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P.P.. Akejdmll';usmw Towarzy.twa

Akcyjnego·E.I~ktrowni Zgierakiej,ze sto8ow~iedo uchwałyzwyc~ajnf;go . ogólnego .
. zebrania akcjonarjuszów z dnia 3fLkwietnia 1928 f", poctąwśż.yod dnia .1 . 8ierprii~1928 'roi:uwypłaca się dywidendę P. P. Akcjonarjusżomod akcji wszystkich . czt~_··
re ch emisji 'zatok sprawozdawt:z.y 1927 wWY8okóś~i po 1,- 7.ł>od"k~pon·a akcji...
Po odbiór dywidendy n~leżv sięzglasz,ć'do 15iuraEl~ktroW:ni w Zgierz'u',
przy uL ,,3>'go1'/iaja Nr. 55, ,~. godzinach biurowy~h:. ~d 8 :do. 1~ . r~~o ied P/2' dd '
411'2 .po. poł~~~iu.
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VW opinjiH .. Dlatego tet "brygadowe;!' oora
cześciej pokazują si~ "na ulicy" (strzelcy; zj&
zdy)" natomiast "Sejm zamkn~Uby najchęb;
niej na za\" sze, a t~opinj~ równie~. Z Sejmu
i. z "prłJ.cy płynie bowiem najwi~ej krytY.~
a ta nie jest wcale pożąd<lną.
I jesteśmy już u podsbl\V "naprawy' uU

f

Si

H

,gtroju

•

"Naprawiacze'ł nie mogą - ze wzglł?
du na Europę - usunąć Sejnlu z widowni ży
cia .politycznego. Chcąc go więc ~ jtawić,
lepz tylko jako martwą "dekol'acj~ teatral
ną :i nic wi~cej..
.
Będą wyborYt krótkie obrady, 00r0Q/l,C
ni~ł zamknięcia - według surowych dekre~
tów, któremi wyposaży się przyszłego prezYi
clenia. W takich wfU'unkach Sejm ,ibędzfes,
(jako dekoracja) i zarazem go "nie będzie"
,(Ponieważ pdbJer~ mu si~wszelkie ~
nie).
.
,,Pierwsza brygada" me umiała j~
<hić fina Sejlnie"; dlatego woli nie zaprzęgać
go W przyszłości do "jazdy" państwowej"ol
Móg1by się znów okazać 1waJ.'dy i kt1'UlbrQY...
--Niechaj więc Sejm żyjes lecz nie bę~
si.ę

go,.. używałoA prasa. Ta musi milczeć! Nałoży SIło
jej wędzidło w postaci ostrych dekretów prs.
sowych i pozwoli się jej mÓ'wić tylko tyle, ile
zechcą :;jeźdźcy". Nic więoej l .
.. .

n, pmBWS~ BRY..fłADA,.
I wtedy dopiero nastąpią te bł01de ;;;

sy; G których tak często marzyli . wszy~
"brY~adowoyu! neezy;wiśoi i tytulal'ni ~
Gdy
i
:ł~S Prawdy" nr. 66 z l. 1916):
.
buClżet uównQważony (przez mitr Zdziechow
- ł'PO szarych kątach najrozm6
akiegQ), wtedy użyto ze strony lewacy ostat:::
szych złlŚciank6wi małych sklepikach ł'
niego środka: armat i k'.ą.;lahinów. Przys2;edl
nędmych wusztatach, na podupadłyołi
przewrót majo·wy, zorganizowany zbrojnie
posa~..ch pisarczyków f woźnych, piI'Iił
(sną fizyc.zną).
cowabsmy w pocie czoła na chleb oodziea
.
Poprzednie smutne doświadczenia nie
ny.•· I czekaliśmy aż do maja... Polska,
poszły jednak na mai'n&;' "Pi6tw8za brygada"
którą myśmy zdobyli, jest powojenna... «
zmieniła bę.rwy i . konielZrozumiala; te na
Musaą W niej rządzić ludzie.-o kt&
tJrobyle ławicowej" nie za.jed2iie do upragn10
tych ~l'ca biją tętnem novlego życia, ros
oogo celu,. więc &ięgnęłapo konie ; ,szlachet
.~Jącego trumny przedwojennych ł4ł
J.lWjs,;e'ł i na. tych zakupionych rumakach u~
orYJ rządów i panowania....
OOJuje teraz przeskocpY'Ć. wysoltie przeszk~
11~ jt)StJ To tętno nowego
życia.
dy. Odrzuciła też jaskraweJ radykalnę, 'k1a:::
my (,.plerwsza.
brygada")... w swych
SOWe barwy, a ubrała. si~ Vi szatę "panstw~
ptersiach mamy".
Wft"; azeby wzbudzić zaufanie vy tych kolach,
. Kto zatem ma rządzić w Polsce. - ~
które jej poprzednio nie dowiertały.
CzywIŚci.e ,,my". (t- j. "pierwsza. brygadaH);
,'pierwEaa brygada:~ przekonała się na.d b~ "mysmy ją zdobyli"'... bagnetem i arma~
tai" ie łatwiej jest odnosić polityczne zWy'& mI. Prz~ ,~as" jest pra\vo.- zwycięzcy.
cięstwa "na ulicy', aniżeli j,W Sejmie", lub
}'aki: Jest rozumowanie "pierwszej bry
?~?y .' ktora od r.· 19I8~go do maja r. 192()..go
~ezdzIla ~a ujeżdżalni politycznej "w lewo"
l na ,;!ewlcowych koniach, lecz ta. droga nic
doprow:ad.ziła jej do pełnej władzy. Obecrie
chcę. WIęC ~jechać nW:Proat U do środka wła;r
dzy l osadZIĆ tam już l"i\Z na zawsze własne
preZYdenta jako ugwaratmję'" Htldów . .
WICy (pr~YPCminamy słowa p. Tad. Holów:
Ku temu głównemu oelo""i ~icłi s!dcroWJ
ne l ",,:szystkłe wysiłki Usuwa się z drogi SejIłł.
O?flJ~,# stPOl1~łetwat Iu~ - ażeby tylko .(lf
~lągnąc ~tp~łnlę wltłd~yH nad pafistwem. S.
j~ą~ z m~ejszościa~i ną:fcclowemi. 2Qia~oo"
~ nle pol$łęb.łł~~owców. weiąganie wojsk~
li"
wyeh do polltykł- wszystko to ma do!:o~
ezyć ds1eło, rozpoczęte. o• armatami j . k~rtbr
billamł.
S. N. .
~AllAll\V . " Kom.
skarb był już uporządkowany

U

~ ~ę $i~tem, Zi:t

wpl'YW)l upierw
f}i7~'a4y:f. niebyly tak wiellde w ówych

.. ,'łłCh~

~ mogły narzucać

swoją

'łPfPWi,,~l'ideOwą pracą, ani prOgN
~ ,pof~ounym, ~~9bistemi zaletami
,..

~

I·

lIddeti '
.~ ~

dcz:ycy" przeniknąć do wszy

. W &/jmie posiadali wpra\Vt:
lewicową, lecz w kraju mieli

l)rzeciW·~,i~ Q~ię OOJiodow·ą. I z
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niebezpieczeństwa.

Nalety się zastanowić przedtem, aby 'b1;eprzygotowanyw na rÓ.~ne ewootualności.
fi

Prxyt.olmI).9~Q Mmls-1" to w4ęlkA za!et~, u,je
~m~ ~lIięste.ty~ (l8J;Jlę.: llll to nt~ęśliwyę:t\ ';
..

Nł)1>ad;ków um.n,aby "nikna,ć, e<lylly ~Z,Y$'Cf' bylt
~~ w diol~tiłitec~nej ;m.tęl'MQ!bqąrrtę»i~
,
IlUiCh wiel~(),mieJ~ PQlwj,u.ie» pył nas ~

f3:;~ę,:ooów IQ.iLlata priZY~Wf~ć do

~yskaw~c.zDlegQ

~ozW~zYWią;I).ia pl~Gt,b.le;m.Ów, które ,nasu)Va PP';Y\pą'"
dek. Co ~ś ~obił, cz.y·telnl!ku, ~fiybyś znala.za si~
na placu ~,iędlZy tl,w.ma na.djeMltaj~~lnj ~ róż,.
nycb stron ~utamli? OC'zyw4śc.ioe w.lę.kszośćmily,ch
clZytelniczek zrohiłaby to co najmniejILależy W
ialki,ej oowHi robić: 'biegiłyby ~alOś:hep 00 .cl1oclr.dika.,.

.CZłowdek, OIbdaT-vO!:lY. Pł'IZ'J1tomUOicśią IUJlIlYsłtu, sfJanął
by w miejs'Cu, jak wryty w~iemię, ab~,..ctać· SlWfe.
rowi illO!im.oŚć okrC\lż.eIllia go.
Cobyś Zlrobił, , e,zytelThiku, gdybyś się znalazł
obok budiuj~cego się dOiillu, z ktÓłregJ wali się wmś
nie rusztowanie?
PierwslZ.y ślepy Ólt1ll~h byIDy praWiClJOpoorO!onie ucd'OOZk!a. od do.mru. TymG1WiSem,. odnu:cih ten· by\!
by zgąlibny. RUSIZItowarue, waląc się, . rovpryekluje

deSUlZ desek i belek naWiSlzystkie ·stoonY:DJaljb.e,zjest skry:ć

piecmiej

się tup,rzy

fasadlzie·doon.u,

naJmniej· pada tycll ~amków•. W
l.ym więc wypadilml i W wieLu 'i~h by )unikll.ąć
meb€a1pieczeństwa DJ3;lBŻY iść mu n~wj. Pod..
C.7.as wojny znane. by.ly wyp.a:dIki w kltóryJch, straCh
był prz.yc:zyną bohaterstwa: nie było OIf:1m,"l1'otu,wlęc

~e w.zględniie

parto naprzód z

odwagą,

na

ktgrą

w

może

nJ~

ga1zety ~sły, żew jednem z
mia:ste~ Francji południOwej lew uc.iekł z klat
~ L graso)V,ad !po :rpieś.cli,e. '
Cabyś z.rabił

:'j

i

OZIYtelniłiJu,

glC1Jyłl\y

nagle, do
~sz!\:aniJa twego wta,rg~, .lew,' a.łllIot tygrys 'l
Ac.obyś 2Jrohił,' gdJyb~ w IlOICJl:' na., ustronnej
uliqynapadł oiębandyta'ł '. ' ,
Allbo, gdłyiby oUJ.uc1ziwBtZy się w·

'~!l,ytbyŚ że

nooy

roba ..

~jdlUje się złodziej ']

w sypialnI' bwc}jej

Co byś 1A1OibliR., wdKliząA ż.e szofer

a~

iW którym jed:~iesz, 'sui'aiCiiJ:władtz~ u'ad ~o:w~
kaiJdej chwili gro>żi k.aJtaSltrota '1
COIbyś ~OOJ.i~' g.dry1byIŚ· siec1ząe, .w· przepeluitonym t.eatrze, U!SłY8łz.al kriZyk "Pail.i si~l"?
;)
W&2'.Y/Sl~ te Pll'\zylk~~y me są~ym'Ysłem
jantatZji. Są to p;rrz.ypuS!Z;c:zenla , co dla fakt6w, któ
re zdlal't21Yć się IDJOg& i ZldJarza,ją'W codIZienn'3,.l~ n-a...
sr.9m żyd!u na każdym bIo1dtaj kroku.
We wszysf;i}tiClh tych· wy.pa&alCh pr!z;ytlOt~\ilOśĆ umysl!udec.ydo:wać molŻ!e o Ż;yfC:i4u i ślllit:'"

1.

je TlI

,

t"Jlo ....·jrka.

P.rzyj~ 1Jlmv~.11 jeBt 10 struBa bly?l<a\:!
·entoWanlila się W sy'tURi.:j ~C!"JelltcwalUa

~ 00")

~w
-

• ~'

.

faktu, kt6.ry właśnie ma mIeJsce.
· · ' · . ! . a h ...aJk

()!c0Y'Wl3ele,

JJP...

~...- "

umysłu

.

Q-"~a na niebe!bpieozeńM.Wo utralty. '5fnM'&__ .
..
..
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~WSiZe

•

LA<

,

'A","lU'tiO/lnIn~~c!

•

kiedy brak oPaMW.w:wa

__ ......"'td:it.i

~. B)-walą WI.Y~I. . . . . • •

' •

•

~o() przylClZ'1~ ~znOŚCl ścl~tel

Jest

lm śidlie

Zł k~ W'}lT.z~~nej kaIIliUŚ.lnnettm•
~ pa- '1Co oz.yD1• sllI"OlV\-'Y
. ' '00 śnńłtika'Wst.Y. ,w pSlI"Qr)CU: , r-'
;JW. ~kim sw~ młodocianą córeczkę . n.a .pierW..
lfie1D ~\'OUŚ? au c~i' IlUlJ*t, .1mÓ11Y @:wy..

. fłagv:anti z ~fjaeielem a;:mru'l

~ łXmę ln. _.........1J:1łt

CObY4

tel ... ,~l"'łlf_

ClZ'Y'

j;lViJW1

I,Wlh.""I"

O"d~.lh,v .~
.. 'i· FWł\.'

c'

:UJ.; ".,. .

kolektor l oztllllA]mil zeWy,;.
• 1ZAjaWlW: Me u C'l
l'
~ .ie1ki ~s na loterji'! Bywają, s~i moo 1",
.' •

iJi>--:-

W

. €lbia

k6'

które QdrUu

2')1lUentając::1łe

tly-

•

'~

lłf:zypomina SQblę Wpotę ~woje
m~'Qida.ie~e lata;
~!GY ta,ksa.mo $,P9W ką,l ,Sj~ W parku, i powstrzYmą

sw6j 2niew,

.......

PII'~ytO'mność Ull1:yslU, jest naeiyliko wrodlzona
to też sztuka, naibyrta ptI'izez odtJowiednie' ć\V4..

<Jęst

Qld§~ędłe~yW h.mą ąleję?

c~e:nia.

to.nfl

dlZlioĆ naukę zachQwanla Pl"zytOmIllOŚ'"'i umYLl:u, stQso
waną zl8.)pomo.cą szwc.znych
alarmów ,i inscen.j.a..o..
wanycll vvrypa1qlków. Sz;tuka ra.z. nabyw" przy~a: si~
nłAraz. potem wty~~U!

·Cz.ywooęśliwy.

:pÓsiJadac2 losu, 'kwry wy"
tak, aby nie
zemdleć, lub p.ie OOtni~zyć się pr:zAXl txm,
który

graa, llotracri

cqm.oow:~. swą radość

StaIlf)WCzo, w sz:koilePQlvdnno się

wprowa.

LISTY Z FRANCJI.
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SEiNSACYmY łZS P&B.DfENT, UDAW.A.DNUJĄOY OBRA.C:AiN.I.E SUI
zuau.-,HUlUORYSTY~X ~O~· K.TÓRY .w,OBAWIE PRZED' żONĄ REZYGNUJE z MANDATU.

POWRÓT, PORTMON&TEK. ".

.

l~',

~

.

_.

'.

~

(J(or~lilQ;rtł1el\t!a własna "iiozwajsf';:
·dłuta. J)l'1Zestrzeń,l;'a' Illi-ee.wyk;ty' ten .~. l!uszq-ły
", '.. .,A'RY~, 'w ·lJpCIU.
. Poiware· z:apew ,
~ffie' ·z'M:wu .Slilną· ~litctzne WYiCieczki, 'a prasa paryska śieroko ąię
szo§ć wizie i ~yskał-,,,·~wpaJl1erl.le dila swej połOŚłci .eksperymentu roZlp&sywiał~. Sensa,c,jl8. i~tulityki .. f~ank ira.nJCu~;'Zo;stal . •1Z' usta 1)fil'i,zÓlw~
s.zenie byto zatem og6lne.,
ny' -:- letni :k:arllawał .S1i.Ołicy;Mąsekw~skiej rówWiele Śmiecł.uu wywołał' ró;wn.ie~ W p,aarrs1t!ileb
nież
już·
minąl
i zakąń~~Ji"'sfę; .m,ez.wykle . llro·ClzykOlllac.h
politycooych jeden z nOWloQblranych poSłów
..
.
··.·L.·...
•
.
,
stym i ~nym ~ bcb.od.em 'iranoumego. ś:w1i~ta napr.zytWÓdca kom.unistów w okręgJU miasta .. lssodin
l'I'!tQOlW<egoO wdlniu14 lipca) .- wiręe c,zeD;lże dlZi~1ej
(~oarlamentu IndIre) p. A.rutm. -Czerwony ten po
sz.ą,kOtrespon.dencję z :p~lŹla wYiP,(}lr1~~?
Po~~~
seJ, który o wylbóf swój baIl'ldizQ energi.c7lcie zahie..
tylko jeden temat: ,,,ciekawostki".
gaił, - OŚtwia.ruczył ostatnio publiClZ.l1iie,. że, .. DUSZO-

o-.ca

J.,tak

mj~ją ~~ obecnie P&].'y.ź;anie ban$Q

ż,ywo sJ?trawą,któr.a .rÓ!W~dez Illie&ruwno . akfuual~ą
była i w Pulsee. Na skutek St8lbl~ >a.cji f!I'aDJIDa
po
IllieotbecnO>Ś1Oi,

da:truJ~,cejS!ię.

~eI3lZlC~ z

czasów wybuchu. --'OjnI)T ś\vi:ailO'Yej, :..oonety niklowe,
srebrne a uruwet złote. W S!Z!yscy Paryżanie IJOtwita
~'i .OCIZiywiście tę i!I10l\VlaiCję
z bal~'ZQ
Ź!ywem u:zn"Thi~s~l8Jdają z mHośdą na wy hodlZ~e z menn:~(ly pań$WQwej DlOwe oika.zymonetarne, widzą w
nilc;hlww4iem symból nOTmal11zacji stoounkOw pow'oje.nnyrcll i pow.voo"J. "dawnY1ch, dJU!hry1oo cza.tSÓw",
.
.'
\
lJowrót monet ZłdJawkowy.ch u<CtZynU jeĆD.ak '~a;-1{,i1u:al
ną spmwę powrotu PQll'vmonetek, ~ od
czasu
wojnjY z,oSlta.~y W'Y'c.ofan<e· i leiż,a;ły w ,,mu~'eum
p.r.z.esta.r.zail:-Ś'ci". Pugilaresy ,wrac.ają! hasI!o to
zelelrttrYlZowało' wszystkich 'wytwórców' ~Od,y w
ParjllZlh· i jestprz.ec1miO'tem żywej d~skusi'i. j~ie
ks.z.tał.ty nadać po','vl'acają.cej nowOŚci '- jak 1 ją
uc.zcić? o.to zagadnieni'a? kltóre wśród ,sezonu QgórkOlwegi'o.', stMy sn.ę barooo aktruJalne i żywe.
dilugi.e.j

.

.

.

NdeIDniej· ż.ywe ~(intereS{)lwrunie w' całym
•Par~ wywołało sensalCyjne· doniesd,erue, zawi<at(ha..
md.aj~, że w Borderuux zo:s.tani-e" dokonany wielki
eksparyment, udowadniający ()bJ.'a,c.an.ie się Ziiemi
d'Okoła oSi. Na: pokaz tenw:yhraro się z Pa:ryź,a bar
dizo wruele ciekawych, taik,że stanowi .on clou pow..

Oc:z.y.WMcie, że ®wód
prze'prowafuony nn zasad:z:ie
Sl't.aryoo, naukowydl eksperymentów. I tak w ~
gromnej saU giełdy umOloowano pod wielką: kopu';;:
łrą. dacllu dlUriy,ch r,!zmlia:rów wahadło. W8ihadłQ to
pUSZiOOone ,v ruch (LOłtOnyW1aćZ!alCzęło olbroty po linJ~ WY'a.IlI8;G~O'nej na, po'\Vier~~.p.ni posadlz,lai. Po pew~
nem jednak!czaęie Hnja -wyznacZlDHJ. na . iemi zaCtzę':'
ł~ się CfOll'az. Wd.iiej , odchylać od linji ruchu wa
h.rudłla.BYł tó nieZbHy d!QWód, że
się obraca.
Mimo bowiem że: ivahad'lowykonyw.afv dąrgle ten

szOcllnego

zain:te~eśow~~a.

9br~la''ilię z.iemi

ziemia

sam rtroh tin1,a

Wy1Znoozorna

Da

21ieIlli

na sbltek1,

'fy'0901~~~: ;~!inl\ jest. ~.·:C,Uł1 'Jak z9dlowa się' tJ~tu ziemi zaczęła się .o,d wahad~a co/raz baI'ldJzd.ej
cte C·~O:Wl
•
.
""...... 'art
.
.'
oblw:ifu tytC'h n.~h ~1 • , . . ! .
()~a~ .~. ~~:.~ ~ Pary~ c:1ość
i2[{{)"iVlek w
.
. .. .- ...ń<id"'hoWa.ć przytom.no;,ć
, ~ Bii.~ z;alWB:.."'" a foło"-"'"
"
esy
. . . ł'tlr.-r! .~ U4 .~.

~~~~

lY.'U, oowinę piI"Zyniósł'1

~ P1~~żlfpek p~łł>omjm;ą sobie . w trag~
p.ym. ll}JQ!łlłę1JiC.le sw.O'je {$"ll~~szmi i to, ~e zaniedbywał

mrunych ~ nl{e sposób byloeS'llę. zdlO!bYć.
Nłiedawno

'-

mezy.gno,w3.ć·z, mandatu
po.s~lski,ego,. pQpbnie,...'I3JŹ... i;o~,t. ~aw.iaJaJc się o ~ jegx>Jbry';b,!y.cia
w stolicy, miDralD.'ta rruu wyjechać dł,.:r :" ~'aryża!... 1.
j-,z·e.czywiśde p. Au:tin <10 Iziby nie pr~YIbył: --:)V1Yje..
chał na:tomias,t w~az z toną na z.as3JQmi:e ,Wej \"toł
nej karty na R:wierę. Ten nie.z.r\vt,y1kły ~ ,jolrr~/

Thy'jest

.ti>

=

·0"

cy .loou'· jest teIOOltem najI'ÓŻtI1O:,r~ej~ ..

'-4

dloIwC,

cipów w Pallytu.
Wiele

śmiechu wyvvułuje równi~ż

"W()j;DI8.'~,

Jaką restaurwtiOlI",zy i, kawia·rz.e paryscy .,jy\pOI~detJ!zie
dłZieli panyżanikom, palącyillpapierosy'. ,p?w6c11 do
\'oz.poooęda wojn.y :stanolWlt '. nie' zhytrua' .moralno~
wł>&ścieli . kruwiall"ń
pa.!I'yskicl1. Broń ,·Bożel. p~
Wy\"ana jest woj:qa 'ta względami o całJś( ,i-bezp~lec.zeńs~wo lokali p,ary.sk.i.ch.. , ..K9'b.iety' pali\ICe. p8U)!i.«
rOsy - gł'"szą
m:aJśIc:ilciele liOikalóW· - wyiządl1Aj~
w lokalach l:ilClzn.:: SłZlkDdy. KoDiet~O!bIchoidrz;i\!C się

uioomiejętnie

z.

palącym· się pa.pierosę.m,.

mnioa

ClŹę ,

stokl'1o,ć nieost~oii.n:e·· ogień, co· Illtejedn.okrOlfui~ rilsu.Cfl.y gR\l'ld'elXl!bęSdoo.z~yeh obok PIań i panów, ., ora.
C!Z,yni 1iJazne szkOdy
OIl:JrrusaCh i dywanach , ka.
,',~arnianychl Ba!'1dJz.o ca.ęsto są też 'WYpwU1:i, :be .~
nie nie widJzą pmed sobą pop i elniCl1JkJi, ~ają,
i>OIPiól z papieTOOÓlw dJ0\. n~zyń, pr~onych na

w.,.

p,

-

tra.wy, a nierm.dko na uhramtie' gOŚOi .Ż ot~·'
Te wmgl/?.]y mlllli'3IZ.ająwł.aścilc.ieli

s'ki<ch dlo rd"ZPOO.z.ęcita łfwoj~". -

!oikalji ,

pp.ry..

"Nie m~y O(h

~)Yy:czaićpań od palenia papierorhw -, wołą.ją .~

lej maWli.all-ze - a1eohcemy~db1ilc",anie,,~~ dO'
ra.chunkÓIW sZikody' w;yr~dlzDnej pNeZ ~: ąię
p.apierosy, 2ID1us:ićje diO powstr~ siłę' od~pa.;.
leI;tia pl'l7.ynajmrJej W lokaliaOOptib~~oo",.· Ta
ti babami" ~ OICZYlWifOOl\e w ~,.~.
biooym tilClZne oĆllg;tosy. P<mieważ jednak D!ilkt jesz-

.;Wojna

rze l1lt walce z "prei~ Dl1dobną"

~ •

szedł, wBJtpić naleźy, CtUf wia.rełcie1e ~i
s:kicll odIjoS/ł W tej

wo,j.nie flłVycięstWo...

jedlnak. ma p'tlIryt ~ait'

Q()

.~e

r~w i~e ~
.. al. .

ną "w~ cielr&~

I i .

..,-

~..

'~y się zmit:Biają. .•
1

"

"
"
prezyd nt zplltej
i i
jacięl

.Ski .. d
~

kto o tem :wti:e,

z.e

I . PitsuOsk:i i 'Krolestwle. Jako da.wny. prezes

StańWa.w .Wojciechowski (b. preZydent Rze~

~litejt by»

da~ej' najbliższymil
W;' r~
fli9&:ym .żosta1i obaj wybrani do komjtetu
cebti'alriego Polskiej Paa1:ji Socjalistycznej
~trzecim był inż. Al. Malinowski). Świadek.
ichprac}T J.Grabiec, charakteryzUje w swej
'~ ~;,Czerwona Warszawa" - str.. 79, 80~
ł 77) obydwóch dzialace;y socja1istycznychte
mi słowami:
'
ę łcJl?#
- "Były to dwa hancowe przeciwien~
(Współpracownikami

i przyjaciółmj-

. :ńwa: różnili się temperamentem, usposobie:
niem, wyglądem zewnętrznym, sposbbem uj~
Jllowania. .sprawy, samem wresz.cie pochodze

.niem:

,;Koła"

8tu~

dencJpego, :mdalmnóstwo znajomości w rói~
nych okdllcach kraju i wyboI'nie orjentQwał
się W stosunkach. Dzięki temu powillzał d
rozwinął.· .. organizację prowincjonalną.
Yv: dyskusji mówił jędrnie i w sposób

praktyczny ujmo\vał kwestję. Jako mówca
"Edmund" . górow.ał nad ,) Wiktorem H t który
zresztą ~ publicznie występował rzadko, m~
",ił za.wile~przeplatając cytatami ze Słowac~
kiego... Mimo też kultu, jakim się cieszy! u
ogółu towarzysź6w, ,;Wiktor"Cf przemawiają
cy politycznie i działający na uczucie (I),
nie miał powodzenia· takiego, jak 'suchy i zim
ny na:pozór ;intelektualista -- "Edmund"·..
. o ile· chodzi o robotę i wydawnictwa

•

Po ,~wsypieU J. Piłsudskiego Z dr~
u
nią "Robotnika" w. Łodzi, musiał "Edmund

~St.

\Vojciechowski) porządkować

~fl\locno.

pogmato\vane stosunki organizacyjne. p~
niej wyjechał zagranicę, a wrócił dop.iero P;Q
amnestji l'e\volucyjnej (1905 - 1907), a.żebt
,~postawić na nogi kooperatyw~ polską", CQ
mu się udało--,...".
W r. l~gim na życzenie J. Piłsudskie
go lewica, piastowcy i mniej~zości narodowe
wybrały St. Wojciechowskiego prezydentem
Rzeczypospolitej. W r. 192ó;:tym arma.ty iks.
rabiny maszynowe strzelaly do Belwederu,
gdzie była siedziba prezydenta St- Wojciechowskiego•..
Prasa sanacyjna znęcała się później nad
obalon)"l11 prezydentem nazywając go ,;fuxja
tem ..- szaleńcem... podłym i małym człowie"
kiem" (patrz: "Głos Prawdy" l". 1926),. oraz
szarpala jego ludzką godność i zasłużone
imię· Dzisiaj jest b. prezydent poważnym pro
:resorem wyższej uc?Zelni gospodarczej w Waz
H

Wiktor" ~J. Piłsuds.Jcil) był najtypow~
)lYm ,d'.,itWiinem."; wychowanym Poza ~
.tGmietfiogmficznej Polski, którą poznał: już
jako człowiek dojrzały:
\:
"Edmund": '(SL WojciechowSki) znowu
,;;... "E~'" rodowity., całe dzieciństwo i
'~ poza ktÓtk:ąemigracją, spędzi w

~jne, to, ~ wrażenie, żehEdmundowi"
zawdzięcz.. one tę masę życio
' ci i konkre
tnych zagadnień" z żyda codzie
, którem1

\"~"""""""""I""
a. lMARa••ESIE

. sumie·
Takie były losy dwóch łudzi, hHs1ćo ze
sobą związanych, a tak tragieznle dzi$a.j ~
~jałną···,
.
dzielonych.
.
n Wiłd~" łJył lojalnym względem. haseł

'Y

odzn8~ał' się ;tlll~;dział "Robotniika~': ,;Z war
i~kH••• Zawsze bomem - parnię

sztatOw
tam -

"

! .

"'w przemowach, czy na

konferencjSlq:h.;1d&łł nacisk na życie C06z1en
DĄ na reałn~:ujtn'Owanie sprawy, :nint1ej trosz
eząc.s:łę Q pl~yszle powstanie, czy rewolucję

»,'\V6~

klas'\ ;;nUędzynarodowej
oil ptOJ;eta.rjatti' itP..t' -

so1idarn~

Pouczające są

«

te dzieje.

~dner an:neryhll1,1Ski LeedB; k1ćregv maUlon
';lal. W lisięrl.ni~ grecka, tak gotl"1iwie za.jęła Się lo..
sem pani Czaj!kowakiej, pOIdla:jąeej si.ę m córkę 00.-

dir.zejem na czele. Zal,jeea, się dO nich i dłoktór Boit
kin syn nad'\\"O!r11ego lelcarza, któr:?y katpgOl'~;,cznie

re ~ li-go, podlał

oora

Ófr wia.dJomości

merykański.ej, że księ2in~ An~ja

~'~

prasy

niema

a,..

za-

o swe wawa dio:n:uajątWu . Rom:wno.

~

PojalWieniesi~ P.. ~jOOwskiej, a INI!OZej W.
lrs. AlrLasta7Jj~ jest nie na. l'ętę niektórym cz.ł<m-
łCoon ~ catrskie4 kItómy lIlfIlSiediby z .~ittaną

suikltd~. podizielić majątek R~ z.bajd!t1lj~
c.y Bilę ~ Tern. 1Japew'ne tlOlIl.alG2iy się ~

gie s:balnowisko, jaikii.e mję1i ~tórzy k:~e
Ma ~e pai1l1i, ~ klan
~·z b. k&~~ ~ i :N.

C3.-

sw.ok.ii
kIs. &nr-

stwienl'Złi!11. iż pani Cziaj~

jest iaŁt tnie

- Pragnę jed)'ll1e 'WypOiCZ.yn.ku - oo"i~
la p. Gz.ajkX>wska Pl'Ze$dis.ńa,'\TlBcielOOl ~8Ył t$op~
jącym się kiecy Vv-yt.ocey ona proces o 2Wrtot mają,t.lrn Rmnam.a.wyeh,
Obecnie ~emQna córka. catn miesdta "
dolx:raclJ. państwa Leeds, którzy posiadają w~
Iy pathle n.ad br~iem Atlant.yku. Protek~ie ~J
na pI'ÓŻOO usiluj4 zjednać dla córki Mikołaja IYmc
p6(hj,ę ar~'atów rosyjskich.
()prOOt. W. i& MI:~ej'a, którzy ~na.ją w niej
Ana:::i.a.«.ję iGDi
~taWieieIe OOlbgrac,ji

ui.r:z}''''Imhttb te

ska jest oszus.tką narodowości ~j..

------------------------i;

czem woźnicę pobili. Kościelny Raszka zesko
~ł z 'WOal i chciał iść ~ Lwowsk, z krzy

~

'a

~ł

•

MlEStYOBA~ ~:WANIESlĘ··2YDóW W RZES'ZO\VIE.
Dnia 23 Qln. po południu żydzi w Rze żem do kościoła, skąd go wziął.

szowie ehow.aJa swego·l'abina..·Gdy znaleźli się
na ulicy Lwowskiej obok ·wyk>tu ulicy O~
rzewkQwej, nadjechał od strony cmentarza.
katolickiego pomocnik kościelnego Stanisław
R:aszka z 'krzyżem, z którym asystował przy
~pieniu' na cmentarzu -zwłok dziecka. po
. amańca.. Żydzi zobaczywszy krzyż z r~
piętym Chrystusem, kazali woźnicy zjechać
obok do ulicy Orzeszkowej. Gdy ten się
wzbrairlal i to zupełnie sll.18Znie, żydzi ohwy~
cllikooia za uzdę i hijąc i kopiąc konia, wje
cha.li z wozem w ulicęOnzeszkowej, p:rzy~

córł!l

Tłum ą.

dowski Rasikę 'otoczył, nie chciał go puśołł
na ulicę Lwowsq, ~ popychać i ~
ooerać krzyż. Wi~o to panna PokrqkóW'
Da, nie chcąc dopuścić do profanacji ~
podeptania lub połamania kr~ chwyłił&
krzyż w ręce, podniotia. w górę, ponl~
W}'jść Raszce z pi~aienia żyd{)W'ikiego I .WQlniwszy gOł umoaliwUa odniesienie kr~yg
do kościoła.
~
Czyż ł.'fRba do teg.o groźnego łUta
komentarzy. KatoWrom w mieście polsłdeDl
nie wolno iść ~ knyiCtt4 j~żcli się to łydl'a

nie podobtt.;.

.

" 1lSillyĆ npoorzon

I

~tą,.,ąo kąl~}~E~O . Sekretarj~bu,Ligi N arod6w';
,J,.p.'łNłdOCIV!lI!~~·~n~~' pąńs~\łIEUtopy, by' wpłyn ęła na dziki Da~odekl
..
_ fit~~Q~:t8.,1
W ~iu ~9io.vAł~rm""~mią~r:S~ąl', ~lętĄfł

\\~J we ws~YS~reł(,:~~~~ZYcli~: litęwskich' ,mteJ-~Woki~4' pQgTat,:ti~z:riyĆ'h/Pi~ć t~l'Ch band WOj-

stwierdza że zainteres~~anie·mo.~~tw S~:JOh
sko:-l~te~s~ism, j~t tak- lYi~lkie, a inter~y ~

,:tV ę~~~~ie _~~ęl~~ą~"Pi,.~itt Ną.~Wv(p.~W $k'rwy~ięl~ine~{) ·Wnłia, .posuwając ·si~ w kier1,1n- ~~ Wcł:\Od~~ce W. g7ę , ~"~ ·zna.c~e że s~
~'.~
"" " _
ku granicy 'polskiej, . pod Muśn.ikami dokonało tęn będtzie lLusiał być' koniecznie rozw.i~nl_ Mo..
.' ',','~)z polęe~1n;i!5l ~ę~,rżl,tl\l ~81m za,~zytpod.aĆ
~moroerst~' ·'~ria?-~iwflilych Otbywater~~h ,polskJch.· e&'stwa. należące do Rady Ligi Narodó~'bę~' ~
,uo ·'t.V~~domośei 'R~;"iżeW!Wzę~a ' '\yoj~fQweoo.. .
riekia;raełtl.·,,,:(lol~ltiego posla WyWlołf\ławiel- starał~. kwestj~ porsko-litewsk~ D.a.Tesq.cie .1~,·

-_'ll~iępuii\oej ti-eŚ'rł: ' " -

'bywają 'się w P()lsc~: .P9,

kiewraż,etJe. S~ereg\;dziennik6w

itllW-'a:Ch

corQcznie W f OZroku ćw:iczehla
takle. Oidlłiędą się ·w'Ma.ioPM~e na WOi~nitU,: w; o~

maitych czękiach~kraj,u: ~·\\t.tym ~.

"

,.J \ .. ",-'

~uJe się'"oficJaliiym:'l(mlunU{atem

,,'

lecz_
czyli

:.'

;

',.c

;;

w Otd)leg~oś'cLzn.3ICztij{t wIi~ks~ęj

od

dezerejt

gramc}

W~~2~Urą~'te, insynl.Hl,Cj·e ~zEłdIU

.: -Berlin 28-7 (tel.

,d~

wiJ

. pols.ki()dT~uca:- ~jtegQą'f·~~ni~~el~:ą;z~e\\rią~rz~,~!.

~

~4Ri'J:_ _ _ _ _ _ _IIIri_IIIIIIIIIIIIII.'.L •
.,

'1,:.·...1. '

\{ 8.

"~i"-''.' ;. "10".';W' I'e."·'. . ',::' UB'
.;'

,liitewska}'~erzająqa

. ' ','

, stwierdza,
:taktyka
do prz.ypisania -Poi~'~~w -~Oje}lbY41'_~j(!i.~.

i

.

SOW1~h stanowi· Piv;a,łne·~d1AAf~~,.~~,Qi~ ~v.,

G<itWiJ ;:,,'Q)e:·.( '~'~e "'by,Ć'

'.:

!.ł." .

(.zyl~ns" ~;\ ~ę·z :;. t(k~f~~I\CJ?~.

.

być tol'er<?w~~ :~~Ligę' N.~a-04ÓW.T~ty..

:winno

Polski i. kt.6z:zy , z?staii

.

eł;(~cę
Protesty,·4o~y;;w.e
ćwi~zeit wOjek~h.
na. j~g:9 . 'pra~~;\,~d'.';{l"Wą'n.&,
ter,Yf{orl:j~.; RUW. 'lIl;§i .
nięna' ~tąW.ie.Di~~Pl,ą~nyChdK>ńj~Śie~·.Pf~

Pl?Cohw~ceni cq: ~~
gro.zibQza.pela<:yjnsie kara'śmierCi.: '. ..

·Nd'emiooka~.!~yplmnaty~>zna kores~j&

li.
tęwSkiegosą cal;Iw'{V1~ie"po~:~,:Wione ~~t~wy ~"R~~

iż Ciągł~

7

...."J

litewSkiej, :Ww. iQ-ku ub.,~y ć~e~ia.oQbywa- -- -p;ej.~eh..
ty się w rejónieSi-~~iany-~~rodzi~,' "
Frukty te

Skirmuntta.

K
.
<lWDQ' 28(tel. 'W't)
W ~wią.zku z coraz częściej powt'l1'zająct\' ~~
,,1f~Qj;,:tiing'Post"w~Ywa~<cY·v.·ilitZowaną dypl()~aeję, 'dezercją ŻOłnierzy Ittewsktch do PQlsk!L m-imste..
ażehy wpł)-nęła" . I1ia::npal'tyC'h·' litwinów~ aby ,za,. " rjum- ,O'br6ny krajowej wydało 'r_~nle, w.,
}llrOlW3idlzicporu)-dek:w ·stos.linkaC'ł1,wschl.Jtdni,{i'-eurt\- ',myśl którego OOłnierzoID, k~rzy .I??P~nili·,

<' ,'.' ..,... ... ' ..,... -

wrżeś.ri~;:;;-' ci.k9i1~ach,· dsżmi:an~'( l{yj:i,

'we

min.

ł;PQQkreśla,że $an~~,zeczy, jalkiobe.cnie istni.eje,
nie 'mo.że bYĆ" d~leJ' 'utrzymfLllY. 'Konserw!:l~~wny

kolica.ch Warszawy'ł:}k.~ <Ćwile~ilia ·~0ToćznewW~leW6dzt~ie Wilei'iskląm'- ()@ędA się nie w' sierpniu
-

londyńskich zaJ-' i.ała.twIĆ.

~~~fisk,v,t-'28 lip~a~(a~v) :~',

.' w' językuiJkraińs'kim d@wo&~ąc:~ jęiżyk~ ten

:b tego r~aj'u, <1AA:ł.-2~~.dziejg~.a,~tępte-.
W kołach komunistycznych tJlktainy . Jes~ tylko n~2;eczem,on: tedy Ił, 'Gorkijwo
ma, 'i'i Litwa 04r~~ł;~ 'Y~~e Pl~jelWlBk1e. nieł?ywa:le,wz
. . wywolallist Gorkij'e;: :; cnce być, posądzonytno" akbeptow~ : .~
l

J'

zawar~ia ł i)aktJtJ,,;~ :.t1!i~~~~~lł·iw,Sl.P!l:zr~~~;qś~,z

rezolucją

.

Ligi

go~'w któ:rymbplsżew~cki - odmawia' tywacji separa.t~zmu' ~odo:wego.
. ~,~~,Q~d~~~,~,:q,~ia ~Oi~nła' .1~};.,,~.
'
.
drukowanie .,ąziel .

___.III_--.._._._.....

~~~;'t#ki1i~~~~;~j=::2l

pol~()-HteWskicth,

Go. porOO:umie~i~l,

.

~IIII!IIIiIIIIIllliIlll!llll. . .--~-~....

!~~~4. c,~leIlJ lllHilo.' b,yc;dojąeie
.' , J

~~ .·~;r~.,·~ei.Y '~j.-

1,\ by ~pr:zez·,Nip'me.y po'wrócie do . Rąej,i.

Rząd pol~fi'Jpę\~{)1i;enill.$jlurQCZfY"S~'.. za..
pewnięD:; 'iż: ząmiel'z-a" 'tltl'ZxtnY'W!i\.ć $tq~unJti, 'pGkojoWe z Litwą i 'po Wy~t1IZa}1:iu przy .bez.p.cśtr@dniQh

Wied-en 28.:.7 (aw)
, 'idWu iunkcJb'narjltszy poliCji ~taWiOhy 'zOśłał ' .
'gralWtCy ntiemJecki~j.' I{uhn pr.z.e\vliejzion.y zOst1l'ii,.'
Bela Kp,hn po oj}}yelu.k;ai y t.rzymiesięc:?nego
ro~}Vaniach ja,li najl~§zej; ~~li c\ j~cia; . •<W ~or.QzUi
.mi~Ala pr{).testuj~ j~k~ai~~.ąz.ni~j ,przecIW~() .me ~ więZienia został ,\Yczorajw·.gl~okiej tajen:mjcr Od~ , d'O jednego- ·z.pOrtó:w·~em~ch a ~ ,;łi.~
t()~:" stooowanyni przezr~.ą.t;1; H,~e\"'s~i,, ~ttmr sta Iwiemony na dworzeeZachOł(1ni sklą.d,,~, i:esiÓ},;~ tetn, uda'sięiiOlSoTiietQW!
ri się w przededniu '~P,Clrr1ladzerpaLigi Narodów
st.wamać aJtJmosferę. ~pe~;ńQś.ci i ,Ulchy1fJ.ć ,do .M:'"
powied1Z.ialnOŚci~oRee" op,iIlj}: p,:uJJ1!bć:fnej . za niepoWodzenie rokowań,; Z . Polską, ,2:. której 'ooudpowiedzilallnośc( rząd ii-t"ewsk( nie ~~ola je~na!'::/ to ;siebie,
m
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'ł-

'" ' .

-

la[~mUnBIJ

~

:.rzucić.
~

l

•

Londyn28~7~ilel~ wl.)

P~lski pOa.~ł '·w LQ-ńdynie·-op.Ub1ik{)Wał.·ur~ę
dów,QW -dzisiej$zych ~iennikaC'h Stzereg incydentów

balld&

Spo.-\vooowany:.cłl przez. litewskie
póg.I'anioz;..
ne. ,ZwraeajĄ.c uwagę' ()l>injipublic~nej '. Wielkiej
Ba"ytanji na Zaijm;~ow ande 2 . fJOłDi~nzy: polskich,
c~ stwier~, Z~,p9t)Vor~yły ,g4ę to<lel'()Wane j

~JlQ'pie~e 'pr;zeiz ;rz~~ 1itę~~j .. bruxdy : ~h.~t~J~2.-e
"pódnazw~~Jże1~;z~rY~,\Vnk'" o chal'a"tter"Ze WOJsko-

.:ki8 •••• ftlt.ue.~; Irlit, ~ ~ ~ . "• •'• • ~ ł1i,,-,
,.,

.:tbd~i

,

.OGŁOSZĘNIE.

prży' Sądzie Okręgó~m >cV{
'Zi\JKG, ~~VSKI, zam· w' Ł()clzi~:przy

Ko"mórnfk'

s.

'Ulicy Trallgut~a·Nr.l0,na ,~ę;sadz~e·ru.:t.
'1030 UPC~ ogłttsz'a;'że w dnIU 6· ~lerpnla

., 1928 r. od'godzinY 10~'er rano. W Łodzi.p~zy
ulicy .Nawrot1?o.d-Nr. 18 odbędzie się, 8f,rz~~

Qa~ :Z przętaTg}lp~hliczi!ego .ru:hom~C1.~a~.
leżących 00 'vVacIawa JagusIa l ..składaJą-:
,~ych się 'zm'ebli oszacowanych na sumę zł.

530.

Ł6d:t, dnia 17 lipca; 1928rokq.
,,'
ł:olllG)rnik (--:--) S. ZAJKOWSKI.

Bialogród 28~7(a.w)

Dziś minął termin wypo\V~ed'zenia bą:dź prlelłu.że'nia 'traktatu
wLsko-:-jugosl<Y\viańskieg o .' Ze
',:zględiU

na (}bechą sytuację polittyc'zną (}ba rz-ądy
po poro,zu.mieniu się postallowiły aby układ mil,',ząco przedłużyć na czas tlie6grliniczony' ztem że
wsadafa.kltyc,znegoprzedlużenia traktatu
ZQ.stanie omówi.Qllla przy najblHszych olro1 ic.z110 śo.iach
_1IIIIII_ _ _IIIIiIII_--~_IIIIIiII_z_IiIiIIłiI
;:;'~

-f~.

__

S!pr,z.yja~ącyłch p,pzez' pl'zedstawideU

obu l'tądćw..

Zagrzen 28-7(8iw
CJ:1orwaeka koa.1~ja ,chłopsko, -demo~ty;~!ua
p'ostanowHa zerwać kontakt z Belgradem. 'P.,sło:,r~"
. niależą.cy , do tego stronnktwa wrocili dt() ZaJ:7e-·
bia aby,\~ dniu otwarcia. oorad Sku~. oo~~
rzyć olbrady' sejmu chorwackiego stwatr'Sają;c ~~~:
.

t<s se.P,3lI'artyst~oC~~ ~arla:meDt kadłubowy.,

'.f

~i.
,. C

I!IIIiIIIIII_iB!1lIi·IIIi1IiW_'

•

.

~,t~

L

,

:rvrosk\\1Y' su bsycl i~ , iiI'~ (::z ,e Ch., ..' '
,

....

rewolucyjnych w wojsku.
Moskwa 28 lipca (aw)
'Praga 28-7 (a'W)
Na ostatniem posiedzeniu "kominter:; .
nu" ,przema'W'iali irrlieniem'koIDt1n.:stów fran
Socj3,I-demokJrlllty-czny "Glos Lid,u'· J}OO~jłt.
cuskich Cachin, iinieItienl zaś· komuwstów gZel:eg rewelacyjnych &,mych dotyczących kW.
niemieckich . Tahlmann ,poświęcającw:ększą 3tji ~1ihsydjowantia partli &O\IDjł.ml.stycznej·. ,~echo..
słowacH;tl'zez' Moskwę. WedJle oiłllier.eń pi_ W,
część przemówień ,metodom'rewolucjonjzo~
wania m!odz' eży w· państwach"bur~uazyj~ okresie 001920 do 1928 I'. partja ta drzymał~ 01nych~' oraz phdpagandyipodsycan'g prąd6w . brzymią sumę 120 milłnów koroD c;r ęśkt {' h.

z
szpjtaluJ>

p
;jaao
A

Iłży

owacyjne pówitanie lotnik6w
szwedz kiob.

Vi

~b;n

•

rego rzekomej· Smierci krążyły różne p.gł~
ski, żyje, ale stan jego zdrowia "jest ba:r:.:
dzo zły. Po przybyciu ,1Citta di lvlilano" do
portu Narvik, Mariana, który wskutek choro
by nie mógł kontynuować pod:rÓŻ}'1 został u;
mieszczony w sz.pitalu.

28-1 (a;w:)

~ OODyło słę ma,nifestacyjne pr.zqjęeie .lotn'i

· ~S\tlW~h biąr~crch udział w ak.cji ratun· ~:wej. P.Pd (lJQ.:wództwem k~t. LuI1ldibQa:'~a i
Thom.~~

'Londy,n

lipca {ate}
Mariano, o k:tó~

Q8

~ ~ (lQoo.sZ!b że

'ć

bamolot polski
Berlin

się

~ lipc~

'

•

na terytorjum niemieckiem,

szawy do Poznania i \vskutek
busoli zmy1:il: drogę.

-

~

sensa6ja

..•. ').
.'

~.. AM ~ Z NQVl~O Jorku,.że ~

gZBB

aa

~o\yeg()

m~
W ar~

uszkodzenia

Jorku,.

•

.
oddziałami

c~n;j·

.

karnami G ?łi .j.

wy~.g.zekw(}\yYalliia

28-7 (tel. wt.)

Z Mińska dJoinlos.zfb że onegdaj '\v PObliżu Miń
· t*rt ')N .kllkiu wgiaoo w~]}'Q;Clhły rozruehy \vłO
~,:6ó\&~ spowodiQwane g,wrulltownem ś'Ciąganiem
po'~w i rekwizyojązapasów zbo:ia.
~'. ~
Od!dJ1;irad: karny GJ?U., Jr.tóry pnz.yhył celem.

od włościan zapasu zboża, zostal
ot'OOzony pnzez tl:um, pobity cepami i \vidiłami, J)O-

czem

w'y'1.~.zrtlCOno go

ie wsi.

rem

f?o>"'~im.

SYBm~

NA

'\.Vilno 2$-7 (tel. \vt)..
Z Mińsk:a donosZą, że władze sowieckie _, lLko~
c~yły wysiedlanie z Bialorusi
.były.ch
o.ł!y~·.a~li
z.iem...';;kicl1, którym skom"skowano' ziemię i caly ~a..
jątek ruchomy. \Vysied1enie przepl~WOOzQno. z ~c.a~
.

Jjeż~~'zg~ędnośdą~

.

.

Ogółem wysiedlono wgi<t

.

: sji i na

640 rod:zjn QbywatelskH.:H, z czego

;~ Polaków.

"-

Syhef.lę
310't'Oł

.

WUJ 1:iJUd :ROlSi INTEREsY..
Lor&y.n 28-7 (.a.wJ.. ł
"TimesH d?p.osi z PelDtnu: Podlpisanie ch.'
ąko-amery-k:lli;;kiego ukba!(},u, które· odbrł9 się w.
.,up. ~r~ę, .aastąpifo :Vł' ~~ej lajeIlfIlicy,. Rząd ll~"
,)~il.~ski upoważnił m~nj:stra fina1}SÓ\~ t:') .u:kła~. j
A<! zł9że~a podpisu. Minist.er .opuścił .' :';u,p...k.in. nię..

plalpokryj~u i'~ się d~ p~j;uUt"gdzie' '~Wii,ial. koma1.~· oZ posłemam~rykar'i~_ •.

,. .

"Times'l .zaz.naeza te Stan~ Zjędn~
.uY+n. cllÓd:zUo Q to, aby: ubi~ w.oo' moOO..r8tWla' -.~

Rpr~'\yie
f:jtąny

Identyczne wypadki \vydarzyJ;y sIę jesz.c,z6
w innej wsi~ gdzie cała wieś iocz~ł.a bójkę z oddzia

.

STRESEl\iANN W PARYŻU?
Paryż 28 lipca (tel. wł.)
"
Stresemann przyrzekł· przybyć dQ Pa"
ri'ża. W ten sposób od czasu \vojny z ,r.
}877 ni~niiecki min. spr:inv
zagranicznych
zJawi si~ po raz pierwszy w stolicy FrancJi.

.przesuo

d
~Llł'P·::;
?,-

ieS .ros· ka toczy walki z
w~no

jeszcze

okolicy fOl."IIllalną oblaw~ . na nieszczęsnych 2lbiegów,
,,'Śród k:tólye.ih. znajdo'walo się 30 chOry:eh umysło"W'
i ciężJQ;ah WrÓdinliarz;y. Dp dlZJiś udało s~ schwytać 100 cllOTych.

Berlin 28-7 (tel. WL)
pot&anl _łaM1 dla OOłąkan~h w nocy' wśród ogól..
\ :oogo.zamieszania. u:Ilodalo ubiec kilkuset choryoo
,
ćata atrmi?- kDnstablÓIW 'alrządi2;iła w
p'"

zdołał

Z8 sz ił ."Iii.

U łąko'
08łatnia'uiewesoła

w Pile.

:wystarto\vać, zanim władze niemieckie
gry go przytrzymać. Samolot leciał z

Pilę

<

ist

Z

wylądował pomyłkowo

na .placu :ćwiczebnym w po::
.\llizu źakł'adów l'Otnicz~ch ,,Albatros" wylą::
...dQwalpolski samolot.
' G d y ptlot d-owtied~ał się, że znajduje

"(W

KONFERENCJA W SPRAWACH
GD.,..\.:8SKICrL
Gdańsk
lipca ~tol. wł.)
Generalny komis~rz Rzeczypospolitej
w Gdańsku min.
Strassbu l'ger wyjechd
:.~wczoraj wieczorem do Poznania, aby
przeprowadzić rozmowy z Panenl Prezydentem i
kilku ministrami celenl wyjaśnienia aktualnych zagadnień polsko-gdańskich, które ma
ją zakończyć się podpisaniem tl'zech umów
~o15ic<pgdruiskich.

IS CZBhi
,

no.

.iBg

UlZllania

~a~jo:na1istyezIi~go . ~u. ~i""tJ;D

'W zupełnQŚei,' podczas
kiedy inne pRństwa, wskutek swej cJl.VYiejnej pÓa.Ii~
tylt.i, ściągnęł.y na siebie niecJlęĆ 400-miljOGO~
!-

Zjednoc.zmn.e osiągnęły

''?oo:u

cllińskie-go.

--~

RSliJ:. \\ SKA 61 ŁDA '- FIGJAt NA.'
7.
lIił

.DIIICZylll.
Pra~

utraci'

pół

Londyn 28 lipca (tel. wl.)
Naczelna organizacja angielskiego prze
iiiiYsłu. włókienniczego Master Spinners Fede
rikfun' uchwaliła' lokaut wszystkich robotni:::
l~~w. _.~·.·dniem 11 .śierpn~a:!<-onflikt ten wy:

,~:~hl na tem

tle,

ze.:::c:~I~~f:rzędzalUl,

miljona ludzi ..

powodując się

na niepomyślną konjunkturę,
zażądali od robotników zgody na pewną re~
dukcję plac i na przedłużenie dnia robócze
go.. Robotnicy odrzucili te żądania.\Vsku:::
tek lokautu pracę utraci pół mi~i robotników.

(~ óSTATNIEł-CHWILI.

s I

ja «:

1)1 i

iy

ż

r.

i9lYBUcH ~SADZIŁłWlEL.ESZYB·Ył S ĄSIADUJĄCYCH Z P~ONb.CY.MOBJEK~
7EM POSESJAClL
Pozatem ogień zagrażał bardzo poważ
o godz. 12 mn 15 mieszkańcy- naszez:
:go ~usłyszeli dwa następujące po S():: nie Chrześc. Domowi Starców przy ul. Na::,
I bie wy-pucby. Jak się okazało, eksplodowały rutow'acza 58, do którego bezpośrednio przy
i ma.terjaly. chemiczne, należące do firmy-prze
legały płonące budynkL
W akcji ratunko\vej brały udział nie::
ltworów ~cznych 'Enlil Hadrjall przy ul. ł
mal wszystkie oddziały straży ogniowej \v
i (::egiel1ńrulej
mieszczącej się \v murach
Łodzi. Siła wybuchu była tak wielka,ze wy
ilbryczai:ych .E. A. Stefanus sukc.
leciały szyby \v posesjach do ul. Narutowicz~!
Po~wybuchu budynki stanęły momenr:
·
42iCegie1nianej 40, przyczem odłamki p::.:
łalnie W. Ogniu, przyczem. ogień zajął partero

1WY budyóek,przy1egający do fabryki; gdzie
Il1.ieszkal ~. Weksler. OIęść mebli uratowano.

..ta

~ doszczętnie.

dnia

28~go

lipca lfł28 roku.

Dziś

szkła poraniły około 10 osób.
Pożar ugaszono o godz. 2,38 W nocy.

daja.,cego

(}],,;

zebrania giełdy w.l.ędowej nie ~
\V OibrotaOO prywatnych dvl8r' w gotó~
8,88 l pól w żądaniu). Rubel zloty 4,63l;. ListY-'"
stawne bez obrotów. Dla akcji tenden~ju ~~
-:o:-~

'Prze'z

r~dlo . ··

PROGRAM NA DZIE~ 29 LIPCA ..
. 10.15. Translnisjn Nabożeństwa. z ~
.ted:ry Wileńskiej. 1200. Sygnał czasu, hei.~
nał z \Vieży Marjackiej w Krakowie, k~
nik aty. 15.55. Komunikat
meteorołogi~m:y':*
16. OO~ Odczyty:' J!Jak sobie radzić wobec bra.
ku paszy" - wygi. prof. St. Jankowski. 'JO
przetwórst\vie owocowem~' - wygI. prof.. W.
hvanowski. "Najważniejsze wiadomości" w·ygl. p. S. l\lędrzecki. 11.00. Koncert poptlt'
larny Filharmonji Warszawskiej * 1830. R:o:.J,
llla1t?ścL 18.50. Odczyt p. t. "Ruchy rewolucyjne \v latach 1881-0-1900" - wygl. prof. L.
Kulczycki. 19A5. Odczyt p. t. ,,DubrownikRaguza - perła słowiańskiej RivY"'jery" wygI.
red. St. Grek. 20.15. Koncert populurny ot
kiestry Filharn100ji vVarszawskiej. 22.00. SylF
ilnil.ł cza.'iU i komunik 2 h'

t'

:0'

.

If

~.

•

",j?

~ _'~3~;i

Pań

~."J·kt" r>

Dantl; .. itatlflłlhlf.._. ,ł

,",

'yje bez

•.

EUJ:.opie. ...... Spokojna. p~eawypeł'ia"
Ql)ie W V(UtJl"~ .... ak~oljQt,.; .teriał~ •.L.. Więzienia wynajmowane na doDły
_1': 1i• • c~~aQOJ:o,~ni~; I~tnlenla stolily Danjl: KOp8D~i.

.•. :bJui...

'. w

,, (l1'~IPI_'IIj.,.'a5.. ł.Rłzwoł.'~)

X;."IłA''&'lit;ti'

1.,

:,iiltiWli ,i

W~1ęłTU,aNi2 nic też albo

bardżQ n;u;~-

,
S~" pju.j~ ~qa l~,m t łł.jl9m!i·~" ł~r W ~$~~ ~~ll'Q~óallji mÓW~.
~)'~b p~i,l$W PtiWYfpi:t" !ika.~łW~d{.i ~~ ~
Mł"1'łlZ~ąbyt.ę~. ~stałą dlzisiejs\?a ,ko.respon
~ końtY~\\i ęlłt~ęjałtdęgQł ~ Pf2ly'pD\Uliną cliJ . Jęn~ja,~'Yby' rij~,.,pi~j~rnie ciekawa, goQina za.iste
~~YŚ IDut~pie, ~ to ~1 bf4 ~tQt~niłl wyp~d~ ~~ęll~ęj, ·rrWla~r()}{~1i.6~OŚ"ć. Oto stolica Danji Ko4iezmier :uie rzadki i~d:ąy s~etszej ,*Wąg1. ;r~tbe" lleaba~a ~bcbodzha. ,;~QO ro,cznicę swegu powstania
~~ D~ja. ~ie. ty~,lQo uajgmieja~Y!Ql, ale również
i nEłj$~Qjn~ejszy@ paf~$twem EWQPY. Dwu i P61
fuilJO!ll{};WYtla\I'Ód O/Uń~i. Pl'owactr-ł żywot n&.l\;skrOŚ
~kojny' j zr6WDoW&~();nY1" OdJda;ni spokojnejpra'ey nad VOowudową i Nl!Zw()jem swej ziemi, nie IDają Duńc.zytCy .w sobie me' atlrakcyjnego,cqo~y wC!if;\g
łląć mogło z.a Sobą
E,llrO:pę i lł~:ż,wonło na nio.h
ZWr6c,ić chociażby ~:d c.zag;~ do czasu uw~gę resztki
~tw. Życ'le płynie tl,l bę7: sena.a.ej-i. bez jaki.chktqilwiiek PO\v:::lżiliejsz,yeh ws~rz&ś~ń. A Sęśli do tęgo
dodamy, że oo,ridizo - rz.ai(ik.ie są tu przeęiJ.enia _' weW_~zne, że rtląC. ';sp61pracuje z parlamentem i- ]Qrólem naogół w trwałej , harmOnji, nic .:..::.,:, tedy d,rz.i'\",·

tiOO, 18!t wspa.n.i.ałeLhdstórji, która d()prOwa9;ziła' do

J.Z!i.siejs.zego roiJkWiiu~', siOl.i.ćy Danji, będącej je1lnym

z. n~lwa;żniejszycll' wrtówBurop'y P!ÓłnoCll1ejl ...
:Pódlmiljol1jOwa ludnOiŚć. Kopenhagi oOC:hodlz;iłla tę
i'OiC!Z1Ddeę ni~wykle 'okat?ale.· Dunczy~y mają boWie.m
.edną, jedlyną słaibą
st.rDtllę,· a tą jest
nadmierna
,;kłonn.ość JiO
hUClZrly,ób uroezy:;.to,,0i: ba.ntkietów,
j~tW.~~zó:w i i. 'ŚWiętow,a,no więc z tej OkalZjłi
gólnie, 'nie brakło., ur~~f.i.Ceń w obsz.ernym
graarli!e jll,lbi1eus20wyffi., NĄ.-t uspra\vie;1.1i!~e jeti-t
nak DuńeiZY~ÓW rz~"uależy:źe tym razem mieli
,.~·>pełłlllie u.zasaidIlłi·ąny pow-Qd., do
w;iehlmej'
~Ośc:i•
_:y_ ,
•
•
.,
c

p..

•,;..

~

'...

,.'

1.",

Ft

-'

~'..

~

~.'

~.

w ,d~

bow·tem tych 800 l~t

roow.infil,a się KOro
na jeQlllP z n~j,pi~e~zych i ~~żJ.W~·
~ych m~ast na pólnl:cy Europy. W~aniale hud~
le., przebogate (klościoly, zarn,ki i pOiI:@.~ki, {!.11
~;zyste, dobrze utrzymane ulihce, składaJą się na ca..
ł·oŚć baIr'Ctzo' milą 'TiI też w Kope.nOO(bze ro.Z'\vin~
~ię głównie ,nen,tru:m nauki i sztuki Europy połn~
tlejUniWersytet kopen.htatgski rOoz.przeetrZf.nił słU~,
.s\yą daleko w,świat, a wspaniałe biljo,tekiJ znajd.Q
. ąee~ się Da uni w ersytcci e . ONZ W pala-cu król!::.\ ;:.._.J]l
mieszozą w sobie roiory~ których zaoolI'OŚcić im mo
że niejedną największa hiljoteka
ś'wiata Mrówo~
llr!łi ą doprOlWl3.d.zd:li Duńc,zy.cy stJollaC'ę swą do
ro.z.r
kwitu i wspaniałości, 2 której ~prawdię mOgą by4
d1umn-i. Tolteż mimo braku "sen .a.cji": kto raz cha.
c:i.a2:by był 'v Kopen-haci.ze, długo 5e.j niezrupOlTLn,i i
i 'z' ()k~ji ~ÓO
roomńey źyerz.yĆ IDIO\Ż.e, stohcy Danj*
r6WIl1ie Ś'Wlietnego dłaJ.szego ro~wo}ii. - '. • " L.'l D
penh aga

nęgo, że o Danji mówi się W Europie stosunkowo bar
niewiele, -.:. z.aŚsZlpalty, pism erurop.ejskicPpra-

dtzp

M.~ rUQ;dlV JilP' )o~iad.ai'4 ;Vl,!k.~j

ru,brykiw,iadonu

II

ści z DanjI. Ta bOwiem rubryka, która. we WlSz,yat-

~ch prawił! pańStwach
lic,z~a i często

K~tn8ze·

eUlI'OtpejlsKUch jeS/t ,baIrdrtO

pziie&o.staJe

się ze sz.paJf

jedni)'ich

pism na ~e,- mianowicie pl'lZes~ość,

~a

Niejedlrl.okrOotnie'jrut opisywane słynne 'Wię,z.ie
nie bols.rewiekie na Wyspach Sołov\-'ierkfc.b, dJc:)czekalo się" tiJ,wyCh uwag p. KliingeQ>a, ogłoS'zonyćh
nieda)VIlow,'" t. ĄIX,,Les. ar.chi'ves: de }a. rBv~lution
I'US%e" i.- pO~'tórzony.~
~yrSki~h "LaVgue '1'00-

wDanji - nie istńi-ę.je.
Niema w .Danji' głćwn}lCib" mk)lrłdercó~. nl1e~
ma prawie Zlupęłnie'~ynarQd()<wy,cb aferzystóW~
. Il,:e notuje się· za.ni;atChó~r~blti;~:r\Vy·cb,an.i ~awet
ltamach6~; samOOÓjCtZitm.... ·'·Wsielkie:'wy-parlki sensaeyjno-kry.min8llnt. "'są, ilu· pr9lwie wo;gple nielmaIl€!
Na utrapienie tyC'l,l. któł'Zysziikal~by j8JloilĆhś s-ensae;ji, nawet Wlię.zieńia, w ,Danji są" prawie, te zuvełnie
puste, tak, że niejęcl;nóklrothie 7idiarza się, te ni~tó
re miasta' wobec ' braku 'przestępców wynajmują· ce..
~ ~nne ba niie~~aniaprywatn.e dla biednej
ludności!! Słowem ·Ilic "c.iekawego"...
'
Dum:;zyl~y nie' ma.rtwią się 1\em. bynajmniej,,!
OdldJani główrue pracy na ~l)li, oraz" UlPl'IZeIIlysłowia
~ gosplod!arSitw rolnyoh, za.jęci eksportem jaj, ma.
_ ł ~i:ll1ciUna rynki: europejskie, żyją .,mii.D0 00"
w dalszym dą.gu W równoWJadJze i O zajnteresowa~
nie EUlropy ma.ł()dlbają., A,' Europa, poo,bawio;na
:wiE'

zupełnie

.............. __ ~.m ••••• II.~ ••,•.

wieznf bOlszp.wie ki.*h.

RELACJE FRANOUSKIGB

"w:

PÓDRóżNmóW.

Pokdlku dniaci?'męc:mtrń, Wftil'j'uj.ą :i rzm.caij~
się jak dtzikie 'zwi~ta na straż WięZ;ienxlar • ~
ieh di1isi.fmzeraźliwyCib .k.flZyków kJa,to.wanyoh wię:t"!·
IDów, nikt, me słyszy. Dcikola: wi:ę~i'enia.··eiągnie

się:głucha, śniegiem. .~kryta", p~yn.ia.,· .N~:'~
na tern. Każde nie.powooJzerua·· ~ - sowiec.:
kiego, jak np. ultimatum- IOtIld:a CUfwna,zerwanie
stosllnk6w c:mglo-SQlwaeckicb, za!au:I:1anlieSię PUc,żu
komunistycllnego w Bułg~rj.i . tp.,~J.ąga ~ ~~
U.clzne egzekucje więźniów.
syć,

WWI'Ost ' wder.zyć . się nie c~ce, ,dIo ilak.iego stOtpj przewró,tnoŚC'i dlojść I!W'że: krw:awa ' dy:1ota.tlli'a. ca.e.I'Wony.cn' 'k;a;t{w,". LiclŻJba więźIlIiów
waba 'się międ\Z.y 6-10 tysił\!caIDt.90 prpc. ];lI1".zest,®oow stanowią kontnewol u.cjoruści, trakta-wani narowrui ~ oorn)dly.,arni Jurysdyk!cja oolsz.ewilCka"

n~a okIDu.cieilstwa

do do'\v1olneg,t prześla'dowania
I'zec.zywlistY1CJh i urojonych przeciwników, SltWom~lY
la wyj.l;\tikoWY i imponują;ey "zgniłemu" ZUCThod:oWi
przepis prruwtlJY.
ArtyJkul pierwsz.y relgulamiruu więżiiennego
bl~zmi: obÓz sOlowie:kij:l~stal w celu z,atrZ~Y,wa
wania wyj.ątkowo nnebez.plecznych pnz.e:;tę'PCOIW po
lityw.m)"etbora.rz tych 0ISÓłl,: ~e kiedyk(jlwiek mogłyby' się stać pJI'zesttępcami pol.iltycznymi. Na rem
nie wyezerpala si~ j edJnak "ractosna twórczość PIlaw
na kOtllbuniSitóW. Ntiemniej ciekawe ~ .po!Wo:Wy areg,ztowanila wymyślone przez ~:W{)ltlych ,prta;W\l1ik6w.
Następująee "zbrodnie" wystarc,zyły do tego
aby pI'tZ.yttzymać "przestęp·cę": OźeIlliony z :klsi'ężni,cz
ką. .. D~iadik byibiskupem ... Nazwisko pOlC1hl()(~z-enia
burżuazyjnego (krewny W,i.ttego) ..•
SZoz~tem pomys'łrOJwoś-ci jest przepis taICi:_
p~·(brIzyma..1Je aż dó chwili stwietxllzeDda powo<dów
e.~c mieć, poutStawę

J

mop.

.

I

Obok tych straStZIlyoh SlZlc,zegPtlówł pOctanY1CJl
przez p. KhllThgera, a rzl1tcaj~cy.ch·jaS.krawe $W'ia/błQ'
na rOdzaj bołs>z.ewidcich rządląw,-pod&jeJiraawuskl;
górn.tk, ,Bl'Wlelle, ,który wrocił z~. R~sj1.. : inform,a...';
wię-.z.ieniu ebarkowskiem. Mi&o!'
c.je' o stosUIllkructh
śei si~ w· niem 2,500 więźniÓw, . pI'iZiYIC:ZJem bandyd
le.piej ·"traktowani. m\Ż "PIIl.Z.eStępcy" polityctmi łl:
J edłen "z uwięzióny'c.h anarc:hdst6w ,000wi.adlczył B~
neIle'ówi, te poerU:;pują z nimi, jak,ze zwder
Wy.stt.arciZy być sQlcjalistą, a.narohistą, ażeby .$1~ ~
sj;a>ć oru:-azu ,dio więzieni·a. '"
i

w

,sa

W ś,wtietle tyoo, sprawOtzdań dopiero ~
wiedJIbowygll\'dlaćbędą naneka!lllia komuni.stów DIIł
"biały tero'r". Radlzimy
WSI~ystlcim
mięQtzynr:::roo4)ll1
wym komisjom humanitarnY.IID' pacyfisty.~P;Yiffi.,_~'
raozyly Z'W11'ÓCić laskai\)<"1ie swój bysJtry wmok WI,
więzienia. lwmunistyczne R. pote.m dopiero wydawa.'
l:r groźne nnnifesty
przeoiwko pa.nUj4'CculIU w· ~"
sce U:C~Wi,~

a~towan"a.

Wśród więŹJl1J6l\v z.ńa;jdlUje dę 'OilOOl0400-tU

,

rosyi~ich duc.howńych. JOOiIlegopOlpa are3ztowano'

Z~. 't.9~ ż~· V·czyl
,

czy

swe własne QJzdeci histOT~i śwłęteH
wygląda swoboda i wi81ność wyznanio-

wą ~ ltltltd~li bolszeV/:1ICkieIDi.

OJ) PltZYJĄ.J'JIJ;LA.

s~ądp~n W+.iąl to

T8I1;;:

"

Spro wad.iZa się ona do wolnoś'c:i aQ'es;~P\Vlama
hżd.ego ńiewyg.otdJIi.ego, r.ząa.owi ,obywatela. Wszyscy
;ięźnl()Wie'be;z w.zględu ha stan zdJr't)wia i Vtiek
p,.~$IZ\ł p,ł"a~owąć .ca.Jemi f"1liamJ wśr~ OIhYą.1l1 YClh·
we.m.W.Jo1iĆAv :o:SU&zaj Ił pł<ttą.,w}l"Cin?1ą' 1asy, wyoopy.

cyga.ro ~

A, ~~tałęID~e.
-- QJ pr~jaeielą '}
.
/' .... .,.,.; ..A
l·.aJc
....
nalę.
_ Tq"
{l9plęr g ;: ~ :':".,.... ~'?
"
~.

\V~ł~ t9rl..Wj~źriioWie pr~Jcuj~.w zlorolO:wJ8.lC'ialej ~;o.,
dr;ie . cz~ ~ą, od1.YWi~i licho. Pą'ży ;;if'ni.{ sKI I

d~ fłi~ z· :i:un~~: l~:·up. Qpo,rIli ~ą
.kl>,

f'

~

1.

pxie~

Sl,l,,:QWO

~an.i ~hlo.

Chcąc nabyć

proszki naszego .9.1'i

robu, przy kupnie takowych wyra
źrue akC'Bnto,vaę i żądać "i.ylkt
ORYGINALNYCH proszli6w s
,,I<ogutkiem" znanych od
~łlOO~

lat..,

.

•
p~ oiiesięĆ

lat

idolał

justyn

~f! ~eszkaniec Paryża zataić &wą; pleć.
~

sulmiACh kobiecych

pracował

tobRwie tiiklzIą garsonką 'c.
I trwało to przez lat prawie jetle1}aŚ:::
cie, af wreszcie w 1925 T. po ogloszeniu

amnestji dla dezerter'ów wojny Zuzia· p~ze
mieniła się zuowu w Justyna Grappe, ktor~
~lubil nieszcz€isną swą ion~...

jako
kobieta Yi: rożnych warsztatach w stolicy·
~~------_.:--~--------Ił
Dopiero morder~t,vo, którego ofiarą padł
~·c_ 'Grapp,e; zdradzi10 dzhvną taJemnicę jego ży'
:,~, ':cia.W 1925 r. Justyn Grappe wynaja.,ł male
,~mieszkariko na.
Ba.gnolet i
ożenił si~.
JedJall z synó,v Zygfryda Loewii.?mteimt ki
Vzienniki dtoinoszq, że śmierć bankiera Loe
,'!:~ tMałżellstwo to pyl; bardzo ' nieszczęąliwe,
nąl n-a morzu, powraca.ją.c .z Ameryki! drugi r~pel~
!wensteina, jest tylko dalszym ciągiem tragicz-'prredewszystkiem z winy' m~ża, zdecydowa
'n~d s.amobósjwo. .Ma;tka ich popadła z te~ p.0~ .
:,llyoo. wYiPadJków,. :oc1~ający.cłl się WlCi1:\ż w tej
,. : i~ego alkohoUka, który w, szale pijackim nie ;rOldlzęnie.
ibl W <lbłąkanie. Jedna z córek Małgorzata była.. za
jednokrotnie ma~tretowa1: żonę i dziecko.
mężna za br. I)upiA, który został
zamórdo.\\-iaD(}I;
Ni)2-Sizezęś,cie prileśladmrało sz:~ególnie jegv
w
Rio
de
Janeił'o.
Mloda
kobieta
PiJIPslniła
S~
;Przed kilku dniami Grappe przyszedł znowu stryja, hankiem z,ygff'Y da Lomvensteina. Kiedy ten
!pijany do domu i położył się spać. Trzyletni -ostfhnr lJ11-zyglądał się l~wnego razu paehodrowi z IK-jstwo pI'"zy jego. z\vłok.a.ch. Pruga OO1':\.a wyszła
widzieć, stanął na za mąż .za bogatego k!upea hOlenderskieg1V" kit6rego
III"
:.~ek; cier:piąc~ nieco, obudził si~ \v nocy i nkazji 14 li1J'C'fl i aźeb.;llepiej
trupa znalezt<'}ll.o ps\vnego <hnia .. w Marnie.

I

Wic;

,!

Atpniu S\vsgo p!1lflowu, kcrue społszyty się i pallia
ł3W, a .~eh ±taJ). ZlOStał :wycif!gl1i~ty
nieżywy z pc,d

;zaczął·plaht~.

Jak z tego wynika, TOdzina

Loo\l..-enstel~

!~
. rilą.p~e obudzil się i podbiegł dQ łó:: idi~
Jest o<fi-aa:ą jakiejś strasz.nejfataln<>ści.
lieczka: ~ chcąc uder~yć dziecko.
Matka stan~la w obronie synka, a W6w '
:
!~ ~Grappę rzucił się na żon~. To CO potem
i się stało, było dziełem niewielu sekund. ~
GROBOWIEC ~:EDHIS1!ORYCZN~ NA WYSPACH ALEUCKICH.
I~ ~ięla z szuflady' ~fki nocnej rewo},
Mr. .Crack~ przywódca amerykań; scielone skórą wydry i tkaniną z trawy'. ~
'I~ il" ~ do ~ż~ ldad~c go t~~~
skiej
wyprawy
nauk{)wej na wyspy Aleuckie, jednej przegrodz~ grobowca. znajduje .~
ł~~_~~
~z.yni sam1t zgłosila się do po::: donosi o sensacyjnem 'Odkryciu grobowca z ciało, naj\Yidoczniej osoby wielkiegQ znaoz~
kamienńej epoki. Wyspy Aleuckie u ma - "króla lodowego" ~ przybranego w ko'ne}i':~ g$~ła,że zamoJ'do~~a:. mę~a,. po czasów
chodZą .za. przejście, Jctórem człowiek przedhl szulę ze skór ptasich i płaszcz ~ skÓr -żwi~
lDiewa"z, ~l się
znę.ooć nad cno:rem dZ100'
storcyzny ze swej ojczystej Azji przedostał rzęcych,,,,,a ,wszystko razem uścielone we Wllę
I'
~
~ ~~ano ją i przesłuchano. śle~ się dO Ameryki. Odnaleziony grobowiec znaj b:znościach morsa, zeszytych ścięgnami zwie
t~ ~o cal)j' szereg ~bljwych fak:: duje się na szczycie nie dostępnej praVtie rzęcemi. W innych przegrodach trup kobiety,
\~ Z ~ 'Justyna. ~Grappe ..Grappe aż do wyspy, naj widoczniej . wybranej swego czasu,
mftżczyzny i <kiecka bże przypuszczać, te
:wybUcbn. :w-ojny; 'św.iat~j był mechanikiem jako miejsce bezpieczne zarówno przed napaś Jeat to służba. i może najukochańs:re ~ dzieci.
~ wrogów, jak i przed ręką s\\iętokradV.rat.
Vi ~ :w~j fabryce.
Mumje te, CZJy szCZłttki ludów ząmi'rrz~
" "B.~ do szereg6w, odniOsł lekką W grobie znaleziono cztery doskonale zacho~ lej epoki cywilizO'Wllłlejt nie zdradzają ia~
wane ciała., trzy osoby dorOsłe i jedno d~ ne; łącznośoi 2 rasą białą. O ile bliższe bada
Iranę, 2Ii :piOtem!, zdezerterowalp zaopatrz:y;wszy
ko,
w odzieży; z bronią i sprzętem myśliw~ nie okaże,. że nie są to ciała Eskimosów z ka
'się w szpitalu w .dokumenty pewnego '~
~. Pr~ pomocy ~ch dokumentów ,zdoł~. do ~ i domowym, podobnym" jaki się znajdu miennej epoki, ale mumje indjań~e, odk~
je we wszystkich prawie odwiecznych gro::: cle będzie jeszcze bardziej zajmujące, sę
'stać się do Paryża, poni~waz obawiał ~jed
uak, ,że ~ wzbudzi6 podejrzenie, - więc bach ~jjCh ludów Qwczesnej c~~ względu na ustalone mniemanie, iż Indjanie
~
: ezywdział strój kobiecy. Zamiast ~ustyna zecji.
byli '\v Ameryce przed E-skimosami t bo rccOddalony :0,000 mll tm~Iskich od na}~ siani są po całym amerykańs~im kontyna~
frappe, pojawiła się Zuz1a ~~~eu.o '. ~
laCh twarzy głia.d!dęłl, nłiewresmch l meco ~zej zadrzewionej okolicy, grobowiec zbu cieł podczas gdy Eskimosi znajdują się tylko
;zorstkich, męsłdch :mcllacn.;1''O t:ei Zuzię w oowany jest z kłód spławnego drzęwa, zhi:: na kt:ailcach Ameryki u jej wrot pólnocn~
MtrsztahlC14yg~
prarow:~ naz~ano ~ tY;ch koSe~ g~d~. ŚCiany są wy_
I
'
\

,

•

'l

c

-"~-~-~~~,

~···~:w~u~-

~00fl.€ik,~ przebierał !)3leami ~

~ go w ~'. _rltU1ft) ''!łl ~

~ ~h. ~ ~ pu;l2Iy ~
i :ae ,~ ~·.'D ~ ~ nai
.~j ~. BJit to ~ ~

iw. ~

~W;~Y~~łi~
~

łrr~-H...

iWĄ ~e ~ ~u. ~ ~~..
:~ ~L ~ooi()ny ;~_ lfina jegO

"

.

'

•

"

P.z~ ~ ~ ~<mAj ~.
.

Gd1, ~

i~

jek

nGlpr~ ~ ~
kelne:e1m, ~yiiwszy się
~a.~ ~ jak na

~

!I$łd ~ ~

'~~.~:

l

~*j:~~
~ ~ł

i dIr.. ~N!~
AirctdL
.'
~

~ ~ siebie,

a potem.

ftPj..

odlpowi~
.

łId~~m~

'_.~.~ .. ~~H ~"_.-W·i'łi3(

stolei:~e ~Wl'ócil się

dio mnie.
- ....... ~ ~ CtJ:Y: tein..~ diObrze

~..

MO

~'lliOjWied~

...... ~iałem, się

-

taK,

te80 -

~.

oc~

~

~-~ę.
CbIw!iIlę ~

Dliel'1JlCihom <>{.

~ się 00 ~
się ~ mr5ą-c

j.aiłigdyliy

~oo, gdy

jaJiSo.

__

z.jt\~a:

J?łosta'\'\1iia je

pr.zed nim
na ~ i :odeszł!a tak Wf,'fll:i0Śil~ jak IAll"zedmo.
~CIZek

~ fi ~em

na

jaj-

- .W~ - ~płjął ~ę.tLłe-l
...... 'Jestem tego samego 2rlania - IJQt~
~ Jl!oloo. pan jOOa w paiku~wo.?
. Cdówiecaek westcil.ną.{ głęł1tii:o:

-

Bo w.azystko ~ jAli. j.dem - ~

~AP.lO~ ~

-- WdJu~ pan ~ mnie ~. ~

~'~u: ~ tu na mo~ Wnę.
.
- Ach, taE:.?ł--pov-.iedziałem - i Qla ~..
~, się spóżn.ia. Ale poco pan ramówił jai~ ~
J!() iP pan lite hm!? ~ b~ jeez~ ~ pGttl
kat. ŻOna pailSka napeWlliO ~a.z ~••

- Tak.

z;tUtpewne -

kam na moją toru;.tut
-

-;a.y. -

odparł - ale ja tu ~
siedcem ~n*

Siedem ~? -

~yłęIn ~

Jalrże in ~:r~Vti:e1

Siedem. gOO,ejnł ~
UłllÓWlliśm!r~ ~J iJe s.~y si~..

łni_ to jest
_~ po

dwunastej. Od tej @:lt'~ Lu s~
Musiał wyQ7.~~ Wiele
'MJÓ~ w l'.llIOicli Calach d~ ~bko:
- Pan :myśli ~e się ~~. Ale &lQ

by~o

tek. Gdbr ~ałem )ut pół ~Ył kQ1~
~ na mnie ~}'1VO ~,~ bybn ~Ył
więc ~

Obiad..

- B~k, pu4\iiJ)8' i ~ % ~
~ d1ułe l łlQJa. . . ~ __ .~ . .

Nr. W-l

..

tem~.,

. -: l\loje Wiiuwcz.ęta cieszą się jaknajlep8f4
l bardzo
prędko \vychoozQ zarnątI
!.
Staly,ch ptmsjomtrek je.st ~klc}ł() cr.tEl~estu..
Reszta przy.cho.d:zi na. obiady, po radę Iw dla za"!
~atwrienia ~es.podenejt
,
oplUj q

POBOżNY PĄS1'OR .OPIEKUNEM GmLSó,

~esteśm~

f'

v:a.a. mem

sGl'CU

Mo;n~tu. W

.~u W SCłlJrOIL1~U pastora Ojca Cm~w. Ja~Ita:,
we~ świetlica, Go~iną po-staku. Ok!)IQ .d.-P!iit~

ładny~h ł zgrat1łny~b

ąuJewczą,te1t

r

łWsPółpraey; ł
kościołem angl.ilkańskim. Ambasadla a.ngiel~
~a i p:osel!}two aa:n~r~ą;ńskię w P21l'YlilU irzy'cbodz~ mu wy.d:atnie z pom(}cą.

lek.
....". To

ob~Had,ł~: . stllły ~

l,'

Qw~~, ŚlU,łiech, r~wy.
O ~iwo~ P!r.gecieżto !laszę 2<tia;ou"l! z· Mua~~ łla.U'(}w i kab;a·retów. :Ta hlO:ndynk~' ~- to ko"
lr}1ejka gir!$Sów! tamta·tańet~yl{.\ wc~(}r~j W stroju
\hairdlzO nieskomplik()IW&uyill.J tamte tr~ 1;1} SIostry

1JrE~a;~'2

Orzi ewiYPY""
ita:., Jl arze-

Y :p;r~ują tak

sen!0

nlilem jest zdrowy.

z. . . . .

o

N. - S,4ansoIlttstki i tak dalej.
.
.
~ sonronislro oj,ea Card~\\' jest nem;jona.

J-

Nlez\Vy~y:' ~W~~~~;Pilmy'łki sąoowęj

win ira:n,cUlBkiC'b, VI. ~tat\ię l1ietl"Z~i,w~ ~włent
popełnili sZGrog· WykrG6Zeń, pr~ewi(lajany:Qh VI Irau
eueki·m klodeksie kairnym.
:{>.ol1cja, która usHa\-vala polo.źyć ·kres·· t&J za...
bawi e, spot,kała się z tak silnym oporem, że musi a

mla[

..

O~u· z,am~jiQh .~lików·

"'''Y.l>rałQ si~ ~
fmncUlSkde, by
~~~Q' W~ołQ ,~z~~ .' medzieluy. J3kikQlwiek
An@lia ni~je&t kr.a.j~,_pro;hibicyjnyro., 'teti;l nie
mIl!iej ,A.~UCl:Pr2iyj~I\~!W~ydQ BO'Ulogne-sur-mea );
ba:r({ff;o'. iJl~e~YWllie ..~~i. lt()!~d jakOOci pr~cm
w~~ 'ł-. .:LGooYIl!ll )~ą?KY'brlze'że

~

la

..
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Ciężkie warunki pożyczki amerYKańskiej,
Za 78 miljoD.ów zł· trzeba będzie za aei6
milj9 - ' Co ~ląsk zrobi ~ uzyskanemi' pieniędzml?
ezęści prasy śląskiej, która nie u"

110

so\ve szkoly po\yszechne W średniGh g~
mieszkania robotnicze
chodziło:
nach
(5 do 10 tys. mi€$zkailców) tylkę po 1$0
trzeba się ,bylo ostatecznie zgodzić na ten
fców, na. jakich uzyskano pożyczkę ameryka{l warunek, gdyż i . na inne '\vaźne cele pożycz;. tys. zł., to i poHtechnika m·;.gla by by~ odpił
~ską dla śląska, podniosły się gło~y niezadowo
'wiednio taószą.
ka była potrzebną.
- lenia nietylko z ciężkich warunków ~ na ja~
\Viększą pozycję stanowią takie wyd&t
Przyznane gminonl śląskim 32 czy 33
;:~ch Pożyczkę uzyskano, ale także z powodu miljonów zł. najlepiej tym celom odpowiada ki na budowę no\vych kolei (5 miljonów zł.),
"', lliewlaściwego podziału otrzymanej sumy t ją, gdyż poszezególne nliasta i gminy (Kato::: które ró\vnieź są potrzebne. Do budowania
,,:,:przeznaczonej, jak wiadomo, na cele inwe:= ,vice 9 miijonów, Król. Huta 5 miljonów; in kolei jednak w pier\vszym rz~dzie powołaI?-&
C';~tycyjne·
ne miasta i gminy odpowiednio mniejsze su jest Państwo, koszta budowy winien ~atem
, W~i pożycvKii są istotnie dość ci.ęż my) p:fzeznaczyly je na budowę szkół, elek::: 'pokryć skarb Państwa a nie jednej z jego ...
";ue.
trowni, rzeźni i różnych gmachów publicz-: prowincji,) Swego cz:asu \vojew'ództwo śląSe
Pożyczka, J<:;l,k wiadomo,miala przy;:
bardzo
nych, na bruk<l\vanie ulic i inne ważne cele, kie \vlasnym kosztem wybudowało
- .nieść nominalnie 11,2 mi1jon6w dol. czyli podczas gdy wojewądztwo; które zatrzymało ważną linję kolejową z Chybia, łączącą G.
oktqgle 100 miljonów złotych! za co z:~~płacić dla siebie więcej niż polo\v. pieniądze te prze ŚląSk: z Krako'wskiem i miało z tego tylko
\lędzietrzeba 110 miljonów zł. PG.: ·.;wa.ż
kłopoty z krakowską Dyrikcją Kolejo\Yą, któ
znaczyło na cele, 'po części nie 'Odp'Owiadaj ą
Jedna.k kurs em~-&ji zawsze ",c-.' ':0S1 lnniej niż ce najgwałtowniejszym potrzebom Śląska. ra przez dłuższy czas nie nawiązy\vała ruchu
100 proc., więc też oczyW!:' ,
zamiast 100 Tak naprzykład kosztem aż 12 miljonów zI· na nowym torze, dopóki ten' WkOllCU nie ~
.~ ~jonów pożyczka przynie~ ... :tllusiala odpo~
ma powstać ,w Katowicach akademja dla in;:: czął porastać ch:\vastami....
. :Wiedniomniej. Ale nikt nie -liczył na to, że żynierów - inaczej politechnika. -- Potrze::.
Z pożyczki śląskiej
przeznaczonQ
. to ~j" będzie wynosiło aż 22 miljony' ba tego rodzaju wyższej szkoly w tak wybit wkoń~u 4 miljony zł. na dok'Ończenie budQWY
'. WOjewództwo bowiem otrzYlnalo v;śzysrlde nie przemyslowym kraju jak śląsk nie ulega gmachu Sejulu śląskiego, albo ściślej mówiąc,
go tylko 18 milj. zł., za które będzie musia~ wątpliwości, - ale czyż nie można jej wysta~ - na wewnętrzne urządzenie Sejmu, gdyż
to kiedyś zapłacić 110 miljonÓw. St;· -'a wy wić i uposażyć tańszynl kosztem, i wreszcie gmach jest już oddawna gotowy i pod da&
Dosi więc około 32 ~ilJonów zł. czyli h1iśkQ' -' czynie jest to w, pierwszym rzędzie rzeczą chem, a budo\va jego dotąd pożarła równiej
~edną· trzeci~r część'. .
AI.. Pająk.
Paiistwa.? ZreSZtą, jeżeli w warunkach udzie:: 4 miljony.
:I'łómaczy' się ten znaczny ubytek nie lenia pOżyczki gminom przeznaczono na SIAła.
,. m=
·riyłe. dQSć~nisk;h:U kursem emisji, ile raczej
!'Ft •
. ,bytw~sokiemi prowizjami! dla banków ~
:rÓŻDemi 'Wiydatkami, złączonemi ze' starania
~ ~ uzyskanie pożyczki·..
':, " że obligacje pożyczki śląSkiej dla ich
. :PosiSaa~zy, sącałkiePl pewną lokatą kapitału,
EUROPA. OTRZYMUJE NA POZYCZKĘ.
.,o .rem nie może byc dwuch zdań, gdyż jest
,'iW dotąd jedyna pożyczka śląska i gwarantu
WywÓz złota ze Stanów Zjednoczonych, groźne i nic może odbić slę ujemnie rut sta
'!je za nią śląsk swymi podatkami i całym za głównie do Europy, przybiera ostatnio ol~ nie przesyconego rynku amerykańskiego,
sobem swych naturalnych bogactw. Ostatecz brzymierozmiary. Ogółem od września ub. wywołało jednak głosy zastrzeżeń, domaga~
nie jednak, - ktOż odpłaci tę pożyczkęJ' jeże r. do maJa r. b· \vywieziono ze Stanó\v Zje,: j ", ce się' ograniczenia dalszego \vywozu 7>lota
:Ii Di2 obywatele śląscy" którzy przez to po dnoczonych-- złota na SUlllę 494 miljonó\v do::: L t: Stanów Zjednoczonych.
.niosą wszystkie jej ciężary. Dlatego też w
h1r6w, co przy >odliczeniu wwiezionego w
, \Vywożone ze Stan6w Zjednoczonych
,ich interesie jest jak najlepsze wyzyskanie tymże czasie złota wartości 67 miljonów do::
o Europy złoto idzie bądź w postaci udzieuzyskanej sumy. Podzielono ją tak, że woje- larów, daje jednak uszczuplenie zapasu zło,: ; . nych poszczególnynl pallstwom pożyczek,
,:wództwo otrzymało prz-€szł-o 40 miljonów, ta o 427 miljonów dolarów, czyli okolo 7 i
ądź jako należność za zakupywane w E~
'gminom
~znano mniej niż połowę. A-;
pól proc. ogólnego zapasu złota w Stanach :)ie towary., bądź też \vreszcie na wykup
mery'kanie zastrzegli sobieł Ze z pożyczki 'nie Zjednoczonych, prawie połowę złotaJ znajdu przez finansjedę amerykańską róźnych euro,;wolno budować mieszkalnych domów robot~ jącego się na śwaecie.
pejskich przedsiębiorstw przemys1o\""Ych~ gló
Mimo więc, że taIcie stosunkowo nie:: wme w gal.;:zi nafto'wej, węglowej i metalurmczych - widocznie nie uważali tego za pew
!.·~nie·smego kapitału· Choć nam znaczne uszczuplenie zapasu złota nie jest
gicznej.
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treatr Letni: - ,;Tak, to jest ~ÓdŹ~LN.t.
[featr Popularny: - "Gejsza'~.
.
.
Gong: ~ ,~Slomiana wdowcy łączcitsi~k'

~;;~,.,WYPRZEDA~EHA.NDLOWE UDZIELĄ URZĄtipRżEMYsr;...
.. " .;~tR:f;~ad;Ministrów "'z prze~raczać jednego miesjąca~ oraz datę Qlt

.
dn:a 14 mąrcal~".,:r9'~!l.·w.Jdane:l1 ~a ząsa:;

dzie.~staWYQa:rą;lgli~plll,rueuczclweJ kOllk~::
rene]I wyprze4aa~,\~~konywane w obroc1e
ha~d~owym }P?da:w~e,do pu~licznej wiado

WIDOWISKA.
.C~ino:

_. "Uśmiech .słQlica'~.
Splendid: - ,,Panuętniki eksc.elencjr'.
.Odeon: - "Sandra
Corso:'- ~,Zb+odnia bar. v. Weissenbach"
Dom Ludowy:' - ' "ŻQna za pienił\dze"~'
M.ieJ~ski l:~in'
Os'w. "
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s-tatnlo dok(}llancj wyprzedaży.
.
Urząd Pi·z(:.rnyslowy I
instancji ma
prawo, celem zbadania czy warunki wyp a

d~ży,

podane . przez p;udsiębiorcę Urz:d:
mOSCl .z. WYJąt~l-em .,wyprz~dazy posez~ono~
WI, sądotrzYlnywane, dokonać rewizji
lo
wYCh l 1llwellt~W~'łh, ·lAozna urządzac wy kalu wyprzedaży.
łączni~~~"!Ql~; 'lJrzędu Przemysło(.Wo~~c tego, iż zdarzają się wypa~i
wego. 1.u:stanOJ1.. ~.
'.
.
dokonywanIa wyprzedaży bez uprzedniego
~,_ Uhle?ałąc~ -sdłi::~J·:ak.ie pozwolenie po~ zaw:iadomienia lub uzyskania zezwoienia~ła
;vmJen\.~łozyc '~Jrzęd!,~ ~Przemysłow~mu I dzyprZelnys!owej, Urząd Przemysłowy f~
~n~tanGJl I?Q~~nl.e ~~·:.,l'lSmle: W podanlu na~ stan~ji podaje do wiadomości" iż przek~
..:ęzy· WYllU8W.C llQse·t·,t"<;)dzaJ towaru podle.:: czenla ROZpoifządzenia Rady Ministrów o
. gaj ąeego· wYpr~{:)da.zy,... dokładne oznaczenie wyprzedażach, dokonywanych w obrocie han
łQkal~ wyprzedażyt ~~':~$; w ciągu którego dl owym, . karane będą po myśli" art. 7 pąnkt
m;ą fn.ęona.·odbywt\,e, Q:raz przyczynę
wY.;. 2 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej k<mkuprz€d~i~•. Ul!ządzaj·a~ywyp~zedaże PQs~ rencji,któ!y przewiduje kar~ grzy'YllY do
nowel lnwen~ow(J, pr~YJęte w zwykłym zł. 600 - 1 aresztu do 3 dni lub' zastoSOW8.4
ob1"Qcie'"handle-wyn1t,:-powinni przed rozpoozę 00. obu kar łącznde.
"'.
ciem ·~aW:ia~omió .._f)~~h Ur~ą~, Prze~ysł:ó~
W razie stwierdzenia p~~ 'Ut~d
wy..
z'~';ladc)tl'1Jl;e;UUWym~enlC na1ezy ~ ~~emysłowy I ins,tancji, że wyprzedażą ob~J l ilosc towaru, . podlegaJącego wyprze::: Jęto towary pierwotnie
niezgłoszone, w:y~
daży, czasokres i~jtrwania, który ~ie może przed,aż będ2lie nat)lchmiast ,z.arokn.a

w

1

,Wiadomoścabie2ące.
..... "
.

(n.~.dżanie·'een 'pieczywa,
.' W zwdązku' ~'. notowan,Ym·. w·· ~bitnich

czasach obniżenIem się eenmąki starosta
grodzki p. ~ Str~11lhlski· postanowi!' ~wolać
kortferencJa Z zaiD.teresowanymi~yiU1ik~
~"w ,cell1omówienla spraw~ ()bn~elli.~ c~n
. p~~a D~ tereni~todzi.

e'

l

v:'.

,~~

dla

.,,~. No\\ ··seb-ronis.ko
sierot
. w dniu d7isiejszym Pan· .Woj.ewode.
Jałszczolt

w towariystwie Na~elnij{aWy,!
działuSaPlorządowego Pana 'ZakrZewskieg~

i swego Sekre~arza osohiMe49p{Ilł!J'A' ~f$
kiegÓ:wYj~hał na po~!ięce~
schr()ni~a

DQ

PQw. Wieluńskiego.:.

Ma.gistra.t ". #1...

sejmiko~egd' dla
-

.; sierot"

~~':" ~'Komorfilka~h,'

Al

~'

1J...~. nad~yć~

Łodzi

;,~,

'Y miejscu.
··l1pr?Jejmie'· prosi

SzanoWD,tlRedąJ.<~j ę Q ()PQbli~()wa:nie, że w
zwią1ku z nQtatką p. t. "Jak· dostać pracę w
Magistracie?" za~ieszczoną w Nr. 206 ,,R0Cl
woju", wszczęte zostało natychihiast dOcho:::
dzenie celem ukarąni.a. sprawców ewentual.:::

Pod lioblmi wozu,

Przed domem Nr. 190 przy ul. Piotr,;
.Kowskiejpl"Zejechany został prz~z wóz 19lemi Stanisław Brz,ewski, ' zam.· przy' ul- Roja
3.·.-·Do.zn~1 '~bn ogólnych dość pow~tnych . ();;;
braż'eń.i zOstał przez lekarza' pogotowia ra~
tunkowego przewieziony do domu. (p)

. . Prze:d~' domem Nr. 3przyul.Ozorkow
sIciej. d~stalsiępod wóz 2-'-letni Henryk Cy~
mer. Chłopczyk doznał ciężkich obxa.żeii~
p() udzieleniu ulu.pierwszejpomocy pr~ez
lekarza . pogotowia ratun~owego. pozostawlo:;
ny wstallla miejscu pod opieką rodzIców,
kfórzly przez ,policję ...zostali -pociągnięci do
odpowiedzialnoś·ct. za

.

,,, ...... " 0 ' "

-~:,~,,:

.·-p.Oo·~'
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RedakcjddZi~nlKa»\~OZW()j"
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. . 'D',-"''kT1' 'SPR" r.'l"C1'~'l"C~'fl-r-A"""'n; " ' , .
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" , ' Up'
_.;q.~~J..~ ·.nn~.wll...~U2~c, .... ,."

. :~.';~TEM
" I·,

.
L, Ullk'w,-u aCJa
Z
Z
ARijITR.AŻ

·zarz de..

MINISTERSTWA

m.• Lodzi '. ą

farI1l~V

brak dozoru ~naddziiec

.,

·B.~)
B.Dud~·'

&larR1rał~etłl;

IOKRĘGOWEGO
CZE~.
~
.

ceutami,. prżyczem szczegoly poroiunlleriia
w szczególnośći dwa zasadd.icze .. punkty,
strony zobowiązały się źa.chować W tajemni~
Cy'·Jak: s~ dowiadujemy, ptJtiktami temi są:

".,,'

Kierown1k' 'Oddziału Prasoweg·ó{ ':;)

PRACY

Jak już donosiliśmy, na konferencji w
Okręgowym Urzędzie Ubezpieczeń' VI War::.
szawie doszło do. porozumienia
pomiędzy
_Za.;rzą~emKasyChoryc.h

.;.~

....YV~~,1,..
•. l" 'd.~t~."
, O
.
,Y.lUĄU.'doobodze
.".
. ' ,..ma
a. ... ~
rządzenia,ch, wydanych w ter spuawie. ~'
strat m: todzi ogłosi 'odpowiednir 'lronn,mk$~ \
.' .
- PrezYdent, .~'

U
Ił.

III

,

UB~

wypłata' farmaceutom poho'rów za czas strq.
ku oraz sprawa. masowej produkcji tek6VĄ
Obydwie te sprawy zostały oddane pod .a.b
bitraż Min. Pracy i Okręgowego Urzędu Ut
be#meczeń.. Wbrew ,pogłoskom, definitYlwnO
~orze'czeniew tych' sprawach "jeszcze·nre· IW

stąpiło.

.(p1.

~'"

~'~-(p)

lisi

';'C ._ Przy zbiegu ulic Andrzeja. i }?iotrkow,:
skiej.dosfał· snę pod kola samochodu 38~let::

YĆ dobr••

w .'gfonii W Inowład

AJĄOYCH DO DOMU ZATRZYMA~t()'
Biechut, zam. przy ul. Niskiej 7· . 4~6H CHŁOPCÓW 10-LETNICłIUćIEK
W TOMASZOWIE!
. , .,
Doznał on ógób:lych . ciężkich
potłuczeń i
Wydział opie~i· społecznej Magistratu daLi złe od~ 'iQh i .atawanie P;nJDI .
przewieziony został przez lekarza pogotowia.
rab.uiakowego do' domu. (p)
. !,
ótrzym~.ł wiadomość o •.ući~cz.ce. chłopców z wychowawców i· personel pCłlnoc~czy':.
nr' Ludwik

kolonji
U'nerwoWO chO'rych i cierpi~t"y"h

I1-te,_~nie dzilłllając.anatl.1ralna ·woda

psychicz-

letni~h

w Inowłod,z1J podTomaszQ~

, \VeIll~ Posterunkowy na dworcu

'w Tomaszoł

go~

wie zauważył 'na peronie.4 chłopców Wf wie
Fr-aneisz;ka.J6zefa"
się 00 d1Obrego ku okolo lat ~10 oglądają'cych- się
wokoło.
'.' .... ' i ' : . iaJ'e im spokOjny, wolny 00 ci~ch G. dypolicjanf zbtżyl, się do nich oś,viad.c. ~y
tT. W ema,
. l' Ó
m~śli .sen. DoświoolC"zeni a slynny:h ,~,:. l1J~urof
l.i że uclekli ~ kolonji Magistratu. łódz~ieg()~
używanie ,.y ody Fra,nc1s-zrua.- oze fi J
.',
' . ......•
.'
\\JK,azałh z~ ."
.'
. . . . '.
. ,.,
. by udać się zpowr·otem d. o tIbmurodzicó\v
• ' .r1.... e
wskazane .nawet w najc~ęzszyc. h wynleOu;z.OWlll
.,
..
".
.
J'ak.r..
p o·...n,ró d
uCl'ecz~i
PA..J'"
m.6za'owych
imlooza
pacIerz.owego.. przyczem
v
~~
p!l'Izyczyi1i a

os.:t

.'':

7

"

-,

•

>

•

V"

,

~.'.adkach Clelp~ę,łl

l:)

"

Chłopcy

ci to ue;zp.iowit .s.ót

l??-,p'

szechnych Józef Leśniewskit Katol .Michałowski, Stefan Duczka .ł Włądyslaw
~
czak. "Dezerterów" po porozumieniu się a
14.agistratem .łQd~kim wmieszczono w.szpita.

lu toma~~o,wskin)t" a l\{ągistrat p~a.wdopodob, .

nie sp~ll;wdzl'yzy 'podane przez chłopców; fO
wody ucieczki są prawdzJ.we. ~

-'"
••
Ze .związk6w i si&·wt rzyszeń.-_ 22S
*'?:

~orami ~Ial [~ [~.

_v:ew:~!y_

ZBBRANIA i POGADANKI w ZW14Zł..AGH
ROHC'rNlr ZYCH.
DLiś, tj. w niedzielę, o godz. "~·min.
30 pop- Ł Ood!będ2J.e się zebranie członków Stow. Rob.
~ześt. na \Vidzewie "ul. Sw. Józefa), na k.lcl,Lh
p;rzema\viać będz.ie przedstK\vitit:1 Zarządu Gló\-vneg(). JutrO', w pon.ied.zlałek, G gf~.:!'7.. '] w'iecz. w sali
głównej DQffiUL1.lIU:o\vegO', przy ul. PrzejaZd 34 O'~_
De się zebranie robotnik w ch;rześcijań...-ili:ich.
We wtorek, ~1 lip-ca rb. o godz. 7 wiecz. zebr2aie Stow. ROIb. Chrześć. przy ul. Ogrc.di),vej 34,
aa którem pogadankę WYĘ'łosi <1elega.t ' Zarz~u
GłóWIiego.
'

OKOŁO 1?O;~ WYBORCóW ID LO ~ZI

:MA

PRAWO

GŁOSU.

Hemy plucoJ:nvi:y wybieritją 30 8 ł~pl~~ •

V\<" dniu 20 sierpnia ogłoszone zostaną wy~
bory
rady !{asy ChOlyh, a następnie wyłotu
ne wstaną de przeglą{lu. listy wyborców.
Na blisko 2UO.00U ubezpieczonych, prawo
wyborcze otrzyma okole> 170.000 gdyź nie biorą u·
działu
w wyborach niepelnoletnL
Ogółem wybiera się 90 radców z której
to

du

t"z!on1:t;W
rady, ktO;-:) ni.bf·tr·ni~ \\~yłani. Z po4r6d
swych ałonków z<u;,',;; r'a<łSY i 'po~CI~kłe kom.i~~:. Obecnie 'tV Kusie ChurYl.;h ~'a prilCJł DI4
uk,ładani.:m list \\ yD_,r.::ów, ,,~ ~ . cz.vae
zO$~
w c.iągu mi€gh~(a. (bipl

-9Qo

alM ofa mD[lJn~oa IgierlU.

--oOo~

fI' ea tr l 6Zt U ka~

OFIARĄ PADLI TRZEJ PASAżEROWIE ŁODZIANIE
" TEATR LETNI w PARKU ,STASZICA.'
Dziś; niOOziela, JutrD i wewtoreA dane bę
ą 'ostatnie trzy prZ€l':!Jsta\vtenia akit,ualnej łódzkiej
rew.jJ W 3-ch aktach G. WasserclLgt~ '1T~ to jest
~"~

TEATR

POPULARNY.
godz. 8,20 wieczorem PO'
, J8.Z ostatni w sawn.ie
zll!Cllkomita ope.cetka "GeJI
•
, sza'.. Ceny od 40 gr, do 1 zł. VV ponie:ilz;ialek i \vto.
:', reJe, dwa ostatnie ,przedstawienia w bieżącym
':: ~ll!ie ,.Klub Ka:W!aJeró~-" M. Bahwkiego. Ceny od
40 gr.' 40' lz.ł.
.
Dziiś

w DJif5!1lzieelę o

~CHA.TA ZA. WSIĄ"

w JULJANOWIE.
5, popoI. W J!UljanDwie "Chata
wsią". Wejście 1 zł. -'- dla c1zieci i
mlodlZl1eży

Onegdaj ci godz. 6-ej min. 25 wieczo~
rem miała miejsce w Zgierzu straszna kata~
strofa samDchodG\Vil, której uległa taksó\vka
łódzka Nr. 80-633 kolejny 218 prowadzona
przez szofera Józefa Bojanowskiego. Taksó~
wką tą Wybrali sję do .Zg:erza 3-ej lodzia~
nie-: .Jerzy Zieliński, \Vla'.dysla\v Cznański i
Józef PiekalskL Przy zbiegu 'ulic-Szczawiń::
skiej, I-:-go l\iaja i Dąbro\vskiej- auto naje:
chaJo całyin pędem na slup telefon~czny..
Skutki zderzenia 'były strasżne.· ~uto
'uległo ,ko~plet1,1emu... strJ:ask"uliu grzebiąc
pod ~~ swemi Józefa. PiekaIskiego.

ORAZ SZOFER.
Szofer BOjUl1owski oraz Zieliński i Uznęń
Ski wyrzuceni zostali na znaczną
odległość
uIcgajiic ciężkim obrażeniom.
Ś\viadkowie katasfrofy rzucili się
na
ratunek PiekaIskiemu.
Zawezwany lekarz
miejski orzekł beznadziejny ~tan WeSZc.zę
śEwego. Przewieziono go do szpitala \y Zgi()J
rzu~ gdzie \valczy ze śmfercią. N a
miejsce
katastrofy zjechałyv{{adze policyjne Vi" celu
ustalenia jej przyczyny. Zieliński. U.znań.
ski i Bojar:owski po
udzieleniu pomocy"
prżev."ieziel1i zostali do ŁódzL(P)
.' '

D21iś o·, gocliz.

•

fJO ~Y.

J'

T&A.TR "G01łGn.'
Dziś pOlWtór.zen,ie rewji

"Słom/lani wdowcy

,.POżARPRZY

.J:~cie· się" która OO~byl.a \vyjąt';:'Jwe p.(}\vc;rl.zenie.
~ietne piosenki' i recytacje w koncerto\vem "''1-

UL. KONSTAN TYNOWSKIEJ NR. 165•

Dziś

o godzinie 9'- 'ej rano cen.trala st::~,rczającej ilości \\~ody i spra,,'nemu k!~row
ogniowej ~tała zaalarmowana groź~ nictwu akcji ratunko\yej po upływie" godzi.
nym' pożarem. Zapanya się stolarll~ Szkudłar ny poiar pccząI tracić na ~iłc.
~i~o, 'niea.równany Czesio SJtonl~y, który
k~ mieszcząca się przy ,ulicy Ę,onstantynowc:
~traży nie udało się jednak uratować
Wfra;z ~ Siel~:rn występ.Uje jako para ni€mowląt,
skiej
165.
Ogień z błyskawicz.ną szybkością
drewnhnych domów 'przy UliC:'l Konstanty~
tańce i dookoIll8.łe piosenki finałowe ,Bujać to my,
ogarnął
cały
dom,
Vł
którym
obok
stolar::
nO"\\'skiej 163 i 165. Uległy on~ zupełnemu
a. me nas'~ i "SłOllliani wdQ!wey ł~ się".
ni' - znajdowało sięmiesżkanie Szkudlarka misze t:t-niu. Spłonęła rownież stolarnia.
9IBLKA ZABAWA w PARKU "JULJANóW".
- i przeniósł się na ,sąsiednią posesję przy
Lokator.zy tych ,domó\v zostali poz~
Dziś w .parIru "JuljaIlÓw" odibę(1z.ie się staulicy Konstantynows~iej J63·
wieni dachu nad głową.
l'anietn Tow. Proces. PI1ZY kościele w Riad9goszcZQ.t
\V
ct
wili,
gdy
na
miejsce
poża.ru przy~
Chwilowo nieszcz-ęśli". .j pogorzelcy 0Wielka ~wa ogrodlowa urozmaicona 14crmemi
były I, II, li i VI odwały straży, wiele dre
bozują na 'pobliskich polnch* Na miejsce ..
~ejaa:nri - poł~.z;cma z loterją fa~tową. Głó
;WIllą', atl'ałJcją zailiawy Dę,dlzie
pr:z.edsta~ieni:e
na
wniailych domków mieSżka1riych' w pobliżu groźneg? . pożar1t zjechali przedsta\\":iciele .
v,,"Qolnem powlietrzu 'tOhata za wsią" w w~konanitu powyższej posesji znajdowało się w bardzo
wladzpolicyjnych· \V drożono
energiczne
.TeątrU Populaa-nego. Wejście na zabruwę w:raz z
poważnein niebezpieczeńst-*ie. .
OOchodzerue, które dotychczas nie stwier~
prżedstawieniem l zŁ - dlziecl i mlod!ziet 50 gr.
Lokatorzy
tych
domów
w
pani~znym
lo przyczyny pożaru. Nie ustalono ró,,'Uie!
Bilety w' kasie IJlI"Zlywejściu dl() "JuiljauQwa'(.
strachu opuścili swe mieszkania, zabieraj ąc Iwysokości strat..
CYRK MEDRA.NO.
że ~ cenniejsze iuoho~i. D*ki wy.,:

~ PP.' Huezyńskiej, C~toryskiej, Sawiekiej
. aktualne piosenki i k()nferooci~k.1. Gustawa Cy-

straży

. Największy w POl&ce cyrk Q ŚiWiatowej sł&
'Wie, pooiarlająey imlloIllUj~ mefiaiŻerj>ę, za;wilta! dlO
.~i i zainstalo'\\'lał si.ę przy ul. Al. K.OOc,ius.zki 73.
CodIzlienrnie Q gOOz, 8 m. 30 wielki sensacyj
ay program z U'<1ziaaem całego zespolu. Między inł,emi - walka Cfll11O.wdeka z lwem, słoń "Bobo", W&JełCY. 40 centnarów, orae wttele 1DllYOO cieka;"ylC!h
~.

~"H# . .

• ł ~

h

l[~.rB.

DWA SAMOBólST,·WA
ŻOŁNiERZY TAMTEJSZroO....GARNłZONU.
,
\V dniu wczorajszym &.t<:ierruewice lić nie zdołano.

_ _ _ _ _ _ _~"'~~,'11'~.
fMr,Sihii'i:'STI;-Il:,---'wstrząśnięte zostały

dwoma ",-ypadkami same
oojstw popełnionych przez żołnierzy miej::
scowego garnizonu. O godz. 4~ej
rano w
izbie chorych koszar" skiern!cwlckich znale~
ziono trupa' Józefa Gęsiko\yft-dego z 74 p. p.
Gęsikowsld po\viesił się rut kalesonach um'
cownnych na klamce okiennej. Gęsiko,,·sk
bawił na urlop:ć u rodziny. Vi
Skierruew:,
cach zachorcwał i przewiez:ony
został p.'
izbę chorych. Jaka była przyczyna rozp~:f !~
wego kroku Gęsi!t(owsk~ego narazie u:"

...ł'"

O godzinie 9::ej m.3O rano popełnił
zamach samobójczy w mieszkaniu swych ma
jomych plutonowy zawodowy Józef LuDo.
wicz, zam. w Łodzi. Nożem kuchennvm ~
daJ on sobie dwie głębokie rany w dkotłcę
serca. Pławiącego się we krwi i nieprzyt~
aęgo przewieziono desperata. \v stanie ~
'?? ciężkim na izbę chorych 18 p. p", gibie
':tUczy ze śmierc~ą. I w tym wypadku przy·.~ny zamachu samobójcz.ęgo \,latali' nłcł
t ane . (p)

"

c
i WYRZUCA ZA

JużodS

ry·ch ma Was
c e !
J U 2; . o d6
Czy wqoec;:.t;S;Q'(l' moiecie
zaufa.
K a s y Chorych j 6 li) t" Z"d\fU w i e nie do takiegO;leli:at:litl' i. do takiej lnstytu,
a z e i Waszej mdzi",f ......,
cji?
J ?
o d 8 l ato.;i.·.•·e<t:. /.. p.l. i. wf /lo
z n o s 1 C l e r e z u I t Ił 1.1 .i;••..z..ą, d ó w . Czy ~~ęc,UiWierzyć, że PRZEPISA,
p a r t y j n y:.c h PPS., 'NI'Ril.CbD., któ NE W'rNg ~p'OSÓB LEKARSTWO NA.
re zmonopolizowały w :rękaeb:.sW'QiehŁowa. PRAWDĘPOMO~!?
..,

lli~9,'*tI~ g~h .~

Ył Ił

mieć

ż:

rzysJzyw!adz ę.
cd

!.~~c'.ą~~;Z;·I·:··

h

w KasachChl>tS.ohl
;
t' k.'
k
. u z o·
8 la t k 1!łrt.m:iaWas· '. '~L(-la l~ .y;,:ęc;~e 1 a ?1~, wypad ów
o b i e t n i a m. i t w i er.d 'f/ląc . >:6 :&E a:qx GBORY m:E:'l!!ół!ł, SAlII: PóJtió DO LEgdy kilka lat jeszcze poc:reki!.cle,towłelka liARZAITRZBBA",'!ł)LO GO WRZWAĆ DO 00..
zwana
l!', lIW,
TOliA.;'ii:NA l!RZYBYCIE PANA
piej funkcjonować!
.
.,wk'EOBA.'
.
, Pewni Waszego zauianiai poparcia C2 ek llto .si ę nietvll>:o,parę godzin, ale często i
u
d 8 l
parta ,drut?
<
.
. -,
d
z o
a t p mi .. P t z e w o •
.'-'
'"
:o
.
.
J
e m de m a g o g Ó w P l U t y j nycl)"
A \V ta!ciclrwypadkach:
k r zy c z
d o Was t o War 'z y;
ie·
j; z e :
~NIJ\t P. nms..Tól,\mtZYJJ:CllAL PO.illDNtlIil
Ludu
ciesz
'
. LUBXlLKU Dl!aACR OCZE:KlWANlA
Ę,o oto wielkie szczęście Cię spotkało! CHORY ~.' NiIi!DpCZEKAWSZY S~
Wszak masz
Ohoryllh:! .
J.>RZYBYCIA . ];J!JitUZA, ZM1\Ru?
Pamiętaj, 2;e to zdobycz sec,W.n!ll
A ileż to'razy i tak ~yło:
.. _ Pamiętaj, że Kasa Chorych,fo 'reztIłże, PRZ)1'OIł~:OZI LEKARZ SP:&..
tat walki proletarJatuo swoje prawa!';"
CJALlSTAOD .C:ę:ORÓB KOBIECYCH
Wil» cieszSlię, lUdU prllćuJąCY!' '
czy teżgarclla ~pHOREGO KTÓREMU
Wszak juź od. tej chwili, gdy masz tę ~OTRZ\ml\lY .1lllITCffiRURG lub s~ja.

1
I

I PANóW z PPS., KOMUNY, NPR. i Clt.D
DĄŻnt1Y I D,ĄŻYÓBI!DZ1EllY

,.

':

RAD~

DO PRZEPROWADZENIA
NYCH ZMIAN W ORGANIZACJI O
BECNEJ KASY CHORYCH
•
,'pRAC..

POLŚKA." DĄżY

DO NOWELIZACJI USTAWY OKA.
SACH CHORYCH W TYM DUCHU'
BY WOLNO BYLO ZAKLADAó,

OPRóCZOGÓLNE~

!~.l; :~=:z,c:~~ !::~~Z:H K(~: ~~oWn;T:~
. ."......."

mla o miejsce w fabrykach Scheiblera, Gey.
S.tolarowa, Desurmontta, Poznańskiego
I Innych).
•
Dążyć będziemy: BY TE AUTONO.
MICZNE KASY
CHORYCH DAWAŁY
śWIADCZENIA.
' "
Wn;KSZE,
I
daje dzisiej sza Kasa Chocych,.tak prze:l'
Was znienawidzona.
'
.
A dalej
by w wszystkich tych'
Kasach BYŁ WOLNY WYBOR LEKARZA:
BY ZE SZPITALI PRZED
NYM WYZDROWIENIEM NIE WYRZlJ,.'
GANQ WAS NA BRUK;
~Y W CIĘżKICH WYPADKACH'
CHOROBY - LECZONO WAS BEZ o.
.GRANICZENIA. CZASU;
,~
:w:
Kasę Chory:ch moźesz spaćspokoj~ 1Wa odc,boróhw~~lfJ:rznych!'
BY DAWANO WAM TE LEKAR.
me, bo oto:
.~wdodatkit';;~m jest.i to:
STWA, KTÓRE LEKARZ UZNA ZA p().. ,
gdy domTw6j naWiedzi choroba, to·
.ie
TRZEBNIE BEZ TAKICH
:wnet otrzymasz lekarza, lekarstwo, szpital. i W .A~y LEKAJlZ,::~; zapisując lekarstwo JAKIE OBECNIE USA CHORYCH STO.
zapojIlogę. . ,
.. .
MIT.5lM,YśLEO JAEĘ BY TAJ."lSZE ZA,. SUJE·
. ,
Więc wołaj z Wej~łi:
·STOWAĆ .śR.OD:&t;
,. . OTOPBOOBAM ,,PRACY PmiSKlEl'1
N ie c h ży j ąr:tr w'ir'r z ys z e GDY~ OD1>OW~Dl\IlBJSzYcli:' ld:Gz DlłOżS,ZYCH Z 1'YM: PROGlWIEM mzn:MY DO WAS, .1JBliIZ1
ł p a!n o w i eżpo:d'z ił Ił k ,r. P'Plt' ;PRZEPI~YWAG NIE WQLNO!
pmCZE1llIl,
o lń u n y, NPR i ChlJ.,<'k t ól:':a'y .' .:Wobec pOwyżSźych'Q!Uiych, p.wez Was §',Aię1lIE B.AZlm Z NAMI W JlIDNYJtI SZDBG'UJ
~ a k d o b r.z e r :tą d z. ą' K as a ~~rdzonych pytalpya\ę· Was, ubezp.iecze.·
Dajcie wyraz SiwegO niezaoo"'b~ i
,C h o r y c h I
'
- Bł,.!" Kasde Chorych:
"
lISUlQ'Cn:: .TO .ZL0 nóBB WAS TlUPII . ,Ii
.
A tymczasem coraz więcej. ws'iód tych:;CZY DŁUGO JESZCZE CIERPLI.
Przy Waszej pomocy. my: ,.Pnwa. P~
którzy mieli nies2lCzęście udać sn: pod opiek~ \Vl:);t~NOSIĆ BĘDZIECIE OBECNĄ Go. ska" przeprow~dzimy po~> . postula~
Kasy Chorych i poznali to partyjne dobro. SPODARKĘ W KASIE CHORYCH!?
pr~ stworzenIe Z Wami ~edneł wW1dej 7JqIt
dziejstwo,.'
. . . ' c CZY I DZI~~JESZCZERA.Z UW'lE: garuzo'\\ranej akcj~
.
mi DAWNO KAS!; CHORYCH PRzEKLINAJĄ. .RZY9~TYM, KTóRZY TĄ KASĄCHO
POD SlZTi\NDARBM ~lU:8.Y PO:LSXiB.'N
.
Wielu z nich milczy ~ boją !>Ię partyj, RYCH:RZĄDZĄ OD LAT 8"-MIUl?
.
"PRACA POLSKĄ" IDZIE Z WIJR,.
nikOw.
'~.. C~y I DZIś JESZCZE 'WIERZYCIE' SNYM
PROGRAMEM I WYSTAWlM
Inni Śmielsi już głosno o tym m6Wią.-- D~MAGOGOM Z PARTJI PPS. 'NPR WŁASNĄ LISTĘ!
To też coraz więeej wśród Was, ubez, i Ch.D,
RAZ TRZECI .onDARZA:
WYBORY TE MAJĄ S~ ODBYli W DNI11211 .
pieczonych, spotykamy niezadowoleme i co~ JĄC ICH,ZAUFANIEM DACIE 'IM WŁA~
P~ZIERNlKA B. Ił.
raz gtośni~j słyszymy. pytania:
.
DZĘ W KASIE CHORYCH!?
.
W Waszych rękach poprawił. obeCnydi l
CZY TO JEST TAK PlleKNIE OKRZYOZAN1A.
A ~ WŁADZI;" T~ DACIE lM ZNóW ZA soo
stosunków, panującycp. w Ka.sie Chorych.. ~
ZDOBYCZ SOOJALNA.?I
~.ZE W INSTYTUCJI DLA WAS
POPl&RAJĄO NASZĄ IdSTlf
lZY W TEM JEST, T.O szczJ;ścm ROBoal:NIKA.71 ~ZNACZONEJ" w której oni siedzą
OOPOMożECm DO ZDOBYCIA DLA. WAS
ŻE. MUSI SKŁADKI DUŹE PŁACIćl? mą rządzą; JEST IM CORA.Z LEPIEJ
MOŻNOŚQ] OTWIERANIA. PO WIĘK.
żE MUSICAŁEMI DNIAMI WYSTA A WAlI: Z TĄ liNSl'Y'l'UCJĄ eonu OORZE.J SZYCH ll'"'ABRYKACH ZASTĘPCZYCH
MTAĆ w OGONKU, BY DOSTAĆ ZA"..
Ąmo:i;echcecieim DAĆ WŁADZĘ KAS CHORYCH, a wtedy będziecie nap,ra.
ZA TO:
siedzac w ·
wiedzieli.,
ZA WASZE
W
KASY
DLA smBm ZAPRACOWANE P'1ENli(DZE TA
GODZINAMI pod ~i gabinetu lelka. I DLA SWOICH RODZIN o~ PRZYJACIół. NA STYTUCJA NIEść BĘDZIE WAM Po.
rza aby się wkońcuniedostać, BO DOKTOR ZĄ.WOLA.NmILEKARZASPłlCJALlSTJjI NAl- ~OC TAKĄ, JAKA WAM RZECZYWINIECHCEW!ĘCEJ'PRZYJMOWAĆI?Ll:PSZE LEltARSTWA l P~ LETNISKA..· sCJE SŁUSZNIE SIĘ NALE:ŻY
ŻE NA LEKARSTWO w APTECE A WY TYLKO OBIETNICE I
A NIE JAKDZD - CALE l'rettLO
KASY CHORYdH, TRZEBA
".. A
to
jest
i jeWyrazem ostatnim - WllSC!Iel
Jednokrotnle do 24 godzin, to znaczy tak <ilu zeh tak Jest. to ktoż z Was będzie śmiał mó. wości ~ były wypadki w Kielcach, gdzie. d·
~o, żE CHORY, jak to się nieraz trafia;nire wić itwierdzić, :żE OBECNA ORGANIZA doszło do zdemolowania .
lekarstwa
UMIERAJ?
CJA KASY CHORYCH JEST
DLA ZNIPAWmZONEJ
Cty może w tern:
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Gł1~fnalna blłfWD6 okładka..

Pr6cE dużego :zasobupięknie w rotogrf1wurze i innY9t technikach graficz..
nych wykonanych ilustracyj przynosi łt lli Z f..r. « wkładkę wielobarwną..
"T l; L .t:. t« drUkuje stale nowele i powieści wybitnych autorów
polskich i obcych, przynosi artykuły treści społecznej i literackiej. duio
aktualnych zdjęć fotograficznych; prowadzi działy: "W śrÓd książek. i CEaaopism" ,.Ze sceny i ekranu" Ofez dział rozrywek umysłowych.
, "T I; (! ) A u jest zatem riajmilszą, najpopularniejsxą lekturą
powinna znajdować się w każdym kultur!ilnym domu..
.
Chcąc IiBszym ezytelnikom umożliwić kompletowanie fi T ęCZ~M wy
konaliśmy artystyczną teczkę celem przechowania zeszytów z l pohocza
1928 (28 zeszytćw.) Cena zł~ 4.50, z przesylką pocztowę 5 2:1., za pobraniem pocztowem zł. 6.
Każdemu, ktery w celu zaprenumerowania zgłosi;; się do nas po nu
mery yOka,llOwe, wysylamy je odwrotną pOf;ztą. be:r.płatnie.
.
oPPrzedpłata wynosi: kwartalnie zł. 4. - I półrocznie zł 2~. roczuie zł~ ~ ~ -.' .
Numer pojedy:ńc.zy kosztuje zł, t. 40.

Właściciele Bolesław MILLER i Albert BAR'fOSZ
;, Zawiadamiamy, że Zakład nasZ %Qst.l znaczni..
~ po~iększony i przeniesiony do rcOWEGO_. LOKALU

j"UI"zy ilL śvv" Anny 29, tel. 07-70

~. Posiadamy stale na składzie odbiorniki 4 lAMPO.
, WE' NEUTROVOXY ł fi lAMPOWE SOLODYNY, o j.dnej

,_ta.

k skali % podzialką metrową podług długości fai
cji nadawczych. Jako nOWO$Ć wypuścili.my ODBłOB
NIKł 3 LAMPOWE BEZ AKUMULATORA ł 8ATUJ)
ANODO Vi EJ z przyłączeniem do sieci ··elęktry~znej
Prócz tego wypuściliśmy nadzwyczłlj dobn:e dadaWf

'
j

i

, tła JSkutsłznlejszy orgali ogłolzenlowy.
Do ru;bY'iB we wszystkich klaskach.

22.

•

łające aparaty anodowe (NetzanschlIuusgarat) ła., dujące jednocześnie akumulator iar:z;enia, bard~o
łatwe w obsłudze* . Nadal prowadzimy hurtową i
detaliczną sprzedaż wyrabianych przez na.
KONDENSATORóW. Posiadamy labor~torJum
urządzone podług ostatnich wymagań techniki
~~J
radiowej.

".,<

Zg łaszenia przyjnuje Administracja: Poznań. ul. .Marcink.owskiego
\It c t s: E wa. A ł JE ł ( ,,~ I~ Ił st Ł li t. 39j Ksi~gamia. W. .Szczep..

kowskiego; '. Wilno ul. Dominikańska 4; Lublin. . Krakowskie Przedmieś.cie
43; kraków: ul. św, T oma8za 35; Lwów ul. św. Wojciecha 10; '-IW di..u1
W3ictrko'WSka 47;

Katowice, św. Jana 14.

"

.

~------------------------------------------------------~~~----~

W celu ~ pn~:mł8l'yzowanill Papierów.Jlań..
.ferom
2424

8twowych i u m iliwienia &%e,rsqm
wzięcia udział t:. w nabywaniu ich

rtopedyczn

fiałlK Hanulul} Wloozi, ~~ółia A~~

.'1

At Kościuszki 15,

l6dź. KOBSt.nl~..w ·2&

nabywa

1.101'1·2-19
Pnyjmuje wóelkiego Iodza.ju obstalunki, jako lo: .
sztuczne nogi i ręce. 'aparaty, gorse!y'dla ulomnyc~
.~ .pl'Ostotlzy.macze,. pasy ~nuszne l . rupturowe • l
wszelkiego 'Ioaza)U bandaze, wkładki nA płaskitt
stopy.
'fii3
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luqlep,zeJ Jakości tegofOCZ
ny wysyła po cenach tek...
łam.owych za Pokaniem
pocztowem

3 kg. 11 d., 5 kg"
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RAJDOQOD&,{Kf l'S:l'!Ii!WARU"KłINAITAbz,1, CJIIY , b.m. ogodz.. 4 popoI. na
" 'Wleł~~ Ui~b6 .. daJlll",~,c.' plaiUla6w
'.
Przejazd. Odnieść za
,
'lląjmodJllej8iyen JeSQtlów
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~ nlt6 1 suknie. Hnmgalnv JUS Jlą.ęskle vbrłmlG T J)1.8scse. wep
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L I o:~ft Bu bIlI li } Ił ~~ nIAlidfl~o! 44ł1~~i8
~ od;-B wlec~6:r.'
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MLECZARNIA ·NADŚWIEŻAI'lSKA
(Przf'jpzd 40.)
wydaje. śniadam a obiady i kolacje
RESTAURACJE:
Teofil Kopeć, Narutowicza 44.
Zalewski. Zgierska 39·
WYTWÓRNIE CUKRÓW~
Ziółkowski. Piotrkowska 197.
SKLEPY TYTONIOWE:
Sobczyński.Napiórkcw::kiego

9.

PIEKARNIE:
Bryszewski, Pomorska 86.
ZAKŁADY KOW A LSKlE:
B::cia Kędilerscy, KiHńskiego 94.
\Vróblewski, Radwańska 10.
'SKLEPY -SPOŻYWCZE:
\VI- \Vyrębska, W ó1czański' 261-

.oJ

Nl1.~"W

~

OBUWIA:

PRACOWNIA

I

Szubsłd! Sokola 5,
M~-\GAZYN

I

OBUWIA..

Sumera, Nawrot 19~
Cieplucha, \Vysoka 26.
Zieliński, Rzgowska 12.

iv·

ZAKLAD ROWEROWY:
Slerpiński, Kilińskiego 96..

ZAKŁADY BLACF.~RSKIE:
Sokołowski, KiIi{ic:ldego 79.

Lyczkowskl, Piotrkowska 188.
śWIATŁO

I SILA (ZAKŁAD
ELEKTROTECHNICZNY:

Grędziński, Piotd~o\V5ka

53.
F· Tomnszewski,. Skwerowa 10.

J. Cybart!'

pIEKARNIE:

Borkowski, Rokicińska 13.
A. Raksyk, Kilińskiego 133.
F. Woźniakowski, Rzgowska 78-

Zawadzkii NiwI'ot 44.
ł

Vv"FII,T .. \VÓDEK

Sliwkowsld:Rokicińska

PIWIARNIE;

WhHJur::ość

p

Piątczak,

POTRZEBNA służąca. Zgłaszać się ul Piotrkowska
Nr. 108 w kawiarni.
3382

otfz.ehni:li.iIOdzi tok'\ulI i cltl0
P
Pahlz4ll!cia
Nr, 49 pOrtlf.l''l
3314-=-3-

R~ai:ki .Kołdry Kapy Firaaki
li
. . .Pr.teśai-eladla .Scial'lIUkl
cleiadnik kowalsłii do
ZGfii:y
Chódniki" P@d"mki Wf- '. otr%.e~n1
kllda 'koni uraz; t.ó Ś, Koper
j\me<:1dłi Poleca- Leo,n Rubudl."
flika ~g
3:48-;1
KHińs kielo 44"
1ł1~

FABRYKA WODY SODOWEJ.
Nawrot 92.
...
SKŁAD PASZY:
F. Kaczmar, Przem~słowa 4.,

I

11.
a
ZAKŁADY RYMARSKIE:
,Jezie.rski,. Pabjanicka ~zosa 60·

~ov

śLUSARNIE MECHANICZNE:
łt1achura f Rzgo\\"ska 57:

DELIKATESÓW
6.

KuHg~, Odyńca

ił, , NA WYPŁATĘ! Btale towlUf
~ .. Purpur .M~teraeow. Obrusy '.

Gdańska 135~

MASARNIE:

Kruczkowskl~ Sierakowskego 21.
Dobrzyniak~Pabjanicka Szosa· 28.
:)·~ŁA.DY

11

"~,~

DWóCH zrl·)lny'Ch .poilręcZll:ych stolaiYJy pnyjmę
. na stałą pra<:ę \Vytwórnia. drał-in KiUflSkiego 182.
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EDWARD SZUBRRT zam. Emilji 44 zagubił ~'"
toozk:ę wojskową. i di>wwy osobiste.
.ptY.rRZEBU~ spólniczkę d>o J,X!nlni ehemicmej .~
Sierpnia 46.
3łOO-ł.
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POTRZEBNA praco\vita, uczciwa sł~ca
do wszystkiego. Zgłosić się ze świadect.t
wem ul. Nawrot 43: mieszkania Nr. 1do
4-ej po południu·
3~

t:ca::;:a44~.. ~łIł'!łIJł~·....
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

FACHOWCA epólnika poszukuję posiadam.
lokal i gotówkę.. \Viadomość: Główna
49~
miesz. 12.
338&5
POTRZEB"NAp~w~;~k'~-';d~ uzar:Z--u-l.-G:tabowa Nr. 2J.,
339ó$3
;a:;tt;1!l
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.do 5pł'se·

~~1-3

341~.

10, front l p. m. 7. Ryeh1e'\\"sks..

I'ÓŻft6 r.~y do_oVie
m.esd~ w~lnGl ul.

Suwalska Nr. 35 JR. .1 bóat l p.
tod~. 8-iO :rUtO I 5 ... 8 ,wieos-m-

Panów na mieszkanie, Karola

ianin.a fOl'tepiany sprzedaj_
ne; rety C noakowski
P
wioa
3410.:-2

Sienkle~
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pal. "

~-Dtł:Sebny

czlowie!i do spueda..
ty obrazów ilustel" StuoTngow& 12
331):-4-
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Na,

i

c~CGnli(,bwaJ'uJduu::ih:

Wlłz~~ S~l![{!ro.e

metaiow~' me.terace wy
Śelela!lo ddeolnne. Clallt do me'
blowych łó'ek !łPate:nt" liod1u

1.6Da
mllU'y

Um,~~nd
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rABR)TcZNYM 5Kt.RDl:IE
Ht (ibrGpol~' -80L
l..6M, PIOTRKOWSKA 711
w pod.dna

Piotrkowska M
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....

do DEKORACJI WNĘ1RZ

Kilimy Zakop. 0* ~ wyłw6ał
Kilimy Lowi(}kie ~idfW.w
Ol'upod~f

Pantofle i Kierpeie

ora

Rzeźby Zuopiała.le:
Lalki i zab1\wki w
FJękne i łanie upominki.
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