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zwołana będzie

sesja sejmu?

w gmachu sejmowym. -- Projekty i projekciki. -- Ozi!
narada u marszałka.
Uchwały stronnictwa chłopskiego
c_

Nasz koresp. warsz. (St. Gr.) telefonuje:
Wczoraj, ja\{ zwykle 'fi pierwszych dniach miesiąca sejm oży
wił się. Posłowie i senatorowie przybyli -- p~ djety.
Długie ogonki od godz. 10 do 2 pp. ~witowały odbiór 1069
zł. na osobę. Niektórzy posłowie nie przybyli, nadsyłając klubom upoważnienia do odbioru pieniędzy.
Dzisiaj u marszałka sejmu zbiorą się senjorowie stronnictw,
aby naradzić się nad «głoszeniem petycji do p. prezydenta o zwołanie sejmu. Co do wniosków krążyły w kuluarich różne propozycje.
Mówiono więc o szeregu petycji różnie motywowanych a zawierająeych jeden wspólny wniosek o zwołanie sejmu na 6 września.
Mówiono też aby sejm przystąpił do obrad dopiero wtedy,
kiedy senat załatwi już spraw~ samorozwiązalności sejmu.
Ta propo-

zycja miała charakter wybitnie prowokacyjny, gdyż jak wiadomo, ta
samorozwiązalność wywołała zamknięcie sesji. Wznowienie tej spra~
wy obecnie, byłoby zaostrzeniem sytuacji, lub wywołaniem zatargu.

• • •
Z zapowiedzianych na wczoraj narad klubowych doszła do
skutku tylko jedna. Obradował mianowicie klub Stron.-Chłopskiego i
postanowił nie przyłączyć się do inicjatywy w sprawie ponownego
zwołania sesji.Dalej klub omawiał projekty zjednoczenia ruchu ludowego i uchwalił rezolucję w której wita z radością list polskiego
związku organizacji i kółek rolniczych w sprawie politycznego i eko
nomiczllego zjednoczenia. Jednocześnie wyrażono ubolewanie z po·
wodu odmownej odpowiedzi "Wyzwoleniac. w tej sprawie.

".-

Potworne wspomnienia z czasów wojny·
Gniew prasy niemieckiej .z powodu. mowy Poincarego w Orchies

upływa 80 lat od mę
czeńskiej śmierci dwuch patrjotów polskich Józefa Kapuściń
skiego i Teofila Wiśniewskfego,

Dzisiaj

powieszonych we Lwowie.

PO\\\\OI

pąd zakłady

graficzne

jest dziełem polskich
specjalist6w
(K) Prowadrro
."
dochodzenie w

BERL1iN, 1 sieTpuia. (Tel. wll.
P,dlIS'k."), Cała prasa n!ę.
miecka ogtosiła w'cZo:raj oficjalne
dcJrumenty rządu niemiecki~o w
Bpt'1a1Wie ~głady mia.steoz!ka francu.skiego Orohies w pobliżu Vałendenne s doda 25 września 1914 1"0'
ku z rodtazu genarała niemieckiego Groeben4. ~O:w<}dem pubLi:k~cii
była mOWa Pooncarego, wypowtedzia'Dla w Orehies, a przyponUnająea tę hemebną zbrec:Jmę niemieckie.go dowbdlztwa, Dokumenty n:V~
IIl'letclde zawierają wym11'SZ01lle w
swoim ~e pt'IZ'e!Z oiiQett'6w ni~mieoki'eh św:iadeotwa. l1lInicha hucuskJi,ego Caudona oraz franeus~ pm"oboszcrm z Flines les
Raches ks. Ducroguet, iż widzieli
trupy żohńe:rzy niemieolmch ze
ślacJam( znęcania się nad nimi
pmez n~ych spraiWCÓW oraz aoaJ.~ świadectwa . _
miecklich lekarzy wojskowych, Te
.. G~OISU

sPm~~~~ pod

państwowe zakłady gra.filcme u-

staJl:iło, iZ ujęta ~ włalml}"Waczy g~~.ła jedynie na terenie

~l;~!:k. P~a.:i0 ~

paani znęcać się miała 8DMchi.. śniowego asse:mble ligi narodów.
styczna część ludności miask'czka
• • •
oraz bliżej nieokreślone kobiety,
Tekst rozkazu "Eks~l~cji gen~_
Związclt "StahJhelmu" ogłosił w r~ła VO!Il ~ Groeben' ~' 8ł 1mzmie
zw1'ąz1w z tymi do1wmentami wo- ~~ następu,ące: "DnIa, 24 ~eczysty protest pczeciwko oskal'!Że- ~ 191~ ,reku w!ko~ możh~
niom Poincare 'g1), jakoby "spo- n~leJSl7Jemi ~aanl ~amą ekstwarzającym niemiecką anmJię", W l pedyqę do Orchtes. W~nnyeh natym sam~ smsie ~asa nacjona- ł pad~, spnecznego : p'rawem naIlstycZDa atakuje POlnoare'go, Pra~ rodo~: tu. ~ osą~ema ~rzyprosa centrowa i lewioowa, nie broJł~~dzie. Mle~c Orelrle~ zmu
niąc wyraźtWe haniebnego rozkazu S1~ na~ychmiast do zapł800JWl
GToehena, występuje przeciwko łwo~e.hrokary ~::t~łr~~,
"tendoocji" mowy P~ea.re'go, i
szYS, ~ furm
,
e,. Y' o,
lt"07iWocbi się nad niebezpieczeń- wszysl1kie I'IZJeczy, mogąoe S1ę pm:y

na ~by Irl~~ były ~
komitywie z szajk~ włamywaczy,
jako mająoemj związek z podko-

~em Podłań~; zakładyJr~-

~:....a.: zwa
z tem n f!lZy
~:UIli.ł""'8",.ewe6 ,nowych areszto..
•

Znowu katastrofa

siwem" poru~' "szc~ółów"

CZOD

koleiowa

Ha szlaku Skierniewice
"iebor6w

WARSZAWA 1.8 PAT. Dnia 31
na szlaku
Sk1erniewice- Nieborów rozerwał
si~ pociąg towarowy naładowany
węglem, wskutek czego tylna część
na
rozbijając 6 ładownych wagonów.
Zderzenie było tak silne, że kierownik pociągu został kontuzjowany Min. Miedziński chce zrewidowa~ jedynie wysokoś~ taryfy telefonicznej
zaś jeden z konduktorów lekko
ranny. Przerwa w ruchu na tej liWar'6\Z1, ko!flesp. "Gtosu Polskie- zamierza poddać rewizji, ale Drze.
nji trwała do godz.8m. 30 rano. i!O" (St. Gr,) .telefOiDiUie: Wobec widuje moiliwość modyfikacji tatfł'osek .
'nist M' dd6s.ki ryfy telefoni
'fi
'
• • • • • RlI • • • • •· PC6. ,ze mt " er 112, '.
'OZI1e,', o. e po ~lJe!l'~zaJmUza przystąpie do rewlZJt 51- szym kwartalę obow1 ąrz;y:wanla bez
e
e,
slemu 1iozIDJiI1rowego, dowiadujemy Gików obecne ceny okaią się zb-,t
się od miitWtll'8 Miedzińsldego, że wygórowane
-ł
samego systtemu licmikow* n i e '

b. m. o godz. 4 rano

pociągu najechała

System 11·eznl· kOWY zosta Dl·e

przednią,
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rzelromem znęcaniu się nad "trupaIDi nioorleckich żołnierzy" nie
mogło ~yć w t~ ~i". mOWJ:' bo
w Orcllres wOogole jeszcze mem.
C?W nie by!o, rozkaz też nic o tem
me wspoma.na. Ma~ baron VOIIl
Nauendorlf nie mógł wykOO8Ć
"ekspedycji karnej" w omaczo..
nym dniu, pQn~e~ natkmął się na
dać., ~i u~ad~ć. M~ejsco- regulamy oddział irancuski z ar.
~osc~~~ z Zlieml~,Die Ort tylerją, który go zmusił do odwroI~ ") Z ?~ gl.. ::~ tu, Część landwler-zystów Nauenc en,
mtej'SOOWC~ ,
tuz dorlfa do1arla do Orehies i mordo.
IDl:aTSZU • ~1»'ać ~1dadnJi;kow a wała cywilną ludność, ~o tem1a~O:~ ~er~w, - ~ó1'~::- go generał Groeben nie odStąpił od
poWla ac hę ą zyOlem, ze
- przekonania że z Nauendoriflem
~ n~ruszen~ prawa narodów już walczyli tytko "wolni strełcy". 0SI~ 11le powt011Z ą, Wykonanie ~- puszc~ona przez ludn-ość Orchies
WlIeiI'Za się komendanrowt bartalJo.. została dopiaro nazajutrz po co.
nu, którem~ komendantura et a: fnięciu linji francuskiej spalona
p~~JalenC17 ma dosta~~c doszczętnie i zrównana z ziemią
,~sze ego mo Jwego popa!'c1a. p;:zez bawarską kompanję pjoni~
Owe ,,naruszenie prawa naro-Irów, L.-tórą Groeben umyślnie w
dów" miało polegać na tem, że ty1m celu zatrzymał w jej p()chowywiad niemi>eoki, wySłany do cizie na front.

?a.

z dziejów wo;ny w politycmych
pnemórwńeniach i polemiki nad temi szczegółami, naJWet w rade
gdyby obie strony chciały w tej
polemice za.jtmować "przedmiotowe'" stanowisko Pmleciwko mowie
Poi!ncare'go ~ępu;e Di8lWet 01'gan socjalistyczny "Vorwirts" i 11znęcanila się miały ttSpl"8lWłed1~ waża polenUJkę nad potwornoścłJapotwomy rozkaz Groebena. Zna.. mi lat wojennych za "bezsenso...
m,ieane jest, że dOł4
e jest do wną". W szczególnośCi zauwata
tych dakumentów oświadczenie ironicznie "Vorwill'lts", że konJUo,.
kapit8iDa barwankiego DiUla, po-Iwers:;e z powodu zagłady Orchies,
wołujące się na świadect.wa 50 wywołlaine w ciągu si~nia, bYłYmieszkańców Orchies, iJż nad tnl- by "pięnym" pm"oIogiem do wrze.

~

Ol'chies pod nadużywaną stale
przez niemców flagą "Czerwonego
krzyża", zatt'Z}'IDlany zosta! stra..
ł&ni pt'lzed samem Occh1es Generał Groeben uroił saMe, że zatem
sirzelaly oddzi,ały ochotnicze. O

.

Now
' a' u-"'stawa celna
.

Zmiany na Wyższych
stanowiskach
Po powrocie wicepremjera Barłla

Kor,e$.

telefon'Ulj~:

WaJtlS,z.

"Grosu POOisk

Ił'!

cydoWiana;

)ak,o kandydata na to

s~,a.nowkslko iWy.m~eni,ano m. in. posła J,u1,j'l1IS1ZJa PoniaJtcxwskve~o, któ-

Po powrocie wi,oe!premjera RutLa omóIw~o'll.ę być ma'ią zmiany na ty jednalk iruIż w międzyczasie
w~z:ytch s:tacnowJ~Ik. aJch pańsitJwo" rnrl.a.tlJowan-y zosltał Ikur.ator'em Li·

wyclt. Na sftanowiSlko wo~e'W()d'Y C·C1lttn Kr:z,emieru ecJd>e go. W{)łbe,c
.krakow1s!ld1elgo po p. DaJrowsk.im te~o kandyd,altUir,a ta IPrawdopo-

~~1~~~ą~othl~:O:T~~:;: dooorue ~ada.
's.uw,amy 1estŁ dbecny wOT~~odIa v: ~)@@@@@@@@@@@.~
TarnOfPO'I'U,
puillk. Kwa~nlewlSlkl.
~
..

będzie wkrótce opracowana
Jak wiad04mO, ustąjpić ma wojewoDepartament ,ceł w · minister· nę formalnego prawa celnego. da warsz,ruwslki, p. Soł:tan, który
.
stwie skarbu opracowywuje obe- Prace nad projektem ustawy do- chją~by plBICówkę dJlP'lOOlatJlCzną
cnie nowy projekt polskiej ustawy biegają końca. · W jakiej formie u- w He.JsingforsLe.
celnej, który zastąpi obowiązujące stawa zostanie ogłoszona, nie zoSprawa ust;ąjpJ,elflJ~a p. So'ttana ,
dotychczas przepisy celne państw stało jeszcze zadecydowane.j.a k l1'Iównie1Ż miia.tlJowaon,a j,eigo n,a zaborczych i uporządkuje dziedzi-.
.stępc-y; Me jelSlt ~tdlnak jesZlcZ>el ZidJe- Nawrot 1a.

Lekarz-dentysta
Tad
eusz 8abad
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egęm nję pod mas ą rozbrojenia

Tysiące akt6w rozwodoKonf~rencja w Ge.newie, Japonja są w sprawie komuni ryki Anglja poś~ięciła przed bowiem żacinej flocie nawet
wych zniszczonych.-~Akta która. mlal.a dop~o~vadzlć . do kacji morskiej w innem zgoła cześciu laty swój sojusz z Ja- pod względem drugorzędnym

upadłościowe obrócone og~amcze.01a uzbrolen morskich, położeniu, jak Siany Zjedno. ponją, kt6ry· dla jej polityki nie wolno przewyższać siły
w popiół. __ Testament konczy SIę bez pozytywnego czone, posiadające zwarte a azjatyckiej :uiał wielką donio- morskiej Ameryki, a wszystkie
Beethovena spalony
wyniku, a rzeczywistym jej rozlegle terytorjum
lądowe, słość i którego brak dotkliwie inne warunki przyrodzone są
W' d '
li
skutkiem będzie zapewn~ wzrost które może zaspokoić wszy- odczuwała
podczas kryzysu po jej stronie, to oczywiście
, ..
~ etl, w ,pcu. nieufności wśród niedoszłych stkie potrzeby ludności. An- chińskiego. Obecnie rząd wa· główną korzyść z całej tej o.W . nun'1Ste.rstW1~'lpra"'''!Jedhwo: kontrahentów i ochłodzenie ich gIja, jak wiac1omo, własnej ży- szyngtoński żąda od niej nie- peracji ma odnieść imperjalizm
liC'tt siedzą u,rzęd.nb':Y :nad stos,am!
.
d t
f
t k
tl t k'
bl'k' P
aktów, ni~r,az nadpaLonymi i u- wzaJ~mnych ~tosunków. Z p~z~- wności ma tylko na sie m y- równie cięższej o iary a zaa an yc lej repu l l.
rzy
s.;;k,ocłzonymi pr:z.sz; wodę które mówIeń mmlstra Cbamberlam a godni. pozatem zabezpieczenie ciężkiej. że wobec niej pękać swych olbrzymich
środkach
zw,ożą auta dężarowa z ruin p,ała- tudzież jego kolegów widać, związku
pomiędzy częściami zaczyna dogmat niezachwianej cierpi ona jednak na brak ży
<:1t • spi11awle'~~.w:ośc~.
Dotychczas że kwestja sporna utknęła na światowego jmperjum brytań- przyjaźni z zamorskimi krew- wiołu marynarskiego dla floty
stW1er?ZOlliO J~ 1eden fakt: do dla martwym punkcie krążowników, skiego jest dla niej kwest ją niakami. Ich bewzględne wy- woiennej i pragnęłaby ten brak
(,su wliedeńsllcioh P110CEMÓW roz'w 'o-, A l' . J
..
b
U trzyrnanle
'. . ł .
..
k .
h k
ć
ł' '
Żlcństwa z ,d!y.sperusą za n;i~w,ażne, ze
ng Ja l ~ponla ?~e mogą . y.tu:
~CIS ej przy- magante pom1mo po oJowyc sompensowa. p!zez na ozenlc
dhodzi obecme ;esZ'C21e :~dcn ele- na tym punkcIe zrobIe ustęp- JClzm z Ameryką Jest od lat pozorów maj ą raczej imperja- klauzul ogranIczających na inne
m-ent. Sąd 'IlIa,jlwyższy, który kcnse- stwa, Ameryka zaś nie chce trzydziestu niemal dogmatem , listyczny charakter; chodzi im floty. Nie chce się przytem
~",:entnie uzna:wał WSz.y.st'~ie, ~ał- i upier,~ się przy swej normie polityki brytańskiej. ale w eza-I nie. o bezpieczeń~two, własne~o li~zy~ z i.ch specjal~emi z~da:
2Jenstwa z dY:L:'a ikJt~nte~l~zt;e, redukCJI.
sach naszych żadne dogmaty kra lU, któremu nIkt me zagwza, maml, am z konlecznoŚcIamt
::z:s~tJkk wep,a%acu =~~~ Jest oc.zywi~tem! że p.ań: nie I?aj~ :nocy niewzruszone'j, lecz o ~uprernację morską Sta- naturalnemi danych państw.
chliwośd, byiły w pOSli,adaniu wielu stwa wyspIarskIe, Jak AngJa l a naJmmeJ polityczne. Dla Ame- nów Zjednoczonych.
Skoro
Zarysowuje się tedy na tle
kontrowersji
rozbrojeniowej
stosó;v aktów z oJ:,ygi.nlałaani .io~.uzwrot w polityce miedzynaro.
ruent?w persOll!a'L?~ wS,zyIStk:l!dh
rozwrueodZ10n)'ICh 1 zapOl1llocą '-:!y. -.
..' .
spensy powtór.nń,e zamęŻln:)'Idh. Doł
doweJ tak wazny 1 kryjący w
kumenty te zoo Laty spa!ll()!1le, a.
sobie nieobliczone następstw~,
w~az z nimi :W'Sz)'IStMe. dowody
jakiego nie było od ukończe~olomstwa t llilliruSzew.a. ~,Okonia wojny światowej. Ameryka
lU domowego. Podpa.'1aocze pa:lacu (Les
bandl-ts tragl"queS(' WJ·~tor
Me'rloCao- Wydawnł·ctwo·. ~apo~Ie. d ~ 'tał a, ż e .skoro J'e'l
sptt'awiedliwości, ktoczy nlapeW\tlio ..
II
me przyWtiąz.uią wl'e~lciej W,iltgi do
Simon Kra, Paryż 1927)
ządama me będą przYJęte, potakioh f,ormam)'ICh mJalłż.eństw t
dniesie skal~ swych uzbroi eń
Sopll'./lIW miJ~O\Sn")"Oh, .nie 2ld8lją. S?'~~
. Paryż,. w lip'c.u.
go niie?otwa , ~a.snych pogląd6w w.ni.?sek ()?roii~ów i pod presją 0- morskich tak, iż osiągnie staspra'WIY, lJJe materrału pOWlesc,~o- Na telel!:t"aJHc.zmą 'Wll'adomość o szerokich gestow, a moralnego cy- p 1nJI pubhczne] prezydent repu- nowezą przewagę nad współwe;~o, memaz ies:z.c:z.e mni~j praw- uc:VecZlCe Dieudonne ZI Gelhenny ka nizmu i sentY'menta1ne~o samoza- bliki, którym był wtedy p. Poinca·
d 'c
.
'sŁwami Jedopodobnoe~o, mż ll"e:lJUlltaiy f.anta- tOt'1Ż:n~j we ftlliClUlSlkieo GUJjani'e i pa:N:ia się, chorobJiwego okrudeń. r~, ułaskawił skazańca, zamienia.. ~a~o ~l z.ąceml pan.
.
zj: powie ści, opis MZY, za.tnJi'enHo się o paybyciu,
po przedarciu się stwa i ... swoist~o bohatemwa, na jąc DilwdoiJme1l11JU. karę śmierci na zeh dOJdZIe do WyŚCIgU ~or
w pop:i6f, Dopóki zOSlt:a.ną d1opro" ~~ dd0Wicze lasy, Cli do Bra. wet w mOmencie śmiertelne~1() e- dożywotnie ciężkie robotv;.<
skiego pomi~dzy StanamI a
ł\'I8.dZJone do pOIrządlku akty ~OZWIO zylji, - na tę wi,adJomość o sam?," piIogu.
.
Reszłta o.s~aJI'lŻ:()nY'cJ:1, pom~ę.dzy Anglją, ~mieni on gruntownie
cowe Wl!':az .z .dJrocument~l per- w~ln'em i betzp/t"aWalJe1n 7Jr2lUC'cna.u W ~u~ 1913 roku, Iklle'dyr,oz- kt~i .z.n aJ dowat. 5~ę ~any .re- dotychczasowy stosunek obu
s-OllIaIlnytn1, sWladectw.a.ma. pocho- kardan pnZlel21 zdlekJ,aIl'OWa.tl!~giO a- począł S1ę ten OIl'brz:yunn proces, na wolucJo.nl.sta I1"OSYlsk1, Klbal'cZ'[,CZ,
t
l
k' h .
d7Jenńa, me;tryka.mi ttr.odzenJa, ak- n.arodhisifę ideowelgo, ~azane.go na lnwie IOSkMŻ,on)"oh 7Jbr,akt,o gtów- należący ,obecnie do partii b,olsze- moc~rs. w ang osa.~ IC
I . P~'
tarni ślubów, mruszą setk,L t.ysiące uożywoUJ.[e cię.ż.k1e il"oibloty w &0- nycit winowa}c6w - BOllin<Olt, Gar- 'Widldej i :z.aljmują-cy WYSlokoie obe'c- staWI Je w pozyCJI podenziI'
palI' maJłlżertskidh c:z.ekać, , aż lO'sta- clze W1yj,ąt1w~j basOOi, Paryż, naj- nier i VaLeŁa.
wć ckiej i zajmujący wysoilcie sta- wych współzawodników, niele'
ną p.rawni~ ll'IoZ'Wtiedzeni ,lub zaŚl'ht- bard:mej naWle~ mwes1Jczańskt i kon
Pierwszy ?; ruch, iW1ła.śdwy nowisk o w admin:i.sitmcji sowi'e'C- dwie ewentualnych wrogów.
bie,m. Ste>sunikooW\O ni:ewńele tyoh senvl8.{Y'wny ocłpow.iecl'zfa..ł kalt~: herszt bandy, :łJg~ą1 29 ~etn[a. k:ei, "p~~rla na wię~~ą ~Ulb mni'ej- Cała koniunktura międzynaro~l1g I1'Q'zwodoW)'loo wraz z wSZ\el- gO'r)"Czn~m dQmagamem SIę... łaski 1912 rolw w ChOIs-v-l,e-Rol, maleJ szą llo.sc lat do W:1(~lJI'ellla,
dl'
td
d k l
klimi dowodaani w.i3.!ro~omstwra l'e-~ dla przestępcy.
mi.ej.s'cowośd 'POd Pa.ryż,em , bro.
ParylŻ odetchnął z u,I.gą, w 'Prz~0:va ~ e~me w e y ra y a ..
ża' fo na plaJOU Sclhme.rHnga, pod: Fakt tembarozi~i n[e'zwykły, Ż~ niąc się 2'ajad1e przez wiele j!<>- świadczeniu, Że usunięta zo~tała neJ zmIame; o skoro do ostat·
strnnUen:iamń desZCz.u gWlaltown,e- OieudlOnrie naoLeżaJł do t. 7JW. "ban- tWn pra.reciwko tysiącowi policjan- groźba krwawych napaści, spędza- niej chwili ton polityczneml1 i
go, !który nawet tę nilew~e1ką ura- dy Bonnot, Garn~et et Co", kM- t6w, żandarm6w, żołnierzy ł uzbro iąca sen z powiek SlPokOljnyah 0- gospodarczemu światu nadawat'DWlaną część uc.zy,nił me'czy.Łelną· ,ne1j napaści rzbtojne, grabieże· i moc jonej ludnOŚCi tubylazei.
bywde-H, że P'Olns7JCZOna zo.sŁata z ł
-d
obu
Do te~o na1~ży dodać., że Z'ruglnę.ly derstwa stanowią naj:tragiczniej- p.o W)"cZJe:rpa'n11\l cale i amun.ltcjl .oałą legalną sUInawością 'krzywda, a ~! o.ezhna przewtaga
l
akty conajmttlliej 5,000 pr,oc.esÓ!w sz, bodaj kartę DQwocusnych TelWloIlwer,ow'eI}, ostatn~ą 1culę braru- kt6,rą doznllJł o społecZleńshvlo
zwycl~slm:
mocars w ang:o<ry1W1itlJnycb, co op6tni zrułlat'WlienIJ:e ch1ełów tenwu anarchistycznego. Itl:ing,a sk~er,()IW\alł s'obi'e w Skroń, pa
A je,dnaok Mer1c me 'Waha się \1- sa~kich, to Z rozluźnieniem Ich
ł1~dh sporów coIll8l1nmie.j o dwa Alcz.kd},wńelk 15 lat upl)'lnęlo już mięta,iąc WlSzak7~ spisać uprzednio trzymywać z bezwzględną stanow wzajemnego stosunku opiera%:
tr~ ~at~. ~al1"~o s7JkiodMwe. jest od ahw:iJLi, g,dy gi'~'ot'}'ltla p0I1.oŻ'yła 0-- kredą 1Ba. ,JrtUI'Ize oble~ do- czością. - i ce~ć n~eży ~ę od- jąca się na nim równowaga
z~glmęct~ me:zJli1ICZiQttlycb aJktow 0- s'tateczny ,k'res al,cmym z;hrodniom mu rcdzai testamentu, w którym 'wllilgę lego ptt'ZJekonan OO'OblS tych , .
ź' dl ż'
t
ać
Ptekuństw.a
li alii:roon.bruc-ytinY'ch, ł'ej SlzrujJki, 4IczkJoFw!.ek w między- stwIDe!l1&za, że kiJkJu jego tow1al1"JZY- _ ze stra.szn~ zbrodnie, popełniJ().. me mo e SIę u ej u rzym .
p1ooc.zas ~dJy ~p,ruLo,tlIe a'kty upadł·o- oCZlasioe pl"ze~bo i?'.,pOlpieę wi!el'ki~5 szry, w piJe/l'lW5Z1ej 1ffi1lelt'ze Die'll!don~ ne przez "tr~nych bandył6w",
Już jest mowa W Anglji o
~d. i ugody . dłu.mu~ej sp~~craJIą w9jnry, "",':ystar,crył;o wymi,enić .~az- ne, .ni, ~ hliało Ża.d'nJE:~'? udz!ału w by.~ Y" duź~ mie«,ze wyni~~ te- odnowieniu sojuszu z Japonją.
,edry~.e W'1:e1Jką I1'1asdosć ~n' ~:f)m, W1Sk:0 ~l,elUJdton!lle, by wSkl1"~eSlC w I?opetma.nyah kra.dzle:zaClh t mo~- orJI, źle poJętych prz~ nledG]rza- Dziwne on przechodził kolele,
catego społeczeństwa Qle:rstw,aoo.
łych umySłowo cbłopcow.
Ił"
f
b d .
a wlet'Z)'1Cile1'OI:rt spi!"la'W1l.alyą nowy paml ęC1
aąOiPot. C1ężko dolbkn1ę,cli są .cd: ska ~r C!!l1IcusJdego historię ".tra,g:kmyoh
Po paru t'Ygodrt.iach ponieśli
Aut.or iplrZ)"ba,cza s~ere!! wysoce a e przys~ a . Jeg? aza
ę Zle
1Jann, 'których s~l8.;rga aJpelalCJ'linla baoo'Yt6w".
,
śmierć w idJent)'lcZlJly~ftl nie:ma~ wa c.h.araMeryst)'ICzny,C'h sZICzeg61Ó'W i chyba naldzlwmelszą. Oddawał
wn;a'z z ,:tk~i sPT2:W'Y l·eżallta w ~ą- ~~c wię,c d~'WIIle!g, o, ile ksią,żka l1"utlik:aC!h Ga;rnLer i Vale.t ,. Mórysclh aTIleg, d~~, z żyda, tycth ~tTac~~ców, on Anglji niemale usługi n~
dZl'e .!I1iafWiYUzym. 1 z.ostalła 'Ztll!S,Z- WiktCl't'la Me'rt,ca na1elży do se,nsa- scJtr0niJSko _ skromna W'llla pOd: 1::y do)sc do Wtl:l os ku, ze meleocte,n aruncie azjatyckim i jej polt;cZ?n~ , taJk. ż~ b~ą oni nadal sł'e- c ii wytdaIWn.i~czY'oh obecnejchwiH, It>lejsk~ No~ent _ sur M~ -:- po z nioch ,po.siad.ał wS1JelkLe dane,. a- ty
t;, cy
zadaw~1i sobie niemało
ttz,lec w wnę7J!lem'U.
zwlaszC'za, DZ auror, bard~ ,zdolny ostrzeliwamu kartaczOwni1catni1 wy by s-tac SIlę ZC!ZI8.S,em nader pOzy•
':1.,__ .3 • •
• 1.
"
_L ,
publicysta miał sposobność sty- sadZIODe 2loStato w powietrz.e przv tecznym cz.tonkIem spole,cz.e:d,stw!L:. trudu, aby przekonac Amerykt:;
Na"UJalIUZIleIJ
porz.a owa'ntand'e2l8lS1ągo<U/Il:em kać S1ę
. 'blltej
.
•
• k'
dynamdowyc
'
h Sl.U• oni na. •
. . '
. l dl'
. ' Ame}etSlt ~eodln.ruk 21l1IisZlcze.n.f.e
z n~którymi
czło:n- pomocy POct,s GW
wejsce kazni spokoJ'" O lego mesz m lWOSCl.
plio.nej b%lj,ot,eiki pr.aWnń'c. Zlej i a.lt'- kan;~ ~,ba~dy. Bonnot~ Garnier, p~~ez Uirr;i)'IŚ<ln~p. sp.r.o.wadzonv od- nie, bez łahfat01lady, Wyrażając ryka wszakże nie dala się prze<:'mwum, ktbre ZJawiel1'1ało be2Jcen- etc.
.1 .OphS'tl'Jle z s.tt.tru;enną be,z- dZG,a,t wOJs.k.a.
.'
. przed ~em szczerą , ~c:hę.. konać i Anglia bez względu
ll'"Y- matet'ljał d!lla hlstlOll'lji ku~ttl!ry str<onnoscLą nadter zaJmlUiJląlCyun s,tyPlOz. ostały:m przy Z)"CIIU anaJn~ill1MOn.nn e.r w tes.ta<menCle SWOIm
• t
.
t eb
swe[
Wiedlnrua
k'm fatalne sJwb'lci z,gubn'Y'c!h do- stom akt! oSika.t"Żienia ZM'1lU'c,a!ł sZ!e- h o"powi,ada ~yczeni,e, b,y odebrany na .m e.res~ l P? rz'y
.
:.
ktryn hypel1"itlldywIDdJUalList)'lcZlnych. r,elg cięż~óClhzjbsrodni, PT2Jeszt,0 bo- mu w chwili ar-esdowania rewol~ POlttykI aZJatycklei muslala ten
h. ~ !In~OIrdJe F~ezytn~ą,df C~J'I11i z,aś to w. Sl7J1ac1het~ytm za- 'wU'el}! 30 ta~un:k~, połącz<llny~h t ~er umieszczono w f!1~ ~ary- sojusz porzucić. Dzisiaj okaz~jc
a o'!'ego IT • .< youe,r y.
g~l, ml,ar~e wykazama, ze Dieudonne zabo}stwamt, p:llmlęttZy kt6rymt'by za z kMtką, na ktorej WIdnIałby sie że obok spraw azjatyckIe!'
'!Ił arehBel1wuhm 2'ltloa" dJJo~r Się t~.s!a- był tylko tOOt"e<łyooznie winnym t ło słynne naówcZias oglI'ahieni~, wi:eJki~ literami napis: "Ni<e Zaona ze swą żółtą aliantką
me:t;! . e{, ovena.. e'Sll t.a Wl,ado- padł oHaII'ą pnestarzałej rutyny przy aJk'ompanjamende strz-ałów bijaj"...
. '.
.'
..'
m<>sc Jest praw~dZ1~. to byłoby sądowej.
rew 01 WlewW)llch, i,nkag.enta ba~ko' ZasJugą Merka iest, ' że k, siąż.ka wsp.olny, .mteres
n.lezmlerneJ
to smutnrym ep~t~glem te,g·or,ocz- Z plaiS'tY'czną wyrazós,tośoią k.l'e- W~igO, zaatakowanego . w blały jego odni'osła , naJe żyt s:kute'k: domosłosCI na oceame. Temu
~, Ui11O<Czystos,Cl beetlhovoenoW'- ś.l~ on galeJt1ię ZIW)'It1ocJ1niałych t y- d21eń na ulicy Or:ckner, w jednej Dieudonne, ostateCtznie u askaW1o. wspólnemu interesowi państw
.s nIC' •
,pów o uanrySllowośd i pSJyldMce, z najruchliiJwszyoh dDelniiC Paryża, ny, wraca po 15 latach ni"zasłużo- wyspiarskich zagrażać dzisiai
..
sta11Jo~viących. dzirwną mieszaninę , Se.n~8Jcyjną inow.a.cją, wprowa- n}~h cierpień do żony i do dzieci! zaczyna Ameryka a zgodność
zdumiewającej erudycji t ~upełne~ dlzJoną 'P'rZlez OW)'lah 'bandytów, byZ K.
. d
'A l'
. J
IIII!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!,!II to posłUgiwanie się samochodami
.
lego pornlę zy
ng Ją 1 a·
t'
;::
-kracł.zionym.i oczywiście - któ- ::.
ponią na tym punkcie jest
Ul ręce włochów?
ł
'1"": ZilllałOlltl'idJ e ';11,atWli,ały ~1\l1J ~oe<cz
jeszcze wyraźniejsza niż \,
'
J. Z O
ki po dokonannlll n' lI:paśc~ kalldo- łłader
sprawach azjatyckich. Nikomu
Sprawa przejęcia "Orbisu" przez
nowe konsorcjum stała się aktual- pochłoni.e budowa 'p~o- ~~~'l~~~:hli ~;tb':I~os'~~;~
przed sześciu °laty się. nie sm
ną od chwili śmierci głównego dy
chownl krakowskieJ
i uwi' eńczonoe zQs,lały powodZi!k . b o L t o p' t
ło, że ta sama AngJ3, która
N
.
.
-.
.
d '~lr'
wy azuJe o ecna o efJa ans wo- d b ł J
. dl A
rektora i prezesa rady nadzorczej
a,c,2Jelltllk WydZ,l,atiU r,egullaJC)'1Jllie- n/llem, 'Zl......1 wyznaczo~ym PrZez wa' w' ostatniej swej (V-ej) klasie' O epc nę a aponlę a mery·
"Orbisu" ś. p. Józefa Radoszewski ego, który zarazem był gł6w- go mńlnlistl eil'st'Wla TloIbót puhlkzn.)1Ich dwła:cina, ~a.fdzo Wi}'SC'któkim n.k~;ol.. suma wygranych tej jednej lIiasy ki, wyciągnie ponownie ręk~ do
O
. . K . ~r.az p<11~ZJes oKręgowe~
1.'
oan plen1ęznym,
re s USlły
.
ł
3 ' '1' .
ł
d .. l' tk'I, a by wspól_.
ł Ś •. lem
nym waCICle
"b
r isu".
mz.a,ma,
kilku
atnarcMstów do wymwlól
gwo Wyl1?SI przesz o 1 . mi Jonow z Q - P?prze ~Iel ,a lan
Obecnie spadkobiercy ś. p. Ra- dyre<kqi robM pubhcZlnY'ch vi Kra- ie-h towarzyszy.
~ych, przyczem mozna wygrać na me odplerac uroszczenta wła~
doszewskiego noszą się z zamia Ik oWli e, ~n, DudJek, z ,pole·ceniia mi~ . Al'esztow,anie. ich me ~by!o sdę Jeden numer 600.000 złotych.
nie Ameryki.
rem ustąpienia oddziedziczonych niiSbra /1'1obót piUbllkzmi)'ICh dl~lliaLi ąE;dn,a,k bez hcz~)"oh obaJ!' l~dzPrócz tego są li czne wygran e
J. Mazurski.
udziałów.
w tysah dnńa..clt kom15.'Y1in<ego dhjaz_~vah:. od lwa hr~UnIn;g,owych Z~lD~- po 400.000 zł., 200.000 zł., 100.000
TtT
Ponieważ wymaga to zezwole du ObSlZ'a1f1U 7JnJS'
. Z1CZOtW,ń",o nl'e
. daw- LO wcr,elu
funkoCJonal1"us
pobc u"!.,-' zł ' 1
50000
zł•l' •
t •
d
1
•
•
J. :- 1
'
~1t:=:\t:=:\t:=:\~t:=:\t:=:\~~
nia rządu, pomiędzy zarządem "Or
'
;;
. n)"c!., OdWaZL'l'l'e spetmaFIJcY'ch SWOI .
0&00~0&&&~
bisu" a min. komunikaCji i skarbu nym 'Wybuchem pr,ochowni w W.iJt- ni.:!l .,·z,pieczny cbowią'lJek.
Co drugi los wygrywa.
toczą się pertraktacje \V sprawie k,owica,ah pod .Ktt-&kowem.
hokttrator generalny zdołał uG
. .
.
. 9
Dr. med.
przejęcia udziałów "Orbisu" przez
!{;Oll'lIiIs}a s'lwi,etrd'zółla należytty i 'Z;iSil:e:Ć ,od prz)'s.ięg'l)11Ch karę sm'er . lągm~ll1a r~z~ocz~naJd slę16
nowe konsorcjum.
s,zY'bki rozwój odbudowy ,oibjeiktów ci dla 4 podsądnych., clila. C~111em~- ~~;~r~~a
rwaJą o . Bronisław
Poza grupą polskich finansi- znisZlcz,o-nyoeh skutŁlklioean wybuchu. na, Sondye go, Monnle'ra l DJleudostów, ubiega się o udziały grupa !{;I'1edyt po-c,zątkowy Iwyasy~,owa- nne''i;.:-: .adnZlk.o,lrrw~e~ Wtzyd'
Nj~wielki lzapas . losów jes t do
powrócił.
!i57i
5683 Traugutta 12, teJ. 2fl-7~
włoska przy udziale rządu włoskl'e
d1b
d
'
k
'.
3 naroe ns'cI leogJ ,osm-e s 'Wlet" ZI, l , nabyCia u ko ektorow.
ny na o IUI ,ow~ W wyS'OI OSCl
nawet po ogłoszend,u wyroku. 'l-o
go i banków włoskich.
miN. złotych , zQsta1t IOibeicnie .po,d- ostatni w żadnym akcie terroryci<u~ony do 3.5 m11~. złotydJ,
stycznym udziału nie brał. Na o o o o o o o o o CI o o@ @@)@@@)@@)@)@@@)@@)
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GtO~S::!...!..P~OLS~KI~::;".:.'1927~.~_ _ _ _ _- - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Jasnowidzenie

Wal1SiZ. kOT>eISIp, "Głosu PoILslkiJe~o" (S:t. Gr.) teLdoThu;e:
Minister S1p'l1aw wewmętT:1JtlIY'ch
gcnelrat Skł,adk()1WSlki, dnia 6 b. m.
'\vy;eżdża na ~jazd lJegjooiSitów do
Ka1.ilSz.a, a stamtąjd na M1koty'J ako pIerwszy ~~cLek W)'IS'tę~cdlJliowy ulrl,op wy1p,oczynikowy, puj·e a,dlw. dr. Z}"g1mwnt Rahs'lcl.,
ZalSltępQIW,ać go będzi,e podsek.re- kłtóry Zlezn1
aie, że Pal1'l(WewlSlk~ był
ta,l'Z sltanu pan Jar~zyńslkii.
u niego k~illka razy, pl1"OS:ZląlC o po,ż1'1C 7lk ę na OwffielcZJkl. w'ówc,zas
p F rk Mł
kP.aJI'lc2JeW1Slki opowiadJalt, Żte' spnvwę
• e I s
y~ars I , Owieczek łim.ansuje Popiel, Źle telSlt
W,ansz. kON!ISiP. "GliO.SIU Pols/k~e- w nlidh ,~1,e zMm:t,er:esowlany" ago" (St, Gr.) teIefolllU;je:
le ,iawnlle występować nde może,
W dmJu dziLS1Ie;Siz:ytm wryi, eIŹ'd!ża na jako Poseł.
4-tYll!odni olW'Y 'ilIt11JQP do Drus.'kńenWk'ońcIU dr. Rla.bski IPOŻ1"c~
n.ik wioe{p,t'lez,e'S Ba.nku P,olliskli,ego PaJrlcZJeWlS/k~em'U 8()0 ztł. j'a k,o Zl8Jbez
Pan Fe/Mks M~Y'!1Jalrsdd.
.pi4!IC'.z/efD.ie dlaB: ŚlWiacLk, ~ Woellm'ea z
lPodpislOm P,op!i,eJoa. W j.akli,ś CZlaS
pooe!ID 'Z !jad się Pa'f\CZieIWskri 0Ibull"1Jooy, że iW1SIZ%ICy orpOfWla, da'ją,
'j.a'k'Oiby PqpJre[ b'Y't W'laIŚ' CulC1:eUlem
została wykryta przez
OwdlE!<CZleik więc pl1iOlSli~ ślw,jadika O
z(j'Prz.ec,Zle~,j,e tym pogil'ookom.
władze celne
.Me, dr. Rabslk.i ni.e a..lttc-ia'l tego
Kosesp. warsz. "Gł. Polskiego" '\1IOzytnlĆ, gdJ'IŻ we,dJLe jego pr2Jek,oCK) telefonuje:
nacia pomń,ędzy Owtt,e<c.z;k,rumd, a
Jak się dowiaduję ze sfer kom- P.orptiJewem iIS'tm.iJe6e .z1W'iąlJ<e1k.
petentnych wiadomości dotyczące
Na p')'lta!1Ji,e pmktliratora świawykrycia całego szeregu afer prze dek sMeir'dl2Ja że W OwiJecwa.ch
mytniczych są jedynie cząstką robiono bardz~ znaczne wkłady,
wielce sensacyjnych odkryć, jakie aby p'odnJ.eŚć wdh doC1h()idJoWlOŚć ł
dokonały władze celne w ostatnich
'Zilll~elniić ,je w w1ell!kJą fe'1'll1lę o~'odniach. Udaremnienie wielkich a- dnli.czą,
fer
konłrabandyst6w
uchroniło
Św, dr. BaJrańslk1 KalJim~e,r:z, 1!'Iad
skarb od strat wynoszącym wiele ca min, skiaa1bu ·qpowi.ada, że
miljonów złotych. Szczegoły spra- wlbl'letW opinj~ lIIlJi!IlilSruetl"SltN.na s.ka11bu
wy odkrycia szmuglu obcych to- iZJamów.ienie na a~.relgaty Zlala1t'W1iowarów a w szczególności towarów no w ten ~olSlób, iż na ~dzie na
zakazanych do importu, w którą stąpiła 2lWY żka walUlt obcych,
są wmieszane naj poważniejsze firW tej 5'płraWii'e naWle't milIl.. Gra'hmy stołeczne, trzymane są w ści s.'k.i wysboscxwa~ specjalne pismo
słej tajemnicy ze względu na toc:In mllŃstra spraw wojskowych,
czące
się
energiczne śledztwo. W dlaky.m. d 'lI!g!u Ś'W1i.rudJek te!ZIlaNajbliższe dnie poinformują opinję
i,e ż<e ,gdY. mit! m;r. Satn:ek lPr'zyo zakrojonych na wielką skalę niÓsll: umowę z "Pl1'()Itoekltą". ś'Wliaaferach przemytniczych, jakie dokonano na granicy jednego z mocarstw sąsiednich.

generała

•

Zymiers iego

Adnotacje zrobione na aktach dnia 4 kwietnia
widział jut prqte~tor 30 marca

Olbrzymia afera prze-

mytnicza

Dni wstrząsającej grozy
IV

Nongolii

delk napięmawał tę umowę i okreśJiJ ią jako ~SłYchaną. '
Dzji;w~ł s,ię ro!wn1JeIŹ śWlia~ek: że
pC'st'OIW1le truką, ttttllowę IPOIP'~<elra·Ją.
Na driU'gil dZt1Jeń pos" POpIJJeJ pttl~
s1JeldJł do mli.n, slk,aa-lb'Ul, a ~d'y ~o nlle
zastal, do dłmelk~olra dJelPrut'ltarnle,ntu .z;e SIY.rut1gą lilia ucnc'ę Ball"ańsk'I,eg·o, hvd.errctZiąJC, Żle ()Iwa.z1ił on po~
słów ł Slenat'oro-N.
Minńlsltett"SI~O skartbu W1'S'UlWIało
I-Ów.nńoeż pl()łW1aż'!1Je obj,elkej;e co do
wys,o,1wśd e,eny. JaJk -he obj<eJ{'Cfi.e
b-ylły sł'UlSlZllle" dowodzi t,e'l"aiZ talkł,
Źle fabryka ,,Protekty" 2'JamiOrlyzo..
wała sobie w~eJ.kiC; kJosziy w prze
cia.~u roku zalI2·dwle,
, '
Radca Ba,r,ail1lsik,i: blr:rut l1'IówlMez udzi, ał w 1I)l1'iZle;s~~o~adl, od'n.os.ziąlc'Y'c~
s,ię tlo ga.ś~j,c i shvLerdził przr tej
spcsobnosCl
"Zieli'ńs'ki".

ław,(llf1ZOWan1e fmny

.
Na pyltam.i'e pr-ok'Ulroatora świadek
stwierodza, że W1Slzysłtkd,e m,1ikzkii
pO!lJaid '!lmowę, a IPIfIZlelwyrższa-jąIC,e
'35 proc., musiały być zatwierd,mne ~z mi.nlistersłiwo skarbu,
Gen. GÓłredki ROImJan, OIbelcn5e
rpreZles BalJliku gospodla'l'lSltwa kiralJ,owe'g,o, xe lS)prawą .,P~olt' eklty" Madl~.1k ~j· ę zetknął w końou 1026 r.
tuż jako zrus:tę)poa szela a:dlmilIl.i.
sha.cji, ktiedy miał po:Le,oon.ą dliJkIwtid1lJC3ę
"Pl!ohetktty".
Upr1Z1edłniiO,
Iki,ed!y śwU, aÓiek byił iSlZle~em. klO!rpusu koinJbt,o'tero.w, st-yikaJł się ()II1 z tą
sp·ra·wą Ijedynie tt-rugjmemlt"}'lcoznnle\,
PIl',Zll?Jwodln.: Czy k,iłlŻck 2iallti.c.Zlka
mC'~a bvt 't.1ldri1e1ona ~y.Lko za Z'goclą korpUJS'U kontrOlllerów?
Św. Gór,eldk~: Tak jest, Wynika..

to z rozkazu min•. gen, SikorskIie- in~ej Saks'on zapropooował cenę
go o kontroli. zanuerzeń.
400,000 zł. O~erly tery mi.ndswj~t:wo
~il"~7wodn,kzą.cy: Dl~?lJe~o "PIrO ,nIi.e wzięło pod, UIW,agę.
tekta o~,r.asZi~ upadtosc?
AcLw. SrurJLei): Czy pa:n generał
ŚW. Gore.dTn: ,Jedną z przyc.ryn by.! na slejmowe'j komisryi rw spralbyło ro~ązante umowy z W'l!l1y wd,e "PrOJteJdy"?
"frotekty",z powodu przekr?c.zeŚw, ~en. G&r;eCild: Ows~em.
nJ·a punktow UilllOwy, Ml:l1J1s'herrAdw. SzttWlle:J: J,aką otP'1nję pan
srtwo ocfnelto aa:l\sZle dYSJPoZ)'lc?e'.
g,e!1Je~aJł wytd;aa?
PI1"ZleWlodn.: CZJy pan ~enJerał
ŚW. gen. Gór,eclk:i: OpJalija cloif.ymii,ewat rozm()Wy z dYlI"ektorami,? <CZY'lła jakości maiS'elk w związ.'ku .z
Św. G6retCild: OwlsIrem. Między podn()!S~on:ymi alarmami w pra.
,innem.) z p. Ridlail"d, Brurdzkdm i si'e. Móglłfb)11II1 to poWlt.órzyć ,jedySa,k,gooem.
n,ile w Iflazi.e .zrurz,ą.cLZlenaa rO~1"IaJW
Pczewod!n.: Czy p.a.n ~ealierrał pil"zy dnzTw~1lJcth ZJalmkit1ii.ętytah.
przwomina LSobi.e
mzttnowę z
P'1'IokUJr:ato~: Co p1lJn &1e:IlJe~,1lJt moBairldz!Mm "'" J.Ultyun 1927 r.?
t że
p'o'N1e'dz1eć o s'wle,i wiSlPóiłpil"aŚw, g·en, Gór,eck,i: Talk ]elSt. By- (,cy z g,en. Żymi'eTsklim?
łem w p'osLadancrlU WÓWIC'Zrus pisma l Sw. gen. GÓt'lecik,i: Muszę sitlwi'et'"P~Otelklt'Y" o ~anacliJ. 'W' fi,t;m~' e, któ, -dz!ć, ż..e s'toSJunel~ z .gen;, Ż'YIlllł, e:r
:ra pol'eg,ała międzyAJml1 eml na wy-l sikiJJD. ill<le byt! tak <ld!e:alny, Jalk .z ~e!Il.
daJeniu Sa,k sona. Zwróciłem s,j,ę Ma.j.erwskim.
wIęc do Ba!ld:zJk~ego, aŻelby mJi,
Ostabnii zOISItał .ZIbada.ny 'WIczorai
, ~ko!IlikJfoelty21OWa!ł .iaki<e to by:ty na- ,były SZlei de{paa1t.amen'tiu Sip:rawi,ecUtżytdia, że lkorule<c.zlIlia ]etslt tak do- dlHw.OŚJci mim.isbe.ns<hWta Sipraw woj!kładna sa'!1Jąoja, NałomSlast stwier- ISkO'WY'oh @enleil"ał Gruibeil'.
dz.am kat~pycz.me, że nie żądaUSltruli~ on cie:z:wytka-e C:LeKruwe
tem dostarozenia dowodów, obcią- okJQlHc'2m!Oścti w ~wi' e oreiIitly ~_
żających gen, 1;ymieil"Ski~, O no- my "Tan!k",
wych zamówieniach dJla "Protek·
Gen, Żytm&erslk,i lPO'Woływl at SJię
ty" wiięCle6 ,;uż nLe m~o b'Y'ć mo- na ,gen, Grubera, tWierod1zą.c, fIe
wy, gd'yIŻ mi.nisltensf!:wo do "P:ro- t.e:n oslta'bni wydał opi.n1fę w SlPll'Iate'kty" zaufama jUiŻ nie dałO, W 'Wtre te;j ofermy 30 malt'ca.
lSIPr.amLe 9iikwwda'oj'~ dmJtel1'lesów "Pro
Gen,e,raq- Grobelr 2Je:ma't, WSikoaZlU'teklty" miałem :rozmowę jeJdną z jąc alia wflCłJSnoręcZI!l'e aooOłt.aICfj.e na
Sa.'ksonellll w SjplralWli,e IPT2'JejęCLa alkt1lJdh, Źle wydał di()lp~elro opdnfię
pr.z;ez p a.ńlSIt.w o udziału ,~gtru{py 4 kwtetnia. W łaki wtięc sposób
'P01islkuej". Zil1aru S~o,n !Zażądał gen. Żyttn:t' e'nski już wrl.e-dmal 30..go
1,600,000 zł, UWalŻat1eilll tę SlUmę ~roa Qp.1.n!ję g,en. Grubera, wy_
.za talk iWYIgórowaną, ile wszell:ką Ś\\.-1ci1llić mają cLaIllSze pooi,edlz,elliia
.aa'1/szą cł~iklULSję p!1JeI1"Wa'łem. P6- lS'C\IclIu.

Ofensywa polityczna Niemiec
Chtą

pozyskac Polskę dla celów
przyłączeniii Austrii

PARYZ, I. (Tel. wl. "Gł. Polsk.") W tutejszych
kołach politycznych zbliżonych do Qui d' Orsay na
zasadzie raportów otrzymywanych z Berlina utrzy
mują, iż na jesieni należy oczekiwać wielkiej ofen
sywy ze strony dyplomacji niemieckiej.
Ofensywę tę przygotowuje Stresemann już
dziś w najdrobniejszych nawet szczegółach.
Wszystkie najważniejsze sprawy tyczące się
Niemiec zarówno na Zachodzie, jak i na Wschodzie, mają być wysunięte jednocześnie.
Po raz pierwszy też ma być wysunięta spiła
wa "anschluss'u" czyli przyłączenia Austrji do
Niemiec. Niemcy mają podobno nadzieję zjednać
dla idei "anschlussu" Anglję i Polskę a nawet osła
bić sprzeciw Francji. Jaką drogą chcą to osią
gnąć, dotychczas nie wiadomo. W każdym razie
jest pewne, że wczesną jesienią rozpoczną się nowe rokowania gospodarcze polsko-niemieckie, kłó
re będą prowadzone w tempie przyśpieszonem i
będą miały na celu wytworzenie atmosfery przyjaznej w stosunkach niemiecko-polskich.
Możliwe więc, że za kulisami tych rokowa'
będzie sądowan'a sprawa "anschlussu".

zbożowe utworzone
będ? w Łodzi

Rezerwy

Akcję tą finans,!wat będzie bank rolny

__• ______________________________________~2~,vm~.~~GŁ~'O~S~PO~L~S~K[~· ~"t~~~.~------------------------------------,Nr,~

25 proc.

Zamiast feljetonu

Impresje

łódzkie

warszawskiego dziennikarza
Obiecana" straciła od
reymQntowskicb coś nie coś ze
Iwei tropikalnej żyzności. Złote, a za
'at inflacyjnych dolary, nie rosną już,
ówią łod7lianie, na latarnlacb. Dazry·wał Je I podbierał pełneml gar
I, kto chciał i, co naJważnleisze,
mial. Gleba. łódzka stała się ODorą, twaroszą. Dolary rosną, ale ani
bUcie, ani tak łatwo.
li w latach 1923-Z4, w pełni inflacji
owel, była kopją Klondyke na zle>lskieJ,
:tuny wyrastały przez noc. fabryJ mogły nadąiyć z wyrzucani~;n na
lotowego t()waru I przędzy. Ma
tura zahypnołyzowała wszystkfe
, wszystkie zawody, Lekarze, denadwokaci. inżynierowie drukarze
;urzystkl, fryzJerzy, cuJdemłcy ..:...
vIko tył - wszyscy magazynowaU
ny, wełny, madapolamy, etc" etc.
potem przYSzła wIelka plajta. I
;zył się sen o 7 tłustych krowach.
ych wJelu, CQ rzucDi slę naoślep w
ty spekulacH
: .;. •
racowane, zalL~. .wane miasto. Zaone, umorusane, ~edbane. WSZł'st
J dla ~racy i zysku, nte dla człoa. ,
dź niema ani jednego pomnika. Poam.J są tu kQ1Jliny fabrycz!ll\,
Nie
Izie się ani jednego wodotrysku, łonłanny. lato kominy fabryczne tryskają
dzień i noc dymem smrodliwym. pyłem
I kurzawką, węglową. Głębokie, iak Wlł-

Zarząd związku wystąpił

z całym szeregiem dezyderatów w sprawie poprawy bytu

Łódzka "Ziemia

I:za~ów

wozy, rynsztoki, zleją symfonią zapa~:~: :aO%~e:ra~:' się °w Il::~hl;~
ce i opaUzuiace wszystkimi kolorami tę3rwrukł z apretur I farbłarnl.
, ulice ciągnie powoli tabor becz, Jed d
'w.
na, wie, trzy beczki wyvane smołą. Coś z nłeh kapic. Du
fetor, Przechodnie zatykaJą nosy.
ac)a, W biały dzień.
I

•

•

podwyżki żądają pracownicy użyłeczn"Dści publicznej

P,rved, kilku c1ni,aa.nU, don~.eś1iiśmy 'PocIi.,wytż.ki p,i,ac ~SlZySlb1citm. pira,e,o-I walkę o ,prawa p.rac·ownilków i wa
o aecY'Z1}i za,rlZą!c1u ZW[ą~u tp!1'1ruco· w.nJiiklom: zalbt1udm01ry1lll w tych in- rupiki prrucy,
iWn~ów ,instytUlCi}i, uży~ec~oŚloi s!:yIt.U1C1j'8:'~h.,
.
W pVet'W1S\Zytm rzędiZ1ie pOSltano1P,~'bIl:i!czne} '!" &p~ai\We p'o,dlJę~IJa ,ak~
,\I( płs,m'loe wy~aczono t~'l"1ml,n wił ()11 2'JW1l"ÓiC'it sttę QO 1lllru~ilSlt;mt'u
dj: ekonoml'c1z.ne) o pocliw}'lŻlkę 25 uOOenleoTIila od,powu,edz~i' do dma 15 z żądanilem prz)'1SIpleslJenia op,:acoprOc, dl,a praoowni,klÓlW malgiSltmatu sie,rpml1a b, r" zaznaczając, że w 'Wlania l'e,~u!llamltnu c1ila woźnych
mF.as~la ŁodZJi, gafZlQ!Wl!l~, fu'IlJd.'U~2JUI pmJeoiwnym razie podjęta zosta- s.7..kół powsZlelc!hn)'lClh, Re~ullrumi'n
bez'1"oboda i eale,klt1t'lownń, nllie:z:an'e- nie energiczna akcja o uzyskanie ten m~,aA: byćoptt"aJcowamy prZlez
ŻIn~e od pr.z:esądZleni'a sp.rawry u- żądanej podwyżki.
magilStrat prZJoo 4 mn'esttą'Cami i
dzi,den1'a podwyiJki ulI1zędln~kol!ll
Na posiUedze.niu powz~.ęto jelS21~Zie miał ok.re~1iić wrurunkj pracy i pora;państwO:VYI!ll;
.
, . ·cały s,Z)e1"eg uClhWia'l, ,maryących pl'e.r cy d1a woźn')'ldh,
Dowu'iłldu,emy snę obec:nlie, z,e wSlZO;r,21ędlne macveon:.e dij!a sz;e,ro"
, .
.
zwUąz,ek ten w')'1Sltosował w dlnlbU Jci.Clh ![1ztesz praJC'ownJiJków m~Cljskioo
d1ln.ll d1J1S1euSl~.ym uda S1ę dlo
'WICZOriłl;lSIz')"ll1 oficjalne pisma do ma i ~nstyt'\ll~n u:żytlec2llmści publdlcz.. ~,a'f:tratu dd~!k~a, k1t6r~ Zlap~
gistralou, zarządu g~, lundu· t1Ie~,
CIS Joe
p!11ZiOO1
O
iłlngazowa.
szu bea.robGoia i elektrowni, w
PII'21e.doClW1SlZYSlbkńiClIIl posbrunowi'o- perso~~ ,klaMJtOlr,Dle~o dlo s:zą>m1dÓlr')'lah powdadamia O SIWIeń dJecy- !!lO ZJWlrÓIdić .się do dyn-e,kC'ji te,rubru ~ ,_~ejlsikń~,go wilł~·aI")1 M~d~IendY'
zia i prtOs1 o UJdl2':i'Cll1eme 25 pro!c. mli'e~~o
w ŁodZJi w spll'awi~ DaiI'~ po~ aJIlióo u~.. CIĆ S'lIŚ~ o
_~,' u _ _ ,
b"
urZ,..u11 W<>~JCłWI d ZlIUIt:włO!L ....ro ·oą o
~mał.aoVW8ll1'lia umowy z loroweJ z
h [ , fi' UJCth t. !r".. .
D
: praoownlikami teatralnymi na Si1,,: UC' ~'e11J1e, ':Il 'WIa"y mag~s'~!f1altu,
zon 1927-28, 7JalŻądać od dyn-.e'k.c,Tt
NibezaJ1oeZl1lL~ od tego Z'W1ą1Z1ek
Iramlll~)·oWI· mtpiba,cerua petrSloIlleLow~ tedłmiJcz- ZW1r?-ci się do iliby lJetkarslk!iJelj (t
U
WP
illJ~ lZia, genetrla:l:nJe ~rólby, odJby- pr,osbą ~ o<;:-e~ę, .c'C)' perSOlIllea .Magrożą strejkiem
'W.aJ]ąlc,e ~ w nocy o 100 proc, sZ'torn.y jeS't ,ruoe:z.będ:ny pod wzgIęd!rO'Żle~, w m')'1śl. ustbarwy, P,oslta.no- dem llelcz.nidbwa i Slpoł,elo:z.n'ytI11.
Jak już donosiliśmy, pracowni- WdODlO zalŻąjd'ać r6wnń.lCż W')'1P'ła.ceGdyby izjba llekan-sika o&mówńl1ia
ey tramwai mie;skich wysunęli żą- 'Dm prlalCIOWn~ko.m telatr.allin'ytI11 50 - udztioele.nda tak/be;j oP1njl, Z'W1i~7lek
dania 25 proc. podwyżki płac, procentowelj zaJic2'lki na poc,7le'Ł p~ zw't'óci się do prywaiłn)"oh wyhizawiadamiając jednocześnie za- bo:rbw W't1ZelŚnłOIWytcJh, Ost'Mmel żą t~Y'Clh ~eikat1zdY ~ pWŚlbą owyraż,ei . _1_~
daniie pa'la'Clorwm1i,cy teatraLni moty- me SlW'e~iO lo 'anilla w 'Lej SlPl13lWbe,
rząd tratn'Wa . ml:e.j::lAJ,ch, iż osłaS,""f~·a,n
na,e
O i,I,Jh,.·
Ślr.o, eLki po:urv,ższe
n11e
. "lWU;",
' " flern, że d"'''.
,~
_,JJl!IIlI
",",vy
.. l'
tec~na o.dpoW'ledź upły'Wa z dDiean 'W'YIP~CIiJł im pe'IlSjd .2Ia ostatnie 2 .skr<OnlI1!y magllsf.raŁu, llUlb ~adz
1 slerpnl'a,
mIi,estilącoe sktUJtlldJem c'2Je~ ma,Leźla nadzorozyoh do U1Sunięcia pett'lSOWobec tego, że aJUZąd tramwai się w b~ZiO k<ry'ty<CZI11,em, IpotoOŻ<e- r.,elu k1aszł!ooneg.o, zostanie zwomiejskich do dnia 1 sie;rpnia nie nMt, Ptti60z te'go postanowiono żą- lane zebranie ogólne pracownł..
dać od d'YJt1eklcji. teatru, alby p~alce k6w szpitali i diJllllów wychowa wnadeSłał żadnej odpowiecbi praco- bileił'ett'Ó.w Iby.ły ,obn.azane w tlC,n czych, n·a któr:Ettn Z8!1'Ząd związku
wnicy tramwai miejskich mają sposólb, by
tr'W'ania prlZled~'a- wystąPi z wniOskami przeprowazamiall' proklamować strejk,
rw1ettllia s1Ię l~ICzry1, ~k'O dJrui,6wka dzenia stre;jku przeciwko zwaL
Ostatecznie 8praW~ ta będd.e PIl18lCY.
nianiu z tych stanowisk świeckierozpatrywana na ~siejszem wal• * •
~o personelu i przyJmowaniu
Zarz<\jd lZJWd.ąz'ku N-iłJCO'W,ników kIMvtornego
nem zebraniu pracowników tram..
I:""
N--t~--r.'
J,
•
_.-J..
'
ńlnlSitytŁ.Ulcfu UlŻ)'1be,C2'J11l0ŚC~ ,publi'c,:mea
=~"iijAlD~e poOiSLanoW«O!llo ~WI1'Uwa1O'WYch, (r)
oddziaJt t6d2lkii 3J\05'tJaillownł podljąć cić się z pI1dheJsitem do miłlgd:slbrallu

•

rza w oczy tywotnośĆ Łodzi. Siła
va ludU. zmuszonych pracowa~, od
wać, żyĆ, używać w murach cueJ, brudnej pustyni kamienneJ.
Izermensch, nledocenlOflY dla braku
, '1ki i ogłady w Jego sav()lr-vłvrze I
ach zewnętrznych. posiada temlle.tent nłepowszednl
Różni sIę, Jeśli chodzi o żydów, swym
wyglądem fizycznym, rasowo, od ludności semickiej Innych miast. Leplei mudcwany, Odżywiony, tęŻSZY.
Skutek to pomyślnle)s7ycll warunków
materialnych.
Lód:f obfłtuje w piękne kobiety odręb
Or.IO nieco tyPU,

VI.

CZJaS

Lód:f - miasto robotnicze. Sto tY5łę
cy robotników i robotnic. Nie wida~ Ich,
trzeba wstać I) (i-ej rarto I wyjść na mla
sto. aby ujrzeć za.stępy, d~ąC4 00 fabryk, Albo uda~ się na Bałuty, na Chof-

Chałupnicy
korzystają

z praw

, robotników
;Z'Wiiąz.ki rorobn-o - p1"z~!Il1ysłowe
BeŁeha10IWa ;:dW1r6ci~y s,ię do m~lJl.
skalrlbu z memori.al,e:m w s'P't'awie
kOlnd,e'cwośc'j spJl".elCyz;owania o,k't"'eŚ'I'em5Ja oha.tup'IlJi.ka,

W odIPow1'edJzi na to nUm, skarbu w)'!;aJŚnttJbo, że do ro'oow,ików za
l'icz:a się wszy\sltłdch bez wyją1ku
naryemn1k6w pkt oboj,g<8., za'l'ówmo
zaóęlty&
w 'ZIaJkładuoe p,1'I2oemysło.
wytm" óak,o td prac,ują:e<y'dh &11a tego :z;ruktł'a.du iP!0'1l8. jego ()Męlhem, a
więc i chał!ulpfll,'kiów,
(e)
--o-

umysłowi!
15 b. m. upływa termin

W razie ustalenia się pogody sezon obecny
nie będzie zmarnowany

podatku dochodowego na powiaty

•
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Robotnicy budowlani przystąpili do pracy Baczność, bezrobotni pracownicy

Minister skarbu zatwierdził
skład komisji odwoławczej,

>łI

.s

Pracowni·",

,WIC 2l0lt,a j o d l'Iaona 'PlI'zylSltaJpoilli do \ pogód na <3!~UIŻS7lY akltlElls <:1JaslU
\PifIaIcy ,oootnicy budlow[,alJli, a to moiŻl'iiwe jest ocLzy&kanbe u,traoCow zwttąlZ\ku z zaakicelpŁowaniem 11)100 pt.2'Jez .€l)K Zlarob'kó,w, iepr,z,ez walne zehrruntt.e robotnilków MOCjzleśnie zaś niile, zost nie zmartŁyich norm 'POOlwytżilrowyidh, wyL'ru' Ill.lOWany S'eIZ)OO obecny w Ł-odiZJi,
n.ięlt'ytClh n.a WiSpó1ne~ koo!lllferencii z.c.o właśni'e ~ro7liło WIłIaJŚlc~ciJel10!n
prze,ds,ta,wńJcdellami
pracoda WiC'6w ruoeruc!ho1IllOśoi i ogółowi ludności
11 i,nSipeMora praJCy,
w lra,z5,e da1sZiego prz.edągam6a siq
Pil'aoCa !podjęlba iZlosbruł,a we wszy- te~oO S1ti!cfk.11.
sl1ddh d7JiaJłaah IProdJuk,CIj~: w e,eOhelCm,e pr,ruta po,djęta zosłaia
• * •
,grilei1ni,ach, przy buaowJ,e i I!'lemon- z;a;równo przy prowaJd.wnych roMieszczaństwo łódzkie pr,zodule pod de diomów, w tarlak'rucih i fruhry- bot'aJdh b u,d'ow.Ja,n)'lch , i'ak 1 prz-y
~zględem wraż1i.wośCil na flUktuaCje mo- ltaoo piI'~mysru dI117leIW'Dlego, We- JtlemOtThcl'e dom6w ze zrdlw.oioną edy. Mętczy:fni i kobiety, Mętczytni mo ldłulg prz,e!W~d'YWań fruchioWJCi6w, w ne.rg!ą, (el
że nawet bardziej, niż kobiety. Z mocną Iram'e
u;trwaI1el11~,a się pOl!lly.s1n)'loo
--'OQODIIIII~pointą przesady, z nłeomylnem J)OC~u
ciem groteski i zmysłu komIcznego.
Każda moda dOllfowa-d'lona Jest natychmiast w ŁodZi do ikrajności. Krótkie suknIe skracają się do rozmlalrśw
falbanId. Krótko podol4gnłęte spodnIe _
wyJetdżają w Itórę do koJan.
•

prz,eciwko gwałceniu pragmat)"ki.
stuŻlbowej dl],a ?racQwnik6w za1"Zą
dt: miasta Łodlz1, odnoŚorue pracowniilków choryo~, którym pra~maŁyka podcza,s choroby 7Ja'Pewnda placo(> 100 p,;' o c,elU'to,we, mag:lsIt'ra't natomiast udzń,ella im 50 >cwentll'alnie 70 pIl"'O'C, ~a,ży,
Ws.zYSltki,e powyżs2le p ()!Sitanowi'enia 2lanzą'cIiu zos'taną 'Podane
d.o wlad,o'll'ości radZJi,e delł'egalt6w
.za'wodOlWy'ch oZJwiąZlku pl'la.'cown.1ków instytuoji użyte ozno ści publiczIlIej 1l'a posi,edzen.vu, śl"odowem,
dIllia 3 S1i,ett'lpnia b. r,
,Na temże zeIbramilU om6w~oOtl!y zosta'Illioe płrun d1JiaJł>ania na naljbHż
szy OZ1rus, (,rf)

woiew6dztwa

łódzkiego

zaswiadczeń

składania

jUIŻ cLonosmśmy, wSkutek Zaśwttadlc~elDia te wilrune ;zI8;Wlheora~:
,sze,r.eJgu nadItlIżyć Ze Slbrony czas zamies,zlkania beZltdbotllleg,o,
Do!eSUillll>el1llJl)"ch bewOibotn)'lah, mi-!Stan mai'3JtlkOlWY i. stan r·ocbinny,
nt&t.er :pt:aJcy M, JUIl':k,iewfuC!2l, ch!c~c
Pr,z,eldlSIlawtiooie pi;er.wlS2lego lZ'apo'l'ożyć k'1'·es tettll1U, wydał i.ttSlbruk- iwladc.z.etnJia bezrobolln-,cll pracoC'Jje łódzkiemu fundustZJowi bezro- w.nSików UIlll)'lS~owy.ch ~ywa rZ
boda, alby zar.ząldZJił śds,lą iloon- dlJllem· 1:5 b. m, 'Wsz;y&ay ~ belZtrolę b elZlwbotny.ch.
:robobni plt'lalCow.ruVcy wnytStłowti, kt6Międlz:y itmemi milJloisłer ptt'.acy my dlo W'}1ilej 'WISikazallie~ ł~
zarządrit ,
by be2l1"oIbo'tIlli pmCO-!IIU n~e piOOlpiol"ZJą!dk'UJją si'ę l'0Z'pGWlJllbcy umy.sł,ow~ prz,ed.stawaaH co r,7.ądZIMVU, /będą be.zC!j)c.1:ac)'ljnie po
dwa miciSli'8(oe zaŚlwdadlCz,enn'e go- zba'w,i'en1 lP'l"iłIWIa diO 'P~bilClnani,a
~.()da'1'ZY. dom,6rw, poś.wiadiczOIlle da1sz)"ck Z4IPom6 g. (~'P't'lzez od'!1,ośny 'l{()l~isa,t1Patt !polreji.

Jak

c~łego

l

~-

Komisja mimsłerjalmi zbada stosunki
w

łó zlłiej

fabryce monopolu tytuni owego

n".

Ao.

Komisla arbllraiowa
zakońCZYła strejk
robotników włókienni
czych w Bielsku

O()I)--

•

Kasa chorych

wysląpi

na droDę

sądową,

przeciwko swym członkom-malwersantom '

2.VIII -

Wiadomości bieżące
Osobiste

długich i ciężkich cierpieniach zmarł
tamże pochowany zosłal

Po

i

m. Łódź, p.
Słaisław
z urlopu
wypoczynkowego 1 sierpnia rb. i

rsz

H

obj~ł urzędowanie.

Hajk()lW1Slki z dlnJietr". 11 sIDett'JPrua r.b.
lrozpoCtząl dO!r,OClZllY tlIrlll~ W'Y)P0oZ'Yln1kiOWTy'. W Spll',a!WI8!dh wY'd!Z1lału
'O.św~att.y :i! billtUiry p, ł~a Z.

Nr. 20

w

Poddębicach

o czem zawiadamia w nieutulonym

16.35 -

e

Łęczyckiej

żalu

RODZINA.

św.

Bunt w szpitalu
Prostytutki

przez radio?
Odczyt P. t.

"AsbI'onomJa

'W

starwytnośc.i",

zy

obyuratel ziemi

usłyszymy dziś

WARSZAWA, (faJa 1111 mtr,) -

B. P.

rządu na
Iżycki wrócił

ŁaJWJnjJk !P1".1Jew1oid:nń.cZoąicy wytdzńa
łu oświiiaty iI IkTUffibury p. ZY~llJt

POLSKt - 't927,

Co

Komisarz

W dnw. wozorajszvm W1l1óciJ];1 /2l
urlopu WYiPoczyttllkO!We~o i ob.jęli
Utt'lzędowaJIlJiJ~ w lm".zędzie wolewódzildm naclIeillnńlk wytdJz1ału adm:iJnds,tl1ia<:yjnell!o d1r. 'Jan D)1IclhdlClJ1ewiiClZ i n8.Jcze['Il!ilk 'W')IIdzDaJbu a-,dl:nwct.wa ~in'Ż. Z~iIl'f; SZIOSItaIk',
W d'll!Uu wCJZlOll'lads!zym POf\W"Ód<t
z U111lopu w:ypoczyttJilrow~go d. olbiąt
ur.zędlow,a.nie ~r>el~ miasta p. inż. WaJCJ'aw WorewócJ1Jki.

GŁOS

Marii·Magdaleny· w Łodzi

usiłowały gwałtem

wygtosi prof, Tolwlńsk;ł.
17.15 - Konce.rt popoludndowy. Wy.
kor.awcy: OrkiesiJra P. R. pod dyr. L,
Dw.or·aJoowskaego i p. K. łiem-tze (forlepj'an), Część I: 1) a) Glinka: Uwertura
f,a~t. "Noc lelmiia w Madrycie", b) Czajkowski: Elegja, c) BOI1ukilelwńoz: Ta:nlie~
rosyjski wykooa orklie.stra, Z) Prokofi'łff: P,redu<le glos moll ~ Batrk3J1'ola op.
In g-mml, c) Alreooky: Btluda. wykooa
P. K. łieriJl1ll1z:e. Część II. 3) a) Nowowuej.
~Ki; Uwe-rtura ..Sw alt y pCŃStk,ile", b. R6.
żydd:
Po,e;rnalt symfcmicUlY ..Mon~la.
Us,a OiIoconda", c) P3Ideoow$k;i: KorailroV'i ,j alk f.a~tastycamy, wlYJroata O!cl<iestra. 4)
a) Stojow~ktt: Serenada As dur, h) MtchatmvlSki: 1) Menuet, Z) MQIru!ek, I)
Walc, W'l"k. prof. K. łieinttze.

usunAC
zalnlonnice
-,

19.35 - Odczyt p. t. "Jezioral w~*.
skJ,e" W1Ygrosl P!1OO. KiOlodzLejozyk,
Wiidlo'WttlJi'ą jeld'ytllicj w SWlobm ro- ścić i skłonić ma.gi:strat do
udał się natychmiast samechodem
20.30 - Koncert wr!ieozam.y. Cześć I:
H.a;j;k~~ego ~astę'Po,,:ać lbęd2'Ji,e dzaju a'Wianllury by,ł w dIn1u WiOZlO- sławienia
przeniesionych pielę- do szpitala, Jednocześnie z kO~JZar l) PebralS: Uwertura! ..Ś~łJo Matów",
na>cze1lnik wycłZl1Iafu ośwttaJty i kJuJ1- raJsay.m S'2ipWba1 mi.e~i dlla oho- ~niarek, To też, gdy w dniu wozo rezerwa policji pteszej i konnej Lehar: WaIlr hl~aliskd z op. ,'ptl'1asquf..
tury p'. Jan Waffi1friaJtUlS, który po il'1,dh 'Wlente:r')'ICIZttllLe kolbi'e't
ś.w, rajszym e ~odz. 10 raao zakonnice wysłała na miejsce (buntu) 14 po- ta" wyk ol!1kLestra 2) "Sketch" WIYftropowroCl!~ z ur'1lopu ?OiCzyttli'kOW'oe Mailj Mcu~da[eny !przy
Tlr.aJm- pojawity sIę W szpitalu, wzbtu'zo- Jicj'&nt6w, PrzybYł r6wnież kiet;;<l- naia pp. Mi!chalil11l3. MaJkaw!Jeeka', 1>. A.
g? W dJnlU 1 b. m. olbiąił urzędowa- w13.liowoe.j 17.
ne łprostytutkti w liczbie 90 pnzy- wnik 8 komisariatu,' komisarz Jabr Icksa.nd~iI' Wassilcl p. Stan. N2iWII'ooldł
me.
Ostatniemi ozasy do szpitali stąpiły do czynnej akcii protesta- 'I. IdUroma posterunkowymi. Poli- (iort.) ł inmi. Cz:ęść II: 3) a) Petras: Paa
NaczeWk W)'IcLzi,alu apioC'kii StJ>O- miejskich przydzielone S4, jak wia cyjnej, obrzucając siostry zakonne cjz. z lladkomisarZlem Wayer~ na t~.zja z u!f!W()IfÓW J6ze~a! SłJrau~a. b)
ł-coZ!IleJ p. TalcLeltlSlZ Wis'łaiWL~i z domo siostry zakonne do pie1ęgna gradem plugawych wyzwisk i przy czele wl«oCZYła do SIliPitala i u- Salahillrt: •.Ba;:.h3Jnele" nr. 2, c) BkYrl:
dpd,em 1 si'e,rpni1a r. b. T'OZlpooza..l
chorych, Mi~dzy innemi 4 za- jęły wobec nich p.ost.a.wę !groźną, wol~ła siostry zako.nne z opresii, SiciHettia m, 2, d) K'T'a m: IntermeUJO
001loczny UlrJtOIp W)llpolClz)'mkowy.
kcnn-ice przydziJ2I1one zostały do usiłując je czynnie Zl!ieważy~, plZyrwracając porządek,
Ośmiu (";.zar tnil,ości", c) BngeJ • Belr~er: O$$r.
Nacllemy lelk,alt;z rzreź!lii milej- ~zpitala Mar,ji Magdaleny na miej- SłrwOŻO.lle zakoon1ce schronijy się prostytutIrom sporządzono prot~ pier.te 111JiJ!I QlŚm, f) Mld: C~T_Z, r)
Sik!ej, ,leka,rz 'Wle'tl~yma'1'~i, Jan Sto- scc przeniesionych do lnll1y.ch do ka.ncelatii szp!'toalnej, Wobec te- kuły za poclibull1z:anioe do e!k,sloesów. Cz~bulka: Masrsz "Rfl'W:ja: WI()j$l«)wa." WY.
jan owsik i , po IPQ.'WiI'IOic1e z urlopu ~~pHal~ piel~iarek z pośród sta- ' go, że postawa prostytutek była Chcąc mimo wszystko doprowa- kona OITiki.estroa
w)'!poczy.n.kOWle;g'o z dnłetll 1 s.i,er. reg~ ·perSC?netu. ~'iad()mość ,c c~!'a.'t g~iDiejsza, t,,:l~foniminie po c1zić ,de ~sunięcia i21e szp.iltala, za- 22.30 - TfI'e.mmi$;a; mu~k! tan~_
pni'a r. b. obją;t u:r,zęd<>wanle. . przyd~eleDlu de szpItala zakonmc1 WladomlODo o z8{Jsc1u komendę kcn.ruce 1 ponowne~ przyd'Zlele- z restaur;acji .Rl'dt'
____
wywołała
wielkie
wzbU1"2cnie P. P, na miasto Łódź, Naczelnik nia dawnych pielęgniarek, część
',.
wśr~d pensjonarek, k:t6r~ posta-I wydziałU śledczego n~komisa~ p~tytu~ek ,1'()z.pc~ęła gŁod6wkę,
--onawlty ich do sr.ątitala nie dopu- Wayer ' wraz z 4 wyW1adowcaml nle przy;mUląc oDLadu, (1')

POZO-I

ur.

en

Echa uroczystości
jubileuszowych

biskupa Bandurskiego
W 1.tbic~ym tYi&odnil\l Po~l.sika or-

Pożar

w pociągu

Skarżysko-Łódź

ganizaogja wdLnaści wysłała na tę· Wskutek niedbalstwa służby kolejowej wagon
ce J, E, b. ms.kupa. Band'lllI'&'J..ctedrugiej klasy stanął w płomieniach
go nag.t~ącą dielPoeSl2lę:
"Biskup Band'UJl"ski, ,WHno. Najw pociągu kursującym pomiędzy Skarżyskiem a Łodzią wydawiększej CZJCti godnemu kapłan'owi, rzył się onegdaj wypadek, który o mało nie przybrał' rozmiarów ponielSlkazHe1ne111JU oby1w.rutełowl, bo- ważnei katastroty kolejowej.
halet1S\k~emll ttOlln/VeJI1.l101Włb pOiWde.Ze Skarżyska wyjechał w niedzielę o 11 przed południem przema wY'raz;y lSeroeczn'e<go odd:aruia ~ pełniony po brzegi pociąg osobowy w kierunku Łodzi. Gdy się znana.jw.ię'ktS!2Je'~o hołdu slkJad'a PoI- lazł na odcinku pomiędzy Słotwinami, a Gałkówkiem, rozległy się na·
ska O11ganttzacja W)Ol'nlOś<:ti w Lo- gle .przeraźliwe krzyki pasaterów, znajduj:ącego się w pełnym biegu
ó,zi".

Okropne skutki
"skoszonego" granatu

W czaSJi,e kOlSlZJemD.a żyta Wie wsi
MJeiS21czy. włośdarum. JI3.\ll. F.rm:tde\Woz nailt'!lllfiitł kosą na tWla'l'dy
przedlmi,oŁ,

'kltóry

mQl1lllenłai1tni.oe oeIks

1>lodQWat. S1ruobkafJelgO W)llOudhu
byJł1y W'P,r,ost OkIrO\J?lThe: ~a'niaJt 0bE''1''wtalt l11ILl b,ą lI'ęIkę, ikltólra iZ!Clwisła iIlJa detniiutt:kiim pasiku Skóry.
W Stuie meptWyf~OiIllbJ'kn Fa-anJcie!W1iJcz ocnw,re/2liony IZO$-~ dlo SZlpl
tab,
Dooh'Odlzede, ipil".7JeprOtwaaZJone
W tl0j spr!8lWioe W'ytkazaAlo, że wy_
buICIh SlPowtodow.cmy .został ude.tiZleniLem k '()Sy w &uiżyg)ran'att 'fęczny,
który l,eżlał iW' lP'o1'l.t jeSlZ1cl2le ~ clzasfYw wii,ełI'k,ilej

b5itlwy lPod Ł'Qdzią.

(e)

Ofwarcie muzeum
miejskiego
M
. 'Skń (P' ~
ff<

;ok

91 !U!rettm 1InI1I~ ~ • ~IO r .OIWS . a
:.11~ /PI11:z1elrWllJe :ml!Je.slętcznJe n w dn.
U/~ zoot:ało otJWIarle dJla
p I
~z~ m~~jslkllle O't:W~e 1~st
l,

_

•

~dd;~nmfte10
~M l.pon~dZ1dllkow
(] IŚ
~d:zri..effi
odJ~ o 19,
!U. w

•

18~.

.

e od gO'OZ. 15 do

.,'

,.
sk6.Cena rwte;Jścia r~ ~1l>TJeum m~'e'Jego ~ OIlla uioras'ły.oh 20
gr., Zliś &lIS; dodzite'Ż:y i żOIłn~tel1Zy
10 gr.

rovo"'óVo'ł()\IQ\~I()\lOVOV~v.!:\.~

~~\~\~~\~..J~0.l

Komunikat

h
. •
p.r:w~ onlor0V:ą mIędz:y p.
rl~ncl zkl2eOm .0onktem, IŁółdz, ul.
Bo es awem
u Jusza Łódż
, aul. p.Kilińskie
Rebzd
o 84
uważa~
'd
. d tg
_
,
y z powo u me. o ~zyma
ma warunków
przeWidZIanych
Kodeks~m, Honorowym przez pe!nomocmkow p. ~ebz~y za t S~O~l~zgną t przez sPI~a~le pro o ł~ u
Je. nos ronneg?,
aJącego. ca o:
WItą saty.sfakCJ~ . P: Franclsz~oWl
Glon~owl, co ~lnleJszem podajemy
do WIadomoścI.
5694 -1

F

S

J

P. JaroDiek, H. Sc:bmalz.

Sprawcy mordu na osobie Owczarka
zostali w dniu wczorajszym aresztowani

W Ulbi,e:głym mh~s.ią.cu na Slzosie kiw,ani.aoh udało' się policJi U~i\~
a Korusta,nt)llOo- Wa'leJl'be.go CislicWlsilci'ego i Fum.wem dok'ona,n,o nrupadu baooY'c- c. 'szJk'a MotyJ.ews1ciego, k~órzy, jak
ki,elgo. MÓl'lelgo oIń'aTą padł w1e- saę 'oka'Zlało, ddkOina~i mordu na
ŚIrJlalk zje wsi Brodni OW'c~a.rClk, SlL,oole konstantynO'W~ici.
który POw1!i1\}c,ał z Ta,~u w towaPoniew'aż baJtlidyci ni'e prz)'lzmali
rzystwi,e dwóch włoś'cianetk z tej- saę do w1iny, ,zalW1eł2'JWl8.no do sę
Że 'WIsii.
ó.ziCl&o śLe'ClJcZJCI~o ()IbiJe wri~śtt1d.ac"i,
Na~Le na 1aJd:ąJcyldh wys,kocZ)'l~o które (kIr yt)IIC ztlJelg o cLnń'a łeohały ł
pOCIągU.
Pośród wielkiej rzeszy niedzielnych podróżnych powstała z tego l'll2lelch os,obniJktów, lclórzy wyrsi{.nza Owczarkiiem.
ramii z rewol'we'l'L\ p02JbawiiJi go Podczas kotilion:tacji kobh~lt)'
powodu wielka panika, dochodząca do nieopisanych rozmiarów.
pozm.a.ły UJ02leshlików tlIlłIpadu.
Krzyki zrozpaczonych podróźnych nie ustawały, tak długo, do- Ż}1CłiJa,
Ba.ndytci
naif.y.chmias,t
z.biel~H.
0OltSlz.eWSkti i Motyil'ew.!ika 7Jost.ald
póty jeden z podróżnych nie pociągnął za hamulec bezpieczeństwa
statnń'o dopi,ClI'o Po d.t1Jgoklh poszu-ptraJe'kamni wlad!zom. sądowym. (uł
Maszynista na znak ten zatrzymał pociąg w polu.
Okazało się, że podczas biegu pociągu, w wagonie kolejowym
U-ej klasy przepełnionym po brzegi pasażerami, poczęło się palić z
niewiadom ej przyczyny. Płomienie przedostawały się do wagonu z pod
między Sroehrną

Na marginesie
i,Bitwy pod Racławicami"

podłogi.

Liczni pasażerowie opuścili wnet wagony i rzucili się z pomocą
kobietom i dzieciom znajdującym się w płonącym wagonie. W kilka
chwil potem nikogo już wewnątrz nie było, tak te szczęśliwie, pożar
Wieliki S1.lJk.c,es, p1'tZl~e'W1Sz'}'LSłt- uznanli~11ll. te.ż ,należy POdn~elŚć rwynie pociągnął za sobą ofiar.
kJem moralny, lal'ki ocLnJi.ol&ly przed stilł'ki o$nizatl()l'lów "BiJtwy", kltóPo 15 minutowej akcji udało się służbie poźar ugasić.
stawi'en~a "Bitwy", g<raooj w Lo· ,rzy, n~elz.rateni b1ia~&em ocLpoCelem zwolnienia toru, po blisko półgodzinnym postoju, uloko· azi na w1eillldm pl3!oU HaQtera w w.iedniJe'go tett'elllU, ni.e ominęli to.
wano po~piesznie pasażerów w innych wagonach, poczem doczepiono obe,cności raZ/cm ok,oło 30 000 wi- dzi w SIwe? arlymycn:ne1 Wę-dTÓWzniszczony wagon II-ej klasy i pociąg ruszył do Gałkewka.
dzów (w cZiem 1tt1zy cZlwarte ... ~oe.
Spalony wagon został tam odczepiony i pociąg ruszył w kie- ,.,gaoPY"), s'late się rewel'a{!y;nym
Słytsz.ehśmy, że w Witlll\Ji,e i w
runku Łodzi, dokąd przybył ze znacznym opóźnieniem
pr.zyiklładem, ia.k~ego typu teatr po Wa.r'sIZJalw~,e, ,gjdZli.e "Bitwę" Ipr~yj.
Jak ustaliło dochodzenie przeprowadzone przez władze kOlejo-1 łVSz,eclmy .w . narwyż'szem i nai- mowano WIprooS!t. entUo~Ntyeznti,e,
we, potar wybuchł z następujących przyczyn:
s21e,r~.zJOOl ve'~o sława 21t1JaCZleMlu w g,l'Ion~e wMZlÓw ll'te br·akło nalj..
Podczas jazdy pociągu jedna z osi w. agonu II klasy zapaliła się moiJe l p'oWiiollen petnńć .swą mislj·ę ,w'YIŻlSz;yoem do5lł()lj.nik6w paMwo.
Oś koła leży zwykle na poduszce skonstruowanei z odpadk6\v baweł· :kuHwral,no - ośWli,aJŁowa..
wy,cth. W Łodz.i tli~t1'lo(sllddlW\9lZą onianych, które zalewa się smarami, olejami etc. Najprawd0'p0dobniej
P.ropalgan.d~? TakI Ale me PUl- pie:ką oLOICzy'ł "Bilbw'ę" pan WIOi)e..
oś ta nie została naoliwiona w Skarżysku.
lP~gand.a papLerowa, pełna fraz,e- 'Wad'a Jas.zczołt. Joo,t więc nadZliI&w drodze z tego powodu i wskutek nadmiernego tarcia wytwo- sów, jaik ,pUClICelk l"odzy,n'ków, l'etCz ja, że "Bitwa" ~ pet!\e
rzyły się iskry, które zapaliły odpadki bawełny, poczem dopiero pło- .propalŁanda 'Ż:ywa, plę1krua, .aT'ty- zwydęlSltWlo, prze'kiSl2ltab!iąJC 'SIię
mienie przez podłogę dostały się do wagonu.
sif:)"Clzna, p r opal~an~a Optyoml~Ur może 7,lCllia.s>em W' ~lę patiDochodzenie w dalszym ciągu tf\va, i winni pociągni~ci zostaną v/'I'a1ry, rw g,tęlbo]ci,e SoLty: d'rZi~ąoCoe tS' ~:ro~ą. Bo be:S'J'l11Z0cm;tie OI~o,do odpowiedzialności sądowej.
(x)
na d'tUe duszy lud()lWie1, \WIe1S21Clle- waąZlkl,em m:ą.d11l 1 'W~ad!z relSt b1d.t1J!prtOpa,ganda bOlha:h~wa samoego &ze .zain'tier'e\S()IWIllnti.e s4,ę WioełaJly·
"
••
,..
w sdbie .i ~uilitu d1!'a bohatel1'6w.
wą 1JestpOltu Ikatlowildld~~o, Wcjat'Y~
1
,w dJzisi/ej~.zyun o.kl1eJS~e nioema~ wa to .2Jbyrt pięba i d.oni.(')I,~h, ...
II
pc.'W'SIZlccilmeg,o, pr.z)'1g,nęiOOeil'l!ia, wy- by mlLa;!1a Z.OIsttIlĆ 'Po~eba.t!.a iW
.
.
••
•
WIOIłanl~o poriZlecląjgty.m kryzYS'eIM dnfu . ro2lWli~zNa. .-t~, co
Manewry IDtnic~e zakonc~ą Się ~broną. miasta ,eIkOt1JDm1<:ZtlIy1!ll, pr~aganda takla ponoć m'a na\Slt~ć ni~aWlelm.
przed nacierającą piechotą I artylerJą
oma t'ei!ll don~oś1ejsze znaczenile, 1:
Es.
W'}'
:L
d . .llb
'
_~_ l'
J; . .l. '
I ,dIl!1iU 29 'ijpc;a p:r:z;yuyly ,o Silę 9oU/ ~ W ~IOl'Ucy 1..JO~ZI1, przy
'P'r
-ŁodZI 3 esika.&ry III purlku lott.ni- udz;iIaJlle ?l'edloŁy i ,p.rlyffiel1'lJ~, ,przy.
cZlego w p()2Jnaruu, a mi!anown'ci-e czem !planowanIe jest ul1".ządz~nle a·
31-a, 111..a ~ 112-ta.
baku na Łódź i pr,z,eprowadzeni p
Po o7JIlIIOIlttowa.nLU radj'ostwq)i n,a- obiI'ony 1otnń,clJe; ,te~o 0Ś0110clJka. prze
daw<:~elj na tobIllisJm łódlzktelIIl, wy- m~~()łWe!~o.
buldoWla1lliu pr1owizo.ryczn;nc'h hanEsk,ad'ry l,otmlClZie weiZln1ą rów.
g,aJl'ÓW na. POIIIl~les'Z\O.7Jetrute 20 s,al!l1o- nie,ż udZliał w rnlwllewl1'aJCh w oboPrzled koilllk'unaSltu dniarof ~ikwł- d'W.aJbi'e z zagtr.aQitCy. Af1eISztMYl8lli.
l'0.t''OW, ~az XaJ1JllS
. ·tJa110wanJlu
. . bud)'In- ,ZI1·e
.. cWll<:~e
. ' 'b nym, w RaUlU'czu
.J.,
• •
•
pa-zy dowala pOtll'~a
~z.ajkę konWia,b an- 1Z0000td Jak6b Or!ldhab i ~zaak'
k?w, nl'e'zibę~n'}'lch .dla uml1leISZicZ'e- f0:r:s'O'wan1.U ~lhcy. ~~zą k~oe~,a-dJzilsltÓfW man'Ufa~Łury klbóra prlJe- SiłSlSl1dn:d
n1a ur:ządJz;en :tJedlOltOmych i repa- ~Yofną dIla dJz1l3.ł'all!1oscl lotmC'7Jej w
. '
'.'
, '.
.
r,a.cY'in),ch _
rOZlpoczęły Silę ma- Rad'lllczu, Ba1ryJCZ1U li CzęstoClhown1e d~sta:vała SIę z C~elahOiS'ŁOW~'OJ' 1 \'ZŚt'ód s!kQ1lfiil$'koW18n)'loh towa ..
newry 10tnic.ve. Obe.cnie pa-olwa- będ,ZJi.e Ł6dź. Mane.wry lotn.i·cze NlelIIll·ec na t,e['l)'i'O'l'JUlIll poIs'kie, po rów m.a;oo;e się znaoma tWe! Je.
clzone są b. 11!1tenisywrnie loty ćw1., pod Łodz.ią trwać 'będą do 10...~0 wod'Ulj3iC ,polwalilnJe stma>ty zarówno d'wtabn1"Oh lPoOOzooh, lron1b14la,eje i
cz.e'bne lla podlsbawi,e meMunk6w wTZeś:tlJLa, przY1czem .na Izakończte- dla Slktalr bu państwa jak i dJ,a ;ed'Wa1me roeformy d.:a.ms'k·1fI oralI
tad)oSlbaa~, a następnie rozpoczną nle i,oh prZlewi,dyW18.'t1y j·etsŁ przy- 'kupców w'łÓl1dte;n.n~c ~h Obe<:,n,ie 1 1_ '
':
~
s:ę 6wkzenia normalne z za&roesu jazd do Łoclli Wyższych oficerów ' . .
zyt •
U'Ksus,MYle tJk,lllna.ny.•
wywiadu, akrobatyki powiet'l'7.lnej. lotn:'C'twa z d~partamenŁu IV r.l,jri. poh.C1 a . 16dJzjka ~reSlZ'towała po Da:Isze dochodZlelMe w !prawie
100ipJn'!fu i t. d.
SJP!. 'Wiojs'k.
(e) d!łuzsZle) obS-enwiaOJl JUlJ)Ców Ik'ra- !bej ptI()IW.adm~ Ib~~~e utr~"d c.y,
Witelllkńe mlilt1JeIW11'y łotnk,~e' mają,
kOWSIYJ,ah, kltórlZ}' 1Si22Dl!u:~owa!la je.
1

lodz

W przededl 1u

Wielkiej bitwy

Kontrabanda jedwabna
znowu graSUJ-e

'Gł.OS
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GAZE A SPORTOWA

t.6di .
2 sierpnia 1927 r •
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'Nwykazu,-e
owoczesny
pięciobój sportowy Za::~!m ~. ~i:.tr:~s~:r~urkD~~~~~y IV
wszechstronnie sprawno§c
zawodników
fizyczną

.

Nowoczetsnv !pięcildlj~ lrlworrrod .: ~
,
k' ·
ny Ula po o~~e., 10 .stlaJrogrec IL~
go ~,F.~ntatb1on ~ pod W1Z~~cf~m
WISI:DeIChistIrontl1IOŚ'oi .spd'IaI\WlOlŚci fizylCm-el, staWia tlc7JelSltnd/k.om ~a~ilCh g,a'WodÓW' n.aJjwyżs.ze wymaga'-

Beddnie po.międrEy reprezen
.w.,
•
taCJą oi~rOlW. szw~h, a re.
prezentaCJą oficerów RellOhswehry
mie:mieckiiej.
By.ł,oby bar,dlzo p'Ołądarne, aby
.
.,
ibIi&
• .
_
l"
1 i!lIaSI2'Je orgallllzlaq}e pr~OS·OI
nla . • S~adJa sILę OD: z nllS,tęllu,ą- skuje z~ oora.:z ~ po- m i&. wo1skowego 7JaJinJbe1resowały
cydi plęciu rliIłlWlO~:
• pul~Ol, ~6hk wśród ol- się lllti!iJe, trym nOWlO()mc;n)11Il1 pię1. Stw.elanie z pisto1etu., _ f(XI,. ~CJ1, zbliżonych do P!'I7JYSPO- ciobO!jem..
•
CZlas Ikttórego ik.arb&y oclldaje 20 sobi!El1llJila WlOfsllroweg,o. Toruk iD/P. w
Słan.
~ów w czterech ser;a:cIi po tych dniach odbył się taki pięcio_ .,.
pięć sItwaMw. 5 stmałiów ~o.
"
'.'~
.'

be~ośredmo p1'2Jed bielg:i,etn. Rozp'
S'ttr~a CzaJS •• ~xy • }~dJnalk!o-w.y:tn
czasu10 - Ikoliefjoo mliie!)ISlce. Starl
ułr'lZ1ądzta si.ę gl1'l1JiPlWlii p.o i4 bile(gaczy, z pir.2Jelr'wtaand; 00 3 miavulty.
rI'en nowoczesny pięoilObój zy_

w. ciągu trzech ostatnich. dni - ~lutnia~ (~5 p~p.)---:-32.25 mtr., 2)
na bOisku WKS odbywały Się za- slert, SIekierski (18 p.p.).
wody sportowe o mistrzostwo
Skok w zwyź: strz . Łukasik (30
DOK IV, które wypadły wogóle pp) 162 cm. 2) strz. Bober. bieg
bardzo okazale i przyniosły wogó szturmowy: 1) 18 p.p. czas 2.3, 2)
le szereg pięknych wyników.
25 p.p. bieg 100 mtr.: kapr. PaTechniczne wyniki tych zawo wlak (30 p.p.) 11 sek. 2) szer. Pry
d6w były następujące:
cel., rz~t oszczepem 1) ogn. SzyRzut granatem: .
man,s~1 (10 pap) 42.51 mtr.2) plut.
l) szer. Konarski (18 p.p.)-67, Kluzmak (25 p.p.)
94 mtr;
Sztafeta 4 razy 400 mtr. 1) 25
2) ogn. Szymański (10 p.a.p.) p.p. w czasie 3.34, 2) 74 P p, bieg
61,73;
3.000 mtr.: l) ppr. Banaszkiewicz
3) szer. Kubiak (lO p. a. p.) - 9·ą4, 5 (18 pp.) 2) szer. Oorczyń61.63 mtr;
skI. skok o tyczce: 1) sierż. Blak
bieg 800 mtr:
..
2.~0 mtr. (31 p. sk.) 2) plut. KIu1) ppor.
Banaszklewlcz (18 zmak (25 ppl.
p.p. 2 5 sek.;
Poza zawodami tekko-atletycz2) 'plt. Plutniak (25 p.p.);
nemi odbyły się zawody w piłkę
bieg 110 mtr z płotkami:
nożną· Ostateczna klasyfikacja przy
1) sierź. Siekierski. (18 p.p.) - niosła tytuł mistrza. D.O:K. IV 28
19 sek. 2) plut. Plutmak 25 (p.p.) p. S. K. przez zwyc1ężeme 25 pp.
skok w dal: szer. Bober (25 p. p.) w stosunku 6:1 (5:0).
6.04 metr. 2) sierż. Foland 37 p.p
W dniu dzisiejszym 28 p. S. K.
pchnięcie kulą: l) sierż. Siekierski rozegrał zawody z 37 pp., które
(18 p.r.) 9.675 mtr. 2) kapr. Szo· wygrał w stosunku 7:0 (3:0).
pa (25 p.p.); rzut dyskiem: plut.
I~«w~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~..
!!..
!!

•

__

wy.ch odldalJ,e S1.ę clio JbaJrlCzy, łdl6łr.a
ukazu;e sdJę str.2JelDoOW1i m 5 tninJut'.
Ogi,eń l'I01Jpocryna się z ohoWiltlą u~, azam.a tat'lazy: niJeJoddlamry s'br~ał
uwai.am,y 'eslf: !Za 2lty (\fi, ocen~e rozI

o.

.

bój

••

S'tlr1ZYlgla ~a h~ba pumikłów. W raulf!I rownOSlCiL lPunlkil6w
bii!To7Je się pad uW.aJgę napiI'ZiÓcł liiJoz

'hę ZIl1IP'eił.nre OeaOl'Y1C1h stŁLt'fLa'l1Ów,

a

lP~m n~~~ ~~ na ~~rv
'10, 9" 8, 7 i t, dl,
2. W~:unati zawodów ptywalCkich są: 300 metrów sty.lem do-wOilnym, stań dowolny. faJW'ody
toe dJzteH się na. s . be.z rozgry1W.e'k fina.ł()IW'}'K:h. Przy ocenie roz..
S'ttr~ jed~ czas,
przy roiWny.m. oz,asile - ko!leljny 1IlJ111IllJe«'.
3. Pirzry walce na rapiery
llię ~a1żdy tmz w dOWf01inIą okJdNlcę

-_.:~:~

I

Kostt;zewskl zrywa

taśmę

w biegu na 400 mtr.

łiktzy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~.~.Ił

dal~ pr~ ~00le0

tusz roz-

Niedzielne niepowodzenia fioletowych

:==oJ:::~~~:~ni~ Turyści

mmubow1e!j p-aiU1J1e pr.rwedlhllża si.ę
spotkal1'l1e () 3 mmu'tly, a jdl~ nad,aj
m.ema roestrzygnięoi~ to obu S7Je11'
miletr,zry UIW1aża słę ~ tlus.zowanycdl. Pll'zy ()Ioeme ll!iczy saę zwydę$tlwo 1 pookJt, kDięsIk.a. O pum/kł6w. Jeśff~ dbad sZJel!'wleme i!tnsa.ują ~oooc~elŚln.be~ ~za się kaiZ'.l_
...,);,'\0 _ •• _n.u".
_._.1
Oo\:m'U po .p-v'1 jp'UIJJIA'UU, ptt'iZy WiIIlce
Ilierozstmy~ięł":
oha' UJWariani
.~'
.. -, .
są za 1P0bllbylch 1 QJbr,zymnJIJą Oipucrtkt 6w.
4. Konkurs jazdy oidb'ywlru się na

II --

Sokół

(Zgierz) 1:5(0:0)

Ubt~la niedzi.eJ.a uplłyinęła pod ' ataatrui'e Izade/kn.e.
,WytrÓ'WtD.ująca
znakł-em n-t~()IWOdze:ń dJrUJżytn ł6dz bramka 'pada ZJe snallu lewego
kidt. P1eIt"WlSZoa drożyna fioleto- łącz_a, &r,ttgą, -tlr2.1edą i czw.att"bą
W)IIch ull.ega Le·gji. druga zaś prze- 2Jdob'}'1Wia PTruwy łączmk - boha~a clio mało rz,naat.eU :I1Ja tel!'eme ter d'nda.. W:nesZJctile 5 goaJJ
z

Piękna

pwa

plakieta-nagroda p: prezydenta Rzplltej na
rodowe regaty w Bydgoszczy.

międzyna-

"

Le.chi dtl\lJzynJy SokOła z~i,e<rslkiego. daJI.\e;k.telgo s\tJr21aJbu ki.erown'iika TIla- 1łtJQii4~~M~w:~......
!!.~i!!!=!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!_!!!.!_!!.!iII!
W .
k dlr •
~ padlu, W Sok<d1le dZJi,eanoi,e ro~r1ni'eti..
piI'erws'ZflU wa' .anslle ~ y
.
.~.
1.'_ , 1
g T
M
h k; _ S1P11S}'1W1El1J. SiLę praJW'}' QlJJ'I'Otlca.

!,_.

Ł.T.S.G.--Siła

~IJ.:l!lJo8 prlZ0W18 ,a

5:1 (2:1)

l\lJrys IW, 'l';ł Je
T iśd zawmed/li
od każ-d:
dnak napas1tndkom s.k zalu na bram
tlIr'yl
p
ym
k. ę. ~
-.~cIi~·
t'
W'~~ędlem: 1l'.e~ bNl.mikaTZ
~ e Lo\S~rtslCy s opntowo 0•
Skandaliczne nieposzanowanie sędziego
i;'
•
t
. ~.,;, "' .."" by~:zJbytt slalb)11Il1, <:'0 pil'zy caO.'oe(J maSWAJaJą 'S1ę z .erenem 1 !;;lI'a.,..,. .. 3 '
•
•
Zawody o mistrzost wo I Ligi ski, za ordynarne, nie nadające się
rówm.ult\? KiJka akcji za,C2JepllllCh Slle ta.i1cty1amydJ bJędl6w, IPqpełintt()- okr~gowej zapowiadająsię dosyć cie do powtórzenia uwagi, skierowane
ogłlOSzOOlIetj UlPwedlnńio p1'1ZIe'sItJr.ZJenJ1
' • _.t
1..
b et
.:L: I ny.ah przez Olju obrońców U'latwi,kawie już to ze względu na postę pod adresem sędziego, jeżnak 0••
'"
pr.zepr,owIMIz,onY'clil
81' zo &!;'{u,_. •
• •
•
mnie, wl·ęooD dIDu~ 5000
me- L
.L
b'
•
'111' ,. 1'0 ZllJSlKiom~ gOlscwm zwy01.ę- py, jakie w ostatnich tygodniach puszcza on boisko dopiero na in,
IKO, Z!IIlUlSza UlO o s·eXlwow.ant1a
n)'l
b-6w z 14 s'tJałeani ~Zles*'OclamiJ. _~ 1... _ .
s;hw1o. ŚrodJk,owy pQmocnJi.k me da- poczyniła siła, już to na dobrą for terwencję kapit. drużyny.
<11 La,KIU "lSl!Je\l'1Zlan.
• ~
•
Dziwna to była interwencja: w
Za lkaJŻdJe 2 SleIkUlIlldly 5IP6in.ieiIUa
.
wał o sQlblle znakIU Ż')'ICIla, to też mę i styl gry zespołu ŁTIO.
Nie
wykluczano
nawet
motliwo
języku przystępnym i zrozumiałym
t'ralCli s~ pól pu1likttu kama nJadN.apad ~okola sMCI!da S1ę z m.ło- 'pt2Je,z W)'IbWlorZiolD.ą lUkę liomi naści jakiejś sensacji owszem by- dla Pogodzińskiego, mocno zaś
fObio.n.a s.eJ.runda Il!~~ocWo.na ~o- dziutkiidl. jeszcze ~lCzy, l<elclZ nad- pa.s'tn,i1cy Sokola ' pl'lZieryw.a-'lli się ła osią, lecz nie w przebiegu gry, obraźliwym dla sędziego.
SlLa6e d/o1IiICZJencr.em pół p'urnlkbu. Za. zW)'lC'za;nie s zybkkh zwinnych,
raz PlO razI w ataJku i11d.e l,ep-Le; się ani też w cyfrowym wyniku, lecz
Ponieważ Mi1de nie chciał opu
1lel!'łW1aIlld,e plrlZles2Jkody, t'Uib ifej o- brom'Y1Cn.. a n!la~W'SzyIStlk:o
dzido, Ma·gin hardlzo słahy" obaj w skandalicz'1em zakończeniu za- ścić boiska-zawody w ostatnie.;
chwili zostały odgNizdane.
minięda, za upadelk !Konia< ~ ~idlź- tn.'Y1Ch . N1:e. ~ędZl1~my . aall~ od shZ)'lCl!łOWli. n~e 7JcLradzdi, najmni,eU- wodów.
Ba,
skandale
na
boiskach
łódzWładze sportowe winny baczca, ll\lJ'b 1Ja UlPaJdelk same~o je~ca pr:~ady, qes-l11 stt.wlieIt1dZl1lffiy, 1IZ am- sZ>e,j oh-ęci do ~tÓ1IPracy z łąJcmi.
kich nie należą niestety do rzad- niejszą nieco uwagę zwrócić na
'~lCZy ~ę speiojaffillJe ip'1.lItlikty kamoe. bkJa ta, tak r.zaOlro SlPoityikan.a u kamtt, którzy obok skiraj.nYioh po- kości, jednak mecz wczorajs.zy, w gracza Pogodzińskiego i charakte
S. Z IekJ1dej atlet}'lkj naO.,e/ży Ol() iooY'C~ d:użyn.;. zaa1e,c'}'ltłtowaJla o mocni'kllw- byM Il!a~ea>Szą częścią którym wybitny udział brał kpt. rystyczny sposób spełniania funkcji
drużyny Ł ISO Milje, zasługuje przez kapitana Mildego, wnoszą
pi:ęClio'bo~u bieg z prza~am1 11W)"C1ę~ ~osCJ..
dl1'1l1Jż-yrny.
oni bowiem w nasz sport ferment)
dtugości 4,000 metrÓIW na DJieznaPozatem zg4ed."zan~e _ oc1malCzaj'ą :ZaW'Ody prOW1BdZlił "dobrZle p. na spetjalne potępienie.
W
ostatnich
minutach
wykluczo
który może wydać złyowoc.
nym tereni~, MÓ1ry ogłaslza się S1ę dobrym stJańe.m do p,iJik~, nl,e'- WardęlSlzlld.elWlilCz.
ny zostaje zostaje z gry Pogodziń
Sędziował dobrze p, Rakowski.
&
_
_ _ 2'JW]ti'ą ofia~itlJoślCdą i wy'tlr,zymal'oSokól dZli·ęJki zwydęstwu poslaścią. Mimo ood:zlWY'cza1 UJp.aJinelgo da dbelCllliJe;uż 9 pkIt. w md,S't:rzo- !.!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=!!!!!!!!!!!!.!...!.!1-!!!-~
III
dJcia wythrIzymaU t'ettnpO do ~ońca, sńW1e I [Wgi o1ttę~OW1e!j.
1M
c.2Jegto o zes!P'olle M{)ll,etow'Y1Clh niJeWicz..
o mistr7!ostwo Łodzi
można po~dzte·ć. . Du&zą . cał,e:j [!J[!1[!J[!IGJ[!J(!)[!](!J[!](!J[!]G1/
W zawodach zorganizowanych drużyny Z'gl-er.z:an ry,eslt KatP'ber.aJk, =-----.------~
przez ŁOZLA brał udział ŁKS o- ga- •
• odku 1POIlll00C}'\, byIł on
raz bardzo znikoma garstka lekko- alJą.cy , na SIl'I
WiS
. :.7JędZii e,
nńezmordowanrue lkiJell'oGl
atletów niezrzeszonych.
_~ !k .'
11.._
art-1- .tli o
"
osu Polskiego"
Uzyskane wyniki są bardzo sła Wall a C'}ą zalCzep~ą, ~CIIl/a'ł • alK.. ~
•
"
be z powodu nielkiej konkuren- OZJYD.U, a ,w l"a'zl'e n'llelbe2JpIJelC!1Jendo kinol. "CZARY
cji.
sfJwJa wytr8JSitat n~eS(podZ'iteIW~~
Ważny na dzień t sierpnia 1927
I miejsc:e i tytuł' mistrza w 5 'Pod SIWą hramką l kdlelI'OW18.ł alklCją I
W programie obraz:
boju m. Łodzi zdobył Starosta .0llrQ.nn.a.,
i
(tKS) zdobywając 2368,56 punApaszka Kariza
Idów.
Do jpl':Deil'WY wynik 2)e'1"ow:yi. po Kupon daje prawo do nabycia 2-cb
II miejsce zdobył Hajek (ŁKS) zmi.anli'e SIW()I!1 T'\.liryIŚ·Cii I UZ')'IsikU)ją biletów, wdnych na wszystkie miej2365, 40 punktów.
p!'owadZielIlile. bO'W'iJem o/bIrońca $0sca I seanse po gr. 75
III miejsce zdobył Welnic, - ikoł:a .~tr.ZJeh ,s.amob~c1Ą ommlkę.
Żetony-nagrody dla zwycięzców marszu .Szlaklem kadrówkl-.
2.330.305 p.
Nie zn~ęca, to j.edn,ak Q1r1U~yny, 1!l[!][!][!][!][!][!][!][!]I!lE1[!]l!l
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l.6dź

2 sierpnia 1927 r.

Przy wyntiarze podatku

doc~odo\V8g0,
można tylko w wyjątko
wych wypadkach przyjmowat t, zw. zysk prze-

w

ciętny

w'czo.rajsz.'ym wpły.nął
d.o łódzlldei izlby skarbowe,j okól.
.t;ik. ,7) minruStt,ett'lS;bwa slkalfbu, Olk:resl~3Jcy do'k:lad:n'I'e nomny ptflzy wym1atfZ,e poda..t1k1U dochodowe 6 o d'1a
~~
.
P :zedlsiębiol"Stw ha ndd'ow'}"c!l
1
pr.zemy.s'foW)lloo.
W oik6~iIllik'U tym min,is,ters'two
v.:rjaśni~, że ?~żąlC d,o zach ow.a~ia
row~'omloernoscł
opodatkowanIa,
I'waza za WISIkazane, aby władZIe
"l'ymlatrolW,e t'ównl,e,z przy wy_
J
meaorze poct:a'tku
doclhodowelgo n,a
rok 1927, p<>st<Wg1IWaty s,ię p.r,z,y u_
s~alre:ndiU d!oahodlów ~ prtzeld!sllę-

cLn1u

bi~bw handq~~

1

p!1'2lOOld~~.~~-

w I'''''' oraz z zaJjęć zawo v ... y..u
norman pr.z.ecię~ Z)I'SIkowrIliośd.:
poda'Il!enni urzędom w okMnli'ku z
29 maja 1925 r.
Danr~,j rw ()kóllIl:ilku tym ulStal!a się,
~ó~edni
zJ!i\.stanowi' c;zysty do.
~gIę~i'1lę~C;S~
tt!ł umorlyzaicji, pofręceń . zztrluł.u\ : :
sztów uzyskauia, zachowania i
z.abezpje~a dooho~ów, ?raz od
~CUt~ z trt'!'u be2posr~chpoa
wh pa!lsł.d~ch l S'2mOJ'lZądowyc , swm czeo p.N:ymusowyc
innego rodza;u, związanych z prowacłzeniem prud$\ębiorstwa lub

Nowe. prawo

przemysłowe Ijest
,

Ceduła giełdy pienięineJ

Przewiduje ono średniowieczne odrodzenie tycia cechowego
W Stanach Zjednocrzonych mładzież bMdzo szybko staje się sa·
modzielną, w młodYUl stosunkowo
wieku ludzie ~ są tam ma.ter1jal• .
ł"
'
nie niezl' 'e2m, . Co wpływa nle•
'1",....,...,.
1_~
zmlel'Dle AV"""Istna.e na 1Uf'-"La ttowa
nie się charakteru człow&eka. Lu·
due młodzi twot!Zą nowe wartości
gospodarczle, życloe ciągle idzie na..
6d k . d
sł,ow'
prz , az y przemy, .II.eC wpro_
wadu nowe ulepsze.n1a 1 nowe wy
nala2lki, postę",o g<l5poda rczy odby·
wa się w szybkiem tempie. Jest to
w ZDaCtlnej miuze wynikiem ogól.
•
........1Stanów
n~g~ ustroju h"'!""""~~~ ~__
ZJeunoCZ(lnyc , a z Ul ,,,glej ~U'U\l,y
przyczynia się db tego wczesne
stosunkowo wstąpienile młoddeiy
do życia gC6pOdaI'~().
U nas,

jąoa część robotnik6w Focda. w
ciągu kilku doli wqlędnie kilku ty
gOOn;i nauczyła się swojle,i Jn'alCy.
ogólny romwój gospodarczy pr'OWa
d' do t '
b m' ,
%1
ze coraz al" leJ wy•
61n
L 1!'
maga SIę og ej illLe.u.grencJi od ro.
bct.niJka, natomiast mniej fachowego przygotowanda, kt6re w wielu
wypadkach równa się zeru. Rob mik
.,
b ć t li
in
bO ' ,pOWt:nlen
in e gen ym
a y moc praoowac:: w nOWOCZe.
snem 'Przedsiębiorstwie, ale za to
z łatwością 1t1{)że się pr!Zerzuoić z
jednego rodzIaju pracy do ~e-

*,

!

T 1ko 'ikt '

rodza'

pieniężny

anachronizmem! Rynek
był założyć swój warsztat w zabud()lW8.niach uniwersytetu Glasgows1clego, cUa 'kt6rego wyrabiał Dra.
rzędzia, gdyż cechy wzbroniły mu
'kI
' , .
otWad"C1la s epu w ml1eśC1e; prawd
..1_~~
•
•
opOUUuuae uważali CI mistrze, że
nie jest au dobrym. mechanilkiem.
Dlaczego korporacje zawodowe
mają w XX vieku być mąprzejsze
d
h' xvm
eku? S
Ck' dyce~ OIW •
• ~
p~ncer
te s~, ze na politechnice tak się z;apycha głowy mlodychiDŻynier6w, że nile mogę już
oni stwarzać nowych wynalazk6w.

. ft.ł~

N

;
:

warszawskie)
GOTÓWKA:

Do121l'Y 8.91 f pół

eZEKL
LoodYlll 43.«

Nowy Jook 8,93
Pruryż 35.12 i pól, 35.07 i
P1'l84ta 26.51

pół

SZlwajoaaia! 172.32 i 1'61

WmedJeft 125.95
Wlochy 48.70
AKCJE:

Ba:nk DY:StollJtKllwy 130.Barok PoJsad 139.25, 139.30
Bank HaOOlOlWY 6.70
CzęstJotcaee 3.10
Wysoka 116.-, 115.Nobel 48.50, 49.-, 48.7.5
MocLrotej6w 9.10, 9.-, 9.115
Rudtz~ 2.35, 2,37, 2.33
Za,wleroie 33.-, 33.25, 33.Borurowskf 3.15

go. y,. ~:., ore
Je2~8JC't ci owe kPrawo pnzlm1ysrowe Zęua
wymagaJą Uł"ZS~.a prZY6~OU'wa- Q tego, to rozpoczynA piJ"O.wadze
nia. Chciałbym zanao1-Yć , ~e ~ nie samo~e rzem~ła, dowodu, Ou~er 4.85, 4.90, 4.85
W ęg1/el 91.25, 91.50, 91.Stanach Zjednoczonych wp,rawa.. że pOsiada zawodOwe 'UZdolnienie LiłpOlP 29.-, 29.20
dza się obecnie maszyny buchalte- do prowadzenia danego rzemiosła.
OSUro/Wiedttile 80,-, 82.ZWł8lS'ZCZ8, cała klasa średnia, urrzą ryjne, które mechanicznie załatwa'a A więc piekiarż nie będrziem6gł Sta,rachOlWlice 57.50, 57.75
dza się banlzo późno, e;o;ergja na· ją najbaroziej skomplikowane czyn być cu.kiemiJkiem, a fryzjer peruka 2Ylfall'dóWl 17,Si~a i SwffaJtlo 74,
szej młodzieży zużywa 9lę na prze- ności rachunkowe, bięgując i su- rr:em, i rozpoczną się procesy o
zwyciężenie różnych formallnvcb mu.ją.c rÓŻlne poIzy'*. W najbłi.ż.. to, ' czy ma praWo piekarz P~2'C
lłnteuo~
p.rzeszkód, najlepgz-e lata traci się szym czasie prawdopodohnie w słodkie bUłeczki, a rymat'z robić
na przy1!otowame si~ ; do później- 'większych przedsiębioirstwach bu- siodła.
Wielki filozof Emanuel
W dniu 1 sIerpnIa 1921 r,
._..1
ł
l
,..
bałt' b d
.. ' ,
K
.
'1
Za 100 złotych:
szei!0 zawvu.u, ten o rres pt1U1SClO- c
erlę ę ą z8.łi8:Lwmac maszyny,
ant 0POWl'ada,
'
ze w Kro ewcu by
Londyn
45.50
'wy trwa zbyt długo; z punktu wi- które będą obstugirwane prZez pan ła wielka walka rymarzy i siocUaZurych
5800
zójęcia z.wwOOo.wego.
'1zenia gospodarcz~6 jest to mM- ny, a jedynie na cze!e działu bu- rzy o ich uprawnienia;
kroniki
46,775-47,115
Berlin wypl.
46.85-47.15
na Warszawę
. ~d ł dochodu ze ws,pomni.any~h nowanie sit, m.etgii sPQleczuej. O chalteryinego będą stali nielicZni średniowieczne p'2łne są analogia46.85-47.05
na Poznań
~~ ~a:.~~o...,~_.!!.~!awdoJe ile dotychcz.a&,.;t. ,zwana lnteUgen- wykwaliłikowaui szefowie buchaJ.. nvch faktów.
'
57.68-51.1<2
Gdańsk wypl.
o
prz---c",eJ IZJp,ą.ywuOSC1,
b p6"
~.ł_ t··
. in
'
_._:1_ b'
'N
na Warszawę 57.6S-57.77
pUHcza1.tle są zatem tyl~ te od- cja z yt
~ Slę u nas urz~, el"jl, pmeC1ę y zas pracowWIA lU
owe prawo przemysłowe jest
79.19-7947
Wiedeń czeki
liczenia;
wymienione w ocblo~ to nowa ustawa tn'Iemysłowa chce rewy nauczy się tef mech.ani!cznej archaiczne f martwe,
więksrza
"577563
Praga
śnych artykułach ustawy o pod~t_1 równie;; utł'U.dnić ,u~~7.enie się buchalterji w ciągu znik~o CiZa aęść przepisów tego prawa nie
glnłda ndańik~.
1m dochodowym, kt6re są ZWlą· ~ młodzieży ru.mieślnlczej. W okre· su.. W tych 'wanmkach d:rlWnym okaże pre.wie żadn~o wpływu na
GDANSK, t sierpnia 1927 r
zp.ne ~ Qsobą płatnika
, .
. •
. ~'!1_:
h '
•
• ,
. '
Okólnik . ~..' ,
Sle ~wtn!ętej techlUlU, wp:roW8- arc atz,menl Jest nowe prawo prze ksz.talotowa:ne Się naszego zycta '" 8 dziSI ejszem 'lebraniu ~Ieldy ~dal\.
kiej notowano W guldenach s:!datls1c 1ch·
śnie z nacis~ ~ nra;n;:e- dianiu pra-.yie codziennie nowych mysłowa, które pm-zewiduje con.aj- gospodarczego.
leO złotych polsk. 57.68-57.82
ciętneJto zysku mOll!ą byc
maszyn, uszczęśliwia się nas świ a - mniej 6 lat (I) nauki oraz uzależTwwcy tego prawa me liczyli
Warsz3\te
57.6t-57,'17
Londyn
~.08
-ne tylko w wypadku kompletne. dectwami uzdo1ni'enla i ustroyM} nla otrrryma.nie tytułu mistrza od się z realn~j warunkami życia
go :~~ mat.erjat6w , wrmi~- cechowym. Zagranicą, w krajach zdania aŻ dwuch egzanUn6w. 'Jest gcspodarczego, ! dlatego też ży
PAPIERr PA;.SrWOWE I LISTY
~~~~~_.wńmy ~~, ~yc , ~dywLd postępowych, zwraca się mało u- to pczecież zupełny Dmlsens. W cle pł'ujdzie do por1lrądku dzknne.
ZASTAWNE
uwuuuwa.:oe w ~znOSOl
o
__ ,..1_'
• •
bkich
•
t bn'
ad
•
m.iejscowydi warunk6w Pl!' C7.em wagi na upr~1Ie pny@Otowalll-e czaSIe szy
znuan ec ~cz- ~ n
tem rozporządzeniem.
Dola.rówka 54,25
8 proc. kOol1iWersyjt11s 90,50
za maJter;dy wym~ar:~e oZ)'!mogą robotnik. do ich zawodu. Statysty- nych. taki ~zamin "mistrzowski"
Coone są -N nowem prawie prze
Pożyczka kolejowa 102.50-103
b~ nSw:n~ uwa'tane jrukńekol- ka Forda wykazuje się, że dzięki będzie tylko k:onset'WGwaniem tra- pisy prze·jśdowe,
gdyż nBT87ie
S proc. kOllliwers'Y'lna 62,'WI1I~ nJa W'l~ę tZaSl'uguj.ąoe Zl~: PfZePt'owadzIonemu podziałowi pra dycfonaL~lmu i rutyn.y. Życie samo S8ll1kcjo.ta'llją One do-tycbczasowy
B. G. Kr. i Roln. 9Z
.(~:zmanJil!. nlectzozm.aJw1c&w 1 cy, można naliczyć t,am aż 7882 i wotna konkurencja przeprowa- porządek, :rzewidując ,znaczne ul·~ Obl!grucje
4 i 1'61 proc. Ji,9t'y za5tarw'OO Zliemslme
. .
rodmje r6żnej pracy, pnr;yczenn 43 dzają znacz.nie lepszą selekcję, a- ~U d!Ia rzemieślni,ków J już upraWia.. ~
zl. 56.75, 56.25
Iłowe
procent tych kat~ot"ii pracy mQfL- niżeli 81~tropag ~acyjny izb jących sw6J proceder. Czy nie jl2st l 8 pr. obI. tow. ~red m W-wy z;łat&
we 74.40, 75.-, 7425
na się nauczyć w ciągu jednego rzemieślnJ.czych. Prawo przemy- to tesWnonium paupertatis cila
5 pII'·'Oc. obI. Tow. Kred. m. W,usza.'W1Y.
O
dnia, 36 proc. - w cB"gt1 1 - 8 sławe oddafe sprawę wychowania nO'wego prawa, jeżeli się ceni te
67.-,66.urząd poczłowy dni, 6 poroc. - w ciągu 1 - 2 t y- młO'dzieży Jtl'emieślniczej w ręce prz.episy, które odkładają działa.
-ogodni, 14 proc. _ w dą~ t.gO korporacji Z8IWOl®wych. W XVIII nie tego p.rawa dOJ»U'O na pny.
Jak się dowiadujemy z głó wne miesiąca do 1 roku, 1 porocent - stuleciu wielki wynalazca masrzy. szłość?
g;o urzędu pocztowego z dniem 1 6 lat. Widzimy więc, że pNewaia- ny P8Jl"OWej James Watt zmuszony
L B
II
wueśnia 1927 r. wchodzą w życie
• erg.
Stanów Zjednoczonych
nowe przepisy o protestowaniu
weksli przez pocztę,
ł
,w3JrttQść W)'lwozu towarów Je
Za sporządzenie protest li poczStanów ZkdIloOczoOnydl A. P. wy'ta pobierać będzie opłatę w wyso
nosńła w ozerrwlCu b. r. 339 ::iljokośc;i r6wnej łącznej sumie opłat,.
ł
I.r
ł
nów d1ol.rurów. podczas, gdy w mapobIeranych przez notarjusza za
włókiennićzy ju bież. roku 394 m1J~. a w czerw·
czynność protestową oraz z tytułu
>elU 1926 r~u 338 rnlil~onów dola.
opłaty stemplowej.
W,~dJług intornnac}i władlz 'W'O'je- sza od cen końca sezonu r. ub.
terenie wo~ewódZ1twa mł)ll11d,e Hr- rów. Wadość pll'.zywozu w m1JcrSi4"
Urzędy i agencje pocztowe nie wódJzJkidl stan U\!1UiCn,omienria w NilIjMii,iJs,z,e tyigodJnLe pt:zyttliOiSą my Reicll i Chlllll.eaind'clkli w KaJiSlZ'li au CZ~!'WlCU w)II11:oiSJi!ła róWlD1Jeż 339
b"dą
sporządzały protestu w wy- pr ,eunyśI'2 wf,ÓJde,nnkt.,...."", p.r~eld- v"~j.(lIśni.em:ire syt'Ualcj~, Móra ksztlał- Przemysł młrtmank ' 7.J11nnatrzony milionów dolarów, wo~e'c 346 mi~q.
"
z
t -~r
padkach: <
~l-'
]
Jdolarów w maju b. IfOij{U, ,a 337 miTjeteli weksel opiewa na sumę 'st,awia slę w olSbaJtnrudh tygodniach tować się bęclJz~e nioet)'illko .pod. jest dostatecznie w zboże, pI'fle- jonów dOlLan-ów w C2JeTWlCU 1926 r.
przewyższającą 1000 zł., jeteli wy- zupełni,!? zadawal,n1aia,co i wyka- 'WlPlłytwtem ZlWyżkowe~o ~ohu <:>en rważnd,e' ~mportowan.e. Da11szego im.
1-'
li • • • •
sławiony jest nie w języku pol- 'w je nawet dalszą pOlprawę. Prze- surOWlc,a, al,e takiŻie w zare.i:.nlolści jpOIitu nrie lIl,aIeoży prz.eto oClmikiskim i opiewa na walutę zagrani- mysł wełniany w tygodniu od 4-go od s)'1Ł1.L3Jcj1 gOlSipodancZiej kira~u.
'Wlać.
czną lub wystawiony jest zagrani lipca do 10' li,'p«"-8 <!Si~nął' najwdę..
Przędza bawełaiana cieszy się
W pozosJta'ły,clh dzia.łaoh przoe"Głosu Polskiego"
cą·
•
.
k
"_!1..._
Dłużnik, który ł zapł~'dł . sumę kszą ilość robotniko ~ chii w ro u mocnym popytem ~~, l111'ylSll'U s)'TtuaQja boe.z zmjrany. Wod6 kinoteatru .. LUNA"
Jłużną w wekslu nie do rąk fun- bież., a mianowicie 117.519.
skutk;iem
ozego
ceny
zwyżkowały
bec
us'tal1etni,a
się
st,anu
zabrudlIld.e!:1
Watny na dzień I sierpnIa 1927
kcjonarjusza, przedstawiającego mu
P'eWTllepO>l!OIIszeruie staniU UII1U- o klllka procent, jed\nalk nie w nlia w d'\OIbo!Ła'ch sezQtnJQlw)'lClh idoIŚć
ten weksel do zapłaty, lecz doda, chomieni.a SlPOtWlo.dowane ,zlr~lSztą stopniu, odpOWliadającym zwyżce bewOIboln}'1cn na terenie wojeW programie obraz:
tkowo
w urzędzie
pocz tow~m u.r~olPami robortnr~dZynni. wylkruztał cen s11f'OIWca bawełnianego i pl'Izę- w6dztwa cie ulega już obecnie
Lepiej się ienić
przed sporządzeniem protestu obo
~d
b _ł_:'
•
wiązany jest od protokułu stwier- prz,emysl bawe~ni,any, 'W 'K,tórym zy aw~a.nej zagran1cą.
powa'ŹJUejs'J:ym zmianom. JeŚl1tiJby Kupon daje prawo do nabycia 2.cb
dzającego ten stan' rzeczy, uiścić z urlopów . korzystało w połowie
W na;bliżsl.)'Icih drui.a,ch przewi- nastąpiło w mi-erS!ąlCarah dais'zyoh biletów, wdnycb na wlzystkle mieJnależność w wysokości połow\' lipca ró vnoc~.Śnie 10 tysIęcy rQ- dywane jest konwencjonalne pod- niewiJcllk,1e Zimnń,elsz€llli,e SIę ilości scazł.i 1.25
seansepoprócz
godz. 6 po
godz.16t
6 do
zł, 200
pełnych kosztów protestu.
- botników.
m('sienie cen przędzy krajowej dla bezrobot11l)'lOh, to będzie to reru,l- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....
Dłużnikowi, który ' płaci sumę
Wedłu$! ah1ircZleń stal)"sbyczny.ch zróW11()w8iiJEma "mostu ceny su. tatoem Wlwosdu 2l~rZieibowania
dłużną z wekslu w urzędzie po,
. '
h
• L __ ._ ł
t
~_ł
·.d,'
cztowym
po sporządzaniu lecz przc~ysł pracuJe praw le pełnyc ~·owel .~e ny. .
. , i!e 61 il'ony pTllemy""u. whM.~€nru- ,,-_-~-_ _I_ _ _ _- przed odesłaniem protestu nada-I 6 dm w t~godoitt.
.
. TaikJze . rw br~!nzy bawe,łn~a~~ czego, który nieznaanie, ale sta..
~~&
wcy, wydaje się weksel z prote.
SeZOln zlImowy w ha,nd1u dotych nrle ,zaw~leJrra11lO JeiSlZlcz,e poowam1neIJ- Je powiększa ilO'ść zatrudnionych ~~
,tpm pod warunkiem, ieżeli uiści czas fes-z,oz,e rue 20stał zapoczątko sZylch tranz3Jk-cji gatumJloomi z.iIIlll(}- robotnilk6rW•
• w cało~ci koszty protestu wraz z wany, a ''11WmO k na rynku panuje w)'lIrid. TUItaj r6w.n1e~ prZoewidytWaLkzJboWiO stan hezil'obocia wyoj)
11 HGlosu
~o.dat~łlem komunatlnym w wys?ko ~ilna frekwe.ncja, obławiająca się na jest telIlden<c;a dość mocna i roaża się następuijąlCo:
~ 'Ił
1.'i( NPollklego"
::oCI po proc. kwo y wekslowe1 11, - "
••
D· 21
~ "WŁOJ)U _4ł
do
legaiącej zaprotestowaniu,
'·'arowno w km(uproc~ntoweJ zwyz zna.czne oŻY":"ir0na,e.
.
nota
st'}"c Z1l!i:a 1927 r. ilość
~~~ ~
Je~elj dłużnik, przy przedst::v. · _ ~ cen w poszczegolnych labry. W przemylSIle' młynarslkim w dal bc'z:robotn'}"Clh na t.eil'ende woje- , ~Sti ~ GMal~er'ljlllsKzlt'Ue:1
;'\iu mu weksla do zapłaty oświ;-(. m:c:h, jak :i w powszechnem prze- s Z}'TII1 cia.!$t il1Jt~nlS~ p'ra>ea~ wódzJtwa łódJik.j,e'go w y n os ił a
li
"
czy Q'otowość zapłaty tylko części ltona.tliu, że cena tkanin bawetnia:' prz}'1c,z,em prac,a 'W,zmożona zoolba- 50,913;
Watny na dz. 1 sierpnia 1927
s~mv wek,. sla,. funkc,iona:iusz ObO'] nych bę,Me
bi,eżacym rO!tUJI fa po mi,e\$j,ęc.z.ne<n unt,',eru-chomi.ednia S.VII _ 31,819;
Kupon daj$ prawo do nabycia rlwnch
wIązany jest Ja pr?:Y]ąć I dokoJJać
.
w
'..
1t
1
protes(u na pozostałą c,zęść sumy wcbec nIeustannego Qrozenla su- mu, s.powodowan,em pmez za.taI1g
dnia lS.VII - 31 042:
bl e 6~ ~a~~n~o Pl~ 8~e~:~r~! ~odz
,.
. rCtwca baweft1ianePo, znacznie wyż z; wbo~nik,ami w I1lIaJjr Wd.ę:ksIZ)'1IDi na
dnt!a 22 NIl - 32;111{),
.,
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Prenumerata premjowa lmtmł§lt1zba ska~a~~~~o~~~~~a
s. Kantor
Dr. zned.

Kto

bezpośrednio

we wtorek. i jutro \II środęt dn. Zł i 3 b. m.
wplaci wadministracJI'. ,olosu Pplskiego·' (Piotrkowska 106)
za

otrzyma, zwyczajem

jako
bilet do

m~ sierpień

miesięcznym,

premjum

bezpłatne

pierwszorzędneoo

Ta nadzwyczajna

-

cenną i ciekawą książkę

kina albo

l.go września r. b., składającego się z 7--8 pokojów
o powierzchni 200-260 m 2 w południowej części
m. Łodzi przy ul. Piotrkowskiej.

Specjalista chor6b
Oferty z podaniem ceny komornego i planem
s~6rnych, włos6w sytuacyjnym nadsyłać do Izby Skarbowej (ZawadzI wenerycznych. k N 11)
5687
Gabinet Rent~e- a r.
.
-3
nowskl (Lampa
kwarcowa). Przyj.
muje od 8-1 i od
Do w".najęcia kompleto".
6-S, pań 5-6.
Ewangielicka 2 położony w centrum miasta, 5 minut od dworca tor6g Piotrkowskiej warowego i osobowego, zamknięty sam w sobie kom
tel. 29·45.
pleks fabryczny, składający się ze składów fabrycznych suterynowych ewentualnie z mieszkania, dla
przemysłu tekstylnego w Cernauti (Rumunja). Oferty
proszę przesyłać na adres. Rudolf Miiller Cernauti,
Bahnhofstrasse 4.
5687--3

dziś,

prenumeratę

••••••• ••••••••••••••••••
Dr. St. Bibergal
Moniuszki 11
chorohy skórne i weneryczne
przyjmuje od 8-10 rano i 5-S wieo%.

oferła

przez administrację pisma nie będzie absolutnie przedłużona.

tylko dziś i jutro
! Premia w postaci biletów do kin i
A

więc

-

Ogłoszenia

książek •

larlij~ Telef~nów tó~nic~

~-----------....--------~

Państw.

rozsyłania
P. P. Aboneetom nowego spisu Abonentów Łódzkiej

Sieci Telefonów 118 rok 1927.
Spisy w ilości po jednym egzemplarzu do
aidego głównego
aparatu i po jednym egzemplarzu do każdego do tkowego aparatu
będą dostarczone do domu wszystkim abonentom,
zgłaszanie się zatem po takowe do biura Zarządu
. Telefonów jest zbyteczne.
Należność za każdy egzemplarz Spisu w myśl
par. 18 warunków korzysłania z Sieci została usła
lona na złoty jeden i będzie policzoną P. P. Abonentom w ra
cbunkach za abonament telefoniczny.
Posłańcom za roznoszenie Spisu ze strony
P. P. Abonentów nie należy się żadna zapłała.
5693'

••••••••••••••••••••••
••
Oliary kwasu moczowego ••

II

Łodzi

i

Od wtorku dnia 2 sierpnia do
poniedziałku włącznie

SZATA

PRRCY ::

InformacJ"e

w Jedwabiach

10 akt6w walki dwojga serc, miotanych hurzą życia według pO\\1le~ci
.NAGA KOBrETA- Henrylca
Bataille'a. W roJach głównych

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

te'. 311, Lotnisko 26·15

Nastepnv program:

.• OGNIA"

Do akt.
N! 1068 1927 r.

orldestra.
Początek w Jni powszednie o godz.
5-ej po pol" W soboty, niedziele
i świeta o <;1odz 5 ei po pol.
Powiększona

Ogłoszenie.

Miejski Hlnematograf Oświatowy

DLA MŁODZIEŻY
Dramat w
t t2·tu aktach
Zt
Nad program:

S a te a

URODONAL

Lekarska Dr. Juslman
wyrobiona pla[ówka na prowin[il
odstąpienia

wraz z mieszko i meblami, ewent.
z instrumentarjami. Z plac6wką związana jest posada
sejmikowa i społeczna.

i

Prenumerata

z przetargu publicznego
rHchomości, należ,\cych do
firmy "Styrcza".
i składających SIę
z czapek
i kapehłszy
oszacowanych
na sumę zl. 7450.Ł6dt, d. 28.VIl.27r.
Komornik:
Jan Rzymowski

Nad program:

Ponieważ U R O D O N A L rozpuszcza kwas moczowy.
Gener~lna Reprezentacja Warszawa, Fredry 4, telefon 73-55.
PrawdZIWy UHODONAL tylko z polską i francuską etykietą.

p

odbędzie się
sprzedaż

Z krainy lodowców alpejskich

Zatruty kwasem moczowym, torturowany bólami, moze być uratowanym
tylko przez
5149--2

Oferty pod: .Mur".

ORLAKA

:6~~!j: Conrad Veidt.

Reumatyzm
Arterio"
S[lerosa

do

~i~~~~[~{~ Ł~~~i

przy ulicy Sienkiewicza N267, na zasadzie art. 1:150 U.
P. C. ogłasza, że
w dn. 9 sierpnia
1927 r.. od 10 r.
W Łodzi przy ul,
Piotrkowskiej 91

Wodny Rynek(róg Rokicińskiej).
Dojazd tramwajami 6 i Iv.
Od wtorku, dnia 2 do poniedziałku,
dn. 8 sierpnia 1927 r, wł.
DLA DOROSŁYCH:

Dramat w S-mi u aktach, według
powie~cl Maurycego Renard'a.

Po~aDra
OtyłoU

5677

p

O'Ulróelł

Zielona Nr. 17.

•••••••••••••

Dr.

Wyprawa po łososie.
w poczekalniach kina codzIennie

przyjmie posadę do
dzieci, 'Wyjedzie chętnie na wieś,
Oferty pod .Jańcia- do administracjI
.Głosu Polskiego.
7902-5
szyć,

MASAżYSTKA
wykwalifikowana, młoda poszukiwana
do masażu po ~imnastyce. Zgłoszenia
Ogłoszenie.
adm. ,,<.iłosu PolskIego- sub •
Komornik przy do
"Sportowiec-_
S75-5
Sadzie
Ol{ręgowym W Łodzi, Jan
RzymoWski zaPOTRZEBNA
mieszkały w Łodzi, uczciwa dziewczyna. Piotrkowka 251,
przy ul. Sienkie- Kwa~niewska.
5645-5
wicza 67, na zasa- ' __ _ _
O RZEBNY
dzie art. 1050 U.
. P ~ k' N .li k
k'
P C ogłasza, źe w
d~. 9" sierpnia 1927 praCOWnik fryzJers I
apI r ows ler. od godz. 10 rano go M. 45.
5699-1
w Łodzi, przy ul.
W6lczańskiej 57

Do akt.

M 112,S-1926 r.

p

spr~~~~~Zi: ;~ie.

targu publicznego
ruchomollci nale'
żących do
Samuela Altera

IIaOKRbB PlIBSZKRnlRI
i

ADR

ESY

i składających się wolnych mieszkań wskazuje za opłatą

z mebli
zł. 3.- Biuro "Informator- P,iotrkow·
oszacowanych na ska 110.
5678sumę zł. 2560,Łódź,d. 16.VII.27 r.
DO WYNAJĘCIA
pokój umeblowany z oddzielnem
Komornik:
jan Rzymowski wejściem. Glówna 42, m. 20, pr. ot.
II piętro.
5679-1
ZAMIENIĘ

~ Do

malowania podłóg, drzwi ~ dwa pokoje z l(uchnią na jeden z
i okien najlepszą farbą olejną
kuchnią.
Zgłoszenia listoWne
po~
.Iarou- do admin, "Glosu·
184-0
ł lakierową jest
5132-20

Dr. J. Szreiber ~ I A L B A L I N I

-----------

twardo i szybko wysychający.

choroby chirurgiczne

KOSEL i S-ka.

pO'Ulróeil
Sienkiewicza 9, telefon ZZ-95

SKUD

G&.ÓWJY;

PrzejazdF~.:.,:;el. 11-21.
Piotrkowska 98, tel. 15-62.

fficxxx:CXXXlOO~

PO'Ulró-;;n-) •••• ~ ••••••• ID ; : ....--~'~-..;;__~::iV..

I Dr. med. H. Nadel
l~zisław Prec~ner A~ Str~ński
'::=::~':r~e
choroby dzieci

powrócił

PANNA

umiejąca

ffiCCXXl~cxxx:x:x:x:0a3

do godz. 22 audycje radjofoniczne,

przyjmuje od t-2 i 8-9 pp.

I

W

Piotrkowska 67,

Nita Naldi i I. Petrowic:z.

~ RĘCE

STUDENT
poszukuje lekcji łaCIna, greka, polski,
niemiecki. Oferty SUI>, .<.;. 14- do
adm•• Głosu·.
5676-3

Łodzią

Komornik przy
Sądzie
O krę$!o
IIIIJ.I~------------ wym w Łodzi, Jan

polecany przez
Profesora
Lancereaux
byłl:'go Prezesa
Akademji
~ Medycznej

RUTYNOWANA
sila wychowawcza do dzieci, poszukuje posady na dzień od zaraz. L.isty do
admin.• Głosu Polskiego" pod .Elka"

Przewóz t kg. towar6w między
a Warszawą kosztuje za-I
ledwie 50 grosz'y, do Lwowa, Kra:: DłEłaDft
kowa lub Gdanska Zł. 1.-, do
Wiednia Zł. 1.50.
.
ł
T owar wysłany samolotem tePRACOWITA.
go samego dnia przybywa na inteligentna panl§S z praktyką w biumiejsce przeznaczenia.
rze pos
uje ,akiejkoiwlek posady
na skro
ch warunkach. Listy z połodZI'
daniem rodzaju zaję~ia pod .ąyt- do
admin. .<.iłosu PolskIego·
5825-5

UWAGA: Kino i kasyno
, w ogrodzie.

ANONS!

.

5201-

Sienkiewicza 40.

w dniu I sierpnia r. b. do

do Warszawy
g.9.
z Warszawy do Łodzi
g. 15.

Odlot z

Kino Spół. Prac.

drobne

IffftUKll i WY~HOWl\łłllil

,

7

przystąpił

z dn.

LeJtarz-Dent7sta

ul. Piotrkowska 43

miesięczna "Głosu Polskiego" ze wszystkimi dodatkami wy·
nosi w Łodzi zł. 4.50, za odnoszenie - 40 groszy; z przesyłką pocztową w kraju - zł_ 5.-; za~ranlcę - zł. 7.20.

I

p o "W"róelł

przYimuje od 4-6 po pot.
Ogłoszenie

~.

..... ....

l! .~!!!

~a)~tl4'"
.~..

..

za wiersz milimetrowy ~ szpaltowy
l strona i VI tek!lcle 40 groszy, strona 5 szpalt, - NekrologI 50 gr. str. 5 szpalt. - N.adeslane
po tekście 50 gr. strona 5 szpalt. - Zwyc7.a!ne 10 ,g~oszy str. 1~ szpalt. - ~O~loszema( za~ę'
czyn owe i za~lubinowe 10 złot. - Ogłoszema zamIejscowe obliczane Sa o ;)') proc. za" t Irm
zMranicznych o 100 procen~ dro~że~i~......_ _ ,~__-l'~~~~~~~~~~~_
....'"""!"'ł{-ed~a-k"'!'to-r-;~G~u-s-t~a-w
...."'!!w!l!!'!l"a-s
..s-e
....
r-c..
u-g-....._ - -...._-,""'!,W!l!!'!lly""!'d-aw-n-i!"lc'!'"tw-o~p!'I'()-w-s-ze-c"!llh"ne'-!·!!II,-siiiip.-ziiio-giiir."o';"d'p·.---~~
1ruka~~1. ~ l.Jłosu Polsk1ego" P10tr 1<0 W:iKa ~ti

