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Uroczystości polskie 
we Francji.

Pierwsza fotograf ja  - (na lewo) przedstawia uic-z estników uroczystości na cmentarzu polskim w St. ff«'teVes. Przed pomnikiem'i złożonepii, u -je
go stóp Skrzynkami z-ziemią, przywiezioną z Polski, stoi po lew ej stronie jen. Haller, po pra wej płk. Arciszewski, otoczeni b. żołnierzami 
arm ji polskiej we .Francji. Zdjęcie na prawo u góry przedstawia ogólny widok cmentarza polskiego w St. Hilaires, na trybunie od lewej ku 
prawej: p. ambasador Chłapowski {1), jenerał Haller (2), pułkownik Arciszewski®),, przemawia p, Nowakowski .(4), .prezes Tow. opieki, nad 
grobami poległych: żołnierzy arm ji polskiej we Francji. Fotograf ja  dolna (na prawo) przedstaw ia na tle bramy słynnej, katedry w Heim, 
uczestników wycieczki po ' nabożeństwie za du sze Polaków, którzy zginęli w walkach w lipcu r. 1918 na polach Szampanji. Stoją: w pośrodku

p , ambasador Chłapowski, jen. Haller z małżonką — dookoła uczestnicy wycieczki. F ot. S. L ondyński, P aryż .

Czwarta brygada PPS
I d z i e  n a  w o f n < ; .

Kraków, 13 lipca.

Byt czas, gdy polska myśl niepodległościo
wa . zna laz ła  sw e j najpew niejsze schronienie 
w robotniczych izbach i na studenckich pod
daszach.

Był w  Polsce czas, gdy w  szeregach sku
pionych' pod sz tandarem  w ałk i społecznej, 
rozpłom ienił się żar walki o Polskę, która bę
dzie kochającą m atką  w szystk ich  siwych dziie- 
ci. ,

Każdy, kto chcę. dziejow ą oddać spraiwiie- 
dliwość, p rzyznać m usi, że w -walce o w yzw o
lenie narodu , PPS ma swoją piękną kartę. 
Nikt z n a s  bez w zruszen ia  m e w spom ina o 
Monłwill e-3fiit eckim, czy Stefanie Okrzei, gi
nących n a  szub ien icach  z o k rz y k ie m „ N ie c  
żyje Niepodległa ' P o lska". N ikt z n as  zapo
mnieć. nde: chce ' i, n ie może, ż e .w  tw orzeniu  
polskiej s iły  zbrojnej, w  szeregach legiono
w y ch ,-b ra li udział--czynny  i  ofiarny wybitni 
przedstaw iciele socjalizm u polskiego, Nie cy 
tujemy' nazw isk . Byłoby ich  zbyt w iele Sym 
bolicznie w spom inam y ty lko’ o dw u ludziach, 
z dwu zaborów : ś. p. Jodce-Narkiewiczu i Ję
drzeju Moraczewskim.

Wielka epopea walki o wolność skończy
ła się. P rzebrzm iały  .jej echa, posiw iały .gło

w y  s ta rych  przywódców, a  n a  arenę w eszli 
ludzie młodzi, młodsi i najm łodsi, którzy w te
dy, gdy „starzy" w alczyli w  podziemiach o 
Polskę, choćby czerw ony sz tandar za swój u- 
znaw ali —  baw ili się jeszcze w  ogródkach 
frebłowskich, pod znakiem ... białej chustecz
ki. W eszli na arenę: młodzi, czupurnii, nie- 
obciążeni sentymentem walki, a objuczeni
d o k t r y n e r s k i e m i  iormnłkami. W e
szli i sięgnęli po ster. Ster ten  przynajm niej 
częściowo uchw ycili.' I .dziś w  obozie socjali
stycznym  są najgłośniejsi. C z w a r t a  
b r y g a d a  P. P. S...

+ + +

Młody, naczelny redaktor „Robotnika", p. 
poseł Mieczysław Niedziałkowski, nie należy 
na tu ra ln ie  do weteranów socjalizm u polskie
go. To też, redagowany przezeń „Robotnik" 
sta ł się ośrodkiem socjalizmu w o j u j ą c e 
go  z b o h a t e r a m i  w a l k i  o 
w o l n o ś ć ,  wojującego z tym i, którzy 
przez naprawę ustroju chcą ugruntować wol
ność Polski, okupioną k rw ią  i  w ysiłk iem  ty 
sięcy, w tem także przywódców polskiego so
cjalizm u.

P. Mieczysław Niedziałkowski uczy sza
cunku dla wolności człowieka — Józefa Pił

sudskiego! P. M ieczysław Niedziałkowski u~ 
czy obowiązku wobec warstw robotniczych —  
Jędrzeja Moraczewskiego! P. M ieczysław Nie
działkow ski grozi im... „gniewem ludu“. P. 
M ieczysław Niedziałkowski trąbi na wojnę!

O co idzie?
Ustrój nadany  w Polsce zawiódł. Widzi to 

dobrze Marszałek Piłsudski, który przed la ty  
dziesięciu, w ierząc w  odrodzenie duszy n a 
rodu, sam  położył zręby pod jego budowę —  
spostrzegł to naw et Jędrzej Moraczewski, 
który w pierw szym  roku niepodległości po
ciągnął Polskę tak bardzo gwałtownie w ostę
py nltraradykalnych eksperymentów.

Pierw szy Sejm zawiódł. • D ał Polsce złą 
konstytucję, osłabił państw o n a  w ew nątrz i 
zew nątrz.

■ Drugi Sejm pogrążył nas w błoto.
Trzeci, który pow stał po w ielkim  w strzą

sie, po przewrocie m ajow ym  z przeznacze
niem napraiwy ustroju —  drepce w miejscu, 
baw i się w bijaniem  szpilek i  niie jest zdolny 
do ruszen ia jakiegokolwiek problemu z m iej
sca.

Czas wielkim  głosem w oła o naprawę kon
stytucji, ale w  Sejmie tym  każde słowo o n a 
p raw ie  ■ konstytucji budzi okrzyki szału wśród

Imajcie j b .
uznanych za najlepsze

Osiny nogoienla
■ m o n i t :  Hrataw. ul. zwierzyniecka L  t ą

tych, którzy większość tego Sejmu stanowią 
t. j. wśród lewicy i mniejszości

Winę za złą konstytucję w pierwszym Sejn 
mie ponosi prawica, za kompromitację dru
giego Sejmu odpowiada prawica, z a  n i e- 
m o c  t r z e c i e g o  m u s i  o d p o- 
w i d a ć  l e w i c a .

Ale nie idzie tylko o odpowiedzialność, 
Idzie o uleczenie choroby, która, jak rak, to* 
czy nasze państiwo. Ta choroba musi być ule
czona b e z  w z g l ę d u  n a  ś r o d k i  
i m e t o d y  l e c z n i c z e .  Bez względu 
na to, czy zabieg ten będzie zabiegiem łago
dnym z dziedziny terapjd wewnętrznej, czy 
zabiegiem chirurgicznym. Bez względu na to, 
k to  będzie się opierał koniecznej metodzią 
leczenia.

Padło słowo: o k ł r o j o w a n i e no 
w y c h  p r a w .  Klub socjalistyczny odpo
wiedział na to papierowym gromem, a p. Nie
działkowski dzień po dniu — ostatnio w na
miętnym artykule, „Kryzys Polski" —  prote
stuje, przestrzega i —  grozi...

— „Oktrojowanie konstytucji" — woła p, 
Niedziałkowski — „to gwałt, to zamach, to 
postawienie na jedną kartę przyszłości Pol
ski"!

Niech pan, panie pośle, i pańscy towarzyszy 
zechcą zrozumieć, że n a p r a w a  u s t r o 
j u  j e s t  k o n i e c z n a ,  że krew, która 
się w maju 1926 r. lała na ulicach Warsza
wy, lała się po to, aby wydobyć Polskę zB 
szponów p a r t y j n e j  d e m a g o g j i ,  
ześrodkowanej w zgniłem jadem prywaty i 
trąde mniemocy przeżarłem sejmowladzłwie! 
Przyszłość Polski, przyszłość demokracji pol
skiej, wymaga naprawy ustroju.

Gdzież tu walka z ludem, walka z prawa
mi obywatela?

Idzie o to, aby głowa państwa, przez lud 
wybierana, nie była ptakiem zamkniętym w 
klatce, ale aby miała możność wykonywania 
władzy, złożonej w jej ręce przez miljony 
wolnych, równouprawnionych obywateli. I- 
dzie o to, aby rząd powołany przez wybrańca 
ludu mógł rządzić, aby nie był bezwolnem 
narzędziem zmieniających się codziennie sto
sunków i gry sił w Sejmiie.

Czyż w wzmocnieniu uprawnień d e m o 
k r a t y c z n i e  wybranej głowy państwa, 
w rozdziale jasnym kompetencyj między wła
dzą wykonawczą i pracodawczą, jest jaka
kolwiek groźba dla przyszłości demokracji? 
Czy wreszcie rząd, powołany do życia przez 
Prezydenta, który wybór swój zawdzięcza 
l u d o w i ,  jest gorszym przedstawicielem i  
symbolem idei ludowładztwa, niż Sejm, czer
piący swe istnienie z t y c h  s a m y c h  
ź r ó d e ł ?  Nie!

Tylko w naprawionym ustroju uwzględnio
na będzie zasada celowości, zasada przysto
sowania instrumentu rządzenia do potrzeb 
państwa — podczas gdy w dotychczasowym 
ustroju tej zasady celowości, brak.

Protestujecie panowie • z „Robotnika" prze
ciw m o ż l i w o ś c i  oktrojotwaim no
wych praw?

Nikt tego nie pragnie, wszyscy wolą, aby 
rzecz przeszła przez Sejm.

Zmieńcie więc swe stanowisko w Sejmie. 
W s p ó ł d z i a ł a j c i e  w dizieile napra
w y, a w tedy zabieg ohiiimngiCizny będzie nie
potrzebny.

Jeśilii jednak tego nie uczynicie to pań 
stwo mimo to musi uzyskać warunki zdro-
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wia i rozwoju, c h o ć b y ś c i e  o k ł a 
m y w a l i  in d ,  ż e  c h c e  i  i ( do
k o n a ć  z a m a c h u  na  j e g o  pra-  
w a.

•  **
P. pos. Niedziafkoiwski groai. Przypomnom 

udział PPS- w przewrocie m artw ym  i zapo
w iada, że „ototirojowainie tanstyfcucji w  tktó- 
ryimkolwiielk nrieaiącu 1928 r. byłoby zada- 
rtóern tysiąc razy niebezpieczniej szem. ntiż 
pochód majowy na W arszawę". Dlaczego? 
Bo przeciwną temu jest PPS...

Słowa, słowa, słowa. Warszawa robotni
cza odpowiedziała już panu, parnie pośle i 
pańskim  najbliższym  przyjaciołom, gdy przed 
wyborami sejmowemu zaczął pan uderzać 
w  łom, w jakim pan piszą i mówi obecnie.

Robotoicaa W arszawa odwróciła się od pa
na i pańskich towarzyszy! S t r a c i l i ś c i e  
d w , i e  t r z e c i e  g ł o s ó w  i m a n 
d a t ó w ,  które zysłał blok Marsz. Piłsud
skiego.

W arszaw a robotnicza, a laik siaimo cały lud 
robezy kraju wie, że Józef Piłsudski nie my 
śli o krzywdzie ludu, ża pragnie jego dobra 
przynajmniej tak samo, jak Mieczysław Nie
działkowski.

Robotnicza W arszaw a nie może sobie wyo
brazić Jędrzeja Moraczeiwskiiego w roli — Sto- 
łypiua. Robotnik polski, polski lud pracują
cy ma zdrowy instynkt, który zatracają nie
k tórzy  jego przywódcy, zwłaszcza młodsi, 
czerpiący swe natchnienie z socjalistycznych 
broszur i z międzynarodowych formułek.

P. Niedziałkowski tw ierdzi, że „(wszyscy 
(w  obozie PPS.) stoimy n a  kraw ędzi" i że ca
ła  PPS. jest zdania, iż obtrojowainiie konsty
tucji „przekreśliłoby od początku do końca 
pragnienie, by Likwidacja obecnego system u 
rządzenia odbyła się możliwie bez wstrzą- 
śnień gwałtownych".

Piajnie Pośle! W dniu, w którym  pisał pan 
ten  artykuł, ukazał się w Krakowie numer 
„Naprzodu", pańskiego bratniego organu z 
artykułem  wstępnym  „Jesienne chmury nad 
Polską". „Naprzód" jest także organem PPS 
i także występuje przeciw możliwości obtoo- 
jowiania konstytucji. A l e  —  n i e  g r o z i ,  
n i e  m ó w i  o g w a ł t o w n y c h  
w s t r z ą ś n i e n i a c h ,  n i e  izapo-  
i w i a d a  w o j n y .

Zacytujem y dwa ustępy:
„Chm ury z dnia n a  dzień zgęszczają 

się coraz groźniej. W prawdzie w  Polsce 
często bywia z wielkiej chm ury , m ały 
deszcz. Może i  tym  razem  tak będzie, jaije 
więcej zdaje się przem aw iać za  tem, że 

. teó jesieni z chm ury doprawdy na parla
ment polski spadnie druzgocący grom".

A w  Innem miejscu:
„Eksperyment ustrojowy stanowić ma 

główny punkt obchodu dziesięciolecia 
Niepodległości. Ale po uroczystości czaka 
ją  (Polskę) znowu znojny i trzeźw y dzień 
powszedni, ze swa jam i szairemd troska
mi, kłopotami, trudnościam i. Ozy spro
sta  im zachw iana moc cudotwórcza ustro
ju  z połamaneimi żebrami —  wypróbu
je przyszła historja. Czekać z cierpliwo
ścią fatalistów  n a  następstw a i ca łą  tro

skę zdać n a  przyszłych ndefurodzonych 
jeszcze „nieznanych genjuszów" — oto 
rola, jaką zmieniona konstytucja prze
znacza narodowi".

„W  jesieni spadnie n a  parlam ent polski 
druzgocący grom"... „sąd o w artości nowego 
ustroju wypowie przyszła historja"... —  To 
panie pośle Niedziałkowski brzmi inaczej, niż 
pański manifest wojenny i zapowiedź 
„wstrząśnień" w chwili, gdyby wbrew woli 
Sejmu przyszło nadać Polsce nowy ustrój.

Widocznie „nie wszyscy w PPS. są na 
krawędzi", a  w  każdym  raizie nie wszyscy są 
n a  krawędzi... trzeźwej oceny faktów i mo
żliwości.

W oła pan, panie pośle, że „nonsensem jest 
rewolucja bez konsekwenoji!" —  Ale zna
cznie w iększym  nonsensem  jest h i s t e 
r y c z n y  k r z y k  b e z  k o n s e 
k w e n c j i !

Lepiej rozm aw iać spokojnie i postępować 
trzeźwo, z poczuciem odpowiedzialności wo
bec państwa. Taka rozmowa jest celową. 
Krzyk jest tylko naepotiraebnem marnowa
niem energji —  głdsu.

P. Niedziałkowski pisze —  jak się zdaje — 
swe artykuły  późnym  wieczorom. Jest to po
ra , w  której neurastenicy  są podrażnieni, 
starsi zmęczeni, ą  w  której m ł o d s i ;  l u 
d z i e  — w i n n a  i ś ć  s p a  ć.-..

»
Kraków, 13 lipca. 

(xy) Prawie w tej samej chwiild, gdy wielki 
mistrz Zakonu Młodoniemieckiego (Jungdeut- 
scher Orden), M achraun, n a  zjeźdzde w  Gdań
sku, obwieszczał n ieuchronną wojnę z Pol
ską z powodu „korytarza" pomorskiego, w  ol
brzym im  hangarze we Fnedrichshafen w 
daiewiędziesiątą rocznicę urodzin konstrukto
ra  odbył się uroczysty chrzest nowego kolosa 
powietrznego Niemiec, balonu „Graf Zeppelin 
127".

_ Największy ten z istniejących dziś w  świe
cie balonów o sztywnym korpusie, m ierzy 
235 m długości, a 33.5 m wysokości (czyli 
jest dwa razy dłuższy i w yższy od Sukiennic 
krakowskich!) —  a  służyć m a celom żeglugi 
pasażerskiej i handlowej między Niemcami a 
Ameryką.

Ograczeniczemiia trak ta tu  wersalskiego prze- 
stały już Niemcy obowiązywać. Niemcy mo
gą dziś odbudowywać flotę wojenną — i p rzy 
stąpiły  już kosztem 70 miljonćw m arek do 
budowy wielkiego krążownika pancernego —  
i  budują nowe Zeppeliny, oczywiście dla ce
lów... p o k o j o w y c h ,  broń Boże wojen
nych!

Technika niem iecka, pracu jąca pełną parą, 
rozporządza dostatecznem,i środkam i n a  prze
prowadzenie gigantycznych zam ierzeń, i m i
mo krzyków, że Niemcy niezdolne są uisz
czania raty odszkodowania, ustalonej w planie 
Dawesa, znajdują dość miljonćw, aby budo
w ać pancerniki i  Zeppeliny!!...

Za k ilka tygodni „H rabia Zeppelin 127“ 
podejmie swe pierwsze loty. W szystko jest już 
gotowe, tylko motory, w  liczbie 5-eiu, o .łącz
nej sile 2650 koni, m ają być wmontowane. 
Statek posiadać będzie szybkość 128 kim. na 
godzinę, ale w  praktyce chyżość zm niejszy 
się do 117 kim., ponieważ motory przy nor
m alnej, trw ałej pracy dają siłę tylko 2150 ko
ni, która jednak w ystarcza, aby balon u trzy 
m ał kurs naw et przeciw  silnem u w iatrow i i 
w czasie niepogody om inął strefę burz.

„H rabia Zeppelin 127“ w ypełniony jest wo
dorem. Gaz ten, jeżeli zm iesza się z powie
trzem , przedstaw ia niebezpieczeństwo eksplo
zji. Ale konstruktorzy statku poczynili w szel
kie ostrożności, aby w  w ew nątrznych komo
rach  balonu nie przyszło do zm ieszania się 
gazu z powietrzem. Czysty wodór zaś nie 
eksploduje, jeżeli zetknie się z ogniem, lecz 
spala się powoli.

Siły-popędowej balonowi dostarczać m a nie 
benzyna, lecz no w t, z węglowodoru uzyska- 
ny, gaz palny, który m ieści się w  specjalnych 
balonetach.

Obciążenie benzyną stanow iło dotychczas 
jedną z ujem nych stron balonu sterowego, a 
w łaściwie nie samo obciążenie, lecz fakt, że 
balon w  ciągu podróży przez zużycie benzy
ny  coraz lżejszym się stawał.

To ulżenie ciężaru nie jest wcale, jakby 
sądzić można, korzystne d la balonu, bo w 
miiarę ubytku benzyny balon, stając się lżej
szy, wznosi się w  coraz wyższe sfery atmo
sfery, gdzie gaz, w ypełniający jego powłokę, 
rozszerza się. Rozszerzający się gaz mógłby 
rozedrzeć powłokę balonu, w ięc trzeba m u 
dać możność uchodzenia automatycznie przez 
wentyle. To znów jednak pociąga za sobą 
znaczy ubytek gazu, a  tem  samem siły noś
nej balonn.

Ideałem  byłaby równow aga, u trzym yw ana 
stale między wagą balonu, a wypchniętego 
przezeń powietrza. Przy nowym  Zeppelinie o 
sięgnięto to dzięki tem u, że motory niiei będą 
popędzane benzyną, lecz w spom nianym  spe
cjalnym  now ym  gazem, który waży tyle, co 
powietrze, a więc zużycie jego nie czyni ba
lonu amii cięższym , an i lżejszym.

Poza powyższem ulepszeniem  „H rabia Zep
pelin 127“ w ykazuje także o 20 proc. zw ięk
szoną sztywność i odporność korpusu duralu- 
minjowego. Przeznaczony do podróży o zasią
gu 10 tysięcy kim., now y ten niem iecki ba
lon m a udowodnię praktyczną użyteczność i 
ekonomiczność systemu sztywnego.

W prawdzie w czasie wojny światowej Zep
peliny niemieckie bardzo sm utne przechodzi
ły  koleje i przew ażnie uległy, zagłąetaje, ąlę 
niem niej wyrządziły wielkie szkody -Ti. p. 
bom bardując Londyn) —  a  nowy udoskonalo
ny  Zeppelin zapewni, jak się spodziewają jego 
konstruktorzy, załodze d, pasażerom  znaczne 
już bezpieczeństwo.

„H rabia Zeppelin 127" posiada siłę udźw i
gu, w ynoszącą 15 tysięcy kilogramów. Zało
ga wynosi 26 ludzi, pasażerów  może być 20 
z bagażam i. Gondola sta tku  zaw iera salę ja
dalną  o w ym iarach  5 X 5  m, kabiny  sypial
ne etc., etc.

Niemcy są dumni z  nowego dzieła swej te
chniki i spodziewają się po niem  w ielkich re
zultatów. I n iew ątpliw ie w świecie zabrzm ią 
zppwu hym ny n a  cześć „pokojowej" pracy 
niemieckiej..

Ale gdy sobie pom yślim y, że ten  „pokojo
w y" pasażerski kolos pow ietrzny może za-i 
brać’ z sobą w  drogę 15 tysięcy _ kilogramów 
bomb wybuchowych, gazowych i szklanych 
słojów z hakterjami, które posłużą do zatru, 
cia zbiorników wód —  gdy sobie pomyślimy,

W dniu 9 b. m. odbył się w olbrzymim hanga* 
rze niemieckim w Friedrichshofen chrzest nowe* 
go sterowca ,,Hrabia Zeppelin“. Rycina przed* 
stawią wnętrze hangaru podczas uroczystości*

że taki „pokojowy" kolos, eskortow any rów
nież przez kilkaset „pokojowych" pasażer
skich samolotów, w  które tak  łatw o wmonto
w ać m ożna karabiny maszynowe —  ziihlg^ć 
się może pewnej ciem nej nocy nad  miastami 
polskiemi —  no, gdy sobie to pom yślim y, po* 
w inniśm y zrozum ieć, ż e w s z e l k i e m i  s i 
ł a m i  r o z w i j a ć  m u s i m y  l o
t n i c t w o  p o l s k i e .

Niema ani jednego Niemca, któryby godził 
się n a  „Locarno w schodnie". O rganizacje woj* 
skowe odwetowe liczą dziś w  Niemczech 
przeszło 2 miłjony członków, a  „pokojowe" 
krążow niki i „pokojowe" Zeppeliny krążyć 
będą niebaw em  dum nie po morzach i w pc* 
wietrzu...

M i a d d  i czetoladli
w bogatym wyborze poleca fabryka

A. Piasecki S. A. Kraków
■.........<■■-■   i. ..............................................          -.^

2 młodych, zdolnych

Rysowników
z  A k a d e m ją  S z t u k  P ię k n y c h

psszukujq
duże Zakłady graficzne.
M ożliwie w y czerp u jące  o fe rty  z podaniem  
kw alifikacji ew en tl. i re feren c ji do Admin. 
Ilustrow anego K uryera  C odziennego pod* 

„Z ak łady  G raficzne". 3373k

ALFRED SW1ERKOSZ.

Z dziejów wioski Hel.
Czasy krzyżackie. — Miasto Hel. — Prawa ,,Hand- 
teste" i „Lnbeckie". — Utrata niezależności Helu 
na rzecz Gdańska. — Okres wojen szwedzkich. — 
Najcięższe czasy Helu. — Groźba najazdu mo
skiewskiego. — Rok 1812. — Hel staje się gminą 

użycką, — Wyzwoliny polityczne Helu.

Jedna i  najpiękniej położonych' miejscowości 
nad moTzem polskiem, wioska Hel, w dawnych 
czasach była miastem. W roku 1378 Została do 
tej godności wyniesiona przez wielkiego mistrza 
krzyżackiego Winricha von fniprode z Malbor
ka. Nadał on Helowi nietylko szereg praiw miej
skich, ale i t. zw. prawa „Handfeste“ i „Lubec- 
kie“.

Że już przedtem Hel był bardzo znaną ł wiel
ką osadą, stwierdza to niezbicie, najstarszy do
kument z jego przeszłości, pochodzący z 1351 
roku, w którym znajduje się opis faktu założe
n ia w Helu bractwa św. Katarzyny, a  wspomnia
ny w nim jest już wójt (Voigt), burmistrz i 
przyboczna rada.

Z powyższego więc wynika, że miejscowość 
ta  musiała posiadać konstytucją miejską ł pewne 
znaczenie w kraju, w innym bowiem razie była
by tylko mowa o sołtysie (seultetus). Dokument 
miejski ,,Handfeste" nadaje miastu przywilej 
urządzania raz w tygodniu jarmarku, połączo
nego z targiem kozim (Geiseimarkt), opiócz te
go wspomina o wymierzaniu danin, płaconych 
miastu przez kupców, kramarzy i rzemieślni
ków.

Zatem mieszkańcy nie utrzymywali się tylko 
z rybołóstwa, jak to. się da udowodnić, już od 
roku 1631, ale z handlu i przemysłu. Spis, pła
cących daninę miastu z 1526 roku, zawiera 266 
rybaków, licznych rzemieślników, ponadto wie
lu kupców, kramarzy i ulicznych przekupniów; 
zaś w spisie praw miejskich (Willkiir), z 1583 
roku, zaznaozonem jest o karczmach, targach, 
handlach i rzemiosłach. Przypuszczać -więc mo
żna, że na początku XV wieku, Hel liczył około 
1.500 do 2.000 mieszkańców, z czasem jednak, 
mając dogodne prawa, zaczęło się miasto, • pod 
względem handlowym szybko rozwijać i wzbo
gacać, tak, iż w późniejszych czasach napewuo

wnęcej liczyło mieszkańców. W spaniały rozkwit 
Helu nie trwał jednak zbyt długo. Już w czwar- 
tem dziesięcioleciu XV-go wieku zrzeka się mia
sto prawa wysyłania specjalnego posła do sej
mu w Malborgu i prosi o zastępstwo, srogo wów-

„Lubeckie". Jak  przed utraceniem niezależności, 
pozostał na czele miasta wójt, k tóry według 
przepisów prawa „Lubeckiego", był wyznaczany 
zawsze, gdyż Hel pośród innych miast miał jesz
cze jako takie znaczenie. Na czele rady stal na-

Na wybrzeżu Helu.

czas uciskany przez Krzyżaków Gdańsk, dając 
mu wszelkie pełnomocnictwa.

W pokoju wieczystym, zawartym między Pol
ską a zakonem krzyżackim dnia 19-go paździer
nika 1466 roku w Toruniu, Pomorze, oraz zie
mia michałowska i chełmińska, a nadto zacho
dnia część Prus i Warmja, Gdańsk -z Mateor- 
giem, przeszły pod władzę Polski. Król polski, 
Kazimierz Jagiellończyk, za użyczoną mu po- 
moc. w zwycięskiej wojnie trzynastoletniej przez 
patriotycznych Gdańszczan, jako podarunek 
ofiarował Hel Gdańskowi. Ż tą  chwila zakoń
czył Hel swe niezależne istnienie. Pozostała na
dal obowiązująca konstytucja miejska i  prawo

dal burmistrz, a jemu do pomocy sześciu ra
dnych. Początkowo było ich dwunastu w 1840 
roku zmalała ta  liczba do trzech.

Najcięższe czasy przechodził Hel w chwili, 
kiedy kroi szwedzki Gustaw Adolf, ciążąc do o- 
panowania mare Balticum, prowadził zaciętą 
wojnę r. Gdańskiem. W 1626 roku złu pili i znisz- 
czyLi miasto doszczętnie Szwedzi, świadczy o 
tem przynajmniej do dziś, znajdująca się w uli
cy miejskiej około cztery stopy pod powierzch
nią ziemi gruba warstwa pogrzeli-skowa.

Po tym  wielkim ciosie, zdaje się, że Hel me- 
wróńl już więcej do swego dawniejszego d.obro- 
buku* Mima, ża mieszkańców było więcej, niż

obecnie, upada miasto z każdym rokiem* Z koń
cem wieku XVII-go, a ;n a  początku- XVlII-go, li
czy Hel tylko 469 mieszkańców.

W roku 1733—1734, Hel przeżywał jeszcze ra-a 
trwogę wojny, gdy silna flota rosyjska, składa
jąca się z wielu jednostek bojowych, groziła 
przez pewien czas miastu ostrzeliwaniem i  po
żogą. Większa część mieszkańców, na wieść’ o 
zbliżającej się flocie, zdołała wów-czas schronić 
się z _mieniem, do przeciwległego Wisłoujścia. 
Lecz i ta  chmura przeszła, nie wyładowując bu
rzy. Teraz nadszedł okres spokoju. Wojny, ja* 
kie były prowadzone w głębi kraju, nie naru  
szyły spokoju wybrzeża.

Z rokiem 1793 Hel przeszedł pod pmowanłb 
pruskie. W wojnach napoleońskich niektóre od* 
działy wojsk, przyjaznych Napoleonowi, zawis 
ta ły  nawet na ten odległy półwysep. Kroniki jo* 
dnak nie zanotowały ani jednego Helana, któ* 
ryby brał czynny udział w walkach przeciw Na* 
poleonowi. Od tego c-zasu, przy tylko 400 dus 
szach, spał Hel spokojnie ze swą starą konsty* 
tucją miejską i pra-wem „Lubeekiem"

W 1872 roku zaniknął oczy- na wieki w sędzi* 
wyeh latach ostatni burmistrz, Jakób Eller, a' 
rząd pruski zarządził, że Hel ma istnieć nadal, 
jako gmina wiejska. Dwóch wówczas jeszcze ży* 
jących radnych, nie założyło żadnego sorzeciwu* 
tylko zadowoliło się swą godnością, aż' do zgo* 
nu ją piastując.

Parniąlka po istniejącym niegdyś wój* 
c-ie mia-sta Helu, pozostała nazwa „wójta‘‘; nada* 
™  pi zez mieszkańców, po dziś dzień s-ołty* 
eto*" 01M .na,?'w,a / c' eżki wójta w lesie — „Yoigt* 
<wp?t*v"’~ ' , Sll'l,ziba wójta — „Voigtstelle“,- zaś 

V ?  aSZCẐ  P.rzy. ł° wieniu węgorzy, ry* 
ć-7 orfie n S°^ m Pominają, że-tu  raz miało zpą*
w y k o n y u J i  berło^iiosH * -  ^
radość;3';11 ûte9° 1920 roku, wśród famfef
nmtanih, eg0 entuzjazrhu całej Polski,
tu no wie^ lJ lczne wy zwoliny Helu — powro* 
przez „ !  na łono °Kzyzny -  dokonane
zeta HaHern 7  Kaszubach generała Jó<
w dziejach Hebi J7 y następuje wielki zwrot 

- ’ Z.zapomnianej wioski, staja
'kuracjuszy , m.a ty czną> w której ruch'
w roku 709/ r® ^ .PW  zagra-nicy. ^budowana

ko rozjwiiw -„  L 1 el zaczyna się szybko rozwijać, rozbudowywać i wzbogacać, U
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Ciało, dusza i... „pasport"
Ciało, dusza i... „pasport*1, oto elementy skła

dowe człowieka dawnego Im perjum  Rosyjskie
go,

Niestety, i u nas w Polsce jest potrzebny do 
doskonałości paszporcik — nazwany pięknie 
Dowodem osobistym11 — „.w niebieskim kolo-h

rze,
I oto ta  niebieska książeczka stała się inte

gralną częścią każdego Polaka, bez k tórej po- 
prostu ruszyć się nie można.

Nie wydadzą pieniędzy n a  poczcie, nie po
zwolą nadać telegram u, pakunku nie podejmiesz, 
jeżeli... nie przedstawisz swojej podobizny, ozdo
bionej okrągłą pieczęcią, oprawionej w niebie
ską okładkę, czyli dowodu osobistego... szla
chetnego potomka paszportów  rosyjskich.

Owe policyjno-ochroniarskie zwyczaje, które 
były zabór rosyjski trak tu je  jako od wieków 
istniejące .i niezmienne, zaczynają się zakradać 
nawet do Małopolski..., k tó ra  dotychczas do te 
go stopnia jeszcze „zacofana1', że uważała nie
bieską książeczkę, przymusowo przyczepioną 
do obywatela „wolnej, dem okratycznej Rzeczy
pospolitej", jako naleciałość, powiedzmy wscho
dnią.

Bo oto donosi nam jeden z czytelników, ie  
hasa pocztowa nie uznaje, dosłownie nie uznaje, 
indexu uniwersyteckiego (!!) jako środka legi
tymacyjnego, lecz żąda dowodu osobistego, po
licyjnego, niebieskiej książeczka, jednem sło
wem... paszporcika.

Działo się to w miesiącu lipcu roku Pańskie
go 1928, w dziesięć lat po wskrzeszeniu „Wol
nej Rzeczypospolitej“ Polskiej na urzędzie pocz
towym w Krakowie. T ak  samo jak  w r. 1905 za 
rządów Najmiłośoiwszego CaTa W szechrosji Mi
kołaja, w jakim ś cesarskim urzędzie pocztowym 
.Władywosioku, czy też Sewastopolu.

To doprawdy skandal niesłychm y. To jest 
szczyt wszystkiego, n a  co sobie w krępowaniu 
wolności osobistej pozwolić można.

Wszakże indes uniw ersytecki tak samo dobrze 
stwierdza identyczność danej osoby, jak  przy
musowy „pasporcik" policyjny. T ak  samo na 
indezie, jak  i na dowodzie osobistym, jest foto- 
grafja, zaopatrzona pieczęcią, imię, nazwisko, 
podpis własnoręczny, wszystko, co potrzebne do 
Wykazania tożsamości osoby.

Oo więcej... Index jest o wiele poważniejszym 
dokumentem, trudniejszym  do podrobienia, niż 
niebieski skraw ek papieru. Index nadaje słu
chaczowi wyższej uczelni szereg praw ł przy
wilejów nietylko wobec władz uniwersyteckich, 
lecz wobec władz państwowych. W ystarczy 
wspomnieć o wolności akademickiej.

Ale co to wszystko może obchodzić urząd 
pocztowy. Musi być „pasport" i kropka.

Czem jest rektor wobec przodownika policji, 
niozem nie uznają go na poczcie. Rektor nie 
ma prawa stwierdzać, ie  pan X. jest rzeczywi
ście panem X., a nie panem Y., to wolno tylko 
„ia,Tidarmerji“.

Należy już skończyć nareszcie z tym  ignoranc
kim, sposobem legitymowania obywateli.

Każda legitymacja urzędowa, stw ierdzająca 
tożsamość osoby, musi być traktow ana równo
rzędnie. T aką jest index uniwersytecki w na j
wyższym stopniu. Je st on lepszym „pasportem1' 
od... dowodu osobistego.

Na całym Zachodzie wystarcza do wylegity
mowania się jakikolw iek papier urzędowy z fo- 
tografją i pieczęcią. Tak samo powinno być rów
nież w Polsce, k tó ra tak  często swoją przyna
leżność do kultury zachodniej podkreśla.

Niestety jednak, zamiast się zbliżać do urzą
dzeń kulturalnych Zachodu, oddalamy się coraz 
bardziej i ostatnio -nawet Małopolska zaczyna 
pielęgnować zwyczaje, praktykow ane za rządów 
stupajki rosyjskiego.

ns.

Cosiędziejezmafóthiem ziemskim
Krokowo?

Kiaków, 13 lipca.
(n) Ogrodnictwo miejskie w Krakowie ma ulec 

odnowieniu i pewnej reformie. Do budżetu miej
skiego gminnego na ten cel wstawiono w prelimi
narzu sumę półtora miliona złotych — kwotę, za 
którą można dokonać zmacanych rzeczy. Należy 
jednak przedtem rozważyć, czy projektowane uży
cie tej sumy będzie zupełnie racjonalne.

Projektowane jest przeniesienie i scentralizo
wanie całego ogrodnictwa miejskiego daleko za 
miastem, po prawym, dębnickim brzegu Wisły, 
bardzo daleko jednak od Dębnik, aż koło rogatki 
Pychowickiej. Tereny te mają przedewszystkiem 
ziemię lichą, niezbyt nadającą się pod uprawę ogro
dową, wymagającą znacznego wkładu. Po drugie, 
niema tam urządzeń wodociągowych i niema ele
ktryczności, która takżeby się przydała do miesz
kań funkcjonariuszy ogrodnictwa.

Na oba pytania niewątpliwie udzielą czynniki 
miejskie, administrujące tym majątkiem, odpowie- 
dziSwa najbliższem posiedzeniu rady miejskiej. — 
(Przy sposobności może tam być też poruszona 
kwestja — czy przez czas wojny również szpital 
św. Łazarza ze swoich wielkich folwarków także 
nie pobierał kwoty od swego prywatnego dzier
żawcy sumy dzierżawnej w zdewaluowanych pa
pierowych koronach, a później markach, wskutek 
czego został zrujnowany? Ojcowie miasta Krako
wa mają prawo także zainteresować się i tą 
kwestją).

Otóż dzierżawa folwarku miejskiego przy pałacu 
Lasockich przez p. Szeinowica — nie odgrywa tu 
zresztą żadnej roli wzgląd na osobę tego czy owe
go dzierżawcy — wogóle prywatna dzierżawa tego 
majątku gminnego, trwająca już la tyle, może się 
wreszcie skończyć. Wątpić trzeba, czy daje ona

Dr Boittt Izegonski
przeprowadził się.

664 g Mieszka obecnie

KraHdur, Runęli KieparsRi 8. Tel. 0264
Polskie Towarzystwo dla Sprzedaży Wyrobów 

Firmy 3208k
ORENSTEIN i KOPPEL, Spółka z ogr. odp. 

Katowice, Mickiewicza 8. — Warszawa, Marszał
kowska 153.

Chwilowo bardzo korzystnie do sprzedania.

Truki leśne 
Lokomotywki motorowe

Dnia 30-go czerwca b. r. odbył się

Popis uczenie om  na lortepianie
p. prof. Stanisławy P opraw sk ie i

Pokaźna liczba neoemio w ykazała znakom ity kie. 
u nok pedagrogrioany w w ykonaniu poprawnem kom 
K>zyojń: Les-zetyckicigc, Ijiszta, H aydna, Mozarta,
Na szczególne w yróżnienie zasługiw ały  p. Ua<rbnsiń 

Ika, U jejska, Obtulowicz.
zimnie zebrana publiczność damzyia uzesiieitymi oikla- 
ikamii tak  ucizeiniice, jakoteż ich nauczycielkę, którą 
Yśród Licznych sił pedagogicznych należy wyróżnić, 
aV7,r Korczak.

'i&H

Zrujnowany pałacyk Lasockich ną Dębnikach (widok ogólny).

Jakie motywy kierowały wyborem tego miejsca 
przez gminę, czy też decydujących w tym wypad
ku ludzi — niewiadomo. Jednakiże gmina ma w 
tvch samych miejscach tereny własne z bardzo 
dobrą ziemią, położone o dwa kilometry bliżej 
miasta, na 300-morgowym folwarku, otaczającym 
pałac Lasockich. j

Folwark ten kupiła gmina przed laty 30 bardzo 
korzystnie — trzeba to powiedzieć — ziemię ra
zem z pałacem i zabudowaniami folwarcznemu 
Od tej pory z zabudowaniami nie robiono nic i 
znajdują się one w opuszczeniu, oraz w daleko 
posuniętym upadku. Pałacyk iest zbudowany w pe
wnym stylu, w każdym razie jest budową solidną. 
Obecnie wygląda on zaniedbany, odrapany, znisz
czony. Okna świecą powybijanemi szybami. Tynk 
z murów zewnętrznych poodpadał. Stan wewnętrz
ny budowli nie jest nam znany, ale, sądząc z ze
wnątrz, nie przedstawia się on również najlepiej. 
Przypuszczać bowiem trzeba, że ubikacje, w któ
rych okna latami stoją bez szyb, są niezajęte — 
no i muszą niszczeć od wpływów atmosferycznych.

Dodać tutaj trzeba, że gmina oddała ten pałac do 
użytkowania Braciom Albertynom. Dzieło zbożne 
i na cel zbożny. Bracia Albertyni utrzymują tam 
30 chłopców. Dla zabezpieczenia swoich wycho
wanków pokryli nawet niektóre części zabudowań 
papą na dachu. Widocznie jednak nie całe zabudo
wania są przez nich zajmowane, jeżeli znajdują 
się one w stanie takiego opuszczenia.

Gmina powinna coś zrobić przedewszystkiem 
z samym budynkiem. Gdy daie się odczuwać taki 
brak pomieszczeń mieszkalnych, zająć część gma
chu i odrestaurować go. Szkoda przecież, żeby ten 
solidny budynek się zniszczył.

Teraz przechodzimy do folwarku gminnego, któ
rego właściwe zużytkowanie powinno być ściśle 
związane z planami przebudowy ogrodnictwa miej
skiego. Do tej pory częściowo to zrobiono. Przy 
pałacu jest 4 morgi parku, gdzie hoduje się także 
warzywa, a 9 morgów zużyto na szkółki drzewek 
bardzo dobrze się rozwijających. Oprócz tego ho
duje się tam kwiaty, przedewszystkiem róże, do 
przesadki na planty, warzywa i t. d. Róże te przed
stawiają wielką wartość.

Zachodzi teraz pytanie — dlaczego nie znżyć 
ziemi tego folwarku na ulokowanie tam całego o- 
grodnictwa miejskiego? Ziemi tej jest dużo, fol
wark ma 300 morgów obszaru. Oddany jest dotąd 
w dzierżawę prywatnemu człowiekowi, niejakiemu 
Szeinowioowi, który dzierżawi go od lat 30, przy
puszczalnie nie ze stratą, gdyż ziemie tam są do
bre, do ogrodnictwa też się nadające.

Po drodze nasuwa się pytanie co do wysokości 
czynszu dzierżawnego, który gmina obecnie otrzy
muje, oraz pytanie drugie — czy dzierżawca przez 
czas wojny i dewaluacji nie płacił przypadkowo 
dzierżawy w jakiejś nominalnei kwocie papiero
wych marek polskich, przedstawiającej wartość gro
szową, wskutek czego gmina nie miała właściwie 
przez kilka lat z tego folwarku dochodu?

gminie taki dochód, aby ten ookrył wydatki na o- 
grodnictwo miejskie, na inwestycje, związane z 
przeniesieniem tego ogrodnictwa na oddalone pust
kowie, podczas gdy na tym samym folwarku bliżej 
gmina ma znakomite tereny, zupełnie gotowe pod 
uprawę.

300 morgów tuż pod miastem, to olbrzymi szmat 
ziemi i wielki majątek, który do tej pory gmina 
krakowska zostawiła prawie odłogiem, nie ciągnąc 
zeń dla siebie żadnego pożytku.

Pałacyk na Dębnikach. (Fragment. Widoczne 
zniszczenie okien, i balasek balkonu).

Czas już z tem skończyć! Opimja publiczna do
maga się, aby na najbliższem posiedzeniu rady 
miejskiej rozpatrzono gruntownie plany gospodar
ki odnośnie do folwarkn przy pałacu Lasockich, 
łącznie z planami przebudowy ogrodnictwa miej
skiego.

Gmina krakowska niema nadmiaru pieniędzy —
nawet sumy z projektowanej pożyczki już znaj
dują, swoje zapotrzebowania inwestycyjne najpil
niejszej gospodarczej natury.

Toteż gospodarka w zakresie budownictwa miej
skiego powinna być związana z gospodarką tych 
dużych obszarów rolnych, które gmina krakowska 
posiada tuż pod miastem i których zużytkowanie 
do tej pory nie daje jej należytych dochodów.

LGA ŻARDECKA
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Zamierający Leningrad.
Po  krótkie! świetności, Petersburg znowu staje sie

miastem umarłych.
Leningrad, w lipcu.

Bezpośrednio po przewrocie miało się w ra
żenie, że w ładcy sowieccy dążą bezwzględ
nie do tego, by by łą  stolicę carów wydać na 
Inp zupełnemu zniszczeniu. Petersburg otrzy
m ał w praw dzie imię Leningradu, mimo .to je
dnak wyrok na niego ze strony czerwonego 
rządu  zapadł. Po przesiedleniu się rządu do 
Moskwy, spadła liczba m ieszkańców  do 700

tysięcy. Całe dzielnice m iasta  były  w ostat- 
niem zaniedbaniu. Wielkie domy i pałace za
mieniały się powoli w minę, na niektórych 
u licach porosła traw a. Na ożywionych nie
gdyś arterjach  m iasta w idz>fo się bardzo mało 
samochodów, natom iast wielką ilość małych 
wózków, ciągnionych przćz ludzi.

Mimo to przed dwoma laty  zaszła uw agi go
dna zm iana. Okazało się nagle, że w  starem

tem  mieście, zw anem  niegdyś „Paryżem  
w schodu" —  drzem ią niespożyte siły: W prze
ciągu kilku miesięcy podniosła się liczba mie
szkańców znowu na miljon sześćset tysięcy.
Nowe życie w stąpiło  w dziedzinę przem ysłu 
i handlu , jak również i sztuki. Z agraniczni 
kapelm istrze byli zapraszan i na koncerty do 
Petersburga, księgarnie się m nożyły. Akade
m ia Umiejętności w eszła w żywy kontakt z 
zagranicą. Krótko mówiąc, daw ny Petersburg 
pow racał ca łą  siłą do życia. . .

Lecz cóż z <ego? Skutkiem  niedbałości i 
nieżyczliwej tendencji rządu, przem ysł i h an 
del pryw atny  został obecnie na nowo zdła
wione, do czego nie m ało przyczynił się i o- 
statn i proces inżynierów . W szystkie pryw atne 
banki chłonie w siebie rząd sowiecki, wszyst
kie pryw atne przedsiębiorstw a zam knęły swoje 
kontuary, ludność Leningradu zmalała i w y
kazuje liczbę 400.000 bezrobotnych.

Masło, jaja, mleko, płótno i sukno, jakby 
znikły nagle. H istoryczne „ogony“ tworzą się 
przed sklepami. W yroby sukienne, m ożna ty l
ko nabyw ać za specjalną kartą pozwolenia. 
Niema żadnej ochrony dla prywatnych zbio
rów, które za ' bezcen przechodzą zagranicę. 
Również najcenniejsze zbiory z muzeów pu
blicznych byw ają przefrymarczane u zagrani
cznych handlarzy.

Teatry  i k in a  praw ie puste. Z dziesięciu 
słynnych  kapelm istrzów, których rząd usiło
w ał zw abić, dwóch tylko przyjechało: Zem- 
liński z B erlina i Anserme z Genewy. Hono- 
ra rja  ich rząd  obciął do połowy.

Na zakończenie jeszcze jeden _ ciekaw y 
szczegół, charak teryzujący  w ybornie bolsze
w icki sposób m yślenia: Jest zam iarem  rządu  
s ły n n ą  katedrę Izaka, jeden z najpiękniej
szych pomników arch itek tury  m iasta, zamie
nić na muzeum sowieckie...

„P aryż W schodu" kończy się, zam iera...

3H n a s z y c h  n z d r o w fg fe .

Krynica.
Krynica, 10 lipca.

Główny sezon letni Krynicy jest w pełni. Dopi
suje stale przepiękna pogoda, która uprzyjemnia 
pobyt w tem, już od natury hojnie uposażonem 
zdrojowisku i poza kąpielami, piciem „Zubera i 
innych wód krynicznych, wywabia na górę parko
wą, utrzymaną we wzorowej czystości. Ścieżki są 
rozszerzone i dobrze ubite, zaopatrzone w poręcze 
i kalkadziesiąt notwych ławek. Uporządkowane jest 
miejsce koło Zakładu hydropatycznego, z szeregiem 
ławek i zieleńców, wystawionych do słońca tak, 
że i tu pozą znanym „deptakiem" przy Domu zdro
jowym można używać kąpieli słonecznej i napa
wać się ożywczem powietrzem.

Znać w tem wszystkiem troskliwą j staranną 
rękę niestrudzonego dyrektora Zakładu inż. Leona 
Nowotarskiego, który robi wszystko, co w swoim 
zakresie działania zrobić może, przyczem do wszys-t 
kich gości odnosi się zawsze z największą życzli
wością i uczynnością.

Kierownictwo rozbudowy Krynicy, pozostające 
w rękach prof. politechniki lwowskiej Dra O. Na- 
dolskiego, wykończyło już szereg dróg i chodni
ków makademem i płytami betonowemi, ułatwia
jących komunikację kołową i pieszą.

Od 1 lipca daje przedstawienia w teatrze ope
retka lwowska, dobra zaś muzyka zdrojowa pod 
kierunkiem p. Kochańskiego, kino i koncerty w 
Doanu zdrojowym, dobry dancing w restauracji Dor 
mu Zdrojowego, uprzyjemniają pobyt tutaj.

Inicjatywa prywatnych właścicieli will stara się 
także w dobrze zrozumiałym celu podnieść to zdro
jowisko. Wykończono bowiem w tym roku sporo 
nowych, murowanych kilkopiętrowych will, urzą
dzonych z komfortem, co zaczyna nadawać już Kry
nicy wraz z takiemi gmachami jak: Lwigród piętno 
miejsca kąpielowego zagranicznego. Trzeba tylko 
co rychlej uzupełnić potrzeby asanacyjne, do cze
go niewątpliwie przystąpią odpowiednie czynniki.

Wśród b. licznych gości — przybyli obecnie na 
kurację ks. ks. biskupi: Łasiński i Tymieniecki, 
prezydent sądu apel. krak. p. Wolter z małżonką, 
prof. Uniiw. Jag. Dr. Sternbach, prof. Dr. Łoba- 
czewski, dyrektor Banku Pol. Wład. Makowski, 
p. Piestrzyńska, żona generalnego dyrektora służ. 
zdrowia, redaktor Paszkowski, hr. Potocki Adam, 
ny jest przyjazd ks. prymasa Hlonda i p. woje- 
Makuszyński Kornel, Tuwim i inni. Zapowiedzia- 
wody krakowskiego Darowskiego.

Adam Chmiel.

Uzdrowisko P o w i d z .
Na zaproszenie zarządu uzdrowiska Powidz wy

jechała z Poznania grupa dziennikarzy celem 
zwiedzenia tego pięknego, a niestety jeszcze mało 
znanego zakątka Wielkopolski. Powidz jako u- 
zdrowisko znane jest dopiero od niedawna, t. j. 
od chwili, gdy wybudowano przed kilku laty ko
lejkę powiatową. Wówczas zwrócono uwagę na 
Powidz jako na miejscowość o idealnych wa
runkach klimatycznych dla wyczerpanych nerwo
wo i rekonwalescentów.

Powidz położony jest nad brzegami olbrzymie
go jeziora, ciągnącego się przez kilkanaście kilo
metrów, oraz wśród wspaniałego starego lasu, w 
którym szukali schronienia powstańcy 63 roku. 
W roku bieżącym Powidz zeuropeizował się bar
dzo, a to przez wybudowanie imponujących łazie- 
nek ze wszystkiemi nowoczesnemi zdobyczami 
hygienicznemi w tej dziedzinie, oraz wybudowa
nie wielkiego hotelu, komfortowo wyposażonego. 
Olbrzymie jezioro nadaje się na dłuższe wycieczki 
żaglówkami, motorówkami i t. p. Atrakcją tego 
jeziora jest 40 funtowy rak. Okoliczne lasy necą 
do ciekawych wycieczek pieszych. Obecnie sezon 
w Powidzu jest w całej pełni. Przebywa tu wiele 
wybi-tnych osobistości z całej Polski.

Paskarstwo iywnościowe 
w Rymanowie.

Z Rymanowa-Zdroju piszą nam :
Rymanów, jeden z najpiękniejszych naszych  

zdrojów, cieszący się wielką frekw encją kuracju
szy, posiada jednak wady, których usunięcie jest 
i •   _i. n n e  n a w e t  n a i ~ :  '*■



Mych przyjaciół Rymanowa. Władze administra
cyjne nie zajmują się" zupełnie sprawą ustalenia 
cen na artykuły żywnościowe i to wywołało sza
loną Jichwę. Za litr rozwodnionego mleka płaci 
się 50 groszy, za kilogram ziemniaków 1 zł., za 
kilogram lichego mięsa zl. 2.30, a nawet za bryn
dzę, która była daWniej tak tanią, żądają obecnie 
po Zł. 10 za' 1 kilogram.

Nadmienić należy, że kobiety wiejskie donoszą
ce mleko i jagody, niechlujnie odziane krążą po 
wiliach i nikt' zupełnie, się tem nie zajmuje, nie 
licząc się z tem, że tego rodzaju stosunki, o ileby 
dłużej potrwać miały, wystraszą z Rymanowa tych. 
którzy go tak wysoko cenią.

Nowy ks. biskup sufragan warszawski.

Co przejdzie do historii o Amundsenie?
W y ja ś n ie n ie  t r a g e d j i  p o d  b ie g u n e m .

J.aik donieśliśmy, Ojciec święty zamianował b. 
rektora, uniwersytetu warszawskiego, ks. Anto
niego Szlagowskiego, ■ biskup e-m-sufraganem war

szawskim. - Portret ks. dra Szlagowskiego.

ionditllsKl detektyw Bierze retom  
spostrzegawczości.

Czyżby nowy Sherlock H o lm es?
i , r Londyn, 12 lipca.

Z okazji niedawnego skandalu w Hyde—Parku, 
który poruszył niezmiernie całą angielską opinię pu
bliczną i dał nawet powód do interpelacji w Par
lamencie* (jak wiadomo, chodziło tam o młodą ste- 
notypistkę miss Irenę Savige, przetrzymaną bez
prawnie! na policji), -'dzienniki zajmują się obszernie 
kwestją czy policja angielska posiada jeszcze do
brych detektywów. ’ Okazuje sdę, że Londyn jest 
nie na darmo ojczyzną Shsrlocka Holmesa, gdyż 
posiada pod tym względem ogromnie pomysłowe 
jednostki.- Na pierwsze miejsce wybił się detektyw 
King, który ostatnio wyświetlił bardzo trudny przy
padek.

W jednym z pokojów ho-telu Impefjal na Russels 
Spuafe popełnił’ jakiś 50-Ietni cziowiek, którego słu
żba 'hotelowa ui#aźala za Amerykanina, samobój
stwo. Przybył wczesnym rankieni do hotelu, wzdął 
pokój nie. żłożywsźy meldunku, przez cały dzień sie
dział w.pokoju, a wieczorem usłyszano wystrzał i 
znaleziono go nieżywego na podłodze. Zawiadomio
no policję o samobójstwie nieznanego gościa. Ale 
urzędnicy policyjni mo^l.i tylko stwierdzić, że nie
znajomy usunął skrupulatnie w-szelkiś Ślady, które 
mogiy, naprowadzić na jego identyczność.

Dokumenty osobiste włożył do pieca, oblał na
ftą , i ..podpalił. Ze .swego ubrania, które było .zu
pełnie nowe, ^yciąl starannie firmę krawca. Jed-nem 
słowem nie można było lepiej ukryć swej oso' 
bistości.

Detektyw King otrzymał rozkaz -znaleźć, nazwi
sko tego człowieka. Naprzód przeglądnął dokładnie 
bieliżnę' samobójcy. Ale nieznajomy wycjął wszyst
kie monogramy. Na jednej chustce do nosa spo
strzegł detektyw szczątki monogramu, • które mogły 
tworzyć lite-rę ,,M“ albo ,,N“. Następnję King oglą
dnął przy pomocy silnej: lupy resztki papierów spa
lonych w, piecu. Była to bardzo trudna robota, ale 
szczęście sprzyjało Kimgowi. Na jednej €  -kopert po
trafił odcyfrować kilka Liter,- a mianowicie małe „t 
dw a:„l‘‘ i jedno duże ,-ł“.

Te-faz detektyw piiś-cił wodze swojej fantazji. Przy 
jął, że wielkie „J“ jest początkową literą imienia 
saatóbftjcy i'-nazwał go Johnem, -gdyż t jest to naj
bardziej rozpowszechnione iiriię w Anglji: Z nazwi
ska tego czlowiieka posiada! cztery litery , do dy
spozycji.^ j,M‘j było beźwątpienia literą; początkową, 
dwa ,,L“, znajdowały się przypuszczalnie na, koń
cu, a ,,t“ w środku. Z Eoemajtych kombihaćyj tych 
czterech liter uzyskał detektyw 25 rozmaitych na
zwisk. Z lyfch 20 odpadło zaraz jako nazbyt rzadkie 
i skomplikoiwahe. Z plęóiu pozostałych wybrał de
tektyw nazwisko Mitchell, jako dosyć popularne.

Kiedy następnego dnia. ogłoszono' w 'dziennikach, 
że samobójcą, nazywał się John Mitchell,' zgłosiła 
się natychmiast na policja pielęgniarka Ethel Mit
chell i  -podała, że od kilkn tygodni oczekuje swego 
brata z Ameryki. Przedłożyła list, w którem ten 
ostatni, dompsi, że mą zamiar rozpocząć; w Londynie 
nową, egzystencję. Gdy jej pokazaho zrwtokł, oświad
czyła, .odraizu, że jest to jej brat. Detektyw King o- 
trzytriął odznaczenie.

Kraków, w l i p c ^
(Mab) Nazwisko A m undsena w ybija się w 

historii ekspedycyj polarnych ognistemi zgło
skami. Jego to los obchodzi dziś św iat cały, 
aureola bohaterstw a otacza jego czoło. Punkt 
ciężkości . współczesnej akcji ratunkow ej jest 
skierow any obecnie na. w ybrzeża Norwegji i 
k r a j ‘południowego Spitzbergu, gdzie los Roal- 
da A m undsena prawdopodobnie już się roz
strzygnął. Nietylko akfcja ratunkow a, lecz ta 
kże zaiątereąoiyania i-sym patia  całego św iata 
skierowane są w tę stronę.

Rozm aite -narody w spółzaw odniczyły ze 
sobą w  niesieniu pomocy. Nobilemu, lecz. jako 
pobudka do akcji w chodziła w  rachubę ogólno 
ludzka służba sam arytańska, a także usiło
w ano przez w yratow anie Nobilego oddać 
przysługę W łochom. Obecnie rzecz m a się 
inaczej i w yłącznie osoba Amundsena i los 
jego porusza wszystkie umysły i nak łada na 
narody obowiązek energicznego działania. 
A naw et uparta  w iara narodu  norwegskiego, 
że Am undsen nie mógł zginąć i jeszcze żyje, 
nie jest niiczem innem , jak hołdem, oddanym  
dzielności i odwadze nieustraszonego podró- 
żnik£. Zaufanie do jego niezrów nanej znajo
m ości krajów  biegunowych, do jego energji, 
przezw yciężają najcięższe przeszkody, cechuje 
naw et sceptycznie usposobionych znawców.

Niestety, akcja ratunkow a, prow adzona n a  
w ielką skalę, nie dała dotychczas pożądanych 
wyników. Ani francuskie, ani n o rw e sk ie  k rą 
żowniki, które przeszukały skrupulatn ie p rze
znaczone sfery działania, jako też okręty ro
syjskie i p ryw atne statki udające się z zapa

łem  n a  poszukiw anie bohatera, nie zdołały 
osiągnąć zamierzonego celu. _

Obecnie rozpoczęli- poszukw ania także Rn- 
ser L arsen i. Lutzów Holm; w Tromso stoi 
w łoski Dornier, gotów do podróży celem rato
w ania Am undsena. Specjalne zainteresow anie 
ogółu budzi ekspedycja „Vesle-Kari“ , która 
zam ierzą przeszukać całe wschodnie w ybrzeże 
Spitzbergu i wyspę Niedźwiedzi w tej nadziei, 
że A m undsen mógł udać się do kraju półno
cno-wschodniego. Równocześnie spieszą n a  
pomoc Zaginionemu- Amundsenowi łam acze lo
dów, zaś w zd łiż  wybyzeża m kną po śniegu 
i lodzie w  psy zaprzężone sanie.

Zasadniczym  błędem W yprawy Nobilego 
wobec jego braku dośw iadczenia i k ard y n a l
nej nieznajom ości charak teru  bieguna, jest to, 
że Nobile zabiał tak wielu ludzi, którzyby m u 
tow arzyszyli w  jego wyprawie. Gdyby był po
jechał sam, a nie w ciągnął całej załogi w  swo
ją bezm yślną imprezę, by łaby  m u się w y
praw a naipewno powjodła. W ten  sposób je
dnak  n a  w ypadek śm ierci jego tow arzyszy i 
tych, co pospieszyli m u n a  ratunek, Nobile 
będzie o wiele srożej ukarany , aniżeli n a  to 
zasłużył. N ietylko opinja Nobilego jako bada
cza biequna jest raz na zawsze przekreślona, 
lecz także glorja, otaczająca bohaterski czyn 
Amundsena, lśn i tem  jaśniej d la  potomności.

Jedna tylko korzyść pozostanie z tragicznej 
ekspedycji Nobilego, a m ianow icie zniknie za
pewne raz  n a  zaw sze z zam iarów  badaczy 
bieguna cel uboczny, tow arzyszący aw an tu r
niczej w ypraw ie, który niezaw odnie stanow iła 
próżność i pozbaw ipna wszelkiego rozsądku 
osobista am bicja.

Za przykładem Ldwenstelna.
S a m o b ó j c i u  s l c o ł f i  z  a e r o p l a n u .

Londyn, 10 lipca.
Ciemności otaczające śm ierć bank iera Al

fredą Loew epsteina dotychczas nie zostały 
rozproszone. Codziennie pow stają nowe hipo
tezy. Jedni tw ierdzą, że jest to trick giełdzia- 
rza i że bankier opuścił się zapom ocą spa
dochronu n a  ziemię i pozostaje w ukryciu. 
Inn i znów tw ierdzą, że chodzi tu  o morder
stwo. N ajprawdopodobniejszą jest jednak m i
mo wszystko w ersja samobójstwa.

Minęło zaledwie k ilka dni od tego tragi
cznego i w strząsającego w ypadku, a  już do
noszą z Nowego Jorku o zupełnie podobnym. 
A m erykańska aktorka M ary Jobling wysko
czyła z samolotu lecącego nad zatoką Hndsona 
z wysokości 500 metrów. Aktorka ta  siedziała 
obok pilota i przez cały czas objaw iała w iel
kie zdenerwowanie. Możliwość, nieszczęśliwego 
w ypadku jest w ykluczona. D otychczas nie 
stwierdzono powodu dla którego artystka ode
b rała  sobie życie, jak również nie odnalezio
no jej zwłok.

Chociaż sam obójstwa tego rodzaju należą do 
rzadkości, to jednak w  ciągu ostatnich la t po
w tarzały  się kilkakrotnie. Nie zapom niana 
jest tragedja niemieckiego pilota Linekogla. 
N ależał on do najlepszych i najw praw niej- 
szych lotników i b ra ł często nagrody w m ię
dzynarodowych zawodach. Jego samobójstwo 
odbyło się w  bardzo dram atycznych okoliczno
ściach. Linnekogel, który przez d łuższy czas 
u trzym yw ał rekord wysokości, w zniósł się n a  
3000 m tr. w górę. Kiedy aparat znajdował 
się już ponad chmurami i szybował z niesły
chaną szybkością, Linnekogel wyskoczył. 
Śmierć jego nastąpiła jeszcze podczas spadania

skutkiem uduszenia. Ciało jego znaleziono 
rozstrzaskane n a  polu. Bezpański samolot ja
kiś czas jeszcze poruszał się w pow ietrzu, a 
potem ■ zleciał o kilkaset m etrów  dalej od p i
lota. W ypadek ten w yw ołał w ielką sensację. 
Z początku przypuszczano, iż by ł to tylko n ie
szczęśliw y przypadek, ale w krótce przekona
no się, że Linnekogel popełnił samobójstwo.

Jeszcze fan tastyczniejszą jest historja pilo
ta  Merin. W tow arzystw ie jednego tylko p a
sażera A nglika d ra  Lee p rzelatyw ał nad  k a n a 
łem  La Manche. W 20 minut, po starcie, aero
plan rnnął w morze. Poniew aż samolot był 
przed Startem bardzo dokładnie skontrolow a
ny. a Morin uchodził za doskonałego pilota, 
spraw a ta  w ydała  się odrazu podejrzaną. W o
bec tego, iż zwłoki obydwu wydobyto, m ożna 
było stw ierdzić, iż pilot miał przestrzeloną 
skroń. Poniew aż przed odlotem dr. Lee n a le
gał, ażeby nie siedzieć w  kajucie pasażer
skiej, tylko obok pilota, nie ulega w ątpliw o
ści, że on by ł tym , który strzelał. N ajw ido
czniej w siad ł już z tym  zam iarem  do aeropla
nu. Pozostało dotychczas piew yjaśnionem , czy 
chodziło tam  o akt zemsty, czy też o czyn 
obłąkanego. Pew ne szczegóły w skazyw ały  n a  
to, iż dr. Lee nie był całkiem  norm alnym .

Podobny w ypadek zdarzy ł yię przed n ieda
w n y m , czasem.. Na szczęśę ie , n ie rozegrał się 
nad morzem, tylko n a d . sta |y m  lądem . Pilot, 
na którego rzucił się jego p ą s a ie r  i chcia ł go 
udusić, potrafił jednak doprowadzić sam olot 
do w ylądow ania. N a ziem i oddał swego tow a
rzysza w  ręce policji. Okazało się, iż b y ł to 
w arjat. Z im na krew  ocaliła pilota., k tóry od
niósł tylko n ieznaczne poranienia.

Piorun, który leczy.
C z y  is tn ie je  ś i f i i e r ć  o d  p o r a ż e n ia  g r o m e m ?  — Z a d z iw ia ją c e

w y n ik i  b a d a ń  u c z o n y c h .
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PODRĘCZNIK KROJU MĘSKIEGO
i Damskiego autora Tadeusza Górskiego, prof. 
Inst. Przemysłowego we Lwowie, absolwenta Aka
demii W Londynie i Wiedniu i przykrawacza naj
większych firm dostawców Nadwornych we Wie
dniu, Karlsbadzie, St. Petersburgu i, td., 300 st., 

około 200 ilustracyj, cena 25 "złotych.
T, Lwów> |_eona Sapiehy 75.

Wiedeń, w  lipcu.
Burze, szalejące niedaw no nad  c a łą  środko

w ą Europą, w yrządziły  nietylko kolosalne 
szkody m aterialne, ale i wielu ludzi pozbawiły 
życia. Z tych  ofiar p rzypada duży procent n a  
rażonych piorunem.
. P iorun, którego istoty, w łaściw ych p rzy
czyn jego pow staw ania i sposobu zachow yw a
nie się dokładnie jeszcze nie znam y, jest może 
najkapryśniejszem zjawiskiem w przyrodzie.
Tak np. w  miejscowości Kirchberg w Styrji, 
uderzył piorun w przewód elektryczny i strza
skał 3 m aszty, potem w padł do sąsiedniego 
sklepu, gdzie siedzącą przy  oknie właścicielkę 
ogłuszył i poraził, przedostał się przez podło
gę do piwnicy i -tam przewrócił chłopca, 
następnie przewiercił ścianę w piw nicy i w padł 
do sąsiedniego domn. Zburzył tu  prasę do 
w yciskania oleju i poraził znajdującą się tam 
właśnie kobietę. Przedostał się następnie do 
kuchni n a  górę, poparzył kucharkę i wreszcie 
przebił jeszcze jeden mur, w padł do hali m a
szyn sąsiedniego zakładu i znikł bez śladu. 
Jak  widzimył piorun nie obrał tu  najbliższej 
i najprostszej drogi z chm ur do ziemi. Tego 
rodzaju w ybryki piorunowe są  zdaw na już 
znane.
. Uczony profesor dr. Jelinek postanowił 
ostatecznie zbadać tajem nicę piorunu i zebrał 
olbrzym i m aterjał do sw ych badań, który 
um ieścił w salach wiedeńskiego Elektro-pato- 
łogicznego Instytutu. M aterjał ten składa się

z tablic graficznych i obrazów, da t s ta tysty 
cznych i w ykreśleń , dających pojęcie o sku
tkach uderzen ia piorunu.

Ciekawe zagadnienia z tej dziedziny pozo 
s taną  prawdopodobnie przez' długie la ta  n ie
rozw iązane. Jakież może dać objaśnienie w ie
dza w  takim  w ypadku : m atka trzym a dziecię 
n a  ręku, matkę piorun zabija, dziecko pozo 
staje zupełnie nie tknięte. Zdaje się, że u  lu 
dzi jest rozmaity stopień predyspozycji do pio
runu, czego dowodem jest, że np. dwaj ludzie 
stojący tuż obok siebie, po uderzenie w  nich  
piorunu w ykazują zupełnie odrębne skutki te 
go uderzenia. Jeszcze ciekaw szą rzeczą jest 
to, o czem  św iadczą i dotyczący ludzie i Je 
karze. Jest to m ianow icie lecznicze działanie 
piorunu n paralityków, renmatykćw, epilepty 
ków dotkniętych wadami mowy itp. Ludzie ci 
choćby muśnięci tylko piorunem, zostają zu 
pełnie wyleczeni. Dla ludzi ‘ nerwowych, oba
w iających się burzy,- dodam y na uspokojenie, 
że n a  ziemi jest dziennie przeciętnie 40.000 
bnrz notowanych, jednak liczba uderzonych 
przez piornn jest znikomo mała.

Prof. Jelinek jest zdania, że piorun nie jest 
dla ludzkiego organizmu nigdy bezpośrednią 
i absolutną przyczyną śmierci, ale że trafiony 
piorunem  jest ,pozornie tylko umarłym, a przez 
racjonalne i d łuższy czas trw ające ' zabiegi 
może być do życia przywrócony.

- — 0— —

Przygody w walce z wężami
w Afryce.

Kraków, 13 lipca.
(Mab) W ostatnim numerze „Wiadomości z A, 

fryki“ podaje znany podróżnik i badacz krajów 
tropikalnych, Edward Bieler, bardzo interesujące 
opisy pnzeżyć osobistych i niebezpiecznych przy
gód Specjalnie zajmuje się Bieler obserwowaniem 
wężów i podaje ciekawe szczegóły Z ieh życia i 
sposobu walki.

Jak wiadomo, wszystkie węże są tchórzliwe j 
unikają człowieka; napastliwe stają się tylko 
wówczas, gdy są podrażnione lnb zaskoczone, 
Najniebezpieczndej jest spotkać węża w chwili je
go sjesty na słońcu; wówczas słyszy najmniejszy 
szmer.

Bieler opowiada następującą przygodę, którą o- 
sobiście przeżył: Razu pewnego, wyczerpany gorą
cem południa, udał się ze swego mieszkania do 
rzek-i celem napojenia^ko-nd. Nagle z trawy wy. 
skakuje wąż „mampa" i rzuca mn s;ę na pieni. 
Przerażony podróżnik odskoczył w ostatnie] chwi- 
li, wąż opadł na ziemię i ukrył się w zaroślach. 
Pozbawiony jakiejkolwiek broni, Bieler zawołał 
na pomoc krajowca, który zorjentował się natych
miast w sytuacji i przybiegł uzbrojony w kij, za
kończony żelaznym hakiem. Mampa podniósł gło
wę i syc-ząc obserwował każde poruszenie ataku
jących. Bieler oderwał hak od kija i rozpoczął atak 
na własną rękę. Rozwścieczony mampa sam za- 
czął atakować a nawet, ugodzony kilkakrotnie że- 
lazem w głowę, tem zajadlej rzucał się na prze
ciwników. Widząc, że walka z wężem w tych wa
runkach może zakończyć się katastrofą, uczony 
zostawił murzyna na straży, sam zaś skoczył do 
domu po broń palną. Wracającemu .przedstawił się 
straszny widok: Oszalały z trwogi murzyn ncie- 
kał przed wężem, który atakował go zaciekle. Pe
wny strzał, wymierzony w głowę gadziny, położył 
koniec niebezpiecznej walce. Był to wąż na 3 
metry długi, bardzo silny, o błyskawicznych .po
ruszeniach. . §3 |

Innym razem — opowiada Bieler — wrócił® 
późnym wieczorem do domu. Gospodyni opowie
działa mi, że jedna z wysiadujących kur, nagle, 
bez przyczyny, opuściła gniazdo. Przed kilku dnu* 
mi zrobiliśmy jej gniazdo w skrzynce i założyli
śmy je zupełnie luźno deszczuiką. Gdy wszedłem 
do stajni i zaświeciłem światło przekonałem się, 
że znikła rasowa najlepsza kura. Zaświeciłem dru
gą zapałkę i nagle z przerażeniem usłyszałem elfa- 
rakterystyczny, dyszący syk; odskoczyłem zrozu
miawszy, że do gniazda dostał się wąż, w poszu
kiwaniu za jajami. Przyzwałem murzyna z lam
pą i dałem mu kij. do - ręki, sam zaś uzbroiłem się 
w strzelbę. Krajowiec podnosi zwolna deszczułkę 
i w tejże chwili wymierzam strzał do węża. Nagle 
z powodu strzału gaśnie lampa, szkiełko rozpry
skuje się w tysiączne kawałki, a my wypadamy 
ze stajni przerażeni, jakgdyby sam djabeł był na 
naszych tropach.

Po chwili ochłonęliśmy nieco ze strachu i po
starali się o nowe lampy. Przy świetle zwolna 
zbliżyliśmy się znowu do skrzynki Przeciwni
kiem naszym był wąż mampa, którego strzał mśj 
przeszył na wylot. Mimo ciężkiej rany mam
pa stara się znowu atakować, a w oczach jego 
maluje się wściekłość i nienawiść. Kilka uderzeń 
kijem położyło kres walce. Z przygody tej odnio
słem nauczkę, aby w Afryce nie wchodzić nigdy 
bez światła do zabudowań. W kilka tygodni po
tem mampa pokąsał chorą żonę farmera, leżącą 
w łóżku. Z trudem tylko uratowano nieszczęśli
wą od śmierci.

Bieler zwalcza mniemanie niektórych przyro
dników, jakoby wąż mampa za pierwszym ukąsze
niem pozbywał się całego swojego jadu. Jako do
wód przytacza, że dnia pewnego na polowaniu, 
koń jego nastąpił na mampę, którego myśliwy za
strzelił. Na strzał zbiegły się' wszystkie psy i wy
węszyły drugiego węża, którego odrazu rozszar
pały. Kilkakrotne bolesne skomlenie psów nie 
wróżyło nic dobrego; widocznie psy uległy poką
saniu. Po powrocie do domu napojono psy mle
kiem, jako środkiem przeciwdziałającym. Niestety 
było już zapóźno. Z trzech psów zdołano zaledwie 
jednego wyratować, wstrzykując rozmaite antydo- 
ta, dwa uległy jadowitym ukąszeniom mampy.

Wydział Powiatowy Sejmiku 
w Kowla.

Przedmiot — kradzież papierów 
wartościowych.

Ostrzeżenie!
Zawiadamia sie,

iż w nocy z dnia 1 na 2 b. m. z kasy tut. Wys 
działu Powiatowego przez niewykrytych dotych
czas sprawców pozostały skradzione następuj?06 
papiery wartościowe:
. 1) 25 akcji Banku Polskiego w jednej obligacji 

wystawione na imię Wydziału Powiatowego 
Sejmiku w Kowlu wartości nominał. 2500 _zł-

2) 16 akcji Banku Komunalnego w Warszawie 
za NN 0(00362, 000363, 000364, 002416, 002417, 
002418, 002419, 002420, 002421,002422,002429. 
002424, 002425,00481.6,004817, 004818,00481*8 
004820 wartości nominalnej 1880 zł.

3) 20 obligacji Serji II Premiowej Pożyczki Dola
rowej wartości nominalnej 5 dolarów U. S. ń- 
każda (kuponami odciętemi do roku 1928) r 
NN 0051313, 0051314, 0051315, 0061323, 
0051330, 0051333, 0051339, 0051345, 0051371. 
0051388, 0051028, 0051029, 0051035, 005104-, 
0051043, 0051045, 0051052, 0051059, 00510W), 
0051090.

Ostrzega się wszystkie osob" i Instytucje prz® 
nabyciem wyszczególnionych obligacji, a osób pr 
ponujących kupno tychże uprasza się niezwloc? 
kierować do Władz policyjno-śledczych.

Kowel, dnia 2 lipca 1928 roku.
Przewodniczący Wydziału Powiatowego 

Starosta Kowelski 
(Podpis nieczytelny). .-

Sekretarz: w/z. (Podpis nieczytelny). óiy^

SPA R A LIŻO W A N A  STARUSZKA nie POS>a^ J f *  
rodziny , k tó rab y  się n ią  m ogła zaopiekować ^ * w#
wioną w szelkich środków  do tyc ia , prosi Utosa, 
eerca o pomoc. Ł askaw e d a tk i przyimpJei W J L  j 
s tra ć  Ja „U . K n rJe ra  Codz.“  pod „Sparalltowaw j



„ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY" — Nr. '193. M t f t / u  lipca 1928 r.

$ pracuje nasz organizm ?
Kraków, 13 lipca.

Ciało ludzkie pozostaje jako organizm  w 
ustawicznej pracy, a gdy porów nam y cyfry, 
symbolizujące pracę poszczególnych organów, 
otrzymamy wyobrażenie o sile naszego orga
nizmu- I tak serce wykonnje codziennie taką 
pracę, że wystarczyłaby na podniesienie 20 
tys. kfl- na wysokość 1 m etra, przyczem  prze
ciętnie filtruje ono 7.200 litrów krwi.

Tak tedy w ciągu 24 godzin p rzep ływ a przez 
serce z szybkością pół m etra n a  sekundę taka 
ilość krwi, k tóraby się zm ieściła w połowie 
pagonu kolei żelaznej. W rażenie zmysłowe, 
fctóre z naszych nerw ów  przechodzi do mó- 

lub im puls, dany  m uskułom , obliczony 
jest na szybkość 35 do 80 metrów na sekun
dę. Szybkość ta  p rzerachow ana n a  godziny, 
daje przeciętną chyżość samolotu, a mianowi
cie 160—200 km. O „błyskaw icznej szybko
ści", z którą ktoś spe łn ia  jakiś rozkaż, nie 
można w łaściwie m ówić, gdyż szybkość iskry 
elektrycznej wynosi 300.000 kim. na sekundę.

Poszczególne części składow e organizm u 
znacznie krócej ży ją , niż ca ły  org in izm . 
Czerwone ciałko krw i żyje najdłużej 10 ty 
godni, długi włos kobiecy 3— 5 lat, krótk i włos 
rzĘSÓw tylko 4 tygodnie.

Ilość krwi w ludzkiem  ciele w ynosi 13 do 
2fl części wagi całego ciała i wynosi prze
ciętnie 5 litrów. Z u tra tą  2^3 krw i następuje 
śmierć.

BOLESŁAW ZACHAREWICZ
dyrek to r dóbr Nlegowló

przeżywszy lat 50, po krótkiej a cięż
kiej chorobie, opatrzony św. Sakram en
tami, zasnął w P an a  dnia U lipca 1928.
Wyprowadzenie zwtok z kaplicy na 
cmentarzu rakowickim  na miejsce wie 
cznego spoczynku nastąpi w piątek, 
dnia 18 b. m. o godz. 5% po południu 
na tkóry-to sm utny obrzęd stroskana 
tona, dzieci, wnnki i rodzina zaprasza 
Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmar

łego i Znajomych. 3392k
NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE

odprawione zostanie w sobotę, dnia 
14-go b. m. o godzinie 9_tej rano 

w kaplicy Zakładu im. Eelclów.

Cs Szlci niesie ?
Piątek

Małgorzaty p., Anakl. 
Słowiański: 13. Radomiła 
Ewangielicki: 13. Małgorzaty. 
Greeko-kaŁ: 30. Sob. 12 Ap.

Kaiendarzyk astronomiczny:

Słuchacze chemji Uniw. Poznańskiego w Krakowie.

Przed kilku dniami zwiedziła- między innymi także i ,.Pałac Prasy" wycieczka Kota chemików 
uczniów uniwersytetu poznańskiego, w liczbie osób 20, pod kierownictwem prezesa tegoż ką
ta, p. J , Neterowicza. Wycieczka ta  ma na celu zwiedzenie polskiego zagłębia naftowego, na
stępnie kopalni sob potasowych w Stebniku, zdrojowiska w Truska-wcu, kopalni Wielickich 
i Ojcowa. Zdjęcie powyższe przedstawia uczestników wycieczki na platformie ..Pałacu Prasy".

Premier Borki i minHoroczewshi
w  K r a k o w i e .  ■ ■■

W
sc

hó
d

Sł
oń

ca

Z
ac

hó
d

Sł
oń

ca

b

o O
by

ło
dn

ia

o  8

S s
2  8
o *  2 &

Faza 
księży ca

3-ao 19.52 16-22 2m 0-< 16-6

Dziś, rano przybył incognito do. Krakowa z 
Warszawy p. premjar Bartę!, celem zaciągnię
cia porady u  jednego z tutejszych lekarzy. P. 
premjer zabawi w mieście naszem do wieczo
ra, poezem udaje się do Lwowa, gdzie weźmie 
udział w jury dla oceny planu budowy biblio
teki politechniki lwowskiej. Ze Lwowa p. pre
mjer wyjeżdża z powrotem do Warszawy, by 
dnia 20 hm. wyjechać na wypoczynek zagra
nicę.

+  *  *

Z  pobytu m in . M o ra cze w skie g o
Rano o godzinie 5.25 przybył do Kra

kowa min. Moraczewski. Na dworcu oczeki
wali go prezes dyrekcji robót publicznych 
inż. Dndek, starosta Stańkowski i starosta 
grodzki dr. Styczeń. Z dworca udał się p. 
minister do Krzysiztaforów.

Następnie zwiedził pan minister dwa biu- 
Ta min. róbót publ. w Krakowie. W towa
rzystwie wiceministra robót publicznych in i 
Górskiego, niaczeJm. wydziału inż. Kudelskie
go, dyrektora robót publicznych w Krakowie 
inż. Dudeka, oraz radcy min. robót publ. inż. 
Maibsysia przybył pan minister do biura kie
rownictwa pomiarów miasta Krakowa, przy 
uil. Lubicz 4, celiam zazmafomiemia się ze 
stanem prac pomiarowych Wielkiego Krako-

P r o f .  J a w o r s k i  o p r a c o w u je  
p r o je k t  k o n s t y t u c j i?

Z Warszawy donoszą: Jedno z pism war- 
izawskich przynosi dziś wiadomość, jakoby 
dery rządowe zwróciły się do profesora U—w. 
lagiell. w Krakowie, dra Wł. L. Jaworskiego 
i prośbą o opracowanie konstytncjL

Dar Biilgarjl siła Warszawy.
Z Warszawy donoszą: W dowód wdzięczno

ści za pomoc, okazaną przez Polskę ofiarom 
tragicznej katastrofy trzęsienia ziemi _ w Buł
garii, bułgarskie sfery rządowe wyraziły chęć 
zaofiarowania Warszawie terenu nad Morzem 
Czarnem pod budowę uzdrowiska dla dziatwy 
warszawskiej. Jako najbardziej odpowiedni 
pod względem zdrowotnym teren, upatrzono 
brzeg morski z wielką plażą w okolicy War
ny.

Z chwilą, gdy ze strony władz samorządo
wych warnińskich zapadnie decyzja co do wy
boru miejsca — nastąpić ma zgłoszenie de
klaracji darowizny. .

(Jest to już drugi dar wdzięcznej Bufgarji-

Chrońcie polskie w y b r z e ż e !
Zarząd główny Stowarzyszenia Chrzęść. _ Naucz, 

zkól Powszechnych wydal odezwę, w które] wzywa 
ziomków swoich i wszystkich miłośników morza 
o bronienia roślinności na wybrzeżu i półwyspie 
elskim przed bezmyślnem niszczycielstwem.
Odeziwa zwraca również uwagę na stosunek do 

fasznbów, który powinien być serdeczny „Kto 
ylko — cytujemy odezwę przybywa nad wybrzeże 
iowinien uszanow ać starą tradycję zacny obyczaj 
łęboko religijnych, uczciwych Kaszubów i okazać 
m wiele życzliwości, by poznali jak Polska ozc 
ych, co strzegą jej morza. Bądźmy przedstawicie- 
amd polskiej kultury. Szerzmy dobrą książkę, pa- 
ano i pieśń polską, ale nie dopuszczajmy obcych 
lam duchowo, a często demoralizujących obycza
jów i piosenek.

Odezwa kończy się apelem wspieranie orgamza 
cyj polskich w Gdańsku i zapisywaniem się na 
członków gdańskiej Macierzy Polskiej.

wa, pozostających pod tóęrowmtetwem i imż. 
O. GedliczM, oraz zapoznania kię ze zdjęcia
mi aerefótogrammetryoznemte miasta, celom 
zbadania o ile te metody, dadzą się. zastoso
wać w przyszłości do pomiaru tych obsza
rów, gdzie wymagana jest wielka dokładność 
planów.

Następnie udał się pan minister do biura 
foto geodezyjnego min. robót publ. zorganizo- 
waneigo i prowadzonego przez prof. B>r. Piąt- 
ikiiewiciza, w gmachu Instytutu Geograficznego 
Uniw. Jag. Pan minister oglądnął fotogram- 
metryczny sprzęt połowy i biurowy składa
jący się z najbardziej nowoczesnych narzędzi 
precyzyjnych, służących do - kreślenia map 
topograficznych na podstawie ziemskich i lot
niczych zdjęć fotograficznych. Są' to: stereo- 
aiutograf szwajcarski Wilda i prostownik 
Zeissa, oraiz szereg urządzeń pomocniczych 
fotogeodezyjnych.

Pan minister miał również sposobność za
poznać sdę z pracami wykonywanemi przy 
pomocy tych narzędzi, w szczególności z o- 
pnaoowywaną obecnie mapą Tatr polskich 
w podziałce 1:10.000, oraz z projektami, jakie 
w najbliższej przyszłości mają być wykonane 
na granicy polsko-rumuńskiej i na Polesiu.

O godz. 9.30 udał się p. minister na Wawel 
na posiedzenie komitetu odnowienia Zamku. 

♦ ♦  — -------

Wysoki poziom artystyczny prac 
około odnowienia Wawelu.

Stwierdza to Wielki Komitet odbudowy Wawelu pod przew. min. Moraczewskiego
Prezydent Rzeczypospolitej, zgodnie z po- 

wziętemi roku zeszłego uchwałami, będzie co 
pewien czas przebywał dłużej w większych 
miastach Polski.

W Krakowie na rezydencję głowy państwa 
przeznaczano zamek wawelski. Już w roku 
ubiegłym w czasie swego pobytu w Krakowie 
Prezydent Ignacy Mościcki zamieszkał w ko
mnatach wawelskich. Jednakże urządzenie 
prywatnych apartamentów tuż obok sal re
prezentacyjnych nie było zbyt wygodnem. To 
też pojawił się projekt urządzenia gabinetu i 
sypialni, oraz pokoi dla adjntantów w pra
wym skrzydle zamku. Rozpoczęto dalsze pra
ce pod kierunkiem rektora Szyszki-Bohnsza.

W dniu wczorajszym zebrał się w Krako
wie t. zw. Wielki komitet odbudowy Wawelu, 
który ma zadecydować o dalszym kierunku 
prac przy restauracji zamku.

Na posiedzenie to przybył z Warszawy mi
nister robót publicznych, Jędrzej Moraczew
ski, kancelarię cywilną Prezydenta Państwa 
reprezentował p. Alions Kuc. Przybyli rów
nież z Warszawy prezydent miasta, inż. SIo- 

prof. uniw. Jastrzębowski, kierownik 
odbudowy zamku warszawskiego Seredyń- 
ski, dyr. Opolski, radca minister, robót publ. 
Kowalski, konserwator okręgu warszawskie
go Teofil Wiśniewski, architekt Marjan Lale- 
wicz. Z Poznania przybył prof. historj sztu
ki un/iiw. poznańskiego kis. Szczęsny Dettloff. 
Z Krakowa wojewoda Ludwik Darewsiki, pre
zydent m. sen. Rolle, rektor Akademji Sztuk 
Pięknych Szyszko Bohusz, konserwator akr- 
kraik. dr. Szydłowski, prez. dyr. nobót putoL 
b. min. Dndek, prezes Towarzystwa miłośni

ków Krakowa radca Muczkowski, b. namie
stnik Gałicjii, pierwszy członek honorowy To
warzystwa przyjaciół Wawelu Leon hr. Pi- 
niński, architekt Stryjeński, b. rektor Akade
mji Sztuk Pięknych Gałęzowski.

Członkowie komitetu zwiedzili odnowione 
komnaty zamku wawelskiego oraz dokonali 
przeglądu prac wykonywanych w prawym 
skrzydle zamku.

Następnie odbyło się posiedzenie w sali sy- 
pialnianej na pierwszem piętrze posiedzenie 
pełnego komitetu pod przewodnictwem mini
stra Moraczewskiego. Po zagajeniu posiedze
nia przez p .ministra, rektor Szyszko-Bohusz 
przedstawił dotychczas wykonane prace przy 
odbudowie Wawelu. Poczem przystąpiono do 
rozpatrywania programu dalszych robót re
stauracyjnych. W dyskusji, jaka się wywią
zała, zabierali głos: konserwator okr. kra
kowskiego dr Szydłowski, prof. Tomkowicz, 
architekt Stryjeński, prof. Jastrzębowski, dyr. 
Opolski, prof. Tatarkiewicz. W dyskusji po
dnoszono z uznaniem wysoki poziom artysty
czny prac dotychczas wykonanych.

Dłużej omawiano sprawę umieszczenia w 
strope kasetonowym wielkiej sali przyjęć na 
drugiem piętrze, rzeźbionych głów. Leon hr. 
Finiński wypowiedział się przeciw dalszemu 
uzupełnianiu kolekcji głów rzeźbami nowo- 
czesnemi, gdyż w ten sposób przeładowuje się 
strop. O godzinie 1-szej posiedzenie zostało 
zakończone. Członkowie komitetu udali się 
na obiad do restauracji „Pavi!lon.“ O godzinie 
4-tej podjęto dalsze obrady, które toczyły się 
do wieczora. Przyjęto szereg wskazań dla dal
szej odbndowy Wawelu.

Policja aresztowała wiele osób Liczyć areszto
wanych podają na sto. Aresztowań d̂okonano 
przedewszystkiem wśród związków zawodo
wych i komunistycznych w prowincjach: 
Madryt, Barcelona, Saragossa. Biscaya i in
nych. Ze względu na podróż króla i Primo 
de Rivery do Canfranc na otwarcie linii ko
lejowej, poczyniono obszerne zarządzenia po
licyjne i wojskowe.

„New York Herald" donosi z Madrytu, że 
liczba aresztowanych wynosi 400 osób.

Wiadomości o odkryciu spisku wywołały 
wielką sensację we wszystkich sferach.

Pocbdd prawosławia.
Z Warszawy donoszą: W najbliższej przy

szłości, jak donosi „Za Swobodu", utworzone 
być mają w Małopolsce oprócz biskupstwa, 
trzy dziekanaty prawosławne: we Lwowie, 
w Tyrawie (pod Samborem) i w Krakowie.

Ten, któro stał na strato 
polskości w Wiednia.

Ul se tn ą  roczn ice urodzin  P iusa luiardouisH iego.
Onegdaj minęło sto lat od dnia urodzin człowie

ka, który przez całe życie służył sprawie narodo
wej. Pius Twardowski urodził się w Porchowie, w 
powiecie buczackim, a zmarł we Lwowie w 1906 r. 
Walną część życia przepędził w Wiedniu, gdzie 
pracując jako urzędnik monopolu tytoniowego roz
winą! żywą działalność patriotyczną. Pius Twardow 
ski współdziała! w powstaniu wielu polskich towa
rzystw na tym obcym, nieprzychylnym Polsce tere
nie, w niejednem pracował jako prezes lub członek 
zarządu. Wymienić należy przedewszystkiem „Strze 
chę“ i „Bibliotekę Polską", oraz akademickie „0- 
gnisko", którem serdecznie się opiekował przez lat 
dziesiątki, a młodzież polską otacza! największą 
troskliwością. Mało chyba było i jest Polaków, z 
tych, którzy studiowali na wyższych uczelniach 
wiedeńskich, którzy niebyliby przestąpili gościnnego 
progu Piusa Twardowskiego.

Z drugiej strony Pius Twardowski gorąco był za
jęty pielęgnowaniem polskiej tradycji narodowej,
0 ile ona była i jest związana z Wiedniem. Na pierw 
szy plan wybija się oczywiście postać ' róla Jana 
Sobieskiego, oswobodziciela Wiednia. Historografja 
niemiecka wszelkiemi siłami starała się umniej
szać zasługi Jana III. Tendencje te zaczęły się coraz 
silniej ujawniać w miarę, jak zbliżała się dwuchse- 
tna rocznica odsieczy Wiednia. Wtedy właśnie Pius 
Twardowski rozwinął żywą działalność, której wy
nikiem było założenie stowarzyszenia, do którego 
należeli zgodnie Polacy i Niemcy wiedeńscy, a. któ
re wzięło sobie za cel utrzymania kaplicy Sobieskie
go w kościele na Kahlenbergu. Po wielu latach ko
ściół przeszedł na własność OO. Zmartwychwstań
ców, którzy też przejęli obowiązek święcenia pamię
ci Sobieskiego.

Pius Twardowski występując wszędzie i zawsze 
jako Polak, niejednokrotnie narażał się na duże ptzy 
krości, których mu nie szczędzono ani w lego pracy, 
ani karjerze urzędniczej. Nie zraziły go iednak. Był 
on jednym z najbardziej zasłużonych przedstawicie 
li jak najszlachetniej pojętego patriotyzmu.

Wykrycie szajki przemytników t y t o n i a .
Z Warszawy donoszą: Przed Mlkunastu

dmiaimi warszawski urząd śledczy otrzyma! 
■poufną wiadomość, że w pobliżu granicy nie- 
miecikiieć, w miejscowości Praszka, pow. wie
luński, uprawiane jest na wielką skalę prze
mytnictwo tytoniu. Wiadomość ta zaintere
sowała policję śledczą. Ustalono, że większość 
przemycanego tytoniu idzie do Warszawy.̂

W związku z tem dokonano w Warszawie, 
w różnych punktach miasta, kilkunastu re- 
wizyj w podejrzanych o handel szmuglowa- 
nym tytoniem miejscach. M. in i u Moszka 
Laka, zamieszkałego przy ul. Pawiej. Wyniki 
rewizji były nadspodziewane. Znaleziono mia
nowicie paczkę tytoniu, w opakowaniu po- 
cztowem. wysłaną z miejscowości Brześni, 
powiaf radomski, do Dawida Gutkinda. Ty
toń był przemycany. Zatrzymano Laka, żo
nę jego Łaję i syna Joska, zrobiono rewizję 
w mieszkaniu Gutkinda i znaleziono u niego 
cztery paczki tytonin po 10 kg- każda, „po- 
chodzenia“ niemieckiego.

Do Brzeżni delegował wówczas urząd śled
czy komisarza Jarosińskiego, który na miej
scu miał przeprowadzić dochodzenie. W mię
dzyczasie wypuszczono na wolność Joska La
ka, jako względnie najmniej winnego.

Joeek, wprosi z aresztu pobiegł na pocztę
1 do Michała Laskera w Brzeżni wysłał de
peszę treści: „Nie wysyłać, jestesa chory". 
Depeszę tę przejął w Brzeżni komisarz Ja
rosiński i nad osobą Michała Laskera, syna 
miejscowego rabina, roztoczył „czułą" opie
kę. W biitka dnii dochodzenie było ukończo
ne i cała banda przemytników znalazła się 
w rękach policji. Do bandy należeli: Kazi
mierz Taranek, znany zawodowy przemyt
nik, „technik" przemytników Jankiel Mo- 
szek Tarka, no i Lasker — generalny kasjer.
■ Laka, Gutkinda, Taranka, Tarkę i Laskie- 
ra, którzy przyznali się do winy, decyzją sę
dziego śledczego, osadzono w więzieniu. La
kowa przebywa w areszcie. Dalsze dochodze
nie w toku*

M ili SDi urn
Z .Paryża dorszą telegramy za ajeai- 

cją„Fabra“, że od kilku dn.i obiegają w Madiy-
I cie pogłoski o wykryciu szeroko rozgałęzionego 
I spisku, mającego na celu obalenie monarchii.

Oślepi! sie w obawie 
przed wyrokiem.

Z Wrocławia donoszą: Strasznego samo
okaleczenia się dokonał ślnsarz Kehlert we 
Wrocławiu. Ujęty za liczne kradzieże i osa
dzony w więzieniu śledczem w obawie, aby ja
ko recydywista nie otrzymał zbyt surowego 
wymiaru kary — tarł sobie kopiowym ołów
kiem oczy tak długo, aż zupełnie oślepł.

Sąd skazał go wprawdzie na półtora roku 
więzienia, ale zwolnił go z powodu niezdo ao- 
ści do odsiadywania kary.
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W ebecneicl policjanta 
przebił b. przyjaciółkę.
Z W arszaw y donoszą: Kiedy „przyjaciela" 

B ronisław y GTaczewskiej, S tanisław a Augu
s ty n iak a  zam knięto w krym inale, postanow i
ł a  ona wrócić do życia uczciwego. Otrzyma
ła  pracę w  fabryce „Nobłesse" i pracow ała 
■uczciwie.

Atoli w ypuszczony z w ięzienia Augustyniak; 
Egłosił się wczoraj do kom isariatu i zażądał, 
a b y  przodownik udał się z nim  do m ieszka
n ia  Graczewskiej, od której rzekomo m a ode
b rać  jakieś papiery. Z Augustyniakiem  w y
delegowano st. post. Takmana. Graczewska 
w puściła przybyłych do izby. Stropił ją 
w praw dzie i przerazi! widok bandyty, ale u- 
Bpokoiła ją  obecność policjanta. Po paru  chw i
lach  rozmowy, kiedy Graczewska zapropono
w a ła  swojemu byłem u przyjacielowi opu
szczenie jej m ieszkania, A ugustyniak wydo
by ł z kieszeni olbrzym i nóż i ugodził nim bie
d n ą  kobietę w serce. Opryszek w yjął nóż z 
p iersi ofiary ze złam anym  końcem. W szystko 
to  stało się, zanim  st. posterunkowy zdoła] się 
Boijentswać.

'Graczewska dogorywa, oprysZka areszto- 
[wanp.

Z otchłani zbrodni.
Z Kielc donosi (W ): W Janowie, pow. ko

neckiego rozegrała się straszliw a tragedja ro- 
jdninaa. Zam ordowany został niejaki Józef Hel
ler przez swoją żonę Antoninę i córkę Kazi-
-mierę. Bliższych szczegółów tej ponurej zbro- 
jdna brak.

Ohydnej zbrodni dopuściła się niejaka Sta
n is ław a  Kozłowska, zam ieszkała w Opatowie. 
Mianowicie zam ordowała ona swoje ślnbne 
dwumiesięczne dziecko. Zbrodniarkę areszto- 
twano.

Siostrzeniec królowe! angielskie! 
urzędnikiem bankowym.

Pomiędzy najpracow itszym i urzędnikam i 
enanego w Londynie banku  Coutts et Corap., 
Bnajduje się m arkiz Cambridge, siostrzeniec 
królowej angielskiej.

Każdego ran k a  siedzi już punktualnie przy 
K u rk u  i pracuje, jak każdy inny  z u rzędni
ków. Z aukn w stąpił do banku, interesow ał się 
k u ltu rą  ro lną i odbywał praktykę n a  fermie, 
k tóra trudniła  się specjalnie chowem kurcząt.

Również i inni członkowie rodowej arysto
k rac ji angielskiej poświęcają się karierze b an 
kowej. Między nim i 23-letni lord C hailes Ca- 
wendish, najm łodszy syn księcia Devonshire, 
k tó ry  od dwóch la t pracuje w jednym  z  wiel
k ich  banków.

o M f f  p r z e z  d i O r z u s f k l .
Z W rocław ia donoszą, że pewien miejsco

w y  kry tyk  w  spraw ozdaniu swym ujem nie się 
W yraził o „girlach", w ystępujących w  rewji 
w  teatrze W iktorja. Obrażone artystk i napi
sa ły  do k ry tyka list, w którym  sfingowały za
proszenie pewnego prof. z Berlina, który go 
rzekom o prosi o spotkanie w  hotelu. Gdy kry- 
ityk przybył na oznaczony czas i miejsce, rzu
ciły się na niego chórzystki i „girls" i  pobiły 
w  dotkliwy sposób. Na wieczornem przedsta
w ien ia  kry tyk  udał się z policją za kulisy, 
k tó ra  o zajściu spisała protokół.

F o r d  buduje własne g o ś c iń c e  
dla s w o ic h  rut.

Głośny „król sam ochodów" postaw ił wę- 
p e rsk ie m a  rządowi propozycję, że wybuduje 
własnym kosztem gościniec z Budapesztu do 
Szegedynu, długości 190 kim., a raczej, że go
towy, zaniedbany  gościniec zam ieni w pierw 
szorzędną drogę automobilową, jeżeli w zam ian 
za to rząd węgierski uwolni jego auta od cła. 
Koszta takiego gościńca w yniosłyby 19 mil jo
nów pengo. Propozycja mimo całej swojej po- 
mętności, nie będzie, zdaje się, przyjęta.

K rw a w a  w alka  p rze m ytn ik ó w  
alkoholowych w  A m e ry c e .

7  Detroit donoszą: Pomiędzy przemytnikami
Wódka z Kanady, oddzielonej jedynie rzeką od 
Detroit, wre już ed dłuższego czasu sażarta wal
ka. Przemytnicy podzieleni są na dwa obozy, z 
Których każdy dąży de hegemonii w zabronionym 
ustawą handlu. Wśród przemytników jest bardzo 
Wielu Polaków, którzy na tym procederze znako
micie się wzbogacili.

Obecnie walka po krótkim rozejmie ponownie 
rozgorzała. Wynikiem najnowszym tej krwawej 
■walki jest zamordowanie Angnsta Nykiela i Mi- 
chała Dypczaka, przywódców wojnjących stron.
Nykiela wywołano z tajnego szynku i gdy wyszedł 
»a ulicę, kilka celnych strzałów położyło go tra
pem. Strzelał do niego z samochodu Dypczak i je
den z jego towarzyszy.

Na odgłos strzałów przybiegła policja. Wybiegli 
też z szynku Nykiela jego pracownicy. Rozpoczęła 
zię pogoi przez ulicę. Podczas wymiany strza
łów padł tropem Dypczak, ranieni zaś zostali je
den z policjantów, Józef Wożnicki, pracujący w 
Bzynku Nykiela i przechodząca przypadkiem uli- 
eą Katarzyna Króliczek.

Dwaj bracia zabitego Dypczaka polegli w woj- 
nie przemytników przed rokiem. On sam był dwu
krotnie oskarżony e morderstwo, ale dwakroć 
uniewinniony. Nykiel miał z sąsiadami niejedną 
sprawę t nielegalną sprzedaż wódki. Posiadał 
en całą flotyllę motorówek, któremi przemycał 
wódkę. Uważany był za miljonera.

Z  £ ^ c l c a  s p o ł e c z n e g o  w  Z o w l e r c ł n .

W Zawierciu otwarto wystawę robót uczenie szkoły przemysłowej żeńskiej, rozwijającej _sńę 
pięknie pod kierownictwem p. W. Karczewskiej, która — co z uznaniem podnieść należy, jeet 
gorliwą propagatorką szkół zawodowych. — Zd jęcie nasze przedstawia grupę abiturjentek szko

ły z dyr. p. TI7. Karczewską w pośrodku i gronem  nanczycielskiem.

Rzucili się p o d  pociegg
h o  nie pozwolono im sig pobrać.

Z W arszaw y donosi (Bs): W dniu dzisiej
szym o godz. 10 rano n a  19 kilom etrze od 
W arszaw y, n a  lin ji kolejowej W arszaw a —■ 
Lwów— Bukareszt, pod jadący z szybkością 70 
kim. n a  godzinę pociąg kurjerski W arszaw a—- 
Lwów Nr. 914 rzuciła się para młodych lu
dzi: 17-letni Benjam in Schonberg i 17-letnia 
M arta VogeI, oboje studenci z uniwersytetu 
warszawskiego. Pociąg położył oboje trupem 
na miejscu. P rzyczyną sam obójstwa b y ła  od

mowa rodziców Yoglównej na małżeństwo z 
Schonbergiem.

niesiono o tom , ośw iadczył, że nie wie o tej 
pogłosce i nie może jej dać w iary. ^

W dow a po Loew ensteinie znajduje się w mie* 
m item  położeniu, gdyż według praw belgij
skich do u zn an ia  osoby zaginionej za zimartą 
trzeba, by  osiągnęła setny rok życia. Pani 
Loewens-teim m usiałaby więc czekać 49 lał 
do chw ili u zn a n ia  jej wdową.

M ajątek L oew ensteina określają na więcej 
n iż  7 miłjonów fantów  i to już po uwzglę. 
dn ien iu  w ielkich s tra t kursow ych, których do- 
zna ły  w  o sta tn ich  dniach akcje Loewensteina,

Kra], «i U f n a  mana Kas e m u
Ile uiydaje sie w S tanach  Zjednoczonych na łeczenie

Straszna Kara za uwiedzenie zony.
Z Warszawy donosi (Bs): Onegdaj przy ul. Po

wązkowskiej w domu Nr. 54, w mieszkaniu Pro
kopowicza, rozegrał się dramat. Oto właściciel do
mu Jan Jędrzejowski po szeregu czynionych wy
mówek w związku z uwiedzeniem jego żony, po
łożył na miejscu Prokopowicza trupem, zadając 
mu trzy ciosy siekierą.

Książę l a i i i  Bonrbon Panna aresztowany

W miarę zubożenia ludności we wszystkich 
krajach Europy, wzmogła się po wojnie działalność 
Kas chorych w niesłychany sposób. Leczenie in
dywidualne u poszczególnych lekarzy należy dzi
siaj do wyjątków. Jako kontrast do tych stosun, 
ków panujących w Europie, ciekawe będzie raz, 
glądnąć się w statystykach amerykańskich.

Okazuje się, że w tym najbogatszym kraju na 
ŚTńecie, Kasy chorych wogółe nie istnieją. Nato
miast wydaje się ogromne sumy na leczenie. Na 
120 miłjonów mieszkańców Stanów Zjednoczo
nych, wydaje sdę rocznie 35 miijardów dolarów na 
koszta leczenia, z czego 93 proc. wpłacają wprost 
chorzy i ich rodziny. Z 745 milionów dolarów, 
które przeciętnie płaci się rocznie w Ameryce jako 
honoraria lekarskie, 708 milionów płacą sami 
pacjenci, a tylko 37 miłjonów dobrowolne kasy 
chorych, względnie pomoc państwowa. Trochę 
bardziej po „europejsku" przedstawia się sprawa 
utrzymania szpitali. Koszta ich wynoszą 404 mil
ionów dolarów, z których 261 nie pochodzi wprost 
od chorych. Wiele szpitali utrzymuje państwo, 
wiele też prywatne towarzystwa dobroczynności.

Fantastyczne są sumy, które mieszkańcy Stanów 
Zjednoczonych wydają na rozmaitych znachorów 
i szarlatanów, których jest tam 20 tysięcy, t. zn. 
przeciętnie 1 na 7-min dyplomowanych lekarzy,

Roczne dochody tych poszczególnych cudotwór. 
ców wynoszą 6 tysięcy dolarów, tak, że można )* 
przyjąć ogólnie na roczną sumę 120 miłjonów do
larów. Mniej więcej taką samą kwotę wydaje się 
na pielęgniarki. Zorganizowanego systemu co się 
tyćzy lekarstw niema w Ameryce w zupełności. 
Na 680 miłjonów dolarów, jakie pochłaniają rocz
nie lekarstwa, wypada 650 miłjonów na samych 
pacjentów.

W stosunku do tak olbrzymich kosztów lecze
nia jest zadziwiającem, że Ameryka wydaje rocz
nie tylko 76 milionów na akcję zapobiegania 
chorobom.

•ogo -

w Budapeszcie.
Arystokratyczna afera oszukańcza. — Szczegóły trzymane są w tajemnicy.

N a podstawie listu  gończego francuskiej po
licji aresztowano w Budapeszcie księcia Lu
dwika Bonrbona. Książę obwiniony jest o 
współudział w fałszowaniu papierów warto
ściowych. Po aresztow aniu był książę n a 
tychm iast p rzesłuchany n a  policji, a potem 
zamknięty w odosobnionej celi. Dalsze śle
dztwo policyjne w toku. Ks. P arm a nie poraź 
pierw szy baw ił w  Budapeszcie. Zeszłego roku 
jeszcze prowadził on z kilkom a bankam i per
traktacje w celu uzyskania pożyczki dolaro
wej, która jednak do skutku nie przyszła.

Jak  w ostatniej chw ili dzienniki donoszą, 
nie jest rzeczą zupełnie pew ną, czy areszto
wany człowiek jest istotnie księciem Ludwi
kiem Bonrbon Farma, a  w ątpliw ości te po
w stały  po zbadaniu  paszportu, który w yka

zuje nieprawidłowości. O ostatn ich  chw ilach 
spędzonych n a  wolności przez rzekomego 
księcia, podają dzienniki peszteńskie ciekawe 
szczegóły.

Jeszcze w  przeddzień usiłow ał książę na
ciągnąć portjera hotelu, w którym  m ieszkał, 
na pożyczkę 10.000 pengo, ten jednakowoż 
odmówił mu pożyczki, w ym ówiwszy się tem, 
że n a  razie  sum ą ta k ą  nie rozporządza. Książę 
chcia ł teraz zmienić u niego kilkaset dolarów, 
ale i od tego portjer w ykręcił się jakoś. Książę 
Bourbon posiada amerykański paszport, z 
którego w ynika, że niedawno przybył * No
wego Jorku do Europy. Przew ieziony w łasnem  
eleganckiem  autem  do dyrekcji policji, pozo
sta ł książę, jak już w spom nieliśm y, za trzy 
m any do dalszej dyspozycji w ładz.

Nowe serum przeciwko zapaleniu płuc.
(Mab) W edle najnow szych badań , czynni

ki pobudzające do zapalen ia płuc dzielą  siię 
na rozm aite rodzaje, wobec k tórych należy 
stosować odrębne metody leczenia i  odrębne 
serum. M edycyna zna cztery  zasadnicze ty 
py rozsadników  choroby, wobec których sto
suje się serum , w ytw orzone z danego roz- 
sadnika, specjalnie do tego typu przystosowa
ne. P ierw szą rzeczą lekarza i  w arunkiem  do
datniego leczenia, jest w łaśnie zbadać rodzaj 
rozsadnika choroby i sklasyfikow ać go odpo
wiednio, a  następnie przystąpić do obrania 
m etody leczniczej.

Postępując wedle tej w ytycznej osiągnął 
dr. A. Lechner jak najlepsze rezultaty . Cieka
wy jest sposób klasyfikacji rozsadnika choro
by. Najlepiej do w iw isekcji nadaje sdę orga
nizm myszy, która otrzym uje stosowny za
strzyk, pobudzający do rozm nożenia się cho
robotw órczych czynników  już w  przeciągu 
fciilbu godzin. Następnie krów m yszy zostaje 
poddana badan iu  m ikroskopijnem u i stw ier

dzany rodzaj rozsadnika- W edle inne j meto
dy chory  oddaje plw ociny do rozczynu, sprzy
jającego rozwojowi bakterii i  w ten sposób 
bada sdę i klasyfikuje odpowiednio stw ier
dzony rozsadnik choroby. Stosowane serum  
zastrzyku  je się następnie chorem u do naczyń  
krw ionośnych.

W ten  sposób udało adę wyleczyć bardzo 
ciężkie wypadki zapalenia płuc, a  naw et ta 
kie, w  których uiważano pacjenta za  straco
nego. T em peratura prędko się obniża, puls 
funkcjonuje poprawniej', oddech staje się nor
m alny. Jakkolw iek serum  nie posiada w łaści
wości, zabijających bakterje, lecz działa u- 
zdrawrojąco, poniew aż łagodzi sym ptom y za
trucia  towarzyszącego zapaleniu  płuc. Skom
plikowane n a  razie oznaczenie typu  rozsad
nika, celem  zastosow ania odpowiedniego se
rum  ulegnie w krótce uproszczeniu, gdyż 
w  najbliższej przyszłości m ają być w prow a
dzone pastylki, zaw ierające składniki, po
trzebne d la k lasyfikacji rozsadników.

Ostatni pisarz uliczny.
O statni typ starodaw nego P ary ża  znikł: pi- 

sar* publiczny, który przenośne swoje biuro 
miał pod murem więzienia św. Łazarza. Są
siedztwo to  nie było dla niego szczęśliwe, gdyż 
«am dostał się za te mury za oszustwo.

Był to ostatni z licznej niegdyś rzeszy pi
sarzy ulicznych, od których jeszcze z przed 
stu laty  PaTyż się roił. W ówczas było jeszcze 
mnóstwo ludzi, nie umiejących czytać, ani pi
sać, albo przynajm niej takich, którzy swym  
stylem , ortografią nie chcieli się popisywać. 
R yła to wyborna klijentela dla pisarzy publi
cznych, których ludzie ci darzyli swem za
ufaniem , a  zwłaszcza w kwestjach miłosnych. 
Obecnie w Paryżu jest bardzo mało analfabe
tów i dlatego ostatni pisarz złe robił interesy. 
Jak  sam  opowiadał, zgłaszali się do niego nie
liczni zresztą kłijenci, którym  wypełniał ze

znania podatkowe łub pisał podania do władz, 
a co najwyżej koncypował im odpowiedź na 
anonse małżeńskie.

Lowenstein zeskoczy! 
zapomocq spadochronu?

Do w iedeńskiej „Strnide" donoszą z P ary 
ża:

W spraw ie tajem niczej śm ierci bank iera  
Loewensteina krążą nowe pogłoski Oto pewien 
żeglarz, m ieszkający w e w si B ray-D unes pod 
D unkierką tw ierdzi, że w  dniu  katastrofy  za
uważył człowieka, spuszczającego się przy po 
mocy spadochronu ze samolotu. Miał on o 
paść n a  grunita. oddalone o k ilka kilom etrów  
od w ym ienionej w yżej wsi.

K om isarz policji w  D unkierce, którem u do-

W SŁOŃCU.
Takbym się teraz wyciągnął 
na słońcem zalanej plaży, 
lenistwa czar w blaskach słońca
przy pracy mi się marzy.
Takbym się teraz zapatrzył 
w pierzaste lekkie ©bloki, 
wiedząc, że sam tutaj leżę, 
a  świat jeet taki szerokiI
Tak zbiegły się opętane 
pragnień zastępy do mnie, 
i takbym pragnął być wolny, 
tak pragnąłbym tego ogromnieI...

C s z c z ę d n c ś ć .
Jah.

On i ona co parę miesięcy radzili się lekarza. 
Był to ich dobry znajomy, który stale przepisy- 
wał to samo. Jej wyjazd na kurację dc Krynicy, 
jemu parogodzinne kąpiele pod miastem.

On gasił swe pragnienie pod miastem i po pa
ru godzinach powracał do domu w o wiele lep
szym humorze, choć mówili wtajemniczeni, że 
powodem tego nie były bynajmniej kąpiele.

Ona gasiła swe pragnienia romantyczne w 
Krynicy i także powracała w lepszym o wiele 
humorze, choć mówili...

Historja powtarzała się regularnie od pwru 
lat. Nadwerężyła też ich stan majątkowy.

Postanowili wprowadzić oszczędności.
Nie wzywano więc już na początku sezonu le

karza, by przepisał kurację.
Wszak oboje wiedzieli, czego im brakowałooj
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NOWI KONSULOWIE. Pan Prezydent Rzeczy
pospolitej Polskiej udzielił exequatur listom komi
syjnym p. Mayer-Mirona Scheskina w charakter 
rze konsula honorowego republik Hondurasu na 
obszar Rzeplitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, 
p. Mar jama Waltera takiegoż konsula republikj, 
Peni na województwo krakowskie i śląskie z sie-, 
dzibą w Krakowie i p. M. Szarskiemu w charakte
rze konsula honorowego Belgji na województwo 
krakowskie, lwowskie, stanisławowskie i taroopob 
skie we Lwowie i Gustawowi Martina.

DR. ROMAN GLASNER, lekarz rewizyjny Kasy 
chorych, rozpoczyna z dmiem 16 bm. urlop wy po. 
czynkowy.

Z UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO.
P. Marcin Wyrod-Przyborowski ro d e m  z Jeleśn i, 
otrzymał na tut. Uniwersytecie s to p ie ń  doktora 
praw. 665g

•o-
PRACE KONSERWATORSKIE W KRAKOWIE.

W tych dniach przystąpiono do naprawy bocznej 
ściany kościoła 0 0 . Dcjmńniikainfrw od ul. Dom®®- 
kańskiej, która wskutek częściowego zmurszenia 
cegieł, domagała się natychmiastowego zabezpie
czenia. Wskutek ostatniego huraganu, jaki prze
szedł nad Rralkoweim, zostały również mocno nad
wyrężone wiązania dachu kościoła, tak. że będą 
musiały być zmienione na nowe. Robota koło 
naprawy zniszczonej ściany potrwa kilka tygodni. 
Wieża ratuszowa której górna część została z?" 
ber i -rdelków mocno nadgryziona , jest obecni* 
również w stadium restauracji. Obecnie po wY- 
mienieniu puzegnfflych wiązadeł, idą proce w bie- 
runiku „tynikowa/mia" okapu wieży górnej blacha* 
które ukończone będą w dniach najbliższych.

CZYTELNIA BIBLIOTEKI JA G IE L L O Ń SK IE J 
w czasie wakacyjnym będzie od 16 do 31 b. ®- 
otwarta tylko od godz. 9 do 1., wypożyczalnia Baś 
od godz. 10 do 1, także i we czwartki. W miesi?” 
cu sierpnia będzie Bi/bijoteka zamknięta, z te® 
jednak, że we wtorki i piątki od godiz. 10 do 12 
będzie można zwracać pożyczone książka. 0® 
dnia 27 do 31 sierpnia będzie BiMjoteka zupeł
nie zamknięta, ze względu na czyszczenie. W nr*«-



„ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY** —  Nr. 193. Sobota 14 Hpca 1928 r.

od 1 do 15 będzie czytelnia 
g?dz- 0 do 1, wypożyczalnia zaś od 

godz. 10 do 1, lecz także i We czwartku. Od 17 
wrześma będzie Biblioteka otwarta przed polu- 
djmem i po pohadmiiiu, jak normalnie (z wyjątkiem 
aiiedizaeL, świą/t i czrwantków przed połaidniem). 

WYSTAWA PŁASKORZEŹB. W niedzielę 8-go
ni /™  a  , w Związku Artystów-
Plastyków na pl. św. Ducha 5, wystawa płasko
rzeźb, kutych w miedizi, znakomitego raeżbiainza, 
Manka Szwarca, zamieszkałego stale w Paryżu. 
Wystawa nadal trwać będzie i zasługu e na za- 
mtwesowamie wszystkich swą oryginalnością, 
która znalazła uznanie na Zachodzie.

W IELK I FESTYN odbędzie się w Parku  Kraikow-
J e -  l o w t  f15 ^  °  go'i7“ 3 Na Pwwraan nłozą eię. lo te p a  fantow a, kolo fracoęścla, wędka szozę

ścraa, om cuiif i różne niespodzianki. O rkiestry wojsko- 
P° 50 *T<myi dizieoi po 30 gx. bufet obfity. 

Pochód pnzezjnaozony na odn© wiernie kościoła Puzem. 
Pańskiego w Krakowie.

DOM', KTÓRY g r o z i  ZAWALENIEM. W domu 
pray ul. SaJanairnej 17 w Podigórau zarysowało się 
sklep leniie mad sienią. Zawe®wana straż  po/anna pod 
parła sklepienie belkam i. Lokatorów rnie delożowaao.

FATALNY STAN DROGI NA PRĄDNIKU BIAŁYM 
OfJłzymujemy zażalenia na fa ta ln y  stam drogi do 
Prądndka B iałego. B rak na przestrzeni 2 kim. oświe
tlenia. Również i o rgana  beizjpiec&eństwa nie czuwa
ją nad tą  drogą. To też niedawno zdarzył się w ypa
dek zbrocfowcizego napadu na daieoko szkolne w godzi
nach wioozomych. Daiecko zostało potłuczone i rzu 
cone do zboża. Toteż mieszkańcy Prądnika apelu ją do 
czynników kom petentnych, by zechciały wpłynąć na 
podniesienie stanu  berzrpiecizeńetwia na drodze do P rą 
dnika. Oświetlenie tej droga choćby k ilkunastu  la ta r
niam i jes t konieczne.

PIL N U JC IE  SWOICH ROWERÓW. Feliksowi Woź- 
mozce skradrziono z areny  przy ul. 3-go Mada rower 
■wartości 200 wł. W ładysławowi Lu drze skradziono po- 
Bostawiouy chwilowo na ulicy rower, wartości 300 zł.

AMATOR WARZYW. Do ogrodu Leśniaka Ja n a  — 
przy u l. G rzegórzeckiej zakradł się w nocy jakiś 
n ieznany osobnik, k tó ry  sk rad ł mu większą ilość ka
lafiorów, w artości 150 zł.

JE ŚL I M IESZKA CIE NA PARTERZE, ZAMYKAJ
CIE OKNA. Piebzne Janow i przy ul. Krupniczej skra
dziono w nocy przez otw arte okno garderobę męską., 
oraz portfe l z dokum entami i gotówką. Łączna szko
da 400 zł.

Z KRAJU.
„DNI ZDROWIA" W UZDROWISKACH POL- 

SKICH. Pierwsze „Dni zdrowia" w uzdrowiskach 
polskich, urządzane pod protektoratem pani Pre- 
zydentowej M. Mościckiej i Mairszalkowstwa Pił
sudskich, odbędą się w nadchodzącą sobotę i nie
dzielę 14 i 15 lipca 1928 r. w Dniskienikach. Pro
tektorat miejscowy objęli nad „Dniami zdrowia" 
w Druskienikach: pan wojewoda białostocki K. 
Kirst i dowódca otręgu korpuśnego, jen. bryg. inż. 
A. Litwinowicz. W skład zaś komitetu pań i panów 
weszli przedstawiciele władz państwowych, samo- 
mządowych i szerokich sfer społeczeństwa.

W czasie „Dni zdrowia" sprzedawane będą na
lepki i broszury okolicznościowe na rzecz polskie
go Związku przeciwgruźliczego i polskiego komi
tetu do zwalczania raka.

JAK KASA CHORYCH W BORYSŁAWIU DBA 
0 „KURACJĘ" ROBOTNIKA. Od jednego z robot
ników elektrowni „Premjer" otrzymujemy list 
pełen skarg na sposób kuracji dentystycznej w 
tamtejszej Kasie Chorych. Zoperowano tnn tak 
zęby i dano mu tak świetne sztuczne szczęki, że 
po kilkumiesięcznej „kuracji" musiał się udać do 
prywatnego dentysty.

—  Poco plącę na Kasę Chorych? — pyta się 
nas robotnik z Borysławia — kiedy tak czy owaik 
muszę zapłacić prywatnemu dentyście?

Fakt t«n przez robotnika przytoczony, potwier
dza opinję, że Kasy Chorych dbają mniej o cho
rych i o kurację, zato więcej się zajmują „robie
niem" polityki... jakiej partji — to wiadomo.

KSIĄDZ PREZESEM KLUBU JAZDY KONNEJ.
Z Nowego Miasta (Górny Śląsk) donoszą, że utwo
rzony tam został klub jazdy konnej, na którego 
czele stanął proboszcz, ks. Zwiór, który bierze 
również udział w ćwiczeniach i popisach jeździec
kich. Jest to bodaj pierwszy wypadek aktywnego 
uczestnictwa katolickiego duchowieństwa w spor
cie.

CO SIĘ DZIEJE W ŁOBACZÓWCE? Jest to hi
storyczne miasteczko na Wołyniu w powiecie ho- 
rochowskim, należące od niepamiętnych czasów 
do książąt Ozetwentyńsifcich. Włościanie tamtejsi 
skarżą się na to, że zarząd majątków sprzedaje 
drzewostan z lasów wrogom polskości i wogóle 
proteguje przy każdej sposobności obce elementy.

Włościanie i osadnicy Łobaczówiki piszą, że 
będą „Rejtanami" Łobaazówkd i apelują do wszy
stkich władz i do tych, którym zależy na polsko
ści kresów, by nie dopuścili do nowych „Macie
jowic".

12.380 PSÓW W STOLICY. Warszawiacy lubią 
pieski. Liczba ich, która w ub. roku wynosiła 
11.500, tego roku dochodzi do 12.380. Najwięcej 
w stolicy jest wilków — mianowicie około 4.000. 
Potem idą szpice (3.000), dobermany (1.000), ra- 
tlery i pinczerki (1.000). Pokaźną liczbę tworzą 
psy przedmieść — kundle. Najmniej pudli, char
tów, dogów i wyżłów.

(E r) REJESTRACJA ŻEBRAKÓW W WILNIE. 
Urząd wojewódzki wraz z magistratem przepro
wadza rejestrację żebraków, którzy otrzymują spe
cjalne paszporty z fotografiami. Będą ona rozmie
szczeni w posEOzetgólnych zakładach.

POŻAR W LACHOWICACH I BIUROKRATY
CZNA STRAŻ POŻARNA. W Lachowicach miesz
ka bardzo ubogi Marcin Kral. Po paru dniach gło
du zdołał on pożyczyć drobną kwotę, zakupił żyw
ność i cała rodzina spożyła wieczerzę. Jakieś 
resztki ognia pozostały jednak w kominie i spo
wodowały w nocy z 9 na 10 b. m pożar,_ którego 
pastwą padły dwa domy i cały dobytek m ieszań 
ców Dzięki wysiłkom mieszkańców i pomocy 
dzielnych harcerzy, których obóz leży w pobliżu, 
ogień zdołano zlokalizować. Natomiast straż po
żarna w Suchej na prośbę telefoniczną odpowie
działa odmownie, żądając gwarancji gminnej, że 
■dkawka nie będzie uszkodzona. Jest to doprawdy 
karygodny biurokratyzm.

ze świftTft.
irnńr OWA MARJA RUMUŃSKA JEDZIE ZNO

WU DO PÓŁNOCNEJ AMERYKI. Dzienniki z Bu
karesztu donoszą, że królowa Mana rumuńska 
uda sie na zaproszenie w towarzystwie księżnej 
Ileany z końcem b. r. do Stanów Zjednoczonych 
j Kanady. Podróż obliczona jest na 3 miesiące.

Grób Jana Kasprowicza na Harendzie.
Upłyną wkrótce dwa lata od chwili, gdy 

4-go sierpnia 1926 na ulicach Zakopanego roz
winął się potężny pochód na przestrzeni kilku 
kilometrów ze strażą honorową, hufcami gó
ralskimi i oddziałem strzelców podhalańskich, 
jakoteż licznym klerem 
przed trumną Jana Ka
sprowicza, którą nieśli 
górale, a za nią szła 
cała Polska. — Prezy
denta Rzeczypospolitej 
i rząd reprezentował 
wojewoda krakowski, 
delegacja Sejmu i Se
natu, delegacje różnych 
stanów, uniwersytety z 
ciałej Polski, wreszcie 
wojsko i wielotysięczne 
tłumy ludności, oddając 
hołd śmiertelnym szczą 
tkom poety.

Zwłoki Jana Kaspro
wicza złożono tymcza
sowo do grobowca ro
dziny Dłuskich na sta
rym cmentarzu.

Ukonstytuowany ko
mitet, który celem ucz
czenia pamięci J. Ka
sprowicza postanowił, 
zgodnie z ostatnią wo
lą poety pochować Go 
na Harendzie, a poło
żoną tamże siedzibę 
zmarłego wykupić i 
stworzyć fundację Jego 
imienia, powołując do 
życia schronisko dla 
literatów polskich, zaś 
Jego sławną bibliotekę 
umieścić w Muzeum.

Komitet postanowił natychmiast rozpocząć 
starania, by to wielkie zadanie zrealizować 
i zbierać na ten cel potrzebne fundusze. Po
płynęły ofiary — z Poznańskiego (miasto, 
Uniwersytet i samorządy) nadesłano ponad
40.000 zł. Stolica Warszawa gmina 15.000, 
województwo śląskie ponad 15.000, Prezes 
Banku Polskiego Karpiński 1000 zł., Łódź 
gmina 1.500, Zakopane gmina i klimatyka
4.000 zł. i wreszcie szereg przeróżnych samo
rządów, przedsiębiorstw przemysłowych, to
warzystw i zrzeszeń na ręce skarbnika komi
tetu dra St Góry, notarjusza i komisarza rzą
du dla gminy i klimatyki. Razem zebrano 
ponad 100.000 zl.

•  •  •

I stanęło Mauzoleum na Harendzie na 
wzgórku w ustroniu, gdzie poeta przeżył wiel
ki okres życia.

Wkrótce spocznie poeta w ukochanej zie
mi, w której pragnął spocząć, cmentarz pokry
je się lasem drzew tatrzańskich cisów i naj
wyższe szczyty Tatr, które tak ukochał, ni
gdy Go już nie opuszczą.

Mauzoleum zbudowano z granitu tatrzań
skiego, wedle projektu Karola Stryjeńskiego,
prof. Akad. Stz. Piękn. w Warszawie, ściany 
kapliczki wyłożone są marmurem kieleckim, 
lampy alabastrowe, brama dębowa, u dołu

do ml;
O d d o ln a  i,te s ć a k s £ e  

d o b i tc e  ł J i e c t o ,
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Mauzoleum Kasprowicza w Zakopanem.

w obszernem podziemiu, wyłożonem marmu
rem, stanie sarkofag z granitu szwedzkiego ze
spiżową bramą. Nad potokiem rzucony bę
dzie most, przez który zdążać będą pielgrzym
ki turystów z całej Polski.

Zdążając ku Zakopanemu z Poronina po
ciągiem czy autem, tuż przy drodze na prawo 
widać Mauzoleum na Harendzie.

•  •  •
Niestety uroczystości przeniesienia śmier

telnych szczątek poety do Mauzoleum muszą 
być od ożone do sierpnia 1929, jak oświad
czył cz onek komitetu i skarbnik dr. St. Góra, 
poniewąż fundusze wyczerpały się. Na zupeł
ne wykończenie kaplicy i sarkofagu potrzeba 
jeszcze ,najmniej 50.000 zł.

Przesyłając Sz. Redakcji „111. Kuryera Co
dziennego" tych słów parę, załączam na cele 
ukończenia budowy mauzoleum 50 zł., z pro
śbą, by raczyła ze swej strony poprzeć zaini
cjowaną akcję dalszej zbiórki w Ich bardzo 
poczytnem piśmie, a może i inne pisma w 
Polsce pospieszą komitetowi z pomocą.

Zakopane, w lipcu. Józef Koperski.

POINCARE I DROŻYZNA. Podczas wielkiej mo- I 
wy, którą Poincarś wygiosił w izbie w kwestji sta-1 
bilizacji, deputowany korsykański, Piótra, rzucił 
mu pytanie, czy spodziewa się zwyżki cen w skut
ku stabilizacji franka. Poincarć odparł:

— Bardzo wątpię, w tej chwili bowiem, gdy mó
wię, ceny spadają już znacznie.

Na to rozlega się okrzyk z ław skrajnej lewicy:
— Mów pan dalej!
CZTERY OFIARY ZABOBONU. W Reggio di 

Calabria miała miejsce straszna zbrodnia, której 
ofiarą padły cztery osoby. Mianowicie pewien wie
śniak zachorował na manję obłędu religijnego. 
Wmawiając sobie, że jest zaczarowany i musi 
zwalczyć złego ducha, zabił w szale swoją żonę, 
siostrę i teściów. Zwłoki znaleziono z odciętemi 
siekierą głowami w kałuży krwi. Mordercę oddano 
do szpitala dla obłąkanych.

BOLSZEWICY ROBIĄ PARK Z CMENTARZA. 
Z Moskwy donoszą: Sowiet moskiewski projektuje 
urządzić na terytorium cmentarza aleksdejewskie- 
go wielki park miejski. Groby, w ogólnej ilości 
dwóch tysięcy, mają być zburzone, jedynie 47 po
mników wybitnych działaczy kulturalnych i  nau
kowych pozostanie na miejscu. Urządzenie parku 
kosztować będzie 500.000 rubli.

PIORUN PODCZAS MANEWRÓW. Podczas ćwi
czeń artylerji w Kanadzie uderzył piorun w dwie 
armaity. Jeden oficer i dwu żołnierzy zabitych, je
den żołnierz raniony.

ACKUiLEON ZAMIENIONY NA KASYNO GRY. 
Od dłuższego czasu rząd grecki nosił się z myślą 
wykorzystania pięknej wysipy Korfu. która przed 
wojną należała dio ex-cesarza Wilhelma. Obecnie 
AoMlteom zositał wydzierżawiony' przedsiębior
stwu angielskiemu, które tam urządzi kasyno gry 
i  wybuduje obok luksusowy hotel. Go jest jednak 
najciekawsze, to falki, że mieszkańcom wysrpy 
będiziie wisfęp do kasyna wzbroniony.

KOBIETA, KTÓRA WRZUCA PIENIĄDZE DO 
WODY. Ż Paryża donoszą: W miejscowości Saieit- 
Menehould zatrzymał się jakiś samochód na mo
ście, który okala rzekę Aisnę. Z samochodu tego 
wysiadła jakaś kobieta i zaczęła wrzucać do wo
dy banikmoty 100 i 500-framlbowe. W ten siposćb 
wrzuciła jakieś 10.000 franków. Uozyniwszy to 
wsiadła z powrotem do samochodu i odjechała.

Chłopi miejscowi, którzy byli świadkami tej 
sceny potrafili zapomocą sieci rybackich urato
wać część pieniędzy. Policja wszczęła w tej spra
wie dochodzenia, przyczem przypuszczają, że ma 
się do czynienia z umysłowo chorą.

 0 -------------

(3286k) PRZY OBSTRUKCJI, zaburzeniach tra
wienia, zgadze, uderzeniach do głowy, bólach gło
wy i ogólnem niedomaganiu, zażywa się rano 
naczczo szklankę naturalnej wody gorzkiej „Fran
ciszka Józefa". Na podstawie doświadczeń, doko
nanych w klinikach chorób wewnętrznych, woda 
Franciszka Józefa jest jedynym i najskuteczniej
szym środkiem przeczyszczającym.

W PAŃSTWOWEJ ŚREDNIEJ SZKOLE ROLNI- 
CZEJ Liceum Krzemienieckiego w Bialokrynicy 
egzamin wstępny dla kandydatów na I-szy kurs 
wydziału rolniczego i leśnego odbędzie się 14, 16 
i 17 sierpnia 1928 roku. — Dla kandydatów o do
datnim wyniku konkursu z egzaminu wstępnego 
przewiduje się 1-no miesięczna (przy Szkole) prak
tyka wstępna, odpowiednie wykonanie której decy
dować będzie o zaliczeniu kandydata w poczet u- 
czniów I-go kursu. — Wymagane wykształcenie: 
4-y klasy szkoły średniej lub 7 klas szkoły po
wszechnej. — Szczegóły w prospektach, wysyła
nych na żądanie. Adres Szkoły: poczta Krzemie
niec, wojew. Wołyńskie. 3391k

WIELKIE TRANSPORTY FUTER, które nadeszły 
swego czasu do znanej w całej Polsce od przeszło 
60 lat istniejącej hurtowni futer firmy: K. i R. 
Moor, Kraków, Grodzka 13, zostały zakupione za
granicą przed zwyżką cen. Wszelkie więc futra, 
czy skórki, czy gotową konfekcję futrzaną męską 
i damską, sprzedaje firma odsprzedawcom hurto- 
wnym, jakoteż odbiorcom detailicznym po ce
nach tanich na bardzo dogodnych spłatach aż do 
zimy. Z tej sposobności należy więc korzystać.

3393k

aaito ogromnie wiele raaim o nim samym powiedtaiata
Z tą  miłością Hellady, z bajeczną znajomością ję

zyka helleńskiego, tak starożytnego, jak i — a ta  zna
jomość n Polaków była chyba wyjątkiem  — nowo
żytnego, poszedł śp. Oięglewia-/. na nauczyciela 6iz,kół 
średnich. Nie wiodło mu się dobrze w tym zawodzie, 
bo cóż miał robić ten starożytny Greik w dzisiejszej 
szkole. Te pierwsze zawody wyrobiły w Zmarłym pe
wną ostrość charakteru  • zewnętrznych jego objawów, 
która niejednemu u nafi kazała rmpomnąć jaik piękną 
była Jego dusza w swej głębokiej istocie, poza tym i 
zewnętrznymi objawami.

Przyszło Odrodzenie Polski. Zmarły na podstawie 
swej znajomości języka współci/esnej Hellady został 
8/ttaehś poselstwa polskiego w Atenach. Znowu stano
wisko nieodpowiadająoe temu dziwnemu człowieko
wi, więc znowu zawody, tym razem gorsie jeszcze 
bo skutkiem  klim atu greckiego, odbijające się na je
go zdrowiu.

I tak błąlkał się tan  człowiek po dzisiejszym świę
cie. Teraz odszedł, zostawia jednak n  tych, którzy 
go znali osobiście, wspomni,eraie trw ałe a u wszystkich 
nazwisko literackie n i e p o ś l e d n i e .  Bo to był przecież 
znakomity tłum,a-o utworów Arystofanesa, z któTyoh 
niejeden dzięki jemu wyłącznie dostał się poprzez ty 
le wieków i tyle różnic narodowych, n,a scenę Polski 
ubiegłego i bieżącego stulecia. Więc i ten, kto śp. 
Gięglewieza nie znał osobiście winien mieć w chwili 
Jego zgonu świadomość, że ta śmierć, to ubytek w na
szej kulturze, którego nik t ta.k prędko nie zastąpi.

3. F.

K m r f c r  m w e i r i d w y .
—— — aw—a— MgBMPnwa— —iwwraiintuiiiłngw

Hasm onea (Lw ó w ) -C ra cov ia .
Ostatnią i prawdziwą atrakcją  kończącego się se

zonu wiosennego, będą zawody footballowe między 
doskonałą drużyną Hasmonea ze Lwowa a Cracovią. 
Zawody te o mistrzostwo Polski stanowić będą koń
cową fazę pierwszej rundy, a wynik Ich może mieć 
na ukształtowanie tabeli wielkie znaczenie. Hasmonea 
—- to obecnie najlepsza drużyna żydowska w Polsce, 
posiadająca w swym gromie takie gwiazdy footballu 
polskiego, jak słynny Stenrmann, Schneider, Redler, 
a przedewszystkiem krakowianin, dawniej gracz J u 
trzenki, Krumholza 1 Griinberga. Cracovia do tych 
zawodów musi wystąpić w pełnym składzie, by u trzy
mać się w pierwszych szeregach tabeli. Zawody od
będą się w niedzielę dnia 15 bm o godz. 5.30 popol. 
Bilety po cenach zniżonych w przedsprzedaży do 
nabycia w firm . „Pool*, pl. Marjaoki ł, Leitner, 
Rynek gł. C—D, Herzog, Grodzka 42.

K v t > T t » i h a .  i a ł e i ł t n n .

1  p. Edmund Zeonia-Meniicz.
Dmia 10 bm. zm arł w Krakowie śp. Edmund Żegota 

Gięgl©wd-cz, urodzony w Jaśle  w r. 1863.
Ś. (p. Oięiglewiicz po ukończeniu glmma/ztjum i stu

diów uniwersyteckich w Krakowie, był nauczycielem 
gimnazjalnymi w Stanisławowie, Jarosław iu, Bochni 
i Krakowie, wkrótce jednak z powodu złego etanu 
zdrowia porzucił zawód nauczycielski i odidiał się 
pracom literackim . W r. 1920 został mila mo wam y atta* 
chó poselstwa polskiego w Afemach ale, nabawiwszy 
się tam m alarii, powrócił do k ra ju  i pisywał a rtyku ły  
do dziiiemmiików krakowskich.

Zmarł człowiek niepowszedni, człowiek, wobec któ
rego można było się rozmaicie ,,ustosunkować4', ale 
nie można było odmówić mu wyrazistej, jemu tylko 
właściwej i bardzo ciekawej indywidualności. Nie był 
to człowiek dzisiejszy, był to Grek zabłąkany przy
padkiem w dzisiejsze czasy, Grek może nie z pełnią 
tego, co od czasu Winkeimama uważa się za cało
kształt hellenizmu, ale w swej jednostronności czło
wiek grecki, człowiek caasów Peryklesa, przypad
kiem tylko w Polsce 1 za naszych czasów żyjący.

Pamiętam, jak rfcz, gdy w burzliwych dzisiejszych 
debatach naszych rodzimych stosu ml ich, r ust śp. 
Oięglewicza padło jiakby ni stąd ni zowąd’ słowo: „To 
zupełnie tak , jak za czasów Peryklesa". Byliśmy w 
pierwszej chwili skonsternowani tą  „analogją", któ
ra  nam przynajm niej dzisiejszych polskich stosunków 
nie w yjaśniała; potem roześmialiśmy się trochę iro
nicznie, — ale po eh will z a sf a  no wienia musiało się 
przyjść do przekonania, że jeśli ta  uwaga śp. Oięgle- 
'wicaa nam ndo B,ie mówiła o Polsce wieku XX, to

R ozg ryw k i ligow e w  II rundzie.
Ułożony przez konferencję delegatów klubów ligo. 

wych term inarz I I . rundy przedstawia się nastę
pująco:

22 lipca: Pogoń—Turyści.
29 lipca: W arta—Ł. K. S., Turyści—Czarni, R uch-, 

Pogoń. T. K. S —I F. C.. Legja—Śląsk.
5 sierpnia: Turyści—Polonia, W isła— T. K. S„ 

Śląsk—Cracovia, Legja—I. F. C., Czarni—Warsza
wianka, Hasmonea—Ruch.

12 sierpnia: I . F. C.—W arta, W arszawianka—Tu, 
ryści, Cracoyia—Rnch, Ł. K . S.—Hasmonea. Po, 
goń—Legja. Slask—Polonia.

15 sierpnia: Ł. K. S.—Wisła, Polonia—Hasmonea, 
Czarni—Śląsk.

19 sierpnia: W arszawianka—Cracovia, Pogoń—Ł.
K. S„ W arta—T. K. S„ R n ch-W iiła .

26 sierpnia: Hasmonea—W arta, Gracovla—T. K. S., 
Legja—Turyści, I. F. C.—Czarni Śląsk—Pogoń.

3 września: W arta—Wisła, Ł. K. S.—T. K. S., 
Pogoń—Czarni, I. F. C.—Polonja, Legja—Hasmonea.

9 września. Polonja—W arta. Śląsk—Turyści, Wisła—, 
Cracovia, Ł. K. S.—Legja, Hasmon ia— Pogoń, T, 
K. S.—Czarni.

16 września: Czarni—Wisła, Cracovia—Pogoń, Ruch— 
I. F. C„ Polonja—W arszawianka, T. K. S.—Hasmo, 
nea.

28 września: W arta—Śląsk, Turyści—I. F. O., Wisła— 
W arszawianka. Legja—Cracovia, Czarni—Hasmonea, 
Ruch—Ł. K. S.

30 wrześ.: Cracoyia—W arta, Polonja—W isła, Śląsk— 
Ł. K. S., Pogoń—W arszawianka, Hasmonea—I. F. C., 
Ruch—Turyści.

7 października: W arszawianka—Legja, W isła—Ha
smonea, Pogoń—Polonja, Ruch—W arta, Turyści—Cra
coyia, I. F. C-—Ł. K. S.

14 paźdz.: W arta—Pogoń, Hasmonea—Cracoyia, Ii. 
K. S. — Polonja, Ruch — Czarni, W isła—Legja, 
W arszawianka—T. K. S.

21 paźdz.: W arszawianka—W arta, Pogoń—W isła, 
Cracoyia—Polonja, T. K. S.—Legja, Hasmonea—Tu„ 
ryści, Ł. K. S.—Czarni, Śląsk—Ruch.

28 paźdz.: Turyści—Ł. K. S„ I. F. C.—Śląsk, Lę* 
g ja—Ruch, Pogoń—T. K. S.

I listop.: W isła—Turyści, Czarni—Cracoyia, Śląsk— 
Hasmonea, W arszawianka—Ł. K. S„ Polonja— T, 
K. S.

4 listop.: W arta—Legja, C racoy ia-Ł . K .  S „  
I. F. C.—Pogoń, Polonja—Czarni, W arszawianka— 
Rnch, Turyśoi—T. K. S.

II listop.: Czarni—W arta, W isła—Śląsk I. F. O.— 
W arszawianka, L eg ja-P o lon ja , T. K. S .-R n ch .

18 listop.: W arta—Turyści, I. F. C.—Wisła, Czar
ni Legja, Polonja—Ruch, W arszawianka—Śląsk.

25 listop.: Śląsk—T. K. S.
Klnby wymienione na 1. miejscu, są gospoda

rzami zawodów.
Nie ustalono Jeszcze terminów spotkań: C racoyia  

I. F. C. i H asm onea—W arszaw ianka.
W pierwszej rundzie  odbędą się jeszcze następu

jące mecze: 15 lipca: S ląsk-W isła , T. K. S—Tu
ryści, C raoęyia—Hasmonea, W arta—C zarni. Polo
n ja —Pogoń.

22 lipca: Ś ląsk -W arta , C zarni-T . K. S.. Warsza
wianka— Hasmonea. Ł. K. S . — Cracoyia.

29 lipca: Hasmonea—Wisła. , , ,
Mecz Legja—Polonja odbędzie się prawdopodobnie

21 bm., zaś mecz C z a r n i — Pogoń dopiero 1 września.
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O tw arc ie  b ieżn i 
lekkoatletyczne} „C ra covn M.

W nl©dfflielę dnia 15 bm. o ar. 11.50 praodpoL odbę
dzie eię iitrcFczyiste poświęcenie biedni le/kkoaitletycc- 
nej w parka gier Oraoovid. Po pośwlęoeodm odbędą 
się zawody lokkioatlotyczme.

Nalepa os iąga  nowy rekord  
p o lsk i w  skoku  w  dal.

Lublin, 12 lipca. (N) W dniu 11 bm. aadkońc®yt «i-ę 
w Lublinie tydzień sportowy D. O. K. II . W zawo
dach lefekoaDletycznych na czoło wysnmął się st. 
ezereffowdec Andrzej Nalepa z 9 p. p. log. W skokn 
w dal osiągnął Nalepa znakomity w ynik  6.87, b ijąc  
tem samem oficjalny rekord Polski o 2 cm 1 rekord  
arm ji ustanowiony przez samego siebie w a. r . o 
45 cm. Na skutek tych wyników Nele<pa wysłanie 
zostanie na zawody Polskiego Związku Lekkoatle
tycznego do Królewskiej Huty, gdwie wećmde twłzdał 
w zawodach elim inacyjnych grapy  oMmipiJgbiesj,

P orażk a  naszych ten is is tów  
w  Gdańsku.

G dańsk, 12 Wpca. (F) W datasyra ciągu  mWteyma- 
rodwwego t-m-mieju tcmi.wwego w Sopotach postali 
polilcl polscy ten isiści W arm ińsk i, M arssew skl 1 p, 
L ub ieńska , w skutek  ezcgo sos ta ll w yelim inow ani. 
■Warmiński u leg ł po ostre j w alee najlepszem n gra- 
csowl G dańska P itsn ero w l 3:6, 6:4, 7:5, M arsaew akl 
n leg ł W ronce 6:4, 6:4, p. D ubieńska sad m istrzy n i 
W ągier Goencs 6:2, 6:1.

MISTRZOSTW A PŁY W A C K IE  OKRĘGU 8L Ą .
SK IEG O , rozegrane na stad io n ie  w K ró l. H nola w
dn. 8 bm., dały nastąpnjące wyniki:

200 m. etylem klasycznym dla  panów : 1) W ojtyek l 
(„Mewa" Świętochłowice) 2:32 m.; 2) P io trow ski
(„Klub Pływacki" Giszowiec): 4) P a n le r  (E. K . S.
Katowice).

200 m. n a  w znak: 1) Loew lnger („H ak o ah "  B4el_
sko) 8:35 min.: 2) Klein („Klub P ły w ack i"  Giszo- 
wiec); 3) Balicki („Kltib Pływacki" Giszowlec).

50 m. dla chłopców: 1) Mannsfeld („Schwimm k lu b "  
Cieszyn) 42 s.; 2) Jaszewskl (S. K. L. A .); 8) Scholz 
(E. K. S. Katowice).

100 m. na wznak panów: 1) Łoewlnger („Hakoah" 
Bielsko) 1.37.2 (rekord śląski pobity): 2) Selinger
(„Hakoah" Bielsko): 3) Maerz (Giszowlec).

100 m. na wznak panie: 1) A. Kaiserówna (Glszo- 
wiec) 1:54; 2) Roiehocówna („Hakoah" Bielsko): 8) 
Schoppówna (Giszowiec).

400 m. styl. dow. panowie: 1) Piotrowski (Giezo- 
•wiec) 7:55.4 min.; 2) Klein (Giszowlec); 8) Deppel 
(F. K. S.).

400 m. styl. dow. panie: 1) F itzów na (Giszowlec) 
7:59.4; 2) Kaiserówna (Giszowiec); 3) Schmidtówna
(Giszowiec).

Skok z tram poliny: Maerz (Giszowiec) i Suessmann 
(E. K. S.) razem uzyskali równą ilość punktów; 3) 
Knźma (Klub Pływaków Siemianowice).

Skok z wieży: 1) Maerz (Giszowiec); 2) K nźm a 
(Siemianowice).

1.500 m.: 1) Piotrowski (Giszowiec) 30:24.2; 2) Metz- 
ner („Hakoah" Bielsko); 8) Perl (Lipiny).

1.500 m. panie: 1) Mjsówna (Giszowiec) 33:23 min.; 
2) Grallówna (Giszowiec).

RAID WIELKOPOLSKIEGO AUTOMOBILKLUBU. 
Dnia 8 hm. zakończył się wzeechetiapowy nadid ka
szubsko - pomorski aufomobiliklubu wietkopoleklego. 
Kaiid prowadził z Poznania do Gru-diziądraa do Gdymd i 
b  powrotem do Poznania.

Kaiid zgromadizlł na starcie 11 maszym. OsitaJteozne 
■wynika raiidu nie zostały jeszcze ustalone. Prawdopo
dobnym ziwyeięseą raidu został p. Katajewa/k („Buiok") 
iktóry przeszedł oałą trasą z nadzwyczajną dokłaidino- 
ńoią i  szybkością.

MISTRZOSTWA PŁYWACKIE PO LSK I W  KRO- 
LEW SK IEJ HUCIE odbędą się w nadchodzący p ią
tek, sobotę i niedzielę, t. j. w dmiaoh 13, 14 i 15 bm. 
St:51®'0® królewsikohueifci, .posiadający najlepszy i n a j
nowszy urządzony basem w Polsce, będraie w dmiiach 
powyższych terenem szlachetnych wiallk o ty tu ły  „m i
strzów" Polski.

Na starcie zobaczymy najlepszych zawodników i 
Bawodmicaki, z niemail wszystkich pływackich ośrod
ków Polski.

Ceny wstępu dogodne.
(So) POLICYJNE ZAWODY SPORTOWE W BIA

ŁYMSTOKU. Pod protektoratem  woj. białostockiego 
p. Karola K irsta  odbyły się w Białymstoku elim ina
cyjne zawody sportowe policji woj. białostockiego. 
Na zawody te przybył specjalnie z W arszawy inspek
to r komendy głównej Galie. Do zawodów stanęło ogó
łem 35 zawodników z różnych powiatów województwa. 
W yniki zawodów były wcale zadawalające przyozeim 
n a  wyróżnienie zasługują: przód. Franciszek Kling i 
posterunkowi: Józef Wieszczak, W ładysław Konon, 
W ładysław Popławski, Stanisław Guzewioz, Wacław 
Ostrowski, Jam Chmielewski, P io tr Góryn, Kazimierz 
Grabowieoki, Czesław Janczyk, Szczepan Gołębiowski, 
W ładysław  Musiał i Józef Kasperowiiioz, oraz st. 
przód. Stanisław  Chojnowski i przód. Konstanty Mu
szyński..

pomnik ko czci 
zatrutych gazem 
przez Biemefti.

W Belgii odsłonięto ol
brzymi, 14-metro woj wy
sokości, pomnik ku czci 
pierwszych Francuzów 
i Belgów, zatrutych pod
czas wojny światowej 
przez Niemców. Rycina 
nasza przedstawia ten 
pomnik, na którym ar- 
tysta-rzeźbiarz dał wy
razisty obraz cierpień 
zatrutych gazem obroń
ców Belgji, napadniętej 
pódstępniie przez Niem
ców, mimo neutralności 
i wbrew prawu między

narodowemu.

M u j p j e r  g y c « p < p g g « u p c a g y .

S € s f i d £ S c c i  i f i i r s e w e e
międzynarodowego ruchu towarowego
Dyrekcja Kolei Państwowych w Krakowie, za

wiadamia, że staraniem europejskich Zarządów 
kolejowych wydano po raz pierwszy książkę kur
sową międzynarodowego ruchu towarowego (Inler- 
nationales Gute-rkursbuch) ważną od 16. maja b. r. 
trójjęzyczną (niemiecko-francusko-wloeką) obejmu
jącą zestawienie najkorzystniejszych połączeń po
ciągów towarowych do przewozu przesyłek oało- 
wagonowych, przy wywożie-przywozie i przewo
zie niajważniejszemi szlakami kolejowemi. Ukaza
nie się tego rodzaju wydawnictwa wzbudzi w ko
łach handlowych i przemysłowych oczekiwane 
zainteresowanie.

Poszczególne egzmplarze w cenie równowar
tości 3 Mk. niemieckich są do nabycia w filjalnej 
kasie stacyjnej w Krakowie, która zamiejscowym 
imtersentom prześle za przekazaniem pocztęwem 
zamówione egzemplarze.

 0—

D o la r w  K rakow ie .
Ryraefc waluto-wy w pTywatinydh obrotach nie aa- 

złnaccyl SłZc^eg6Me(je^ych zmiia-n. Poipyt mały, uspo
sób i eini-e spoik-ojin©. Płacoiro za. dolaira gotówkowego 
S M 1!*—8.888/4, Cłzoik.i bajkowo a.90^4—8.908/^  Kuns 
płacenia Bamiku  ̂Polskiego pow stał bez zmiłamy.

W aluty i dewizy oficjalmie hen obrotów.

KRAKOWSKA GIEŁDA AKCYJNA.
Zebranie giełdowe cechowało ogólna niechęć do 

pracy. Drobnych obrotów dokonano Jedynie Ziele
niewskim po kursie uitrzymamym. Większość papie
rów w Tnipełneim zaniedbaniu. Kuch panował ospa
ły. Ohroty minimalne.

Na pogieł-dzSn sytuacja podobna. DołarówM sła
biej, be® tranzalkejii.. Płacono-: Pioiyozikę konwersyj- 
ną 06.50 w drobnych ilościach.

Akcje przemysłowe: Zieleniewski 133.

GIEŁDA WARSZAWSKA.
W arszawa, 12 Lipca. (.4TU.) Dewizy: Nowy Jork

8.90, Lo-rwlyn 48.37, P a ry i 34.90%, W iedeń 125.67, P ra 
ga 26.42, Włochy 46.70, Srawajca.rja 171.75, Holandia 
359.—.

Akcje: WarsraawsM Bank Handlowy 117, Bank Pol
ski 176—177.50, Bank Zachodni 34, Spieo 160, Siła i 
światło 154.25, Cukier 60, Węgiel 104, Nobel 32.50, 
Modrzejów 42.25, Pocisk 9, Starachowice 54, Ostro
wieckie serja b I  eon. 108—108.50, Zawiercie 27, K lu
cze 7.10,

GIEŁDA WIEDEŃSKA
W iedeń, 12 Lipca. (A W .) B rowary Lwowskie 131, 

Banik Małopolski 0.27, Alpiuy 41.05, Siersza Górnicza
10.10, H uta Poldi 149, Kima 129.25, Fanto 9.90, Gali
cja 80, Losy tureckie 37.50, Boden Credit Anet-alt
114.10, LŁnder Bank 31.10, M erkury 22.60, K redit An- 
sta lt 59.50.

GIEŁDA EDRTCHSKA
Zurych, 12 Lipca. (AW ,.) W arszawa 58.17%, Nowy 

Jork  5.19.07%, Londyn 25.24%, Paryż  20.31%, Wiedeń 
73.18%, Praga  15.38>/4, Wiochy 27.17%, Belgja 72.45, 
Budaipesrat 90.48%, Heieingfors 13.07, Sofja 374%, Ho
landia 208.25, Oslo 138.80, Kopenhaga 138.80, Sztok
holm 139.12%, H iszpanja 86.52%, Buenos A ires 219%, 
Bukareszt 318, Ber Lin 123.77%, Belgrad 913, Konstan
tynopoli 265.

GIEŁDA NOWOJORSKA
Nowy Jork , 12 lipca. (A W .)  W arszawa 11.25, Lon

dyn 486s/e, Paryż 391%, W iedeń . 14.08, P raga  296%, 
W iochy 5231/*, Belgja 1395%, Budapeszt 17.50, Sawaj- 
oarja  19.26*/,, Heteinigforś 252, Sofja 0.72, Holamdja 
40.26, Oslo 26.75, Kopenhaga 26.74, Sztokholm 26.87, 
Hisapamja 16.45, Buikaresat 61, B erlin 23.85, Belgrad 
176.

ZIEMIOPŁODY.
W arszawa. (A W .) W pryw atnych tranzaibcjach 

zbożowych płacono za 100 kg. fr. sit. W arszawa; za 
za żyto 51 zł., za psraenieę 57—58 zł„ za owies jedno
lity  50—52 zł„ jęczmień browaro-wy 50—51 zł., jęcz
mień na kaszą 46—17. Na rynku mąoznym notują 
za IGO klg. mąki loco odbiorca: gatt. 4/0A mąki pszen
nej 88—90 zł., gał, 4/0 — 82—84 zł., — żytnia pytlowa 
(65%) 69—71 zł„ — żytnie — taiterwemcyjma 67 zł„ 
mąka żytnia z m iejskich zakładów 65 zł.

Lwów. (A W .)  Ne giełdzie ty-Lkio tranzakcje w  o- 
wsie po cenach nieco wyższych od ostatnich noto
wań. Naogół sy tuacja  bez zmiany. Tendencja u- 
trzymama, usposobienie spokojne. Ceny giełdowe: 
owies 46—47.

L ub lin . (A W .)  Żyto 419—50, pszen ica  58—59, jęcz

m ień 46—47, ow ies 48—50.
Wilno. (A W .)  Notowania urzędowe za kg. w hur- 

„io* m aka pszenna krajow a I got. „.OOOOA" 1.10, — 
-  I Kat. „OOOOB" 0.90, -  „000“ 0.80, _  

żytnia 65% 0.78, -  70% 0.75, -  razowa 0.60, kartofla, 
na  0 85 -  gryczana 0.75, -  jęczmienna 0.60.

B y d g o szcz . (A W .)  Ceny za 100 kg Pszenica 32-53. 
iy"o  4^-47, jęczmień na paszę 41-42, jęczmień brow, 
45 46, owies 44—45.50.

Gdańsk (A W  ) Notowania urzędowe ziemiopłodów 
bez zm iany. Dowóz do Gdańska wynosił: pszenicy 15, 
ospy i makuchów 15 ton.

NAFTOWY PRZEMYSŁ RAFINERYJNY W 
KWIETNIU W miesiącu kwietniu przerobiono w 
rafineriach‘krajowych 53.086 to-nn. rfobec 68.283 
tm n  w marcu br. Produktów naftowych wyprodu
kowano 49 740 tonu. Rozchód produktów naftowych 
w kraju wyniósł 23.830 tonn tj. zmniejszył się o 
i  558 tonn w porównaniu z poprzednim miesią- 
cem. Eksport produktów naftowych wyniósł 
21735 tonn tj. przewyższył eksport w miesiącu 
ma-rcu o 1 -Dl tonn. W  miesiącu sprawozdawczym 
wywieziono do Austrii' — 3A39, Czechosłowacji 
7.266 t„ Gdańska — 5.812 t., Szwajcarii — 1.232 t., 
Niemiec — 1.438 t„ Łotwy 564 t., Litwy 316 t., 
Francji — 286 Ł, Danj-i — 265 t„ oraz mniejsze 
ilości do innych krajów.

Z wywiezionych produktów przypada na: olej 
gazowy 6.280 t., benzynę 5.089 t., naftę — 2.498 
tonn, oleje smarowe 3.797 tonn., parafinę 2.008, 
koks 1.04-7, półprodukty 737 tonn., asfalt 255 tonn,

Zapasy produktów naftowych wynosiły dnia 30. 
IY. b. r. 200.486 t. Zapasy ropy w rafineriach 
38.621 t. Ilość robotników zatrudnionych w rafi
neriach wynosiła dnia 30. IV. b. r. 4.674 wobee 
4.877 w miesiącu poprzednim.

ROPA NAFTOWA. Ogólna produkcja (brutto? 
ropy w kwietniu b. r. wynosiła w kraju 5.925 cy
stern, a zatem o 258 cystern mniej w porównaniu 
z marcem b. r. Z powyższej ilości przypada na 
okręg górniczy Jasio 613 cystern, Drohobycz 
4.971 cystern, Stanisławów 341 cystern. Manco 
wynosiło 398 cystern, jako opał na kopalniach 
zużyto 20 cystern. Produkcja czysta wynosiła za
tem 5.507 cystern. Zapasy ropy z końcem kwiet
nia na kopalniach oraz w zbiornikach Towarzystw1 
magazynowych wynosiły łącznie 4.671 cystern.

(F) KUCH W  PORCIE GDAŃSKIM. W ostatnim  ty- 
godnńiu przybiło do portu  gdańskiego 114 statków , z 
tego 37 B łomem żelaiznym, jedieu a ru d ą  żelaraną, pięó 
ize zbożem, jeden z  kam ieniam i, dwa ze śledziami, je
den z maiterjiałem kolejowym, jeden z papierem, je
den ze spirytusem , jeden z celuloza, 23 z różnymi ma
teriałam i, reszta  bez ładunku. Odipłynęło w tym eza- 
sie 120 statków , z tego 47 z węglein. 16 z drzewem, 7 a 
cementem, 1 z płytam i Żelazn mt, 1 z melasą, 1 z eelą, 
1 z euk-rem, 1 z m akucham i, 22 z różnym i tewrairamii 
reszta  be® ładunku.

Książki nadesłane do Redakcji:
T adeusz S łnko : „O d OLiimpu do OHmipJi" (Kaiążnica 

Atlas, Lwów 1928).
D r. L udw ik  K aw ałek : „P ie rw sza  pom ne w  zaitruciadB 

gazami bodowemu!".
Zdzisław  D ębłekł: „ B e lg ja  I P o lak a"  (Dom KsJążfcJ 

Polskiej 1928).
H . S k o laste r: „W p ę tach  guśLarzy'* (W yd. K sięży1, 

Pallotynów, W arszawa 1928).
J .  I .  K raszew sk i: „ S ta r a  B a śń "  (W ydaw nictw o M, 

A ro ta , W arsuaiwa, Bi b ij o toka W ie lk ich  P isarnów , 
S e r ja  I  16 tom ów  kwairt.).

P ro f . d r . A . C ieszyńsk i: „ S ta n  le k a rsk i w  czasacH 
obecnych pod w zględem  Liczbowym i  ek o n o m ,^  

S. M. S a liń s ld : „O p o w ieśd  m o rsk ie" .
E . H en n lng -M ichae lls : „B u rz a  dziej-owa**, |
K . L eezyek l: „ P a ń s te w k o " . ' " r7fi8H^
S. K ozlek i: „N a S y e y lj i" .
J .  M. M acie jew sk i: „P o g ran iczn e  ogniska* ',

C o  g ra ją  d z iś  w  k ln ie ?
Corso: „Najukochańsza 'żona maharadży*, 
Nowości: „Królowa półświatka" i „Mr. Wu“. 
Pi-omień: „Szymon Lewi w Ameryce".
Sztuka: „Wariat na wolności".
Ucieoha: „Wykolejenie",
Wanda: „Bohaterka wielkiej wojny".
Wdrszawa: „Trzej błędni rycerze" (według po

wieści Marjajna Jacksona).

NOELLE ROGER. 58

Człowiek przyszłości-
Autoryzowany przekład K. B.

Droga wychodziła właśnie na wieżę. Obie syl
wetki leżące nieruchomo widniały dalej ma tem 
samem miejscu... Sileurieux patuzył gdzieindziej, 
iW kiemmku dirogi miadchodiziła z łąM gromada kóz, 
prowa-dzona przez małego chłopca i przez psa, któ
rzy biegali na prawo i na lewo, popędzając zwie
rzęta zostające w tyle.
 ̂ Nagle pierwszy rząd zatrzymał -się, zachwiał się 

i runął na ziemię, potem dragi, portem trzeci. Mały 
pastuszek nadbiegł przestraszony. Zwalił się na 
ziemię pomiędzy zwierzęta. Stado ogarnęła panika: 
kozy rozbiegły się i poczęły uciekać w popłochu 
poprzez pola. Te które zawróciły do tyłu, biegły 
dalej, natomiast te które zwróciły się w kieranku 
Saimt-Blaise, padały na ziemię na wszystkie strony. 
,Wkrótce trawa pokryła się białemi plamami.

Si-lenrieux sipojirzał znowu na swoje notatki 
i  wówczas zobaczył Fleeheyre n-a jego twarzy tę 
samą radość.

— Herve! — krzyknął głośno.
Silenrdeux drgnął, jakby zbudzony nagle ze snu. 

W  oczach jego pojawił się wyraiz niechęci i znikł 
natychmiast. Podszedł ku profesorowi.

— HeTYe! — powtórzył Fleeheyre wyprowadzony 
z równowagi. Znowu ofiary!... Biegnę im na po
moc... ja...

— Nie! — odezwał się Siłemrieux stanowczym 
głosem, jakiego Fleeheyre jeszcze nie słyszał. Nie...

I  zagrodził sobą wyjście, dodając już bardziej 
spokojnie:

— Jeszcze chwilę... Pan będzie mógł udać się 
tam... proszę zaczekać trochę. Postaram się o drugi 
wóz. Zresztą na co!

— Czy chcesz powiedzieć, że już nie żyją!
— Tak...
Fleeheyre patrzał przez chwilę na niego, zoba

czył, że trzyma energicznie za klamkę gotów nie 
wypuścić go stąd za żadną cenę i jakby w świetle 
błyskawicy zro:z!umiał wszystko:

— Ta droga jest w tej chwili niebezpieczna!
— Tak...
— Nie chcesz, żebym padł ofiarą!
— Oh, panie profesorze!
— To fale ultra-ikrótkie!
— Tak...
Fleeheyre oparł się o ścianę. Podłoga falowała 

mu pod nogami. Miał uczucie, że mdleje.
Odezwał się znowu z wysiłkiem.

Zatem ci co zgraęli poprzednio...!
—  T a k ™

Zapanowało milczenie. Fleeheyre szepnął znowu:
— Jesteś wielkim zbrodniarzem, Silenwueuz.

— Oh — zawołał Silenrieux ogarnięty rado
ścią — teraz nabrałem pewności! Dzisiaj nabrałem) 
pewności!

Spojrzał na  bladą twariz mistrza i  natychmiast 
znalazł potrzebny argument:

— To wojnę zabiłem! Ozy pan tego nie rozumie! 
Od tej chwili wojna jest niemożliwa! Mogę zależnie 
od swej woli zatrzymać całą armję, znieść ją  nibyj 
to stado kóz! Ocalana mil jony i  miljony ludzi! Co! 
znaczy tych kilku biedaków...

Fleeheyre upadł na krzesło. Targały nim dwa! 
przeciwne uczucia: szalona radość i  bunt sumienia! 
człowieka uczciwego.

Czuł, że szał uderza mu do głowy.
— Czemu™ — wybełkotał — czemu nie zabronię 

przejazdu tą  drogą!
Silenrieux wzruszył ramionami uważając, że 

szkoda odpowiadać na takie dziecinne zapytanie.
Fleeheyre wodził błędnym wzrokiem po pracowni, 

Walczył z okropną m arą i starał się powrócić do 
rzeczywistości. Wokół niego na białych gładkich 
ścianach widniały tylko kartki przyczepione sizpil* 
kami, dokładny plan wsi pokryty krzyżykami zna- 
ezonemi czerwonym atramentem. Ciężyło mu milcze
nie Silenrieux. Chciałby tak jak niedawno w szpi
talu stawie mu czoło, rzucać groźby i zwyciężyć go, 
Ale tym razem czuł się już z góry zwyciężonym.

—- Założę się, źe tym raizem pan profesor umyślił 
sobie wydać mnie w ręce sprawiedliwości.

(C. a. n.)
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Nowy komendant 
porta na Hela.

(dz.) Przed kilku dniami 
został mianowany ko
mendantem portu na He
lu pułkownik rezerwy, 
p. Edward Mosiński. Fo- 
tografja przfedstawia no
wo mianowanego komen
danta portu na tle coko
łu latam i morskiej na 

Helu.

P. Rezydent w  podróżach
I » o  I c r o s f u s .

Płoci (PAD. w  dniu wczorajszym p. Prezy
dent Hplitej w towarzystwie p. ministra Nieza- 
bytowiego i cale jo orszaku, towarzyszącemu mu 
od Wsezawy, zwiedził wszystkie tereny, znajdu
jące sd pe prawej stronie Wisły.

Bo ęjeżtzie z dworca, który nastąpił o godzi
nie 9' i  raso, p. Prezydent przybył o godz. 10‘45 
do Ryóna, gdzie przy pierwszej bramie powitał 
pana Jrezytenta prezes O. T. R„ p. Chełmiński, 
przedstrwiajc następnie wszystkie delegacje kó
łek rohiczyh z całego powiatu rypińskiego. Tu 
p. preiyden przesiadł się do powozu, zaprzężo
nego w i  knie. Przy drugiej bramie wręczono p. 
Prazydantow chleb i sól. Przy tejże bramie zgro
madziła się łada miejska „in corpore", oraz orga
nizacje miejowe i oddziały przysposobienia woj
skowego, wiosząc długo niemilknące okrzyki na 
cześć p. Pręrdenta.

Podczas jzejazdu przez ulice miasta do miej
scowego kośólka parafialnego, zbudowanego przed 
600 laty, śród szpalerów straży pożarnej, 5 
orkiestr strsackich grało kolejno hymn narodo
wy.

W koście p. Prezydent wysłuchał mszy św.
Następnie <Jy orszak udał się na rynek, gdzie od
było się ptwięceoie sztandaru.

Po podpiniu aktu pamiątkowego, poświęcenia 
sztandaru, a którym złożył swój podpis p. Pre
zydent Rzjtej, rodzice chrzestni, p. minister Nie- 
zabytowskiwojewoda Twardo i szereg innych oso
bistości, o>ylo się dekorowanie przez p. Prezy
denta, buristrza Bndzanowskiego srebrnym krzy
żem zasłu i ziemianina Barczewskiego bronzo- 
wym kTzym zasługi.

Po UTOCstościach na rynku p. Prezydent zwie
dził najwsszą w Polsce spółdzielczą mleczarnię 
parową oz nowo wybudowany młyn o popę
dzie elekteznym.

Nąstępn p. Prezydent udał się do Banku Spół- 
dzielczegogdzie spożył śniadanie, na którem ze
brało się kolo 80 osób. W czasie śniadania wy
głosił prziówienie p. Chełmiński, wznosząc toast 
na cześć . Prezydenta, oraz jeden z gospodarzy 
małarolnh, wznosząc toast na cześć p. Marszał
ka Pilsuiiego.

Po śndaniu nastąpił wyjazd do Wąpielska, 
gdzie p. rezydent oglądał zabudowania gospodar
cze i inyntarz żywy u p. Siemiątkowskiego. Stąd 
udano siido Kikoły.

W milzyceasie nadjechał t>. minister refom 
tolnych Staniewicz, który przybył z Warszawy. 
Tu pował p. Prezydenta p. starosta Litewski. 
Przy zaiowaniu zwykłego ceremonjału, na ryn
ku miasr. p. Prezydent Rzplitej przyiąl raport od 
dowódcypierwszego pułku konnego przysposobie
nia wolowego, poczem nastąpiła defilada.

Przyjad do Lipna nastąpił « godzinie 18‘50. P. 
Prezyder. zatriymał się tutaj około pół godziny, 
witany 'rzez kum istrza i członków Rady miej
skiej, poeem idal się do Chetmnicy. Przy bramie 
powitał i. Preydenta prezes O. T. R. p. Lisowski 
i p. Dobizyósk, przedstawiciel delegacji kółek rol
niczych.

Stąd i. Preydent udał się na zwiedzenie ogro
dów w pobliżi Fabijanki, poczem odjechał do ma
jątku p. Rutbwskiego na obiad. Dziś po śniada
niu o gockzini 9‘15 nastąpił wyjazd do Włocław
ka, skąd noz>cznie p. Prezydent objazd terenów 
na lewym br?gu Wisły.

p. p. zarasza p. prezydenta i M arszałka 
r  uroczystość pułKowa.

'Telefonm od naszego korespondenta).

IM  Marsz. Miłego da Rumunii
odłożony -  a nic zaniechany

(Telefonem od naszego korespondenta).
Warszawa. 12 lipca. Z powodu odw ołańia 

wyjazdu mairszałka Piłsudskiego do Rumunji 
aa  wypoczynek letni, powstały w kołach po
litycznych rozmaite domysły i przypuszcze
nia. Z kół poinformowanych o zamiarach 
Marszałka Piłsudskiego, zapewniają wszakże, 
że m yśl w yjazdu da Rum unii nie została po

rzucona, lecz tylko odroczona. W yjazd Mair
szałka nastąpi — jak w kołach tych zape
w niają — po zjeżdzde legionistów, który — 
jak wiadomo — w yznaczany został na dzień 
12 sierpnia w W ilnie. Po tym  term inie Mar
szałek Piłsudski, zgodnie z poprzedniemi za
miarami. wyjedzie do Rumunji.

PziiK  oaii M am  Kral.
i zadania na przyszłość.

J f e i m s i m f  S ® f f © c l f l  w  E B o z n c i n f t i i .

W aldem aras przeciąga s tru n ę .

(Telefonem od naszego korespondenta).

Filno, lflipca. (Hr) Dnia 16 bm. wyjeżdża z 
na deleicja 85 p. p., t- z w . dzieci w ileńskich
linistrenreform rolnych Staniew iczem  na czele 
:m zapiśzenia na uroczystość pułku poświę- 
ia sz.tara.ru dnia 23 w rześnia, Prezydenta Rze- 
ppspoJit i Marszałka Piłsudskiego.

iGDSinle połaczed hoiejoiiiycn
; u z d r o w is k a m i.

T elefoem od naszego korespondenta).
'arszaw, 12 lipca. (Bs) Dyrektor departamen_ 
■ksploacyjnego w ministerstwie komunikacji 
.dam Fink od dłuższego czasu dąży za ws-zel- 
:enę dm lepszenia połączeń między większemi 
rami olski a uzdrowiskam i w Maiopolsce 
bodniei zachodniej- .
r dniuizisiejszym wyda. on zarządzenie, mo- 
któren od 17 lipca aż do odwołania między 
rszaue a Trnskawcem  zostaje uruchom iony  
wtoK i Piątki wagon syp ia ln yl i II klasy. 

Ton er będzie kursować przy pociągu ekspre- 
ym Yarszawa— Bukareszt na odcinku War- 
w a-L tow , zaś od Lwow a do Drohobycza przy 
ilnyn wciągu pospiesznym Lwów-Drohobycz. 
,-T ćon  będzie z Truskawca do Warszawy

; f r Ł in te1,toT'powitać należy z uznaniem , 
„H v m o  że nowy dyrektor departamentu o- 
'a idpwiednią opieką uzdrowiska m ałopolska.

Poznań, 12 lipca. (Sz) W dniu wczorajszym 
w gmachu oddziału Banku Gospodarstwa Krajo
wego w Poznaniu odbyła się konferencja prasowa 
zwołana przez prezesa tegoż banku jen. dra Gó
reckiego, celem zapoznania przedstawicieli prasy 
z dotychczasową działalnością banku i zadaniami 
tegoż na przyszłość. Prezes Górecki na wstępie 
podkreślił znaczenie prasy i oświadczył, że bar
dzo często do niej się odwoływał i odwoływać 
będzie, jeżeli zajdzie tego potrzeba dla celów pań
stwa^ albo dla wiadomości ogółu. Następnie pod
kreślił, że odbywa obecnie objazd po całej Pol
sce, gdyż cbce zbadać, czy praca banku znajdu
je właściwą ocenę wśród szerokich sfer gospo
darczych oraz celem nawiązania bezpośredniego 
kontaktu z przedstawicielami życia ekonomiczne
go. Dalej zaznaczył, że celem jego objazdu jest 
nawiązanie bezpośredniego kontaktu z pensoma- 
lem oddziałów banku i przeprowadzenie badań 
w tym kierunku, czy odpowiadają oni zadaniu 
i jak orientują się w całokształcie gospodarczym. 
Wrażenie, jakie odniósł prezes Górecki co do pra
cy personahi we wszystkich oddziałach jest bar
dzo korzystne, gdyż wszędzie urzędnicy starają 
się wytyczne centrali przeprowadzić w najlep
szym duchu.

Z kolei prez. Górecki przeszedł do omówienia 
rozwoju Banku Gospodarstwa Krajowego. Gdy 
kapitał zakładowy banku wynosił w 1926 roku 
35 mil. zł., ostatnio j»większono go do 120 mil. 
złotych, a do końca 1928 r. wzrośnie do 220 mil. 
złotych. W ten sposób Bank Gosp. Kraj. będzie 
jedną z największych instytncyi finansowych, nie 
tylko Polski, ale świata. Suma bilansu banku 
wzrasta również ze znaczną szybkością. W roku 
1926 wynosił on 85 mil. zł., W roku 1928 przy 
programie minimalnym osiągnie 1,500 mil. zł. 
przy programie maksymalnym 1,800 mil. zł. Su
ma emitowanych papierów długoterminowych wy
nosiła w pierwszem półroczu 1926 r. 129 mil. zł., 
w końcu 1926 r. 170 miii. zł., w r. 1928 dojdzie 
do 660 mil. zł. Imponująco przedstawia się liczba 
wkładów oszczędnościowych osób prywatnych i 
związków samorządowych. Mianowicie w końcu 
1926 r. wynosiła 260 mii. zł., do 1 marca 1928 r. 
wzrosła do 690 mil. zł., a według przewidywań 
do końca hr. przekroczy znacznie 800 mil. zł. Po
życzki długoterminowe przyznane przedstawiają 
się następująco: w 1924 r. — 43 mil. z ł, w ro
ku 1925 — 100 mil. zł., w r. 1926 — 145 mil. zł., 
w r. 1927 liczba ta osiągnęła już 350 mil. zł., 
w b. r. dojdzie do około 600 mil. zł. Stan ogólny 
zadłużenia rolnictwa w ostatnim czasie poprawił 
się znacznie, co jest dowodem wybitnej pwmocy 
Banku Gosip. Kraj. dla tej najważniejszej galęzd 
wytwórczości polskiej. I tak dio końca 1926 r. 
rolnictwo otrzymało 62 mil. zł., w roku 1927 su
ma ta wzrosła przeszło w dwójnasób, bo do 
128 mil. zł. W roku 1928 brak jeszcze obliczeń, 
ale niewątpliwie cyfra ta jeszcze znacznie wzro
śnie. Obieg listów zastawnych, tj. zrealizowanych 
wynosił w prierwsizych miesiącach br. 680 mil. 
złotych, z końcem tego roku dojdzie do 800 mil. 
złotych.

Również Bank Gosp. Krajowego przystąpił do

pomocy w dziedzinie kredytu krótkoterminowego
dla kas oszczędności i rękodzieła. W roku 1924 su
ma ta wynosiła 300.000 zł, w roku 1925 2.9 milj. 
zł, z końcem 1926 r. przekroczyła 5.5 milj. zł, w 
roku 1927 osiągnęła 9 milj. zł, dotychczas w roku 
1928 wynosi 19 miljonów złotych. Przy tej sposo
bności prez. Górecki zaznaczył, że hank urucho
mi kredyty dla knpiectwa w analogicznej formie 
do kredytu dla rzemiosła, które otrzymało dotych
czas 13.5 milj. zł.

Co się tyczy Wielkopolski, to pomoc kredytowa 
Banku w b. r. wyraża się w sumie 30 milj. zł. 
Chodzi tu o pomoc dla rolnictwa, przemysłu, han
dlu i samorządu. Troską banku na przyszłość bę
dzie sprawa poprawienia bilansn handlowego. — 
Objeżdżając poszczególne dzielnice, prez. Górecki 
nawiązuje bezpośredni kontakt z przemysłem i 
rolnićtwem, przedewszystkiem z temi przedsię
biorstwami, które mają bezpośredni wpływ na 
eksport polski, względnie wpływ na zmniejszenie 
importu. Pomoc kredytowa dla rolnictwa będzie 
niezmiernie wydatna, co nie określa wysokości su
my, w każdym bądź razie oznacza, że będzie ona 
wystarczająca dla produkcji tych przedsiębiorstw 
i w ten sposób zmniejszy się deficyt handlowy. 
Również Powszechna Wystawa Krajowa znajduje 
zrozumienie w Banku Gospodarstwa Krajowego, a 
wszystkie dezyderaty w zakresie pomocy kredy
towej zostały zrealizowane. Mówca podkreślił 
wielkie znaczenie wystawy nie tylko dla Pozna
nia, ale i dla całej Polski. Rozmach i inicjatywa 
zarządu wystawy z prez. Ratajskim i b. wojewodą 
Wachowiakiem na czele, zasługują na podziw i 
faktycznie nie wiadomo co podziwiać, punktual
ność, systematyczność, czy zapal z jakim inicja
torzy Powszechnej Wystawy przeprowadzają swo
je dzieło.

Prez. Górecki oświadczył, że oglądał bezpośre
dnio produkcję rolną w Wielkopolsce i doszedł do 
przekonania, że reszta Polski mogłaby się uczyć 
od tntejszej dzielnicy prodnkcji rolnej. Gdyby ca
le rolnictwo Polski tak produkowało, jak rolnictwo 
wielkopolskie, Polska nie potrzebowałaby rzeczy
wiście bać się o swój bilans handlowy i mogłaby 
być spichrzem Europy.

Wkońcu na pytanie przedstawicieli prasy od
nośnie do zamiaru przemiany Bankn Gospodar
stwa Krajowego z instytucji czysto państwowej na 
instytncję państwowo-samorządową, prez. Góre
cki zaznaczył, że sprawa ta jest na najlepszej dro
dze do zrealizowania i uzyskała już zgodę mini
stra skarbu. Do rady nadzorczej powołani zostaną 
przedstawiciele samorządu w liczbie trzech człon
ków. Wreszcie oświadczył, że stanowisko Banku 
Gospodarstwa Krajowego do kredytu komunalne
go w dziedzinie kredytu krótkoterminowego jest 
takie, że kredyt długoterminowy będzie ndzielany 
tylko przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a to 
celem uniknięcia na rynku zagranicznym konku
rencji poszczególnych instytucyj kredytowych dla 
zbytu swoich papierów. Natomiast w zakresie kre
dytu krótkoterminowego rola tych instytucyj ko
munalnych będzie doniosła, gdyż będą one jak 
gdyby pośrednikami między Bankiem Gospodar
stwa Kraiowean a stronami.

Nota Polski tio Rady l ig i  NaroOOw
stwierdza, U Litwa sabotuje rokowania.

Warszawa, 12 lipca. (PAT). Delegat rządu Rze
czypospolitej przy Lidze Narodów minister Sokal, 
notyfikując w dniu 11 b. m. treść dokumentów 
dyplomatycznych, wymienionych między Polską i 
Litwą w dniu 23 czerwca b. r. i 9 lipca b. r. wrę
czył sekretarzowi generalnemu Ligi Narodów notę 
następującą:

„Mam zaszczyt pnzy meiieljsizem wręczyć W. E. 
odpis noty wystosowanej dnia 23 czerwca b. r. 
przez p. Sidikauskasa, imieniem rządu litewskie
go do posła polskiego w Berlinie, odpis projektu 
traktatu zaproponowanego przez rząd litewski rzą
dowi jwlskiemu i odpis odpowiedzi wystosowamej 
a joolecenda rządu polskiego przez posła polskiego 
w Berlinie do p. Sidikauskasa. Byłbym bardzo zo
bowiązany W. E., gdyby zechciał on podać te tek
sty do wiadomości członków Rady Ligi Narodów.

Rząd polski pirzy tej okazji z naciskiem stwier
dza, że projekt litewski usiłuje kwestionować in
tegralność terytorium polskiego, kwestionuje decy
zje Rady Ligi Narodów i konferencji ambasado
rów, co jest jednoznaczne z odmową zawarcia z 
Polską traktatu o nieagresji i arbitrażowego, zmie
rza natomiast do narzucenia Polsce wyrzeczenia 
się zbrojnej obrony części swych granic i co idzie 
za tem do osłabienia bezpieczeństwa państwa. — 
Stwierdza niemożność ustanowienia między obn 
państwami bezpośredniej komunikacji kolejowej, 
pocztowej i telegraficznej, wułącza wszelki kon
takt lndności pewnej znacznej części terytorium 
polskiego i litewskiego, żąda wreszcie wypłacenia 
odszkodowania przez państwo polskie bez uwzglę
dnienia jakichkolwiek wzajemnych pretensyj, któ- 
reby mogły być przedstawiane później.

Jest oczywista, że projekt w ten sposób skon
struowany, nie może stanowi' żadnej podstawy 
układów przewidzianych w rezolucji Rady Ligi

Narodów z dnia 10 grudnia 1927 i., a mających na 
celu ustalenie między Polską a Litwą „dobrego po
rozumienia... od którego zależy pokój". Wobec po
wyższego nząd polski znalazł się w niemożności 
przyjęcia do wiadomości propozycyj rządu litew
skiego. Propozycje te w samej rzeczy będące dale
ko od dążenia do ustalenia między Polską a Li
twą siosnnków pokojowych, czego zrealizowania 
rząd litewski dotychczas świadomie odmawia, ma
ją prezciwnie na celu utworzenie na przyszłość 
między obn sąsiedniemi państwami bariery nie 
do przebycia.

Pomimo wszystko jednak, rząd polski jest zde
cydowany prćbować wszystkich dróg, któreby mo
gły doprowadzić do układów z rządem litewskim.

Właśnie zmierzając do tego celu, rząd polski 
proponuje rządowi! iłewsfeiemu kontynuowanie ro
kowań nawiązanych w marcu 1928 i. (—) Sokal, 
delegait rządu polskiego".

Trzeźwy głos litewski.
(Telegram własny „11. Kuryera Codziennego")

Kowno, 12 lipca. (Hr) Organ ..Ljetuwos Żinios"
omawiając zerwanie rokowań polsko-litewskich, pi
sze, że dowodzi to jeszcze raz klęski Waldemara- 
sa w Genewie, gdyż ogłoszona za rzekome zwy
cięstwo rezolucja jest faktycznie stryczkiem za
wiązanym Litwie na szyi.

Na podstawie tej rezolucji bowiem Polacy oskar
żają nas o łamanie pokoju, a prasa europejska 
oskarżenia te teraz popiera. Polacy teraz otwarcie 
dążyć będą do swego celu, my zaś tracimy i tę 
podstawę, na której opieraliśmy dotychczas swoje 
żądania.

S tw ie rd za  to  n a w e t prasa n ie m ie cka .
(Telegram własny „II. Kuryera Codziennegom)

Berlin, 12 lipca. (HI). Błazeństwa i prowokacją 
Waldemarasa w stosunku do Polski zaczynają już 
nawet oburzać część niemieckiej opinji publicznej. 
Dowodem tego są dwa charakterystyczne glosy 
prasyn iemieckiej. „Kónigsbergec Allg. Zeitung" pi-, 
sze dziś, że Waldemaras zanadto nia zobowiąza
niom sowietów, może się jednak przeliczyć, bo bę
dzie miał przeciw sobie całą Ligę Narodów. W je
szcze ostrzejszym tonie pisze „Reiniech Westfkli- 
sche . Zeiiamg" — organ ciężkiego przemysłu nie
mieckiego, który oświadcza, że pewnego dnia Mar
szalkowi Piłsudskiemu, może sprzykrzyć się dal
sza igraszka z Waldemarasem i wkroczy do Li
twy, z której uczyni prowincje polską. Wówczas 
przyjaciele sowieccy Waldemarasa ograniczą się 
jedynie do gołosłownych protestów.

Gdańsk, 12 lipca. (PAT). Tutejsiza prasa nie
miecka omawia od kilku dni z wielkiem zaintere
sowaniem stosunki polsko-litewskie, przyczem nde- 
ukryaw swego zadowolenia z powodu niepowodze
nia ostatnich rokowań polsk-Mtewskich. W dniu 
dzisiejszym rgan naojooalistńw niemieckich „Dam- 
ziger Allgemeine Ztg“ zamieszcza obszerny arty
kuł poświęcony tej sprawie. Dziennik oświadcza* 
że sytuacja Polski w dziedzinie zewnętrzne polity
cznej doznała w oętatniem półroczu znacznej po
prawy, tak, iż n:ie megtpwrątpliwości, że na wrze-, 
śniowej sesji Rady Ligi Narodów, Polska przy po
parciu mocarstw, zdoła przeprowadzić rezolucję 
stwierdzającą złą wolę Litwy. Następnie dziennik 
pisze: „Interes Niemiec wymaga nietylko sprzeci
wienia się rozszerzaniu się potęgi Polski, lecz wy
maga także rewizji granic państwa polskiego.

szucaieile I.O.P. ca pogranicza 
eo isH a -M iem .

(Telefonem od naszego korespondenta).
Wilno, 12 lipca. (Hr) Niepewna sytuacja n*

pograniczu polsko-litewskiem i stale wzmacniani* 
pogranicza polsko-litewskiego przez wojska litew
skie, skłoniło nasze władze wojskowe do zwróć** 
nia uwagi na ten odcinek naszej granicy.

Z Warszawy przybyła specjalna komisja na
czelnego dowództwa K. O. P„ która po zlustro
wania pogranicza zadecydowała przystąpić do bu
dowy nowych strażnic, mostów i koszar dla od
działów K. O. P. Jest to ze strony naszej odpo
wiedź na rozpoczęto budowę przez Litwę kolei 
strategicznej na przestrzeni Jewje—Butrtańce i 
Olita.

Przesunięcia personalne
w min. spraw wewnętrznych i oświaty.

(Telefonem od naszego korespondenta).
Warszawa, 12 lipca. (Wrz) Dowiaduję się, że 

oddawna zapowiadane nominacje pp. Goluchow* 
skiego, Józewskiego i Paciorkowskiego w dniu dzir1 
siejszym stały się lakiem dokonanym.

Mianowicie dziś o godz. 3-ej po południu na
deszły do ministerstwa spraw wewnętrznych de
krety nominacyjne, zaopatrzone podpisem Prezy
denta Rzpltej o powołaniu p. Józewskiego na sta
nowisko wojewody wołyńskiego, p. Gołnchowskie- 
go na stanowisko wojewody lwowskiego i p- Pa
ciorkowskiego na stanowisko dyrektora dep. ■poli
tycznego M- S. W. Jednocześnie dotychczasowy 
wojewoda wołyński Mech przeniesiony został w 
stan nieczynny.

Jako następców p. Paciorkowskiego w wydzia
le społeczno-politycznym M. S. W., wymieniane są) 
różne nazwiska, m. i. Rutkowskiego z wojewódz
twa poznańskiego, publicysty Święcickiego, na
czelnika wydziału bezpieczeństwa w Warszawie, 
Siedleckiego itd.

Są to jednak tylko kandydatury. Żadne nazwi
sko w sposób konkretny nie zostało ustalone.

Dalej dowiaduję się, iż szereg zmian, jakie na
stąpią w ministerstwie oświaty, ix> objęciu urzędu 
przez nowego ministra, rozpoczną się od ustąpi** 
nia dyrektora dep. ogólnego, Szerera.

W swoim czasie p. Szerer przeszedł z prezy- 
djum Rady ministrów do ministerstwa oświecenia. 
Obecnie udaje się na urlop, z którego już nie
powróci.

P. S f r z e lc c l c l  w r a c a  $ o  centrali.
(Telefonem od naszego korespondenta).
Warszawa, 12 lipca. (Bs). Jak się dowiadujemy, 

naczelnik wydziału miinisiterstwu spraw wewnę
trznych, pełniący obecnie obowiązki . komisarza! 
rządowego miasta Lwowa p. Strzelecki, w dniu 1 
sierpnia b. r. powraca do centrali.

Sprawa następcy jego we Lwowie nie Jest 
szcze zdecydowana.

P. lam ot wojewodą pomorskim?
Pińczów, 12 lipca. Dowiadujemy się, że dotych

czasowy starosta pińczowski p. Lamot ma być 
mianowany wojewodą pomorskim.

-(te

P o s ie M e  Romisii dłagow p a iis n m y c ii .
Warszawa, (A W ) W Sejmie odbyło się dzisia 

posiedzenie komisji kontroli długów państwowyd 
z udziałem posłów Byrki i Tiąmpczyńskiego i se 
natorów Januszewskiego i Bognszewicza. Wyka
długów państwowych został zatwierdzony prze 
komisję i będzie ogłoszony w „Monitorze Polskim 
w najbliższych dniach.

-fte

BaiKkl przekraczała wsfawt 
© czasie praca.

Warszawa, 12 lipca. (Bs). W związku z mem<
rjałem centralnej organizacji Związków zawodc 
wych pracowników umysłowych wskazującym r 
systematyczne przekraczania nstawT o czas: 
pracŷ  przez jDoszczególne instytucje bankowe. gl< 
wny inspektorat pracy polecił zbadać tę sprawę.

W sizeregu banków stwierdzono istotnie, że ni 
jest przestrzegana ustawa o czasie pracy, wobe 
ozego okręgowy inspektorat pracy wydał zarizą 
rżenie o przestrzeganiu ustawowego czasu prac: 
pod rygorem karno-sądowym.

Ponadto inspektorat pracy polecił w Bankn Pol 
skim i w Banku Gospodarstwa Krajowego ścisl 
stosowanie się do ustawowego czasu pracy, wzglę 
dnie w razie koniecznej potrzeby ulegalizowani 
godzin nadliczbowych w drodze uzyskania odpo



„ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY" — Nr. 198. Sobota 14 lipca 1928 r.

Hr. Volpi zgłosił dymisję, która została przyjęta 
przez Musisoliniego. Portret hr. Yolpi.

W ypłata 15 proc. dodatku 
urzędnikom.

(Telefonem od naszego korespondenta).
Warszawa, 12 Lipca. (Wrz) Dowiaduję się, że 

zostały otwarte kredyty na wypłatę 15 pioc. do
datku dla urzędników państwowych.

Dodatek ten zostanie wypłacony w poniedziałek
dla wszystkich urzędników za miesiąc lipiec. Otrzy
mają go również emeryci, wdowy, z wyjątkiem 
urzędników, pracujących na placówkach' zagranicz
nych.

Dowiaduję się też, że dodatek za sierpień 1 wrze
sień zostanie wypłacony jednocześnie z wypłatą 
pensyj.

Kombinator fokkerowski 
działa dalej...

(Telefonem od naszego korespondenta).
Warszawa, 12 lipca. (Bs) W związku z sem- 

sacyjnemi ,rewelacjami „I. K. C." doityczącomi go
spodarki wydziału lotniczego .,,iinżyiniie>ra“ Gitatie- 
na w ministerstwie komunikacji, a specjalnie do- 
tycząoemś protegowania firmy Fokkeia, stwier
dzić należy, że dyrekcja firmy Fokkera wydala 
w ostatnich miesiącach specjalny biuletyn, za
wierający szereg hymnów pochwalnych na rzecz 
aparatów Fofokara. i między innymi stwierdzają
cy, w punkcie 12, że samoloty Fokkera są jedy
nymi, które latają w Polsce używane przez towa
rzystwo „Aeio" w Poznaniu. Równocześnie biule
tyn tygodnika wychodzącego w Amsterdamie w 
trzech językach, angielskim, francuskim i  hiszpań
skim zamieszcza w numerze 8 z maja 1928 r. ko- 
UMiMkai, w którym dyrekcja Fokkera stwierdza 
z zadowoleniem, że samoloty F. VII i F. VII 3 N. 
będą jedynymi samolotami, używanymi w Polsce. 
W dalszym ciągu komunikat zawiera ustęp, że 
Towarzystwo akcyjne „Aero“ w Poznaniu, które 
objęło linję Warszawa-Poznań otrzymało monopol 
na obsługę nowych linij jedynie samolotami Fokke- 
ra. Towarzystwo ,Aeio“ zakupiło 5 nowych samo
lotów Fokkera. Jaik wynika z powyższych komuni- 
kaitów p. Gurtleir z ministerstwa komunikacji 
aczkolwiek nie jest juiż szefem wydziału. lotnicze
go, w dalszym ciągu uprawia agitację na rzecz 
fabryki fokkerów.

 o—

Za m a c h  na pocztę w e Lw ow ie 
nie ma tła  politycznego.

(Telefonem od naszego korespondenta).
Lwów, 12 lipca. (C) W dniu wczorajszym zo

stało definitywnie zamknięte śledztwo policyjne w 
sprawia onegdajszego napadu na pocztę przy ul- 
Głębokiej. Koncepcja, jakoby napad miał podkład 
polityczny, upadła. Wprawdzie aresztowani spraw
cy są członkami ukraińskich organizacyj o pew- 
nem zabarwieniu politycznem, to jednak w mię
dzyczasie wyjaśnione szczegóły stwierdzają, że do
konali oni napadu z pobudek podyktowanych chę
cią zysku i rahunku, a więc. nie ideowych. Przy
puszczenie to znajduje uzasadnienie w tem, że u- 
więzieni sprawcy, to ludzie przeważnie młodzi, jak 
sami zeznają, oczytani i rozkochani w literaturze 
sensacyjno-kryminalnej i stoją pod bardzo silnym 
wpływem kin, które wyświetlały filmy najgorszej 
sorty. Gdy do tego dodamy, że wśród sprawców 
pośrednio zaangażowanych znajduje się kobieta, 
chłopczyca, pełna temperamentu o awantami- 
ezem usposobieniu, koncepcja kryminalna napadu 
nabiera tem wyraźniejszego oblicza, Że chodzi tu
taj o napad o charakterze kryminalnym, potwier
dzi! też wczoraj na konferencji prasowej komen
dant wydziału śledczego P. P. dt. Łoziński.

W dniu wczorajszym wszyscy sprawcy oraz za
angażowane w napadzie osoby w liczbie 8, zostali 
odstawieni do _ dyspozycji sądu okręgowego kar
nego we Lwowie. Są nimi: Włodzimierz Ordyniec, 
b. uczeń seminarjalny, Włodzimierz Myrosz, abi
turient pryw. szkoły handlowej, Eugeniusz Kacz
marski, wydalony z gimnazjum uczeń, Iwan Pla- 
chtyna, elektromechanik, Eugeniusz Skicki, me
chanik monter, W. Krajewska, seminarzysta, Ro
man Kaczmarski, były uczeń gimnazjalny i na
rzeczony Krajewskiej, wreszcie Jan Sztokala, szo
fer. Wszyscy oni są w wieku od 18—24 lat.' We
dług wszelkiego prawdopodobieństwa staną (ini _  
jak już donosiliśmy — przed sądem doraźnym. 
Gdyby ta wiadomość sie sprawdziła, będzie to je
den z nielicznych wypadków, w którym przed są
dem doraźnym stania też kobieta.

Burzliwe zajście w fabryce Poznańskiego
w  R o c i z i .

(Telefonem od naszego korespondenta).
Łódi ,  12 lopca. (W )  Wczoraj dyrekcja za

kładów przemysłowych L K. Poznański wy- 
dato nowe zarządzenie, obniżające stawki 
płac poszczególnych kategoryj robotników. 
Zarządzenie to wywołało wśród robotników 
zrozumiały ferment.

Dziś od samego rama n a  posesji fabrycznej 
zaczęły się gromadzić tłumy robotników, któ
rzy  zawołam zaczęli przybierać postawę wy
zywającą. W pewnym momencie grupa ro- 
footaiikórw wtargnęła do zabudowań fabrycz
nych, m. im. do gabinetu, w którym znajdo
wali sńę dyrektorzy Wolpiński i Hofman.

Robotnicy zażądali w sposób kategoryczny 
cofnięcia wspomnianego zarządzenia. Kiedy 
dyrektorzy oświadczyli, że zarządzenia tego

cofnąć nie mogą, robotnicy zakomunikowa
li iim, że „nie wypuszczą ich z gabinetu *.

Obaj dyrektorzy zostali istotnie nwięzie
ni. Tymczasem w śród robotników w zrastał 
bojowy nastrój. Jak się okazało robotnicy po
przecinali linje telefoniczne, uni-emożLwia- 
;ąc dyrektorom gkomtmikowaimie się z  po
licją.

Mimo to silny oddział policji przybył na 
miejsce i usiłował rozprószyć olbrzymi tłuim 
robotników. Policja dokonała szarży, przy-
Ctzeim doszło do starcia. W czasie starcia dwaj 
policjanci odnieśli ramy. 

Rarnny został również dyreiktar Hofman. 
Aresztowano 14 osób. Wieczorem zajście zo
stało zlikwidowane.

P. Hoetch konferuje z  Poincarem
(‘Telegram, własny J l .  Kuryera Colziennegtf*j

Paryż, 12 lipca. (hl) Ambasador niemiecki * 
Paryżu v. Hoesch odbył dziś przd południem 
jednogodzinną konierencję z prezyentean mini. 
stiów Poincare, któremu złożył wjaśnienie w 
sprawie utworzenia nowego rządu niemieckiego.

Jak donoszą, przedmiotem konferacji był r6w. 
nież całokształt spraw  politycznya niemiecko, 
francuskich. Jak słychać, ambasaór v. Hoesch 
przedstaw ił Pom carem u stanowisko ządu niemie
ckiego w treści antyw ojennego pakt’ Kelloga.

Wybuch granatów ręcznych w Warszawie
P o ż a r  s k r z y n i o d  p o r z u c o n e j  z a p a łk i.  — R a n n i.

(Telefonem od naszego korespondenta).
Warszawa, 12 lipca. (Bs) W dniu dzisiej

szym w 18 p. p. w Skierniewicach nastąpił 
wybuch na placn ćwiczeń 500 granatów. W y
buch nastąpił na skutek rzucenia przez jed
nego z podoficerów pnłkn palącej się jeszcze 
zapałki pomiędzy skrzynie z granatami. Na
stąpił ogłuszający huk, poczem przybyli ofi
cerowie zobaczyli strzaskany wóz z granata
mi ręcznemi, obok zaś wozu leżących ciężko 
rannych kaprala Słupka, Palowańskiego, sze
regowca Tymoszczuka oraz dwa konie.

Wybuch ukrytej amunicji
podczas pożaru w pow. łuckim.

Łuck, 12 lipca. (y) Pomiędzy godziną 9 a 10 ra
no wybuchł we wsi Trosteńcu tejże gminy, powia
tu łuckiego, groźny pożar w gospodarstwie Sidora 
Gontara. W chwili, gdy ogień ogarnął dach palą

cego się domu, rozległa się straszna detonacja. 
Cały budynek został natychmiast rozrzucony po 
całej wsi. Po tej detonacji następowały mniejsze 
wybuchy, przypominające strzały karabinowe. — 
Rozrzucona po wsi paląca się strzecha, spowodo
wała dalsze pożary. Ogółem spaliło się 7 domów 
mieszkalnych i b stodół.

Ustalono, że pożar u Gontara powstał wskutek 
wyrzi cenią mzez domowników popiołu z żarzą
cym się węglem na podwórze, gdzie mieściła się 
słoma. Ogień wnet przerzucił się na dach domu 
krytego gontami. Na poddaszu diziwnym sposobem 
znalazły się przechowywane nahaje, a mianowicie 
parę granatów i kilka skrzyń naboi, które w cza
sie pożaru eksplodowały.

Ludność usłyszawszy detonacje, poczęła uciekać 
w popiochu poza obręb wsi. Nie było nawet mo
wy o ratunku. Ofiar w ludziach na szczęście nie 
było. Zarządzono energiczne dochodzenia, w celu 
wyjaśnienia, skąd naboje znalazły się aa podda
szu domu Gontara.

Nieme; budują samoloty bojowe.
Tajemnicze tło  berlińskiej afery szpiegow skiej. — Ludwig 
wydaw ał Sow ietom  konstrukcję sam olotów  bojowych... 

„z czasów  przedw ojennych".
(Telegram własny J l.  Kuryera Codziennego")

Berlin, 12 lipca. (hl) Śledztwo, prowadzone 
przez berlińską policję polityczną w sprawie 
szpiegostwa lotniczego, dokonanego przez u- 
rzędnika państwowych zakładów dla badania 
w  zakresie lotnictwa inż. Ludwiga, wykaza
ło niezbicie, że pozostawał on stale na usłu
gach berlińskiej ambasady sowieckiej.

W roku 1924 i 1925 pracował on w Rosji 
jako rzeczoznawca naukowy zakładów Jun- 
kersa w Moskwie, a następnie po powrocie do 
kraju, pracował w zakładach Junkersa w Des- 
sau, a następnie w zakładach Dom iera we 
Friedrichshafen stwierdzono, że w roku 1927 
Ludwig udał się do ambasady sowieckiej, 
gdzie zgłosił zamiar powrotnego wyjazdu do

Rosji.
Zaproponowano m a wtedy stanowisko pro

fesora na jednym z uniwersytetów rosyjskich 
i równocześnie zażądano od niego usług szpie
gowskich. Pośrednikiem między ambasadą i 
Ludwigiem był niejaki Sajbe, obecnie rów
nież aresztowany.

W ładze niemieckie okazują w tej sprawie 
wielkie zakłopotanie, ponieważ coraz bardziej 
zaczynają się wydawać tajemnice w zakresie 
lotnictwa. Dziś ogłoszono, że Ludwig oddał 
bolszewikom p l a n y  k o n s t r u k c j i  
samol ot ów b o j o w y c h ,  lecz że pla
ny te były z czasów jeszcze przedwojen
nych (?!).

Podział Jiosłsifl oo don tadiotzieloe tansltoa?
Posłowie chorwaccy żądają unii, personalnej miedzy Serbją a resztą S.H.S

(Telegram własny J l .  Kuryera Codziennego“)
Belgrad, 12 lipca. (U) „Praw da" donosi z 

Zagrzebia, że u Radicza cdbyło się posiedze
nie polityków chorwackich, na  którem posta
nowiono domagać się podziała Jngosławji na 
dwie samodzielne jednostki państwowe, któ
re byłyby połączone jedynie osobą króla. 

Jedno państwo stanow iłaby przedwojenna 
Serbja, drugie wszystkie kraje należące do b. 
monarchji austriacko-węgierskiej. 

Posłowie chorwackiej partji chłopskiej o- 
trzymali od kierownictwa partji polecenie pro 
wadzenia agitacji w kraju w tym duchu. Po-

Wiąźniow wolno odżywiać iztucznie.
(Telefonem od naszego korespndenta).

Warszawa, 12 lipca. (Bs) Sąd Nauyższy roz
strzygnął sprawę czy przymusowe szmzne odży
wianie więźniów, nie chcących przyjmować po
żywienia jest czynnością legalną.

Sprawa wynikła wskutek zajść w* więzienia 
„  Wilnie. Przebywający tam komuniści z okazji 
przyjazdu dio WUlnia delegata Angljii, uradzili de
monstrację głodową.

Zarząd więzienia zagroził głodującym^ że 
stosuje względem nich sztuczne odżywiałe. Wy- 
nikł bunt. Komuniści kiedy chciano idy zmusić 
do przyjęcia pokarmu, rzucili się na ozoiców 
więziennych, kalecząc ich toitkliiwie.

Po stłumieniu buntu komuitHtsitom wtoczono 
sprawę o stawianie oporu funkcionarjuszm wię
ziennym przez użycie gwałtu. Winnych kazano 
na karę więzienia od 6—4 lał.

Obrońcy oskarżonych złożyli skargę kaacyjną 
dowodząc, że a r e s z t a n c i  m e j ą p r a -  
w o  d o  z a d a n i a  s o b i e  ś m i e r c i  
g ł o d o w e j  (!), a przymusowe ieh ożywia
nie jest czynem bezprawnym (?), uipawniijącytn 
do stawiania oporu.

Sąd Najwyższy skargę tę jednak ddalł, wy
chodząc z założenia, że sztuczne odżwiania wię- 
źnów podczas głodówki w celu uratowaiia in ży. 
cia, jest czynem najzupełniej legalmyn i sanowi 

' ’ obowiązek władz więziennyh.

twierdzenia tych wiadomości na razie brak.

B. min. wojny Hadjic tworzy rząd S. H. S
Belgrad, 12 liipca. (U) Dziś o godz. 1‘30 p< 

południu dotychczasowy minister wojny jen. 
Hadjic otrzymał misję utworzenia rządu neutral
nego. Rząd ten miałby za zadanie przeprowadzić 
konieczne uspokojenie umysłów w kraju, poczem 
zarządzić nowe wybory.

Jen. Hadjic oświadczył dziennikarzom, że o- 
Łrzyimal polecanie utworzenia nządiu z pośród 
przedstawicieli wszystkich części kraju, o chara
kterze tego nządiu nie może dać jednak żadnych 
wyjaśnień.

Tworzenie gabinetu potrwa pnanydiogwdotaie je
szcze kiLka dni.

W sierpnia zostanie podpisany pakt Keiloga
(Własny radjotelegram J l  Kuryera Codz.“).

Polsho efospefiycfa nmskowa 
wraca z Peru.

(Telefonem od naszego korespondenta).
Warszawa, 12 lipca. (Bs) Z Peru wyrusźyła do 

Polski w drodze powrotnej ekspedycja naukowa, 
która bawiła tam dla zebrania materiałów auto
wych.

  o-------

Londyn, 12 lipca. (Ch). Z Waszyngtonu dono
szą, że departament siao-u otrzymał odpowiedź nie 
miecką na propozycję sekretarza stanu Kelloga w
sprawie zawarcia patiu  przeciw wojnie. W urzę
dowych kolach waszyngtońskich sądzą, że odpo
wiedzi trzynastu innych państw nadejdą wkrótce 
i wyrażają nadzieję, że podpisanie paktu nastąpi 
w Waszyngtonie z początkiem sierpnia. Nadejścia 
odpowiedzi framcoslkiej spodziewają się w piątek 
lub sobotę. Opóźnienie odpowiedzi angielskiej na
stąpiło z powodu zajęcia stanowiska przez domin ja 
i Indie, które, jak słychać, postanowiły wysłać, 
swoje odpowiedzi równocześnie z notą angielską.

Prasa francuska o odpowiedzi Brianda 
na notą Kelloga.

(Telegram własny J l. Kuryera Codziennego")
♦ PirTf’ 12 H5?3" ^  Odpowiedź Brianda na no-
■1 wczoraj została zatwierdzona
przez radę ministrów, jest, według doniesień pra
sy dokumentem, objętości cztery do pięć stron pi
sma maszynowego.

Według wyrażenia agencji Havasa, nota ta jest 
końcowym punktem francuskich pertraktacyi w
sprawie paktu o nieagresji.

„Petit Parisien" oświadcza, że ponieważ na kon- 
feienê ach prawników ni© można było porozumieć 
się co do tego, aby państwa europejskie swoje za
strzeżenia dołączyły we wspólnym anneksie do
paktu antywojennego, państwa te zakomunikują 
swoje zastrzeżenia oddzielnie, jednak odpowiedzi 
Francji, Belgii, Polski i Czechosłowacji będą utrzy 
mane w tonie zupełnie równoległym.

Pertinas przypuszcza w „Echo de Paris", że 
Kellog w odpowiedzi francuskiej będzie mógł wy
czytać, że Francja jest gotowa zrealizować pakt 
antywojenny, musi jednak zdawać sobie sprawę 
z praktycznych skutków takiej kombinacji, że 
Warszawa może podnieść pewne zastrzeżenia lub 
że zajść może fakt przyłączenia Austrji do Nie
miec.

W tym wyapdlku Kellog, w razie gdyby Francja 
chciała interweniować, narzuci niewątpliwie swój 
glos jako rozjemca i wówczas resztki t- zw pa' 
któw bezpieczeństwa Francji zostaną

Braterska współpraca
młeazp M w a  a Pdskg.

O d sło n ic ie  pomniHa żołnierzy poiskih na M e
' Telegram własny Jl. Kuryera Coziennego"J

Dynahnrg, 12 lipca. (Hr) Podoza odsłonięcia 
pomnika żołnierzy polskich w Krosłoiu, łotewski 
minister wojny Kałnin wygłosił przeówienie, w 
którem oświadczył, że Łotwa odzyskae niepodle
głości zawdzięcza pomocy PoiskL

Wielki wódz, Marszałek Piłsudski »słał nam 
w roku 1920 wojska swoje na oswoldzenie Ło
twy i tu wśród mrozów i śniegów żnierze pol
scy walczyli za wolność obu naiodówwalczyli w 
imię nowej idei i dawnych tradycyj.łtóre skło
niły Polskę, że żołnierze jej walczyliiietylko w 
obronie uciśnionych narodów europskich, lecz 
także za oceanem w Ameryce. Łotwa klada. diziś 
hołd poświęceniu Polaków, walczącymw obronie 
niepodległości Łotwy.

Poseł polski na sejm łotewski Wilizewski w 
odpowiedzi ministrowi oświadczył, że aiał wojsk 
polskich w oswobodzeniu Łotwy nada Polakom 
równe prawo z większością łotewską, rew prze
lana będzie źródłem wzajemnego zrounienia i 
braterskiej współpracy między narodampolskim i 
łotewskim.

K o n s u la t  s o w ie c k i  w  (dyni.
(Telefonem  od naszego korpsrionrnta).

Warszawa, 12 lipca. Rząd Z. S. S. ł. posta
nowi! otworzyć w Gdyni konsulat. Łzy kon
sulacie czynną ma być ekspozytura hn&towa 
przedstawicielstwa rządu sowieckie g

Rokowania przemysłowców tózkich 
z sowietami trwają.

Łódź, 12 lipca. (W ). Rokowania międy przed
stawicielami przemysłowców łódzkich i rzedista- 
wicielami sowietów w sprawie zawsrcia ziacizaiej- 
szej tranzakcji, trwają w dalszym oiągu. Główną 
trudność polega na kwestji kredytiwej. Jolseewi- 
cy bowiem żądają 12-mies. kredyu wełsJowego, 
gwarantowane przez rząd, przemylowcy łódizcy 
jednak, którym potrzebny jest kaitał obrotowy, 
nie mogą się zgodzić na dłuższy srmin i żąda
ją wystawienia weksli 3 i 5-miesięznych, wzglę- 
dinie domagają się pozwolenia do '.ygkontowania
1-.-miesięcznych weksli po uplywi trzech mie
sięcy. Rokowania trwają w daisizyi ciągu.

Sziiftąff! scfiroMcMa \ Polsce.
(Telefonem  od naszego korespndenta).

Wilno, 12 lipca. (Hr) Wczorajszej iocy w rejo
nie Krójgiejewo przekroczyło grani, polsko-so
wiecką dwóch oficerów b. armji Wmgla, ściga
nych przez bolszewików w związku zamachem 
bombowym na G. P. U. w Moskwie Jeden ze 
ubiegłych oficerów, Tarniejew jest byka adjutan- 
tem gen- Wrangla.

Skazanie komuników.
(Telefonem od naszego koresnodenta).

Warszawa, 12 lipca. (Bs) Komunii, w Mławie, 
śledzącą ich polią, urządzili 

zebranie w mieszkaniu narzeczonej jcnego z ko
munistów z okazji ich zaręczyn. KieAzebralo się 
około 70 osób, wygłoszono przemówieia, kończą- 
ce okrzykami na cześć rewolucji.

Nagje wkroczyła policja i aresztował kilku wy
bitniejszych działaczy. Przeprowadizoo rewizję^ 
która dopro wadziła do wykrycia wielkie ilości dru
ków komunistycznych. Z pośród aretowanych 
sąd apelacyjny w Warszawie skazał :ka Bajło- 
W1f2a na dwa lała więzienia, Icka Lajałka na 
Półtora roku, Szlamę Seimanna i TibęlŁma na 
rok więzienia.

T r o c k i  z a c h o r o w a ł  c ą ik o .
(Telegram własny Jl. Kuryera Codzemego")

Moskwa, 12 lipca. (Hr) Nadeszła tu uacbmość 
ze l-rocki, przebywający na zesłaniu cię ko zanie
mógł nie mogąc znieść klimatu. Starza córka 
suchot*00 Zmaiła przed kUk-u dniami na alaująoą



ta*.

Urodziny najbogatszego człowieka.

„ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY" — Nr. 193. Sobota 14 lipca 1928 r. 11

Grapa Halmgrema na pokładzie „KrassinaM
IH ia lm grem  o d  m ie s ią ca  a le  żyje. — P r z y m u s o w e  lą d o w a n ie

Y uchnow skleg© .
(Telegram, własny „11. Kuryera Codziennego“)

Moskwa, 12 lipca. (hl) Według telegramu 
iskrowego, który nadszedł tutaj z pokładu Ja-

AmerykaAski mlljarder, John Rockefeller, który 
onegdaj obchodził 89 rocznicę swych urodzin.

P. Nowaczgftski znown zm ien ił 
p rzeko n an ia .

(Telefonem od naszego korespondenta).
Warszawa, 12 lipca. Współpracownik „Gaze

ty Warszawskiej", a dawny lewicowiec p. A. 
Neuwert-Nowaczyński, przestał od dłuższego 
czasu pisywać w „Gazecie Warszawskiej". 
Przypuszczano, że bawi na urlopie. Tymcza
sem okazuje się. że na zamówienie ministra 
Kwiatkowskiego, ministra rządu tak zwalcza
nego przez p. Nowaczyńskiego, pisze on książ
kę o Gdyni. „Robotnik" nadmienia w związ
ku z tem, że między zamówieniem książki o 
Gdyni, a zaprzestaniem pisania artykułów 
przeciw rządowi, istnieje pewien związek i że 
p. Neuwert-Nowaczyński zmienił swój kieru
nek polityczny.

•------- 0—

Na razie niema podstaw do obalenia 
wyroku w sprawie Jakubowskiego?
Berlin, 12 lipca. (PAD-  B. minister dr. Bewn- 

ger, który na zaproszenie rządu Meklemburg-Stre-
litz, praeprawadizal badania nad aktami w sprawie 
Jakubowskiego, wydał obecnie orzeczenie. W o-
TEOozendfu tem dr. Busnger stwierdza, że naraizie 
nie ma podstaw do obalenia wyroku sądu przy
sięgłych, jednakże dla wyjaśnienia k.westji współ
udziału innych osób w zbrodni zamordowania ma
łoletniego Edwarda, Nogemsa, wskazaniem jest 
wszczęcie śledztwa sądowego. Do pnzeprowadlzenia 
tego śledztwa wydelegowany ma być wyższy u- 
izędnik berlińskiej policji kryminalnej.

Rozprawa Nowaka
zb liża  s ią  ku końcow i.

Lwów, 12 lipca-. (C) W dnim wczorajszym feom- 
tymiuowainio przesłuchiwanie świadków w proce
sie Nowaka. Zeznania te wypadły częściowo 
obcaążająco, częścawo odciążająco dla oskarżone
go. W szczególności św. mjr. Szostakiewicz, lę
kam weter. garnizonowej komisji mięsnej wyklu
cza wypadek zapomnienia w jatce Nowaka pie
czątki wojskowej. Dostarczane pmzez oskarżone
go mięso, jak® niezdatne, świadek bardzo często 
odrzucał. Zdarzało się nieraz, że nie przyjmował
2—3 razy w jednym i tym samym dniu zaofia
rowanej „dostawy*. 0  fałszywej pieczątce nie sły
szał. Raz tylko zauważył, na chudej sztuce mię
sa, podanej do badania prze® Nowaka, odbitkę 
pieczątki, podobnej do wojskowej. Nowak tłuma
czy to tem, że widocznie w magazynie musiała 
leżeć owa sztuka na już opieczętowanej.

Następny śiwiadek ppułk. Z ulani, dowódca 5 
Hyw. 19 pp. bezipośredmio po zinamem zajściu 
b końską kiełbasą nic nie wie, gdyż w międzycza
sie był na ćwiczeniach. Gdy się o niem diowae- 
ńaiał, zarządził bezzwłocznie odidiainde kiełbasy do 
analizy weterynaryjnej. Wynik był pozytywny, 
Ł zm. znaleziono w niej mięso końskie. Nowak 
skarżył się świadkowi, że nigdy u niego koniny 
nie używano,, a wynik ekspertyzy przypisywał 

zakusom dra Hijołskłeg®, który podobno na nie
go leci". Od kwatermistem, ani oficera żywno
ściowego nigdy zażaleń na Nowaka nie słyszał. 
Gdy po wispommiamena zajściu z kiełbasą końską 
stała się aktualną kiwestja zerwania z oskarżo
nym urnowy, miarodajna 'rr tej dziedzinie oficero
wie gospodarczy sprzeciwiła się tomu, twierdząc, 
że Nowak dostarcza dobrego mięsa po konkuren
cyjnej cenie. Świadek dalej _ zeznaje, że z kieiba- 
sy tej, żaden z żołnierzy nie zachorował.

Następny św. kpt. Łopatkiew icz obecnie w Ka- 
toiwicaicih w swoim ozaisie zasitępoa
prziewodmiozącego gospodarczej kofflMeffi we wo- 
wie, neznaije również odciążające. Tak samo ze
znaje odcśążająoo b. komendant miasta płk.

Św. Papinka, b. czeladnik masarski u Nowaka 
potwierdza punkt oskarżenia, że dla wojska 
raibiano w masami N o w a k a  wędliny z lichszego 
materiału, jednak nie używano koniny.

Następny św. b. komendant policja we Lwowie, 
erner. imsp. Lutomski zastał wezwany w chara
kterze świadka w związku z onegdajszwn zeana- 
mieim wywiadowcy policja 
Świadek ten staje w obronie Nowaka l 
że Nowak nie dopuścił się swaltu P l̂icznego 
a wywiadowca policyjny zachował się rzekomo 
■wobec Nowaka nietaktownie i dlatego z jego do- 
Biesienia o gwałt publiczny nie zrobiono uzyftu. 
W ą  przypisuje wywiadowcy PtawcBafannfae- 
cni krewki temperament i porywczość.

Świadek Ludwik Babaczek, rzeżn*  koński za
przecza by znał Nowaka, jakoteż by oskarżony 
hib ktokolwiek z iego ołoczema 
końską lub takie mięso. Tak samo me kupował 
u niiego tych „specjałów" nikt z 19 PfP-

macza lodów „Krassina", dziś o godzinie 6 40 
rano udało się „Krassinowi" uratować grupę 
Malmgreena, Podczas gdy Malmgreea od prze
szło miesiąca już nie żyje, towarzysze jego 
Marjano i Zuppi są przy życiu. Zuppi jest zu
pełnie zdrów, Marjano ma odmrożoną nogę

Uratowani czują się dobrze, jakkolwiek 
przez ostatnie 13 dni byli prawie bez poży
wienia.

„Krassin" zmierza obecnie w kierunku 
miejsca, na którym lotnik Tuchnowski zmu
szony został do przymusowego lądowania. 
Odległość między samolotem Tuchnowslciego 
i „Krassina" wynosi 60 mil. Tuchnowski i je
go trzej towarzysze posiadają zapasy żywno
ści na 14 dni.

S z w e c ja  o p łaku je  ia lm g r e m a
(W łasny radjołelegram „II. Kuryera Codz").

Sztokholm, 12 lipca. (CK). Tragiczna śmierć 
Malmgrena wywołała w Szwecji powszechną ża
łobę. Wszystkie warstwy społeczeństwa dały wy

raz swego holu. Malmigrem mimo młodego wieku, 
był już docentem uniwersytetu w Upsali i cieszył
się ogromną popularnością. Meteorologia poniosła 
wskutek jego śmierci niepowetowaną stratę. Małm- 
grern urodził się w roku 1895 ..Daghigt Alłenhajn- 
da“ pistze: „Cały świat kulturalny odczuwa okru
cieństwo tej żałobnej wieści. Malmgrem był uczo
nym, który odiznaczal się wysokiemi osobistemi 
przymiotami i działalnością śmiałego badacza. Je
go życie będzie wiecznie błyszczało w pamięci ca
łego narodu".

T a c h a o w s b i  p r o s i ,  b y  n a jp ie r w  r a to w a ć  

g r u p ę  N o b lie n o .
(Telegram własny „II. Kuryera Codziennego"}

Moskwa, 12 lipca. (hl) Lotnik Tuchnowski 
zwróci! się radiotelegraficznie do komendanta o- 
krętu „Krassin" z prośbą, aby najpierw ratować 
nie jego, lecz grapę Nobilego, której położenie jest 
o wiele niebezpieczniejsze.

Tuchnowski donosi, że on i jego towarzysze po
siadają dostateczne zapasy żywności, a do tego u- 
dało się im ubić niedźwiedzia. Stosownie do tego 
życzenia, „Krassin" skierował się w kierunku gru
py Yigłierego.

 r>-------

Kanclerz Selpel asfępnfe?
(Telegram własny „II. Kuryera Codziennego")

Wiedeń, 12 lipca. (U). Jakkolwiek na wczoraj- 
szem posiedzeniu komisji głównej parlamentu au- 
strjackiego stronnictwa koalicji mieszczańskiej 
przyjęły uchwalę, zatwierdzającą postępowanie 
kanclerza dr Seipla wobec Włoch, to jednak nie
spodziewanie w kolach politycznych rozeszły się 
dziś pogłoski, na razie niesprawdzone, że kanclerz 
nosi się z zamiarem ustąpienia ze swego stano
wiska.

 0—
Kandydat farmerów na prezydenta 

Stanów Zjednoczonych.
Chicago, 12 lipca. (PAT). Stronnictwo pracy 

farmerów wyznaczyło senatora Georga Winorrisa, 
liberalnego republilkaiiuara kandydatem stronnictwa 
na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych.

 0 -------------

Dwie uroczystości.
(Telegram własny „II Kuryera Codziennego")

Mediolan, 12 lipca. (U). Dziś w obecności króla 
odbyło się z wiekiem! uroczystościami poświęcenie 
pomnika poległych w Bożen. Wszystkie ulice by
ły obstawione wojskiem. Wydano nadzwyczajne 
zarządzenie bezpieczeństwa. Mowę wygłosił mini
ster Giurati, który mówił na temat nienaruszalno
ści granic Wioch i wkoóou weewał słuchacz ów do 
przysięgi pójścia tam, gdzie rozkaże król.

Dziś wieczór, jak gdyby praecawdemonsteucja od
była się na szczycie Isel kolo Insbrwka uroczystość 
ku czci Andrzeja Hoiera. Związki ty no.lczyk ów ze
brane pod pomnikiem bohatera narodowego skła
dały przysięgę wierności dla braci z południowego 
Tyrolu.

Rozłam i Krwawe Miki ktnltattfe.
(Telegram własny „II. Kuryera Codziennego“)

Belgrad, 12 lipca. (U). „Prawda" donosi w spe
cjalnej korespondencji z Sofji, że pomiędzy różne- 
mi grapami macedońskiego komitetu rewolucyjne
go, oraz między grapami komitadżi, doszło do 
krwawych bójek. Po zamordowaniu Protogeirowa, 
jego zwolennicy z popem Christowem na czele, 
utwanzyli nowy komitet rewolucyjny, podczas, gdy 
Iwan Micbajłow i gen. Wlkow, założyli własny 
komitet wrogi poprzedniemu. W nocy na cizaiwrtek 
między członkami obu komitetów doszło do krwa
wego starcia, przyczem wielu osób zostało ran
nych. Policja dokonała licznych aresztowań.

Jak donosi dizieomiik dalej, Miohajłow i jego ko
mitet doznaje podobno poparcia ze strony rządu 
bułgarskiego. Również w miejscowości Petnic w 
bułgarskiej Macedomji doszło do walk ulicznych 
między obu partiami, rezultatem których było 6 
zabitych i 20 rannych. Między imnemi zostało 
zranionych wielu spokojnych przechodniów.

K aw u la  R o le jw lo d  st. pollen.
St. Polten, 12 lipca. Wczoraj woźnica Jan 

Hartenberg usiłował wraz z  pasażerką przeje
chać wozem przez tory kolejowe pod Spratzem. 
Nagle w tejże chwili nadjechał pociąg osohowy 
z Wiednia i z całą siłą rozpędu uderzył w wóz 
Hartenberga, którego dosłownie zgilotynował, 
jaikoteż obydwa konie. Nastąpiło również wy
kolejenie jednej z lokomotyw, ciągnących po
ciąg, przyczem kilku podróżnych doznało lek
kich obrażeń.

Anfobns wjechał no pociąg.
(Telegram własny „U. Kuryera Codziennego“)

Berlin, 12 lipca. (Hl). Z Nordhausen w górach 
Harcu w środkowych Niemczech donosizą o stra
sznej katastrofie, jaka się wydarzyła dziś popołu
dniu na szosie prowadzącej do miejscowości ką
pielowej Bad-Sachsa. W miejscu tem szosa krzy
żuje się z torem kolejowym, przyozem nie jest ni- 
czem zabezpieczona. Autobus z 32 pasażerami 
wjechał na pociąg osobowy, druzgocąc się zupeł
nie. Lokomotywa pociągu wykoleiła się wraz z 
personalem. Ośmiu pasażerów autobusu poniosło 
śmierć na miejscu, szofer zmarł w drodze do szpi
tala. Dwadzieścia osiem osób z pośród pasażerów 
antóbusa i obsługi lokomotywy odniosło eiężlrie 
rany.

Na kilka sekund przed katastrofą przejechał 
przez tor autobus napełniony dziećmi, powracaiją- 
oemi z wycieczki. Autobus ten w ostatniej chwili 
zdołał jeszcze szczęśliwie uniknąć zderzenia, na
tomiast jadący za nim dragi autobus, zastał po
chwycony przeiz pouiąg.

Kronika tolograficzna.

H e i n t o w i m  g a c n R B « & e l
pornograficznemi fotografiami.

Z Torunia donosi (£,): Jak donosiliśmy, policja 
toruńska aresztowała we wsi Przepeikowo, pow. 
Sempołno niejakiego Teodora Jecha, międzynaro
dowego herszta centralnej organizacji, zajmującej 
się rozszerzaniem lotogralij pornograficznych, któ
rego policja wszystkich krajów europejskich śle
dziła. Śledztwo wykazało, że drukarnia tych fo
tografii znajdowała się w Berlinie, skąd drogą przez 
Paryż dochodziły one do zapadłej wsi pomorskiej, 
rozchodząc się stąd na całą Polskę. O rentowności 
tego „interesu" świadczy fakt, że władze policyj
ne w ciągu 3-ch dni, w których Jech przebywa 
w więzieniu, otrzymały przeszło 100 przesyłek po
cztowych. skierowanych pod jego adresem, a o- 
piewających na kilka tysięcy złotych.

Śledztwo stwierdziło, że pogłoski, jakoby Jech 
zajmował się handlem żywym towarem nie są 
zgodne z rzeczywistością. Jech lokował swoje ka
pitały w bankach zagranicznych, a mianowicie w 
jednym z banków niemieckich ma on na swoim 
koncie 20.000 mk. niem.

Ausfcnalji. Przedwczoraj wieczór o godiz. 8 powró
ciwszy z wycieczki, udała się na spoczynek. O g. 
10 służba usłyszała huk strzału. Po wejściu do jej 
mieszkania, znaleziono Gennę Golder nieżywą z 
rewolwerem w ręku.

(Hl) REY JE. Morderca kobiet z Mairsylji, który 
Od kilku dni urządzał głodówkę, zdecydował się 
wreśEcie przyjąć pokarm, aby uniknąć przykrości 
z powodu przymusowego odżywiania. Wypija on 
dziennie pół litra mleka. Prócz tego dal się wre
szcie nakłonić do przyjęcia obrońcy. Od tego czasu 
w usposobieniu zbrodniarza nastąpiło widoczne u- 
spokojenie.

(PAT) POŻAR. Wczoraj we wsi Waksmund 
pod Nowym Targiem, pożar zniszcył doszczętnie 
8 zabudowań gospodarczych i 7 domów mieszkal
nych. Spaliło się w czasie pożaru kilka sztuk by
dła. Przyczyny pożaru nie ustalono jeszcze. Stra
ty dochodzą do 250.00 zł.

(Hl) ZAWALIŁO SIĘ SKLEPIENIE KINOTEA
TRU, GRZEBIĄC ROBOTNIKÓW. W miasteczku 
Gueo w prowincji piemonokiej, zawaliło się wczo
raj sklepienie budującego się kinoteatru „Itałja", 
w chwili, gdy przy budowie znajdowało się około 
50 robotników. Wielu z nich zdołało się jeszcze 
wczas uratować, kilkunastu zostało zasypanych 
rumowiskiem. Ilość ofiar nie została dotychczas 
ustalona, ponieważ miejsce katastrofy przedsta
wia jedną kupę gruzów, z pod których wydoby
wają się rozpaczliwe wołania o pomoc zasypa
nych ofiar. Straż pożarna, oddziały wojskowe i po
licja prowadzą gorączkowe prace nad usuwaniem 
gruzów. Na miejscu katastrofy rozgrywają się 
straszliwe sceny, ponieważ rodziny zasypanych o- 
błęgają miejsce wypadku. Dotąd wydobyto 3 tru
py, z 6 ciężko rannych jedna osoba zmarła w 
szpitalu. Królowa Helena, która w okolicy tej znaj
duje się na letnisku, odwiedziła rannych, pocie
szając nodizny ofiar. Architekt oraz przedsiębiorca 
zostali aresztowani.

(U) EKSPLOZJA NA ÓWICZENIACH ARTYLE
RYJSKICH NA WĘGRZECH. W miejscowości Hał- 
moskjór na Węgrzech, wydarzyła się wczoraj w 
czasie ćwiczeń artyleryjskich straszna eksplozja. 
Generał v. Gsórgey odniósł tak ciężką ranę w gło
wę, że wkrótce potem zmarł. Marszalek polny Otto 
v. Fejencsdk i jeden kapitan zostali ciężko ranni, 
ponadti wielu oficerów i kanonierów odniosło lek
kie rany.

(P A D  URLOP MIN. MIEDZIŃSKIEGO. Mini 
stej: poczt i telegrafów p. Bogusław Miedzińsiki, 
rozpoczyna urlop wypoczynkowy z dn. 13 b. m. 
P. ministra zastępować będizie w czasie nieobecno
ści Henryk Heitoiam, dyrektor departamentu pocz
towego.

(Bs) P. KAECKENBECK U P. WYSOCKIEGO.
Wiceminister spraw zagranicznych p. Wysocki 
przyjął w dniu 12 bm. przewodniczącego trybuna
łu rozjemczego na Górnym Śląsku p. Kaecken- 
becka i posła belgijskiego w Warszawie de 
L‘Escaille.

(Wrz) MIANOWANIA W SĄDOWNICTWIE.
Dowiaduję się, że na stanowiska sędziów apela
cyjnych w Krakowie zostali powołani radcowie 
ministerialni Stefan Cypiński i Franciszek Dwo- 
rzak.

(Wrz) P- BAŁDYGA W WARSZAWIE. Bawi w 
Warszawie prezes Stowarzyszenia Weteranów Ar
mji Polskiej w Ameryce p. Baldyga. W dniach 
najbliższych złoży on na grobie Nieznanego Żoł
nierza wieniec od towarzyszy broni.

(P. Z. T.) POGODA W ZAKOPANEM. Wczoraj: 
Dość pogodnie, ciepło, w Zakopanem w cieniu 22 
stopni, na Hali Gąsienicowej 17 stopni, w Mor- 
skiem Oku 19 stopni. Prognoza na dziś: Zachmu
rzenie mniejsze, pogodnie, ciepło, cisza.

(Bs) MUZEUM ŁOWIECKIE. Pierwszy polski 
Instytut łowiecki przystępuje do zorganizowania 
ogólno-krajowego muzeum łowieckiego, gdzie będą 
zgromadzone okazy fauny polskiej. Ma być też u- 
rządzony specjalny dział, ilustrujący historyczny 
rozwój broni myśliwskiej w Polsce.

(Bs) ZAPISY DO OBOZÓW P. W. Główna ko
misja do spraw akademickich obozów letnich przy
sposobienia wojskowego za naszem pośrednictwem 
ogłasza, że jeszcze tylko w ciągu kilku doi przyj
mować będzie zapisy do oboizów. Zapisy przyj
muje się w państwowym Urzędzie wychowania fi
zycznego, Plac Saski, sztab generalny- nokói 149.

(P A T ) NOWY REKORD ŚWIATOWY KONOPAC- 
K IE J  W RZUCIE DYSKIEM OBURĄCZ. W doda 
13 b .m. Konopacka usiłowała na zawodach w War- 
saaiwie pobić własny rekord światowy w raucie dy
skiem oburącz. Próba dała wynik pomyślny. Kono
packa uzyskała w raucie prawą ręlką 37.67 m., w ran 
d e  lewą ręką 27.71 m„ co razem daje 65.38 m. Dla 
porównania przypominamy, że dotychczas rekord 
światowy, należący również do p. Konopackie;}, wy
nosił (64.60 m.), (39.18 prawą, 25.42 lewą ręką).

(P A T ) NOWAK OSIĄGA REKORD POLSKI W 
SKOKU W DAL. We czwartek odbyły się w  Króle
wskiej Hueie zawody skoczków Nowaka, Sikorskie
go, Nowo&ietokiego i Nalepy (mistrz arm ji). W wy
niku zawodów Nowak osiąga doskonały wynik 7.05 
m., b ijąc tem sameim dotychczasowy swój rekord 
polski 6.96 m. i uzyskując minimum olimpijskie. Na- 
lejfa 6.86, a Sikorski trzecie miejsce.

(C) MORDERSTWO I  SAMOBÓJSTWO Z ZA W IE- 
DZIONEJ MIŁOŚCI. W Żabnie zdarzył się tragiczny 
wypadek m orderstwa i samobójstwa. Mianowicie 
Mieczysław Jaśkowski zastrzelił Marję Sagan, ró
wnież z Żabna, a następnie skierował lufę rewolwe
ru  do swej skroni i padł trupem  na miejscu. Przy
czyną zawiedziona miłość.

(A g) ZAGADKOWA ŚMIERĆ. W Ludwikowie pow. 
Żrui.n nauczyciel Grauiow wybrał się dinia 2 bm. na 
oddalone o 1 kłm. od wsi jezioro celem powiosło- 
wamia. Od tego czasu słuch o zanim zaginął Do
piero wczoraj woda wyrzuciła na powierzchnię je
ziora jego ziwtoki. Ponieważ nie znaleziono przy nim 
pieniędzy, jakie zabrał z sobą, zachodzi podejrze
nie, że popełniono na nim morderstwo. Policja 
wszczęła w tej sprawie energiczne dochodzenia 

(Hl) SAMOBÓJSTWO GWIAZDY KABARETO- 
WEJ, Znana francuska gwiazda kabaretowa Gem- 
ny Golder, popełniła wczorajszej nocy samobój
stwo, prawdopodobnie pod wpływem rozstroju ner
wowego. Desperatika liczyła lat 32 i pochodziła z

P o zamknięcia Kroniki.
Z pobytu premiera Bartla w Krakowie.

W Bzasie swego pobytu w Krakowie p. premjera, 
Bartla, zwiedził budujący się oddział urologiczny 
szpitala św. Łazarza, oraz nową drogę do Ojcowa 
i Pieskowej skały, która jest jnż prawie ukończo
na. Nowo wybudowana droga zrobiła na p. pre
mierze jak najlepsze wrażenie, droga ta nietylko 
otwiera Krakowowi dostęp do Ojóbwa i Pieskowej 
skały, ale zarazem staje się nową arterją komuni
kacyjną, łączącą trzy województwa Krakowskie, 
Kieleckie i Śląskie. To też p. premier wyraził u- 
znamie dyrekcji robót publicznych z powodu tej 
budowy. Wieczorem odjechał p. premjer do Lwo
wa, skąd w sobotę wraca do Warszawy. W wy
cieczce do Ojcowa wzięli również udział członka, 
wie komitetu edbndowy Waweln z przewodniczą
cym p. ministrem Jędrzejem Moraczewskim na 
czele.

PUŁK. SŁAWEK W KRAKOWIE. Wczoraj przy
był do Krakowa pułk. Walery Sławek, prezes 
klubu B. B. W. R., który weźmie udział w zebra
niu grapy regionalnej krakowskiej B. B. W. R. w 
piątek, din. 13 b. m.

PRACE PRZY BUDOWIE IV . MOSTU. Rozpocsęz 
ta  praed dwoma laty budowa IV. mostu na Wiśle, 
między „starym  mostem" ,a dębnickim, postępuje 
ostatni eani czasy szybko naprzód. Po wykończeniu 
ścian macierzystych zbudowanych z  wielkich oioos- 
wyeh głazów, które utrzym ywać będą pierwsze naj
cięższe spraęsła mostu, przystąpiono do wznoszenia 
dwu głównych filarów. Obecnie wystające jnż 3 me
try  i:ad poziom W isły filary , dają publiczności kra
kowskiej i podgórkiej nadzieję, rychłego i n ie skrę
powanego 5-cio groszowym haraczem, używania IV. 
mostu na Wliśle. Robotnicy pracujący przy budowie, 
nad którą czuwa Budownictwo miejskie ,aą to spe- 
cjaliiśoi w tej gałęzi. Niestety, prace ich u trudnia 
brak większej Ilości pomp odciągających wodę z o- 
oemhrowauyeh maskami Żelaznem! filarów. W naj
bliższych jednak diniacb pompy takie, jakoteż 1 
pierwsze części szkieletu mostowego zostaną spro
wadzone na lewy brzeg Wisły, tak, że praca inten
sywna nie znajdzie już żadnego oporu.

POGRZEB Ś. P. MICHAŁA DZIEWICKIEGO. W 
dniu wczorajszym odbył się pogrzeb ś. p. Michała 
Dziewickiego .lektora języka angielskiego na Uni
wersytecie Jagiellońskim. Po odprawieniu modłów 
w kaplicy omemłamej .ruszył kondukt pogrzebowy, 
prowadzony przez ks. M. Kuznowicza i liczne du
chowieństwo na miejsce, gdzie złożono szczątki 
zmarłego ś. p. prof. M. Dziewickiego. W sm utnym  
obrzędzie reprezentował Uniw. JagielL  rek tor Łoś i  
profesorowie: Brzeziński, Zakrzewski i Estreicher, 
a Akademję Umiejętności dyr. Bibljoteki dr. Wło
dzimierz Baran. Przed trum ną szły delegacje ze sztan
darami Związku Młodz. Ręk. i pnzem.

POKĄTNE WYSTAWY BELG IJSK IE. Izba han 
dlowa i przemysłowa w Krakowie zawiadam ia prze
mysłowców okręgu, że organizowane w Belgji bez 
udziału tam t. sfer odpowiedzialnych t. zw. W ysta
wy międzynarodowe kom fortu mieszkaniowego 1 t, 
P-. są pryw atną imprezą .obliczoną jedynie na zysk 
ze sprzedaży dyplomów 1 odznaczeń. K onsnlaty Pol
skie w  ̂ Brukseli i Anłiwerpji otrzym ały polecenie 
nielegalizowania dyplomów odnośnych wystaw.

MIĘDZYNARODOWY TARG W ZAGRZEBIU od
będzie się w czasie od 25 sierpnia do 3 września br. 
Podczas targ u  odbędzie eię wystawa robót ludo- 
wych (Stroje, h a fty , koronki, wyroby artystyczne 
i t. d.). W ystaw a bydła rasowego oraz dzień koo
peratyw, połączony % próbami maszyn rolniczych. 
Zdautem koinsulatn generalnego w Zagrzebiu pożą
danym byłby udział w T argach Zagraebskieh firm  
polskich, zwłaszcza narzędzi rolniczych, które pod
czas prób wykazać mogą doskonale swą jakość. Bliż
sze warunki otrzym ać mogą zainteresowane firm y w 
biurze Izby handlowej i przemysłowej (Długa 1).

KOMITET ODNOWIENIA KOŚCIOŁA NA SKAŁ
CE uprasza życzliwych o podpisy wanie na pergam i
nie pamiątkowym, który będziie włożony do gałki 
kościelnej. Uskutecznić to można u furty  klasztor
nej.

PRZEGLĄD KONI. W dniach od 14 b m. aż do
6 sierpnia odbędzie się na targowicy końskiej na. 
Zabłociu (Dz. XX II.) przegląd koni uroda, w roku 
1924 1 starszych, którym  zostaną wydane „dowody 
tożsamości". Przegląd o d b y w a ć  «ie będzie eodzien- 
nie o godz. 8 rano. Właściciele kom obowiązani są 
przynieść ze sobą dowody tożsamości koni, wydane 
im perzy po^rzodiiiim praegrfyciizie.
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K a a g l e g  y a d t g c w y .

Program stacol radjcionianoch:
na sobotą, dnia 14 lipca 1928 r.

K raków  (566) Godz. 12—13: Koncert płyt gram.; 
godz. 13—13.10: Transm. sygnału czasu, hejnału z 
wieży M arjaekiej, kom. lotn. meteor.; godz. 15—15.20: 
T ransm . kom. meteor.- i gospod.; godz. 17.25—17.50*. 
Odczyt „Przegląd polityki zagranicznej ubiegłego 
tygodnia", wygł. dr. J . Reguła; codz. 18—19: A.udy_ 
c ja  dla dzieci: program składany: komedyjka, bajki, 
wierszyki, piosenki, muzyka w wyk. art. Teatru 
Miejsk.; godz. 19—19.20: Rozmaitości; godz. 19.30— 
19.50: Transm. kom. roln.; godz. 19.50—20.15: Transm. 
z Warszawy; godz. 20.15: Transm. z Warszawy; godz. 
22.30—23.30: Transm. muzyki tanecznej.

W arszawa (1111) Godz. 12—13: Muzyka z płyt gram.; 
godz. 13—13.10: Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjac- 
kiej w Krakowie, kom. lotn.-meteor.; godz. 15—15.20: 
Kom.: meteor., gosp., nadprogram; godz. 15.20—17: 
Przerwa; godz. 17—17,25: Odczyt „Francja  a wojna 
światowa", wygł. dr. Michał Sokolnicki; godz. 17.25 
do 17.50: Odczyt „Schorzenia niemowląt w porze le
tn ie j"  — wygł. dr. Hirschfeldowa; goda 17.50—18: 
Przerw a; godz. 18—19: Transm. z Krakowa; godz. 
19—19.20: Rozmaitości; godz. 19.20—19.30: Kom. roln.; 
godz. 19.30—19.55: Odczyt „Francja i Polska we współ
życiu dziejowenT* — dra Kazimerza M arjana Moraw
skiego; gdz. 19.55—20.15: Odczyt „Jak  powstała Mar- 
syljanka" — wygł. p. Karol Stromenger; godz. 20.15: 
Audycja ku czci Francuskiego świąa Narodowego. 
I. koncert poświęcony muzyce francuskiej. Wykon. 
Orkiestra Filharm onji Warsz. pod dyr. Tadeusza 
Mazurkiewicza, Stauisława Korwin.Szymanowska (so 
pran) i prof. Lucjan Budkiewicz (wioloncz.); godz. 
22—22.05: Sygnał czasu, kom. lotn. meteor.; godz. 
22.05—22.20: Kom. PAT.; godz. 22.20—22.30: Kom.: po
licyjny, sportowy, nadprogram; godz. 22.30—23.30: 
Muzyka taneczna z restauracji „Oaza“. Orkiestra 
pod kier.: Wacława Roszkowskiego i Ign. Karbo- 
wiaka.

Poznań (344.8) Godz. 7—7.15: Gimastyka poranna — 
przeprowadzi p. Waxmann; godz. 13—14: Sygnał cza. 
su. Muzyka gramof.; godz. 14—14.15: Not. giełdy pien.
1 zboż.; godz. 14.15—14.30: Kom. PAT; godz. 18—19: 
Godzina muzyki skrzypcowej. Wykonawcy: Edmund 
Giżejewski; godz. 19—19.15: Gawęda harcerska; godz.
19.15—19.35: 79-ta lekcja jęz. franc. (Kurs elem.) wy
kłada p. Omer Neęveux); godz. 19.35—20: Odczyt o 
dziennikarstwie; godz. 20—20.15: Kom. gosp.; godz.
20.15—20: Transmisja z Warszawy; godz. 22—22.20: 
Sygnał czasu. Kom. meteor, i PAT; godz. 22.20—22.40: 
Nadprogram; godz. 22.40—24: Muzyka taneczna; godz. 
24—2: XVII. Koncert nocny firmy „Philips" w wy
konaniu zespołu orkiestrowego.

Katowice (422) Godz. 16.40—17: Kom. Polek. Zw. 
Zrzesz. Gosp. Woj. SI.; godz. 17—17.25: Nadprogram; 
godz. 17.25—17.50: Odczyt; godz. 18—19: Transm. z 
Krakowa; godz. 19—19.20: Rozmaitości; godz. 19.20— 
19.30: Skrzynka pocztowa dla dzieci; godz. 19.30—19.55: 
Transm. z Warszawy; godz. 20.15—22: Transm. z W ar
szawy; godz. 22—22.30: Sygnał czasu oraz kom. lotn.- 
meteor. i PAT; godz. 22.30—23.30: Trnsm. muzyki ta 
necznej.

Wilno (435) Godz. 12—13: Muzyka z płyt gramof. 
godz. 13: Transm. z Warszawy; godz. 17—17.15: 

Chwilka litewska; godz. 17.15—17.30: Komunikat L. 
O. P. P.; godz. 17.30—17.35: Odczyt z działu „Rol
nictwo"; godz. 18—19: Transm. z Krakowa; godz. 19— 
19.25: „Kącik dla pań" wygłosi Ela Bunklerowa; 
godz. 19.25—19.50: ^,Boy_Żeleński" odczyt, wygłosi Je 
rzy Wyszomirski; godz. 19.50: Kom.; godz. 20.15—22: 
Transm. z Warszawy; godz. 22—22.30: Transm. z 
W arszawy; godz. 22.30—23.30: Transm. z W arszawy.

Przetarg ofertowy.
5. Okręgowe Szefostw o Budow nictw a w Krako

w ie odda w drodze przetargu ofertowego publicz
nego następujące roboty i dostawy:

1) W ykonanie rem ontu łaźn i garnizonowej w No
wym Sączu;

2) w ykonanie rem ontu schodów i kwater w bud. 
DOK Nr. V. w Krakowie;

3) w ykonanie rem ontn Koszar im. gen. Dzialyń- 
skiego w Niepołomicach;

4) w ykonanie rem ontu dachów w koszarach im. 
Sobieskiego w Krakowie;

5) roboty konserw acyjno - in sta lacyjne w Tarno
wie;

6) dostawa żarówek dla Garnizonów O. K. V.
7) w ykonanie rem ontn stropów i dachów W. Z. 

M. Nr. 3. w Krakowie;
8) rem ont zbiorników na benzynę w Rej. Zakła

dzie Żywnościowym w Krakowie.
Oferty należycie ostemplowane i wypełnione na

leży składać w 5. Okręgowym Szefostwie Budow
nictwa w Krakowie, Plac św. Magdaleny 2, III. p. 
pokój Nr. 76 w zapieczętowanych podwójnych ko
pertach z napisami określającemi robotę względnie 
dostawy i  jej przedmiot najpóźniej do godziny 
10-tej.

ad 1 i 2 do dnia 20 bm.
ad 3 i 4 do dnia 24 bm.
ad 5 i 6 do dnia 25 bm.
ad 7 i 8 do dnia 26 bm.
Do oferty należy dołączyć kwit Kasy Skarbowej 

na złożone wadjum w wysokości 5% kwoty ofe
rowanej.

Bliższych wyjaśnień oraz podkłady ofertowe u- 
dziela 5 Okręgowe Szefostwo Budownictwa w Kra
kowie pokój Nr. 76 w godzinach .od 10-tej do 
12-tej począwszy od dnia 15 lipca br.
4893k Szef Budownictwa O. K. V.

Hc 131/28.

O B W I E S Z C Z E N I E .
Celem ostatecznego ustalenia miary i  sposobu 

przerachowania wkładek oszczędnościowych, zło
żonych w Kasie Oszczędności miasta Dąbrowy, po
dlegających przerachowaniu na mocy Rozporządze
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 maja 
1924 Nr. 42 p. 441 Dz. R P. zażądała w spom niana  
Kasa u stan ow ien ia  kuratora jako przedstawiciela 
wszystkich posiadaczy wkładek podlegających prze
rachowaniu.

Dla wysłuchania wierzycieli co do zamianowa
nia i osoby tegoż kuratora i ewentualnego dokona
nia wyboru trzech mężów zaufania jako przedsta
wicieli wierzycieli dodać się mających kuraiorowi 
wyznacza się audjencję w Sądzie powiatowym w 
Dąbrowie na dzień 6 sierpnia 1928 o 10 przed 
południem, sala N. 10, na którą się wzywa wy
mienionych wyżej posiadaczy wkładek Kasy Osz
czędności miasta Dąbrowy.

Wierzyciele winni wylegitymować się na audien
cji książeczkami wkładkowemi. Niejawienie się 
wierzycieli na audiencji nie będzie stanowiło prze
szkody przy zamianowaniu dla nich kuratora. — 
Sad pow iatow y Dąbrowa, dnia 9 lipca 1928. 4895k

Składki zło żo n e  w  Adm inistracji:
Na „Odbudową Wawelu"; Hameirschlag Chaim — 

św. Józefa 33 zł. 10.
Dla „Sparaliżowanej"; K. W. z Podgórza 2 zł.; N. 

N., Giesizyn 2.50 zł,; A. G., Katowice 5 zł.; zamiast 
wieńca na grób ś. p. .Felicji Mira-zkównej składają 
koleżanki i koledzy' z Mysłowic 38 zł.; N. N. 5 zł.; 
Henryk Maurer, Kraków 10 zł.; Kalinowska, Lwów, 
ma intencję św. Teresy 2.50 zł.

Dla „Skrajnej nędzy": K. W. z Podgórza 2 zł.; 
K. W. Kępno 5 zł.; Z. L. Inowrocław 5 zł.; w pierw
szą rocznicę śmiiered ś. p. Józefa R ottera — Żmnrska, 
Lwów 10 zŁ

Dla „Bez opieki": K. W. z Podgórza 2 zł.; Kom
et a/ncja Peretiatkowicz — Tomaiszgród 5 zł.

Dla „Chorej staruszki"; N. N. Cieszyn 2.50 zł.; 
A. S. Katowice 5 zŁ 

Na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w B ułgarjl; Ra 
da szkolna powiatowa w Żydaczowie 6 zł.; Łuisaczkó- 
wna Bronisława — Wielopole Skrzyń. iO zł.

Dla „Nędzy": Gmina VI ki. A. Polskiej Szkoły Wy
działowej w Katowicach ze swych oszczędności zł. 10.

Na „Zakład ks. Siemaszki w Krakowie": Ks. E. 
Diitschka — Moderówka 10 zł.; Ks. WŁadysłach Ma- 
duoh 5 zł.; Kazim iera Smoleńska — Bnkaczowce 5 zł. 

N a „Zakład Br. A lberta": Kazim. Trełerowa 15 zł. 
D la „Byłego nauczyciela": Kalinowska — Lwów, 

ma aintemeję św. Teresy 2.50 zł.; R. P. — Tarnobrzeg 
2 zł.

Tarsie źródło futer!
I M  łaniej. — Kredyt długoterminowy.

poleca firma: 3216k
[ „ F U T R O " , Bydgoszcz, Dworcowa L .  Vt.

dla fabryki azotu z możliwością dalszej 
rozbudowy

fachowca, obeznanego jaknajlepiej z ia-j 
brykacją azoia, z dobremi ogólnemi do
świadczeniam i chemiczno - technicznemu. 
Dokładnie napisane prośby w raz z życio- [ 
rysem , odpisami świadectw i fotografją 
prosim y kierować pod: P. N. do Admin. i 

Kurjera. 4896k j

UNIEWAŻNIAM książecz
kę wojskową, wyda.na 
przez P .K. 0 . Kraków na 
nazwisko Bronisław Pa- 
bis, Bochnia, 7463g

TAPICERSKIE roboty -  
wszelkiego rodzaju. Jako 
też przeróbki — najtaniej 
Tomasza 4. *137k

Cenili na ran 1928
ilustrowane wysyłamy bezpłatnie wszystkim po 
otrzymaniu adresu. Polecamy na długoterminowe 
spłaty: Rowery oryginalne angielskie, francuskie 
i austrjackie; maszyny do szycia; gramofony i  pły
ty; radjo; aparaty i sprzęt; zegary i biżuterję oraz 
wiele innych przedmiotów potrzebnych w każdym 

domu. — Zwracać się dc firmy: 4897k

i*!. ©Koń, Warszawa, Zielna li.
T elefon  1 2 1 -6 6 .

Dyrekcja Powszechnej Wystawy Kra
jowej

ogłasza ninisjszem

Przetarg
na dostawy 40.000 m2 juty

Termin oddania ofert w yznacza się 
na dzień 23. VII. 1928 r. Oferty n a 
leży oddać do godz. 10 w biurze w y
działu budowl. P. W. K. w kopercie 
zapieczętowanej z napisem : „oferta na 
dostawę jnty“.

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10‘15. 
Do oferty należy dołączyć próbki oraz 
wadjum w  wysokości 2% sum y ofer
towej.

Dyrekcja P. W. K. zastrzega sobie 
wybór oferenta, wzgl. podział prac na 
kilku oferentów lub nieuwzględnienie 
żadnych z ofert. 4790k
Dyrekcja Powszechnej Wystawy Kraj. 

w roku 1929 w Poznaniu 
ul. G runw aldzka 22.

Dyrekcja Kolei Państwowych w Katowicach
zwraca uwagę na mający się odbyć w dniu 1-go 
VIII. 1928 r.

Przetarg publiczny
na dostawę farb i lakierów, terpentyny, 

kwasów, płótna szmergl. itp.
Szczegóły przetargu ogłoszono w „Monitorze Pol

skim" Nr. 156 z dnia 10 lipca br. i w „Epoce" Nr. 
187 z dnia 8 lipca 1928 r.

Dyrekcja Kolei Państwowych 
4902k w Katowicach.

ogłasza Pocztowa Kasa Oszczędności

na wykonanie budowy domu mieszkal
nego przy zbiegu ulic Głogowskiej 

i Bukowskiej w Poznaniu.
Po odbiór warunków przetargu i wykonania wy

mienionej budowy, wzorów deklaracji, projektu u- 
mowy, ślepego kosztorysu i planów oraz po infor
macje co do formy wadjum należy się zgłaszać 
do Wydziału Administracyjnego w Warszawie, ul. 
Jasna Nr. 9 lub do Dyrekcji Oddziału P. K. O. 
w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego Nr. 6.

Oferty zestawione na otrzymanych formularzach 
z aodaniem dowodu złożenia wadjum w wysokości 
• o  sum ofertowych, w kopertach zalakowanych z 

pisem: „Przetarg na budowę domu mieszkalnego 
óń ' 10  , . i1™ "  należy składać najpóźniej 
r e tw .  n l ; 1-1’, dni a 20 ^  1928 r. na ręce Dy- 
zi ddzialu P. K. O. w Poznaniu lub jego
zastępcy, za pokwitowaniem z odbioru.

nnMff 20 1*ipca *928 r ' 0 godz- 12 m- 15 nastąpi pubhczne otwarcie ofert. Pocztowa Kasa Oszczę
dności zastrzega sobie prawo wolnego wyboru fir
my względnie anulowanie przetargu.
. 190lk Pocztowa Kasa Oszczędności.

Samochodowe 
utensylia

OPONY MASYWY
Mercedes-Benz

K raków , Podw ale 5, 
K atow ice 

M ickiew icza t .

P R Z E T A R G .

m i
KUIIOWS

„ R H Ł ”
wszelkiego rodzaju 

skład fabryczny

„ P H Z E iH łS T
M ó w ,  ów. Krzyża L I

Telefon 2348..

ogłasza6. Okręgowe Szefostwo Budownictwa
przetarg nieograniczony

na dostawy materiałów
do budowy dróg i koleji na lotnisku w Skniłowie.
około 4.000 m3 żwiru rafowanego 

„ 1.500 m3 sztychówki 
„ 950 m3 piasku
„ 1.300 m3 kamienia na podkład drogowy
„ 1.100 m3 granitu, bazaltu lub innego ma-

terjalu na nawierzchnię drogową. 
Otwarcie ofert odbędzie się w 6. Okręgowem Sze

fostwie Budownictwa Lwów, ul Wałowa 16/IIL p. 
w dniu 24 lipca b. r. godz. 12-ta.

Formularze ofertowe i warunki oferowania, na
leży podjąć w biurze Kierownictwa budowy lotni
ska w Skniłowie pod Lwowem. 4892k

M agistrat król. wolu. m iasta Rzeszowa.

L'Na1podstawie uchwały Rady m iejskiej z dnia. 16-go 
m aja 1928 M agistrat m iasta Rzeszowa rozpisuje ni-

Q,ieieaem K O N K U R S
a) na posadę Inżynlera.arch ltek ty  oraz kierownika

całego Oddziału technicznego;
b) na posadę inżyniera miejskiego.
P rai w a i pobory urzędników Gminy m iasta ItaesLO- 

wa uregulowane są według norm dla urzędników 
państwowych z uwzględnieniem rozporządzenia Pre- 
zyd. Rzeczp. z dnia 30/12 1924 N. 118 p. 10/3 dzpp.

Do posady inżyniera arch itek ty  przywiązane są 
pobory według V II. grupy uposażenia, zaś dla in
żyniera p rak tykanta  według IX- 8ru Py z przypada
jącymi dodatkami i 15% dodatkiem autonomicznym 
na ozae do chwila uregulow ania praw i obowiązków 
urzędników komunalnych w drodze ustawy.

P rak tyka  pryw atna nie jest dozwolona.
Ubiegający się o tę posadę winni przedłożyć:
1) Metrykę urodzin dla stwierdzenia, że nie prze

kroczyli 40 lat życia, a m ają odpowiednie doświad
czenie dla zajścia posady inżyniera architekty tu
dzież ewentualnie wyciąg fam ilijny .

2) świadectwo zdrowia.
3) dowód obywatelstwa polskiego względnie certy

fikat przynależności,
4) świadectwo wykazujące dotychczasową prakty

kę, względnie krótki opis przebiegu dotychczasowego 
życia i zatrudnienia.

5) świadectwa z ukończonych studiów technicznych 
na wydziale arch itek tu ry  oraz świadectwa ze złoi 
żonych egzaminów i  dyplom na inżyniera.

6) od kandydatów na posadę inżyniera-architekty 
nadto dowodu, że posiadają w arunki do wykonywa
nia uprawnień budowniczego.

Posada zostanie nadaną prowizorycznie na 1 rok 
poczem może nastąpić stabilizacja na warunkach 
pr/ew idzianych w statucie organ  dla Urzędników 
gminy m iasta Rzeszowa.

Podanie należycie udokumentowane należy wnosić 
do M agistratu m iasta Rzeszowa w term inie do 31 
lipca 1928 r. 4899k

Rzeszów, dnia 4 lipea 1928 r.
B urm istrz: Dr. KrogulskL

P i ę k n e  P a n i e ! ! !
Lato Idzie, a z uiem utrapienie
w form ie piegów... Skutecznie i 
szybko nsnwa Je tylko ogólnie 

zalecany
l i

Krem Muza

„© H A "
iefijna istniejąca, niedościg
niona marka światowa, udo
wodniona zupełna gwaraacja 
za każda sztukę.Cena sprze
daży detalicznie za tuzin Ir 
120321.9.—,Br. 1202 Zl. S.40 

4712k

Przetarg olerfowy.
Urząd Wojewódzki — Dyrekcja Robót Publicz

nych w Kielcach ogłasza ponowny przetarg
na wykończenie budowy Pawilonu lll-go 
Szkoły Górniczo-Hutniczej w Dąbrowie 

Górniczej.
Oferty należy wnieść do Dyrekcji Robót Publicz

nych w Kielcach do dnia 24 lipca 1928 r. do go
dziny 11 przed południem.

Wszelkich informacji udziela Dyrekcja Robót Pu
blicznych w godzinach urzędowych, tamże są do 
przejrzenia warunki oferowania i wykonania bu
dowy, plany, oraz druki. 4900k

Te ostatnie nabyć można za opłatą 10 zl.
Dyrektor Robót Publicznych: 

(—) King.

Prssrldź osobiście

W

albo nadeślij charakter pisma swój lub 
zainteresowanej osoby. Zakomunikuj 
imię, rok i miesiąc urodzenia, kawaler, 
żonaty, wdowiec, Jlośó osób najbliższej 
rodziny, a otrzymasz szczegółową an a 
lizę charakteru, określenie zalet, wad, 
zdolności 1 przeznaczenia. Odpowiedzi 
na szczerze zadane pytania, ak również 
horoskop słynnego medjnm M-lle Evigny — bezin
teresownie. Lecz na pokrycie kosztów ogłoszeń, wy
datków pocztowych i kancelaryjnych, załączyć zł. 2.— 
(można w znaczkach pocztowych). Osobiście przyj 
mnje 12—7. Protokóły, odezwy, podziękowania naj
wybitniejszych osób stolicy Warszawa. Psyehn-Ora- 
folog Szyllcr-Szknlnlk. Redakcja ..Swłt Nowowfcj. 
ska 32 m. 6. Ogłoszenie załączyć do listu. 4698k

PASZPORT
Zgubiony w niedzielę 8. VII. portfel z paszportem 
rumuńskim, wystawiony przez Prefekturę w Cor- 
nauti na imię Israel Koman, znalazca raczy ła
skawie zwrócić Braunowi, Lwów, nl. Zygmunta 14 

sa wynagrodzeniem 100 złotych. 4875k

l i
dębowe i sosnowe normalne i wąskotorowe po 

cenach konkurencyjnych dostarcza 4891k 
Firma „POLSKI PRÓG" Lwów, KrćL Jadwigi 16.

Ty czyni cerę alabastrow ą. 
Krem „MUZA** wraz z dokładnym sposobem użycia 
jest do nabycia: Skład Główny na Woj. Krakowskie: 

Drogerja J .  Wilkosz, Kraków. Karm elicka 14. 
Detal: Drogerja „Sanltas", Kraków, D ługa 16.

„  Stefan Hyla, Kraków, W iślna 6. 
Krem „MDZA“ zatw. przez Władze za Nr. 442, od
znaczony został na W ystawie w Paryżn najwyż
sza nagrodą „Grand P rix ‘‘ i  W ielkim Medalem 

Złotym.
Kto nadeśle nam swój dokładny adres wraz z wy
cinkiem tego ogłoszenia, otrzym a pocztą za zalicze
niem Zł. 8‘— komplet dla pełnej kuracji słoik 
kremn „MUZA" oraz flakon ekstraktu  liijowego do 

obmywania tw arzy, 
LABORATORJUM Leczniczo - Kosmetyczne „L O T * 

W arszawa, Śliska 32. 4852k

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ » ♦ » ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Główny Zaiząd Lasów Hrabstwa 
Tenczyńskiego w Tenczynku

MA NA SPRZEDAŻ 400 METRÓW 
SZEŚCIENNYCH WYROBIONYCH 
GRUBYCH BUKÓW UŻYTKOWYCH

Drewno m ożna oglądnąć w lesie 
(800 m. od stacji kolejowej Krzeszo
wice) za  zgłoszeniem  się w ta rtaku  
H rabstw a Potockich w Krzeszowi
cach. 4894k

Dyrekcja Powszechnej Wystawy Krajowej
ogłasza niniejszem

Przetarg
bi® w®h:onanie prac ciesieislilcli 
dla bobowy Pawilonu ifomunfftacji

Term in oddania ofert w yznacza się na dzień 
16. VII. 1928 r. Oferty należy oddać do godz. 
10 w  Biurze W ydziału Budowlanego P. W. K. 
w kopercie zapieczętow anej z napisem  „Ofer- 
ta na w ykonanie prac.... ciesielskich dla bu- 
dowy paw ilonu Komunikacji.

O twarcie ofert nastąp i o godz. 10.15. Do 
oferty należy dołączyć w adjum  w  wysokości 
2% sum y oferowanej.

Kosztorysy ślepe w ydaje W ydział Budowla
ny P. W. K. za opłatą zł. 2.— .

Dyrekcja P. W. K. zastrzega sobie wybór 
oferenta, względnie podział prac n a  kilku o- 
ferentów lub nieuw zględnienie żadnej z ofert. 

Dyrekcja Powszechnej Wystawy Krajowej
w rokn 1929 w Poznaniu

4860k ul. G runw aldzka 22.

M e S i M t t Z P !
przy używ aniu  YOPUHAMIN najlepszego środ
ka wzm acniającego. —  50 porcyj zł. 12.—. 

DR. GEBHARD i Ska. GDAŃSK. 3919k



W\\ -
„ILUSTROWANY» KURYER CODZtENNY" -  Nr. 193. Sob ota 'li lipca 1928 r. 13

T-W O  W Z A JE M N Y C H  
U B EZP IEC ZE Ń  O D  OQNIA  

I GRADO BICIA  u 
W P O Z N A N IU

Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń od Ognia i Gradobicia w Poznaniu
z  powodu wyjazdów na wakacje i do wód - j

Ubezpiecza od kradzieży z włamaniem
ruchom ości dom ow e oraz irine m ienie na bardzo dogodnych i korzystnych warunkach. 

Ogólny zbiór składek brutto za r. 1927, zł. 8,587.188*77. Wypłacono odszkodowań za lata 1924-1927 przeszło zł. 15 miłjonów 
Przyjmują wnioski 8 wystawiają polisy Oddziały:

w Bydgoszczy, ulica dworcowa 73, Grudziądzu, Plac 23 Stycznia 10, Katowicach, ul. 3 Maja 36, Krakowie,
U“ ca Straszew sk iego 28, | .Lublinie, Krakowskie Przedmieście 39, Lwowie, ulica Długosza 1, Poznaniu, ulica 

47(Hk Gwarna 19. Warszawie, ulica Mazowiecka 13.

BROŃ 1 am unicję zakupu
je się najtan ie j i nalko
rzystniej we tab ryee  jro- 
ma T; Janiszew ski — Po
znań, Woźna 6, Tel. (266. 
Cenniki na żądanie wysy
łam bezpłatnie, Ć52k

SPRZEDAM gig jaskunó- 
-wy ,dwvik6Łkę) uprząi, 2 
siodła. Zgłoszenia: „Ur
sus" llu s tr . K urjer Cod®.

7469g
Z POWODU przeronenia' 

' yna mam do spraeda- 
. 2 cyMudry do odsie- 

h nia mąiki — w dobrym 
etanie. — Wiadomość: I. 
Hauser, Tarnów, Chy- 
wsawsfca. 7391g

DOGA miemdecJka. sama, 
złokej maśoi, 2 lato szczyt 
łopatek 83 em. z wdowo- 
dftrn w dobre ręoe o  od- 
daniia. Cena 500 'złtyoh. 
„Sammaftia", hoidowA r a 
sowych jusótw kiikaikiotnie 
prem iowana Marcim Red- 
be Nowaw leć, p. ląbro- 
wa k. Mogilna. 761iig

NAD MORZEM sprradaje 
ktlka ćwierć mocgwyóh 
paroeiek do zabudońamia 
po 900 złotych, w cdow- 
nej okolicy, Misko m ia
sta, kolejii i oegiolm Ma 
kowsfci, W ejherowo, jlnca 
Klasztorna 10, Telefa .80.

fOSlg
i)0  SPRZEDANIA d ^
mek parterow y lamowa
ny z ogródfkiem. óizef 
SiTsuł, Prądnóik Bdai Nr. 
49. 57%
PIĘ K N A  -willa na  bmo- 
mzra obofk lin ji kołowej 
Bydgosizciz-Gdyuiiia —któ
re j koszta budowy -yno- 
siły  10.000 dolarów - z  po 
wodu -wyjaadu do rrze- 
dania za połowę oey. -*  
W illa obejm uje 8 $toji, 
kuohuńę, łaraienikę, okój 
dla służącej, 2 moći o- 
grodu owocowo wotyw
nego, s tacja  kolejoa _ w 
miiejsciu. W ymarzomaniej 
soowość l-etais/kowa. Dr. 
Drwięga, adwokat, Byd
goszcz. T609g

PARCELA budowlaa o- 
koło 600 sążni w doścd 
lub cizęśoiowo do speda- 
niia pmzy ulicy  Frtoeinm 
Wiadomaość: Ęrtedilea 7.

'58%

SPRZEDAM dom o ubi
kacjadh niew ykońony,
20 mamut od tram w u — 
połączenie autobusce, z 
powodu w yjazdu. Zasze- 
n ia  pisemnie do Ani rui- 
stracji K u rje ra  pod Ni e- 
wykoAozony‘‘. 7667g
MORELE (Apnikoz ład 
ne, wyborowe w 5 ! ko
szykach po 32 sl. Mli ód 
pszczelny tegomocrai w 5 
kg. puszkach po 9 zł. 
franco za .zaliczką zsyła 
N. Rieseł, Zaileisacki.

7661g

ZNOWU nadeszły ędkle
ilości najpięktófflyoh 
krawatów, najmocejisrae 
wzory, ogrom ny w ar r -  
cęny bezkdnkureiMne.— 
Przyjdźcie obejżd _ — 
„PooP* plao M arjka^l.

OKAZJA! Sklep ożyw
czy z mieszkarrieamprze- 
dam tanio. Częatoewa— 
Kościuszki 46. 7397 g

LUSTRA belgijski 
SZYBY szllfowaneo me
bli — wykonuje riepsszę 
i najtańsze na dolnych 
warunkach, firm a Zdzi
sław Tręutler — aków, 
ul. Miechowska 6,elefo.n 
1560. 4254k

PŁÓTNO domowejelone 
ręczniki, obrusy -sprze
daje po cenach brycz- 
nych hrartowmńe ietajiłf- 
eanie. Włośaiańs tk a l
n ia  „W łókno" Lw, Za- 
mamstynoweka 39.?róbki 
wysyłam y berapła*. —■

iAooK

WYSPRZEDAZ snów—
otoman — po oe*ib n i
ski ch. Zakład t^or»ki, 
Ja n a  13.
OKAZJA! Sprzed 2 do
my drewniane, jjozoine, 
ogród morgowy, fronty, 
mieszkania kilim $®ne 
las, góry, rzeka i-ba. — 
Zgłoszenia wproelolawa 
Józef, Myślenice 4214k

SYPIALNIE, jadalh le  so
lid n o '— poleca Spółka Sto 
lgrzy, Kraków, śJy.^Toma 
sza 31. t 7‘c07g

OBRAZY m alarzy pol
skich sprzedaje także na 
ra ty  zawsze najtan ie j — 
Ziembieki — Kraków, pl. 
M arjaeki 2. — Baczność 
adres! 3255k

AUSTRO-Daimlier 100-kocn 
*ny, prawdę moiwy, sta rań  - 
mie utrzym any, najnow 
szy typ, 4-oisobowy, otwar 
ty , sportowys bardzo szyb 
ki* silnie zbudowany dc 
celów wyścigowych, niese 
ryjmy na chod-ziio — oka
zyjnie do sprzed amia. Do-
f-ódme w arunki spłaty. 0- 

erty  do 1 wowsiklego Od
dalał u Ilustpow. K urjera  
Coda. pod „Daimletr 3500 
S.“ 4237k

PIECZĘCIE gumowe — 
num eratory stalowe, fa r
by wszelkie dostarcza zaw 
sze szybko — tanio: Ziem- 
bicksi, Kraków, pl. Ma- 
rjack i 2. Niezapórninajcie 
adresu. 3254k

STO bidetów wizytowych, 
imię nazwisko 3.—* zawia- 
domiicnia ślubne, koperty, 
papiery firmowe; n a jta 
niej dostarcza Ziembieki, 
Kraków, plao M arjaeki 2. 
Zapam iętajcie adres. — 

8258k

KOSTJUMY kąpielowe ,o- 
statmie nowości Maks Bo- 
hreT, F lorjańeka 27. 6952g 

6952g

SPRZEDAM motocykl S 1 
pół HP. na chodzie. Za- 
kuLskii. Rynek Dębnicki 7.

7487g
LUSTRA przea dizdesiięó 
dni sprzedaje po oende fa
brycznej 25 proc. ndżsaej 
od ceny zwykłej.* Przeko
najcie się ma miejscu. 
Ziembieki — Kraków — 
plac M arjaaki 2. Bąozinośó' 
adres. 4097k

MORELE (Apniikozy) ład
ne, wyborowe w 5 kg ko
szykach po 32 zł. Miód 
pszczelny tegoroczny w 5 
kg puszkach po 20 ad. fran  
co za zaliicaką wyisyła A. 
Dikman, Zalesaczyki. — 

7GG0g
ZAKŁAD optyczny, sitara 
i jedyna firm a w powia
tu we>m mieście Małopolska 
do sprziedaimia. Zgłoszę mia 
pod „ Optyka“ do. Adtmii- 
miistracji K urjera  Godz. —

W IELK I wóz do stprzeda- 
nia. Wiadomość: Wola
Duohacka 5 — u kowala.

7599g
SK LEP deliikatesów aa 
3500 w uzdrowisku sprze
dam. Zgłoszenia do Adim. 
Kuirjera pod „Koniecz
ność4*. 75$9ig

ZAKOPANE, dom U ubń- 
kacj.i zt. 27.000, nowy doan 
15 ubikacjii, piękne poło
żenie zł. 35.000. Parcela 
powyżej 2.000 m. doim 9 
ubikacji, centrum  zł. 38000 
dio sprzedania A jencja Sie 
milanowskiego. 4330k

MOTOCYKL F. N. 1927 
prąwiie nowy dio sprzeda
nia. Kraków-Dębnikii, —  
Szwedzka 12. 764ftg

CHCESZ się usamodziel
nić? Napis® do największe 
go w Po-Isce Biinra „M atry 
m onjum 44. W arszawa, ul. 
Jasna  13/15. Tysiące mło
dych, ładnych i bogatych 
pań chce wyjść zamąż. — 
W ielu bogatych obywate
li zi emski ch, przemysłow
ców, kupcójp-- i urzędni
ków pragnie siię ożenić. -— 
W arunki przyst ępne. W y - 
bór olbrzymi [ 4278k

WŁAŚCICIEL srakoły mu
zycznej — ożeni aię z wy
bitną  p ianistką. Lukasie- 
wioz, Gzorfcków.

KLAMA., Kodę mę- 
e zł. 3.90; Kos© dam- 
e zł. 2.7»j; stjumy 
ptielowe da^ie zł.

Spodenki Meiowę 
1.75; Gumo czapką 

>ielowe zł. 2.1 Paski 
irtowe zł. 1.6* Berety 
hrtow© zł. 3 .90abawki 
fary galantene, no- 
nberski e i knoty ozu e 
te ca po cein rekla- 
*wvch Anna ‘aunian, 
•oków, Kx.ui.»a 7.3-

KAW ALER lat 26, kuc-h- 
rntotra, z hraikiu caasiu  
pria«!nii« poiznać naiaieinikę 
a dobrej rodiziiny dio lat 
20 milej powieirBohofwuośei 
aziaJtyrakę lub bnimcbkę, z 
m ałym  posaigieim, celem 
WLspólneigiO żyaiia. Eotogra 
f ja  pożądana., Zgłoszianila 
dio Admin i strać jć pod „A. 
B.“ 7«Ó8g

KAW ALER lat 34, kupiec 
posiadający praeidiaiębloir- 
fttwo handlowe na Śląsku, 
ora® współwłaściciel 1890 
mórg m ajątku zieimisbieigo 
szarka żony. Pajiuy lub 
młode wdowy z odipoiwóed 
niim ma,j alk i em l uib -też
posiadające większe real
ności, zeohcą aglosić o- 
ferty  z dołącBenieim foto- 
grafjd do Admiraistiraoji 
K u rje ra  podi „Nr. 7666".

7606g

L o k a l e
SPOKOJNE małżeństwo 
z jednem dzieckiem poszu 
kuje pokoju z kuchnią 
lub większy pokój z' pie 
cem. Czynsz z góry za 
rok lub dwa. Zgłoszenia 
do Adm. K urje ra  pod — 
„Czynsz z góry 4198‘k

4198k
i t rPOKLJ frontowy, słonecz 

ny, z v balkonem, umeblo- 
w.ainy, zaraz dio w ynaję
cia. Zgłoszerra Al. Słowac 
kiego' 36, I I I .  p. ną  lewo.

4257k
2 POKOJE k iic.lt ni ;i, ła-- 
zienka do wynajęcia, Plac 
Kazim ierza Wiol, 6, p a r
ter. 7593g

URZĘDNICZKA' poszuku
ję pokoju z : kuchnią za 
czynszem rocznym.. Zgło
szenia do Adm. K urje ra  
pod Km ita. 759Qg

HEL. Pensjiouait „KUJA- 
WLANKA" wolne pokoje, 
kuchnia -warszawska,, w ia
domość na m iejscu C. Dą
browska. 4334ik

SKLEP duży narożnik z 
iwystawami w ruchliiwcm 
miejscu do odstąptem a. — 
Wiadomość: Kautor. Pod
górze ul. Dąbrówki 5.

WYNAJMIEMY w K ra
kowie miiesrakaniie 3—4 po
koi z komfortem. Zgło
szenia z podaniem w arun
ków: Kino „Uciecha", Sta 
row-dślna 16. 4339k

6 POKOI z komfortem I 
piętiro za dwrałetoim czyn
szem z góry do w ynajęcia 
w-e Lwowie. Wiadomość: 
Starzewska, Podntietsikrza- 
ny, op. Chudo rów. 7633g

DO W YNAJĘCIA: uli.
Czapskich 1 I. dirrawi nr. 
40 — pokój frontowy dla 
1—2 osób. Oglądać można 
od 8—10 przedpoł. i 2—5 
popołudniu. 7595g

POKÓJ frontowy, p a rte r 
z osobnem wejściem do 
w ynajęcia zara.z. Wolska 
21. 7569g

MIESZKANIE w spó.l- 
uym  iwkoju dla dwóch pa 
nów. Podzamcze 3, Bita- 
sdonowa. 7568g

MAŁŻEŃSTWO poszuku
ję pokoju umeblowanego 
z, ^utrzymaniem. Zgloisiz.e- 
nja do Adm inistracji Ku 
ife ra  pod „1929". ' 7575g,

POSZUKUJĘ do w ynaję
cia m ieszkania z 2 poikoji 
i,kuchni wprost od wlaści 
cielny za ozynetzem z gó
ry . Zgłoszenia do Admimi- 
ssknacji Kurjięra pod ,,.M. 
Z. 1000". —

POKOJE poleca pensjo
nat: Kujawiamika Kraków,
Sobieskiego 5. 762%

MIESZKANIA składają, 
oego się z 2 do 3 pokoi a 
kuchnią i przynależnością 
im — poszukuję zaraz za 
oźymtszem z góry. Zgłoszę 
n.ia do AdmiMriBtTacdd Ku 
rje ra  pod „Gotówka z gó 
i-y". 2076lk

W‘ BYSTREJ bielskiej
urzędniczka pryw atna po
szukuje umeWówaneigo po 
koju z utrzymam!cm. O- 
felrty: H. Kamińska —
Ostrów, Porań. Kaliska 23. 

4 7655g

BEZDZIETNI posizuikują 
pókóju liub dwóch z ku
chnią. Zgłoszenia „Prasa" 
'larmelficka 16 „ Gzyms® \® 
. >ry“. 7644g

n a  ra iig ?
Każdy uczeń f każda nćzenica szkół powszechnych, średnich ł zawodowych 
może posiąść w szystkie. potrzebne podręczniki w nowych egzemplarzach po 
cenach katalogowych •*

n o  b a rd z o  dog odn ych w a ru n k a c h  spłaty.
Rodzice, interesujący się naszą ofertą, zechcą wypełnić poniższy odcinek 
(bez zobowiązania), wyciąć całe ogłoszenie i wysłać je jako d rak  w ko

percie niezalepionej (znaczek 5 gr.) na adres: 4367k

, ,M IN E R W A “ , L w ó w ,  u l. ś w .  W o jc ie c h a  2 0
Im ię i nazwisko . *  ■ , • , ,  , a , , ,
Dakładny adres: ,  ,  ,  , , , . . , > » . « •

Przeszkoda snu
Przez cały dzień nieruchome, pluskwy, kryjj się w 
najgłębszych szczelinach i szparach i wychodzą w nocy 
aby dokuczać ludziom i przerywać im sen.
Można szybko i łatwo uwolnić się od pluskiew i 
innych owadów przy pomocy Flitu.
Jako rezultat starannych i dłu
gotrwałych doświadczeń FLIT 
jest najlepszym środkiem do 
tępienia i bezwzględnego nisz
czenia much, komarów, plus
kiew, karaluchów i wszelkich 
innych owadów oraz ich zarod
ków. FLIT dociera do wszelkich 
szpar i szczelin tępięc kryjęce 
się w nich owady i niszcząc ich

zarodki. FLIT niszczy mole oraz 
ich zarodki i zabezpiecza odzież 
i materjały, FLIT jest łatwy w 
użyciu i nie plami najdelikat
niejszych nawet materjałów i 
tkanin. FLIT iest zupełnie 
nieszkodliwym dla ludzi i 
zwierząt. Do nabycia we wszyst
kich akładąęh aptecznych i 
drogeriach.

G e n e r a l n e  Z a s t ę p s t w o  n a  P o l s k ę

S t a n d a r d  N o b e l  w P o l s c e  S. A.
Centrala-Warszawa. Al. Jerozolimska 57

Składy własne i przedstawicielstwa we wszystkich większych 
miastach Rzeczypospolitej

f U T
Żądać żółtej blaszanki \ 

£ czarną opaską -

NI S Z C Z Y  '
Muchy, Komary, Mole, Mrówki, Pchły, Pluskwy, 
Karaluchy i wszelkie inne owady orąz ich zarodki

Nauka i wychowanie
POSZUKUJĘ natychm iast 
korepetycji lab innego za 
jęcia na wieś. do dworu 
na skromnych warunkach 
Mam dobre polecenia i u- 
kończone gimnazjum — o 
matem, przyrod. w K ra
kowie. Drugi dom akade 
micki, J a n  Bochenek, ko 
ló  parku Jordafia. 4221k

KAŻDY Polak powinien 
pisać poprawnie (ortogra
ficznie); jUczóle się więc 
liistowniie polskiej pisow
ni. Kursy prof. Sekuło wi
eża, Warszawa, ŻÓrawla 
42. ŻądAjoie prospektów.

4249k

POSZUKUJĘ zdolnejgo ko 
repety tora języka nie-miec 
kdego zatnaz. Zgłoszenia 
do Admiiinistiracjii K urjera 
pod „.Korepetytor 4744*4.

7387g

OKAZJA! KaAdy łatwtą 
metodą wyuczy sie w ao- 
mń języków: angielskiego 
francuskiego, niemieckie
go, włoskiego, hiszpańskie 
go, łacińskiego, Es-peran 
to. Nadeślijcie 3.50 zł. żą- 
dająo lekcji odpowiednie 
go języka. „Albion“ Ko
respondencyjna szkoła ję
zyków, Kraków, Grodzka 
39. 2071k

BIURO NiemczynowskieJ,
\Lwów,' plac Akadenniciki 
3, Telefon 13—61, poleca 
Francuzkę z . pięknym ak 
centem 4315k

R ó ż n e
tYYJAZD do W arszawy 
zbyteczny! Załatwiamy 
zlecenia we wszystkich 
ministeristwach, sądach, 
urzędach państwowych, — 
bankach. Sprzedaż n ieru
chomości, pożyczki hiiipo- 
teconc, w indykacje. Pora
dy prawne — pisemnie. — 
Spółdzielnia — „Stołeczny 
Dom Zleceń44 — Nowy 
Świat 42. 4227k

PRZYSTOJNY pan nie z
Krakowa Obecnie w yjeż
dża do Gdyni) — zapozna 
wesołą, przystojną pandą. 
Zgłoszenia z fotograf ją  do 
Admiinistracj/i K u rje ra  — 
pod „Gdynia 54“ . 74<37g

NAUCZYCIELE! Opraco- 
(wuję refera ty  do egzami
nów nauczycicliskdch. Prof. 
Amel, Przemyśl, Grun
waldzka.

WOROCHTA. Dysponuję 
inajpięk.niejsizyfm terenem 
10.006 m. kw. centrum  — 
wartości 25.000 dolarów.— 
Do ^ybu-dowy na  wieillką 
ska/lę domu zdrowia (Kur 
htawsu) tudzież zakładu ką 
piętowego ma wzór Rei- 
chenhallu szukam spólini- 
ków. Oferty tylko poważ
nych refl-ektanitów i zmaw 
ców znaczenia Worochty, 
pęd „Płuca Polski44 do 
B iura ogłotazeń, Lwów, Le 
g jon ów 1. 4313k

ZARABIAJCIE ABITU- 
RJEN CI (E T N K ^ NA 
WAKACJACH! Proipagan 
da książki! po*dać adres 

Książki Pożyteczne44 — 
iWów, M urarska 9.

URZĘDNIK handlowy;
m ający 2.000 dolarów go
tówki poszukuje jakiego
kolwiek interesu ze Wisipół- 
pracą, propozycje kiero
wać dio Adm inistracji II. 
K urjera  Codz. pod „Pro
pozycja 3644. 7665g

WALNE zebranie Spół
dzielni^ miieszlkańców gmin 
Dziedzice-Czechowice dla 
budowy domów miieiszkal- 
nych, słpóldziełndia z ogra 
niczioną odpowiedzialno
ścią w Czechowicach, od
będzie się dnia 15 lipca 
1928 r. o godz. 10-tej w 
Domu Narodowymi w Dzie 
diZicaoh. Porządek dzien
ny: 1) Sprawozdanie Za
rządu, 2) Dobrowolna li
kwidacja Spółdzielni. Ża 
Zarząd: Kro-bot. 761Óg

UPRASZAM pana , który 
wizi ął rower (marki Za
wadzki) Nr. 5025 łe jestr. 
z ulicy Zacisze z pod bu
dynku Policji, proszę o 
zwrot lub wskazanie aa 
wynagrodzeniem 50 zł. — 
Długa 65, sklep. 7617g

OPRAWA OBRAZÓW i
fotograf ji — najtan ie j: 
Rubnetr, Rynek głównv 11 

4113k

KURSA SAIKIOCHODOU/E

1 6 5  Zł.
CSalośó na ra ty . Na 
najlepszych Kursach 

Samochod.
J. HAITLUIGERA. LlUdUl
KOPERNIKA L. 16.
Zajniejsoowym mde- 
rakania. Pisocie o 
Informacje. — Pocaą- 

tek 16 Lipca. 4742k

Dbająoy o swoje żdrowie 
żądajcie 4 prezerwatywy 
z cemndkiem za 2 zl. w  
znacrakach pocztowych. — 
NOWOŚĆ! Błony meksyk, 
tu®. ®1. 4, 6, 9 i 12 wysyła 
zmprfnie dyskretnie. 4S03k 
Perfum eria FEDERA — 
LWÓW, SYKSTUSKA 7. 

dom własny.

MEBLE
salonowe, dohrae u trzym a 
ne, eleganckie, poszuikiwa 
ne do kupna. Zgłoszenia: 
„L. K. 341“ Katowice — 
K rak. K urje r T eatralna 6.

4898k

PANIA W biiałej suikinfi —  
która we czwartek 7-igo 
czerwca br. około godrai- 
ny ll-te j stała  oboik pom 
oiitoa Miokiiewicraa na Ryn 
ku w Krakowie w  Towa
rzystwie pana, szczupłego 
bruneta, proszę o łaskawą 
wiadomość dio Ilustrow a
nego K urjera  Godra. poid 
„Roma". 4S29k

SAD owocowy ma d» wy 
dzlerżawaenda Zamząd dóbr 
W ieika Wieś, p. Wojnicz.

766%

URWISZEK tęsknię ba r
dzo, daj znać. 7656g

ZA W SZELKIE długi jxj- 
robjone przez syna me
go WŁlhelma W eisnera — 
w zuipełmośoi nie odpowia 
dam. Dorota Wedsnerowa.

7629g

ZGUBIONA Legitymację 
kolejową w amtobimie ruae 
dzy Profkiocimem a Pod
górzem Stefana Warliwz- 
ki, upraszam  ztożyć do 
Admifaistiracijł K urjera  za 
wyaagrodaenienl.
ZA OBELŻYWE słowa 
wyrzeczone dnia 16 fcwiett 
nia 1928 — uwłaczające 
czai i sławie WP. Kulczyc 
kiej, m niejszem odwołuje 
my i przepraszamy. J. 
W. TaratucJd. 7638g

UNIEWAŻNIA sdę zagu
bioną tablicę re jestracy j
ną automobilowa Nr. 5646 
Kr. — Poltaiin Kraków. — 

7581g

UNIEWAŻNIAM zaigimde-
ną legitymację. — Za żo
nę mą Jandinę ze Steckach 
długów mie płacę. Ludwik 
Jarom  inek. 758%

CAPUGA Jan, zamieszka
ły K rynica Zdrój, uniew a
żnia zgubioną książeczkę
wojskową, wydaną 
P. K. U. Nowy Sącz. ’474g

mlas. 18a— zł., 
wpłata 36*— zł.

K R 0 M C Z Y N S K I
POZNAŃ

Al. Marcinkowskiego L. 5.
.̂ 87«k

Nasze zdrojowiska
ZAKOPANE. Riodaiiua im- 
telńg&ntna przyjmiie klilika 
osób na gpeirusjoiniat. Ku
chnia wyborowa; czystość, 
dom nowy, położenie ide
alne. Wiidla Paprotka ul. 
Sienkiewicza. 7567g

WSPÓLNIK z  kapitanem 
20.600 złiotyeh dio fabryki 
artykułów  miiewyirabia- 
nych w ikrajiu, mających 
olbrzyimi rynelk esbytu — 
petrzebny. Zgłoszenia p i
semne: Biuro Ogłosaeń
Kokotika, Będraim pod ,„Du 
że zyski44.
UŁUDA miech pryśnie — 
©ens myśli w  sw&j piękino 
ścii hairaktemu przejawi. 
To substelne m arzenie'4... 
Gzy znajdę to, craego szu
kam? „ J ą 4‘ Leaz — wiaimn 
bowo z fiotogiraf ją, iza któ
rej awrot ręozę. „One44 — 
poste restainbe. Dio Kurje- 
(pa pod „Yautiino 65“. —

7637g

DARMO! Napisz iuui-ę — 
naraWiisko, miesiąc Uiroidize- 
nia, otnzyimasiz dtairmc btro 
§rziuxę, określenie ohairakit© 
pu, zdolności, prizoanaeoe- 
nia. Poznasz kilm jesteś, 
kim być możesz. Adresuj: 
Wairsizajwia, Redakcja „Wie 
diza Tajem na44, Bkirrzynka 
ńoozitowa 5711. Załąctzyć ni- 
nie jisae ogłoszenie — zna
czek pocztowy na pirzesył- 

i 3140k

„LINTANG4*. Dalsizą bo-
respondemę-ję a adirets pro
szę skierować: Mairjam
JaskiUliskii, Złoty Potok — 
Kdelcdkiie. 7602g

CHOROBY SERCA, ast
ma  ̂ — wąnatoirjnm „Sa- 
Młs44 Kraików, Szujiskiego 
L. U, 4081k

ZAKOPANE. Pensjonat 
koncesjonowany „SAS44—
pod zaaiządem właściiCieliki 
obok dworca poleca poiko- 
ja z utrzymainieim. Kuch
n ia  pierwszorzędna, obfi
ta, czysta. Ogród. Pen
sjonat otwarty cały rok. 
Dogodny punkt dila wy- 
cieczelk. Garaż.

LETNISKO w Dobczy
cach --- Zamek, 2 pokoje, 
kuohuiia, wiairunki wedł'ug 
umowy. Komunikacja — 
autobusy . Krakó.w-Dobczy 
oe. Krzysiak. 7625g

STANCJI ma wisi na sier
pień wśród inteligentnego 
środowiska — poszukuje 
się dla 18-letiniegc abdtu- 
r jen ta  gimnazjum — ce
lem wydoskonalenia się 
w języku polskim za od
powiednimi odszkodowa
niem. Łaskawe zgłoszenia 
proszę kierować pod Inż. 
Georg Kny, Katowice — 
Załęże, ul. Wojciechow~ 
skiego 74a. 7635g

KRYNICA — wiilila „M al
wa44 (Tymuira) — nowo- 
otwairty pensjonat pod za
rządem Murjii Hiajraschino 
wej. Peuisjonat o tw arty z 
dniem 15 m<aja. Wykiwinit- 
na kuchnia (na żądanie 
djeiteiye»uaV Pokoje sło
neczne (pojedytncize i po
dwójne). Biblioteka. Za
rząd pensjonatu staira siię 
o wszelkie udogodini.etnin 
na miejiscu. Wcześniejsze 
zgłoszenia przyfm uje i 
YV\szelikich in formacji u- 
dziela M. Hairaisehii.nowa. 
Kiry niica-Zdrój — willa 
„Malrwa4* — (Tyimura). —* 

345Sk

JASTARNIA -  BÓR na 
Helu — do wynajęcia na 
miesiąc sierpień duży sło
neczny pokój o trzech łóż 
kaeh. Zgłoszenia: Wainiarz 
dom Nr. 39. 4271k
ZAKOPANE — Bystre — 
pensjonat „Anka44 poleca 
pokoje ■— kuchnia pierw- 
szórzędna — ceny niskie.

4289k

KRYNICA^ — Pensjonat 
Pan Tadeusz, ul. Leśna ~  
odnajm uje pokoje. 6695g

ZAKOPANE. DR. HENRY 
KA GOTTLIEBOWA, or
dynuje w chorobach ko
biecych i nerwowych. Wid 
la „ P ias t44 , 7454g

JAMNA — Jarem eze — 
zią&ny chrżeśeijańskd pen 
sjonat „Świtezianka44 — 
obecnie znacanLe powię
kszony polęca słoneczne 
pokoje z balkonami wraz 
z dobotrowem utrzym a
niem. od 1 lipca br. po 
cenach um iarkowanych. 
Janina Świtezianka. 4184k

W RYBNEJ we dworze o 
najpiękniejszej, lesistej o- 
koliicy Kraikóiwa, pensjo
nat o tw arty  a (Jimi-em 1-go 
czerwca. Koniwmiikaoja z 
Krakowem autobusom co
dziennie. Wiadomość K ra 
ków, plac M atejki 6, na 
lewo, I I I .  p. 260®k

DWÓR — ładna, lesista 
okolica — przyjm ie mło
dych, sym patyeanych let
ników. Pełna swoboda. — 
Ceny niskie. Zgłoszenia te 
lefouiczine Wiśnicz 2. — 4311ik

TRUSKAWIEC, i>o<koje
słoneczne z uŁrzyTiwwdcm 
lub be® utrzyma ^
nisbiKh c-emąch
limea, siei‘l»ien —n it  „Maanamie" JurlcrawiiTnidkawou. —



   t o ~

Roki: KURYER T C r U M i r 7 M V  N , s.
Dodatek do Nru 193-go „Ilustrowanego Kuryera Codziennego z dnia 14-go l»Pca Tm

Drzewo jako podstawa uprzemysłowienia kraju.
Kraków, 12 lipca.

W życiu gospodarczem Polski odgrywają bogac
twa naturalne rolą dominującą. Polska dzisiejsza 
jesi jeszcze w przeważnej mierze kirajem produku
jącym surowce. Według urzędowych Wiadomości 
Statystycznych, wartość ogólna wywozu z Polski 
w r. 1927 wynosiła 1.459,379.000 fr. zł., z czego 
wytwory przemysłowe obejmują zaledwie 180 milj. 
fr. zł., czyli 12.3%, reszta przypada na wytwory 
rolnicze, surowce, głównie węgiel i drzewo i pół
fabrykaty. Widzimy zatem, że Polska figuruje w 
handlu międzynarodowym głównie jako dostaw
czy ni surowców.

Otóż ciekawą jest rzeczą, że drugą z rzędu naj
większą pozycję wywozowa czyli 25% całego wy
wozu stanowiło drzewo, którego wywieziono za 
369.538 .̂000 fr. zł. wobec wartości wywozu w r. 
1926, wynoszącej 207,000.000 fr. zl. Zauważyć na
leży, że podcaas gdy jeszcze w r. 1.926; wyroby go
lowe z drzewa, wywiezione z kraju, stanowiły 
10% wartości całego materiału drzewnego wywie
zionego, to w r. 1927 już tylko 6.9%, czyli eksport 
drzewa stał się zasadniczą podporą bilansu han
dlowego, ale ponieważ coraz mniej się wywozi 
drzewa przerobionego, eksport ten kryje w sobie 
bardzo znaczne zle strony z punktu widzenia u- 
przemyslowienia kraju.. Drzewo bowiem może się 
stać źródłem i podstawą ogromnej gałęzi przemy
słu. Zadaniem niniejszego artykułu jest właśnie 
wskazanie, na jakie to produkty i w jaki sposób 
da się drzewo jako surowiec przerabiać. Pod wzglę
dem zasobów drzewa, czyli swego drzewostanu, 
należy Polska do krajów stosunkowo zmacznie za
lesionych. Dziś znajduje się w- Polsce' około 
8,709.000 ha lasu, czyli 22.5% całego obszaru. — 
Około 0.30 ha lasu wypada na jednego mieszkań
ca. Otóż po wytrzebieniu pewnej części lasu, drze
wo się sortuje, zależnie od, celu. Największa ilość 
drzewa jeszcze do dnia dzisiejszego służy jako o- 
!>ał. Jest to jednakże bardzo nieracjonalne zużycie 
tego surowca.

Dnzewo przeznaczone dla innych celów, a nie 
dla opalu, stanowi drzewo użytkowe. Zachodzi 
pod tym względem znaczna różnica między drze
wem liściastem a szpilkowem. Podczas gdy drze
wo liściaste wydaje zaledwie 30 proc., uzyskuje 
się u szpilkowego około 80 proc. użytkowego drze
wa. Drzewa szpilkowe’są więc dla przeróbki eko- 
nomiczmiejsze. Otóż Polska ma znacznie więcej 
lasów szpilkowych, niż liściastych.

Pierwszym etapem przeróbki są tartaki. Poza 
drzewem, które w stanie okrągłym, jako okrąglaki 
może być użyte (głównie na slupy telegraficzne, 
kopalniane itp.), drzewo zostaje przerobione w 
tartakach, a to przedewszystkiem dla celów budo
wlanych, meblowych, lub na progi kolejowe. Tar
taki dawniej bywały głównie poruszane silą wo
dną, obecnie przeważnie są parowe, przyczem ja
ko paliwa używa się bardzo często odpadków tar
tacznych, np. trociim. Główną maszyną tartaczną 
jest t. zw. gater. Jest to rama, w której znajduje się 
pewna ilość pił, zależnie od ilości desek, na któ
re drzewo ma zostać przetarte. Trocin, których 
wskutek nadmiaru nie można spalić pod kotłami 
parowemi, używa się w cegielniach, fabrykach li
noleum, albo też w połączeniu z chlorkiem ma
gnezu na wyrób masy. drewnianej, t. zw. jrylolitu. 
Jak wspomniałem, największa ilość drzewa tarte
go idzie na cele budowlane. Drzewo daje się bo
wiem bardzo łatwo obrabiać, ponadto swoją od
pornością wobec czynników chemicznych góruje 
nawet nad żelazem. Posiada jednak również zna
czne wady, między innemi tę, że wytrzymałość 
jest zupełnie różma, zależnie od kierunku włókien, 
podczas gdy słup żelazny jest jednakowo wytrzy
mały w każdym kierunku. Pozatem drzewo, zmie
niając zawartość wody, a więc wysychając lub 
wilgotniejąc, wichrowacieje, również wskutek nie
jednolitej zmiany swej objętości. Ta wada da się 
jednak zwalczyć. Jeżeli na cienką warstwę drze
wa nalepimy z obu stron po jednej deszczulce, ale 
o kierunku włókien prostopadłym do warstwy 
środkowej, to uzyskamy deskę, która już nie zwi- 
chrowacieje. Będzie to t.- zw. dykta, a te cienkie 
warstwy nazywają się formierami.

Dotychczas mówiliśmy tylko o niektórych dzia
łach, mechanicznej obróbki drzewa, przyozean pro
dukty uzyskiwane w swej istocie pozostały dalej 
drzewem. Ludzie jednak bardzo wcześnie zaczęli 
drzewo przerabiać na wytwory, co do istoty swej 
zasadniczo od drzewa odmienne, czyli chemicznie 
je przetwarzać. Już samo spalenie drzewa jest pro
cesem chemicznym. Bardzo wcześnie zauważono,

że proces ten da się zmodyfikować. Jeżeli się 
drzewo będzie ogrzewać bez dostępu powietrza, 
czyli podda się je t. zw. suchej destylacji, uzysku
je się produkt nowy, a mianowicie węgiel drze
wny, o bardzo cennych własnościach, obok pro- 
dutków ubocznych, gazowych i ciekłych. Początko
wo produkty uboczne ziuipetnde się zaniedbywało, 
ulegały one spaleniu i ciepłem użytikowem w ten 
siposób podtrzymywało się proces zwęglenia. Jesz
cze do dziś dmia w zapadłych miejscach lesistych 
istnieją taikie mielerze, w których się węgiel drzew
ny wyrabia. Węgiel drzewiny służy w hutnictwie 
do wytapiania metali, zwłaszcza szlaohetaiejsizych, 
jak miedź, dawniej też żelaizo, diziętki temu, że 
wolny jest od siarki i fosforu. Służy również do 
innego celu. Odizmaaza się węgiel drzewny miano
wicie wielką porowatością, diziętki czemu ma zna
czne własności adsorbcyjne i może słuiżyć jako fil
ier do usuwania nieczystości i odbarwiania cieczy, 
n.p. syropów cukrowych, zwłaszcza po spreparo
waniu sipecjalinemi solami, np. chlorkiem cynku. 
Nazywa się om wtenczas ,,węglem aktywnym" i  
stanowi bardzo ważny artykuł handlowy. .

Dzisiaj jednak owe wyżej wspomniane produk
ty uboczna stały się głównemi i na nich głównie 
sucha destylacja drzewa opiera swe istnienie. Pra
cuje się w retortach żelaznych, opalanych z ze
wnątrz, możliwie tak, aby można było ciepłotę 
regulować. Gdyż czem niższa temperatura, tem 
więcej się uzyskuje produktów płynnych. Jeżeli 
drzewo , jest szpilkowe zyskuje się - olej żywicowy, 
z którego można uzyskać terpentynę. Przy wyż
szej ciepłocie uchodzą ąubstiancje, które po ochło
dzeniu się kondensują na mieszaninę surowego 
octu drzewnego i spirytusu drzewnego. Poizaitem 
uchodzą węglowodory garowe jaik metham, etylen, 
które to gaizy służą do ogrzewania retort. Otrzymu
je się ze 100 kg. drzewa o zawartości 20 proc. wo
dy około 30 kg. węgla drzewnego, prócz tego jednak 
4,6 kg. octu drzewnego 1 i 1U spirytusu drzewnego, 
my i węgla drzewnego. Reszta ulega spaleniu. Istnie 
ją retorty ruchome, z kitóremi można dojeżdżać do

miejsca, gdzie jest surowiec, oszczędzając w ten 
sposób transport, który gra decydującą rolę, 
zwłaszcza na bezdrożach leśnych.

Dla aozyisizoziamia destylatu ciekłego, celem wy
dobycia z niego wspomnianych cennych produktów 
chemicznych, ciecz tę, oddzieloną od maizii, desty
luje się jeszcze raz i traktuje wapnem. Powstaje 
sizary octan wapnia, z którego działaniem kwasu 
siarkowego uzyskuje się ocet drzewny. Ocet ten dila 
użytku spożywczego musi zostać rektyfikowany. 
Kwas octowy jest pozatem bardzo ważnym i cen
nym artykułem chemicznym.

Obok octanu wapnia, powstaje jeszcze spirytus 
drzewny. Ten również musi zostać rektyfikowa
ny, póczem uzyskuje się alkohol metylowy, służą
cy do denaturacji spirytusu zwykłego. Spirytus 
drzewny jest silnie trujący. Ma ogromne zastoso
wanie w przemyśle organ,ioznym.

Z wyżej wspomnianego octann wapnia wyrabia 
się jeszcze inny związek chemiczny, a mianowi
cie aceton, który służy do wyrobu sztucznego kau
czuku, do wyrobu sztucznego jedwabiu itd,

Z maizi oleistej, którą się otrzymuje pmzy su
chej destylacji drzewa, dają się otrzymywać oleje 
lekkie i ciężkie. Oleje lekkie są jak gdyby benzy
ną drzewną. Ciężkie zaś oleje mają silnie dezynfe
kujące własności i używane1 są do impregnowa
nia drzewa, oiraiz dto wyrobu amtyseptyków, uży
wanych w farmacji, jaik kieozol, gnajacoi itp.

Z tego całkiem pobieżnego szkicu już widać, ja
kie to rozlegle gałęzie przemysłu chemicznego ma
ją za punkt wyjścia, racjonalną suchą destylację 
drzewa. Przemysł ten winien być uruchomiony, 
zwłaszcza tam, gdzie samego drzewa i jego odpad
ków jest nadmiar i gdzie stosunki komunikacyjne 
utrudniają eksport drzewa, jako takiego. Wypadek 
ten zachodzi właśnie na kresach wschodnich.

Na suchej destylacji nie kończy się jednak mo
żliwość zużycia drzewa w przemyśle. Drzewo jest 
prócz tego podstawą rozwoju przemysłu papier
niczego, cellulozy, sztucznego jedwabiu i szeregu 
innych artykułów codziennego życia. jn± j

Kryszm tomowe Drzewodnitoimi okroidw
p o d c z a s  m g łu .
Kraków, 12 lipca.

Nie zawsze jest rzeczą łatwą dla okrętu zawinąć 
bezpiecznie do portu, nawet, gdy znajduje się w 
bezpośredniej jego bliskości. Szczególnie niebezpie
czne pod tym względem są porty Kanału La Man
che, np. Calais. W czasie mgły okręty mogą tyl
ko bardzo powoli posuwać się naprzód, co przy 
ogromnym ruciiu okrętów jest bardzo niedogodne. 
Według sposobu Francuza, Pawła Langevin, da się 
jednak trudności te zwalczyć. Aparat Langevin‘a 
służył podczas wojny Francuzom da wykrywania 
niemieckich łodzi podwodnych. Obecnie jednak 
słu/ży znakomicie do celów pokojowych.

Podstawą aparatu Langev.iin'a są piezoelektry
czne własności kryształków kwarcowych*). Plyt-

Rys. 1. Zewnętrzny wygląd puszki, służącej do wy
syłania sygnałów z przystani.

*) Poir. a rty k u ł „Dmgiaijąee toryaztałki" w  „K a
rierze literacko_nauk.“ z dnia 24 października 1927.

ka kwarcu pod wpływem drgań elektrycznych sa
ma zostaje pobudzoną do drgań. Drgania te roz
chodzą się w wodzie, jak np. drgania głosowe i 
mogą przez znajdujące się na okrętach inne płyt-

Rys. 2. Przekrój przez aparat Langevina: A =  kabel, 
B — pierścień uszczelniający, C ■= pły ta stalowa drga
jąca, D — tylna p tyta stalowa, E == mozaika płytek 
kwarcowych, F  =  ru ra  nieprzepuszczająea wody, 

H =  koniec kabla.

id kwarcu być przejęte i znowu przekształcone na
drgania elektryczne.

W puszce metalowej (por. rys. 1) znajdują sję 
miedzy sto-towerni płytkami kondensatora płytki 
kwarcu. Drgania elektryczne, wywołane zapomocą 
zwyczajnego nadajnika radijowego o dług. fali rów
nej 7 500 m„ zostają przeniesione kablem na płyt
kę kondensatora (por. rys. 2). Wskutek tych drgań 
elektrycznych płytek kondensatora, zaczynają 
drgać kryształki kwarcu, unnieazcrome między
niemi. .

Płytka kwarcowa wykonuje wtedy 40.000 drgań 
na sekundę. Jeżeli cały aparat znajduje się w wo
dzie, to drgania płytki rozchodzą się w wodzie z 
taką samą częstością, jednak nie we wszystkich 
kierunkach jednakowo silnie. Najlepiej bowiem w 
kierunku prostopadłym do płytki- Ta kientnkowcść 
owych drgań jest właśnie podstawą zastosowania 
praktycznego tego wynalazku. Jeżeli bowiem z 
okrętu, który poszukuje drogi wśród mgły, spą.

Rys. 3. Urządzenie służące do rdbieraniia sygnałów 
na okręcie. — Widać, jak  z okętu spuszczają rur? 
x kablem pośrodku, na  której tnńcu znajduje się 

puszka Langevha. v

szcizą do morza podobny zupełne aparat, to drga
nia przeniosą się na płytkę kwarcową, pobudzając 
ją do drgań o tej samej cząłości. Wychylenia, 
płytki kwarcu wywołają jednafee dzięki jej piezo
elektrycznym własnościom, otpowiednie drgania 
elektryczne, w kondensatorze netalowym, które to 
drgania odpowiednio wizmocmime we wzmacnia
czu o wysokiej częstości, m-ożn na okręcie przej
mować zapomocą telefonu.

Z okrętu można na tairczy, aopafirzooej w skalę 
kierunek płyty dowodnie regulwać. Można ją tak 
ustawić, aby sygnały słyszani były najlepiej. W 
tym wypadku płyta w apariie spuszczonym z 
okrętu, skierowana jest wprost naprzeciw płyty z 
aparatu, umieszczonego w pojie. W ten sposób 
łatwo już podać kierunek siterikowi. Wskazówki 
na^ tarczy pokazuje kierunek ortu z odchyleniem 
najwyżej 2 stopni, gdyż odchylnie większe powo
duje już różnicę w sile dźwięk'.

Aparat tern umożliwia jednali nietylko ustalenie 
kierunku drogi podczas mgły, ąle pozwala także 
na wyznaczenie odległości okjtu od miejsca w 
przystani, w którem sygnały sąnadawane. Potrze
ba tylko w tym celu obok sygialów, nadawanych 
za pośrednictwem puszki Lagevin‘a, nadawać 
równocześnie takie same sygaly zapomocą ra- 
dja. Fale radjowe przebywają dmą drogę w czasie 
tak krótkim, że można go zaiedbać i przyjąć 
chwilę słyszenia sygnału radjwego za chwilę na
dania tegoż sygnału. Fale jednkże, które wskutek 
drgań piezoelektrycznych płytl kwarcu od niej 
w wodzie się rozchodzą, potrzbują już pewnego, 
stosunkowo znacznego czasu, iż dostają się do 
płytki drugiej, znajdującej się r aparacie okręto
wym i pobudzają ją do drgań. T jednej sekundzie 
te fale przebywają tylko l-50( m. Jeżeli zatem 
różnica w czasie odbioru na oręcie dwóch iden
tycznych sygnałów, równocżeśae nadanych z 
pizystani przez radjo oraz zaptooeą płytki w a- 
paracie Langevi,n‘a, wynosi np. 3 sekundy, to od
ległość m ielca nadania i odbior wynosi Irzy razy 
1.500, tj. 4.500 m. ■ Czas ten miśzy się chronogra- 
fem, który odrazu podaje odlegiść w metrach.

Próby wykonane z temi apartami w odległości 
4 kim. od portu Calais, wykaz^r znakomite fun
kcjonowanie aparatów, Odleglośćfeostała odczytana 
z dokładnością do 100 m., kirunek zaś z do
kładnością 2 stopni.

Jedyną wadą jest, że do wygnania j»miarów, 
musi się okręt zatrzymać, co w każdym razie po
woduje pewną zwlokę. Jakkoiwifbądź jest to wy
korzystanie piezoelektrycznych riasności kwarcu 
wynalazkiem dla żeglugi bardzo doniosłym.

uiyższe szkolnictwo techniczne
w Stanach Zjednoczonych.

Kraków, 12 lipca.
Ze względu na to, że dzieła techniki amery

kańskie] słynne są na całym świecie z orygi
nalności i gtgantyczności pomysłów l znako- 
m ego wykonania, sądzimy, że zainteresuje 
szerokie sfery naszych czytelników, jak  kształ
cą się amerykańscy inżynierowie.

OGÓLNA ORGANIZACJA.
Organizacja wyższego szkolnictwa w Stanach Zie- 

dn pczonyeh jest niejednolita. Je
Rząd federalny w Waszyngtonie nie zajmuje sie 

szkolnictwem, pozostawiając je inicjatywie prywa
tnej 1 poszczególnym Stanom. Wyższe zakłady nau-
kowe traktowane są narównl z przedsiębiorstwami
przemysłowemu posiadają Rady nadzorcze z pre
zydentem na czele. Rada nadzorcza mianuje rek 
tora, dziekanów i profesorów, którzy wszyscy pełnią 
swe funkcje stale. Poziom naukowy poszczególnych 
uczelni nie jest jednolity, dlatego też ich dyplomy 
naukowe nie są jednakowo cenione. Zwyczajnie każ
dy uniwersytet posiada wszelkie możliwe wydziały, 
a  więc również i techniczny. Istnieją  jednak także’ 
instytucje specjalne, przeznaczone wyłącznie dla 
wiedzy technicznej, a więc odpowiadające naszych 
politechnikom — za najlepsze uważane- są „Massa
chusetts Institu te  of Technology" w Bostonie i 
„Carnegie Institu te  of Technology" w Pittsbnrgu. 
Do uniwersytetów, posiadających działy techniczne, 
znakomicie rozwinięte, należy: Nniv. of Illinois w 
Urbana, TJniv. of. Pittsburoh. Columbia Univ. w N. 
Jm K u i wiele innych.

Istn ieje  Związek Uniwersytetów Amerykańskich, 
do którego należy około 20 zakładów, których dyplo
my są najwyżej cenione. Poziom ich odpowiada 
mniej więcej poziomowi europejskich uniwersytetów.

DYPLOMY AMERYKAŃSKIE.
Pierwszym stopniem akademickim jest dyplom 

„Bachelor of Science" lub „Bachelor of A rts“, przy
czem „A rta" odnosi się do wydziałów literatu ry , 
sztuki, prawa, handlu i t. p., podczas gdy „Scien
ce" określa nauki ścisłe, więc inżynierję, wydział 
matematyczny, przyrodniczy i t. d. Dyplom Bache- 
Jor‘a  otrzymuje się po czterech latach studjów, u- 
kończendu wszystkich przepisanych kursów z jfo- 
myślnym wynikiem i napisanin pod kierownictwem 
profesora krótkiej rozprawki (thesis) na żądany te
mat. Na dyplomie Bachelor of Seienne (w skróceniu
B. S.) większość studentów kończy swe studja  tech
niczne i poświęca się następnie pracy zawodowej. 
Dla chcących pogłębić swe teoretyczne wiadomości, 
istnieją jednak dwa dalsze dyplomy: „M aster of 
Science" lub „A rts" (M. S. względnie M. A.), oraz 
„Doctor of Philosophy (Ph. D.). Aby otrzymać po
wyższe dyplomy, trzeba zapisać się do t. zw. „Gra- 
duate School, która tworzy osobny W ydział Uniwer
sytetu), biorąc te wykłady i ćwiczenia, w których 
się jest specjalnie zainteresowanym. Po ukończeniu 
dwóch pełnych półroczy w „Graduate Schooll", przed
stawieniu pracy naukowej i zdaniu ustnego egzami
nu Przed specjalnie powołaną komisją, złożona z 5 
protesorów, otrzymuje się dyplom M. S.„ względnie

. A. i>ia uzyskania dyplomu doktorskiego, trzeba 
ukonczyc sześć półroczy w „Graduate Scholl", wy
kazać się znajomością języków niemieckiego i fran
cuskiego (w piśmie), przedstawić pracę naukową, oraz 
I t t  l T mln Adnktorsk' Przed specjalną komisją, 
wn aą i pr*cz ° br°py tezy, kandydat musi udo
wodnić zdolność do samodzielnej pracy badawczej

i znajomość lite ra tu ry  swej specjalności. Uzyskanie 
dyplomu „Ph. D." wymaga zatem eonajmniej sie
dmiu lat studjów. Czesne wynosi 300 $ rocznie.

Na oddziałach technicznych, prócz powyższych 
trzech dyplomów naukowych, istnieje jeszcze jeden 
dyplom zawodowy — dyplom Inżynierski. Dyplom 
inżyniera wydawano do niedawna po 4 latach stu
diów, obecnie jednak wym agają dodatkowych stu
djów, egzaminu i pracy zawodowej od 3—5 lat, za
leżnie w jakiej uczelni.

MATERJAŁ STUDJÓW.
Zwyczajnie żąda się ukończenia szkoły średniej 

(high school), przyczem uczeń już w szkole średniej 
dobierać sobie musi przedmioty w ten sposób, aby 
zadowolić wymagania danego działa, któremu w 
czasie studjów wyższych ma zamiar się poświęcić. 
Am erykańskie szkoły średnie m ają cały szereg 
przedmiotów obieralnych — uczeń zatem wcześnie [ 
zaczyna się specjalizować w swym kierunku. Pierw- ' 
sze dwa la ta  studjów uniwersyteckich (Freshm an i 
Sophomore Year) sę zwykle wspólne dla wszystkich 
oddziałów technicznych; na drugim roku są małe 
tylko różnice w jednym lub dwu przedmiotach. Ma
te ria ł tych pierwszych dwu la t obejmuje ogólne 
przedmioty, a więc matematykę, geometrję wykreśl- 
ną, chemję, fizykę, mechanikę, rysunki techniczne, 
ekonomję, psychologię, dalej elektrotechnikę, maszy- 
znoznawstwo i elementy m iernictwa — prawie każdy 
przedmiot połączony jest z odpowiiedniemi ćwicze
niami w laboratorjum . Obowiązuje również kurs ję
zyka angielskiego.

Ma trzecim roku studjów (Junior Year) zaczyna 
się specjalizacja; studenci dzielą się na oddziały, 
zakresem studjów i nazwami odpowiadające oddzia
łom polskich politechnik.

Zaznaczyć należy, że obowiązkowe są ćwiczenia fi- 
zyczne, a dyplom B. S. otrzymać mogą tylko ci stu-

-*■
denei, którzy posiadają egzamin sumiejętności pl 
wanta.

ODDZIAŁ „INDUSTRIAL ElSINEERING"
Uniwersytety am erykańskie .zażęły organizow 

oddziały J ln d u strla l Engineering* (po polsku; c 
ganizacja wytwórczości) Oddziały te kształcą n 
specjalistów, tylko przyszłych orpnlzatorów, maj 
cych objąć całość różnorakich zdadmeń, zdolny 
do ocenienia i skoordynowania opowieduiego ka 
(lego z tych zagadnień. Prócz znlomości procesć 
technologicznych, kierownicy przejdębiorstw mus: 
posiadać dokładne zrozumienie śrony handlowe 
znać rynki handlowe, posiadać opowiednią znaj 
rnośc organizacji pracy, kwestji fiąnsowania prze: 
siębiorstw i roił przedsiębiorstwa w danej gałę 
przemysłu. W szystkie te zagadniętą zostały uwzgl 
unione przy orgamizowandu oddziajw Ind. Eng. r 
uniwersytetach amerykańskich.

METODY NAUCZA]^, 
ktadów^ prowa(*zone metodą d jtu s ji a nie wj

studentów w każdej klasie jest okol 
tak że profesor ma możność po^zmawiać z kas 

dym ze studentów i skontrolować Jego obecnośt 
Oczywiście, że jest k ilka klas ró\*oległych, zaleś 
nie od ilości studentów. Profesor tlko kieruje dj 
skusją, do której studenci przych^zĄ już przygc 
i W+a11’ P ro^esor nd® ma oceniać wiadomości stu 

dentow, tylko pomagać im w opantfaniu przedmie 
tu. Ogólny kierunek studjów jest r®ej praktyczn; 
niz teoretyczny. Mało stosunkowo pc ^ięca się teorji 
więcej natom iast praktycznym  zastc lwaniom i roz 
wiązywaniu zadań, których ro zw ie je  się nieźli 
czoną ilość, przez co studenci uz*kują zdolnoś< 
szybkiej orjentacji. Duży procent izasu spędzajł 
studenci w dobrze wyposażonych ia >ratorjach róż 
nego  rodzaju — na odOziałach m eclr5i,c’:n5rrn*



Wyzyskanie energji wodnej
w  f i w z e u i n ś l c * .

„ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY" — Nr. 193. Sobota U  lipca 1928 r.
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W pokłady węgla, drzewo, szyby nal-

E ys. 1. Wobec aktualnej sprawy e lek try fikacji na
szego k ra ju , przypom inam y o projekcie urządzenia 
tam y  n a  Sole kolo Porąbki. — Na ilu strac ji widzimy 

dolinę S0ly  przed urządzeniem tam y,

towe. Energja drugiego rodzaju zawarta jest w wiel- 
SSSch rzekach, wodospadach.

Węgiel biały rozdzielony' jest dość nierówno na 
powierzchni globu. Wszystkie źródła energji hy-

Kongo w Afryce Środkowej. Kongo samo mogłoby
dostarczyć 100 milj. koni parowych, tj.więcej ener
gii pędnej, niż jej produkują wszystkie zakłady ca
łego świata.

Energja hydrauliczna jest bardzo nierównomier
nie wyzyskana w krajach europejskich. Najlepiej 
WYiZnoo Szwajcaria, która zainstalowała do
r. 1J26 — 2.4 milj. koni parowych, Norwegia, któ
ra czerpała w r. 1925 silę 2 milj. koni parowych 
ze swych wodospadów, Szwecja — blisko 1 i pół 
nlj. HP. We Włoszech, gdzie w r. 1914 eksploa
towano siłę pędną spadków wodnych tylko w gra
nicach przeszło 1 miljona HP, dzięki inicjatywie 
rządu zwiększono olbrzymio eksploatację bogatych 
źródeł energji hydraulicznej na półwyspie, tak, iż 
tro"’ ti.0S^Snięt° już imponującą cyfrę 3.3 milj. 
HP. W Hiszpanji eksploatacja źródeł energji hy
draulicznej daje do 1 i pół milj. HP.

Francja, której energja hydrauliczna w stanie 
potencjalnym obliczana jest na przeszło 9 milj. HP. 
produkuje obecnie około 1,6 milj. HP.

Polska zajmuje bardzo skromne miejsce co do 
energji hydraulicznej. Ogólną wartość polskich sił 
wodnych oblicza się na 3 i pół milj. koni paro
wych. Natomiast wykorzystuje się zaledwie 0.1 
milj. koni parowych.

W Ameryce Północnej Kanada, która obfituje w 
wielkie rzeki i wodospady, eksploatuje ich silę pę
dną w rozmiarach nader szerokich — do r. 1926 
przeszło 4.3 milj. koni parowych. Stany Zjedno
czone Am. dysponują silą pędną 7.4 milj. koni pa
rowych, zaczerpniętą ze źródeł energji hydrau
licznej.

Z energji hydraulicznej korzystają te rodzaje 
przemysłu, które spotrzebowują wielkiej ilości prą-

Kys. 2, Jak będzie wyglądać to samo miejsce po wykonaniu projektu.

draulicznej Europy mają byS obliczone w przybli
żeniu na 35 milj. koni parowych (HP); Afryka dy
sponuje w tej dziedzinie siłą 190 milj. koni pa
rowych. Ameryka Północna — 62 milj. koni paro
wych, Ameryka. Południowa — 54 milj., Azja 71 
milionami, Australja — 18 miljonami.

J.eśli chodzi o rozłożenie tej energji spadków wo
dnych w stosnnkn do przestrzeni, to Europa, po
mimo dość niewielkiej liczby ogólnej, zajmnje dru
gie z kolei stanowisko po Afryce. W Europie bo
wiem przypada na każdy kilometr kwadratowy 
4.54 HP. energji hydraulicznej, wówczas, gdy w A- 
meryce Północnej 2.97, w Ameryce Południowej 
2.90, w Azji — 1.60, w Australii — 1.89. Pierwsze 
stanowisko należy się Afryce, w której na każdy 
kilometr kwadratowy przypada 6.17 HP.

Do najbardziej uprzywilejowanych należą doliny 
rzeki Amazonki w Ameryce Południowej i rzeki

dn elektrycznego, jak przemysł elektrotechniczny, 
elektrometalurgiczny i elektrochemiczny. Poszuku
ją one prądu za niską cenę. To też od pewnego 
czasu daje się zauważyć emigracja zakładćw fa
brycznych tego rodzajn i ich przenosiny w te o- 
kolice, gdzie znajdują się źródła energji hydrau
licznej. Terenem takiej emigracji przemysłu elek
trochemicznego i elektrometalurgicznego stała się 
przed wojną Norwegja. Obecnie także i wielki 
przemysł elektrp-metalurgiczmy Stanów Zjednoczo
nych zaangażował wielkie kapitały w zakładach 
hydroelektrycznych w Kanadzie.

Rola źródeł energji hydraulicznej będzie w przy
szłości coraz większa. Jednakże wielką rolę w ich 
eksploatacji odgrywa kapitał. To też obecnie przo
dującą rolę w tej dziedzinie odgrywają Stany Zje
dnoczone, dysponujące wielkiemi kapitałami.

Ryn. Met. i M.

S lc ż c f c e  władlomoScł łechmiczne.
E rakćw , 12 ltiipca.

Sine plamy ziemniaków.
Wiadomo powszechnie, że w ystępujące często w 

miąższu ziemniaków plam y sine, które z czasem się 
powiększają, pogarszają  znacznie jakość tychże i 
czynią je praw ie niemożliiwemi do spożycia W edług 
badań holenderskiego laboratorjum  dla mykologji 
1 badania karto fli, można zapobiec z łatwością tem u 
przykrem u dla ro ln ika  zjawisku, zapomocą inten-
żywnego nawozu potasowego. Używa się w tym  celu 
4#-procentoweJ soli potasowej, na wiosnę jednakże 
najlepie j eold potasowej, wolnej od chloru. Plam y
te występują szczególnie na kartoflach , upraw ianych 
n a  gruncie, na  k tórym  w roku  poprzednim  była  ko
niczyna, lucerna, groch lub burak i.

Samozapalanie się stogów siana.
Częstokroć zdarzają się na wsi pożary, których 

przyczyny n ik t podać nde potirafi Wiadomo tylko.

że zaczęła się palić  stodoła ze sianem . Przeważnie 
poszukują w wypadku takim  człowieka, który m iał
by być t przyczyną tego pożaru. Tymczasem, jak 
stw ierdziły badania wykonane przez Lauppera w 
Szwajc*axji może nastąpić zapalenie się stogu siana 
bez żadnej zewnętrznej przyczyny. Ułożenie wyso
kich > stogów siana powoduje intenzywniejsze o-dde- 
chanie naruszonych komórek roślinnych, przyczem 
tworzy się kwas węglowy i para  wodna. Siano sdę 
„poci“ . Ciepłota wewnątrz stogu w zrasta początkowo 
do 35 stopni, rozkładające się komórki roślinne zle
p ia ją  się razem i cały stos siana opada stopniowo 
do połowy swej pierwotnej wysokości. Skutkiem tego 
zlepienia się poszczególnych warstw  tego siana roz
kład chemiczny wewnątrz staje  sdę coraz intenzy- 
wniejszy, siano brunatn ieje z powodu karam elizacji 
cukru  roślinnego, a tem peratura może osiągnąć 100,, 
a nawet i 300 stopni. Czem bardziej wzrasta tempe
ra tu ra , tem intensywniej przebiegają procesy roz
kładowe. Tworzą się wewnątrz stogu różne kwasy 
i cały dalszy przebieg można uważać za suchą des
tylację.

trotechnicznym  i „Ind. E ng.‘* dla wszystkich stu 
dentów obowiązkowe są ' lab o ra to rja  chemiczne, fi
zyczne, mechaniczne (praea w odlewni, kuźni i na 
obrabiarkach) i elektrotechniczne.

Z w ykładam i w naszem znaczeniu tego słowa, a- 
m erykańscy studenci spotykają się stosunkowo rzad
ko. Na w ykłady takie uniw ersytety  zaprasizają wy
b itnych  profesorów innych uczelni, kierowników 
większych przedsiębiorstw  przemysłowych, reprezen
tantów  organizacji robotniczych, lub też znanych 
specjalistów , którzy zwykle w jednym  wykładzie o- 
m aw iają krótko jak iś szczególny problem lub ak tu 
a ln ą  kwestję.

EGZAMINY.
Sposób egzaminowania i staw iania stopni jest zu

pełnie odm ienny od systemów, stosowanych na pol
skich uczelniach. Niema zupełnie egzaminów ust
nych — od chwili zapisania się aż do otrzym ania 
dyplomu B achelor‘a  wszystkie egzaminy odbywają 
się pisemnie. Studenci otrzym ują kartk i z wydru- 
kowanemi pytaniam i, zależnie od rodzaju pytania, 
odpowiada się szeregiem zdań lub jednem zdaniem, 
ry su je  się w ykres lub szkic, przeprowadtza matema
tyczne obliczenie, lub też poprostu pisze się „ ta k “ 
lub „nie“. Egzam iny odbyw ają się dość często, 
m niej więcej raz na  miesiąc, co zresztą zależne jest 
od przedm iotu i od w ykładającego. Czas przezna
czony n a  napisanie odpowiedzi zależy w znacznej 
m ierze od rodzaju  pytań. Końcowy egzamin trw a 
z regu ły  przynajm niej' jedną godzinę i różni się 
tem od poprzednich, że obejm uje m aterja ł z całego 
półrocza i term in  jego z góry jest wiadomy, pod- 

,czas gdy zwykłe egzam iny (teksty) odbywają się 
w odstępach n ieregularnych  i norm alnie nie są na
przód zapowiadane.

PRA K TY K I STUDENCKIE.
Pttyktyki  ̂ odmienny sposób niż

w polskich politechnikach, głównie z tego powodu, 
że przedsiębiorstwa am erykańskie nieęhętnie przyj
m ują  studentów na krótki okres czasu. Na uniw er
sytecie P ittsbu rgh‘skim sprawa p rak tyk  jest roz
w iązana w ten  sposób, iż w czasie krótszym niż 
cztery la ta  kalendarzowe, student ma możność ukoń
czenia czterech lat studjów oraz odbycia całorocznej 
p rak tyk i. P raktykam i zajm uje się osobny oddział 
„School of E ngineering“, złożony z profesora i in
struk tora, którzy s ta ra ją  aię o miejsca w fabrykach, 
przydzielają  je studentom, oraz kontrolują ich p ra
cę przez systematyczne objeżdżacie fabryk  i osobi
ste przyglądanie się cih postępom.

Ogólnie biorąc, studenci am erykańscy mało o trzy
m ują teoretycznych wiadomości i przeważnie nde 
m ają należytego zrozumienia dla znaczenia teorji, 
uzyskują jednak trw ałe i mocne podstawy dla prak
tycznego rozumowania technicznego.

W ypada tu  jeszcze nadmienić, że kształcenie tech
niczne w większości wypadków nie kończy się na 
uniwersytecie. Większe przedsiębiorstwa am erykań
skiej posiadają swe własne szkoły dla absolwentów 
uniwersytetów , które trw ają  nieraz szereg lat. W cią
gu tego czasu absolwenci pracują w różnych gałę
ziach danego prezdsiębiorstwa, przechodząc kolejno 
przez w szystk ie  warsztaty, b iura obliczania kosztów, 
reklam y, sprzedaży, obsługi i t. d , spędzając również 
część swego czasu w laboratorjum  badawczem. Rów
nocześnie odbywają się kursa, prowadzone przez kie 
równików poszczególnych wydziałów lub przez spe
cjalnie przez firmę zaangażowanych instruktorów . 
Po k ilkuletniej takiej praktyce, młodzi inżyniero
wie, posiadając praktyczną znajomość wszystkich 
działów przedsiębiorstwa i wzajemnej ich zależności, 
m ają możność w ybrania sobie pracy w tym  dzdale, 
który  im najbardziej odpowiada, a w którym  tem- 
samem mogą się stać najwięcej pożytecznymi dla 
ęrzedsi^biorstwaj , ' {PrzegL Techn.^

0J)e<̂no^c  ̂ drobnych pyłków żelaznych, 
w sianie zawsze znajdują, od narzędzi żela

zny on, często za.rdzewinłvf»h m/wo ■in* oom niiranioff

n  za tem  tą  o sta teczną  p rzyczyną Wybuchu 
. ?y 'ri^ cje . że w ypadek tak i należy  do rzad-

j e l  i n  m o H i w y  Z d a ć  S O b d e  B p r a w «  2  ż e

Jasna jak słońce.
To nie przenośnia poetycka, tylko tak ą  jest w isto . 

cie świecąca się żarówka elektryczna, wyrobiona 
przez „National Lamp \Vorks“ w Cleveland. Żarów- 

^®"to kilowatowe, napełnione gazem. D ru
cik Wolframowy umieszczony jest w żarówce w for
mie czterech ępirali. Podczas świecenia wynosi tem
peratu ra  drucika 3000 stopni Celsjusza. Mniejsza ża
rówka daje światło o mocy czterdziestu tysięcy 
świec, większa zaś świeci jak  sto tysięcy świec. — 
W odległości jednego m etra od żarówki jest tak  
jasno, jak  w słonecznem miejscu w jakie letnie po
łudnie. Z tego jednakowoż wynika także, jak wszyst
kie nasze sztuczne źródła św iatła pozostają w tyle 
poza słońcem, które jest tak  bardzo od nas odda
lone.

MALKA Z WŁAMYWACZAMI dała asumpt do ca
łego szeregu wynalazków, mających zabezpieczyć 
skarbce i kasy ogniotrwałe. Z najnowszych pomy
słów wymieniamy dwa: W edług jednego z nich pod 
pancerzem stalowym, który jednakowoż płomieniem 
acetylenowym można przedziurawić znajduje sdę 
masa specjalna, która pod działaniem płomienia pal
nika acetylenowego wybucha, robiąc przy tem prze
raźliw y hałas, działający jako alarm. Według inne
go sposobu znajduje się przed slkarbcem komórka

selenowa, m ająca tę własność, że każda zmiana w 
natężeniu św iatła, wywołuje w niej zmianę natęże
nia prądu elektrycznego. Jeżeli dostęp do skarbca 
jest oświetlony. Jeżeli zatem ktoś zgasi światło, albo 
przynajm niej zbliży się do skarbca, to spowoduje 
już zmianę siły  św iatła, padającego na komórkę 
selenową. W efekcie wywoła to zmianę natężeniifi 
prądu elektrycznego, która spowoduje działanie n«*i 
tychmiastowe sygnału alarmowego.

NOWY SPOSÓB OPAKOWANIA MASŁA. Na
jednej z ostatnich wystaw w Sztokholmie detnón- 
strowano nowy sposób opakowania masła, polega
jący na użyciu zamiast beczek drewnianych, opa-. 
kowań z masy papierowej względnie drzewnej, wy
produkowanej pod silnem ciśnieniem i w wysokiej 
temperaturze. Opakowanie to może mieć kształt 
dowolny. Jako zalety tego opakowania są podno- 
szone jego taniość, odporność na wpływy zewnętrz
ne oraz względy higieniczne. Z uwagi na to, że 
masa hermetycznie chroni masło od przystępu po
wietrza, można stwierdzić, że osiągnięto w tylń 
wypadku doskonałość, której dotychczas nie moż
na było przy beczkach nigdy zastosować. Opata, 
wanie to staje się zatem bardzo praktyczną j  ko-, 
rzystną inowacją, gdyż masa ta nadaje się do wy-, 
robu pudeł dowolnej wielkości, co pozwala na eks
pediowanie dowolnej ilości masła, począwszy od 
5 kg. Szwedzcy fachowcy obliczyli, że z oszczęd
ności osiągniętych przy zastosowaniu tego nowego 
rodzaju opakowania, można pokryć koszt przew<b 
zu masła ze Szwecji do Anglji.

(Gazeta Handlowa).

Automatyczne sprzedanie wozów
k o le f  ow igcli.

Kraków, 12 lipca. I sprzęgania wagonów kolejowych. Parlament fram. 
Na największe niebezpieczeństwo z pośród cuski przeznaczył na ten cel 12 miljonćw franków,

wszystkich funkcjonariuszy kolejowych stale byli 1 które zostały przyznane dwom francuskim wyna-
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Kys. 1. A parat W illinsona fotografowany z dachu wagonu.

narażeni t. zw. przetokowi, czyli sprzęgający i 
rozprzęgający wozy kolejowe podczas ruchn. Każ
dy oczekujący na stacji nadejścia pociągu miał 
często sposobność obserwacji, mrożącej krew w 
żyłach, jak ludzie oi z narażeniem życia podcho

dzili między zderzaki, mogąc każdej chwili nlec 
zmiażdżeniu. Wypadki nieszczęśliwe z tego powo
du mnożyły się też w sposób zastraszający. To 
też nic dziwnego, że rządy poszczególnych państiw 
wyznaczały specjalne nagrody dla wynalazców 
mechanizmu, pozwalającego na automatyczne

lazcom Boirault i Henricot. Automatyczne sprzę
gło Boirault już jest w użyciu na linji elektrycz
nej Paryż-Wersal. Przy pomocy załączonych ilu, 
stracyj czytelnicy nasi będą mogli uczynić sobiei 
wyobrażenie o budowie i pracy sprzęgła automa
tycznego do wozów kolejowych. W ostatnim cza, 

.sie pojawił się wynalazek Amerykanina Willin-j 
sona, który jest skonstruowany w sposób najprost
szy. Ryc. 1 przedstawia aparat Willinsona, fen 
tografowany z dachu wagonu. Na rys. 2 oglądać 
można 3 fazy działania automatu Willinsiona. U. 
góry widzimy automat w chwili, gdy 2 wagony 
zbliżyły się do siebie. Działaniem siły ciężkości 
szczęka jedna zesuwa się i zapada w drugą, co 
zobrazowane jest w środku tej ryciny. U dołu; 
oba wagony są już sprzężone, rygle już się zasu
nęły jeden na drugi. Rys. 3 pokazuje nam szematy, 
cznie system Henricot. Zauważyć należy, że przy 
wszystkich wspomnianych systemach? rozprzęga- 
nie odbywa się bardzo łatwo z zewnątrz wagonu.

Nie ulega wątpliwości, że już w najbliższym 
czasie automatyczny sposób sprzęgania wozów ko, 
lejowych wprowadzony będzie na wszystkich ko.

Kys. 3. Sprzęgło Henricot.

lejach. Jest bowiem zupełnie racjonalne, by pracę 
ludzką, tak bardzo niebezpieczną dla życia zastą, 
pić działaniem antomatu mechanicznego, oczywi,
ście o ile daje on gwarancję niezawodności i wy
trzymałości. Zapewne i nasze ministerstwo komu, 
nikacji sprawą tą się interesuje.

P o i  adresem Hinisfersfwa 
Poczt i Telegrafów.

Onegdajszy huragan, który szalał nad Balską, 
zniszczył całe linje telefoniczne, pozbawiając lud
ność możności komunikowania się ze sobą.

Ocalały przewody kablowe.
Obecnie rozpoczęto studja wstępne nad budową 

kolei Częstochowa-Katowice, i Katowice-Maczki.
Czyżby nie było wskazane, by Ministerstwo Poozit 

i Telegrafów zastanowiło się nad planem równo
czesnego założenia kabla telefonicznego i telegra
ficznego w nasypach ziemnych obu tych linij i 
wogóle linij, które będą budowane. Oszczędziłoby 
się w ten sposób dwnkrotny koszt robót ziemnych 
i wywłaszczeń.

W Małopolsce przed wojną puszczał Wydział 
Krajowy wszystkie podziemne przewody, j. np. 
rurociąg solankowy z Borkn Fąłęckiego od firmy 
Solvay do Wieliczki, terenami drogowemi, względ
nie pod rowami przydrożnemi. .

(eska).

Polski wynalazca.
Otrzymaliśmy wielką ilość listów od naszych 

wynalazców, co dowodzi, że inicjatyw a „Ku
rje ra  Technicznego" była na czasie. Niestety 
jednak nie wszyscy pisali w tej fnrmie, aby 
można było ich wynalazki opisać. Dlatego po
w tarzam y paszą jyośbę o treściwe t w y rzer-,

pujące opisy, najlepiej z fotografjam l i orze, 
czeńiem fachowców. Każdy bowiem uważa 
swój pomysł czy wynalazek na najlepszy. —- 
Żądający zwrotu załączników proszeni są ci 
załączenie znaczków pocztowych.

Redakcja.
Nr. 2. Jan  Muller. Lubaczów: Patent Nr. 5467S 

przedstawia typ  ruchomych kłonic, które dają się 
położyć na każdej platform ie, na każdem m iejscu 
i zależnie od uwarstw ienia się kloców, posiadając 
stycznej z krawędziami kloców, co wzmacnia się 
jeszcze przez napięcie łańcuchowe w górnej części 
dźwigni. Przy wyładowywaniu kloców, wystarczy od* 
chylić uprzednio kłonice, po rozczepieniu górnego 
łańcucha. Usunięcie się kłonicy względnie pary  kł0-. 
nic jest unieemożliwione przez ciężar kloców, który 
dział ana ramię. Uzupełnieniem wynalazku powyż
szego jest patent nr. 61243, który pozwala przy ła 
dunkach niepełnych na zbliżanie do siebie kłonio 
dzięki specjalnym  urządzeniom, w których swobodnie 
posuwają się ram iona oraz, że kłonice dzięki tem u 
urządzeniu nie zn sta ją  unieruchomione przez nacisk 
kloców.

C d w w i e d z i  H e d a l t c f i .
E. Wischu. D rnhobycz: Prosimy przysyłać, jeżelf 

będzie odpowiednie, skorzystamy.
Pchor. Szum. K. Strzyżewice: Napisano na pod, 

stawie notatki w niem. czasopiśmie techn., które je, 
dnak nie podało źródła. Proszę zwrócić się do 
twórni.

Boi. MIcszk. K a tnwlce: W tej sprawie nie możemy 
niczego zrobić.

Andr. Kubin. — Lwów — Lewandówka: Prosiray; 
podać szczegóły, niezbyt obszer. ie ale za to wy* 
czerpująco. Najlepiej zału-‘'-iź orzeczenie facliuwcoWj
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n a j s z y b c i e j  i  n a j l e p i e j  w y u c z a ją
fachu szoferskiego

K U R S Y  S A M O C H O D O W E
Z. Józefowicza, Kraków, Florjańska 28, tel. 1416.
Największe szkolne warsztaty i garaże Rakowicka 
L. 38, tel. 1359. Najwybitniejsi w Polsce instruk
torzy. Nauka jazdy na nowoczesnych samocho
dach. Wolne mieszkania zamiejscowym. — Wpisy 

codziennie. — Piszcie o prospekty. 4846k

Wolne posady
DO LISTÓW (ofert, prze 
sy lanych na ogłoszenia), 
prosimy we własnym in
teresie nie załączać ory-
f inalnych świadectw i do 

urueutów, lecz tylko od 
pisy. Za zwrot wszelkich 
dokumentów Administra 
cja nie bierze żadnej od 
powiedział ności.

SŁUŻĄCA z dobremi po- 
1 ecpniam i, umiej ąea do
brze gotować — potrzebna 
aaraz. Zgłoszenia J. K. 
Królowej Jadwigi 137, I. 
P- 4305k

KTO CHCE mimo brakn 
gotówki 300 do 500 złotych
miesięcznie zarobić przez 
sprzedaż bardzo porząd
nych artykułów? — Pano
wie każdego stanu mogą 
wyżej wspomnianą sumę 
zarobić. Zgłoszenia piseui 
ne przyjmuje „Em Ka 
Werk", dr. Kwaśnika 
Mysłowicach, Górny Śląsk 
Na odpowiedź porto dolą 
ozy 6. 4115k

CZELADNIK kuśnierski— 
pierwszorzędna siła, spe
cjalista  w wyrobie dam
skich płaszczy fu trza
nych I lisów — jest poszu 
kiwany natychm iast do 
Bielska. Oferty i odpisy 
świadectw skierować do 
A dm inistracji K urjera — 
pod „Stała posada 17“. — 

7452g

1509 ZŁOTYCH miesięcz- 
Móe uzyskają osoby inteli
gent ne, energiczne, pracą 
wydawniczą we wszyst
kich m iastach powiato
wych Kongresówki i Kre
sów Wschodnich. — Ofer
ty  nadsyłać W arszawa I, 
skrzynka 756. 4279k

POSZUKUJE się maszy 
tnistki polsko-angielskiej, 
ze znajomością angiel
skiej stenografji. Oferty 
pisemne kierować do U- 
len et Company w So-snow 
cu, ni. Teatralna Nr. 2. — 

4286k

Do L. 956/28.
T. C.

KONKURS. Z dniem I-go 
października 1928 — jest 
do objęcia we Wschodnio- 
małopoLskich zjednoczo
nych Towarzystwach o- 
ohrony dzieci i młodzieży 
we Lwowie (T. O. M.) po 
sada seikretarza-referenta 
z uposażeniem V II grupy 
funkcjonarju-szy państwo
wych. Obowiązuje jeden 
miesiąc pracy pTÓbnej — 
przez wrzesień 1928 za o- 
sobnem wynagrodzeniem 
wedle umowy, od której 
wynilku uzależni się wła
ściwą nominację. K andy
daci o pełnych kwalifika 
cjach, nieprzekiroczonym 
39 rok-u życia i obznajo- 
miend z pracą ©polecaną— 
winni wnosić swoje udo
kumentowane podania do 
Prazydjum  T. O. M. we 
Lwowie, ul. Złota 10, do 
dnia 25 sierpnia 1928 r. 
Osobisto przedstawił emie 
się jest konieczne. Lwów, 
dwła 9 liipca 1928. Prezes: 
Czerwiński m. p. 4316k

STENOGRAFJI najdosko
nalsze listowne nauczanie 
Dokształcanie: „Steno
graf Polski" miesięcznik, 
„Słownik Stenograficzny", 
„Zbiór listów handlowych' 
(stenograficznie tłumacze
nia) Insty tu t Stenograficz 
my — Warszawa, Krucza 
26. 4020k

PEWNY ZAROBEK 500- 
609 zł. miesięcznie. Potrze 
bni ajenci do przyjmowa
nia zamówień na powię 
ksżenie portretów w mia
stach i prowincji „Rem 
brandt", Wilno, św. Jań 
ska 6, Skrytka poczt. 141 

40S4k
MARCELI Bursztyn, han 
del towarów kórz. 1 farb. 
w Limanowej przyjmie za 
raz  pomocnika obeznane
go z czynnościami bufeto- 
wemi i praktykanta .

7144g

WYDZIAŁ powiatowy w 
Żółkwi — poszukuje do 
ropnego wału drogowego 
maszyniisty-ślnsarza, po
siadającego również egza 
min na kierowcę samocho 
dow ego. W ynagro-dizeniie
wedle umowy — posada 
do objęcia natychm iast. 
Podania z życiorysom, od 
pisami świadectw i poda
niem warunków . należy 
wnosić do W ydziału po
wiatowego w Żółkwi. — 

4314k

Z Ślq§ka Cieszyńskiego.

Fot. Paweł Pończa, Dziedzice.

Na granicy polsko-czechosłowackiej w Wiśle, najpiękniejsze schronisko na Stożku (973 m. 
nad poziomem morza), należące do oddz. Polskiego Towm Tatrż. w Cieszynie, wybudowane 
w r. 1920. Z ślicznej werandy roztacza się wspaniały widok na całe Beskidy polskie i czeskie, 
Pilsko, Babią Górę, Tatry i Fatrę na Słowac zyźnie. Schronisko, zbudowane z komfortem, ma 

połączenie telefoniczne. Budowa kosztowała około 160.000 fr. szwajc.

POSADĘ otrzymawszy, o 
płaoacie Szkołę Samocho
dową Inżyniera Froma — 
Warszawa, — Hoża 35. — 
Bearobotuym ustępstwa.

4253k
KOSZYKARZY do wyro 
bu mebli i koszyków, tyl 
ko zdolnych — poszukuje 
koszykaruia w Żywcu. — 
Zgłais©ać siię listownie. — 

7607g

POTRZEBNA do pięciole
tniego dziecka młoda, in 
teligentna panienka. Zgło
szenia: Zakopane Ajencja 
Siemianowskiego pod „Je 
rzyk". 4226k

MŁYNARZA ł dwóch po
mocników samotnych, ab
stynentów — przyjmę za
raz. Wolny — Słotwlna. — 

7362g

STENOTYPJSTKĘ ze ste- 
nografją polsko-niemiecką 
oraz znajomością buchał te 
r j i  — przyjmie na stałą 
posadę dla biura w K ra
kowie poważne przedsię
biorstwo przemysłowe. — 
Zgłoszenia pod „Zarząd 
dóbr" Admiinlstracja Ku 
Tjera._______________ 7355g

GATROWEGO, któryby 
kierował także tartakiem, 
poszukuje się. Zgłoszenia 
z podaniem warunków, ży
ciorysem, odpisami świa
dectw nadsyłać Jan Świ
der, tartak  Rdzawka. pooz 
ta  Rabka. 7446g

POTRZEBNY młody p ^  
moonik z dobrem pismem, 
dział korzenny. Zgłoszenia 
t Leitner, Kołomyja — 
Jagiellońska. ' 7440g

PRZEMYSKI młyn auto
matyczny Nussbaum i Ska 
w Przemyślu — poszuku
je kierownika dla swego 
zupełnie automatycznego 
młyna o wysokim prze
miale. urządzonego wedle 
najnowszej konstrukcji. — 
Reflektuje się tylko na si
ły pierwszorzędne. Oferty 
mie przy jęte zostaną bez 
odpowiedzi. 4229k

HANDLOWIEC z branży 
obuwia (rei. rz. kat.) po
trzebny zaraz. Zgłoszenia 
A rtur Muller, Kołomyja. 
Oferty nicu wizgi ędnioue 
zostaną bez odpowiedzi.— 

7461g

POSZUKUJEMY zastęp
ców generalnych do sprze 
da w an ia naszego p i wow a 
ru-słodu piwnego do wy
robu piwa domowego, na 
własny rachunek — obej
mujących m iasta i okoli
ce: Ostrów Wlkp., K ra
ków, Lwów, Stanisławów, 
Łódź i Katowice. Zastęp
cy muszą być d-obrze w 
składach kolonialnych za 
prowadzeni — i po
siadać gwarancję. ,,Sma
kosz‘‘ Spożywcze Zakłady 
Przemysłowe Grudiznądiz— 
Koszarowa 24. , 7612g

ENERGICZNYCH, ru ty 
no wan y ch ak wdzytoiró w
bez różnicy wyianania — 
poszukuje się do poważ
nego wydawnictwa społe
cznego za wysoką prowi
zją. Oferty pod „Album" 
do Administracji. Termin 
składania ofert trzydnio
wy. 7616g

ZDOLNY i uczciwy urzęd 
nik znający się na buchał 
terji — potrzebny od I-go 
sierpnia br. do prowadzę 
nia kaneeLarji. Zgłosze
nia kierować do pnzedsię 
biorstwa budowy F. Ksiią 
żek, Mysłowice, ul. K ra
kowska. 7613g

POSZUKUJE zdoLnego po 
mocuika fryzjerskiego — 
warunki 50 procent i mie
szkanie -— Piilch, Droho
bycz. 7605g

ZECER maszyndsta w jed 
nej osobie, kawaler, kato
lik — potrzebny zaraz. — 
Referencje konieczne. — 
Mieszkanie wspólne, opał, 
światło, 150 złotych mie
sięcznie. Pińsk, Kościu
szki 49, Drukarnia. 7657g

PODWÓJNA kierownica 
na samochodach szkol
nych kursów H. P ry  liń
skiego, Warszawa, Jero
zolimska 27. 3757k

w w e  4 'v c B » B * e o i E a 9 « a » w B s a
można u na9 subskrybo\^ć do 15 b. m. na 
warunkach oryginalnych po 100 Ą. albo na
być na spłaty miesięczne. — Pierwsza ra ta  
z kosztami 22 zł., dalsze po 7 zł. — Na 
bywcy otrzym ają pó wydrukowaniu 6ztuk 
dokument zawierający serję i numer z  pra

wem gry już 1 go października.
, Główna wygrana 200.000 zł. w złocie. 
H0om Bankowy SCHiiTZ i CHAJES, LWÓW 

pl. M arjaeki*7. 4818k

[HANDLOWIEC, były u- 
I rzędnik obznajomiiouy w 
| dziale wąskotorowych ko

lejek i m anipulacji kole- 
I jowo - celnej szuba po 

dy. Łaskawe zgłoszenia 
| do A dm inistracji K u rje ra  

pod „Leśne 175". 75&4g

POMOCNIKA fryzjerskie 
go„ zdolnego i ucznia na 
ukończeniu — poszukuję. 
Goldstein, Skawina. 7600g

MAGISTRA młodsza no
wego typu, katoliczka — 
może '‘objąć posadę z dn. 
1 września br. w aptece 
Gebauera w Żywcu. Zgło
szenia tylko z oferta i 
curriculum  vitae. 43271c

Posad poszukują
RUTYNOWANA nauczy
cielka wychowawczyni — 
władająca biegle językiem 
francuskim  z ukońezonem 
konserwatorium rnuzyez- 
nem — szuka posady. Kar 
melioka 29, ofic. I. p. — 
drzwi na prawo. 7594g

PIANISTA rutynowany- 
wyjedzde natychm iast. — 
Zglosizenia i warunki do 
A dm inistracji K urje ra  — 
pod „P ianista  189". 7579g

PIERWSZORZĘDNY
cer kompresowy i afosy - 
dem&o-wy z długoletnią 
praktyką, poszukuje posa 
dy w solidnej drukam i.— 
Zgłoszenia do Adm inistra 
cji pod „ Pierwszorzędniy 
zeoer". 4309k

MASZYNISTA, dobry me 
chauik, specjalność: ta r 
taki, fabryki mebli,, fa
bryki cukierków, młyny 
parowe i motorowe, turb i 
ny parowe, wysokie na
pięcia — przyjm ie posadę 
zaraz. Zgłoszenia „Maszy 
n,rsta‘‘ Biuro ogłoszeń 
Lwów, Legionów 1. 4313k

POTRZEBNY lokaj sta r
szy, samotny, trzeźwy — 
uczciwy, od zatraz Rabka, 
. ,S zarotk a' 4. Zgłoszenia
pod tym samym adresem.

7603g

CHŁOPCA do sklepu — 
przyjmie „Ziarno" sklep 
spożywczy. Prokocim dom 
Gąsiorowfiikiego. 7622g
DYREKCJA prywat, se
m inarium  naucz, żeńskie
go z prawem publ. w Tar 
nopolu, ul. Słowackiego 6, 
przyjmie od 1 września 
br. nauczycielkę do przed 
miotów _ pedagogicznyeh, 
z petuemi kwalifikacjami. 
Płaca wedle umowy. Zgło 
szenia do 20 bm. 7627g

TECHNIK dentystyczny— 
chrześcijanin, pracujący 
dobrze te-chniozmde i ope
ratyw nie — potrzebny od 
zaraz. Dr. Modrzejewski— 
W ągrowiec, W ielkopokska 

7636g

S T A Ł E  S T A N O W I S K O
na pensje i prowizję — może uzyskać inspek
tor ubezpieczeniowy możliwie z dłngoletniem 
doświadczeniem fachowem, specjalista w pozy

skiwaniu ubezpieczeń 4866k

OD NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW.
Oferty z życiorysem uwzględniającym szcze

gółowo pracę w asekuracji i żąianem  wyna
grodzeniem — prosimy kierować do Oddziału 
„VESTY" Banku Wzajemnych Ubezpieczeń 
w Krakowie, ul. Straszewskiego 28. 

Zapewniamy poufne traktowanie sprawy.

TRZECH praktykantów
rolnych, absolwentów 
średniej szkoły rolniczej 
na roczną praktykę — po
trzebujemy zaraz. W arah 
ki: mieszkanie z opałem 
i światłem, całodzienne u 
trzym anie z praniem — 
przyczem pierwsze 3 mie
siące bezpłatnie, następ
ne według umowy. Zgło
szenia: Dobra i Zakłady 
Przemysłowe Czarnożyły, 
woj. łódzkie. 4324k

UZDOLNIONA panienka, 
zamiejscowa, zostanie
przyjęta zaraz do sklepu 
masarskiego. Karmelicka 
40, masarnia. 7591g

uowsKie KEirsy Kferouicóui
| »  samorządowych Inż. Aleks. Juhrego — rzą- 

(Iowo upoważnione — Lwów, Kopernika 54, 
przy największych warsztatach i garażach samo 
chodowych w Małopolsce. Nowoczesue samochody 
do nauki jazdy. Wpisy codziennie. Ulgi dla nie
zamożnych. — Zamiejscowym wolne mieszkania. 
Inform acji udziela Zarzad Kursów. Piszcie o 

prospekty. 4706k

RUTYNOWANA siła po 
mocni cza (aptekarska), zo 
stanie zaraz przyjęta, — 
Zgłoszenia do A dm inistra 
cji K urjera pod „Sowa — 
166". 7598g

POTRZEBNY cukiernik 3 
dni w tygodniu w okolice 
Krakowa. W arunki we
dług umowy. Zgłoszenia 
pod „Cukiernik" „Prasą" 
Karm elicka 16. 7642g

POSZUKUJĘ m ajstra  do 
fabryki wyrobu m ydła z 
dyplomem i z dobrą prak 
tyką.^ Zgłoszenia co do w a  
runików pracy u  Andrzeja 
Wdotrojwa m. Białowieża, 
skład wędlin, dom własny 

7658g
CHCESZ OTRZYMAĆ PO 
SADĘ — musisz ukończyć 
kursa fachowe korespon
dencyjne . prof. Sekułowi- 
eza* Warszawa — Źórawia 
42. Kursa wy uczą ją  listów 
nie buchalterii, rachunko 
wości kupieckiej, kores
pondencji! handlowej, ste 
nografji, niauki handlu, 
prawa, kaligraf jii, pi sarnia 
na maszynach — towaro- 
zn aiw st w a — n lemii eęki ego, 
francuskiego, angielskie
go, pisowni (ortografii). 
Po ukończeniu świadec
two. Żądajcie prospektów.

3489k

PISARZ gospodarczy ka
waler — potrzebny od 15 
li pca. Odpisy świadectw, 
które się mie zwraca do 
Z a rządiu dó br W i edka 
Wieś p. Wojnicz. 7662g

ZNACZKI DLA PSti*
i wszelkie odznak) metalowe wyrabia 

F a : ANDRZEJ BERLIŃSKI — L W Ó W
W arsztaty: Szewczenki II.
Biuro: Słowackiego 4, 4850k

flam eg i  s a ł y p t t .

SENNE MARZENIA.

BYŁY urzędnik, kupiec — 
obznajomiony w dziale 
zbożowym, kolonialnym.— 
jajcizairskim i m anipulacji 
kolej owo-celn ej — szuka 
odpowiedniej posady. Ł a
skawe zgłoszenia pod „Ma 
niipulacyjny kupiec 174" 
do Adm inistracji K urjera  

7585g

OBERSCHWEIZER la t 29
k aw a le r, zamii lowany
znawca pielęgnowania i 
dojenia krów — poszuku
je posady. Zgłoszenia do 
p.: Aloj-zy Chrobok, o-ber 
schwcizer, Zarząd dóbr 
Stubno, poczta Stubno ad 
Medyka, Małopolska. — 

4317k
500 ZŁOTYCH dam za wy
robienie mii jakiejkolw iek 
posady — najchętniej w 
sklepach Kółek rolniczych 
— spółdzielniach, m aga
zynach jako kierow nik — 
lub pomocnik — ewentual 
nie w fabryce. J . Praca, 
poczta Wiązownica. — 

7604g
POSZUKUJĘ posady ja 
ko m asażystka. Zgłosze
nia do K urje ra  pod „Ma- 
sażystka 13‘‘. 7621g
BYŁY wyżsizy urzędnik 
Admiinietracyjny p rzy j
mie posadę u notarjusza, 
w charakterze kandydata 
nota.rjalnego. Zgłoszenia 
do Adm inistracji K urje ra  
Codz. pod „N otarja t A. 
Z." 7632g

. Wiesz co, mężulku, śniło mi się, żeś mi ku
pił nowy kapelusz.

. — Połóż-że się jeszcze raz do łóżka i niech ci 
się teraz wyśni, skąd na twój kapelusz mam 
wziąć pieniędzy?

ABSOLWENT 3-ch let
niej szkoły .handlowej z 
jednoroczną prak tyką  — 
poszukuje posady od za
raz. Łaskawe zgłoszeniu: 
Józef W ierzbicki Maniów 
p. Szczuciu, koło Tarno
wa.

Kursu Kierowcom samochodowych
L .  H U B E C K I E G O

rzadowo upoważniono 
w Krakowie, przy ul. P ilarsk ie j 4, tel. 3476

w WadowCihcacPh Zyprzy p f / T o t l i s z k i  1. 464“k
Naflepsze i najtańsze. N ajw ybitniejsi instruk- 

tdrzv -  5 samochodów do nanki lazdy i nowo
czesne urządzenie szkolne -  P rzy im ujcny  wpisy 
codziennie. -  Piszcie o prospekty i informacje.

MECHANIK, ki.no opera
tor, kawaler, energiczny, 
trzeźwy, wolny od woyska 
poszukuje posady od za
raz. Łaskawe zgłoszemna: 
Kielce, Nowo - W araza wsik a 
Nr. 8, Stanisław Stoll^ | j g

DZIELNA pierwszorzędna 
wiedeńska siła, fryzjerka 
damska - m anicurzystka— 
szuka stałej posady. W a
ru nki czterysta złot y ch 
miesięcznie. — Zgłoszę na a 
pod „Bubikopf" Adun-na- 
straoja K urjera . 745lg
SAKSOFONISTA zara 
zem klarnecista — poisizu- 
ku je  posady w pierwszo
rzędnych lokalach.. Mu
zyk rutynow any. Zgłosze
n ia  K urjer Codz. Poznań, 
pod „Sakisofotniisfa". 4307k

SZOFER - mcchaniiik wła
dający językiem polskim 
i niemieckim, szuka Po
sady. Zgłoiszeńia: Krak. 
K urjer, Katowice, Teatr,a i 
na, pod „Szofer". 4302k
OSOBA starsza, w ykształ
cona z francuskim  ł nie
mieckim — poszukuje od 
powied.niej posady na wy
jazd do dzieci lub dio to,- 
warzystwa osoby chorej. 
Świadectwa na żądanie. — 
Zgłoszenia do Adm inistra 
cji pod „Wychowawczyni 
7447‘L . 7447g

AUTO na chodzie w do
brym stanie kupię. Zgło
szenia z opisem i ceną do 
K u rje ra  pod „Taksi". _

K U PIĘ  mały domek z o- 
gródkiem  w pobliskiej o- 
kolicy Krakowa. Zgłosze
n ia  do K u rje ra  pod ,,E- 
rneryt 5." 7548g
K U PIĘ  dubeltówkę kal. 
16 w dobrym stanie. Zgło
szenia pod „Dubeltówka", 
„ P rasa" , Karm elicka 16.

7641g

K U PIĘ  lub wydzierża
wię p iekarnię w Małopol 
sce. Wiadom-ość ’ Płatek 
A utoiui, D u b encko W i el- 
kie, pow. Rybnik. 7597g

Sprzedaż
PRACOWNIA stolarska o 
4 w arsztatach i kom pięt
nem narzędziu okazyjnie 
do odstąpienia z powodu 
wyjazdu od zaraz. Zgłoszę 
n ia  do Adimimlstracji Ku
r je ra  pod „S tolarn ia ''. — 

7652g

BYŁY urzędmiik państwo
wy ze szkołą rolniczą — 
wiek średni -— poszukuje 
poisady kasjera, księgowe 
go lub sekretarza w ma
jątkach rolnych — ohzna 
jomiony z rachunkowością 
rolniczą, korespo»nde<roj a, 
sprawami handlowenni — 
jakoteż z gospodarką rol
ną jako długoletni za
rządca. Świadectwu jak  
najlepsze. Posadę obej
mie zaraiz. Łaskawe- zgło
szenia przyjm uje z grzecz 
ności WP. Malinowski —- 
dla agronoma, Zaleszczy
ki, u lica Rzeźnicka. 7586g

ZA W YROBIENIE mi po
sady — (ewentualnie prak 
tyki) dam wynagrodzenie 
według umowy. Zgłoszenia 
do Ilustrowanego K u rie rą  
Codz. pod „Posada 204**.

____________ 7587g

MŁODA, in teligentna — 
sym patyczna panna — po 
szukuje posady gospody
ni — ewentualnie do dziie 
ci. Miejscowość obojętna. 
Oferty do Adm inistracji 
pod „27". 76G4g

LUSTRA belgijskie, szy
by szlifowane — poleca 
n a jtan ie j szlifierniia szkła 
Kazim ierz Woroniecki —. 
pl. Szczepański 7. 4119k

ABAŻURY artystyczne —* 
W ytw órnia lamp elektry
cznych Inż. Jastrzębski — 
Sławkowska 30, Te»l. '2048.

3276k

MORELE (Aprikose) co
dziennie świeżo rwane do 
smażenia i na kompot w 5 
kg koszykach franco 32 
zł. Pieniądze naprzód. D. 
Gottfried, dom eksporto
wy Zaleszczyki ul. Pocz
towa. 7656g

SZKŁO okienne, dachówki 
szklane poleca oraz wyko
nuje roboty szklarskie — 
n a jtan ie j S. Finkelstein 
św. Krzyża 3. Telef. 29 03.

6729g

DOM m urowany, oficyna, 
ogród owocowy, 3 pokoje, 
kuchnia i oficyna wolne 
w Nowym Sączu, korzyst
nie do sprzedania. Wiado
mość: Dr. Birn, adwokat, 
Nowy Sącz. 7255g

FRYZJERSKI uczeń lat 
16, z roczną prak tyką — 
wstąpi na 3 la ta  do u-koń 
czenia. Adres: Paulina 
K ono wieżowa, W ieliczka.

7666g

EMERYTOWANY uifcęd 
nik w sile wieku, inteli 
gentny — szuka jakiego- 
kol wiek za j ęoia. A l o j zy 
Bandurowski, poczt. Łapa- 

nów. 7651g
CZELADNIK m asarski z 
dobremi świadectwami — 
poszukuje pracy od za
raz. Zgłoszenia do Oddzia 
łu llu s tr. K u rje ra  Codz. 
Nowy Sącz, pod „S. W.

4335k

BUCHALTER bilansista, 
pierwszorzędna siła, ję
zyk niemiecki, francuski, 
angielski, doskonały orga 
ni zator — zmieni posadę. 
K efer enej e pi erw szorz ęd- 
ne. Zgłosizenia pod „Ru 
ty na" do B iura S tattera, 
Kraków, Rynek 8. 7620g

RZĄDCY - ekomoima — w 
większym m ajątku  pod 
dyspozycję, lub w mniej 
szym samodzielnie, albo 
kasjera, rachm istrza, kon 
troi era w m ajątku, posa
dy na ordy nar ję — poszu
kuje energiczny, uczciwy, 
zdolny, w średnim  wieku 
od 1. X. br. lub od zaraz. 
W ym agania skromne — o 
beonie jest na posadzie.— 
Ewent. zgłosizenia z po
daniem warmników pod 
„Skromne życie 2298" do 
Adm inistracji I  lustrowa
ne go K u rje ra  Codz. K ra
ków. 7630g

LEŚNIK z czteroletnią 
praktyką, ukończoma 4-tą 
kl. gimn azjaln ą , zn a j ący 
się dobrze na fachu,, z dio- 
brenni ̂  ref erenojaimi — po
szukuje posady w dziedzi
nie leśnictwa. Łaskawe 
zgłoszenia do Admini-stra- 
cji K urjera  pód „Eniergi- 
czny leśnik". 7653g

KOBIETA la t 24, z 3-let- 
nią p rak tyką działu ko
rzennego — szuka posady 
ekspedjentki lub kasjerk i. 
Zgłoszenia do Adiminilstrą 
cji pod „Pracow ita". —

KRAWCOWA bardzo 
zdolna i prędka, — bez
względnie uczciwa, szuka 
posady na wyjazd. Ma 
wolną jazdę kolejową. — 
Zgłoszenia: „M ar ja"  u
Wnych Państwa Wolskich 
W ierzbica, Słomniki. — 

7649g
WY ZW OL ON Y oz el a dnik 
branży rzemieślniczo wę
dliniarskiej, kaw aier lat 
23, poszukuje odpowied
niej posady od zaraz. — 
Miejscowość obojętna. Ła 
skawe zgłoszenia: Kielce, 
Staro-Zagnańska 41, Ro
man Mauecki. 4325k

K U PIĘ  bryczkę okazyj
nie oraz uprząż na konia 
(szorki). Zgłoszenia pod 
„Bryczka", „Praisa" K ra 
ków, Karm elicka 16. —

7643g

© p o n y  m i c h e l l n
wzmocrnoue na składka

„ A u i o t e c h n i k a “
((raków. Bracka 5. Tel 4343

4886k

MORELE zaleszozyckie — 
wyborowe 31 zł. 50 w 5 kg 
koszykach. Miód lipcowy 
kuracyjny, tegoroczny 19 
zł. 50 w bańkach 5 kg wy
syłam  franco zaliczką A. 
W enkert, eksport owoców 
Zaleszczyki. 7425g

GOSPODARSTWO 71 -
dobrą ziemia, w tem 8 
mrg. łąki, dawniej fol
wark (K atarzynka), pięć 
kim od m iasta powiatowe 
go, 2 kim od stacji kole
jowej, masywne budynki, 
m artwy i żywy inwem 
tarz. Cena 100.000 złotych. 
Zgłoszenia do Agencji ga 
zet Idźczak, Kępno, Wiel 
kopolska. 43t8k

W ILLA z ogrodem i 4 
morgi roli, nadaje sdę na 
letnisko 936 metr. nad po 
ziomem morza — cena 20 
ty®, zł. -— wprost od wła
ściciela do nabycia. Fr. 
Idźczak, księgarnia, Kęp
no, Wlkp. 4319-k

POSZUKUJE się kamieni
cy rentownej, wartości 
16.000 dolarów — gotówką 
płatne. Wiadomość „ P ra 
sa" Karm elicka pod „Ka 
mienicę 16‘‘. 7429g

CZARNE JAGODY (Bo
rówki) kupujem y w każ 
dej ilości W ytwórnia Win 
H. Makowski Oddział w 
Krakowie, Prądnik Czer 
wony 75. 4102k

KUPIMY w Krakowie 
realność za 2—3000 dola
rów. Może być nowa, nie
wykończona. Zgłoszenia 
do K u rje ra  pod „Dolary

DUŻY, glazurowany dom 
z restauracją , wyszyn
kiem i kaw iarnią w do
brej, przemysłowej miej
scowości na Górnym Ślą
sku — z powodu pode
szłych lat korzystnie do 
sprzedania. Cena 140.000 
zł., w płata 80.000 zł. — 
Ozyns-z miesięczny 1420 zł. 
Przy kupnie można ode
brać wysaynk, restaura
cję, kaw iarnię z komplet- 
nem inwentarzem  OTaz 5 
pokoji l kuchnie. Oprócz 
tego mamy na sprzedaż 
kilkanaście budynków 
handlowych, restauracy j
nych, piekarnie i różne 
inne przedsiębiorstwa. — 
Przy kupnie łub sprzeda
ży prosimy się zwTÓoić z 
calem zaufaniem do: Gór
nośląskie Biuro Pośrednio 
twa Królewską Huta. ul. 
Szpitalna 1, I I I .  p. 7634g

LEŻAKI po 11 złotych — 
chodniki kokosowe, koce: 
Skład linoleum, dywanów 
Halpero, Poselska L. 18.

394 6k

NAJLEPSZE prezerwaty
wy tuzin złotych 3.80 wy
syłka dyskretna. Perfu
m eria „M ars" — Kraków, 
Marka 23. 41 lik

Ceny o g ło s z e ń  w n ie d z ie le  i d n ie  św ią te c z n e :za  1 mm w 1 szp. przed tekstem lub w śród a rty k u łu  wstępnego ,  . .  ,  ,  zl. 2.60 (str. IV -la mowa)
”  ” w nndnstanpm  * ’ * • '  • ’ ■• • • • » • • • • » . »  zt. 2.— (str. ( V tamowa)
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