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Kapanja

e sy u.

, .ny'dh i osobistych, że~ałtowną śmierci~ zgi
.nę.1i 'tam lturbide, Cesarz . .Maksymiljan, ·Fran~

casco Madero, CarranzSoi·.az wspólz.awodni
'cyOhregona wubiegan;til się o godności.pre
zydenta, generał' ~tta.n:oi Gomez. Cudem ~
riiknąłśmierci· P orfirio ··Diaz,kt61'Y"w .cią.gu
'czterdziestu lat :r<.lądZ!il ,krajem. a. Calles dwu'
krotnie' ocalał tylkó dzięki przypadkowi. Na
Obregona, dokQnalłO ·.zamachu w grudniu ub.
roku, a. więc nadlugo przed wyborem. na pre
zyderita- .
.' . " ','
. .
STANOwisltO. ,E.OŚCIOU· KAl"GLIcKlEGO.

Tel'rot

zeałą . b~zwiględnością' .sroży

sięoddawna.na·fuj.nieszezęsnej iiemi gdzlie

><~cie ;lud.,zi-.i,'nie·,~~i~lirmJejszej w~TtOści.
II

Potępią, .~.<>:. cąły .cyWIIjm;w~y· ~wJat

a.' 'l(-OŚi:

ció! .lO}tqli<:~ipr're(lev{s:zystkiem.' Ep~skopat

meksykański wielókrotnie ·ppdkreślat· pubłicz
nie, że,'systemu .przę;ślad~\vania Kościoła ·nie
należy' zwalczać pi'zemocą' i zamachami, lecz
modlitwą,j biernym:oporem. 'V tym duchu

Z OktlZji zamachu na !len. Ohregonab. prez.
MeksykU Calles
wygłosił. dnia 17. b.m. w ~el'a..
Cruz płomienną mOWę. do urzędnik6w i wojskow~h, naWOłu§ąc d& pkna j'nstnejSz2j walki z ka..

_ tOlicJzmem.

Powyższa :r~'cina prEedstawia GaUesal

wta-

~ śnie podCzas pl'żemowy wVera. GIuz..

nauczał idzialal odsanlego P{)C2ą1!ru okru~
cieństw ~alIes'a. Prasa k~itólicka c.alego świa
ta razerp. z .' Kościołem potępia nl(irderstwo,

dokonane. na Obregonie, toteż w absolutnie
bezpodstawnych' oskarżeniach pewnych wen
ników nie widzi nic"inllego, jak tylko 'pod~
szczu~anie do nowej masakry katolików ze
strony rządu Calles'a,który zpewllością nie
emieszka wykorzystać okazji.

Jt~· ,;.~ ~~~~."

Prz~d kilkri dnialru .zginął od tuli mor
derczej nowOobran-y prezydent . MeksJ~ku, o:::
breoon. Jedna z polskich agen~yj w ciepeszy
z "Yiednia.
z
,.' opartej . \viadomościach
.'
dzienników meksykańskich, podała, .że mor:::
derstwodokonane zostalo z pobudek religij~
; nych. Nie' z3:znaczyla jed~a.k, jakie. to .b!ły
dzienniki i jakiej orjentacjl. Tymczasem, Jak

na·

' . '

.

NIE

:RifKA

KATOLIKóW.

. Przec~wko ,oskarżeniom kat6lików,po--=
minąwszy . wzgląd "nanakazy l'eligji i .moralno'
ści, p'rzemawiają następujące fa~ty~ Obregon
wprav,rdZie zaznaczył po' 'wyborze w dniu
l~ym lipca,. ze nie zmieni 'dotychczasowego'
systemu 'rządzen;a,ale'kat,?Ucynle mogli" ocze
,.p

l.~

k... 'in. O

'wiadomo morderca odrnów·iłwszel1dch wy(:
~ jaśnień j'nie dał ich nawet ·Calles'o~., który
, sam przeprowad~al śledztwo.
.
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S'kad więc taznajoii10ŚĆ p;,,\.!.~.'. ,.• vV
: derczego 'czynu? sk.ąd pewnośc., że to były
Dobudki religijne, a nie inne? Ten odłam pra
;y, który sekundował CaUes~?\~i w ~ego ~y~
rańskiej polityce wobc(: !tato11ko\v, nie X:l~Ją~
najmniejszego tlo\vodu, z c3.ł~ pe-wnOSClą 1
. .
.
.~ .
~
kle-vk~~
niemniejSzą menR\VisC1ą. p 1sz.e . o.:: - l J ' "
11V111 terrorze;" o Hk1erykull1e] kub , a .nle
d ~d'" ie że cd kilkudziesięciu lat Meksykl" Jest
terenem kr\yawych porrtchunków . po ltyCZ~
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~"otęt.r.IY
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C~ny mitjsc: W dnipeH':'hSu-.dniana, w~:z;;afki. se
~·nse zaś WSQtCit.; iU, Ql,ielę j 6wlti t , odg. )·3 \lP

kiwac od. niego czegos gorsze~ood zbrodlii
Callesa:, którego przelicytować' już' nie m~
na. Teraz po śri:iierci Obregona' istnieje' wi~l
kle, prawdop~obieństwo,że Calles pozoSt&l
nie. nadal prezydentem, z początku zapewno
na •);!Odstawie p!owi2lorj.um.·
." :. '.. '
~,t

,;

\

.

i

ZMitA,NAKONSTY'fUC.JI w ~tl(U..·. '; ~:

Jak wiadomo, przed ·'kandydatur~ ,Obre
gona., Cal1es, zamierzał uzySkać. od kongresu
przedłu2enie swego' urzędowania" ale, w,kpń.cu;
musialwyr~c się tęgo planu.·.,Udalo IT:t"u s~ę:
tylko usun~ć. p'rzews kOl\stytucji" ~t<)ry W9~6
Je zabrani~ał piastować dwukro'tnie·utząd .pre t
zyqenta 'i:zastąpić innym, którY .zilcaZ~a!
wyj)~rania, prezydenta ,vi dwó.ch, .000p()śl'eJJ
dW9..po sobie' następuj ącychą-kresach lcad~n.

cj~. Na moc
.. --Y' ~wedo
. . .. , ..~. ,'p'ra"N'a"
..~",~d~e'''';l<.i_~·~i;)L~.~
b...,..... Q,1~ '~,I'C'JI'
go~ który już raz' był pre,zyd~ntem ,od19~;
do 1924- r., za~,zgod1t Calles'a mógł. kandy9.OI;
wać powtórnie ąwobec; istniejących ~,.,. ~:
Meksyku .. stosu~ów: wybór jego:~byl zgór~ ~
,zapewniony. Teraz po śmierci , Obregona ' urząd prezydenta na . okres od 1928 do 1932' r.
jest wolny' i Calles bez '. wi~ikich trudlloŚcl
. może zmusić kong'r~s' do 'po~ownej żmiany;
konsty~ucji, która zapewni ·mu ąaJ.sze. .sP~
wowanae funkcji g}owy. państw~ Taka -alternatywa ·wyklucza możliwo~ć istnienia. "spisku
katolików"~ którzy . wiedzieli przecież;" że
przez usunięcie Obregona. mogliby 'spOwodować dalsze' trwanie jeszcze bard2iiej zaostrzo'
nego systemu Calles·a. To jeden z .doWódów.
unicestwiających oskarżenia ka.tolików-, "..~. ~.ł' f
no.

..l.

J. •

. +
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KTO DOKDNAL ZAMACHU?,

I

!'

~ . r ~ r {,

,

r ,l

. A istnieją przedei i i'1lne~ jak cnc~:by
ten, na który zwraca, uwag~. nawet ,socj~t~
styczny, "Vorwaerts", że mógł 'przecieżpo\v
staĆ' rnśdcieI po1lityczn~h tYch 'niez~
nych ofiar, rozstrzelanych przez 'Obiegotia i
C~lles'aw c~asie ośm.ioletniej wojny•. Obre41
gon miał ",{idu śmiertelnych Wl'OgÓ"l{ polityc:1
riycQ. i nie jest wykluczone~ reIUQrdetca '116
leży. np. do zwoleIll1ików kontr'kru1dydató\v
Obregona przy wyborach na prezydenta, generała ,Serrano i Gomez'a, którzy swoją ~
wagę kandydowania przyplacili życiem,
W PRZEDED~IU ZWIJtKSZENlA TEmłORU.·

. ' ' Jak niegc;lyś zbroclniczepodpalenie,
rr:-~ przez ~ erona'oplaćity'; żYCiem 1ysiące

Rzv'

,me

\Vlnpych ofIar, rzuc?l1ych ~WÓ1n ,pa. po7..arci4:s,
~ak teraz ~~n)b~~,o,v~i~, O~g~~a' Wyzy:~

g W1C .~bscioła jak" śygnttł do. ~
! ~~::::::. 7:1~~:i:~I:-; ;:::i1~ Z,~I~Z~';: :~:, ': Ją.
ż~~ej kamJ)anji ,przech\Yko; dhrześcijtUlst~
wro o

ł l

l'n

j}1 1c1sct'l

gO p .• ~)l~n!er;ce \,,0, g~., ł~l ,m\Pjsc~ ~Ol
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nROZWÓ1~' ~WłlZ'tek, dnie. i!6 lipca 1928 ~u
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ierć
P~lewa:nie

litra

<I
l?ludz lej k sztujew

l~r

krwi z jednej

'żywej

isto

~ :w.drugą t. zw. transfuzja ~ jest wcale
Już

:wynalazkiem modnej medycyny·

bch średnich wlewano do lżył

w wie:::

c,1.ężko rannych
lub chorych krew merzęcą, najczęściej ow:::

owca uchodziła za. zwierzę zgo
łagodne. średniowieczny magik pragnął
· bowiem polączyc uzdrowienie fizyczne z umi
leDiem cha:rakteru groźnego rycerza,
;
:leszcze nie tak dawno jeden z uczonych
ttiemieckich :w~azil:; się o transfuzji ·krwd." W
~posób bardzo złośliwY- Twierd2M mianowi~
cle, że do f.mnsfuzji
nadaje się owca, ale
baran i to trzy kany: jeden, który daje
~ew, drugi, ktÓry ją bierŻe i trzeci, który

czą, poriieważ

~pr{)wadza. opei.a.cję.

Dopita'O najnowsze badanie krwi wyka
zalO, dlaczego dotychczas tak wiele transfu:::
zj.i pozostawało. bez skutku~ Okazało się, że
krew ~1 to zupełnie specjalny
me:::
"jełlnakowy u wszystkich ludzi i że musi za
chodzić p~wn.e podobieńshvo krwi między'

sok:

krwiodawcą i

· ti- 'GW.

krwiohior~· A krew~

ludzka. ~ się rui ~ grupy. .
Od chwili, kiedy n~uka stwierdziła. ten
f1tkt, oddawanie krwi stało Siię za:"w'odcm, któ
· ~. szczególnie kwi.~ VI Ame~. Alę i w
ItW~.~ld i OO1iy;wiścię ..W znooznie
'~~ ~ch ~ powstaje zawód
I ~OW. !Pacy zawodowcy
odwiedza;ją
· looz,nioo i ok.:rują
sprzedaż swoją krew.
'.~ za'ChodU ·potrzeba krwi, wówczas b
" karz robi· ~ ~ lllia.nowttcie. krew
~i z~. Jrrwiohior:cy i o .~; te
dwa. ge;ttm.id ~ rozpuszczaję ~ wówczas
!"

na

•

!n<)ŻOO prz~siąpić

do transfuzji,.
Przedtem jednak lekarz ust1l\Vn Slię i ro

r

~',rOzpoczyna. tragiClZl1e targi

"..•€biDa

o

~ lrtóra. w Warsiawre :Waha. się od 300 do
".,500- zł. m 25() cm. sześc. Przeważnie bierze
. ; Się" 250 do 500 om. SzeŚC~1 bardzO' rzadko wi,ę
cej.. · Litr ·krwii jest już bardzo drogi, ponieważ
· ubytek takiej iłoSoi połączony jest z poważ~

•

arszaWl od o o 500 zł.

podwojnego d7...iedziczenia pewnych wadU:wych cech nie ~achoiizi.
Narzeczeni mogą więc spokojnie od:;
dawać swoją krew ukochany111, a narzeczone

n b isfrZD ispusz

mB i cz

• Jana Gro"

Sanacja, jak wiadomo z· wielu przykła bezskutecznie. Teraz dopiero gdy ten zacu}}
dów nie ma szczęścia do ludzi, a może ra:.:: mąż stanu osiągnął naj\vyższe zaszczyty VI
czej my nie mamy szczęścia do "sanacji':. nowem miejscu zrunieszkania biedni wie~
Kto to"jest śławetny p. Jan Grodek o tern szo\vianie przekonali się kto zacz jestPan Grodek stal się właścicielem skra.
\wedzą wszyscy łodzianie, którzy w czasie
wojny przebywali w Łodzi. Redakt-or gadzino . du aptecznego, w którym handluje niedozwo
lonemi środkami za co byl sądzony w miejW*g~PJisPla1 ~,Gazety Łódzkiej" wydavvanej
za pruskie pieniądze, która w czasie wojny scowym Sądzie Pokoju, ponadto prowadzi
miała UlabiaćPolaków dla orjentaoji germa j~szcze inne niedozwolone transakcje handlo
nofilskieJ. Gdy Niemcy uciekli ,z Polski pa:.:: we~ na których jednak dzięki niezbyt ~
nu .Grodkowiw ,Łodzi grunt zaczął się palić kiej ilości stróżów bezpieczeństwa w WietU1
podnoganll,a spojrzenia ludzkie. paliły go szowJe dotychczas go nie schwytano. Jednak
wrtwłlrz,ip~Groodk ·zniknąl ra.zem ze s'vo~ że nijwiększe oburzenie wieruszowian ~
lllti doof'OOzyńcami z łódzkiego terenu.
wołuje' mem-ora.lne życie p. Grodka, który do
illugo o nim nie bylo słycl1ać, aż dopie S~koły Powszechnej w Wieruszowie sprowa
lO W ubi~glym roku, doszła nas wieść, że p'
dziJ: swą przyjaciółkę nauczycielkę i z ·nią
.Grodek grastljew vVieruszowie, małym mia razem zamieszka}- Ten przykład cla.'\Yany
steczku ziemi łódzJciej. Okazało się, że p. dzieciom przez na.uc.zycie.lkę, a. miesz,kańcom
..Grodek, jako osoba bardzo poważna. i dla Wieruszowa przez p. burmistrza. dopraw~
Polski zasłużona, dosoodł do godnosci preze nie jest budujący. Ale były pruski konfident,
sa. ,J>artji Pracy"
(stronnictwo premje.ra a obecnie prezes
wplyw<?wego rządowego
Bartla) na. okręg Wlieruszowski i d~ięki wpły stronnictwa może sobie na wszystko pozwolić
wowemu stanowisku stara' się o wybór rut bo ma plecy i nikt go nie ośmieH się rtlI$zyć.
burmistrza m. Wieruszowa. Wówczas w ,Roz
Bo nie masz jak być człowiekiem '1sawoju" zdemaskowaliśmy grę tego pana i ():$ nacji moralnej" 'tV Polsce. strzegliśmy przed nim wieruszowian, jedna:k
&4lZ

~'kadry

f:repegj anstwa.

j

kst to

OOzy'wiśde

~o

vmiosdk

rodzeństwem
jest nie~ nie d!degO, Ze w żykcll
jeb ~ nt. sem.at e:r,y teZ bardzo zbIiZona
'do siebie ~, aie z tego ~~ że w"ten
s.pooOO ~ pt"Zej~c w spiadkn na cbieci złe

mymy.

cechy z· obu

,Jest

VI

~

zupełnie

~ ,-:"Jj DIp.

jak:aS choroba

~ ~~ wówczas

ka:W.y

,~ ~ ctiiłoBk'ÓW'. może p~..:kazać w spadku tę

."chol~~ym dziecioim mimo, że nie Ut:
")&wmII: ~ 004. 'W czasie ~cia rodziców· Czę

ł

•.

bowie&t

:.~

~

~ się, ~ ~redm.iotem

t zw. pogOlfuwk

isie

c.boroby.

~l .~ b~ Ratom.Ut8t, je
• .~ o ~,~ oopewnego stopnia
. _ Zeai ~ :N sObą.. Nł~~o ~

a.

DAWNIEJ PRUSKI JURGIELTNIK, DZIŚ PREZES I LUMINARZ ~,PARTJł PRACY".

DeIn niebez~em.

zawodoWCÓW ~
Hą ci ładzie,. któzrzy, nlają krew- czterogatttm
~~ nada~ się dla każdego bv.7jiobio:reYc'
lJłatwiona "~je; jest, ~ krew oddaje
ktoś tlJ··~ chorego.
Ostatnio w Bruk:seli; narzeczony oddal
k:re.w, swoją ~Q cl:torej nar.reczonej. I<ie
dl: t.ml.tOW;aWt w ten sposób nas:zeczona wy
.~ ·ebcial. się :I ~ żenić. Lekarze
aprz~. się mał±eństwu: powołując się :00
~~:'prez oddante"~ ~ .. ~

spokojnie 'wchłaniać krew swoich obiubi~
ców. Przysłuży się to jedynie tnlłości. a dzie
mom nie zaszkodzi.

ludzie ,lIsanecJI"

,la

nie

j

II

Wtiedeń pmeiŻywa

w

"tyoo diniacl1 :uiebylwałą

sensację. 2OO-ty-sięcmmannja

śpiewaków

z wago

m~n.al świata iLjechala dlostólicy
nad&unajskiej"
aby fz; oikazji stulecia ur04!zin So:bruberta podtlc;r:oeślić
.ws-p6kl1Ottę b-wi germal'isliiliej
i mmanilesitQ.Wać ł'ą0ZJl<)Ść meaniookQ...austr~ Zjazd ~w niemieC'kich w:nać należy, jako jawną i SZCIZerą OlC1:po
wiedt :wił: rółm.e plotki i pogłoska S\Wl"~ się w o~ z.w~ m~
FZ~Illi.a

na temat JllO'.iliwOŚCi

AustTji do Małej Ententy. Możliwość

'ta Jest ~UlC.Z;(Jna. Oprócz LVoznyeh deklłUl:"acji po

sze.zeg61nych kół śpiewa.<>k~ zarz.na.ooająeyoh dqrż
do ~a obu państw, na ~lną awa
gę ~jtl, oticjaIne wynur,zerua takich
mężów
jak prezydenta Reichs~ Loebego, oraz kanclerza

DOść

Rlzeez.y Niemlediliej H. Mullera.
.gge.

s~u.berto\\·skie ()

charak:ter1ze wybitnie ~W}-m są

wstępem

do

,.anschlussuH • Jak ditugo A'llStrja napotyk:.a..f będ2ie
na opór ,;e strony obćYlOh mocarstw, tak długo bę

d:de ~t tW ilntensywnego ~u w dziedzinie
~ęt.n.nego zespolenia 8i:~ któi-e.go lV-yty.cZ,ną jest
~ ~
~ M~ i Seiplat z

*.1

I

okazji objęcia steru r2'Ądru W Niemczecll ~ ..
MuHera. \V Niem·a:ech pnyjmuje się z rnd~ Oświadczeni.a. Ks. Se1pla, że A.ustrja nie JJ.ęd!Ue IDO"
gła wyz.\\I"Olić s1ę z więzów ekollotnieznych beJ, porc.Qey Ni.emie-c. Braterski llastrój, panujący VI Wiedniu, 2ldaniem Loe~ majc\'zi.e żyrvry i serdeczny
oddźwięk w sercu n8lrOdru niemieCkiego. ~e
AUSIbrji z N~ nie jeet U'OOZt& ~ ~
ki, ale sprawą oa:łego nat"OO.u.
'\V takim samym mniej więcej duchu

~

\'\.ied'Z.ial się i kaneleI'f. Rlzesz.y niemiedtiej H. 'MiU.,
1er. \<Vprawdzie słowa ka.nclena nacechowane ~
ly pov.-ścią.gliwością, ~ć atoli z. nioh ~a <'bl
tność dQ jaknajbliższe-go poro:rumienia i Vf'łJPÓłpra~
Niemiec z AUlitrją. ••TruOOości, jakie i~jt\, ~o
staną przezwY'ci~żone,

W wywijdflJe utdlzłelonym ,,Neue Freie PreLoebe tbaJwiący na urocz,ystościach w \Vic.

d.ni;u:) oŚwiadczył, że u'ł"6czystośei

II

r,...a.yt polityka Niemiec nit·
joot óbH'C'lonĄ >,na dzisiaj" lecz eeehują j4 dal&kO>\V,z;rO;Cz,ność' i stały progr:Jm"'•
Jeśli do ośwladczerl tych "'··ybitnyeh mętóW'
stanu dodać rozolu.cje. adresy. deklarach,~ i ui~hwlł1.
i"rt'Sl.CZególnych kół śplewacki;\.~h oraz mow~
eWa..
t'ko-volityezne wygłaszane "II>! tych dniai"fl o""·i!łirb
t" ofxzymarny ""'Ta.tenje nieby\\-ał~j
i
tywH:>łowej

d~lra.nej! za przy!""...nieCll AllSIirji dO ~

j

ł •

l

vrok lwowski
.~

aoraźnego
.ichbnd,lów.

,

prt16i$le uk

az n~ch n .. ~ ~*.bienicę ~~skawił p. Prazy ...tRzplitaj
Około god~Ll5. ~nadeszla z 16.tncelaiji dlugosci kary wIęzienia na. ktoN"Zamienioac
Lwów 25 lipca (aw)
Dziś .,v sióQtnym
dniu·· procesu, Frze~ cyWilnej ~p. Preiydęn.!fi, odpoWiedź' uwalniają ska.zanyrnzostaje kara' szubi~nicy' Dad,ę~Q
',. ~ , r
ciwko grupie oSkarżonych o nap'ad" na'urząd ea Plachty~' i 0rdyp'ca. od kary szubienicy' odpowiedź .p6źnjej.
POCztowy przy', ul. Głębokiej zapadł ó godzi
z. tern żastrzeżeniem.. te. orz,eczenie. co do
nie, 10 ~inut50 rano wyrok, ~Qcą ktć>rego
lwowskifrYbup.aldora,źny skazał: lw~JlaPła;::
c?tyna i ,Kazimierza. OTdyftca. na. karę śmi~r1$
Cl przez ,powieszenie, pr~yczexn, l?lachtyu, :Po~ ,
wies?onym być. ma w.eśniej BiZ.drug! .~k~
kra~ows·ka
zany- Myrosza :Skazał ,sąd na 7 lat ciężldcgo
więzienia i Karcz'marskiego na 5 lat ciężkie::
Jedooc'ześnje .owaldlz;one 2lOŚtaj" :w: . . .
Kraków 25-7 (aw)
nikacji między C!h3.b~k~ aZa.k0p.anem <twa.' ";4tt"
~ więzienia_ Sprąwa osk;arżonych Skickiego
DYrekcja P.K-,"P. ,wobec wzmożonegto . nuchu
'
. o;. I
l Sztokalyprzektlzaną została
sądowt zwy~
osobowego. . do" ZakoipaUego i R~i J)0SltanOlwiła datkowe pocią,gi motOrOWe.
,
\
kiemu.
.
. Wp1'IOIWl9Jdlzone zostaną nadlto' speejlab: jItr.
uru.ch<>mić międJzy Ifr~~~m a Chraib6w~ wzglę
Po Odcżytaniu wyroku przewodniCzą~ dnie Zarytem zamiast' j-bclą,g6w mo.torGwyJCh 18ldtie i:1ąg.i . międlzy Chabówką a Zal.roP.a.nEml oZ ~ i
cy trybunału dora'źnego sędzia Mtiticki od::: popią.gi składajl:\!ceSię ,~." dwuch wa.~onów l1I~ ~~ niem do R~ lUlbZar~~. ' , , . J '. .', ,. /,

Udogoi"lenio dla lstnikó i hUPBSjUsq
.prowadza

dyrekcja 'P.K. P.·

,

czytał motyWy 'wyroku wskazując że~ Płach~
tyn i Ordyniec' ponoszą karę śmierci"wóbec
osiągnięcia pełnoletności zaś Myrosz i- Kar~
czmarski dlatego skazani zostali na ciężkie
więzienie nie zaś na karę śmierci że nie ma.!
lą jeszcze uko:6czQnychiat20.·.
.
Co do o~.karżenia Skickiego iSztoka;:
ły -przęwodniczący ustala że co' dQpierw~~
g-O zdania' sędziów, były podzielone d.rugiem.u·
zaś sąd doraźny nie zdolnł w· pórę uQowode
nic udziaJu w,prresfę'pstwie.0sk~lrzeni 'pOno
. szą ~ według brzmienia motywów. wyroku \I
dlatego tak surową karę iż dokGl1ałi napadu
na instyt\lcjepaI1stw,9wą :Z bromąwr~u~,'
" 'Mecenas Staro,solski imier.tiefu~awY"o~
,. brollc6w wniósł pFośbę () ułaskaWienie.'T:ry:::
'~bUntl doraźny w pełnym składzie
udał się
'Bezpośrednio 'z sądu na pocztę gdzie p&ąoz:o~
'00 się drogą telefoniczną z kancelarją' p.
Prezydenta Rzeczypospolitej.
)
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MiejSkI .~ine~atogr~f Oświ~towy
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Dl'amatwiChcdni w 9 aktach.. W. rolach głównych .

Marja Jacohinii Harry Liedtke'
Dla

"IUJlROPtl MOWI O TEN"
(podrot AilOkclo Ś'vhita w 18dniaeh)ś.
_
, l'iieserrcVfite' prsygodi!, osnuta tle tle!c pOWIe
.
.Julj.Us.aHl Vern2 a
m-!oC2:1eiy.

Ślad

•
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•

za R()nikiel'emt~ukraiDski
~ Wałdemarasa--szpiiga

Wilm,.7

;::jiW1:rócił
TRAUGUTTA 5 TEL. 7..73
gOdZ.pfzyj: 1-2, 5-7.
'

lliez.~

'~y

i

d{affa;~respO'selstWlaukra.ilń.-

~d. fwJ,m, iz'WaldemaTas ,w

BerlIDie
jako. Wnkcjona~
, rjUsz pmy t. .:llW. Nacl1riobtens'telle, (,()I{j/Qlział wyw~wezy)pmy pru-skiem m~j:um W10liny.
~alC!74ł swoją k:1a.a-jerępoUty;e.z.ną

ki oOOj.afue niemieciklie.

.

i' . "

.

~,t',· I~;~:

j

,;Kurjea' ,WiiJeński"mpo~ ,~ ...
szeregu, artyk!ułów Ko.zdeja ehaTaiklteI'~ II!
,p!'OOlaeję W~~.
, J

I

..
W ~
,

Poprawa,.tn n",~ pmIfiwOWY'tb
,r~ezniea nieDodległ.i BzpWej.
25-1

Jubileus·z dziesięciolecia PańsltlWa Polskiego,
ktl:n' ~ 2lęd!ziemy święcil.i '. jesienią roku bie~J
będ~ie dla ,Rz~d'U ok3tZj,ą .do o~tatecmej
stabili.
'lac}i urzędników panst\vowych, reg.ultacj,i ich 11'posażeń i emerytur orai nad·ania pragmatyk' służ,.

robu przy kL!pnic !i.1kowych wyra
roie akcentować i żądać tylko.
ORYGINALl,rYCH proszków Z
HKogutkiem;;t znanych od lat tli::V
- - 000----

dema~.

-ata

ltOzałem' ~ ~ . . .
• cUV\-"UZllIalCZną rolę W dbbie "rOl1cQ-wmo'~:,~
jkdego, w~e.rlinie Emil. K~iej wyst@uje 'z dalkoj<)wy, w B~u Ut., ~e WlBłdemaz.as miał
Szem1 rewelacj.ami, dDtyc:ząeemi diziałaln:ośac.i Wad~ na, ~w.iłsko ~ ~ej :fi
dJem.~aisa W Berlinie Y{. rOIku 1918. Uja.wma. on sposób: załecony i podyktowany· DlQ ,~ ~
,B~C!hIalI'ge

Wa1'SliJŚiWa

ch~~T~abyĆpro~zki naszego wy

leju, na j~]d zezwaW im Trakta.t .~,
przyczem pismo., t~erd~, że, .aaleialo ':• •'
~ się raczej jesiennych manewrc.~rw ,,~.
wy:ch niż zrezygnować z ·mane.wr6w,~ .
nych armji nad Bałtykiem.
,
. .

,rb. w.Prusach \Vschodnich, zostały od;;
.
'Natomiast'orgin' Hugooourga"Lókal
,.
~eiger"," uważa, że ,;ószczędnOŚć" ta· stano
wi' ~Wyklą' demonstrację pdd adresem Ligi

'w'

CHOROBY SKORY l WENERYCZNE

"Narod6w panujących w Nlem.b.~~~pr~.)
pokojowych, w rzeCZyWistości zaś·jest:·~
czemem się przeZ\ Niemcy ostatD!ieg~ 'p~:,

,Berlin 25 lip,ca (aw)

sień

Dr. med.

od wtorku 24--VIł 1928

"

wołane.'

.-

J. L YBERG

manewrów Rad Bałty~_, aby dew.leś6_~
intencji.
' . -.

względów' oszcżędnościowych tna~
ńewryarmji i floty. wyznaczone na wrze;;

.
"

'

<

bow.yoo.
HZ4d we

-,

'.,

wszyg.~ .·~eh ~ JbrJjął

ju~ pvweę, 1ADderzają,ceoo ~~; ~

!h1lZb()Wly1ch.
Mają być

dla. '9

dt.t6W3

...

.'

wydruie. oSobne uetaJwy.
kOlejarzy, P()ClZt();woow,na~pieti' j,:

UPAŁY.

Berlin 2~ lipca (tel. wł-)
Nasz·, kore~po'ndent. (Kor.) donosi z
Londynu że ubiegłej nO~Yt temperatura o~
s:ągnęła .tau1 wysokość. 66 stopni Farenhesta,
nie notowaną do wieiu lat"

LwóW 25-7 (aw)
w .Krytlie1,

~tWiedadany na d!ż.ień 80 ban.
Zj.alEIQ przemysłowcó"w'

n-afoowyeh

od\będzie si~ za.

IYJia~t. Kryni;cy we . Lwo.wie .w sled.ZUe JjWÓw~
Izby

Pr:zemYałowo--HandlGwej.··

,

rat

.p

nk
llII

lU

trzech kieru kaoa

dążą

r

zez

I

Okręt "CHa cli lVlilano" przybył do
portu' NOl'wiók, wioząc' na swym pokladzie
gen. Nobile iurafowanych jego towarzyszy.
t~ aoy ~,Kll'assin" ·kttp;tyn:umvm pos~ultiwa- Włosi wśiedli do przygotowanego dla nich
· ~ .gIl'll.lpy'
Al.essandlri. W. akcji tej P.O'magać . 'Yagonu salonowego i przez Magdeburg wra::

.

Ryga 25-7 (ate)

~ ~w~ miał się 1iWr{lcić

do sowieckiego
'~u' poaD.ooy' dla elrspect.yr;ji generailla Nobile
Jr

4!K_UDDIQW«'; ~ d.wa

~~J9ty.

Don~ z fDr;omsoo,

.

Oslo 25-7 (Glte)
Ze me stracono' jeS!ZCtle

'z.utpełn:ie na&iei ~a Amoodsena, Owaj
'rlleOzozna.~ ~ i J.lę.volit OOł~ezy1i d~..
·~ miejsce gdzie m-oż.e· si~ znajtd!ClfW.a.Ć Amundsen..
· jWi x~ '~y~tba:r:P." by-ł ZlI1iusmny .do· J)rz.y. mY8OW~o lą&>wa;nia 'w oikol.iJcacll. :wrsp N-ie4źwie ,
*ich. Devolt UJdJaJje się··qó Grenlandj.i, 3.by na pod,-

~. ~.~ roz}!oczaA p'!Dazuk.iwania •

Wiedeń 25 lipca, (tęl. wl.)
Jak. donoszą z Oslo, szwedz~i iąlstytut

.

\

geograficzny przewiduje, iż Amundsen naj~
P'IlaWdopodobniej znajduję si~ jęszcze przy
zfclU,' znajdując się na· wysepce ·zwanej Cap
",Flora,' a będącej . pPZ6{J1u:renie1l1 'lM-cuCOO
,WYJSP ziemi FranciszKa Józefa..
· . . Yi, tym kierunku pójdą mtjprawdQp~
d'ob~ na.jbUższe posztik:iwania uczonego~
.
Berlm: 25 lipca ,(tel. wIr)
,

.~

I

korespondent (Kor)

~~F"""""~"

~z.~~

.

::.

.

WALiU~Y'
- .

<'

i DEWIZY.
. •' . ' ". . • •

AFranciszka Józefa, celem odnalefienia
mundsena i grupy balonowej Alessandriago.

r j

Wypadł

Sląsku nieó"ze~iwanie' słabo.

na

Kraków 25 lipca' (tel. wł.)
(\Vre)
z· Katowic j:ednndniowy
manifestacyjny
strajk g6rnikówt wypacll na .G· Śląsku b. sla::
bo. Na 52 kopalnie i huty" porzucono zÓ.pel
pracę tylko :w- jednej
sopalni iw 7 in~
nych la1dad~h cZęśCiO~NO.
82000 rob.

J as donosi. nasz korespondent

me

Na

strajkow~lQ tyłko

5600 osób· .
.'
.. N atoiniast w Zagłębiu Dąbrowi.ecF.tdelll

.

strajk udał się n-adspodziey..vanie< ~ l~ba śtraj
kt;1jących robotników osiągnęła tu 70
ptQ$
cent Na-ogól przebieg strajsuws~dzie Sl)OlJ
~jny·
"

.
,"

\łt

wał

m
przez lat 6

sm

P

isku

usługi s~~t.. ojczyźnie, szkOtłząe Polsłe-

~

,;'. WA·8$lAWSKAGIEŁDA OFICJAlNA.
.. '"::.;......~~~ 25-go,~'l~:~' . ~
:'~::~ -"~

Ojczyzny.

Łamacz lodó\v "Krassin" otrzymał ~
kaz prześzuKania okolic Cap Flora, na Ziemi

pr testacy j ny

'
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.
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n

dowiaduje
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ciJą
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iDd~a, . które cthyba .nie były zgodne ~ ~
UwlOipawany czasow-o i odkGmen.derGw34Y dOił .I;Ui" prz.e~Ys~ i P:ań.stwa Polskiego. Za4~8 ąWQje
gt>J;"n-,~ląakiego Bęrg: und Hiitenv:erei;nu. pruski . !l}U8~ał speł~ć, jeśli terruz Ołtł"~J:.nwł!; p.~
l~~ . reJ~n~y4ny.Mattes.. :mtórylłrzę~ 6 lIat.·:na tewyeok,ie stąoo;\\1sko.
.'.
. ',_~'~ ....
"
_ Berg -"und Hiitteuverlen jeSt -..-t{\'f iul.~, ;p-olskiąn prowf\Jdcił. I'l{UJważruail3ze agendy: te-

~~~u ·otr.z~-mał Qboowe wye0.k4e stąno.wisko w

.. ,·.Bolandja ·385,'1S
:-'''~ł3,~%:

~ rotniaterstWlie kp'mjl1I1i~ji. Sł!UfŻJ)~

w
lD!U do awan:-

~ .....,;

UiDid HiiJbtenve,d')n za1ilCłron.o
tę.n~r~ jawnie, te }.i:a.ttes miał w
I\·pl'zemy~ .wąoś~ speejaln~ z~a dFJ' spel-

'~ .. ~"Vj' JioJ$; ~

S'Q.

,~-:.~

:'~ ..~

Faikt

da~

~atrudmaj~ prawie WJ~
120 pracovvników bowic Ill ~uj& •
'.~j~wie 15 POlaków, res$1 to ~1ł ~
.tns't{y;tlLCjik

. !\lan:ooów..

l;la

.ważnie. QbY,lWłltele R4.eszy~

..~~.~
.··.ŁW~by ~69%.

··.·uuel.lit

. Ji7iiedleń: ..1i25;15•
..~ .. ~. ~ w

~ pl'ywatnyiC4

.~ s.n.~ złota .~

'.
."..

'P4Pmąl' PRue&N:tilWR.

itRi. ·~w. port•.

})l"eIDIjawa doł!a.ro\Vl?i

89,00;

~L~ ~.oo; 6%;.pQIZ. dJOlą,rowa, 86* . (zł.
ą~OO':~;·ID.% IJOŻ.• korejową 104,00 (la. 178;88); 5%
~: . ~~~yjQa M. i 'pół; 8% L. Z.
. ~ .~!)Q<L ~w. ~ ul. 1~6S); 8% L. Z.
~~ 1"OOliego 9li;OO (ail 161,68); S%. :L. Z. ,"DoIw.
;lł~.wi\lf.'~ pol: ~, (~ ~J8); 4 i pół proc. Lo
~: ~ 52,00; 5.%. I.. ~ m. WarsZlSlWY 57";'

~ .~ d~ięwezy'~ polki}., 00 samob6jstWL
WY!lIO ~'7. (a.w)
Pisma: OOnootlą, m w liJt6wskim obozie koin~
ctl!BtPalCy1nym W WO!r~ łPO'.Pel1:liła sam(mjS'two ~ powiles~nie 2O--1etnia .Aidlęlą WinkQsw-:rJIBI, którą ~ kJUlr;u tyglOÓłli~ aresztawaDO ppd
~em ~twa na·~ p~

i~:'i:.: z,_ lYtl'r-8:~l ~,OO;. 8%. 0!bl1ig. ~
~ ~, ~: .~ ~; 1$,f}8); ·6% ~:
~.~~" m.. Wairsz., 1926 r. 61%; 8%· m:

~l{~ ~; ~·i~~ ~ ~ ąt. ·W~
l~~~·~~.·

!i().WA OFIARA.' ~GO ŻYWlOLU.

Lublin 25-7 ~tel. wt..)
W~
niieols~
oOOho&zeni!a ~ z
~: ~ ~ 117,00; BanK Po1sk'i ·m%;·
~m
wybuohł pożatr w mJ;ynie naletąc}m:l
dO
.~ 2lw. ~ .08Il". &2,00; ~w 172,00; Fir..
Atrama
KasseLbera,
we
VI'Si KOz;lówki, pow. J'an.owłej.,tlłjOO;·~ 100,00; UiQpp S7,LłO; ~jóW
sk.iego, yy-:oj •. Lubelskiego. W ezas-ie ~ splo.I1El4
~;;~ . . ~ serja
B I-em ~j-a 117,00 i
r~ .~ &OO;.~ '1,1iO; ~~ 210,00. mlyn~ tartak i Cbwa. domy mieszkalne. Stratw: wy-

*C4y'"

nastą,pilo

l~w~

;W

t)1ffi

~z

..

samym

na ile rozstroju ll!M'!!

pr.ze&ladowa.uie
.
.

ob~ie z.rna;rł w~eń

w~
~

K,!W!inkieWi~
",'"

~ ~

Pomeważzasiłek

-

~.~

Sam:0tb6jetwo

~~OIW~} wywołanego

ten idzie

dt-Qgą ~

dow~r i przyznany jest wszyśtSlim bez różrii

~

. :_.~.

,

lli}8Zą' 150~OOO zł.

ZAPOMOGk DLA

łNW ĄLlDÓW.

W~$z.a'\va, 25

lipca
Zgodnie z rozporządzeniem p. Min.
Sbxbu inwalidzi wojenni otr~ymają jednora
zowy .zasiłek w reh ratach
kwartalnych.
Pierwsza rata ~ W1~~~ccmą w paźdzłer~

cy mwalidom wojennym. nie potxzeba
ny:c;.h próśb ani ~ta.rań w t~ celu.

~

DZlEN P. PREZ1:"DENTA Jt p.
P{}znań 25 lipca (awf

P. Prezydent Rzeczypospolitej

nie o.
w ciągu dnia dzisiejszego ~mku.
Natomiaśt w dnip jutrzejszym
zw~edzi p.
Prezydent MU?eum Wielkopolskie oraz 0gród botaniczny. Po południu uda się p. Prezydent na pola. grunwaldzkie gdzie roze~
ne zostaną zawody w poloWieczorem p. Pr~dent zostanie przy
jęty na obiedzie przez p. prezesa. ZychliW
skiego gdzie ~nie się. ze sferąmi zie:miafu
skremi Wielkopolski.
puszczał

- - - 0000__

J

~

~ ""'";"':,'::V'();;~?:'g~~~~:'_O'
'~~i'~

;;;~p.,1 ~ ,",,, ..,

:~~;':.~
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, ',,, 7

'.1Stiif·
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eN wr)e

mi te 1m fi

.f;,",t.

t mł.:'

c y 'II

ml_dza ludzi!

I"

Z'Vi r.". sięprzeci.,

OpInja

, , ' , Wor6now w

Ozlk4wiek, który ~S1lowiłodinl~ł3 1~

~ PMY: ~y małp "IV óGtattdch 0ZA\&Q/ca" miał
~ ro.z.eiartJ.WtW. W pierw'ty.m oltrł:Siłf l!tW~jt1wia ..

,ł~~, d/o.któr WC>l'ÓOOW oi-11 ,,, .a1oną' iOiJ.u~ią, prasa peBWi~ WU sl\:zmi&te a.r,iykul'y, II
~sje ~~w tęsknii\Ofeh ,d.ó, ~oneJ .~óldbJ0i
~waq 00 fi.iic:&jskiej Wi-lli nowootein9g0 ~

~. W piSiilaeh" po;jawi~ ~ię fo;w~ałje ~
~nYdl ~ów i baronów. ~Qh tancerek i

M\r&1ibiały:~h śpiewakó:W. Na jednej f()t.O#Mji~e.,
li~cve t'\VaI.'Z~ i>amal'ś~z.óne izwiędle," na d~jej
\$nłeehały snę do Was obiiczajtlrIiiy;eh ~ed..,
~ i wiośnianych 8IDoieliJC.
"
,

I nagle odlwłróciło, się szczęście od ws"zecbmO
cnego lekana. Z8iClZęły kr~yć złoślhve plo,tki o retu
SZOWanyoh f01tografj-ach,; o aperac.ji odImładrLaj~ej
tylko fot~a.fje, a n,1e," irYwycll lUldlzi, gdyż nikt jeSZCtZe nie wid!zia:l żyweg~ pacjenta W-orono.,a~ Lekam c:udi()twórea bronił się i. odpIerał zarzuty, twier
thił, że OOmłlolCloonyn;t pacjentom amhicj.a, nie pGzWa
Iti' zwierzać się ze s*y~h pmetyć, ale pomimo' .to
gwi,3lzKla pana Woroola.wa cokolwiek zaczęl,a pr,z,yga
sać. Wydał więc Worono.w ksi~żkę, w której Odpie
r.a czynione, mu z.ar.zuty i b:i-:oni met~ polegajE\cej na za.potYlCzaniu młodości od' małp, :KS,.iążka nosi
tytUł ,,Podbój życia" i opowiada lak to doktór Wo-

ronow zwyciężył najwi~eg.o wroga .1!lldJzkoścl starość.
/I

Przy.tacea Więc listy swoich pacjentów prze-:wa.mie sta,rszy.ch panów, kt6nz.y z.e łlzama w odmlo..

n~

'popularnemu

V11WII;;A:C;,w'c,?8wyeh

eJfs;perymeht

&ksperymentów.

.j;ł~,;, ,.chc~ staIeć -- ' .j~ cucę

#}-U ....... taplal,dI'1t~Y~" głosem

kamerdynerowi dolctk:arm:,

i

ra,z; ud'aje pana Iksa.

kaozał się odwieźć

'T

·~Tl"·"·F·"r'!";"T'·-

. ·."·'~n"

PacjentWoroIllowa odzyskał ni~lko wYtr1t\4
ale i naiwpość młodzieiiczą- świa.dczl o tem taą
iż postanQwi! się żenić..
I
Zwrócił,się przeto do swego dobrodlzieja 'd6t
ktora W!{}ronOwa z prośbą) by ze,c.bcda.l być . ~

ktQry zwyciężał stM'<lŚć.

Za ()kreŚlooĄB.~ł nabył eliksir młodości i
ja't stwłel"d,ł:a w l~ęeą.J;niesz.czonym na Pierwszem
miojłCiU' "W.,,1i&i~e -»~~eobrazn si~ odiraz.u w, z.uchWalego fDlodJtika •. ZnrJQmj nie poznaw~1tl go na
dm)", a:ktrewnl~-e~~rwaH ze bogaty, ćLziwakzo
śtail ~rdow'anypr:zez,-lnłndego band'll:tę,

"cudotwóroy~

na jego

ślubie.

Nikt inny nie był na owem weselu,
więc wierzyć Woron~wo'Wi na słowo.

którY. te

.

lIlIU8iIm!

~praWJgO~IO~arrle 8[elepoliłY[lUe.
OBJAZDGE'N: GóRECKIEGO PO POLSCE.
Na temat głośnych już objazdów p.
gen· Góreckego po 'Polsce prezesa B. G. K.
pisze "Orędownik" (nr~ 167. - z dn. 22.7.):
- "Prasa pomorska i bydgoska wyrwża .zdziwienie, że prezes Banku Gospodar~
stwa Krajowego dr. Roman Górecki, podczas
objazdu naszych ziem zachodnich uprawia a:::
gitację polit~c~ą. Stwierdzamy, że w Poona

niu p. Górecki czynił to samo ku fdziwtet
ni.u po\vażnych kół finansowych, przemysło.
wych i kupieckich· Jego przemówienia i toasty _obfitowały w ustępy, które nadawały się
raCzej na popularne wle~e polityCZllle.W tem
nadużyWaniu spraw gospodarczo dla celów 'PG
litycznych tkwi w obęcnej dobie system". •
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otaną czaszką

i' 'v\lyd'łu~ba'nemi

oczYma~

drz.onych C\ZasaClh dlz!iękują dobroonu czarownikowi
OKROPNA śMIERć, WlE.JSKlEJ PJlfKNOŚCL
za 10 że im. zwrócił zł~nie mlbdoścd. W'prawdlzie
złośliwi luciJzde m6w:Ą, te Q\Ve listy piSa.ne były bez
Najpiękndej'szą . \'Ilzjewc.zyną
w
folwarku r.ego prz,y'byla mieSlZika.nka fohvaTk'u POiZJierna,
pośred!nio po operacji, kiedy .pacjenci 'Wo.ronowa by
.. O'zderna, ,Vi gu:n;inie oo'z-ienieokiej' była Ste!fanja ZuDudzina i z.łożyła sensacyjne ze'znall1a.. Oświadc~13
li j~.ze przy n8JdJziei i wierzyli na 'słowo "czaro- -leWiez. Ad;(}r~~orów mia1a IOOC 00 było pr.zedmio. ona, te kilktalkrotnie VI !łlocy przycoodiził. do nie!'
<}U! ih z.amor,d;o.wa,nej Stefki i żądał by WJWalał-a ClV!
;wnikowi" że lad!a dzień poez.ują się odlmłlodzonymi•. tem z3!Zldro·ści i .zawiści niemal wszy s tki oh okolicz
.wartOby przeczytać listy tych! panów Plsanepo u .. n}Tleh kobiet:
lą prawdę. Dlatego też, ll.O$tall!owjła ~y.~ Slie ~
płjyIwłe kilku miesięcy kiedy następuje nieuchronny
Wielkie W!l"a'żenie we wszystkioh .zrobiła wia z.broidni.
kat.zenjammer po upiciu się małpim eliksIrem tYci.a· domość, że· piękna Stefcia gdJz,ieś nagle zniIm~!a..
W dlniu tragilCznym Ste:ta.nja. Zułewicz i Ann,
R~zpolczęto na.tflchmiast pciszukiowania i wreDUJdlz:ina poszły ratzem nad staw prać bi.e~nę'- DudrzJ
i
',o~ny ł'ozdlzi:ał poświęCOlIlIf j-~~st ~aw
SEcie znalezitOIno trupa. d-oTOdnej dJziewuyny,
utom:. pałała chęcią zemsty ku piękniej dlzi6WC&y:ni~
~rn 'lłudizeń młodości wspQłprOOQlWilukom Woro]::'ionego w pobliskim stawie. Jak wyroatZały oglęktóra odJbi1a jej męi.a. W pewnym momeIllC~esk~
nO\\ a - małpom.
"'książce '\Vóron~wa którą 'jedną z ,pIsm ;an- . ~7jny,~ Zulewic-,z miała ·pękn.iętą' czaSlZAk~ i wy;diłuba- 1'7ystala z nieuwagi Stefanji i ile tYlko 'sił IPiWw
z3<C1Zęła bić swą ofiarę cięWkim drewruan.ym pra!lm...
gielskic iJ ośmieliło' się 'naz.wać "hl\1II1bugiem" znaj- 'ne ',óczy. Nie. ulega.łl? _W ątpliwośe i, iż pa;dg:a ona ofba
k'em po głDwie. NiesZJc:zęśliwa runę~ na,tyohimiast
dujemy fantastyczny Opis = skutków OIParacji, doko- . Ią d!ziktiej i wyrafinowanej~l1?roE(lni.
Pierwsze po.dej,rwll1a policji padfł:y oo.zywiSjak podlcięba kosą. Uder~ooia były trok silne,'
czas.
rdlnej na pewnym wesołym staruszku, lDtóry za
cie na liczny.cih adrclrat.arów wiejs}{jiej piękności. Aka dJz.iewczyny wstała ZAdl1UZAgio.tana. Nde ~().lni~
wszelką cenę Clhdał się' odmlod!zi'Ć.
lflsztowan-o i~h ~iemal wszystkich, pokolei,sąd~
lo t'O je&nak rOOlStZala:lej wiedżmy, która konają,c~
Sześ6dsz.iesię'cio.letni pan . X przed Olpea'SJCją
swej ofiarne w po.twarny ~posób wydłubała ~
,:pr.&wi'ał "podoobno" . wrażenie zd.ziecinniałego para':' 7f kltóry z nic>h popełnił okropną zbrodmię.
.,
. B'a<dania areszt wan)ich.".~.J1li-- 'lUQ.,łlak nie daty, m.i OIC'ZY, poc.z.em trupa :MucHa dlO. st~wu w sitow.
Utyka. Miał prz.ytem tonaicję głosu jak podJlotek, co
Zl:IIrodlniarkę aresm.owaIllO', zaś n.te.wiDDie ~
go doproWarliZało- d.o rozpa-czy. By~ to jednak c·z~ ZbrOOiIlia pozostała, nadlal poh~~~tajearimeą.
~ies~~w~ej jedłł~dJo,t.'aa'es'z,Vu gmin
s2ltJowan~h ,męZ'CzYJZIl zwolniono.
:Wiek zamożny, który. mógł Sobie' pO:7.JV\'-oli~ n~WI()l"o~

Ann..
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Urz~dnikprzez chwi~ę
wiedział, bemator.
czy go przypadkiem słuQłt' nlęm~li, 'lecz spoj
- N·astępme twierdzi, Jakoby Ekscerzawszy na m6w!ącego,~\vidóczńie c,ze!kające lencja zajął jego niiejsce...
. go na odpowiedź, szybko odzyskał równowa
- Zająłem jego . miej_5Ce - powtórniC.
gę i rzekł:
.
potwierdził gubernator.
,
- Sluzę·
.
_ Więźnia zesłano do kopalń siarki~
- Gubernatoruwi zawsze przystoi pra
-Człowiek ten, powooowany ziżdror
- Tak, na sześć miesięcy. ' .
wo znoszenia wyroków sądowych.
scią, poprzysią.gł sobie, że nie sPocznie, dop6
.;... Czy możnaby znieść ten ~'yr~k l za ,
- W takim razie proszę o przygotowa;; ki nie zamorduje Waszej EkscelenCji.
,
i1'4\dzić nową rozprawę przed wyzszym try:$ niemi potrzebn)~ch papierów do podpisu.
- Zazdrość jego całkiem naturalnA, _
-'- Do usług, Ale wpJerw, czy wyba.czy groźby się nie lękam - brzmiała odpowiedź.
bunałem?
, ." . d' .'1· '.' T·
_ Zapóźno ...... odparłurzę"n~K. - , r'~r mi Ekscelencja jedno pytanie? -'- spytał t1;;
Chłodny urzędnik na. chwilę oniemiałbuna! Wyższy skazałby go Oczy\VlScle nadl~z rzędnik zakłopotany.
Kolorową chustką przetarł okulary, które _
- 1 . tym razem sąd zastrzeg"l sob,.le
iZy czas, a e 1
; 'k
- Mów pan śmiało - zachęcił.
gle zaszły mgłą i zdławionym, głosem. rzekł
rzedłużenie kary, gdyby popol.r~ku,s.~
- Otóż ośmielam. się zapyta.ć, czy Eksce nawpół do siebie:. "
pzawec
" wz.,
' b ranla!
· lo s1e'
prZySIęgę -pokOJU.
'. zl{}żvć
~"" ,. .
b-·" ". . , .
lencja zna wszystkie szczegóły <Jw,ej sprawy?
- .Szlachetność niebywała. . p~
. t b'" -. s';.a ~h:1t.'
ekscelenCja o' aWU1C
1 ie po rze uje l't
"iw
N
-'-'- Sądzę, że tak.
zwracaJąc się do, gubernatora. dodał,z głębe
~
'go z1unachu·
-- Człowiek ten utrzymuje, jakoby bylkim ukłonem: - Natychmiast przygołoję ~
powtorne
. .h' d . -=- odna.rł fJubef
- Nie o to UlI c -O; Zl." . : . '.~_ Oc bratem przyrodnim Ekscelencji·trzebne 'dokumenty do'podpisu. '
.i
ł ."'lem tvlko
W1edzlec, czy tU

HA.Lt (:AINE.
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Yf

nator.

~

c,,lel,.

uJ.

~

~ al}, '·n.... go ułaskawić.
mOł-1 ...~ I-

- Jest moim bratem .~ potwierdził gu

,(O. ..

-.J.' \~

I

r.cdlł\ł miecz swój, W~Ył'CY sąsi~i Litwy poralid
li \V~idenmr~~'i dąiyć do ~koju. Ostatuie o.:m~

c~a, że wra,zie napadu

•
"Lief:iuvos zinios" z :f7.Vll

W

34't.wm.

P. n.

~;ądźmy. w pogoiO'\viU", nawi~ją.e dO
mająceg,o.
- ~ę ~ w '\Vilme zjazdu legjouiist&W ~ zapo.r

jest jakby zawczasu

ski

ułożony. Zeszłej

miał ~ośćUpewnieni.a się,

Wted.lzts.nej na mm mOlwy ma.rszaliłm, Ppdkrośla że
uwaga Piłsudskiego ~ akievowana jest

"Piil:sudski ,..".,. pi&ze óz,ienniik, 2'Jfłmial''ÓW gw:q..

kh nie zdrad.za n3Jwet na}bliższemu BrWoje:nu otoczeniu. Temu też ~e2q przypisać, że sfery rządo
:W'" nruc Q' jego planwch ~"YVisty.(')h 'me wied~
Jedni ~ewąJą ~ię' po nlm ZiamąlCb111 wewp.ętrz,..
. ;n~, drrudzy wirlrzlą w jego prZYglOttoyvapjJach akcję
:p.-zeciwko zagranky, tr0€lCi znowu· ~zą, że CLyjkltajJQ.r PQląlą po~i ~~4. WYIDZąiltzić kUka kawai6w.
IJi;~ rowa~' ~taze PQg.'Y i przycho
~ ,~., ~ że ~ek nie będlz;ie próbOwał
rJ:Pl&~ ~ytu.ejd dir~ dekI'etJU, wywołać 1Jawiem
: ~. fI1Qqł<?hy wojnę ooJnQwą, a j~ iej ~'!1ie

wić~u.

alino l~i ie~t. nie

!la :WHe~·yznęf~. Ma.rszfrłęk ",- zd&1iem dJzieIIDika
~ ~rzygotJow'Uje "j~ aW~U!l'ęH, pmemavviabo.
~iem za tern faikt, że "wszyscy ministrowie OCN;yrm:alipoleeenie zebmć się 'W Warszawie lll3!tychmiast
i{)0 uroczystoścdach -wileńskilOlh H•

.
W końcu dziennik wzywa nąd Iitewtioi do
!i.wQła.nia sejmu j uporządkowania
si~
wę~
kra.ju~ by na wYpadek nakcji ~z.ałka." móc . .

że gd;y zaledwie

~~a

:ąawBW.OJ:J

mu.

]Jil'lZeZ

:p.

Al;icj~ Beł!Cikow~ (Dla łama'Ch "Głosu

też

cu.em

,

Czetwertyil.akt
(-) Raz. Kierzko\\-'Bki
(~) Andrzej Waleroo

Po

~óhwmn

rozpatnzen1u tY'6'h zar.z.utów, Po

pr.aoo11l1ehaniu .--~ świad!ióvv,,; w~WMl~Clh przez

r

najib3.l'ld1ziej przemawia wyznacze-

:w:W~~

-~()gó1ne ~ę·poliJtyez.nę

,. ~je ~

__ ~ ~łabDie jest takie, że ~.
,

!

na

Lit~

, • • IiI. . . . . . . . . . . .~łjj.k_~-!.J!I"'ł...a.ji§.*JI;ii

BBLCiltOW6lPlll.

li.

(-) Sewepy"tl

PralWldly").

: ~~~1i się PfW!to "awaulltu.rą ~nkz
' . " , Zi8J

'DOY·

Sąd Ma.rS7JSi.ł1kQwski, powołany d'!cyzją
MarSąd na ż~e.nie obu strGn, po zapoznaniu Ilł'"jl o.
&mt]:ka Sejmu w dniu 23 maja rb. w skłarlz!e 110..... plują BZeFegąl 08Ó.b, na które obie' strony puwolly'wa
słów: Wicemarszałka S. Cze.t\vertyńskiegq, jako su~
ły się w OIlJl8;wianej sprawie peral"biim, praz K. Kieriko\vsldego i A. Wale.~ona.
0lriZ:ekł, że zarzut.y l czynio.ne p. postowi M.~
lako arbiltrów ,cele.m orzec.zenia w ~p'r.awie :;.a.rz,....
rjano.\\'1i MaliU()i\Vskiemu przez p. ...'\.licje Belcłko,.
row staWliaQyoo pOsbowi Marj:movvti
Malino~k:e
ską są bezpodstawne..

.' ~pieezęńsf;w{) bo1s2'ew~ie. Z4ąllliem ~~

.'~ manewrów ootereeh dlywiJzyj poJsktch na pog!l"a
I ,nezu Hte.wskiem-. ~O!dlczas .~s~
legjOino!wyqr

l@

Własne siły'''.

Pił6Ud

j€sie:ni

Litwa mv:i~ liczyć tYlk.o

.~_. {ti~fcja padiaw~ która W ,zimi~
wyj,eCl1ała gpP{lIPP. iW

celu

'\\~szystk() to jest j~

pozJ:!.aIDą ni~an~

fllt .d;()

~py.

W Pary.tu

PalrYw,

~

nłon~vie akspe<1ycji studjują obeeni~ li1t.era~ o
Peru w fraIlell.lBkiej .narodtllwej.
Kpt. Lepooki pr-&y:wióW z sobą cenne ~
.wyro.bów indyjakieh, ozdó,b, piór, ~ni, str:ajów ~
rodowych. Pr.Lyw.ióU ą ciekawe uk.a.r;y fawny ~
konosa" z r~D.Y:' niedź,Wiedtipwa~(NUWl. lPt
('Jjalis). Jest to jak'by mąly ~iedtwi.a.d$k, b. ł.u.W'l

e.otrCibc~ terenów ;i możliwości emigraoyjnyclJ., po
w~

w

~zyma.li si~

W~: dIr.lłl"~~ W:~łOW6ki2 por. 2a~ i Pankiew·~, do WarSfba~ zaś ~I'Izyibyli pp.: kilt.' ~e

Mi~.~.

Ek&pe9iycja prz.y;wiOZła bogatY ~terje.ł nau-

Kowy, próbki gleby, 10 gaJtl.1!Ilków:lm1ij

,lilO, TYSIĘCY. STRZELCóW Plł.ZYRYWA
lKA.ZJ~D~ WAl!SZA.~

Pta dzieil n 1lmopada. b. l!. wyzn~
~ay: został dó Warszawy zjazd NStrzelców~'~. w:
; którym według. ~ &aM~yjny~ węim1-e ~
',Oział, około 1OO~(l)() Strzelców wp'eln~ tb:
;~ li, uzbrojeniu. ~Jazd ten: ~any jest z r~ndcą 11

jarlowityCdl,· i' w.'Wm"zyski. Nie cieppi tylko psów. ()ka.g ten' oIia2 'Wi~~ pudiła ~cieikawej kołakeji motyli, oti.a. . VUje kpt. 1ąe.eki warszawskiemu OgrOdiQwi ~
rowan0j ~ jednego a. ~w. .:Ii'~ diLa
gieal~

~wsklego IDllIZeUm. ~od.ni~ i ~ ~

..I

e@

iii

t I

I

LICZYĆ BĘDZIE 4!5·POKOJ i

. Koszta zaś budowy i ~dzenia Yl1f
niosą 4 milj' zł. Bydunek zawiera~ będzilc

J.

~~-da~ t.

da.tą powrotu Marszaika. Pil:~
~~ ~ ~~if;ę;~ga i Wp ~z ~
łJll·~

. TiSt.amart
. . . . . ~~~~.~_

się

I

.~ .to f~e na Gfl.lę ~'E}Wfbięm.e.

j~

w ~ :wieczorem. dlooy~i. OświadmYł
~ .~ że postano\Viił QIoIqieść

-

" ' .

l\tie UI1ll1.i.em .ci

PQW~~~ J~u

-

4'

..

-$

tylko w jego podlej~ni&.'fu, iż sytu.aeja ~wia
się naprawdę grotnie. R<>bił n.a~ prrz:.~
nia•.Czy ~yjaeiel jeg0 1 którego kochał aoręoo _

~0i1.I1llm0 O'baw i pod!ejr.zeń - jest ~yll~
kt&:v: 2Xl.ra.dzieoko zdOOył m&J~tek Bueooa
Baóletta. PoIIory :IQ tam ~, a j~ tai;
JJ1:lo w N~$oŚei - ozy nie ~ ilę ~

- ' 0&ZUStem,

lM ~

~j

jeąteIn, że ze. ~ p<)j~eaz. Dm.~.temu,

.:
... '
'.'
~aICh
~~q~w_
......
'

nam -~ć, Ze to wgzYstko jest j~ kos.mla-

I~ tern jeszaze st.okircć

ro.em. ni~roo'JUmieniem.
Alę ~ rwt.a:ra. .nię jeąt,' @ść 81lna~ abyś mógł

nasuWał mu rńtne. Mj.b4Mdej PCS;P1l$ 1l1l'U. ~
dJzał je od siebie, ale zawsze.były w ~u, abJi

z.ctoby-ć Si~ na odłOŻenie podró1by, oo? Jeili U!Pier~
a1ę ~y tem, pojadę r~ z tob~ ale p.o r.34z osta..
tni prom.ę eię, nie rób tegQ.

go drę<:;zyć. Ale, 00 najóliwniej.&:Ą'h im bildtiei ~
c~ły go pode~ał t:em. ~ ~ ~
sy;znpatji.' jakie ży~ d(a Pasqu~t~
l

~ł się przekonać

&tur ~ $łę ~ ~.łiwy ~
cały azas POOlroż,y. ~ ~~ ~ ~

-

1

~ ~~ćW"~
40~
bez
~ ~ iQ, .... ~*. ~ ~ ~ nie ze..
ehce" mln tow~. ~ ~,tę :nie Dl!QIŻe

~ ~

n

_0Ql

'WąJÓlJlęm ŻłY,JG.iąl

z

Pasquet-~?

. ~ ~·caita tal i\IP~ ~08tał~ uiewyjaśmlm.a
~ br'at na ~ę~

: -- i te •

p. ~ łołenie pie~"
~ Ea1ing będ\zię lllIUąiął ~ .~ecy~,
~ ~ czasu ~bu ~ ro.OOty I.qaj~ być pro
i

435 poko[ mieszkalnych z teJlQ 235 1~
wych ZOO - ~9W_~

fae, a .br móc po~. No; ale j~l:l .wecydtowałeś
~ już - 'WiejĄ że nikt ei~ nie ~rze.kO'lla. W;id!zę z
tegO' wsz~iego, że ~jechać z ~ ~

Ua

STANIE W POZNANIU.

wadizQ!ne, CQ.y

.też należy je

wstn~ć.

mógtby' ttlatwić IIlIU za...
lis'tr polecają.ce do
'~ jego przyjaciół i udiostępnienie mu odpol .'!'efrvi'di dokume1llłów# CtLy ni:e :ro0tłmiesz J&nilru, te

Zap'rtal

~

natyahmfast

CtZ3': nie

i da.nliIai ~ ~e go w

~ ~ -

i ie

me mam

żadnego ~?

. . . . . . ~ g6'

SipOk<>jnie. Gdy Ar~- ~. ~eddał; me,. -'- nie l"OZumiem
;... II. ł Itr I Ut}d! ;lAIn, rI:e mógłhri 'mi na t.J1e ~

te

Aa1lurWhartoin jed!nai: nie

N'~

z

jego

zac0y:

pr.z.yjaci6ł liVl1ie~, że ~_

czaI się ~e koźlim. upo~em.

li d.o

Po.' parodnioVltycll JlIZy~Oiowąmach wyrusz.y
~y drogą lądową. ~tnial międlzy nimi o-

becnie pe'VVien przymus, ale przyjaźń ich nie uległa
zm.ja.nie~ KUka l'.a.zy w ciągu
długiej podróży zoo-

Arturowi, że Pasquętt obce l"OZlpOOZąć ja
Z'\vierzenia. Ciągle j~y wyprQlbowywal Ar..
tIUIra, jak się Zl8lChowa na wypadek, jeśli Pasquett

wało się

kieś

zd~.e się (}OŚ lJ.l!U {\j»wieddeć. Ale

w

~ei

ehwi1i ~e się eoia.ł. OdPucby te" z ~ Ar\m' »dawał' SlOibie dłlskon8ie ~we. mnacniab' ao

gorsze ~

~
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chwały związków farmaceutów posta.nawia~
jącej, że o ile do dnia 27' bm. nie będ~e xlii
. kwidowany zatarg zarządu' Kasy Chorych z
farmaceutami ka.sowymi, fąrmaceuci
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prywatnych przystąpią również do strajku.
Właściciele aptbk
prywatnych
po
dłuższej dyskusji poStanowili skłonić ich do
zaQiechania strajku, który mógłby wywołać
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to, iż prócz klijenteli prywatnej. muszą 0bC
obsługiwać jeszcze cale masy ube~pieczonych
w Kas,ie Chorych.
W dniu wczorajszym zwią,zek f~
ceutów przesłał p. insp. pracy Wynyko\Y..
&kiemu odpis rezolucji zebrania praoown\c
ków aptek prywatnych,.
postana\\>iająoej
~rzerwa~e pracy w apteka'Ch prywatnyoła.
Ile do dnia Zi lipca r- b. nie będsie 2łJkwi,

&

o

dowany lokaut w a.ptekach

um jllłrnMDnkie łi'zkiei. [bu'
U~tnicy

~

bUJdlza szereg i.n:styJtJu,cji

-4300-~

'ITockłemi

tłNł

kie tel.;

TRZEJSZEGO.

~e Lein~

W.ołnOścl 2), Sukcesorowie

~więceń .

I'ałli~ua,~ PłlYWATNYCH GROŻA

Dnia 1 sierpnia. rb. I'OZipoc!Zynają się (}rwla
klursy Chorągwi Ł6d!zkiej: Instruktorski i dla t1ntżynoWtOO.
Kursy
te odIllę<1ą się nad jeziQrlUlli

(J?Ie,(:

_ ~_ ~ _ ..'_

DI~a

Dm w ~ cmia 2J6 Upea ~Ją. aMttł"1jąee. apteki!
~w~ F. Wójei.ckiego (Na~w~ Wlł9 ~-.Daoiel~i (Piotrkowska 127)
.P. 1łuiIeki i ł. ~ (Wóln3a.ńSka 37), Sukcesoro-

'J. ;H~" (~ 1,1 J.' &a.han.e (Alerkaa.n-

.

pOÓ1fYłGt ił

PI p LIC BO o.

Corso "Budujctmyna beayf'
Dom Ludo,wy: - "Żona za ~"..
"iski l{iD~ Ośw. "Arabbr, ; •

Jdąsach

Bilety okresowe ulceną
5 - 10 prQCent.
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~lendid: "Za krew braci".

liiiCaa

się we'~iliiroiyzkl_·1 J[b~.
e

Popularny: - nGejsza.".
Gong: - "Letnie' miłostki".
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:NASTĄPI Z :DNt&.H~:.t5
snutPNlAii ..
.
"
kI_e aj Iv' .....
Z dniem 15 sierpnia r. b~ nastąpić ma I, II, Dl o 10 prOc., W
" "ł'
podwyżka taryfy osobowej na kolejaCh p~ń~ jącej głównie W b~ dżielńicy pruk ej - o
atwowych. ',"
-35. proc.
,
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Kaa,. Chorych.
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~l;

I

z Łodzi i po2'.Os.t.alyeh ś~'wisk h~rsk~b ~

wó<btwa

łóQzldeglO.

Wy~ llaskł.Pi 'W'~

w~

linie 31 lipea rb. o gock. 1S in. 15 ~ ~ «a J.ta;..
~ iskiego. Złriór'ka ~-e&tnik6w ~t n~ \\-

»

':alu ~lł Ewangie1ieka ił, ~ 10 ~..

Dnia2ł\ł~ 1928 .r.
..' . .'...'.' . . •. Sakramentami, oddała aRWBogu '.
.PQ długioh iel~k!.~. ei~.t>i8niaąha 1..,~fiQkochaó.3za tózka i siostra'.

')

"
Wyprowadzenie, dregich nim 2~łit Bastąpi z'domu młoby przy ul. TargoweJ
A! 31 dnia 27 'lip.. }'b~' J:. og1>O~. '4; '. '_" o cZiII\"Uladamia &Je.w.ny.'
j0D?aJ:Oh ~g.rąŻO:na w' głębokim talu
: ."
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p
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odzina~····
.-io."'{

~a·gly
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zgon.

-w·- podwórżu gomuN:r; 191'

p~y id.
, !'lótfliowśkiej .' zfuA-rl" ~agle65 ':lętW' .•.AAto1li

)~"~~~#J9Z.yk" ·'Ząn-i. ~~' przy~L .Ki{)1ltt~,~'-·.~:~·'·
. '. "',Zwldki odwięzłOllO 'do'i~g() }{ąpj.i~a
.~ .d~· 'ż,tfjŚG1 a .~la~z sądow~lek~rskkh~,;!b~
w,,'

':;,;: '" .. c:·
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Pod 'ssmoehod.em.

~f

:
~. QKJiW~ał:.~fł4Qp~iej .~. łłlY4e~~
~'Zed l-szy:m aiJerpl1deIn i p01iOStałOŚć'·~ 5:-~
:~"~ ~q8~.,piZrj~~~_~ i{{\ pięrwjS11Ją Wy~tk- ~~~~tetn:,~DoWbtly "~iiste są:~i:ąie ~ę{jla,.-~

~.;nad'}?ois~ie ··'~.-P~~ :~I>gr~ . iiDść,
UJf-iądlza' Vi 'dn. '25, 26 l';!l siernnia 4nU·gą WY'Ciecz~..ę· . ograniOZl0lfią'
do
.

nię,,'~~

. . :..~,~ .':Przy ut ~gierSkiej t22wpa.dła pod' sa
mochód i doznała ciężkich obrażeń 37~letnta
Emilja Strans, .robótnica .(Zgierska. 1~)·
.~ Weiw81e pogotowie' udzit~liłO:' ':r~ej

s.~~s~e

w ~ie. ~jlDf

w

~~ ,:~ąńSk..:~~ty
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~ ~~t' j n:i~ięl,W: ~Izj~ w-~j. ~;7-ęj 1t
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Pa]}ep:t! .kleJ ~ostał ~?tkilwle ~,tJUrboW~y'
36-1et,ni :(ę.n WltJmW~J. PdJZi1elono. mu ~ Ję-

'~śklej~,'> ,,'

,,,006,'.'
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ZDANIEM .KuPCóW, l~e)WINNY "'.:::BY'Ć
SKLEPY OTWARTi '. '" ~"
'. ,;
..

.. ~ " .

' .

"".Ł.ódzkie' ~r~~ząąj~';k\1J?i:eckię, nie' ~

dzie wprawdzie' od opinjiR«dy'[c,/Miie~ej.
akcjiL w kforama prawo ingef6Mjlw spraWi((t~u1o
Nółem.
Bprawie. r~porMd~enl~".norm\lJącegQ godzi:, waJllia 'godżin haadlu ńa't~1'&bite;m~:·Lod~L:.,
. ~y,-:0bi~"u1i~ Bjate'j i Sz()Sy jt~ja..n~c-. ny handlu. WczQrąj g.ol?~;ną&tłlrosty gr.odz~'
Jak się dowaadujem~, lódzlde opgaiU~
~j~' 2f1-lę~~ ~~wę ~:4~efą;~tek:iel, ~mj~~~Yl}J,ł~~Y kiego p. Strzelnif1skiego zgłosiło się ponQW~ .~.je kupieckie w'stanoWiły VI p~wy*~ef ~
\v~y Pięlfnej3, lJ'O pij~~1) p~p~~~ł ~~.~: kG- nie ~zereg delęgą,.cji ,zwią~ków kllP~eckich z \Vje':wydelę~ować przedstaWfcl.e1fs~ycli . d~
l~ą:kt9rY ~ł IDili ~. ,n.~ern w pięr~~ l\~e- ·memorjala.Jlli Vi któf,YiCh wllkazuję, się, że 01;.. Wfkt$'4awi V( cęlti,: podj~e-ia "i~te:?:~eD,eJ~ li.
o~ ;p~Q!tGWi~~ lłpzeW~ \\Q ~\l W3~~t,~Ć wieranie ~:kJępów Qgog~~ł~ 7fęj ~no iza~ władz centralnych."
'"". ','.:. .,'
~~tictm.
.. ,".
,:mykanie o"godzint~-7~ęJ ~tęcz.oreIP je§t !li~
.' W .~)yfu~u."z wejś~~~ V(:tY4ełJ'~
, ) *
~
produkcyjne·,
'~ądgem~: :r~~ql,"~ąc,ę~Q .gp~lfl!Y:~ h.~~~,. 'P.'
•.

t'

.:

~" • __ ~ __ ,_A.
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stają w

prowadzep.iu,. eQ,etgicz;n:ej
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vO· Z"a·f' po~lI. LOOZlą·,

Najpraktyemiej byłoby, otwiera.ć skle~
.. 8
.
go d' Zlnle
:,e]' rano 1. zamyk ac' o godZl:::
. h
gospodarskJieb Józe- nie 8~ej wieczorem; 'v{ tel1,'spos6b ustalona
nty poiair wzabudQwarualC'
. :
. 1ic~ba godzin hanrl.lunie zpslalaby, przekrQ:'
fa Andr',zeje\vskieg9.
'
'. . ,.' . ' .
't' t f'
~
z t dnione
pastwA ogniapadł.cały d<>-}}yte.k ~~~~,n~w~, C!lÓna~na,On1IaS s .ąry praęU1ące ąru
'
zlIQJt ~
<Ją god~. 7~ejwieczoiem miałyby możność
skiego. Straty- \vynosz.a. kdlkapaście ty}t~~>l·. ~~Yllienia n:ezbędnych zakupów. Pan staro:::
l\jł"s~Iodzia.niql dla ~etni~3.
stagrodzki wyjąśn i l.4ę Iesą6jj, żę,;,rozporz~v
..'
U,bl';"flłe'J" nocy' dokonanowła.ma.nia_ 6() dzenie weszło już,w iyili§ll władzę admini::
p- t
,Ętra<!yjnelnuszą je wyk·QilYW ać . Ścisłe
sto~
mieszkania Juuy Te~Iego ~rz~ ~cy.~Q .~: Bowanie rQZPor~ądZęllj3~ąlę~n~r jęszcze bę~
1.

We wsi 19n~ew pod todzIą WYDlJej3,t-~

py

O
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" t .
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.:\;te>

kowskiej 82. Terlowle znaJduJą. SIę n~letn .
1~ • • . h' ml',e'a·z·k""nia
nikt
nie .pllnował.
'.•
S~U l le
c;w....
.
•
•
V/lamywacze, nie oba \V-~a j ąc Sl~, ze 1m
.
pakowab darde~
,;]o

ktoś

przeszkod Zł

\V

pracy, s .

~

fjtafQsta

h mp.

'r .... Y'1'>~L-..
dd ',n'}O'; . .
4J~ 9':~!~QW ~"" ~i~",.:w.,

1:.-'

misarjató~, których Pouczal."jak,,~ej.y.i}>Oat
stępować '.W razie stwtelazenia Q~-_t-::--~~-.;TWr
:t'~
rozporządzenm PJ.:.e~y{lęp.ftV:,~'~YDOl~.tA"
w sprawię,! gOQ,z,in hąpdlw. D~ ' .

stoSlJjąCYChl§j~ ·dQ.,t~pt)łW44Pmia·~~I;·ca
łąsurowosalą w .yśl· J~.~' ........
tęgoż r~pmzą&en4ę

1~~75";alII$Iii&&l."''':'''''~:!a'-"-."'". ik-.;;.e~,.;"t.?

·robę, cenniejsze;pnąty ooniowe'j'biżutel"ję
poczem ulotnili si~ przez dach posesji. War

gfpdzl}i węz~~ 4Q ..s?tt'b1~",~W~

k,~I:}:'
,; ch
ątarostwa grodzkięgo prił-~IQęrQ;w~4w -'lOi'

. Pfc'>

dL

':(Pl"

.

.r

tość skradziony:ch ~ ~ ...
tych.
.

.. '.. .

,tROŻWOJ"

dniu, ~c.z{)rajszym

na posesji

przy

ZałO

uIrey

-<i 'i?~~no 58 7-Ietriią Irenę Jagiełłę, c6rk~·sfa·ażaka.

J~:>~~~~3.1egow· tej lwamieni.cy, pchnęła j~Ś koc
leta~a

na.

drut kolczasty

·t.łęlłówna :d()~nała

leżący

przy

płocie.

Ja-

pozostawiło ją
•

'"

Teatr

1

If'EAIJ!R LETNI w

sztu kt-r..
PĄRKU

STASZICA.
powodzeJJ.iem· 1'e•.J1.wW.ewill Gustawa Waaserouga "Tak, to jest
L6dt" Nr.· ?-gi " grana będJzie w dalsz.ytn Ciągu
~j!lszcze wliiś, jutro i ~
niedJzieli wieczorem włą
. *-W~. Nowe .piosenki i nowe tańce W ukl~e' Mi. -atrza-- Wojnar&.
~ek o godz. 9-ej. Kasa w ogrodzie 0- ~ od· S-ej. WejŚCie 1 zł. DOja.zd i powrót
:- ·~wajamrN!r. Ń1'. 2 i'7.
TEATR
.zakońozenie sezonu.
CodIziennie o ~ 8,20 wiecz. dkl n.ied0ieli
Nłącznie po cenach
naj ni źsz,ych (od 40 SIl' d'o 1
'zł.) "qejSiZa" OIperetka ~w 3-eh aktach. W poniedzi,a.~iek'-\i :.wtorek , . pmy6z1ego tyglOooia znakomita Jw~a~~K1Uib' . 'kawalerów" M~ Bał!uokd~. Będą. to
diWa: ostatWe pr~ta.wienia W bietąeym seronie.
ceni~3t~ze (00 40 gr.dQ 1 zł.)

"CBATA. ZA' WSIĄ"

pogody ~ta.wienia
za wsią" 0dlbędIą. się' tylko w ~ę 1. nienaePewnej

wtietę o ~5-ej popal. W pa.rku"JuljaOO'\y":- Bi~.Vi ceui.ę, 1 Zlł. Q1.a ~~h i 00 groszy dla

~
ftAft "GONG"_

,

. . ~ senśacyjoa premjera aktualnej rewji

z

ca..

~~::''( ·'"Sło.maD1wOOWlCy łąQmie Enę"l
\lld2.iałem
'legO'zespltil- m Czele. z' BiUOz.yDska.., CzartOrZ~
Sa,~o .cymi!skitrub 'NoWroaielsk~' Slelatlskrim· i

, .~ 'Czesławem skOni~ DoskoIJ8ie

'teksty '. IW1'G'

BajlepsŻYOh'

aultorow .

krawatów 3 I t

p rzez radło.

lia.!c7JCie· się" .clou 'śe7lo-

_'~g.o "Gongu'~.

Vaiś i ea.atziexmie % ~wieiua

8, 'lO.

-:0:-.-

18,00 ~ Audy.cja literaJCka
19,00 ROI'D!Dt.aitQŚei
19,35 OdJc,zyt z dzJalu ,,RolnictwQ".
19,55 Komunikat rolniczy'." nad progyraIn i
muni'katy.

~tego teaia'~yku, kltóry w ~p~ Diemnierni.e
~. i ~ niep~JlZ'w()i4;y

źachowujc się
~ p~ ~ "D9ić,. mu. w'"~")
"za~ót®ć ~\ ł)w~ć.na~' - idt. są na
~ku ~~ 'j ~adza1ą s~yID.' wa..:'

20,15 Koneert symf.on1<wly.
22,00 Sygnał czasu· i komurukaty
22,30 Transmisja muzyki tanooznej

~'

'. . !'". ~.~!! ,T. b,~~

w swoim włU~ iBteresie,
"~-by; ~ owego pam jattiegokołwiek
~'i()~ słę'z~t\, ~.pc;..
.~ trak~ ~wJ Weale.· Itie wpłynie_

H

I

ryc~ zlłal jako zawodowych złodziei. Z~
miaiłt iż ży~ią oni jakieś złe :z~un\iuy wobeo

H

mu

na

GIEŁDA ZBOŻOWA.
NOTOWANIA z DNIA 25 LIPCA 1928 ROKll«
N<:li1Jol.v.a.nia Giełdy zbożowej w Paznan1u
peł'~ bez zmJ.ainy i kształtowały . się . tak jak .p-oniedJzlałek

Anki&\'\'1iezowa.

Z 'lBA.mUCZAlW.

Z.till·~.~ją~j,~tego Kina, dQ
~ ~gi na prQwokooyj.ne zoo,hOw'MNe się kde

9i.'t~qi~ JE ,? taW\il!!Jt

.

PRORAH NA CZWART:&K~ 26 LIPCA
13.00 Sygnał czasu, hejnał z Wieży ·Marjac...
kiiej w KrakóWie.. komunikaty..
15JO~ Komunikaty. inadplogram.
17~OO Odlc2iYJt.pt. "Balemy obseIrwaeyjne i ba..
c
lioIny zaporo.we , wygłosi kpt. Konarski.
17,25 ·"Ką.cik dlla kobiet" wygłosi p. .M.

mai.

~ ,.,SłOiniani W!dloIWcy

ięzi

•

. . . . . . . .amEa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~&R~~aa~~m~.~~~~B.~Mms~WM. . . . . . . .. .

~arsza.wskdcll

l~b{, na)nnwsze azlagiiery rrburay~ i - Wa'ice
_~pcdanew artystylClz.n.ej ,Oprawie dekora'~j .-~
Fi'laSiBka, ,uczynią llIiewątpUwie

-

De

sklepu- Przodownik Forwlczyk przystaNi! to
dy i obse'nvowal owych osobo \V pewn,ym
momencie dwaj z nich przeszli na d.tuatl
stronę ulicy, zaś jeden wszedł do sklepu.
Wówczas przodownik podążył za nim i ~
tr2ymal go 'w chwili gdy ze sklepu w~cho
dził. Złodziejem okazał się Feliks SzaneJa..
Doprowadzony do III::=go komisarjatUt usilo.
'wał wyskoczyć z okna I:::go
pi~tra, co mu
się jednak nie udało.
, Pozostali. dwaj spólnicy zdołali zbiec.
W drożono za nimi pościg j na. sku.tek w~
' Z'Ówek udzielonych przez Sza.bele ujęto ich W
)uty:m rp. Byli to: Bronisław Gadomski i Jó#
zef Partyczyński;'
\V dniu wczorajszym wszyscy trzej
śtanęli przed Sądem Okręgowym w
Łodzi •
który spra,vę r-ozpatrywal pod przewodnJ.r
cnvem sędziego Jurkowąkiego. Oskarżenie
wnosil prokurator Kubiak, bronili oskarż Ol
hych adw. Filipkowski oraz aplikanci Rubin
i lliński. Prze'\vód sądowy wykazał, że G1\5
domski i Partyczyński sq niew:nni i żośtali
.,wsypani przez Szabelę przez zemste: G~
domski 'dlatego, że odbił
kochank~, Par$
tyczyński zaś, że ograł go w karty. Po prze#
mówieniach stron, sąd oglosił wyrok, któr~
go mocą Feliks Szabela skazany został na 3
lata. więzienia z zamianą
dom poprawy i
Zkierską ujrzał kręcących
się W
pobliżu zastosowt:lniem amnestji,
Gadomski żas ·'i
sklepu, Rederowej trzech osobników, któ~ Party~yńsIci. uniewinnieni. (P)

'Cies~a się re~ordowem

"c!mIty

t"t'" .-., ,.......",..--- ~ ---..--.. . . """.
. ---------

30 grudnia. }927 roku w mieszkaniu
niejakiej Heleny Jachulskiej przy ul. Zgier~
s~iej 23 zebrało się podchmielone towarzy:~
stwo, które z zapąmiętaniem odda'wało si.ę
grze ha.za~do.wej 'v ;karty. Mi~dzy inąymi 'v
grze brali udział 28::1etni Feliks Szabela, 24~
letni Bronisław 'Gadomski i 31::letni' Józef
Partyczyński, typy z pod ciemnej' g,viazdy
pozostające w kolizji z kodeksem karn)''W',
W rezultacie gry~FeliksSzabela przegrał u
JózefaPartyczyńsldego prócz posiadanej go~
tówld, palto, ma.ryna.rkę, koszulę, kołnierzyk
i .kra.wat~.Znahizlszy sięr w tak opłakanej'"
sytuacji, oznajmił, że nUlsl lSC znowu ,,na
roootę" ł by się- 3ako. tako _przyodziać.
Tegoż dnia do sklepugal~teryjnego
Rojzy Rede·rowej mieszczącego się przy ul.
Z~erskiej 72 wszedł jakiś klijent i zażądał
pokazania mu kra·watów. Towary oglądał:
lecz nic, nię kupił z powodu wygórowanej
rzekomo, ceny-Pa'pewnej chwili sklep opu:::
. ścil;' za~ w~cicielka~przeszla do sąsiadują~
cego zesldepem pok<lju. Nie upłynęło pół
godzinya.Rederowa zaalarmowana została
~ękiem dzwonka. Gdy weszła do sklepu~
ujrzała przodo~a policji, trzyJ,1lającego ()c:
wego osobnika, który uprzednio bylw skle~
pie w charakterze kupująCegO,; Na podłodze
leżało 40 krawatów, które osobnik ów wy-:rzucił z pod kurtki. Jak się okazało, przQ::
downik policji Fornalczyk •. przechodząc ulicą

•

-000-

Wobec

Ą

~

ciężki.ch' obrazeń 'cielesiiyc~

. e<lg~()wie wstanie nieprzytomnym
.. .r~:.~i~.rooziców.
> ,

.

s

PRA~,O

Na drut kolezasty.
,. -.W.

Czwartek, dnia 26 lfpca 1923 rol
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dnia 23 b. m.

..qr. 20\

".

(J~Ii[Jin~'· reu~tGniel!1

najbliższym. czasie ogłoszone. ma władzą i wladze,~l3i
zaznajamda~
~,Dzdenniku Ustaw" I'02porządzenie,- ją się z potrzebatp.j-: . ' odarczemi.
,
~IU~terstw~ spraw wewnętrznych, w por ozu
Comę tY~Y:~~łf,na razie regulacją

b~ć. w

mIemu z mInisterstwem skarbu, przemyślu i
handlu, rolnictwa i robót publicznych o regu
~owaniu cen przetworów zbożowych, chleb~,
Jako też cegły ł jako artykułów pierwszej .~
trzeby.
!
;,
W związku ztem p. min. Składkowski
W okólniku clq wojewodów wyjaśnił, ze
kszaltowanie się c.en na rynku wewnętrznym
należy w zasadzie pozostawić wolnej koriku~
rencji· Ingerencja \vladz powinna na.stąpić do
piero wtedy, kaedy bez lliej rozpoczyna.saę'
nieuzasadnionazwyżlka ce.n.Leoz i w
tym
przypadku powinny władze administracyjne
lub samorządowe porozun1.ieć się z f~cho-wy:::
owymi delegatami społecznych organizacyj go
.spodarczych, spółdzielniami, albo kupcami
dla zbadania przyczyn zbyt wysokich cen
omzpodj(}Cia środków zapobieżenia. , temu
stanowi rzeczy hezpolicyjnego wyzt,l.ac,Zariia
cen przymusowych." Jeżeli porozumiende to
me będzie miało wyniku dodatniego,dópie:::
ro wtedy należy wyznaczyć ceny. Tego ro;
dzaju postępo\vanie uważa p. minister Z/a.
nader pożądane, albowiem wytwałza..· bliski

kontakt pomiędzy sferami' gospodarculllli

a

__

"w:U';\~J

MW!

&PaJdek cen ~~iw ciągu oata;tniego tyg{) ..
dnia zrobił macz.ne ~PY.
Broducenci si()i~, z wyrzucaniem tOlWaI"U
na rynek, aby wykor~~$'~ konjlUMturę.
Jut· d:zls stat{)'łł~;zupełnie· pewnmn, i/t stan
2bóż' 'OOgO'tO'czńyoh jęs.F!~dawalajf\!6y 'i ~
rOlnicy
l~ie OOlcZlUwają pott,J."z:e:p~-GJałszego
zeszłoroC!Zll1yeh:

pl'zetmym~a

.

Najwi~cej o.~~łOJsię ~yta,

które d~ękl temu
n.ajhard:ziej 7,5(),-.;8 zł. na kwiIDta,Iu w ciągu
tyg<>dniłt, nrubOI:tnia$tl>fł~:pJ'oo .tYlko o 1,501 .ji}C>2miień
spadło
"'"

,

" . , , " " < " ,
,

..

-

Główny urrz4:~':statystyczny dokonał
tymczasowego zest .. ;\ ... ilabilanśu handlowe
go za p.rleSii~ czerWłec'·br.

·ł'~ .U.JB

.•

WCIĄGUKWARTAtA ZAPROTESTOWANO WEKSLI NA$UMĘ 9lV1ILJ.ZłJ.
Liczba protestów wekslowych w· todzli brze zatrudnione. W .czerwcu ~ pracowalo w
szybko się Z\vlię'Ksza. Gdy w grudniu 1926 lO Ł'Odzi przez 6 dn,i VI, tygodniu - 22 fabryki
(13.863 robotników),._prz;ez 5 dni 2 fabryki
ku zaprotestowano 8,200 weksli na
sumę
1452.807 zł., tow tym samym miesiącuro; '(1073 robotników), przez·4 dni 2 fa:bryki (1353
ku 1927 dopuszczono do protestu już 17,832 ~obotn1k:ów), przez 3 dnil fabryka (521 robo
przemyśle
weksle na sumę 2.728,283 .zł. a w ciągu pierw tilików).Urlopowanych było w
szych łrzechmiesięcy f. h. 55,424 weksli' na wełnianym w czerwcu razem 2712 robotni::
sumę przeszlo-9· miljonów złotych. Ponieważ ków. Na rynku łódzkim daje sd.ę zauważyć
od marca położenie przemysłu włók~nicze chwi1owyzast6j, co thlnlaczy się kilkudniowe
go i ogólna wypłacalność znaczIiie się pogor.::: , mi silnemi upałami, które skłoniły nawet kup
szyły, więc ~yfry te niewątpLiwie znacznie .ców do zaopatrywania się w towary letnie.
IIoroskopy na sezon jesienny i zimowy ~ą jak
wzrosły.
Doprowadza t6do ciężkiego polo~enia dotyclwz-as nieszczeg61ne,W{)bec czego fa~
nawet stare i zasobne firlny .. Ostatnio duje bl'ykanci noszą się z zamiarem ograniczenia
wrażenie wywołała wiadomość, że banktłt? produkcjft. Waruńki płatności: kredyt we~
ctwem zagrożone są dwie spółki akcyjne prze . kslowy, dochodzący jeszczę·ciągledo 8 mLe
sięcy·

,

I

f&&

PRZYV1ÓZ WCIĄŻ SIĘ ZWIĘKSZA.
sprowadziliśmy .za6. milj.

zł., w roku 1927
zakresie podwoiły

w' tym
do 12 n1.Hjonów,. a w' kwietniu i n1.aju
r.b. przywóz 'tenwyniósł przeszło 3nliljony
złotyc1-, ,czyli 18 miljonów w stosunku rocz~
nym.podobnie jest z krawatami i· wielu inny
~.
lr'on<:::,ullndemy" koszU
zagrantcz::: rni artykułami, szczególniej w· zakresie mo~
nla lUZ
"~).
-.
•
ł
-() .. , dy .. Przeciętny Polak,szczegól11iej warsZ&<
600 t.'"
nyc h za),
y". zJ czvli o przesz o· .'J?roc·
t;~
wian~n~~ jest .z ubrania\v połowie :.międ'lY~
więcej.
w·roku 1922 narodowcem", ne.fomi,ast nadobne warS7..af.
Obuwia
L
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hrow. 1,50,

zboża

jęczmień

kaszAn.y 3,00

zł., OWies

1--1,50.

lTtrlZymuje s;ię ogólne przekonanie wśród ~Ulj~
cy:ch, że obecna cena Ż'Ylta jest b•. b1i~ cen na no

we marno.

Na ryn30u waltszawsldm noln1ią OOecnde ~
100 kg. iJyia iir. Warsmwa co OOJpowlada
39)50 2lił. iir. sto z.ał, w Poznaniu 37l)()-39~OO K. fr.
st. ZialI, jedlnakte ceny te uwrużają jesz,cee. - 1b1;l
W,~ cHa ży:ta tegorocznego.
Pierwme nutOWaa:lia śWieżego ~y·ta ,tikształtu

'*

zł. ~a

ją. si~ pra'W!dł(),podOOniie na ~ioonie 37 zł. na za.ł~

. WYN:10SŁ, Aż ·fJi MlLJ-ONó W 549 TYSIĘCY ZŁOTYCH.

pr.~

czasach ogromnie zw;~ęk.:::
W ost atn;c.h
.L,u.
,
b- l'
ł '. przv\VÓZ z zagranicy obuwia,.e 1Z::
SZyi SIę
~
. l
:
Gd
. ,.. konfekcji l ODUW.iU.
. y w ro.:::.
nv, Q d Zlez)',
I
1
.,
l
.
p:
~..,..-n7I:'zvr.h n11eS, ąca, c 1· rOKU
ku zesz yU1 l \V _:t_~ ~ J -'
.•
•
-10 ."'l1nl koszul zagn~nlcznych
blez. :wysnUCŁ/}' ! l a
.'
•
.... •
.~
1
.10-0 f\rs
zł-' n1~eg:ęcznle1 to .od.,.kW1et
za n.eCfrle'±
L_"
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'Ii nsu bandlu ago za cZBPiec

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .me. . . . . . . . . . . . . . . . . .bU~. . . . . . . . . . . . . a==
. .~~. . . . . . . .. .

myślu włóldenniczego istniejące ąd 40 lat.
Fabryki. są w da.lszymciągu dość d~

Jej ceny ZajmIe się komisja. dla spraw, obro
tu i zakupu ,cegły przy Banku Gospodarstwa Krajowego.

c
zapasów

za

drożyzny·

ni
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Jlnló.
li~r~l~i lotrle~y
euzasadnionei

bedzie w

StoSO\\an~m
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pctn.;cbY nasze

s~ę

_
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Przyw~eziono ogółem d~ PoWd525·302
tOlll1 ,różnych towarów i produktów wartości
-:. 289.510.000 zł., \\ty,wieziono zaś i9il.13~

t· wartoś·ci 191,961,000 złotych:,
Deficyt biłalllSU handlowego za ezeD
wiec wynosi zatem. 97 tnliljon6w 549 tysiQcy'-

W· miesiącu maju defic-y:t wyniósł94miłj..
694

łys.

~.

W porównttmJiu z danerni za·)O.. -.i brł.
przywóz w czeryvcuwykazuje ~szenie
o 6-960.000 zł., wywóz zaś
zŁ
Zmniejszenie przywozu spqWOdOWallO
zostało głównie .znacznym spadldem przywo
zu pszenicy i żyta,ora.z wyrobów
włókni'.
stych. Zmniejszył się równiet prtiiywóz ~
tali i wyrobów metalowych, dzięki spadkowi
cen szn1.elcu.
W zrósł natomiast przyw6z wełnY ceesanej i przędzy, futer, samochodów.. ~
fosforytów; soli potasowej .

o'-gmOOO

W wywozie wykazujezIIl!l1iejsZen1e gro
pa artykułów SPOŻ)"Wczych, materjalów i wy
robów drzewnych, produktów !&wior-.dęCych
roślin i nasion, produktów ~ych. me.
li, oraz materjat6w włóldec.ro:c.zych.. .
Z,viększenie wyV(ozu. ~a.jd.ujetny pl(
wie tylko w wywozie w~la.

IIIIn.-

UdD.

wianki - j nietylko warszawia.ńld ~ ~m.i.
dzynarodowione już ~ 99 proc. Jedynie 3Dt
rę na grzbiecienosi'my czysto ~ 1lo. feto
nieda się zmienić~" Skórę tę sobi.eM8li.-bul
jeTI?-Y hOj~. k tak pójdzie d.·ale.~. dIicdyl' zejdzie szewc~ kra.wiec, f .
l!Obcł
nik i :rzetnie.,~Inik polski.
Z czego wÓw<...~~ ·będJt.,. ...~
ohywatele?: Polsłd?
(C
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MLECZARNIA NADŚWI~A8SKA
'Przejazd 40.)
wydajeś~iadania. obiady i kolacje
.
RESTAURACJE:
Teofil Kopeć, Narutowicza 44.
~alewsk.i, Zgierska 39·
WYTWÓRNIE CUKRÓW:
Ziółkowski, Piotrkowska 197.

I

Nawrot 92SKŁAD

F. Kaczmar,

MAGAZY~

PASZY i .

Przemysłowa 4,

Sprosto~anie

'iolr~

·yrektia

I

OBUWIA.

ogłos zen a

W·

1

ZAKŁAD ROWEROWY:

~Ierpiński, KiIińskiego 96.
iAKŁADY BLACf.:tAf,SKIE;

Sokołowski, Kilińskiegv 79"
Łyczkowski, Piotrkowska 18&

I

ł
j

śWIATŁO I SIt,A {ZAKLAD· h:.

2';\~

ELEKTROTECHNICZNY:

J. Cybart, Gdańska 135.

: . '{~'i'V'(

MASARNIE:

PIEKARNffi:
Kruczkowski: Sierakowskiego 27.
Dobrzyniak,Pabjanicka Szosa 28.
Zawadzki, Nawrot 44.
ZAKŁADY KOW ALSKlE:
Ikia Kędzierscy, KiHńskiego· 94.
Wróblewski, .Radwańska 10.
SKLEPY SPOŻYWCZE:
\V1- \Vyrębska, W ólczańska~ 261.

9.

PIEKARNIE:
Brys~ew4i, Pomorska 86.
SLUSARNIE MECHANICZNE:
Macbura~ . Rzgowska 57:
FABRYKA· WODY SODOWEJ.
Piątczak,

OBUWIA:

PRACOWNlA
Szubski,SckGta 5,'

Sumera, Nawrot 19.
Ciepluchas Wysoka 26.
Zieliń~i, Rzgowska 12.
Grędziński, Piotrkowska 53.
F· Tomaszewski, Skwerowa 10.

SKLEPY TYTONIOWE:
Sobczyński~N apiórkowskiego

!J - - - - - -......

8.

.t

,

~ ~.: t.
; :':.l>-~
...

ł
i

J

1

Borkowski, Rokicińska 1~.
A. Raksyk. Kilińskiego 133.
F. Woźniakowski, Rzgowska 78·~~.ł.. A.DY WIN, WÓDEK I DELIKATESO'.
i
śliwkowski. Rokicińska 6..
\
ł

PIWIARNIE:

i

Odyńca
ZAKŁADY

11.
a
RYMARSKIE:
Jezierski, Pabjanicka Szosa 60·

Kulig a,

I

dnia 21 lipca Ił . r.

2

..ego Ir ··anyn aKr@~yt~ . euc

jejl~iegD

w myii. § &1 Ustawy zawiadamia właścicieli j wierzycieli hipotecznych nieruchomości: N" hipoteczny 36 w Pabjanicach poleżanej
Jadę i Rywkę S~ajndel małż.
Bmin,. _.spad~o,bietc6w Chany z Rozenbergów .Eilenberg jako niemającvch w hipotece
auaieazkmi' pl'llwnych, ani rzeczywistych'" że i;~llieNlc.homość poniżej
wymieniona. obci4źona pOLyczkami
TQwal'ayswta. :za
.Ie"łe ~aty
będzie sprzedane
p1'%ez licytację we właściwym Wydziale Hipotecznym.' Zbiór objaśnień, i warunki .licytacyjne
colączone'zoatały do odpowiednich ksiąg hipotecznych i mogą hyc pTzejn.nne tak w Wydziałach Hipotecznych' J~ i w biurze
. I>!rekcji.Wadjum licytacyjne winno być do:zone w gotowiźnie lub w list~ch zastawnych Piotrk~vskiego Tow~n'zy~twa Kredytowe- ''o Miejs'kiego. Gdyhy licytacja nie doszła do 8ku~ku z powodu braku licytantów. druga i ostateczna 8; rzedaż rozpocznie się od
zmDiejs:zo.nej w tem."1inie oznaczonym przez dyrekcję T -wa i ogloszonym dwukrotnie w gazetach,
.
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mw:yki fortepiallowej
U6wna 40 mieszkania 15
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ia~.~" ,ni ~~~e ;Jt,1If~~:.. dzlem"
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prz. ul

KnJ,..~J'ieuo 1~1

POiloda v.lselkle piwa i oryginalny Pimud, Kuil\Jaia wyborowa
Obiady kolacje i obstah.utU, Ci.Gstaa h~rbau.
Codr.unuUe ioncf:l"t. Z powałanUem lift. P ••tWlłu..

