,

r"~~'

...

"

(}o',~;ł()tn tran .atlantyckie ~o

.~otnicy 'polscy ··Q~ę~alą,.s aż, E;ię ochłodzi.
Wystii~·
tW'i;ł,

,

'

,

. SmiałyFrłitiJtcuz '.~Iądo~ał na Azorach
.
. L"otnijr~Kub~U i'ldzf~ qW'I{9kO.. ma ·inny charakter.
Pafyż 23 l:pca·
z lotniska VI
Brest do lotu' przez Athintyk lllajor franct1~:
ski Paris na hydrppią111e "La, Fregatte".Z'
mjr. Paris lecidt,ti@tiofii~k IVlaroti ra.djo~
telegrafista Cadot1.J\:ljr.:,'Paris lecinaAz--y~
ry, gdzie przerw~ę Jot' c~lem odno\v-:en~u ,Z~
pasu benzyny.
,',"
vVczoraj~ wysla:;:tował

Paryż

23 lipca·
Kub ali i Idzikowslciego. Francuski lotnBc:z
W kołach pols!dch,""w Faryżu niespe.. góry zdecydował się na lądowanie. na, Azo-'
dz:ewanyodlotfranc~k'ego ,10t:qika mjr. P,.' l'ach, co zmniejsza znaczenie', lotu· PolscY;
r:s przy równoczesnym' braku
wiudomośc
lotn1C?y. mają .lecieć be~pośrednio .. przez. ~.ce-!
co 'do lotu mjr.: Kubali i lclzlko\yskiego w:: an bez jakiegokolwaek etapu,ocean ten1e~"
wolał zdz1\vienie.
warunkowo. przebyć' i wylądować z honora- .
, Ze strón p.)~nformo"vanych .. tłumaczą mi stanowczo w A:meryce.
ej
że' lot'mjr~ Parls';ma: inny :charakter niż' lot
,

~a

tt

~" Lot~ikd p~rłis,~tM,1r~~a; ł:}~'Fre,

. J,.'..Lip
~.ł.'.l .,',.,

e wy lą owa,vlltYgi~,z nleaz: el- na po~
niedzialek .o godz. '1. ń:iln. 20 nad' ranem na.
lotnisku w Hqstana';wyspach
J.zo=-~s!:·ch.
1

.

J,

'F~.i..';'_Y;·J4'7~,~;mW~f!"III,-&ll!llilB!l&m~mmll!l'lliill"'",,&IIIIIIIi~_ _ _ _1!IMI

!

'd'

.

Jł",.·a'·'., '., z'

" 8..•· ·.,.'
',
.."",..

·.·r·' a"la,"; 'Z' .

.D··'··ł.rl-U···
• ~~·m···
..:,;.
0.. ~1), ' ",
'i

' ,

D\\7ullcowe st:i nowisko następcy Tsaug ~ TS9; .. Lrn,~~',

Po odnow~eniu,za:pasu"h~nz~~h~~," Wfrtz~e~o::',

Londyn 23-7(aw)p!)lecenie od

.

rząił.tajapł)t.iSkiego aby;~IWałfl()k()w"f

rzystD.ych' meidunków,:,ą~IA{)~fet'\~c'Z~lVc-h ~rtijr." Ko~i$pondenk,!Dai1y' Teieg:t1al;ł1" donosi z ni~z rządem nankińskim.Hokowall1ia te WO!;f>'I: ~,
Parisjeszcze dziś ~a'''~~y§'tu~t:o';hć li;) 'dal~" "Pekiliu'iż''JaPDńia,' ,zei'Vtala st4;>s~nki dyplomatyeż,.r;e pOd~t~ na . nO'\vo 'niehi2dą.' Nai~asi,.g~
szegolotu do Ameryki.:

,/
; Wii4j

.J. LEYBE

nez ,r;1:t\lclemnallk~lhkim~ .:P.J'W(),l~~ tak zde,cydo~. f,' ang-Tsu-Lari 'syu,Tsang,;'fso-Lin'a zaiWi'Ś.d,omH~ ''W:
v.. Wlego kroku . jest . wi~t.ąpieIlie Chin z wypo-) !.:epeszy marsz. Czal1g-Kai-S~eka żepoł-ączenie .~aD.
wiedzeniem tra;,-ta:uch:ńs~co-japoflskieg0 2 r. 1896.
&ż.urji z Chinami centralnem i i utworuenie stał~,i .
Jeclno."zC§Ui.e syn ':'sang~Tso-Lin'a otr~mał pokoju jes;t jego naj,gol'ętsze.m pragnieniem. .

fina,
~tóra
~j~
umie
tr~gi[lnie
lłknórlYt.
..

CHOROBY SKÓRY .i WENERYCZNE
t~·~~·,!,J~~

,

it.ł

OCI .

................ .. .....

lRAUEUrTA5· TE.L. 7-73
godz.!pf%yj:l-:-2. 5-~.
~~

~

~~

od wtol"ku 24~· VII 1928

dOl"osłyCh

39

l".

ARA B,K A

DramAt .ac:hodniw, 9 aktach •. W rolach

głównych

'Maria Jacohini i· HarryLiedtke

Dla mlod~id:y

.

"EUROPA MÓWI O TEN"

(Podrbi naokoło świata w 18 dniaeh)
Niesamowite prjyrode.osnute na ł~i pOWłeilC!
I'

-~'.

Jułju.~za. Vernella

".

'.

4

Iy

J

~~

Kill.,om
LUd(nr.,.-ęOP,"'.
PRZEJAZD Nr ';4 . ~ Q65

I

łMII'iPtikf'tP'llt'

~i:

~

\V ojska

j

re

Pot~łny dramat. W roli g16iolft e 1: słynni artystlf.\

EliiDe Harrmerslein.

(en~ n-iejE.C: W cni rCV,tiecr:ie 1}8 wszystkjelt:~
u:se zaś Vi sobotę nit:dzieI~l ŚWlf~ta o~~. 1-~j 1'~

75 ł!r;. II miejsce 40 gr III mIejSCe ... Og.

i

chotę~ rdlrlzjeh;'l
!yi~tac·d
t~'~t!.~<~QPt
~
P
(tto gr, Ul r.- ;'ais~ 40

W'
n •f

. ~ -t: e

,.,

I

~

r

ł"",

r

•

..

n;' .

,

~

f

Carmonyz~niotłyrebeijęeałk:owieiell

"Matin" podaje szczegóły

przebiegi..~

W piątek wieczorem dowódca.twj,er;
dzy San Jorge, kpt. Gonz~lgue, oświadczył:
że jego, oficerowe i żołnierze
nie uznają.
obecnego rządu. Po tern oświadczeniu zaku::.
zaIiodostępu do tw~erdzy wszystkim ofice.<
rom, którzy pozostali wierni ' rządowi' Carn10
ny. Minister wojny wydal rozkaz kpt· Bet:;
rac, by unieszkodLw ł na miejscu spiskowo:
cÓw· Mię~ypow~ta{lCanli a w'ojskami rządo
wemi wywiązała sięwalk,.atutyleryjska. p~
wstańcy przeszli do ataku rui bagnety, prz:,-;

czem

tragicznie".

Ity w rtugalji.

."looa i";eDił~le" I

l

może zakończyć się

powstal1i,~ PortugaljL

Dz'.

Jr. iej!ce

Lloyd George słowami:
"Dopóki ·niema rozbrojenia - wszyst~
k:e pakty są jedynie farsą i to farsą 'kt6ri'l

Paryz 23 lipca (tel. \vi.)

p

DzIś

w ,ocenie Lloyd George'a.

Londyn 23 lipca Caw)
Lloyd George. wygłosi! w dniu wczo~
rajszym na zgroilll:dzen;u liberałów w Stoek::
fitld przemówienIe krytykujące ostro. pakt
Kel1Qga. Przemówicn:e
swoJe
zakończył

MieJski Kg,neiraf@t fBf Gświaiowy
Dla

Pt~ t t' 1<,f~ II,:· l!! A

~

udało' się tu: w pi~j f.a:;r;l~

...tdł

zdobyć przylegające do twiierdzyk:osl.
wojskowe~' Po4luższych walkach pod na.l
tern wojsk rządowych powstańcy~idi ~~'.
wycofać do twierdzy. Tw,ierdza była ostrz.>
!iwana przez całą noc huraganowym ogn:(',:l
artylerji· Nad ranem wszyscy powetaih.Y
poddali się wojskom rząd~wyin.
,Londyn 23 lipca (tel. w!.).
Ag. Reutera dowiaduje .się z Lhb. ;J
że podczas wczorajszych
~, pomk;t ' ,.. ~
powst~ia ,wojskami
~.: ,.
'. sób zostało zabitych a60cięAo NiDP'" .
i'.

Rz~d opanował 'w Zt~ ~
\vst:a.nłe zgniótl
!

,

J

\','

łuna

yeh

.,.t

zallli ni Olie
Pło4łkiem·spłoną}
'l~

' A · , . . ~ ,Ą'l\>-.

l

,A.-ł:.·-

~. ~~21iJ w nOOy mieszkańców

osad:y:

na. Olroło 5(k:.iu budynków tonęło W morzu ognia.
~f: w ~p1:,()ehu rzucili si~ dlo Ucieczki ~
i~W i :ratowania swego (1obrtku. Wysiłki jedlnaK
I biły ~emne.
Wiatr ~'OOa.ł ogień cOl'az
·.10 na i1me bud;~i, l;aik że w krotkim czasie ~a
,1Jj.eŚ ~
.

/\

....,."../k,

01\brz'ylL.U>~

~~
~

~wała

iliszcz i "GPl ł •

-.

dom dla służby 1 dwie d~iewczynkt

23 lipcaNocy dzisiejszej w folwar'Ku Półkowo
pod Plockiem, stanowiącym własność Janiny
Janaszewskiej, wybuchł pożar. Z nieustalo;:
nej dotychczas przyczyny ogień ob jął dom}
przeznaczony dla. służby.
Mieszkańcy w popłochu zdołali ujść
z płonącego budynku, jedynie pozostałe tam

2 dziewczynki: 6 1. Wacława Bytansku1' cór.
ka robotnicy sezonowej i 2 1. Krystyna Katlarczyk, córka służącej, poniosły śmierć w
płomieniach.
'
Na miejsce zjechały władze śledcze
celem ustalenia przyczyny pożaru oraz o~
liczności śmierci nieszczęśliwych dźieci.

onsi-ea.nl-e.

~iej osady PodJwi:erzb1e, leżącej obOk.

Nad ranem dotpiero, dZięki miarowym wysil.~ kilk:una&lm
oddJziałów' stro:ży
ogniowej i
,,~zika;ńiców
p~1.ącu-lCh· się Y\'Si,
uóadlo się pożar
:~ć.~i ea'łQ!1locnego pożaru były straszne.
J,~ domlYw mieszkalnych' i 76 hoo~ków gOSipooarl~ch pa.diłx> pastwą płomieni.w osaUJzie Bobr'ow
l~, 30 dioo:OOw mies.zilmił.nym i 63 lJrudynkJi go8plO!t~oze we ~i POldlwier.ztbie.
liI
śl~wo, przeprowa.d.:wIDe przez przybyłe
I~ p.olicy)ne, Wiy"kamało, it
przyezyną
potaru
:byit wadliwie w.ybud'Owany Jl'iec dbłebow-y w jed-;~nz dełmtó!w,- miesz:kalny!c~ skt:gdJ pożar: wilii,ątl po._~~.'
~
Stratt ,~'e nie zrlIoija.no oblilCZ.VĆ. :przekra..

•

"'"'-Il.

\wsie; ~ zaczęły pr.zybywać oddziały straży o~~tniczej. Mw'Q< bardzo
energioznej akCji rat.un..
. lirowej i ofiamej pracy dtzielnych strażaków, ~a~
n nie moma było Umiejscowić. Płoną.ce snopy .
• łomy z ~ dachów, u.nos:zone wiatrem, zapa
'~Y' OO:N\1Z łIo irnne domowiska. Groza. pGżaru zwięk
;~la się, gdy QSień pr.zerrz.u!dł się na bUdynki są..

! •.

$

Płock

,

~niki w pocw. Pulawsk.itm 2'.Ibu.da:,ily; kr-l1yki:
~!g:~!Nad ca.~ :wsią płonęła krwawa lu-

\.

h po ar6

'

;'~)l\ .~ .jedn~e pół miJ;jonazłot1.ch.

: • • • Ił • • • Ilł1 • • • IłII • • • • •IIIIlII • • IIIJ~

ipeie uznae nie

ehcądyktatury,

która zdradza

interesy naro·jo,,'e.
.,..1

Londyn 23 lipc'a (aw)
Według doniesień z
Aleksandrji od~
było się tam zgromadzenie stronnictwa na~
cjonalistycznego "Vaft. Na
zgromadzeniu
tern pO'wziętą rostalt rezolucja stwierdzająca
iż rząd obecny pozostający pod zwierzchni;:
ctwern l\lohatnmeda paszy zdradza. interesy

,
Mosk\va 23· lipca (aw)
W\ opracowanem ostatnio spra\vozda:::
niu z działalnościorganizacj.i komsomolskich
stwierdza się z zado\voleniem że w ciągu lat
ostatnich organizacje te roz'wljają się w tenl~
pie szybkiem. Szczególniej propaganda upra;:

kraju

niwecząc zdobycze 1'zyskane

przez

E-

gipt li Anglji już od wieiJ,iltt. Ostatnie ~
cestwienie parlamentu ztla.k: się świadc§yć
iż Egipt zurraca niety~co zdoby~ze polityczne
lecz traci wolność.. zdob)'rcze kultury i cywi.e
lizacji.

wiana przez komsomolców wśród obcy:ch..·. a.1"J
mji przyniosła duże wyniki pr~yczen~, . najJ
\viększerni sukcesami lnogą, się komŚóin@lGf.
cieszyć na terytorjulll Chin i wśród obcych
armji' kolonj alnych,[.,
.

T.
~OŻAR
,~.

PORTOWYCH MAGAZYNÓW.

\VI.)
w tamtejszym
ipor'Cie wybuchł olbrz:ymi pożar magaz;y1:rÓw
;f,OrtQ\rych. Str~ty:
wynoszą.3 ~r,ony
f~orów. .
donoszą, że

POżAR

1"AB'RYKI rORTEPIANó\V.
Berlin 23-7 (tel. wl.)
..
W wielkiej fabry-ce fortepianów",' Berlinie
ul. ii1\JlDreOOtstif'aase na.et.ąpHa Yi''JCzo:raj eksplo-iZja i zniszc:zyła Ull".Ządzenia fabrycz.ne. Kilku 1'0",

:na.

bc:'Jliników
;W cll1wilę

T{)

Paryż 23 lipca (tel.

Z Lizbt'u;y

.l

:z.ootało powSltnie rannych. Pożar,
który
poe'ksplo.Ziji WY'bulClhł, s-trawił skład drze..

nieZm,~Zulłe ćeehy

mifiLol~

"

fiU

jnnkró·w pruskich

·narlM~Głw·i
Dic2.r~o z8 azać"

·..'en,.
'OP";'.

\Viedell 23-7 (ate)
zjazdu towai
rz)'stw śpimvuczych w \Viedniu odbył się wczo,~
eaj PtOlChód, w którym wzięło' udział 170,000 0::.rjb. Póchód trwał O godzin. \V rafiUszu wydano
olłiad na 1,200 osób.. Podczas ohiadu wyglosili
mowy .1::nm:mist;r,z miasta Wiednia SeHz i przeWodniCl'łlICY ReiC'hstagu niemieckiego Loo.be. Obaj móvlcy

Na zakoilczenie

Ul'oczysiuśd

'

..

ll

e mozna

.

porusz.yli kwest je pl'zyiączenia Austrji do Nie.;.
Loehe wspomniał, te jak~i.o.lwiek życzenie to
:d.e może sh} jesz,'Cze dz.isiaj
eptWlić ze W1.S'l~
,i:'. wielkie trudności
stawiaile pi'zez inne państwa,
'(',7 '\V, przyszłości
stanie się Gn·,i real1le, ponie~
, ; -miljonowemu naroo-owi nie m-tY!na nicz,egG ~
kazaćjol 'Z przedstawicit:li państw dawnej' Eateatt';
był obeeny t.ylko poseł japoński.
; Oj

1l1:f!C.

~

POGRZEB LOEVENSTRINA.
Wieden 23-7 (tel. wł.)
·ńzisi'a:j w Brukseli (lI(!J}ył się Pogrzeb, w tak
Q-ag:czny .. i taj~mnic.zy spooób zmarlego bankiera
Loevensteina. Zostiłi.t on poohowany na jednem z
~zedmieś~ Brukseli.
; PO'llieW3lŻ pogrzeb ocllbył się w tajmntcy, brałą~w nim ,~ tylko r<Xla,ina i kilkunastu najbHż~

f!liicll

pQ'Z yjaoiót

NOWY NUNCJtJSZ \V KOWJ:tUE.
KO\"'JliJ

23 lipca, (aw)

vV dniach najbliższych przybędzie do
<Kowna nowy nuncjusz papieski nlsgr· Bar~
lolonL Aby powitać dostojnego gościa prezy
(lent 'Smetona p:rzervńe $\vój trrlop
wypo~
Bynl.;:ovl,''Y i pow.r{)Ci do Ko'WIla.

aDg~ arłUli

i.

u

14 '\\ a~: onów

zabity, 11 O$ób

'--

Tor'lul

23~7.

Wczoraj o godJz. 5 min. 48 pp. żdarzyła się
wielka }.::a1t:ilst::,efa kolejowa na szla!. Li ~iętrzyna -Kartuzy w d::,T3'kcji gdallskiej pomiędzy stacjami
Karbsz i PrO!kowo.
cią

Pc-ciąg osobowy wpadł

11 os6b jest ciężk'O rannych w tem. 4-ch znajdUje
się w stanie
.b;;,zmHd~iejnYIl1. J eEren roboinil~ został
1.a ULejSCU zabity~ Pozatem ciężko
uie .. 4-cJ konduktor!}" k{)l€joY~·i.
Na miejsce, katastrrofy

na po-

robotnicz.y.
Sk-utki zderzeni" ~yłv okrop:Ie.' ",~ny oSOoo\Ye wstały
<lo'='7.r'·.:ętnje zniS2cz.:;ne.
To same
stało s!ę z 'lO~ciu v.-agonami
pociągu robotiliezago.

eię~ko

ranni są róW-

wysłano

natyehmiast-

{h.... a p(}t'lągi rat<:nvnicze z pogotowiem tecllnice.nem
j

llomoeą iekarską.

Szezątki

wagonów

J:-- zupełnie tory kolejowe takt że ruch
i'ozp(){'zął si~ dc~plel'o dziś

zata,rasowa-

na tej linjł
o godz.. 2,30 wnocy.

... .'

·...

~.

I

-'

........

I

lcz·}J;el WyIl rawY.:
ZmatłJeszCII

.

łoneitfZCiłgl
za 3 .Ujony JirowlI

Dziennik lotu
LotH.1yn

23·lipc~

23 lipca Cate)

.(ate)

urga., że' tamtejszy
nadesłał do. dz~enni;

Z Km.itsbay don()s~~h·~ena pokładzIe
~,Citta· di Milana" żmarł
jeden ~ czł-ol1 ków
załogi f;Italji"" W
mia.rodajnych koł~ch'
przypuszcz~jĄ1 że ęhacb:ł tutaj oczłonk~gr.t;(

oświadczenie,-

w

k±Q~

,bUJ~.;ą·.'-Il",:,y;, stawiane generałowiNc,

"Itaiji".

nie ścierpią mieSZi1111A się we wewnętrzne
spra wy. Generał N obite - zdaniem konsula - zachował się jako bohater i może być
słusznie porównywany 'z Markiem Polo i z
Kolumbem. W żadnej mierze nie 'może on
być pociągnięty do odpowiedzialności za katastrofę ekspedycji.
'

StV,i'1ięl!:uza" 'że WIochy,. nie po~
py.M.almgreenit ...... Mari~no, którego stan
innego narodu i że
zdrowia pozostawi~r dużo do żyozenia~ Jed~
.,
nakte nie jest rzeczą możHwą spra"",dżM ~
tevviadomości, p ooiew aż , na~wiskó Zń1.:;u.'iłę~
go jęsttr~ymanew tajertill ia y·
.
,:R;ym 23 lipca (at~)
Z Medjolanu donoszą, ~e gen. Npibile
sprzedał swój,dzi.enn;ik, pisany ;wczasie po fzerwony bandyta. kuhu, samolDtem,
dróży na ,,,Italji'"; pewnemu dziennikarzowi
Wiedeń 23~7 (aie)
w· ,śoi wylZnaczonej przez rzaA 9OIWi~.. ~ me,włoskiemu za cenę 3milj. lirów. W Medjo~
"Wiener Sónneund M(}ntag Ztg."oonosi, te miecki. żąda,aby podróż Beli KuJlIid przeZ" Ni~
lanie zawiązał się komitet faszystowśki;ce.; , Bela Kuhn p.o odsied\Z.eniu kary zQstanie oodlstalWio- ey odlbyła się w samolocie, celem unilińięcia jakich.a
łem wzniesienia' pomnIka nięszczęśliwym to;;
ny do granie;:.; A1iStrjflcko-Niemle.ckiej, skąd nie- kolWliek demonsbraeji komuniS'tyczny.ch~ Terll\in pr.
warzyszom gen. Nobile·
mieocy urzęditLky .policyjni kryminalnej przewi()- lotu trz.ymany jest W tajemnicy.
l

,

Pliiłe'eJ

iemcydo

zą

go 'sarn-ol otern.do ····lIamburga.Pasa~er-ski staltek
pmetransportuje go z Hamburga do
Kron&!tad.u, skąd nela Kl.1Ihn uda się do .miejsco-

~w..IDiecld

W.AL (! .t.

l.

;.,;

!,..

.,

t

Belgja 124.40
Holandja 358.72
Londyn 43.35 %
NO!WIy J ork ~9()

34,91 %
S2iwajc,arja 171,Gl.
WłOtChy 46,72
Wiedeń 125>75~
Tendencj'a ~dla u\-\) ._~'J:n,.il .• Fopyt wię;ksz.y.
Dolar got.ówkowy wcbrotaclI prywatnych 8,88.
p AFIERY· PBOriEN-TO\VE.
5% pańsiw. po<ż. pre.mjowa dolarow.a;" 86%)
5% konwersyjna 67,00; 6% Pot. dolarowa 86X (zł.
167,62%); 10%' poż. kolejowa y>4,00 (zł. 178,88); 5%,
pc"Ż. kOlejOIWa konwersyjna 61,90; 8% L .. z. ~BanAi
gUfpod. 'krajowo 94,00 (zł. 168,88); 8%L. Z. :B~
rt'lnego 94,00 (zł. 168,88); 4% % L. Z. ziemskie 52t 40
-52 i pół; 5'% L. Z. m.Warszawy 58%; 8% L. ,Z.
m: Wal'szawy 73,00; 10%"- L. Z. ri1.Radomia:77~;
8% m: Kalisza 64,00; 8% obig. kc~m,un. Banku, gosP.
kTajOw.94,OO (z.ł. 168,88); 8'% pożyćika m~ Warszawy ~2,OO (w proc.)

Fro~urator

'Paryż

Bank handlowy 117,00; Bank Polski 179~;
Br.nk .Zw. spół .. zar'. 81 i pól; Spwss 161,00; Elektr.
d-ą,bll'ow. 78,00; Warsz. Tow. fabr. cukru 63,25; Wysuka 185,00; "Vęgie198,00; Lilpop WY:;; Ostro'rviectie lem. b. 111,00; RiUd!zki 53,00; Z.awierde 26 ~~' :

Wraz z Kuhnem przj7ibyć ma ciq' ~osJnvy WJI!i
na zasadzie aannestji k~iwuSJta - ni~'
cki Heltz.
pUS'Zlczony

.;.1"

•

··"··'--a].iijoprnkuratufD -[lelłiti· "

z dnia 23-go -lipca ·1928 roku .
..{

Hambnrua~

1;"

rylen!~-o będ,zle

Ryga 23-7 (ate)
Z ~oskwy . d.onoSlzą, żę w kołach zibUżonych
~ .. PQUtbiura lltrzy.mluleę.ię
uporc:zywa pogl;oiska,
iż szef
wszechrosyjskiej G. P. U. Menżynski ma
być odwołany
ze swego stanow~ska a na jego
miejsce mi3. być mianowanYPl'io.1}urator ,Krylenko,

Ol

f Z··mi

~stał

szefem G. P. U.

którego zasrugi w procesie sza6htyilskim ZDaI>ftłytiJi~
w ten sposób uznanie rządu sowieckiego. wedłUfl;
tj'lch pogłosekzadlaniem KryleDki będzie. tępienie:
l~ont.rewolu.cji ekonomioznej śród 1ntynier6wi
,,: hników sowiecki-oh.

t.;

transport

wykryiy przez

śląskie \vładae

eelua' wblokaeh

bftqlJOVli)"cb, ro~eho-izącyeh 'łNie~ter.
Katowiee 23-7 (aw)
W mniudzisiejszym nadszed.ł z Opola trat..
sp:>rt bloków .betonlOwych dla firmy budlQwlanej
~aff. Urzę,d.nicy .. celni zwr&ciH uwagę na niezwykłą
,klwść blok6w r{)lZtbito przeto jeden z nich a
.ćwozas
we'Wnątrz
znalezionD z3!I)as sacharyny.
uzbatdaniu innych bloków ok~załó się żewszyst";e one zawie:r.'lją saharynę -której ogólna ilość
ynosi kilkaset kilogram,ówA

Klucze 7,10.
Dla a.keji tende~cja niejedtnóHt a ,

. Skarb Państwa poni6słby na ele *~ 'WJIIł.
nosz~ą do
200,000, ~otych, ~yJbywspOmnianJi~
~. ampo:rt zc1 lal dojść na miej.sce przeznaczenia W;
posta.ci bloków betonowych. NtaJety 1ilCqć że ka..
:'f.l wyniesie do je<1lnego miljona złOltych.
Tymcza. ł
sem firm.a szwal*(..ują.ca saharynę z N:iemierstr.. t
dla tyle żt" skDnfiskoW.a, i,ej cały zapas tego to..
Y{aru.

i .pr lJI~Da ~Jnó

pn~tyll i BU~l[l:

M.eIiWZerja Bernad~iego padła ofiarą l~ atastrofykole!owe.i
w'

'Nowy 'J9rf 2'3 llpca tateJ

cza.~e katastrofy kolejo,vej, którft
'wydarzyła s~~ l"Qlo Farmingtc:·n '\v Nc\vham::
pshire zginęło !S osób, ~ Jest wielka ilość
dycyna~'} -

"'N}'!!ł ..

tlx. Ma,rdn. liacp·rzak; 19,55-20;05
oraz t.ransmisja z Krakowa
!,l'iPWa,iJ giełd~y
;hożo\y€j ~\:rako\vskięj; 20,05-20,15
"<. drrogl'am, ~. 1 nnllikaty : :Zf:J5 ~-. KonCErt popu'. r' (h·l.;je<>t;'r ~'ilr-,.';lrl1y,Jj:. \Varszawskiej, orga ..
!~]~. wespół i l·"~kięm R<:"djo '\. ~~~~.e.~ -ł
~...
i~ :'munłka,t r{.)l~";'~y~

rannych. \V pociqgu zna.jdowały się klatki •
dzikimj zwierzętaoi należącenli do
cyrku:
Bernarda. jednakże żadne· ze . zwierzą,t nie"
zdołało·

uciec.

I
',~ pracę, nocną p~trzebny zaraz zgłaszat
a'iIllini~traGji dziennika. .,.Bt>sw6!j"1>

bi~ .dQ~

ł
cle ch
.

00

czołowycn posfac1, patr.onu}a.cycn
~cl1emu porządkowi rzeczy, należy profe:::

.po. . r

historji w Uniwers:y-tecie \Vaxszawskhn
J. K. Kochanowski, autor licznych -prac z

~.

tbiedzinyhlstoryczno:::sp0łecznej; Specjalnoś
pią jegG były badania stosunku ł,ludzi wyż~
_ych" do otaczającego ich !<,tlumu" _. spo;
Jeczeństwa·

.
W jednem ze swoich dziel podaje nam
"rof. Kochanowski takie spostrzeżenia (patrz.
.,Echa Praw.ieku"~ {str. 110 i 111):
'
'.
- ,;Typy wyższe... obmyślają szatą",
~tóraby ich skarbowi (t· j. energji 'wewnętrz
~ej) otworzyć mogla najpożądańszą z
d~
~ępnych - szczelinę bytu i -tkają tę szatę z
fnaterjału, jakiego dostarczyło im 'życie tzeczywistość, z fikcją splątana .. Staje się ~
~ (t. j.smta) :ich hasłem deluagogicznem
pod którego sunną ruszają. w pole..·
~
Jest rzeczą ca.lkienl. naturalną, że w
}pierwszej .fazie" tej wędrówki szata se;czel~
i:łie, ich otula, aby oko niepowolane nie m~
iło dojrzeć tego, co się poza jej fałdanu kry
później zaś w. miarę powodzenia w wę~
~ówce, uchyla się stO'pniowo, rozwJera dra::
~erj~, ~bnaza.
. wnętne swO<j.e,. a "W1l!esz.cie, ja::
pr.o CJ.ęzar opada.

lie;

ten

Ostatni
moment zdarza się jednak
fnęcz .wyjątkowo. Typ wyższy musi być bar

.

!Cho pewny srebie, aby 00 zbyt~,t{ taki

móc
/BObie 'pozwolii'C-· Na,jchętniej też szatę, co go
~lała,. piastuje on. na sobie lub p!Zly siebie,
~by móc jej w danym wypadku użyć za ~
~nę jeS1i na ioaletę rupełnączas już p:rze~
~nął". -- .Musimy :przyznać, źepowyższe
8PO'strz~ prof. Kochanowskiego dadzą
{się.· dosk ona.!e zastośowac dO' postępowania o:::
bozu s~jnego, skrystalizowanego w "jt::
;c.ynce". Klub,."jedynld" 'uważa się bowaem
iDiiewątpliwiem zespOI "typów
wyższych ,
(powolanych do kierowniczej roli wprowadze
/mupaństwa i :rządzeniu narodem.
~Zap-.i6ijmy więc, j~ą szatę przy dziali
siebie ci, 00 IptagnęJi przewrotu majowego
tf1 r' 1~~ w jakiej smqie pokazują się
~ec~ ~~) dziś, gdy w
~
t~trzu USi zapowiedź n~wych zmiiU1. W
rJ.6kiej ~.~ SIWOją działalność da,v
H

ina

!,tlej..'
Jest ~ ~t

..~- .-,.-

~. dzfsiefjsl dzia
fłooZe ,,~ ~d. już w przeszłości
!Jdfkakrotnie ~ szatę, która im służyła z-a
l.'

:Zewnęt.l"lmle J;iasio demagogiczne" (używamy

:~rażetda ~,. ~wskiego).
PrzyP'O='
Imnijmy ~ppkrOtce te niedawne dzieje.
I?owsk~ pai$-twa polskiego zawisł na
%amIku wa:rsza'WŚłdm czerwony sztand:alr, a
na· czolo rządu zost~ powołani' socjaliści:
tD'aszyńsk!i: i.Morac:mws'ki4 którzy mieli btt.::
loować ~oIsł:~lndow~:robOtniczą".
1....1.;
, ·t '.'
.~~
• L..~
U

~

w!e ez przyUU1t1L na. S1€ul€ czer\voną sza~
.1I ,Uę
... tej, Hnowej
....., P.ol:łrf'C i Z . jej 1,łmsłem" , z
jej ,~'urmą ~ 'W pole"-..
NarOd~k me chciał pOjś6 za fylni
:
!tn"Z)'Vi ()dcami Zmieniono więc toaletę. Prze~
!ma!c:\-;.·allo kolor czerwony. na zielony i wy~
lwieE.zsno 1lOWe ""hasła dep-.u:agogiczne", a mila:::
IDOV/-~I:J ;,PQIsJfę 1radowo;:chlopską" która mm
się z~ 00 ... reformy rolnej. Na czele
;'nrf~~, staDąif- po okresie przejściowym
[dlło": pos- ~ jako sYlnboI nowego ha~
~~. O r~,~ mo:wiono ,wszędzie. Da
I

P,

ila

,

wet

dzą

1zmiany

osi ciele

w ostatnim rozkazie naczeln~~o dowódz~

twa - po ukończeniu wojny -- ~st o niej
mowa (patrz rozkaz z dnia 24.1t"'1920 r.)
W tej nowej zielonej szai"~ chodzili
długo ci wszyscy, co wó\vczas ~o "typy
wyższe" - nazywali się jedynymi p;twórcami"
niepodległości Polski, a zatenl stJ.,Cjaliści, wy
z:\voleńcy, stapińczycy i inne lew~we stron:::
nictwa. Zauważyli jednak, że i '~ zielony
kolor nie jest miły całemu narod,->iWi. Pos- \Vi
tos po trzech latach go zrzucił i wszedł czę::
ściowo na drogę idei narodowej. inni jego to
warzysze szukali. jednak no\vej l:;\;zaty, a kie:::
dy ją znaleźli, wystąpili w'niej w maju 1926
roiku. I ten sam zespół polityczny, który w
pierwszych latach odrodzonej Polski szedł
- jako "pierwsza brygada" - pud barwą
czer'woną i zieloną --w maju ,i'\vyruszyl w po
le" z armatami (już bez ,~zdrajcy""Vitosa)
i PO'kazał się oczom spoleczellstwa w no\vej
pstrokatej szacie, z haslenl'naprawy ~tustro~
ju państwa"" Początkowo 'v tej pstrokaciź~
nie przeważały jeszcze barwy
czerwone i
zielone; wskutek czego radowali się zwoienni
cy tych koloró,v i poparli za.nlach. Ale póź:::
niej po zjeździe w Nieświeżu1 Dzikowie, Ja
btonowie i t. d·:...... naszyto na wienchu yv ce~
lach agitacyjnych kawałki królewskiej purpu
ry i od tego czasu· zaczynają się ponowne
~eszania, rozłamy i przegrupowania.
Majowa szata; zszyta z pstrol:utych ha
sef "ustroju państwa" i była tak zręcznie
przez k:rawc6\v :·}krojona, Ze·w ciągu dwóch
lh.i:J myllifa prr.l:; wszystkirch. Każdy wi~
d~iał :' ..~ej CZęŚL ulu?l?r:ej. bar\vy, ale ~ikt
me WleaZla!, CD
\Via.SCIW1e we\vnątrz SZi::;
ty kryje. I dzisiaj n1k:t nie wie! Bo wiedzieć
niemo~e! Gdyby bowiem wiedział,
to by
się odwrócił plecami do "zagadki".
Przekonałby się bowiem, że "sanacja"
nie dąży wcale do rzeczywistej ·naprawy ~
stroju paflstwa, jako takiego- leżeli o rej "l1iSJ

ustr j u· ?

prawie" tak wiele mó\vi, to tyłko dlatego, te
chce niejako ~,ulegalizo,vaćHlla trwale stan
obecny t. j. S\~loje panowanie. Po przewrocie
majowym "ulegalizowano" sam przewrót
(słynne słowa "ulegalizowałem

rewolncję")1

obecnie chodzi jeszcze o to, ażeby "utrwtlUć"
zwycięstwo "sanacji". I nic więcej. "Typy
wyższe" chcą się okopać na zdobytyc.łl pozy
cjach, chcą otoczyć kolczastemi drutami ~
\vego ~,pra,va", chcą się opancerzyć nowym
'1ustrojem"; chcą się zabezpieczyć szatą nowej "konstytucji".
Wyraźnie potwierdza to herold sana:::
cyjny,p· Wojciech Stpiczyński, który mówi
(Głos Prawdy Nr. 194): "Dzisiaj wypada
nam myśleć, by siłą trzymającą demagogję
(t. j. dzisiejsze społeczeńst\-vo na uwięzi, sm
la się już siła prawa, a nie jak to ma miejsce
H
dotychczas, indy\vidualna siła Pilsudsk1ego ) .
Jeszcze wyraźniej, choć krócej, wyjfł.$
'lfia zamiary ,,1ypów 'wyższych'. pos. }'1ackie~
,wicz wilellskie "Słowo" nr. 153):
- "Trzeba konstytucję tak naprawia.,
aby jej nikt nie lamał"·
Oczywiście przywilej "łamanią," kons~
u
tucji miała tylko ",sa.:nacja moralna (ucz~
. lą to kilka razy), ale ponie\vaż chciała by na.
przyszlo}ć żyć bezpiecznie i "używać ś~
ta", przeto pragnie usłać sobie bezpieczne
gniazdko wewnątrz nowej konstytucji i - po
takiej "napra\Y;e" - ogłosić, że tej nowej"
konstytucji broni już "sHa prawa." i nikomo
nic \volno jej już łamać...
"
"Sanatorzy" mowiąc dzisiaj Q potr:zebie
zlniany ustroju, myślą ty łko o sobie i o zabe~plecze.niu s\vojegopano,vania na przy~
leść. Bo gdyby myśleli ,o państwiei to wysbt
piliby z projektem zmiany ustroju zaraz po
prze,vrocie, a nie dopiero dzisiaj, po dwóch
latach, gdy system sanacyjny zaczyna. się
chwiać i potrzebuje jakiejś podpory.

ZLN.

'"'II.

ET
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JAKĄ śMIERCIĄ ZGINĄŁ
~

Odnalezienie zwłok bankiera Loewell~
me rozjaśniło w ni~ ta-jemnicy, o:::

taczającej

jego śmierć, która' zdaje ~ł po:::
wstanie na zawsze wielką zagadką.
Co się tyczy
odnalezienia
samych
zwlokpoda.je dziennik belgijski co następu~
je: Knterr ~ który Zlnlllazł zwł'Oki w

kanale 1a Manche pochodzi z Boulogne. sur
Mer. N-a pokładzie zna.jdował się jego właści
ciel Bea.ugard i pięciu ludzi załogi. O jakieś
16 mil morskich na północny wsch6d od
GapGrlsez zauważyli trupa t płynącego na fa
l.QCh. N~tychmiast kuter wziął kurs Vi- tę stro
nę i .po wielkiich trudnościach udalo się zało
dze wyciągnąć trupa na pokład. Był pra.wie
nieuhrany i płynąl twarzą 00 wody. ZbliSk:a
zobaczono, że '(rup jest w okropny sposób
zniekształcony i w bardzo posuniętym stanic
roz1da.du· Ryb:J.cy zobaczyH TI2. ręce trupa zło
ty zegarek w bransoletce, na którym v-lyry,;
te nazwisko l ad..1"€s zdradziło im, że chodzi

BANKIER LOEWENSTEIN·
tuo zwłoki Loewensteina. Obie nogi

nłeoo

szcz,yka były polamanę, brzuch otwarty, Z le
wej strony piersi wielka rana. Nogi, twarz
i liczne miejsca na ciele hyły nadżarte, widocznie jakieś z-wierzęta morskie rzucily się
na ciało. W ustach trupa były jeszcze wszyst
kie złote plomby. Kiedy tego samego wiec:lo
ru uc~yniono w Caltais pierwsze oględziny k
karskie, stwierdzono, że szczęka nieboszczyka zgadza się zupełnie z opisem, podanym
przez rodzinę Loewensteina. Otwarcie br:tU
cha nastąpiło zdaiłiem lekarzy Skutkiem ~
padku ze znacznej
wysokości. - Przeżarte;
:rany na nodze, na biodrze i na twarzy 84
prawdopodobnie dziełem ryb mQrskich· N~
tomiast ciężka rana znajdująca Siię na lewej
piersi zmarłego, wskazywalaby na popelnie~
nie zbrodni. Obecni;ę wydaje się wprost wy
kluczonein, ażeby Loe\venstein popelnH samo
bójs-Ł:vo, chociażby ~e w Lgl~du na b!'akujęoe
ubranie.
1
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Żyjemy w" ok~.sie,:~ł:m~Q~QW!' '" l'ew,ol,u~

.."

"
..

i j edyną gwiian~· . QQsadzonych prz~ ·żydów)·
',życia żydow$kl~
. N ale'ży ze smutkiein stwierdzić, te y.
'V':.ir Polsce w'zróSł ogromnie vi ostatruch dwóch la

cyj~ pt~ęWl'Qt6w i t.a, Niektó~e;~\l\ich",iik:

np. we' WłOS7P~h. odhyly siq·b,ź,· udzj~łt1,~
dów, , inne dokonywały,. się p,ad. icth ,pl,'giy~_
wództwen1 (np.!7a Węgrzechprzęwrót,'eli

że na ży~ .łach komunizm~ Trżeba też przypom.nieć, żC
kolonje rQl;: na 'Volyhiui Polesiu poWstają rÓwnież tY'
. : '
Jedyne dzisiaj. {jsa~ dowskie kolonje rolne. . '
Po czyjej strome byli zydiiw r:> l~
pat1stwQl Tworzy
skiego . życia· ttru,:odo i .w f. 1926? Czy to przypadkowy zbieg okoh
ci!ności?
.
'
.
~ycie żydoW'slOe"
i rządowych posad;

',dalej,

1"\\li''-'1:AHi''lA

Kuhn'a" w Rosji 'rę\YQlueJahólszewlcka~"
PosłuchajtnY7"COtl,l,ówio nti$~~ielf
akich d.don11'ościach ·ży,xJ.ów sjomstaros.yfski;
'Abram Ideisen (berli~ki "Razświet" Nrł ,·40"
r. 1923):
,
'",
"," ,C~
,;;..."Kiedy żyd, tQpi s1Jlaohtę 'lub bur-ż~
uję, on llie żaluje ;feg~,'~iękt1a ~ycia i ~ż~
$zcj kuHury,ktÓxych. ,'wYrflziciebuni były';te
warstwy. W7;.ydzie,;,p~~~ąla .z przes{~l~~i

,,'(7

.J.

/

""_ -

•

jedynie Rien~waśĆ 'do'}istilie"jąceg'Ostanu f iźe~

czy, ktQl"Y ~~\'Vsze ·bYl dla n1ego wstrętny·
W -s2;ystko to' razem' :wzięte ozyni Z żyd6w,typ
gł(>,vnie r~W9It1cyjn.y:, ściślel- 'mówiąc"typ

RO~~W;on~OVil~ T.OOZĄ SIł) ZB:r,r' SZ'iB.XO,- INTERWGNOJA BZĄDU 1·:AD'ą

nis~częnia,- niż twórczości, 'poniewąż tWó~...
·.~JJi'~w ,AM:c~Y.KANSlUCB. --. S4DPABYSXI POD SĄl)BM.
czo~ę~ nie. ,mo,.'".z,~. e, 0,.a.1,by,·. ,.w.,'.,~.ć . s,ię· sZ,a.bl.·.o.n.",o,. \VO' l' n a . ' " , · , . · . " , - 'i ; . .
J
'
-~
'"
:~Jc~(
KGre~ t: t ntfEi1C!liI.. właS~a
,.RoZWOJu"}
pOQSC8,w::e
wypracowanych formułek.
"~''',-..
..

We wszystkich:rewolucjach 'P()~:ZYn~)~ę ,
,":r, 'Par.yż,w lipCu 192ą r.,
zeszłego stulecia, a koilczącnaobecnej rQ,
Od peWIleg.o ;,g~B', s~dJi ameryk~e ~_.'
syjskiej, tentyp.żydowski bierze W nich: u~ częły zwalniać teI:i-ąio"~' 'l'Ic,zwodowyeh, któr.e
d?,ial, odgry\va W nich dużą rolę,stanowl, na.pływajądo ~cll;~i$~łhi..l'emisamerykań-ska pO
częstokroć duszę te,gO ruchu~ w ~aleŻnOŚc1c:zęla' mniej przytiliy:l!wię:,":.sp,Qgliltdać n!Ś. kandy~ałów,
od 'Odp()rności . rozwoju umysłO'wego" tych.! :k~lldydatJą·clIo. r~~~.S~tek nowej metodlybYł
mas, wśród ~tól'yćh on dzWa...Do tej' ka~ taki, i!Żza.rooznieJs~'='~~r:yk.anie po>cz,ęli się oglądI8ć
tegorji typóW ;należał r.6wnieź Karol Marks",. z:~i!nlte.rru ,.~aj~~;5~~"~~~i, gdzie moma byłoby
A jakie. cele, jakie dążenia przyświeca . o~z:zymać r;p~dr:~wiref~i prędizej. I oto od dwóch
_

od

ją. żydom,

s.tw.ie sprawiediliwOŚlci w Pa!l'y4Żu:

','

PNep~OO6

b8ld!oolie i w :reruJitalCie wyscly na jawfality' br!lda4'
Olbecnie sensację w ParY~u i Poruszenie'
łaoh ~owycll. Wwy;nik·u bowi~:ś~a,iD.m1-,

ee'

wkoa .

ster śprawiedliwOŚC!ip.W.

wc.zYnoośclach

i

oddać

'Bartbou, :pOlecił

za.wie-

~~. dyseypiitiarn.,j ,
t'rezesa .trzeciego wydziałlUsądJu okręgoweglO, "P., :st-' '
'd!ziego Grenet,siedlmiu adwokatów i dlwóeb woźnyell
sfj

pOd

sądlowycll." A ownl8. C4ZeIIl polegaJa tajemnicaele..t

lat ~lIq1m..y'D,t~z~~Q:\V?l{O~~ z "niej" albo .. z"niego"
k:tryoznej procedtuiry OOIZ,Wodowej: .Po~iew~ t. zw.
,'1 .~.dnych, dd.'~ygkaU;i~#·~.;,,~C'{)ne( wolności . sptesz&· cę:rtYfikw'ty amerykań'skie nie były imienne, pr,zełą
nis.zczeniachrześcU alisld ch,;sP9łe,C.zęństw(?
.'
, d i ( ) no,~~j "Mekki~QzWO~,e j - ,~ary,ża.,
łlcwcipni adW'O~aei z poonoe:ą .woźnycll , . doł#:taU
I
pyt". an,le .
, ,Ot!zY"-m,J:1"J,,e,',',m,
, , ~ywane ,jru2' dO''"'aktów,'. now.yĆh
, ,SlP.I'aw.,
• d.' "'na,",to
d '
.,
. Y,:,'".,.,.,,;9,.d.PO",~
:·",'J?a.ryż, . .Zltt?,',by łS1J~fijię ,.wśród :JtliJ,' enteli amecertyfik.alty'
W

ich

dziel~r.e"Vuolucjonlurvvania,'j.

-

~ęŹQ, saluych.żydów, 'aihitmo~wle'
f"

roootni,k, ów,:sj,OnI,.st, ów.'
.

,','" '," ",,' ", "\':"~" ,~,"',~, ',.', :,','

.

.

,od
'" -,
. ,
.
" : ,"',','",' """',,,.~<r:'iJnlJ;);Skiej:~awęz,n~koroHegOE~-dorad:O
-'.",

'

. W",r~ 1920,kiedy'gwhiż"d'a::J),',,'.6ł,:;sre,.,',1ł,,'~,k,a,~
Wl,·tan,a s,erdecżllie"pl·zez. ·z,·,Y,',dó,W~,·",,',',id,',a,~,a,',·,~,a··s,ł~
't
,

•

•

•

Jaśnieć jak czerwo,.ha J·uft,ze,h,~ka·." . L-.,,#U~dy ·,roz.. '
-

J

r07JWOOJowe:-

Z<\,w~Ęltny sprawami rQ;2;vY~odo.wemi Jankesó-w. Proce

na tej zasa'Cl'zie, iż s'ąd francuski rOZipatruje i ()..
s9j.1lza sprawy l"ozw-ódowe cud,zoziemców zgodnIe z
1>Tz~isa1Ui ich. p:raw.acywilne,go. W tej zaś materji
do\yskieg'O p~sma':
. .
SBJdfraneus"klopier się,pil"zy 'roZ)W:lż,aniu sprawy
- ,;Pl'awdą jest,- że ... set!d poale::syjo::' j \VY1dawaniu orzecze.nia ila t.'z:\v.' certyfikatach są~
'ńistów stawiły siędobrowc-lnie do szeregów
dów i adwclmt6w amerykanskieh, J\:t5lre przedstawia
armji czerv,nonej ·w' Rosji ina Węg~zech. .j~,8tr~TiY.łOk,azalo ~ę. ~,iz.w ,wydziale lU' sąlIu
, ,Trżeba wiedz1 eć" z'e' do tego pchnęła ich ~nie okręgoweg<l w PaTytu rozwOO.y szły. z szyhkośc'ią n;e
sympatjado rewolucji - dyktowa.! im to po po.kojąeą, ~OI>rostuseriowo... ,
aIe::syjonizm jod niego '\vłaśnje uczyli się o,:
Zwr6cil-o to' uwagę rządu' am el·y.kanski ego,
ni, .że rewolucja jest' lli~e tylko lekarst\vem k,t6r~, ze SlWejs-!rony interwenjował W mi,nister-

_____

..__

m'l!i!iIl!fiii~,.._

a

I~ml:;~'~4!1<Qi~._ _. .ftR. . ._ _ _ _ _ _iIIIIIII:I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _~lJ!';iI~<

y.,
OśWIADCZENIE RELIGIJNE
Z NA.KOMlTEGO 'UCZONEGO
..
.
..
1

Jak donosi "Gio:rnal de B.fasil" z Rio blice PÓt~.Amę:rykili. nletylko, że· istnieje, w
polityk, senator brazyHj::
stolicy Santjagó, Wielki uniwea-sytet katol~\;
śki Barbosa Umo wybitny.uczony (matema,:
cki, lecz obecnie znac,ztiymsuątptemzaklad.a
tyk), zlożyłobecnie wyznanie wiary· katoli~ się drugi w \7alparaiso, jedn,em z najwięk:::
ckiej.Uczony ten, konvvertyta - po ldlku::- szych miast portowych Amer. Połud. Chile
dziesięciu lata.ch wolnonlyślicielstwa i pozyty vlogóle stoi· na straży ,kultury i cywilizacji
wlzmu - oświadczył, ze jego studja nabkowc na połudll. półkuli. l'i:ństwo to, pierwszeza:e
nie mogłyby mu .przynieść wyjaśni::nią tf{iem stosowalowywożeniekomunisów do specjał'
srlcy wszechświata· .
A
nie na ten cel przeznaczonej wyspy. U nas
A u nas, Sel)ator (ma.rszałek I~by) p' by się to nie udało, nietylko z braku wyspy,
Szymnńs1.-i, profesor Unhversytetu Batorego He dlatego, :te PPS. et,ccnsortes .wystąpiliby
w Wilnie, głosuje przeciwko nauce Religji zarazw'o bron!et· Z\v. "Praw czło\vieka";
Katolickiej ws'zkole.
nie bacząc na to, że ma się do czynienia z
Co kraj, to' obyczaj. Nieda·'YllO "Sejm pańsl"vvoburcamt
.
glosami lewicy iBB. odrzucił vyniosek o pod::
Co za szczęście,że nie wszędzie jest...
wyższenie dotaCji dla Katolickiego Unhversy ;Ą'leksyk.
.
tk~ f·)
tetu w Lublinie,·. a tymczasem w Chile. r~nu
"

ce Janeiro' ,zńany

Z1alOlSWz.ęd,lz:ak·li

mlllitUIIil . ożasu'

~j

za..

l

kołysały się Il:adziejeżydo\ysldę·;,Prole~rl; ~~a~roz'Wodowa francuśką, .nie o~acm się ani
sze .Gedank"~ ,ż~rgono:w~ ,pismQ; ·pąale::syjonii'szybl{Okią, ani łruiwóśdą:Ci~u Więc A~eryka~ie
.stów W Vlarszawie przYJ!nawalo~(wr. 1920), wyr6~nili sądy paryskie? DziaLo się to. mianowicie
żeżydost\vo popiera zawsze rewoluęj~,. ,że
czynjto jednak niezmiłoścLdpniej .sRJnej)
lecz dla własnego interes·u. Oto wywody. ży:::

i w ten sposób

"'~,~,ie,!ISZ,·,'Ył:llt,O,',i.• ·wzglętim"·',·'e,:.t,a,n,iQ,. IIl:owa,,··, -s,lę po.~'. bl~ swym' dolarowym lij;e:ntQm. l1aleJ .zaś ,~ !
,
' ',' -"'" , -" " " , 1 , ' ' , .
','~:' ·:;:..~i.~:::lh,,'ycll <"X,ięu>w, Ill:a,'lt~.',kich. TQ też wy- 'ci samradW&kaeipQrP.ag.atLf;, '~wYm '~ ;ltlrfelit~m-:-:·-.
,
"
.
'
,
.
.
. 'pobytu
. "' "
dział trzeci s~U: .oik.ręgoWego ~W<P~2u byl stale '.
skra:caidu pr.zepiSMlegop-rawetn;t~rminti
g(),

.

ClUdJzOiZremoow.naterytolrjrUm Fran<:ji - ' z 6 mie.~.
cy pr.zepisowy'c:h skraJeaJ.i je do 3 - ' ,:m:ieSięe.y~'~:.

~§.cie n~e bez pomo.cy sekretaTzy'i ·wóź:i!ry.tłh ~_;
dÓw'YICh. Wreszcie hojni Amerykame 'nie azezędziłf
d]()larow dla' WlOŹnycllza interwenąję :w: :.pri.1r.~pie-,

szaniru tem:tinu SpT3JW. Jja.k silę okaz"alo Ż ll>clep~
warllzo{l.ych 'd;occhodzeń na 167 spr2.W rOzwodć,wycłJ
podanych przez Amerykanów'w' r. 1927,,1i-~/.~raWJJ
tO;Civyly sIę przecł ~attkami wyd-ziału III, który zi~
skał sobie w ParylŻu wśród k.oitonji ameryańSkiel',

gło,śną reputację. ,
.~
"
ze WlZIględlu' na SW~ ł"O/ZIm1~" ~. ręa·II).leSZlln.
w nią oS()b:istości~. spr~wa powyższia . w'jrworaia Wll

Pary'zu wielkie wrażenie w opim:ij publioznej: i 'tli
prasie, która nazywa ,;vvielIDim skandJa~em" ,~ą;d~
wyro" post~anie ccma,jrrlmiej pObla~hve·' 'śędzi~
glc Glrenetta, o:raz;,wr-a:żliwOść", s~retar~~' s'ądO.. ~
wych i adwokatów na ariumenty: dQlarowe bop:,
tyc.hJ,ankes6w~· Nie ul~ga wątpl;woo1cl, i'ż' r;:~l~n.
,dni Aranjuezu skońlCz~Tły się nad Sekwaną ·djJn . rQi..
z.wo-dO\'vkzów amerykm'isl\:i.ch po tej wie!1,' .;gł~
ś·rlejga.ffie.
J. S. )
~

I

•

Chcąc'~abyć p~ószki nai$ięg~ wy

robu'przy' kupnie 'takow&ch WY1~;,
źnlea~centQwać. i żądłi.ć tylko
ORY'GINALNYCH prdszków z
.,Kogutk:iem H znanych od 'laftrzy
~u..

•

"

"

A

•

Nt.

"ROZWOJ" Wtorek. dnia 24 lipca 1928 roku.
gU)

•
POLSKA MNIEJ JE i PIJE OD ZACHODNIEJ

°

Slta.lty:stykasJ.)OlŻycia W ~{}ls'~e

jadalnych, czy ~ijal.!n~cib. daje nam Jł.Od
wmględem l:0uczają.ce wska'ZÓ:wki •
.zaamijmY. od. chleba, ściślej - zibóż chlebO!-

:wycll. Ostatnie wyJjmenia

:vv. Polsce

podają, że spożyclie

~mekra.cza

Liczbę ludności w Polsce po

uwzglę~

dnieniu przyrostu naturalnego można dziś sza
co\vać na przeszło 30 miljonów.
Przypisując ten sam odsetek

Polaków,có

co przy spisie w 1927 r. t. zn. 69,2 proc· otrzy
mamy blisko 21 miljónów Polaków, miesz~
kających w obrębie pailstwa polskie.gO'. Cy:::
Ira ta prz.ypuszczalnie jest na\vet za niŚL<:~h
gdyż jak to powszeąhnie można obserwować,

-------------------------Od DOIru 1923 do 1927, czyli w Okxesie

nów :dotyoh.

Sun1a ogromn.a.
Suma przewyższająca naszą pożyczkę
wynio::: stabilizacyjną z roku zeszłego.
złotych.
W &?JCzególności w roku 1923 wychodź
twO'
przesIało
do kraju około 240 miljonów
Ogółem 'suma pP.eniędzy wywiiezionych
~ Polski w tymże dkr.esie pxzez
emigruj~. w 1924 - 260 miljonów, W 1925 - 258 miljo~
~~ :w;aha si(ęifw granicach 350 milj. złotych. nów, w 1926 - 241, a w 1927- przeszło 250
~, .
~ ~ więc do warsztatu po~ miljonów.
'skiej . pracy wpłynęło na czysto 900 mi1~
pi~
pr:ZeS.y~

f

~~~~

34)

i
.
Na SJnpky PQint ~ek spoczął na go
'~, bYj ~AIisby do stoLicy i tu·też (}r;
:trzymano .~ wiadomość o
zamachu
~ ~,
rozprawie i
w:yJt.Qku.
~ieść ta Wti~e wrażenie zrobiła. na prezy
.oencie. Skra:ąając zwykły przystanek, 'Pełne:
mi żaglami ~al płynąć do Reykjacik,
czując, ie ~ Jego. ~otnie tam. ~
a0poż~
~ ~owaw'szy, galopem papę
'dża do,~ a; widok ·Greehy, ucieleś~
.jąc ~te jego w5..zje, rozprószył wszyst
,kie trwogi ił łijiepok{)jc~ I po raz ~ętny szep<:
l'al jej do udha. te dziecinne!, słodkie1 pieszczo
tliwe ~; któretni popzzedciej nocy prze
iJIla'Wial do.meJ przy ako~jamencie wiat
i fali, ar ('.ma., oplótłszy go ramionami i tu'
IJąc się~ do j~ piersi, sluchała słów tych W
t

:ru

1~.&Zt~

,
. -- -. 'o-isza, jcilyna mojil. pieszczot
,ko, ja;k~ ja ~noglem; tak długo żyć bez ciebie?
;- szeptał ;gjosem,dri;ącym od tłumionego
;:wzru~.;
r

-:;Jłi/e....

n.,L4 .~~. mow tak do nmie-

. ~ze~j z. tcud~ -

bo się rozpłaczę.

i . "_. I-Finie p.x:zy ~sfun:i,:h ~ło~ach łkanie

~"ń ~" '-~f i\1iQ!IWułD ~ ~ :JeJ~'
.

~

.Widząc

.

II

OT,O CYFRA POLAKÓW'NA CAŁYM śWIECIE.

moo

pięcioletnim., suma ogółńa przesyłek
nych naszego wychodźcy do PolSki,
lek ze wsz.ystldch krańców świa.ta,
• okok> 1 ID.dłjarda i 250 tn:iljonów

Spoiycie kawy wynCJGl w 1 olsce 0,2 kg. na
miesz.kalica rocznie, w AnglJi 0,5 kg., w Niemczech
J kg. we Francji ~.5 i w Holandji 8 kg. na mieszkańoCa rocznie. MałQ też pijamy herbaty:
rocznie
lJ1iesz.kauiec Polski \vypija 0,6 kg. gd!>" Ar ;'lik potra
A wypić okolo 4 lrg. \Vresreie kak!\.o i przetwory'
.c~k(}lado.we: w Polsce l'{);(:znie. na mieszk-a.ńea 0,8 .
J
kg., W Niemczech około 2)6 kg.

milj

"

zhóż

nieco. 200 klg. na
mieszkańca .f'.OCiZllie,. J~ to niewiele już vv porówna
nin z taikJą Framcją. napI"Z.ykła~ której mieszkaniec
rocznie pot;r.aIDi z.jeść do 300 kJg. zibóż chlebowyoh.
Prrrteciętnie
konsumujemy rocznie po 28,8
klg. mięsa . na głowę. Jesi to b8il~&to mało, jeśli
z,ważymy, że w Niemczech np. ptrzeci~tniemieszka
zjada 48 kJg.! a w Berlinie ua,-wet 61 kg. Pod
;wlZględem spoży.eia mięsa jesteśmy b. zróżniez1rowa
,!li; w Wa..rszawie mieszkaniec 2;jada pl~zeciętnie 1"0emie okIoło iW kg., gdy w takim przepracowanYm
. S08nOIWlCU tyłkio oikw<> 25 kg.
Z D8lbi<ałem jest te.ż. nieszcz:egó1nie. Jaij spo...
I ~ P.l' 30 e12fruik rGcZ/nie
gdy w An,gIji 107, a
ehlebowydl

c·znie.

Mniej~ niż prze.d ,\yojną, pijlllmy (chwała Bo-

a.rtl~w

trm

EUROPY.

\V

ważniejszyph

na mieszkańca

ho okolo 1,56 litra

rreznie. Daleko nanl je:sz,cL.c do spożycia \\' innych
krajadl, W Belg ji np.. Ul}' ,PiJamy rocznh. okolu 6
litrów, Be1,gjn za:; przeszło 200 na rnieszkaA<:2 f(h.

Kand'zie 113. \V tym' samym stosunku spwy\yamy od zagranicy mniej masła, sera t mleka. SP9
~~yde eukt':u jest u nas b. małe. Dlat8gQ znaczną je
go część musimy eksportować. Niemniej konsU!Ileja
jego stale się zwiększa iw ubiegłym roiku wyniosła około 11 klg. rocznie na mieszkańca. \V porownaniru z innOOli krajami jest to niewielę: Anglja
SPOź.yw~411 kg. na mieszkaiic-a, Danja 47, Holandja
33, ~ie.mcy 20.

l;J.ie Sil~ l'OZ!prawia li nas
tężyźnie fizycznej oby:w&tela, tyle się projektuje na przyszłość w
_~ :ro.mv;o.j\U fi~yCZllego naStej m!:'Yl(zieź.y" t yle się~ ~ie, usiłuje robić dla sportu .•.
Atyn:wzasem za'p'omina się o rzeczy, bod:ajW najwa:bniejszej, W danym razie o odżywianiu Qłl,Yfąteta tak dorosłego, jak i młodego,
{: uczynielliu .go oo\POinl.ym na ~r.ze.ciwnóści fi%y<czne.

alkoholu,

~

T 7S Z

=

dP f ,

II

a

polslci!:i1.
] Tludnlej jest oznaczyć Hczbę

na obczyźnie·
\V _elu autoró\v podaje liczby znacznie
:różniące się między sobą· tak co do ogólnej
sumy~ jak również co do procentu Polaków
zamieszkałych w poszczególnych pailstwac....
Zaokrągląjąc liczby przeciętne, oparte
na obliczeniach najbardziej
\viarogo dnych
statystów, otrzymamy następujący obraz roz
mieszczenia Polaków zagranicą:
Stany· Zjednoczone AP.-: 3 miljony;
ZSSR - 1 miljon 300
tys.; Francja - 500
tys.; Czechosłowacja -:- 250 tys.; Litwa240 tys.; Brazylja 200 tys'; Kanada 65 tys.;
Rumunja 50 tys.; Austrja 25 tys~ inne 100 ty~:
Razem 7 !lljilj. 230 tys.

k6w,

lT.: c:::bljących

-:0:- Jakiego' wńęźn.ia, ekscelencjo? - spY;
.
---., Znanego.pod nazwiskiem Jazona odparł prezydent.
- Ekscelencja. wybaczy - wyjąkał cbło
pak -:- ale tego więźnia już niema.
.

tal Oskar.

-

"''1''ócą triumfujący, szczęśliwi

- Ale tymczaoom, kochaI1ko,. mam mil
jon spra.w do zała.twienia -... kończył, raz jesz
cze całując ją w
usta czoło i włosy - a
ty, jedyna, każ tymczasem przygotować wszy
&ko do podróży.
ił
.
Greeba. słuclwla,. usmiechając się przez

ty. Nagle

"Wysunęła. się

z jego

objęć,a

jej macała wyraz poważny, a nawet
gdy spuszczając oczy szepnęła.:

Pol~

I ,

to, Złotowłosy zaczął mówić o wyn1ku swej
wyprawy; gOf,ąCO z.a.pewmaJąc, że może być
zupełnie spokojna o ojca. bo z wiadomości
odebranych :wnioskuje,' że najpóźniej
do
trzech· dOi będą już wszyscy raźem. I zaraz
jutro wyruszą oboje w kierunku Thingvelli~
ID,

wielu na pól zrutenizowanych, lub zgennam.
zowanych Pa1ąków, którzy przy spISIe w
1921 r~ podawali się za należących do mnJ.ejszości narodowych, obecnie się spolszczył",
a dzieci ich wychowane są również \v duchu

twarz
surowy,

- Ach, złotowłosy mój, nie masz poję::
cia, co my tu przecierpieliśmy pódczas twej
nieobecności ..- Wiem już, wiem o wszyst1dem - od
prut! ła.godnie, gładząc ~ej włosy. - Ale nie
potrzebujesz się tern dłużej niepokoić. Więc
idź teraz do swego pokoju i zajmsię tern'!
p:rzygoto'\vaniami, bo ruszamy zaraz rano. N01
do widzenia, kochanie.
To rzekłszy, ujął dzwonek, stojący na
stole i z adzw onił a w parę sekund później
t

-

- Kiedy?
- Wczoraj o śmcie ekscelencjo.
Złotowłosy siadł przy stole i szybko
skreśliwszy kilka śłów na papierze, wręczył
go służącemu, mówiąc:
- Natychmiast odniesiesz to do prezydenta sądu i powiesz, że czekam na niego•
'\V ciągu tej rozmowy. Greeba stala n4
progu, wiodącym do sąsiedniego pokoju, a.
rut twarzy jej widoczny się malował niep()II
kój- Po wyjściu służącegopo podeszła do mę
ża i niemal uroczyście spytała.:
- Michale, co zamierzasz uczynić z tym
człowiekiem?·
.
Ale Złotowłosy lekceważąco machnęl
ręką i rzekł:

-

Pieszczotko, wszak

prosiłem,

byś

się nie kłopotała tą sprawą· Już ja ją załatwię

wszedł służący.

, - Pójdziesz natychmiast do ojca i po~
'\cviesz mu, by ,·t~Gźnia nie wypuszczać aż do
moich dalszych roz'.reftz6w·

Umknął?
~
Zesłany do kopalń slM'ki, ekscelencjo.

życiu!

- Ale on się odgrażał przeciw twemU
- krzyknęła Greeba.
ID. c. n.)

>

~m.,

() luaziaCD,,:iktorzy . w p
W' jakim '<vvjeku .człowiek osiąga m~~
mum swej zdolności twórczefł Kledy . artyś::
ci, poeci, czy uc:z;eni tworiYli;swe.arcydziela?
Wiemy, źe Leopardi ł M'Ussexł ,Rafael,
BeUini, Chopin, Slowaclciurnarll w młodym
~eku.

.

J-\lewiemy również, że twórca teorji
atomowej D emokr y t .żyt. ponad~., sto lat.
Ksenofont 'u111arlHcząc pónad 90 lat. Sofo:?
kles napisal "Edypa z Kolonos" w 80 roku
życia.·

wieku, tworzyli

. filozef i histQryk,pi~\.
s.ze:
starość. jako •.. polery
ty lodem. i •
mgle wierzchOtek;" te
raz za~
że mam naokół' siebie.
horyzont
.,niż miałem kiedykol~
wiek pr~recLteltll:'pji~~eq oczyma. Spoglądam na
naolódf ~;~~cwsle~ie samego o Wiele

d •

arcydzieła•

jaśniejszym wzrokiem".
Zaś słynny historyk,

filozofii i teol«
głosi: "Czlowiek głębokiego umysłu zamial
starzeć się' odnawia się. z dnia na dzież. Pr.t;
' .
I
bywa mu ląt, to prawda, ale czy staje się Ol
przez to starszy? Nic podobnego: jest ol
tylko zawsze coraz no~-:szy".

.a
METODY WALKI ~ ZASTOSOWANElNOBEC KRYMINALISTÓW.

Z czasów mniej odległyoh godzi się
w· jed.nSIn'~jibard:ziej Q-żywionyeh' punbyciem res'zty jego towarzyszów. Po 'llIplywie ~
przypomnieć' Dandola,najslawniejszego zdo
ny duże czarne auto za.,tl'zymalosię przed domem
któw
w
cenwltm
'lia
rozegrała się onegdaj foi'~
·żów weneckich, który w 94roku'życia popro
t
maIna
bitwupoml
H·~··
siInie
uz.l:n·ojonymi.
bandyWysiadło z lJJiego cztere.ah elegancko
ub.ran.t~
wadził cz'wartą·K.rucjatę do zdobycia .··Konc;
tami ił. od.dlzialęIl,\· .·~~kjj.
.
.
IDętżc:aylZll.
stantynopola.Michał Aniol p'rzedstawilpa.pie~
; .'. PoltcJancf l1riy"IXjnocy . bombgaZJOiW~h a1;&...
DetekjtY1Wl
poznalliw jednym z meh osi.'
.
żowl model bazyliki św . Piotra wg~r rok;u~y
:K-o-wali piwnice w'~~rej ·ukryl się przewÓtdica band~
wi.:olIlego
tlJżentelmena-włamyw6:Cz,a,
nazwiskien
cia., Voltaire umarł w 84 roku. życia iwsku~
tów. W elegan..ckim <wmu prz.y UIlicy Rambuteau W
Triay. D'wu policjantów momentalnie t"lIuciło się ri
tek nieszczęśliwego wypadku. Crebillon, ry
Paryżu jest .wytWQrIl;y sklep jubiłerski, ,p()~iada.j~l ' niego i zdołatogo ro<z.hro.ić, za,nhn bandyta ~y\
wal Voltaire'a, dożył 89 lat. Voltę, "!>Iierwszy
klejnoty. wielomilj;onowej wartości. Sklep ten umje~
wyd'Obyć z kieszeni' nabity rew~lwer. Poz~ ~
badacz i odkl'Ywca ogniwa elektrycznego, tl;:
S!ZCZońy jest beZpv&Eoon.iQ nad piwnicą. . Jedlna z
c~yli tamtych trze,eh, obalili ieh na ziemię i skIr~
marł w B2. roku.· Verdi skomponował:- . . operę
, miesZkianek tego ~u zauważyła prz.ed kilku dnia
walL Nagle zaszedł wypadek niespodziewany. Tri8ł
"Otello" w 74:::tym, a r;Falstaffa"w 80~tym: mi, że .mlUrpiwni~y jest w pewnem miejscu sil- kłtóry da'Wlllej był C!fll"kOWTCem i SJl~ z tego, _.
roku życia· Matematyk, fizyk i chemik Biot nie naru&zony .• ~·)fi'e-jsce.to było. misternie zaanaWIDie w liiep(}r~iSlPDS6b 'i uwalniać Stię z wit,
umarł w 88 roku. żyda. Poeci francuscy Ba::
sk()wanenaJ~p;i{)ne1.pi ;pajęcz ynami.
WW ZJr~uctł jednem wstflZ~nłeniW1' r . bjdanki
reby d'AureoiIly, Wiktor Hugo, Bany,ille do
Z!barl!a.nQ tedy śeianę piwnłcy, rokaealo się,
pięścią w,yJmierz.ył
ciós . straszliWy . poliej.antowi I
żyli 80:::go roku. ·życia. 'Poeta
prowanSalski że" mur był wką,cie~;!wy(ir.ra;Wny, a w otwo.rze ukry za żął uciekać. W tej ehwtiU hukn,ę.lo ki,}!kastmałÓ"\
Fryderyk Mistral umarł majf\cc1at 84,"'S: w' to ·całą kolekcję n·OiW1Ol'tY'Wych nar.z.ędlzi, s~)'eh l'ewolwerowyeh i basn<1-y!ta aJ1:>l'1Q!I:z,'Q!D.y',·~· pa& ~
dniu swej śmierci z.alatwia;l Ję,$~C~~ SW():ją' ko do włamań.
ziemi~.
"
,')
respondencj ę.
..
Natydll!ntastW'WincLomo o tern OOlkrydu poli..
ŃatYelhmiaat roiegł~ię tłum przeehodlnió-'
Entom:olog" Fabre, papież Leon XIII, cję.Oddział detelctYW6W. C!zuwa,ł ~ nad d!O~ W tłoku jednemu z ballld'Ytów .udaio ~ umknąć ~
poeta Goethe,myśliruelfxahcusJdRibot, filo ;p,~'Y .ulicy. Rambuiau i najl,),liższem. je€0 'otoomniem kajda!Ilkami na rękwóh. Policja za~o~ała teratz p.
zof Comte, polityk
Glaudstonę,· strategik
Onegdaj koło gOldlziny 10 wieC!Z.o.rem prze
wnicę, w której ~ się p.ierwsZy 'l:Jiaoi)tta. :Wyła
Moltke są przykladanli "genjuszów śwości~'; gm.acllem, w lot6rym IIlIieści, się ów sklep .jubilerski, mano drZwi i do wn:ętrza ~~ diwie .bomib~
wszyscy oni zachow'ali tężyznę .Umysłu do ,.f)9j~wił się' jakiś eleganC'koo uibrany ml10dY człowiek.
napełnione tru;~erm ~.
:ł
bardzo późnego \vieku.
Wszedł on dQsięni i Udał się _)rO&to do pi...
W kiJ.ka rIDllIUt pottem' .~ '~antów "
Tomasz. Edison; słynny wynalazca, li~ wn:cy, Pfl'ZiYICzem nie zauiwalż.ył jednak, że ~n z maskaoo oolwoon.yeh wta.rignęło do pi'WlDicy, ~
czy dziś 82 lat życ;la i pracuje ieszcze twór dętiektyw6w idizie za nirrn.
je.diD.aikże OOnóyty nie zń.alef.iol1o.' N~
jedep
Nieznajomy wyj 41 z. Jtieazeni pękklUlC!Zy, o·czo. Tołstoj umarł w 82 roku życi:a. Słynny
z pOlie'jan1XSw,· którego maska' .byia.f"~e ~
.
~
\
prezydent Transwaalu Kriiger po WOJnIe. z tWlOr~ył dtrZlWi, wiOlCLą.ee· do piwm'C i znikn4ł W cie dJ7xma, padł niepmyJtomny.
mnęi ezellU'ŚlCi. Nie ulegało. wa;tpl1w.oŚ'c.i, ~ to pierOk~ się w k~ 'fe' ~ "w ptwnł
IAnglją opuścił w 75 rdkużycia Afrykę,. aby
ey bandlyita!. w' ząmi~u .zd:ołal·~ć Idę ~
odbyć podróż po Europie celem studiowa~ wS<Z,y wysłannik S1Zajki . bandly!!Qw.
Detektywi
.
:rowO!ili.·
swą
czujność.
Zadeeydo
...
Cłwej ~ i uclekJ;·l.1mu.ież.~" , .
. . ~;,r'.
nia. panujących w niej stosunków·
.
wano,
itbandytynie
na.lęży
płoszyć
~ed
prtZy
..
W swem nieda\\'11,o ogłosronem studjum
o starości pisze dr. Karol Vidal, że .\Y armji
1/1
niemieckiej w czasie .ostaŁn!iej wojny, wszy~
scy wodzowie niemal wybitniejsi byli wetera
nami Hindenburg, Mackensen1, Galvitz', Bu,:
low byli prawie70letniemi starcami.
WIZYn nóLA
siATYBYU KR6LA IaN'A.
,
.
Marszałek pru~i Blucher. miał 73 lat,
:&ról ekranu A'liIołf M6lljou bawił wraz z. poślu
Menjou zgQIdlzjd: się bez wa,banła. Dodał' tyłli1
gdy pokonał Napoleona pod W aterloo, Molt
bIonĄ niedaAWno' ż;lYnąw Londynie. Świetnemu artyAle będJzi.e pan musiał pnyjeOOat do Amer1
ke liczył 70 lat, gdy dow-odZlil: armją nJ,emiec:::
ście złOź,ył wi.zytę sainBern.aJ.'Id Shaw.' O wizycie tej
ki i .wzią.ć u<llział w p~y~~
ką w roku 1870.
.
i dljaloguJ jaki pl"Z8pr.ofWaJc1z no, rOl2lpdS1lje się obeShaw odipatrł:
!~
,
Włoski polityk, ;wczol'aj właśnie· zmar .
cnie prasa angielska.
Z przyjetrulOOcią.. B~e·io was jednak Ic:(.
ty G101Htimial 83 lat,gdy stał na czele opo
- Chciałbym się pr.zekonać, ezrypan wiele
S'ztClwało dtrugie 20 tysięcy.
ZVC1
"'v parlamencie. włoskim; ekonomista
tI"eci, g,(by pan może mów~ć .,- .z~ król saty;ry i
MenjOlU żaclmął się:
Lu;~
-::ydal,v 84 roku życia sv{oje świetne sarka-za:rl'U.
Ach! Wier~ć mi się me óbIoe, . łepan jelit
pracD z ekonomji politycznej.
istotnie tym znakO!II1itym B~ Shaw
•
Potoczyła się. nast.ępnie rcmnowa tak serd,e...
Z pośród sławnych długowiecznych ~
czn a, że 0'C2a~oWany Menj{)'U oświad,c·zyl:
Ja sam ezJęSOO o tern. żapoll$latn, b!'xm.klłIł
stronOlUów przytoczyć n10żna Bacona, New:::
odpowiedZ. Ale ilekrOć sobie .~, w~
W
Amery-ee, mistre Shaw, wyO!!Jlr.ata'ił\ sa
tona i\erscrella, żyli do 80 lat.
\
, Można ich uważać za .młodzieniaszków bie pana, jalro Z!ocrt'yź!iwego starca, te~a, zaroru- niarni więik\9ze 9t1lDY.
. 'aka, K~gr'v n1e przypuściłbym, 1e tak .:·~-t pan
Gdy się ~egnano, ~ bla art~
gdy S!ę uwzgkdni, że Fontenelledożył 100
miły i seroecz-ny.
iiQmowego
zdrobyłJl się nak~
\
lat, Karolina' Herxkell zmarła w 98~ym,Ca-;
Shaw od;p·owiedział:'
Ty
Alfred:zienie
będrliesz
W1~
t!l.k
illit
ssini w 97:::mym, a Humbaldt przekroczył dzie
- Muszę się jako talti rek1amOWQ~ poowa- do, maj,ą.c· 72 la.t, jaIk mdster Shaw.
więćdzięsią tkę.
.
larni
to
wieść ży.cie spokojne.
Znakomity pisar-z ~
Gabrjel Legouoo, znany pIsarz fran:::
\V
kOncll
r02mQ\vy
Shaw
zaproponował
wy
Słyszy pan? ~gdyj! A ~ pa>n d.o!)iallllt
cuski, gdy liczyl 87 lat, po,v~arzał: ,,Mó:;
stavvienie
'
:ednej
ze
swych
sz:uk
na
ekranie
za
od " dni jest tonaty.
wią tyle o moim podeszłym Wleku, a prze;:
. .~
skromne. sumkę 20000 funtów szterlingów.
~'""
cież nie mam na wet stu lat"·
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pozatem p{# ze 8woićh żądań, aby ,val'sztatom pracy dać
większenie deficytu' bilansu handlowego i o~ możność wygranią narzuconej. im walkinik polski ma takie samo prawo do p.racy, J~
graniczenie prZewozów kolejowych.
i·
górnik angielski, a sentyment sohdarnosci
Jest przeto rzeczą mozliwą, że w naj"
bliższych dniach walka konkurencyjna na ryn . międzynarodowej wtędy ma. rację bytu, 0. ~
rozumle~,\
kach północnych zaostrzy się i wymagać bę~ obie sUQny wzajemne interesy
dz.ie bardzo dużych ofiar. "Vobec tego wątpli jednakowo. O ile słychać, gómięy polscy D10
wemjest, ciy usiłowania robotnicze w lcie,., zamierzają viywoł:ywać silniejszych k<:nflik,
runku podniesienia zarobków w chwili obec·: tów na tle zarobkowem, aby przez to nie p~
nej są na czasie i. mogą liczyć na powadze:; garszać swojego ciężkiego położenia na rzecz
nie. Być może, że polscy górnicy zrezygnują robotników angielskich.

Polskie sfery przemysłu węglowego ZO~
.tały, jak. nam donoszą, zaskoczone wiadomo
icią' Biura Reuter~ jakoby rząd angielski pod
eaciskiem sfer robotniczych zgodził się
u;;
dzielenie suhsydjów .prŹemysłowi węglow~
JIlU' dla ~~.eksp.ortu w~g1a angieI~

ków i

na

·skiego. .

z.większenie świętówek,

<?ór

Jakkolwiek forma i wysokość subsy!:'
'.' i(ljów nie są jeszcze mane, niemniej powsta;:
i~e obawa, że przez tego rodzaju decyzję rzą~
iju angielskiego" interesy polskiego przemysłu
, ripoważnie
są zagrożonę.
Nie ulega najmniej~
....
,
I.li
Ewzej . wątpliwości, iż subsydja te udzielone bę
rdą w p;ierwszej linji ,na wyparcie obcego wę:
:i~ zda.wnych domen angielskich, a mian~
śret~nic
:~~cie z rynków nadba.łtyckich, dokąd eksport
I
:twęglagórnośląskiego w ostatnich miesiącach
PROGRAM BUDOWLANY LOUCREURA
. lprzekraczal kwotę pół miljOna ton 'miesięcz~
-Parlamoo.t franc.usl{jt obradował nad proje- <42 proc., c,~yli 1609 fr. ro{,"z.nl e . o ile depart~mę$Y,
DeCyzja rządu angielskiego była' pewne
".,tgo rodzaju nieSp~nką wobec zapewnień, ~tem 1!u<Lowlanym min. Loucheura, który to pro- l gminy wezmą na $iebie l proc., tj. 3ĘO fr., spła.ta
:danych s.wegoczasu Izbie Gmin przez an~ jekt obie iZiby załatwiły jesz.c·ze pr.zed ferjami le~ w ciągu 25 lat wyn:e31e li5Gl fr~ 1.'OCLnie tj. 116 fr.
mieaię;c,::nie. ł-o ~ l.'ltach robotnik 'staJe sięwl~i'.' Bielskiego :ministra przemysłu, iż rząd nie za tnielni. Program ten obejmuje budowę \Y ciągu· lat
dalem d{!n'li.~u. liCZ żadny.ch ok .ążeń.
.
5 ..:..200.000 miesz.kiań robotniczych po 35~OOO f.r. i
: .lDderza. czynnie przychodziiĆ z pomocą' prze~
CO' się tyC'zy mieszkal!· dla średniozamożnęj
.60,000 mieszkań średnich po 70,000 fr. Na całość
~~. aysłowi węglowemu bo in~czej musiałby tak
inteligencji, dla llG\vych !·oJzin:jak:mó\....i projekt,
,po!trzeba 11 miljardów frankb\V.
,. . ~ wspomagać interesy innych przemy:::
pl'ze'\l;,::daje \Vl,l::uę ;':0 pro.c. goto\\'imą 'i pożyczk~
O:bie i.ziby wypowiedzIały się za własn·, .. ...ią
.1!i6w· Utarło się wobec' tego w opinji ogólne ~r.:yw~cLua.lna.. tycll domć",. za twlv' lob m ~Ol,l:- \y "tY-ysolrośd 80 proc., piel"\Ysza poiowa t'~j po.życz,ki
.fZóanie, ~ Walka, jaka się jeszcze na' tych
ma być oprocento..vana n·"· 4 pro-c.ipieniądtze da
·kań na własIl!OŚćrobotników
i śred;aio: uposa:L:::Hj
:tynkach. toczy, zm;ierźa nie do wzajemnego
'"caise de deppots et o~nsignatbn., druga ~
inteligeucji za stworzeniem 260,000 drobnych właś
~pieia.nia·· się kOnkuxe.ntów z tych rynków, cicieli miiejskieh. Prasa francuska podkreśla, że jeSt j proc~, w razie l otrzeby państwo dopłaci 1,~ Pro<;do okreSl~~ kwoty u~~łów: w przySZ:I to pór rililjona głOSÓW wydarty.ch komunist<>m i&:0- l'es.ztę departamenty,
,1Ytn
porOZUIIUelnlU europej$dego ptrZemysłu munizUją-cym socjalistom na rzecz stronniotw rodu
r, '
N,a budowę mieszkań robotnic.zyc,h ~pewD:i~

dla ro

o

60.

lIIł

les

__ rsl·VI-

ń

h.:

-:me.

Q

'.;

re

C)- . . . . ,.:

~owego.,

~:.~ Wobec'~anej decyzji rządu an~
~e.go, widoki na porozumienie węglowe
~ ..'9l\ ~.. StaJnowisko rządu angieI::
Wego me· prz,yniesie 'jednak upa"agnionego

~.'

W~.·lowemu,

bo zarówno
!przemysł węgłowy w Pol~, jak i czynnik
OW!.
,".

........p c z
" e m y '.
sl'

=ądowe Diewątpliwie dołożą

_zelk:ich
~. . ' , by rynkuD(ldbałtyckiego nie utracić,·
'.' .~ tu zarówno o interes robotnika, .
&.akot~ i paDstwa. WYPaJrcie węgla. polskiego
~ rynk6w ~tyckich o:ma.czaloby reduk~
~.·fń~,..·
~~h,j.

c. 'i ..
~ • ..,

. ".' Vi 'JBSeYCb

zagłębiach

węgl~

ograniczenie· Jliczby robotniP

ipor.ząrl®u or.3JZ ew,o.lucyjneg.o rozwoju
stosunków
spolecamYClh. To jest największym triumfem Loucbeu;ra i Francji.

Prawo Louciheura da się najlepiej wyltłóma
czyć 00· pr.zYkladzie cytrowJim.
Z kosz.tu budowy
domu ~ClZegodJa'rodziny, złożonej z ojca, matiki i .4 dzieci - 35t OOO. franków, paIlStwo bierze na
siebie sUJbs.ydjum 7,500 fr., a, po dolkzeniu 3,800
składki U1bei.Jpieozeniowej 30,800 fr. Op-rGcentowanie
we Francji jest iość wysO!kie i sięga 7 proc. koszt
d'la ~eciętneg.o robotnika zbyt wysoki, zpomocą
",ięc przych.odZipaństwo,
departamenty i gminy,
pokvywając zwr'.tkę pona'<i 2' pNC., po oc11iczeriiu 2i3Ś
aanor.tyzacji i kosztów raty mIesięczne wyniosą

COIIB
1._

.~
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łlłuff1'ł! Ha fi I~ tt a

8""~

Z;W'Taca się do jego
prz,yjacielat
go nie Janem Paaquettem i nawet nie
Hugonem Rad1ettem, ale wymieniająC' jakieś Diezna
ne i naj;zatpełniej nieoczekiwane na<zwLsko.

it SoUlthern

nazywając

- Panie SQuthern, rzekł, muszę zapytać pa...
'. ~ ł SOuf1liem rozmawi.ali drug;: Obaj
na O' coś. Czemu nazywa pan mego przyjaciela Jabyli..haIOOoo ~wni .;.... i mi~Ji sobie .drulŻO do 0-'
nem Pearronem?
po.'Wiedzenia. Afr.tuIr smooał z zaciekawieniem. Co
Southern spojrzał na niego ze zdumieniem:
jakłŚ. czas to jeden to dlrugi z jego rovraJ:'!Zyszów
Przecież .-tak się nazywasz, prawda, Janku? Czegoż On
~ . go dO~, pyta.ja.c o zdanie, ·ale
Mtlur maao wiediział () sprawaiOO, które poruszali W u liclła. ooea?
PaEquett odpowied!zial szyhko:. Widiz'isz, to
IOZlDIDwie. . Był ogromnie zadowolony, gdyż w mia
j0st
tak,
Billy! Moje prawdz.~\ve na7.w:sko jest Jan
I'ę jak opow~e rtrucai):Q nQwe światła na charaPasquett,
chodaż ty zawsze znałe~ mnie, jako Iana
~ Pą~etta''''''' stawał: s.ię cm w jego ()C:zach jePearsona.
Ale Artur słyszał tylko mejt' praw-d'liwe
tir ZA: ;sY1lllPaty~ejs7lY, n~ poprzednio. \Vidaćby
nD.nYlsko
i,
naturalnie! nie wie, C'o ma o tem mylo, że. Billy SOlllthern jest pełen zachM-"ytu dla' swe.
śJeć!
gc da~ego 'szefa. Późno jUlŻ było, gdy pOdniÓSł
.tię, clltcącodejś6.No bywaj rorow Janku Pearson,
Rozumiem. Ale nie pojmuję, czemu on robi
nekr ~ dzięki tej rozmowie, odfŻyły przede mną
7: tego powodlu taką· historję? Każdy człowiek przetł.aw~c . czasy: ~w.rócił się do Airtur~ aby się z
cież m:o;że chc.ieć zmienić nazwisko
- i czemużby
nim. rO?egnać - i 7Al'llWflJŻył, że ten jakoś dziwnie
nie miał tego zrobić?
rueswój. NtJ, cóż się stało?- zapytał.
W każdym razib-, .'\rtur.ze, to jest wszystko
Ałfotutr, k;t6rego uspokoiła poprzednia rozrrno['row-:la - rzekI Pasquet.t. Bywaj 2d!"ów~ B:J1y! Do" . . a. teraz nagle wpadł w zupełną konsternaeję, s11
':ddzenia t Obaj m~żC'zyźni zamienili uści&k poż~naJ

f

nO' już sobie kredyt 7 miljardów nr.,:' nabu.Q.owę
średnt<:h Loikali 4. miljardy 2ąQ, wpłaty z,aś 'nalbY.iV"
ców Oraz roroe~znie wstawiane do bu;d~tu 'sumy
.,.'
150 miljonów starczą na zapom.ogi b1,ldowlane:.·
Dl-a dQkouaniatego olbrzymiegO' przedsię-vnaę
ciapańśtwo, departamenty i gminy tW10rzą i.()warz~_
stwo akcyjne z udziałem 55 pr<AC. państwa i i:i~df.;
ty będ:ą ud'zlelane temu tow~\rzysty;u. Kredy!)' bez..
"1Zglęc1nie nie będą udziel,a;ne· ani gronom,
ani oosobclln prywatnym na budowę domów c.z.ynszo \\ ych .
ale wyłąC'lillie spólkom budlo;wlanym. lub osobOm PI7,.
watny na budowę domów, sprzedawanyoh pOję.d)-D
c/.ym rodzinom na własność.

.

n.y, poezem Jan Pasquett

.~

ZiIlalazł się znoWu
sam
na sam z Arturem.
- Posłuchaj mni-e tera.z, za~ Artur, .powzia}em dec~~.z.ję! Nie, prOszę nie przerywaj! M~
I1'lf:l<l1ziej~ że jles.ieśmy t~ bliskimi przyjaciółm:,
jak poprzednio) ale nie Wierzę, że jesteś Ja'! ~.!l
Pasquettem i nic \Viel"zę7 abyś miał jak~ ',~;". w!E.f
prawo dD pienię.dzy Radleth., lub do konceSji. p .,~
. L''1'O mi, ol':C-g: mój chłopcze, ale najlepiej b.;
r'~m. Cie_-ę. ~ię, żr przynajmniej
im~ tw pe
;eCłt
Janek, jakkolwiek brzmi twoje prawdziwe lla~wiska
Arturze, dopralh'dy, ze się n.a.j zu pełniej mylisz. Jestem Jan(>.,lll pasquette.tn, chociatt. przed - ~Qj...
ną pracowałem na Syoot'ji podfałszywem DSiZWi..
skiem. Dzi\\-{3z s.~ę,C'zemu tak było? OMt wyjachi.
lem z Ame.ryki w pośpieehu - nucono na lll.1lie
niesprawiedliwe podejrzenie. Obecnie wszystko sit
wyjaśniło, ale w tym czasie ss.dznem, te najlepiej
będzie zmienić naz"hisko. Ch~iałem ~ząćnO\'lle
ż}"'Cie. Hugo. Radlett przybrał równi&. inne Da7.wfsko, a i)r,leeiet nie obnleyło to jego 'wartości. Wie
lu l~dz! znan)~c:2 jest'~ przybranemi nazwiśktiml
er _ c n_l

racze ski

Wtarek 24 li pca ~ KtUl

Ie'\1RY
!

to .

iTeatr Letni: ~. "Tak,
Teatr Popularny: ~' "Chata ....... '· ....... ł

Gong: -

.... ·,.-

"Letnie lIllłostki"~
\\"łl1f)'VIS'KA:

.

Casino: "Ksiązęća kochAnka"
. Luna: "Zdobywoy'Oceanu'"
Splendid: ,.Za kre'\v braoł'\
.::,.
\<.,

'

~.
Odeon: - iJB.ohaterk.a, schsacyjtrtegoprcrcesu"
S~.ary: -.~

,)Czarodz'e-ika"

Corso "Budujemy na kredyt"
Dom L~dowy: -"Żonn za, pieniądze".
.Miejski Kin· Ośw. "Arahka" ..

MOGĄ "SIĘ STAR AĆ O ODROCZENIE.
Jak Juź dOllosili~ky,. wezwani zostali ul. Nowo~Targowej' 18 po odbiór

JAK

Wiadomościb18źące~

art

pO

na: ćwiczenia. rezerwy ·'szeregowi rocznikó\y wołanial!:?
'
,
1901 w 'piechocie, czołgach i łączności, rocz;:;
Podania o odroczenie ćwiczeń winn~
. nlka 1900 w lotnictwie, 'oraz podficerowie ro być składane 'również w PKU. - 1 do dnia
tIJodathowy
czników 1902, 1900, 1899 i ci z
roczników 15 sierpnia, a jeśli lTezerwWsta nie Qtrzyllla
od nierucbomości.
,1899 i\ 1890, którzy ,~,(>dbyli ćwiczeli wro,; odpowiedzi do dnia 1 września, powinien sta·
,
wić się w określonyn1 terminie w formac1f,.
w zwłązku z podwyżką Opłat kottJ.Or~ kuubiegłym~
O
ile.
WYż.~j
.
~~lUienieni
.
nie
odbyli
Niestawienie się punktualnie w termin~ bę
nego za lokale 1e:o izbowe, która rweszła:. w
ćwi1czeń
·wroku
bieżą~ym
j
do
dnia
l
wrze;:;
dzie
karane. przez dowódcę
formacjj"a Uli'
życie z dniem -1 lipcal'~ b.,
.zachodzi -po:śnia
nie·of:rzymaJł
~f.powolanja,
,a
zamie::
chylanie
się
od
ćVi!iczeń
kara-n~
będzie są~
trzeba uskq.tecznlema dodatkowego ,wyntia;:;
ru podatku odweruchomości za"'drugie pół szkulą .W obl;'.ębl:e' kólriisarjatów policjf 2, 3, downie.. :(bip)
5,8, 9 i 11. ~ni?li~QS.i9,sj~ do PKl). 1 przy
·.focze r. 1928·
;.~.OQO~
Wymiar ten uskuteczniony ·zosta.n.ie'
,przez Wydział Poda.tkowy Magistrlittu przy
.6d, ·ldo. 1IKe· r.o_ąszy. ut",••
wymiarze podatku od· nieru()hQi~Q.fza' rok:

wymiar podailru

1929, a podatek dodatkQWY

'lm będzie egzekwowany

"kiem za r

-t

ł

1929~

zą ,ll:pólrocze r.
łącznie- ~podat::
~"<~-~" W~_"'~~

I'

_

O dogodną i

~

~:-~

~

-.

•

'

........ ,

_.-

~awie

udostępnienia In:eszkalloomprzedmi'eść

~.

:Jieji dogodnej komunikacji, przez wprowa
dzenie 10;:0 i ~o groszowych opIat za.p1'ze~
jazd Łódzkiemi Kolejami, Dojazdowemi w
granicach nna.sta, zostały wdtUti ,wczorap
szym sfinalizowane podplsanie mumowy po~
między Magistratem a Tow. Ake;Łódz.ktich
Kolei Dojazdowyclt.
Umowa ta została przesle..lla do za.::
twierdzenia Minjl8terstwa Si'raw» yvewnętr~
aycil i Ministeł'stwa .Komunikacji.,. ,
~_cOo~:;

tironika poUa:yJOO .
Ofiarą zuchwalej

kradziezy' PAd! p.
Pierre Melam :Ualll:' we Fi:aIl~ji St. ,Etienne'
W chwili gdy wsiadał do pociągupospieS2)ł
~ego Warszawa-Paryż. na st~cji .. Łóclź-Ka
Liska nieznany sprawca wYCIągnął· \nuz

kieszem maaynarkiportfeI
5.600 franków.

q

!;:,{ "

W- dniu wczora i szym w parką ,,$ielan
kale przy ul· Szosa PabjanickaNr.59; ~ze~
(j ara się
krwawa aVłantura.Na 36-1etn:z.ego
,...f l
.
l L"IpoweJ.
~. .
Witko\vskiego, zam.przy u.
Jana
.
b ok" ,. kt'
d' .L:l';'l!
42 .J2.'lpsql o kHku oso nI ~ow, . ~J;~Y o~~
..
. bili go tępenli narzędZIamI 1 wybIlI
\Vle po
1
l"
. ".
. k"
dWA zęby, poczem ZD f::.!41 w rueznanym le::

••

s. wOJSXJ.

W Ihienniku Uettaw. uk:az.ało Si, rozporządJze
spraw wOjskowy.ch o
t: O<iIstaw,o.WylQh oił)owiĄ.z.ka.oll. ipraw~h JiZeregowych

dnak nie z,{};Staną' miwnoWMll po~ltrimi

Vol.P.

służlb.y oz.ynnej llie. mogą być C<2iłOD
l\.ami żaJdny1ch SłtoW;arz.ysz.efl O Clbaralcterzepolityca
nym. Nie WIOlno im również braó~i:ału -,.w 7ljeqA
dla Ib." ze.brani~h, OO;czytaoo i 'wi6C'3l"h i żadłnY;Gh
iooychaJmjam o eharakie.Nle poliiiymnym.
Sz'eregowym S!l.1MtbYCiĄVnnej nie WQlno ~',
Żf.nić aż dIo oowHi pl",zeniesienia do rezerwy; W. .·
padiki wyjątkowe są j~ak 'uwiZgl~ane. Zwwat!!l!
cie małżeństwa bez pozwolę.n1a wla~ WQj~'
wych .karane będlzie według wojs'kiowego kodekm

nIe wykooawoze ministra

l)lCl'8!ją UPOtgazenia w~

TzeCfly'WiaWJgo

p

/lOOlpnia'

;,;~eregowego, ~tóry posiadJają,

Sz.ereg1cll\vi

Srzeregowi skłald:ają przysięgę wojskową po ukl'oomniu azkQł!y rekrUJta.
IstIii&je dZietwi·ęć rodiźajów słUrtby wojskowej:piooborta,~ĘUwalerja,.. ~ęronautyka,
inz.ynierja,
E.~a U2lbr()j~nia, słuź;ba intendenhlxy, słwIDa Zidro
w;ia i Z'8JIldartuer}a., do· którydh' wyznaczani są Jpo-.
borowi pi1.'fZedwci~leniem~z kOll1endanta wła";
śthveg.o P. K. U. na, pOO\i1Itawie decyzji kQIDisji po~ej.
,
_C1Ja$ slutby liooy siępoiOOrowymoo: 'chwili

:OOll:ą ćzynn'ł

~bę

pOK:l'd1o-ratef\ó
CIhior:~

WQjslootwą

rezerwy,o. Ue

:z; ~omy'Ślnym

olirz:ymują

tYJt;w:

uk.oo1ozą szkołę

'pod-

,wYnikiem.

Dopóki

je-

-',,-'".

karnego.

•

Szeregowi 'mogą ,korz.ystać z UIl"I0p6'\\ "u~\
. term1nowycll i ~aso<wy.chW k~ym ·wypadk.'.u, joot',
naik podllegają oględiz1nom lek3Jz'skim pnzed urJo..
pem i po powrocie z niego. Szereg'lOłWi mogą starai1
się o pr.wd!lUŻerue Ull'lop6W.

oOQ~

.~.ł ':i~

_

II

nI

zawieraj~cy

Powiadomiona o
kradzieży
Policja
wdr'Ożyla energiczne dochodzende. (pr
'

NOWE ~

, .

Franeoz okradziony w t_i"

,

'

, \-vdelenił\, Jak równi~ odteg'o,c:tasu pmysługuje.
im, W5zelkio naIeżnOśoi. Szeregowi; odJbywający skró

asi

(l

I

:\

i&nią. ,kOlIJ'unikację.
Z pr;ze(lm~eśeia'mt

Długotrwałepertrakiac.,Jew

II.

~rtnJeroga<!iJz~,' .

.

~y głÓWnie

dlo

A11l$'brji ,i CiieebosłQwacji, byrwciągu 'czerwca dość
znaclZl1l:y.. J&W1kll!renc;a niemiecka na. tamtejsZiyc.h

rynkach- w,*utek. nieZlbyt dOOrego gatunku towaru,
nie(}k~\~· się. tJa;k nieb~zpieemą,
jak poc.zątJwwo
przypu~, .mimo popierania eksport.u nierogacizny ~?rZĄd Rzeszy. W m.a~znymstopniu ułat
wił n~ ~ó'Z

nierogaJC:jooy

dJOwyżej

wymienio-

..

"

nyeh krajów konklU!rują,c:ycli, a1JWfasmsa W~ierł'
Spęd trzody chlewnej na rynku Wliedetllskim wyJlOot
&H w czerwcu rb. 19,500 sztuk, z ozep> na. pOlsk,
pr·,zypOOa 12,000. sztukt W Pradiz.e _ 9;000 ~t_
;: CizegtO, na Polskę

nych krif~ spadek kOiIllf,ygentu pr.zywo,z.owego ill-

.: .•

~-~~-~~~'I!),!,.:.:.'\.".lI~,iij'1OIl_"W

runku. t"lY(-e:zWany lękarz pogotowiaratun:o
koweg~~ .nałożeniu. pobitemu
opatrunku
~

.

przypada 5,000 artut
:~ .
W okresie ~tyczeń-maj m.wyw.ieziono z. POl:';
~lk; ogółem 555,000 SlZ1tIuk 1mzodly chleWlnej, Wat·t.ośd
~1~OOO,OOO zł. wobec .. 250,000 sm,u:k ~'&lJ)OO.OOI,
_~:<~~

r'

'iIG_:nm:III!lll1~~'

przewiózł go w stanieoslabiODY.W do domu.

l

: Wisielec w lesie pod

Z!·_leIZem~

został
wczoraj
o samobójstwie
74~letniego
Adolfa Fiszera zam. w Zgierzu przy ul· Za~
kręt 25. ł'iszer popełnił samobójstwo przez
powieszenieśię na drzewie 'v lesie Dąbrow
. skim pod Zgierzem. Wisielca spostrzegli ra;
no przechodzący przez las wieśniacy, którzy
O strasznem swelll odkryciu powiadoll1ili nie
zwloczme policję zgierską. Policja udała śię
na miejsce. Po dokonaniu oględzin
zwłok
~rzez komisję sądowo~lekarską, wydano je
rodzinie w celu pochowania. Przyczyna sa:::
lIlobójstwa sędziwego starca otoczona jest
tajemnicą· {P)

Zgierz

wstrząśnięty

1lr$

I

wiadomośc.ią

g

ł

bi r

POŁTORA ROKU WIĘZIENIA .
Dnia l:::go marca 1926 r. we· wsi Dąbro danie ciężkich ran 36~letni J6~ef Boryła,
wa, gminy .Chojny, powiatu łódzkiego l~let który Vi dniu wczor~jszyl znalazł się na lani Herbert SZ1l1c bawiąc się na podwórzu wie, oskarżonych Sądu Okręgowego w to.
ojca swego wraz z -kolegą Józefem Geper::: dzi." P.rzewodnic~ył rozprf1'wie s&dowej p. gę
tem począł rzucać ziarna gołębiom należą~ dzia Jurkowski.
cym do Józefa Boryły, sąsiada Szulców.
Oskarżony do winy się nie przym.ał.
W chwili gdy gołębie
zauważywszy JedĄRkże zeznania świadków W zupełności
ziarna poczęły siadać obok chlopcó~ - zau,; je udO"wodniJy. Biegły lekarz st\vierdzil., iż
ważył to Boryła ipodn~óslszy kan1ień rzu~ rana była bardzo ciężka i przez pewien czas
cil' go w Herberta Szulca.
Nieszczęśliwy zagrażała życiu chłopca. Prokurator dr. S~
chłopiec padł bez przytomności na
ziemię chowski domag~l ~ę suro:vego wymi~r.u ~j
brocząc obfic.ie krwią. Krzyk Geperta usły~ ry. Obrońca wnosił o zmIanę
kwaliflka\:.;
V\, padek czy 8amobÓJstwo
domownicy,
którzy
też
pospieszyli
przestępstwa"
szeli
Z okna trzeciego piętra przy ul. Zawl
6~ciu ty~
Po naradzie sąd oglQsił wyrok, które~
BZy 5 - wypadł na bruk i zmarł
wskutek chłopcu z pomocą. Dokonane po
godniach
oględziny
sądowo~lekarsk~e,
stwier
go
mocą
37-letni Józef Boryła za zadanie
pęknięc;a Podstawy czaszki 36-letni Anto~
dzily,
iż
rana
należy
do
kategorji
bardzo
ciężkiego·
uszkodzenia ciała skazany zostal
Krajda.s· Zebral się tłum ludzi i wezwano
ciężkich
i
z
powodu
tej
rany
zak1ócone
były
na
rok
i
6
miesięcy więz~enifl. zamieniają~
pOgotowie, którego 1t!1Carz jednak stwierdził
czasowo funkcJe kończyn górnych i dolnych. go na dom poprawy 1:::3 część kary zosWa
już tylko zgon Krajdasa, zaś policja prow~
W wyniku przeprowadzonego doch~ mu darowana n:::. :::c~y g!!1nestj~. (~'~)
Pzi dochodzenie celem ustaięnia czy mial
dzenia,
postawiony w stan oskarżenia o za~ \
miejsCe tragiczny wypadek cŹY też SaIn<»
-000-·Ilójstwo.. ~}

SKAZANY NA

m

E"'ES~--8QO

---

featr 1 sztu jł.
~

t-"

r.

WT-m w PARKU STASZICA.

Dojarlii traanwajami Nr. Nr. 2 i"7.
GIrIaJ d!ziś i, w dalszym ciągu co wieczór c
Fdz. 9-oej puy szczelnie zapemionej ~1i aktu~·
_ l~ rewję-vrodewil dfrugiego wyóania
3-ch
*ach red. G. W~a "Trak, to. jest l..ódź"~
.

w

Sala diohrze· ~Pieczona od' ewenwalnego
ehłod:u lub d.es2Icm ~jameam 7XI5łOnami brezen'.auwemi.
/

,JfB.A'f'A ZA
w parlw

WSIĄ"

,,.1!Ułjtanów".

i oodlz.iennie do soboty włącznie w dal. ~ I!eym. ciągu ~enia "Ohaty za wsią's oo,wić
Dmś

~ p~

w

~zym

~

".Julja-

~!'

WALKI TdI!fDZYOKRfiGOWE o MI ~;rRZ-OSTWO POLSKI

(C-S) luż wnet ro:z.poezną się V,"· alki kl. A,
o wejście do Ligi piłkarskiej. Pl~awo ucLziału w
tych waJkaeh m.a.ją mistrzo.wie kI. A posz.czególuylC'h okręgów.
W.ooec zJJrliżajĄ:'Cy-ch się mistrz,o&two mię
dzyokręgowych
Wyd'z.iał Gier i Dyscypliny
P. Z.
P. N. ustalił. w zarysie sposób ro-Zt,DTyw9!nia tycb
mistrnostw. Tel'lIllinów dotychcz.as definitywnie nIe
wyr.macwno, gdyź obecnie nie można jeszcze okr=:ślić kiedy s~eg P. Z.P. N. ukoń~z.y swe
mi;.
strzoshva weWnętrz.ne. Ponie\\-aż jedinak wydtzial
g;iel' i ~

~

~ tyłko ps:rę
~ miłostki"

z

,,0059".
dni ooslronaIa. rew ja

~

OIbow~

y'eti~

"t,a

iIPUII.rslc-i
ma"s·zynę

NADESŁANE.

Osoba, która zgubiła paczkę (para poń:=
.oszlt~ damskich) w sobotę 21 bm. \V cen~
trom miasta, mQże ją odebrać w redakcji
,,Rozwoju" od godz. 7:=ej v.-1ecz.
-'~-

X;

~-iowień . podać d,;; ogólnej wiadomOści tabelkę

roz.,.

prze<t 1 września, ·przeto prawdopodobnie
okresie l'oz.pOCtlną się decydują.ce ll1ecze.
Dziesięciu mistrzów
okręgoYI'-yeh
podziela... - .
:.~ n"- trzy grupy w
sposób następujący: gru:pa
i::'-l'wsza: \Varsz.awa, Pomorze,' Łódź, Poznań; gru..
.:~ d:ruga:
Kr~ków, Klelcc i
Górny Śiąsk; gru.pa
• zecia: L\Yów, Lublin i \Vilno. Mistrz każ..a.ej grui'Y wchOOzi do finału mistrzostw
mię.dzyokręgo..
'~'ych, zwyc:iQ=CJ ~~tÓi l'f.::C· otrzymuj~ tytuł mistrza kI..
"1.. p. Z. P. _'o -~i \.. • ; .. ,;·lzi li0Ligi.

.>Twek
.\ tym

ł

"Le-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l

DnA JQ;.

'~--~

caleg<l zespołu na C1Zele

wnamu

•

jest W m~l ~ta-

'"

. J;Buc::yńs~ ~ Sawicka" Belski:m, Cy'"
tiolski1m, Sie~, Cu.esławem Slroniecznym. Rewja ta mimo ~ego powodzenia w dniach
~}bl~
~ z ~i3za·z pow!OIdtu.
:Di~ ari.yet6W Dal urióp•.

:as

z IE PO T
to moie j'ćdo Li i W

. ~'t'&
ol ~·~·Mt

OOóLNOPOLSKm POLICYJNE ZAWODY SPORTOWE.
(C-B) \V sierpniu i we \vrześnłu odbęd.ą się
w Warszawie na ro.zmaitycl1 terenaclt sportowych
do:roc:z.ne og61nopoEcyjne. z,aw.oo..y· SPOl"towe. Program
za"WlOdów jest następujący: 4 sierpnł.a. - zawody
ply:wa. kie, bieg stylem dowolnyan, klasyemym i na
-w-znak oraz skoki, 6 siel'lPnia-regaty wiośl~rskie
(habug, dwójki i C'Z.w6rki) 7, 8, 9 i 10 WrZesnia
zawooy lekko-8Itletyczne (peł.ny pl~am olimpijski ;), 8 i 9, IX - :uawody hOkserskie (wszystkie\\) ka.

p

.~

~
lI@E STAĆ· SĘ TAKŻE POWODEłt UJ:
.,
t' Rzadki wypadek
sc-enic.zny wydarzył się w
tych dniach' na
wiedeńskiego tea,tru mif.jski~ w k~·;.
iono"Domek trzech dtzle_
Wc.ząV'. Jak 'wiad~mo.w pewnej (!Ih\vili ,.Krys!a<',
obdarza poH.cz:klem barona Scho;ber~, o któreg-o jest
zaOOlrosną. Aktor Flemaning, ootwarzający rolę barona, zwrócił się przed ro:zpo-częc:eM przedstawi;?ma z pn>-ośbą do śpiewaczki), pant Kar.ry$ Wy&tępu..
ją~ej w roli Krysi, aby crllCiala spoliczkować go tyl
r,-<. ;. ·.'1'3.wej strony. gdyż cierpi je".:'2iCze na le\ve ucho. z

po~. (';1 li

nied,:; ,;:nego

'.iJgorje wag}, 8, 9 i 10, \vrześnia - zawody strze,.
;i.·dcte;8 w!'1Ześnia - mecz piłkarskir reprezentacyj
. ijHcyjnyc-h - Czecl1csło~vacji i Polski, 8 i 10 ~
.r ia -- za'tvody kol-<l1rskie, biegi toro-\ve, bieg $
i,rZeszko(!ąmi
oraz bieg szosowy na 50 klm. 9
\'il'ze::mL:: - - ~zermiercze (szpady, sza.ble i florety) 10
WI ześnia marsz 35 klm. z obcil:\~niem, 22, 23 i 24
\Ylześnia zawody hipicZJJe.

zahi(

~1.t

ehirlLr-gioznego.
artystka je

Jegu życzeniom stało się zauvŚć.

'"---0Qt

It.RGU A NAWET SĄDOWEJ ROZPRAWY•
dnak tak siln.ie uderzyła, że ten zw,U$zony był ~
dać
pod o-piekę lekarsk.ą r9wniet i prawą stroncł
:-\-'·"'g·o obli.cza. Flemming oczywiście wyst:;wil z siar
Lzyst.ym protestem WObec dyrekcji, żądająe na raUd...
,:;tawie \Vspólnej aktorskiej umowy, pr;Y:l..uaniil ~u

!:rawa od:rzucenla roI. :n.ara.żającyc~j go na nie~
.;~zeńst,yo cielesnego urazu. Ze swej strony Śtp1e
',--~::.'zka twierd!zl.i te oditwarza.nie p<.leta'1\ Kry:li tal{
., przejmuje i Nm:lamiętn", te l,li$ mote z~ jry
vJ.-.z~wi-d+!eC - iły ~oh PQlicz,ków.
11,' ",,'Ił tym oczywiśde zajmą $łę nięba..
~,; -c·lesze l;IlelomaI;lQv. Wied~!:i\1it:

·fll·
Przez

hll

~ówką,saniąmi,

dropianem.

.

ren~i je-go ls,;duWa.tli W Nowytn JGrkU' w'e WS1J""
ltich wielkich .ieatr~h kinowych ~lłUal)\ jWi

iilOohód'elm, kolej~ .... .';' ...... ' "..... parowcem ł. hyd:topia
nem ód1iJkOlicpol'al'Jlr~li;p1'z,ez pćl EU':'0PY do A:tn~
ryki. Dfiredz'Wyd~zythł ą'ałej liillji: kiedy lronltl1..

siębiorstwa fi1mo\ve amer1h~lkł~;ijfy.~Q41iidmt,~
lemi czekali na swy-c-h ·btilh~~'W:·.!M~:a~ej·iL2iu
rze pola.rnej a ter~z, lriedy nakt.~~~l-i. ał1.l~'tr-ł!lł~~e

l

.

i.WYJśC~t~,~, :taglowcem, saniam i,f' s'~

Kiediy Wilktius
D1eg.una wiraca1i .' dl(} 8]fJł~{i}:j~/"
, ",
(;ihmara itHiOgl'afów i ~ernt~w ;~.w;~~, Fnw..
staWi'cieli SWlch przysłały IW1~t~mi;~i~lkiQ.łJYZ'cW"

samochodem" ekspr8S8m,
'.

ASSGcYt<ted Press nak,r~Wihy pr,źez

;rij.~

.
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J>orooa.,

~

,

l,

,Fil

~ IDekó\v hajważntejszem r;FI.dani~m.' ~ł~' spitłS~litł ·UOia
~ s.tarczenie filmów namiejf3\C~ tl:~t łi~w~t) lrt);rk1.ł.

3

m

r pi&.

T'"

PierWszy

oikręt,

tdtlrM~ątI,:<ł

811łit!.bM'ga

~"

·<t··-··~

;,~epartament 0At.·:fJ~maIH7I'<le'" waszytlgtoliski

lllerykańsbej na zagraniC'Zil~ ljt1JJ{i 'W)nłlu, altiłk
"Hoibby" znany dziś :i ratowaIliia geft'NO:.brłle> !~,ł
(e[.ąs;za.c-~fryekspom.u'fi1móW' merykański.~b za r"
niiOUY bylo.pera tOr.a!y; t i rep'orieranrl;pomd~zy 'k>tó
w,ie~ rOŚnie· wcią.ż i niesłychanie szybko populatł
19'"17. , W~~ił on więc ' 69,598,515 metrów taśmy filryIDiznaj;diQ.wał
się prredfSllaw~:iel "Associeted
zacja kin~ ol'arz iloŚĆ ieaItrów lmlliQ'Wych)y EurOoi
Pręss," JOlhn DO;ted, wi(l,zą·cy ~9s:t1(1; .:1000 ,tth,tUltt\l. ,lLOWC Jest to ~ajwyzs~ą,c$fra osiągnięta od r.
pie i gdzieindziej. W ciągu samego ttlk-o r., 19i7
lJllR N~jlepszym ~i{)rłl.ooltproćhukcji filmowej Sw.
,Zanim ,.,l-H>bh.y'
pl"Z}"hUdo. Tro~Q
Ja<ltl). ,1)()l'ed
wznieSiO!no w Europ4e 733 teatry kitlelmf4ltografio~
"r.w ,Zjed:noICiZony~ j~T.~erykaP(}ludlhiQlwa, kt6
W~o'~~ył nit :t){}kł~d łod'Zi t!łgl~Wej1 Jtt6:Nl sią.ll~
ne. N!()łwe te gmachy :t:tllOgą~iełcl~ p'r~sxlo 40Ci
il ,nabyła w r. 1921 M, 846t ()eO . metrów filmu, a zaj
żyła d'O statku i.plo <J6iemhIł1St()g{)d~inh.ej
f1:0idtf6~y
tys. widJzów.· Pierwsze miejsce złi}m:Ują, Niemcy •
:wśród froI ikry wzdłuz, wy:tirzeta dob", do' hr_, -~.077Iys. metrówwr~~l006: Drugie miejsce Z'BIjmu- ,280 nowymi ki~~matogra.iami w styLu' amerykań~~,i~
gd1Jie oczekiwały na niegozaanóWi'Ottle pme'~ r~j() . Je, jak{1 .odbiorca Eillróp~,która Wr. 1926 zaJrupiła
o 130,000 miejs.c, drugie - Fran<:ja ~ 68 t~atrami' d
sanie zaprzężone W psy. P.rzez osiem g~itr ptj~~
18,938,000 metrów i filmu i 20,853,000 mtr. w r. 1927. 50,000 miejsc.
marzły doszpikuk()śej operat-oir8'U,tit\rp.rM~:;+$rti~ .. -' Trzecie
kolei mieJ'sGQ'::~ajmuJą kraije DaJ.eki-ego
JE!dln!oc,żelinie zaś rożwija. się w ,EUlropie wlli
tne pola aż do s'zosy, w1zie juz od 24 g&dlM,j;J/'~ie-\VscllÓd'l1 16,622.,OOOmM.~r. 1926 i 16,M7,OOOmtr. snJ31 p,roc1ukcja f Umowa, w kt<Jr~j.blort\ udział _.. aj..
kał na niego samochód. Jesroze tpzydlziesci'JHiit.~a... w r. i~27. 4-te" zaśA1ryk~,(1,017,OOOrrutr•. w r. 1926 i mniej~ nawet kiraje.W diąQlU t. 1S27 wyprodiukoi
wy I John DOreddOiarl do Narvik,g<!zie" ~tM1i '1,164,000 W r. 1927).
~ Więc w 'E1IUropie o.gółem·~ noWych filmóW,
do wygodnego eks:presu półnóe ego. PTzeStp~r\V
NaJeży sięmi,mo~len. ""zrost eksportu :6i:J.mów
pmeważnie wateli ens frafiCtl.lSkłIQ\1!. atng.tęWtwh i niIi
nim, dwa dni i p'rzybył do. Sztol{hQt}IIDJU. Kolegów
spodlziewa.4 jesZJC~ Wi,ęksiego ila'cisku. pr~ji a- "'mieckrkh.
!

z

.

"

sWycll wyprzedził już024~ińrl
Półtora dnia tnvala poCLrÓlŻ

ze. .Sz.tokhollI1lJu

do Berlina, s~ dirogitJ>'pwietrzJlą.' wyrui!J;zir,40 Le
B( urget a dalęj BamÓiChcdem. d? Cherboutga, i .zdią
tył j~szcze na OtliChodzący· ~tatek'. ~ośpies~y ·"Aqui
tania". 'DopietD W dziesięć t;(llłJZin: pOod'Płyni~

"i\.(fuitani"pz:zyhył . ?ierw.~y. w~p~~a~~()ctntk ,'b,~
~~' i OOzy~~~iśde'" wsi~Ć : musiał ~a' ~nriy~ot~)etezy
9łat~k.. Z "AquirŁap,ii" , zaIDiÓw] śbilie, Doted'tIDlriie
pńzez· radli 0, wOdnoplatowj~!\:t&tWyled~l,l:!"ta.tko
Wi· napr,iechv; przejął'tilm i ~tłgodryre.k.ojt
',~Asiode{ed Press"

zanilril

operat()I'

POMYSL PUlKNDJ
.~odI$zas.· g.a.l'de~-~.i'ty w' letniej ·,rezydenoJi
BOtltt'dOu, potd;l'~wiano wspaniałą toaletę ,rois

~iem

"f

P:.

MLECZARNI~ . N ADSWIE~ANSKA
~Przcj8zd 40.)

wydaje śniaq.ania'obiady), kolaCje

RESTAURACJE:'

.

Teofil ..Kopeć, N arutowicza ,44~·
Zalewski, Zg!erska ?9·.
.

WYTWÓRNIE CUKROW:
Ziółkowski, . Pi~trkowska i97.
SKLEPY TYTONIOWE:
SObCZ~'11Skl. 1" a pifJrko\vs,kiego 9.

,I
f

(

Gieplucha 1 Wysoka 26.

l

f

:1
[i;:

t
I

i~.
<;iI

• .

kiu p~iomiko;\yego.. Rorzg!llilO!fłam . •~:' ł,lOi!l()ID,ek w'
oopo:wiedlnioo Ił11iejsca1/lli i... . s:t,,~ ,,~.
kr,zyk mwyl~'
. 'ł
, •. --"

r

•

_ _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grędziński, Piotrkowska

53.
F· 'To~m;zewskL Skwerowa l O~
pIEKARNIE:
Krucz~,)"'IA;sk!.

ZAKŁAD

W· Si er pińsld,

Zawat~lki, Nit'wrot

Szos:a

I

I

l
l

MASARNIE:
Borkowski, Roldcińska. 13.

i

. A, Raksyk,Killńskiego:133.
F. Woźnill.kowski, RzgQwska 78~( llt' f N \llóDEt<: IDELIKA TES""
. fjl'iwkow~ki,Rokicix\śka 6. '

44..

. PIWIARNIE: .

\.vr6hlt~~~ki. RadwańskalO.
1

ELEKTROTECHNiCZNY: .:

J... Cybart, .Gdańska 135. ;

2~~

. KnIiga,

SPO:ŻY\VCZE:

i . \Vł-,\Vyrębska, Wólczańsk~ 261.

Łyczkowski~ Piotrkowska 1880:
ŚWIATŁO.l SIŁA (ZAKŁAD.

l

Z~~·tADY KOWALSKIE:
~oi~ ft'~dzier9cy, . I{ibóskiego 9'

SiH.;EP3

ROWEROWY!,
Kilińsłdego .96.

ZAKŁADY BLACflP,~SKIE:
Sokołowski, Kilii1sktego 79.

Sierakowskiego 27,'

Dóh1'2:..r~1ak. Pabjanićka,

Odyńca

11.

a

ZAKŁADY" RYMARSKIE~

Jezjerski. Pabjanicka Szosa 60·
"",.,~~iI3'.ii>KMI~.'."·'·'<'.~~~.'·'.~"~iIl'~i·..zt"~J'..!:~liłil!ii,. łiJllL~.
" W ' l n " .... I:lł'

~~lil~~Al'~~

!

...

Sumet&\,Nawtot 19.
ZieHńAki, Rzgowsk.a 12.

~

"

J

.MAQA:ZYN OBOWl.Ą, '

i

I

PH~KARNIE:.

Brvszewskl! Pomorska 8 6 . "
SLUSARNIE lV1ECH \ NICZNE:
Machura. Rzgowska 57: ." " .
FABRYKA WODY SODOWEJ.
Piatczak, Nawrot 92.
SKŁAD PASZY:
F. Kaczmar, Przemysłowa 4.

J

OBUWIA:

f

tI

~

. PRACOWNIA
SzubSki,Sokóhl 5,

~

,

W' OJrOłCLze zeP8'Ql się jej' samOcl1ód i lllIU;S~

poz4otnltowym.

• r .. 8.

ił0a1~:

~~trzyma~ się ~tvberŻY•. Jed:8JC nieóStrOOni~;. ~~.'.
1,.1, r~a Jedtn4 na .8tlikni.
i
Nie' fillo~ pl'Izyjet!"lNtć w pOIplamłonej soki_
poziomkorwym suikm! pOlWiedlzilrula sobie, ale mc1fIł
. ....'
Pl':bfjOOhlltć wslllkui ~<m@j pl~ ~ ~

Go.m śmiały pmny@l.·" Co za :;;yrwoŚć barw!
Palfi1e z ~Dkią. IIl"żyglądały się sukni miss Cla~
ra;insi. N~ taki ~bytek pg.gwolić @obie mote tY'lko
bQ..gaIta Atn~y-It~kaJMisS' ClaJtains ,jedna z najlPię
kftlejszyeh koib19t, jak głosi WieśĆ) przy,muHa: że Su
kIllia, ta. jeiWt ~ełem mistrza z Rue dJela Paix. Ale
QGeeli i barWa szlaku j~t jej pollli'j'lSiU•

Zapisujcie., sIę na C2ron~,o\Y

. L.O. P.

§.hliechem t'WAeje, swojej

, Claira,inś;KM'ger. Byłato powiewna sukienka zhiaJego, bly's!zCZ,ąc;cgo jeUiWailJiu, 1l1alol\\iI3.,na naturalnYm

wylądował w,

t

:NasY'Ci~'fSię~W®ltlitflł) o.~~ "

k;śięeia

AmerY.ce. '

AJmRY.ItANkt

;.

.t

Ff

ILUSTROWANE PISMO TYGODNIOWE.

K"tóy

:e~TJt

Do wszystkich pism w Polsee i zagranicą

(U)~f.;i~ałna b~t~Jł~ ołtłF.d~i1.
ted nit ach gtafic2:~
l1ych wykonanych i!,t~:;[()j pJLYIJcsi łJ T Ęl~ tł, fi' "wk!::,Yi ~ \vie-iobarwną.
t t, #L f..." drukuje stale nowele i J;.owie~ci Y. ') bnr.ych a::.torów
polsltichi l)\:-qcht pl'2.ynosi al"tyk.uly ,treści' społeeznej l j)ieil:'ckiej. duio
aktualnych :lJjęć fotograficznych; prowadzi działy: "W ŚlÓO k~iążek.i cxa"sopism u "Ze sceny i ekranu" orez d7.ial Yo:zrywek. umysłowych.
." T I; ~,~ Ił." . jest ~at.em najrr. il~~ą~' najpopu)8rniejs~ą lekturą
pOWInna :.cnaJcowac Się w kazdym ku1tur~in:~ ;'} domu.
Chcąc :r.aS2.)m eżytelnikcm umożliw li: ~ cmpletowanie "Tęczy" wykonaliśmy art,stYC2ną teczkę celem pl'zech( -.. , 1itnia zesz.ytów z l półrocza
1928 (28 4 (:~.:}iĆ:w.) Cena zł, 4.50,2: pf2eF~ "~~ pcczto'Wę 5 7t, :za pobra..
Diem pocztow-em zł. 6~
.
Każdemu, ktćry w celu zaprenUmerLVii..l,:a z.głosi się do nas po nu
mery, okazowe) wysylamy je.odwro.mą pocz.tą bezpłatnie.
" Pr~~dpl&ta' wyDo.i: kwartalnie zł 4 - , pó1rocznie%t 26 ..
r~ie zł, 50 ~.
Numer pojedyńczy kosztuje 2::1 t 140.

t."

łt;sI5kl.ilłt.i2ft~ei!i2y
ftł:bycł8 \\~

I.

, ','

22.

organ

Łódź, Ziel0-na. 1~:'

,-a ''':elefo·}.11
15-24
polskrej AgeLcji Tłlegi'il~
fiC?nej przyjmuje L'& miejscu w- Vxlzi obowią.2k{:'·
we <lfrłoa,zenia. dla "MONITORA POLSKIEGO"
\Vy_ziaL

43!' kI'akó,w, ut św, Tomasza 35; Lwów ul. św.
~;łetrkc.Slla 47; Katowice, św. Jana 14..
........_

........_

Krakowskie Przedmieście
Wojciecha .zOJ·.&~ cli, ul

......._ _ _ _. . . ._ _ _~.~&.._tL...

Io!"~'*'~

DROBNE OGLOSZBNUL
dokumentach mające się uka.zę.ć
.." "Dzienniku Un,ę,dQW-yID \Voje\\'ództW:l Łódzkie
gofł lub w ,.Monitorze Polskim" przyjmowane
są
tylko w wyd:zia1e cgłoszeil Polskiej Agencji Telegraficznej w Łolzi.

o zagubionych

;
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R.

OW LSKiE O
lOdź •

.KoastantyftDwlka 2&
Telełon 3~·19

II

Przyjmuje wszelkiego rodzaju obstalunki, jako to:
s%tucsne nogi i ręce...p araty, ,gorsety dla ułomnych
prostotrzymacze, pasy brzuszne, i rupturowe i

w8z~Ikiego

rodzaju bandaże, wkładki
$łapy.

u

W A G A: Firma

.Ptlłr. .,Ii chłłJIJCJUO· r~lnos .

DA

płaskie

Ogłoszeń

.,DZfENNIKA UTIZĘDO\VEGO MIN. SKAftBt~
"W'szystkich innych wydawnictw urzędov.'Yeb.

trgło.zen~owy"
kłoska,~ ..

uLDon;.inikań8~a 4; Lublin,

tIIII
_ _ _......._ _ _ _......._ _......._ _ _ _......._
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Zgłpszeniapr7.yjnuje Administracja: Poznań, ul. Marcinkowskiego
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Do
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muję i załatwia na najkor~ystnie}::.zyc!l war~

zdt»bi

Pl'ÓC2: duiego 7B.soburi(;'1 n;e w
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