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WYN'!KI
WY~JIKI
JUGOSLA WIA~ dliJprowadzUa
d,!Uprowadziła li
6 s~unolo
t6w,
łów, je(lnak zdyskwaUfiklOwan'y
zdyskwaUfiklOwal1'Y zostal
zosłał samo
lot n1'. 5, l"fóry
lit6ry aCZ dolecial
doleciał do
da Warsz~wy, je
duak na trasie Lwów
Lwow - Warszawa
Wa:rszawa o:ani,nął
oani,n~1
Poznan.
Poznań. W ten.
teD. Sl!1u,só1:0
Sl!1 u.s6 1:0 zaliczono
zaUczouo RUIll.1UnIC.HU
5 s~unoiotó'\!lf.
s~unoiot6'\!lf.

~ locie w pie1'WszY11il dniu
dlliu na skutek.
skułek. pl'zymuso
: wege
wego h}tlowania,
lł}tlowania, cZVilarty nr'
nl" 20 zas
zaś
mhno
a pr.zylot lofniltöw
lołniltów 'bior,cych
'biorących u.dzial
udział w
~ wypadku kOldynuowal
kOldynuował swój
swöj lot i .dopiero
dopiero dru
okrężnym
Małej Ententy
okr~znym Malej
Elltenty i. Polski
Polskiu
~ gie przyn:u.1sovlre lą.dowani·e,
l~,dowani·e, które
kt6re mialo
miało miej
czo
~ sce
see w dniu w
rajszY1l1 pod Na.dwó:rnę
Na.dwo:rn~ lInie
Pierwsi przybyli
plzybyli Czesi lila
lita samolo'lach
samolo'łach nr.
ur.
il mozUwUo
możUwiło pilotowi RuH{(ll'wskiemu
RuH{(ll'wsklemu dalszy lot
5·13) i nr. 11 (g. 5,49) typu ,~Aero"
~ Wylądował
W:vh;~dowal On we Lwowie o
0 godz.
gadz. 6, tak ie
że
olski somolot R. VIIlnr.
VIII nr. 21 pilotowany
pHotowany
IIi! do Warszawy przybyłby
pl'zybylby późną
p6in~ nocQ.
nocą. Po nara
kapitana Wyrwiekiego
Wyrwickiego z POl"
por· obs. Paje
CZECHOSLOVI
CZECHOSŁOVI ACJA~ e:!oprowa,lzila
e:!oprowa,lziła do dzeniu siQ
się z odp'owi~:,dniemi wladzanti
wbulzanti kap!
dotkuQ.l
dotknął zie:m.i pu.nktualnie
punktualnie o
0 Qodz.
godz. 1.20 Warszawy cztery
czte:ry san'lolioty~
sanlolioty~ d'\-va
tt'\-va zas
zaŚ nl'.~a S i ~ tan B:~dliowski zrezYQl10wal
zrezygnował z dalszego lotu,
lotu.
Drngi pOls!ti samolot nr-' 23 pilotowa ' 10 zostaly
Drugi
zostały z raidu
rałdu wy.r;oiiane.
II11 bQwieIU
bowleru czas uzyskany przez niego był
byl tak
porucznika. Skrzypbiskiego
Skrzypińskiego z por
BUMUNJA~ doprowaillzila
doprowaillziła trzy samoloty ~ :fatalny.
fatalnvs ze byłby
bylby raezej balastem
bala.stem dla
dia nas2iej
Jankowskim. wylądował
«)61z. 8 10.
wyl~dowal () g
gGdz.
Z raidu zostlay
zostłay wycofane saluoloty
saluolo'ły n!'.:::al
n:r.:::a 13, I, ekipy.
-- - - ostatni przybył
przybyl czesltli samolot nr. 14 i 17.
~
tycn staje SIę
że Pola
_ _ _
Z wynlKow tyell!.
Sl~ ja~ne, ze
9.35. Razem wylQdowalo
wylądowało 'na
'nä 'lobdsku
. .
'.,
~ cy
ey znajä,
znajdą siQ
się W
w ogólnej
ogöl:naj pU:llkłacji
pU:llktaCji Da
na SZM,u:ym
szarym
POLSKA.: .dopl'owaddiatylkri
dopl'owaddiatylko dVifa
dVla '.samo·l" kCl1.CU·
kClicu· Dalsze zawody tezuUatu teao niesa
uiesa
i lot okrQzny.w
okrężny.w .pl'ze.pisowYlll
loty.
Trzyzas
Trzy
zaś
;l'O;'§lta!.}r
;l'O;'§lta!.},"
,'lNYCQJ:~al1~
z
udzialu
udziału
w
j
jllit·ż
jllit.;l:
w
stanie
zmienic.
zmienić.
'
10
lo 15· samoloüiw
samolot~iw ..

Wczoraj po połudldu
poludldu na loinisku
lotnisku zgro
siQ
się Uumy
tłumy pubUezn015ci
pubUeznoßci w ocz~kiwa
u

I

I

;,Hre

!eI!er-

n~~al
~
eh ra
r

Gdzie ia.st
okrą i
ia.sl .nkrQ

a

Wioząęy zwlok.i"Andreego
zwłok.i"Andreego
WiozQQY
TROMSO, 29.8 OkrQtkt61"Y
Okrętkł61"Y wiezie zwlo
ki Aitdreego i obu Jego,
Je go ,towar.zyszy, jako fez
też
Rf? i ch
eh S \'j
C
ćw~
bo J
ó \V
pami~tki po czlonkach
pamiątki
członkach ekspedycji
ekspedyeji do biegu
samolohl pościgovilego!
samolotu
poscigO\\Tego! na północnego
p6lnocnego zr.
z r. 1897, dotychczas nie zostal
został
PARYl;,
PARYŻ, 29,8. W zwią.zkuz
zwi~zklü.z rewelacjam.i ' typu niem.ieckicgo
w llowym
nowym saIilolocie mogą
mog~ ! Odnaleziony.
odnaleziony, co wyw'otuje
wyw'ołuje w krajach
k.rajach skandy
skandY
niemktkiej o0 J:1l obyc:ie (J;·fic·E:raReichhs
(J;·f!c·E:raReichhs Zbiornild benzyny W
Rryć
kaid:ej chwili, jeżeli
kaid-ej
jezeU j,!:ili!ltowi zagraza
:zagraża " nawskich bardzo wiellde za.niepokojenle.
zaniepokojenle.
AmUngara,w R'i)sii Sow.i~H::1dej w cha Rryc
n1ebezJ]Jiec.zenstwo,
n1ebezJ]Jiec.zeństwo,
odczepione
od
aparatu.
I
.
Dzis
Dziś
wzniosly
wzniosły,
,siQ
się
na
poszukiwanie
te go
tego
instruktcra l(}tni,~twa wojsklGViego:
instruktora
,_ .. '
Salnolot
oswob<Jdzony
oswob$dzony
od
ci~zaru
ciężaru
benzyny
19'0
;
okrQtu
okrętu
z,
TroJUsö
TroJllso
2
aeroplany,
ktdrych
których
.zada
• IJ:.sze,ie
IJ:.sze,że AmUllger
AmUnge:r na!ezal
na!eżał .do
.da spe
IJlOwiQ~szaZl11aCZllie, s~,,~ją
s~,,~j, Sz!b!,~ść
Sz!b!,~sc i moze
ok~Qt~ wejsc
może 111,ie~l jest~ w Nlzie odnal~zienia ok~ęt~
wejść
. oddzialu
oddziału wojskowegu
wOjskowegu al'mji nk:miec IJlOwię~szaZl11aCZllie.
ZWiększoną szybkosm·ą
szybkosm,~ lecIac
leelee Jeszcz$ pól
pol : z nun w' kontakt.
koniakt .d.rogQ
drogą lskrowQ
Iskrową i sJu.er~wać
sJu.er~wac
tory zna5dl1.eje się
si~ w S.owieta~h. Re·ichs
Re-ichs Ze zwuikszonf!
pl'zy ponlo~y
ponlO~Y :zapasów
zapasow . InaterjaJ:6w
lnałerjałów I go do
da jakiegoś
jakiegos portu..
po:rtu.. .
."
Posiada w Rosji sowieckiej własną
wlasn~ es godziny llil'zy
lotnicza
PQ,dnych,
pę.dnych, które
kt6re lllosiada W
w ostatllhnZbiornikU./
meny~af>.'udlt8WImeny~af>.'udnł8WI:tnUUh'"
tnUUhft .. "
" -..
'.
----:00'0:I"
a' ~
tJ",t z9:UH~ł
z9:UH~1 potlczaspróby
pOd.czasprcby :nowego
nowego
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sze w11,6
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p~WOJU~yj
p~WOJU~Yj
Teraz znOWu. w Argentynie
BUENOS AIRES,
AlBES, 29.8 Wrzenie rewolucyj
rewolueyj
lle
l1e w Argentynie wZlllaga siQ
się z~każdą
z~kazdQ chwilQ
chwilę
Wczoraj
W
czoraj 'wieczoreul .6,000,
6>000, funkcjonarjuszow
funkcjoBarju'szów
kompanji telefoniczn"ej~ obsluguj@cej
obsługującej .Argen
'tynę w l@cznos6
łączność telefonieznQ"
telefoniczną, ,'-'rozpoczęto
'tyn,
'-'rozpoezQlo
strajk. Wladze
Władze rządowe
wy.dały zarzQdzenia
zarządzenia
rz~dowe wy.daly
aby·
wydziały IQCZllosci
łączllości obsadzU:y
obsadziły
aby' wojskowe wydzialy
gl6wne
główne stacje i wiadomosci
wiadomości urzędowe
urz~dowe
bez
przerwy
nlogły
być
W ciQ
clą
pr.zel'wy nlogly
byc doręcza.lul
dor~cza.lul
gu
gn nocy strajkuj ąey
~ey rozpoc.zęli
rozpocz~li sabottaz i po
przecinali wiele \l:ll'UtÓVI
miasłenl i W
w ok.o
Pfzeciinali
\l:ll'UtOVI za
zn miastenl
licy-dŻisiejszego fiUU\
gęste patXole
patrole voli'
u.cy-- Od dZisiejszego
rmru\ 9Qste
voU'
ey
Od,tl:dały wojsko'\lNekrążą
cy jne i Od,tl:daly
wojsko'wek1'~:iC! po Buenos
Aires·
Air es· Nietylko pałae
palae prezy(lenta
prezyclenta Argentyny
Argcnt,yllY
idgoien'a, ale wogóle
idgoien'n,
wog61e wszsytkie gUlaclly rZQ
rZą
(lo~v;le
woj
(lo~v1J'e i ur:.r:ątl
urz~~l pocztowy jest
jast -obsru:lzony
nbsru:lzony
slidcln.
slidcrn.
......._
\ Lada
Laua cbwiln
cbwila. nale±y
należy w Al'gcQ.tynie oczekiwa'
oczeldwa'
Il wyln:u}b.n j(Gwoluoj~
...
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Poparta
POpllrta przez
'WIBDEN
'WIEDEŃ·.
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"dyktaiur~ proletarjatn~'
"dyktaturę

ze ,~9.8. "N. Wle~e~ J~n1r~al"
Jonr~al"
• w 1\he1l1[;ZelC1Jl.
1\he1l1L!ZelC1Jl. zanOSi
zan.os! s-ę
s-~ na
ua dykta
naqonalist.
CZ l1f!- l~oskwa llopie:ra te d~~
yezną..
Y
gd-Yl S"1'odo:;o;""
S11'odo:;oll""
gd'!il
••
1I~
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......... wa Się
Sl~ ze
z12 dyatatura·
taka
e'
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i
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m c z ech
i e mez
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w l\1oskwfe

lnlenny objaw czasów
lnienny
czas6w ostatnichosfatnich- Naczelnynl
kODlendan"tcul Reich:sl'webry zoshal
zosłal lnianowa
uY, po dYl!l1isjl gen. H·eye,
H,eye, gen. Hanimerstein
:nf,
zdecy.dowany zwolennik koolDEn'acji
koopEn'acji Reicl1s
wehry .zZ Ql'mj ą
~ s~wiecką.
s~wieck,.

. WOjnę
P811Słwami .:lacb.o~lniem.i
WOJn~ z P811Stwami
.:laeb.o~lniem.i
ulatwilaby zbcslze
w~Jna eUl'(iypejsk
eUl'(i-rpejsk a Ułatwiłaby
Gdyby nowy Reichstag okazai
okazał się
si~ lliezdcl
. Europy. RZK!d
Rząd sowiecld ofiarowal
ofia:rowal!!
nyni
nynl
da
do
pracy,
wowczas
wówczas
obj~lby rządy
obją.łby
rz~dy gen'
prze:dstawiciellilln lli8luieck.
l1i8lUieck. na :
';ł Ym Plze:dstawiciellilln
Schle:iclu:r, osobisty prlt'zyjaciel syna
sYl1a Hin.den
<:onl\! SWe 1]OP
l]OP
• •••
!
dyl~t
arCle 1l «:rb'II.€:cai,
alCIe
«:rb'II.€:cał, ze na
lla WY'
wy- :
bu.rga" który
kt6:ry rQlzw1iąże
rQlzw1i~ze pon(lrwnie
Reicllstaü
Reiclls'ia!J
b:ajku
łrajku
atury
atUty umożliwi
umozliwi pł.'okla:mowanie
pl'okla:mowanie bu.rga'
alibo fez
też bę~lzie
b~~lzie rządził
rz~dzii bez Reichstagu.
I'
l'
geliEll'alncgo.
1
h lUes Wit;
'ller Jou.rnal" wska.zuje na zna
'ner
I
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Skasowanie lU9110P~~i ",'C'lYIitWf.l1hIl.l
""C'lYIiłWf.l!hIl.l
~ONDYN 29.8. W' stolicy
staUey 1>eru
i. 'orn i.l[~lstyezna 'l{onferijueja.
lir ~l~ 'ii;·~~(1l
'1{onferi311üja. lif
'ii;'~~(11
obl~i:··6uia. Za.rtądze~ie
Za.rt~dze~ie
WILNO, 2q].8 Pli:aSa dor:.csi, ze
że pr.ze,t1
pr.ze,tl kil I Iy
ty ,vYWl'rl~ówej
,vYWl'rl~owej akcji 11a terenllSl
łerenllSl wojew6d:tt
wojewód:ttv , ~ ~Ioszono stan oblęi:··6uia.
zy tlumaczyc
tłumaczyć :ro:zrucl1auli
:ro:zr'Ucl1auli prZe~i"Ul''7!1,
ku dniami odbyla.
odbył" sP.Q
sP.ę w l!.ilfhlsKu
l!.łh.lSKU konfen~llcja
kÜlnfen~llcja ; wUeiu;kiego,
n~'wogl'6,dzlde!Jo i
n~'wogl'ó,dzlde!Jo
bialostoe
białosfoe
kfore wy(larzj,rly
które
wy(larzj,rły się
si~ llaulica~b
llauÜca~b
ezwartego
czwanego polenuul
p'lenuull konnlnfsty'czne;~
konnlnÄstY'czne;~ partji ~l;a . kil:r.Jgo..
-. ł.l0wego rZQdl1
rządu peruWia:ńskiogo
Dlje:t' f.l0wego
peruwianskiogo
chodniej Bialorusi·
chodni:ej
Białorusi·
, v v tolt'U
łolt'U obrml stwiel',th:ono
słwiel',tlzono bardz@ slnbe
slube l
ktol'~~ p\ebd JedllOc.zc
JedllOc.zc:~'hlie
:sllie obowiązki
obowi~zki
Na ItQnfereneji tej
tcj byli
byU QbeICni del~gilci wl:uływy
wl:ulywy sröd
śród P1'3I'c,o'f<vników
P1'3I'c,o'f<vnik6w W'Uenskiej
W'Ueńskiej dyrek i l;O~, któl'~~
prezy(lenta l'almbUki~ \
polski-ej i ",i:lłoru.slti~j
"'i:lloru.slti~j pa:dji, kOll'U.l:nj.styczn~j
eji
cji kolejeJvwej oraz lUewsldch ii. lltillsl{E"cb. wio
wla i zorycznego prezy(lenła
którzy
tylu celu
tam'tą, sei.an.
ścian. p(Jil~cono. zWJr.'.,6~ić
kt6rzy przedosłalisię
przedostalisi~ w il:Yl11
ceh1. na tam'iQ.,
zWJr.'.,6~ic ~~c.zl1iejszą
~~c.zl1iejszQ . uwagę!
uwag~ gram nowego
noweyo rządu.
rz~du."..
stron~ ltordonu. Przy ud:dale
stronę
\uh:iale <r~ełegaiów
<r~elegai6w zF~niJJ.
ZF~t:1iJJ. I. &u~rozbnt~{;>,\'l!uue
:ll
.'
kl t1SoweJ W S to i
kI
&:ua.rozbnt~{;>,\'l!uue
nleUaWlI.SCl
Oswiadczyl
Oświadczył rOn, ii
iż 12;Qd
12;ąd POl't2:edni
POl't2:ednł
lika,
IIka, :reprezentującycb
:repl"ezel1tuj~cycb zarow.üo
zarów.Slo l'1Ją·d
r}J~d llli~~ł.(jl:tUS
llli~~l(jl:tus snnku ido wzbogaconych chlop'ów.
chlop'ow.
:rabu.Jlkow~ politykę
polHyk~ pożyczkową,
poiyczkowQ,
ki, jak wladz·e
władz·e GPU., vll1l.awian~ były
byly I'ezuHa
~ dzU :rabunkową
wydala kraj
k:raj w rQce
ręce kapUalu
kapUału .
.
zagraza
zagraża niepc,dleglosci·
niepc,dleglości· Nowy:
Nowy: prem
czyI,
ozyl, iz
iż wszystkie monopole
kapitalowi
ktöl'f~
kapitałowi zagrall~CZnemu., któl'e
szkodz@
paiis·twa, będą
bQ(h~
szkodzą intere-soul paiis'łwa,

i
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Jeu
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Na brutalflei reee
ręce pruskiej
pruskief

Na

ny lii(utji i przYWodców,
przywodcow. pal'tyjn}tch, wprowa
wprowa
BERLIN, 29.8~
zglo:nUlllZfHlhl 'wybol'
zglo:nUl,IZfHlhl
'wyboI' 11}7
dzają
zallllęt
do
polityki
zagl'aniCZD.fij,
zaciem
dzaj~
zallll@t
zaoiem
czeln we Fl'ybllrgu, wygiosU
wygłosU minister spraw
niajQc
obraz
Niemirec
niając
Niem:irec
W
w
oczach
zagranicy.
zagranitznyeh CUl'tius Dl0WQ,
zagran:it:tnyeh
Dl0Wę, w Id6rej
której Wyl',~1.
WYl',~1.
iż po usunięciu
:nad.,ziej~, :ilz
uSUl1i~eiU tej
tel zmory uda i!
zU zyczenie,
życzenie, azeby
ażeby VI sllra'wie i!olitykizagra . lVIm!n :nad.,zieję,
. LIST MARSZ. DASZYNSKIEGO
DASZYŃSKIEGO
się ~~TCzywró~ić
~~TCzywr6~i6 równowagę
rownowag~ - zakoilCzyl
zakoilCzył Cur
tur ~
nicznej zachowana była
byla wszę~lzie
wsz~!lzie
dyscypH siQ
Z kot
kół poliłycznycil
politycznycil centrolewu mi
ud
tins.
i
Ba·
na· WYlllagallia,
WYlllagan.ia, zwiQ,zane
związane 2: 'wyborallni,
'wyboraJlni, azeby
ażeby i tius.
ani
dni rozpuszczono' pogłoskę,
poglosk~, Jakoby
jakoby
nie powiedZieć
powiedziec - w:ybryki
wybryki wyborcze ze stro i
Sejmu, p. Daszynski
Daszyński nosilsiQ
nosiłsię 2.
stosowallia jakiegoś
stosowania
jakiegos listu czy t~i
jakieglllś
jakiegllls wywiadu w odpo~iedzi na
wywia.d p. Mar;t8.PUsud.skiegow
wywiad
MaI':t8.Piłsud.skiegow
~',~~~~

"Po
rp.

•
1\
rOZWląZ~,61lt~
rozWI~Z~,61lt~

3 wrzes Da
29.8. A.B·C
A.H·C don.osi
dennosi ze
Że od !
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ISo.S"

e.~mu

~
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ZMIJE W OLKUSKIEM

Do :Krakowa
Rrakowa p:rzywieziono
przywieziono z

ze

Dzisiajro;-c111 'UsZCZ(KfilQ pogłoskę,
pogloskQ, że rezwi,!
rczwią , kiegoMadQ
!Żak,
wyrobnit~}
kiego Mar}ę Zak,
kilku dni
u.J;Hlrczy\vicsą
rap·o:rtowane
pogło
:lanie
Sej:ą.lu
nastąpi
13w1"z,e;Śllia,a
'nowe
dlili u.J;Hlrczy\vics'!
poglo za:nie Sej~lu l1ast~pi 13w1"z,e;Sllia,a '110we wy ! GOlulk;a., robo'inika,
rObo'inika, pokąsany~h
pok,sä.nY~h
'. !Ski (» majQce:Ul
mające:Ul naslQ.piaSw
nasląpiaSw najbHzszYln
najbHższYln CZl:;)·
CZl:;1· bory trzy miesiQce
miesiące później
poinieJ to :Znaozy
zllaozy 13 gru
w
czasi,e
zbietäl1ia.
zbierania.
grzyb6w";N
grzybów?,
si.e
si.te .l"oz.wi.ą.znniu
.l"oz.wi.~znniu Sejulu irozpisauiu l~owyc'h .dnia. Slychac,ze
Słychać,że tleey,zje mr~ją
mr~j~ zallasc.
zapaść. w tej
Lekarz dy:hHllY zastJ;zyknął
zastJ;zykn~1
Lekal'z
wyborow. Wynl-teniano
wyborówWynl"ieniano nawet jako fermhll, i S]JJ1'8wieza:raz
Spl'8wieza:raz 'po powrocie p .. Prezydenta,
Prezydenła, .1
surowicQ
surowicę przeciwko jad.owiimij,
.. ·dzieia
·dzień w:czol'ajszy..
wczorajszy..
- - I który
ktory uastQpi
nastąpi dzis·
dziś·
W ARSZAWA,
WARSZAWA,
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zosLa.ły uznane
uznanc za niety kalny
r0z~r .
Na niedr.ielę
niedr.iel~ 2. e:alaj
e:ałaj Polski wybiel"ł1
wybi~ .
sit.
da
do Szczat~tniey \\o'iele osób
os6.b Ze siei:
ale;: tUl'1;
tUl'lN~
lłII.
N
WIesnie
WIeśnie w nl~,:dz;ielę
nl~,:dz;iel~ 31 b. ID. ,.. lflicjaty.
bücjaty. nych i p}"zYrodniez,yc.h.
p}"zyrodniez,yc.h.
wy Pol&kie.ro TO.fi;U~~f.i'twa TatruulSki{~gQ
Tatruulskh~gQ

Sótiota30
Sötiota30 sierpnia
aierpnia 1930 roku/
rOkUj

l.I.
arsz.

ils
fis

s ie

teez e
si I I tecz

lą
I~

ha, W imieniu p. J. " chodzą
cys o0 obs:arze oko~o 20 ha.
chodz~ za naJzyznH~Jsze na terenie
Pilsudskiego
Piłsudskiego priy zawieran.iu tych. trall:rakcyj
~zego nie da. s~ę
s~~ powie~zieć
powie~ziec o
0 gmin
dzialal
działał początkowo
pocz~tkowo p. Boles~aw Kadenacy, a ' zL\cyeh
zącyeh dawmeJ
dawme) da
do pOWIatu
powlatu trockiego
następnie
Piłsudski.
nast~pnie p. Adam Pilsudski.
Odnosnie
Odnośnie do vvielkosci
v,..ielkości dzialki'
działki'
W
W tymze
tymże czasie
czaSIe zostala
została zawal'ta
Zawal'ta inna wspommec dla.
dIa. ostatecznego u?ewnie~ia
trallzak.cja a mianowicie da:iałkę
trallzaltcja
d:tialk~ N 2 % maj, co t~ierd~ą.
i.ż Piekieliszki
Pif'kieliszki SC\
są osad"
osadą
t~ierd~E\. i.i:
Piekieliszki otn.:ymala
otrzymała lla
na wlasnosc
własność p. Aleksan
Ałeksan Wct"
ową, ze naJ'l.vyzsZClnaj'l.vyzszą normę
działek
norm~ dla
dIa dzialek
dra Pitsudska
Piłsudska wzamian za dzia]ki
działki swoje NN. czych stanowi cyfra 45 ha, przyczem
jE\ ją
j", jedynie osoby,
osohy, wyka~mjące
wyka~mjC\ce
15~ 16a, 17 i 17a, o
0 łącznym
l~cznym obszas:.te 38 ha ją
kw, 'Zoz maj" Bystrzyce gminy Ludwi .. zdolnienie, tudziei
tudzież znajomosr.i
znajomośr.i z
1308 mtr, kw.
pol pow. kostopolskiego woj, wo~yńsk:iego.
wo~ynsk:iego.
spodarstwa rolnego.
rolnego, Są
S~ to tal
tak zwani
Zwalll
instruktQrskie ale f ~powtarzamy na
Dzialka
Działka N 2 wydzielona z dóbr
dobr Piekieliszki instruktorskie
wynosi 57 ha 8152 mtl'.
mtr. kw. Dzialki
Działki % majp
wiat6w "Srodkowolitewskicth"
wiatów
"środkowoJitewskicth" jest toi
Bystrzyce i Piekieliszek oszaeowano na. iden- calkiem
całkiem nieznana i nadawanie ziemi
tyczną
zł, W' imie się
tyczn~ sumę
sum~ a ll1ianowicie 41.058 zt
si~ na mocy
moey ustawy o reformie
wyjątek stanowi gen.
gen, t.ucjan
Łucjan
niu p. Aleksandry Biksudskiej
nin
Piłsudskiej dziatal
działał p. Adam ny wyjiltek
kt6ry otrzymat
otl'zymat tytlllem
tytułem darmym
Piłsudski.
pasudski. Sprawę
Spraw~ zeJatwiono
ze.łatwiono między
mi~dzy int1emi który
na mocy pism ministra reform l'olnych
rolnych p. Wi .. drzejowo gminy Turgiele pow. WI
wi
tolda Stankiewicza..
znajdują się
ckiego o0 obszarze okolo
około 170-180 ha.
Staukiewicza.. Pisma te znajdujq
si~ w
otrzymał gen. 2:eligow®ki
Żp-łigow®ki na mocy
otrzymal
rnoey
aktach. zalC\czonyc.h
załączonyc.h do księgi
ksi~gi hipotecznej
sejmu wilenskiego,
wileńskiego, ktorC\
ktorą następnie
,Warto przy sposobnosci
sposobności nadtnienic,
nadtnienić, ze
że
nast~priie
dził Sejm Rzeczypospolitej.
grunta gm. Rzesza pow, wilensko
wileńsko .. trockiego u- dzU

Pr~ed"W5zystkiem parę
słów o
pare. slow
0 nazwie W .księ
ksi~
nr. 210 wydzialu
wydziału hipotYiumego
hipotyłumego
przy 121(i:z:ie
I,dzie w WilniG
WihliG posiadlośćta
posiadloscta figun~je
figur~je pod
Daz:wlEf,
Ilaz:wą "Piekielis:ltki", acz.kolwiek w aktach
spotyka się
si~ parokrotnie nazw.a uP
u P ieldiszki ff"
fł ~
f'lPikielis'llti il1Jl1 i tylko jeden raz dodano do na'"

ib:e JaipoteC2'D('j

:wy .. Piekieliszki" - vel f.Pikilisxki4'.
f,Pikilisxki
W
W pi ..
smach 6,sanacyjnyeh H tudziei
tudzież w komunikacie
komunikaeie
FA
F AT
T ... icznej dodaje się
si~ do nazwy posiadłości
posiadtosci
okreslenie
określenie - ~Josada wQjskowa". Otoz
Otóż kryje
s.ię
s.i~ w tlllm
tillm male nieporoEumienie.
Jak wiadomo bowiem, Piekieliszki polo ..
zone
żone są
s~ w gminie Rzesza pow. Wilensko-tro
Wileńsko-tra .... .
ckiego (12-14 kilometrow
kilometrów od Wilna), a więc
wi~c
na terytorjum, które
ktore wchodzito
wchodziło w sklad
skład t.zw.
Litwy srodkowej,
środkowej, a wlasnie
właśnie na tem tery
terytor'"
tor'"
jum nie obowiązuje
obowi~zuje ustawa a osadnictwie woj
woi
skowem. P()nadto~ jak wynika E akt6w
aktów zalE\"
załą"
czonych do księgi
exonych
ksj~gi hlpotec~nejf maj,\tek
majątek częś"
ez~.s"
został przejęty,
częśt:iowo zas
zaś wykupie
ciowo zostat
przej~ty. czc;:st:iowo
wykl1pio
ny przez Okrqgowy
Okręgowy Un:ct,d
Urząd Ziemski
Ziem ski w Wilnie
bądź
cele refol'my rolnej, bądź
bEldi na eele
bE\di na cele
spee.jalne.'
.
Przed WOjlUl: majE\tek
majątek Piekieliszki (obszar
liliiii
lIIIiII
619 ha 9801 mtr.kw,) stanowil
stanowił wlasnosc
własność wda
wdo
wy po
powysokim
wysokim urzędniku
urz~dniku rosyjskim (radcy
stallu) - Marji
kt6ra w 1914
stanu)
Marii t.upuszanskiej,
Łupuszańskiej, która
zapisala
zapisała posiadłość
posiadlosc trzem
tn:em asoborn.
osobom. amianowi
a mianowi
cie: Mikolajowi
Mikołajowi Zlobinowi,
Żłobinowi, Aleksemu Salniko
wowi i Anastazji Pietrowowej_ '. kaidemu
każdemu po
sportsmenka wfźnlie udział
igrzysl~ach
jednej trzeciejezęści.
śmierci l.uposzan'"
Łuposzań'"
iednei
trzeciejez~sci. Po smicl'ci
skiej z tt~ech spadkobierców
spadkobierc6w tylko jedan, a
w
mianowicie
wstąpił we wla.danie
wła.danie i
miatlowide Salnikow wsti:\pil
dn. '1 lute?o
lute?o..,. . 19~0
sprzedał. swoją
We wtorek przyjec-hała
dll.
19~O .lok,,:" spl'zedal.
swoj~ część,
ez~sc,
przyjec-hala
do "\Val'szawy . siC2
się Zffit;CZOna
zmęczona dlugq.
długą 9····· dnio\yąp
dnio\y~p
Rudolfow~ WOlewod%klem~,.
Wo)ewod%klem~,. Dl~c:
Dl~C: 8.. go marca wielokrotna
rekorclzistka swiatowa
rekordzistka
światowa i naj ! skQ.
ską i lq,dowQ.
lą,dową i eZluje :-3ię
:-3i~ wdobrej
w dobrej
ZIemska prze..
1922 roku Okręgowa
Okr~gowa KomIsJa
KomlsJ& Zlemska
. .
Poraz piervrszy startowac
startować
j~la p02:ostałe
j~ła
p02:osta!e dwie trzecie posiadłości
posiadlosci na rzecz ,~sze~hstronnIeJs;0<1: le~\.k~atletka
pOIsk~ p.
lasie'wiczovvna na za wodach
państwa
panstwa polskiego. wobec tego~ ii
iż włEH~eiciele
wlEH~eiciele ! StanlSluvva
StanlSłuvva vValaslevVlczowna, pJ'zebywaJą,ca
pJ'zebywaJ~ca lasie'wiczó"\vna
(Ztobin
(Złobin i Pietrowo"..,s) od roku 1916,go
1916'go hyli'
byli' stale n'a emigracji w Stanach Zjednoczonych w dniach 30 i 31 sierpnia br.
ht. ~v
nieobecni w kraju.
..
i wyst<2pujq.ca
występująca
pod
pseudoninlelu Stelli Następnie
N ast~pnie vvej dzie w sklad
skład druiyny
drużyny
"f'ytut
"rytuł wlasnoici
własnoici uragulowany
uregulowany został
zosta~ dn
\tValsh,·
.
_ _ ~ . :. . . . __ na trzecie igrzyska kobiece.
kobiece .w
. .
.
2211stopada 1929 l·oku.
l'oku. W tym tez
też czasokre '-"~.
' ", '
do Warszawy, by broni
sie "ziawila
z}awiła się
si~ nagle. konietCznosc
konieczność ~okonal1ia !Il~. VValaslewlCzowlla naty~l11nlast
natY~l11nlast po przyhy
przyby cze,m ,vr6ci da
lekkoatl
z~miany .dotychczas?wej p~si&cUo.ści
p~si&cUo.sci p. Józef?
J6zef? . eIn
elu do :'Yarszawy 'Udala
'Udała Sl~ w to\:varzystwie polskich na n1eczu
Pllsudsklego.
PIłsudsklego. amIanOWICle
amlanOWlCle
osrodka mal,
ma], i delegaCjI
dele.gaC)l p. Z. L· A. do kobleeego obozu na ska - Japonja dnia 11 wrześniąbr'
wrzesni~br'
5wi~tnikipo:tozone w gminie
Świątnikipolożone
g.tninie Landwarów
Landwar6w pow~ ~. Bielanach.
Bielanach, Znakolnita
Znakolnit.a zawodniczka nie czuje
czujc
--:oOoJ):~wilensko
wileńsko"trockiego
..trockiego (dawniej trockie~o).
.
~ ~mw~~~e celu pa6stwo poIshle ~a ••••~§~~~~~~".,~~~F••~.~
• •·d~~~~~~~~~~~~~-~!~~~~~~~~~~~
było
bylo od
öd Rudolfa Wojewódzkiego
Wojewodzkiego jego jedną
jedn~
•
trzecią, c:z.;sc
c:zęść dóbr
szacunku 250 tysięcy
zło
trzecil:l,
d6br w szaeunku250
tysi~cy zlo
tych.Tytul
tych.
Tytuł wlasnosci
własności uregulowany zostal
został
.
dn. 6 grudnia 1929 roku na mocy wniosku z
du.
IlII"['
ł lII"l"'
du.
dn. 26' listopaga 1929 r nr. 17.
elf
ł
ili'·
ni~nkiem~
Istotnie, niebawem z()stalawyd:tieloma :&:
'.
tj p
p aa,,'a
' a V~' ę y a
al).l
1).1 m
CI U
Ul
.
maj~tku Piekieliszki dzialka
majątku
działka !Jod
pod Ni.1
Nr.1 o0 ob..
.
Znargy '~est l?ows2:echnie fakt, :te
xe Szeks.. nopotudniowopwschodnie
nopołudniowo"wschodnie wY~~tei~
szarze 135 ha 2315 mtr. kw. Cfllzacowana na PU!
Pl! w .p:z~śhC2neJ
.p:z~5hc2neJ ,.OpowiC!lilei.
,.OpOWiC!lŚlei. zimowej" momó- hemją
hemj~ prawdopodobnie nacxe~c
105fOOO zJ'. W sklad
skład t&j
tC!łj dzialki
działki wchodzi pięk
pi€pk ~ ~1. odzl~lm za~ąt~':1
za~~t~':1. morskIm
morsklm w Czet:hach. cerza krzy:i:owego
krzy:i:oweg o Bohem~~d~ z
ne rybne jezioro Zelosy
Żelosy o0 obszarzf! 72 ha l'I'" WIele
Wlele esob uwaza, JE lest
Jest to'
to· b lqd
ląd 1ub
lub tez
teź li
Jeili
Jeźli więc
wi~e w "OpoWlesct.
"OpOWIeset. ,
terytorjum teji:e
tejże cen~ia poetics, na kt6r
którąq m6gl
mógł sobie p02twoHć
5512 mtr. kw. pODadto tna t\llrytorjum
p02twoHc się.
si~ o0 Bohemji. to nie,wY,da·
nie.wY,da· $1~1
dzialki
działki :t!lalazf
znalazł się
si~ osrodek
ośrodek mcs!jE\tku
majątku wra~ :z 0'"
o'" g'enJalny.
g'enJalny ..,dl'~maturg,
dl'~maturg, tworząc
tworz~c baśń
basn 0o zaginio.. cZClms
CZClmś dziwac:,!:nem ant to. ze kro
grodami, zabudowamiami
zabudowalniami gyspodarczeml (ra~ l'lycl~ dZlcCIach,
dZIeCIach, Czemu więc
wi~c w baśni
basni nie wychowywal się
si~ razem
razern z k:róle~.
k:r61e~. k'
:zem
budynków w dobrym stanit.) i domem ~I móglby
też to ze
że burza rozbna sycy}Js
zem 7 hudynkow
m6glby prxybić
prxybic płynący
plynctcy do. Syoylji okręt
okr~t An.. tez
sycY}Js I
mieszkalnym położonym
WybI'ZeŹY?
wybrzeży. Nie napr6z~o 1
polozonym malowniczo nad brze tj tinousa do czeskich Wybl'ZeZY?
czesk{ch wybrzezy·
giem jeziora.
..
f'ij
P bI" . k . .
.,
.
p~mi~tniki klasztorne
p~miętniki
klasztorrie w Than n• ~e ,
Dzialk~ tęotrzyrna.ł'
Działkę
t~ott'zyrna.l' na 'wlasnosc
'własność p • .jó
.J6 .. ~l
~ .1łCYS~
.~cys~ aad nH~mle~ka panI Tl~ly Ed]n~ 14 pątników·
pcttni k6w . powracaja.,cycht hZleJ1l1
r.ef .Pilsudski
.Piłsudski jak to wynika z aktów
akt6w sprawy ~i g'el' Og!lQSl
Og!lQS1l8
a nIE:
nl~ d awno. clek:a~e uwagi
uwagl na teo
ten wylądowało
wylqdowa~o W
w okoH€!RCh C!e,c
"d
'
SzekspIr
nalezał wodlut'ö
'eJ' da
do ••n"'J'"
k .. 1 "W
w
"cl
.,.
b'·
d
25
temat.
Szaksp1r
nl'ej'
znaJ 111:1:\(".
'Sl~ po . numerem
wspomnla
nast~pnie zlozylo
Uląc,. 'SH~
wspomllla".. ~
. ' . nalezal
. wodłut'O
.. • oS . ni
...
następnie
złożyło w .,' o,..SCJE~ v~. '
'nej wyiej
wy!Żej księgi
k$i~gi hipotec'lnej. w:zamian za d%ial ,l,1 ~ardZleJ pc:;z~tany~h ht~ratow w AngljI,
ARgl)l, a miejseowosci
miejscowości Thann :>0
,O f;a~toW
""'.1 ,·16 z .m'a" t.ku ŚWl'
6 W1' tnl'kl'
tnt'kl' wa."'tos·c' kto'r·aJ·
ktoPr·a )· J owczesna, m,tehgellCJa sng.lelska
1l
LA ""'.l,·16
ang. leI ska wiedziala
shwe. o0
,1;;"11: li'!
Ją
ą~
f"
...
!j!
lakle SI1l
są stosunkI
g Oo ff'wiedziała
Cdo \) fiarę
ś ub0waną
li'l
JCl,,;:)
!jl skonale
latte
stosunkl g
'
iar~ S
ub0wanc:t za s%ezę
s%ez~
wedle szacunku komisji wynosi akurat te sa~ ~ h h e N'
eh: g~a, lcz~e W
ze dalekiej wycieczki.,
wycieczld.,
.
.
.,
9.J'orno9ci
me 105.000 zt
zł.
c ac .. Je ~OZ~~ "':lęC
-W:l~C
~asc teJ
tej - bąd:t
b~dt
Wog61e ).lO e$li
Wogóle
ę$li ehodzl o0 z,Jl to· "Ila
.. ..
••
..
.
..
..
.,
,
IdId co bądz
b~dz - wleBJtle)
wleHueJ medokl'adnosci
nIedokładności na karb
S k pIta.
plra. ..
1l
gra!iczno ,przyrodnicze ... te.
te. s . 170
Ist"tnle z kS1POl
kSlę O l hlpoteczuel N 1956 W"tJw"tJ- ,'ry
~
. S L •'
lI b
·k·'. ' ..
•. -" . ·• ·19' 22'
d
8 L,'
L "
.•
J'
'f li.!ii.! wy!i:sztallei'.i!nUl
wY!i:szta-:lei'.i!nUl
zellfOsplra
zellfósplra u . jego. otoczenia, [f
.1
.
1
ł cl
ci Je~ llH
o
. ..yln n. I . KWletnla
KWIetnIa p .. _.~ze ~ To jeszcze w 16 i 9 wyra%ił
się Ben Jonson. I jak dot&d
dotąd ieden tylko
nJ. a. ;ze.'W
;z:e.'VIf
wyra%i~ sie;
tylk b 'ąr
'~r W
W doba
Pl~s,:dskI na~y~ odCentralnego.
od Centralnego. Urzędu
Urz~du ~lem ł~,~ przyjaciel .au~or~ "Haml~ta" .,Sz.ekspir wpro: I W komedji "Jak Bit;
Bię wanl f..'0 lf
sklego w W lIme.
llme. za su~ę
su~<;? 2.421 086 marek co ~i wadza W
w leone)
JeaneJ ze swolch
swoIch sztuk kilku mpz"
męż" kt6rej Roz:alinda znaj(h~je
znajd~je WlerS%i
wlers%i
~. przeraehowaOluwedług
przeraehowBOluwedJug kursu urzędowego
urz~dowego I~ cz 'zn Da
na scenę
scen~ którzy"
ktorzy
.' "
.
1l rr~
nie w P .. rdennach f ~d2;)e,
~d2;)e.
zł. 15 gr~ wspomnianą
wyżej li C:y
b'"
L
mowu~
w lwica. zagrażająca
wynosi 4.035 zl.
wspomnian~ wyzej
C:Y t.. ", h
b" .
L
mOWl~ ~e,
~e. u eg 1l W
zagraza.j~ca OliwelOWlk' .
d
d ''"
" ·b·]
.. dk'
' ..
S·
Ś'
.
:r.eCuac .. roz lC1U OKft.;tU,
:r.ecui;!.c
OKrętu, a przeClez tam
tarn w..
.
. dna VI
OI
ęC ClCE\.ZHHkK~ l ' k
.ZHHkKę
k~(
ącą. osro ':lkem 18~1~aJ.
Wlqtndl
wlątndl pfomieniu
promieniu 100 mil
roll niema mOl'za.
morza.
medji .roz~rywa ~lę
~1~ Je 'eWyt'W'or oI
1,
l, ~ anus
onus owanego W
w TC
ro U
u
":i\
pn:ez r:tl:!.
n.ą
mantyz.owanyrn leine,
lel'ue, .gdz~
ksi~inicz~a
księinicz~a
rosyjdu rZYD1sk.o",katolickiej
rzymsko",katolickiej kapituJy
kapituły wilenwileńPe'~vIH~ swiatlo
światlo n:uca na
spl~a'\I\N~ lite ... I cy roz~awiają
roz~awiaj~ z jdeuia ml , a
~kjej -.- D;,:.iaJka
D;óaJka ta 0o obszarze I'J3.57 1:a
ha obej... rat nk~{.liecki Edward Lnppman.
Lńppman. (jka~uie siQ
się
oaSle ('V',7ce
."je
.uje row;nie:i
również jezioro swiiltnickie
świiltnickie - l\1ie6:.tkie~ :ie
że na sto lat p~'zed epokil3j,'
epoką.' Szekspira na~ywa~
, ~~~._.oO: _._-: 0 0 - " - 4
'.
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m
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d01)fOd
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ZyCi
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O
0
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secuJ
I!ll

..
I
lI'liI
lVliI

no już
juz przeszło
przeszlo 2 tysit~ce
tysü~ce operacyj,
operacYJ, a wedle
jego przepowiedni, po dokonaniu
dokona,niu
nlepszeil
lnetody
Inetody sz<::zepienia,
szüzepienia, polegających
polegaj~cych na tetn~ ze
że
pl'lzeszczepia się
si~ nie tylko gruczol
gruczoł
płciowy,
plciowy,
ale i tarczykowy, liczba zwolBuniliów
zwoleuniliow jego
systemu
sJTstemu Ciq,gle
Ciągle będzie
bQdzie wzrastala.
wzrastała.
Mimochodeln dr.
dl'. \\lorono\-v
\Varono\-v \v Anleryce
zrobil
zrobił bardzo
banlzö ciekawe spostrzezenie·
spostrzeżenie·
IVIiano
IVJiano
wicie, ze
że An1erykanie starzejq,
starzeją
si~ o
się
0 10 lat
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gdyż
prz2ciętny
pr~dzej, niz
prz2ciQtllY
\viek jego pacjentów'
pacjentCnv "\v
vV Stana<:h Zjednoezo
nych był
byl ponad 55 lat, podczas dy'\v Europie
granica ta zaczyna się
si~ ponad 1at 65.
\Vorono\v przypisuje ten fakt zbyt inten
\Vorono'\-"
sywnemu tell').pu
teu).pu zycia
życia \v Anlcryce,
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\vyczer.Quje organizm
ol'gan:izm ludzki.

po\yslanie hodo\vli 11lalp
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tonie i \v Cannes, poz\vala lniee
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że malp
małp nie zbraknie i ze
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się dla
dIa ludzi, to sf}
są sZylnpansy,
sZYlnpansy, gibJJoil1Y
125.
_.- --_.
___ i sfinksy, a w'lasnie
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b~bnaa 11a
na mas:r:y
_ p ę~ W drzwiach biura.
~OSZf;l postarać
~oszę
postarae się
si~ o0 doll\czenie
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"Fergusonizmu", który
"Fergusonizrnu",
kt6ry dla
dIa nich jest 1'6w110
znaczny z nieodpo'wiedzialnemi
nieodpo'Yviedzialnemi rz:;!,dami
rzę,dami
,~sp6dniczkowelni" ,~spódniczkowelni"
ZarZuca się
si~ \vięc
\vi~c ,,]\;[alnie Feruson\ ze
że
prz.ez czas swego g'ubernatorshva
przez
g'ubernatorst'...va nigdy wla
wła
sciwie
ściwie nie r,zq.dzila
r,ządziła sama, choc
choć pozornie spra
\vo\vala władzę
wladz~ dyktatorską.,
dyktatorsk:~h bo była
byla tylko
manekinen1 \v
\V l'<2kach
rękach s\:vego
mt:za,
męża, który
ktol'Y
przed nią
został usunięty
ni~ był
byl gubernatorenl
gUbernatorenl i zostal
usuni~ty
za naduzycia.
nadużycia.
-- -Naj\vażniejsz.ym
Naj\vazniejsz.ym jednak 2arzutem
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Slyszala
Słyszała glos
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Chc~ jechać
jechac do posiadłości
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ra nad rzek
rzeką
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T:a}ja zanotowala
podkladce z:naka..
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:zanotowała to na podkładce
z:naka"
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O pół
o
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gdyź do
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wiodły
nie widziala,
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Dochodziły
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jq tyHq) glosy
głosy obu mężczyzn,
m~zczyzn, którzy
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niebs..
wem wyszli.
pr:zebrzmiaty. wzięła
wzi~la formu..
Gdy kroki przebrzmiały,
formu"
larz talegrafit::zny
talegrafit::zoy i napisala
napisała do Jehnsona. Mildred Street 23 City.
-- Derrick Yale pojechał
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Becudmora nad rzeką.
Beludmora
rzek~.
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i

'/fi
'IfI

niewielkie~o

systenl protekcji na'wet 'w
'W "dziedzinie wymia
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vvst~piell:i:u bovviem na fotel guber
natorski, pani Ferguson przyrzel{ła,
przyrzel{la, ze
że uwol
ni 2 tysiące
tysi~ce więźnió\v,
wi~zni6\v, a przyrzeczenie
to
swoje spelnila
spełniła z tale
tak znacznym
przyezyn
Idem,
że \v CÜtgiu
ciągiU ,j ej
rządów 6 tysiQcy
tysięcy zbro
kiern, ze
ej rZQ,d6w
dniarzy uszło
uszl0 spra\viedlhvosei
spra\viedlhvości i zostalo
zostało wy
puszczon,ych z więzienia,
wi~zienia, mimo,
prawomoc
nych wyroli:ów,
wyroli:ow, a dziE21d
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był
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si~. barjera nad brzegiem popękała.
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a zielska i wysokie osty zast"'l:pily
zastąpiły im drogę
drog~
dzikti
dziką gęstwą,
gfistw~, gdy otwarli bramę.
bram~.
Ongis
Ongiś moglo
mogło to wyglCj,dac
wyglądać malowniczo ale
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ściany dawaly
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Z beku był
byl połączony
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urwala kawalek.
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i dachu tak ze
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sakry te
nlczem wnętrze.
niczem
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tu sobie wyobra::.ic
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ekiego BrabazOD<i1!
!(urytarz
!(uryfarz pokrywała
pokr:vwala gruba warstwa ku·
rzu, ze
że stropów
stropow zwisa!a
zwisała pajęczyna
paj~czyna adom
adam pne
pa.jało
pa.jaJo mil~\1!:enie i be:e:.ruch.
be:e:.fuch. Prztl:szli prędko
pr~dko po

koje, nie znaidując"::~ildzi~
znaiduj~c',üildzi~ sladu
śladu zbiega.
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Jest tu jeszcze poddasze!
poddaszel - powiedlie.l
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Y sIe, wska:}·~jąc
wska:}.~j::tc schody.
sChady. wznoszące
wznosK~ce się
si~ pod
powałą
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C~iy Wrodaw,
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ron spadlkobierclyn
spadkobierclyń mnjaD~doweJ fortuny.
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umarł w Indja(l!h niderlax:dz~ich.
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łv;". ~askarten~em s]tarbu,
sJtarbu, państwa
panstwa

:n,aplęC,lU
rozstrzygn1ęCIa olbrzymIe)
OSZtl lWsrod
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Wsrod poszkodowanych kupcow 1l ban"
:n.aPl~C,lU rözstrzygnlf(CIa
olbrzymleJ ~fel'Y OSZlt
kanczejg
kańczejg :r.al:rojonei na miljonowe sumy,
surny, kt6kŁó- i kierów
kierow wybuchia
wybuchła oczywiscie
oczywiście konsterna~ja. Naj
rei bohaterkami 88"
są d.wie
że na
1'e;
dwie siostry,
s10stry, Ha.rlmanowa większą'
wi~kszct sensację
sensacj~ jednak stanowi fakt
fakt!l ze
i Hofmanowa. Obie te panie twierdzą,
że liiClj
sąl rzedsięwzięte
twierdz~f ze
rzedsi<~wzi~te przez prowokatorję
prowokatorj~ kroki, pa"
pra\~owitemi spadkobierc%yniami
spadkobierc:zyniami zmadego w' pie Hoffmanowa i Hartmlulowa
Hartmaaowa odpowiedzia..
l'oku
roku 1839 w P aramadbo w Indjad.t niderlan·,
dzkieh kapitana Benscha: który
kt6ry zostawH
zostawił n1a·
jątek,
ja,tek, składający
s}dadai~cy się
si~ z 7 miljonów
miljo:n6w dolarów
do\arow
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Będzie
.więc prOfłes~
B~dzie .wiEtc
profltes~ którego
kt6rego pól
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wia oeilekuJe
oCi1ekuJe z najwyiSlem
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gotówki,
gotowki, rozlegiyeh
rozległych plantac.:yj,
plantacyj, trzech okrętólv
okr~t6lv
i trleeh
łrleeh beexek zlota.
złota. W szystkie te skarby
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sit
onfiskował iednak
jednak fiskus niemieeki, na szko
slt onfiskowal
clę
d~ babki ieb,
ieh, Eleonory
Eleenory HoHnH~nowejl z dQmu
llII
filii
Bensch,
Benseh,
Z
ką
\:~. ysŁępujące
yst~puj~ce z pretensjami do spadku
panie postarały
się
o
odp
owiednie
dolnuuenty
postaraly si~ 0
dolnul1enty
stwierdzaj&ce
stwierdzające ieh
ich pochodzenie
poc:bodzenie od owej EleoGII
Dory HoHmanowej, oraz 0
o zalegalizowcme i
ped przysięgĄ
przysi~gll\. zloione
złożone zeznania sędziwych
8~dziwych o..
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Nieda WDa
wno temu przyniosła
przynioela pr.Gsa francus
franeus lI k~ry lia
lita niepodanie urzęJowi
url~Jowi l'«eczywistej
l'«eczywistei
sób
s6b,t zamieszkujqcycb
zamieszkujących Neumark~ skqd
skąd podobno I ka wiadomosc.
wiadomość. iz znany krawiec paryski Paul
Pattl tosci
tosei przywiezionej prxez ni
nią
Francjj
q z Francji
poehod1;ić
poehod1;ic Inial
Iniał ow
ów kapitan
kapitan·. Benseh.
Bensch. Osoby Poiret wystqpil
wystąpił !i:e skarg<%
skargą pueciwko
pneciwko amery"
amery.. towarów.
towarow. Dl·obl1.a ta na pozór
pozor
te zeznawalY1
zeznawałY1 ie
że istotnie w nliodosci
nlłodości swej sly
sły kanskieU1u
kańskieU1u agentowi celnemu
celnernu o0 kradziez
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mowić o
0 cofnięciu
cofni~cju
1850 otrzymac
otrzymać luida Eleonora Benschówna,
Benschowna, wyci<:tg
wyciąg z kpnta jego ldijentki amerykanskiej
amerykańskiej nom
norn Zjednoczonym
Ziednocltonytll Idauzuli
klauzuli największ
najwi~ksz
zari1(!ina
zarnęina Hoffmanowa
Hoffman,owa 1 po swoim stryju.
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Doge który
kt6ry ów
OW agent pod&tęp"
pod&t~p" przywilejowania co równaloby
rownaloby si, defacto
B~da.c w posif.ldaniu tte:go
Będąc
łte:go rodzaiu
rodzaju doku- nie zdobyl
zdobył i pn:esłał
pn:esla! do amerykanskiego
amerykańskiego u-/ jęciu
j~ciu ~ nimi wojny cel.aej,
celnej, Z takim
mentów i dowod6w,
ment6w
dowodów, Hoffmanowa
HoHmanowa i Harimano rzędu
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wyci~gu mniej wnioskiem wystąpił
wY8t~pil p E
wa zac:a:ęły
zac:it~ly na wszystkie strony zadą~ać
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po··· llalozono
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Sl2: y co
CO podstawie umo\!it'Y
umO\!ił'y obu rZ'td6w
rządów H
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tylo
tyło si(,we Wrodawiu,ze
Wrodawlu,że upra,Wiall0
uprąWiall0 niemi raz lepisj.
lepiej.
J terytorjalnosci
terytorjalności i wogole
wogoie sl:ldom
sądom
istnybandel,.. jak papiera:mi wartosciowemi.,
istnybandel,
wariościowemi.,
Wkrotce nowy pl"z:edsiębiorca
Wkrótce
pr:ledsi~biorca zlotyl
złotył do
da nie podlega.
mie jseowego banku pierwsze 10 funtów;
'lrallZs.kcie te zwr6eiiy uwagę
uwag~ whtdz
władzfktómiejseowego
funtow; wslad
wślad
f kt6
restwierdzUY1
resŁwierdzUY1 za pośrednictwe:m
posrednictwe:m mini.sterju.m
mini.sterjum za niemi nasti?pne
nash;pne i następne.
nast~pne. Poniewaz
Ponieważ osz~ I
Spraw~ ta jetlt jednak znamienna dla
dIa
splaw.
spraw. t.a~ra.l1iczllych, ze
że nabab _Bensch iest
jest Gzędnośei
Qz~dnosei wzrosiy
wzrosły du PQwaznej
PQważnej stosunkowo II cusko"smelykanskich
cusko"smelykańskich stosunków,
stosunkbw. które'
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postacią
postacia. legendarnGf
legendarnąf i ie
że :laden
żaden kapitan I surmy
sUiCny dyrektor ba~1!ku ii.wró<.:H
ii.wr6<.:H siQ
się listem
Hstem do 1
II1 dawna nie naleza.,
najeżą d:J najlepl)zych
najlepßzych
sprzedawcy
owc;c6w aby pmhvięcił,
sprzedawey owc;cow
posvvi~cH, zebran.e się
si~ od kwestii dtugów
dtugow międ;~ysoju::i
mi~d;~ysoju::i
pieni~dze na :rralw.p
pieniądze
zalw.p jalti~l akcH, kt6re
które mu
run przy R:d}~ Stany ZjeduQczone
ZjednQczone nie Ghciat,Y
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Fl'ancji aui franka z tego co '~N:i!ma by1a
byla
Zt~1g0o~.
Zł~1g0o~.
R6wniei
Również d:n.lgi list pozostał
pozostat bez sJ'owka
sł'ówka odpo sów
sow wojny swiatowej
światowej Opillja
Opinja
wiedzi, Dyrektor bankta
banku postanowił
postanowH zawiado- :::lcn a za.r.howanicm się
si~ swej anl'U~ZllIC~1I1
wiedzl"
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os.obiśc.ie leldWffi.
lel;;:koffi. yśllleg,~o
ysllleg,~o kUj,
kHi,. e:uta. lwów
I WO"" .. , reagowalabojkotem
reagowała bojkotem filmoW' a
, \l/ mins1;ec:zhu
zwolniło się
minstec:zhu angielskim zwolnilo
si~ czas dowied:d;;~ł
dowied:d;;~l Sl(;i-1 ze
że ten nie czytal
czytał list6w
Hst6w l"tóre
l"tore prxez
przez c~łv
c~tv sezon nie ukazywaly
ukazywały
rtiie;Ec e stróżakcści~hle!jo.
Posadę tę
str6zakcsci~lne!jo. PosadE2
t~ obieca z barJku;.> gdyz;"
gdyż;" jest nift[)isnrlenrlY.
nirt[)iśnrlenrlY. ,
.
I rnll"ysldch
rnlrysldch ekranach. P ofern
oŁem zaczęły
zacl~ty
'Pb[
T1b[ ed,!leu!u.. z na1bh2d.nlejs=~,YGh
na1bh2d.nlejs=~.YGh mie~zb;Ul.'CO.~W. 1
--.- t"omysl
Pomysł p,~in tylLo
tylko --··'1.awo{a1
--··'1.aWOła1 dyrektor j wac
wać dOl Fl'ancji
Francji wiadomosci
wiadomości o
0
ilq~o mj,l~i,eczka, lecz nies'h1\ty 6kazcdo
ökazcdo slEi!
się! i;e - ialde
iakie majątki
1Uai~tkim6g1by
mógłby zdobyc
zdobyć c:dowiek
człowiek nu III przc1.Stany Zjeanoczol1e
Zjednoczone re\4'izji
iestonn1eplsrr
iestonn1epiś!Tii lf.::nn-Y111
lf.::ml'ynl i nie moze
może pr:.wiąć
pr:.wi~c tyc4
tvc4 II patlsldm miejscu.
miejsc\.1. l~dyby posiadał
posiadai odpowiednie,
odpowiednie ,1 !lej,
ncj, godzą<:ej
godz~(:ej -bardzo
hardzo ostro w
Oho.W;kfto;b6w,
Oho.W;Ąfto;b6w, Cak:: miasteczko odniosio
odniosło się
si~ z
Z
wykm~.takenie,. lub ze
wykm~.tałcenie,.
że by choc
choć um;.;~ lI c'lytac
c'lytać i Il wych i rolnkzych
rofnkzych towarow
towarów frauI'
Wie.tki!11.
wie.tki!11. WSPókzllCJern,
WSPokzlHJern, . " cz.lovfiel.;;.,(.lf
cz.łovłiel.;;.,a f kfó.
kIb. r y...' pisać!
pisac!
nowa' taryfa stala
stała si~ fakt.em
fakt,ern
ndai
ndał Otrz:Y!11f~Ć
Otrz:Y!11f~C tak
tnk .pr.!?,·krJr)posack,
.pr.!?,·krJr)posadii;, 50 fUl:l.t.6w
f U l:l.t. ów
_.- Nie~ panie dyrektorze ._._0 usJys:u'Ił
usJys:u'l~ spo podjęła
pod.l~!a odpowiednie kroki, Zl111er
stdcr1. l'cc%nejpensii
sidcr1.
t'cc%nejpensii i ldóre~o
Idore~o spctkafo tak ~
Jł
k
bojkotu
boj
koŁu aut~mervka.ńskich
aut~mervka.nskich na
kojnq
odpowiedi
_
.
mojern
zowaniakal'telu
eluopejskich l"lrorululclIIlll
kojną
odpowiedź
_o.
Ci':
owie
na
mojem
mH.~J~
zowaniakal'tełu europejskich
ńr'rlllUlClIIlll
l::l.iei
l::l.ißi 1:
l: odziewane,
odiiewan€', i pl'zylf,re
pl'zylf.re rozczaro'tNar.li{~. P o"
0" .~
Selle któryby
kt6ryby umiał
umiat czytac
czytać i pisal.:,spędziłby
pisa\.:,sp~dzHby mochodowy.;;h." 'fakie
'f'akie i 1.0,
lo, ndy.. :n.'ska.
s{aliowiono
~d(ll!owiono \'tlięc
\'tli~c urządzić
Ui'z~dzlc zbiórkę
zbi6rk~ dla
dia bIeda~ I sell!
eate
całe swe zycie
życie na stanowisku stroza
stróża koeciel ..
ktJ f która
,I' 1 nego
ktjf
ktora przvniosła
przvnios~a 20 f. szt.
z pensją
pensjq 50 f. szt. rocznie!
cja
eja roz:brojenia
rozbrojenia na morZu
rnol'ZU W
w CgaSH3
Z tym
tYlll kapitalem
kapitałem ulrącony
ulrqcony kandydat za
Francja inala.da
znalazła sie;
się izolowaną
izolowan~ wobec t
bral się
braI
si~ do nowej kadell.'Y - sprzedawe-y
sprzedawey Q"
anglo"S8$kich
anglo"S8flłkich lY;Oearstw t wy~"ol.ala 1fzrOf
woeow. I chociaz
woeów.
chociaż nsldep"
nsldepH jego
jago sldada.i
składał się
si~ tyl
tył ..
niechęci
do Am~n·yki.
niecb~ci da

r

W()Jnle

l

t .

U-I

I

j

Il

nli tege

I

!

I'l'

I

N

J;Dild. Po chwili, wrodl
wrócii mówiąc;
mowi~c;
- B:>:6
B:>:ć moź~!
moi~! - odpart
odparł. - Ma pan za"', tektywo~i który
ktory ten pakiet
-- Tam niema niko~o.
muszę prowad:idć
szeń.
pewne l"<'iCjęt
l"aCj~t ale Ja rnuszc:;
prowad:idc interes szen.
~ Nie mialen1
miałen1 zgoła
zgo~a nadziei u byś
bys go pan wedle pewnych zasad. Nabywszy raz prz~kollla .
-...- 0
O Bl'abazomie ani. !\luchuf-:- l
tu mogl
mógł odnaleic!
odnaleźć! pO\~,7ied:liat Pan gdy wy nia ze
pO\~,7ied:liał
że ta dziewczyna .zapro~ad:d. ~nie c!o' dz~ał
dz~a{ .I:ro.~·ant,
.I:ro.~·ant. -:- Ten ło~rokr~dłm!ł~i;ł
lo~rokr~dJm!l~i;l
szli,
sz1i,
Czerwonego Kn;gu
Kręgu muslalem
mUSIałem J't
Ją WZlqC
WZląC ao
do blU ceJ
ce) m.z
m.ż dwa tySIące
tYSH~ce funtow ktore,
Kroczyli .'ku bl'łHnie
bnunie poprJ1.€Z
poprJ1,ez zielsko
zielsk.o a ZA
z&\ ,ra,
duren
dureń w olupie
nlupie interesy IVfarla .
kurzouam okienkiem mansardy ppatl':i'yl
kurzonem
at l':i'ył rla
- Pamiętaj
Pami~tlllj p:iQ
p:in co m6wif;!
mówię! - oB.wal
oB.wał się
si~
- C~y wie pan CQs
coś b1izsleg~h
nich cl{owiek
0 bladej
twa:rzy. Zarost jego Froyant machajt:\:c
człowiek o
machając mu p()d nosern
nosem paleem. - spytaf Yale stoja.
stojącc jU7. wdtz~laCi"
ą
swiadcfyt.:i:e
świadcfył.:i:e od ty~odniaf conajmniej.
conajtnniej. nie go Ta dziewczyna jest wsp6lnieżką
wsp6lniezk~ mordercow
morderców
- Tyle tylko ze·
że· byłszanta:yat
bylsz;anta:yati:l'
•
lit
Iit się
si~ tak it
iż :majbliisi
najbliisi przyjaciele nie poznaH
poznali.... . i ,ona to. w~aśnie
w~asnie bę~:zie
b~~:zie posłańcem,
podancem, ktory
który :laza_ Ale cos
coś moie
może Il,?niej
ą?niej znane,o? ~;~
bybanki~ra Brabązona,
Brab~zona,
blente piemądze!,.
plemqdze!,.
,
,
.
dat
dał detektyw eierpliwie.
cierpliwie. -- S~ąd
S~l.\d $ę
$~
, - Zaareszt~~e Jet
Ją W takIm.
takUD . raZIe
raue natyah, taj naprz 'Ided?
'kład?
.,.
X X I I
mlast! P roszę
mIasd
rosz~ byc pewnym f • paUle
panIe 'Froyant ie
że
yY
1 d'
d· sizFral'lCP'
si
z Fral'lCP'
Pos.tanlec
Posłaniec CzerwonegoKr~gu
choćb; je
. - Przyb)~ z. al~ zttóryw
nie stracę
strac~ Z oczu tych pieniędzy
pieni~dzy chocb;
zttoryltl .zrel~t~
,;..;.... Jestespan
Jesteś pan hlazen.
błaz.en. jdjota! Omylilern
Omyliłem wziql
wziął Czerwony
C:zerwony Kl'qg,
Krąg, Moja tu odpowiedziai.. wle~ o0 .tym czi°Bwl
czł°Bwl e {d'~ .... re pOQobno
pooob no si
, ,
1l '.
"
ł··
dcl , ' .
zns'1
znał mnIe
n1nle stary ear u......·
.' W
w
~ię,
że jesteś
~i~, sądząc,
s~dz~c, ze
jestes pan dzielnym detektyw nOsc
a Ws.zaK2.e ra .. uH:lc
Uląc pana
o
0
smlerClf na
l~
ł~
. gnmtowellll
wem:
wern:
zemstę tych ludzi,
z~ mAylctw~,
Mhie był
siebie samego ściągam
scjl:igamzemst~
mAYlctw~, ~:r~eoomlotki. !VJhie
byl 011
oll %
Mr. Froyant dyszal
Mt".
dysza{ P&sj<Jj,
P&sją patrząc
patrz~cna
na sto
- Dosltonale, doskonale! - przyznał
przyznal zy
ży mu.
,~m~J1el,;Jz!
,~m~J1el,;Jzł
11'
p aa'Ate
'Al ett zysk znac~pY
znac~py
iy
ły banknotów
banknot6w le:lqcych
le:iących na hiudtu.
biudtu.
wo. - 'I'ak ~,łaśnie
traktować sprawę.
kapitałeil'l.
~,lasnie trzeba traktowac
spraw~. becz~y 1 • .js~ągt1ą
.jS~4gt1~ e~ 11 oim kapitalen'!.
. ,P?e2'.uc]~~:i~ takie mnóstwo
mno,stwo ,drobnych \Vidzę
że ),estes
),esŁeś ~an mądrzejszy,
niż przypu.' roto,,:' ]akl~ ;ZYOlĄ
.
takim tatie,
\Vidz~ ze
m~drzej$zy. niz
;ZYOl~ m . .takim
[J1t:rllę07y
Pl'Hll~07Y ZO:,iC:l'.'ie
ZO:.iC:l'.'ie rnu
um zabrane. :eprawiaJo mu
rnu szcz;n,lt'm,
szcz;n,łt'm, i'"i"" ostItipul
ostępU] pan tedy wedle swego u- ,
1l eleusmlec~nął
eleusmlec~nql słę
Sl~ ..•. "V! .n~ebac~Yc
b.oi nieZn('SDll
bój
nie:zn('śDll 5 '{He ro6gl
mógł oderwac
oderwać od nicb znania.
obr... ydliwy skąpiec
p
sk~piec spokojnl(:: P
'!)C-Jtl1,
P ogkskał
ogkska~ milosnie
miłośnie bc:m.knoty,
b,m.knoty, wetknql
wetknął je ' lowi
łowi tę
t~ drobną
drobn~ stratę·
strat~.
,
V~.n·ick Yfll~ nie
Vł:.n·ick
nic .corai,a!
.coraŻał $!~ o
0
byle 1:.0
1;:,0
do ogromnej koperty
koperly i oddal
oddał z nler.h<::cil\
nler.hęcią. de""iQSIIiIl..~"'--~
się
si~ i

f··

I

I

•

•
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Nr.
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KALE'nN"'DARZYK
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J

Sobota 30 siel'IJm'J.ia - Rczy
Rćży zZ Linl.
LiDl.
TEATRY
TE.ti'TRY

VVezwan"ie $·toWt1rzyszen
$·towtJrzyszeń do swych ezlanköw
ezłanków

!eatr
!łotr Miejskh - 'Gole~.
.' ,
Teatr
Te~dr popularllY:
populalllY: - Nleczyn:ny
Nleczynny z powodu le
tJu•
monfJu

WEZWANIE DO REZERWISTÓW
REZERWIST6w
r bronić
bronic będziemy
bc;!dziemy do
da ostatniej kropli 2; żyf~
zyf~
I BYtYCH
BYL.YCH VVOJSKO\'l{/YCH.
l\1y podoficerowie rezerwy jesteśmy
jestesmy zawsze,
'.
gotowi do obrony grank
granic Pailshwa i z calq
całą
. .... .
Za!zqd,
Za!ząd, Grodzk~ Sto-warzyszema Rezer- I stanowezosci
stanowczością
si~ ostatnim
q przeciwstawimy się
WlS,toW
wIs,Łow :i byłY,ch,
bylY,ch, WOJsko\yych. wzy'V~a . w~zy- bezczelnym wystClpienio111
wysfąpienio111 germaflskiego mini~
S~klCh ~ez~rwlstow na ~hlOrk?;.w dtHU
dXHU 31 ~l€~P
str~" a godzC:lceg?
godząceg? w Po~sl.;:ie
Po~skie .'';ol)]OrZe \'hc~c
nla .g?dz
,g?dz .... 2. na, Plac, \Volnos~l celem,
celeoo, WZIęCIa
WZl~CIa zadokumentowac przywH~z;am,e
prZYWH~z;am,e do MaCIerzy
Maclerzy
UdZ1aiU W
UdZ1aiU
w wleI,kun
wlel.kllTI wIe.ell
wIe.cu manIfestaCyjnym
manIfestacyjnym dla
dIa przybądźcie
przybqdicie hlk
hlk zrzeszeni, jak i nie zrzeszenI
zrzeszen
zaprot~stQw, ama pr~ec~wko xa?orczym zaku- na apel
apeI do lokalu wtasnego
własnego O!{ólnego
O!{olnego Z:wiqz
Z:wiąz
so~n ~hemcow naZlE!1111e
naZlell11e polskIe..
polskle..
I{u PoaoHcerów
PocloHcer6w Re~erwy R. P. Al. Kosdusz
Kośdusz . .
ki Nt" 53 1 o0 godz. 11·ej
II-ej skqd
skąd nastąpi
n.ast~pi wymarsz
B.ACZNOSC
B.ACZNOŚĆ PODOFICEROWJE REZERWY! na Plac Wolnosci.
Wolności.
'
DO DROBNYCH
DROBNYGH KUPCQ\V.
KUPCÓ\V.
W dniu 31 sierpnia r. b. odbędzie
odb~(hie się
si~
Zarz;ld
Zarząd StoWB.l:'zyszenia Drobnych Kup ..
\VieU{a Manifestacja przeciw prowokacji Pru'
\Vielka
skiei1 zmierzajqcej
zmierzającej ku gwakeniu
gwałceniu Traktatów
Traktat6w ców
c6w i Przemyslowc6w
Przemysłowców P olsldch
olskich 'iN Lodzi
Łodzi wzy
Wersalsldch, nurzaniu
nu:rzsnlu się
si~ w luwi ludzkiej i wa swych członków
ez~onk6w do
jaknajIiczniejszego
jaknajliczniejszego
zaklocania
zakłócania spoko;u swiata.
świata.
wzi~cia udzia.lnw
wzięcia
udzia-łnw wiecu manifestacyjnym ce..
Od,'itvieczne ziemie polskie,
Od·'itvieczne
poIskie, nalezqce
należące do
lern
lem
zaprotestowania
przeciwko zakusom nie ..
Rzeczypospolitej Polskiej,
Pclskiej, PorrlOrze-,~ i kurytarz I
mieckini
na
ua
zieruie
poIskie.
polskie.
gdanski
gdański chcą
chca~ oderwac
oderwać dla
dIa stehie.
siebie. Ziemie te i
w ywalczane krwią
krwi~ naS1.q
IlaS1.ą i naszych kolegów
koleg6w

Ucieczka 10

cki Teatr
Teat:r Popularny:
wiQzni6w
więźniów z Pawiaka

•

llarmon]a: Galerja Sztuki:
Szfuki: -

\Vysünva
\Vysta\va

Koncel't pOp'ularny,
Koncert
pop'ulal'ny' orkiestry

r

t

symfonicznej,
symfonicznej'
WIDOWISKA KINEMATOGRAFICZNE

Madalne Recamier

1,'ilILPUJlIU;* -

_ Gdy iona
żona wraca

: - I{ochankowie.
H·
II· Zlota
Złota
: - 1.
L Niebieska myszka,
ferma.
"~""··--="·l: - Kobieta i zywiol
żywioł
Ludowy: - Branka Donzuana
Donżuana
Killo: - Ciebie tylko koehalem
Kifio:
kochałem
nalnj~tnosci
-'- Gra nalniętności

Ludzie bez pr'awa slych·
słych· Ja jestem dzievvczyną
dzievvczyn~ -

1l"!lt'tlIur'U1l"!lt'tlIuT'U- _

dIa doro
dla
dla
dIa mlo
rolo

dzieiy.
dzieży.

: - Piesn
Pieśń zywiolow
żywiołów
...... Poświęcenie
Poswi~cenie kobiety
: - 1. Nanon. II·
H· Potrójne
Potrojnc malZefistwo
małżefistwo
: - Grzec:h kus.ii
kusi
Kobieta w płomi.eniach
plomi.eniach
- Śpiewający
Spiewaj~cy błazen
blazen
: - Pst.· Pst .. Ostroznie
Ostrożnie ~rewja
- Usmiech
Uśmiech 10su
losu
Poswi
Poświ ęcenie
~cenie kobiety
Si6dme
Siódme przykazanie

"'''łi8Jm
\Jll.ru.
"p

Na temze
temże posiedzeniu Magistratu posta
bytem pod przevvodnictwenl wiceprezydenta
vVieliflskiego poslanovviono zabrukowac
dr· "Vieliilskiego
zabrukować
jezdl1ie
jezdnie na ul. \Vl':Zesniel1skü:\j
\Vl':Ześnietlskh:\j i
lVfalachow
lVfałachow

nia chodnik6'w
chodnikÓ'w na 'ut
'ul. PiOI.kowskiej.
Zaznaczyc
Zaznaczyć nalezy,
należy, iz
iż zly
zły stan chodników
chodnik6w
na ul. Piotrlcovv'skiej
Piotrküv\lskiej spowoaowauy
spowodowany .lest
jest przez
l'oboty
roboty pl'zyłą,ezeniowe
pl'zyl~(jzeniowe przyległych
przyleglych domów
dom6w
do miejskiej sieci kanaIizac"
kanaIizac·, a . wlasciciele
właściciele
tych domów
dom6w pomimo zolJowiq.zania
zohowiązania się,
si~, iz
iż dQ
napra\vy choclnikó"v
choclnik6\v w pasach przy
konaj~ napra'wy
lq,czenio\vych
łączenio'wych obowi~,z;kowi tenlU nie uczy
obowię,,z;kowi
nili zadosc·
zadość·

skiego~

k
- - - Zabrukowanie 1.11.
ul. lVIUJlacho'vvsldego
IVIUJlacho'vvsldego odby
wa sifJ
się ponad prograul robót
rob6t brukarskich na
biezq.cy,
- -rok bieżącyNa tenlze
tenlże posiedzeniu Magistratu psota
n'Owiono przystąpić
przyst~pic niez\vlocznie
niez'włocznie do w~kona,

ce
,

~ ~ę
II

ot!)

,

Stawil
Stawkl k{ munalnego dodatl\:u
patentow akcyzowych
akeyzowych
do patentów
N~ ostatniem
osŁaŁniem posied.zeniu
posiedzeniu Magistratu po-

'll"l(y","'-A.",WIOno ush::lic
'll"'''",'''-A.",WIOno
ush::lić oa
na rok 1931 stawki dodat
komunalnego da
do opIat
opłat państwowych
panstwowych od
nc,
nE'> wYlób
wYlob i sprzedaz
sprzedaż trunków,
trunk6w, papow

na neez Kagy lVIiejskiej
IVIiejskiej na mocy
wy z dnia 11 lierpnia 1923 r. o0

r.:.7,a~;o'W'p'lm'
r.:.7,a~;o'W'p'lrń'

uregulowaniu

finansow
finansów

miej-

~ dotychczasowej WYflOk9Sd
wYflok..,śd t. j.
1) 15 proc. oplatypanstwQwej
opIaty państwowej od ,paten

j

r

wyrób trunkow,
wyröb
pfzetworow
przetworów I
wódezanych
w6d e zanych i spirytusowych.
spiryt'usowych.
2) 150 proc. oplaty
opłaty panstwowej
państwowej od
ocl pow
pO· r
d~tku na sprzedai
sprzedaż trunków,
trunk6w g przetwo-I
row wódczanych
w6dczanych i spirytusowych
tu na

I

;\ ü\Ve
O\Ve

d()
Osob~6te
dü ody osobßste

Na mocy zan:ądzenia
zaf'ii:~dzenia Mhlistra Spraw
w.tr~nych wszystkie urzędy
urz~dy staroscinskie
starościńskie
la}~c/ie paszporty
paSZpofty zagraniczne
xagraniczne otrzymaly
otrzymały
t anu
arm pa~stwowej nowe ''książeczki
''k91~zeczki pa"

I

'w
'W wynikuprz{';;PJrowa.dzvny~h
publicz~lych przet~:rgów
przet~:rg6w powtó.r.lł.yć
powto.ri.yc roboty
budowlane wykoi.rczeniowe ostatnich s:r:eś~iu
s:r:es~iu
domow trzeciego blok.u w Miejskiej Kolonji
dom6w
Mies3lk.aniov,yei
Mies3lk.aniov'yei na Polesiu Konstaniynowskiem
firmie
Hrmie L
L TyBer
TyHer w .tod:,d,
Łod:,d, jako najt.a:6.szej,
najt.ańszej, roboty kanali~acyjno wodoci"gowe
wodociągowe
W ty!nż~
ty!nz~
stano"iVli':iono stano"iVli'iono

łl

o pań
paslIpol't i god
gOdlO
pan

r
~·YSlide
K~l!'l'!
I'
. , __11 '• I
~.yslide
K~lą~
"
l O~
'
,
'" "t.ZCCZl;:l
.ZCCZl;:l uyrawnH1JIll:
uyrawOH1Ją
co
eO WIe o~

,granicy.
,g:rranicy. W paszpor..
jednorazowy
jedncrazowy przejazd
przejuzd
~I~~le pieczątk~
ęl~~le
piecZcttk~ na str. 7 l!jednora-

r~
"'u'

lli'!\
lli'!)

P()Zos\:a,wiono k.ilb:HHll~de
P()Zos\:a.wiono
k.iÜ:aIHll~de
SGi. meco większe
wi~kGze
%.Y';~Qn)'c:h.
-

Do za.wa:rcia ipodpislI.llia
ipodpisłl.llia nmów
nm6w lt pO"
'Wyiszemi
wyiszemi firmami 'i~,r imieniu J.viagistrahl.
Niagistraht upo
wa2:tliOilO
WieUń.skie*
wa2:tliCH10 pp. 'wicepl'ezyden~a dr. WieUn.skie*
go i law-nik:a R. Izdebskiego.
w t.lI;)d:!J;n
ŁII;) d:!J; n p. inz.
inź. Zyij'munta
ZYij'munta Ssostaka. Po przeprzC'
prowllldz~miu odpowiednich studjów
studj6w p. nac:ze.l
nik. Szostak ma zlozyc
złożyć projekt :Ji';s;a.tosowanla
:Ji';8:itosowanła
beIgijskich metod pracy w rohlict\j/ie
belgijskich
roh:lict\j/ie VI roI
rol ...

W1Z
wiz

ptacy ,
Celem
Celern %apoznania si?
się z metodami pracy,
ft,ln:ctwa Belgji, lVL~n. .Roln.
ft,lnictwa
,Roln. delfgow.!o
delfgow.ło na
wystawę
wystaw~ jubldeu:5~~o\."l3:, do

I

stro"
od do 1l j'il.ko
.

v

szym.
azym.

a

i!."? ~~:rzCk1'0CzenRu
~~:rZCk1'0CzenRu
ll'bW:ll~,nych
Il'bw:ll~,nych

blt)ku - firmie Br, G~isler Okol.=>kl
Okol.=>kł i Patsche
Pa.tsche
W VQ arszawie oram; roboty
eleI~trot:e~hniczne
w
filfillie Leon "1y11e1'
Ty11el' wLodzi
wŁadzi rownie:inajtan
równie:inajtań

1.f.

I,

C"

• j

•

w
Ul'z~dziG
Urzędzie
see.
SCG.
kon ferencja z udzialcrn przedsta wicieIi mi)
nisterstw spra\v zagr,)
zagT., s.p:nnv \VC'Wl1' przelny !
slu
\vpl'owadzenia \v Pol l,
słu i handlu w spra\'vie "vpl'owadzenia
see mi(lclzynaroclolvego
sce
mięclzynaroclolvego ukladu
układu o
0
kartach 1l
dIa elnigrantovv.
. I
tranzytow'ych dla
elnigrantó"v.
Uklad
Układ ten zostal
został przyj ęty
~ty \v
\V 1'.
r. ub· na n11ę
n11~
konferencjl \v (renewie.
(:;'enewie. Kar
dzynarod()\vej konferencji
ty tranzytowe zastQPuj:-} ernigl'antolu \vizy.

n wdY
\'\IdY l'lI,kowane
n~,kowane SE\:,
są, wD'łębnie
wD'l~bnie ztotym
złotym ko
l:l
i. 0'
o'
l:ł
~
c"
Wzg
wzg ę(
~(cm
cm tl'eia.:i
Łl'eśt:i nowe paszporty
ą
lI .
~ ,1ję
_1j~ od da·
da'
1l
d ewszYl~tCH~Il1
'.I
'.1,''
I
• \\'ł1yC!r:~
\\'!1yeü prze ewszyl~tcH~Il1
ten1

•
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i'Vll91g1:;,;ratu
fVll91g1:;,;ratu oe
n.o

,v
,V dniu ;2,6 bm. odbyla
odbyła się
si~

m

1

. l' •

pCHue
posue c :r.erJ.lU

Wprowadzellie ka:d
Wprowadzenie
ka:!'ł ·tranzytowych
·trallzytewych

I,

'd
,.U€!e. na:~wa
'cl ,·Qee.

.

ostatm~m

Bez

owe. ktore $,\
5H\ wydawane
od krótkiego
kr6tkiego
asoborn
osobom
'" . 1'"
.
N
N
I . WYJez(
ZClJlq,cyrn
zającyrn zagran1.C,:,:.
.OWe kS Hl,'iec2i:ld paszportowe :r0zn
:różnią
si~
i f! się
le'l~d ponrz:ednio wystawianych. Przem
Prze
S~.~le.m n.aZwa dowód
dowod osobisty :zosta,fa
s~.~le.m
:została
ap'll l '
!e
Ic',,-Slą
.
cl .. k zastqp;ona
d"
zastąp;ol1.a naz:w<;t
naz:wą paszport, ' '",SICj,
sk~~. o~al1e s~ \:i;8tetycznemi Qzci()nk~~i
. ~ł.Hn
~l.Hn pap1era:e,
papierze, kr.;;rHowegc.
kr.;;r.nowegc, odcle.,.
adele.,.
r
p awlone SP.J..
są w gran~'to'i\;e płótno
pl6tno pr:!yPl":!Y111i\ ('1.I"
111l
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Sobot.a 30 sie12pnia 1930 Ioku
roku

,

PRA\VO 1l S~D

ronlka
pOl'lcyjna
ronlkl POl'ltylna
i) \,\;'
\,\;'nn sanlobo ;:··!t~0va

Cz

lrobiet

leone)
lenne)

't.
'la.

u
II ysto
ysło ym'l

l:'.!
I:'.!

W dniu

wczorajszym pogotowie miej
skie wezwane 'bylo
'było do dwóch
dw6ch wypadków
wypadkow za
mach(rw
sall1ob6j czych popełnionych
popelnionych prez ko
machćrw sall10bój
biety. 24 letnia llenryka
lłenryka Slaboszewska,
Słaboszewska,
za.
mieszkała przy ul .Nowaka 17, wskutek bra ~
W dniu wczorajszym s1:2-il
sąil pracy w Lodzi
Łodzi
mieszkala
lal
laI pracy i wyniklymi
wynikłymi na tein tle nieporozL~: pod przewodnictwem
przewodnlctwem S(2dziego
sędziego Za\vadzkiego I
rnieil
rniell z rodzin~1 popełniła
popelnila zarnaeh saluobóJ
saluob6J i rozvvazal
rozvvażał nietylko charakterystY'::ZIlQ,
charakterysty·::zną spra\vQ
spra\vę
y
ezy przez napicie
napicic sit;}
się \.viększ~.l
\.viQksz~.l dO~y j.o(:yn w tt: W fabryce wody sodo\vej nal'3ż~}~ej
nal'3z~}~ej do fir111Y
bramie dOlUU przy ul1ey WolczanslneJ <tJ .
Goldfl'eind i Kinas, pracował
pl'acowal w charakterze
,
J<;>.ki
Jęki desp(I!'atki l1s1yszal dozorca domu, , inkasenta
inkaseuta i jedno,_'zcśnie
jedno,_'zcsnie eksp(;d.:pntaLcopol 1
kUn'y wczwal
który
wezwał pogotowie ratunkoWl:'
ratunkowl:- Lekarz : Szuh z pensją
pensjQ, tygodniO"\vę.
tygodniO"\v~, 60
öO Z{
zł
\Ve WSP1J
WSPl,)
1)0 przepl'lll{aniu
żołądka prze : ffinianej fabrYCB praco\vał
przepl'lü::aniu sarnobójczyni
sarnoböjczyni zolq.dka
praco\val od skrpnia 192H 1'.
wiözl
wi{)zł ją
j~ do szpitala \V Radogoszczu,
do 9 maja 1930 r.; przyczetll przez caly
cały czas
Dt'ugi 'wypadek
\vypadek luial
lulał luieis ce p.rz y uli~y . zwracal
zwracał sit2
się on do wlascicieli
właścicieli firmy,
fh'my, skarzQ,c
skarżąc
Narl1t oVlicza 3, gdzie we wlasn{nn
własn{nn mIeszkanIu
mleszkanlu ~ się
si~ na nü::porz1:2-dki
ni-::::porządki a na\vet brudy w fabryce
fabrycc
targnęła
się na zycie
życie 28 letn'ia Regina Golcer t wyjaśniając
iż w takich niehlgjenicznych ,va
tal'gn~la siQ
wyjasniaj~c iz
pr2;ez wypicie większej
przez
wi~kszej dozy jodyny.
Irunkach
trunkach nie mozna
można pracować
pracowac norn1alnie.
nor111aInie. lVIa
Lekarz pogotowia
ratunkowego,
po ~ jąc
j~c już
juz dose
dość utyskiwall wspolnnianego ~raco
przepłl.llcaniu
przepll.llcaniu jej zolQ-dka,
żołądka, pozostawił
pozostawU ją
jQ. na
miejscu
na
życzenie
rodziny.,
mieljscu
zyczenie rodziny ..
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VROK
SĄDU PR ~i\CY
YROK SI\DU

:
lł
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SKIl~YNKA DO LISTóW,.
SKIł~YNKA
LISToW,.

I

~jjeoswietlona
~jjeoświetłona

i

G 'E tŁ D

dzy gminnej, policyjne1j lub s\vej zwierzchno !
sei
ści sruzbqv;rej,
służbqv;rej, ze
że nie
ni.e posiadają
posiadaj~ srodk6w
środków na I
prowadze:nia spravvy. Zaswiadczellie
Zaświadczenie winno
za'wierać dokladne
dokładne dane o0 majq.tku,
majątku, docho!
za'wierac
dach i położeniu
polozeniu l.'odzinnem petenta. Te prze
pisy dotycz.f.l,
dotycz.ą sa.. dówosrólnych.
dowosrolnych. Sad l)o·,vl'atoW'I:i'
I)O·'Vl'atoW'l:i'
jednak jest pod względem
wzgl~dem mniej skrępow~
skrQPow~.1
ny i moze
może przyznawać
przyznawac ~,pra'wo nbogich" i bez
takich zaswiadczeil.
zaświadczeil.
0
o
Ulnozliwienie
Ulnożliwienie prowadzenia
prowadzenja proresöv\'
proresóv\' \V dzi
cIzi
'.
l
ł'
'
SIejszyc
z\vłasztzD. tym, któ
SIeJSZYc 1l clężkieh
cl~zkieh czasach t z\vlasztzD.
ktö
r~y sę.
duże dla
s~ zrujnowani
zrujl1!owuni przez '\vojnę,
,vojn~, ma duie
dIa
11lch
luch znaczenie·
znaczcnie· Gdyby nie takie zwolnienie
od opIat
opłat sądowych,
s~dowych, osoby wiezaluozne
wiezaluożne nie mo
rno
I ~'łyby,
obronić .swoich . naj słusznie]'
~'lyby, nieraz·.
nieraz '. obronic
slusznit:~J'
d t
,I,l szych
dzic.
dzić, praw, prze ymi, 0-0 ehe!>
che!> ich skrzyw
U
u

' -

V. --I
F. Nowak.

Warszawa 29-go sic!
sie! rpnia
Ziedno~zonych 8189
Dewizy~ Belgja 124.56 Bialogród
Bialogr6d 15,82
Bukareszt 5;31 i pół
pol Holandja 359,09 Londyn
o wy 'lork
,43 t 39'N
39 'Nowy
-Jork 9.902 Nowy Jork.
Jörk. (kahal)
(kahel)
. 8,912 Gdailsk
Gdańsk 173 54 Paryz
Paryż 35,06 Praga 26.44
~htwaJ.carja
holm 239,68 Wlochy
Włochy
~htwaJ.earja 173,27 Stok
Stokholm
.

Waluty: Dolar Sta,n.

ZEZ

Obroty .dewizami nieco

_R_A_D_~~
SOBOTA
SOBOTA,f dn. 30, VIII, 1930 r.

1210 Muzyka
Muzykazz płyt
plyt gramofonowych .
13' 00 Komunikat meteorolo~iczny. Po komu.
k
1l
.s
acie da szy cif:\g
ciąg
muz. oramof
15.15 Komunikat
ni,
ade
KO!!lunikat gospodarczy.s
gospodarczy öramof·
16.20 M
M 1l
'I'ł
f
17.35
uZy.<a z pyt
uzy.<a
p yt gramo onawych
onowych

1

49.69 . '

I

VV
Vif związku
zwi~zku z żądaniem
z~daniem przyznania,
.s~dnloie osoby niezamozne
Bądnloże
niezamożne zwolnic
zwolnić od !
zapadło orzeczenie
orzeczel1ie s~du
opIat
opłat sądowych,
s~dowych, IJl'zytem ci, co zabiegają
zabiegaj~ o
0 I \va uhogich" zapucUo
to, winni zlozyc
złożyć zaswiadczenie
zaświadczenie wlaschveJ'
właśchveJ' \vla : wyzszego.
wyższego. (Nr.
(NI'. I c· 7:::30).

ta
ja od lat 50 ulica na calej
całej swej

a

III
111

KO U MOZE Bye
8ye PRZYZNANE

uliea

Dziwnem: się
Dziwnem
si~ wydaje aby w t.odzi
Łodzi istnia
CUugosci
długości z
abu
obu stron TI1Geno
Ul0cno zamieszkala.
zamieszkała. a dotąd
dot~d jesz
<tze
<t:z.e nie oSwietlona.
oświetlona. Niestety taka ulica jest
w dzielnicy
dzielniey bałuckiej
baluckiej i nosi pi~kną
phcknEl nazwę
nazw~ ul.
uL
WaweIskiej.
Wawelskiej.
Mimo ze
że wok6!
wokół niej nowopowstal
nowopowstałee ulice
są
oświetlone i uporządkowane
s~ już
juz dawno oswietlone
uporz~dkowane i
to nawet w miejscach
miejicach bard:o maio
mało zaludnio
'jak. u1.
ul. Kielma od Tokarzewskiego w st;onE(
sŁ;onę
sierodncal
sierocińca)
o0 ulicy Wawelskiej
WaweIskiej zapomnlano.
za.pomnlano.
.
C%yi nie wskazanem byłoby
byloby aby nasz
Magistrat zaitetesowal
zaitetesował się
tą. ulicą
si~ tfl,
ulic~ i jej miesz
kancami
kańcami którzy
ktbrzy to :::wlaszcza
:::właszcza w wiec.zorowej
porze - często
c:z:~sto ~ą
~a.: narazani
narażani na niebezpieezen
niebezpieezeń
stwolltraty
Itwolltraty :i.ycia
ż.ycia i mienia. ze strony szumo
wiń bałuckicb
wiri
baluckicb chętnie
ch~tnie posługując,ch
posluguj<\c,ch się
si~ n0
żem lub lornern
łomem
zero
Podohnow planach'
planac:h' miejskich ulica ta
02:naezon~ jest
oznaczoną
jast jako' oswietlona
oświetlona na calej
całej dlu
dłu
gości.
go5ci.

wnika, wlasciciele
właściciele ~ym·ówili
~ym·6wili mu pracę
prac~
'!lprzedzena, polecaJą,c
polecaJq,C już.
juz. następn'ego
nast~pn'ego
nie przyjść
przyjsc do pracypracy· Ze wzgl~dlJ
względu -na
"na
finna
fil'Ina ücl1nöwila
ocl1nówiła miu wyplacellia
wypłacenia
wiek odszkodow'ania, Szuh skierowal
skierował
da SQ.chl
do
Są.chl pl'aey, dOlnagaj~lc się
si~ UClSiZKOIQOW
UUSiZKOIQOW
z1.
zł. 720 z ty Ltll'u
Luł'u 3 rniesiQcznego
uwazaj
uważaj ~1csię
~1csiQ
pracownikiem
Sq,d
Sąd jednakże
jednakze stanQ,l
stanął na innym
gdyż po przesluchaniu swiadk6w
świadków
gclyz
na rzecz p. SZluha 120 z1.
zł. z
Z tytulu
tytułu 2
nio\~vego wyn1ówienia
wynl0wienia zaliczając
zaliczaj~c tern
tem
powoda do pracowników
pracQwnik6w fizycznych~

(BI

.

wi~ksze tenden
większe

Pcw6d zlozyl
Powód
złożył zasvviadczenie
zaś\viadczenie
ktÖl'en1
nie
uczyniono
zRdosc
któren1
z'a-dość
tk!utej notatki
wyłuszczqnym .na POCZ1:2początk!utej
wyluszczqnym
hec
bee tego pragnął,
pragn~l, aby po odmownej
s~du okręgovveog
sądu
okr~gbvveog sq,d
sąd apelacyjny,
1
,üraki, badając,
,oraki,
badajq.c, ,vskazanych
'''''skazanych
świudkÓv;r.
swiadko\\'.
S~,d najwyzszy\vyjasnU,zesl:J;dy.
Sę.d
najwyższy\vyjaśnił,źesądY.
w Post91:JO\Vanh.1
Post9I>O\vanhl o
0 przyznanie
gieh"nie sprawdzają
sprawdzaj~ dowod6w,
dowodów,
nych im przez stronę,
opierają
stron~, lecz opierajQ,
łącznie
'treści zaswiadczefi,
zaświadczeń,
l~cznie l)a
l)a trcsci
przez
odpowiednią.
władzę· Uznając,
pl'zez cdpowiedni
Uznaj~c,
Q• wladzf}'
nie przesłuchania
przesluchania swiadk6w
świadków hylo
było
sq.d
sąd najwy,Zszy
najwyższy kasację
kasacj~ powoda,
'IV
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I 10.15
I

I
I

11.58

j

p ogadanka dla
15.30 P
p. Karczewska

•

15.50
16.20
16·50
17,10

I

Nabożeńs'i:wo
Nabozens'i:wo z Katedry
Katedrv pP
Sygnal
Sygnał czasu'.
czasü Hejna!
Hejnał z .
kiej i koncert z płyt
plyt C>1":.l'mOI:(ll1Q1
cir:.l'mOI:(lllQ1

Muzyka

Muzyka
.,~~rzynka I?o~ztowal.9 korespondencję
korespondencj~
Muzyka .
" . . 'ni E.Eblezące
bleZqCe omOWi
omOWl dr.
clr. M. Stępowski
St~powski
pryw~nyc
8.8915 fU
ru e :z ot
otyY 4,
4 ru e
18.00 Transmisja z Krakowa (Teatr w losI'e)
losl'e)
"Jak powstają
powstajq banknoty - l
srebrny
5rebrny 1.80 100 kopiejek wbilonie srebrnym
B D b
...
rębski
r~bski
0.80 Eili.nram e.:J;.'n;tego
e.:J;.'{qi;tego zlota
złota 5,9244 W
Wobrotach
obrotach 19,20 Plyty
" 'tą rowskiego h) Koncert.
I
rerlreJ~en1ta~Y'l~~~1
Płyty gramofonowe
17.25 Koncert orkiestry rerlreJ~en1ta~y'l~~~1
mi~dzybankowych Berlin 212.80
międzybankowych
1930 FeIjeton
Feljeton p. t, "Wycieczka do Asyiu"
Asyżu"
licH Panstwowej
lieH
Państwowej p
dYl"
Papiery proentowe: 4 proc.
pröc. poi
poz inwe
wygt
wygi. p. Cezary Jellenta
Rozmaitości - Występ
Wyst~p '(I
18 1f 45 Rozmaitosci
stycyjna 113,00 5 proc.
pro e. vanstw,
vaństw, poż,
poz, premjo" 1945 Centralne
CentraIne Tow. OrnanizacJ'i i K6lek
Kółek RoI.
Rol. 10.05 Wiadomosci
Wiadomości pożyteczne
poiyteczne 1
dolarowa61,50
poz. konw, 55.50
1l
.s
wa dolarowa
61,50 . 5 proc. poż.
..
dcl
łl
oS
Plyty
Płyty gramofonowe
19.25
pöz. kolejowa 103,50
103's0 (w proc). 2000
cZ1onh:6w
rolnik6w
,10 proc. poż.
o0 swyc.
SWYc. 1l cz
onh:ów i of!6lu
ogółu rolników
0
O
Frasowy
Dziennik
Radjowy
2000 Kwadram~
Kwadran~ literacki .'
K
B proe.
proc. L. Z~ Banku
Bariku Gosp. . l'ajowe~o 94,0
20:15 Koncert wiec.zorny~ popularny z Doliny I 20.15 Koncert muzyki polskieJ· '. IfIł
(d. 161 168), 8 prcc. oblig, Banku Gosp. Kraj,
Szwajcarskiej w wyk. Filh. Warsz.
HKsi~iyc i lu dZl'
22.00 F eljeton: "Księżyc
94.00 (:d.
(zł. 16168) 7 proc. L. Z. Banku Gosp. 2
ł(
~(
k
med. J. Szpakowska
proe. oblig
obHg Banku
2.15.1. omuni aty:meteorologicznYf
2.15
aŁy:meteorologicznYf policyjny I
Kraj. 83,25. (w proc.), 7 proc.
Muzvka taneczna z OazY
Oazy
23.00 Muzyka
GosP, Kraj. 83,25 (w proc) 8 proc. L. Z. Ban 23.00 SM·
portoIWY
porto1wy
L Z
lUZY {a taneczna i salonowa z dancin
lUZy
1l . 94 0
O ( Ił 1616") 7
kU
u R onego
0 nego
,0 z
'j.
proc.,.
~u i restauracji ,.PolonJ'a-Palace".
Banku Rolnego 83.25 (w proe,)
Ban.ku
proc,) 4 1/ 2 proc.
5
•

eja maiejednoHta Dolar gotówkowy
gotowkowy w obrotach
h
b '1l tł
63 1/
b 1l

I

I

I
I

SM·

~'.M-G-I'·'łD'~M··n!-;a·,.?·MJ.=7·llą.e.M·'~_~S~I'~D~·1·m·,I-~--·n-S··l-;A.-·-A~~P~R:U~~~!~
~'.M-G-I'·'Iß'~M··n!-;a·,.?·MJ.=7·llg·e.M·'~_~S~I'~D~·1·m·,I-~--·n-S··l-;A.-·-A~~P~R:U~~~!~
bU':OW]lIne Banku },.rai.
bU':ow]lIne
h.raj. 93.00 (w proc.) Sploe
S plac
L. Z. Kielc
Kiele 67.00 10 pro" L. Z. Radomia
82.00 Akcje: Bank Polsk 16ß,50
16ł3,50 5Ha
Siła i Swiatlo
Swiatło
73,00 Chodorów
Chodorow 12700 Wars,;, 10w
low fabr.
labr.
coliru 34,75 Modrzejów
Modrzejow 9,00 Norbiin 40.00

&b~rbu.ch

122,00 -

123 00
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Po przybyciu
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nych opakowaniaah C/:lseckiego
Cąseckiego tt znanych
od lai
lat 30. P1"zy
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przeszlo
200 nliJjonów
nliJjonow dolarow"
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~~g!Odz.il p • .I-:!cimri ~, iro'ehaSi'~r2:ęd,ni
irO'ehaSi'~r2:~d,ni ,synek za,
za. ,~zął
,~z~l się
si~ bawić.
bawic.

Il
.'

łopatką
lopatkil

R

i

,sP, osób
os6b .,
"
duly
dvlY pOddrzew~ml.

VI!
VIf

ej
eJ kol~l podZlemneJ
podZIemnej za. to, ze
xe po- ny, gdy% kopa!
kopal głębokie
gl~bokle
~wkln,,~~ ds;len,
ds;leń, w tygodniu swojemu ms'"
ma'" I '
Nagle uwagę
uwag~ czyta:jącegoojca
czyta:j~cegoojca zwreeił~",
zwreeil~",
yn OWI.
OW1.
' I krzyk malca:
mal ca:
laIb:ał .mianowicie
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codziennieodgodz.
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