ych

sPotkałem kiedyŚ ~ a.Ii1\ 'p'aąQUetta --+:rizekf al
~ellt, gdy ł?ylem ..:. 'furkięstanie. 'Ciekaw :.i~$teml'
C2Y pański przyjaciel jest jaki\tfl.Ś krewnym tamtego. - Sąd!z.ę, te to jest ten sam cuowiek, wqkr.zy..
kną.~ Artur, pan ,P.asquett "$~ędzi) ,wiele. lat na

W

końClU ,wydostał s~ę, naswqlJo.{:lę. sly.s.załem póź

lliej o jego pppy: :e w .Mo3k.Vie' Al~ pasquett umarł
po drddlze. gdzieś na wyiynte' Pamirskiej. ~ał
się d!ostać

do lndyj.

Po zała twieniu int~resu , Artur i ajent zarczma wiać o --óżnyc.hinnrch sprawa(!h~ Ajen
tem tym był .star':- Rosjanin !l Petrogr~du. ongiś
zesłanię~po1itye2ny • .k.wry i'siadł na stałe n~ Sybq"ji i byi jednym z pionieifÓw syberyjsk!ego ruchu
kO'{)peraty.s.ty(:zuego. \V trakcie roZ\I1lOwy \\rypłynę
lu nazwisko Pasquetta Artur wsp·omniał. ,że kierow
nik icb eks.pedycji, Jan Pasquett, znajd,uje się
~beeni-e \v Mookwie.
,

częli

Syberii.

S4a-I1,:;,szek potrząsnął ,głową.
Pasq\1t;~tt, O

Nie--· OJCh'zekl,

którym mówi\!.

dwoma laty. Czy Pasquett

tO

jest

U

umarł

przęd

was, ~lite

,

Nigdy się z niem n:p. spotkałem, przed ~a

niem tego Pasquetta. Uważam, że jest to je.dno2
najmniej pospoliatyeh nazwisk, jakie ,man:t.Napęwno się pan myli.
_ Alet niej Pamiętam do~konale w$z1s.tlQe
ółv Jan Pasquett był uwlęzi!Ony w Turliesta
~eg ~
, . .
Ule., po<i ~Pa.\~.tePle i?1 je~t k(1TJ.trr~w()luClOtl.łst__

)3pot~alem kIedyś lana Pasquetta ~ rze~ł

ajent -gdy był?ID w Turki.estanie. Ciekaw jestem
c.zy pański przyjaciel jest jakimś krewnym tamte&10'*.

'tworiZCniu nowych

sekIt,' r(}Zbijają.c.~

jew~

Kościoła.

Widpoznie jedJnak kum,uś zalety na popiera.-

.mu

naxwislro?

y".

i jego pseudo-biskupów: Ze sprawozdlania jedna!!
\1,tidać, że nuch ten nie cieszy się 7lhyrtn.iem pO~
dizeniem. Pomimo wysiłków agita.cyjnj1lCh i pomOC)j:
dIolarow ame.rykańskich· dotąd zOI"g1WIl~ano zaleci
wie 30 parafji. ,,Epoka" milczYJ ilu wderU\Cych liGi'
CZl\ te para.fje: Niepla się CfLem 'ehwalić.putIk.ów.
w Polsce nie tak moWUż wielu; ale zato mieli '·'001
na zjeźdlzie ,aJ; trzech t. fJW: bis~UlpÓW i wybraJi
; SObie jednego ,J)iskupa" na stale p.' Leona Gxoch~

,j'

p-tr~ę:bf'

ten Jan

O

artykule je.S,t', mowa, te

'AT innym
:Niem~y i ą,ąd

-

~

hr,.

to ~

Z tego ,stanowiska . .nig<1y nie, Ustąpią: i
sobie różne "Epoki" z,apamięta.ć :na:jmoeniel mi;

j:ą obowiązek".

. ~,8ądizę , że jest sam człowiek - 'WYkrzykną.!
A:rtur -pan PaSquett spęcLził. w;iele lat ~ Syberi
Sta,rus:zek potrząsnął głową. 1!tNie -od~zekł
- ten .. ~ Pasquett, o którym. mówię - Ulnart
pmed dJwoma laty.. Czy Pasquett to jes~ u was p~!
l)()liote nazwisko ?"
l
"Nigdy się z niem nie spotkaletn, przed poo;
znaniem tego Pasquetta·. 'Uw'ażam, te jest to jednO'
z najmniej pospolityoo na:zwisk, jakie ~am. ' Na,
pewno się pan myli":
"
"Ależ nie!.:: ?amiętam doskonale wszystkie
szczególy: Jan Pasquett był uwięziony w . Turkie-o l
stanie, .pod zarzutem. ~a; jest kontrrew<>,!~ejIJłIlistą."!",
Ależ - rwkł Artur - to jest ten sam t.:złO
wiek! 3powiadał' mi. o teru dokładnie. Zapewn.am'
pana, że bynajmniej nie zalicza sią dOU!Illarły:ch.'·
,Mój lan pasquett nie żyj e - PQww.rZył
Rosiani~ - wiem ó teru napewno, poniaw:~' po.<.ltpi
sałejn świadectwo jego zgo,nu".
,NIĄ tyle tylko mDgępo~i~eć; te, Jan
tego sł,O'~va. Nie sądzę, abym kiedlykoiwJelr. $ptJtkał
człowieka, kt6ryby' 'VII sobie więcej '~yrwlOltności" I.
"Był on razem z Amerykanitnem~
naeWlskiem Radlett - ct~onął dalej Ro...>;janin. - Raizem
ich uwiEtziouo i razem uciekli!
Zdaje mi się', te
Radlett w końcu wydostał się na &wobodę. Słysza
łem później o je.gm 9 0b ycie w Moskwie. Ale Paspuett umarł po .drodze, .1dxi€ś naJWyltynie PamW-sklej. S{a,rał się d{)stać do Myj:::"
,D~ c. D-)

.r

III
u

,an" .. "lygmuI1t
Na.jwiększymdzwonem

był

dotych:::

.as słynny' dzwon na' Kremlu, ważący 4320

•

ID

•

Rekord amerykański -'" Dzwon z przJ}d 4,00:1 lał.
rym. ~ trwałem i przeczyste clalodZłewicy da
lo,mi czysty glos. Słońce łaski Syna Nieba
oświeciło znowu Mistrza. A widomy znik
jej:, to uszlachcenie go do piątego pokole$
ni~ wstecz. Córa jego, której duszę przyjął
na.. lono swe Wszechmogący ogłoszona ZO$ła.
la Jako święta".
.
.

"Szesnaście razy musiał mnie przelewać
Fuenwu, albowiem usta moje nie mogły wyr:.
dać tego czystego dźwięku, co raduje serce
sprawiedliwych,a dusze grzeszników o drżc::
nie przyprawja. Już Syna Nieba (cesarza
Chin) ogarnął gniewł a mistrza. mego zwą;t:=
pienie. W ówcza.s rzuciła się urocza Ophisan,
córka mistrza, w płomienny' chaost w któ;:

eetnarow, który się oberwał i zarył w zie~
mię' w czasie pożaru w 1737 f. Trwa. on po
"dziś. dzień na tem samem miejscu, albowiem
przesąd nie pozwala go umieścić w dzwon:::
nicy. Słynny w Europie jest także dzwon w
Ołomsku, mający. wagi 358 ctn. w Wiedniu
YI k-OŚciele ŚW, Stefana 354 cm., w Paryżu w
f7.,
iI!!
katedrze Notre Dame 340 ctn~
Naj~ynniejszym polskim dzw~nem
~est k~akowsld dzwon .w katedrze -"Zygmun
tern" zwany z r. 1520. Ma on 24 stopy obwo:::
'UKARANIE KOCHLl
duo i pokryty jest przepięknemi rzeźbami,
Młody pa.nRobert Douglas syn firmy
Największy jednak dzwonna świecie
posiadaĆ będzie, rozumie' się Ameryka. OdIa Douglas upodobał sobie daktylugrafki swego
ny on zostal W Anglji. Ąby usłyszeć jego ojca..
Liczba mnoga nie jest tu omyłką: panu
gigantyczny glos, zjechało się do W est~Groy
don 5.000 zakrystjanów i dzwonników z ca~ Robertowi podobała się nietylko paMa Mary,
ale' również panna Ethel, nie pogardzał także
lej Anglji.
Dzwon ten obstalowany zoStał dla n~ i wooiękami panny Zorji. Każdej obiecywał
:w-owybudowanej katedry w Nowym Jorku, że się z nią ożeni f każdą - wycałowywat
Był nieosirożny i nie liczył się z tern,
gdzie zawiśnie na lOO:::metrowej wysokości i
że ,panienki są ze sobą zaprzyjaźnione i że
stanowić będzie jeden z 62 glosow zespołu,
prędzej czy później, każda zechce się pochwa
poruszanego silą elektryczności.
Używalność dzwonów w rytuale rozma lić przed kolezankami i kolegami jakie wzglę
Hych religij sięga· zamierzchłej przeszlośct dy lUa u .syna pryncypała.
Tak się też i stało. Skutek łatwo prze:::
· NV··ldasztorach chińskich znajdują się z bron
·. su Odlane dzwony z przed 4·000 la.t. Już księ , widzieć l Trochę lei' - ale jeszcze więcej
gi Mojżesza wspominają o dzwonie odlanym
gniewu, że się tak dały oszukać.
. ~ złota, przy glosie którego arcYkapłan od:::
Postanowiły zemścić się wspólnje·
prawiał swe modły. Jako ostatni świadek daw
DO zaginionej kultury, ja.ko smutna. pozos!ta;
loSć po olbrzymich świątyniach birm-ańSkicn
pozostał na piaszczystym brzegu Irrawaddy
~tary' i przepiękny dzwon.
PanO,m-e! Spevens i D'a.v-ey, cuo,nkówie wyUmieszczony na nim napis i sz;lachetDa
Ionna. ·oraz wspaniale
wykonane ozdoby ~ia;Wi911Y się od k.mjowrow; że na północnoże natpÓłJnocno'"
%'W1iadczą o wysokiej kulturze tego narodu w . dloWIi:edz..iaJ\vsz.y silę od l?rajo'WlÓW,
, ~ kiedy sZtuka lania dzwonOw nie by WlSlCh.odlnim cylu wyspy jest pieczara strzeżona prz,ez
ta w Europie zupełnie jesreze znana. Stara d:jaWay, postanowMi :rzecz tę dokłladr4 cj zba:dla6.
~a, ze według zapeWlIl:i~ń kraJowoow dlj.aibly
hriątynia w 'Pobliżu Kantonu posiada dzwon,
miały
oZeglOI pilnować: w pieoJJarze bowiem odK:l1awktórego wysokość dosięga 8 metrów; opatrzo
na
l~q
niezilimone i ndez.m'ier.z<me skarby. Wielu
By -on jest napisem, głoszącym, 1Z szeSClU
"
śmiałków kusiło. się o !l.lCiJobycie tyeh bogootw. Zaludzi poniosł'O smierc przy Jego odlewaniu.
Na p01noo -od P,elcinu w La:ot'se 'podroznil{ \1;:-n j€!(Unak nie wród:l· z. wy;prawy.
Odrwatni Anglicy me pr.z.esVras2.yli się ł-jja&ancusta Jean Deleffale spotkał olbr~
lOOw.
ezwon Z następującym
:wyrytym
napisem·
.
. ...,
-

1

*ffl

t

fl

Jakób

~'J

ły~ zręcznie umknął

2
1

~ n.a~iwnika~

Jego potęzne musku~
do kaJuty, pieniąc się ze

złoSci

...... No, a ja' tez! ~ wrzasnął' Thursltan,
:!de czekając na zapytanie·
. - Bałwan przeklęty! krzyknął Jak6b
· chwytając się za głowę. -LajdakIToż to
moje pieniądze! Moje własne, które z rowną
korzyścią mogłbym był wrzucić do studni!
:Wtedy tamci czterej zadsnęli pięści.,
' - CzekaJI czekaj - odgrażał się A~
JZer~ - To ty, ptaszku, bżesz sobie pła.cić
ate:rn.aScie. procent?
-- iToż to jasne jak sIonce! Wygadał
się bJ:aciszek! - rzeld Stefan.
- Wobec tego.ośwliadczam wszystkim,
mrzy, chcą .-słyszeć, że braciszek nasz -jest
~jnym łQtrem! - tubalnym głosem krzy
tnął Thtt!rs1lm, podwijając ręka\vy, jakb, się

ohdd

:respektując

I

Trudno -. było jednak \vytr\va.ć w gnie;:
wie, gdy wspólna podróż na niedużym statku
co chwila ich do siebie zbliżała. To też w cią
gu podróży został przywrócony dawny sto:::
sunek prz.yjazny, chociaż była to, co praw:::
'da, przyjaźń kota i myszy; a zanim wylądo;:
wali w Reykjfl.vik, Jakób, jak -dawniej był ich
generalny"l1l mówcą i kasjerem·
- Słuchajcie - mówił. chytrz~ mrużąc
oczy. - Należy jeszcze raz rozważyć całą
spra:wę, zanim przystąpimy do dzieła. Bo jak
to mówią: lepszy wróbel w ręku, niż szczy~
giel na dachu. Wróbla już mamy •.
- Oczy\viście - przerwał Aszer' :I Sześć
set

~6.w I$t~. ~~.A

ffl.!"',·

r

~
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~EGP MŁODZlEN"CĄ·

, Panna Ethelzaprosiła Roberta do SWe
1
g otmie szk ania. i - gdy w najlepsze .sobie
gr~hali weszły panny Zor ja -i Mary.
Młodzieńca związano i porządnie. zbito.
Ale -tego było za mało mściwym kobietom:
wyrt:atuowaly mu na policzku serce.
..
Za to też będą surowo odpowiadały
prZied sądem. Bowiem t~kie samowolne wymie
. rzame kary, które pociąga za sobą obrażenie
ciała. jest be7względniekarane. Panienki- je.::
dnak twierdzą, że chętnie poniosą karę; tak
są zado'wolone z napiętnowania na cależY$
ciei lekkomyślnego Don Juana!,
" '
i
Ładny też coprawda i dżent~ln1eń zte
go~Roberta7 że je jeszcze skarźy do 'sądu o
uS:4Kodzenie swego ciałka.' .. Fel

k

,~

rt'Wt'

puli z

n

tt

mm

•
U2llirójeni ocr stóp d!o gl'ów, udali się we ws~ane
miejsce. Niestety I Rz~y-wlśde oma.l żydem nie
.

przy~ac.ili

s\yojej oo.wagi i ChciWOŚCi, gdyż piecza
zapa.ch i tylkJo ,<>stai·

rę pqzepełniał odurzają'CY

kilem ~ sił zdolali StMnit2A

wypel'Z.lląć.

" - Zatrucie- trwało .około (l,\y\l(Lziestu c<ztereell
goo.!zl1n. TaprzygDda nie zniechęciła ,jednak po$~Qti
kiwalCZ,y przygód: 'M"Óeiłi nazajutrz zaopatrzeni VI
maSki g:a;zowe j - oowaga oowide im się opla.cił2l1
4

Znaleźli

tam bowiem 164 przepyszne

djamęll

ty, '". 67 ru'binów, 92 Si.Zlmatl"agdy, co pI1Z.edstawia ~
~ W'~tość 60.000 :runtów:
tI ~ -- No takt przyznał Jakób. - I zanim
się rozstaniemy trzeba się upewnić czy -warto

Od tej chwili każdy na swą rękę zasię
gal wiadomości o Złotowłosym, gdzie'ikie~
dy się tylko dalo. Mimo rołmaitych źródeł,
odpo\viedź zawsze brzmiała jednakowo fZi\f
daw~iająco. Stara Islandja przebudziła' się
z cięZkiegó snu trzechwiekowego, błogosla,
wiąc młodego prezydenta, jako swego OSWOf
bodzicieln; sława' i dostojeńshva czekały
prz,to .Niichala Złotowiosego i jego stronników.
Fairbrotherzy zzadowolernem słuchali
tych informacyj, którym odpowiadały zresztą
własne ich spostrzeżenia, czynione skwapli"
wie w miarę zbliżania, się do Islandji.
. - <:ł/szystko dobrze' ~ powtar:t~l 144
kób" Zacierając r~će·

,~liJ)Z.'VVOJ·· pt)ni~działt;kj
_e''''IfIIIII!I!!IIl''- ,.....
'łiar:_Qili.nni...,.)''Rlł_ _ _ _......_

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

J(AlłE~nJĄRZYK.··
·M~B.SzltapI.

romedzialek, 16 lipca -

U'eatr Miejski~ - "Golem"

Teatr Letni: - .,Tak to jest Ł6dź.*'
[reatr Popularny: - "Chata za wsią".
Gong -. "Z~na się nie, dowie<

:!:7 ....

YJff~.~

\lI,1!ł 16,

lipca lł1;re _O'~

~

.............a~_""""""'

.Miejski Kin. O. ,;M.ił6śćprzezogieńikrew,,"·
"

V1 fadomtścibiez'ące.

-

Zatarg pomiędzy J(asą Chorych,a far
maceutami utknął namartwyl punkcie, gdyż
okazało się, że orzeczenie ministerstwa spraw
'wewnętrznych nie likwiduje zatargu, ponie~
wai wyłoniły się nowe kwest je, a mianowi~
.cie "hoIlorowe ponieważ Kasa Chorych żą
daodfarmaceutów przeprosin; a ci ostatni,
znów uważają, że to om· są stroną obrażoną
przez odezwy Kasy Chorych i związków za::
wodowych.
W tern stadjum nieodzowną Jest ener~

~

DECYZJA W SPRAWIE PRACOWNIKóW UMYSŁ.

Zakład ubezpieczeń dla pracowllikó\v
umysłowych zadecydował, że dó jednorazo~
wej odprawy i zaopatrzenia starczego mają

żej

wymienionych. jest niezdolny do Wykony,
wania swego zawodu, nie posiada niezbęd~
nych środków do życia, a zmarła małżonka
ponosiła w całości lub w części wydatki, połączone z utrzymaniem rodziny.
.
4) \V braku uprawnion:ychwdowy lub
\v do \VC a , sieroty do 18 wzgl. 24 roku życia, O
ile odby\vają studja \v zakładach naukowych publicznych, a nawet niezależnie od
wieku, o ile są niezdol;e do zarobkowania.
wskutek ułomności, która istniJa.ła przed osią!
gnięciem 18 roku życia .
5) W braku osób wyżej wymiemony-ch
matka i ojciec, gdy pozostawali nautrzyma~
niu ubezpieczonego wyłącznie i przeważnie
i nie mają niezbędnych środków
utrzyma

ma·

ikn

'S

W dniu wczorajszym kronika zanotowa
'łacztery wypadki zamachów samobójczych.
Przy ul. 'Brzezińs'idej .25 . napił się esencji· acto
wej nieznany' mężczyzna. W· staniecięźkhn
przewieziony został przez pogotowie miej::
skie do szpitala W Radogo'szczu;
przy ul. Suwalskiej 19 napiła się więk~
szej dozYk:\vasu, solnego' StanisławaSzabela.
Do wijącej się w hólach zawezwano pogoto
wie ratunkowe, którego lekarz po udzieleniu
despera tce 'pomocy, prżewi6zł ją w stanie
ciężkim do szpitala Św. Józefa.
.'
.
Pod tram",~aj linji Łód~A.leksandiów
rzucił się \yczoraJ przed domem Nr. 185 przy
ul. Aleksandrowskiej .._20:::1etniWladyslaw
Lemiesz, zamiesikaly -przy ul· Piwnej 27. Na
szczęście stopie!l
tram\vaju odrzucił go w

,

Ktuma~ra . O~O ~ im~neń U~P1DfPnp,nin y[~~

~

uoUąl"&.

__

giczna interwencja władz rządowych, a szcze
gólnie stojącego dotychczas na uboczuokrę.
gowego zahladu ubezpieczeń, poniewaz już
zbyt długo tnva nierozegrana dotychczas wal
ka, pro\~radzona kosztem ubezpieczonych.·
Prawdopodobnie już dziś lub jutro mi
nisterstwo spraw wewnętrznych, departag
ment służby zdrowia,
wydeleguje swego
przedsta'\viciela do Łodzi, celem pogodzenia
powaśnionych stron i
doprowadzenia. do
przerwania długotrwałego strajku.
(bip)
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.MIĘDZY FARMACEUTAMI AK.l\SĄ CHORYCH~

W dniu 15 b. m. uplyn~l termin płatnoś
ci zaliczki na podatek przemysłowy odohrotu prawo!
1) ubezpieczeni, którzy stali sie stale
za Ikwartal 1928 r.
niezdolnymi
do wykonywania s\vego ;a\vodu
Ponieważ termin., ten przypadł na. nie~
i nie przebyli w ubezpieczeniu 60 mies. wkład
dzielę~ zaliczki można wpłacać jeszcze w dniu
kowych.
'
dzisiejszym.
2) Wdowa' po ubezpieczonym, który
W .wypadku niew płaceni a .' tej .zalic~ki,
nie podjął odprawy, minie miał prawa do
stosowany będzie procent za zwłok,ęod dnia
renty z' powodu nieprzeby~cia 60 miesięcy w
ustawowego płatnoścI podatku t. j.od 15 ·taa
..ą.bezpiecz,eniu, o ile nie zaszedł wypadek roz
. 'ja. (b.~ipy:· ,'-.
.
.&1
działu z winy \vplacającego roszczenie lub
rozwodu
m~łżeństwa, lub o ile śmierć ubez~
1'J f1('n fi ił vflrrv~ r.t a 1pieczonego nie nastąpiła przed upływem 6
Dziś' w nocy .dyżUrują apteki: F. Wój~
miesięcy od zawarcia małżeńst\va.
dcld~g~ (Napiórkowskiego 27), W. Danielec~
3) .Wdowiec, który ~rócz warunków wy
kiego (Piotrkowska,I27), Dnieldego i· Cymme~ ~,.
ta '(\Vólczanska 37),,' J. Hartlllttna (Młynar~
ska 1), J. Kahana (Aleksa.ndrowska 80)0, (b)

fironJka
!!
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"Rycerzeplomieni".
Dom Ludowy: -

CO!so: -

1

__

B~llli~ W~Ff!f~r~ia f' e HHłfJ~n~~ło !J~rn
',

Luna: "Zdobywcy Oceanu~
Splendid: - "Ludzie bez praw'"
Odeon! - "Del11on··.· gryt'.
Czary: - TomMix',~Qgromcał'~'

#ci

htt) 'i't-r=+P

l

. \VTDnWISKA.
Casino: - Program'·fHmowy.

_ ....*'.. ~ ..............
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~bip)
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P. WOJEWODA JASZCZO tT INTERWENJUJE..
Jak już donosiliśmy, przedstawiciele , dowli jest na wykończeniu i w fymroku mo
zwlązków'~prowadzących akCję
robotnIków glaby nastąpić konwerSja pożyczek, a nieza&
budowlanych, zwrócili się do p. wojewody leżnie od tego, przedsiębiorcy budowlani 0bejmą obecnie budowę osiedli robotniczych
na Polesiu Konstantynowskiem,. a zwłoka mOf
glaby zmienić cały ~plan budowy, sporządzo
ny na lat kilka przez magisntrat.
Pra\vdopodobnie już dziś p. wojewoda
porozumie się ze stowarzyszeniem przemy~
sIowców budowlanych i od rezultatu tej kon
ferencji zależna jest ewentualna wspólna. kan,:
ferencja z przedsta,vicielami związków..(bipJ,

Jaszczołta z prośbą o interwencję, ceiem u.::
zyskania wysuniętych postulatów·
P.wojewoda, wobec pobytu na terenie
województwa Prezydenta Państwa, nie. mógł
sprawą tą zająć się \y ubiegłYm tygodniu i
dziś lub jutro przedsięweźmie kroki mające
na. celu likwidację stra.jku.
Sprawa ta je~, t o tyle ważną~ że sezon
budowlany potrwa już niedługo, szereg bU1:

o SYTUACJI W
W

sobotę

do

późnego

"'\vieczoru obrado
klaso;;

wały zarządy 'związku włókienniczego

PRZEMYśLE.

czemu sprawę wypowiedzenia. umowy i ę
'wentualnej akcji. (b)
.
'vV z\viązku Chrz~ Dem. posunięcia by~
1y bardziej znamjenne, gdyż po referacje (1
sytuacji, wywiązała. się żywa
wymiana
zdań, podczas której stwierdzono, że więk~
szość fabryk nie stosuje podwyżki, lub Z~
stosowała jedyniie 3 proc. podwyżki zamias-(

tak,że zdespero\;vany młodzieniec doznał wego, oraz związku chrześcijańskiego.
polt'!.L.Hlu:;1 żeber. Zawezwany le~arz pogoto~
W klasowym z'wią:tku zarząd gł6wny
wia ratunkowego przewiózł go 'w tanie cięz~ zastanawiał się nad sytucją, . jaka się wy~
kim do szpitala Św. Józefa.
tworzyła ostatnio \v przemyśle, ciągle zatar~
W wyniku nieporozumień rodzinnych gi w większych i mniejszych fabrykach na
z 'VaJhonu lI~g{) piętra rzucił się na.' bruk tle niestosowania przez prze1l1ysłowców u::
podwórza dOlnu przy ul. Leszno 53 Rajnhold mowy, przez nich podpistnej, wypadki sto::: sześciu.
VIr/ konkluzji postano\viono, że jeSł i w
Baumgarten - będący w stanie niettzeźwym. sowania plac poniżej cennika z okresu przed
Zawezvlany lekarz pogotowia Kasy ,Chorych podwyżk-owego i tym podobne fakty, wy~ ciągu trzech dni, t. j. do środy włącznie,· w
fabrykach włókienniczych nie zastosują ce:u
1'0 udzieleniu pierwszej pomocy pozostawił tworzyły sytuację dość po\vażnąników,
to \vówczas xwiązek ro~mie ~
Po długich naradach, zarząd gló\vny
Baumagartena rut miejOOłl pod opieką rodzi~
postanowił przekazać komitetO\v1 wykonaw~ giczną akcję· (bip)
11y. (pJ
F..~, Ą ~

bok

"
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iezdecydQwani .'*Jramwajarzy.

sztuka.

WSZCZĄĆ STRAJK, CZy. ZR.EZ YGNOWAĆ Ż PODWYżiL
przedSitawieuia "Qolema" po CCJn~.. "
, W bieżącym tygodni,u pr~cow~icy tram
JD.a.Q~ w tajemnicy'
, aittonT,Ch.
wajowizadecydują, czy ws?czynają nową ak
. . ' . Tychień bieiąQY będżie br.~"Y "
Wobec tego, że 16 do4.ych:cz~so:wych przedsta: ~ję O podwyżkę, czy też odkładają ją 40 in~ \vypadki dla Lo<;łzi robotniczej. ad1. ż tU,(.
~ "Golema" niewyez.erpały i w c~~ci te~o
nego cz~su.
.
roie.gr~e aię epiloal całego szeregu' gróZnYdł
~rmiego za.,mteresowania, jakie sztuka obudraiła,W czwarJek ubiegłego tygodnia, tra~ zat~góW't jtk fa1'llU\Q.e~tów Kuy Cho~
l)yręknja w OOpQl\YiOOaJ na" liczne zglosz,en.ia ze
wajarze odbyli W spra,wfe powyższj 'konfe~ włókniarzy, s~~<?~wy'eh; tr4l:inwaj~l i ...
IItr'onysz.erokiieh sfer inlf.eligencji zawodoweJżydJow
rencję Z prezydentem miasta posłem Ziemięc
doWlarzy. 1bi p)
, lkiej ogłasza jesz.cze· pięc: dodatkowych, nieodwołal
kim, lecz rezultat tej konferencji je&t trzyt:'
me os:tartmch PCIWtóI'lZ~. tego wysoce iuteres-ująceTEATR mEJSKL

f

' ~~

IQ .vWdIoIwiska.
Pa~zedsta,wienia

dane

będ~

~do soboty wł~znie:
Ceny. znacznie zniżone.

od jiutra t. j: wtol'
'

T:&ATB 1.ETNL
Cie~ si~

rekordowem powoo!ZeIliem reYlja - wode'Wlil Gustwwa Wass,er.cuga "Tak, to
jest Łódź"grana będlz.ie w. dalszym ciągu w Qbecnej
~akcji jeszcze doziś, jutro ,i (il() czwartku wieozo~
:rem włąiCz.nie. Od pifVtkU nastąpi c,zęśiowa . rekonstrukcja program pod nazwą "Tak,to jest Łódź" -

~ .•.

Wczoraj o g;oodtzjnie H-ej przed południem
Zielicną w st1;'Onę G4a,n.skie{~qcb.a~a tak...
sówka Nr.~5 rrQwoozon41 prze? &za.feraJÓrefa Got
dźika" wloZ8,Ca pasażerów 23"'letnią Ilel,tnę Prym.
Zielona 47, o-ra,z 38 letniego Ja!tóba Nagia żeromE.kiego Z'l. W Clhwili, gdy szofer sliręcił w uUcę
GiCl!aJńsk;ą. ku Cegielnianej, IZ uli\CyGdańĘ~jej w
tym samym kierunku trzymając się lewej ,st-ro;Qy
jeooni, a yvięc wihrew przepisom o rucnu kvło'WYJPJ.,

"Nr. 2-#'
Do cz,watrku wi~c tylko Soboltówna - Wojnar taoozyć będą obecnie brawurowe swo~'e nume~
''1'Y, do ZiWarltku tylJro występować będz.ieprzekapi
t.alny Deraueh - Mroz:iński ze swoim fenomenal. Dym. ~ańeem a ·la punean, Ekraner -Tartakowicz
. F8bisiak ..:..- Ksi4Że, Węgierski i Mistrz Konstanty

nadjechał pę~ący zeznoaezną

o

sklej bramy ..zaw~'W~ pogotq\v~a- i'AA-qnk9'\ve, lf.t6
re ,po U<hieleniu .pierw~zef po>m~y, p~ewjozl() iab
w·s~'m.e aię~md,o C\Qm6W.
,
PoUcja spqrzqdzUa Pfotokuł,· pO~ągai~ fł1re-ktora BrUna 'dóodp.ówi8d~alDpeki'za Die~
j~zdę~
(P)
.

Drze' em ~ .tra'~ą~słomi'węłDa

, ~
:~ l.ódiJ . ..:-. Nr. 2"1:
,
I
, ",ąBATAZA WSIĄ"
W. PARKU. "WENECJA" ,

."' .

l&. się. Obydwa ~amocQ,9dy UlEgły ppwa~n.ym ~s~
dzezpQPJ,: Ka,~ą..ś~~a wY'vv:9łąl~ W :plęrwa;ęj c;A~
li P3.DJlręwś:ró.d rrz~hO<IDiów~ l.ttin;,zy W !l.~~p~
Q:hwjl,i, ~ruciH się :p.a ~ątu~ek pasa$erom tlJk,~$
wz:ywaj~ęj l,'{)Zp~z:1:hv,i.ę l,lOOlQCy. ~fer ~ąn Q-wot
~k wy~ z ,. wy.p~1t1 ~ ~~v'~u
lJ.ą.*n~
p(lf?a~erowie a.;elona. Pr~:p;l ~ J~h :Nagę! W~i ~
ktiwyLP. obnaźeniQPl i po](alecze~\W, prz.ez ~~e
~~c szyb ta.k::,ówlti, zakrw~,"tT~<tnyc~
wyd ~ ~'I.

samo-:lłr.iewr6co;nego ą~~):lod1lt ~,d.oprzeJliesi.Q;tIeh pobH
o

Na piątkową pół -:- premjerę autor red· Was
.e~~ug przygot9wuję azete'15 nowych aktualny,~tl·JJ1()
, iłenek, klt6re, śpiewaćbęda.·uowi wykoD.2lwr:y':,,:rak,

ł6r'.

szybko~dą

chód ' Ł. D: 80-208 stanowiący.' właśność firmy
Szenker i S-ka, prowadzony p~zez dyrektoraf~
Obtona· Bl"una zamdesr4raly prz.:~ ul. 6-goSierpnia
22: O wyminięeiu się salIIloc'ho<ió:w· ni;e ~glo być
mQwy, auto pro'W~zone przez dyr. Bruna ude.~
o~zy~o z. całą sił~ .yv: ·~otaks6wki •. któraprzewi-óci-

~ ~ ilrkiewtiJC'z.'

UlJ."ządzone przez Too.tr Popularny wielce "ie!t:Mte i efektowne widl()vłiIsko na wolnean po.wietr.ZlU:
"Chata za wsią", które spotkałO si~ z tak ent~'Zja8tyaznem pr.zeJęciem .na poprzednioh IP'rzedJStwwieDi6eh gT3iD.ę ~ew d,als,z:ym CiPt8U od drzJiSliajdo
.soboty~e. Madownt'Cy teren, piękne. cllóry
i murzy. tlfektJotw.t:ve taJice, mteresująoca ak'Cja i
znakomrta gra całego ensamblu z clZollowemi sila...
mi na. ~le złożyły sięn~' całość w)1'OOC"e artystYICz
ną. To też pUbli~~ść gor~emi oklaskami nagmGza w.ykona:m::ów daj~ wyn-°ae swego zadOfWl(}łema.
Park Wenecja staje się miejscem spacerowo..;
.~J'PO.CiZynkOlWem ealej LOO.zi. Dziś o godz: 9-ej
.~eczorem Odbędizie się również przedstawienie w
Teatr,ze Po.pularnym pr;zy' ul. OgrOOJOIWej 18 dla
o". ~ rO!bott.ni~h łi: 1nteUge1lIl!Cji
na którem
od~graną.zostanie, kapitalne komdja ,--Dom warja-

DWIE OSOBY ODNIOSLY POKALECZENIA

ulicą

o

o

-

INTERESOWAŁA SIĘ wcZORAJ 'STR-<\iOGŃIOWA.,
.... ł.
o. . '. ..
"
'. . .~, . ., o. o '. . . ',. . -': "' : '
W dniu. wczórajśzym,ogodz.8::ej rano
O gadzinie 2::ej m.30:9ddzlał·l=szy sł$
wy1iikł pożar w stolarni mechanicznej B::ci ży ogniowejzawez;wany~ostał do pożaru, kt6
Lange przy bl. Wó1czańskiej 59. Na, miejsce ry.,wynikł w, dOll1u.mieszkalnymp~yul·
przybyły I, II iUl oddziały 'straży,
które Zgierskiej 60; :gd~ie' plort.ęłasłoma,·Dastrycrbu
przystąpiły do energicznej akcji ratowniczej.
przybudówki. Przyczynq ognia Qyło zbyt,
Po upływie godziny pożar ugaszono. Straty niezagrzanie,się pieca w mies~kanip doZÓ.fC~
wynosząokolo 5-000 zł. Jak ustalono, przy::
domu Aleksal}dra Aruczyńskiego~ PO~Q eczyną pożaru bylokrótkiespięcie.(p)
nergic#nej akćji stt~żaków" pod kierunkiem
O godzinie 11~ej przed południem za::: starszego szeregowca Wojtasika, sploIUll
alarmowano l:::zy. oddział straży ogniowej,' że strych oraz· daoh drewnianej przybudówki ,
pali się las konstantynowski. Oka~ało się,
Straty wynoszą·o około 1000zl. .(P)' ;
że plonie wyschla wskutek upalu trawa. Oc::
Czwarty wreszQie pożar wydarzył. ślę o
gień,któr~~ powstał prawdopodobnie z nie::: w fabryce' wyrobów wełnianych H. WulfśoIll.
dopałka papierosa, rozszerzał się z blyskawi
przy ul. Kilińskiego 194 Na miejsce wyjeczną szybkością, takżesplonęło 340 me~
chały dddzialy II i IV strazy ogniowej, ·któ, trqw kwadr. tra wy. Energiczna akcja. . stra~ re w krótkim czasie pożar ugasily.·PrzycZyD&
żaków niedopuścila ognia do drze\vostanu.
pożaru nie' została' ustalona.· (P)

HAB LBTNI "GO!NG" (CEGIELNIANA 18)
Ikiś wielka premjera p. t: "Letni miłootki"
pióra: Starskiego Jastrzębca, Nela, S:y-gietyńskiego l
innycl1 Udzial biorą: ~akomilta wodewilistka art.
teatru "Pe~ie Oko p. Salbina Sawilcka, niezrównana Helena BUJCiZyńska,. Stys~ Cz~rtorzyska, słyn
na tancerka Jadwiga Hrynietwiclra, C.zesław SIronieezny, Sto Belski, Si: Sielaiiski G: Cybulski, S:
Laskowski" "A: Nowosielski oraz ~sp6łbaleotowy w
skladzie: M. BalI'gielskiej, Z: Durano1wski Z LiSlZe<w
skiej; J ~Bi-auman,o H ztt~skieojt R Zm1jewSkiej,. 'A
o·

,Urzez

SozonmviCzóWia.y i ·Suwalskiej.
CodaJienie .dwa przedstawienia' o g. 8 i 10
wieczorem.
Kasa czynna od g: 4-eoj po poł
•

00.

o

~~t!y'''ł;;~i;~'''''O' '\~'i"'~' _~.]

ZNALEZIONO srebrny. zegarek z
Odebrać można

dewizką_

za· zwrotem kosztów ogłosze
aia Al. I Maja 5 L. f. ·13.
3

rad~o.

~~h~~~~~~ń-·'.-"".

:

PROGRAM .NA PONIEDZIAŁEK 16 LIPCĄ
12.00. Muzykf:' .płyt. grflmofonowych.
13.00 Sygnał czasu, hejnał z' Wieży M.ar~
jackiej w Krakowie oraz komunikaty· 15.00.
Komunikaty oraz nadprogram. 16.30. : Tygcp
dniowy przegląd.komuńikacyjny'-' wygI. p ..
T. Strz etel ski· 17.00. Program dla dzieci. 17,25
Odczyt p. t. "Zagadnienie przygotowania nau
czycieli szkół średnich w zakresie· geografji"
- wygI. dyr. P. Sosnowski· 1.8.00. Transmisja
muzyki lekkiej z Wilna, 19.00 Rozmaitości.
19.30 Lekcja języka francuskiego- 19..55. K()I:
munikat rolniczy, n:ad program, komunikaty.
20.30 Koncert międzynarodowy. 22.00. oSygnał.
czasu i komunikaty·
--' - - O{)o - _ .

!lEDUTA PRASY.. ,
Chcesm ujrzeć kwiętIle bol'SO samochodów
I inn~h les'Zc2e cudQWIiOści wiele?
DO Heleno'wa przyjdź na p~rcję lodÓy{
Na dlZieDnikarz.'Y' l~cll·bal w' niedzięlę
o

e

o

Mlelsk ~ kinematograf ·.GltWłatow,
od wtorku .3--Vlt 1928 t.
39

Dla iOl'osly(:h~

Dla młed:te_

"Ml1tŚĆ V[!ZBzUni! ń i HrW"
o

DI"6mat w 8 &kt~ch osnuty )ta tle w61k
wikami w slr.)'pnh,l 1920 .

:~RGRAM

%

bel. __
o

••NCWOC;ZGSny muszkiet."'tr

Zi:p.Sujcłe' się

hO~

na ,nz.enków

P.·p·

lipca 1928 raka·

~:I wypłątę!

'1.\
I

ba rw lU"

........." ...... ,....;t;i·... i

7d~ć . .

~,~'v;lIu~iI

f

DajmodniejazycbY fasonów:

,*. ,

2EcwoLU,e i 'Wełniane asw.~atry. BGl~!ld.,S%a1e jedwa~ne
'. ..Jtie .:malo~!nt_ ApeS%'kI. Welniane tO"'UIJ'y Ila "tlmslcJe"
. pt1~a 1 sulonze. ł\a~łSl),rny Jłfl mę!ltie ubrania l 1'14'luc%e.'·Cre,·
" ,,'~~a >"ch,Ine etl1mlny x;cpeIiny4eEenjow~ i sllldkie. Mu'UnJ.

'~

w,t'pt~~Rl:ą..wurże 'i i~nych
"., T'.'C'ZIł. lC
nowe~e i powieści

Na,

W lei M wyb6r damskich plaazca6w

, ,.

'U:fJ'~~I~e ł;~~. '.

.'.

~AJCC(1ĆD'~H~.r~&;;. WJUnlinłUX łłA.lITAf/JSZE. CEIIY

Kl'tłfor.}~ Jedwab do ~rc.llfa we ~uylit1d(lh kol 011) ch. Białe to.'

wary zefiry opał. Firanki. ChustkI. namsia l " , ':,;:.'
DH~'~O bkMlcllll. Pońnoehy .~a:r~etki Torebki, Parasolki ,.•

.

t~eśd· społecz.nej i literackJęi.; dużo

.

V; a~ldll.

adzi',działy:,;Wśród<k~}itŻ~~:i cza-·
~.( l iBl 46 "Ze scenY'l'
.' .. ' ,.. .... d~~ał rQ,7IJ'wek umyęlo~Y~Jj;.) "'~,' ,
,,1 t C l A\tJ. J .~afelJ1'.najmilszą;:, najpoFular~ięjs1'~·:,l~1:.:turą i,
f< VI inna 7.najbcwa.ćsię;1*;kążcł'YlIlkulttualńSim domu~ , .... , ,<.:
Chcąc nas2Jro'e~~~el~ikQm'utnożł1wic :kcIr'pletowanie "Tęczy" wy..
1( r. t Hin,ya~tysl'Y.qi:ną.le(t2kę celem pn:echowania 7.~s:zytćw z /1 pÓłrocza
J~; C (if7e~'~J1l ~;~)(~~e2.ł,4.50, z pl'ze~yl.ką ~~cztoWy 5 2:1., :za'pobra ,
nie'm P<ić;tiowem '.' ~.. ,>:~' ',~' .' . '~ ~ . . ,..', .,.... .
."
.'." . K'aideln\l;,kt :W}~U",~~prf:pumęrQ·w~~Ilię:.,,~~psisję .clo ria~' ·po.,nu
.

.. l

PJ~dy.

fi O ,Il.

Wył,mac:dd

fi U li ~

l}

Z

l moc innych art,k~16w poleu

k . Ii 1i?~ UI~lkfeDO 4'a '.1fJi·

, P.S. Przy .§}{tadde do uslugkrawiec meski i dam_Id
PaDom kH1~rdom ńawat bes wpłaty , ·:1277.~;
?_~.:;:~.

. ,: :~;;"~a:' .~ :~~~~)'f1.. -

M

,'.l{~}S;· Qką~U~'W~lO~ii~jla~f' j~eO~d"l;rą~x}ą" ~PQ~ht:~~;p~~~ti1~e.' . .," , •
Pr:zedplata ·W,~~.ł~".,lCwąrtalnie·Jł·'4~:;, 'póliocznie' zł. 26. -,
7cc2.nie zł. ~ O.r-.,~::"'.·'":c;-"ł'il1tn·e:rpojea~ir€zy1co~ztujeZł

t,

. :łłalJlu:l~eC~I\J~lsZy . .\,ą~ga~(· ogłG~ien~~\Vy.
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40.
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Zgl.c E zenia"pt2 !)liuiC}) ·Adii:"i~l~~oJaJ. '" P o~nań, ,ul. .Marcin1Cows kiego
22..... ~ł,Sil;;,~~ ..· Ąi.Jt ,,~,zt.;.I~\8ilS;ł::~ ~ .. ~, 39" Księgarnia W. $zczep.' ., '".'.

I
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Rok załoźenła J8Bł.

a z ogr. odp. . ;

EwsnnI8IlCk~:' Ni~ ..

. przyjmuje z oprocento'waniem•
Vi ł ł ł ~ l fi!;; &4: C: @, J t. t~ it 1Iłę..E, w Z ł o t yc
z wymówieniem i na każde żądanie.. ' '.

3L.~~,

Wkłady oazcdŻ_,ćftJ)ściowe w 'Dolar'ach
i nn,ch V\idutach cl.c}<:l:, :L'\I\ICJtnie. W Do1.ar~ch'i .
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U·PUJ·
- - _........._--~ . Nr. 8,
. MLECZARNIA NADŚWIEżA~SKA
( Przr jt=rzd 40.).
wydaje śnIadania obiady i kolacje .
RESTA\TRACJE:'
Teofil Kopeć: NarutQwicza 44.

PRACOWNIA OBUWIA:
.Siubski, Sokpla 5,
MAGAZYN OaUW1A.
,Sumera, Nawrot 19.
c.:ieplucha. \V ysoka tb.
Ziehńśki,Rzgowska 12.
Grędziński, Piotrkowska 53.
,F, Tomaszewski, Skwero\va 10.'

Zale'Yski:~Zgierska 39·

WYTWÓRNIE CUKRÓW:
Ziółkowski. Piotrkowska .197.

I

SKLEPY TYTONIOWE:
Sobcżyński.

N apiórkowskiego 9.
,PIEKARNIE:
Brys~zewsld, Pomorska 86.
śLUSARNIE MECHANICZNE:
Macbura. Rzgowska- 57:.
FABRYKA .WODY -SODOWF.-r
Piątczak, ·N a wrot 92. .
SKŁAD PASZY:
F.Kaczmar, Przemysłowa 4,

PIEKARNIE:
Kruczko\vslfl~ Sierakows~:ego 27,'
D(jbrzyniak~ PabjanickaSzosa ,28.
.Za"7adzki, Nawrot,44.
ZAKŁADY KOW~-\LSKIE:
B::cia Kędzierscy, Kthńskiego 94.

\Vróble\yski, Radwańśka 10.

SKLEPY SPOŻY'VCZE:'
\VI \Vyrębska, WóI'czarlsklf )61. '

.ZAKŁAD

"l'

. " t,

ROWEROWY:,

;Siel'piński, I,{iLńsldego 9~
ZAgtADY BLA CT-1·~ ~SKl~

Sokolówsld ł KiliihJieko7Ć1.

..tyciko\vskr, P~otrkQwskala8.:~:,·
·.ŚWIA TŁO I SiLA (~ĄKLAn

ELEK TRO TEG'H NIOZNY:
,J~

Cyoart, Gda.ilska 135.
MASARNIE·
Borkowski, RQid~ińską ;'13 ..
,\, Ruksyk,KilińsI{ęgo133~
·.F.Wo~niakowski, '~iłłQWSK4 1~·'
i.~15ł .':'j'Y\VIN, ;\VÓDEK J DELJK',~ TESÓV;'
\ . ~liwkowski. Rókkińska. 6 . ' : .

'I.

e

P1WIARŃ,~:'·

K,uliga: OdYńca 11.'

.

.

a

.ZAKLIDY 'RYMARSKIE:'

Jez1er,gki, . Pabja~i~1it\'$.~Q$~"'ÓO:
. -~

.

S. ECJAlNOSC:
Ryni~nlri do filtrów Mo log czriych~ PQ.U~gi
ksylólitowe, m li z l). j k o we, atalcbiltcnC"wCJ,
atopnie 8(:hodowe, 'Plyfy chodnlkcwe, rury

Qementowe" i t. d.

orax
,OGłUOTRWAŁY

B

MATERJAŁ

BUDOWLANY
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Pusz:u~jwany

d

lo~rca

n,ceny

, N'1I\l-. śwra4$ectwamt
,li Artd~i:ti. 6._
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