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PlIZECIWST~WIENIE PAŃllTWAIN~~~/ ;.ają,te większ
Dla przeciętnego Polaka niejeśt<uo . rozumie (patrz:'
~umiale - uparte przeciwstaw1ime p~sftvatr?1921):::- '. . .>:"
'.
1 narodu, co jest,tak 'mo.dne, fpowsa;eclule
,łNiez~~um.iała... ,viel.lc1f:cź~ spo
~ kolach "jedyn1d!i.. Niektórzygotowłsą
leez;eństwapGłs1ciegotże~ .. odrazu pier
przypuszczać, że, ~w.e wyw,"zszaniepąnstwa,
w:sze nnejiSOe; Jialezy' się określeniu
a poniżanie narodu;., jest jroemś ,~~nm~nr~
"p~ństw(j~~,.· ,?pEtRstwOWY'\ a przymiot.. : .
. ~umieniem, wynikającem· z ';niedojl"lZt1óści-po
nik "narodowy'" schodzi na miejss:e "
litycznej. Gdyby tak tylko '·bylo .. Lee~Jni~ ;
drugie'..
"
stety jest wtem" ooświ~ceJ~ ,
~ 'c"
, ·~c:Y4lliIt~~m '-Jaknalepiej,. jak... trud:#
no ~'q~~Yoh~aso'wy' nizszy 'kult narodo
.
NieZlrozum.iemy'· dZis~ejszych' krzyków
l wołań o "naprawę uslroju"'~ariileż "nie
~iir~,~ą1i~iĆ~jWyższą whisną re
.wybrnie~yz poplątanychściez.,· ..n:~ •. 1ctól$ ,
,ligjępańst~QW4.· (-1)"
rych krzyżują się ria'j!ózlllaitsie 'pomysły .
,,napra\\~iaczy", -:. j.:eZeH'jwehędiiemy~ąm,ię
N:OWA.;,lDEOLO~IA. .
tali o tern, że t.'zw<,~,Jedy,~~a:~".·:ai~ih, ·z
DOtychczas je.dnostka była ściś1e zWlą
wszystkiemi proteg\lj.ąc~~r .:~.ąj(}r~'ili#~cl·.: JZ~l\łlZaarOdeIlltk:tó~~"~eldedy,~ył bez wIa
.-&'1

wy..

I(taj~enrl .i ·'jA.wllemi)~jd~}L7t1l, '. ~fi~lł,i~~j:f, ·.~~:l~~~,~j;),~~\W~;: ~J~~P'~~ :PolacYl?~ez '125
budo\vy palistw~ pols~ie.~?~d ·w~glę!l.ęm~ na~' ·.:ł~t~.~;?~~~J~fłQii~ru.r>~iej8:t1il~~~~;:,;~~~"

·. ··>pgJll!łÓ~·mo;!llCaNY;~~:UW'~ą: ~:

Ndowym· Tu. nle .cho~, JPz:. o .konstytucj~ i.W~J~C 'cosn?~e~otCp mą. byc rzekQmt?sltr.::>~tm.u~% ·])OOR1l·';'K'Pem:·PGł~~4:;;~
o 'ordynację wyborczą, o sęjm'lub o prezy~ ruejszym:łącznilci~inoniiędzy jednostką,' a CIĄGLi!'~ )?~ri:, :2::~• .l:'Su;~:eNi'~.DOs~o.i
clenta, lecz o samo. państwo .i :naród polski. . ,państwem.' Tę no,,~ą.Hide,ologjęH. wykłada NALE RĄBlE; M:&ĆZORAMl }łYTWWALIl;.»'R~&..
M
. Polska ma się stać państwem ~,fede~ ~m Qb.r~z-owo poseł z' "jedynki", p.Aąam wc; - co DLA"ZDROWIA'JAKSUrOKu,un: ,&
racyjnem". europejską
odIllianą "stanów' 'plaseclo. kon.e~watysta· Pisze on (patrz: PlE~WSŻoRŻ1;mrn ZNA~:NtE; GilU "pOlllJio
zjednoczonych", - co ma być rzekomo" ód .HDzi~ń Pol~ki" nr. 187):
PODES-ZLRGO ·WJ.m{U K\.dfSERWlJJB.sllf'· .W1llświeżeniem i nGwoczesnem. odtworzeniem
-. "Myśl polityczn2, kierunku·dziś ZWYKLE DOBRZE-i'
. ':;. ' : ! , ' .
,.idei Jagiellon,ldei"..
prawie że panującego, który możnaby
POwY:tsZA ILUSTRACJA I'RZ:GliS'fAWTI
.. , .
. nazwać rewizjonizmem demokra.tycz~
DRWALA' z 'DoORN"P()DŁUG"'OSTA-aQ()
. STANY ZJEDNOCZONE POLSKI.
,nym;nastawiona' jest na poszukiwanie W,iJ;CIA, pOKONANE 00' W LlPCU ··B·oB; i Pl\ZU'
f .
k"
' d " ł kt' ,
t
T10""':gSPONDENTA ,.TIMEsów~ LONnYNSKlCIl'
Rozb.:de Polski na czę3c1 składowe ( n a ' ormy iS upleil posr~ n:"Cl,,'" ore s a~ 411.1. .. ' . . ' .
.-:
.
,'::
.
..stany zjednoczone") n'e da się Jednak
nowily\>y ''1bściwy(!) lączn.k jednost ~;<p:!!"";,~;;;:j'.;;,,,,,,~,,':i>;-',~ , . '~'!
myśleć bez uprzedni~go osłabienia narodu
ki i państwa,
.,
., . ',fonu p~mokratyc~ó,yc.bwqgp~e,,~' tr::;e·
polskiego, . który, u\vażu sip. słuszn~e.za głów
To jest1 ;,węzelgord,yjski,októry dla
'. ba b~d()wać"sapl'prząd, $ani.'orz~d .ijej
nego gospodarza wskrzesz~nego
pililstwa,
ratowania4'Y w ilizacjf, Qportej na for.
s:i:cze".. raz ,samorzi\d".
,.
,
;Tłumaczy się więc ternu "narodowi, ze G~
mach deme.kratYcznych.,. chce się roz~
OKTROJOWANIE NOWYCl.. PRAW.
prócz niego 'są ·jesz.cze inni, że· zresztą on
wiązaĆ~.~~';·: .
.,
.',
. p~zYPolnriijde sobie, z jakhri oporem:
sam jest ciemny, nieokrzesany,,;IDlllcj war
lstnieJę;'tend~ndja':potemu, żeby i ni.ecihęcią narodu polskiego spÓftaJy SięWi
tościowy" że ,zatem n:te jest narodem doj:::
Z&'1ffiOrząoÓW uc;yn=ć ,tervtorjalne, . pier.wszych lat~ch naszej odrodzońej 'państ'W<>
rzalym (niekiedy nfówi się teZ o "narodzie
względ.flie zawodów~.\ylache -mające u wqściwszystkie pOmysł)' "federac)'jne" (Pł
.
prawnienie ";nie ';,fylko'~ykonawcze'
.
idjotów
Zarobe~ "nowego "programu" jest
tltll~a~'Ukraina, Litwa Środkowa,'"
szkolmet'uz' uC'1·ele.n~I·11·o·.n'r
1 {'l
kto"ra'
f;\dministrae,yjne,aled:usta'\yodawc·ze....·.·;'~
. 1_
..1tUlą
"lna;'r:f
~ . .) n klu·b'j.·e·"J·-...1,.:-rn
~łr"
WO ffinle)SZosc ..;pwe, autonomJa
1\.V1
Lly).;
Jskłada się z Polaków, Żydów, 'iusinów1
;Zrefo~mowany ustrójsan1:ol'ządów dÓw (t.' d.), a 'zrozunliecie, że łJederaliśct',
Białorusinów. We wschodniej połaci kraju
terytorjalnyc!l, i rozwój . st\ll1,orz4dów stali się tylko w słowach nieco powściągliwe'
wybory i sejmowe i sllmorządowe odbywa
gospodarczych .~oże. dać wy~iki bar, si. natomiast wiele się spodziewają· od ~
A«
. ,
~ r~Jowa:ua
'a Sl"ę J'uz' sta"le po.Jhaslem
r7]'edl"1l"vcz'e'n'l'",
qzo dodatn~e".
",
' - gl~'g o d?k
t'
. n~wyc
. h" ~ praw,
.. '" wb rew4
. i
,J
,ttrzech narodowości" (t. zn. polskich sanato
,:.".'Y,:;~iesi~cznik.u~~,i.de~wym~~...zw~J~r:ni~ seJmOW1, ktory nle chclał bycwl tym wzglę.
'rów. Żydów i Rusinów). a ostrze takiego so ko,,: nowe~o "P?,;z4dk~z~~dujeIl1Y ~ę~a~~ diiepóslu&zny, Dlatego tez ,,nllprawiicte",
juszu jest· z\vrócone' przec" w", narodowcom, ,mysI. ,w~lW: ~,~Ę\ną=J::;r~?;!i'C" ,,:yr~~Ie,),chcą:wY-bierać,,(wJ!Pólm.e.z,,"tnniej~9~;"~i'
'Pold~on1.Vvladze Gzi:j'cjsze tę lobotę po~ (p~trz. "Dro~~: n!' 1 3 str. )22 l ?as~:1: narodcwemi)' takiego p.r~yden~a;, :któryb, ;
pierajq ... Gdy zaś weszlo
się jut na taką .r, 1927):
.W;
się godził mi przeorganizowanie Polski .w'
to irzelia
coraz dalej i coraz
.
"stany zjednoczone"iw', tym cehi ,
!
, prędzej, aź' do... ."stanów xj ednoczonych" ,
że . :&miana .rządów ~o!itY~J!:h 'ptźe:~ go· uposążyć, we •wla~"n,iemal·.. dyktat~;
<) których mówi! w senacie Wyzwoleniec
i·
jak!ik(jjiWiek; dYktiatuię'moł;e.,';· . przY. skl\' Lecz,naród polSki nie ~woli "odebrae •
<nason. dr, 1\'1oz'
n:e$ć'~asom jaJnl.\ aW'I poprawo; bym Si?bie .. swoichpNlw, któ!e' nit! przysługuj"'; i
.
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Berno l\-!ortąlwskłe"v lipcu 1928 r.
WY.~tal\vę KJultltll1'y W.8ipókzesn~j ·w Benlie

łto.rawskiem ZiWtiedz.illlo

a

1

w dJziedlz.inie medycyny, ,;e::logj,i, r~leteorolo
gji i ge();deejt~z·najnQ.w&ze.mi SU!{i,!SUHji na l~chl Yły
~ 1iuskiwama boga.otw naturalni;.1
j t. p.

i I~B ia ~o

życ.ia.

.Tak na przy!klaiL w g;1óWllYllll pawilonie WY,
stawy berneńskiej
szkoły pn.wmysłowe wysta\viły
modele nOI\v'"ego wrt1ebliolwania. pokojów Modele.te
:wskia!mją, że wspóitc'zesl1'a. kulttu.ra źydD:wa dąży 'do
:ra.c.jonalbzacj.i mieszikań, do jak największego wylZ.yakania ŚClian i wglębi.e,ń; wby uzupełnić Illlies.zkaillie
:jaikna,.jwiększą idoŚicią pOlwllietnza i Ś\-v.iJrutta. 'l,!a saI ma równa·
pl'ostarliominuje W sztuce i archi...
(~tek:t~. Nowy·· CkoIll;, . wYibluć!JoWany w :mwśl wy.~ arc,hlt,etkiury wsp6łezesnej, jest lmdynkiem
I~
~m, praktY!ClZ1lie--g.k9tP'ym f1ronoie. Rysunek
t
\, nOi~j·Clprawy; ks:iląte'kl, no,wycih deseni na. mate.r..
l

U.ńja

{ijaeh, '~wycl1 nwdeli umeblolwania oomoweg1Ot2WSZYiłtko to pnzesiaiknięt.e jest tą· samą idej.ą: idlej.ą
~ ftlłCjonalil2lacH i uproS7łClZenia, o ile . nie pI'!WC;Zy
to
\ ~aP!i\OiDl

eswtY'kIi i me szilmdl21i :k101Inforii I;wL .
•
. Na.ulm, - nietylko w SUClhrch wrk~ €,SaCii
jnietylJko w ~t3ICi ·martwy{!h .·zę.j{)W ksi,ą'Ż.ek,
~lecz' i W' pra;k.tytQz,nej demonStracji jest pr7.f'dmió
~ 7l)Vliędlzanift na 'V'yitta~ie .w Bernie Morawskim.

:!
.W gjłlównYllll })a!W\ilLonie mamy mOżność za;~pOlmania .się na przykład z "prawem i pailSbwęm",
~~imy tu Dla SlZe!'€gU WlZ10/rÓW,. ilustro,wany<ch cyframi, laK rozpowszecbnione S& pmest,ępstwa, i jaki
:w.plyW wywiera na ozlowieka kara. Dochod\zlimy do
'.1WIlliiOa:km, te w8pÓik;z.el3illakt1tlt;~·a miIU1łaol:btl'lzymd
.:wtPlYlW na ewo1ucjękary. \V Bernie istnieje staro.,
'dawny: zamek--WięZlienije SrzpiJ:berg, 'łV kazama,tach
i którego p:r.ziecbo-wta!ły się po: ·dllJś dzieli średiUi{)lwiecz
l. De. uar.z:ę.clizdator:tur. A na wystawiewidizimw,
że
i łWspórozesna ikrymLnalijstYjka, na podstawJe badań
nąd· PSYl<iliazą zl}1'1oomar,z,a, <1ląJZ.y do r a;ej,01IlaLneg,o Wy
'ct:(j(W1f.unl8. go. lzola:cja pr.zestępcy ma othecnde, tako
~ada:nile, WlYjw1aranle wa nie~ moralmego wpl:yłWIU,
pI~as g!dIy dawniej ·ilzoll{)1waUiie osób,które ~łn.i
ty .2Jblrodlnde:, :;Jin.ienza;]:o .\ędy;DJie do Ullatwienia z3Jda·Wia
nia ~CW hól!u j}i::nypz:oogu. Eultura weha Z!Wy
~,._ ~j ·kW1bulrę plilęŚOi l3!B!W'et W więzienli.u;

st.awienJlU w formie
j alnych r{}.zmialró,w

W, g:16wnym

WlYstJ3..WY bernell~majemy się W d!alsiy\ill :/ągu z. wvuiii~mł
WJ~OOgo w.y~'a (pra;ee :1.ttldenrow :;t~Ó~ ~:z
~:.~ c:hi)" wytlL~ttoonia zawodowego"', rolniczeg O',. 7ł' Wy

•
; ~j

,Uł"bmi

pawi1;{I(Jl!je

D8!Uik():wel· ~j;,z~[ Pra::!.1:, ze mu'!J rC.WllliI

~ . . ._ • • • • •lIiI• •_.JiiiUiłii.rs • • • •

dlonosi, i.ż

słynny pl'.QlwDJmooi·

s!zew :został rozstrzelany
II1logło

w rosyjskiej

J.aku-

G.P.U.,które

2illany

.;101"

'
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-..;,.
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ZAGADNlEiNlE ·IJl&SZKANIOwa

Ost,atniem dzjełem jest Albergho della Garbat.elloa
j. t.. hotel dla bezdO!ffiuyoh, w 4-eh gmachach· jest
1,500 pok()i, W katżdyml Zlnajrllują się 2 łub 3 łóżka
źelazne

z

si,a-tką met.alową,

:k:!",zesł-a,

stoliki,

szafa

kiu-

i umywalnia majolikowa. \V każdym gn:nachu

chnie, łazienki, Slklady

na r,zeC24Y, ambulatorja i
piękne jad!aJ.,nie~ ~eclZ ~ termin pohytu og.r~
n,y jest do. 3 miesię.cy, aby nie tamoi"vać I1;altural~
nego r'OlZwoju m~astaa OP{)wiązki są naatęp.u:j~:
1 lir <lJziennie z·a pobyt, obo:w~ą.zek dla pr,zebywa..
jftjCego spożycia na. miesjeu przy:q;ajmnięj ZiUP1. za
40 centimów.- K'osZlt pr!ZIyzwoitegO O!biailu wyn<l-!
t~

si 2 liley. Joot tam
wyprowadtzają,. Dzieło

d!oibrz.e, te

to.

niecilętl1ie

wzbud~iło wLelkde

mę

zainte-

resowanie na Kongresie Miesaikania i Hygjeny ~
łec\.mejw Paryzu.
Ideologja f,aszylZiInU nie sprZJYjta gIroII1aldt7.e..
niiU się ludności w miiastaoh" looz skłania się bJ.
pl'opagalllWzie . ży<c4a wiejskiego a jeooak spra\Va
prz-eludJnienia malast, Z!ostalatam ~rorwan.ą na
raejorialne tOiry, LudnoŚĆ uiboga ma opiekl2 ~
spad:kobdercÓlwwielkiej ~{u1bury, a d~je się to na
ziemi gd:zde wpra,.\ydlZie cytryna dojJrz.-ewa lecz na
której nie rodrzą się .ani lokiauty~ an~ strajki a ~
kwitnie praca, tak gleibę społeczną "fasz;yam pN.ęz
lat 5, oc,zyścił z cł1wastu demago:gj.t i ~u socja"!
listyaznego. (k.t)

ił

dług

lat

-PROWOKATORA.

wskazówek GPU.,

pa!t'aUżowaćrrzscliiW'sowiecką arocję

Hlonarcihistyczuej

we\v1}ątl'z

klUszew zdołał {}!StZ.ukać

emigracji

Rosji. Prócz

wywiady

tegO' ja-

pal'isUw

szeregu

e>U1ropejskJ,eh, DJa!\viązując z ~ S!tOSW1ek i plOQ.sU-

rówtnież pod

nazwiSikiem F~OIdlo'l'();waJ jakó inżynier

wając

im

wiadomości

r~ proWOtkaJCji

sfabrykowane w GPU. (}!\ija-

J akuszewa pa.dli: zan1;()lWwaJlY pl"~

Po re-

bola.zew.ikó<w oJicer 3JIlGielski Relitlly, były poseł eaWJi
ski w Mo-skiwie Bh--k, ZlllM1Y· d!zJ.a13iCiZ IllJOrnarchlsty.cfi..

sowieckiej, USHUjqiC

ny SlZulgin i inni. Zdemaskowanie Jaklusze·waijegó

w ruchu pBzedwbo~ewiddm. W 1921 Toku \Y l'ęc:e GPU., wpadł peiwien
list, z kitÓ!rego. bolszewilCy dł()wiedzieIi się o sto,StUU-

rewelacjom . inricgoprmvok&to.r<ł' sowieckiego Q;pQr-

lmch Jaku&Zewa z emigracją rosyjską. Ja~uszerwa
areS!zto-wano i pQd;d'an,Q t.o'rturom
fhz,ycznym

cialistic'zeskij \Viestnik" pool(l.je

pOIZQstał

jednoc1ześnt!e Dt'U-Ć

'~

nOO

pll"asie emigracyjnej.

Ałeksander J~uszew,

pmY\branym

wo.1ucji

proszki naszego wy;
JOhu przy kapnie takowych wyra
Be akcentowaĆ i żądać tylko
ORYGINALNYCH 'proszków z
X~" znanych od la.t trzy
..
,-

Are

Dl li

diJltuiej klQQ'iZiYstać z jeg.o usług po zdemasko-

W.aaJ;łU .go

C;GPS.. .Ą

II

Wiestniik"

bolszewiClki

~z

milntilsterstw.ie kOlllfunika,cji w .

~

•

RozsrRZELAN'm . BOLSZEWIC KIEGO

\vysokie stanowisko

_.

całej pełni.

osób.

,

PiSlITlo rosyjsl\ite ,$ocialistioz,eskJij"

0Il.~ ter~

państwa.

ynBi~[ia

dla 10,000

ił

c~eohoołO~ll

granit\!

;
ekspozycyj ułatwia w WS;"'!
soikim stopniu zwiedlzenie wystawy~ MetOdą ~
cznienia zastosowano na wystawie bernieńskiej ~

W ~ymi.e . dJuto jest miesumil d'O wynaję
cia, aoz:kohvie~ miasto się mlUJdll1ia w błyskawi<CiZnem tempie, za "odstępne-" warszawskie moŻUlU, w R{!;ymiestać Sti~ posiadlflczęm
wykwintnego
lnie:sikanta.
Rucl1 l:md{)lwiany wre i ZJa]Jezpiec,za <Ol\Ye
kilkanaście tysięcy n:U.e:szka,ń ro.cznie,. wynnag-anyJCh
p!l'Zill;
pr~Yi'ost l1lldnoŚ!ci. Za.l'\ząd Miasta ozuwa
nad tern aby była dootaJteC'tZua ilość mies,zkańpo
tr!ZehnyClh dla ubogiej' ludnośc,i, Czyni to gł6wnie
.PII'lZez
popieraaJi,e
ia::l:iJcJa.tywy pryw<1ltnej·..:- tak;
inicjatywę, pr'tY"'W!atn~ popiera Zair.ząd Miasta... w
RZiymie, d!zięki iSltnd'0jaec.eanu Ins.tytwt<Ofwi Domów
dla U:rzędnikó'lh .. Państw. Cii, oetatni .nie ooca.uwoaJą
hraku miesq;kań.
Jak w każd;ym '*(. mieśde i tam są beroiO1U!U!ij dht IJJilcł)mmie}ą~,zytuUd~ s.chroTIiiska
utrzy, mywane l.'l'IZiezMiasto (oto poważne celmve i wła
ściwe ZJadanie samoI'lz~u w wziedz1nie rogadnienia
mieSizikaniIQ'vvego), llUh pr2'JC'z instytucie prywat.ne.
pod nadlZ:Ql~em grube.nnatoratu miasta~ Jest to
l..vlył~c;z;nq· zasługą
regiIDJU fasz.ystowskiego, I\lt6ry
sprawę . berz!d:ocrnności :powtierzyl
s,pecjalnemu Instytutowi Domów Ludo.wy;cl1 (pojęcie domu lud.,
jak wli.~imy, jest u fas'Z~stów innem aru:żeli u
sa.cji3.liSrtów), przeizllil!C'a;aj,ą;c na ten cel od!P'Owiednie
kJrooyty. Instytut ten ohecnie ma dla bezdomnych
pomiesrozenie

stosunków

dostępnej

Sy·stematyoe,z·ność

JAK ZARZĄD FASZYSTOWSKIEJ STOLICY ROZ WlĄZUJE

4,000 poklC\i, czyli

~agźraniezn~h

rozwojoWi

n~'L.ki

diotychciz,as ponad 1,100,000
~·w.rstawa bernieńska daje m0IŻnOŚĆpo.znania
Rotund:a gliównego pruwibnu
wy5ta.voweg o,
kultury; ~esnej w ko.ndensatOl'iZe. Pot.ężne
która sania J)J:~ez się stanowi· -1:i .. :wyk!e r:eka:Wl:
~~iI :w:ctli ~ energji liUJdizikIiej na ni€lzuacznej
m.kponat W~a;-o.zęsnej sz,tuki hudowlnanii, !Iośwlę·
W\Zlgł'ędnie przestrzeni· skoncentrowały to) co w źy... c!Q.na jest ekspoe;ycji pa.ństwowości ozeskoslowarkiej
cm rozvzucone jest na pr.zes.tr.zeni3JCh olbrzymich, adimli.nsfJracji w.ewn~w:ej (var1ament, oo'uat), prze..
jaklo teZ t-o wSlZYSńk!07 coporwstają,'C dopiero, wlewa
1
się do 'bUlI'zlrwej r\~eki życ1a.

::we ;WSl~stkiC!h dziedzinach

ara tsklem

w Be Di.e

spółczesnej

WIi~limy" te l{,ulltUlra Wspól:c1lesna
dąży dl{)
komfortu, a z'ruruzem do ptraiktyozneg;o Ut~lrąsz:ClZania

•

n,a;

służJJi,e

udtział

b:yi:ym

utwor.z.ył Ja:kuSflew sły.nny

"Trustu"

u"cstą.pHo na

puta, któ..:'y z·biegl

wiosnę

199..:7 ro>ku,

z Moskwy dla-

str:zelaniu JalnU&Zlewa z

zastr.ze~eniem, że

o tem rozstrzelaniu

mOże być

genel"a'łem armji carskiej

tlPU dla ułatwienia

Jakuszewowi

"Trust'·, J'z.ekomą m'OiIlar-

kacji.

~n~ ~n~ ~~... Jt.tór2•. ~aj~ ·we-

d.rz.ięki

F1In1aIidji. ,,80-

wiadiOillość

zoetał pl"O'WoL atorem.

ill>Q.r.aJnym,wsIDutf'k których
Wor.ruz.· z pew,nym

Pio(~tl'OgrooZlie.

w

ro.,.-

poglooks

l."'OZSiewana
Il:Owej

D

~

pI'lO'WO-

ni•

,,,icielm ra
.~

pr
D'Atorcęniemteckfe,
Ber1~n,3titgo

.

na których zatrlj muiesiępociąg,
lipca

(atę)

wiozący

•

I

rozbitkow,

Katastrofa ,,ltalji" nastąpiła przez zużycje ga
.zów, które lllatnialysię przez szczeliny. Nie~
szczęśliwa wyprawa ma wielkie znaczenie' dla

,II

J--

są sUnie słrżeźoRe.

nauki, choćby tylko ze względu,na,to, żezM
dano wielką przestrzeń kuli ziemskiej, d0tychczas niezbadaną.
Ó

GeneralNobile l jego to'warzysze przy
byli dziś zrana z Kopenhagi do "Varnefnuu:>'
mc
ZGom
de. N ohile nie ,zr,trzyma si~ w Berlinie; ale
pojedzię do \rVłoch najkrótsządrogą przez
Rostock, Ludwlgslust; 1Vlagdeburg; 11alIe i
Niemcy połudn,·owe. ł.Jobile przyjechał o gti •
Około 30 ,mofgów ,drze\\"ostann' w tem kilka rzadkiel(okazów
8 m. 54 do Schwerynt;t. N a ,dworcu. oczek~wał
limba, padł o:fiąrąognia
go szęf wydzialuprasow~go dyrekcjikolejo~
Zakopane·30 lipca (tel. wt)
w Zakopanem ,V:ielki deszcz, który. le(łnak
wej":schweryi1skiej. i kiJkuprzedstawic,teli
Pożar lasu tatrzańs~~icgo w dolinie Ro~
pożaru nie zdołał ugasić .• O godz~ '17A5.'pOżal'
prasy. Włoski Wfi.gon salonowy, w którym je
stoki
trwa
w
dalszynl
ciągu.
Akcja
ratunko~
wz~aga się posuwając się ,~ dół 'ku .Rcistoce,
chal i\Jobile, p;,;:tyczepionybył do pociągu;
wa wydaje~ małe wyp.ik? Zacnodzi . koniecz:: ' \gwe zaczęły się już palić. smr.eki. Według' in ;
jal.. .'-'agon ostatnL Okna wagonu by~y .zasIo ilOŚĆ sprowadzenia. .wojsk, . mianowicie oddzia formacyj konlisarza' Martynowskiego', . spaliło
ni~.,
.,1<:, że nie lnożna było widz,1eć : przy; . lu saperów~'z Krakbw~·"f{)ża.r zdążył już stra ' się 30 morgów lasu.
.. .
W
.\Iypra~y "I-talJi"','Pel'on i dworzecby: wie rzadkie' okazy . limb. O godz. l~ej spadł
h
-,-,żone przezoddj;~@.ły policji.

rOźDJiPOZOP

lasa

,alłopQtłBm.

!

'11'

>

Oslo,

3~go

'_ bile w rozmowie z przed:>'
stawiC~ci,.i1L,~ ,}'rasy; óśw~adczył; ieani je;
ani jego tówr~rzyszom nie wolno mówić
o przebiegu wyprawy "ltalji"· Posądzęn:c
Zappiego i lvltJ.fiano, w· stosunk~ de _.'i~lgree;;
na, jakoby winni byli' jego śnl,;erei~ s,ą pozba
wione wszelkich ·poclsta'\y~ Co się.·tyczy .A:.
mundsena" to . generał Nobile ' p~ypuszcza,
że wielki podróźnik n6r~e;ski jęSZCZtL ~ zyje.
,.,

mu,

'lOi(i;~1i LU'dO:~~W
PRZEJAZP Nr_ 14
Dziś

ws paft; aly

KONSANTYNOPOl

lipca (at.:e)

. 985

arc:yfilm p. t.

~F

."

Jedna z dzlelnic miasta została całkowicie .opanowana" prż.~
.

•

f

Kupię Oferty

O

t.",-" - ••

,

.
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Wiedel1, zO-.:go lipca (tel. wI.)
k~kolwjek zorganizowaną akcję · ~ 'ratowni~
, Z Kónsfantynopola donoszą, że wczo:: Skutkiem' tego Konstantynopolwielekroć~ra.
.raj w południe "iybtichf tanI' ciI: rżymi pożar
'~y ucierpiał ogromnie od po~aru' jednakże
który objął całą czielilic-ęm:asta-·· Takwiel~' prżywiązanie' do tJ,'adycji i ślei:Ul>~i~a,~ ;;!ds
kiej katastrofy>niepanHt#a Konstantynopol metH , nie pozwalały mieszkańcom' :sfqsbwaĆ'
od r.' 1911. Bliższe Bzc'zegóły .nI eżnane." ' '.
przy odbudowie zniśzczonych' dzieID.ic rożpl~
.
Mimo wpro,,"yadzen:-aszeregu :nó~ocze; nowania ulic tak, aby na wypadek n~stępnego
snych urząd~eil. w dawnej stolicy Turcji - _pożaru stawIć było. Jflożn~ ę~oło, grotneIJiu 'ży; ,
sposób zabudowania miasta uniemożliwia ja . '\vłołowi.·
' '
" ,
/.

.t"

aszyne
"fi

-' ...... '., '."

r{)~arll"

-

między polską·
Grecjątraoi
prS\l; ną z· dni~m :jutrzejsZy,m., '
.

Warsza\\'a 30-7 (aw)
szaTze RZIe.czypo~politej, 1)J;"ZJ11CZęn;t; cena ~
\VobctC pe'wnego zu.interesGwania si~ pl'zeIlly- . ;wh:~.dectwa \vy~{)si od 2 z,l: do z.ł: 50 .~eŻ!lli:e, .od..
sIu pOlskiego \\ ywolzem do GrecJli uważany Za ['eny i jak.iQŚtci row.au'u.
- J
wskazane donieść że na zasadlz,i,::! rozpor~dtzenia aJ oonocześnie przypominamy it termin wr.."
tel1skiego ~nist'erst'r'U spraw . Zlagrankznych wl,a.~wiedzenia pro.'.vizorjum handlowego mięc1zy G.re]:ze .celne §,Ted\lie otrz,ymaly polec,enie pod,czynając -'ją. a Polsl{q upływa w dniu 1 ~rpniarb.· z dnMm
00 1 lipca rb. żądać przy Odip1rr wie celnej przed1ym przeto towary, polskie trarotowanę .bęi:tą ..~
smwien:taświade.cti\v pocllod!Zenia towawów. Postę
.la zasadlZie na:jw.ięks:Zegu . upr.zYWi.1ej,ow.ania jaik to
pawanie to Olpartem jest na za·sad,zje Wizaje:nllOści.
"ylo. zgodJnie z umową dotychczas' ·lecz· 'JV 'mf~
Ś,vilaclect\y po,c'hodzenJ.a na t'O'Wła!ry
wychlO:..
wskazałl.ogólnyc.h innero.i słowy cł.o m3C'ZiDIie \,,~
dlzące z Po,lski udzielają konsulaty gtecfuie na oilJ..
B.nie.

la~O~ineonaitańnem lO. ·~ro i~klriio. y[1I
Pensjonaty lU. kat{lgorji ustalają ceny DJższeod wskażaików·
ur.ze r1ov:i. vch.

.

,

zakiopane 30-7 (aw)
Z prawdziwem uznaniem
że

,pensjonaty zakopiailskie

• ch:~ąc jak.najbardlziej

.w

należy pOdkreślić
sęz.onie

bieżł\icym

upl'zystępnić g.oścJiom

pobyt

."

.

N. p. pensjQIlai
W~

IIltuje pokój

ce że częst.o
urzędo\-vego.

są one

n.i..ższe o 40 % -cd

wskaźnika

'"

'1

uti-aZ~em

'-

.02. cene . nie-

p!·zekrllJc,zają.Ct\ a ClZ.ęsto i nieSlięg~jł\lC!~ ~iecmuu ...
<y'ch w.raz 'z' 'całkowitem 'calOdrLie~
utr<:uJlDl8i.....
..
.
.

w Zakopanem obniżyły do minimum ceny tak dale-

z

tr~eci.erkategorjiw~

niem. Tak'

,

;"

'

więc Zako,pane jest .~ l»J~ańerea

-

.........

~

bl

i "' "~
omun

minte nu" ostrej
....:::.

\.

M06mwa 30-7 (aw)
W; ~ :w~jSl'Ztroh

ob!r'alc1

zdu, w którym uc.ze-stnic,zyliby

plenau:'nych

" .;~ ~~, !kloun!iDlte~u . eramieDJia kiomwli..
.. ~l~j ~Ji Ilolskiej' p:fz6mawiał Leszcz~ńi&ki
(Leński) • .wystąpił on z (Jstrą krytyką politykiwi~k
.' . ~.:C..K. "~~munistów polskie.b) kt6~y dopuści!
~ię ~e~,eg!1 ~żkich hlędów,
przed:c"\-:vszystkicm. W
~l'esrje "mYłnej oceny . dążeil\ pclskieg10 ka.pital1z
mu>oo eksp~ji .i w zakresie nied'Ostatecz:nego· bra...
:. ·];)04 :~Vfagę agr~ywnydl. tendencji polskiego

przedstawiciele naj
większych
partji komunistyci~nrch dla ułożenia
;;p os obów silniejszej in.filtra.cji komuni,'2'lJ.Uu na teren

·S<nw.etów". Poza tem więksmść C. K.
partji polskiej dopuścifł:a Slię .z.la'~. : 1IlI&~ diyseypliny w stosunJru do Kominternu :WiZY.
~: '~VIli~lłJni:ll wa'l'szawsltiego komitetu paTtji kot .lg.~t.Y:~ztlej orazC'entralnego
komitetu polski~o
'L:~(}molu.
Powy~8lZe
represje
o!r@an:i:zaoyj!h.e,
;:'.i>~ięWJZięte były przez
właiiJze polskiej
partji
:~tY:oznej

dacji d,ziała,lnos-c<L

komunjstyc~nei wśród. Clhl~W.

Irle~e~niu loiUJlU ~~ierl~O -nie ie[ll.i!DI

a

~Y::mlU do

'Wiejski. ,zapobiegłoby to też tendencjom " niekf4.i
l'ycl1 dz.iała.ezy komunistycznych do dalszej likwi..

H~\

Bethliln

nlzybędzie

Budapeszt 30-7 (aw)
P.remjer \V-ęgierski hl'.Bethlen przer}'tVa
swój Ulrlop wypoczynlml\vy aby uc1a.ć się \V poc,zątkuchp>l'-ZYS71ego miesiąca do Berlina.

do BerHna..

Joomu~yClmej

mówienie
"

~yc}j

bez poro!Zumienia z l. K. K. l. Przeza przywódJcę
W ł1onie, komunistycznej ~artjl polslkiej,
Leszczyńskiego, UWażanego

.;~ .ost.r.OŚĆ sporów, ~ch ~nem

; .::~ czasu test K.

~"

od

dltuż

Wchodząc W

P.

(;',;l,:t;'~~ ~akte!l'ystlr-~Y·. .·~ . U&t~ pnzęJIDÓwilę'nda
i'1~yńskiego, .w kitÓ!r(Y~ :a~a s.i~ on ~zeeiwko
,:.,~ce.

więks~i G~.K.

loomuniBtyoz1l1sj parl-ji
,,;p&~ej, ~tóra :llIiledostatetC,~~t~ ~JY.ąAv~ał~".. s7.Q;YV!~zrn.
:;:;~ ~ty"oznej

'~t-~

',.

~.tj.i :z.acbJoldlnięj

-",

PkxUM

.

MOsk1w~

stosunki z Nankinem. Albion
nie.
Londyn 30-7 (aWl
Spraw za.graangielski' 2ldoo':ut się

KÓ1a 7AHjzone db mi,rustcll'stwa

uicznY'C'h stwierdzaJą· iż rząd
na uz.nanie l".zqduna.nIIJl'ńskiego o ile tenwypialCi
odf3.zkod;owaalie obywatelOlIn angielsk!im poszkod!owa:. ~m ~s zaburzeń w· miejscowo~iach Ch-in

"

,-,

Ten nagły wyjazd, wywołał ,w pewnyvh ..ko.
łach kons.ternację wobec' nasu\vają,cej się 'II!:ą:żliwości Zll1liany Hnji pr~am{)l\vej w polit~ce ż.agTall
IDoZinej Węgier.

gli~

usiłuje

odrobió

'óbjętYc.h roohem rewolueyjnym'.
Anglj a zdaniem tych kói dąży

jed'Il~e

d0 osiągnięe.la vispólprai{;:Y ze ą.~aml Zjed~
ue,mi w kwestj.i Ul'-egulo.vrania pl;a\V~( -<:~
nia p,aństw Obcych w Chinach.

(~W')

30'-7

PRedst::bwieiel·ka, w~zości C. !{. komUlI1i-'
. !fł,yClin~j
partj.i Polskli KoSltnzewa, w przemówieniu
~
pkm-um kongresu, dorwro<&i JroniOC17iD.o\Ści WIZIllO. ,: ~nie~ liam.panji· agitooyjnel:w. :P0l~~ ~le':fiówane

'ia

. pa:'lzęciwko jakimkolwiek W01noo:ri. :Mówc'Zynń twier-

:'fu[, i.ż" fastlJyStowski 'reżim 'w Polsce opiera swą po, lftykę .o ,·~ję. pI'fz.eciwko SSSR. Ptrrecho<dząc aiO
,:" &I:n':aw wewnętrmo.pall'tyjuych lromurostYO'luej par
:'~jr :pOl~ K-ostr.zewit stwierdtla, ilt pi'oblemy~"
," ki·' wYb.orc~ej 'wy;wioiłl3iły; w KPP. 'WGtn~ę frakcyjną,
'która powinna byt lIikwidowana na d\riOld2e :ws~ólf

'.:~r.aic!.

obu

~w.

Z' ramienia Kirestintemu c",ilościatiSikliej mi~
":'dzinarodówkl komunlisty.-cznej) glos zatkaJ: b.pOseł
''-n:a:~ejm 'Rzlplitej Da;baJ.. stwi~ ~ iżniektoce
~je 'kria:DIunistyatne mało 2'iW1r3!C..aj~ uwagi . na lI:'łO!
"~jpI"Ópa~i1dy~stypm.ej n~ wsi. Mów.ca

:d.ómaga. .się'iLr-zs;ąooma

'W ~e s~cjalnego

zja

_ _~fflIM[I1,!i~_~
. ,~~d_ _I!JiBiHWIB71i·m~'~~1ft., ~t~~
., .
:m>WARD SZUBBm Z6im. Emii4:jd, 44 z.agrubil ksią:

~

'. x-

,I,'

i, '~odw

.-'
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~

,.'

"

.~~

-
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3394--3.'
:z:t!lPfr'~<h~~""':"'-

'PO'.rllZEBUJĘ !\.n().l~ dió pmlni choemioznej {}..go

_~a

..w.

. 3406-2.

POTRZEBNA, praCowita, uczciwa slu~ca

'no wsZystkiego.
.:wem ul.

Zglosić· się-ze

,Nawrot 43,

~ej 'po ,';pclu~·
~~......

świadect~

mieszkania. Nr.

7 do
:3384::;3

~~

~. poszukuję posiadam
l~l gotów~Jję. W~ść: Główna
49,
>l~'
3388~5

FACHOWCA;.

·,$iesz.
"p

:::a'R'lll

'~4··"::·

, ; ..~""".:=a~~~~'~"2:~&~

POTRZEBN',L\. ' ~&c.z.ka od zaraz

'~a ~

a..

Zamieszki

ul.

3396~3

przybrały

w których

brała

rozmiary tak po::

\vażne, iż rząd portugalskiwidzia! się zmuszo
l1y

30'-7 (aw)

Lizbona 30~go lipca (a\v)
afrykańskiej Angola doszło

do póważnych rozruchó\v~
udział ludność tubylcza.

do

wystąpien.ia· znacznych sił

dla. ~rzyw:r6cenia
M~1I8,

~~.,'~~jsko~~

W kolonji

porządku.
Znaczniejsze oddżiały

woJskowych

.
wojskowe wyru

szyły już

Z Cosia. i Laurenta. Jak .hlformuje.
prasa tutejsza~ rozruchy wywolane zoStaly
przez agitację koinunist~cżną.
.' ", "

Paryż 30:::go lipca.
.
Donoszą z Lizboiy, iżwład~pÓrttjghl
skle postanowiły wysIać dwa krążowńikido
Angoli, gdzie deportowani buntują' się i wiiiie
cają zamieszki.
-,

~~~~~~~~~~-~_IIIIIIEII
~1:

_____

~:':<:~'

i
Kapitan -- dowodca

esl~ai[1

ó Lwów, 30 lipca (tel. wł·)
nocy z soboty na niedzielę na linji
U strzyki-Olszanie wykoleil się pociąg towa
rowy Nt. 9778.
'
, Uszkodzony jest parowóz i 7 wagonów
towarowych. Z obsługi kolejowej zostałipó~
ranieni konduktorzy i pomocnik .~naszynisty.,
Przyczyną wykolejen~a się pociągu by
lo nieosygnalizowanie miejsca, gdzie zmienia~
W

JESZCZE JEDEN ZAMACH
NA PANUJĄCEGO"
Paryż,
lipca tate)
Donoszą z Buenos Aires, że senator
MoIinari zawiadomił władze o nieudanym za
n1achu na pr.ezyJenta ll,rgentyny Irygoyenfl.
_ ~:v!iną:ri podal nazwiska -spiskowców, któ~
~. DaP.ewno h~~ wkrótce ar~t.owani.

f podoficer ponieśli, ,śmierć
no podkłady. Pociąg, który wjechał -całympę
dem na miejsce robót, wyskoczył z~yn,- u~
n~ocowanych do podkladó\v lezących swobod
nIe na torze.
- .
Ruch kolejowy osobowy w ciągu nie.
~zieli był utrzymany za pomocą prze!'u: dl;~nła
Slę· Ruch nocny osobowy i' towarO\l:\' uległ
przerwie. Ogółem przerwa w
ruchu trwala
30 godzinv

W8Il'SiZaW& 30-7(001. wL).

t
!

Oficerov'lie po.r. Szałas. 1.. Kalina· i sier~t
rH{}siński I'OiZp.DiIvzęli dziś o godz. ' 5 m. lG r~nG lot
Dęblin - KaiI'-- B~c"l\lad-:-\Va-r:!r4awa.
Lot trwać .ma 3 dI.ni.
~OQÓ_

~.

-. -

~~1\;l(.' ~

2W,

.......--~_,;.;.....,........'-.#.".,. .' '~~"'\!f'~

\~łt.it~"""'·
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-•.:,. ,.-

-.~ ~

~ . ...,.ł; .<~";. IV'"~ _.~.l"""'_ tł~:" . .~/- .,~..,:...

"nQZWÓl"~

uńsis O
'elfę

spraw zagr·ltuieznythobejmie
Bukares~tSO-gó

Hpca ·!awl

w wyniku spotóW~ istniej~cych już od

f"':~

wt'Q,e.'k, dnia 31 lipca 1928

roku.

. 5.

•

ł

.'$
"

brat;maf~łego prem.je~,

dzenie stallowiska. niltl· $praw za.granicznych

oattych za~argów Wewnętf2hY.th tt,wało ob6a

dynię.

Wskutekbra'ku svgnałów

IIGla~ia ~61

Londyn 43,31"
NIOWy Jork 8,9Q
Pa.ry:rii ~92*,
Plraga 26,42
Sz>wajICarja 1=11,Z.o
WIOC~ 46;63' .
W~l25,71~ ..

new~ IOłb~Y~, ~anie P'\
Yi ~tIaIcll ~~

Jktryrto. Hal84r gotó.W!1rowy;

"., 1 '

~S·

~O"\Q;,.'
I

5% państwOlWa !>;Ot. p;remj~\Wl' ~ IfJM
15% kOlllwersyjnlft 67,00; lQ%, lootle:jo:wa, 104;00 (III,

.

PO~UUJ wysłmc.zył Z

8".

178,88); 5% pOO. kolejowa 100nwersyjna 61.00;
L. Z. Banku go9p. kJ:-aj~~ N.,OO (ti lal,e8); 8% ~

szyn

H

"

ł.
DJiego' ~ólne . maazenie. mianowdieie roozni.cę
TrY'b tycia Kr~usa tej miary coROiCIkefel..
lez- wyobra,żlają sobie zwykli śmiertelnicy jako' nierOIZpoclZęciaptr8.lcy . Przed laty 73 Rockefeller po ~
z.wykle zbytkowny. Tyl.1::czaseLC w' rzeczywistości
pierwfzy pracą. rąk ·.,v!las;ny,c,h zarobił pół dolara.
dlzieje się zupelnie inaclZej. Wk.a'ótce pq. dr.aiew.ięć~
W biurze,.w którempr~ał otrzymywał 40 cen"dtZiesiątej rocznicy . llJI'Odz.in
magnat amerykański
tów za godlZ. i ten z.rur!Dlbek stano·wJi.ł fundlMOOD.t
:wyjawU jednemu z dtZJi.ennikar.z.y, w c:oo.sie odwie" o·Thil".z.ymiego mają:tku, którego się dorobił w .prze...
gzin, tajem:nicę swego' trybu życia, ~ięki llJtól'e~
ciągu dwóch dziesiątków lat.
-.u, j&k twierdzi; d!o sędlZiwego .wieku z.aehowal
S~y p.rotOłplasta roiCllu "rorólów nafty" w
rOiZlk.<.aznej willii na ~zeką Hudson, W ciszy i d<:JN.ze
czeTstWO'ŚĆ umysłQ<1,vą i iizyooną.
"Ani pll'zed zasypi~niem; ani .ptłZed ,,'\Stawa.. . ZasłUZDIIlyID. '&p'0koj'u, wstaje o' godzillie 7 rano i,
niem", opowiadal, , ;me -biorę de ręki książJm~ . po śniadaniu w~druje na plac gOlf()~ poczem 0d.bywa przechadłZkę 'PII'zez ła)ci i lasy, ota.czajl:\l~e
Utra.cił!bym, gdylym c.zyrtał rano wypoozynek l
\vil1ę. Często chod,zi
na polowa.nie, a z upodoba~
o~zeźwienie, zdl()hyte w czasie snru, wieczorem zaś
m~m odtbywa k!O'11ne p,t'z.ejażd0ki do wwupiętrowego
n;e ohcę podniecać wyobraźni czytaniem pl'@d za~
domu, w pobl.iżu Rd.chford, grume pmed wiekjem nie~
śnieciem". Z wyjątkieim niedzieli R. gira C;Cldzjennie ~ wczesnym rankiem w g.oua, OIpl'ÓC2 dnia uro- speIDJ3. ujrzał światło, dlZienne.
r

ma dla

',,, !'~

. "
PAPlBRY

Kalisz 3O~go,lipca (teL' wl.)
. serwatOJ." kapral, Szneider ponieśli śmierć. Sar:
Teren majątku Zbierśk, pow. kaliskie molot uległ zniszczeniu.
~.~
go był widownią krwawej katastrofy lotniczej
1~Zabitych .. przewieziono do ambulator~
O godz· ~ej wieczórem wylądowała jum Kasy Chorych w Kaliszu. Miejsce kata
:eskadra lotnicza, składająca się z 37 samolo~ strofy zabezpieczono przez policję,Przybyłe
tów. Podczas lądowania, jeden z aparatów, tu wczoraj władze wojskowe, wszczęły doeho
.,Potez XVA Nr. 24080" rozh:ł się o ziemię, dzenia. w sprawie p'izy,czyn katash.U~
Pilo~dowódca ,eskadry, kpt. ~ak' i ob

dJzin obchOtdłZi jesz~e .jeden d!zień, któ~y

nBWI~.

Belgja 124,11

~S8.

ied,

dn

z dnia 3O-gQ ~ 1928 l"OÓl

WALU2.'Y i

ilądach politycznyoh. przeclewszystkiem W
ftkresie sprawy poźycikt, min. Titulescu de:&
fimtywnie złożył' SWOill dymisję. Wskutek
,"

..

1, J \

przedstaw1aćbędzie p~ważne trud,no$ci. p~;#
nianie obowh\zków ministra obejmie począt~
kawo Btatianu, następnie' możliwe, iż m.inister."rolnictwa ArgetQriano. Titulescu zgOtWi.·
się zapewne, po odbyciu. ~miesięcznego urł~
pu zaj~ć sfmtowisko pósła Rumunji w Lo~

dht~szego czasu pómłędźy ministrem TiiW
IeSiCu, a reszU\ gabinetu 1m tleróżllic w··.PO~

V,' Rf;IAWSKA 6łE'ŁDA 'łROlAt'lL

~J{

""''';~. - " ,

!.

i

Z. Banklu rolnego 96:,00 (,d. 161,68); ,%~~:t.:ż, ~
skJe 52,15; 8% L. Z. Wkl.łl'SI7JaIWy 'lł,'l5; 1~, m. Siet,
dlee 27,50; 8'-% oblig. ko.mIun.. Ban.kiu goBp." kra,j.0IW',
00:,00. (Ił 1~46S); '-0% oblig. T~~ ~. mem. .11 ~
,

,

A

AKCJE.

Bank dys1m.ntowy 134,50; Bank hanld!oWJj
Polski 180,00; Ba,.nk. przem. we LWQog,
:wie 1.()5,~ 13anik Tow. s~ 100,00; ·Bank ·ZaOOo.t
dni 23,00; ~ Z1\v. sp. za.l'. 82,00; SpieSB' 165,OO~'
,TtJW. :fIabł'. cuWru 62,00; Węgiel 971;50; ;;Nobel~'~
sapo; Ceg.iJel.siki 46,00; Lilpcp40~OO; MQdmlej6w ~.
N()ri)oo 220.00; Qs:trotwiiec serjaB. I-sza . ~.
121.00; II-ga' ero.. l1~OO; st~W1ł.JC.e 'SłJJO; ~
7,10; HaberbllSch 210,00.
.
.~
Dla ~~ ten,delwja ~~ . • ~tl :Wi~....
111~OO; Bank

> '

~

_II.IłI

1II . . . . . . . .

~ lIIio11~,

..... ....

RRAGOWANlE ORGANIZMU NA 'l":CMP~TUNt
Qrga,nilZm l!udwkd ~lije w' ·SO!bie ~w~
ilość kalo~ii c.iepła, kt,ó,renórmalnie wy:ka.w.jl\
stopni C. - Nadlmjar llagromadooriei;O ';;erl~-Ql'ą~';
nilzm ze siehie wydaje. Funkeja ta je:t temłatwi~~
sz.a, ozem l}()rilla~Thiejsza j~st temB;l'eraitlltra .~~j:
rllas a l t / m o s i e r y . ,
;
I
Skóra za PO!IDOC4 nel'\',~..
.' .. \'1
i na ciepłO. Po,oz,ucie świeżości C!Zlo.Wieka ~wi&Jdł
SItanowi n::.inimalnego podraJ!nieni.a ~y,ch nerwóW.
Temperatura Gltoc:.zenia wyosi WÓWlCŹas' ~ st;
Przy temperaJturze otoczeni~ nie przenf}g~
cej 20 st. C. skóra mote Slpełllia~ pr3;\V'idlowo 'swłł
funkJcję wydalania ciepła i przewodnitCtwaciepł.
głównie z dopływu krwi do powierzoom c.iała. Jeże.
li temperatura otaczającego nas POiWie'tlr.za podni~
ue się plJiIlad 20 stopni c., albo jeżeli v. 'P1Jt~
szezeniacl1 zamkmiętJy<ch otoczenie, jak pra.c,~".- i.otI.
amzeniach zamkrniętly·ch ot()<OOenie, jak pn.edmiot1

3i:

c:.

~ a glów~1~ ŚIC~y og~ją .SIi~ )VÓwoz,lls. pm&t

~iC1D\Vloi promieniOWanie ciepla. przez skórę \łoi

•

nI

lo

~ Od 25 &topni

Niniejszym podaje się do wiadomości P. P. Akcjonarjuszó~ T c:wal'1.;Y8twa
Akcyjnego Elektrowni Zgienkiej, że stosownie do uchwały zwyc:a)u:go ()g~ine~o
, b .' akcJ'oDarJ'uszó.w z dnia 30 kwietnia 1928 f .. , pOCl,ąWilZy od dnla 1 !nerpn18
ze ranu\
.
d k·'
k' h
1928 rpku. wypbca się dywidendę P. P. Akcjon8rJ~s.~om o a CJI . wszyst ~lC
czt~..
sprawo%daw~:tY 1927 w WYSOkosCl po 1,- zł. od kuponu akCJI.
.
..
,
k
rec h emlS)1 za 10
.
'
.
p . dbiór dywidendy należv aię :z:glaszać do billra ElektrownI w Zgierzu
o ~la;a I~Tr 55 w O'odzinach biurowych: od 8 do 12 rano i od P/.2 do
przy u.I 3..go
l"
J
~ ,
e
41/2 po poJudniu.

Z •.

rząd

T«rit! ał~z1stwaAkcyl
EI.8k~k_,lłi Zgierski·sj.
Zgierz. dnia 27 lipca 1928

1'.

3346

C. WystfJpuje'~motone

~

wande skóry, patrowanie zależne jest ÓD pewnegO
s-topnila od wieku) tuSlZy i zdrow.ia d~O ~.
ka. Mechanicma p.ra-ca z,w.ięk.sza. znacznie pall'Owa..,
nie skóry. W pewnym momelllCie występuje })lOt
kroplisty. W temperaturze 50 stOtpD;i S czł.owiei .
przestaje się pocić, parowanie ustaje. parowanie za.
letne jest w dJużym stopniu od wilgotności powi~
t:roza. Zatem paJrne powietrze latWQ wyw.ołuje za..
stój ctepła w organiźmie, które objawia się potem
~e:z. wysy.chania,
NajgOtl'szym wiegiem zjaw.isk jeat w~
t-emperwtUl'a i TIMlycenie parą wodną pOiWietrza, intensy1wne działanie promłeni słoneeżIlyOO, blak will
tru i praca mięśniowa c.zlowieka;
W taki·ch warunkaoh hal'dzo łatwo przyj~
rno:le do śmiert.elnego porM;enia cieplu9g0.
Dlatego pOdJc.zas parnt\:,D1l, gOll"ącego i słone
cznego dnia, należy o. ile możności, unikać ~J"

n·a.jmniej cięźs'zejpracy fb;ycznej, iwła.szeu'W &łOIł
C'U, dlbać

o lekki, przewiewny strój i:ole
sQhiepicia zimnej Wody.

edinawia~

Ktowątp~

W istnIenie masonerjI?

i łi j
ndrzej

że nał mową

tru

p
inlarza

Organ konserwalysf6w, popierających
:warszawski "Dzkń Polski" pisze:
WWarsza.wie ~ubiegłYIn tygodniu od
był si~ uroczysty pogrzeb tragicznie' zmarłe~
so a:rt~stY.: malafza Jer-.tego Wm:iarza. Prasa
~

~c}1Jnapodala, wiadomość

o
obecności
w imieniu rządu, wię::

jIlin..,ch~ Świtaiskiego

lu

'~ższych

r

oficerów, reprez,entantów P.O.

W~i

..

J

rzebową

organicznym. z działalnością wybitnie' flolitycz
nq n ,"VieI'kiego Wschodu" W Paryżu; tej :mię
dzynarodowej centrali l'e\volucyjnego i anty'"'
relig,ijnego liberalizTIlu· Najwyższy czas, by
'władze nasze wzięty się do dekonspiracji i
unieszkodliwienia tej organizacji której dal~

o

brata Jerz

sze tolero","anie nie da się pogodzić
wiązującem ustawodaws.twem ..

z ohoPubliczne wy-

stąp;ienie ,~'wielkieg() mistrza wielkiej loży

skiej"

będącego równocześnie jednym

Pol

z

fi~

larów opozycji, socjalistycznej winno być sy!
gnałem do nieZ\vlocznej reakcji władz.
~

......am""""~"_

"lu~lier[r·liDJi n ~o y~o jego j,Oliarle".

Strzelca, kompanji honorowej i orkie~
l-go Ptilku Szwoleżerów, jak również o
~~Qwie~żegnalneJ sen. PPS. Tad. Galeckie:::
PANI MALMGBEEN WIERZY W RZETELN Ość ZAPPmGO.
go {Andrzeja StrugaJ.· We wszy,stkich' tych
W sobotę uczestnik wyprawy NobUego Z3Jppi Zappi wręazył jej busolę ()lr3iZ mne przedmioty war.
"wiadomościach brak jednak naj hardziej_ cha
ta.kte~st~cznego szczegółu, a mianowicie na w. towar.zYłStwie· konsiUla jen. Wioch w Stokhol- tościowe, które Ma1mgren po.zostaWlił na statku Cito!
ta di Milano, gt<lJme je opieczętowano, z,ifiC p. Malm
mie zł.OOył' wmy.tę p. Malmgreen. Wzwią.zku ztem
$t~ujących srów Andrzeja Struga: ,;Żegnam
gren, który był O/hecn.y w c,żaS:ie rozmowy, oświtad.
S!ZIweslm Agencja Telegl'!a.filClZna dowt1aduje si~ eo
d~ wreszcie przyJac~lu i bracie jako prze:::
ez;~ przeds'tawilCielOiwi S.zIweClkiej Age:ooji Tel~
n~rije:
wodnik Wielkiej Narodowej Loży; której,
fic:Zllej, że zarówno p. Malmgren jako też i ona 0d:- Zaptpi ooląClZył się iOld SI~1h towarZ!Yszy
nieśli
mocn.e wrażenie że Za[ppi jest stan{)fVV"{!.ZQ rze:~v;iemym b~łeś bratem..." Słowa te
podaje '7, Krylrho, po uzyskaniu, na zasadlZlie oSQtbistej pr,ótelnym
członkiem., R<>IZimOIWa tOlCzyłla się głównie. na
,~lko' lu\.i1epiej widocznie
poinfofInQWany by, Z8Z;wolerua na udlanie się do SlZitokho1mu. Wcrwraj o g<>dz. 2 p. w €!ZaSie w.iz~y: li, ~ Ma1gren t.emat rozłą .zenia się Malmgrena z ~i i l\1li!l'a n01!
.nGłos Prawdy", poświ~cający' dużo mieJsca
JIm~łemu polskielTIU wolnomularrowi, który'
1Jodbiegl niesll.odZlknię na tajemnicze pole
.$tr~

--.., .
Dotychczas, wded2.iieliśmy o organizacji
l.Ilasonerjipolskiej li tylko z wiJ ocznych nie
'A~skrecyj pra5-y:zagraóicznej Przy ok~j~
~jazd6w wO'lnomularskich" oraz ze wzmianek
~n~eh. różnych dziel i almanąchów, trak
~P1eyeh o wolnomula.:rsiwie.' Publiczne nato~
~t wystąPrienietaJnej dotychczas, nielegal
trel ~zacji i to w obecności przedsta.wi~
dela :rządu jest nietylko niespodzianką lecz i
6bnd~lem. Śledzimy oddawna dzi,ałalność tej

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

ja~ ~jj, pozostającej w

~u

~~~

~

dlo

fle

'iłizeum..."

~

w:rrACZA

SD!. z'CB.O:aEQO.. PODAJEFI1lfROWANIU l
DO

-- Firmy truk TOZp<)WSlZecUmioruy\Ch d!ztilś 00!0ir0
bach nerkoiVV"Y1Ch .zadlM1iem lec.z.enia jest ()!c;z;yszcz.enie

~wi z tych szikod.ł\iwych dla zdrowJ.a składruikÓIW
kUre Zi3lIXlliast być Vi-ydzielan.e przez n~i, po!1i05tają w krwi i zat.rUl\'vJa~ą Otrg.aniWl.
Wl)Tibitn.y l~.z z Gtesse~., pIT"of. Hass w.ylitala:&ł nową. me.todę ooZIYSzozania klrwi. Krew z ll!rterjd wytaclZla się d\o rnr.ek z kolloojurn, pod!daje się
ją {"iCjZjyBZ;Czeniu L jlUlZ clZfY'Stą \.'Vlp01IDpoiWUlje

~. Cały

ten

.czynn-ości

lH'IOlceder, otdlbywta się

bez"

się

do

osła\bdlenia

ser:CSI.

Metoda ta ma p]ewil1.e ujemne strony.. Sann

cedier

~'zania ~

pil.'O-

dlziala na chorego dle)pTymlU-

jąco. Pirzytem klO!I1i6CiZ-na . jest
CUągt.a. równomierna
kontrola zaibiegm gtdij7'ż ladła silny kaszel pacjenta

*'Dtf.

mógłlhy

sp.

~V()!(]p\Vl3.Ć pearlniięjClie

Dlatego prof. Hass stosuje
raty". Z żyły wyrtCłlClZa się
pormocą

I .

fi

Koastantynowałł~

..... .
tel.

.>~ ~:"~%~r~~;-·." J;~
..

~

99

11-88

SO'14-

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

l'U\l'IeJr :6mtxowlYcli.
pI"lzemym:a.n·e krwi na
około pól l]wa krwi, za~

specj.a;lne,go preparatu z wąt.rOlbJ ; ohroni si,

ją. przed skr.zepmęcdem i podrdiaje

osohnem miejscu (a

więc

w

się

w

OOllkiean

ni,eo.Doolności

pacjenta),

prZielP'1uikamu pOC':Zle11l pOf!lla>uje ją. z poWlrOiOOm QO
Ta metoda jest dlla chorego lepsza, oboó llWSi
. hyć \\-1ielokJrOltnde pOlW'trur\Za;Ilia.
.
Po tak:iem pl'Iz;e.mye.ilU kJRvi następuje :\Yidooz
na
P,PIPra!wa.
Znikają
OIbjawy
b~ermoścł
i bóle gl<KWl', apetyt wrJ1bitnie się potlepsz.a. ,Talk
\Vi~ęc Ziaibleg ten, c!hoć :00. stam. sam,y.ch nerek nie ma
W!PfYVVill, jednak ntweoz.y rekrucie Olr'ganizmu ~g.
żyły.

stą lm-Wlią..

.V

II

,po eeaach fabryCZBJch
poleca. flnna

POM.Pums~,z p!o~.Q'
'.~.

.;.. ~ ~ai polmch wagonowo
i '~ :lit! składu
...

[~. e

. '''SBN'SACYJNE ODKRYCIE

Zn~omitemuUCIZ.one.m:u insln"'UJOkiemu udało się, jak OOlllOszą czasopisma lekarskie, po szere-

gu. lat Ż!IDJU.dlIlłylClh .baidla.D., l\1IZIys~ć preparat h~
młny, ~ W'Y)W'Oluje GZoaOOWoBt steryl~ję saani-

.

~

H<Uberlandt' od d~zego CżasIu zajmuje
się bIad'MlJlem ho.rnnQiIlÓfW, i
dioszedlł na
tem 'polu

Pro!.

do ~nak.oi.mdJt.y,cib:

V1-'IY!liików. Jed!nem z :ł1ialjilD:aik.omit
opisany przez niego bor.m.on
seata ("Si!nus-hoIJ:truo.ł1l"),
który jest niew:iJdlziialllljylill
motOlr'e!łD. sooca, jego si1ąpopędio.wą. Od paru latt proj
HailieJrla.rucU zają.ł się prlOblemem c:z.asowej Slteryli:Zlacjli, i po szeregu żmudny1OhdoświaflczeIl uda:lo IDU
się l'Z!eiClZo.ny preparat hurmonalny UlZyskać. HO\NO.o.n

SZYICIh, j-ego

Otdlkryć jest

ten l.llZ.yska.ł Haberlandt 'z j:aj:ników eię;mrny!C'h oomi
ezek. Ulziyskany l"etZlultat nie uważał l-I.aJb.e,rlaDldt ~
ootat€JCIZll.Y, chodlzHo mu biOlwiem' o to, aby hw-mon
ten mógł być podawIany doustnie. Wsz:elkie hormo
ny t.najĄ to do siebie.. :be ~ ~ ~e, ni.c ,dlZll:a
~,~,

~

~

~.~t~

:H.Amm~A..

PROF.

z.nic'"!ZiCZOne. To

też

pll'lOblem ten nie

i'uzwiązaI1ia. P,o cllUŻl9z.ylC!b.

był łatlwym

cIl

PVÓba.-cll i b~dlamiooh u·

<lało się
spQSÓb

jednak i tę trudność raZiwi~ć, i ,\ten
prm. Hibsil'landt ~yskal ,prepaxBft' Vt poste.Gi

pastylek, który z&l:yły d~1 wYi\Ymuje u sami",

cm

czasową steryUzację~

"

!

Jak daJ.s;ze' bard.:ania wyk.az.aty, preparat tea
dlZiula an2!l-ogioonie i u ludrzli, spl~wa wy'łłtoła1a ().o;

g:r-omne minteresCfWrunie. W toku

dlalStZ.ym LadAl4
i w h;>iy~

okazałO' Stię, że h:ormon ten znajdluj~ się

lU!d!2ikiem w tak diuZej EJtOSlUnkowo ilO'Śc>i, że eweb!
tua;}ny prOblem fabl'y,k~ji odnośneg'-o pa'epail'Ci ,tU bYł

1J.y

nDiZwimlzaJ.lIY.
';
Cz-asowa -ste.ryltmcja ~'a pie1"W\SOOłl'lZędfie z.na
czenie metylko. eugeniefine, ale W pierwSlZym rzędl.ie
. s.ocjalne i hl gjeniczne• ...:.... W ten sposób odktr~
Iwo·f. Haberlladta ':pod naj~ciśl . . jgzą kOOlłtrolą 1~1{$t
ską OldJdane na użytek medycyny ~i~ M
da.ć' m'QŻe 1l.'liC.Wk.oStei d\1lŻeU$ł'Ugi.

ue

•

fet
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Giełda

IIOW8 - Giełda

dewizowa-

Obrót dzienn)" na giełdzie· dew.iz titrzy'
nlUje się w dalszYln ciągu w granicach. 350
do 400 tys. dolarów. Cale zapotrzebowanie
pokrywa prawie wYłączn6.e Błl1lk. Polski. Za~
pas walut i dewiz
instytucji
emisyjnej
zmniejszył się wskutek
trwającego wciąż
silnego odpływu tychże na cele gospodarcze
~ drugiej dekadzie 1ipcaznowu o 7,153.870
zł. do kwoty 508,726.087 zł. Zapas kruszcu
:wzrósł o 118.824 do 606·202.252 zł. Stan obu
tych l'uchunków wyr.ażar się n.a dZlf;ń 20 lipca
:rb. łącznie kwotą zł. 1.114.928.339. 'vValuty,'
dewizy i należnośCl zagraniczne niezitliczone
do pdkrycia zmniejszyły s;i~ (}
709.837 do
208.075-672 zł. Portfel wekslowy'Wzrósf o
4.700:148 do kwoty 585.791.601 zl.,zWiiększy~

ły ~ę również pożyczki

wyro ciasnota na. ryriku pieniężnym·

akcyjna - Papiery procentowe.

Sfery

giełdowe· przypuszczają Jednakże, że wkrót~

ce nastąpi większe ożywienie,' ponieważ su ..
ma, osiągnięta :li subskrypcji 4 proc. pożycz'!
ki prell1jowej inwestycyjnej, oddana będzie
na cele budowlane, co pociągnie' za sobą
znacmieJszeożyWienie we wszystkich galę",
uaerhprzemysłu,związanego z budownict:;
wem"i tern s,amen~()dbije się kOI'żystnie na

tranzakcjach giełdc)\vych. Największeul zain~
tercsolVaniem cieszą si~ llarazie akcje Banku
Pols.kiegoi Starachowice. W grupie poży::o
czek pallstwowych ulega większym waha,;:
niom 5 proc·Prem. Poż. Dol. Listy zastaw~
ne mająusposobdenie spokojne.

li"""·
IlU··.·DC.~~.' , ., n.·
Illp

pa;;

".'Borl·o

sly o 19.145.173 do kwoty
tomrrast obieg biletów bankowych zmniejszył
się o 35252.050 do kwoty L09O.943.740zł.:
obie te pozycje stanowiły w dn. 20 lipca. łą~
cznie kwotę' 1.746.384.109 .żl. Stan
polskich
monet srebrnych i bilonu, pwyjęty do za.pa
su Banku, zmniejszył się w drugiej dekadzlie

.
Kursy główniejszych papierów kształ_
towały się Vi tygodn~u ubieglYln na~l'-ipujti.
co (pierwsza cyfra z LO;go,
druga i. 27 ~go
lipca rb-): 5 proc. Prmn. Po~. Dol. 66.5089.00, 5 proc. Poż. Konwersyjna
67.00, 10
proc. Kolejowa 104; 5 proc.
Poż.
Kol.
Kower· 61.90, 4 i pół proc. L. Z.
Zien1skie
52.65 52.25, 8 proc. L. Z. Dl. \:Varszawy 73.00
72.25, Bank Handlowy 117· Bank Polski
179.50-1 9.00, Spiess 161.00:.:162.50,
\Varsz.
Cukier 64.50~60.75; Nobel 32-75~32.UO, Lilp()l

py 37.00~38.50, Modrzejów 42.00;::42.50; Ostro'
wiec serji B .. 112.00 225·00;:207.50,
Węgiel
tJ7 ~OO-98.00,

C!!!!IF=.l!IIImiIIIJmIlllellUIIIiiII'liIiUlill_ _ _IIIIIIID~'!III!j'lI!!!imfij"!IIIIImłl·
!i!:EFW_Iili'l'lIIIi~_ _ _ _ _"

p.ier~~t;=~ p~~t!w~t(}!~;!~~3wi~o
655.440.369źt~
zabezpieczone
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EKSPORT ROśNIE z IUESIĄCA NA MlESlĄC.

Dla itrl'ó~ejf sferpr1ZeffiYs}oWyJoo i kluJpileckilc-h z.ainteresorwanych· w blaardllU Z Liiuwą podJajemy szereg ,pOinłZ:szyJCh danych doty~cych WJa-<
run.ków'tr-anspo1'lwz Polski do Litwy. Mamo nie-

lipca o 715.630 do kw-oty 747.355 zł.
Dolary' notują
otiicjaJniei' prywatnie
8-88, dewizy New~Jo:rk8~90. Bank Polski
pła.ci za dolary 8.86, .~. dewizy' 8.88. Tran~
zakc j a kablem N ew-York przeprowadza sdę
między bankami na 8.91 i SĄ.· Ruble tłote
Jllają tendencję słabą i notoWallesą 4.64 i

sOOsun;kólW międlzy obu pańsrtJwapowa.żlne ilości towarowplYil1ą stale z Polski
na.:Litwę. Nie . .w kOlDliUnJlkiacji bezpośredniej \V'Pil'I3lW-

uregu.Iowa.nY·C'h

.mi

dJz!ie lem; d!"Og)ą okrężną tem Thiemniej i10ść eksJ)Olr
towanyob. z POlski dJo Liłtfwy toIWarÓlw rośnie z
g,i'ąca na miesiątc Pt~yezemtowary polJSkie cies~ą

we-

się :tam oor8!Zwi~yrm popytem.
Na zasad/Ziie arl. 220

Wy.fy ce,1nej Palisfuwa

Eglaine-'Albeliai - 111. przez ·Gdańsk.
TowM'y ,. kJierow:ane dlo Kowna s.ą podd:aw~
ne OldJpraw:ie c,ellllej j~ na miejrou. \V Virbalią'
lub Abeliad. ma miejsee odprawa celna t~lko w <k
c1niesieniru ~ tloIwarow idących na prowiD!9j~ lli.-!
tewską.,niepI'lzoohJod~yeh ~z.ez KowDlO. Dla tr8lllc! '
, zytOfW.ania pl'lzesyftek na pGgJl'lauiczu nie są ~ ~
trzOOn.e dokru.mell!ty nat{).miast prtZly clesnd!u ich czy;
to na. pogra~u C®y w KOlWnie na.ież.y' d;qłączyć
1) raktJUre diosta.l\Vlcy 2) spoo.yfikacje fj dlOka!adnem
podaniem wagi netto i brutto ~~ a.N
tykulów. O ile f.aktu.ra zawtiera poda.Ilą wagę brut..·'
to i netto specyfika-cjta. jest o\ClZ!ywiścre 2'JbędIna.
~,
Najdiogvidniejsz.ą dła eklsportu proWskiego ~
gą jest s.z<lak:
Grajewo-Eyclltlkuhnen.. V!łmalis zaś
dla artykurów takich jak węgiel Iw cement .......
GdiallSk. W głębi kraju pnoosylkJi WIZgI. całe tra.Jlll!
s.porty przesyłane są bądź W bezpOŚTedln!iej koIi:lrLta!'
nibc.ji niemi-eJCiklol-IiielYvskiej bqdź ~litews.kliel
'100 teź łOitewsk~litewskliej.
j
Na UlWagę zasibug)uje ~ st,awkd celIn~o~
'ziują:ce obecnie będ~ z dJnIi~ 1 paM1~erDJka' p~
. \vy1;s~l)ne o 30'%, wodiniesieniu dla państvY z k't.Óo!
remi Uttrwa nie mwarlla t.r~tJu handlJ:owego.

4.65. Bank Polskipiaci zamonety.zlo~ ~1t~ zatk$)zem priZ}7i\VOZlU z Polski objęte są
.te: ruble 4·58, marki lllielnieckie~ 2.12,kor~ następuj~e to<wary: pil'ooh stnzelniiCłZlY środiki WJny 1.80; tll1ję la,cińską 1.72; dolary 8.91,fun bud1::liótwe brtoń palna i z brani biiałej saJpacty i
ty 43.38, funty turedkie 39.16; kOIooyskalli: &m.ylety l1I8lboje pu~zectrhioty kultu religijnego etydynawskie 2.38, florenyholenders~ie 3~8; kdety korki r fJJEllSizikli o ile nie są. prlZiesyla.ne wlratz
dukaty 20,38; monety g,rebrne: ruble nowego z IlAwaa:toOOią (j.aJk DJp. wJlIlta) vównieź nie mogą
stempla 2.29}' nlax~i niem· 0.75; unję O.ó3~ ko hyć WIWOt0ne.Nasńlęp~. opilUlDl.· do palenia łlusiki
rony 0.63, 5-:-koIQnówkiO.66,
~franków!kii. kaikaowe trucima: na Il"Y\bY (kukelvan) i w.r~cie
0.68; floreny 1.69.
.
~-i l~ tak eamo jalk i !'Osy: liOlteryjne
Na rynku akcyjnym "sezon ogórko;": nie majae pmWaYłWOZU do IAstwy.
.wy". Brak ~leceń ze strony kLijeIlteli zagra~
DlUlże uu'ud'11iienie w r!l.lJchU towaru,w mi·ęd!z.y
niczn.ej i krajowej, zupełna abstynencja kuli;: Polską' a JjJtwą stanOl\\-'d brak bez:poś!Verllniej kQlIDUZrunz.ą.dJz:nn.i.e tło di()tYICZY~ będzie ()CfLYlwiśclM!t
1ifY imin~malne zainteresowanie ze
strony 11liilmcji. Jeik 00tąd tnzy szlaki u:!:ywane są pa.'IZeZ
banków spowodo\vały chwilowy zanik .więkt: Bks.po.rterÓW p<?lskicl1 pnz.y wysyłce towarów 00 \V pierwsz,ym rrltę:J!z10 'tiotW8lrówpolskiJcth Q iJe pr!Ze'Ck _
szych operacyj giełdowych. Bardzo. niepp:: Li.iIwę a. mliian~wjJcie: 1. Gr-3ljew.~PtreUlstken-EyjtkiUih. temniieik:>ończ8Jce się nig.djy rokoW<anila .polsko-IM.ew.-;
myś!nie odbija się również na ruchu.gi:eldo~
w;n..Vk'bajis -- II. ~tr-D~avp:ia.s~GriiV,a- skie me d-adzą poo;ytywmejsze,go ~tu.
.:.
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- A ja w zamian wymogłam na nim
p.r2iyrzeczenie, że
porzuci
swój
za1D!1.a.r

zbrodniczy.
- Co'? .. Jak?. Co powiedziałaś -Zło
towłosy chwycił się za głOWę; .' .
"
•

- Greebo - rzekł po en WI!h mllczerua
głosem zmiemonym i badawczo wpatr~j~
się w jej twarz .- Gre~bo, dlaczego mOWl~
łaś poprzednio, że nie z~ałaś .Jazona?z
_ Ponieważ pytales mD.1e w obecnosCl
#

prezydenta sądu.

.;
. .?
- Więc co? CD to ma do rzeczy.

•

spokój się. dziecino. Jakaż dla mnie nie~ła,;:
wa, że znałaś tego nieszczęśliwca?
Zawahała się na chwilę, następnie mięk
kim ruchem oparła głowę na jego ramieniu
i tonem lekkiej wymówki spytała:
- Złotowłosy, czemu mi zadajesz ta~
pytania?
Usunął się nieoo i tOlliąc w niej pono
wrue bądawc.ze spojrzenie, spytał:
C.zyon ci był zupełnie obOjętny?
. Znów się zawahała, poczem z wsmu;:
szonym śmiecheul odparła:
- .Jak możesz pytać ...
Nie zluieniając tonu powtórzył:
- Był ci zatem zupełnie obojętny?
- Z wyjątkiem ciebie, ws,z,yscy ludzie

Ide

__c

_ Nie chciałam zniesławić twegO'
są mi obojętni - rzekła,
naa,wiska ..·
B
_ .Greebo,oo tY. mówisz! Na ogat UIS 'dQ jego ramienia.

' - c _ ... -.

; ...

Mile
__

się

':~~,,";

.. :

mów
j': :

Czy on ci był zu~lnie

oboj~tnY1?.

...

I;lytam.

- Tak,

odparła,

dumn.ie

głowę'

~-

,

W tej chwili weszła pokojówka md- '
owJ Anglicy znów pow.róciłi i
chcą się zobaczyć tym razem z Jego; EksCOl!
lencją. - Na te. słowa Greeba, zapominajĄC,
o chwilowynl porywie dumy, w dkamgni'eNu
stała się cichą i pokorną.
.
- Nie chodź do ~hl -- ~. ~
blagah1k: składając r~. - N~ ~J ~-,
- Kto oni? - spytał.
- MQi bl'ad a. r-.r.,' ~
'"1C--ZasU
,}
dując, że

"1 :"

opow:iedzieć, .. T. ,'. ~.~' ~.~

I'.
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KALENDARZTL :
{.Moteli 31 lipca - Ignacego Lo~olł
,
TEATRY
~ {[eau Letni: ..... "Tuk, to jest {,;ódź" Nr~ 2~gi.
łl'eatr Popularny: - "Klub Kawalerów"
( .
:. Dong: - ."Słomiani wdowcy łączcie sięl"
.

WIDOWISKA..
"Uśmiech słońca".

· C8&ino:

~..

"-

(

I POWODU llUDt)WY .PL'!WALłł1 .
!li

W swoim czasie m.agistrat

wy4ał. Z€lZWlo.le..

~, ł6dt1Jk.łeti1u kltl!bowi apOl1"towemu na Wy'bUdowaniepiy"iIfii .przy ut. Unji na boisku. Tyttlc;z.a.seń1

OIkaIzala s~ że Aleja Unji

planieregula.cyjtlym
miałaby pr01WadlZi~ właśnie przez o<:Lcinek, którędy.
rQtZ.p~zęto pracen.a.d urz~en:iem
pływalni.
. L.K.S. zwrócił' sd~ do ~,istra!tu fi .'. p'r:oś~
Vi

JvI

by llIie 7JIńluszaó go WiJ p1"Ze1'Wania~. kt6re
dlUiilo kiosztowaly, wobec ~o mĄtisti'at nk S~

p~iedlzenitU pOs-t.anoWil mnieni~ ~ plan ~
laeyjh.y Al. tlilji i WJca ta pl'ŻlY ~u t.. ~
bę<Wie nieco OdooylOiUa Qd. do\y;~lic~" !q~,
ku. (bip)

a.

:,' Splendid: -- ,,Pamiętniki ekscelencji""
· Odeoa: - "sandra".
lCorso: - "Zbrodnia bar. v. Weissenbach''..

•

"Sułtanki .Miłości".

: Dom Ludowy: -

· .iej~ Kin- Ośw. ,,Arabka".
ra-:j!!:_1Ga
""'i'

Ministers~

.

ostatn:iJo wyjaśnuo; te
żenia.

pr.zewozu urzą.<iJzenia domowego
kOleją Lub statki~ udowodnione l,istami pnzeW!O>x,o.wem!i i
2) ooowoonione kosztap.mewaz,u urządzenia
do i od dWlorca' kolejowego - ewent.ualnie koszta
woz,u meblowego, opakowania i tp., orBlZ. kos7Jta biletów kQiejowych emeryta i jego rod'Ziny (bez djet).
Z kosztów pod 2) Skarb zw.raca samotnemu
- nie więcej jak '15-% jednomicsięcw.eg<>, pobieraj~ ~tek ekJo.nCll.llliczlD.y na. ,tlv"...ech lub :rn.niej
~wl"Odlzi!ny-75% dwum.iesięc.znego,
pobiera-

Z pmwa z,wrotii, kosztów prz.e·wedlenia ~
upm.wniona W eiągu j~

l)koszta

•

~1łłaoo~ołci biezące.

'P.,wpócenie dawnego biegu
linji .M 12

i

Sk8JI'łbu

~ryto.wi -Ii razie przes.ie{lenia Skarb zwra.ca:

W.Qbe.c uko:ń;cJzenda kanalizacji na o.d/ctinIru u~.
Iienltowicza od PiotrkowskJ.ej do Sk\Yerowej pCilZD":
" .taje z ÓD. drkisi.ejs~ t. j. 31 lipca przywróoolIly
:. dawny 11leg linji tr.amwa.jOlWej Nr. 12.
i

Paclagi tej linji będą zatem tak jak dalwnłej
; ~ ,Gd.Baiucikiego RyDkiu ul. Zgiereką, Nowo;' miejst.ą,. llotrkowską i N.anu.owicza dQ J)WOl'Ca F.~
; J)~ego i
powrotem.,

j~ ~
,

wzecn

~ooo.~~ ~ ~~~._Wt
.

.

--

,

-,

-

b·

kOil'Zystać Q.so:b,a

roku od

dnia

"Po"'ępBe

,

SICOworoi

--=;;~ --

~ wier.z.y;clele, ~eni stratą bU-

firmę i z,wil"ÓCil:i s.ię
p~ .który po ~IU sprawy poleeił
", re8Z~ F!l'ydlm!8lna, którego ~(Jon() w areszcie
. tesd~. (bip)

Jp

c:
NO(;ue~~-t1;ył1lrJ; -~~lt-

Dziś w DIilCy dnlila 31 Lipca dlyturują

Do~i;osły dla

szero-kicll watrstw s;ploa~eń
oUrólnik otrz-ymał prezes sądJu 0kręg1Owego i proiklur~toa.' pJ:'lZly tym ~c1z.ie. Ministerstwo spra.Wliedil'iwośoi porus,za .w okólniku tYID:I
sJli"awę infOl.'!mowania. z,a;interesowanycll
osóbpryWlalbnycih w ich sprawach, gdyż doty.chezas na pytunira u!l'lz~icy ~du i prokuratull'y oopowiadali

stwa naszego

o

nastę

W dDiu ~l"ajsr.ytm .wieś Twoj3A"z.ynK:i

Wkówek w poWie.' te B·rz€-.zii1Ski,m stai;a

się

gminy
W!idow-

&liątaje.IDDióz.ego ~l,IU. 17-1etni Kazimierz ~Jd,
Itol~

lu~hodu\<!

:wsią został ~el(}ny ~

Kul~ ug.odziła

go w klatkę pi.erslo··

wspos6!b d'Ótkli:wy~y
m1atst polskich.
W Ładu podwyżka ta dlo:tyka wi~ej, aniżeLi połowę całej luooości, wediług bowliem jedynego
d-otydl!ClZaS spisu lu(łifiiości z dnia 30 \V11"Ześnia 1921
iI"Ohl w mJesZlkaniach jednlopokOj<>WYiCh m..r:ruteszmieszka.ńcówmiasta.
tejże

'w.

do.mntioma,ni s.p.:'awcy 16

~ 14-1stniMiec.zysław

~7 FeUcjan&w gn1łin;y

~.

-aLn.j

A.

Wi€C'z.vl'ek,

z.nmi~sikali

L~ngic l

18-1eini

hrat

wc wsi
Stefan

MINISTRóW.

,_.,

Podwy.żs.z.enie s'talwika. k(j.mornego dla m.:ieaz.
jednopokojowych pocti.ągnąć za sobą l.DJl.1&ł
znaoz.ny \V1ZJ'OS.t liczJJ.y wyeksmitGWanych) kltóI7.
wooec braku wolnych lokal1 nie są w sńa;nie .ZIl~
leźć d!la siebre pomiesrozeń, a kiól-1m Magistrat
m. Łodmi nJejest w stanie, wobec wzrastającej
stale liez.b.y wyeksmitowany'ch,. dostarcayć odlpowiednicłl mieszkań.
,

kań

d.u,

m. .

Z POwyższYICh w~lędów Magistrat
ł9lOIpierr..js,c się na u-chwaleRady. Miejs.kiei~" 1.iW,.,a

ca się d-o Prezesa Rady Ministrów () spowodowanie
zmiany art. 6 ustawy o O;C,hronie l~ato'rówi \'v sensie powstrzymania wzrostu, stawki prooentlorWej
k-om.ornego d.}a n:W:eszk.ań jednopOlkoj&wycll".

gminy.

() d

W

na wylot. Nie&leż.ęśHwego cbłopca
M!iwieziono na Stta.\(!ję Lódż-Fabryc~a, skąd pogoto-

:mtl.liIlikO!t,1l{.e miejskie pl".z~WifOlZło go do szpitali?
u.zera, gM'ie w&.1czy :oc śmiercią.
Wł~ 1J'O'1icyjne wdirOiyły en('rgic'z.ne doeho
Uienie w rezl\llt.z..cic krtórego ujt:cizostali przez poliA

RADY

•

-'-"''':'~'~~

Hofm.a.n mieszkaniec wsi Jeziorsko
D.alsze d!ouhocLzenie w toku. (p)

1ft} pr.lebi~jąc ją

Ttlie

C!Zego

myśl 'nowego
zarz.ą4izeni~ \vswlik:ie infolI'mac.je
malją być .ud(liiela:ne w formie prz.ystępnej dla publiczności, dokładnie i' wye.zerpuj!\CO, bY"ludność me
była skazana na wędlI'ÓWkę po ur:zędlach, 100 U/da..
wanie' się do pDk~tny.cłl dm~adoow. ~biIP)

luooości

w:ymienip.na

rewoh'H3r'u pr~ tajemni

i ustaw, z

w

JD:ł!OIUAL IIAGISTRATU 00 Pił EZYDJUM

kuje 74% ogóJ!u

par.a@I"afów kodeksów

z,'\;rY'kły śmieitelIllik ni:c się nie dowiedtzial. Obt;cn,ie

Jedn opokoło~WiY·C·ł1.

stencj,i szerok1cll warstw

Po~tf'Zł~~ony ..

Slle;.egiem

.' od Jt111 .zlnsz

l.j;j.lipca 1928 roku,mgram

•

•. CD;;
~::~:.

~~ a.ptellQ: SukcesQ:r.O!wje F. . \Vójc1ckiegiO (NaZgOOinie'.l; .UJCIhwałą Rady Mliejslkiej z <1!Wa
,,~e~ 27),W. Damelecki (Piotrkowska 127),
26 czerwca rb. w. sprawie wstrz.ymania p~
~. Dniekli i 1. c,uner (WóIcz.aróska 37), Su:k.cesorowie
Leinwabra (Platc WOlności 2), Srłlkicesol'lOwie J. H rur· • stawek k>O\ID(}rnego od mhesz.kJa.ń· jedifl.-O'jJokojowyclh,
Magistrat m. Łodzi sklierował na ręce p. Prezoo.a
~a (Mł~ 1),. J. KabWle
(Alebandrowskla
R::llt1y
Ministro\V' memorj al w :którym n:uię.dtz.y innemi
SOJ.la)
J]
otlo
piSze•. Włzrds.t stawek ktJanorni.a;~ dla mieszkań jedin.QpokojowY'Ch, który biec p.OIC.z~ł z dn.iem

_ego oa.o.bniikn.

". ~

ZABZĄDZEN·IE MINISTER BTWA SPRAWlED LIWOŚCI.

. , .2&,000 dblaIrów· uprzedzili

lnlłesz.kanlec

spocz~v.

':_
,

i. ·8ł'€~towa·nie

f;

stan

.Daaiiuctwo

00 dłutszegd czasu mówionO o zamaiClm, ja.
ki ip1anowa:1:a. :Rrmna włókiennioza Fry(lJman i S-k!a
IYmrY ul. .Moni'llszlkd na kieszenie jej 'W!ierzycieli.
:' Prz.ecmuwa;j!ą,c kr.ok1i wierrtydeI·i j - filrtm.a postanoWi,ta ~ć 'się do s~ o ogłoszenie upadłości,
'wql. O' ~r ~ow:v.

~_..

w

ża wzglę.dd1~e c1c.a. Spóźniony termin przedł~.~ia
rud'Oiwod!ll.i'Onycl1 raooUlIlków nie pOZtbłwi interesoVv1ane osohy . prcnvl3. do LfV.1Jania zwrutu powyższ;y:eh
;;:(}s;z,fów przesiedlenia.
Koszta przes~edlenia będą zWt"acane tylko_ W
wypadku przesiedlenia liię do innej miejscLwOśei
- aD.!ie prz)~ .z!Ill;1a,gi.ę ~~an4a :w. :tej sęmej m;ej

t

.

przeniesienia.

w!zględnie wdo\~a lub sieroty od dniaśmierei mę..

~- ł

f~

n:

~,'

t1 ~}:~ t::

II

dm u v;.'Uzor.ajszym przy uJ. PioDł"kowskjeJ

wydarzył się tragićtny wypadek. Pod kO>ł:a sam-ocnodU dostał się 42-1etni W OJ·
cieoh Sę.kowski, mieszka.niec wsi Rados2Xów po..

przed domem' Nr. 231
\VCIZO!1.'aj \\11ec.z.orem po\vSlt,al pożalI' w
domu
mieszkalnym przy ul. PodIrIze.cIznej 27 w· mieSZlkaIllltu
klrawca Abrama Booiana, mies~cym się na
JI-giem' piętrze w lewej ofieynie. Pożar powstał W
c'z.asie nieO>DecIliości domown,ików. Zawezwano I t
II odK1z. straży ognio,vf($j
po półgodzinne zlikwido..
wały'- poŻJaII', którego łupem padła
e.zęść
urządlZe
nia mieszkania oraz dwa worki \\'~gla. (p)

wiaro Częstochowskiego. Uległ On

dIOtkli'Wy'm po.

i;uczeniom.

Zaweawane

pOgOtowie

lenku pomocy poz?stawiło

tardzo

osłabionym.

(p)

rat'Unkowe po udzMł

go na Illiejs.cu

\V

s·tanie

~~......'.~

Nr. 200

~n&A

-

17:

o
Pler sze

ofiar~

1'1

".ożaru.

buchu i

K~QPokryje straty,w'yrządzone prze~ katastrofę.

NA MIEJSCU KATASTROFY..
Katastrofalny wybuch w składach che~
micznych Hadrjana przy ulicy Cegielnianej
81, odbił się głośi1enl echem wśród mieszkań

ców 'Łodzi i okoHcy.
.
,
Przez dzień wczorajszy miejsce wybu;;
chu tlulnnie było oblegane <przez ciekawych.
.Gromady ludzi cisnących się do miejsca wy
padku powstrzYllluje p'Qlicja.
.
Na miejscu katastrofalnego pożaru po
. p1ól i zg1iszcza,"szc~ą tkt maszyn r lnebli, po
·:'palonych desek, pOtoz.rywane siłą wybuchu
.J:,'~v~ałe·;i"'zawierające·· 'Subsmncj e chen1iczne bęcz
'r'!,~k~H~eĘalowe za.legają f#an fabryki Hadrjana
-.::~~~~~ .gralliczące :! z nią
;'Qses j ę 'przytułku.
'.

- ' I,.

-,,~::i'.' i ':'

•~ , .

:

CI _

..

j~,:/,.' '~";PO PIERWSZYM

WYBUCHU.
Niemało ~cierpiał od wybuchu grani::

,

. ~ącY bezpo~redri.i.(t.i fab:ryką PrzytułekFoło
i Kalek.

" iniczy oraz· Dom. Starcó,v

- ' , RównOc~Ś~i~' "z pierwszym wybuchem.
wyleciał w powiictrze dach nad' głównym ma
gazynem firmy Hadrjan, a'po kilku chwilach
slup ognia strzelił w górę. Już wskutek pierwszego wybuc1i~ ~
kwadracie, qbe~muj~c~m' ulice Na.rutow:ic~;

. y

• • • • • • ~ m&illl.I!;Ii • • ll~iłU."!1I~IUłUI.'UI

W CZOil'aj

z

:rui:eootaltOl1llej nar8ll.lie

P:MYoz.yny

-:''WYb~tCht 'po.~~' obok' ,;kopalni piasku w'lesie '·Karo,.i,ewskim, s;kutMOOl czego zapaliła się tNIJW:a. 'i dmzew-

b. na ~~~"śtrze~

80.I1J.tr. kwadratowyąID. ·Akcj~ ra'tOwnicrą" p{ydjęH . 'robotnicy mIejscy za~~ni
~y :r:~ootach . pl an1.a.cyj nyClh i ,w~,gnemi .sUruni ogień 'ugaBHi pnzed ~J'zYbyeiem straży Dg}lliowej; (p)

\~

wylecialYl'azem z futrynalni, a deszcz rozbite
go szkła pokrył' choąniki.
Z większych .·objektów najbardziej u~
cierpiał' pałac Bielsżowskich, którego część
frontowa. zostala całkowicie zniszczona, tak,
że nawet połalłlane.· ~ostały szafy w p'ok~
jach,a piece rozsypywały się gruzy.
Z drugiej strony, a nlianowicie od. u;;
licy Cegię~nianej, wybuch·' zerwal większą
część dachu składającego się z dachówek· wy
bU wszystkie szyby, wy!alnat drzwi~a zl1ajdu
j ący się. w portjernidozorca l'zucony został
siłą

wybuchu naprieciwległą
niósllekkie obrażenia.

W

śchl.n-"

i od::

zn~zna c.zęŚć ram i
sze straty wyrządził

futryn okiennycn.

Wię1t

wybuch w kapliczce
przytułku, niszcząc drogie
WItraże; wewnętrzne urządzenia i t. p.
CIĘŻKIE ZADANIE STRAZY.
W szystkie oddziały straży ogniowej
podzieUly się na 5 sekcji i każda pracował&
z innej strony; przyczem wybito otwory w
plocie od Placu
Dąbrowskiego i tamtędy
przeciągnięto węże strażackie.
. .
\Vodę zwoźonoz rem~zy t:ramwfljowej
i elektrowni. Praca strażaków była pełna .~
święcenia, jeśli zważyć, że w pierwszych mo
mcntach nast.ępowaly ciągle wybuchy bec~
za.wierając,ch różne w~buchowe

substancJ.e. ,

Strażacy usiłowali, często zpow.odze-

PRZYTUŁKU. POLOŹNICZYM.

niem~ wyciągnąć z obję.tych" pożarem" miejsCe
W· przytułku położniczym znajdowało pełne jeszcze beczki benzyny" i innych łatwo
się 40 chorych kohiet. W chwili wybuchu po . palnych plYilów. Dopiero o godz. 5 rąno osta.
wypadały wszystkie futryny okien i drzwi! o . tiue Oddziały straży' wróciły dp koSzar.

raz tynk sufitów ł B:rzęk tłuczonego szkła,
Straty s.powodowane katastrofąlnym
kurz opadającego tynku i t~zykrotne odglo:: wybuchem są' olbrzymie lecz jak do:tł\d' nie
sy detonacji,.' wprowadziły nieopisany zamęt- ustalone.
....
Krzykichorycll: kobiet, personelu pielęgnia.r
:!"
~iego iP6DsjPna~' pr;zyt\lłku dla starców i
KOMISJA śLEDCZA;
kalek rozlegały się wśi-ód nocy,' budząc gr~.
Wozora.j .na ~iejsoo btas.trofy ijech~
. Dzięki szybkiej decyzji zarządu spro"~ la specjalnakomisaj fachowa,.. Ipaj~\ za zawadzono kilka samochodowych karetek pogo danie ustalenie istotnej przyczyny' w:ybuch:u' .
towia i ciężej choreprzew~eZiono do innych'
Vi skład komisji weszli' prokurator:
szpitali. Lzej. chorei rekoł'!\V.alescentkiZatl~'yFejt,. staros.ta., gr.od:zki Strzemm81d~ dyrektor
mano do rana i dopiero' poodsylano do do filrn1y Ejtillg00., dr.. chemJ,i Markowicz,;;:j~ ,:
mów.Przytulek polożniczyzosta.l bardzo 'po chemji Eugenjusz Szmidti dyrektor f~mvJ
ważnie uszkodzony i musi ulec gruntowne~ '. ",Barwanil" prz;edstawiciel państwowego i~'
mu remontowi. Do tego . Czasu zostanie też tutu badawczego inż ... chemji .Kosta; komerid :
całkowicie nieczynny.
dant straty Grohman, nadk~ Weyer j:
Przy wybuchu jedna ~pielęgniarek za::: inż. Berliner·
.
.
stała pokaleczona o dłal.lik ami . szkła i gruzów.
Po zewnętrznem obejtzenkl:' miej-scil i \
Mniej ~eco ucierpiał przytułek dla starców i skutków WybUCllU komiSja 'przy'sU\piła do"~
kalek, gdzi~ ~Qwy~adal~ wsz~stkie ~ sz~b~, i danła :erz~cź~ii~ wJ~btichu.
{
<1< •••.•• - . •

_

I

"i

..

Wz.cd domem Nr. 66~y. ul. Przes:liIl-:.ochÓd wpadł .. przebiegają
cy pmez jeronię ·(}:.letni Stanisław Michalak (.pNe~
jazd (6). Nliesz:CiZęŚV~WY c:bd:opcz.yk uległ ~ł3lmamu
lewe; ręki i lewego oboj.az.ykaOO's.,z ogólnym 'męt
.kim,'obra,żenio'm. Zawevwany lekl~wz pogotowia ra"!
:łtunko'wego 'pl'iZ€wiózł c,hl:;()[ic,zyka
w stansie groź
<,:n,ym 00, szpita.Ia L'Anny MrurjL Szoferowi l.lfdaJlo sią
·iw:iec.. ".RodJz.iC(> chłopezyka pociagui~C'i zostali dl<>
:,-(l)idJPOwioor,ialDJOśt;i . za P'O'wsba"Vvieruie dlzie,cka bez

j~m,

Skwerową,CegielUią.n~ i Plac· Dąbrowskiego,
wylecialywszystkie szyby'- Bramy okoliczne

VViCzoraj

pod. pędZą.cy,

d:o.z9a'u.· (p)
, ......,

" ....

c·,,.'

---"-oOn--

'WIADOMO:ŚCI KOŚCIELNE·
I~""""=:"""""~,,==:,,,,,,:,,~~ .

..:

"ODPUST',~KoŚcmLE 'DOB~EGO PASTERZA.
Dn~

a Bałui;a~h

~ I-ch

f

sier;pn~a

wkościele

'. ~dy obecny na

Dobrego Pasterza'
po~zynaj3tG
do zak~ń.czenila naMszy

nieSiZ!porÓlw we ŚIIXldę aż
oOi.el1stwa we czwartek otI'zynnuj,e odpust
~rządek

zupełny

nabO!ieństwa. Śl'ioaanboszpoa-r ~~.

6.

. t k I mwa Św. o g. 6 i p6l, SUIDa celebrowa..
Qzwar e,
l .•
na przez .J. E . k s.. mr". BiskUipa Tomoz,aka o g"'C7'11le

;10., Nie9Z~ j Z&k,Qńoz,enie.
~.

TEATR

-

PUPULJ\Jl.U.;ry.

j

STAŁE

pRZY POŻĄRZE.

o katastrofalnej eksplozji przy ul. Ce
gilelnianej pierwszorzędnego znaczenia nabra
la kwest ja odszkodowania dla of.iar ka.tastro,::
f y, a mianowicie' zapłaty przez towarzystwa
ubezpieczeniowe za uszkodzenia w domach,
wybicie szyb, znis.z'czone $ciany i drzwi.
W sferach prawniczych k\vestja ta by
hl przedlniotelu gorących dysput. łedni twier
dzHi, że wybuch był sKutkienl pożaru,. a Z~l.
szkody spowodowane - pożarem twierdzili,
że wybuch był skutk.;em pożaru, a za szkody

spowodowane pożarem towarzystwa muszą
płacić, a więc lokatorzy uzyskaliby remonty
i naprawę. okien przez właścicieli dom6w, któ
uzyskaliby premje ubezpieczeniowe. In::
ni llato1111ast dowodzili, że zniszczenia spowo
dowały wy'buchy, a za eksplozje towarzy::
stwa .asekliracyjne nie płacą.
. C~leln poinformowania się u . źródła,
zwróci1iŚJTiV s:e do dyrektorów szeregu towa::
l'2Y'

Za.lwliC'zcn.le sezonu.
rz,/stw ,ubtzp:eczefti do Polskiej Dyrek<
W dniu dzisiejszym o godz. 8,30 wie0z.Te~
c
i~ Ubezniec:zC'il \V Z~1 ~c:nnsdl z prośbą o
ka swe pOdwoje na O.i\.i'l'~ fprjl
a.tr .PoPularny zamy
. . ' ".Ii
sprecyzo~ranie swych stanowisk w tej ważnej
l
eO.J' ą w 3-ch aktac-h lU.
Letnicb arc:r-zabawną mm
.
" .. _ .
kwestji.
Klub kawalerów" - Jest to o~,a
Bałudueg.o pl.. "
,
Otóż większość dyrekcji tow. ubezpie$
••
hJL>h~,C'VT.a
s0Z<"'Ule.
•

.

.J,. .

tnie pr:z.edsf.!lW'le.nle w .lJ'."'"s..... ,;-

. .POW_o

ODPOWIEDZIALNOść ~OWARZYSTW A~EKURAOYJN,YCH ~ STRA'rY
czeń stanełana stanowisku,

ze

za skutkiek~
splozj-i to\~arzystwa nie płacą, że szkody lu~
l10ści spowodowane były" \vy{ącznie,~ybu~

chem, a nie pożarem. Lwia część towarzystłt .
ubezpieczeniowych posiada w swych. poli:jl
sach .zaznaczone'że 'adpow;iada jedynIe za
skutki pożaru lub wybtl~hu gazu świetlnego,
nai:oll1iasi l1ie odpowiada. za straty sJmw0dow~
ue wybucheITl ' prochu lub innych substan~~1.
wybuchowych, to też ta wzmianka. wpo1ł»
sach rozstrzyga sprawę ostatecznie nĄ niek~
rzyść pokrzywdzonych.
~.
Część jednak towarzy~tw ub~zpięczci?
nie posiada jasno określonych wypadków VI
statutach i Dla z.asięgnąć opinji swych centra
li przeważnie w Warszawie, prżyczem decy.
zje te oparte h<idą na prawie zwyczajowem.
n,a podstawie podobnych :wypadków w da1&kięj przeszłości, bo zpr:?:ed wb.jny..
Faktem jest Jednak prze sądZQnym t _
lwia część iokatDrów i !'jublokatorów:ru1us~
na j"fŚt wpr~wić bżyhy idoko1:ljlć reDJon1:li
wlasnvm koszteIn \v rniesh'l:::Jniac!J, !l. wlaśclt
. , .
1.. (~ • :'i
c1ele dOln6w w swych ni6ruchom~ . b1p~

~.~~t)~n~-~_)·.4.~_'~>_'b~.~.

__________

~

~

BAB LR1-m w PARKU SZTASZICA.
J
· OMetnie prz8clsta\Yjenie rewji "Tak, to JestŁ6d:Ł".
, , Dziś, wtorek, Teau' Letni w parku Sztaszica.
· pr:.y ul. Nru:utowk,ź.a 70, daje ostatnie 28-meprze.d" ··~wienięrekol'dowej, aktualnej ł.&<.1IZkiej l'ewjl "Tak,
."łQ j~t Łódź" Nr. 2-gi'".
.
W ~ 1 si~rpnia pramjer.a. nowegc, oryjiM1neg.o,progra.mu rewj-owego pt."Sami gtrarny::
ż· uum.allem p.p. Niemir-zanW. Puchniewskiej, \V i
~. wera; Tartakqwioza"
Kijowskiego, Skorasińsk,iego,
... Muranowba,. S.z.marówny i c'oskonalęj paAry baletowej- Soboltówny i\-Vojnara z- girlsa.m.i.
;, Nad Clzę-śoiąmu.zyczną c'zuwa P. Białostocki,
Ae.koracje pr.zy~o·t()\vuh p. Mascliiew1cz.

.

.

na';'

~:o:-

. Nowe

książki
RĄBEK

ZASLONY.

Nakaa~ Tow. Wydawlltcz8glO' . "Blus.wz" w
uka'Z&la

się

dwu tomowa . powieŚĆ Colette Yver P-t

".R~k ~łoIDl-Y"

w

przekładlz,ie

Stefanjli

PO<k:hor-

&klej- Okoflów. W szeregu mteresuj~C'y-ch nowel
~ U;·hyl.a rąJJek zasłony; kryjącej tajn:iki <Lus~y kobiecej na. l"Ull:l!ieży dr\vlUCh epok i dwu ś",ia
ł6\y. Czym tJot 'z wJeliktim takt erą psy'Ctb!(}llogiczllym
i.tacm . wni~ w kr~leni.u konfUkItów,·jaJoi jest
<Wł.aściwy' tylko. ,SlUbtelnym naturom k?biecym, pl'lZy
stępuj~ do każdego zjawtiska, że 2Jroz.u~iem
• i8 współic·zuc:iem.
. . '.
. . 1nte.:.-esuj~a fabu1la kamd.ej noweli spTawia, .
. " te k~ę . czyta się jednym tchem,' te, v~:zrastaj~ ,
~ielka~~ 4). chlWlilami z· prawc1m Tłleln "wz-rrusze-

lIiem.. .
. j~t tO', le:kJtlulra odlpo;wier....nia ~rrio.. dla' C'lr.y
tefuiczek oojrwyClh, jak. i dJ.,a ci.IOIrastająeej ID.tlo. ~y.
CeD1a1.7il. za ~. Do naJ}ycia wszęrlJ7Jie. Zamawiać· JDDI'.bna w Tow. :"VyI'1a.~ecr ..:.1 ,,BlIusz· z·'
· ~__ ItDekowskie ~edmieśc.ie Nr. 99•.
'. ~
.
..
..
, . ~.,; [
1 81111ik-

sportowe.
,,8IEG":' ~ E.K·S.B.W. j:-g (2-0).
... . Dnia ~7 r. b. na. boisku w Chojnach
rozegr~~,. z.<?stalmeczmiędzy drużynami
I"Bieg" !+';1~.K.S.B.W.
którym zwycięsko
wys.;la druZyna piłkarska' tJ3ieg" ~

w

Bla[lego Dlie[i ufały l· koloniil

>

'-RZEKOMO NIE ZŁE ODŻYWIANIE LECZ KRNĄBRNOŚĆ BYŁA 'fEGO
POWOD~M·

.

VV związku z notatkami jednej zagen
cyj reporterskich, zamieszczonemi W dzienni
kach niedZielnych, w sprawie ucieczki 4 chłop
ców z miejskiej kolonji letniej w lń.owlodzu;
Oddział Prasowy Magistratu komunikuje:
\V ~. 23 lipca r. b., podczas ogólnej
wycieczki dzieci z kolonji inowłodzkiej do la
su, oddaliło się· samowolnie 8 chłopców, uda
jąc. się, jak się to okazalo później, w stronę
Łodzi- Czterej: z pośl'ód młodocianych zbie:=
góW, mianowicie: Ducek Stefan, Wiśn.,ewski
Józef; Bartez,uk. Władysław i Michałowski
Karol zostali przytrzymani przez policję w
Tomaszowie, i odstawieni z powrotem na ko~
lonję' Czterej pozostali. chłopcy, mianowic:e:
Orlik Wacław, Czupin Marjan; Bielhlski' A::
lekĘander i .Bartkiewicz Stanisław .zdołali do::
trzeć aż do Lo~zi, zjawili się w domach ro

dzicielskich.

o

tej samo,voli

rodz!c(

g6~v .za wiadon~li niezwłocznie WydZ~4

ki

...)i.eł
) pl.o.

Społecznł~.~·

".
. .
PowodtillJ ucieczki chłopców nIe oyły,

oc.ży\v.lście~ "złe odżywianie ani ni~odp~wio
dnie traktowanie wychowa"1eów", lecz ledy
nie krnąbrność i samowola chłopców. Uci~
kę tę we wlaś.ciwYlll ś\v:etie stawia . f~t" ił
,Yszyscy zbiegowie należą do ~ychow~ncow
MiejskiegoZakladu dla moralpie zanIedbaSł
nych chłopców' J
Wbrew informacji notatki reporter,
skiej, nikogo .ze zh:egów nie.umieszczono w
szpitaiu, gdyż nie zachodziła tego ..)łotrzell a•
Natoluiast zupełnie niezaI'eżn.e od opisanyoh
wyżej zdarzeń, kierownictwo kolonji,ulnieś
cilo w szpitalu miejskini w TcmasJo;~?\':"'\: dwo
je chorych na cię:ikie przeziębienie .. d~iłe.,~·

...,.- .......-"'L'\)U--

dq,bloów
lllJeszkalnych dla robotników.
PODPISANIE UM,ÓWZ PRZES~ĘBIORdAMl
Wczoraj, w 1vlag~stracie podpisilne zo~
stały umo~v;yz' firmami "L TyIlet'i ,;Kate::
be" (;sKrajoweT-wo Budowlane"), w spra..::
w'Je powierzenia im' budowy bldków mies'zkal
nych na Polesiu . Konstantynowskieill.
W umowach Magistrat zastrzegł m. in.
że firmy budowla.ne 'Obowiązane są w pew~
nym określonym procencie zatrudniać na ro

Po

botach rototu:ków
n: e\vykwali ffkowanych,
kierowanych przez [\'lagistrat z po.śró~ zw:at.
ulanych z końcących 'się·' r'ó.Bótsezonowych.
Ilość .tych robotn1ków. w umowie z firmą
,,1. Tyller określona zost~la na 50 proc.
wszystk'chniezbędnych-' robotników nieWy~
kwalifikwanych, zaś W umowie z firmą "Kate
be"; jako z firrrul zatniejscową, na 66 proc- •
H

IIi k

S

aj.

WYCIECZKA DO KRAKOWA., WIELICZ KI, BIELAN I KALWARJI ZEBRZYDO.W~
.
SKlEJ.'
.

br. w godzinach na Jasnej Górze.
Wieczorem tegoż dflia
wyruszy wy powrócą do Łodzi. Przejazd w obyd-wIe
cieczka do Kalwarii ·ZebrzydowSkiej. Ucze:: strony wyniesie 35 złotych. Uczestnicy
w
stnicy w powrotnej drodze'zwiedzą kościoły . czaśie podróży mają zapewJ;llone . noclegi
la huraganem okla.sków·
i zabytki starożytne Podwawelskiego Grodu.' 'or~z wyżywienie. Z,ap:sywać się. naJeży do
Gra. była bardzo ostra. od samego po~ . Z Krakowa odbędą .się "wycieczki do vVie:: dllia 6 sierpnia br. w Damu Młodzieży Kaezątku drużyna piłkarska .,Bieg" stale gra na
liczki oraz stat~it:ą1 I!ą ~ielany. W. dniu 15 toliddej w Łodzi przy ul. Gdańskiej Nr. 111•..
;,.- ;>.
. polu' PJ;~c~w~a., fO'lmalnię 'bawiąc się z ,p.ru sierpnia .uczestnicy będą w
Częstochowie
żyną piłkarską L.K.S.B.W.
'
. . . . . . . . . .~. . . . . . . .~. .&DBa. . . .m5
. . . . . . . . .~ . . .ga~. .~r~pma~IREmn
.•
2. . . . .
1~·~.~.i. . . . . . .' .': ąB
:. 1~·<;Tf.~J
DWiie efektowne bramki dla Biegu uzy iJrzez radio.
GIEŁDA
ZBOŻOWA.
'·.~r:i-.~. ~ r~
skuje Alldrysiewicz, następną k~mbinacyj
PROGRAM NAWTOąEK DNIA 31 LIPCA.
NOTOWANZA z DNIA 38.· ~~CA 1928 ROKV!:"y., '"~
ną bratnkę strzela Kudelski II.
POZNAŃ.
'
-13./J? Sygnał czasu, .~ejn.a.ł z Waeży lVLa!rjaNa wyróżnienie w dniu tym zasługują:
, 38,5(h4(j,00
Żyto stare
~kiej w Krakówie' i komunikaty.
,Kol~an, Piotrowski i Stawjasz, bramkarz
PszerJca
49,OO-~1,OO
15.00. KOI1lluu·JtaIfly i nad pr-ogr81ID.
Steidel, pomimo ciężkiej kontuzji wywolanej , i
J ę·ezmień 2Jitmowy
3ą,50:-35,OO
17.00.
Prz~lą.d
polityki
męędlzynrarQdowej
'kopnięciem go przez gr~cza Ł.K.S.B·W. stoi
Owi~
42,75-4.t,75
z
m. ljpjeC' -wYlS'J:. Dr. J,a..n Grz'Y'mala - Grabo-Wliep
wpramoowytrwale \ do końca gry.
:\.fąka :żytnia 65'%
.60,00
. Dzięld tylkO' górnym strzHlom "Biegu", ki.
.\Iąka żytIlia 70 %
58,00
Ł.K.S.B.W. uńi!knąl sromotnego wyniku 8~O·
17J!.O ,TraiIlsmusja odocp,ytu zXato\;.ic.
M~ PSZBIlIl!a 60 %
69,{)(}-78,00
. (8. M.M.)
O:tręby z:ytnie
18.00 K:OOlcerrt po[)ularny.
30,00-31,00 .
--000--'
,
Otręby
psoonne
,
25.~26.00
19.00 ROLmaitośd.

.

~ęIci ładnej g~e publiczność, 'której
dośćdużo"pyło nameczu,żywo interesowa
lasię1;lią i każdą wbitą br-amkę przyjmowa

W dniu 'II sierpnia

.popołudniowych

z

miast~ Łodzi

~"., ~

_.

STUDJA NA UNIWERSYTECIE WILElQ'SKIM.

19.30

(td.cz.yt p.

t. "Pada,

ztka·~

-

wJ1jg'ł.

-o

-.-,;~:'-_._.~

UsposG!bienie ogólne spokojne..

d:r..

. Akademickie Kolo Łodzian. wWilni~ Z Bychowski.
"fi porozumieniu z Akademicką Grupą Pracy
19.55 Komunikat. r.ołnioz,y, Qil'Ia'Z' gtkelldJa wo'w Łodzi niniejszem podaje do ogólnej wiado OŻIwa.
m()ś(;.i, iż dla wygody zainteresowanych Kole
20. 05 Nad prog!I'IaID i komunikaty.
Żfmek i 'Kolegów zorganizQwano dyżury in;
. 20.15 Poncerrt papul.ao.ny OrkJiestry Ii'ilih.
formacyjne w sprawie studj"ó",- na 'Uniwersy
tecie Stefaria·· Bato~ego w· Wnure. Dyżury' od~ W.wr~
22.00 Sygnał aza&U i kotnUDrik.a(ly.
b}""\\"ająsię W pi~tki, w ,godz· 17-19, W loka
22.30 MUZly.ka taneozna.
lu Bibljoteld,MlOdzieży Polskiej, ul. Konstan
0 0 0 --~.
'-' ... , ..•_.....
tyn~ka .26, prawa oficyl1a; I p'j~tro.
1.1
... ..

.: -; :\

: W : : : ; ; I .-

E"Y;

J. L

;f CHOROBY SKORY
~

i•

RG

i· WENERYCZNE

'~_fi ć~vił

.......... ..........--..----.
TRAUGUTTA 5 TEL. 1-13
godz. prz.yj: 1.,.....2. 5-7•.
~

Nr. 2091

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

~brodniezytrust

zn ch r

Obok zdumiewających
rzeczywiście też Stany Zj.
y teren opero~
przejawów ~llnerykańskiej ,energji i wynalaZl;: waniaróżnych S~, ~..
szarlatanów,
czości na. r6znych polach ekspanzji ekono~ . znachorów,·.ł'zek(jhi~e;kf;;~pecjalistów" i t. p.
micznej, technicznej, naukowej etc.,
jest którzy niemaląc, ... ......o;krotnie
zielonego
ten kraj ,,,nieogarniczonyoh możliwości"ta~ pojęcia o sztuOe t;01ta.~kłej, zapOlllocą sążni
że terenem, na kt6rym ~}leni. s.ię w nieznany
stych reklampozhc~alti"'ĆSiWe H leki" i c{lą~
g'dzrl.eindziej sposób wszelakie oszustwo i ko gną·· z nich <krQlew~ld;e' doohody..
rupcja. Te, cienlne strony życia alnerykan~ .
Otóż ci . zbr:~ie~y szarlatanJ ocenili
skiego ~'prawem. kontrastu""'" są ~6wnież donio$toići:OQpera~w}l.·i w N· JÓl'ku stwo~
potężne i· nieprześcignione, jak ·vts<zystko, co
rzyli trust ·nielegttti~~lifopera'c1i mieszczący
Ameryce wyrobdło markę pierwszego na'· ca::: się przS" ulicy 71~Q:f?'~~~bielnicy lVl6nhattan.
tym świecie kraju, pod wzglctdenl tempano~ SpęcjalnoŚQ4ą .fabrykłj~~1łyl() masowe dokony::o
woczesnego żyda.
\va11l1e zakazanych.·.· Q~ag.ji na kobietach, po
'. A oto jeden obra~k dowodzący,
że n()szącychsk:utki. SWY'.~h. '"potknięć'" na śli~
genjusz rasy Ul0że zabłysnąć zarówno wda skim terenie dancingQw i "salunów". .
brem, jak zleDl:
'
Trust; kiero'\VallY przez wytrawnych
. Trust - to zrodzony w .Anleryce spe;! kryminalistów udajłt:~tch lekarzy, wszedl . w
pra.wdziitl
.cyftczny sposób dochodzenia do wielkiej for poro;zumi.eniez·ae~lIni:· lekarzy
'wych,
którzy
sami·;rtremając
odwagi
doko:::
tuny.W Nowym Jorku zawiązał się przed
dwoma laty nielegalny trust, .przynoszący nywania .nielegalnych operacji, odsyłali zgła::
stowarzyszonym członkom przeszło mriljon szające. się klijentld dó owego instytutu,
dolarów czystego zysku rocznie. Trust ope~ gdzie inni· lekarze, częstokroć meukQńcze:ni
rowal w dZiiale ~. leczniczym.
Jak wradomo, przepisy, dotyczące wy
Kony\vania praktyki lekars~iej nie są w 1\.:;
meryce tak obostrzone,. jak w Europie, . iJ.;o

.....•......

~m.w··.··.··

.mOr.

ROZMOWA DWU

••r

Nfuwl'ad~mo~ ezry j'f 'dl3iClzego

ZNAJOJ4YCH.

PRZYGODNYCH

PilerwSYiY; - Cóz tQ,za
zelk, koleje żelazne!
Dlrugi: ~O
maj~tek.

Pioowsz'Y. -

wspania~

w~a..

tak, ·zawd!zięC1Z-8.IIU tInC1all:YSIWój

.
To

~an

j.est

i~m?

Drugi, - Nie, jestem sparli'klOlbieax!la W!Uja1 za..
'blVte,go w ka'ta.strofie koł'e}O!wej~
MALZEŃSTWO,

DROGĄ

DO

ZASŁUGI.

Córka. - Aler2, tatusiu, j& nie chcę
tego pana. t.:a mąt.... nie· podoilła mi sdę!
Ojciec~ MOj'e dziecko, gdiylby.ci
bał,

nie

miałabyś

ta·

,

żadnej

VJl.YijŚć
(31i;ę

za

podJo-

zasługi.

161)

'odlfotył

Sowę

Miał ?Jaimiar wyszukać

dog~ne miej-

sce, gdizieby mógł, wraz z syu·ero, zjeść p'l"Zyndesioneśniadl8.uie - a później. dO[Jiero wz,noWić dooho-

dlZenie.
Ale, gdy d03zli na' skleaj . lasku ~ wi!Jiatezył
cdra:z'U Nocę Culpeppeil', siICjącą na małym w1Żg6J':Zlt4 z którego mogła dojrzeć ka,żdego , ktow;ycho,01"11">5']1' , Z j'er1llle-ao
lub drugieg6 ichko!te a •
~
'Ci
d Izt'l y, z'u,~'v
J

....

strony przylegałdo-gt..
og'ród, nalezący do willi, az cZlwartej

Ja>k wiado-IDO, z trzedej

stwiiIlY

płynęła rzeka...·

.

.

.

i1i . za ł:awlicą ~ ślec1rz,i.

na

wrz.:iąć dIooy:zję,

.cz.y ma

od'd\ać się

w

ręce

Nory, c-ll.y

Te sta ment Hu~ona ~a nhtta

gÓrr.ę rzeki.

bliższych miesi~.

Rekiny WjpJI'OSt za:ru(;'akowały łódź, usiltu~ ję
~ię~e· ów ućVOlnY rumerykfUJski, kitóry.
wywrócić.
Istotnie, gtd1y!1yy była JllIIliiejlsza , u~
W~g!011'~fi' . w mesZlR{)l~h~~O<ść i· W)ltuloośt re8ię
im.
to.
załoga
poc~ . silę ~czltiwie 1JIrO;~
kinów, miał
właJSonaj ~ie,· ~n.ować .
b'jBJc potw.urywiosłam;. !<-wad'loan.s tlrw:aiJIa ta dM
pr3lw>dlZiwQść,4~j.teZ4y, ~i~~- .si'ę w IJJJ:ej1s.ciu I(,Iatonerwuj~oo walka o żyeie. Jeooemu z ll'YOOkóiW r."
1t!imeksykalJ5skd:ej, Wpl"Ost rOJącem się 00 lUJdJo-jadów. J,ęg-O tez.a jOOJn,ak . d<JtZlnafa osłlalbtiendta pmez kiltl omaJ. nie IOI/.lgrr.z.ł l~ WJfesf.(Cije 1lld!aiło ~
::5'l'oineg.Q wroga odpędizre.
falkJt, który ooegjdaj wydlful'lZtYł ~na IłJio,rzat ~l
noc:nem:
Panujepnz.eklO'.nande, te r&k.in ~ zitapa,1
Literat Walmsley wtl)war<zystwie.kilk,u ry- tylko pływ~j.a;cego - W0g1ędlI11e wOOjOOgo w.iłowdJekla. i
to tak, żeprzewraea się wówoz.as ~ clio
haków wybrał się na 'wielkiej loolzi na wyde'C'zIKę w
gó;ry; gtdly!Ż maj.ątc oałąpaszozę umi8S\ZlCOJ~ u ~
z,u.)botCe BQ..bin H 'Od. W pewnej chwJili sp:ostr.zegli
du głowy) tylko w ten sposób może pochwy1Cd4
grtibiety tJrooClh - j;a;k imsi~ ~dawaa:o - del1iiinów,
Jedinak nie ~łQ to uioslZ.kodli!\ve delfiny, leca: groź ~~G()lby,clZ. Jak jednak \yi,dia,ć z p'(}wY'~ zda:rlz.a~
ne rekiny,. 2alZiWylCzaj w tycb stl~onach nie spotykaiedą.'ClZe uiestelby nJ!e
~W~ ~ &i:ę t~
"pnz.eplsoiWY;cll l'eg.ul,f!,
M, kt6n.-e .wid.o®te zap<uśc-dlyaięa.źtnlltaj w pugo-

flet wstać' UWięzionym w~ród krzaków, a.ż do C111w1
li jej G,j(;j6: i a. Po,ciągnąŁ c,hd.Dfpea gł:ę,biej w Z3l1'(lśla .~ a jetmocześnie zastanlli\viflł się nad sytuacją.·
Fannę Culpeppcl' p,nzestraszył pl'awd f}po-dłObnie
uPo namyśle, Wilson z żaiJ.oem zdJc'Cydo·WlaJ się
S~ ~ysza.rly r,,'zmer, to teżpobi~ła 8z).-Lko na skraj
c,d;ło,żyć na później
b3idJal1iie wnętl~za, chlooiaź ~le-1flf'ku, aiby upewnić się, czy:nilkt jej. nie f;ledJziJ.
tał{) mu na tem bauxwo, aby zobaC!ŻJyĆ, corehol"wałla • . i może nruwet dostrzegła w szpal':ze ,c~yjeś ':':ClZy w łódce Nor.a Oulipepper.
i .~ej powrny sp,okój· był udany'? Co miał tera,z 1'0·
Skinąwslly ręką na chJ:ov ca, które.gxl jilllt
bić? Nie wahał się dług.o. DziewClzyna rul1e mogła

przedtem wy.puś·cił z uŚlC'ilsku - za{!lząłro,IrOw.a6 BO.;.
bie drogę pl'~ez :narlOlŚla, odtdlal;a.j.ąc się Old· wini w

medycy lub zgoła jacyś eX'-pielęgniarze do.
konywali ll1asan1i operacji tak "unllejętnie";,
że w jednYlu' tylkol'oku 1927 zmarło aż 122
kohiet na skutek tych "zabiegów".
Ponieważ wedle zcstawień~ na 1000 0Ił
perowanych kobkt Umierało 75, więc ła.two
sob.le obliczyć, jak olbrzynl1a ilość pacjen.
tek pr,zesuwała się przez })klinikę" trustu.
KUj entki te aj enCI nadsyłali
także .z pro.
wincji, główl1ie z Chicago i Filadelfji. T'rust
rozsyłał do lekarzy prywatnych cyrkularze,
które ciwypełnriali i wręczali .LlJlcj ent!k om,
kierując je do centrali.
Wykrycie tej olbrzymiej mordowm
ciężarnych kobdet wywolało w
Stanach Zj.
wielki skandal. Dokonano licznych areszto..
wań· Śledztwo wciąż się toczy? gdyż matel'"
jat jest wprost gigantyczny, a z drugie)
strony ,;trustowcy" byli dobr:21e zakonspi1"OIt
wani. Proces ich zapowiada się jako na~
większa sądowa sęnsacja am.erykańska na.j.t

~ledlzić jedlllo'c'ześnie

zarr:$1i i przystani. JeŚliby tyla
ko .została tam, gdzie była ()~ecnic - mial (m jak
na,jlepSlZą 13posolmość obejrzenia. hudki, nie będą-c
na,J:'R;źOlllY na jej prz.yjśde, a nie było prawuo.pod Głme, aby z.a~,koc:zyli go inn.i mieszkańcy dtD!miU.
S:r..yfrJk.() , pólocH ehłopcU, aby wyszedł spokojnie z
zarośli f '\vten sposób ześrodkował na sobie uwagof! rn!l:::dej kohiety, .Jeśli mu· zada jakieś'" py'i;unie,
ni:e!chpowle, że bawił się wśród du~zew, a na\vet,
;~e }Jrzygl~,dal się budce. O He
stra.C'i ją z oe.zu, lub
teź-~oileN(}.ra ski.el'uje się ku przysb.nt,. nieehaj pohiegnie sa.yhico; ąJJy ją wyprzad:zić i ostl'lZieiC ojca \}.
h

'eWzpieeIZle{lstviie.

Chłopiec z radośdą w2iął· słit dlO wykonania
Wilson spostrzegł dtz.ie\"\"C.zynę -:,.zanl!n1 je..
l'Gle-cen,
,odczas, gdy \Vilsol1 pośpiteszyt z po". '7
\vvdostal 1 się całkov.'ide z zarośli - i ·mnim
s~<:,~e.
.
. . , : h ...... {:t
. wrotem ®
hudki. Zroz~,\ t>-n .... ~~?'-i.ei hRd.zie
ona mo'gła. ich ·fIA,uwaźyć. Mru.sial nat..Y~aa; ~.

wdrapać się od SltrOil1y
r~ara.zi

rzeki., ()O-nQ~j

tyQiko

si,ę

na zmoe.z.en;ie. Było to ~ lepsw od
Llrtiel!'ankt klU!Clz.y do dł~zwiJ gdyż tlO mogliQ!by po-;
'Crsitu'\vić jDkjeś ślal(liY, na.wet, jeśliby na.trBltic ooał(
,nu się je otworzyć. POifl tem, byłoby 'tArIuIdlllJO dA<:-W<ć się (Lo dtIwwi w ten l;liJ'Qs6b, by go nil{; dIost.:vze..
;': 'w'" z ukiien willi.
Trzeba byłDIJ d'zialać SlZly]jk,<>... Z wielką o~\t!'oźnością Wilson lJOsuwI<:vł się W1Vdil:U!Ż śdan bud..
ki, umieśdł 111Cigę na wystającym pa.łu - i zawia..
szony nad wodą, z,dj!)łał Pł'lzefi.Uq.gnąć się bOktiem (\($
~;r0dka, }"Q.zrvwajac tylko troeh~ .uhranie na O&trya.
g·V.'OhlIZiu.

(~dy l;akol1.i€lczl1ula·:;ł Się' wew~tr-.t bu~

t. i, ode:,chnąl

z

ulgą.

Nic byh1 ez.asu do st:rruoonira. J'~ po Clhwill
,- lod:z,ia! p.!'ZJ };.uen~ęty w motoMv-ee,. Sz.ukaWtc ukry~
tej szufladki, do kt6rej Ni>ra Culpepper kiadlu swo.;
,i~ tajcmrl1j:ezt~ pa.czki. Up.łynęło kilka ID.!i.DlUi't, zanill\
ll'(~!alo mu się ją ,otwOirZ.yĆ- wk"O<1.lcu jednak ~
cisnaj j:akie~; Spl'Q~yny W Od!powied:nk.h :rIllllejscoob
;-. i Q'eZ:C'im jego '_ uk3JZ.MiO Sll<? d4ug1ie, wąlSkie za.,
g"lęhienie, \\yPełnion~·caJ.k()wi~ie ~ paIkI~
mi, które diZie\vc!Zyna lq:adłJa tam. takn,iedawno. B,~
t· one dobu.'cw 'Z'Ą/Ptoozętowane,talk, je
mógłbp;
odpak'Ować żadThegozniiCib. bezp()fJO\S'ta:w!ienia L, d!,\

me

. .

.~

H•.
[. flr, 8.
\

MLECZARNIA

N A DśWIEZA1'łSKA

I

. (Przrj2zd 40.)
wydaje ś~iadania obiady i kolacje

I

RESTA4RACJE:
Teofil. Kopeć; Narutowicza 44.
Zalewski~ Zgie,rska 39· .
WYTW.ÓRNIE CUKRÓW:
Ziólkśwski, Piotrkowska 197.

SKLEPY TYTONIOWE:

\Vyrębska,

ZAKŁADY BLACHARSKIE:
Sokolowski, KiIifisldego 19.
Łyczk~wskif Piotrkowska. 188.
śWIATŁO I SIŁA (ZAKŁAD
ELE~TROTECHNICZN'Y :

I

J. Cybart,

.·Gda1~ska

135.

MASARNIE:
Borkowski! . Rokidńska 13 .
A~.. Raksyk Ki1ińskiego 1~3.
1

Woźniakowski,

F.

·Rzgowska .·78·

śLUSARNIE MECHA.NICZNE:
Mach l;U'3 ! R:lgowska 57:
. FABRYKA WODY SODOWEJ.
Piątczak,N,a\:Vrot 92.

t

~

ZAKŁAD ROWEROWY:
Si erpjń ski , Kilhiskiego 96.

W·

. Kruczkowski, Sierakowskiego 27.
Dobrzyqif/.k~ PabJ3nicka ŚZQsa: 28.
Zawaezki,JNawrot 44. : .:
:;KŁADYWIN, WÓDEK IDELiKATESOW
Śliwko,vski: RDkicińska 6.
~
PIWIARNIE:
Kuliga Ody:ń.ca 11.
a
ZAKŁADY RYMARSKIE:
.~'
-. Jez!erski, Pabjariicka Szosa 60·

W ólczańsk8 261.
Nr.·

I

. PIEKARNIE:

Sobczy:6ski, Napiórkowskiego 9~
PIEKARNIE.: .
Bryszewski, . Pomorska 86.
ZAKŁADY KOW ALSK1E:
&cia .Kędzierscy, Kilińskiego 94.
Wróblewśki, . Radwańska ·10. '
.SKLEPY SPOŻYWCZE:

\VI-

PRACOWNIA OBUWIA:
Szubsi9,:SoknJa 5,
MAGAZYN OBUWIA.·
Sumera, Nawrot 19.
Cieplucha~ Wysoka 26.
Zieliński, . Rzgowska·· 12.
Qn;dzif1ski, . Piotrkowska 53.
F· Tomaszewski. Skwerowa 10.

SKŁAD

PASZY:

F .. Kaczmar, 'Przemysłowa 4,

l'\;rnboe- O~ł081~n:3
o d p is
Uzasadnienie nastąp~·
dnia 26 lipca 1928r.·

SpIB.dal.

'Nr. spr,· Z. 87128
~ł

.~,

Wyrok w imleniu
Obecini:

NaJtartlf!1 l nalleplel ku:p16 moiM
,.,Wt RomielIlowakIego PlotJoko..

R2eG2VIłDspolft0i~Po'skiej'.
QD.ią.c~6)ipca

1928 r ..

Sąd

W~k8

Handlowym na posiedzeniu· publicznem
sprawę z podania firmy JtSp. Akc.
.WyrobówBawelnianych S. Rozenblatta vi Łodzi"
O odroczeniewypIat i mając na uwad-ze, żepeten..
tka złożyła wszystkieniezb,ędnedąkumenty, przewidziane pr zez· prawo· z którycK. wynika, że tako ..
wazas{ugQje na udzielenie jej odroczenIa wypłat
nil. zasadzierozporządzepia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia' l.l.Xlł 1927 r, o zapobieganiu upadłości (Dz.. lfst~ Nr. 3-28 poz~ 20)
.

rozpoznawał

Zajkowslci
Sędziowie

( Glug:la
handlowi: ( Gross

Sekretarz. apI. Rozentał

.

P O S T

A

116 I

pJętJoo

front iel.91 ..11
. 152'-:-0
i powcdll~ ~11a%d~ są do _pr....
._ dania ro%ne rsecly ~omo••
tamte jed ln enk6J\ie wolna uf.

Okręgowy w Łodzi w

Wydziale

Przewodniczący: Sędzia Okręgowy

':nl
·Ał·Ml!BLE Dr•••,
M·
. I.ótko m_talo...

Suwalska .Nr•. ~~m. 7

l'pnt l,.

goch. 8-10 rano ·15- 8wiecs~ł'
.
.
3337--3
ł"ębo~y 1I~~\Ct~ns,st6l,· łt!'%esl~
U ctoman·;, uaf.;. lóżsa J. gardel'o
bę 3lust.rem spJ'J:edam

SienltiewiCia !ł9m. 42of1c}!n. ił w.l ,.

3376-!

WYPŁATĘI·· !:lelaJłioo
A'.'A't .NAcldo
d'ulliskleplusc••
towa!', •• palta leulli.

N A W lA:

firmie ,..Spół:ka Akcyjna Wyrobów Bawełnianych S. Rozen\Jlatta wŁodziu odroc,zyć wypl~~
ty na przec!ąg trzech miesięcy, poczynając od dnia 26 lfpc:aJ 928 r~ti ogłosić niniejszy wy~.
rok
MonItorze Polskim i w piśmie HRozwój" oraz wywiesić takowy w gmachu ~ądu,na
drZWIach przedsięhiorstw'a głównego i jego oddzia~ach, pobrać od tej.że firmy . zaliczkę W'
kwocie stupięćdziesięciu złotych. NadzorcamimiaI1ować Romana Obelfelda i adwokata Józefa Osieckiego, a Sędzią kontrolującym Oskara Grossa.
Na oryginalewłaścjwe podpisy,

wełn1ane

Crep-ólfHzh1l1ul JedwabJłopopella.
Etamina Muśiihy ł<letony .Poleca
Leon Ruboa s łdraKłli:6ohiego H

v:

6617-0·
WOły nadające ai~
lub kaaa.1ir.acji Rad
wl1ń.tike Nr. 10
. 3392-3

'\ pll1fd: m 5&
.\ot dOpH~2itU

Za . zgodność:
Sekretarz: (--) Tadeusz Cicheck

otr:u;)bny człowiek dospnedJl
1J Obraf..6W l luster Stera
Yargowc·12.··
33b-4

t
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Ł

lU

...

l iW.ą ·$l,Wf•• ~ge ~o"eaie

,:,'.

~. QGd~_

.

se

ł

otrxebnakueharka ~naj aall *i4
JN\

;clipcdarstwie

wiadoniość gdańsha

wl4łl.kim

19 m. 2

3411-2
~oo

Ofel'ty pod "Zalu" Roz.oh,

'1+.f
łagub.one

do

.' odaje' si{) do. wladom()~ :i( :c:oataly zagubione· trzy webl.
gwa! ancyj'nlł fin DlaRco) nł! SłUa:ę

,

I

100 dolarów h: idy z wysb\vienla
Rom.ana l..lii1owsltiego z s)'fem

pcśrednie.twa Dv
Kuja\\y uL ~tartmjejska 4 w Gdyni

Biuro

do 1000 poiyc&ki poilukH-

O 1~ na 4-5 ty~odni PrQJ:ent od

d Dl

io

\Vi3dom0Śt:

Beer, Tylna 6
·003 GO 6 popal..

~

l.

t

WiąQOInOŚĆ:

r . _,- ... -.. -_.:.. _.. ,. . -. -... .~r

Ytspani
iU

f

t

Z. Plgłcwsl1apowyłaze wekal.
uwda' si~ sa niewune R. Kraj
5356-3.·· <.
~rzyjm\t1;:my

wDZelki<i l'4>bot,:,
2eJ;resie b.dRarst·~i1 z...?;?l
menchof4\ ~"* Karol Z.l
16'

I

w

~384-S

fl
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.. '

. ;,-

l

Prua ~ekstem 30 gr. w. tekście: :;Ogr.z~ teks~em 25.111'4 zwyc!a}ne H gr•• ~ .. dro!>nych 20 i nekrtlogi ~ •
ko!'!'ł.Umkaty 25 gr. za wIersz nuhmet?owl lub lego mieJSce. Drobne ogło~~ei'":ła >~termm()we 5 gr~ 2.a ,.~'ra~ł Gv2aI.

gr•. DS'oWle pon~.20 '!llyra:z6w--wyraz 10 gr.. Ogłosz.enia zamiejscowe 50 p'foc.. drożej; zag:-.I,.:cltne:1OO PMc..Strcnica pUe&teksteQa
! tamów. AkCf~we i fantazyjne ogłoszenia 50 procent droźej4 Artykuły bez ;!";";i.orcz-enia honorarjum uwaia redakcja %&

łeat. &wy,uajne na

.. ;)

l~:=:"~.:';:&=~~!:~a~r~:.·.r:te!ołM~r=:~~o.g~... s~Z~~~3:~.ini::r~e":dPp:bi!:.~.~.;:da.. n;.~aZaf:.!~e .:::'Wi~hiJ:
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