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bór gł~wy' państw;
przez· Zgromadze
nie' Narodowe .ej"ak"·dotychczas) ale przez
lud·.. .
. .

WYPEŁNIAJĄ TYLKO. ZLECR!~IA.

Tajen1nięza szata, othlająca siWzegÓły
:rojektowuncj'zn11any usfroju," uchyliła 'si€?
ieco' i 'pokazała "bodaj .. na;.głÓW111ejSzą .' Jza~
adę pożądanej ,~n~tprawy". \V szystkteugru::
~
w}'.A:,DZ1ll:"O:Q,LUD.U.....
'owania :,jedynkowe'" "t OpI,ÓCZ ;rt1!cikwszyst-.. ,.Glosowa:ąie. t);O'\f%i~ę~hIle jeSt~az~m.
je stronnictwa lew,icpw.e i mniej~zpśc:t()we-' . tego dogmatupolitycznego~ i.ż władza w pań- .
lysuwają na p:,el'\V~;~e luiejsce sprąwę wYł:l0 stw1e wywodzi sitfod ,,1ud,u" •. Należy zwrĆJ$
.Sw prezydenta, Rżec;zypospolittej przez.
cićuwagę na to,~e' ,w 'P()-\vyżsiych . wyw~
y "lud'" (n5e "naród") 'W'prójektaćh' refor~ " dach niema 'niowyo' ;A:la-rbdzie" t lecż 'tylko .
latorddch władza 'prezydeiihi ufa być 'WZrl1.o:. o ·,,-ludzie Nic· dziwn~gdt.:,,·Jed.ynce" niewol
niena: "-l znaczenie' Sejnlu r'S:enattibardzo no już, dzisi.aj.111Ów.id~ona~dzie polskim t hoc .
grar:
"l1e.'
pr~'ecież zamie~a_sję;'W .~jn1iędzyn,al'odó~ę ,
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WprzyszłoścLSejmj~Senat luaby:ćc~e . sanacyjną", zł;ożon~>~,~P,?Ińków ł ŻyąówfRu~
sinów, Bialorus1nÓw1Czechóvv. Brak til;ill
'USTOSUNKOV/ANIE SIle SIŁ ~ ~NGLJI ~~_
[ów jednego zwybitni,ej,s.zycli "jejczł(111lfÓw;~.jesz~zeN;:eIIiców,lect·J!rawdopodobnie i' sen STAWIA :rAK, lżJESTWlELCE PllAWDO:F~9
",
."
-.'
-'hezw~ględ',~"brak" zostalliek~d-Y~izapeł~iony.
',' fOBNEM,: ŻEW NAJBLIŻSZYM CZASiE ZAJ_~
'ant posluszeń~t:~1
.. ·s~ę~ie·'··· "~f< 'Ró'vnolegle z, ~ser~vatystami idft też TAMP~ZESILENlE GABINETOWI!~, A NA C.ZELB

łko roz~;,:zerzon:ą "dedynką:\,~tórą ;-'w~dhig

przeciwUl (patrz:"
r~:'~:~f~;~~o~~~tM~ -~ł~~~~~w,~'Q~h't' ,dyrekt.~m;".;dę .~,~AJl~T:U~!t\~~ł!,~"Z~i;JWU,.LLO:YD ... Gl;QltGB.
58):
' .' partamentuw i\1inisterstwie--5praw ZagraniĆz ":ZAtrl~TY.WRó(f;,·~śKI.. ~-XT6lłE.GQ'· P~
_ ,jKlub~,J'ed..ynki'''·to.tylke instru~' nych,p. Tadeus~a HołóVlki (socjaHsty),któ ZACUiŻYLA CUEŻKO NAD LOSAMI NA§~O
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ment polityki rZi}du.'to '1y1koklub ur2ię~ ry w SW03e)
slązce pisa
w ro"'u.
.
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.
d
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(..Zmiu. na kOl1stytut]T'): . .
, POWYżEJ, PODAJEMY O,~TATNIĄ poliOdniczy. Oczywiśęie}ll y'w.iua -noś c . cz on
.,
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. - ,.Pu,nkt C1e_:~.~ko:śd ..wa~i o wlad'Z.I.:.' BIZN'Ę .TEGO P,OL!TYKA \lI(YKO:r';!AN'4," WEDLU(J
ll..a k u u "jedyn '"i 'ma znaczenle.mml~
"\I
. . '
.
'.
1n si być prze;1h~EiollYZ ,\raiki o rnanda 'ZDJ:ęCIA DLA PA~YSKIEGO TYGO~Nm.A "L. IL.
ll
maIne,. bo i tak,wypelulfton ~yl~o .zlece~
, .
~.
l'
P
d
\V
..USTRATlOI-;j~·. "
nia, płynące ze źrodla na:jsilniejszej w
'ty w k,ejm'.e na W2.~,Kę orezy enta.
y •
.
bór Prezvdenta musi .hyć. is. totn. }.Tm, pr.o~
.~*1WP~~...'.'
'.' -.efwrme
Polsce indywidualnośd"..
. J )
.
'
bierzeln s.U społecznych i poL tycznych. ,się bow:em wprost prze::;~vvnie! Pod' pozoTem
)Vybranie kandydata lewicy .I).a Prezy;:' o pra:vico:wych" , hasElI znliana,' ustroju ma .za
NAJSJL,NIEJSZA ·lNDYW1DUALNO~.
denta ~ to gwarancja, że .. władza wyto łYezpieczyć władzę lewicy, która 'dąży do niej
Tą "ńajsiln ejszą
·indyw~Gi.~i.-,-hó,3ci~" '
konawcza spoczywać będzie
w rękach le przez osobę ;prey;ydBnta,\vyb~erariego . przez
.
la bvć v.,r przy;zIości pr::zydent R2;BC'ZYPO:::
w:cy...
,;lud" (t. j. mmejsz.ości narodowe i polską
politej, który nie, tylkohędzie. nh~$9.1ei~YCł.d
W państwie palskiem przy 1:::3 mn;'ej . .lewicę).
ejmu i Senatu, ;alenawet .' hędziemialriad
szości 'riarcdow:,ich, ktore 'zawsze będą
iemi wladz'ę, mcgąc jeodtoc~yć~ roz'wiązać
glo~owaly za kandydatem lewicy - trze
AKUSZĘRKA
MAŁEGO
lb sprzeciWić się ·ichilchwałoln. 'Aponie:::
ba . nadzwyczajnYch a,(olicznośd,. ażeby
A gdyby ktoś' o teIn wątpił" temu nil'le
'aż Sejm i Senat.c- przyz\\Jęk~'Zonym' 'n.a::
pl'zeszetił na Prezydenta kandydat pra:;
ży przYPOllulieć słowa' ~ydow.skiego "Nasze
skuwładz podczas;wyboró,w -mogą ~stot .
wicy".
go Przeglądu" (Nr. 201 : .1Z dn·:21'.7.r. b.),
~e bardzołafwozamienió się w ..klub urzę~.
Otóż wytłumaczenie pozol:uej "zagad
niczy"wypelniający tylko ~,zlecenia~', prze:::
ki" konserwatywno-=lew:c-owo - mI);lejszoś::: gdz:e omawiane powyżej pomysły "lL'efo~
) należy bliżej ibadać prawdzlwezamiary ciowej. Łatwiej będzie wyb:r;ać j~dnego prezy my" .powitanb \v sposób" i~stępujący:
,,- "Konsenvatyści ,zapominają, że..•
laora\viaczy 'konstytucji" ..
. denta' z pośród lewicy, aniżeli levvicową ,vięk
w antyden1okratyczną' formę życie m-oźe
~ Zacznijmy od krakowskiego"- &k~zydla szoŚć posłóv; i senatorów. Łatwiej będzie le:::
wlać treść ultra:::radyka:lną; niemal komu
)l1Serwatystów· G'odzą się oni zupełnie . z vticy rządzić przy pon10cy lewicowego pi'ezy
nistyczną. Bo wszystko zależy od ~ego,
~m,do czego:pro.f. J. K.Kochanowski,. da.w aenia (którego S1ę .obdarzy nieograniczoną
jakiewarst\vy są w Polsce politycznie
y dz!alacz, ,esdeków" (Soc j aliclemokra~ji wprost władzę.) aniżeli przy pomocy Sejlnu; .
aktywniejsze, a przełom majowy do.róLPol. i Litwy), nawoływał, ażehy~a~,,dQ który cz,.ęsto wtrąca się do tajemnic rządzb:
wiódł, że są n~emi warstwy robotniczo~
elnienie . demokracji" i w "rozkoszy' tworze nia '1 dlatego jest bardzo niewygodny" Łat.,
włościal1.skic.
ia." zbudować w·nowej erze umocnione ,wlej będzie le,vky prosić obco::plemief1ców
Ironja losu może-., sprawić, że ks. Ra
;zczyty piramidy ludzkiej". Jest
obowią przy wyhorachjednego czło"v::eka w całym
dziwi H stanie się w n!eco odleglejszej
~k nie tylko "polski" 1 ale, także, nakaz; .wy 'p~ńshv:'e, anjżeli targo,wac się z nimi.··w każ.,
prz~szł?ścL~ akuszerką jakowegoś male~·
tnięty rzekomo przez ,,litdzkosc".
dym okręgu o kandydatupę posłów i senato
go Leulnka ...
Pisze ,vięc "Czas" (Nr. 163)l<u rados rów~ jak to było podczas ostatnkhwyborów.
Ktoby zaten1 sqdzU, że.,antydemokra~
~. "Vyhor'Y'na pl'ezydenfa: odbywać się
. wszystkich .radyk'alów, demagogów i ~~~
tyczlie~"~gtan~czarii((
Sejn1u
i
Senatu
nako
będą w okręguidealnie szerokim a zaluni.st6v,r:
.
...
,:...
tem. ani ' j~dyn ~gl'Os mniejszościom nie
_ ·"Jest możliwe - a zdanieln .naszęm rzvść "wzmocni,ehia \tłlidzv nrczvdcihta 'i m1a
n:awet potrzebne - zrol-:.~~ na'drodze~de~ nowan"ego ',przez,e!lrządu - jestdążt;miem
rookracji krok dalszy, wprowadz,ając: wy . "na prawo\" ten' slę~rubo my~t 'Rzecz ma.
J
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~adnie; powtóre innoplemieńcy'" gło
sowa,ć będą ~,musieli na pepeSOwców i wy~
zwołeńcówt" odpowiednio
zreformowa:::

nyclI ze ",względu na

swoją nową

klijente

~ ~:rozą ,t. j .. mniejszości narodowe"

_.

. ,,'

R'ANY ~ POLSKI
~ynka" obdarzyła nas jt1ż.wicemar

db

ł

~ooo !łiió:w'- NA ROLI. - SZKOLA ~OLN{CZA. GZ:&łJ.

ż.ydowskiej

wqIa rolnictwa

~ami ruskimi i dydowskimi w Sejmie j.··Se . nIi>ecllłPOŚwia<1czy fakt, że w ostatni;eh
.~ ,.ledynka~' sama jest· już f;międzyna::
.xtówką"'~
zwalczającą
narodowo;=polskie

,,~ .JJ:edYDl<:a". jest też zhioro~
; 1ł.iem: 9;międzywyznań:iowem" i głosowała' jm

.' i; ..

O/J;i;~- USmięciem religji katoLickiej ze szkoły.
(.ft~y nię mia1~ iść dałej w tym ,;mię~
...L.~(łzynarod~(~ f .:mti~ywymani9Wym"
..·~;[,';~u.
".
.
.
Jej ~am .~. rediracyjna przebudo
~ Polski w ,;stany ~jednoczone" różnych

latach w

tysięcy IclodzieIków ~I'3JCuje w

Polsce !-kol1O dlwu

~ty.~ ma~ac.h ziemskich. Istniejąca jed~a
szkoła. ~ Zydlowska w Częstochowie rozw,ija
~ ~ ~ydOf\vskiej"'..
ź~

me

chcą ograniiCrGYć

aię

dO hand!l~

~ysllu j. r~ła w D. Kongresówce i Ma!opoł
.BCe.W OSł;a~ latacih ~c.z~li bardrbO energicz00 starani;a. oZlĆ.łlCl!by.cie pla.có\vek

P.od hasłem,.

rnqcars!:wo

.

dawne przepiay, że żydom uemi nabywać nk;,~

nak ~iękstości d1r poparcia

me

~..

. nadlziei,

mu

swcgQ

że" ~m

się

dlostml~".

;rnateg.o ~oałi b&r4z0 . .b(;~Q ;Zaaopatl"oZ.<me

..

~ ~ ~li walkę c· ~ie zie

na to, te ~

roz.pra.wj:e

~t().wej

nie żalić 'na nieu~zględnianie ich prą

P.l1zy pareelowand:u

~

palCel

nie r~ót.n:ia się

ez): nan)ÓOtw:OŚC~. ale d<nn~ s~

:wt~

O' tem. ~ i dlateuo ~eą lł ,·Jfł
na rolników. Na~ t~ Da ~

ZyÓ:1J

tlwnaozj' się tem,. że nie tylko za. e.ia.iilO im.:'łnia

lIlIi, o ~irowanre ośrodków rolniCZ):cll.
,~ . ż~ JN Ros}i sowieckiej

.'

stataowł&ka
~połskiego ~ .gom.yslów popie::
1 _ nie wolno.
- S. N.

~

C'był mnie~ci.om narodowyJll,źe nie ~ się ołlet·

młodzież

~

wniosku powo;łrwali się

~

r~ ;;jedynki;' która pod hasłami konserwa
:>~wnemi pmcuje dła leWlicy; a pod baslem
'~ej Polski"· przygotowuje grunt
,dla odśl'lOdkowY,Ch ~n mnOOjszości nar,o

Jest ~' oczywistą, .~ ?Je

istniały

uy. prezez ministrów p. Bartel pubiiC1'.illie ~~
im zniesienie wszelkich ogranicz.eń.

~ ~ów
prezydenta ~ · ~az,yą: Y{.. Kaliszu, aby: starn~ rorzs.y}ać t<ilWarl:
"~tXr jest.' więc dosk~ym przykładem ~ ~~~ Mtaw~ noz~~ atakować p.Cl!II.l:O-

~.

Wni~,*, lii

&w,ych

OOec.nym sejmie, wbrew posłom narodo~ . ,
głOść ,vLli.oaku żydowski~go "o :&niesienie wa_kkQa

n.,vpb •.;

.

Zlfll:SIENlB

na. PKlsłowia żydowscy w poprzednlob "~
czyli o zniesienie tego zakaw. Nie znajdowali.·'

~podarc.z,y,ch Da

.

eśOnych" ~~
~'PoWd

JIŁ ~ WY" -

l'lnStała pra:yjęta,. Posłowie żYdowscy w YIIi~;

tego -:-

......

OD

si~ ~o ~ dOD:r2e "dzlWki dużemu ~ooumię ,. ogr~CZJeń żydQwskich, ~óre

;_ ..~.~'OŚci,: a.tmjProstszą i ~twiejSzą terenie Poouaiiskiego i Pomorza. Zorgan1zo.wany ~
i(lrogą do
będzie wybór prezydenta,
zielIhiacth· ~ch ~ski stan mieszoza.ński bro:,...'- tnającego
pm~nieogr&niczoną
władzę., któ
.
.
. rYby zechciał 'ÓW' program J3taOO"\v zjedno:: · ni się ~~em ż.~<l.o"vskim~ żY,:dz.i jednak
~

ATAK

PRZEZ ZIE:MlE 00 WL.AllZY. \

Z)-oo1VBkli "Nasz Przegląd:' tłonosi: ,.0 zam-

teres<łwam!U młodrLle.ży

i j li.

II

żydQw- :;t.aoh, ale :tłl'z-yrVliąz.ują ~i wielkie ~ do ~
~~ wplywY$ jas~.a Pierui. ~&i oowie:m w m~ ~

zd.Oibrli

kle ~u Wmtejszes:o.~,

wWkie

~e ~.'w p<:JiudI1iowej Rosji na ko!onitLację

p.o- ()g~ w· l'. 1800 F.zez rabina ~ I!l*
7..Y..- posiadanie zJem.i chcą alobrć pełnię ~1" \'t

dIo~ .•W·Poł'8Ce !Ii ostatnkID czasach PJ.-.z.y~uścili p.rogramie t,11ID oz,;y"tamy: ~<*&dlość ziemi-~
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ . . . . . e~ s~ o zdobycie polskiej
zif;mi. - tw<>rzyla wpływy i v.~ę. W .iIni~ ro\VllOŚlcl ~.
..
.
· Rok temu ~ się od l'.ządu, aby uiliielH im z 'my <mieli1i wieJ.k.ie majątki. -Część mew.t ~
~

.

-

/

~i afme.rykańskiej klIka

miljollów z.ł.otyCh na.

rorganioowo:D.ieoorodków rohiiczych . na

.' BDlKOTOWANIE WSPÓPRACOWNL:
,
KDW,,8ZA~CA." Ni· WOJSKU"
~~'~ .dwutygodnik poświęcony
sprawom obrony państw-a; omawia w ostat~
mm. zesz.~ st.osunek wojskowych ~y~
łtAv k;iero.wniczych do tegoż pisma.
.Nie wydano żadnego zakazu piS&Dia
~
"Szańca" .i ~ego prenumero·wania. lł!łe
~pół~aoownicy: "Szańca", będący oficera-:
(mi zawodowy:n1li, posili ,.;na wygnanie" do da
]ekich od stolicy gaxnizonów. Bywały śledz~
twa dla wykrycia wE"pó!pracowników. Od oH
:cerow, któxzy podpisywali swoje artykuły o
.~ci. ściSle fachowej i znaczeniu ogólnem,
~~ słowa h'OIllOru, że zerwą wszelkie sto::

i.-mli

7)

~"o

Jtimo to

,;Szaniec'~ p.rzetrzymał
cały
rot: i trwa nadal 00. swem stanowisku, gdyż

'is.tn.ieiNe .. niezależnego czasopisma wojskowe
:go, poSwięc<meg6 spra.wie obrony granic,
'J~~mem.

~ na'by{5 proszki naszego wy

robn przy' kupnie takowych '\vyra
ahentować i żądać tylko
ORYGINALNYCIl proszkó~ z
~'I ~~h od lat tr~

zme

Polesiu.

pOJĄ któ.Ny

tak .bardzo

tegO

p.ragn.ą"

długiJ bęWł obdł~ni pr.zee nasz

8.

~y
Ił

w:/"Y.ak.. Naa.ze

· 2y&1 kazltał~. wielką ilość mJOOzieiJy na rolników~' pitaJ:y Zirobią nas panami liemi".
tJtarają się :przy paił'lOO1acjd kupować
ziemię. Nie i
Ży$j :l.d.obyli z:iemi~ ~
Illli:e-,

OTWARTĄ ZOSTAJE w

binrii

WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE.

"Sanacyjne współdziałanie polsk():::ży~
Czy Polska mogła marzyć j~
dowskie wydaje coraZ to nowe owoce.
dawno o tern, że choć na jednym
",Minister oświaty - donosi sjonistycz przodować będzie ,iwśród wszystkich
ny "Nowy' Dziennik''', - podpisał nominację Europy"? Dzięki Hsanacjr' niedośc\głe
.prof. <L:ra Meira Balaband dla docenta Uni~ marzenie stało się ciałem.
wersytetu Wars.za,vskiego dla historji i litera
vVarto z drugiej strony zanotowa~·
tury żydowskiej, ze szczególnem uwzglę~ na tle dość szerok~ego niezadowolenia
dnieniem hist6rji żydów w Polsce-Katedra rza optymizm kół żydowskich, które
historji i literatury żydowskiej będzie należa:: piej się czują w naszym kraju. To.
la do wydziału hun1anistycznego.
"przywiązanie zydów do Polski te
Przez stworzenie katedry dla historji ty nld obecn~ sytuacją żydostwa w
żydowskiej na Uniwersytecie vVarszawskim, poIskiem i slo\va uznanhl dla Doslliru.e
przoduje Polska wśród wszystkich państw E~ cyjnych" najlepiej ch.arakteryzują
mopy. Jest to pierwsza tego rodzaju .katedra . tyczny, stosowany przez ł.czyuniki
w całei Europie".
dajne" wobec żydó"\v.
Op~nja polska musi zdać sobie
iż jesteśmy 'w nowym okresie polskie'
stwowej polityki narodowościo\\~ej.
H
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V~Nor~'eg}llSzv ecji .tł . . ,lwitaja razbitkówgłuęp,
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>-<milczenie'm'>~,lub
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ob,elgami,
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M\ls$olint za.ka~ałmaQ.if estaejl na ,ę~a~ę wla,oającyoh tło . ojÓzJzay' lo.hitków~tt:
,

O~lo27' 1iPo~ •(atei

Wrxił1Ji ,doJ,'liesięt:J,-'z ,NiJ:wl~ ,g,(m,,~al
N<>.b!łe i jego tQwarzyszt) udali ~i~w. pąd~ói:

do' ojczyzny wczor,aj ~ie(}Z9reIn.Na pół gD~
dziny przed ~ąęj$~ielllPQciągu wagon sp ecj al
ny przeznaqzol1Y dlageneralazQstał~' postav
wiony D:apr~~ciwkQ "Citta di Mllano"i z
pa,l'ow'ca r~uc9J19p01.ll0st do wagonu: W ten
~posób członko:wie zalpgi "ItaIji" byli od.:
grodzeni ·odtłulIlu. Gecdoni szedł o kulach
i.miał ·obandaz.owaną ,rękę. Po~ostali człónko~
wie, ekspedycji, .D.iewyłączając g,ellerałaNo~
bile, mieli.
dobry
Cz.y Mariano
dość,

i+'

,

"I\'

.-

i

1.'6w jitk S~p.1?ii j~i91ow:urzysz, którzy iyw~zyt~ 7;7 IJipc~" (ą.wl
eem,pozóstawiaj~w:lo'dowym grobie swego
towąrzysza,ll~zQ.~ą~Q ,Bpwedzkiego M~gree:;:
na zabierając m:1-l;~,~~tataią, żywność i c~
plą odzież.Crreę~y"/:'\Vidzieć bohaterów, kt6;

wygląd.

Na skutęk ,za.rządzenią 'Mu~oliniegc
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bliskich. cierpień$przedają w drodze telegra
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świa
nych· Z chwilą gdy pociąg ruszył wda1s·zą
drogę zebrani na dworcu wydali kilkakrot~
Pół mjljona' Judzi przyg~ądało się barbarzyńslrim,zapaSOD.L.
nie okrzyk nacz~ść szw'edzkich
lott1. ków,
Nowy ·Jork 28.;.7
N.6smej plr'zechodzi jfUzd'O Obrony ·1 .0000yirnuje
biorących udział '.~yekspedycji ,ratunkowej.
Walka o m.isfrz,ostwo ś.wuat u wagi ciężkiej
.d pr~eciwnika silu.v cios ~, lewe oJko. RaiudaTunPubliczność 'szwedzka okazała
wiele taktu
zakońclZyłla .sIę,
jak płv.sszed:inj~ przewidywan-u.
!eya.
odnosząc się z' żadnym \vrog~m
gestem zwycięstlvem dCI'ly-chcIZ,as'OWego· mi3trz.a Tunneya
w. !:}4~j rundzie Tunney zasypuje ~
pod adresem Włochów~
.
iJrzez 'kn{)ćk out.
., \\ aTz i glloiWę Heeneya ci~emi uderzeniami•
. Natomiast prasa :;zwedzka jestmniej
oglosi:t Tunneya
ruudizie
Heeneyowi płynie krew ,z lWISa i us~J. po<:l,!bi
~Wyc.ię.zeą" gdyż 'v.. obe-c '\vielkiee;o osłabienia Heeh..
oględna. Jedno Ż pism na n1arginesier:rzej.a
C w ósmej rUil1dzje oko jest silnie napW>hni~e;
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Obu w·ehod,z.ącymn:a ring :zapaśnikom lrzą- dabse.ym punKtem przeciwnika i kieruje, swoje
ścil swych podwładnych i to\varzyszy
aby JJZJO.no gorą.cą owarję, któr~, zmienHa -ię w praw- "ęści na nie, aż wreszcie utderzył tak poit.fJŻHliel że
sie uratować n~e'baciąc co się$ z 11l'mi sta:;: cliZli~ą· burzę .enlm:jastyC',znych okrzyków w chwili, )(}\voduje ranę, z której płyn~a Otbf,ięie krew,zal$-ni~ nie zapominając jednako z.ab~a~1u ~wego kiedy zj~wiłsię D,y"ymist.~z ŚWlat.a..JBmpsey. Prz~ wa Heeneyowi twarz. Rundę z.dlObywa ~,
ulubionego pieska.. ChCemy wldzlecbohate:;: bieg 'walki był l1n.stępują.cy:
-ak równieź i d!zdesi>ąt4.
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SiódDU!. y·un.de, Dr~.wa.nO H~~wi. kt.6r.v

SUWlST"i ,ZDE.JittlJ4 JlAShJ'f,.
...\tJ'~~"'''i :"i~1

SUJ-je
~ ..

- <-

społeczeńst\vo

~~~- _ •
~ ~-1 (aw)
~ ~wa ~ego UJda;:: ~
..........

_ r

~ ...~~~ -~ '~ Osta~ w tę
.-~;~, ~a ~ją,ca szerokię ma"~>~"do' ~ ~w i prod~tóW.

Wbi~

~

~~

litewskie.

ilm~dł

50.

dOmaga &ię {Ba...
icj W&tr:z~'-aowc:uu
mięsu niemieckiego {)raz
,twareia 'ł up.r~włlejQWQ41ia wwozu mięsa z ~lskl.
'«Polski. Odezwa

Wilroń!cu }Oezwa dQmaga się U\l'wania rokowań I.1tew~fii.elmi~,h.

nl~

)"~__""""""••""RR""""""""!""""""""".-"""

•

Jewołłlejęw
h, Kanadzie, Stana0h
Z·
onych t Afryt-e.

,KOS&wa plZJgotOW*
:'~':~.
,

~

,

r:

I

~a

d~ t"t1;w~}i

Z7-7 '(ate)

~'·~_żę· ~c ~

~,.~u Jii-ej

mi~ynarodówki poświęcone
~~' '~ ,~~j w domini2lCh a~l
!)!kicq,,:~w4ciel komunistów ~ic~ Sil~d~l'~ oś~,.re ~~ nał'OO 1»ttd1ł..

łUti./gOoUm jest .. pGd~~w~ lU-ej ~
iDa/r~& .~,~ "pr;zaći'\Vk'O' ~~.

I

'Dehpt

~tów

Pr1.yw6dlea koOT&Z~tawłlcdel mu-

~iskiQb

l'Zyn6rw

amer~cl1

UlIperj~
.P~ l

~w

Ina~i

wrzin,.o.żeILia

ao1reji

~~., ,Sj,ę

,w rem

poffiudniow'O

~~

a

fłn· ~

~~ti ~aj4' .'byt'

~~~'~.~:o

-,

~ur~'

.;.

stOipillió-

,Tiaiil ~in ~ł

w.-"~~~~ ~lpod

pICU

ą \\"S'~~ mte.l"'NełlOję m~w
:.lEzezEL'NOśó i

:kiole~ nie~

ludnoŚ{!ią hmdulS

1ud~i& ~tańska.

ru· Z

~dem

BRAI{ ODPOWmDZIA.LN0801
Berlin Z1~7{t.el. w1-)
poJ.s.ki VI MQSk'\Yle z niiron~uje" VQl'warts'·
moe-

. ji mow-y

jewski~

Bucluhr-ina

wykrętne~' następujlllCY SI i OSób:
TIDudno c-dgadnąć, Jak wj'-p<ilidnie oopowl~di M.Q.a..
. kw'Y: KomUlIlistyczna między;nat~~ :nie ma
ffi-0tody

J

l\'!Sp6mego z rządem so\-iieckim. Bucllarin
członkiem rządu

~odo-wkj,

1200

lfuKhi

,hran

urzędnikiem

przewodJli.czą;cym

tylko

,-d!hie~

amt

az.em.

'ni,c to

się :mówi

prezyd)'um

mi~

.na kongresie

mię..

nie o,bcłl~

nie ma on

n.ie

oowiec..

rząd

w.dI1t!gÓ' 'wpływu

'nu

sowiedą
prflebi~

:kioIDg:resu. R~ polską mógł z gółry być przY.

{~j opruOOił<i llpo' Ż'Olnieny, ameryk~JI. :owwany na tego .rodzajU ~~ź. A mote też
(IIW~ sił{!!ffif· St8IDlU W .C~ach gen. Du.f.- nota -~testocyj.!Ia m~mo to . Została pmez 1'74d pol
ter z.afmierm 2lIńn:ieJszyćc,y<frę wojsk na t~
gJą Wl'ęc,zona (Hattego, 2.e
~ ten zdecytlmvltł stę
hińskiem do 1500 IlJ.dZli. '

zlłl'Y'kłego spooolm <ldiróżniania prz~z.
:.mYfIla~ ·kon:mIiistycznej od

IiiI.IlIi_ _ _ _ _ _ _IIIIIIIIIII_ _ _ _I!Ii2I),

tym razem nie

Sowiety :mi~
rZl\du ELOIWieckiego

UttrlaĆ".

•

przY!U1 łatając
syaa
(aw)
wraz ze swym lo-letnimsynkiem.
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~15 NiebOl'ówr w siedem miu1,'lt potęm w l~U1Y odniosł~ ~§l(pasaierów: Wacław" K~
pobli2U . ~tacji Bob1'9WAW wpAdł Dtl~ąS tyńikizPt~ka;}ł#On,iQnZale$ińśkJ z ",Go
iOWt\fOWY Nr, 4 8 6 . "
soyp.iną i :~Q~~~.>~ro,sz Łowicza. ' .
,
parow~
,O.gódi.'3;~K5·'~ą·~.ejsce katastrofy pr~y
cow, tr~ask ~ruchotanyoh wagQnQ\v i b~ęk byłp~iąg ,ratąnk()WYz leikarzami i perso~
potłuczQnych ~yb, W wagori~Qh
słychać 'nelem, techJ:lic~nYln. ';'Ę.annych 'po , udzieleniu
byto jęki rannych.
,
..
'pomocy' przewdez1orio do
szpitali w Ski~r~

..

Rozle~ł &i~ huk miażdzonycn

Skutki zderzenia były straszne.
Oba niewicach 'i ŁoWiczuparowozy uległy zgnieceniu tendrów i' uszko
Przyczyną katastrofy bylo przejecha:::
~niu przewodów- 3 wagony pociąguoSQbo nie sygnału przez pociąg
towarowy kiolo
. wego i brankard zostały. rozbite.
Bobrownik:. Przerwa, w ruchu trwała do
W pociągu towarowym doznały uszko godziny B-ej rano.

"
Berlin 27lipea;(ateJ .
Zaare~zto\VanQ tu pierwszego sekret.
r~a prywatnelo ~arlego, ,miIj~nera . HWgQił.
na, Stinnesa pod zarzutem wńelkich nad."
tyĆ na szkodę Skarbu Państwa- Aresztow', nie 'to wywołałQ· wielkie wrażenie w
.~
finansowych.

DAR SKROMNY -- LECZ DOBRY
PRZYKŁAD.

'Warszawa· 2:l lIpca (aw)
Ambasador La Roche złóżył z' okazjl
święta narodowego
Francji 14 lipca na ręce
komendanta Policji Państwowej pułk. J.,
grym~Maleszewskiego kwotę zł. 300
rzecz
wdów i, sierot. po poległych, policjantach.
"

na,

RYZYKOWNY ZAWóD•
Stanisławów

Nocy 00. do

ł ·lł .lat i··lllie~ie[y

la

komunistYCZDtlj, szmaty.

#

T

F

ł*'i

j-': 8"5

ił iDrlkrasno.arm'iBjCJ~

Koncentraer~ o'beyob, woj.sk Bad granicą Polski
WilnoZllipca.
Od kilku dni odbywa się ,na pograru.~
czu polsko-litewskiem koncentracja sił
li~
tewśkich. M. in,. litwini koncentrują calą, swo
ją flotę PoWietrzną' oraz . wsz'ystkie, czołgi
wOliCie.
Na linjach koleJowych, prowadzących

ze wschodu ku zachodnim granicom Rosj~,
daje'się zauważyć cd tygódnia
znaczny
ruch pociągów wojskowych·
,
Władze tłumaczą, ~e! to' przesuwanie
oddziałówwojskq~y~h'jest związane z ma:::
newrami armji czerwonej.

ugodJzala wlaanywatc<za,

k!Jadąc81O' Ul'upem

Kino Dom Lull.w.
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ul~Ba la ui,iłią~ie'.'

Potętny dramat; W roHgló\:.l\el:o.slynnzartr-łk

"E'afae .Harr ~erstefn.

. ' < ••

"',

Ceny miŁ)Sc: W 4nl podw6z6dnle, na wu"atkiesil
anse zaś w t!ohote, n iedsielę i 'wh:taod 'g. ".3 p. e
I mie1sce 75 gr., II mh jsc:e 40 g:,~ ,IUim.iels~e.JO ł"

I

W sobot~, nle d zjelę i iwięta od godz. a po pop
mie1sce 90 gr., II miejsce tO gr. lU m1t~lsc8 40

j

_tl

ÓCtł
TRAUG·UTiA 5 TEL. 1-73
godz. przyj: 1-2, 5-7.
..ml....; .____............... .
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Zachęty

:NE w Lodzi
,z O S

T A II Ą

j

AGR.

(lQdzJnarodoLV4)ula~ I~t.i stJOBi
"SEL,K'IE STEEPLE CHA

POCZĄTE~ o GODZ. 3 P9 poł.

na

J. LEY E-RG

Tor vi Rudzie PabjanlckIej.
w Niedziel~ dnia 29 łipea l. b.. R: O;,~E R A ilE'

A·Ł óDZ.

wtargna,ć

CH OROBY SKORY i WENERY,CZNE

Ol

IEL

usiłował

Ur.. med.

ROZSZARPANY PRZEZ GRĄNĄT.
Nowy Targ 27'lipca' (aw)
We wsi Pieriiążkowice U~~letni mieś~~·
lCaniec tej wsi zn~laZl porzuconą 'kulę armat
nią. Przy rozkręcaniu. jej nastąpiła eksplozja
która rozszarpa~a lekkomyślnego wyrostka~

Towarzystwo

27-7 (aw)

HołOsku

miejscu.

27 lipca (aw) ,
,tywy wyroKu stwierdzają podburzanie przez
N"yrektor wydawnictwa komunistyczne skazanego 'żołnier~ 'do buntu' drogą rOZSiZe:
go "Humanite" skazany został przez sąd dm rzania odpoW:LecIndch~"publikacji .oraz prop~
',
giej instancji na 14 lat i 10 miesię~ywięzie , gandę anarchistyczną·,
ma i zapłacenie. 14 tys. frank .. grży'wny.. Mo
Paryż

plebanjri

w

pow. Tl,JiI"oo
pI'IZeizokno jakiś . o~k Znajdują.cy się w plebanji ks. N. strzę1ił'
napostrach 'z d)uooltówki tak llIie~ęśliwie, i.ż ku~izailskim

SkaZhł s~{d fran~nsl{lredaktorĄ

NĄDUŻYCIĄr:~;

ZA

wagony· rozbite, 2",gony i 2 parowoz)';\
Wars~Jł,W& Z'ilipC'łt

•

'"AGR.

śmierci

'Talemnica
: ' Gdy po

Paryżu rozeszła się wiadomość

"pdobro:wolneJ śmierci,

czarującej

Jenny

)G~r, ~j ~ najładniejszych 'gwiazd b
"~eto:w~ch, ~to 'snuć wszystkie możliwe
.,domy'$ł:y';'oo. tema.t jej samobójstwa. Dzien~
tJiiki P.sal~ Q m~holji 'i zawodach sercQ::
~/'/.,

••••• H . . . . . . . . . . . . . . . . . .II.

Humor.
Pairń: Dl~, ~z,ucil.a

ptruni ootatm'e swo-

:(ę mie,j8ce~

l.

~: :P(oa:hiew~ pic ~am.

m.f:Ć

~.

PO BOKU SZKOLN'YII.
()jrc{reIc: ~ :przeparliłeśl ~e"
Syn.: ,'1'.0 prole.<roll" wIDien, O!łl oię uwz;łął

. !Il!Die.

Ww.oib!r:aź SO!bie~ zadał mi

;ro

na

same pYltanie .co

~,~~

'I.~_

'f
.•

. . . . . . . . _.-\

:wBPOMNmNm.

Js..o

~:~

~~~~ ~

y.L

A

lIliO'jelm ~

.:~

\L ~

,~ byt trwOOm ~yja.Icielem1.

~~t~J~, ałę iWi

C!mBie f9I'y. ~ ~'~

wyjbi1

.~'~~

.-...

'~.AL

~~

":~~o"J:,,II:ja.mana ~ ~ ~<tt, cb1ł@

UJ' ~ mattyj
-

K~

.(lMe.pc.ZyJkJa;

(Ozy dlZlierwez;ynkę t

'~dtÓe,~ynkę,

":~"~~'!!
.

"

.

~~

j';-i

'f'~

~ sam W1iIdDGtem,

•

:)(ój ~ jest bardvJo
'Ątłko~J zaraZ musi to mieć.
l

-

r l

;"...;

~.

,~ę ~ mój.d!rogli, ~aj

.

.~~~

go z

Co
~
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rł

wych. Inne znowu wym;ieniały nazwisko ak::. Loewensteln. W calvm Berlinie, tylko kilka
osób wiedziało, 'że lmansista belgijski, p.rzyll'
tora HarryPii'Cera. Ale była to
pomyłka.
był
cele~ zakupna \\ielkiej
ilości akcyj na.
Harry, Pilce! doskonały tancerz i partner Jen
ny Golder VI licznych rewjach,nie był jeds giełdzie oorlińskiej .
Loewenstein należał do mężczyzn, któnak człowiekieu:;t, który mógłby na dłUŻ8Zl:
rzy stawiają bardzo wielkie wymagania. Ale
czas przywiązal do siebie t~.k inteligentną i
:wY.kształCOiną .kobietę· \Vprawdzie otaczała lenny Golder, władająca siedmioma języka
go slawa.,iż był'niegdyś przyjacielem pięk~ tąi; pelna prawdziwie francuskiego dowcipu,
nej Gaby Deslys~ która mu zostawiła jako n\e, zawiodła w niczem jego nadziei. Do CO;:
spadek wspaniały pałac, ofiarowany jej nie:: dzjennych kQSZÓW orchidei dołączały się co;:
gdyś przez króla Manuel:], portugalskiego. A-;:: raz kosztowniejsze upominki. Była to na r~
la ~>k już wspQ!-niualiśmy Harry Pilcer, był zie przyjaźń, którą ciągłe rozs ~ania cz}"Uiły'
coraz bardziej interesującą- Jenny Golder mu
dl, Jenny Gotder tylko dobrym kOlegąsiała "\Vl'ócić do Paryża, Loewenstein wyje"
:\Viększe miejsce w jej życiu zają.ł śwlie
tny; francus.JrO:V\f1oski p.~osenkarz i humory:: chał do Brl1kseli, potem doLond~ynu i Amery;
sm, Spadirró:POzna.ł ją gdy rozpooz:ynala ki znalazł zu'\vsre kilka godzin w tygodn.iu:r
swoją kar~ę,;,,~o nikomu n1e2lnana tancer~ k.tóre mógł spędzić w towanystwie pięknej
G
ka i na p~W ;rzut oka stwierdził, że czar~ tancerki.
Nikt ~ w:iedzi!ał w jtlkJm kierunku
.nooka Jenn~teJ~iada. pierwszorzędny talent
~ gwJazdę!ć~ową. Miłość ich trwała
szybuje jego samolot z Brukseli. Również i
bardzo ,~,',ale ,pozostała po niej bardzo Jenny strzegła zazdrośnie swojej t&jemw.ey..
serdeczna: zazył6ŚĆ koleżeńska i Spadarro Tylko jedna z jej przyjaciółek, osoba w star
był j6j'ziW'S'Ze 'pomocnym w rozmaitych ko::
szym wieku, wiedziała coś o ,mytach ~
16ja.ch jej kar,lery' artystycznej.
wensteina, nie roJała jednak pojęcia, że jest
Na wi&snę roku 1927 przybyła lenny to jeden z największych potentatów ~nsor Spada.r.ro daBerlm-a z zespolemrewji ~ wych świata. .
:rysIciej ~~ej "Niech żyje kobieta""
Samobójstwo lenny Golder - jak
I tuta.j w~';tnialosię spełnić p~ twierdząOObrze poinformowane osoby - jest
~ lenny'Gołder....
niezbitym dowodem, iż Loewenstein nie ŻY
Na P~ przedstawien{iu' xewji je. Wohec głębokiego uczucia, jakie łączyło
siedział w najbliżsZej lożyczł-owiek olbrz~
Leowensteina i lenny Golder, tych dwoje
miego' wzrostu, który ani na chwilę Dtie spns niepospolitych lud2ii, artystka musiała w j~
szczał oczu z czarującej artystki- Następn~
kiś spos6b otrzymać niezawodny znak jego
go wieczoru' byl "'znowu. W dwa dni potem, śmierci. Wobec tego zrezygnowala. z życia.,
gdy. artyStka śpiewala SW'Oją popisową pk# które bez oniego ntie przedstawiałQ CIa. niej
o

senkę, otrzymała olbrzymi kosz <>.'t'Chidei, do
"którego przytwtierdrony byl bidJet: ,;Baron

Loewenstein '- Bru:ksela'f~
Ani Jenny Golder, ani nikt z ca!ego ze
, spolu nie miał' pojęcia, kim był ten. baron

żadnej wartości-

Kobieta ta. była za życia czarującym
motylem. Jej śmierć wykazała, że tęczowa
barwa skrzydeł ukrywała jednak serce oolne
głębokiego uczucia.

}lani WtftsOn:mogła

.sOibi e I!O-'[.woił.~ . Ba to~
jjy ~eć :na' P,l!aży. Z :robótką, W ręk~ - a dziS{'i
'~' ~,~ jedIną, a. drugą ~rawą na
.~~! ~ _
~ie .<)Świ-ad.ll-~Y:fa
mężow!, 1łb
~1 je ~ :z..wiedzJ.ć o..1Gv1ie~. ale jej sa-

.mej' jest

'Jpe.

~ dobrlze

.tow~ze.Qje.

na pt.aty,

mu w leg.)

~. mógł jłl: ~e
Wł!drlJ\vlt.a:,,~

p'oże·

~ ~ '~ uśni~ zdRj~ f!łithil?

iOl!k<)uale a[lra
~i2 rt; ~~ ~ jednym .:o.r6ł f..,ttm. jako; ~ n~og1o go ~
~j
ch;Y'Ui iDteIr'erowalĆ ".:.. była wH,ska Pilrame,
~j<Luj.ą, '.a się

po d:rugiej stroDIe n::a.k·ł dokąd mp~

~ się h:till óootae z łs!QN ~.a','~

prO!.L_Ul.

kurs ują.

~~ :regr~nie w kierlJ~ St.. Mało.
WIDlE<m zaibrał J; SG.l•.tt na!8trs~·eso

$:yoka, po

~.

~W,*y W domu 00 &;.a:.i :ł ~hvuC't: roł('ds!y~h
. :dbiłopcórw~ ~ ~ że. ~ą id! w nię~j' ,~)WSpan!iaiłe wyprav;y.
ł
Wy ~~
był jtu$ "vV P'atamc i f.paeerc.
~ po ~~ tak jIaik' lngiś w firnie. Ale
•
~ 1r.całe ~ do zlo.~"'.ut. ,~ wizyty :vwme

~~ ....... ~ m~;;, w cbwiti ohJo:neJ.
~ł

~ ~ zamiare,.m.

~' :e~

'* .. ~

b~,ni" terenu. Syć
tJu n:u t'ieka\'\'egu
"j&

eatynkt ~ la1il ~ te. W!"i~,t l~o ,"lł.

~.n.:e

dumny :ze

tlW~O

o,ltca j". jeg!O zawodu, o który::u oprałl'.}\\-ał już nie

s.twoł".z..r\ r~~
~Blurn

w a&1role m~.D'tsięga!o/- iż ~ie
detektywem., gd~ ~:G~le} ..• kroc~ł:z.

powagą ~r.zw

Otjciec

itlgO

boiklu

dyrek~a..

nie zJblirża się do ~Ntlł z więk.~zą ~oź-

•

$

oości~ 4~~Wllson pO!Wiedizi~ł
,.,jest

to

a '00 jllit

Dkiw!l się tylko, te

c.t~ kttóremu
~jsfarozylło

CZ!tow.teka, by

dla

mu ~l·zedtem.

ił

Cihdtall)-r si~ ł.!rzyJr~ć"

--

teg98t:ryw~o

ruLdego

nabl'!&ł ~a, te W\y'CiOOfika i! fi

ma na oo1!u niety;lko

~yjemne

spędzenie

o:aasul

Ale Wll"3Ott szedł naprzód śmia!{; .i pewn&.a, Q.~~ki
~ IZbU'tyl się do wili

na jdte sto kroków ." i
miał pr?;1d sobąoiW8lrty Widok zarówno na .Dramę

dz~

na.

fi

Z k:omina ~ dym,'

okna w~

:-werandę Od strony ~ł

były otwarte

:zamiefw;kana.,.
~ ~

"o

•
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Je Itaiant Bu~nnalładłelta

enstei a.

nkiera L e

łki

przy jaci

-- i cala posiadJlOOć miaJa \\oyglatJ, jasny

w

i śi\VIi~

świetle SIDnec:znem.

S;iedlzjeli tak z kw~. Młody WUson za...
gdy:t wr.Wi wyS1& jakaś '"

CIZa) s.i~ jui; kręcić!
śrecIJWun

v.-ieku -

cdległOŚć -

i

~nąwsz.y

udała się

ieb, na dość bliską
w kierw)ku m.tasta.. to pani

~ulpepper. Wildzieli, jak odw~ się p..~

przez

rortkę og.rodDwą -

i r.a.nim

zamieniła

.ltilka

słów z, k.im.ś, znajdlUjąeym się Vt-e\\~Z d'oI:nu"

ZnoWIU przez jakiś cwas paooiW.a.ło milcz_e..
Wkrótce jed.nak 'V~ UBłyB«ał ~ieś, ropelnie
bUsko, terkot moto.ru i spojna.wSf.'Y na 1n<>l'%C dostrzegł p~.ą koło ~ br~ gu motorówkę.
"Czy

Qrla

tu

wylą,ó.uje,

)<~'l,

~

eił:OOpiee.

Mororówu su~ nie f.wnlniajt'\!C se~
d'01 ujścia rzoozki,. p.J'yną.cej :pa ~J 8~
):2łe. Dotpiecr o Wlbedy pooi.ągną.l swego syna del .kat..
wili. \V lem miejsrt1 zniknęła im :li o bU. ~ k.U.t
nie w cień łódJki. zaciągniętej na piasek - i iYf'-"Y- ka c-hvtU ';eszeze sł'f'chać !.'ylo terkot Plotaru. ale
kucnął pod jej OSl<.D.ąo patrzą.o OOowie' przed s~bie. , potem f to tn ustało. Po jaltimś or.asie uk~i~ sit
mł<.da kobieta! kUra zwinny:n ru.cheuu
sit
n Tatusi\4 CllegOż ty tBiUl
"'Wy\p&tlr'Ujeaz?" za
(nil. p.arapat okna i U1II!k~ła w m!eszkan.tu..
~ jIak i

pyt&ł

na

ście~ pww~ą

n.a..i

Ill()-

t

C1hłopioo.

wN'UJ

nKtóA tIC

'W,ism sam, R~llł Ch~ałh~ poprOSiDu.

~iegywa.ć

iBlŻ

tt'Qeht. co

W&;ys;tko

~~ '1uc~je~"§

",'Bk-a&ywałc

nłl

tO:t te willa była

jest.1'·1

zapytał

Ji'}.()IV/U

c~

~t!S~ Clllp~pper\ Tak si~ nWł;W~ cłtlo~
Cf.y Ol to eo4 ~wnił
'

~

[O.. o.

Ll

mea
jąstp$dnki?
. "w"

.'~~iśmie f~boWeul

,:>:&:Kpo.rt-Or~j-

~tIO'n' ZlHljdt:j{' pe\Vne oświetleniepoglą.e~ów ąier
gos.p.OOal'w"y!&h .nJiemie.Clkii",h na rozwój' ) u~~~to ..
waudtr si~ lAruiklyoo rbe<mię, stosunkĆ\-Yhandlowy. h

~lsko - nieJnlliookicll.

J

Autor; ro.zW~ją{!· ~1iWlOłŚCi .ekspa'nsji' ~spo
diairczej na Wl!lObćd lIWy1l".ą~a na.dJzieję,że· traktat han
'd.1c>Wy /z. Polską
najibilH;seych .jw. miesiącaoo. dloj
~ do skutk~ lZIaś dJoo:lli.o,słOŚć iiegv fa.kltu w całej,

,L1lelltu Otra;z~wgł~aniezaJ~iczki w rade
\vysyłkitowarów,za.~~,'.~!,'
."
Wlroł1C:tl .. ,~{)/~l~~~;~ę. na odnośne, PI'tePi$y
;..v::sprawie,yUJdlZi~iaaJira ••~·;na wjaJW ltQ Po-lakd,.za

leca za.si~aJ1i~ ,~i:I.lj~\, ~łian;Q;lOWYl' 'h polskicll QlL'az

.•
'

~"j,.ic

~,,~,,--

. . Qg61nJy!J.l1 apel0Dl. uVr24y1II1an/ia, ~ysŁu i han-

dlu nięm1ec·k:1ego

W ,}pogotQiWiU b-ojO'W"em",na wY-:~ek :ppd!P'isani~ tmikta1:;u,
sposób :uaWi~ania 1

utmymaaua Sltosunków handlowych i to w tym kiie1.'m1ku, by pr.zemysł ')raz -ti:rmy eksportowe N~'.emiec
k-~ :nBIw~ywa1y kiollltakt
z pl"!zedstaw;LcielaIrlii w
J?QIlsc.e"w.ył~rmie l)!Ę\Q"ooowQ-ści niemieokiej%1iad.łej

PJJIz.atem' wyu:'a,t.,o.ne jest .7JdaD.ie i przek-()~
IOO-ntie.. ~oo towaą:y lliię]nieekie, jako' w P>oł~ce lWlia.,

;W ~1sce.·

~

i

pooiardla~e

11b~.

:z.najdJują

li ~

WU:cJ.tn.Y,

f51I'unIt" Jiłldro ję0yk, m:aj~y mieć mS\tJos()Witfue w
kOirespollldmlcji b.all:lldIlowej, wyroJenia 8IUtol' 'W.s}ącz;
n!ile ~ ni~edk,ij. d1iamat.~ 'Jał!.l .pl'Ji'Ą;)IagaudQwe
go i kaitalogów - język nienu.!'łq ',}'os~lskli. Fozatem z,najdJUijetllllY krytykę W~!IJY'y·~ł..~ji ,~eł
ztem •
że polsik!ile Slfery hand:low.e~ j a'!:o takie;
lłle '~nają
racjonalnoom i pIl"aktY.cmJ.ości tejżewa1~cjil W.
2JWiąaklu :z:.e spJ'iaw:ą kredytlu, , autor' ~. , ~
~wość <marli opieranie się wy~e na.•.·i 1l!folr-

'~h I(r~~tawjJc~li ~,~ze~~~~L ~..
iWoo.ei' lltiemi'eCikli:ej. Piz~wsWyśtkłierń .' pm.~
'~ę pl'lZ.ed speoJy;t~ apodlkreś1a.ją,e ,.~

~ądłz~~;Qlbrotowego,

pOO\lli08i
a,

38)'

je

proSZę .. Jeśli

nie,

jego

o.

1

{

,.

.7

~!IIIDIII!!I1 il'll.P .tr·

jeSt moim bratem

powt6rZyłZłotawR>sy.

li 25.

ił. Sle le,

e.,

(JRlił1~~J.A.RCZĄRSKĄNA T~RGĄCH WSCHODNICH, ~
,Wramach:''tBiTargów Wschodnich' drob!u" produkcja rocma jaj w Polsce wytto!
z(}r~amzówana'hęd'J~o'raz piel'Wszy" jako si ok~o 3miljardów ~tuk, :;; czego ,pny..
osobna. i' samois~ Jbść, grupa jajczarska~ najnmiej jedna::uzeoia część idzie na ek8port~
..Celemjej ]est '. p1\)~~*da na rzecz racjonał Specjalny zatem dział ja.jczarsk na TargatW
nego 'eksportu ,'. jaj~{~biski' przez unaóCZlDliJe:: nabient. szczególnego znaczenia, tembatdziej#
nie Ustalonych w 1i~ąlu'~agraniCZlD.YlI1 rozt: jeśli się zważy :Iże w r. 1927~ym eksportow~
nic jakościowycĄt~~u~ orazsyst~mu
1łiśmy; okolo 66.000 tonn, podczas 'gdy Dan~
obtóbki~
,.,,' ,c '?\. '
d1Ąerż~cit dotyehczas pryln w 'światowym' ek
.. Eksport jjliCza.~ który \v ostatnich 8pOl'Cie' jai, doshlrezyla ich tylko roooo toon.
lata~h' 'wyk~j~' 'ła:It:~:fietny i dla . naszego Od czasu zniesienia częściówej reglaJllentoo,ii
bilansu :handlQ:w~gq.,~ korzystniejszy roz w1:9?.A roku~ eksport jaj pol~kioh ~'z
wój '. nie był;. <;1~<i~ąs'M Targach W schot1: każdym· rokiemwydatDliej.· "W···1927 r. 'wzrósł
niclinaleźyc:ie 'reprezentowany. Jajcza:1:stwo on w porowrulniu z r. 1926 o ~ proc.., w j~
pozostawałohowiem: w cieniu targu drobh róW'l1an!iu z r. 1925 o 14 proc. W ~E .r.
wego, stanowiącw·iji,m. skromną część skla sprzedatiśmy eksportowanych jaj za bli$ko
dową.TynlCZJąsęPl:P~a. uzvslmla W+T. 1927 47 mil}. z1. w złocie. W r. 1926 zaś za 74245
Pier\vsze'lniej~ .•lnl..•~~jfnkuś~ia.towYm, wek' tys., a w t. lłJl:lza97.2:l2 tys. 00 ~
spo;tcie .jaj. Jłlkkolv.ri~l hodowla drobiu znaj niemal: 'połowę całej wartQ§cl.naszego ekspOl,
duje się Ucną.s wcią#~;jeszcze na. doŚĆ uisk:imtu węgla. Lwia część ~ypadł'8.z·tego . Dl
poŻiiomie j'dopiero .• w~osta:ttlich. kiłku latach Wschodnią Małopolsk~ kt6ra ~. 6ł
•
actta·.Sd~ ·~wna·pop~aW:a.w··zracjooołizo proc. jaj~ p~,.eh··z Polsloi Da ~
'Waniu~wu kur,~łl:ł.bnodT&·~ wzglt}dtł na.
&port·

I

o co

ł

'_~

ol

'.' Zawahała aię- l?Jr~, lPy8t. pr~
.lo jej: To· dla niego! i ·podniósłszy wzrok ku
....... Z dobl'em dziełem nie na1eżyZwl~ górze, Jakhrodmawialakxótk:ą podlitw~ o
kać ~ rzekł urzędn1k; podchodząc do Zł~t(# , . pr.zebaczende, śpies~' odparła:
;włosego. -- Dlatego pośpieszyłem ~ i. wszy
~.N:ie... nie..· oCiźywi-ści~,u,nie!
siko gotowe' do' podpisu.
'. "
z'.ł . . ' "l '
'. ""
.otow osy się uspokoil.
- N~e.~ nie...
- Słusznie, bard~6 słusam.ie! - ~ . ()Źy~
.
,
.
b
M j A....,; oczywiście~- .powtórzył,
przech~zeźniaJ·Qe
wieniem potwierdził gu ernator.- os. 'uv
~
na ugości pana winem, a ja tymczasem pocL Greebę i ująwszy na stole pióro, zamaoza1
piszę ten stos dokumentów.
jew atratneooi~Ą
- Jeśli wolno, toprosilbym raczej o
- Zak.J,i;ham cię, nie sprowadzaj tu te
filiżankę kawy -rzekI urzędnik, z ukłonem go człowieka! .~ krzykl}ę~a, widząc jego ruch
zwracając się do Greeby, która.' jednak nie"
~astą.piła przykra pauza, którą przer
zauważyła ani ukłonu, ani slów,gdyż oczY, wal. urzędnik; mówiąc do Greeby:
jej jakby zab:ipnotyzo'\vane, ani na sekundę'
nie odrywały się od męża·
- Jego Ekscelencja' jest zarówno wspa.
_ Michale! - rzekła, podchodząc do nialomyś1ny, jak odważny.
niego - błagam ci~, nie podpisuj'· tego . wyro::
Wówczas Złotowłosy J przesuwając rę
ku. Tylko tynl razem spełń ~ojąproś~ę,.a ką po czole, rzekł do prezydęnta:
przysięgam ci, że nigdy już ,me 1Jędę' S1ęm:e
- Przepraszam pana, że na chwilę o~
wtwoJ·e sprawy. Ten Jeden raz uczyn,
szac
dl" . b" t dla····
dal,ę. się z żoną do sąsiedniego, pokoju. ·Za,::

ięźnlo

i"___________ __----___

______________

w.y~~ 'wgoXOO' zna.c.znąilośćhOOowaneg~ w· naszym. baju
@'1'.- eti+
A

HALL CAINE.

powanie w razie nielpfzyjęcia f,oW8J;"U p~ bn~
ra (J{I'az sp(}s6b ekspedyoji, tQ.wą.rów,.~tJaOia fet,
tUit' i obowiQjZ.ujMYOO w Polsce ~ P.iaW'"
nyOO,
weksloWYIch
i c.zękowy~
'.
,
,
.

r t

w

~i się uwyd>łlJtni z· ~W!ilą znJesiemamoiIlPPjOt}i.
ba.ndilu Zl8,8't'a.n:iezll::u~gO w &sj;i, ROZ/\\7atti1nyjest po-

stElil'osty(eineArt Lan.d!rat). W~ie omavvia ~

.mnJ~.,

,

~

v.i!lMnt!

~?

"

,:

- MówiooQ... - ~abo' odparła 'G~
- I prawdę nWwionoł kochanie· PtIilt
miętasz, co ci pisałem w6w~zas, ~. ,dr;J' .Ulu:
dj~ wyJechałem' nie potOi by wstąpić 00 szkn:
ły Jach\skiej biskupa ,Johń;a, l~ ~ spdpienia ~więtego obOwiązku~
~
- Tak -. odparła..
- Otóż ąbowiązldem o'W)'lUbyle 'prze
dewszystkiem odszukatllie maili Jazona' i P
go samego,.

- J azonaJ ....."

kr2łykn1łla.

- TakI Obowiązek ten włOżył na mnie
mój ojciec nieboszczyk, pragnąc chOć w 'czę!

ci zmazać ·waelką winę swego życia, .popeł,
nioną na żonie i synu.
Z piersi Greeby wyrwało. sU; b.Ołesne

westchnientie.
~ Zapóźno przybyłem,

bo biedna. ko-

bieta po ·dlugiem cierpieniu spoczęla nar~
cle w grobie. O synu rozpr~'wi:eści,· że

raz powrócę! ~ SkinąLua Greebę, która ze utonął, ale ja im nie wietzyłem. WpraW'~
spuszcz'Onenl1 oczyma, jak winowajczyni prze·
1.
ton uroczysty? Greebo
. . .
po d1ugi~h bezowocnyeh poszukiwaniach' gar
_ Michale mój! ja cięblagam, nle<pod~a obok niego do drugiego pokoju.
tiwośĆ moja ostygła, leci w głębi duszy' mig
• . t go w'\TrokU' Nie sprowadzaj tu tego
- KQChanie moje - począł,gdy zna::
lem przekonanie niezłomnet że lciedyś, g6
pISUJ e
.;.
.
.
.
cztowiek~.. ,. ZaklInam Clę···
leźli się sami'- nie masz pojęcia; jak mnie
spotkam w zyciu i spełnię,'co przyrzekłem
_ Dziwne! - szepnął ZlotowłosY1od~ wzrusza ta twoja obawa, dyktowana miłością
~~
ł d'
pióro ' .
dla mnie. Al~. v,.-1erzaj,.m1t. "że me'. mogę tym
_ Dla ciebie? Co to jest; lskt\d: ten
c

kria

,

•
. l
___ Bardzo natura ne

fiJąC

wm:ięs·zal się'uI

oczu.

n;ędnik • - podnrZ'lC g~hU:l~~:f!r do
które znów zaSZ Y In ą go .
.
''Sz?'':'"''
_ Gręebo, czy
moze zna

tr

razem .spełnić twego

Życzenia·

Nie znasz w

sprawie tęj jlldne!lQ ..~g6lu bardzowai;ne
go.•. Czynie słyszałaś o tem,żeów Jazon

-Och!' och! ~. jękn~a ·Greebe.
(O.

e.·DJ

-'
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.t\OZWOI"

SoOO.ta:,

Nr. 200

dnia 28 ~ 1928 rOku

KRONIKA

,----

, KALENJ)A&Z~
. . Sobota, 18 lipca -

Inocentęgo W·

TEATRY
1r.eatr Letni: - "Tak, to jest t:ód'Ź" Nr. 2::~i.
Xeatr Popułamy: - "Gejsza".
Gong: - ,.,8łomiand :wdowcy łączeiesięl~
, WIDOWISKA
Casino: - "Córka szatana".
ip}endid: "Za krew braci".
Odeon: ~ ,$andra".
. Coao: - "Zbrodnia bar. v. Weiasenbach".
Dom Ludowy: - "Żona za Vie~dze'~.
Miejski Kia· Ośw. ~a.bka'~.

"J.AlłA "JlOMlłUl ... LQIlA
(--) »Jł. It lL\M&OPIJQ
l)yr_~ł
J.ł,.

~ QllOllYGJI ~ ltO»Zl

L
m.LODU

~terłllt K~

KASA OHOąYClI
Referat Kamy
L. QIz. 1085128.

~ ~

1Kl

w.

Do
Pana (i) Wdowiaka

w

Czesława

w miejscu.

Wyjazd pa wojewody

ue

pan

w*~ J~

w dlniu wozor~

IW{~ Yl'~aw~ ~y:tb.

"'oble posady
~ częścIioweg.o

Grodrikdegv w

.~

~

#.'.

pą-wJaIOO-wy!C\h.

w~sz.a~

do

w u·rzędach
powi~S2'1enia

ł.odtLi,

ora;

. K~

Wobec . t~ ~e w'Z.Y"łt"G się Pana
(iĄ) do m'oowlooznego wSlZlC.Zenia należDlOŚci w
sumie11ł. 5 w pl!Zeci:wnyu:n bow,iem razie kwo·
ta ~ieniQaa ~.e ś:ci~n~ta ~ą egzebj14

personełJu

~y watą-

_~~

....,..~m+n.~.n.~e 8redlDie ~--~"'!J'J~.'
~ sklada.~ ~ dIo

cłDić.

lJliekJtórych

~. alutWę ad;miu,jgtrd/Cyjna"

~)

W odipowliedlzJ na rekurs Pana (ł»)· wniesiony pr.z.ooiwkQ orzeczeniu Kasy, z dnia 16
marca m. w, sprawie nJeu:utsadnJonego \~ea.wa
nła lekama.' pogQto.wi~ k.omunikujem.y~ że K0misja Rofljemeza na posj;e.dfzeniu swem w
dln.iu 9 llipca rb. po rOZipatrzeIllilu poW)7'Ższej
sprawy ~1;anc)Wiił.a prt'>8by Rana (i) Die u.WZglę

,

~

a poslla(matu-

~ w~wJika ~

w

iDię~

ul. WfzęśDi~~ Nr~

111..

~~ n,a ~ p~ w1Jię.ęJQ

Pl"Ze.oi~~ikQ

oi'lf;e1;!zeruu Kasy

I

dIWa

16

~

ca r. D. kooIliumlrujemy. że KomiSje RQzjem.cz-a
na pos~niu W \in. 9 ~ rb. po ro:ą;atl"zemu s.pra.-wy postanowiła .prośbę PQAQ uwzu1ft.

ul. Wrześnieńska Ntr. 112.

Viiaoomości bieżące.

niMI.

dmć.

KASA CBOBYCH m. LODZl
(-) Dr. E. SAMBORSKl
Dyrektor.

Wz. 195.

źeby jedna i ta sama instytucja w je
dnej i rej samej rzeczy napisała dwie wręcz
wprost od siebie odmienne rezolucje na to
trzeba tylko logiki p. p. z Kasy Chorych.
Jeżeli w ten sposób pisane są recepty
- to chyba nic dz[wn~go że śmiertelność
w ~odzi jest, tak wielką. {as)

--Ullooe·

wOje-.

~~
~
~ ~

.8.!\. -

~

oraz osób

.średp.ego

~~

.

nie'

~

:\V<l~ta.łcenia po.zo.sta.....'ia
• Lfr....ti*...

_

, :~ _:::._~'j;;~~f:1:,~'
~ gud'Y-~ ~

. Srebrne

.

.

ZAB~AJEDNEGO żOŁNIEJRZA,

RĄNI

środęzda.rzyl się

o 'gOdzinie 5::ej po
tragiczny wypadek na placu ćwi;:
~, ado.rlek ~ tow. Spiewacu.ego ,me- ozebnym na Mani.
~"J ~ bęQlzi;e VI
dQiu drbisiej$zym
Na placu tym w godzinach popołud~
sr~ 'godw. ~ z ~ sw~ Heleną z do- niowych odbywały się ćwiczenia ~ ostrymi
lDiU~
granatami 9-ej .Kompanji 31 p.Strz. Ka;::
niowskich. W 'pewnej chwili. jeden z wyrzuco
i<.'~
--..li
nych granatów zbyt wcześnie eksplodował.
P.1łIdIo11 Berle},

-wonek

~

W

~

południu

.0°

K.UH;~~ "cyjaa.

.. ~ta:n

ofiarą kra_Ieźy
; Majer Lejzer Szatan (Gdaiiska 4) ~
~ po1icję żeskradzioDo mu przędze
~ 110zf Szatanowi obiercano W~

~~

P.Oieyjne.

ŻOłnierze nie zdążyli się jeszcze tikryć.
Odłamlci granatu. ~ty naj bliżej
stoją:::
cych, którzy padli na. ziemię zalewając się
krwią. St. strzelec Maćwisik poniósł śmierć
na. ~jscu. Porucznik KacVrzycki, który w
•

. .'

~)

Już myślą

o zimIe.

mieszkania Henryka Szteinh~ra.
(Zawadzka. 29) JlIiewykryci sprawcy skradli
futro wartoś~ 1.200 zł. Winny niezapakowa
.ma, w nutalin.ie futra na zimę zameldowa.ł o
~a~ ~ję~
(bip)
. . Z mięszkania Chaima.
Zweigenboka
iSkwerowa 15) skradziono :różnych rzeczy
na sumę zł. 600. ZlO<Wi~i poszukuje policja.
<

5

O~r

.'

z

LA. OFICERA I CZTERECH żOŁNIERZY.
ostatniej chwili zbliżył się do ćwiczących ~
został kontuzjowany.
.
.
Odnieśli również rany czterej szerego
wcy. Na Manię
zjechali
przedstawiciele
władz wojsko'wych, prokuratorji i żandal'IQOł
rji. Zwłoki zabitego st. strzelca zabezpieczono na miejscu. Rannych
przewieziono do
szpitala wojskowego przy ulicy Przędza.lnie
nej. Stan ich nie budzi poważniejszych oba.w..
Na Mani znajduje się specjalna ~
sja, która przeprowadza dokładne ~d.s:roia;
mające na celu ustalenie dkoliczności i PrGf~
czyny strasznego wypadku~

J u~hmHm
n m

ODBĘDĄ' SIĘ W PIOTRKOWIE W DN.
i
SIERPNIA.
. W dniu 24 b. m. odbyło się zebranie
4) strzelanie z broni myśLiwskiej.
t..
sekcji organizacyjnej Qkręgowych zawodów
Zgłoszenia zainteresowanych organia
strzeleckich do IV N atodowych Zawodów cyj (p. w. iw. f., stowarzyszeń myśliwskich.,
Strzeleckich- Okręgowe zawody odbyć się m!l. związkó\v strzeleclcich. organizacyj ogóloo
ją w terminie 11 i 12 sierpnia r. b. w Piotr
sportnwych) przyjmowane są do dnia S sierkowie. W dniu 11 sierpnia r. b. rozpoczną
pnia b. r. Każda organizacja może 2Ołosić po
się o godz. l~ej, w dniu 12 sierpnia o godzi:::
5:::ciu za\yodnikó,,'" do każdego konkUl"S'ł.L Dr
nie 7.::ej rano· Na zebraniu powyższem \l$ ganizacje p. w. mogą zgłosić po 5;:1c:iu zawostalono prowizoryczny program zawodów:
dników z każdego powiatu· Broń ·własna. as
1) sb'zelanie z broni krótkiej typu woj::: . municja własna. Broń typu WQjsko",·~go DlQIf
skowego i typu dowolnego.
że być organizaCjom wypożyczona u komen
2) strzelanie z broni długiej typu wojsko dantó\Y powiatowycb p. w.
~ na 100, 200 i 300 Tatr. z 3 postaw bez
Następne zebran:e sekcji organizacyj.
~
nej okręgowych zawodów strzeleckich odbt
'ż) strzelanie z broni małokahbrowej dla dzie się dn. 31 b. lIl. o godz- 19.
pań 1 t'8nó,v.
..... --

,-.

•

--.

"ć'~_

e

.3

,.............,. Al

r
'"'-'.; sobie trzy palce lewej ręki- Z~~.:
\:.~ .. ",,;.. -",- 1(::".:ol'z pogotowia' ratunkowego po
L

.... ,~

l""

-!iUrm~

_ _ _IIMliI_iIIBIJIlI_ _•

udzielen':u p:erwszej pomocy prtewiózł ni..
szcześ1iw~20 do domu przy ul. Rzgowskiei 41.

iii
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;'~_c,..

, :'

~ ~,

~':OD ** ludQiereatfłrj;;-tf::J,;",~>~t1\

;i'

NfejakiStanl~huwFilipla1{,/)~. l:tt~y

~. Nowo~Sikawsldejf) zQstąlwą?lłt:aj

P9~

'.

gryziony przez swego' wła&llegd.kp'~a '.' .tak -'
TRZEBA TYLKOSKŁ~DAć PODANIA. .....,
dotkliwie, że musiano' zaWezwać :i>ogotowie
,
Ka,sy Chorych, którego lekarz'. płl nAłożeniu
", RozpoczętaplPe~:td~u ,dniami ak~j~: pewien ~zas niezbędny do przepr~wadze~
FiHpiakowi opatrunku pozo,stawił ' go ,w $-ta::: , wypłacania 'za~ilków 'ro&inom' rezerwistów.~ wszelki~h· formalności j~o to .;kontroLi i .t.. p.
nie osłabionym· na. miejscu. !p)"
powoianych, na ć\\riczenia wojskowe w roku Biuro 'Vojskowo-PoHcyjne Magistratu' M.
bieżącym zatacza oorazszeTszekręgi.ObeQ~ Łodzi. informuje osoby z2IinteresQwane, aby

Kra'dile~b

Dłie sporo osób śkładajuż odpowiednie zgło:o

szenia oraz ':irnforinujesi:ę' w sprawach; dotY~

w ich własnym interesie niezwlekati. zę' Slda
daniem odpowiednich zgłoszeń· ZgloSiOOiS
przyjmuje Biuro Wojskowo"';"'Policyjne ',Milt

,
,Wolf Salem zam.przy:m. KUińskiego
34 dokonał kradzdezy kryszttilln··wartości 190 , czą.cych otrźymania' ~a;.S!iłku.
Woboo tego,żeod . 'chwUi złożenia gistratu.m. Łodzi (ul. Piotrkowsb 212, okiel1
zł. 11a szkodę ROZ0nbl.at· Haliny, :u~m·
przy
przez
zainteresowanyehzgłószenia o zasiłek ko 9) .codziennie prócz
nied~el i świąt·od·
ul. Piótrkowskiej 35'.
'
do
mo~htu
uskutecznlenitt
wypłaty,
upływa
gódź.
8do
15,
a
w
soboty
od
godz. 8 do l 3.30.
Karnowska Zofja bez stałego. tnieJsca
~"!!
,

zalll. skradła różJ;lych rzeczy,wal"toścł 70 . zł.

znńeszkanja BorkowskiejJaniny,z~.przy

ul· ,A.L 1 Maja 17.

,o#'

:"Żebrowskietp.u .Marjanowi; ,żam. 'przy
ut·28 p.,Strz~Kaniowskich ,skradziono S!"e,;

brn~ zegarek wartości

25 złót~ch

,,0

- - - - - . . . ..

DJ a d"

FAŁSZYWIE' OSKA~ONY

Te1fttl

y
18 bl

l

PRZEZ NARZECZONĄ, KTÓRACHCIALASIĘ ,~

W dniu "wczoraj~zym Łódź z,eldktryzo~
o ohydnym gwał~
Vlczorąj ~tZy ul. Pomorskiej
125 Vi cle rzekomo dokOttWlym.wHelenówku 'pod
IDte:szkanriu ~łasnem za'chorował .Mgle .6~ . ŁOdzią na Córce 'kupca łódzkiego F.Goldberr;
tefuj:. JózefK~walewski. W ohec . g~Qźnegośta zitt1'Ce. •Wiadomość tarcpostawiła oczywiśoie
nu 'ch(}~~go . ~awezwanó pogotoWrul'AtunkÓ;: rui. nogi policję powiato'wą, .która wszczęła
~~."',~tÓre.p~"Wliozło Jilo'.do szpitala .małż. energicz:nedochodzenie, które przyczyniło
J'9?irulńskich,gdiie 'PÓ' ·dwoohgódzinn.ch się "do wyśwtiettenia tej··.· sensacyjnej wiadotno
,żID~rt Zwłoki poddane· zOstaną Sekcji' wce~ ści.Okazaf.o. się, że fa\:t. ,gwałtu i jakiegokoI~
IQ fit\vierdzenia' przy~yny zgonu. ·W)
wi~ wtpaduna ~G. nie miał miejlCtl,
~ .....
n.... ~ .'~-x'
,r" , :;,
coimtwierdruy również oględziny ltikarski.ć
~
."

'Ii

ZEMśCIć.

Zti f!}1dkowa choroba_ ,

,

•

'7'

wanazostała wiaąom.ością

\.

'

sZtuia:~.·

dokonane-.ną rzekoJllQ ~ałconej.

J~k się okazuje panna. G. zerwała sWe
go czasu z fiarwczonym, który przyrzeld
zemścić się za odkosza, obiecując
solennie
pannę ,;obdć"; czego też
najpl"awdopodobt
niej dokonał" onegdajszego Wie:czor.t1, ,nie ma
j~c zamiaru ,ani· dokonaĆ gwai~
na. ex~,
rzeczon.ej, ani też jĄ obrabowaĆ. o.
.',.

Dochodzteriie

runJcu .jest już na

provradzćme wtyttl

1dę,:

ukończeniu, ·Pl'ZY~~
witn.ni wprowadzenia w błąd .wladz bezpi~
czenstwa. publicznego, pociągnięci' zostan~·.do
od.powiedzialności ~wej..·
'J'll

~.~

~B&THLETlłl'tv PAltKu 'S1'ASm:CA. '
, .Ty,lko .(Lo Vv~r~' 'p'l'zysZłeg~,>tygodinita ~
~e rek.&~w.ą." ~Jn,ą. ~ą .~~łi:<~'Wii~
~\~:.~ ·red.:cG.Wassercuga.' "Tak, to j.est

I

ZA 70 ZŁOTYCrl MOZNA. OTRZY MAĆ PRĄCĘ .,NĄ, .MIESIĄC·
l?aweł M.

dla .ra:::

złotych .dostaniesz '. jutro tobotę.' w· M4gi$~ ,

towatrla., swego zycla i rodziny bd głodowej
ś~erclwyjechał VI 19'2:2 r.do, 'Fl'ltttcjina

cle na . Komunikacji". Robot:iilli' zgod$l'"
na to. "A teraz daj 5 d'otyoh :ruł'w6dkę*'ł
Biedny robotnik chc~cnie chcąc dal. Na dro
gi dzień dał jeszcze S. złotych .za które za,
stal przyjęty'do klasowe.go Z~iku~ Pa.w~
M. nie mając wogóle pitmJi~ - postarał
się pożyczyć na konto roboty wymienioną s.n
mę od swego znajomego. Oczywista na ~
gtdzieńdo pra~y przyjęto 'go, . lecz po '~K
. tygodniach został z,wol:nii'Ony bez wymówie~

RoOOtnik·. sezonowy

~'~ł,Z"lł~e!$d' p'io~enl~ i e-WQl~jamt

~n.ie ge'W!llJU.
robotę.; po ~ciu lata.ch: t.j. 9 sierpnia 1927
"J~&;~~e tYl~dIza,g" ł'ju,tro dlwap-tzedśtarwienia r. powróci! do Polski· Wszelkie zapas-y ma:::
pO, cę;a$ .zi{l1~~~~ (roKj; AO gr.ooi,zł.),melJ 'terjalne' wyczerpały mu. się, gdy przez okres
«wine} ()Per~ '. '\V 3;'cll.a.k~łl, "qej~·l.n".W ]>Olnie l~citi rniesięcy był . bez, pracy. Kiedy c\o
~~~ i wtOrek'., .p~~~o ty~ ~ta griiazda rodzinnego zajrzała nędza zjawił się
~j:a ',~Kl~b. k~~alę;rqw"1V1. B'ał~te<iJO -- bęu~ niejaki Jóźwiak . ze .,Związku
.Klasowego
t~':'d~.a' os't~tllie' ll1Zedgiawieniavl. h:ei4C1fi1 . ~ zwrócil sj,ę do meszczęś1hvego rohotn&:a se~
zome.. Ceny najniższ,e.Bilemy' Jlrubywać JllRŻna . W zonowego Pawła M. z" propozycja: .,))aj 60

Or:'!:ocJO'wej' i w kwiJaciarni
:PJlay!, Koścde1n,y 4..

kasie teatJI"u na
D~wskwh

B""w

:.UHAłA,·a:·wslĄ." ,
\Vohe-c ~~pe~nej ~ pmOOl'9M$liema
,,.Chaty za wsią" od\hęd& s;~ tylku \ySglgQ.tęł . nie:!
dmielę o g~, 5, popal. w· parku fIJ~~l:a.':hÓ'Wf'. DUety
, ~::~~~.1 zł •.dla ·dioro&:ty~l1 i &t) $1'. dła Qtti~i.

~.(l()O-

......~ ..

-,I

~laDa~IJ[~ .. łu~~[iany[~ rn~a~ó ·l "iei@l

SKŁADAJCIE I{SIĄżKI NA PĄMI ĄTKĘ.ICHr. POBYTU W POLSCE.
Na terenie Województwa ŁÓdzkiego' W Łodzi Aleje' Koociul'jzki53, odpoWriednich kSł~'
l11emal wszys.tkichpowiatach rozlnieszczone tek pol~kich i innyeh,' darów! . któreby inogt)
saUowió pozyteczną pamiątkę dla.l:.~'.h dzieJ
są kolonje' dzieci polskich z Ndemiec w wie
tJi
.~ pobytu 'Vi Polsce.
ku sz!colnym. Komitet Vvojewódzki, który

Za

prty współudziale Samorządów i . powi.ato::
j e zwraca się tą drogą do społeczeństwa łódz
ldcgo z uprzejmq prośbą o składanie w loka
IuZwiqzku Obrony Kresów Zachodnieh w

dan ,DyełidaleWicz
Akcji Organ.

łl'a>~m~,§tmi!;lI"'~;'~~'l:'i.;;iI~~l"A; ~~W4 teln"-'

dr- P ~. Slomiński. ·18.00<&~frogranl dla najmłod
szych. 19.00. Rozmrutdlli 19,30 Od~zyt p. t.
Dubrownik ~. Raguza perła słowiańskiej
Rfwie:ry~" ~'wygt red. S· Q-rf!.tc 19.'?j5. Korou~
nikat rolriiczy, nad program iko111Uttikaty~
20.15' Koncert popularny. 22.00. Sygnał czasu
i komunikaty· 22.30.M.uz:vka talleczruL

,"

PtttHvt:dfilez~cY

I6łiM'iOm.ii&tJfi~'''' ".

gląq polityki nliędiyhatodo,vejza m. cz.ef~
wiec'; - wygI. J. Grzynlaht:::Grabowiecki. "Z

nowszych baaań nad budo:wą mózgu"-Wygl.

Wojewódzki Komi:fet

~-,-) Wanda Jaszczolfowa
ł:j;oo.Frz~'Wodnicząca KOQ~tetu·

wych Komitetów 'temi- dziećmi się opleku

!liIlIllIlIzBiwu' .~_tel,

DYPLOMAOJA MARysi
Gospbd~'ni (.00 ~)O~(')&dwki): uSąsiladb.
kala Marysię

~

l{jtti:b.'b!fd&li~ ij~. _
afysD
Clzasatm-i We w;lłait1a.JJa; 1! ~awUtt~ ,lllPje k:oBz.;
tbWruoOOi.?",

tftted

:Marysia: Al~; p~ pM~ . •

głupia! Powied!Ziałam, Itr ~tsHtWia.ih
00 ju:!

jestem t8q

swojer~,;;

ze diwa m4es:ll\OO~o tai • .~

~- O O O ......:...-

--

.
Zy ei e sportowe.

~or\fil.

Lal

-

EKSPER\YMEłNT, MAJĄCY

sunnta i nienziefa

GO UJRZYMY NA BOISKU FOOTBALO ,,{EM.
(C-S) ,KalenciJalrzyk sportowy na cizi::, i j.U.-.
sensacyjnie, bowie.m nale;ty w~iąć 11Pd.
uwagę dirugą rund... gier ligowych
1 ~~ chęć klubów looik.kh uW.'llym --ma
aię za~.w~lką cenę w Lidze. KażGa więc walka bę
~m.ża.rta. Jutrzejszy Il:Wcz
Turystów z }WOw,...
8ką drurtyna. Cz,~rnych wzbud.z.il kollOSaln€
za-inte~owanie. Zespól lwO'Wli.aków jestnadzwyo(;zaj. ambiltny7 zdo.był się mi nadtzwyczajny
wysiłek
ooię
ki .cz.emu dziś zajmuje .J'8WI14 opzycję w tabeli. P<'gł!oski o UB~ieniu Nastuli
1 Cźarnycll
sa. niepraw&iwe, Nastula gra nadal na środku ataku.
~ pr~taw,ia się dość

o

d.Q za.wodów wystą.pią w nad.!zwycraj
silnym składzie z .Kahanem i ~1.ichlalskim. Mecz
odbędzie sięnf' bOisku
DOK. IV o godz. ;) P.p.
drużyna

wowały n,iedowierzająco

LoCIzi

Dziś:

na hoislru

WSK. god:L. 15 - UnlOn II
,~ WKS. li, sędZia Szel" N. Boisk,o p.rz..r Wodnej, 'g.

15; Widzew II - HakO'a.h 11, s~i~ 'Mike. Bo~o
:WKS. gotIIi.' 17 - WKS. gOOiz. 17 - WKS, - ullIiPn. sędr;iia Lainge. Bpi-sko prz.y WlOdlnej, godtmna
1'1 - Wd.dzew ~ Hakow, sędiZia Rakowskri. j.u.,a'o
b i.~ko WKS. godlz. 8, _ Str.z.eleck.i _ Szturm, sę,
dwa - Busiaamewioz. Boisko ;nYLy W,oCLnej, gadlzina 8
.
Słowaciki-SSKM. sędlZlia S71er M. Boisko BSKM.
w
~j gadlzina lU, LKBBW. _ B!ieg, sę,lzin Ja.
~t Boisko WKS. gOOiZina 10, LTSG. _ S{}-

rzudia i ueie.k..W...

pi,} cłnvili kUka

małp jNJes:dO d.v n\leonłj.
lalki i zUCLęłc ją . ze ws:z.ystkidl strou tgł~fo.Ć'
ob~ąchiwać. Po.nięważ lalka pOklytłl Q)'hi ~
pratwwwej małpy i ubrana v. s~~ ~"I.t:;;&ił\iqłł
wonią'" ciała małpiego.: w.woczne wię{.· b1ło, ił: );liC
mogą ~ę sobie s.pra\\'y, \:zy lllaJ{\ (lo
,,")'i)i~ta

z jatkąś isttJtą z~MJoo.wą. czy tej. z m-l'twe. lł4&lpą.
bo męehaWz.;In zęgarowy pI'~estal ;lli d,.!Hda! i .t21..

ka

lei-ała

bez l"tjChu.
'Wreszcie poezęły ją gla:>tac i lą:;!H~cać pi$
kiem do powstania, gdy zaś WSl.i.)t.k(.. to nil.' ld~lo
się na nic, musiały dojść downL!lk·l.
te pt.'Órzu..
eone im st\\1UO:"zenie nie należy ·1? :b rQd~ .bo. P9
na~e pełnej skrzeczenia i v.t1;t.<! 1&1, nudły ..,:t
nagle nUl'1ąem na lalkę i poda:-l.:: je:-. w ~tr:zępy.

W'resz,

nInIe
iit

ŁKS.

,4z.ianom.

ale natyellm,il\:l8t

cie jedna 'J małp ulobyła się na odwagę i podszedł
1 'sz<y ·bstr0tn1.e do. lalki, schwydła ją,J~ r~Ką,

wyjeż..
dIt~ d:O Poznania na meoz
z tamtejszą Wartą.. Za\WQd,y tych drużyn m.wsze Pl'zynoszą rewelacyjny
wyndk. Mote i tym razem S71CZęś!:!ie ,~ze ro..

ligowa

rzekomą małpkę.

i It

ZMYŚL'lOŚCI Kl'ZYNO'V

NA CELU ZBADANIE

w antwerpskim ogrodzie zl>Olos'icmyn~ ooko
nano ciekaweg~ dośwadezenia, aby zbadać, jak z;a.cho.\vają się małpy wobec lalki, {lf-J\.ładnie na::iiaQ.'Ującej
przeds.tawieielkę ieh
rodu.
W tym celu sporządzono małą małpkę mechaniczną, okrytą
sierśdą
prawdziwej malpy i
zaopatrzoną wewnątrz w mechanizm Z€!garowy, W
zwalający jej
poruszać od czasu do 0Zasu ręklorna
l g;t<.wą. Poza 'templ'zywdz.iano lalkę w krótką su
kjenk~! noszoną
jJ.lŻ p.rzez tresowaną małpk!O PO
c.~eDl posadlZono ją' w wielkiej kI a t.ce, zawierającej
He Le okazy małp wOilmiejszyeh.
Na Widok
gościa zaraz zwiereęta
skupih się w j&inym z kąrtów klatki i staIIltąd obser-

Tmyści

Druga

łpi

MA.
Na półk3lel1
ła się niedJa,WlID

mOLNośCI

k&ęgarskieh w Wie<in.i!u ukazaksiążka, którą okultyści

uwatają

.dzie1:0 klasy o~~. ZawIera ona sp-ls wielu
zj:twisk nadpyizy~ąnych, mają.cych służyć za mat~r
j~ do badań r:a.uk tajemnycl1.
Młęde.y inLemi opisa.ny jeS!t
fakt nastę

aa

tam

pująq:

o

KsięłJna Lultańska

rach różę, o 'której

(?) posiad-a w 9wQieh 21biokrążą na.jr6q;norodlniejsze legen

dy i op!OlWiia&nia.

~. seansów gpilrytystyemycll

rota ta
ś\oVia.tłem, a człowiek, kttry
takiego uczuoia, J~
~1r i!i""J
.-l;vby

r z•

,M

MlIDJUM1CZNE.
,s'posóh

Dle\YJtJiUm~y. ~a
popołudnia

opov.1iada.

te

siedlliąła

na tarasie swego
pałacu w to\YQ'zyst'\oYie kar"'ita.na Iwanowa i po~
nika Sza&zkiewie-.za, Patrzyli w ogród i zaehwvcali
się krzakiem pt~epi'Ęlmych rot jesiennych.
:~cwa nie kleiła się. Nagle kapitan IWBI:l{)w i księt
na z,vród1i uwagę, źe poruczni:k z.blaiJl śmiertelnie
pm;ed ~ na lDalym stoliku leialB róża % ~.ego
krzewu.
.
pelvnego

'R,.
00'

Nikt nie wszedł na taras. :Sikt nie lJlÓgł róty nu..
cić z ogrodu. Dostała si~ na stolik w spoo;;:)h ta'eQll

.
'
i
mezy, nie-wYlłumaczony.
'ej
~.~aje
\Vkr6tef przeko.nano si,ę, żę poru~ąnik Szase
kół .(Zgie1'lz), sędZiia Kratchulec. BOli.sku
przy ulwy
WiJÓU6j godłz. 10 Tm-yścl-PTC. s~.a Kooielski.' prrez jego Clin.lo prze hodruił prąd elektryiCZllY.
kiewkz po.siada ~e zdcl.nQści moo.,klroi<:me•
.BOis1oo .LKS, g~z, 10 LKS,-GMS, sędma Pi.etsch.
Do l-ąk księżnej Luw..ńs.kiej dos.tata się w
~ WKS.
~ 15,
Sztern 7Rapis, sędlma
-------IIII!iIIIIIiiIiII!iIIiIilIiIllllllllI!i!llllll--lIiIIIIIIJilill1ill!=-i2iE--iIiillIIIIlIIdiI_ _ _ _Iilli5I11i1Ei1_ _==uai!lBBiililllllll_D!l!Ir5lII_ _
.s;u,r. J. BOiskoc przy Wodln.ej, godlz. 17 - Orator1u:E-Kra&,

sto IlJu~n aDe na !Iary

sęc1zAa Prz.ytbylska.

Zapisujcie

się

SENSACYJNY PROCES

.a. członków

o

o

JEDNĄ Z bzmLNIc. CHICAGOSK1CB.

Cbieago żyje w ~wanitu sensacyjnego
procesu, który ma !TQlZStrz.ygnąć trudną. kwestję: do
kgg'{) należy z3Itopiony przed
wielu dztiesiątki la.t,

h. 0, P. P.
." .

g()rejeDiesa~witem

łwlpeJnie bezwartoścliowy o'~

G Ł O S'z E

Magistrat m. Łodzi na zasadzie

~dowym (J?z: U.R.P. Nr. 58{192:5

l'#

art. 122 Ustawy o państwowym

podatku

poz. ~1.1) ni~iejs:z:ym ~%.ywa poniżei wymie~

~o zgłosz.e:n1a SH~ w termlDle dnI 14 w blun:e Wydzialu Podatkowego (Pl. Wolnos c1 21 pokol !'fr. 23. c:elem odebrania nades;łsDych przez XII
. Urqd Skarbowy w tOCZl naka~ow płatmczych za wspomniany poclatek za rok 1927=
DiODych podatmkow,

1. Hersx.kowicz Cbaję

2. Szadkowskiego Stefana

. 3. Bergiera Stanisława

4. T eppera

Stefana

5. Chęcińskiego Boleslawa
6. Domańskiego Ludwika
. 7. Lewi Gołdę
8. Rota Fryderyka
9. Caban-ka Aleksandra

10~ Mange Marjana
11. Mange Emilję

12. Królikowskiego Władysława

. Rota Fryderyka, zem poprzednio przy Ulicy Napiórkowskiego Nr. 221 ce-lem odbioru zawiadomienia o decyzji na odwolanie przeciw Cwymiarowi podatku
dochodowego na rok 1927.
'"
.
Nie.odebrane w powyższvm terminie nakazy zawiadomienia w myśl art.
ł~ c~waneJ ustawy awaźać się będzie za doręczone. •
Łódź, dnia 26 lipca 1928 roku#
PIlZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU
l\1A ł
AT m, ŁODZI

PODATKOWEGO:
(-) L. Kuk

PREZYDENT:

(-) B..

l.iemięck.i

"'''tOOYIt kieCy zatouą.~, nikt S'ię \) nieto nie
:akliDlpotał, nawet jego wla&{ciel rol'. Sn eter-. : tak
~ał(). się: że óW okręt stal się przy;zy.U\ $z,czególDe
go ZtJawiska, stał się kamieniem \ięgl "lnym l:.lQlV'e
dmtelI.biJcy miasta, zwanej Slt.reetyllle.·
"
Przed sześ6d.!ziestęc1u plęcm l~Ay szalala
}Il&d jezi<li'em Michigan gw.aho\\'1la burza. \\' :.:.atace tworz.ą.cej rod.zaj PQrtu rozbił się stary, ZMIJu • kre'
riłJwan,
rur ~t l,.
+.n..
_
,~l
€-elĄ;łl"iL. OpU!J.,:cl.ony pl':Zel za
»

>J

{(!gę statek gnił coraz bardziej a w jego pobliżu
gro.mOOlLiło sil' z .:.zasem coraz wię'_:ej mułu. Okręt,.
~:tórego maszty wystawały z WOdy, w ciąg'u la.t
'pokryty został mułem i ,,'Odk.~sta."lli, at w kOńeu
~anj,esiona zjen~ia ~ ~~ła lrzegów..
Ta wJelka, lV poblitu Chkago znajdująca
sił; IIlaSa ziemi, wydała się łu.d~o>m odpoWiednią
na zIDbudowanie. Objęli ją \l
posiadanie rót.ni
~Tzed~'~~l<".l'Cy i 'wkrótoo na tej zietni ,>lltezyjej"
wYNsiy pott;'tlle drapacze nieba. Zbudowano tu
\UL. in. SlYI171}':32pięI,r !icU\Cy hotel .1'~.
Streere!' spr..>kojnie na to patrzał. Dawno jut
przeholał tt"d :~':Hioner poniesiona strare ckl'An' "Vi
.Jział,jak na j('g"':' "glebie ł4 wyrosła n~a ~~i;~ca
łmiasta i oopie,.u, kiedy zosta!a c.ała
7.ahu;!~}w:lna

P'~'zyszła mu nagle, do głowy myśl: >~Ter~
z.iemi za'\ntziętza swoje

lh-d:...:HllXk

ir~nienje memu oi;ręto~

:'Ą. 2J3tem. te-..n cały obszar .należy do. tulU!,,".
Starał s~ rewindykować awojl.' pr;.r\.~ ...·138*
n-.>ŚCi od miasta Chi:eago. ~<bturaln<ie. nit' =H :::y~
1lO mu slUS:U:W6Ci i a tego powodu. Wl~ ~

kie~()· Towarzystwa
. .' le• o
I~JS

na 7tu!(hia § 82lJs~awy ~i~iejs%em z:awi8dilmja,żenii~1:jY.~1nienione nieruchomości, obciążone pożyczkami T..w.,2:a' 2ale,łt
raty, będą spl2:e.dane p ..;ez licytacje', których cl(jpelnill~i~el/VJ,mieni Notarjusze, w Wydziałach Hipote,cznych pr~y S ..dach Okręgo
wych i'Polcoju: wPiotrlcowie, Łasku, Ł()dzj,Bn:ezin8('h~2bj~tjJ:hjaiDieńiwarllnki licytacyjne doł,czane :zostały do ou"owiedaichksią,
hipote~7nych i mog~być 'przejr%aDe tak: 'w Wyd~jał:&~K~i,~~.~cxnychł jak i w biuneDyrekcji T"we. Wadjum ~jc)'t..e1jlle winno
być zIelone wgotowijDie lub wliatathzast~'W,n.ydtPi~tJ'i'~;~'$.kiegQ Towau)'6twa Kredytoweao ~iejlkiego według nominalnel
.wartości. Gdyby li4Jtacja nie doszłl\ d() sk,utką·z P()Wó:~.;;i:cł)·r.L:u licytantów, długa i ostateczDIl sprzed.% rozpoeznie się ~dsum)
7~niej.!lonej W tertnild~ OZXu~a.OBym prz~l?y:fekeję T·lIłi,#:l,,~iłOHoD:ym GW ukroblie wga1etach, bez powtórneao wi'ęC;łenłt
owhnych aawiadomiei..
,.' ,.
'I

Noł·.ąu.x,

i
prę.

dopełni

Ulicy

8·u.'....0.8;
M!!..

&giewaidta

lti~
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MLECZARI'IIA N A DŚ\VIEŻAI\TSKA
(Przrj2zd 40.)
wydaje śniadania obiady i kolacje
REST A DRA ClE:
Teofil Kopeć~ N arutow1cza 44.
Zalewski. Zgierska 39·

WYTWORNIE CUKRÓW:

I
f

f
ł

r

I

Bryszewski, Pomorska 86.

PISMO

OBUWIA;

57

l\<Lł;.GAZYN

OBUW!i\.

Sumera! Nawrot 19.
26.
12.

Gr~dziński. Piotrko\v~ka

~
i

PIEKARNIE:

S2ubski~ Sok!Jła

Ciepłucha. \\'YSGkil
Zielińskit,Rzgowska

>

Ziółkowski. Piotrkowska 197.
SKLEPY TYTONIOWE:
Sobczyński. N apiórkowskiego 9.

"llUSTRO fi ANE

PRACO'i~lr-.JłA

ł

53.
F· Tomaszewski. Sk"verowa 10.
PIEK.ARNIE:
Kruczkowski; Sierakowskego 27.
Dobrzyn1ak. Pabjanicku Szosa 28.
Za\vadzki, 'Nawrot 44.

I

If

ZAKŁAD

\V'

RO\VEROWY:

Stel'plński. Kihńskiego

96.
,_'\ ::1
"
Sokołowski~ Kmń<::'·Yie~o 79.
Ły-CLk{jwsk~. PiGtrku'w~ka 188.
ZAKŁATJY BLAC!.."ł

ŚVlIATŁO

I

SIŁA (ZAKŁA[,

ELEKTROTECHNICZNY:

J. Cybart. Gdailska 13.5.
MASARNIE:
Borkoy\'sJ;;. Rokich1ska 13.
,~
Raksyk. Kilińsk:ego 133.·
. F. \Vnźniakowski, Rzgowska 78-
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