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Katovł1ce, 21 lipca (aw)

\Viadomość iż rząd pngielski postanowił

ze względu n~ v{zrastające' bezrobocie asygno
wać więk~ze sun1y pieniężne tytułem pomocy
finansowej dla przedsięh~()rstw górfticzych
wy\volała tutaj silne wrażenie tern silniejsze,
że decyzja ta powzięt3. zostaLa nagle i wbrew
, oświadczeniu ministra przemysłu złożonego
przej parlarnenteln. y ..- kolach poinformowa

mu w sk1:itkach du*e szkody.

SprawozdpDle szwedzkiego

, !lenl : ;,lrupą .Alessi!nch·:ego CŚ\Vhld;;zył, :li
grupy Ałessa.ndriego odndeić nlc zdołał za~
CO

..

..:\mUli(lsena to

. '.
mImo
11'

~\ .. : • Ul":\
pOSZlv-...Vdl ,~

n::llci;'iło'by wzno,\yić zdaje sit; by": wyklucz~

Przepiękny

łotra};,

filmp. ta

'&'5

. Dzli

"Listy. mlł 'sne'.

nośCi, żesubsydja 'rząd~we .a~gielskiemają

a"iił!i ~ieiiema-~·Ai·uiDleDi.

Sztokhnlm, 21 lipca. (uw)
Pilot 5:lmoJotu }1L7pland"\ .który powró
cH do Sztukholmu z pC~lt.:~~'\\~li1 za .i\.i'nundse

Dziś

nych uważa się - jak się zdaje nie bez słUsz
na celu wśparcie akcji eksportowej na rynki
sk.andynawś~e, które z hikim trudem zdoby
te zosłały przez ·GÓrnyŚląsk.1
"V każdym razie .wiadqlnQŚĆ powyższa
poza wywolanem już zaniepdkojenicll1 może
'pr~uieść polskiemu' przemysłowi węglowe;:

Ludowy, ,

(j,m
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ałóunej:

J.Vti

,lU'a'y'
m.·.,
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anse 2aŚ. w s·chotę niedzielę i jwięta od.g~ 1;.3 p.
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: ' ; ··ro
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nem aby pozostf.wałoll' do tej pory przy ży
ciu. Zdanie111 10tlIka Amundsen, nie zdolaldo
trzeć na wet do wysp Niedźwiedzich
gdyż
najprJ.wdopodobniej aparat, GuHbaud'a uległ
ka.t~)strofie podcJ::.~s burzy w drodze do tych
wysp.
~ooo-

Ii.ru ars
napłas·ką maszYJlę
Dag1łdzlny
'. '
Zcrlo$:z.ćl;ie W Adminisu:~.e;i .....R.2tWCiu·

.

l1li

:NOBn.E WRACA

, No!'!Wegjł" dIr.Seni, kltóry

"

D~iennik $,Dag~

łJł8dlet" za.miesz.cza "'~iwiad z posłem

masowy.

włoskim.

w
ze wy-

in. oświadczył,
.~wa gen. Nobił13 mi.aitacharakter pł'ywatny. Kfł,IJ'i
W'na cel wyprawy, zebrano, drogą składek. MUSS().i
łiW nig!d.y nie wydał Noibilemu rozkaz.u, żeby: 2',r.zueićz "It.a.ljd" na biegun północny flagę w~ w
-'24· majfl, ~l-i w d!niu przystąpienia Włoch do
4foj~ ~rzec.iwiko Niemcom. Mussolini
nie wy:dał
rownież ż.a.dn;yreJJ. rozkat&ów w sprawie
ekspedycji
~ Nobile. TWierdtzenia te{So l'OOzaju ~. bez sen..
su. Wyj;aśnienia powyższe ze s.tr9ny posła włDSkie.
;O byłY. ~Uitkiem zapytań przedstawici131a "DagbladIed;" kltóry:. 2'JWll"Óciil uwagę na to że M1lBSolini
bę
dzie praJwtdiopoOObnie k.rytykowamy z powodłU wyni..
lOO'W ;WflJIl"awy ."ItaJ:ji", ponieważ ~watl pewną
~ W jej losacll.
Poseł wIoski oświa~ył jeszcze, że gen. N 0..me, i inni ocaleni Cl1Jonk()!wlewyprawy ,,1ta1jt··wró
~'dO WłoChprze.z SztokhoLm i!El1i["()pę środlkt01Wą,.
ID..

RYGA, 21,7 (ATE)
Z Charkowa donoozą o powamych rozrucbaehna Ukrainie Południowej podczas zbio.rĆ'w.
Tłumy włościan uZlbrojonych w
kosy napadło na
żydów kot(}nistów, nie pozwalając im na zebranie
.zboża. Kolo· MariuipOl<a cłitopi dokonali pogromu· kolquji Żlydowskiej "Narlziejtl" przyczem zabUi kilku
żydów l'\Jlników i podpalili domy kolonistów. W ku
lanji Kalindorf koło Chersonia chlopi wWę{1zi1i ty
dów z pola, posmaiwili wartę kOłO dojtrzewają,cych
Z!bóż i sami skosili je dla siebie.
PIoId.obne wiad.QImOŚ:Ci nadchodiZą z innrcn.

Moskwa, 21 lipca (aw)

B· przedstawiciel' handlowy Sowietów
w 'Angorze Ibraghnow zdefraudoW'a'\vszy

wię

kszą~>'sumę pieniędzy zbiegł.

- Przypuszcza.ją
~ .Ukrywa się on dotychczas w Konstantyno
POtu. Sowiety zamierza.ją wystąpić do rządu
.łureckiego o wydanie Ibragimowa.

Aresztowano tu dwu

lipca (a.w)

wyższych

urzę::

a~ów konlisarjatu komunikacji Krasowskie

go. i .Ma.tlenk.owa. Aresztowani pozostają pod
za:rzutem dopuszczenia się nadużyć w post~
ei~ przyjmowania..· <?d .fum zagrapicznych du:::
żych łapówek za udogodnienia . transportowe
iJ inne.
W związku z tą aferą przevv1dywane
są dalsze aresztowania·

TlUGICZNA

Konst,ant.ynopo-l, 21,7 (aw)
Ze Smytrn.y donoszą: Tltttejszy komeDJdjant
plaeu' w ot{}c.zeni,u grupy wyź&zych ofieerpw pOlvv['acal samochodem ~ Urla dlQ SmylI"ny.
Jatdl8JCY nie UiSłyszeli wezwania do zatr,zymani':?, się ze g/:;r-ony patrolu :":.a.ndarm6w, który woibec

śMIERć ,EWELINY

RELIER.

Bruksela; 21 lipca (aw)
W lesie pod Charlerois Znaleziono zwIo
ki' znanej śpiewaczki belgijSkiej - Eweliny
~~.

Tkw:iący w

tego

żandarmów.

przez
dał salwę

do samochodu.
Skutki były tragiClUle: :Midhat bej, ~w64d·
ture,krej flQty powię.trro.ej i Zeki bej &zef ~ .
6eneralnego zgin.ęli na miejscu"
Wczoraj OObył się uroczysty .~rzeb .~,
fatalnego nieporOZiumieonia..

•

.\V dJniu dlzisiejszym zapadł \\--yrak w spra-

VY".ie przeciwko inżynierom, reprez-eDltującym f:in."n::ty

SiZwedlz;kie, jaik "Alpha l;alvaiF' i ;;·DiBOOlo Separa~
tOll"'. Zp0śr6d OskaT'ŻlOillYcl1 skazani zostali: Skol-

' . ' . __ •

0,",.

lGin 00:6 J.!art '~ego ~; ~~DA~ 5 . . .
Mattwiejew na 1 rok kilkJu innyeh. oskaJrżonreh _
ka.rę Wli.ęzieniaod

2 miesięcy do 6 miesięcy·

1I1Ż.ynjea- B!airscih, Niemiec,:z.oSIbal

..t

Wli-erwa-

niony.

II

ł

ŁAPOWNICTWO.

Moskwa~21

.

pomyłkowo

URLOP,

Moskwa, 21 lipca (aw)
Wobec pog.aIsza.jącego się stałe ' stanu
zdrowia. Cziczerin,a jego ~ u:rlop,\który odr~
czony być· miał do września względn;iepaź::
w.ernika. rozpocznie się już w końcu sierp::
uda- Cziczerin uda. się do jednej z miejsco:::
wości~uracyjnych W pobliżu Frankfur.tu nad
Menemgdz.ie spędzi kilka miesięcy.

ZA

ko.lonji ź~1dlo\vskkh. gm.ie wobec gról,D.ej postaW,
w!OŚeian żydzi nie mogli dokonać z.biorów. '\V ZWił
zku z tern odbyłlo się w Charkowie posied:zenie RAdy K(}mis~rzi Ludowy.c 11 , na które:l1 J ~wodni~
_y Oz'U:ba.r, zaznaczył, że wydarzenia w kolonjach
2ydowskich nabrały charakteru rosowego i tywio'~
wrogie sowietlQlIn korzy~tają z' nich dla przeciwpa:6.
,;twowej agit~eji \Vobec tego uchwalono z\'\TódĆ sit
d rząJdu centralnego ZSSR., ab~- zaprzestai kolonhzaeji ŻYd.owskiej na ukraiuie, a żydJOtm l'.)lnikOm
wyznaczył ziemię na Dalekim \Vscthodl2Jie.
i!iii&

Zastrzeleni
PRZEDSTAWICIEL HANDLO\VY
SOWIETÓW DEFRAUDANTEM.

CZICZERINWEŻMIE

af •••"

I

Pogromy żydów na Ukrainie sowieckiej przybierają eharakter

WŁOCH.

DO

OSLO~ 21-go lipCa (ATB) -

I!if

Państwa

eywilizowane ze
z kate-m

zbytnią oględnością obehoci'lą
i 80W - bandytą.

sio

, Wiedeń 2h7 (tel. wł.)
terytorjum, była to więc jedyna droga, kf6q
Jak donoszą z Berlina, 'rząd niemiecki' można było Belę Kuh.na odstawić do granic;
zgodziJ: się na propozycję :rządu austrjackiego ,sowieckiej. Nie.;ecy zgodziły się na powyż5,Z4
dotyczącą przewiezienia przez ferytorjum RZe
propozycję, chcąc wyrazić swą przyjaźń dla
szy, skazanego przez sąd austrjac:ki na wysie Austrji
dlenie - Beli K,uhna. Wobec tego że Węgry
Bela Kuhn Z9Stanae. przeWIeZIony w
zażądały wydania Beli Kuhna, a Polska nie
dniach najbliższych do Szczecina,' skąd.· s];!e;
zgodziła się przewiezienie jego :przez swoje
cjalny.okręt odwiezie go do granicy~Rosji--

~

ustach knebel oraz

poszar~

pane suknie kobiety dowodziły 7~
śmierć
'śp,ieV\taczkj poprzedziła waIka· Brak' wszyst~
kich noszonych zwykle przez panią Remer
kosztowności zdaje się ś'wiadczyć że morder
stwa dokonano na. tle rabunkowcm,

nawiązać

MOf-KWA, 21,"7 (aw)
Mimlo kilkaikirotnyc:h o.fert sowieckkb 7 oraz
ujawnianej gwał1towlli.e l{)tjalnośt:i wobec Niemiec,
ptO\SlUIlki so~1ieck() - niemieckie n.adal nie . z.ostały
~mllie

wyja.śnd.one.

W.ARSZAWSKA SIEtDA

I

l6he plamy. opalem%Dę USl1wa
:!tilltu dni pod gwarancją,
. . ałtnteczn'OŚĆbem· "
Cena .słoika 2 zł..

Moskwa "próbuje'"

ICJAI HA.

ciągu
"

_. De.' ~ 'W Składde A.ptecanya
H E R HAL. łł, Piotrk6wlka

Dzi!Ś

zebrr-ania

W obrotacb

giełdowego

prywa.'tnYch

l:ie było.

t:Olar

w gotówee

8,88, Rubel zdlv!ty 4,63 i pół. Listy zasooJ\vne

ł1

bez

W zwiąiku z nieustalon
poliltykd ambasador niemiecki w

linją

wyt~

skwie,

BTock-

dOTf-RJantzau, udaje się do Berlina, p e Zł~f.
t!'okładne sprawozdanie z s}''''tucji, oraz Oltrzyma. oooośne instrukcje.
.

aiu.iełe włosy

Wars:zaW2; 21..go ll.ipca

w

dobre stosunki z Berlinem.

0-

bro<tów. Dla aJreji tendencja utrzymana, obroty :małe

Nawet tupa1nie łysi mogą .Ó$.kysltać piękat
.viosy, używając balsamu~ na poro&t włQSÓw. któI'f'
ótpobiega wYP3.~anilU.niszezy łupież.,. usuwa ~
jz rut} głowy i pobudza do tyeia obumarłe eebulW
włosów

pc leca

Skład

ApłG~llftif

I. Pefl'umel'ja

H. ·RiRMAlIN, Plo ~r O.ska
~-

l)

ł

,

f

-

itł=

PRBZYDBNT RłP~ w eDYKt
Dziś irana o ~. 9-ej p. P«et~ent

· zmurńo anie l al a ke

atpll'"

tej Wr.az z małżonką oo.jeehall z· P02l1dnia. f'o PrS-

liydent udał się do Gd:yul

aUfhclllQhji9nl. Rów~

ezeinio odjechali do GU'yni dł'. S)tQwl'9Dski., za$tępc.

lIW..Ua kancelarji cywilnej, podpułk. Fyua,

lawy kontrolowane będą nawet rozmowy
prasowe_

żJl~tępca

~ gabinetu wnjsKowego, rtin:l. lUł'gie1ewk~ adju-

tant osobisty P. Prezyuenta, Ntdca Mi<;b81

Mościcki

i redaktor Skwaroz.yński. Sl.ef kaneelarji

,cywilnej

p. ITez.ydenta dr. Lisiewicz odjechał

wezora.:

Gb

l'f"USł:awy.

11 WYROKóW $lIIEllOI.
MQSKW A, 21,7 {Rps) , ~ łlOWiecki Vi

guma

nilu skazał na ka.r~ śmierei 11 edonków ukraińskie

SQ O!I:1miału powstap.czego atamana 0bInlary. C&ntralny KlOOnitet wykona-Tezy sowietów Odil"W.cił pro-

Śbę skazanych o l.1łaskawienie. Wabec, tegQ

Londyn, 21::7 (ate)
United Ptei8ętlkÓSi ze ..sfer miarodaj:::
l1ycn, że' japt>ńskie ~qpi rządowe usilnie bada::

choćby to miało doprowadzić ,do zerwania
stosunków z Sowietami. Prezydent Tanaka
ją akcję agitator6)v <kO:munistycznych w J~ zapewnił, że zastosuje w. tym kierunku jakponji Pxasie 'jap~ej ,nie wolno o tem pi~ n.t..jenergiczniejsze środki. Wsżystk:ie przect
sać. Tajna Rada p~a wysłała do przed~ stawicielstwa sowieckie znajdują si~ pod ścl
stawicieIi rZt\;d1:1 SQwieddego memorandum w sł:ą kontrolą japońską. Rozciągnięta ma bYt
sprawie rucbu kOD;l~wstycznego w J~ponF' ; czujność tajna nad wsz)Tstldemi rozm9wam~
Jeden ~ ,lniWstr6wOŚwitidczył na Radzie ga~ : prasoweroi.
binetoweJ, ,jena1eźy przeprowadzić w kraju l ~.:i ~
.,

,

wzro-k

PRZED POWROTEM DO ltRAnf
PARYŻ, 21-go li!pca. - Gen."Haller wy~ po'
~alne śniad-anie,

,

~iłPD

ispGj
~tał

;):

"

dek. Przypuszczenie, ze bankieT chciał gdzieś
się ukryć nie znajduje wiary- Pogłoska o ~
,cieczce z młodą dziewczyną, córką belgradz
kiego bankiera Risticza się nie spra)Vdziła,
gdyż dziewczyna ta znaJduje się w dalszym
ciągu w zaldadzie dla' chorYch umysłowo,
gdzie przedtem przebywała. Załoga rybacka.,
która. znalazła zwłoki Loevensteina nie wiedziała wcale, że dokonała straszliwego 0dkrycia. Rybak, który wyłoWił 'z morza p<P
szarpanego trupa nie slysz:ał wcale ozniknit?
ciu bankiera Loevenstema ponieważ wcale
nie umie' czytać.

21 lipca '(ate)'
Wobec coraz silniejszych podejrzeń, że

Marin, ambasadvr Noulens, gen.: Archinard, sekrętą.rz

Loevenstein umarł śmiercią nie naturalną lO;:
dzina zmarłego bankiera zarządziła obdukcję
1;}~1l kmnbattantów wllosktch i szeregu inny;e:h·~...
zwłok, które jak wUidomo znaleziono w mo:.:
~i, które podejmowały wJlCtecikę byłych tołnie
'rzu poszarpane. Sekcja miala się odbyć dziś
rzy armji pols!i;iej we Francji w c.zasie jej p,~ rano o godz- ~j min. 30. Poczem ciało Loo:.:
W~~&
vensteina.będzi.e przew:iezione do Brukseli.
DokoĄaDia, sekcji zwłók zażądały rówmeż
PO:UR OKRł!TU.
, władze sądów~Etran,cusłrie. Mają być zbadane
BERLIN, 21-go lipca, (ATE) W; pordeWnętrznOOci~: gdyź iStmeją poszlaki, iż ban;:
h3mhurskim spłoDĄł dosZC2ętnie angielski okręt kięr ,pyl otruty z~ wszedł do samolotu.
Rady Miejskiej PinQt, przedst.a.wiciele

motorrvwy "Rabi CastleH ,

terpentyną.
InnOŚci

PO'U<x

F~14

nałado,\Y3.uy·

tr'W.ał całą

nOlC.

bj'-

~w~: i

s. ,
LoBSnstBioa.
: :.....

oiru\y, a potem utonąŁ

Paryż.

na którem obecni l1Yli minister

J

7

i1

śmiere.i wy konano.

~

~nergiczną akcję celem zatamowania agitacji

~odzłna ~$go potłUmo

wszystko

pi"zyr::

O~ ~;ą} ~'# ~~;m~~ tu ó nieszczęśliwy wypa'-

8,000 ton.

zm

u stanu.

łfowy dyk~oEglptu rozpoczął od zadławieai&

prasy..

\

:;e wszystkich cementowni polskich W8g0D.O~
i becitkowo ze 61daclu

pO eenach fabrycznych
połe~a

•

I

Konsiantynovv8k~

-ka
99

tel. 15-60, 11-88

~::ieł'iUnku.

~ył mu 00 na.stęplłle:

dlm.ć pQ]itykę ~ jaką r.ząd

nie

obecnIe stosuje,

przedsił~.''\Wią.W6XY jedn<:eześnie ooJ:.>owiednieh

kroków

celem nt~uz.enia, aby ~a pnygotowała ro
kosz pneclwko rządowi. Podc:zaB ostatniego rygodnilI. prasa' por~ucUa wszelkie W1ględy i naduqwala swej '~. Według praw agj~ nier1a

~mntny

n~l~""l;r~~zki naszego wy
robu przy kupnie takowych wyra.
źnie ak.c~·nto\vać i żądać tylko
ORYGINALNYCH proszków 2
•"Kagutkiem" znanych od lat trzy
dziestu.

koniec sanooyjneg o

J

hasła.
8

"

'J.

Mahmud pasza mówił, że nie Chce prze..
pr&sie w p.r.ząproWJad?.eItiu twórczej kryt,.
ki, chce tylko przes,zkodlzić, źooy prasa występo.wa
j~ przeciwko ł'ząm:'fvd.
Właśnie
prasa roo.p{}~zęla.
kampa.nj~ nawołującą dla nieplacenia podatków~
Korespondent za.uw3Żył, że Maihmud Pasza. \vobec
:ego mOlże być u~-ażany ta tyrana i c1ykta.tol"'l.. na
\:0 on odpowiedlzial, że
nic' ;ędzie tyl'Mleffi, !l zapewne również nie będzie dyktatorem. M{)CŻe tylIto
Uyktatorem d()~·nnym. On nie a!lce do~ie§Ć kra
j 0'\\1 jakie korzyści wypłyną z posia.clla.nda dJoIbrega
I'z.ąim. Mahmud ~ nie
przeproWadzi żadtnycb
zmian zanim icl1 nie m.twierdtzi parlament..

oot.re ś.ł"Odki celem przepro~~ B&WbCji W administraeji i życiu ua.rOOowam,. ~ m~ zam..ierza stooować środków represyjnY'C'hł~ w~ swoich p.rzeciwników,
o ile sami
go ,do ~
zmuszą. Zawies~enie 8\l-'łObody prasy
był<) lrQn1~tcią. ByłO
nonsensem pr-zeprowa-

me

2611-

f

::.zkadzać

~ zastosował

firma

Di

m,

spooobu ją od teg , powstmymać. Rząd' zatem ID(
zamiar przeprowadzić zmilwnę' prSiwodawstwa W tYIF

LONDl"N, 21,7 (ałe)
z Aleksa.ndrJl dvllO.
łe;~ ministr6w egipd1.t.:1. Mahmua. Pas=.a
':~ ~pQndent ; T1lnesa

•

•

I

~"

1./ .

Powiększą li0lbę'partyjnyeh dziwolągów, powstałyeh od obwij)

przewrotu majowego•
\Varszawa, 21 lipca
Jedno z pism sanacyjnych zapo'wiada
utworzen~e w niedługim czasie nowego ugru~
powaniB politycznego~ kt6re lniałoby po\\'sh'!.~
Z grupy ,~bardzo wpływowych członków P.
P.S.'W111Z ,,2 częścią dawnych członkó\v P.P.
S. i ruesocja}istycznymi robotnikami"· Stron~
nktwo to ma. przyjąć WU\vę »narodowo;:socj~l
u

~cznego".

· .
ł
Cel e\ventuamego za.łoitenia nawej gru ,
;)y politycznej przeziera jasn.o z zapowied:D
tego dziennika, iż ,j.>artja. ta ma wsp6łc:lzia&
łać z rządem marszałka Piłsudskiego".
Zaczęło się podobno od ~?; P"'
tyjnictwem i rozproszk:Qwa,niem
~
nierem! Tak sły:szeliśmy.

-000-

p. ministt8

moścj

kładk V\

skie o.

lód kiej Kasie Ohorych.

bo

śmieECi

· wsk-lego.
s,\, p. S
umIe
Da

Na'jpOWaZnieJs~ą

bodaj zdobyczą pro::
~ Rzeczypospolitej polskiej są Kasy
~ które,.' nicltety"
,

GORSZE SPUSTOSZENIA ROBIĄ
WŚRÓD BIEDNEJ LUDNOŚCI NIŻ
NIEJEDNA POWAżNA EPIDEMJĄ.
Istnienie'Kas Chorych., w tej formie
/N

.1

jakiej one do dziŚ dnia istnieją jest

SKANDALEM, . - URĄGAJĄCYM. NAJ~
PRYMITYWNIEJSZYM. POJĘCIOM.. NIE~
iTYLKO LECZNICTWA - ALE WRĘCZ
ZAPRZECZENIEM. ELEMENTARNYCH
ZASAD LOGIKI I ROZUMU.

Tam, gdzie

mógłby niespożyte

~u dać jeden

.~zny człowiek' - utworzono sowiookie
rady, ~dzą.oo bez-myślnde K.asami Chorych,
•któi-yclt głównym zadaniem jest dzisiaj ho::
}dowlS. czerwonych bakcylów' partyjnych i
;innydlchorobotwórczych gonokoków, celem
:radyka.łnego
powstrz-ymania...naturalnego
; prży.rostu 1udnoSc.i.
,
t ~
. ~
Ka.sruni .Chorych rządzą różne· czerwo

!oosk:ore kacyki których

jedyną

kwalifikacją

do PPS~, do kahału lub
Ido korn.nn.istów~ a pierwszym zadanienl są 'PO
ł'dlrQze zagranicę· na kOSZlf: ubezpieczonych.
Uedną z gorzej prowadzonych na ca;::
tym łeremie Rzeczypospolitej Kas tego ~
~ju jest łódzka. Kasa Chorych, gdzie ho~

:jest

przynależność

~dallne

wp.roIststoounki

me

znajdują od~

,.powiedn.iego OŚwietlenia, bo niemal kawy
'~ w Lodzi umilała wspomnianą Instytu

i.,

m.ilczenia.
j~ nie przebrzmiały echa
hIt: ~go urzędnfk:a Gazowni
mlusićdo

~j,

J8:kim

'śmierci

.Miej~

był mewą~

lo p. SUMIEWSKI, KTóRY

wiek niemający gorączki - jest kompletnie
zdrów, choćby mu obcięto obie
nogi, lub
za chwilę miała go trafić apopleksja.
Nieszczęsną pacjentkę

WŁÓCZONO OKRĄGŁY ROK pO RóŻ::

NYCH LECZNICACH KASY cHORYcH
i na podstawie wyż. 'wspomnianej 1l0'wo-od::
krytej zasady
UWAŻANO JĄ WSZĘDZIE NIEMAh

ZA ZDOLNĄ DO PRACY
iż ZDÓg leje się jej materja czy
też jakiś jeszcze gorszy płyn, co może każdy

- mimo
sam

usłUgi

jedyny, zdolny i

WYNIóSŁ SIĘ

NA TAMTEN ŚWIAT, ZARAZ BEZPO::
śREDNIO PO ODDANID SIĘ POD

z

naocznie

BilCtwa ale oowet na;jelemenltlan1iej&Zych zac:
'sad etyki w wspomnianej Kaf!e~
Diilę!łd nieumiejętnemu

.~ ar.

zastrzykowi

Eew. - artystka "Gongu"p. Kw.
'Cbornje .~o już drugi tydzien.
:Ale ~ epopeję mamy do za~
t'lOtOwania poniZej;..
,
Niejaka Murawa Ann-a, robotnica fa::

stwierdzić.

Według nomenklatury p.p.doktoró\v
Kasy Chorych jest to zwyczajny... tłuszcz.

Szkoda, ....że

mają

kata.r.
Jednakowoż choroba, nie chciała się
poddać pytyjskim
orzsczeniom areopagu
mędrców z Kasy . Chorych i robiła wprost
przerażające postępy·

Chora musiała się udać do lekarzy
prywatnych za swoje. pieni,ądze i ,(lto orze::
czetNa niektórych:

l.
Dr. Ma;ibauI}l-Marzyń.ski Piotrkow~
sb 15 ~ orzekł, że Mura.wa JEST CIĘzKO

-

Skazanie

ście dr. Tomasz. wydała analogiczne orzecze

nie.

Nie mając - środków na leczenieMurawę w ten sposób skazano
BEZAPE=
LACYJNIE NA ŚMI;ERĆ NAJGORSZĄ

BO

POWOLNĄ.

.

t

.
Jeszcze jeden fakt z świata lekarskiego
Łodzi wkraczający 'tV dziedzinę humorystyki.
Wspomniana l\lurawa, dostała się ,,~zię
ki'~ swej chorobie jakimś cudem do szpItala
miejskiego na ul. Drewnowską. - Tam p:zez
8 dni, wyraźnie OSieiTI dni - lei.ala - pIes z '
kulawą nogą do niej nie' przyszedt
Na 8-my dzień, przyszedł dr. R. W '
tow. kilktr lekarzy i nie badając chorej zawo '
ł~:

~

- Do roboty, do roboty~ nie wylegi~
się w· szpitalu. )
N a.stępnego dnia chorą ze szpitala wy-;

wać

lano.

Ponieważ chorej A. Murawie

mów1O=

dr. R. jest wielkim specjalistą w SWO~
im zawodzie udała się ona do jego prywatne
go mieszkania o poradę.
Po zbadaniu,. które odbyło się \V ob~
cności niejakiego A. Szymczaka um. na. ul.
Rzgowskiej Nr. ·73, dr. R.uznal stan chorej

no,

~e

<

za wymagający ~atychmiastowej
kuracji i
wydal następująt.~ ś,via'Ciectwo, które in
klimkę.
extenSQ przytaczamy:
II.
Dr. Bitner Gdańska 108 stwieitdził
U p. l\tlurawy, st"ierdzam: ka~lenie
u chorej' chorobę kobiecą," kamienie żółciowe,: żółciowe i chorobę urynową.
płucną chorobę i zalecił NATYCłL1\iIASTO
Podpisano: dr. R.
W Ą ENERGICZNĄ KURACJĘ·
Tego rodzaju' fakty niewątpliwie nie
Egz. akuszerka N. Koperska zam. wzbudzą "wśród szerdkiego ogóll,l zaufania do
na Szosie Pabjanickjej po zbadaniu cho:: p~p.' lekarzy łódzkich i czas był by najwyż$
rej, wystav.iła jej następujące świadectwo szy żeby' świat lekarski 'tve wJasnym, dobrze
(które przedłożymy na każde ,żądanie).
'zrozumianym interesie - zechciał mocno
"Po zbadaniu p. Anny Murawy, za:: zareagować na objawy podObnego rodzaju, a
świadc·zam,· że ma. ona MACICE PRZE::: nie jak dotąd - chował prawdę pod korcem.
Bo co. o takich faktach ma sądzić puhłi
SUNIĘTĄ NA LEWĄ STRONĘ NA
czność
niech odpowiedzą sobie sami p.p. l~
KRZYŻ PACIERZOWY, i BOLESNE:

CHORA i musinwtychmiast

udać

się .na

In.

GRUCZOŁY PRZY BADANIU.
:To mogla poznąć zwykła akuszerka -

OPiEKĘ

KASY CHORYCH,
a. .~ W redakcji naszej nagromadziło się ca:::
}y szereg nowychta1."tów, 'które świadczą
dÓbltnie o :rozkładZlie i zaniku nietylko lecz::

"Próby'~
medyczne n.·a artystce z "Gongn"
,
śmierć ubezpieczoneJ.-

cały

areopag medyków z Kasy Chorych - u::
za zdrowilr
IV.
Dr· Mierzyl1ski, po gruntownemzba

znal

ją

daDliu znalazł CIĘŻKI STAN ZDROWIA
SKUTKIEM POWAżNEJ CHOROBY KO;:
BIECEJ, pOtrzebę 'operacji ocaz kamienie żół
ciowe.

v.

Dr. M:a:rx, po gruntownem z'OadalDliu

:wystawił

chorej następujące świadectwo:
p. Anna Murawa z powodu r e t rj~ ~
f o s i t i s u t e :r i f i x, kW'aJifiku

karze.

W państwie Eskulapa w Łodzi, panuje
od dłuższego czasu bardzo niezdrowa atJno:,
sfera i należałoby wreszcie kres położyć tym
małomiasteczkowym intrygom i ,,stoSunecZIł
kom".
, U l
Kasa Chorych w Kielcach została jut
zdemolowaną, a 'kierownicy pobici
Czy Łódź ma być t~ź wldownaą tego
rodzaju zajść?
My trzyn1amy rękę na pulsie życia,
<

,

wśród ludności i możemy śmiało twierdzi'Ć,
że dziś Kasa Chorych wywołuje w szerokich
masach ludności tylko wstręt i nienawiść.
Jeżeli - miało to być zadaniem Kasy - to

bryki T. śtcigel'ta, Zlamieszkala na ul. Kiób
klej pod~. 9, rok temu cięzko zaniemogła.
je się na. oddział kobiecy dla v e u t r e
P'01llimo tego, iż objawy tej choroby
może sobie powinszować, iź cel osiągnęła w
f i x a. t i s.
'Hyły bardzo poważne i nilepok()j~ce (piecze:::
supełności.
Me w ~u, ~ 'uryny,
bóle w ;
[Tlómaczone na polski: doktór Marks
Czas już najwyższy przestaĆ uważać Ucł
~,bOle w nerkach i t. d.),
doktorzy stwierdza odchylenie macicy].
bezpieczonych za dojne bydło i ma.terjał do
Kasy ChOrych dr. L., dr. Szep., dr~ kobieta
w;iwisekcji dla różnych zapoznanych SzajgeNieszczęśliwa wszędzie znajdowała. wIn
Dw-cb~ dr. s.cJUtprro i wielu innych orze::
ściwą ocenę swych dolegliwości, tylko w ców z Pipidówki lub Kiernozi, czas najwyź
Hi, pi'.rewaZl1iie hez badunJa że jest onazu~ Kasie Chorych~ powtarzano jej stereotYpowo szy zawrócić,; tej drogi nawet na ...pięć mi',pełnie zdrową - Jlani jest zd:rown -bo niema go~ nut przed dwunastą, która w Kiel'cach ....już.
~ NmLYu\ GORĄCZKL
rączki. Chora była przedstawioną
nawet zdążyła wybić
trlr. Je.
przed areopag lekarski HKasy ChorychH ZViU
,
~,;rle ie. "Q.~Lyt przynosi do~
ny !'J<omisją lel\"aTską". która przez usta zna
. ~~ K~ ~eh -- widocznie bowiem
nett,., 2rc~zt~ ~kądinąd Ieka.t"U w ~ m.ie
'w,~<·~ ~ ~~~.. di9~tvkl~ ~n..
1
/I"

Listy z Ntt'Iuleti
I

Gorąco i duszno - W ta~~l3tlnosferze
ctll~a,je - t ociesznekońekiedemonstr
h.OmUDlSci i socjaliścf ~ wwalee'o bu

, ..~iril1ś\t{)

polityce, bawi~ gotyllt.
nfezllaczn~'~. :~#.ilku,rtuazyjnej .przyjaźni,~ ..

ękobiet<. ~~;)~~'emożliwe ekstrawagancje:.
,<~erlki:jęą~eżę, 'dale~oll

"niemoiliwycą"-

(I or8,pondaBlłę~;~~ł;a$,DB ",~ROZWG~~),
~

~

-"[ t;

1-.

Ber1tn,lipiee 1928 roku.
niściw irop.icznej. ~0 ~atakulą tIa~"~O\vQtńie C0yła powtórnie i wszyscy aktorzY przy '~~p."
słońce grzeje, jakby 'po- coooenny.c.h ka;Bieli:'i'W;,)'';~''anie' ołÓwka~ką,l"ll).,ino,- " niamenG-te za.ctlOWo!onej,pu.b1icznQści' "PoWędiojt~
wetowac ohciało 'stł'aty ,ubiE}głych 'miesięcy" 'w wegJl}. d.o~shn P~a§agj'}f1ąlistyczna ni~',~$~~Qd'Zl 0- ł1lat k~iiS~rjat. BYłaradość,,,,jUb~P'.i, ::: . ,.~~
kit6rych na z:bytnie ciepło uakarżać się nie m~· ezyrwikieodpowied:~riwęka1;lljejak 'P;O,buriJi(jSku cja! "Nlemotliwi" zapłacili niezn,aiC'ZIl8c ~ą i WODa było. Zosfałtowych chodJtiików hije omd1ewałąźyją t()wa~ySlZki'zkomuniaty,o~ego :rli.ju ., Y( Bobac tej~klaIDY ID'Y:Ś1ą o'wynajęciu 'nowego 'lct<
ce gorąco, wszędzie jest d,'US~IiQ, a znikąd anLtro.. sjtsowdecklej. DyskUSjfl,' ,j~t 'wesola~<!hfiiujo w
kalu,
.
"""
~~ :
chę . orzeźvYiajf\!cego , chłodu. .Gzyz ' d!z.iwlć ruileży, .::nę, 'draStyczne momenty, a to najb.al"CLzi(~1 dQSoZ1 .Ber' Pozosta:j-ą' jeszcze "sensacyjne'" 'odWi~nYr'
że w tak dlllSznej a.tmos.ferze nikt Dle chce sty., ~:liń;ezYków.·'
\\{ ~asie)~~:~ prawdę pól Berlina wyj~Iial..
'3Z1ee () POli-ty,ce f politycznyoh ~ach. , Na-w- Gt '
Ailibo inny' I101d.zaj' ;'J~ensacj.i" wywo~jąceltnie W#,dpasy; ~'niemniej liczna: li~a 'gośói, ';z zza..
przyjaz,d ncrwe.go posla polskiego do BerliIl~ I>.· ogólne za1)owolenie,.W. joanne} 'z knajp na, :Sahlwe- ' graniq.y pr,z,y])ywa na· od!wiedziny dO -: Ber:1~
, Knolla i jego' pierw8ZY' występ U Pre~j11denta ~~
~inexstr&sse ulokow~, 'Się,' kabaret ~od~'nBtów,' Nie brak ~Ywiście wizyt .'Ulycll. ,gwia0!l elf
szy, oraz, sensacyjne na pokojową nutę ',pofo~e~
oehrzconyoo nazwą>;,~~e;ni()Ż1iwfrści"",\ĄktoF~tią- ~l'aal-q (~iljana, Gd\Sh) , orazln~y\ch, mni~j ~\U-b.'~ił'
nia z ,Pol,ską nastrojone p1rzeIhÓwienie' Fn~'~~l1Jjł~" 'l.ywają się ; ;NieIrl:Qti:l!:i~.i~;': '(Die tTnmOgiicl1~).
rej znan)noo ·wielk.o&ci. "SensacYlni'~ góśC:ie są' ()"!
go wobe,c P:'Kn911a, przechodzą 'w takiej' 'a~ii,ł~~~. f:ecną zasadniczą tej ~ grupy tro perwersja i.l!~fc!
c~ście, 6biegam' in'a 'Wdym' 'klr~u"pokaitije
bez .wrażenia. E:t6wy w t.aktiIlgO.rąCU bythł::J~' grWf}a. Ale Berli~' t~·~~\wi. ,i ,,niemoźliwi"mąj~ ,"ilIIi $ię' ~~wielk,Qść BelI'liila f 'jeg1C1 rumeryk~te.t~
lity~' wywody;..
j.>
: l,la,ogół
~ale, d;lltes c," !fW0ruzenie: A.lJiS.ci o&taJtnio po. •• Liljana Gish' Odpo"\\iedziała jednalckiUru 'tui..
Senność i ospałoŚĆ snuj'e śię,"pe llli\Cac.hJBe:r~ P91ieja st~e!J."'~~;tł2~~)~'!lO;k:al '"nfemoż-liwyo1l" wyka- tan-ÓlZływym, że Berlin j'est D1l'Pra-"y:>d0i~t' ,;.m,~ły:i..
'UnamimO' o1brrLymiegoruóbu, 'i "am'frYka!J.S'Kliego
~uje HlCZnej~'1~:~<~."'~udowie i W1~ tego dialsze wogóle" , ałe ... do Ameł'Yki :/~~eazc~ .,d~~ko:: Qł
tsDJpa". Wszyscy to GZuj41W:~na~~il:l tyl~przedl&tawieniłk":w::i~,,1;Qkaau z<ostaily zalbrollliotne:
śW1$dJclzenie tJobył-o OO:6ywiści~'bar~ b.0'1~... ~.
Jest li;pie;c.. ~ Ogrulste

,d'

.""

ko, pra.~ilwe. sensacje mpg4 l;wyviQlać ja1d~"~"
:wsze zainteresowani<8~ Ty1k~,~e~j~I Nl~ f. 1>,01\tyh . .A więc ealy Berliń 'um ej '~,ej~ "Śi~· 'Da',

~at"k~L~tr~~·i~\,,~,On~j~.Pl~

Przed'

~O~aQl~'3ll&kalem

s~

zgromaid!ziH

le~* t.~r(Lrł~_W~j~ldQlliQ!iJtę, zaimprowifowaIi
n~' niej~ ~~ą",s,c-&~~~~ -f 6hcieli odlbyć ~diSta

go

:P~d~;~~nl~h~~).OĆ2.!WiŚCie P~liCj;'Wkx:o-,

ulieami' g\lówneg{)Lcen.~ .. B:ę.rliną.,;

,~

me. ,,Protęstl!:j~yprz~ci.w~,; l;!1~~,c)i(l)in}aJU1~tJ' ':J
ny' transp8Ir'ent~
1<00 i~t nał'tań.ś~YJP.:
,Wo'",
",
,".,i.' >{,;~J'{~\~;;j,.,

~t

~ :', ' '
'D. ł'oz.
J;.,:1 ~

\

LQD&WEi' ,Nm WOLI ROZBITKÓW} '~.lTAL.n'('~ ,

'DZii~Wliki S!ZlWoo~ie, zamiesrllCzaj~
~~óły W!ywed6w

-c_,

dJalsze

,'o

po.r.' If,uhcY3QTga o jego

pOiby-

budząc wsZJędzie poruszenie t,~u>~:e'~~Clchy;."Qto

:więc tylko;,~,taka"

je~t'·wstamet~razB.er

sens;c:j.a

p~ć:~.~_
BezjVlra:źeIllia pl'IZ,oohodlzi DaJtooniast
,,
_ .....,(ć o likwidac)'i
zn,_."ameg'o.,,~i,sma berli-ń~,~·~ęgu
~
,"
."
,

lin

"

Tagliche Rund,sc.11au". (Jedynie,f",olacy
powi~aI4,<:~~n'
"

rakit z wiekszą radlośeląl albowiem 11łlyl wi~ó~.·j:}l~$e.:

(;.i.ijt'l'\i{Ś].'Ód ~włtków "I~ljt":na '~e lodJowej~

i

uikaa-ał:

~ ~,':"

.·.~:~t':,c"/>tf!:"~~

~ NajstralSzniejsze / ,mękI pr~~echod~i~
•

a,

pow dlu braktu .ognia. Gdy ZłOOtaly śpalóne "lęSt1Jtkt
li lioirt{" IlliMi:knsjonowani
doro~a~.zcę
nl8.
'l~l~~~.
~
P1rW7e.z"
,12
dn·
l' ~",,'\;-,i.... ~ ','n·a 'J~'-zel' o·rloweJ'
,
k
,1~' k ontrolnej, getr Nobile poświęcił
' .
',
"
""
. ,~
.1:''''"",1'1><.... '
ĄI-, 'li
me; a.1J'l!Ily,
na' spal~9;'p.ie
barwnych "tablicach, . wfeo7iiony."0łi . iW 'polf?h~ie. ..'. "..
r
"SPaletn;·ani T3JZU,gdyz w kilka minut' p0< zaśnięa;par3it i materjał fotografiClZny j~i mial' iłi-.s~
DernlOnstlr&ndh31wili pr:z.eż .'~ . '~~ ·1J,lli.ee Beu:łina,
ciubudmiłem się n3Jt~tast w przekona;niU, że Spał<>ny 2'JOStał naJwet mund!ur wojskowyg;eIl. N~

l

Da,;wyg~~~sa.W1 , ~odkl,~m łokonnoC~i",kr~i~r"

I

~'i ~~~t:Wie~ia wak'a~jn,ę.

','1>1'

cl~oniętepr.ze,z . snne~J:aDe.~· 'to~te:.;:l ;~Q,,"~~': ;:~

~1'W"ł·ł głó

:sę,rllina.
"

==;:?~~;~~~~c.i. ~na ,

cit\,gnęla

000' zatem

1

))<>il"Wąlmnie; pr~ wooy.Miękki śnieg topniał nie-

wciąż

,',:t:,ta;nni'e i <hl&tego mieH&my

bilego:

mokire ,whra-

nia., którewl oza.s.ia. pnzymrqZJków zamal"'z,~y.
Viglieici opowiadal mi o dz.Lwnem zdwme-

.

- niu. <;}dy Dla dll"ugi
cWeń po' katastro!fie
pro f.
'ifalm'Yree',
n ~.oa.
;""'ibl'ł,
Il'l',""d,j,i"l'''''d'li a
.'il.
~"O
,
.~ ... '. <7
pp l al'nego ok'a:za1,A
~v
UJ.

był zapas
cOdJz.ienm'e

najwięks.zym ska~hem

.
J:lQiZbi;tkÓw

ooe'kolady,gen. Nobile ustą.now,ił, ;żę'l
będzie Wj11dawana podwójna pOrcj~' 'cŻ~< .

,

: ł~0I1a.dytemu) kitlo hęd~ie się najlepiej i naJ,c1z1~i!:
r.'
h
Ć Najcz~Ś·ciej Ottrzymyw'ał
'
. ' ..
DjleJ
ZlaIco'\vywa.
czek.ola:;';

dę prof: Trojani,który cały ąwó wolny '~' po-Zfi
eiw Polsce jThruz.ą-cy). BezwraJren.ia.:pI"zech~t.r>- . gazet i kawnilek sukna. Stwierdwno, ze byty to
obo-wi8,izkami kucharza, nie, bac:ząc, na ·ciA8łe nie:wnież przemianowanie wiew ,utt.p b~,.·.li:Bńkjdl:rh~~o, l\au'a~kl'
w'l'~j
.:.jtKl·~h gazet, aSukl",(} .. pD,nhoi1zilo -..ó'w' 'Y\,i'rt •~eZiJl'le.cz.ens
•
• t
"
" pO'swlęcał
;.
'1
wo S'IUlerm
się. badaniom pro
te przemianowantę to ma~powa,me zn~e:ze~i~pe:t7 ,t;I.talji". tzdar.w.nia tego całkowicie ni'e wy jaś- mieniowania.
'lityczne". Oto: do tej pory . sze:r:e,S-, ~.c ,~e.rli;nalii{}rio, a
pnzypuszlC'zalnie stalo się także w pier-Wszyscy prawie rowitkowie cierpieli
nosiło nazwy pOChodzuee z CIŻ3lSÓW zWy:CięstWą.Prus wS!Zą noc po ka.tastrofie niedźwiedź dostał się (to
dlZiwną t!hO'robę~ p<?,legaj~C'ą na na.głych a.taka-cl~
nad Austrją w roku 1863. Na2lWy :ty'cn:urrcp-ocho
namllQitu, Przyi}usz,QZalnegowi;nowajcę. t: znaczy
spazmu i ŚIllliechu, pomt6rych naatępowal stan. Zł.
dJz.qce częstokroć od nazwisk\y~,W:i, miejscoWO~,ier,źa:rutaVi~gd, ktbry w i.~m czasie trzymał straż pełnego ·zniOO7Aulenia.
ści w ktÓtrycl1 Austrjacy ponieŚli ·.dotkliwą klęgp rawdop o:dÓ\bnie zasnął, gen. Nobile bM'diw ostro
kęp były baroZłO nilIemi1e dla AuStryjaków. D'1ŻSia.j
••mH. . . .BRi.~·~
.
. .a2. . . .~~EB~'~·~·~·~
••••••~. . . . . . . . . . . . . . . .mM..... «r·~........................~
Z~MY.
aJ' ..,. ,dlzi,··'śo
Sl'ę~
S}'iIu&cja zmieniła
_- P\..ql'8Y
~
"'!O
.'
pr.zyjaźil Austl'ji, alrt.ualn a jest kwest ja p'rzył~Z.e
"

' ,

,

,

•

,,;lę, że w w*,ęH'znośdachje~ znajdują się kawałki

' ,

PonieWali

'-,

H

,.L,'

...

L

...........'"

n.

Q ,

I.

Dlia Amstrji do

'Niemiec, a więc

wmyśl

zm.~

Z~Jszko

CJ aniewicz

żeni sił:;

demizowanej, deWitzy. "Prusak Austrjak dwa Na~ .
z 1S-LETNIĄ AMERYKA$SKĄ AXroRKĄ.
tan1d.::trzeb a dać· dowooy przyjaźni 'j usunąć
drażliwe \-y'Spomnienia... To s~ jednak ,; względy
Przed łkilku laty wywolała sensację WiadoAnną S.tRlrk, kt6ra
'polityczne" - a takie - jak to już . P?dkreSłił~m
mość, że slym.jly
atleta Władysław ZbyslZko.;Cyga- a-dwa.y.
_ interesują ogól Berlina W ciasie' kanik\lłyle w
niewicz wni6s~ł przeciwko swej mal2Jooce skargę
tniej ba'l"dlZIO ,niewiele.
ro.zwod.ową Zl powodu zlego traktowania. Energiczwkz .ak aże się przez.<>rntej:sz.ym: r. stwiel-da.i, c:.Ly' .i;"
Natomiast interesujące Elą i wiele wy\vołul'~ta, choć
wzrostem niewielka niewiasta swego gu przyszła ' ma1żonka nie .2Jdtra.dża ~o&c."1de
Iłą śmiechu wystąpienia
komunistyc.zm'l
"Ro-the
.,.
..
'"
Fahne", które 7. :okazji objęcia przs7. ~o{'jfl:Iistów
męża - siłacza:~ biła i maltretowała.
naiwy.t gwal'to.wnyClh ~ezyn6w.:.
ną.dów w Niemczech, dajeżon~m nmvych dygniPrzy:k:r~ 'doświadczenia z vierws.z.ą iJOuą nie
Cllooiat preedl ~ w8Zy8'łkie~· ,.,.
tarzy socjalistycznych liczne złośJft'e wskl,tzówl
zniechęciły Sil\lać Zbys,zka do' małżeństwa, ho jak
da,ją si-ę uoehbieniem łag~ i ~: II 40ki. jak 7.yć mu&t;.ą "bur-tuazyjne damy" pnzy boku
. się obecnie dO~"'tad'lljemy, :tenisię w nŚojbli0slz.ym
priertl po ,Mubie ~~ ~ ~::r,.
, . \"Ikieh mężóW stanu. - ZI!o.sHwnśt1 ~,Rotłre / Fa..
r:'I.~ Z W4X1fł
n~\:t'W'k'l',
a.m:tr\!,}-ot~i\
18-letnil\
l, rw" pOSUWA się
nawet do, atakÓW na Ż{lf!ę 0~

~

becnegO' kanclerza

Mtillcr -

FranJ\:cna. która kO:IIW

--:0.---

•

i[~· JDn

l. tli

I
w tyM ~ooh

'~ ~~ wy~adek.

w ostatniej chwili przed

~

:N"la

~ PflC~

w;paoo

,~ ud.ają.ea si~

mWszkame.
'~\S~~1li.

Gw.ałJt, bo

i . . letme

~

na 'wieś~

kond/uktOlr

m.p

J'ez.ws Marja! M~u,

mszedaje

dzie(!i1 Basiu, pil-

.~ ~i•• GcWież ten Bekas ucieka'?'7' Z<>6iu, tll"zy;
i DJ8j ; psa, bot głuPie byd/lę wpadnie pOd. p~.
·~sta ~la glow~:

Konduktor wzy;wa

(jO', ,:'paśpioohn.
~

•

(4

ITędizej" proszę pamt~ bo l'lUSzamy.

-

,

scenka rodlzajQ-wa• Mat~
'h.;~ ety.ła, burakowa natwamy, papa zady:'szaR'Y z me.p~mnym ni~ wlZiI'ioiIciem, tłumoki

Z pościelą., łrosąe, vv1Błitik:i, pudelka, Basia (tłumok z
ililuełmi) siłnie' !Zirytowana, jOOen

,m.ec, ~,9, innemli

1ru.nd.el

miesw..

:rasami i k:iJkoro dJzi eci.

Wmy.s.cypomagają prtZiY wsiadaniu

'~~r-a nie

pr.z.yjechać 5 min'U!t

mogla

~cz.y konc1Uktor i

f"'~
, '~,~.

r-ownic,
W1CZ.eŚniej.

Wioa:a

tragarz

d!Zieci, walizki.

Bekas

tłumoki,

pcha

po Kołei kosze, -

~j.e j~ip;goŚ ,pasażera

na

W związku z ogłoszeniem amnestji i
zwołnieniem z więziell poważnej ilości wszel::
kiego rDdzaju przestępCÓ\V, stala się wielce
aktualną sprawa zatrudnienia
bodaj części
tych ludzi. Jest rzeczą nieulegającą wątpliwo
ści, iż niekażdy z odsiadujących karę
wię::
ziema jest bezwarunkowo "urodzonYll1 zbrod
niarzem". Życie z jego
skonlptikowanenli
warunkami i okolicznościami shvarza rów~
nież przypadKowych przestępców,
których
niekiedy tylko zbieg fatalnych okoliczności,
Lub konieczność skieri>wała na. złą drogę.
Ludzi tych nie zdeprawuje nawet wię
§C

żienie, będące doskonałą szkołą

w~~ się, miła

".:.. '~ l.'!USIZa

w~ Z3hran(S...;

Papa, .batiskiapopJJeika,jti (me

zdąZ;y'ł się

piwa

~itć ,~ sta1c:j.i) ~Y;, '~' i res-Zltę. KQndJuk!torr
~,d!vwi~YJIh nśmiecth~ ~gą.
- No - bag~u 11 sztuk:: zgadlza
;~e... Dzi~tek

Do-

sie<1md!o!ro,.,

,.1ał1tosiedlmioro-? CO' pan gada? Mann tył

_pięciOro:

Si~ vw;.ię.to z peronu:

-

ltew1z.ja:
Isrotni.e -

siedmdQl'o: WepohaIrlo ckvoje dlzie

~" cudJzyoo, gap.i~ylCh się

mi~,~-e o rok

na peronie: Jedno

3-1e-

s~ze: Niańka gdzieś odeSlZiła:

nm~i nie :prrottestow.ały: Zajęte są Bekasem.

Z ~j

statcj~ teieitVlle'ln

dano

znać,

,~~"w~ ·:begażu

weu;>cl1>aW> omyłkowo dMroje dzie~i. ' ~ 'ni-at&:a 's~1a: flirt ,z rfJrag3J!"zetn . i

~OIbia:.a ~

-

Byiły

dzi pragnie za wszelką cen~ znaleźC ~
i tym sposobenl \ve jść na uczchvą drogę.
" \V związku ze zwolnieniem
obecnie
więk:szej liczby osób z więzień w
Łodzi"
kwest ja wynalezienia zajęcia dla chcących
praco\va,ć jest sprawą 'ważną i odpowiednie
CZlynniki powinny przyj ść . tu z pomocą·
Przedewszystkicm samorządy nasze,. p:row~
dzące ,wszelkiego rodzaju prace
sezDnowe,
mogą niewątpliwie dać im hodaj ch-wilo'we
zajęcie, a następnie pal1stwowy urząd
pośrednictwa pracy, również
dołoży starań,
aby ludziom tym zapewnić
stałą
pracę i
tym sposobem uratować ich od ostatecznego
upadku i zamienić w'· pożytecznych dla s.ppleczeństwa pracownrk6w.
Jest to akcja wysoce oby\vatelska i
społeczna, od której niezawodnie nikt się nie,
uchyli, jeżeli bowiem spoleczeństwo wykazu
je tyle troski przy leczeniu cktła, totembar
dziej należy dbać o leczenie duszy, zwłasz
cza, iż \V tym wypadku nie jest to ani zbyt
kłopotliwe, ani kosztQwne. '
-

WZROST

~ORMJ

I EKSPORTU PRZEZ

Od dłuższego czasu każdy ~miesiąc wy

.~'.-

,..

-'

-' .

to dzieci loonfków.::

.....!:»'

WIlle zas, Importu przez nasz no.wy port.
W ciągu czerwca. \vplynęłło do portu
w "Gdyni, 88· statków' o pojemn~ści
88,360
ton rej, prz:y"vożąc 332 pasażerów,
oraz
37.514 ton ró.żuych t0warów,
wypłynęło
zaś z Gdyni 104 statki o pojenllriQśd 95,139
ton, wy\vożąc 1.956 pa€ażet'ów, {oraz 155,211
ton węgla i 1.703 ton różnych tówarów.
Bardzo znamienny jest wzirost impor:::
tu przez Gdyn:ię, spowodo\v'~ niskością
stavłek portowych i uniknięciern~. - łah1anvch
frachtów. Vv" imporc:e do GdyI1d prze\v~ża
ryż i fosfaty, obok coraz to
rióżnorodIliiej::
szej drobnicy. Rozbudowa portuł i urządzeń
portowych zaro\vno z inicjatyw~' rządo\vej,
jak i pry-\va.tnej postępuje w· nadzwyczaj
szybki€m tempie.
ł

konkureIllCję Gdańska.

......

MiejSki łUriem atografOświatow,
Od wtorku 17-VIl 1928 t.
39

Dla

Państwowe przedsiębio:r-s~o "Żegluga

swemi statldarrni w ciągu
czer\"V'C:l,r. b. 35.791 ten, wyw~ą.c z Polski

dorosłyCh

Kean (Sallat kuUI i, zmysł6w)

i

Polśka" przewiozło

GDYNIĘ.

13.556 ,ton, przywożąc natomiast 21.536 to~
W obrocie, między portąrili 'zagramcznemł
przewieziono 699 ron.
Po dzień 1 lipca' r. h., statki,,7.,&glugi
Polskiej'~ odbyły 88
podrózy,
przewożąc
1851531 ton i pobierając tytulem
opłat 'za
frachty okolo 62,000 zł. Tonaż "żeglugi Pol
skiej" pov.<ększył się ostatnio o 3 nowe ś~b
kobieŻlle statki pasażerskie, służące dla obsługi wybrzeża, eliminując w ten spoSób

kwuje w sprawach żeglugi morskiej dalszy
~~ny postęp i to z~równo \V rozwoju por
tu w Gdyni; jak we 'wz.roście ekisnortu, ołó::
c

się?'

Klr.zyOC 2 obur,zoneg,o łona ma<t'kii radIU:
.-

it1DIO

korytarLZlll

~e ~ ws~ystKo wtloC:21fJID.e.~. Ui."

ey;y

występku

i zbrodni i po odbyciu kary chcieliby wrócić
do społeczeństwa i stać się dobrymi oby.::
waitelami. Nieśtety, staje temu na przeszko,::
dzie niemożliwość znaiezienia jakiejkolwiek
pracy, clowiek bowien1, który wrÓcił z wię::
zienia, traktowany jest z pogardą i nikt nie
chce podać mu 'ręki, celem umożRiwienja mu
pGWJ."otu na dobrą drogę.
.
Faktem j~, iż spory odsetek, tych lu::

,~~;

MężIu, spm;wdiź;

et

APEL DOSIJMIENIA. .,OBYWATELSKIEGO.

. . jednej ze staeyJ"_k'9łejowYjoo mi~y Skier,

~ a Wamm,~ zdarzył się

lony

,

i

Dramat \lU 8aMach wed~ug powieśei Aleksandra
DTiur.aaa (ojca). W rolach' glólllłflych: I.M.lEtuchin, liatalja Lizl.nko i M. CoUin .
Dla mlodzierzy Ta_emllUica wymarłej wlłBPP
dramat w 8 ohtach na tle pnygód poe.zułdwaClty
~kal'bów. Nad program: "Champioh cięłkiel wagi"

. . . .~. .~~ma. .&m. .Ea~ma..~....... ~
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__~,·~~'
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~BmtTJD..Gn:..

tnym nie j est,
lubi.

•

u-czeni nie wynta1e-

metody' oozyszC\Zania psa na sucllo,

GOtyC'l:!!at;as

~'~ago.'

, Pongo n.aogół luM wodę. Niebo wvobra.za BOataw, ~ którym

b1iepraWdlOlpOdlQb-nie jako wielki

-.i~o\Vie po, eaiych d;n'iach wyrz'Uic~j.ą las:ti. i;tżclJy
-- :(lPongo)
,

'

l1:llÓgl je

z Wody \yydooywać.

kiedy spostrz.e że , że zakła
i s2:itlkanl mydła, wnet kłusuje
~e, 1dOOtzje się z zamkndętemi
oe.'l1V~

A mimo to -

~ so~e ręlm-wy
.-:., SWOJp-'

. . . 'W

n~eji

pr!aJWdop~nie, że

7.a,mi~t

kota

~r. "":~ę.
~>n~

~

J-

~)) inh"'!i,:r,"J.~ "~

'a .~,

te ~#: Ił~'

jako

diOl\vóc( to, ze

mnie

,.-,

~łie'eD-

wanny;

jeżeli jednakż-eooasię

.lużę pr.z~kryć,

N&S1Z pies uważa mnie zaj~ mieszaninę

II

"Nie l"OIZU!m!iem dlae,zego

po.d;aj~

RudOlfa Valentl.no i Goethego. Nigdry takim złym
WZI'(jkiem na m:aie nie patrzy, jak :aleja żona, kiedy iiliżankę kawy p rzewró.cę, ani też ~yśIt o
IIliUie. z tak:i:r•.:rwyrzutem, jak mOja: ;:rnała córeczka
za to, z-e nie strzygę uBZ!Mni, jak on~.
Kiedy mó,vię żePon.gcr jest mioim psem, myślę nupr-mvdę, i;: do
mojej żony
npleźy kiedy
jes.t grzeczny.
Skoro jedn:JI: ugryzie listrinos:;jn, lub inną jakąś nieobyczajnogć popełni, o, to
wówczas d-o
mnie należył
Należy rÓ'\Ynieź i wtedy d·o nInie, kiedy go
trzeba. -wykn,paĆ.
Z<'(1'zynamr zwykle od tego, że '\.vlewamy nie~
,,! i'pH'j WOdy dr} "wanny w kąpiciOfwym po-koju:
Nalewam:' . też jej trocnęna .' podłogę obok
L<'

szkod'zi.

nim

nam ŚiCi~zką ~
z-Oneczka z,oiba:ezy, bO. nic .nie
.

Uzbroiwszy się W ręcznik i kawałek myóła
d-o Pango.
Za razem ,!łiumaczę m'U, ,że to nie boli, ale
on mi nig:y nie wierzy i patrzy na mnie tak
błagalnym wzrokiem, jakgd.yby prosił
o za.cllllQll"Ooi
f-ormo'wanie go.
Tak ssę Z'f wsz:= slna:::la. ~e się absolutnie I1}aI
szyć n:e fiOŻ" i muszę go do łazienki zanieść, gdzie
już zaz\vy~cznj sam do wanny wskakuje, t.
wtedy;
musimy czekać, aż się znów weda zagrzep; bo ta;
co była w wannie, od stÓl) do głów mnie obrYpodtehodzę

zgała .

POngo f'ałeg-omydłem namyprzyezemmoje psisko 'tak <'l.rży, że Ja ooyd!.
7. ręl~iwypus?'.:'.z'Lm.bn w6wc:zas
siada ·na nie I
!1iema mydła;

dl!:'ć,

,

,
y
ląt.

spozywaj",y

~łirt .
• Kto

łeburę

.. Mąż
ZWląZ8,k 'zaVlodo w:y .

Jednym z Pl'Z'Ykla'd.ów~dziwac~Yeh
pr~yczyn sklaniająeyehdo'staratrla. się o rQ~
:wód, były * przYC:4YUY .'podąneprzez aktorkę
fihnową, MałgotzatęBrunner z Los AngelQs.
. Oświadczyła Qna. że mązcalował 'ją
zwykle... pO' spożyciu 'cebuli." .
- Czy możliwe' jest - pytała mająca

.dząsię'l
Rozwody la hiJl

i_ . -.

Dla•••

łta ~łe~ck8FłJ&ła?

wypadcle rozwodu znaleźć sobie odPo.wied,
m~ża.
,
Pewien sęd2li~ amerykański udzieliwA1'Ileryce dlatego, się
..
nięszczęśliwe lnal:::' szy. w przeci~u miesi~ca. 900 :rozwodó~
śW\iadczył:
.
"
.
.
,-'~P()l2)a:~~u; dziennym.
rZE~Q~~~st'G.ści· .- objaśmała ta
- Za. kazdym rozwOdem uszczęśłit
wiam cztery osoby; męża, żonę, adwokata,
pa.ni,..,...;·
małżeńskie bu~
dzi. u 'Yie1u . #neh~'c\~bania Więcej o '. wla~ który zgarniahonorarjum i siepie bo s~
da mi z głowy klQpot.
sny·,wygl~d i łpięIrn~~4'celem przypooóbania
się młodym l'4t~'Qm{:iy odzyskać sere;e' mell
,
. Rozumowanie doprawdy wolnoame,
.
.
wiernego czy l
małżonka, l~b:. na rykaiiskie.
Rodobny dó

b.1stytutu

. owej

niego

piękności,

:wrażliwe powonienie aktorka -'-żyć z
czło:::
:wiekiem tak przykrym.'
Pewna turC~yn;ka:·· .z· ··Konstantynopola,
skorzystawszy z n0'YYcnpraw republiki,za~
żą~ła rozwodu pod pretekstem, że mąż Jes't
luna tykiem.
~
Wstawał w nocy)
uzbro~ws~y się·W:
rewohvcr, kierował' go w stronę żony.:Po
chwili jakby przeQudzo~y odk.lac.lal btpń',' j ,JU\Ó.~xm WLoą]~ ·.~*YZN - WYSOKIE lt(:)l;NIEBZB - DŁUGU: SmtNUt - QUZl& 11 ' K.UD, ;~L'~1!~,
.ZBLKI _ .~,
IWIPAS.
ił
./ t
:wraCał do łóżka.
- A jeżeli pewnego dnia nie obudZi
Na tent~i1:;n.a,t'j'~i1ze znanyc-h i poczySyn tegoż króla, R~nryk li; wj:Mrow8dził Itlic:M
o1
dę
'Wly.SOkich
kolnie~zy,a to dlatego; 1e. mlal na
,się i wystrzeli - zWIócilaturozynka; . uwa
tn~ aUtorów '~F~~~tch,FranCiS de Mioma.dJre,
.--

,

ię sądowi.

.

.'

»_

karlwb1llznę. :krtórą

40

św~~się . nadawał
właśnie wySlOikli kOłnięrz.leden z :papriedników fyct'
dwócll lro!oonowanyc;h . "wyroczni: ńl1Ody'f, '1.tiról:.· iran-.

tego, że mąż był zaw6łan"ym .radjn~ato~
rem. Przesiadywał całemL. ntJC'amiI>l,ęf;l\p~

prze-

·n~;~\i~ja,sięgają.c, po mate-

rj&l'mety1ke

·d~;;J·Wlu~fu?~)'·llSljglOŚniejS~y.ch parys:-

tk'"

•

•

•

".':.'C .

ze zaro . na' upn~·sprz~tvrą Joweio . y'. '., '.
. .•... ' , . . . .
. ' . '. .'
' ..'''''....·....
~
r·n..';."'•.~
. . . . .~.;. . ~. ' •... ~
...•'.d~.
'............... e,'.~.
,.... a~eJ~ Ood,p
.... ow..1..ecWń. •. na .P,ytan
.. te, ooJęte J.E}j
Pewna ma.1 zottKa"Uam~:S.a1:'a:";:llę'Q~W;W;;·
Cłu przed sądem lon4y~s~~.i1,,{}wie.m ~.,~~~; ~%~;oH~je j$ak tyle iIlteresuj~cych· fakOwa lata nie rzekł do·lriie}~~apisl@w-a.
1·:',~!. t~~,'ae:}Jólowa' moda tlkaz:uje się przed nami w
W Paryżu niedawnpf:~ell~dąfisz ()gł~ ZIg"Ołat,imlem ~etle. Pod p.łas.zc·zykiem kapry"
sza.l, że można uzyskać' ;JoiwÓd'~na' kr,edyt';'~su'k;J;!fJe . się zrw:y'kła, prazaiC,zna praktyczność, wy( 1.'. . . . . . . . . . . ,

-

••..

. . .'. • . . . .: "

".

. .

. .,..

....

•

~dwokatpodejmował
się:przepro,vadzić woiaa;i~"kónieDw.cścią u fyc.b., którzy' po raz pierrozwód, pokrywając' wszeIkiekoszta; które ws~y.owad2ili jBp jako. nakaz mody.
po uzyskaniu rozwodumalżonko)\"'ie ..spłacali
mu ratami.
'J.uz od ....";eków moda szla od góry, od moPrzed dwoma laty zaczęlowych()9zt-6 . ulYCh,. tego śwIata, którzy dla tyCth ozy inny.ch
.W

Pradze pismo "Rozwódka'\, które

poł:Q~

żylo fundalnent pod . zwią~ł(fk,obiet rozw~~·

.

dziony ch , jaki po,vstal osltatnio.
.,
Na inaug'uracYJon
em
.
z.eh.·
niu·"teg.o.·.st~.'
.;.,
_
.
warzyszenia pewien. adwokat zakończyf swit

ra.

mowę w sposób zgoła dzi~y: '
!

, -

.
Spodziewam się" że )iciba członków

tego pozytecznego' ·związku wzrastać będzie
Z dnia na dZien - oświadczył.

.pragnął d'yskretnie 'uklryć przed

okiem1luddtiem, ad(, tego

racie i zmuszał. ·żon.ę, '~~lnu.~,"d~~~tnYWała kieh'zakł~~ ~awłe~~, będ~ycll ~.~t\
towarzystwa. Wkońcu:'p'ąfls~Q~~~~tę·P~J?~"?ś~rutow.ej· <m1<;wd~: 'loo~ rowniez'do karthistorji.
dli w nędze, bo on. WJJ.,.·da.:'"w
. ·a.J.·~.. -.w
. •. . ~zysfkjeP.'ii~·
,'x.. . - • ,'M'
... rl~
~.~
. d
.b
k
'. ',. '"
'd'.'. '.' ... ' .
B.I!'UIDI() ~ o
rom~:e me ~Je w
sweJ
11,.,.1'.• '.-.':.' ....'., •.•.•.

....a...,

. ' .'

PaniWhitte zMin~ea:polis, (St., ·,.Z1e.s.
dnoczone) wytoczyła· procesroz:wb WY' ·dla~...

:m~

..........

po. .t

WlZględów

dJokonywali jakichś z.a:n.ian wswym uhio-

rze lubYłygl~d~ zewnęw.inyrn.

Moda . krótkdlCh
się $ p~pi~set

lat

włosów \1 męźozy1zu qatJUje
od

cz'a~A"", AJ.'U
l~-.t:la
1:>\)'..

euskiego, F'ran.cimka l.

pod'0Zas

Romorantin

ranę

był

wskutek

odn1f>sł

teg.o

on

w

walki
gł-owę

obciąć sohie włosy.

~""'n-

J,lL .....

zamku
i zmuszony
VI

Wne.t

za

prz)"'kładem kll'ól.a poszedł dw<?r:

cuS1ti Karol YII,· mlałkmywe nogi, Ni~ . zależałQ
mu weale na tron, &byto ;wsz.ys.C'y~ mógli " Widlzieó,
więc~ że niepod()bna ł1yło

wprowĄ<lzdć.lIlIÓdy krzy..

wych nóg,' ptr.()wadJyjł . inn~rnodę 'dłUgich

'szat, .kW
re lnrey;wdlznę1lÓg z.nammi'cie ukryWały.
\ł
~Król angielski Ed'W!8ird·· VII,:,mtaJ' doś(
pokaźny bl"ZlUszek, to też me .źaphaał dolnego guzika 1t kamilzelki, gdy to d!osweżono; wnet .wgz~~
nawet IiajsztCz:uplejs,i, zaczęli nosić· kami.zelki, _
zapięte na dolny g'UlZik.
Pewnego ra.zu jadąc na: derby rozda.rl so...
bie spodnie. Ni.e chcąc pokazać się w~akim strojl'
na wyWitgaeh wstąpił po drotllz.e··· do ,j~egCl\.
pl(}fdlrtzędnego
krawca i znalazł tam trUto Jed~ .parQ "jedenastęk" na swojft miatrę. SoWnie. te mial),
'JI"zydki szeroki lam,pas: Otóż .sp~iach na to-,
rz.e wyścigowym ~ wszyscy wzięli je· jako ~
statni krz,yk. mody. Stały się one pqti;eID m01ine _VI
cały.rp. ucywilizowanym świecie:
ŻiOna Ed:warda
VII była ), wynalaz.ciynłą"
mody. Maj~ bolesny wrzód p_od pachą piNIIwej ręki.
t:mu8IZonabyła pirZ.y powitaniach podą:wać rękę; b~ .
diW widocznie Uno·sząc dl() góry łoki()e... Ten sposób pOdawaniaręki
razem elegancji.

wszedł w 1DiOII1ę lataJ: się ~

ja ten jego triclc znam .oddawna i dla- sprawa, kiedy 9h,cę z mydlin Ponga oozyśdć: My- robi - nie ZWtI'8ica I!ajronlejsz.ej uwagi na. nie. 1est
za dum.ny na to; aby z niemi po memi się ta-!
liło tak się w sierść w~eja, jaikgrlyhyto był gips.
~ego m~ zawsze.wzapasie drugi' kruwalek my'nać.
Całe
god~my
na
tern
trawię
i
jedyna.
moja
dla. Podazę.$ kiedy lewą ręk& $taram. się pier",
On Wyibj.epa. dll.lŹą i glęJ>oką. kałużę zgęstem,
~ eię.cba, że pongo nie ma długiej
si erści - jest
Vf"SZY kawałek z po(l Panga wyd'Pil:>y6, prawą sift"
roiłem
błotkdem.
bowiem ostrz.yżon.y.
gaD;l po d'rugi, let~y na podłOdze.
Kiedy
w godmnę po kt\-pieli wr.aca z poOstatnia
rob:;ta,
to
osus~enłe
Ponga:
Ale
20.
Pongo myśleco, te siadam na ~jeroi, aby siQ
d\vórza,
wygląda.
zupełnie tak samo,.jak p.rzed' ką
z nim bawić, \vyskakuje.:: wanny 1 kręci się wo- na moja wzdraga się kategoT'Tcznie t;rzymać go
przy tej operacji, dlatego' przedevvszystkiem,że en p·ielą i równi:e pięknie pachDJie~
koło mnie, poswzekując radośnie, Kied,y go zła~
Nie nie szkodzi:
się oti'ząsa
i wew·c,za.s nie jego, a żonę muszę
pać się staram, z.najduję mego psa, caleg'o Pi~
Ale tona moja nie prędzej pO'zwoJi go ~
najprzód
oouszać.
z mydła pokrytego i brudem, który zdołał na SIenownie kąpać, aż .zapomDJ o jedwa.bnej podIuszce
\Vogóle z.d:ajc mi się, że psa niesposób osubie zgarnąć, w sal-ouie na n~.'ljladniejszej z naszy("h
~ salonie, podłodze w łazience i suiicie luienki ..
szyć. Jest jak gąbka: Im więcej nacieram, jakgdYjedwabnych poduszek.
!ti~j pod
namimj.esdtaj~.
~y więcej ,,,,ody;' z ni~gD wychodz.1ło: Robię jeKiedy si-ę powt6rnit: W laz-iellce zn aj duj emYf
Zresztą,. kjedy przyjdzie pcr~ te PoBgo :tno..
dnakże co TIlogę;poczom s1..dzam go niedale1cQ pięM
Pa-ngo patn:~(' na mni~,i;łłośnje wzdycha, pod"
wu trzeba bę<lzie.wykąpa~, nieeh się tona tam
ca
W łazienee.
czas kiedy ja go znów najst~ranniej w świec:ie
A~e

"

Ale Ponga honor

r..aroydlam.

Nig.(!y nje śptewa w kąpieli, ·jak ja..

Skomli:

{klthrzp. lfD ,nam~"'i:Uić jest

łatwo.

~ajgorsza

p'1"zeto

t

jest obrażony.Wycblod!zi

ws,zystk~e inne psy śmieją si.ęzeń. że jest

t::-ki czysty.
. Pongo wszakże nic S'cdlie ~ innych psów m,

zajmie.

Ja

wychootlę

z

dOm1ł-

..J'I;""'.....

\ '1 "",". _~'

..

~ozwo:~""

N'kd'iJels, dnia 2'2 1Ipca _1_1)!_:~~_,_r_ok_u......_ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _- - - - -

I
Tlt"rn

ŻYCIA

KOBIETY

.
Dtalrszy r,y-Bown1K i karykatu.r-vz.ysta amerykań
Y"
. .:James Flagg w szei'egu pr2ięŚwiętnych rysu.n~
k6w. ,dołączonych. do artykułu dir'uk{)wanego w "New
~TImes"', dJa:je nam hajoozną wizję
Jrobiety w
l'Oiou 1-950. W jej wyglądzie, zewnętrz.nym, jego 'zda
.niem, ~i tak kolosalna zmiana; że fotograf je
'lOilecne ~ oglądane jak curiooum, ijak my ogl~~
dalin.y'~ję naszycll ]}a;bek.
Pnoocrewsz.rstkiem bę<Lzie ~ miała diługie
~. Plxiszę nię 'prl.ZęC2yĆ: Po 1(}ci\U

~3Jtach

Vi

przecież w

ł!ł;

, si

lIII

Otóż

1950 ROlU1.
chirU1'glC'ZJ1:l'c~ jak obecnie
p.rzez t..-..yb życia, jakie będą

prowadziły.

nasuwa

się -; pytanie: -

nisow~m.

Ale

bunt prz.eciwkio

cllłopi~ym

l

ZDRADZIŁY ZBRlODNIARZA, KTó RY SIĘ GOLIŁ PRZY TRUpm.

juŻ

fryzu-

zactzllą gwałtownie łysieć. Jak

~

Ił

l

Przed blisko trzema llliesiącami za~
mordo-wano w Paryżll stąrus~~kę nazwiskiel11
, bdęzie ,ezesa.ła pra-y tęu:n, niewiadiOfI1lo, w krużd;"ID
LmTIoine w jej willi. ZbroollHrrze udusili p.
:~ raDemę a Nt gaoc'Ó-nne.
Lemoiile a mieszkanie obrab~owali, unosząc
A ooknię? Ty!ch maje się wOgóle 'nie będiz,ie. , ze sobą klejnoty i gotówl::ęninszczęsnej o;;
;TQ ;zna~będ!zde OOz,ienie, 8!le nie Sluknię.
Dąży
Hary. Morderstwo wykryto ~dopiero w dwa
~y 00 ~ygOOy, a pr.recież naweJt najkrói;sza su- dni po dokonaniu tego ohydnegO, czynu, al~
kienka tam.'Udę l'\Uooy. Więc eoś bardlzo tylko kró bo",iem staruszka,
która ; ooznaczała się
~~ etery-eznego tOt1iolo pasal, jakaś parOldlja
wielce dziwacznem i podej11Zliwem usposo::
~cz:ka i na tern koniec.
bieniem, obywała się bez stałej służby. Co
N1e będzie się tego szy.ło u krawcowych aa.Jd trzeci dzień zjawiała się poolugactka, celem
-:w dIoimu, poprostu fabryki bę<:'łą wyrabiały maso« uprzątnięcia mieszkania i anta to stwierdzi::
:wo ;e .~&, Z n~jTOiZma.1ts.zych towarów Od
ła, że panią Lemome zan1or~lowano.
~.omniejsz.ych do najdro.źszych.
śledztwo, z począitku ~cie miało żadne~
Rękawy; znikną wpełni>e. Ogl~ać sdę je nę
go konkretnego punktu za~pienia.
Naj~
Jdlzie ~ w morreach:
ważniejsząposzłaką był ocIeiskpalców na
Kobieta w roku 1950 ,lJ!ędiz;ie. ideałemwysp(}r
flakonie z pel'fumami.
toiw&nej: pama. Klasyczlll.1e Zibudowana, z rozwinię.o
Jeden z mordercÓw cyJfiizm swój posu~
~ ~ nter ~
ppzatem. :nie innego
nąl tak daleko, że się przy c'. świeżych zwIo:,
robiła O 7-ej "ratD.O masat, od 8-lO tenis, od 10-12
kach zamordQwanej ogolił i ;Juperfumowal. '
~~ konno, od :.t.2--2-ej golf; od Z--4 lJun.!cl1l
Bliższe .badan.ia tego ~ktylogramu wy:;
~.~_ Cd ~ boks; rugby lltib jal7Jda l6diką., ad
kazały, że ten odcisk palców1, jest, identyczny
6--7~~ ad 7-8 ~; od 8-{l koraeją,o:<l..
z'~ 'ddktygogramemnieznanego . zbrodniarza,
ł-1O, w~ek, 00. 1:9--12 'tootr kli!no, Rabslr:et;
który
przed dwoma laty z~ordowal
76--"let~
(Id 12-2 ~atcja-d\3J1JCing;
001 2-7 sen. ()tto! 00":
#'...... ,
~ sJ..ę

rom, gdIy: panie

kuchnia będzie wów~as przei:ytklam,
i nieznanym. AUltomatyc.z.ne aparatyugotują i :&myją później -' naczynia, a kobieta wolną
l nie.zależna spędzj ten czas wesela na korcie ten..

zS:J.)Omnianym

smetyków i zabiegów
lecz młode dopraw"dy

Coonie -

mniej zamożnych domach, ktoś się mUił

zająć kuchnią.

się

nią wdowę

nazwiskiem Marteau.
Po moz·olnych poszukiwaniach udało
się wreszcie policji paryskiej wykryć sprawcę
morderśtwa' w osobie niejakiego Lionela Ju~
lana, który początkowo u&iłuwalzaprzeć się
swej wmY1 -ale wobec tak wymownego dowo
du, jakim były d'wa daktylogramy, zdecyd~
wał się przyznać do zbrodni~
Zeznał on, że udusił panią wmome,
oświadczając jednak, że miał wspólnika
w
osobie tancerza z Variete Firmina L~fortu,:
ne. Zdaje się, że ów tancerz ,pro'wadził żyr:;
de podwójne, n1.ogące stanowić osnowę j~
kiegoś sensacyjnego filmu. ·Co wieczora uka:
zywal się na deskach eśtradowych, aw n~
cy towarzyszył Julanowi w jego, zbrodni~
czych wyprawach. Nar.azie jednak brak do:=
wodó\v, przekonywujących o lego
W1Il1e, a
zeznania Jul.ana ~ogą się Q~azać aktem wy,:
rafinowanej zemsty.
Lafortune aresztowany przeczy stano:::
wczo, jakoby miał coś wspóInegq z zamordo
w-aJliem pani Lemoine.
. -" ' ,
,; ,.

1

:::;...,. :

4_

&. ~ 'WJ roliIu N50:

II

Z :męt.em wi4ytWaĆ się łłęd!zffie ~ki() :raz na
,~W~wy
to w 21UJpemości, by ~ć poIg!oIdJę dIucll!a; •by •
denerwować się gmintnemi
Iłótn:i~ ~~ ze uycl1
bJumorow mę.;

.:'f. .

~ ~w~ ~

l'riie WfA!no,

dice ~ ~ rolodą. A IOOtiiety

jeś1i

w roku 1950

~ ~ młooe: Nie smtlucrmiezapomocą

kO-

I

in I

I

w pruria.mencie

franCIuskim. dwaj posłowie
z projektęm ustawy, ~, by zabraniała {)Sohom katranym mrymiualnie
zajmowB.tnia się
cZYmlOOcia.mi bankowemi to ni~-ylko w roli banlQlara aiie rowmęi d.yrektolI'a i- urzęc1niika
hanJLu.
Banki które zatruKllniałyhy takitch ludzi ~aeil'y:

'N~ili

~ ba.rdrLo ~ie

rów i

M~W~.

D.zisiij rano na oworzeCl"Glowny

do Warszawy

przy~

wycieczka Polaków z Ameryki Półno~
cnej z Cleveland (Ohio). Na, powitanie wy~
cieczki na dworzeC Głó~y przybyli dyrek::
tor urzędu emigracyjnego. Ga.wroński, zastęp
ca. komisarza rządu m. st. Warsza.wy Pilecki,
mjr. WieW!iórowski z komendy miasta. i por.
Rerich oraz komitet przyjęcia. pp. Gąsiorow~
ski, Nuilysłci,f StemIer; Niwiński Knauff itd.
była

f/

IJ

rakow.~go·

.

•.

! ..I

•

Po przyjeździe pociągu uczestników wy;
cieczki w liczbie 70 powitali pr:,redstawicielc
władz i komitetu, poczem rodacy odjechali
do przygotowanych pokojów w hotelu rZ"P}The
skim. Do Warszawy przybyła tylko część TO
daków z Cleveland, gdyż przeszło 200 wprost.
z Gdańska porozjeżdżało się do r<Xl2in.

'.1111& ,'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

t·,

.

Podobny zakaz prz.yda!bJ' się niewątpliwie "fi
Polsce tyl1ro - rozsz.erzony na hme jeszczę zawody w' któryoo ł1JCtDciwość iest bardzo ważną rz~

kaIr.y.

Frzybyło

ł Ił:

Zaka;z ten miałby dto~yć również ~
współpracowników
pism i tygodników fi-

-

a
Drzez
W mvią.zku z ro:z.poc.zę-ciem,pr.zez magistrat
ł;:raklD!\vski rest~uracji heIDlu wie:z.y ratUSZO<")"\I'ej na
pooiedrz.en'ilu magistratu pod ~wodnictwem perzy~
dentla miasta senatora RoUego, z -ud.zie..łem Jronser..
watwa woje;yv-oozkiego ar. S2ydł~skiego dokonano
llroC2yście O'twarcia 8 puszek z d~ntami i :m.o..
ne1.ami, wyjęt€illli z gał.k!i na sz.c.ąycie 'Wlle2Jy ratu-

u.owej.

S~nym z~jem

pn;y s~'}:mMt'1

s-pecjalną komisję.

odnowienia wieży sklooa.no do ga}ki rórtne d~
menty, medale t monety współcz.esne. Radni miej..
scy spisy·wali swe biografje i te na wiectmą rzecą;
pamią;tkę umi'OO.-u:mJi w ga1ce wieży. Zawartość w~
jęt.ych <lIbocni-e z gaIk! g puszek będ,z,ie
szazegółowo

zainwen'tairtylzo-watna
watorską.

p-fZ0Z specjalną kQlmiaję

komar-

O~roły

nagieldzle wielkie w~a

Obrót>dzienny na 'gieldziedewii
nosił ostattrl,o n~dat przeciętnie "300' do,
tysięcy dola.r~w,. .Jedynie
między 15 3:20
lipca obrót' był pt'zejściowo, większy., .. wsku~;

' wo dość znacz::
SIę w
piexws.~
, krótkoter:min~

z Londynut

co

:~ S:::::qa:!~:v~;o::;lo w~: ~~~.fO';'n.~,'mlie;e.p:r:c~:~~:~wJ:llt::,
w
.•,.:.•:.• .

zy angielski~j" i ,tuektóry~h innych
dewiz, u'.j
europejskich. Całe zapótrzebowanie na giel~:yb,t~

od stopy
New
e).
dzie dewiz po~rywa prawie wyłącznieBa~ . . ~~.r"~.J
bilansu Banku
Polski. Zapas 'walut i dewiz tej
instYtu~l~t~:~~tel
się na dzięń4 li
zmniejszyl 'śięw pierwszej dekadz;ielip9$~'-,t.l>"~?;r.b. n
zapas zlota 173.428.234
po przejściowem zwiększeniu w. estatm~J,~~;;;~?~~ksle '. :rządio~
68,885,
prywattre\
kadzie czerwca, ~nowuo .773,612~~ ,'~ . ;~~.~41~J~7,,:w;kJ,ąp;państwowe 12.6fJ6.680,
515.879,957zł.Si1~j~y ten dopIYWl},ł
~;~t~ł\~e' 12łJi,8!'1; obieg hanknotów
się ściśle. z ujeuiuym' bilansem 'ha~~o;;
. t,131:t66.490,1~~er~'?'h}"abs()Iutna 56,611.744,
za czerwi~c .. W cz~r\Vcu bowiem 1ł.~ :i;./
':.:st~;vnkowł1 '.~ i iP~ł'~'~~pc.
,
no . ogólem525.300 ton wartości ·2S~:<..,
. '. ' :Ruble ~l?~e utrzymują 'się w Wa~
zł., wywieziono zaś 1,911.100 ton . . \V~t9SGi. wiew··graJtiC8lch 4~62..'~ 4.63. Zaczerwońe~
191.900.000 ztBiernesaldo bUansuhaą.QtQw:e }~owieckieplae~nonJedswno 3.20 do 3,05 do~,
go wynosi zatem 97.600.000zl, W p()ró~ larów, osłaUrlQ jednak obniżyły się one d'()
niu z danem zamaj,przywóz w .*rwcu 2.90:dQt,w, . ·
prawie bez odbiorców.
wykazuje ~mpiejsze~(}fę:?, milj., '!1W~
,N~:~ ,
.ąrk~yjnym daje się zauwa::

zaś o 9.8miljo~ówzloty:h:, . ' . .,.. " : '
Dewizy

'.

New~!o~'k ,~~tj!.j~ .·8.90;/e:l~:::'

,prywapu~8~it~,k,,~i>1~.
dolary 8,ą6",Za.#.~,,,4 :,'~.~~I~~llza;

ry ofiCjalnie i

płaci

Za

lJ

ż,yć zupełna

nie w r. b.

stagnaccja,

miesiące

wodróżnieruu

bowiem

dQ lat

leC

poprzed-

nich, pozostają pod znakiem.. S;ezonu ogórczłon
kowego. Większość wybitniejszych
kowkuHsy Jest nieobecna, ·pozostali· zaś
członkowie i banki nie wykazują uintereso.s
wania dla grygieldowej. Prtzejściowo· da.j~
się zauważyć zlecenia zagraniczne, ale. w bar
dzo nieznącznym stopniu. w' dziale poży
czek pań'ŚYwowych wykazuje większe waha.
nii 5 .proc. Premjowa Jlożyczka Dolarowa.
Kursy główniejszych papierów. ujawnił)1 w ókreSoie spra.wozdawczym w porównatiu z losowania.mi z dn. 13 bm. następujĄce
lóżnice. Zyskały: 5 proc. Ptem. Poż. Dolaro
wa ·3,8 proc. 8 proc. Listy Zast. tn. Warsza.wy 2 proc., Waxs.z. Cukier 7, Spiess 0.6 proc.
.Straciły: vVęgiel 5,1 proc., .Nobel 7, LilpOlJ
py3A proc.
,
~
Wszystkie inne. akcje'i papU~ry' ProceD
'towe utrz~mały się na pozion,rleniezmienionym..
" ,
A. Z.
• "

w.
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kcje kablem New-7York'prZ;~w~d~~<"r;sięYv:/
'.' ...
.,'~'.~
między bankami .przew:ą;~Di~··na,',~~?ł.78·:;~de
'.?DELEG~mA,·J{Upto6w'·ZBU~~lYCH tJ MlN. BKtAOKQWBIaBGf1 r
'
ral Reserve Bą.nki .w::t!hl.oagQ,"Ne~YQrkfL,
Bostonie i St~ Lonis:~b:~ty ~~topy dsrsJtbn
W'<frattJ.ł7 1iJ.1~: ,llrzedsta\WCiele ku:: ,DIie zagranicą~
.
towe z 4 i pól na 5"pioo2~!~ stosun-ku 'iOCt~,I<~tW'a zbożowegow!bi~.stkich dzie1Jnic Rze;:
2.) Zakupów ty'Ch nre .na.le2;y dQkonl'
aym, powodując wteil ';~Posób nllmowóli, :;ez~spolitel;przyjęq.i byli na audjencji 'u:p. wać przez sP,ecjaluie w tYill celu koD.strllO!
8iłny przypłYw do Stanów Zjednoczonych ,m;1T.cspr:a.w 'wewnętrznyćh gen. Skladkow:; wanym kosztownym. aparatem etatyOzny.~
kapitałów amerykańskich, lollcowanych
do~ skieg;o,.,któremu przedło~ rnemorjal, ~. organiza.cyj czy urz~dów, lecz
polecać j~
tychczas zagrąmcą, a w związku z temzwY~ wie:cąją~y postulaty :kupięctwa w sI!rawie za poważnym kraj{}w~ firm:om,.; handllowym. ;
'żkę dolara. Stan. główniejszych rach'Uri1ków mierzonej polityki re~erw, zbożowych. Postu~
W odpowiedzi p. m.i'q..' Składkowski
U. S. Fęderal Reserve· Banków
przedsta~ laty. te? wyłuszczone przez .pp. se.natora R~ zaznaczył prźedewszystkiem· że _ga.dniem6
wiał się naS lipca r. b. w tysiącach
dol~~ domskię-g'o z POZiD.anla, ·senatoraRotell&1:lrei~. r~rw zbożowych stać si~ tl):Qże .tualn~
rach następująco:zapaszlota 2.546.490, weke' cha ze' Lwowa i mgr. E.Wencla z Warsza,::: dopiero na }esieni~ '
... .' ..
sIe, banków---czlonków 1.191.010, weksle in~wy, sprowadzały się· się do tez na.stępują~
. Analog~ny, memorjałzlotOinY zostal
ne 209.660, papiery państwowe 219.570, wkła~ cych:'
. '.
_
.
paez przedstawicieli kupiectwa.]?_, ' 'wiee~
ay 2.459320, obieg banknotów·1.660.13O, re::
1) Zamierzona 'polityka rezerw' zbożo~ nisłrowi· skarbu. prowj .Grodyliskiemu, kt~
zerwa kombinowana w stosunku do obiegu i wychmoglaby być usprawiedliwioną jedy~ przyrzeklpnychylnie rozw-arżYć' prz.edłożonf'
,wkładów 65.4 proc.
nie w Wypadku nieurodzaju, przyczem zaku poSitula.ty..
. .
W grupie dewiz eUt'opeJsldOhwy&y~ pyzbóż wiunyby być dokonywane wyłą~
.i

,,":

<

;; co'

staro?
- U.spo!kój się mój drogi i }X)wiadlz wr~ie
- Bronie oięć' Dlruczego'] Przeciw jakiemu
OSkaneIll!u?

Morderca.
Z ~m otwarty~' drzwi i jaK liiurza
wpaót do pr~oWlllsłynnego adlwokata. pał"Yskie
gQ )iaifCeleJO :pę.taJ,n przyjooiel jego Robert Vi!dIiar.
Peain spojr,.ał na niego lIdiziwiony.
.-.. 00" się stało, Robercie ']
- Wysłucha1 mnie!
~ leBtteś niesłychanie wWu.rrony
nie pom&lję cię popr.ostu. Wpadasz do mnie~ jak ścigany
~a!::

-

Tak!

VMier wyrzekł to słowo .grosem su.cbym, .oru
ialnym i tak gwałtownym. że M3Irceli ~tain mi
mo swego flegmatycznego usposobienia drgnął niespokojnie:
RObert Vidier opadł na

fotel. Drżał

cały:

:\Vreszeie opano-wał ~~
:.
_ Mareeij, przyszedt-em cię prosić,aby mnte
broDiłI

się

-:- Opo~.em· ci :ZaJralZ.::
Milczał prtz:ez chwilę, j'aJkby przypom.inaj~
sobie i pol'IZądloując j ak~eś fakty, wrooooie zaazął

opowiada11 :',
- Przedews'.ZystJkiem proszę
a~yś m;nfe nie uważał za warjata.::
zres.~ i wie-sz, że chlQ'Ć nerwy mam

cię

.

ńr przez gospodwrr;a ~ któl"y pr.. ,. iał.d~
Śp!osob~ wychwalał 'jego' llIPl"~jttnQić i ząl~
strze1eclda PmedBtaW10n0 nas:
Istotnie pochwały j~ ~1Pywano Ano
dineja Heul>ert'a byly usprawied1iwi.<me~ wsiadal
on wiele' uroilru osobistego. A jednak" pailrzĄc na

1łe;g(}l~

nde

j a&i~ś

1l1ieufnooci,

~

Znasz mnie
przeczulone,

jestem z,Uipelnie zdirów na umyśle.
,
~ Ten' wstęp jest niepotrzebn'Y po d'Wu·
dz1estu latach naSlzej przyjaźni, Robe.rcie - pra:e-.
rwał Petruin.
- No dO'hrze: opowiadam więc dalej. D21iś
ranojesz.cze p.rzebywałem w posiadłości' palistwa
Mulais, gd~iecorocznie proszony jestem na polowanie.W trzy dni po moim przyjeździe" a bylo
to mniej Więcej przed dziewięciu dniami, 00 pałaeu pr:zyjeehal niejaki Andrzej H~ubert.
Przyj'.l~ jego był niecierpliwie
oogekiwa-

mlOgł~ o]l!l'lZeć' się dziw~ ,~eill
zUpełnie

~at:ej .-żrestzt.ą
~a?

OZy wierzysz przyjacfelltt VI
jakiś'

kontakJtdlUlClboWy

międlmy

'.~.

W,

08Qbezon

Rr.zooież

nie znałem go. 1AlIpeIłnie .pr&ecItem, DiIe . .
go nilgdy, nie 8łiysr.ałem llic • Dłm.. Ca.1łea
wszystkiemi' nerwami mego ,•.cDala, _ . :.QiaM ... ,
działem

pyclla od tego. ..czrowieka.
Dziwną 'rzectlą iM'
częsw mści się ()Da na. nas

,
~

JfIłI.

za.~· ~

wymnie jej! 1'&k ~. ~. . . . . . .
. wsłuchujemy wte ni~ejei . . . . . ::
. Starał-em. się 2'JW~~ VI.aoIIM t. .......
antypatji, jakie mnie ogarD.fło do ~. ul .·r_
LeClZ

czyż

śc.ł.w,ej

.,.

m&2na je

ZWal~ ~ . . . .

teao .~-'

-

*".

lepiej, jak ważnym czynnikiem gospodar~
czyn'! dla Polski jest nasz przemysł w"glo.
wy. Jeżeli u\vzgh;dnimy, że od ilości wywo~
zu węgla zależy i zależeć będzie nasz bilanS.
handlowy, że obecnie 'wywozimy zagranicę
~§GIEL JłEGULU1E WLANS··HANDLOWY ~OLSKI.
:43 proc. prądukowanego w Polsce węgla~ żę
. Prasa. zag!aniczna, zwłaszcza niemiec:: ton zmniejszyła się wartość eksportu
poL:: z tego przeluysłu żyją dziesił\tki tysięcy lu
h i angielska, korzystając z niefortunnej "S'kiego o jakieś 350 miljonów zf. Podczas du ;r.oboczego"że od roz\YQju tego przemylF
lilOWy' referenta. bud:tetowego Ivlinisterstwa gdy. wartość importu wzrosła z
896.232.000 sIu '1 zależy takze roz'wój naszego portu W.
umunikaeji, z całą skwapliwością rzuciła zł. w l". 1926 na 680.530.000 zł. \v r. 1927, t, Gdyni i w całej naszej polityki morskiej
,i,ę jak na Jaką łatwą zdobycz na oświadcze:: j. o blisko 90 proc. to vvartość eksportu wzro (kopalnie śląskie własnym kosztem śpraW'i
..aie tegoz referenta, .że Polska ma zbyt ~ sła zaledwie z I. 306.040.000 z1. w r. 1926 na ly już kilka tranśportowców 1), że przemysł
&kie taryfy: kolejowe, skutkiem czego kolej l 459,379,000 zł.c w r. 1927, tj. o zaledwie węglowy jest podstti\vq roz\voju gQśpodarcze
: pol~apracuje. z deficytem. \Vroga nam pra~ 12 proc. Różnica więc w jednym róku wy go G. Śląska a Górny Śląsk jest dla zagraJli
: _ ~granic,zna., zwłaszcza· zaś wielkie orga:: nosi około 221 miljonów zł. na naszą nieko cy niejako barometrem śytuacji gospodar(Dl\ .~ przemysłu. niemieckiego a po części taks: rzyść. Gdyby się t!.t\:sport węgla był utrzy.:: czej całego państwa, - wtedy musimy na_
'ie ;angielskiego, zazdrośnie śledzące dotych:: maI w granicach r. 1926, wy\VÓZ byłby prze-:: brać przekonania, że ekspansja naszego za..czasowy rozwój eksportu polskiego ikonku:: nosił wartość importu o jakieś 125 nliljonó\v morskiego ekśportu węgla pOYvinna być dla
J'enQję węgla polskiego na rynkach
zamOI:: zł. na naszą korzyŚć, gdyż, jak wyżej zazna nas kwestją "sine qua non" - rzeczą POZ(}$
.skich~ z .oświadczenia referenta budżetowe;: czono, eksport węgla zmniejszył się w 1927 stającą bez wątpliwości, dla
zrealizowania
10 skonstruowały zarzut, że· Polska w chęci l'. o 2 i pół miljona ton wartości350 miljo~ której poś\vięcić·· musimy \vszystkie środki.
zdcbycia . coraz nowych rynk6w zbytu na nów zł. . Powyższe cyfry świadczą zatem na.j
Aleksy Paj~. '
swój węgiel stosuje t. zw. "dumping", czy""
li Ze nie postępuje po dżentelmeńsku, wolRC
choćby pracować ze stratą, byleby tylko
bić ceny przeciwnika.
'"
Zarzut to oczywiście bezpodstawny i
całkiem nieusprawiedliwiony, gdyż koleje
polskie mimo istotnie dość niskich taryf eks~
Z nastaniem lata połowy Izb na wy~ około 179.000 złotych, podczas gdy w maju
portowych m. in. także i taryf za przewóz brzeżu morskiem wykazują z reguły spadek. b. r. 120,000 kg. wartości 239.000
złotych.
węgla: do 'Gdyni i Gdańska osiągnęły poważ
płastugi
Ten sam objaw notowany jest obecnie. W Płówną część połowu stanowiły
ny zysk i w r. 1927 właśme dzięki transpor~ czerwcu złowiono 151,000 kg. ryb wartości ~flądry).
tom węglowym uzyskały czysty dochód w
kwocie 190 miljonów zł. Koleje polskie p~
I!i
w.waly dawniej z deficytem, ale wlaśniez
chwilą ro~zęcia eksportu węglowego na
większą Skalę rozpooz~ła się także i'Ch ren~

trzym
e s rt

K

o

ŚĆ

PM

li'

nt

łowność.

.Mimo -to ~we1:, chOĆby i zarzut o
"dumpingu" polskim byl usprawiedliwiony,
Di.ebyłoby ze strony polskiej
rzeczą mą~
drą wyrzekać się tego środka walki, jeżeli
by nam' zabrąIdo innych dozwolonych sposo
bów. Bo i "dumping" można uważać za do~
zwołony, jeżeli Niemcy;. Anglicy i Ameryka.
nie sami tyle razy go stosowali,
jeśli ten
spośób walki ez konkurencją
uważali
za
w:śkazany dla swych interesów.
Najważniejszem
bowiem wslcazarum
tłla naszejpolityld gospodarczej winno być
podniesienie naszego ekśportu. zamorskiego,
zwłaszcza. ekSportu węglowego, do maximum
możliwości, gdyż ilość

eksportu

węgla. decy~

'duje o naszym bilansie handlowym.

W.
~

1927 skutkiem zmniejszenia SIę
węgla o błiśko 2 i pół
miljona
:r'.

~UPłCH

NIE BRAK I

~ ~e, kiedy. odw~ lotnicy .prz.~

gofuwują się d~ ryzykownego lotu n~d- At~
lantykiem,dwu pomysłowych osobników' zna
lazło lepszy, a. w każdym razie łatwiejszy
sposób wykorzyśtania Oceanu Atlantyckiego.
Rzecz przedstawia się
następująco:
Na plazy w miejsco\vości Wildwood w śta;:
nie New Jersey podszedł jakiś mężczyzna
do kilku h:tpiących się osób i zażądał pól do
lara ctd osoby za. "użytkowanie jego wlasno~
ścl". Kąpiący 'z początku sądzili, że to chodzi
o jakiś żart, kiedy jednak właściciel oceanu
upierał się przy swem żądamu udali się
razem z nim do najbliższego
posterunku

w pokerft'
KJr:ew uderzyła mi dO' glow"Y. Nie mogłem
znieść jego
wzroku uprzejmego i jasnego i wykrzykną.łem niemal z wściekłością tak, jak gdybym

P:ł-agnę ci opowiedzieć mały fakt, który prze
'kona cię, w jakim stanie podniecenia. były lllP,ie

reagował

lJJfiiJ1:fWy

W 1Ib1egłą

środę

sied®icliśmy

Obok. :fOrtepiia\fl.u rozmawiali
Andr:zej Heubert. I

W1brewwol~

W

biallu.

pani NIaulais i

JIl.ej przypatrywa-

len:i mu 8iępilnie, rozumiesz - wbrew mej woli,
~ .. caJ:tem, te aatarezywO!Śc mo.ja
była.
nie na.
.miejscu, Ż.e nie powinienem patrzeć na tę dysklre

ue
'"W',łal
wił,

au,

l"OUnaWllającą parkę.
Głos jego d!r.a1n1ł mnie niesłychanie,
sprami w.prost .ból fizyczny. Nie słowa, które mólecz sam głos jego. ciepły; o mUem brzmie
który~ał mi na nerwy:

Nagie
.. i

H~

:&wrOOił się

do mnie lWrzej-

Cą:

OIbrazę:

Nie!

z hallu, ku zdlziwieniu 'WszystkirCih. Znalazłszy się sam w swym pO'koj,u, po~
kOju, powzią.łem zamiar powrócić natychmiast do
P~ża, lecz rozmyśliłem się. Ach, jak dobrze

u-

czynilby~

gdybym

był wyjechał!

Robert Vidier pl'lzer\vał na chwilę swoje Oipowjadanie. Na wzburzonej jego twarzy błyszczały
dzliko oczy, jakgd:yhy szukając
dokoła
jakiegoś
pUnktu oparcia. Wreszcie przerywanym głosem
za·czą! mówić dalej:
-

Trwało

-

me

~łby

pan

zawać

...... - ~

wolałem u\Vreswie <1ziś ranO:::

to kUka dni, zanim

zyskać ·rówll!Q.wagę duchową.

~IlcYJnego.

W Ó\vczas "pan Atlantyku" oświadczył,
że przed .kilku· dniami nabył za' odpowie&:
mą kwotę od dwu obcych panó\v,
podają~
cych się za właścicieli Atlantyku, część ocea
nu koło 'Vild\vood, \vobec. czego przyslugw
je mu prawo ściągania opłat.
CzlowitłK ten przedłożył formalny kan
trakt, na Dl0Cy którego stawał się "wlaścicie
lem{' cząstki bezmiaru oceanicz~ego.
Ponieważ policja amerykailska obawia
się, że ci dwaj filuci rozprzedadzą po kawałku cały Ocean Atlantycki, więc wszc~
to energiczne poszukhvania.

Ułem,

lecz chybiłem.. MQja nieu:cznOść wywoł*
u Andlr.zeja Heooerta:
- Nie ma J>an jakoŚ dzisiaj celnej ~ --

uśmdech

zauważy!.

.\ wtedystałQ się to st;raszne::: Działając pod
naciskiem jakiego~ pólświadlQlID.ego naku?\l" zmierz.:t'"
lem się poraz drugi i w:ystrzelil~m,.: d(:! ulęga::.
Upadł.:: Jedn}~ skokiem, pr.z.era,tony
mJIil
czynem bylem przy nim: Ukląkłem i rozl:iątem
jego kamizelkę. Z kieszeni wypadl portfel, a z Jlie.
go wysunęła się fotograf ja: \Viesz czyja, .Marceli
wiesz? - Była to fotograf ja Żakliny, mojej w.ny~
którą porzuc'iła mnie przed rokiem, ź kW uciekła
-'. nie wiedziałem.
.Oto był powód mej półświadomej. niewyUumaezo~ej antypatji d.o Heuberta. Oto pOWód, dla
którego \vbre'w meJ woli zabiłem z wewnętrzne8'O
nakazu tego czlowię.,ka:::
Ja wiem, że nikt mi nie i.iwierzy. M~

\Vczesny'1D rankiem wy-ruszyliśmy na po- . A jednak:.:

lowanie z nagonką do lasu.

za'{J!Yltał:

-

-

na

Wyszedłem

od obwili, gdym go ujlrzal.

~ ~C&

~Oo--

WidlZiiez Marceli, mó~ę jak szaleniec. A jejasno anal~uję w~ystkie oikol~
llQŚci. Przedtea:n nie raz,umiałean tego: Oh, jakże 1"0AUmi-em W wszystko teraz:.
naj~ni.0j

QDQk

ł.

porzelecial nad

moją głową:

Nagle

bażant

Zmierzyłem się,

jakiś

str:re--

· .Nl'~ .20t.:

oarzysl·· a
o
82 Ustawy niniejszem7.~~i~d~ia~ie .u.,t,,~~lltl''!.'
sprzedane przez licytacje•. ~któr:yd~,cd:ol?eł\li,\
okoju: w Piotrkowie, .Łasku, Łoozi,·BrieZinach. c.;..Jo,I;łęl,L/'
hipótec~n~th~ i mogą być przejrzane taIt w\Vydzialach
być ~fi~:
.Vl.' gotowiinie lub w li8tac~::r.als·ta'WJr,ł'~I!('
wartÓ(~i';:,r'i' dyhy licytacja nie doszła.ąo '. ....,., ... z nn'łI1o:fłtl

zmniłfsio\i~j vi ,'terminie oznacioDymptz,c~})'y~kcjfłT":~a
' .'

osobriyćh ~awiadQmień.

, ,,' ,.'

."., ,

nieruchomĆ)ści, '.obciążone pożyczkami T .. wa,za zaległe
otarjuszefw Wydziałach Hipotecznych przy Sądach Okręg~
i warunki licytaCJrihe dołąc~one zostały. do oU'Powiedultlh ksill','
, jak iw blutze.pyrekcjiT..wa. Wadjum licytacyjne
winuo ,
war%yst~a Kr,edyfQWego Miejskiego według nominąłnei
tów,druga f~ost~teczn8. sprzed'aż rozpocżnicsię od. sum,..
~;"'''''~~'''''''''m dwukrotnić w gazetach, bez. powtórnego w~ęcżeriia"
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70
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243
87
50

89
170

Sienkiewicza

440

40

Stare Miasto

533

26

2887
2698

MIasto

85

5396

Sienkiewicza

1028
1J40

98

Staszyca

717

10

1%5

94

7952
5159
11076
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17550

, 487

50

f.

855
1260
817

1755

50

"

'*
.f

,.

.

23
26

26
27

XI

.
.."

.
"

~: :.
:'~.

a ..,.

KllONlK
LĄLENDAR.Z~
syna' naSZe[4;.

TEATRY
..,.;

~PlS~~!W

odprowadzeniu drogich

oddali' ostatnią

~iedzieła, ~ lipca: - Ms.rji ·Magd.

ś.

t

p

'o

T

.:q.U9 l

Teatr Letni: - "Tak to jest t6d.ź··

nam żwlok:

za okazane nam ze strony m~ejścowegowspółczucie ducho'\... iel~stwa a ~w S~cz~goln<:
ści ks. dziekanowi l""yszyil:31i.iemu, za sIowa pociechy nad gro~em o~a~ wlce~h~lrnl1"
. wi ITl. Zgi~rza p. ~ają~zkows1-:iego, p •. in.ź •.Kralko~vskier~1Uł ?r~hom ::iolfo!~ Lgnllazda
Łódź III druhom l druhnom Sokoła w ZgIerzu, Jak rownlez WSZ)i stklm~ " 0 egom
znajomy:O i nieznajomym składają z głębi serca płynące Bóg z.apIać!
'.,

tTeatr Popularny: ~ ..Cha~ ~a wsią''..
Gong ~ "ŻoIla się nie .Gowie'·.
WIDOWISKA

~j.no: ,.Ksią~ęca ko~hanka"
L\ma:"Zdobywcy Oceanu"
, ~plendid:' "Za 'krew, braci".
Od~::'::: vBohąterka .seI'isacyjnego procesu",

Czary: .~. "Czarodziejka"
Corso" ~,Budujeniyna krooyt"

II

MLODY OHLOPIEC RATUJĄO

Mielski Kin. '.G."Kean'',. _~_~~
~:_.-

Vv iadoBlOŚea, bi eżące. ,
J.~-:

:.-.

.'

;.'

.'.

.

<

,poamnestjiw

sądach' , pok~ju '

."
Sądy pokoju zajęte są obecnie wyoofy
,,~mspra.w, które .podlegają amnestji ,i

da«iwaniu kar już zasądzonych:
Niejednokrotnie umarzanie spraw pod,
~~':lOZprawn.iepOdóba się 'stronie' skarlą:>
~J i sędzia musitlumaczyć, że jeśli nawet
Ja,padnie' :wytok~ to~~zal.lY za przestęp~a
;opelniooe przed 3 nia:ja będzie zwolniony

:.IteJ. ~~

t'W Kon~tantynowie..
wy~

rano p. wojewoda Jaszczolt

~e~dżadoKonstantynowa na u,oczy'stoąć po~'
@~ sztandaru tamtejszego Stxzel<?a.
" , Po p,oświęooniu. ~tandaru nastąpi wbi
jane, gwoździ 'f 'pa.mii!itkowy~h' i
wręczenie

~ta~duu, ,{.lOtem def11ada i obiad.

(bip(

Kr~nik. poUcyjna~·

';W&bronie

Na tereme·paaistwowego Urzędu P-ośredni
etwa Pracy w Łod!zi
Łódź i powiat) ŁOOlziki,
Laski, Sieradzk~ ~clti, .B\t'~Zhłski ,w: ą.ni:u 21 . li- .
1928 roku było~zarBjestroWanY1Ch 'lS,566bem'li)~tnyJCh. w ,tem ,w samej ŁodZi, 12~7.8;,
Pabjamc.ach 1,394; zgierml,726; ,ZduflSkiej \-Yoli ~;
Tomasz.o.w1e Maz. 1,722; K~tantynowie 260; Alek..~owd.e 100; Ruooe Poojallickiej 90.

(.m.

: Pca.

',y

zapoon{);gi diOraźne ze SkarbU' Państwa.: W samej:
zasHkJ 8,329 bezrobotny'ch z :c;zego 5,292

ł..JcKl;zi br.aiło
1.

;J;i'unduszu.B€~"'I{)!bOcia i

2,947 zapomogi, ze

Skarb

Pallśtwa.

Pr8.cowników umysf-o"wyvch

brało zasiłki

79.

w tem. usiaw()\\'Ycll 112 i dora źny,t,.h675.
W, ubieglym tygodiniu' straeHo p~~cę na tere
nie Ł{jdizi, 421:be~rC'boltny&h,ótr:zym.ało pracę 650,
>

wY~a.n0

d:o pra;cy 103.
, UriządŻ'ooipor.z.ą<1za 26 wolnemi miejscami ata
robotników różnych za \Vod.ów.

własnej"

IflJ ofiary··. Dl'

swego ~ęża ,.Aittoniego (lat 40) w obrome
własnej, 'gdy ten chclal ją uderzyć siekierą·
Morder~~ aresztoWano. (J»

ęamoJJQjezell .
.' prZy; ul. &za.m~j 2O::1etm. Jan Br~nie::
'cki napił się" jodyny w celu samohójczym z
'OWo4u braku środków do życit

Z8.mactly

odwi9zło

.denata 00 nomu.'
';', Pt.zy ~ Wschodniej 49' krawcowa L~
win Ra,jzIa napiła się amoniaku celem, pozba::
wicntasię zycia. ,Wezwane pogotowie odwio::
"& ~ala w Radogoszczu. (hip)

~traszna śmierć

w

iabryce vVajssa przy uj. Łagjewnie;:
aej 30 zdarzy! się tragiczny' wypadek: z ro~
~em' Romari.em K.ujawskim. Zbliżywszy
&i~ zbytnio do maszyny, Kujawski został p<P
~wycony przez, transmisję j rzucony o ' zie~
"':~ zt~ ~ ~ natychmiaśtzmarł" .(biJ!)

KOKosza wolnp~ ~dkruru w domu' NI"
i"Y ul. Żetromskiego 'Ą,7and~ Walterową i

...

UTONĄL..

Lud

'W driiu' wczorajszym przy ul. Suchej
Nr. 2 Franc,isZka. Traktowarąbotnica 'uduSita

Pogotowie

SA:BI

Ult

Z z~Łkólw 1r~Ziystało ,~ubiegłym.' tygooniu
10,912 w 'teIn 6,815. ~tnyeb brało zasił'kiU$'ta.·
:wPWe z F'undusz,u . BezroboCia 'i 4,009 bezrobotnych

~

SroSTRl!

Rodzellśtwo pospieszyło toną-cąmu
z poono
W rzece· 'Warcie w pobUi;UZduilskiej Woli
rą.
L"dalo.s'ę
I'h
!;
t.l
w
nie
lytomll~~('
\',yc!ągnąć
utonął bawiący tam na letnisku 20-1et.ni
Czesław
nabl'll'g. t:a:i2h.;. 'sp,GlŚtrzegC że siostra jego .z.nikn~..
Ditriich,' syn wiaŚcićiela' składu ap.teczn~go 'w Pa.
la,
z t~lli rzecznej. l'ia;ty-chmiast wskoczył do w~
bjani.cach. ilczeń7 klasy Gimn~zjum pąństwowego
.j,
wyniósł
siostrę w pohlH:u . brzegu' gdzle oddał j~
Ditricb kąpał się· wraz' 'z 8Wą "iost.rą, 'f.,ira,zznajow
ręce
~cal{)nego
·przeO. chwilą,! znajomego.
my,in' z pabjanic \yp(}b:1iz~ wiru 'wodnego, Wszyscy
,
~
W
tym
mGmenćie
'jednak, w yc..z.erp any stra.
_troje usiiłowali :ńieb~zpieczl1e ,miejsce przepłynąć,
c:~ przy+.,mrmość i zn~kł pod wodą. Wszelkie próbj:
Udało, się to ' DHricłloWi,który ,byt doskonałym
ratunku okazały się bezskuteczne. Dopiero wc.zoTaj
pływakiem.. Ta~ samo przepłynęła
przez wir l'ze"
l:wioki jego' zostaly zna.leziollO Ci przewiezionf' do.
CZTly siJostra jego. ~at~miast ?w znaj{)I?-:Y w ell-wipibja.ni-c.
'li I-!'zePlYwarua whru za.~ ton~ć.

(~p)

Na ufoezystoBć
Dziś

•

Ił

"
Dom Ludowy: - "Listy miłosne"bar. S".

p~'~ sprzeczka.

NlEOSTROŻNI'ŁODZlANlE~ PONIEŚLI 'śMIERć.

Przy ul.'Aleksanctrowskiej'lsS' zamiesz

He
która

. W, ciąg~ kilku minut wagon podniesio-

kały tam~e 30::1etni Andrzej Cieślhlski spadł, no' i z pod kół wydobyto strasznie' zniekształ

z wazup()d nadjeżdżający" tram'\vaji zabity
został m'Oll1,entąlnie.

Uzbiegu
l\liljonowej i .. Ki1iński~go
pod: tramwaj .~letllf Maks, Krebsz za~
mieszkały przy ul. Grabowej' 32. Kola tranl::
waju przecięty nieszczęśliwego nawlJól i gpO
Wpadł

wod-o'\-vały natyclul11astGwą śniier6

Przed dOnien'l Nr. 123 przy ul. Kiliń::
skiego zdarzył się Znów wypadek tramwaj o::
wy. Z '-idącego z Górnego Rynku tramwaju
tinji 4 wyskoczył w biegu 12"'!etni chłopiec i
poślizgną wszy się wpadł pod drugi wago:p,
t·· zw, dqda tek. .
.
Na straszny krzyk pasażerów, moto!:::
niczy usiłoViUł zatrzymf:.~ \vugoll,lecz udało
się mu to' dopie,ro po ujecht"l..TJ1u jeszcze kil~
ku metrowo

szybko
85

~tt

przemieniła się

w bójkę przy pomocy

różnych narzędzi.
przyjechało
pogotowie,
obie. zapaśniczki gdyż jedna

W rezuIt<.:.c'c
które

opatrzyło

cone,żwloki chłopca, którego częśCi ciała, a
szczególrJe kończyn dolnych i górnychrozrzu
cone były między szynami.
"
Krwawe szczątki zniesionoclo bramy i
wezw'ano pogotowie, którego' le'karz nie miał
już nic 'do roboty, natoIIuast policja wysta.wi
la posterunek do zejścia władz sądowych.
W tej samej ch"\vili zdarzył się inny
wypadek, gdyz po przeniesieniu zwłok zabite
go jakaś fura skręcała do, sąsiedniego podwórza, lecz nie zdążyła skręcić z szyn" gdy.
nadjechał tranrwaj z ul· Przejazd isilnem '\1*
der zenie m rozhil furę na drzazgi. Tym razem
\vypadek nic poćiągn4 ł za sobą ofiar
gdyż
WOZlllca ~~d~lxyI uskoczyć \\' bok i unikn,ą,ć nie
chybnej śmierci.. (b.ip)

otrzymaIa uderzenie toporkiem w głowę, •
drugtt cl,ęcie w głowę iakiemś tępemnarz~
<!ziem-

(bip)

Zygzavel.
's U(Ki' JIP&'ÓW~

,**,

b

lis

.~ah

_.m:. ..:,-:M.'lM:i(

ie Jeatrn i~i~\{ieoo

r

W piątkoWYInl\iUIQ,eł'ze łód1zkiego

NYM 1928-:29 ROK.

POl)ołU~

~wego.pisma: hrtoW~a'P ..Wtaz~a,:~~ s~nS~~Jna
wi~osć,żepewnłr( ·~~tara
ŻM>ę•. D<lslQwlaie

~UICJh~.

.;....,

.',~~.

kobl;e'ta'

a ;:śclślej

Jta,:we~

'zamierz, Gurynowicz Wacław, Haine Sto.
"fan, Haj duga Jan, Karczewski Zdzisław, Ki,
jowski Kazimierz, Kliszewski Antoni, Krotke
'Tadeusz, KrzemieńskiLucjan, Lenk Marjan
Łabędzki Karol, Melina Michał - reżyser.
Michalak Stefan, MrozińskiJan, Pelszyk JÓt'
'zef, Rudnicki Jan, Skorasiński Ignacy, Socha
Artur, Staszewski \Vladyslaw, Szacki Maksy
rniljan- pomocnik reżyserów, Tatarlde"ricz
Konstanty - reżyser, Tatarski Ludwik. WieJ
cińśki ,Edmund -' reżyser, Winhwer Józeft
,W.osko~:ski Jerzy, Woszczerawicz Ja.cek, Żab

ljjlQulZlła••••

-'., sta.rą

ro ..

.

Opis tego nlebywal~{)ięnomenuzajął całą
stronę poważneg-o di1epnrka~" fOlIiewa!. autoTwia"
mości bart1w serjo traktuje swe za.danle dZle!lDik:;u','

, . . . . . . . . . . "'::. .

f

skie, przeto ~nle ogr~ńkzyłsf~do- :pQld~nia (su~hej .
. :wiadomości) lecz zoo:bH wyvliadz dW'lemh anop,imoWemlipowagami świa.r,a. lekarskiego ·na l.~at
ID .żliwoś.ci takich fenodnen6\vwg.Ińek{>1ogji.Ano~
nimowi uczeni cl{)iprawM· llie'd!a.li .' jaśnej ódI.Powiedz;i. .c'zy CtZ!łowiek mOże :lIrOizi'ć ,żailię, lecz: 'również

c~yńskiAleksander,

nie zaprzeczyli }\:ategOQ'Y'czItie takięjlllQŻljW\ści.

Znicz l\'liJCha!

Czytelnik lJowrużnBgOpl$młlpo.p.ołtI~iovr.agtO
w dalszym ciągu stoli prze4 za~adkl:\j
jest C'órk~ wspomnianej kot1etyczy
dzieckiem innej l-{}PUCpy.
. '
Doprawdy, że na<tmierne upały w bieZ8fltR
roam bard!w ()dbiły się na ..mr()w;};u" pęwnyt}n 'osób

..

Il

ze świata rep{)rtell'sko-dtziennłi~sWego.

mi e~z:< aniu wego: . •. . 'A!ii{) niędIz:y na specjalne listy OIf~ dlObrowolnylCb. ce..
~'IOich 1i1C/ZJl;~ob '.\rzęsz·· glł~ .iZ wid'Olkami bud,uja;cęgo się I\OŚiCIio}a, o~ .
n,a,jil'lOlZlill.adlts!ze .imIpit"ezy diQiohÓlOOWe, jak loterja f~
są
SZlUikaÓ Sr>.J;l,j'QIUe"
tQwa, ~awy. towaa:-zy:s1oięp .pr.zeCLSta.WJi.eIll\la tellltJra1~
wschodJu słoIIDa pływe
iw~ KCJiID.itat,. lilC!Zą/C na. pOg;.airoienaj&zers~YJOb :rmess
, a po skoU!QZOUiej

pod j{ołami samoOhodu ..
w dniu wczorajszyulprzeddQmer,:iNr;

163 przy ul. W 61czańskiej, pod .kołasaDlo~
chodu dostała się przechodzi\ca prze~ jezdnię ..
5'4~letnia Michalina .' Wyśmiałek, zamieszkali
, przy ul. Kilińskiego 195· Odniosła 9p.a .dotkJi '
we potłuczenia, tak, żezawezwa,nyJeka.:t'Ź:po
', ...
gotowia ratunkowego przewiózł ją pOJid~~ę~;, 'Iro&olo.M. l
leniu p~erwszej pomocy do domu. ,G?)': ".~ ",,;~L.:;~c,~~~~O! E,~OU:Ś!ta:[l:tyno"\

.: "
' ';~ ~.~

"';y:\Jv7,h''''\XTi

eni:

są,

są u,oować

zaspOikoj~ia

włas.nego

S!ię @

opotrzeb

l'eł;iSlU:nrcm-.

,;:,
."" ..'
" , . ~~t~'~~Yl~itzii

pos~~d ~\a
oobrej woli, głó~e zaś
Ąntoni Kujawski już ,od j:łtuP':t:~~~']tornB"bamtYJIDWSłtiBg{l Ks. kan. st. Rybusa

Dobra

.katoUoo;cJl,m.ŁOtd0i; sl)OdlZ1iew.a. ,$!ięv.ębr~ó takie
~> kttóre wy.start~ą· n,a, iJlOltoń-c:z.enie budi()'Wl.Vj
śW!i.ąbyni. 'l(i{)[Oljtet S;tano:w~~:PiP. ,A.~. WłlaóJ.:~"
sJlaJw, ~ M~.rutu,nf}~.:L...,G:tOSzloow..~
.ski W. b. v-pr~mi;aata, Harasz A. JJaswnilk Mili'

.~ b.poseł Mil.'Ilik ~Kief~Oktr.~ :z.w.~/:
Za.w.J P3JWilaik, 1\1,. R~miaat~PięcIbo~ .~
radna, ·Ks. kam. RyUms St•. i ~. Fr.,.~t W'Y;"4.'

łOl9ht prezydljlHD. Vi nast~YDl. sk,:tadzie ~L W14~
G1J.'!OJsI1Jww'Ski - pmęW.odluioz.a.lCY2 Wł. :AdaJliłj~.Q' .~~_.
. ~y, Ks. ka:rh St.·~ .-główny I!tkarbll~}
L. ~ .'- s~z.
SłeCWiba ~ 1(
dówym domu, jednak żądaJ za fatygę 7 . " .... · , c , .
l.o!dlm,
,ul.
PI'lzji8JZld
34·
~ D~ LUldowy.
!;
. c:L.·.•~;;ł .' ~~~~nkiosZitem 7 ty~ię;cr1J:otyo1. Kom4tet miejWresn'f"ie dobito targu, KUJ' aw.ski. Q.tl"7lvtn
lA.'
~'"',.J~ 'srClÓwj'W(1O'\\-'Y Kościoła,na.~zelekitÓrego stoj4
K,omi.telt Budo~ :Kośa1ola VI' ' N.ow.em Z~\.
700 zł. j.-znikł.
. .' "
.r::tli'\Emwalski, Jakób; Biąq;Franclazek Kowa1sikli., tnie2lWr.aiCa się za naszem. P!Ośredlnilctw~ d'O ofi....
Niedoszły dozorca zaw~:~do~iło oszu~ i'óz:eJ. ~,aszewSiki i Antoni Kwfecjńskd ....... l'!OIZpm".2'.f\ ny.oh mieszkańców m. Lodz:i z w~zwaniem skła~
stwe policję· (bip)
'.
~~Ję~~.e 50 k{)rc~ wapna i gifl>Ówką'wsumie
OObro"'101llt'y!ch OIfti.ar· na' cele; z~
z. ~
--000---..."
400'ż,ł0:tyc:h. Są to fundrusze tak .skromne, t.e . stano- dOW'fI" KościOła'. Pisano nasze ot'Y.iera spe;cjal.ną~ l'IłI
ZW
;z:s
na
brykę ofiar, która mozna , siklllaAdać w,AId1mó.ni$tlracij;'
.
Ó
. m:\ll~.···odmela, którego kOSlz-t .W p:t'Zjyhl1żeniu Wynie- pisma na i:nie KolI.llN;etu B~ooWY K~w. Na!-.
Z CHRZ.STOW. ROBOl'liIK W. , sle ,<McOto20 'tyaięey zlo·tyah,
111ClZąc ur.z&ihzen V"V"em Zł:otnie.

obiecywał \Vladysławowł\Vąli,ló;;:ćnr*śł~;,~~~ailiaKQ!ŚlOiC!ta.. pO'Y:tiY:!la się apcl:ntaJć pot.
: ;~4!.;~tnicy Z.,l':lOlWego,~ wmsnemi ni:e<>posadę dozoccy domowego. w hardzo
" ,~:ijaamii <.lJoproow~i1i ml.W"Y KlOśvloła do wytBoko-

czasu

w..

ma

Z~

!!!:~!~~ _~~~~~~e~_

Dziś,

t· j.

w niedzielę,o~ódz.4

WlYDJ"me~talrczają

dokońozenie zapoozątko..

me'

.~.

J

S(>Cld.zliewoo si~ nal~Yf te .l:iJdi
odpOwie gurulle na \\'ezWf:l,nie Komi'~et u

~'
30 po pol. odbędzie 5ięzebr~.n:if~;;, ~tow. .RQ:b~ , .wewn~~gJym ,tygOJdInll(l Koa:olitet BudoWy KC),.
i ofia "Aą
Chrz- na Dąbrówce· z pogada~,;p.1;'. Dą~, 'śei*;" w Nowem ZJ:otni-e ustJa,Uł SZlC1Zeg6łJowy plan dl1iontą. wesprze dizUeło budowyK~a; zapOOIZąltku
browsldego.
d\z.iałalnoś.C!i; któlry pr.zewi<Lujem. in. zibiÓlrkę pie-- WatIlle p!I.'IZez samyoo robotników.
. (Dęb. .:
Jutro, t.j. w PoniedziałeJt.p,g.odz· 7 w.
*7
'~~;'~~~VM2
MM 1If'-'SlIa_ _ _ _ _ _- - - - - w sali głównej Domu LudowegO~; ,przy. ut
Tea.tr Kameralny pod!Okona.niu gruntow- parku "Juljanów" i urządza W nim da.lsz~
Przejazd 34, odbędzie sięzehranie . rohotni~
ków chrześcijańskich; przemawiąc·będą·· Pa~ nycll przeróbek i powiększeniu sceny otworzy SWe szereg efektownych p'rzedstawtień "Chaty Z8'
pOOwoJew duht 7 września. Na inaugurację dlrugie wsią" na otwartym terenie -w lesie. ł'ark o
tron Jeneralny Stow· Rob.Chrz;<:~(kan. St.
go sezonu pójdlZie świetlna komedja satyryczna ;retwarty' codz!i.en.n.ie dla publiczności już od g.
Rybus, sekretarz djecezjalnyD~~c~yńs1ci i
I"Z~ &aniaJWSkiego "palpieroV't-y' kochanek,".
9 ranO' restauracja czynna w pa.rku cąly dzień
Kier. Ok!. Chrz. Zw- Zaw. St. MrUk:
Dzisiaj jako dzień świąteczny roZpOCZn.ie
We wtorek, dn' 24 b. m. o godz. 7 w.
TEATR LETNI
się Q godz- 3i-ejpopoł. ~lkazabawa. ogrodo
w Oddziale Stow. Rob, Chrz. przy· ul. Ogro~
Dziś p.Terojera nowego Wydania rekorldlOwej
wa z różnetni atrakcjall1ii, ogodz.4s:ejpopoł.
dowej .34 odbędzie się zebranie, na którem
rewj~ ~ wodewilu G. Wassercuga "Tak, to jest bal dziecięcy z licznemi
llliespodziailkami
przemawiać' będzie przedstawiciel Zarzą({u Łódź" w częściowo ZlIThienionej ohsadlZiie (z' dawnej
dla
dzieci
pod
osobistym
kierQl11k:rem
baletmi
Głównego.
.
.
~tają: Szubert - Pl91m.iak, Niemirzankia, WinaW Oddziałach Stow. Rob· Chrz.na wer, K:TIzemieńskli, Brodniewioz, TartaloolWticz i Ru- stru MajewskiegO' zaś Q ~04~.1-:""ef wieczo~
Widzewie i Zarzewie - odbędą się zebrania dnilciki) natomiast z ZJThpel'nie nowemi piosenkami i rem przedstawienie "Chaita.za ~".
W poniedziałek w teatrze 'przy ul.Ogro
'!N przyszłą niedzielę.'
e1VÓlucj.am.i ar:a~z całym szeregiem nowy<:h, nader
dowej
dane będzie. przedstaWlienie dla robot
000-,.-.
efekrowny'Ch numerów taneelZnych w wykonaniu
ników i inteligencji po cenaCh najniższych',
SoIDoH.6wny~ S,zanarówny, Woj,nara. i gkls'6w.
od 1 zł. do 40 .gr. ode.grall1ą zostanie komedja
Rewja "Tak, to jest Łódź"
numer drogi z
w ·3~ch aktach HKluhKaw~"· .Początek·
powodu wyjaZld\u. p_ Sz'UbeI'ita gTana będzie tylko. do _
o
godz. 9~j' wlecz.
koń;ca tygodlnia.
Dziś t. j .. W niedzielę' w. razie ~.
dy p~zedstawienie w Teatrze Popularnym ~'
"CHATA ZA WSIĄ'~•.
@ godz. 4.20 popoI· i 8.20 'Wieez; "Dom ~
Od dzdś wie.cprzenośi Teatr Popularny tów" 'krotochwila w ~ ~
swą letnią siedżibęz "Wenecji u do uroczego
2

Teatr i sztuka.

--

..
'RATR LIT. ARY. "G. O N G"
•-t.nakeJ;l:iiLa :t:ewju .,Letruc trlUosd~i" ClesZ~
żądna,
bię nieslabnącOOJ. p o\vod:zeniem. Publwzność
ro~rywki
trumnie oowiedlZ symputyczny leLni
Gong i' darzy swoich ulubieńww r~3istemi oklas&aan,i po. każdym numerze. Z:wl a si'.cz:lp-0tiODtlją
,;;..~
Coskona.le lliosenki w' wyk. Sa.wickiej i Cybulskiego,
.rec~t.acje Bucz.yDskiej, t,Pojedynek . amerykański'· W
wyk. Belskdego, Nowosielskieg{.!
i niezawo(j}inego
C~..sława ~oniecznegtO, ()r~ Inspekcja
sanitarna
'l udziałem całego
zespołu na ezele, z Buczyńską
Sawicką, Laekowskim, Sielańskim i in Przemiła kon
ferencierka ura,czaj Stysł Czar:torzy.skiej dopełnia
c~~
Dziś trzy'

przedstawienia: 6,15, 8,15, lO!pO•

-.·-:9:.--

•

IenDj~n emi~łflD~n o1 lata

ROZSTRZYGNIĘTE ZOSTANIE MIĘDZ y 5 'iJ 12 SIERPNIA W HAMBURGU.

(C-S) Polski Związek Law:ne=Te~niso:::
zawiadoll1.il wszystkie kluby sporto-we,
że w czasie od 5 do 12 sierpnia r. b· w Ham
wy

hurgu .rozegrane zostaną zawody tennisowe o
mistrz.ostwo· ś\viata. Zawody ze względu na
zatwierdzenie przez lVliędzynarodowy Zwią~
zek Tennisowy będą miały ch~rakter ofk

sekretarjat P·Z.L~T. w Warsz8.'\\rie p:r2.yjmu.w';r
je zgłoszenia klubów.
.
.J'
Z Łodzi wziąć mają udział bracia Stola; .'f'f
r~~ie, którzy,pą Ir.t:1strzostwach w Haroburgu
j1Th:o dobrze przygoto'wani staną do zaWOtc

cjaln~..

dów o mistrzostwo Lodzi.

Zwra-camy

1

uw.agę,

że

złotówkę mbż:na· "\v'Jg.rać

na loterji fantowej za.
cały szereg

-'zn,.

dmbezpłatnie.Ja&2Jda

na

osiołkach

op.1ia!tą. Wog61e żadnej karoty

lo.dri.ianki w

zaminima1ną,

nie b~ie.

O

ROZEGRANY. ZOSTANIE w DNIU 12 SIERPNIA.
peID, rzut dyskiem, bieg 1500 mtr·
(C-S) Prz.erwaw szeregu imprez spor:::
towych jaka obecnie nastąpiła wywolana zo~
wakacjami młodzieży oraz okresem ur~
lopowym. Mimo to zarząd Ł.O·Z.L~A. pracuje
nad przygotowaniem zawodów o mistrzo:::
stwo Łodzi w pięcioboju lel9co::atletycznym,
który rozegrany zostanie dnia 12 sierpnia r.
b. na boisku D.Q·K.IV. Pięciobój odbędzie
się dla pań i panów o następującym progra~
mie: dla pań: skok \v dal, bieg 60 mtr., rzut
oszczepem t rzut dysk.iem" hieg 200 mtr., dla
panów: skok w dal, bieg 200 mtr. rzut oszcze
stała

wartościo

wych ~l'izedimiQtów: Zabawa dziecięca rozpocmle się
punkt-ua,ińie o' gOO.z. 3 i trwać będzie do godz. 5
po południu.,' Niespod~anki będą rowawane dlZie-

""ii'

Piąci't;
I k O Dl ·ałlet:r
misłrzosi• • Lo zi.

lA zatem dJziś cala ŁódIź spotyka się w Helena Le~l Reducie Prasy o g101c1z. 3 po poło
Początek zabaw:;. obwieści miastu
wystrzał armatni. A więc, cie lękajcie się przemiłe lodzi~nki 'l
U'.ili łodzianie. tegx. huku. Nie zapowiada ,}fi żadne
now~

go niebez.pieciZeństwa. vVPl1'ost przeciwni-e przypomni "vum o Ctbo'\v~ązkU przyjemności, jaka spotka
was w Helenowie. Zaznaczamy, że igrzyska sportowe na boisku z najsłynniejszymi polskimi kolar'Zami r bokserami z niezwydężonym Kupką i Stihbem na czele' rozpoozną się punktutJnie o godz. 4
min. 30. vV amel'ykailsk~ biegu k,u-larskim 50-kilometrowym Vlygrać mGŻiI1;a 2 rowery marki "Ocean'·
z; fillmy DoibIrx1pol ~. ul.
PiotrkDwska 73. "Wesoła
noc'~ w kabarecie z udJzi-ałem najwyhitniejszych
si
8l'Ity8tyhlZJlyoh rozpocznie się () gloo:z. 9 ,"4ie-cz.

"j:lolSka zdecydowała się wziąć udział,,· ,
mistrzostwach ś'wiata, wobec czego już dZiś:;,:'

,
Zgloszenia do zawodów przyjmuje jUż
sekretarjat Ł.O.Z.L.A.
.
W najbliższą niedzielę dnia 22 lipca na
boisku W·K.S. odbędzie się pięciobój lekko1S
atletyczny o mistrzoshvo Ł.K.S. dla pariów
oraz dokończenie pięcioboju kobiecego. Prze
prowadzony' zostanie bieg 200 mu. Program
pięcioboju męskiego o mistrzostwo Ł·K"S.
składa Stę z tych samych kotikurencyj co o
mlstrzoshvo Łod~i. Za\yody rozpoczną s~o
godz. 9 rano.
łW

&

KpL Peterek wykona P{}uozas Reduty 'Prasowej nad Helenowem szereg "'rnoeionującyoo ewolu-

Clfl.
·--·-000-,..,...·
Nie w mod,nym fraku, ani też smokingu
Lecz w garni,turze, w którym ci ·do twarzy
Przyjdź, Dy wieczorem potańczyć w danci~
Na pięknym bałułódzkilCh dziennikarzi.

Urocze

lI'IOł1d

kwiaciarek ł(}bdau'lZać będą publikwiec>iem, który Syndykat
otrzymał łaskeJwie z Wydlzi:a~u Planta.cyj Miejskich
ł Od p.Wojcioooo. Salwy.
czność najpiękmiejszem

+

Prof. S. Jankoviski, 16,20 O przetwórstwie
O\vooowym wygI· prof.
Wad, .Iwanowski..
16.40 Najważmejsze wskazania rolniczei
wiadomości wygI. S. lvlędrzecki. 17.00 Kon,
cert popularny. 20,15 Koncert wieczorny22.00 Komunikat n'leteorot 22.30 Muzyka w
neczna'

~

>

'Przez radio.
doWiadujemy się, iż w
AOey, na Z3!pit:0szenie Syndykatu D.mennikarzy Ł6dlz
rtiiCh, Pl"Z3"leciał z. Torunia do LOt1Źi na. płatowcu
.,Bpad"jeden z cz·ołowY'Ch asów naszego lotnictwa
lip.. EDward Pete.rek. z 4 ~~. 10m.

PR'OGRAM NA NIEDZIELĘ 22 LIPCA.
10-00

Nabożeństwo

~"':wYda'je śniadania obiady i kolacje

; .
~

-

:

Teofil

RESTAURACJE:

Kopeć,

Narutowicza 44.

Zalewski. Zgierska 39·
WYTwÓRNIE CUKRÓW:
Ziółkowski,

Piotrkowska' 197.

. -SKLEPY TYTONIOWE:
Sobczyński,

Napiórkowskiego 9.

pIEKARNm:
Bryszewski, Pomorska ·86.
śLUSARNIE MECHANICZNE:
Machura, Rzgowska 57:
FABRYKA WODY SODOWEJ.
Piątczak, Nawrot 92.
SKŁAD PASZY:

F., KacZmar,

Przemysłowa 4,

..

z Katedry

Poznań::

skiej, 15;35 Konlunikat' meterologiczny. 16.00
Jak sobie radzić \vobec braku paszy. Wyg·

.r.
. MLECZARNIA NADŚWIEZA~SKA
,
~ Przejazd 40.)

NADESŁANE.

.

w ostatniej chwili

I
I

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

85

PRACOWNIA

OBUWIA:

Szub ski, Sokoła 5,
MAGAZYN. OBUWIA.
Sumera, Nawrot 19.
Cieplucha, Wysoka 26.
Zieliński, Rzgowska 12.
Grędziński, Piotrkowska 53.
F· Tomaszewski, Skwerowa '10.

PIEKARNIE:
Kruczkowski, Sierakowskiego 27.
Dobrzyniak. Pabjanicka Szosa 28.
Zawadzki, Nawrot 44.
ZAKŁADY

Osoba, która zgubiła paczkę (para poń:e
czoszek dam.skich) Vl sobotę 21 bm. w ce~
num miasta, może ją odebrać w redakcji
"Roz\voju" od godz. 7:::ej wiecz,

KOWALSKIE:

&:cia Kędzierscy, Kilińskiego 94.
Wr6blewski, Radwańska 10.
SKLEPY SPOŻYWCZE:
\VI· \Vyrębska, Wólczańska 261.

ZAKŁAD

ROWEROWY:
96"
ZAKŁADY BLACHl\RSKIE:
Sokołowski. KiIińskiego 79.
Łyczkowski, Piotrkowska 188.
ŚWIATŁO I SIŁA (ZAKŁAO
ELEKTROTECHNICZNY:
J. Cybart; Gdańska 135.
W·

Sierpiński, Kilińskiego

M.ASARNIE:
Borkowski, Rokic~ńska 13.
L~. Raksyk, Kilińsk:ego 133.
F. "Voźniakowski~ Rzgo\vsku 78'.~_L/,-I)Y \;,'
""V"óDEK I DELIKATESÓW
śliwkcwski~ Rokicińska 6. W~'
l
i

.,

PIWIARNIE:'~'

Kuliga,

Odyńca

11.

,

a

ZAKŁADY RY.MARS~IE~~r

Jezierski, Pabianicka Szos~ ID"

Dyr cja

tlOWfj ~ltłł, Wł~i Bicze j

. w' ł.odz', tiromskiego 111

·. •·. ~..:rk~ws'ka111 ,fet

pócł-aje'dowiadomości. że l:rrzyjmuje zapis na
1r,u:rs I wydziałów: 'przędzalnicx;ego,tkaddego,
farbiaI'skQ~wykońc:talnicJ:ego imechan;{'znego

,słJ:hn:u:hodyo płldw
IBtWł8}atce t przyśpi
>~MII.rl~ sifJSł,'łwany wszędzie

.), Z

,-,;,p~.J;"a"'~'i:l }(urs',n,oJmąlpy zł. 95 ~~. w'l"a.t1aQb:?lJ
pot!. 20.- Lapisy n"'~."'I7ir-ńn,iIiIit:'~ri·p.1
A';'--!!?--P-"-...... :sikpIn;rm od. 8-~j l'ano

EGZAMINEM JEDYNIE Z ,RYSUNKóW
ODRłłC~CH

ra~cl,d'l)t6wł ,GsiluilljąCych Ś!Ąladectllła ukońc.u1\. i·' $
ldęt~ i 1IJJzfił1st:kól średnich ogółnot~Etalc~-cyd:,;

"B). ~ EGZAM!N:&M Z Jl;ZYKA 'POLSKU!OO,
.J(A.~l:łłAfiKI

ul.

Łódż.lAltADY

św.

Anny 29

tet 57-70

;·ł.aijjlliBI

UOI·O.P,II

8m dOlottft8,ill:r,& wm'lIIlIka« ~

BQ",r,

Właściciele Bolesła w MILLER i Albert .' BARTOSl:
Zawiadamian: y,ie'Xakład nasx%ostal zn znia

przy ul.

DaJtyeh. ~ dob~lIeh marek ollł,lel.
sklf:h, nlemfeeklc:horal @z~4e
naJt_nlej t na:ido89dnie2 wftl'ml~
IłDlOObfOpolł1ł
.L6d Plołl'ko• •łra ~ 13

WE NEUTROVOX)".'.5 LAMPOWE,S01..0DYHV,o,jednJjt'}

w 1lł?4.,bull
P"Jj-~'QJ.JII, 'lIr,seUde .1'&PCłf.CJ~

ac

powiększony iplb~niesionydo. NOWE~O:

LOKĄLU

Ś\\l. Anny 2'9, te1.57'~70
Posiadamy stale na składzie odl:,i 9rri.iJti tł LAft1PQ-::

,

I

W•

.I·~~r::e ai~j.n.~!~z.e.:~~d., k.~. '~.'·,'.la.et~~,~e.ęh..r.'.~e,.n,~."g".~t.,!r.).dł.:o.·~.
1f(~~~d~:!e":2&.Q.gv:...;.'. P.~,".: ',~.,9 ~· ~.·.w.~.'.,~"
:. ~'.~~~.~_.'~~l:'~: '

Rc~ł!nlddo .fH.,6Jv· b:łoloQJę."Il;J~ht. poiłoIf,"
b,101itowe, .m 82: aj k -O W e ••łtd~.,,,~OWOl,

pueat.Uł!ni

kwadr.
Sl)1'śe(łanla.c1Wl~i«,

•.

do

$tOPJlle schodowa, . plyfJ choamkgW., rury
Hlaotowe. i t.· j.

l\nv.,e, l.qd:,

. .Nadal
Oa.W. m.,
..• ptowa<lzm.yhurtowlLi
. . •.,• . •.
.
detaliczną. sprzedąi wyrabifjDY~ .przez .mas, ~1:;lil;=======_#~;=:~~~!I'.

łatwe w obsłud;ę.
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t.B.,'
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··'''riclfjowej.':''
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ski

SP ECJAlNOSC:

iegu ul, Koe

Prócz tego wypuściliśmy nadzwycząjdobrze d:z.ia..

oi,leC:h

uł~J."ietJo N2 172'- Tełefon,'.'O

place

NIKI 3 LAMPOWE BEl. . AKUMUL-ATOą4,.i· ·.'. BATEIUf
ANODOVf EJ z przyląc:tenierodo $iOci,'~ł~kttf~~ej

l

rRIEDSIĘ8ltlRSTWO BETONłlW~i:'~,
A SF A L TO W~·i !BRUKARS,KIE"

eras lua18!'0 ..81lla -DO

skali. z. po.dzialką metrową p\:ldługdlug ości ·fal sta..
cji nadawczyck Jako nowość wypuśCiJiśmyODBIOR

,

l' RYSUNKóW ODRI;CZNYCB

ł . i'oridtd:at6w. posie:4ającyoh ~wuułect\;1fa ukońcseai,a 4-eh
kla. u;k6łFedni~h.gób.obdllcl\eJeh albo7-hl Jdas pllb
l1csRJch .szkół pcwaseehllyeh qra31 kandydat6w, poei8dlll
jącyclt i",jadecłwa ukońcsenła B1E1r6ł rsemieillftieao-,rz.
JIl)'Słowyclt.
.
Selu-eta.rjat sackolJcxYJtn1 eocbieJUle, pl'ÓCS 1I.fa.
dd"l śwt~t, od f!-Spęol.
SCY57-

2199-1l

OlU

OGNł01RWAl-Y

JlAl:ER.łAl

BUDOWLANY

'l'

'

,

nur .. calej turolll. ,.8' swoIch d6nlo-',ch za! e1: taaibś4łi, tr'llJ'elo'cli; auchośq,
łekkof(!i i.,$ołdej sdolnolici Jrlepniepu~- _

NI

wypłatę!

.' ':' .' .'tła:",p'łattl

Prospekty na

.

r

.".~.'~.•.rł."

n&}mOdnłtlJuydk, rfUOttÓw
i .;f'
Jedwabne i welniłlne swea1rv. S.lerJd. SstJe '.' jedwabne .. r~cz·/ .~
Jtle .a1,nffsnc Apcszlti. Wełniane t01fuy Ila &ma.kle
~aJto i sullil.ie. Kam'arny JłO JJP43łkłe ubr.nła.l płu_csa., uęp ...•
.. G@I - ehERe etamhtJ pepeUny.· deseniowe· I ,ła4lde. M.llln,:
Kl'et~n1' .Jedw6bdopuYole "
wasyatk.'ch ..Cł~h. Biole toWUY ofit, opel. Fi.rllaJtI. C1lllstkJ. P : J~ l
!Im~:lu!1 bJelJuli).· Pońnochy.kMp.tki. tOleJdd, Pal"Q~Uti
WllIIdd. P!~c!y. Wyłyrnacdd jmeo bUlych' .",hulów ~1.clll
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L ta G n

ił u Ił .8 S tli; Ił
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,W_złU

f

spacerowe

od Najekremxrięjaęch·
do NajwykwirJtxriei-7~

mate.race ~~ I
§c~t~DO dsJeQlnne. O.fB.. ..do Ule.
b.JO. lfiJCh Mł. eh _pate•. t- pedlu I
młer)'U.]!''fOlaUd
. i WJSJDlaC2( i
•

P.5. Pr%y .akl.lisie dO:lt,lv~t _.a.i~ć .ąl~.tki :r4...liMl .
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