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Pakt K e llo g a podpisany.
Stresemann o końcu wojan. - Sądowe sciit
wśr-d
emerytów kolejowych. * Żart ach 3 m b n ;? ,zy Lwowianina^ za
kttregi i własna żona nie chciała wyjść po raz czwarty.
Majwryuornsejs ;e mieszanki kaw i herbat nofeca Fa Moor i Stachowicz „Zakopane” Lwów, Akademicka 24. - Leona Sapiehy 25.
POSIEDZENIE RADY MINISTRÓW.
(Telefonem od naszego korespondenta.)
Warszawa 27. sierpnia, (st) Ju tro o
godz. 5 popołudniu odbędzie się komitet
ekonomiczny Rady Min., zaś we środę
popołudniu pierwsze powakacyjne posie
li zenie Rady Min. Obu posiedzeniom p r/e
wodniczyć będzie T’iem jer Bartel.

Dłuższa konferencja między Prcmjerem a nowym m im strem ośw ia
ty dotyczyła ważnych spraw st&oJnictw a i oświaty, które będą —: jak
wiadomo — na najbiiższcm posie
dzeniu Rozpatrzone. Na porządku
dziennym Rady - Min. znajduje *s?ę
nowy' punkt statutu cugauteacyjncg® tego Min., który przewiduje pe
wne zmiany' organizacji centralnej,
jak również zm iany w ustroju szkol
nym. Zapewne poruszone będą) ró
wnież pewne zm iany personalne w
tym resorcie.

Z k a ryk a tu ry p o lity czn ej,

NARADA PREZESÓW DYREKCJI PKP.
(Telefonem od naszego korespondenta.)
Warszawa 27. sierpnia, (st) Dziś w
Min. kom unikacji odbyła kię narada pre
zesów dyrekcji PKP. Na posiedzeniu zo_
stały powzięte wnioski, które delegacja
polska przedstaw i na międzynarodowej
konferencji w sprawie uzgodnienia roz
kładów jazdy. Konferencja ta odbędzie
się w W iedniu w drugiej połow ie” paź
dziernika.
1—

o —

ZJAZD POCZTOWCÓW W OBECNOŚCI
MINISTRA
Warszawa 27. sierpnia. (Tel. G. P.)
26. bm. min. Miedziński w tow, dyrek
tora Frączkowskiego przybył na otwar
cie Zjazdu niższych tunkcjonarjuszy
poczt, telegrafów i telefonów. Pan mi
nister wygłosił okolicznościowe przemó
wienie.

-

PODERZANA WIADOMOŚĆ.
Ryga 27. sierpnia. (Tel. G. P.) Łotew
ska ajencja telegraficzna donosi, na pod
stawie z W iednia, jakoby w najnliższym
czasie odbyć się miała w Synai polskorumuńska konferencja wojskowa, w ktń.
rej ma wziąć udział Marszałek Piłsudski.
— —

—

_

NOMINACJA W MIN. SKARBU.
(Telefonem od naszego korespondenta.)
Warszawa 27. sierpnia, (st) Naczelni
kiem wydziału polityki kredytow ej w
Min. skarbu został m ianow any p. Juljan
Kulski.
— -o * m KOMPETENCJE KOMISARZA M. WAR
SZAWY.
(Telefonem od naszego korespondenta.)
Warszawa 27. sierpnia, (st) Min. spr.
wewn. w dalszym ciągu przekazało ko
misarzowi rząd. m iasta stoł. W arszawy
decyzję w 1 Instancji w następujących
spraw ach: cenzury ogłoszeń treści lekar_
-.kiej, państwowej pomocy lekarskiej dla
l unkcjonarjuszów państwowych, w yda
wanie ogólnych zarządzeń w sprawie
z »ak#;ania chorób zakaźnych.

NIEZADOWOLONY MALEC.
Mały berbeć litewski w kąciku się dąsa
T drewnianym mieczykiem ze złością potrząsa: ■
gwint cały z tej racji uważa za wroga,
Że zamiast go słuchać — pakt czyta Kelloga.

Mianu M5KIM IMK.
R fl

*yONFERENiCJA P. BAR FI. \ Z MIN. ŚW ITALSKIM.
(Telefonem od naszego korespondenta).

W arszawa. 27 sierpnia. (st) Dziś
o godz 9 ta>no p. Prezes Rady Min.
paserf.' B aiTot,' powróciłlfeo S pały. O

godz. l i przy b y ł d o P rezy d iu m R a
d y M in. m in. S w a l s k i , k tó ry zostal przyjęty przez p. P rein jera

f

JE/DZIĆ AUTOBUSEM — TO NIE1 *’ »A
RYZYKO.
■ Lublin 27. sierpnia. (Teł. G. P.) Na
szosie w pobliżu Łukiennik, powiatu kra
snostawskiego, przewrócił się au to b u s'k u r
sujący pomiędzy Krasnym stawem a Lu
blinem. Jadący autobusem: pasażerowie
w liczbie 11 odnieśli dość poważne rany.
Rannych przewieziono do szpitala w Kra
snymstawie.
0------POGROM ZYDÓIV W MOHYLEWIE.
Moskwa 27. sierpnia. (Tel. G. P.) W,
Mohylewie n a Białej Rusi, urządzona
pogrum żydów, przyczcin wicie skła.
dów żydowskich z5upiono, a właścicieli
dotkliwie poturbowano. Większość uczesł
■lików tego pogromu składała się z człon
ków partji komunistycznej. Za karę wy
kluczono z partji 5-ciu komunistów', zai
innych 6-ciu pozbawiono urzęduj.
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Akt potępienia wojny - podpisany!
wielki krok oarrzOd ku zapewnieniu

.

w m m

Deklaracja o wCeikiemn znaczeniu mora lnem. — Paki Kelloga
nową edycją deklaracji polskiej.
Lwów, ;28. siadania.
ł dem .stawyuą statut Ligi Narodów, któWczoraj .podpisany został przez j ry zawie.ra powinę rygory, &■,& ponadto
przedstawicieli J.5 państw ..pakt anty- procedury’ -na wypej^tak. sanikcyj fcarwojenny*V'dzieło zabiegów amerykań uyi.i!, nop jest ,|vi>kt IfeBoga prąwcoi.
skiego sekretarza stanu Kelloga. Naj Jest jedynie umowę, międzymWodÓwiU
istotniejsza część 'tego zresztą Bardzo ale znów nader hK;mą, bo nie mówiącą
lakonicznego dokumentu zawiera de o skutkach jej złamania,
Prawnie ‘ftf- ztatdteażciia są słuszne.
klarację o zre-ygnowamiu z „wojny
Fownatoo
pafcl Kelloga j^ybeBsdłay,
jako naazętlate polityki narodowej".
bo brak mu egzekutora Ale fakLycżjjjj
Historja tego paktu wiąże się ściśle
za egzekutora i to dostatecznie .potęż
z rsHkcsą, jaka powstała wśróa naro nego może być uważamy prnJgkcoitFuwca.
dów pod świeżem wrażeniem klęski
a więc Steny /iednocsonje, Jak długo
Wielkiej Wojny, i z wysiłkami, aby idea puklu Ibędlzio świeża i popularna,
bodaj wykorzystać tragiczne doświad ■jak długo dochowanie jego lięfeie w
czeni! na przyszłość przez uniemożli Stonach Zjadnuezooyeh uważane za
wienie zatargów skrajnych i znale,
nenio innych, kardatoj Lnmanitaruych spwobaw załatwiania aporó „.

Tym colom przedewszyslkiem Udulży I/ig-i (Narodów, do tego zmicfSjają.
wszystkie międzynarodowe trafefcaly
arbitrażu i nieagresji. Z takiego paktu
rozjemczego między Francją i Stana
mi Zjednoczonymi wywodzi się gene
tycznie i pafet Kelloga z łą tylko róż
nicą, że zasada dwnńraimjsci zasta

rzecz prestigeu, tak długo pakt ten' bądme . posiadać wartość n a ./et matorja.liuą,
W zasadzie pmk&ż nic jest .ojyiy-.;
ćzdm tomki, jak. defelaracją o wielkiej
macy marataefj. lin uroczyściej się go
zawitsm, im solenni ej przyrzeka d-otasyJtó, 'In lepiej- Zyskuje ua tran prepaganrla pokoju i krzepnie to rozbrojenie
duchowe, bez którego memia rozbrojo
ny® fizycznego.
Go do charakteru owego jeg# pakt
'ftellcga jedynie pcm tócnablam — w me=ćo odmiennych słowach — tej deklara
cji, którą w roKu ubiegłym podpisało
aa wniosek (rolska 55 cz£ubŁó\v Lig:

DO

U r o c z y s t y z p z c i n a G tu a i c fO r s a y . « P r z e m ó w ie s ii^
p o w it^ S n e B fia fó d a ,
P o d p is y w a n ie
Paryż, 27 sierpnia. Godz. 15,55.
p o t ę p ia ją c y
w o jn ę ,
ZOSTAŁ JĘŻ PODPISANY.

pak t

Nabożeństwo żałobne
aa spokój dr-ozy ś. p.

F I R M Y

Ludwiki

mm, ui. HaiicRa 10,
oraz do filji w Tarnopolu, Droho
byczu, Stryju i lamowie.

się utopią. Ale trzoba .pamLęiać, ż»
dzieje lutlzkn^fci są właśnie uxase»^TJwisWa eieiu in a rz eń

Jas? podoisano

strzygnięciam i n a gruncie praw
nym. G‘.ló dzieło julra".
O godz. iólŚó skońcaył swe przcpi ona jsostała prze5! wielostopnueuć
mówphao,
i)tx»zm nastąpiło iiówióirzeJest bowiem tendancją inicjatorów,
Paryż, 27 sierpnia. (Tel. G. P.) DÓe ifićwy- .przez tłumaczów. O goj®.
aby pa podpinaniu paktu przez głów Poeżynajiię od godz. 11, szeręaf'wyjnych srygnr.rjnszy udostępnię go rów sokich osobistości zaczyna uaplyv- 15,50 zaczęło się
ffkladaaie podpisów
nież innym państwom, nie wyłączają^ wać do aparlam cnlów ruin. spraw,
pój
j?atkt«ji
p.0" ządkra uastepu/ącym:
Zw jązku Sowieckiego. .
zagr. przy Quai d ‘Orsay, wspaniale
Stresem,*, a, Kellug, Hymams BAor-d,
takie jest fafetycznio znaczenie przybranych„ i. udekorowanych. Nr.,, GasheuflTsu, Maekerasae B.ig, Mac Lacnpajtofcu fietlotga? Z wielu stron zwffilł m iejp u zgmuj,adzeui są licznie ‘aa,, Farrsmiilb, C!o«{p-ave, S£aas«nf, TJon przyjmy wprosi antnajoatyciiiiie — dziennikarze, fotografowie ,r opera “ ita, Z alesi i
torzy kinematograficzni oraz o l
jako* „punkt przełomowy w dziejąch
Ceremdnja, podpisywaatia paikitu za
ludzkości". Ci sami entuzja:ściJ‘,pragną brzymie tłum y publiczDośei. . Uro kończyła. aię o godz. 15.55. O godz. IG
równioż, aby ku uczczeniu -iógo ■po czystość odbędzie się w sali zega sygnatariusza paktu b W się ua horUprzywilejowani goście l;atę, wydaną przez Briaada.
towego wypadku stworzyć międz-yna-l rowej.
wraz z pnunjchYjn Poincare, cziobrodowe święto pokoju.
„NAJWAŻNIEJSZA
ZDOBYCZ
Z drugiej strony nie biak głoi ótv kami rzędu i przedstawicielami kor
pusu dyplom atycznego znajdują się
WSPÓŁCZESNEJ IILSTOBJI".
krytycznych. 'Sam Kellog, którego
xv sali okrągłej, której drzwi pro
Londyn, 27 sierpnia. (Tel. G. P.)
nikit chyba nie posądzi o pessymizrn.,
Wczoraj we WBzystłksidi kościołach
pisze: „Nie oddaję się nadziej;, (j^e wadzą do sal: zegarowej. Inni go
pakty przyjaźni i antywojenne mora ście, dziennikarze, etc. znajdują sic Ainglji odbywały się nabożeństwa
na intencję pafelu przedówwojennebyć zupełną gwarancją przeciw po w sali am basadorów.
O godz. 14.35 przybywa sekre go. Na nabożeństwie dzickczynnem
wstawaniu konfliktów, które zjawiają
tarz stanu Kellog, a zarazem nad
obecny b y ł król JerzyĘw otoczeniu
się. p°rjodycznie między narodami..
jeżdżają
i
inni
pełnomocnicy
świty: D/.ickan w ygłosił kazanie, m
Nie oddaję się złudzeniom, jakoby
państw. Punklualnie o goclz. 15 roz klórem okrwihł paki jak najw ażnadszedł już okres pokoju światowe
poczyna swe
mojszą moralną i duchową zuotycz
go". Wierzy natomiast, że .świat dąży
współczesnej hisitorji
przemówienie
liriand.
do jk kotu i że jego pakt jest w tej
Zaznaczył
on
w
zakończeniu
wolu op krokiem naprzód.
BENESZ WIERZY W FAZV ĘELKrytycy paktu K oH w pednoezą swej m owy, iż wielką zaletą pak tu
jest
obudzenie
powszechnej
rnulzieLsOGAprzedtewszyjlkioia, że brak mu mocy
ji. Nie trzeba jednak, ażeby nadzie
Paryż. ;27. sierpnia. (Tel. G. I’.).
rvkonawca:ai. .Wyżej podi tym
ja ta zasilała zawiedziona.
Pokój I’o przybyciu db Paryża dr. iBoneez
proklam owany — rzeki m inister — przedslawtioiełoni prasy o stó d c z y ł m.
jest rzeczą dobrą, i to jest już wiele. i., ii jest .przekonany, itż a ctsąiEęęm -war
Jddnafcże Urzeba będzie pokój ten tość praktyczna pakto Kelloga okaże
J a
z
n
a
d
e
s
z
ł y
zorganizować. Rozstrzygnięcia przy się vdęk.sa. n:i'ż Szisis.j się to prztypuużyciu siły trzeba zastąpić roz •slczn:. C!wch"sl<waoja ze względu na

NAJMODNIEJSZE
M A TERJA ŁY NA JESIEŃ
‘ ZIMĘ, w olbrzymim wyborze

N arodów . F a k t ten, d la ućsźeji p o lity k i
, niezm iernie za sz czy tn y , wczaśnjicj Zauważoo i podkreślono z a g ran ic ą, niż u
nąsn Stwierdzono przy.terni
ż'e
wniosek polski b y ł lepszy i p ra k ty c z 
niejszy. M ożliw e, alo 'to już jest rzeczą
d rugorzędną. Doniosłem jest to, że nimd
„v?yklęciem wajn.y“ ptrcsiuujb się n ie s tru 
dzenie, ż e ra m y tej p ra c y rożwgeraa^ą
się, że obok udaLmaj aem okraoji Z a 
chodu jako raDOSEBik *praw y kw asy, nas z a ojczyzna.
Dziś jeAffczc pokój świkddwy. wytfeuje

z

h?- Zamoyskich Rozwadowskiej

swe geograf^zme położeańe jest spsojalaie zadowolona z dyjścia do sk-utku
tego paktu.
GRATULACJE UNJI MIĘDKY
PARLAMENTARNEJ.
Berlin. 27. sienptnia. (Tel. G. P.j
Kongres Iknji .m iędzy^l^etożaB jtej
uchwalił w ysłać telegram do Parjża
Fąo' u<^ptnikó\v rwiiózystości . nodtpisa.alą paktu. W 'telogra.mie tym komgrco
wiirt z radością trwótrców paktu Kr-Wfl ■
ga i Brianda o-az przredskwiciali
paósiiw sygnatai-irych

OBIAD U KEŁIJkGA.
Paryż, 27 sierpnia. (T el. G. P .).
Kellog w y d a ł w czora j ohiatd na
cześć delegatów
poszczególnych
państw*, p r z y b jły c h do P aryża c e 
lem podpisania paktu a n ty w o je n 
nego.
STRESEMANN JEGZIE IMJ
BADRN •RAGFN,
Badia, 27. sterpnte (Tel. G- P j.
iVoss. Ztg.“ donosi, ż® Streacaaa.nn:
wajjedaie z Paryża we wliufrefe nie do
Bcrlilna., tocz na dłttżazy urlop eta » a ten Badc*’. Tam praybędtżie kanderz
Milll er w drodze do Genewy, by odt
SteesenKtnma dtoiwścdsdeć się o jeiguioz-1
mnw.aich z POinoareinr Briaridem i itn.uymi..

W DNIU PAKTU POKOJU
HAKATTEcŁ* WOJUJĄGdauak, 27. sierpnia (Tel. G. P.j
Wczoraj odbyt się w SiU»otach wielki
z p z d Kacł«mi>łMtycznvcili orgmuuacyj
niemieckich, %z>wzein urządzona pojfhód przez nńasto z chorągwiami o
chorągwiami o barwach cesarskUch.
Zjazd miał charakter bojowy, skiero
wany p.zeęjyrlfo Poisce i Francji.

właścicćeJ ti dóbr
nrodaonej w Olitudo-wie -w r. 1850, Kmarlaj w Tuchowie it-aia 18. s prpąui 1328 r.
odbędade się' w ł ’.'i>dę dnia 23-s|o 1iouijnis b- r. o podzame 9-tei rana
D

W KiO&OlELE &W. KIKOŁAJA,

na kto.-a zaprassa Krewny ch, Prariaciół i Ppłożityeh ObasawsAjam w «ann'ku
psprą żona
We Lwowie, dnia 27. siarpnia 1928
łŁCrZJBftl
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dziennikarze zagraniczni w liczbie 20.
P. Prezydent Rzpltej przyjął na specjal
nej audjencji. prezesa Syndykatu dzienni.,
karzy litewskich Pnrickisa, dyrektora Biu
r a „Chicago Tribune" Jone Stecda oraz
dziennikarza
niemieckiego
[Wilhelma
Bauma.
[WYWARŁO OWO W NIEMCZEPH WIELKIE WRAŻEŃ u*
Spala 27. sierpnia. (Tel. G. P.)- Od
kilku
dni bawi w Spalę jako gość Pana
że
w
łaśnie
przy
okazji
podpisania
P w y 4 , 27. ■sierpni®. (Tet. G. P.). ]
ROZSZERZENIE PAKTu KELPrezydenta Rzeczypospolitej J. E. ks.
P ra sa sławi jednom yślnie tósteryczmą,
paktu Kelloga poraź pierwszy od
LOGA.
Biskup Bandorski. Podczas niedzielnych
długich dziesiątków lał niem i eck:
doniosłość pafctu podkreślając, że ma
P
arjł
27.
sierpnia. (Tel. G. P.). I uroczystości D ustojny Arcypasterz wygło
mirfeter
spraw
zagr.
zjaw
ia
się
w
n ii astacyjne sympatje dla Stresemamna
si! do blisko 40.000 rzeszy podniosłe k a
w chwili jego nteHaztlu do Paryża aą Paryżu. Klucz do europejskiego za RepTOZ-entanci Stanów Zj. zakomuniko
wali sami państwom nie podpisującym
zanie, które transm itow ane było przez
dowodem nadzaeji, jakie ludność Fraa- gadnienia pokojowego zuajiłuje się
paktu paaeełwwigjaaynfcgo warunki przy
wszystkie polskie stacje radiowe.
w
stosunkach
niem
iecko
francu
cji p siada w prz^nycdu ministra nie

Owasujne p o m s re s n a li P M
m nww mm n eiHiec i M i .

mieckiego.
„Le JowrnaT1 zauważa,, że przed
stawiciel narodu, będącego przez azereg genert-cH typem napastniczego iwi ■
htaryznro, jako pierwszy jwidjpasal
pakt ktćr> potema brutalną bilę*
„P etit Pa.-iri n e "

poAsBrna przyig-

(ńs, jaUfl zgotowano Stroseanannowi
na dworcu, F ra n c ja w y ciąg n ie rękę
do każdego lojalnego narodu.
„L ‘O euvre" ośw iadcza, że obecność
S treoem anna w P a ry ż u jest już * góry

gwarancją na przyszłość,
„Le Vola&Łane“ określa przyjazd
Stresemawna jako lakt o znaczeniu
histaryezneun.
yyPetit Jo u m a l" w y ra ż a życzenie,
a b y p rzy ja zd S tra sa m a n n a by! p o 
czątkiem now ej er?;;
W reszcie „E re Nonve11o'f‘ uw aża,
ze zeb ran ie p ary sk ie je st piorwiszbm

poaiedzemem Stanów Zj. Europy ze
Stanami Zj. Ameryki.
Berlin, 27. sierpnia. , (Tel. <1. F.).
Prasa niemiecka ptdaje'-q|:i#ź;erne spra
wozdania z paryskiego pobytu Strcsenwama. Dzienniki irffw.jcaliistyc.znn pod
noszą fakt, żo okrzyki i owacje na
cześć ministra zamącone zostały przez
ostre gwizdanie. Natomiast prasa cen
trowa., denankrrtyczna, i iR^bstyczna
podnosi, że gwizdania te. urjSfjione
przez niewielką, grupę rojalgj^w za
słały zagtuscen? przez niezwykłe serde
czne owacje i okrzyki. Cala prasa-' r e 
publikańska: •podnosi serdeczność, z ja
ką Stresemann został przyjęty w Pa
ryża.
„FUNDAMENT ŚWIATA, W KTÓ
RYM NIE BĘDZIE WCHINY".
Paryż, 27 sierpnia. (Tel. G. P.).
Niemiecki . m inister spraw zagrań.
Stresemann ogłosił oświadczenie
do prasy francuskiej, w klórem po
w iedział m. i. „Przyczyną mojego
pobytu w Paryżu jest podpisanie
paktu Kelloga, traktatu m iędzyna
rodowego o wiclkiem znaczeniu,
iktórj7 wyraźnie deklaruje rezygna
cję z wojny jako instrumentu polity
ki narodowej. W ystarczy uśw iado
m ić sobie elementarną tę zasadę
traktatu przeciw wojennego, ażeby
zrozumieć
nadzwyczajny donio
słość tego aktu międzynarodowego.
Jeżeli odzywają sic jeszcze w tej
chw ili głosy sceptyczne, to polega
to na tern, że jeszcze nie m am y od
powiedniej perspektywy historycz
nej dla oceny tego wydarzenia. H iśtorja niew ątpliw ie zapisze i oceni
należycie historyczne znaczenie pod
pisania paktu Kelioga.
„Jeslem przekonany, że podpi
sując ten pakt, uzyskujem y funda
ment,, który um ożliw i nam przy do
brej wTołi 'doprowadzenie do uzy
skania takiego św iata, w fetorem
n ie będzie w ojny, tego najstraszniej
szego nieszczęścia ludzkości. Naród
niem iecki ma silną i zdecydowaną
wolę w ybitnej pracy czyiUncj przy
realizowaniu tego ideału".
Następnie p-xLkreśia ważny fakt,

stąpienia de p iLChr- Rosji, Afganistano
wi i państwom niersprezentowainym w
Stanek Zj. warunki te zakomunikuje
Francja.
Par^ż, 27. sierpnia. (Tel. G. P.)
Ostateczny tekst paktu antywojenne
go zgodny jest z tekstem ogłoszonym
poprzednio. Jedynie art. 3 zaznacza,
że S im y Zjednoczone mają jmwpmwaddć wanelMe tonnat&oóci owiąza
ne z ratyfikują paktu ora* yn y tąpieuiem doń utrę ych państw.

skich. Po zawarciu Łocarna u jaw 
niły się pewne trudności, które prze
szkodziły pogłębieniu stosunków
nmmiecko-f rancuskich. Stresemann
podkreśla, że nie zmicchgch się tem i trudnościami, które można usu
nąć,
„Byłbym szczęśliw y — zakoń
czył minister Stresemann swą de
klarację — gdyby podpisanie n o
wego paktu w Paryżu przyspieszyło
realizację postępu w stosunkach
niemiecko - francuskich".

Długa rozmowa Stresamanna
z Poincarem.
EfcriiŁ, 27. sierpnia. (Tel. G. P-).
Prasa berlińska .podnosi, iż namowa
Stiajemaurą z Poincarem trwalsi pra
wie póitoroj gi.dzdny, gdy początkowo
przewidywaną byJŃ 'Tylko półgodzamna
rozmowa. Lekarz Stresernartna przy
słał do pofcou komfercnc.yneęo swój bi-

lot, by pazypomnieć m inistiw i, M etan.
jogo zdrowia n a prztciągantre rozmowy
uje pozwala. Stresemann odpowiedział
na to upomnienie uśmiechem i godzinę
jeniemal
poaoetawał u Poincareco.
.----- O----- ;

Marx uważa „Anschluss”
za nieyrtikńiony.
W iedeń 27 sierpnia. (Tel. G, P.).
Na bankiecie urządzonym w Hofgastcin b. Kanclerz Rzeszy Marx o-
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św ią«ezył, że w ybije godzina, w Kló
tej w cielenie Austrji do Niemiec
stanie się nieuniknione.
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NAJMIODSZY OBYWATEL NA DO
ŻYNKACH.
YVai szawa 27. sierpnia. (Tel. G. P.)
W czoraj w nocy wśród obozujących pod
nam iotam i uczestników dożynek pewna
wlościanka powiła dziecko. Szczęśliwa
m atka prosiła n a chrzestną m atkę p, Pre„
zydentową Mościcką.

P. PATEK U PFRMJSp j , A&RSbua,
Warszawa, 27. atertpnSft. (Tel. G.
P.). Dziś premjer Bartel przyjął & 13-tej
na audjencji posła polskiego w Mo-’
skwtie p. Patka.
O----1
DELEGACI TARGÓW WSCHÓD.
U WICEM. JAROSZYŃSKIEGO
Warszawa, 27. aierpirfU (Tel. G.
P.). Dziś wiceminister Jaroszyński przy1
tal delegację z prezesem dtr. Ruciteran,
w iceprezydentem Iżby Hatodiolwpj i
Przemysłowej we Lwowie maj czele. De
legacja ta zaprosiła wiceministra Jaro-,
$zyń®iieffo na otwarcie Targów Wach.
o --ZAMACH SAMOBÓJCZY ZNANEGO
ADWOKATA WARSZAWSKIEGO.
Warszawa 27. sierpnia. (Tel. G. P.)
Znany na terenie warszawskim adwokat
Brokrr.ann usiłował wczoraj wieczorem
popełnić samobójstwo. Desperat zażył
dawkę trucizny, k tó ra okazała się jedna
kowoż niedostateczną, poczem odkręcił
kurek gazowy. Przybyły w tym momen
cie do mies?.kaDia jeden z członków ro
dziny uratował mu życie. Przyczyna sa
mobójstwa nieznana.

SENSACYJNE SA MOBÓJSTWO
FABRYK ANTA WARSZ AWSK.
W iedeń. 27 sierpnia. (T el. G. P.)
Dziś popeIn.ii samobójstwo, rzueiw
szy się z 5 piętra hotelu Imperial,
fabrykant warszawski, Silbeinuan i ’
poniósł śmierć na m iejscu. Spadalelu Imperial, i złam ał ramię jedjąc, przebił ort dach kaw iarni w ho
li emu z gości. Silberman opuścił nie
dawno sanalorium dla nerwowo
chorych.

d a m a p a f ą s i ę p a o r P .ś & M k o m u n i ś c i n i e m .
Berlin, 27 sierpnia. (Tel. G. P.) | łania parlamentu, celem zmuszenia
Jvom:tcL centralny njem partji ko- { gabinetu do cofnięcia uchw ały bu
nt unisty czn ej oświadcza, iż zam ie dowy pancernika. Gdyby to się nie
rza przedłożyć projekt ustawy, na udało, wówczas powinien być za
mocy której kw esja budowy panrządzony plebiscyt.
cernjka m iałaby być rozstrzygnię
Berlin, 27 sierpnia. (T el, G. P.)
ta drogą pkbislcytu przez caty n a Konwent seniorów Reichstagu od
ród.
rzucił niem al jednom yślnie w niojBerlm, 27 sierpnia. (Teł. G. P.j Śek komunistyczny o wcześniejsze
■ . o . i. ■
W Dortmundzie odbył się kongres .; żw ółaiiie Reichstagu, celem ponoPOINCARL PODNOSI PENSJE LP.ZĘwnegó rozważania sprawy budowy
zacbodnió: - niem. związku tow.
DNICZE.
cyfłstycznych. Zjazd uchw alił d o pancernika.
Paryż 27. sierpnia. (Tel. G. P.j Opram agać się natychm iastowego zwoi
! cowany przez Poincarego projekt budże.

Zakończehie dożynek w Spalę.
DRUGI DZIEŃ ZAJĘŁY ZAWODY SPORTOWE.
(Telefonem od naszego korespondenta.)

W arszawa, 27 sierpnia, (st) Po
zabawach w Icsie ; łanach ptzy ogniskach, jakie przeciągnęły się w
dniu wczorajszym w Spało niemal
do gcdiz. 1 w nocy, uczesinicy do
żynek rozpoczęli rozchodzić sic i u<lawać do dom ów. Co pół godziny
odchodziły pociągi zc Spały do TomaTzow a. Odjechali również w no
cy w szyscy ministrowie, zaś rano
opuścili Spalę p. Premjer Bartel i
Marsz Senatu dr. Szymaifefci, Dziś
przebywa iezscze w, Spalle około 10

tys. gości. Od rana odbywają się
zaw ody sportowe.
Rozpoczęto je
biegiem sztafetow ym z Tomaszowa
do Spały. O godz. 10 zawody lek
koatletyczne, iv których biorą udział drużyny m łodzieży z różnych
organizacji. Po ukończeniu zaw o
dów o godz. 6 wiccz., P. Prezydent
Rzplwej osobiście wręczył zw ycię
skiej drużynie puhar przechodni
jako nagrodę Głowy Państwa.
Spała 27. sierpnia. (Tel. G. P.) Na do
żynkach w Spalę obecni byli również

tu przewiduje podwyżkę pensji ministe
rialnych ze 100 na 180 tys. franków,
natom iast penSja prezydenta pozostaje
niezmieniona w wysokości 1,200.000 fra n 
ków. Podniesione zostaną także pensje
niższych urzędników państwowych.
o-----PIORUN WPADŁ KOMINEM I PORAZIŁ
4 OSOBY.
Kraków 27. sierpnia. (Tel. G. P.) We
wsi Niegoszowicej kolo Rudy pod Krako
wem wpadł piorun przez komin do cha
ty Andrzeja Prusaka. Prusak, ślusarz lat
27, padł trupem na miejscu, jego siostra
odniosła dotkliwe oparzenia lewego boku,
druga straciła mowę, a b rat doznał czę_
ściowcgo paraliżu nóg. Ofiary przewie
ziono do szpitala w Krakowie.
()•— —

' „GAZETA PORANNA" z dnia 29 sierpnia 1928.
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WtłA 1-jĘi-zi r*Ari' „attEW0 SPRA W ACH EMIGRACJI.

B u li- 27. i^eŁ^nlia. (Tel. G. P).
Dżstieisze posiedzenie Unji Mljdzypiarlamentarnei poświęcone było dyskusji
niaid siwwami erai.graąy^netmi i iirai^ra
cjnjnfemi, Referent pósoł juigosł. Seccrow przedłożył' rezołuicjs • „Kanffcrenł&ja. Unjti MlłędzyparlanKrnlaThej wyraża
tóryczen-ie, u j państwa zawierały ze so
bą umowy dwustoanme colem jzjiftozpicczenia potrzeb wKhodłźców,
TraMaty te powinny regulować
następujące sprawy: 1. fw wrzeń io na
rodowych i międzynarodowych biur
informacyjnych, 2. dopuszczanie wy
chodźców, 3. ochronę wychodziło w,
•4. uregulowanie opieki naa zdrów oliwecią, 5. stosowanie ustawodawstwa
społecznego łarajów' migracyjnych do
wychodźców, a w szczegółnoódi ubeapiieczeń społecznych, 6. naturalizaRM, 7. obowiązek służby wojskowej,
ljcmferenrja wzywa wszystkie grupy,
aby zaproponowały swym pai/lamen
tom urzeczywistnienie -tjfęh postuta
tów. Rezolucja została przyjęta ni#]
mai jednomyślnie. Tylko Stany Zj.

Dziś poraź odlotni — wle.ki p dw ójny p ogram

20 a k tó w !

mm

H A R P 'r L I E D T K E i O a s i O s w a l d a
■* W p erw szorzędnaj k o u ied ji:

NOC S Z A Ł U i RIn-Yi.<~Tin,

lalo postrach puszczy.

Znów groźha wojny chińsko jap.
JAPONIA PROWOKUJE STARCIE Z NACJONALISTAMI?
Szanghaj 27 jFeipnia, (Tel. G. P )
Nacj. agencja inform acyjna dono
si z T ienlsinu o niezwykłych w y padiikcii, które mógł} spowonfowaó
poważne kajujdikacjp. Olo żołnierze
należący do resztek pokonanej armji północnej, przebrani w mun
dury japońskie, w rócili do T ien-

bumu, w ech1 w yw ołania tam roz
ruchów. T a sam a agencja donosi,
że Japortja waanocniła sw e oddziały
w okręgu Tang Shamg, a lo w celu
spowon.rwania zbrojnego slareia z
wojskam i naejonatójtycanemi, Któ
re posuwają się naprzód, atakując
resztki wojsk północnych.

firena epidisja grecin n ga sła.
Atcny, 27 sierpnia. ('Fel. G. P.). I przedisięMorsfwra przemysłowe, po
nieważ większość personalu zacho
Upały potęgują grozę tajemniczej
epidcuiji. Liczb śm iertelnych w y  rowała. Z kiŁku stron zwrócono się
padków wziasin ciągle. W porcie do rząuu z żąuaniem zarządzenia
Pireus zamknięto 300 sklepów i 72 moratorjum.

łs i .Z łM u i , ń ę od glosa.

CHAMBERLAIN JBDJSIE GO
AHBRYKl.
Londyn, 27. sierpnia. D 6 l . G. P.)
Piuma donoszą,, żo Chamberlain ma
w y jech ać do Ameryki w dniu 2-jjo
nnfentuM., Pobyt jego w Amw^fcc
pranwiepodofthic będzie lr\Vai okuto H)
tygodni,
- .- o —-

LITWA POWIĘKSZA OBRONĘ
KRAJOWĄ.
Kowno, 27. sietipriia: (Teł. G. P.)

1tc asra
TŁUSTE PLAMY NA WODZIE ZDRADZIŁY TR VGEDJĘ LOTNIKÓW7,
skiego na morzu wielkie tinstc plamy,
Nowy Jo rk 27. sierpniu. (Tel. G. -P.)
Trzymotorowy samolot metalowy stałej
które mogą pochodzić ze zbiorników sa .
inolotu. Jest rzeczą prawdopodobną, żc
kom unikacji pasażerskiej Vicloria_Scattle
samolot ulonąt n a południc od Yiclorji.
nie przyhj I wczoraj do sttego iniejScir
Maszyna należała do tow arzystw a brylyjprzczuuczeula. Łodzie, które wyprawio
sko-columDijskiego i wiozła 2 pilotów i
ne zostały do zatifkj Ju an de Fucu wykfcjły naBw yhrz^ficli stanu waszyngtoń4 pasażerów.

W jr.t tzK ’ ze zaiesietsiem sta n n w o

Z

W ysiać do Rządu telegramy nastę
pującej treści:
„Wobec pogłosek o zmianie oso
by Komisarza (Rządu w mieście
Lwow ie, Zjednoczenie Stanu Śred
niego, stojąc trwale na stanowisku
konieczności, jak najrychlejszego
przywrócenia pi a widłowego, na sta
tucie m iasta opartego, samorządu,
wvraw
/Si przekonanie, odpowiadają
ce uczuci u szerokich mas O bywa
telskich Lwowa, żc tym czasowy za
rząd miasta w in ien być oddany w
ręce obywaidsK ie przez powołanie
na komisarza Rządu osoby w ybra
nej z grona obyw ateli m iasta L w o
w a, zw iązanej z życiem miasaa i
odczuwającej potrzeby i psychikę
jego mieszkańców".
W reszcie wybrano Komisję i re
ferentów w osonach
P. ara W ercszczyńskiego i p. Śliwińskiego, oraz d eleg ’ję z 8 osób do P. P. Mi
nistrów.
o ----FRPF BEHODNiRK OŻEiTTYE SIĘ
P rag a, 27. sierpnia. (Tel. G. P )
Odbył się tu wczoraj w Bazylice ś,v.
Wacława ślub znanego podTóżniikj
podbiegunowego profesora dra Behounka z panną Folix, córką profesora
uniwensytetu w Pradze.
KATASTROFA MOTOCYEI.ISTOW.
fTelefonem od naszego korespondenta).

Y/arszawa, 27. sierpnia, i.st) Wczo
raj na sizosie pod Młocinami koło
Wyirszawy zdarzyła się katastrofóbi
Na inolouyklu wyjecliało dwóch ofi
cerów, chorąży i kapitan l p. saperów,
w towarzystwie p. Zofji Jakubow
skiej. Na szosie, wózek oderwawszy
się od motocyklu, runął do rowu. P.
JażuDowska uderzywszy głową o ka
mień, zginęła. Oficerowie, którzy wy
szli cało, pobiegli na pomoc towarzy
szce, La jednak była już trupem.

jennego ma Litwie, litewskie minister
stwo gpraw Wew:iięlrzt]y.,li o,prpeowk<
ZNIKNIĘĆ fE 12 TYS. ZŁ. Z KIESZENI P. DiRIlGYYSKIEGO POło projekt pfewitjksżenia iorm acyj oZOSTA JE NADAŁ TA JEMN ICĄ.
swosajr krajow ej, któim podtórftyby ad- '
KOLEJE NIEMIECKIE DROŻEJĄ.
Lsvóyv,
28 isiłTjiuia.
leradzieży, wobec czego wczoraj
inińłistfncyjnie (emu .mitd«teral.W.u. Pi(®I
Beirlin, 27. jfierpiń*}, (Tel. G. lk i
i(—) vV spray* ie kixlzicży 12 ty- przed, poiudniem W ydział śledczy
jekt został przesłany do zatwierdzenia
f
frasa
berlińska zapowiada, że z dn.
sięcy zl. w kawiarni Lovre p. W i
zwolnił przytrzym anych pod zarzu
gabi nsl ów i ministrów.
:(*
października
br. podniesiona zmia
ktorowi Dąbrowskiemu, d czem ob
tom lej kradzieży Yortancerkę Mu
nie
piawdopo
dolinie
taryfa kolejowa
szernie pisaliśm y, śledztwo policyjszkę, [ancerza Flocka i kelnera. Nie
SOWJETY NIECHĘTNIE WPUSZCZAJĄ
o
10
procent
z
tern
jednak,
że zapro
inć utknęło w. martwym punkcie. m niej jednak sprawę przekazano
OBYWATELI POLSKICH.
wadzony zostanie system dwóch klas.
Mimo drobiazgowych badań, nie prokuralurze.
W arszawa 27. sierpnia. (Tel. G. P.)
o-----zdołano ustalić, kio był sprawcą lej
„Ktlrje.r Polski

donosi, żc władze sówje-

ckie <-zyuja obecnie

Wielkie

Ludności

prży wydawaniu obywatelom polskim
wiz wjazdowych na teren 7. S. Ś. R. W i
zy udzielane są tylko osóbutn, odwiedza
jącym bliskich krewnych, tani zatniesz..
Łałych, które należycie umotywują konińczhóśó SWego Wyjazd lis
SOWJECKI OBSERWATOR PRZYBYŁ
DO GENEWY.
Berlin 27. sierpnia. (Teł. G. P.) „D.
Tagćśzeitung" donosi z Genewy, że przy
był tam sowjecki obserw ator, który brał
udział w posiedzeniu komisji przygotoWLWCzej konferencji rozbrojeniowej, Bo
rys Sztujn. Przybycie Sz tajna do Geiic_
wy, który m a osobiście wręczyć prze
wodniczącemu komisji przygotowawczej
konferencji rozbrojeniowej Odpis noty
sowjcckicj, miało wywołać w Genewie
duże Wrażenie.

NA ODLEGŁOŚĆ,
Moskwa, 27. sierpnia, (teł. G. P.)
Urzędnik pocztowy Saitisonow wyna
lazł tu aparat, prż-y pNtno&y któftgo
TEATR

Stao średn! miasta Lwcwa
w

o b r a n ie

s a m o rzą d u

tta le jś k S e g ^

ZANIM ZOSTANIE PRZYWRÓCONY SAMOlłZAD, KOAUSARZEM
W INIEN ZOSTAĆ OBYWATEL M. LWOWA.
L wóyy, 28 sicrjńiia.
przez aklam ację prezesem p. dra
Zjednoczenie Sianu Średniego iStesłowicza, zaś wiceprezesem p.
odbyło w niedzielę, 26 bni.j. powaka Kazimierza Maksymowicza.
Nad dalszym program em czyn
cyjne zebranie W ydziału. Żcbi^uiiu
ności
Zjednoczenia,, prow adzono
przewodniczył wiceprezes Mafcsyrzeczową I oż\rw ioną dyskusję, wre
mowicz, klórw, usprawiedliwiwszy
nieobecność wiceprezesa, dra SfaC szcie uchw alono:
1) W dniu 2 września przy spo
słowicza, przedslaw.ił wym agania
now ego slatiHu, ukonslyluow ania sobności otwarcia Targów W sebo
się corocznie uzupełnionego do 35 dni eh, udać się w delegacji do P. P.
osób W ydziału.
Pó dyskusji, ha Ministrów, celem przedstawienia
wniosek p. prezesa Łaskowm ckie- pastulatów stanu średniego. 2) Pod
go postanowiono wybrać tylko prejąć inicjatyw ę wypracowania do
przyszłego statutu gm iny miasta
iźesa i jednego wiceprezesa, zaś w y 
bór 6 wiceprezesów, Sekretarza i ■Lwowii i wręczyć je Rządowi. 3)
skarnnika, odroczyć do następnego W sprawie uruchomienia kredytów
posiedzenia. Po przerwie wybrano zwołać osobne ogólne zebranie. 4)

MORDUJĄ DZIENNIKARZY SOWIEC
KICH.
MosŁwfl 27. sierpnia. (Tel. G. P.) Nsi
Uralu w rejonie Alepajewskifn kilkunastu
włościan zamordowało współpracownika
dziennika komunistycznego KSSiciewa. A_
reszlowano t l włościan, którzy stanąć
m ają przed sądem wojennym.

CÓRKA GENERAŁA NlEM. UWIĘZIONĄ
W BOLSZEWJI.
Moskwa 27. sierpnia. (Tel. G. P.) W,
Stanicy Klsłowodskiej aresztow ana zosta
ła Z oskarżenia o szpiegostwo córka ge
nerała niemieckiego v01i Mullera. IJkry_
w ała się ona pod pseudonimem i \v prze
braniu męskiem.
ZAMA jOH

na

ju c o s ł . fa b r y k ę

PROCHU.

Belgrad, 27. sierpnią. (Tel. G. P-).

24. bin. wieczorem w Kanwńk (W1 Slawtuiji) na fabrykę prwotm diofconaiio ża
rnach.i. Niezrurn^śsprąwciai, któremu udało się. zhleóp i-ZŁC-ł t "Jaką, która wybnebia płomieniem, pncytmem cssę* f fa
bryki ogarnął p.u&aT. Dziuro, o godz. 3.
w nocy pożar zdbTnrm ingasSć.

prSetryłać innfaia lia mfleglość obrany

iiłntŁwt, a tatka postania artystów
. pi,*wapłv.yeh lab tleLuamnjąjyun. Wy
.Jialażók /musi być jefeżez,e ulepszany,
tern niemniej jednak pierwsze próby
dały naidzwycżaj dobry wynik

C A S IN O d e P A ^ f S
zostało z duieln dzisiejszym z powodu gruntowniej irCkbłi&WiiKejl aiutkulęte. Czynny
bigfz-ib nwtomiżsit BAR iw M O T Ą w którym .pj.-«®rywaó będą, .iwtprzamian dwie
dohoUiJwe otikieiatry. M-Oc Hieapodzinnnkl
Błajumimn a tr a re jt rro k a h . o-iajusę-un*-

JfWo

cybuch

dżum y

w

m a n d y u r ji.

Mwskwa, 27. aierpsnia. (Teł. G. P.)
Wódłdg YViad<>mośći z Pekinu, w Mnd
lićurji wyibttćbła epideruju dznuny.
liptdemją objętych jost priaaaalło UW
1 wsi. Liczba zgonów; bardzo znaczni*,.
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Defraudacja w morze egzek. magistratu
w świetle wyjaśnfenia magistrackiego.

SPRZENIEW IERZAŁ 6097 ZŁ. — ■jOOHDDZEiNIA fcRZEO W KOLEGOM DEFRAU-.
u ANTA. ~
FLORSCH WYDALONY ZE SŁUŻBY.
dzy. iMamym'' wyglądam zawnętrzbyły kobiety.
Lwów, 28. sierpnia.
Mimo że żonaity i ojciec dwojga dzieci, nym nie mógł imponować pięknej płci,
(—) Rewelacje nasze o defrau
utrzymywał wiele pokątnych miło brał wi je kobiety na mel-o-djs muzycz
dacji w biurze egzekucyjmem Ma
stek, o czetm świadczy szereg znale ne i na pianiądzc. Pcr.ieważ do służby
gistratu m. Lwowa poruszyły sze
zionych w biuTKu jeigo listów od ko na mieącie nie nadawał się, powie
rokie sfery obywatelstwa lw ow 
biet — a do togo /potrzeba było pienię rzono mu prowadzenie dziennej kasy
skiego i stały s ’ę przedmiotem po
wszechnych w m ieście komentarzy.
Jak się dowiadujem y, dopiero wczo
raj, tj w poniedziałek przed połu
dniem, Magistrat po ukończeniu do
chodzeń we w łasnym zarządzie,
zaw iadom ił o defraudacji policję z
prośbą o w yszukanie zbiegłego spra
wcy nadużyć, egzekutora podatko
wego, Ludwika Skrzyneckiego. Jak
podaje pism o Magistrackie, sum a
k tó r y w e jd z ie w z n e c z n ie p o w ię k s z o n e j 5 b ją to śc i
zdefraudowanych pieniędzy w ynosi
6.097.60 zł.
W związku z wiadomościami o
tej sprawie, Magistrat rozesłał pra
sie w yjaśnienie, w którem donusi,
że: Ludwik Skrzynecki, pełniący
obowiązki Kasjera podręcznej kasy
P rz y jm u je A d m in is tr a c ja „ G a z e ty P o ra n n e j *
egzekucyjnej, nie zjaw ił sic w biu
rze dnia 20 bm. W ydział drugi na
i w s z y s t k ie B iu r a O g ło s z e ń .
stępnego dnia dow iadyw ał się u ro
dziny Skrzyneckiego o m iejscu je 
go pobytu, i równocześnie zażądał
w yjaśnienia, czy Skrzynecki me
pozostwir w domu Klucze od kasy
podręcznej. Klucze te otrzymano
od rodziny Skrzyneckiego dopieio
24 om. Zarządzona kontrola Kasy
ODWIECJNY SFÓR hraUhOirf-Ałi&uNIUK. — SWŁAlfEK ZEZNAŁ, 2E P.
wykazała brak gotówki w kwocie
NEUHOĘB SPR7TNJEWIBFZYŁ 330 TYS. ZŁ. — SĄD UWALNIA P. PA
fcł. 6.096.24
TAI A OD ZARZUTU OBRAZY CZCI, GDYŻ ZEZNANIA W SĄDZIE SĄ ORównocześnie Prezydjum m iasta
BOWIĄZK1SM BWaADKa wdrożyło dochodzenia w zw iązku
Lwów, 28. sierpnia.
futnibcjonanjuoż kolejowy, który zeznał,
' Z jniatępowauteju tych
urzędników
(—j. Czyitulniity nasi przypominają że p. Neuihoff wpazwii'ewi&rzyl z pie
W ydziału drugiego, którzy natych sobie zaipe-wne dłngotrwiały spor między niędzy emeryckich Kwotę 339 t y . ker.,
m iast nie zaalarm owali swoich prze prezesmm Centrafa°g!> atowarzysżsnia przeznaczone na brHowę ttraSu dla ełożonych o zniknięciu Skrzyneckie emerytów kolejowych inż. Stefanem merytów. Temi z e z n a n ia m i świiadkiai u go, Pod koniec wyjaśnienie m agi Neuhoffem a p. Anitouiukiem, prezfcwjm czul się p. Neuhoff uotkoiętyi i zaska
strackie stwierdza, że w dniu I-go innego ugrupowania emeryckiego.' 'Wc»iL rży! go również o obsarę czci.
sierpnia przeprowadzona b yła kon na i:a powstała ua. tile głośnej w swoim
Wczoraj ostatecznie irozmta| się etrola tej kasy i wykazała stan zgo rzasie sprawy dzierżaw-y przech-o-walni pilog tej kilkajkndtaiie odtrarzanej spra
dny z alegatam i. Zbiegły Skrzyne kolejowej i dioisterczyłła mnóstwo tema wy. Piowadiz-ąicy no-zprawę sędlzila Fran
cki pozos tawał od 12 lat w służbie tów do obelg i ciężkich zarzutów, sti?- k i uznał, że o*11ariony, występując w
Magistratu i cieszył się zaufaniem wianych P. Neuhiolfowi poracz jego oharaikterze świadka, miał obowiązek
sw oich przełożonych.
adwersarza. Zarzuty te -oparły się o zeznać wszystko, co riedzial i o co go
Ponadto informują nas z Magi sąd, gdzie p. Neuhojjf zaskurżyl Antio- pytaino i z tego tytułu nie może -być po
stratu, źe Jan Florsch, prowizory niaika o obrazę czci. Zaskarżony zar ciągamy tlo odpowiedzialności, poczem
czny rewizor przemysł, w W ydziale o-fi-arował Howód prawdy, ałe przad! za- wydał wyrok uwalniający osk’ rzt*aero
Vil. Magistratu, po w ykryciu nadu padtaiięciiteiin wyrok u oibde stan y żawar- odl winy i kary.
żyć, popełnionych przez niego pizcz ły ugodę.
Oskarż ycint-a prywatnego zastępo
sprzedaż stronom doniesień w nie
W procesie tym występował jako wał adiy. dr. Tyczyński, obwinionego
sionych przez policję, został oneg- świadek dowjodOwy, <p. Józfif Rataj, bromś-ł adw. dr. Zamarą
da j w ydalony ze służby
SKRZYNECKI

OGŁOSZENIA

d d sp e c ja ln e g o nur? era ta r g o w e g o

h

W D N IU OTWARCIA

tflll. T A R G Ó W

W S C H O D N IC H

Sądowe echa walki

wśród emerytów kolejowych

Przeszłość Skrzyneckiego
Miłoatbi i przygotowania
do defraudacji.
(W.) Ludwik Skr*yuwdri, który do
puścił się defraudacji w biurze eęz-jJ
kuicyjnYin Magistratu IwowBkiego peł
nił do r. 1921 obowiązki wywiad .w«jy
w lwowskiej Dyiekjji PolHi. Ponie
waż dopuszczał się tam rozmaitych
tych nadużyć, zastał wydalony. Do
Magistratu dostał się w r. 1922 na [po
radę
pnowiaorycsnego
egzekutora
miejskiego, lecz służbę pełnił niedba
le, gdyż był z natury leniwy, nato
miast nrnięłm e oddawał odą muzyce,
organizując pod swoja batutą rozmaite
zesDoly muzyczne i czerpiąc z teigo
znaczne dochody.
Życie prowadził umiarkowajie, a
jedyną jego namiętnością — która go
w, oBtatócznoś-ci zgubiła,

i su

ih i n
z własną imą.

JEDYNY W SAvOlM RODZAJU OKAZ: BUCHALTER TRZY RAZY
ROZWIEDZIONY, POPEŁNIŁ ZAMACH SAMOBÓJCZY, BO ŻONA
MIAŁA DOŚĆ JUŻ ŚLUBÓ W Z NIM.
Lwów. 28 sierpnia.
zyskał rozwód, ale wkrótce doszedł
( —) Wczoraj późnym w ieczo do przekonania, że źle zrobił i z roz
rem zaalarmowano Pogotowie Ra
w iedzioną żoną ożenił się powtór
tunkowe, że w realności przy ul. nie, W idocznie jednak b yły jakieś
Słonecznej 10 targnął się na życie
nowe przyczyny, które w ytw orzyły
przez wystrzał rewolwerowy, sk ie
niem ożliwość wspólnego w spółży
rowany w brzuch, 26-letni Jukób cia, gdyż Munzer po raz wtóry roz
Munzer, buchalter, zam. przy ul.
sie d l się z swoją żoną, a po kilku
Żółkiewskiej 20. Pogotowie ratun m iesiącach po raz trzeci ją poślubił.
kowe po udzieleniu m u pierwszej Niedawno, bo przed kilku m iesią
pomocy odw iozło go szpitala.
cam i znowu się roiz&zedł z żoną, a
Jak się okazało, przyczyny tego gdy obecnie chciał ją po rftiz czw ar
rozpaczliwego kroku są dość orygi ty zaślubić, żona jego, m aiąc dość
nalne. Munzer przed kilku laty o- tydh eksperymentów, kategorycz
żenił się, już po pew ojon czasie na nie odm ówiła, wobec czego Munzer
itanjgngl się pa życie,
Je -liepoi ozum ifń m ałżeńskich u-

Str. 6
egzekucyjnej i pnwadził ją wzorowo
tak, że w r 1927 został stabilizowany,
lec- omotany intrygami miłoamemi,
mająćlpod ręką gotówkę i to nieiaz
znaczną, powziął myśl ucieczki od
Przygotowania były krótkie. W pią
tek 17. bm., zainka-sowawisizy od egzekiuto'rów kwotę
około 11.000 złotych,
1 zatrzymał sobie 7,000 zł., na które
■wystawił dwai boibny -na 3 i 4 -tys. zł.
i z resztą gotówki zostaw ił w kasie.
Kilka- drai przedtem' prosił o urlop,
lecz nie otrzymał go W nibdzSelę brał
udziia-ł w wycieczce zadiwióraańskiiiej,
wiecziorenj widziano go- we Lwowie, lecz
nie wstępował już d'o domu, a prze
brawszy się w lafca-lu- Hiall-etncząnków- z
munduru w pozostawione -tairn swoje cy
wilne ubranie, w ic i od tego ( M i bez
śladu.
Klucze od kasy przyniosła żona je
go do Magistratu dopiero w czwartek ł
wówczas po otwarciu jej
stwierdzono doirandację,
gdyż -do tego czasu tł-u-maczo-no soibie
ciągle Meobecn-ość jego jakąś nagłą
sprawą, a -defraudiacjiii nawet nie przy
puszczano-.
Czy nie brai uje większej kwoty z
poprzednich «*qSów, wykaże z a i r z ą o z n ne szkontmm.
Ślady ucieczki u -a«u.:ą na Gdiańok
skąd- zeszłej, 'niedzieli otrzymał dc-peszę cd jednej za swyteh bogd*"«k, po
ścig jedinak będzie yapewn« spóźniony,
gdVż władze zawiad-oima-onó o detfinaudacji dopiero w po-ieflizdiałek 27 !bm. W
Prezydyim MagieS-ratU prowiadżi ślediztwo w tej gpra\yie ku-m. Kanarek. Poli-tówauia godną jeoi biedln-a żona z
dziećmi.
Zaznaczyć należy, że strony .pry
watne wskutek tej delraaidacjii nie po
niosą Żadnej szkody, gdyż Waty mus:
pokryć Ma-gśsitret, który do-biterając 9ó
bie takich funfccjonarjuszw, g b potraf,,
ich należyńo kontiolowaó. Nb. w tej
samej iznnceiliarjii egziekucyjnei było już
w ostatnich ozRlsach takich wypadków
więcćj, a wtaijemmcznnli twierdzią, że i
ten nie jest ostatóllm.

Plslgr?ymka do Honina
Lwów, 28 ste^pmiia.
W skrom-nej włości Horpin (po
wiatu Kamionki Strum iłowej) ro
zegrała się w dniu 17 sierpnia 1929
r. krwawa bitwa 105 pp. Małopoikiieh Oddziałów Armji Ochotni
czej z konną nawałą armiji Bu di enanego. W bitw ie tej poległo 128 żoł
nierzy polskich i zostało pogrzeba
nych w Hoipinie.
Z iniciiityw y O-ddziatu W o je
wódzkiego olskiego . Towarzystwa
Opieki nad Grobami Bohaterów,,
odbyła się pielgrzym ka ludiiości
polskiej do Horphia, w której uczesl
n iczyły delegacje stowarzyszeń ze
Lwowa i z okolicznych miasteczek.
Po odprawieniu Mszy św. i w y 
słuchaniu pięknego kazania, w ygło
szonego przez ks. proboszcza W oj
ciecha Kopacza, uformował się po
chód* liczący około 1500 osób, po
dążając na Cmentarzyk poległych
Bohaterów. Tu po odprawieniu m o
dłów za poległych, wygłosił prze
m ów ienie p. senator Kaniowski,,
poczem przy prezentowaniu broni,
wśród największej ciszy, złożono
w ieńce na Czterech mogiłach żoł
nierskich.
W końcu odśpiewano
pieśń Boże coś. Polskę i Rolę Ko
nopnickiej.

Ńr. i Ocn
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K ą c ik radjotutj.

Niechaj znikną nudy, troski...

PROGRAM AUDYCJI RADJOWYCBL,
Wtorek, 28. sierpnia.
Warszawa £1111) 18.00 Koncert kame
ralny W iCw ifw cy: fS zrr Rozenblumówna tJĆfoerl.5 i Mie^żyslpw
P kt^dpauni
(skrzypce),. .^.20-15' bowenl orkiestry Fil*
P iiS w ji WarezRcskiej, organ. wespół z
1'o'jEkieini R-adjo. P-r Hosso",vska (śpiew),

22.50'; Muzyka l^pocj^a z rgstawacji >,Oa
za"

Fossnań (3f5J 13:00 Komcarf „Tria" Ra
p t;a .Poznańskiego, 18.00 Koncert wokalnyUdział biorą: .p. Zol ja Zator,zawska NMJjfrao), p. llnusi/. Nowak (bas). • W progra
mie pieśni bomp. pofefcAefi, 20.15 Transm.
z '( k r r a a H 2-2.40 Muzyka -ladeowa z
„PaJais Róyai“Kraków (óift), Katów ire P t’2), Wilno
(435) 20.15 TrJJpatasja z Warszawy.
Kopenhaga (337) 22.00 Koncert kameralrnS, •
Praga (318) 19.00 Opera Dvorzako.
Londyn (361) 21.00 •Tranamisja |on-

ćc«ln z Queens lla-ll, 23.50 Muzyka tane
czna.

■ Lipek (365) 20-00 Andgraa ku ueżezeniiu pamięci Gcfc-thego,122.15 Miuzyka wieezo«ia.
Tnlnza (391) 21.00 Koncert symfoniczny.
Hamburg (391) 20.00 Program artystyczdjt ipk ,Jfcrayka".
Rera. (411) 20.30 Wieczór muzyki ro

syjskiej.

urno (441) 19-00 Nowoczesna muzyka
-czeska., 20.30 Koncert, -popularny,
Rzym (M75«fel.OO „EfisŁr d araore" o1jjlla Doinize-Kiego.
U m g a lw g ’ (468^2,0.30 Wieczór póśwGoethamii.
Berlin (484) 20.30 Audycja z okazji
170 teteznicy urodzin Kocfhego.
Wiedeń. (5171*20.00 ' W esofr produkcje
.Tfoęfa Bęi-gyupra, 20-45 - KonceR muzyki
Sil.tSussów.
Monachiom (535) 20.15 Koncert symfblbTlhy. Ql-La symion-ja Sch-uberfe.

*

'

jest tu nektar boski!
Kto na Targach go skosztuje
Dttża iiość skonsumuje,

liiM T iS ś T Y fir r

m um

L w ó w , ul. S o b ie s k ie g o 4. T e le fo n 5 7 -9 8

W p i s / n ® ro k szk. 1928 9
przyjm uje kancelarja S zk oły codziennie od godz. 10—7 w iecz.
R ozporządzeniem Min. W. R. i O. P. dzieci urzędników państw ow ych,
uczące się w I wow. Instytucie Muzycznym, otrzym ają zw rot opłat
szkolnych, Uczniom dojeżdżającym z prowincji p rzysłu gują ulgi ta
ryfow e na kolejach.

m e r eistał sit u renie eoiiceioe
NIEUDAŁY ATAK NA MIESZKANIE P. GOLINA.
entarze, w artości 5 tys. zł. G dy zło
Lwów7, 28 sierpnia.
(—) Nie lada pecha im ał W nie dzieje zam ierzali u jść z kipem , z ja 
w ił się poszkodow any, a n a jego w i
dzielę w ieczorem w łam yw acz skle
powy, M aurycy Reiss, przezw any dok spraw cy porzucili rzeczy i p o 
częli uciekać. Reissa Golin zdołał
w św iatku złodziejskim pseudoni
p
rzy trzy m ać i nałożył m u k a jd a n 
mem „Maneła". Reiss wieczorem w
tow arzystw ie dw u spólników w l a - . ki (tzw . w gw arze złodziejskiej „m a
nele"), zaś d w a j jego tow arzysze
m a i się za pom ocą lontu do m ieszka
um knęli. P olicja w drożył za nim i
n ia Michała Golina, przy ujL K ołłą
ta ja li S praw cj7 zdołali rozbić szafę pościg.
i skraść garderobę, oraz srebrne li-

Środa, 29. - stcrpula.
W arszawa ( l l l l ) 18.00 Muzyka skan
dynaw ska w wyk. ork. P. R.y 20.30 K on.
cert solistów. W ykonawcy: Janina KoroIcwicz - W aydowa (sopran), Helena O tta.
wowa (fortepian), i pro i. Ludwik Urnstein (akomp.).
BÓJKA NOŻOWCÓW BZY UL. BEM \. — PIL IGHOWSKl Z UL. P IKraków (566) 18.00 T ransm isja kon
LICHOWiSKIEJ DOSTAŁ KULĘ W PŁUCO,
POCZEM ZAW A
certu z Warszawy, 20.80 Koncert wieczor
DZIWSZY
O
POGOTOWIE,
WRÓCIŁ
DO
DOMU.
ny. Orkiestra, piosenki, monologi. Wy-,
konawcy: Symfoniczna orkiestra robol- i
Lwów, 28 sierpnia.
padki, będące w ynikiem porachun
nicza. Stanisław Gołębiowski (śpiew), Le
(—)
Dzień
w
czorajszy
od
sam
e
ków apaszów lwowskich.
To też
on Wyrwicz (monologi), Kazimierz’ Pcgo rana obritowai w krwawe w y 
Pogotow ie ratu n k o w e m iało przez
Iccki (akompaniament).
W ilno (135) 18.00 Koncert popołud
niowy. T ransm isja z Targów' Północnych.
20.30 Transm. z Warszawy.
Langeuberg (168) 20.15 Koncert p. t.
Lipsk (365) 20.15 Koncert szlagierów
Poznań (344), Katowice (122) 20.30
operetkowych, 22.15 Muzyka taneczna.
„Żniwa".
T ransm isja z Krakowa.
Berlin (184) 20.30 W ieczór muzyki
Ham burg
(391) 20.00 ,,t)er fidelo
Wrocła™ (322) 20.30 Audycja pośw.
Bauer", operetka Falla.
Straussów, 22.30 Wieczór lekkiej pieśni.
poecie Klabundowi.
Wiedeń (517) 20.00 T ransm isja z Salz_
F rankfurt (3.28) 20.15 Wieczór muzyki
P raga (348) 19.30 Koncert popularny.
lekkiej,
burga. IX la Becthpvena. SoliśęR Luiza
Londyn (30.1) 20.30 Rozmaitości, 21:30
Ilellctsgruber, Roseta Anday, Hermann
Rzym (117). 21.00 Kuneert kv.ii ile tu
Koncert pieśni, 21.00 Muzyka taneczna.
radjostacji.
Galles i Ryszard Mayr.
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HAURK-E D5K0RRA

Prezenty.
Maksym Qhev.rjM miial iiię .spaltoać
-za awwm przyjaci&Iun Lenanmehn w ba-r,ze _,,.CaIium!bia‘‘. . Gdy Lenoinme przybył
n a .umówione miejsce,, gaatal swego .przy
jaciela siedzącego iw kąciku z .na-wtpól
ppzyimbniętemii oczyma i z wygasłam eyr
gaieim w walach.
— Widzę, że myślisz o inicbioafich
migdałach — jjzeki- -Fernand' L-e®ominę,
z.wra<cają!r się do przyjaciela — Maksy
m ie! bądź szczery i -powiedz nii prawdę,
czy masz znowu jakieś jsmaUtwieriie?
— Talk... Postanów leci zeinwać z Haymondą..
— Niemożliwe!
— A .-jednak... Znudziła, ani się... Jej
zazdrość... ZJbzdrość tej tygrysicy diziafą
na minie- jaik drapanie nerwów szorstką
szozofik?,..
■ Raymond'’ jat .zazdrosna.-. To zuwczy, że cię kocha... i
—- Możliwe... Alle md© .zależy m i na tej
m iłości.... Old pewnego czasu myślę ciągle
o Adąjannie...
— 'O itej pięknej Artejainnic, byłej prz.yjaaiól.ce lorda l>u iŁbyśe?
— Znasz ją?

— Bardzo d. farze nawet f 'K^awonv sa-

ffis it!! w Pamir feiiereui

siadami .raa. jwfheie p rlljaciela mego BremoiBteąu w cainijes... Gudojb*. kdpjHba!
—•
■ ŚLiez.1] ioi płbudkwaiia,..
•— TcWaiSjrrileiin juK^tófefkbi^yiwnie
sprawę 'tę zataJwió... Chcę ipcelae dw ąj£tj£
dainunrŁi: jedan dla mej bćid.i kócha.niki,
eln-irgi dik (priZssztęE, Pcaąóż ani iw iwyborze,
isynibiolicznych ipreizenlmy... iChloIdźany de
Carlara, 'tego jmbiWą w t Hue Be Ja Paic...
.Zajaśniały "iperly ii hrylanty w czeawonych fiutąjalach, askrizyiy się drogocerme. ikaunicjiic, a właściciel itycJi RrogoconoaSći' z uśmieszkiem na tiwarzy poleca!
kaady fetejncit jako M isz .nadawy.ezajną.
~ CJchó na ipożegnande ii coś n a (pcrwjfa ■
arie... - r
Hą.rże ł jubiler. — Radzę ipąnu
'irziąć i teń pierścień z nrbinęm dla Jej,
którą- pan żegiiia' i iten szmairagd dla przyazilej nąńslkićj kothanlki.
Mateym wzruszył ramionaanii.
- r "Parnie Carte, pan jest dobrym kup!mr>, ale •kiepskim psyich-pldgiem... Rubin
jalko sy.mbo:l' zfflb:by»,ii szmaragd jelko oznaka nadziei,?... Nie, mój panie, TÓ mu
si toyp4r,oś innego... •
J'Ullsil<ir ipoeząj 'wyciągijiy moife sikartry.
Nagle. Fernand zwrócił ‘jBię do ewegó
iprzyjacioi*
:• — .Óto,.«S®feo sziuikamy... Ten kłamany
pierefcień z brylantami będzie dtła Rayimonidy oznaką,Aże, wszyistkn izoslało zer
wane, a ten, zJpity. łańcuch ja*brylantem i
powie Adrjannie, łże serca wasze złączyły
B-ię ogniwem serdecznej ipirzyja-żni, Rozutow*»z?

•Maksym nie w ahał H ę już dłużej, •wrę
czył jubiterouri dwie wiz.yj.ówjkiT podał mu
'djUa adresy.
•Po wpływie iteźecb . dri i Fernand ctesyirnał łisit, ajid*
pr*yTącjSfe, (który prosił
go o naityichniJaBtoTie pnzyTbycde do biura.
iMaiksym siedział iprzy biurtku o©romi | t amar.twiony.
—• Cu s ił' atałOj-ijuój drę®.?... Widzę, że
jesteś bardzo pirayfoit.y?
— -Patrz! — rzekł krótko 'Maksym,
wiskamjąc na ,dw-a fety.
Ferdynand wziął Ho ręki pierwszy list,
pochodftąisy od Raymoindy :
— Mój najdroższy MjBssymie! Nie m o
żesz bebie ;/wyabrazić, - («& bardzo'm nie uc.iekzył łwęj prgżen-t. Miałam •wrażenie, że
między muni'•ws-ZYŁitko j p l ż 'j e s l t skoń
czono i dkilegpNz drżeniem serca, otwoTżylaen futerał z ozeirWiiej skóry. Odrazu
■zroizumialaim.^symbolfczne i znaazenie togo
lańęuteliacjiijiajjnego bryilarutaiiii. Ty mnie
kShaisz! Bs.kJ.zo, bardzo ci d-ziękiuję- Nie
■sjąs Jeraz. inp_-zdola,',i'ij,ziąiezye. Na wieki
Twoja

Raymon^51Fernaaftl

pakiwał

poważnie

głową.

,'MaJkśyra potlai udu. dir-ugii list vaJ- A drjan:

n-y:

cały dzień wiele rouoty, zwłaszcza
że prócz bójek było także wiele nie
szczęśliw ych w ypadków .
O godz. 10 ran o na tle jak ich ś
niew yrów iianycli w zajem nych r a 
chunków powsiada bójka m iędzy
F eiw lcm Politzerem, osobnikiem
bez określonego zajęcia, zw an y m ze
względu na kolor sw ych włosów
„Itudym Feiwlem", a tow arzyszem
i spólnikiem ciem nych interesów ,
n iejak im „Julkiem", w P asażu F elłerów l W loku bójki Julek wydobył
„majchra" i zadał swemu ^pilni
kowi kilka cięć, tak, że Pogotowie
ratu n k o w e m usiało go opatrzyć i
odw ieść do szphala.
W ieczorem
znów
w ybuchła
wielka awantura w szynku na rogu
ul. Bem a, gdzie doszło do bójki
m iędzy baw iącym i tam nożowcami,
w czasie k tó rej p adły slrzały re 
wolwerowe, a jed n a k u ła ugodziła
w lewe płuco znanego nożowca E dlitiurada Piliehowskiego, zam . p rzy
ul. Pilichow Skiej, Pogotowie ra tu n 
kow e &d wiozło go eto szpitala, skąd
po przeprow adzonej operacji, p u 
szczono go do dom u,

Bale a z woda sod swą
zabif reb tnika,
Drugi zgon w tej sam ej fabryce.
Lwów, 28 sierpnia.
(—) Z P rzem y ślan donoszą o
tragicznym w ypadku, k ló ry w y d a
rzy ł się w lam lejszej fabryce wo
d y sodowej. Olo gdy robotnik, Iz ra 
el G rosm an, zajęty b y t n ap e łn ia
niem balo n u z w odą sodową, n a 
stąpiła eksplozja, zakończona śrnier
cią Grosimana.
Należy zaznaczyć, że w tej sa 
m ej fabryczce i w lem sam em m ie j
scu w y d arzy ł się przed pięciu lały
podobny
w ypad*,
zakończony
śmiercią wiłaściciela tej fabryczki,
H eisza Faleka.

Katastrofa lotnicza
w Ołomuńcu.
Praga 27. sierpnia. (Tel. G. P.) Na
lotnisku w Ołomuńcu w ydarzyła się k a
tastrofa samolotowa. Podczas ewolucji
powietrznych samolot „S. 2019“ runął ua
siemię, grzebiąc pod szczątkami swego
lotnika, który poniósł śmierć na miejscu.

dla siebie... Zostańmy U'Wtobee itego 'tylko
•dobrymi iprzyjiiciiótai... Scidkfpi pańską
diloń.

Ądijajuia
Fernand po iprzeczyitaniu tych listów
westdhmąl z zaktopataniem.
Maksym nie rnogt pohamować swego
.zdenerwowania:.
— Ozy wiesz, eo się slaió? Ten iubiljie.r, jest skończonym duirpiem!.., Pomyli)
adresy!...
Faroand uśmiechnął ei^ ' itonwńmc.
Maksym, spojrzał na niegoi ze zdziwie
niem ii zapytał:
— Dłaozego mik?yez?..-.'i
‘
—• Widzisz... Teraz mogowr, pmfiedzieć
iprawdę... Ja sam ipeszedł-eim .pirzedwczoraj do Cariaira i ka.za'ł«m enu zainitmć
adresy...
Maksym colnąl .się z przerażeniem:
— Jak śmiesz -mi ipowiędzteć coś ipoipołmego!... I tyś sf" odważ^d—j t y - . ty -.
-Fernand wziął apakojnje ip^pieros z
•pudełka, 'stojącego n a biuriku i odparł obajętnym gfeejn:
— Ta&, zdobyłem się ma ten ozym,
•gdyż nie .pmsypuszczadkf chyfca, że popieiram twe zamiary w st-owmkn do- Adrian.

ny._

óJS .
— Dlaczego? C o ' ci na
—- „Drogi Przyjacielu!... Dziękuję Ci
— Dlaczego?-.. Poprostu
zą Twój ipreizeni!... On jest piękny i 'alk
'trzech miesięcy jeatein jej
i/wielomflfjly! Ten złamany ipienśoień jest
wszak .symboilem ■-'iiasziej rrosłąki...' Maże
.pan ana rację... NJY.jeshsśmy ntwarzepi j

toni zależy?...
dilatego,
od
ikoe.hanikiem.
Tbnu- F. M.
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NAJW YŻSZA KONTROLA W MLECZARNI MIEJSKIEJ- -= PODWÓRZE, FLASZKI I WODA. - HU
MORYSTYCZNI WYMIAR KARY ZDRADZA NIEŚWIADOMOŚĆ KARZĄCEGO. - ZA ROK P. STRZE
LECKI NIE POZNAŁ PRAGMATYKI GMINNEJ.
L w ów , 28 sierpnia.
ale wogóle żadnego luzędnika elato skim, albo leż nie wiadom o mu by
ło dotychczas, że — dyr. Stobiecki
wego, gdyż według pragmatyki słu
. Ad.) W ciągu rocznego urzę
jest urzędnikiem etatowym.
żbowej dla urzędników gm innych
dow ania p. Strzeleckiego niejedno
urzędnik etatowy jest za wszelkie
Czy przyjm iem y pierw szy czy
krotnie m ieliśm y sposobność slw ier
drugi wypadek, konkluzja jest ja 
przewinienia
odpowiedzialny w
dzić, jak naJece nie orjentował się
drodze dyscyplinarnej.
sną: 'Człowiek tak dalece nieoDezon w gospodarce m iejskiej, której
nany z ustrojem podległej mu in 
Okazuje się więc z powyższego,
ster m u powierzono. Poniżej przy
stytucji, nie mógł, przy najlep
taczamy następujący obrazek urzę że albo p. Strzelecki w ciągu urzę
szych mięciach, spełniać należycie
dowania nie zaznajom ił się z pry
dowania p. Strzeleckiego, jako nieswego zadania.
m ityw nym i przepisami pragmaty
pozba wioną humoru ilustrację, do
ki
służbowej
w
Magistracie
lw
ow

jakich absurdalnych w yników do
prowadza tego rodzaju brak orjenlacji w rak obszernej adm inistracji,
jaką jest zarząd gm iny m iasta
L w ow a, i« jak fatalnie takie w p a
dnięcia obniżają autorytet w łasny
W YBRYKI HRABIANKI D‘ ANYERS.
niefortunnego włodarza.
Onegdaj p. Strzelecki z rozma
płacenie jej 500U franków pensji
Bruksela, w sierpniu,
chem , sobie w łaściw ym , wpadł o
micsiiciznic.
(m d) Przed kilku laty pokłóciła
godzinie wpół do 9 - lej rano do Za
Jako powód swojej ucieczki po
się cónka hrabiego d \\n vers, jedne
kładu Aprowizacyjnego przy ul.
go z najstarszych arystokratów b el dalIS panna d ‘Anvers, że znudziło
Bema, w mom encie właśnie, gdy w
jej się wygodne i beztroskie życie
gijskich ze sw ym ojcem i uciekła
m leczarni m iejskiej odbywała się do aryża. Ponieważ nie znała za
w domu rodzicielskim, że uw aża
ekspedycja nabiału do miasta.
jąc, iż także imada arystokratka
dnego zawodu, przeto m usiała się
Rozglądnąwszy się dokoła, su 
może się poświęcić jakiejś pożyte
przebijać przez życie jak się dało.
row ym wzrokiem spiorunowal za
cznej pracy, uciekła, by to posiaNajpierw była modelką, potem po
jętego przy ekspedycji funkcjona•nowenie swoje w czyn wprowa
mocnicą w fabryce porcelany, a
rjusza, wykrzykując zapalczywie:
dzić.
wreszcie panną sklepową w pew
— Dlaczego podwórze nie jest
Tern swojem oświadczeniem za
nej masarni paryskiej.
Pewnego
czysto pozam iatane i dlaczego nie dnia jednak znudziło-jej się klepa
imponowała nadzwyczaj sędziom
ma na niem bruku?
paryskim, którzy bez długich roz
nie biedy, podczas g d y ojciec jej oFuiikc jonarjusz z pełnym respe
plyw ał w dostatki, zaskarżyła go o praw przyznali jej żądaną pensję.
ktem przed najw yższą władzą nie
m ógł zauw ażyć, że nie leży w za
z y c ta p r o w in c ji.
kresie jego w ładzy • brukowanie
podwórza. Natom iast na pierwszą
część pytania odpow'icdizał, że pod£ zas ekspedycji o t można uniknąć
(Od naszego’ kó'F§s-pondeiita).
zaśm iecenia, zaś uporządkowanie i
zato
później,
sprawczyniami
były:
Jarosław, -w sierpniu,
umieceme następuje zawsize bezpo
Zotja Kołodziej, Pióro F ranciszka, .Nalepa
tiaryEto-lny wybryk ś akowski, czy zdzi
FraSfowafea i Miisiąg Er-aiićiJzfia/tprzeczenie? Od le&arzp Dra ip. Jank Dyiszyńśrednio po w ystaniu towarów do
iikiiego o ta jm a ja S y zażaJeryei, które z<ciiwko kltóryim iwmiM ,Dr. DysgyTjski dom iasta.
niefieifte karno do jpfctouratory. Z przy
i wzglądu ,na isto-tg, czynu, a w szczególnoNiezadow olony tą odpowiedzią
krością podniKc’ należy, że jak nas infor
ścisprawcy — ,zasługuje ,na publiczne na
piętnowanie. Oto 21 hm- o go-cłz. 9-lej
muje jwkzikpdpwany — aprawcijjf^ji© s it
p. Strzelec! i, wszedł do jednej z uczego
wieczór udatLsię Dr. Dy-azMiski w ituwajjj uczenicamii . senąjiafjuni, » v f c
bikacyj, w której zobaczył obficie
wniósł również zażalenie do Dyrekcji scrzyćftiwie !SzaviW(iw!.> ciężlko
autem.
lejącą się wodę. Nie zdając sobie
.minacijimi. Komentarze zibyitdeziic. Jó do
B J>'jK jyraczy Ina ,został zasypany
widocznie sprawy do czego la ubi-,
w artości pedagogicznej tych przyszłych
jabłek Lenu^Bjfc&iliediiio
juderpl^p
wychowawczyń!...
kac ja służy, 'zapytał towarzyszące
go ;\v oko, -tak, żo li-itoillnc eulern unilkpąl
iiieazczcśtbyoft*., : wypadku. Jak si#ji&ttgo m u funkejonarjiisza:
— Dlaczego tu leje się woda?
— Dlatego, ponieważ tu płucze
się flaszki na mleko.
(Od naszego korespondenta}.
— Mimo'.o nie powinno być tu
Rcebndbarą Przemyślą. W*totflek przeA B e u y łi w ćie.ifom.
taj wody, zaopiniował' arbitralnie
Bom „Żołnieraa 'flofokieooE Tj Ąonilckicgo zalaPtiiyńaiiLu , śjjrtiiw pożydzkop.' Strzelecki, przyczem jednak nie
•wyicdi, przęsła.uyr?i łw ięw plu1!ej* y komitet
ibiona •wedle plaUbw inż. Sl iMiiisl. E S laika
pouczył funkcjonariusza, w jaki
ib. aiuisttc. ujeżdż-atniu wojrsHifa przy ul.
roabmk-w f iiniaal a Ha nS^Wif
a
sposób ma się bez wody odbywać
krajowego w© LwwRie ..zagrażał miójsc.fl*
iMicktowiczai zostanie oddainą do- użytku
iwemu nuchowi budoiwłałenĄi poważnetutejszej 'ZalŃgi 'jako ' ,,Dom Żołnierza".
m ycie flaszek:
mi-eIbc.zroie©zeistw o ■ Nic ze m .ni euaa,3 aidn i oBędziie fam kryty sładjon aportowy, ipozaW rezultacie lej wizytacji m le
no buwieiąi wśtezynćdralnte 'kredytów buiteim jest proijefctownna. . "ajtetia i. sala Tc-aczarni m iejskiej kazał p. Strzelecki ilralna, czytelnia, ibiiMiofeka. kasyno itd. dfciwlanych pnzez wspomniany bank może
Łipo-wodciwać jpinzeiiwKiijc robót, iznaijiuijn.Itiwcscyete *)it'wa-iipjW tego bym jaty czwytoczyć funkcjonarjuszowi, który
nogo przybytku. -towa-rzyasiego, który awe
cyeh się -w ixs-lu!v}u H S lijr a . to 'wskutek
m iał nieszczęście znaleść się przed
‘lij-ąk-u jMoakćro- obrOtóś&iBh fdo kont y nu opowalani® zonmsidaiJE maejScoiwc-j limiojajego obliczem, śledztw o dyscypli
wania -pracy
itywio obywatetelkicj — ndtefepi jes-zcze w
narnie za to, że podwórze nie było
irobu bieżącym-, ’•
zam iecione i wybrukowane oraz, że
1 laczki płucze się wotdą. Natomiast
dyrektora Urzędu aprowizacyjnego,
p. Stobieckiego, za te sarme przew i
(Od naszego korespondenta.)
nienia polecił obłożyć grzywną 50
wi c ĘMo fcfflScioła, jatko 2 p williipiuTtCzetn.
'Lałnits, w eierpniu.
złotych...
aląwjl z Ciężowa.
Podpalenie: Dnja? 24. .sierpnia tor. spło
Budowa tom praemyslowe^o. Z powodu
Dla każdego, cokolwiek obezna
nęły -skutkiem pódlpalediiai 2 sit-ogi siana
odkrycia pdktadów ■wysakaprooeirtowego
nego z organizacją adm inistracji
■stamoiwiącef. wlaeMWffć łeśpieżego If. Tarosilwiinu, przystopuje w najbliższym xza,sie
sjawdioza w KupanikacW'- (jpfewJŁt Katusk^.
m iejskiej, .sprawa ta stanowi pra
Toyr. Eksploatacji s-oli poitas'*. LToap.") w
Śprawcy
dotychczas
iiiiitawyii-ryto.
.y-rzy
Kałuigziu do burtowy tara 'prZiegiyt^jowMl'
wdziwe curiosum. Nie trudno bo
ipoiżarize iintenwenjowala O. S. P- eatmarna
Katusz-—Kroipiwnik.
wiem osadzić nawet laikow i, że nie
natomiast O. P. P: m-iejskai, jak ziwyikile
Boz-hudt wa dworca ko)ej«we-0o w Kn
należy do zakresu działania podrzę
■wyijedhać nie m oiła, dla bratku ipogdtowia
łnazu. W śtad za rozbudową „Tesp:u“ — koningo.
dnego funkcjonariusza n. p. bru
przystępuje róayajfeż, Dyrelkoja kolejowa w
Pioruny. Podiiizjis ezatledfecol przed kil
kowanie podwórza. Natom iast w e
kłtamiglajwowie do -roztuidowy dworca, kokoma dniami bur.zy, udearzył piorun w zaIcijowego w Kałuszu i przygtąpila do wy
dług pragmatyki służbowej nie jest
buuioiwainia -dwoiru Żabi.n, nie wyrządzając
kupna gruntów na budowę 2 nawych to
dopuszczalne karanie doraźną grzy
żadnej ezlkody; natcmiaisti -ppll-onęly od
rów iko'lejoiwycl, dila pomieszczenia taboru
w ną nictylko dyrektora W ydziału,
pioruna zabud-oiwania' goiąp. w Bednaro
ko-tejowego, jafci dbtycbozas dla traku tpo

Cótóa siu rży ojca o aJimenty.

K r o n ik a ja r o s ła w s k a .

Kronika prz^nyskft.

Kronfks kaluska.

-mieszczenia musiał być
de.pmorwany
ozęściorwo. na. stancji Erechowice, a czę
ściowo n a stacji -BednaróW.
Zamdeirzona
jest również nadbudowa figo . pigwa na
dicłtyicłiicżasowym budy-nikiii ipamterowym
dworca.

VA DE S ŁAN E.

zakład TecnnłcznoDsntusiyczny

IG1CY GUH1TEIH
Lwów, ul- rauieh y 4 7 .
S.iecialistF

cho óii

ne wowj/cSj

Dr. Śmtalski
pnwrócił. — Pańska 11.
SPECJALISTA chorób WENERYCZNYCH

Dr. SCHWARZ

kosmetyki b. Sa-

kund.-.rjusz szpitala państw.. Lwów, ul.
SŁOWACKIEGO -i, naprzeciw gl. poczty.'
LecgSiAe plam, brodawek, włosów ele
ktrolizą, uciorsną i lampą kwarcową.
Bezoperacyjne usuwanie żylaków.
FOWBÓCIŁ.
lei. (6-6H

U .POPPER
^.WCHRUOIM*

WYŁAC?NY SKŁAD

GABRYEL STftRK
LWÓW. PL. M ARJACKI l i .
WPISY na 5 KURSÓW
PRYW.AT. SBMIKARJUJS ŻEŃSKIEGO
z praiwem pubhczmtćri

A N N Y R Y C H N O W S K iE i
Lwów, Chorążcz^rzny 1. 15
przyjmować będzie DyipkcjA od 28. sj-efpn S 1928 między y o d ^ 10—12 i 1T— 16-hi-

Pod-i

BALSAM

m

ODCISKI
BBiwa suykajiSb hez bołn o p o r a Va Ł38PaotJd i zgrabiał® nagkA-frjy
Skład | wyrób:

Apteka8VS0EtfIin,qe8^
Lwau, p'sr GOŁUDHOWSKW

H lfliU flM
najSzlachołniejsiy krem do
twarzy i rąk, któremu ml*
ijony pań
zawdzięczają
swoją piękrość.
W sz ą d z te d o nabycia.
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REDAKCJA BEZWARUNKOWO miusJSARYFTÓff NIE ZWRAGa.
TEATR WIELKI:
Sobota 1. września o godz. 7.30 w.
((na otwarcie sezonu) „Zygmunt August11,
cpera.
Niedziela 2. września o godz. 7.30 w.
i,Księżniczka Czardasza1' operetka,
i Poniedziałek 3. września o g. 7.30 w.
„Paganini11 operetka,
f W torek 4. września o godz. 7.30 w
!,Opowieści H offm ana11 opera, występ W
Kaczmara.
. Środa 5. września o godz. 7.30 w,
/.Między nocą a brzaskiem '1, sztuka B.
Katerwy.

K H irti j a p

iii

przemieniona w koiojowe warsztaty wagonowe.
BStHKF PRZYJMOWAŁA ZAMÓWIENIA TAKŻE OD JfSTYTUCJl I OSÓB PRY
WATNYCH
na zasadach przemysłowo * handlowych.
Poznań, w sieripruu.

'Byłą wytwórnię ,/Wagon" .w Ostrowie
Wielkopolskim, przemienioną w Warszta
ty wagonowe ipolskioh kotea państwo
wych, przeznaczyło .Mkiisteirsów-a Komu
nikacji do na/piawy wagonów osobowych
i towarowych.
Warwtaty to tworzyć będą orohne
p *eJ iębiorr c o ]Kru fcśch kolei, planujące

blteznoóci, odbywają się codziennie, od
god,'. 9—12 i od 2- -6-it©j.
SSItt
Przy szkole jesit również penejornat dla
chłopców, w wieifau szkolnym, o którym
bliastzyich infamia©ji udziela dyrekcja
szkoły. Dyidbcja

Na zlecenie MiiniistnrsLwa fcomumikacji
będą warsztaty te wykonywały także bu
dowę i.uO,wych' wagonów i wyrabiały różne
zapasowe części wagonowe, .oraz przed
mioty iniw.«iit&rjafline, a ponadto będą też
przyjmowały zamówienia od instytucji
państwowych, samorządowych, oraz -sób
prywatnych.

żerów, obok tego loteria fantowa, kolo
szczęścia, ponzua, przejażdżki konne, bałoiny itd. Md. Dc iiańca przygi-yiwać bęidą
dwie lorfaiesiry — najpiękniejsze panie
będą wyróżniane n a konkursie piękności,
a wiie-czorem zapłonie ogrod szltiucznemi
— o-----oigniam-ii, urzędzaueini osobiście przez pPiragłowis(ki«go. Ni© iwąitpiimy, że ta i-noWPIgY I ZGŁOŚ SENU
wacja w czasie Tygodnia LOBP. ściągnie
*
do
Pirywaltoetgo
Semiindivjuim
Nauczyciel
Z Teatrn Wielkiego. Po w akacyjnej
łtam y puWiicznoiśici, które izechcą się za
skiego
im. St. Wyspiańskiego wt Lwowie
■przerwie rozpoczynają się przedstaw ienia
bawić i przysłużyć się wzniosłemu ce(z •prawem pub licz-ości) na 1, II i III
W Teatrze W ielkim w sobotę 1. września.
lołwi.!
ifauis męski d od I—VI tanm żeńskie
(Na otwarcie sezonu, które zbiega się z
Kclouja chłwpców H z Koropca wraca
przyijmuije. Dyrekcja codziennie od 10—1.
(otwarciem Targów W schodnich, wystado Lwowa w środ-e rano, 29 bm. -o g- 5.50.
s
z
e
f
przedpotadniem
i
.od
5
—7
popoł.
ul.
jwiona będzie piękna opera narodow a Jo■Poiprzednio wróciły w doslkonałym Stanie
Długosza 1. 96914-3
teyki „Zygmunt August11. W p artji ty tu 
ipo (5-ityg. pobycie partje k Ko-ropca, .z Pełowej przypomni się publiczności Iwow_
tlikowiiec star. i z Zaleszczyk (żeruska).
DODATKOWE POCIĄGI NA TARGI
(skiej po kilkuletniej przerwie, spędzonej
iKoimiitet Opiekf nad zdru-wiem irułodzieży
n a scenach warszawskiej i poznańskiej,
WSCHODNIE.
złoży mieba-weim, dokładne ispraiwiozdanie,
znany dobrze z długoletniej pracy na
Lw ów , 28. sierpnia.
należne społeczeństwu Za życzliwe, ofiar
scenie lwowskiej tenor opery p. F ranci
ne poparcie.
Dyrekcja fcołeji państwowych we
szek Bediewicz, który ostatnio występoOpieka dentystyczna w szkołach śre;wal z ogromnem powodzeniem na pierwLwowie komunikuje: Na czas trwania
dnioh- Miinist. oawi«ce,nia zamierza w -nad
(szorzędnych scenach w Ameryce Północ
Targów Wschodnich uruchomione bę chodzącym
irolku iszikolinyim rozszerzyć wy
nej. P. Bediewicz został pozyskany na
dą dodatkowe pocd^gi pośpieszne m ię datnie pomoc dentysityczną dla uczniów
(stałe w skład naszego zespołu operow e.
iszlkói średnich paiistwo-wych, oirazf p-oibu;go. Obsada innych pariji niezmieniona,
dzy W arszaw ą i Lw ow em . Pociąg po
dyryguje kapelm istrz p. Leśzczyński.
idzić do szerszej akcji w tym zakresie
śpieszny Nr. 907 (odjazd z Warszawy
W niedzielę pierwsze w nowym sezo
szkoły prywatne. Według osltałn-ićh zeista23.80, przyjazd do Lwowa .8.30) odej wień
opieka dentystyczna nad zębami
nie przedstaw ienie operetkowe, n a które
dzie z Warszawy w .dniach 1, 8 i 11
przeznaczyła dyrekcja dawno niegraną
■uczniów wbniejo obecnie w Polsce w 30
(ulubioną operetkę Kalmana „Księżniczka
września i przybędzie do .Lwowa. 2, proc. ś MIĄT ś-redjwch ipaństw. i 11 proe.
Czardasza11 w pierwszorzędnej obsadzie
średnich szkół prywatnych.
9 i 12 września. Pociąg powrotny Nr.
ról. Początek przedstaw ienia o godz. 7.30
Zwracanie listów nicdoręc zonyeh. Min.
908
<
(odjazd
ze
Lwowa
-22.25,
przyjazd
.wieczór.
poczt i fetesrafów aw-róciło iwwagę dy-rekcji
do Warszawy 10.05) odejdzie ze Lwo poczitowych, aby listy mtedoręczffle adre
Zniżki na przedstawienia w Teatrze
..Wielkim. D yrekcja Teatru Wielkiego
wa w dniach 2, 9 i 12 września
satom ibyly w ciągu trzecli. dni .zwracane.
(zawiadamia, że w sprawie zniżek dla
Listy pouecone rautszą -być zwracane n a 
i przybędzie do Warszawy w dniach
'Związków urzędniczych i zawodowych na
dającemu osobiście.
3, 10 i 13 września,
przedstaw ienia w Teatrze W ielkim zgła
Opłaty w korpusie Kudelów. W krótce
szać się należy do kancelarji teatru w go
*
ukaże się rozkaz p. min. Spraw Wojek.
dzinach od 5 do 6 wieczorem. Zniżki na
ZAflUkNlĘDlE p l a c u w y s t a w o 
regulujący -w-ysokośó -opiaity rocznej w kor
przedstaw ienia dram atu, komedji i opery
pusach kadetów'. Oplata ta .z dn. 1. wrze
w e g o DLA PUBLICZNOŚCI.
.wynoszą 35 prc„ n a przedstaw ienia ope
śnia 1j928 wynosić będzie 1.200 el. rocznie.
retki 25 procent.
L^ów, 28. sierpnia.
Rngi w magistracie lwowskim. Zgłosił
i Sprzedaż biletów do Teatru W ielkie.
Ż pwwcdu rozipoczięcia zwózka i eks1- się w naszej redakcji p. st. radca Józef
go rozpoczyna się od środy 29. sierpnia
pouiatów i przygotowań do otwaręta Bałaban i w zwuązku z notatką o rugacb
i odbywa się: w Kasie teatralnej w dnie
w magistracie lwowskim prosił o w yjaś
powszednie od godz. 9 rano do 1 # połu Targów Wschodnich, począw szy
od
nienie, że nie został wcale przeniesiony
dnie i od godz. 4 popołudniu do 9 wieczo środy!, M a 29. hm. do dnia 1. wrześnie,
w stan spoczynku. P. Bałaban wyraził
rem, w soboty, niedziele i św ięta od
br. w łącznie plac W ystaw ow y będajie
przypuszczenie, że wiadomość powyższa
godz. 9 rano do 12 w południe i od 2 pop.
dla pnbliczmeści zam knięty. Przepustki
dotyczy prawdopodobnie urzędnika k a n 
do 9 w,eczorem, oraz w Kasie miastowej,
w sklepie Delice (plac Marjacki 10), róg
upoważniające dio wejścia na plac w. celaryjnego .magistratu p. Karola B alia,
uL W ałowej w dnie powszednie ,od godz.
lyim okresie wydaje Ziarządl Targów bana.
(—) Kradzież mieszkaniowa. Tomasz
9 rano do 4 popoł., w niedziele i święta
Wschodnich.
Bukowina, zam. przy ul. Żółkiewskiej 45
od 10 rano do 2 popoŁ
*'
doniósł policji, że nieznany sprawca do
*
Teatr Mały: Zamknięty.
W zastępś&wtie przebywającego za stał się do jego mieszkania i skradł gar
derobę wartości 400 zł.
*
granicą mi®. Zaleskiego przybędzie na
(—) Aresztowania. Do aresztów poli
Kupony przedpłaty biletowej (zniżki)
otwarcie Targów Wschodnich po.ds.e- cyjnych oddano w czoraj: Adama Sułę i
p a miesiąc wrzesień wydaje się codzien ■
kretarz stanu dr. Alfred W /so ck i.
W ładysława Kosika za kradzież motoru
pie w Kancelarji Teatru Małego przy ul.
elektrycznego wartości 300 zł. lia szkodę
o-----uródeckiej i. 2, w godzinach od li-te j
do 2_giej przedpołudniem , przyczem za
Obchód święta niepodległości w szka 1 fabryki Zieleniewskiego, oraz Bernarda
Kobera za kradzież szala n a pl. Krakow
znacza się, że ze zniżek mogą korzystać
pach. W zw;.ąjzku ze zbliżającą cię rocz
Wiko Związki i Stowarzyszenia.
nicą 10-Iecia niepodlkgłolścii państwa poT skim n a szkodę Heleny Kleparz.
(—) Zamach samobójczy służącej. W
*
dfcieigo keratcwja szkolne .zarządzą w szko realności
ul. Kurkowej 1 zażyła
Teatr Nowości: Zamknięty
łach powszechnych i średnich ipotujęoie od wczoraj w przy
zamiarze samobójczym 32-leto
powiednich przygotowań óla oinchoidu tej n ia służąca Tel ia Sygnalowicz dużą daw 
REPERTUAR KINOTEATRÓW*
uroczystości. We wszystkich s-zrołach kę weronaiu. Przyczyną zamachu sam o.
APu L l O: „Noc szału11 oraz „Rin.Tinmają się -odbyć afcademje .z odczytami i bójczego była zawiedziona miłość.
[Tin jako postrach puszczy11.
■pinzadisilaiwieniaimi bi.ijtoryfynemoiil, ipopwię>
I—) Upadek robotnika do kanału. W
AVENUE: „Książę GiHciw1'.
can.emi wiekopomnej rocznicy.
czasie robót kanałowych na pl. M isjonar
CASINO: „Dziesięcioro przykaaań",
Jedną z irnpn s Tygodnia Obrony Po
skim wpad* wczoraj do kanału głębokie
CHIMERA: „O ifr+łość i honicw".
wietrznej i przeciwgazowej bidzie „Wiel
go n a 7 m. robotnik Kazimierz Rybka i
FATAMORGANA: „Żyd iwiinoziny |tuka .zabawa Kudowa", urządzona, Piaranieim doznał ciężkich obrażeń tak, że Pogoto
'facz'1.
Kominete iw -ogrodach T«w. Skala1, w [nie wi! ratunkow e musiało go odwieźć do
GRć i fNA: „Dziewczęta pod kontrolą11.
dzielę dn. 2. 'września b.r. Nietylko wzgjęszpitala.
(
lo rF R N IK : „Tarzam i zJaLjr lew“,
dy pro-paigandy, by szerzyć lideę LOPiP.
(—) Fatalne skutki nieodpowiedniej
oraa „O wschodzie słońca".
wśród jafc najszerszych iwarstn społe *abawy. Przy ul. Piinikarskiej 8 bawi
LEW: „Żar fam,! jw ytięża".
czeństwa, ale też i wzgląd nai uzyskanie ła się wczoraj na balustradzie 7_letnia
MARYSIEŃKA: „Tarzan i zloty lew11,
,ialk inajw.bJkEzych funduszów na cele lot- Zosia Ochowicz, a poślizgnąwszy się u.Oraiz „0 rIyscnodz'1e słońca".
nictwia kieruje pracami organiizaitorów tej padla na posadzkę i doznała uszkodzeń
OAZA: „Niawolnioa Drmora".
zaba wy. Tu też izaipuwiaek fei® ona wprost! na calem ciele. Odwieziono ia do szpita
PAŁACE: „Ztnar™jw Kdbieft".
wmajiiafe.. Cały szereg ntanoji ii nieistpo- lika św. Zofji.
„Tom Tayier”.
o ----dzjanek przygoituwanycli przewyż^zu- poid
UCIECHA: „Grobowiec Maharadży”.
ikażdym w.zględmn ioly^hczasor.o izatowy
Uboga
'
t
r
i
f
t
s
.
35
lat Ucząca, kaleka,
o----tego pcnfaroju- .Poza stroną propagandową,
ma amputowana nogę i uszkodzoną rękę,
AZKOŁA IM. #Vr. IÓFJE9FA WE LWOWIE 3 wy1 skiład kltóreij wchodzić będą. (pdkoey wskutek czego jest zupełnie niezdolną do
Lc.owela 9.
przyrządów ratow.ni,czyich, Omy itd'., ajepracy, prosi o laikawą pomoc- Datki skie
Wpisy do d-rokllaBowej powwsechnej
-d.zie -na zabatwę bamda cjTga.nów, Ikrakoiw • rować należy
Administracji, dla, aUruAżtood y męskiej, pryiwataej, z prawemo pusfaie wesele, samolwt będzie iwoeił pasa e*ki kaleki.

KINO „ 0 A Z A “
3 -Mala fi.
Kupon niniejszy u^uwhżnia
do 5 0 Ł/o zniiki.
Dno nędzy. Naprawdę zlotemp i nigdy
nlezaw odzącemu rrreu C&ctełników nar
szych polecamy wdowę po poważnym
rzemieślniku lwowskim, matkę legionisty
i obrońcy Lwowt. który smar! z odniesio
nych ran — znajdującą się obecnie w oou
(tani śmierci głcdowei Nieszozęśliwa » .
rusz-ka jest nadto ciężką wlską. tak, że
zupełnie najurobniejszej nawo kwoty nie
jest w możności zapracować- Datki przyj
muje ©anrjpstracje, dla „Matki obrońcy
LwowaA

Z krnju.
Przeniesienie dyre&cji koletowej. Min.
koimunikaicji opracowuje projefc-i przemiesi-onia dyrekcji kolejowej radamskiej do
Gliplma W związku z teitn, projefatujc się
wytatk>wap*ę w Chehnie -gmachu, jokoteż ™
miaszkań Bla, 200 u-rzędników dyrekcji
rawom-slkiej.
Wieże obserwacyjne K. O. P Przy
ws/yslkich positerumlkach et.raży granjcznoj zbiudcwane m:nją być wtorótcB specjal
ne wieże obserwacyjne na wzór wież
śtraiżn.ic K. O. P. .na pogranń-czui wscho.dniem- Budowa wież dbseirwacyjn-yćh umożliiwi naszej straży girajnicznej skutecz
njejsze zwalczanie ipirzemyimicitwa.
Stolica ma temperament. Wczorajsza. niedziela w W arszawie obfitowała w n ie .
zwykłą ilość zajść i bójek. Pogotowie ra 
tunkowe zaopatrzyło 37 osób pobitych i
rannych.
O
-

Z e Świata.
Emigracja polska do krają Borów W
-ciągu cela-Mwch hi-llku miesięcy wcęrósl
znacznie rudh emigracyjny a Petóki do
Afryki Pohidmciwej. Hmigiacja koncen
truje się w ośrodkach miejslkich KapStaldt
i Joanisiberg. W z-w-iąMku z itęni projeifato■wane jedl .otiwa.rciB polskich (ńacówet konśuilarnyoh w tych miaslaiołi.
Brihusse i Gorki ciężka zachorowali.
Znajdujący ®ię obecnie w Niżiriim, pisarz
fra-ncudki Henra -Bartose© .zachorował na
Sryipę, prayez-eim. itemperatlura jest ibandKo
wysoka- Równocześnie pogorszył się atan
zdrowia Gorkiego, Ibtóry prz^/byl do 'Mosifawy.

G IE ŁD Y.
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Warszawa 27. sierpnia. (Tel. G. P i]
a) Papiery państwowe: 5 proc. pożyczka
dolarow a (dolarówka) 92, 5 proc. poży.
czka konw ersyjna 67, 5 proc. pożyczka
kolejowa 1925 61 1/2. 10 proc. kolejowa
104, S proc. Listy zast. Bku Gosp. Kraj.
94, 8 proc. Listy ;:ast. Banku Rolnego 94,
8 proc. Obligacje Banku Gosp. Iiraj. 94,
b) W aluty i dewizy: H olundja 356.60,
Londyn 43.17, N. Jo rk 8.88, Paryż 34.74,Praga 26,36, Szwajcarja 171.25, Sztok
holm 238.15, Wiedeń 125.35 1/2, Włochy:
46.47.
W arszawa 27. sierpnia. (Tel. G. P )
Bank Polski 183, Bank Przemysłowy 110)
Bank Zachodni 33 1/2, Firlej 68 1/2, W ę
gieł 97, Nobel 33, Fitzner 41 1/2, Modrzejów 42, Ostrowiec I. B 127, II. 121, P aro
wóz 43, Starachowice 54 3/4, Borkowski
17 1/4, Klucze 706.

GIEŁDA KRAKOWSKA.
Kraków 27. -ierpnia. (Tel. G. P.) b.
Polski 180.56, Zieleniewski 134 Siersza
145.
GIEŁDA WIEDEŃSKA.
Wiedeń 27. sierpnia. (Tel. G. P.) Am.
sterdam 283.97, Belgrad 12.47 7/8, Berl>n
168.S3 1/2, Bruksela 98.47, BucsaperH
125.53, Bukareszt 4.32, Kopenhagą 189,
Londyn 34.385, M adryt 117.65, Medjolan
37.010 3/4, N. Jo rk 708.26, Oslo 189, P a
ryż 27.63 7/8, P raga 2098 1/4, Sofja 5.1ojj;
Sztokholm 189.57 1/2, W arszawa 79.67,
Zurych 136.36, Ameryk. 705, Niemiecki©
168.55, Francuskie 27.56, Jngosłow. 1241/
Czeskie 2095 1/4, W ęgierskie 123.45, An
gielskie 31.29, Renta m ajow ą 0.721, Rentą
lutowa 0.720, Renta kor. 0.721,' Dunaj.
Adria 83, daukverein 26.10, Bodenkredit 111.50, Kreditanst. 60.50, Anglobank
25.30, Kompas 0,d8, Laonderbańk 32, Koloj Północna 110.50, Żivno*tensku 113 1/2]
Czcrniowcc 83.60, Austr. kol. państw,’
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Dodatek tygodniowy do Nr. £605 z dnia 29, sierpnia 19a8.
P o d r«n a v c> « JM»»5WV PBtRftBKIM*

POGADANKA
Lwftw, ?8 sierpnia.
W poprzedniej naszej pogadance
poruszyliśmy problem, jaki® podstawy
matarjałme winno mieć małżeństwo,
aby niu maijcra by Jo wróżyć jeśli już
Pie świetne, 'to przynajmifflej nie fatal
ne horoskopy na przyszłość.
Obecnie
Kwtuorzani przypatrzeć się wraz z Wa
mi' Miłe Pawie fetmi problemowi do
kładniej, bardziej zbfeka.
Już poprzednio zgodziłyśmy się, że
‘aby małżeństwo z punktu widzenia
jpraMycanago taigio być z»iwa.rto bez
<ob«wy pawtótpyclł kM-Hifctów życio
wych, win.no mieć beatwairunkowo za•posmione mtojniiura egzyMtedteji. Gdzie
tego zabezpieczenia niema, jest knry1godną, lekkomyślnością,, zawierać mał
żeństwo. I tu znowu rozsądek i uczci
wość nakazują adać sobie jasno spra
wę z sytuacji: — czy dane warumki po
zwalają spodziewać się po diluiższiytm,
czy. krótszym przeciągu czasu takiej po
prawy, finansowej, że będżiie można ńa
» « j ugruntować egzystencję, czy też
widoków takich niema. W pierwszym
■wypadku, jeśli istnieje wzajemna, skłon
mość i harmninja, nałoży uźfafoió się w
cierpliwość i czekać. Taki okres wy
czekiwania. jakkolwiek zapewne przy
kry dila dwojga ludzi1, pragnących jak
najrychlojśzego połączenia, nie jcut .po
zbawiony także slrdń diodatoich. Jest
on niejako ogniową próbą liiiwułoóciJ uczucia, daje sposobność dokładniej po
znać się wzajemnie,
ZUiiweloiWaĆ te
przeciwności charakteru i upodobań,
które mogłyby zagrażać szczęśliwemu
pożyciu małżeński onuu, — nauczyć się
wzajemnie uzupełniać,
W wypadku drugim zdrowy rozsą
dek .powiada, że ntoma celu przedłu
żać żyćwi. pragnień, ittótfe ma mogą być
urzeczywistnione, Wtedy jedynie wiska
zane jest, jak najwcześniej oderwać
serce od; marzeń, które muszą pozostać
tylko mrzonkami, przezwyciężyć skłon
itóść, zanim ona zanadto silna® og&nńie
naszą istotę. Jakkolwiek takie Wyrze
czenie się wymaga częstokroć bolesnej
wałki wewnętrznej, to jednak pozwolę
sobie na twierdzenie, że nie wierzę, aby
dcohocteito ouo aż do miary tragedji, je
śli lalka rewazjai skłonności i wiarumków- jej zrealizowania dość wcześnie
zostanie podjęta. Bo o ile w całej pełni
wierzę w potęgę miłości, to prżjyznaję,
że na punkcie todości na śmierć i ży
cie odl pierwszego s,poiirzteni&
jestem
zdecydowanym niodlawiiarkiem.
Zapewne, że pociąg wzajemny mo
że się objawić bardzo sjłhaa od' pierw
szej chwili poznank,
ale rde jeist to
jeszcze to utezsucle, które ogarnia fo«sapelacyjnie całą rwszą istotę i za ża
dną genę yt^pajSfmA aśę
dąto

ińa siebie j rodziny, byłdby czomś niemoralnem, ozeraś jroniż^iącean go w ocaacii własnych fi' w oczach bony i
świata. Mążcz^rzma nie może być tylko
mężem pani doktorki, czy profesorki.
Powinien mieć stanowisko atówmorzęidne i lyroinien pokrywać co -naimii).tej
dwie .trzecie wydatków domowych. Nie
wolno mu, jeśli choe zachować dla sie
bie samego szacunek, pozwalać żo.nie
na utrzymywanie domu,
obracając
swoje duchcKły na wlaaną tylko osobę,
na rozrywki 1 rzeczy luksusowe.
Raczej' przeciWiniń dboliody żony
m.ogą być użyte na) m c a y ;z/będn©, na
korzystania z rozrywek kuilturateych,
teatnb koncerty!, w-yjaźdy lotnie, wy
cieczki itp.
Kwestia rozdziału obowiązków m a
łe,rjiiLńyclr powuma być w takaom mai
żeństwie omówiona i. udbsłooiu nąprziód
bez hdszyWego wstydu i sanłyinenitaliztóii.
.yjelrahując od powyżej omówioaydi wyjMudkóSr, gdzte kobieta wyko
nuje reatowtiy) fach, jest napiiawdię Sa
mo: sinym przoeltWiMkieim, płżtewaiżftiie
Jo pa-,ac-y zawoitewtej zmusza kohiety
yotrzeba ziipcWnióńia. sjtibie egzyerten;ji„ jedt to pOpróstu, ńajcaęóeiej Ucho
yiatna, praca, dlii ch.ldba,.
Jeśli w takich warunkach piracująCi kobieta zajmlifefża wyjść zamąż i da'ej. pcżostać ną. posaudwie,
to powiiiima
naprzód' również im trzeźwo, wriiż zó
swoilm iwftyjfełyifi, z ołówktom: W; ręku
uczynić dokładny EretćhiiBetk. Płerwtgzą
pDdistawą tego rachunku będżte, co już
podkreśliłam kiikaferólńic, czy dochody

Jeśliby w ślad za lakiem siitam
pderwsaesa wrażeniem uastąpflła reflek
sja, powołanie trzeźwego rozumu na
arbitra, czy temu pociągowi wołno dać
lolgę, zaś w razie negatywnego wyro
ku wyciągnięto należyte konsekwen
cje, to jest nie kontynuowano stosun
ków, mogących przynieść tylko ból i
rozłąkę, to obeszłoby się Lak dła. jednej
jak dl® drugiej stromy bez tragedji.
A teraz z kolei zastanówmy się nad
tern, jakie są najzdrowsze podstawy
inateiyalne małżoiiśfrwS. Tu trzeba
przyznać, że Jnjtoo rówriouprawnińtnia
zawodowego kobiet,
najbardziej nor
malnie przedstawia się stosunek Laki,
że mąż dostarcza środków inaterjailnyteh na utrzymanie dęinu,
żOw źlaś
jest zatóąddzynią i szafodcą tego kapi
telu, pitzynosi swoje staranie i swoją
pracę organizacyjną. Ni o wy kluczu to
zapewne sukursu z® strony żony, czy
,u w fwtfttao jakichś ront od nw/jątku,
czy w formie jej zarobków osobistychJednakowoż bczwztględitrio zdrowy jes:
tylko taki st-deunek, gdy drchodiy mę
ża zasadniczo mogłyby w ystecźyć,
clwćby z pownwnB ogba»8We#idato«, ma
utrzymani* dotau,
gdyby tamte inne
źródła, zawiodły:
Nad tern powinny się zastanowić
le kobiety, które pracują sarooisitato w
Jaikltiiś Zawodzie. Trzeba shbte ptJ.wić;
dzieć bez fiałeizywych aaptoesj eman
cypacyjnych, że praca pora dettnan ko
bioty zamężnej nic jest postępem spo
łecznym, alo niedomagairriem finamsowom ustroju apolcczaiCga, Ikwliącein w
tern, że w obecnych waiTunfcach bardzo Z d s f a ć f z f n ?
■często mąż ni® może Zarobić tyle, aby
mógł dostatnio utrzyknać rodiziulę.
I
Zasada, że miejsce żony jest w do
Lwów, 28 saorpnts.
mu, jednak i dziś nie straciła ewoęej
W
Paryżu
kopiótai
świiatowa nadlracji, a zawodowa praca kdbdety za
wyeżaj
subtełlie
'różniczkuje
sfeój prze
mężnej jest czeinś anormalnem,
niewskazanem, zwhetKZn- jeśli nie ma się annćjstmy na wsżelkte specjalne okazje
tu do czynienia z -wyjątkowo napraw i godziny dnia.
dę uzdolnioną lub wyszkoloną iritelektualnie stojącą jednostką, której praca
dla. społeczeństwa ma rzeczywiste wa
lory araiz jest szczególniej intratna.
Mam tu na myśli utulę,nłdwane lekar
ki, proiicsorki, kobiety oddające się po
ważnej pracy naukowej i'tp,
Uważani za rzecz naturalną, że ta
kiej kabdety małżeństwo nte powinn.o
jiOzbawiać indywiidualnaści, by by- .
Fatitnaryjna chusteczka n a ramiona.
loby to ze azkiodą i dla niej samej i dl®
społeczeństwa. Lecz .i tu kwegŁjia ukrzyW rramejezych śiodowiiAach, gdzie
fnarula domu piowiana być jasno poota- nalciży się więcej kierować względami
wi:nrva.
praktycznymi, aróżmeakerwunie to nić
Nie byłoby zdrowem, gdyby koibie- jest tok wyraźnie. Memnmoj gganiotii dość
ta w .tafciim wyjedku pokrywała albo wyraźna dKLćBi skromną suknię przedżupkdimo, albo w przeważnej caaąStsi wy [•■oludnilową. praktyczną, od suikrte;: wb
dutłd domewe. Tak te Larayelani® męż zytówyeh, które obejmuje się ogólncm.
czyzny z zarobków; żuny dla uita^ma-. msancKi p®(pcilu)ętak>wi3^, Ęog tó poję-.

męża w y starczą cnóćtDy n a u a.jdkroimGdiy ten
niejszo utrzymante domu.
ołmachoiiiek wypadnie pon
twicrdzająco, .trzeba obfczyć, ozy zaro
bek żony przynosi tyle, że opłaca się
przy uwzględnianiu tej oknlicaności, żę
wydatki domowe będą zapawme -w ie
sze jeśli pami w domu nie będzie,
a
gospodarstwo upierać się będaae na
służącej. Należy przytem nie zapotninać, że w domu, w którym' brak przez
cały dzień troskliwej rękii i .tposkkwej
myśli pani i gospodyni, nigdy nic pa
nuj® taka prawdziwie młła, pra-wdziiwie
ciepła atmosfera, że zakiradają s*ę doń
zawsze zajiicdtbania i ubcościi, że zwła
szcza gdy są dzieci, odcauwać one m u
szą brnk opieki matczynej. Nie wolno
lakżc zapomnieć O' tym fakcie, że takie
łączenie' w jedlnej osopie pracy zawodo
wej i obowiązków gospodiymti jest na
der absorbujące i tylko wyjątkowo sil
na konstytucja fieyczma i moraJna mo
że temu ibez szkody dla siebie i bez
szkody dla domu podołać,
Diatego w naradzie takiej .przed
ślubnej bardzo poważnie powinna być
rozważona aktUalmość zrezygnowana
z zarobku zawodowego żony. Jakikol
wiek jednak wypadn.io te dćcyaja, za)wsze musi ona być brana pod1 uwagę
podl tym kątem widzenia, że podlstawyt
m.atarjalne domu nie pctwinmyi zoetaó
źachwmńe n a wypadek, gdyby': przyhylćk w rodzinie iuib też chorób® nie
pozwoliły kobiciS nadal pracować żawodofro.
2 . P.

N o w o śc i e le gan ck ie j toalety.
a e podpadają wszyistkite toaiiety nlec
stro-jniejszo od; skroon.nych sufcienek co-/
diztónnyoh, nie zaś tak strojne, jak fcafety wieczorowe.
Bądź co bądź taka suknia popołud-

lrlegaucka torebka z srebrnej mory f
nopym fermoarern.

itiowa może 'tak samo służyć do teatru
lub na koncert, jakoteż na przyjęcie
wieczorne. Gfówuum. odi-óinientem jej
ad toalety wiecZ/effowój są długit: ręka
wy i sknóinate wypięcie pa-zy sżyiji'. iPozjuteto mniej siiojne jest .także ptayn
branć*.

rKOBIETA W DOMU r SALOWE*

n.

Co do materjafów to nadal stosuj
sie w wysokim stopniu dwutonawość
nietylko w barwie, ale 'i w pałyak.u.
Kontrastowy elekt jedwabiu i aksami
tu wy zyskuje się obecnie w bardzo sze
rotóej mierze.
N*eiminiej dwusflgomne
materie, kombinowane strona matową
i świecącą, bardzo szczęśliwie a idy-,
kretnieą ożywiają toaletę- Jasna chu
steczka lub szarfa bardzo ładnie odćwie
ża ciietmny materiał sukni. Częsta stosowanyiŁ efektem jest zahaiftowama
bluzo, do spódniczki gładkiej z 'togo
iimego materiału.
Nowością bardzo cheratósrystyozną d’a nowego sezonu jest) wprowadze
nie staniczka wciętego z krótkim sta
nem. Taki staniczek aaihaiftowuąe się
lub nrzytoiieia haftem, spódtniczka zaś
doń bywa ■gęsca mafrazczoma i szeroka,
yrzeważiito o mtorOw.nej długości dolne
go obwodu, co nadaje toalecie i jej wła'-ścicięlco g-kaaterii 3 wdzięku.
Z
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Nie można jednak zapomineć,- że
lago rodzaju skrócona tailja nadaje się
tylko dla osób smukłych, nie może zaś
być bezkarnie zaadaptowana przez pa
nie korpulentnie jszc. Przy średniej 'tu
sz u maaruje się bujniejsze kształty
wielką obfitością materiału na spódni
cy, tak, że nowa toaleta w tym stylu
zaczyna przypominać modę z czasów
cesarzowej Eugenii.
Cała pociecha dla. pań dalekich od
idealnej amukłości -jest w tern, że obec
nie minęły czasy wyłącznego i jednego
kierunku mody. Żaden rodzaj n£e jest
jedynie uprawnionym. Powinny z tego
żonzystoć panie o pełniejszych kształ
tach i nie troszcząc się o to, aby sto
sować się w nwera ubraniu do „darnier
cn ':, wybierać dia siebie toalety o linjacn pro-srych, ■które . stanowczo za
wsze ^wyteBużiają i wysmuklają syi-

i p ie lę g n o w a n ia

u rody.

C h o ro b a czy złe w y c h o w a n ie ?
Co warto w iedzieć o estkawet I zlewaniu.
L w ów , 28 storpiiaa.

Suknia popołudniowa z crepe reTcrslble z efektem strony matowej i lśnią

cej. Modna mięka szarfa nadaje toalecie
cechę nowości.
pomimo tych ogranlcizeń nówe suk
nie popołudniowe odznaczają .się wiel
kim d dzięktoTu ff estetyką. Można do
niloh zastosować ozdoby z haftów, jed
nakowoż trzeba pamiętać, aby nie by
ło ich zawieie. Wdzięczne szarfy, ko
kardy i chusteczki' z roaiterjałów wzo
rzystych lulb gładkich, stanowią głó
wną ich ozdobę, ożywiają tealeitę, no'wy
mi lonanń barw i rozsniaitośóą linji.
Nowością jest używanie chustecz
ki, której siedzibą dotychczas było Ob
ramienie szyji, także jafco fantazyjnej
opaski no- biodrach.
Przypomina to
■wdzięk hiszpańskiej tancerki ii szcze
gólniej dla młodocianej, smukłej posta
ci. jest nader korzystną nowością.

jest rzeczą pewną, że żadna: z przy
padłość1' fizycznych nie należy db przy
jeTUii-ośoT.
Niezawodnie przykrą rzeczą jest
mieć zepsuty żołądek, czy! bół igłowy
lub zębów. .Ale- w każdym razie są to
dolegliwości których pizyczynę smarny,
które trwają przez pewien czas i po pe
wnym czasie ustają.
,
Ale bywają innego rodzaju objawy,
które na pozór niewinne, dają się- jedy
nak przykro odbzuwać raz dlatego, «że
ni© zdajemy sobie jatsno sprawy, skąd
pochodzą, pawtóre, że^zjawiaijąc ęię na
glo i niespodziewanie w prow adzają: njs.
często w zażenowanie, bo w towarzy
stwie, bywają zazwyczaj osądzane jako
oznaki złego wychowania i braku kul
tury1.
Do takich objawów nałoży czkaw
ka ii ziewanie. Jedno jak drugie róbi.
jsk wiemy, n a otoczenie iaJulne wraże
nie.
Bezwątpfcnóa, jeśli tak jeden jak
ŚoM obja* wy;s!tęu]e%piora.dyćzKie bez
powaznięjsżej przyczyny,. może' |ry;ć -op-anowąny woją i na czas stłumionyJednak nie Zawsze czkawka' lub. złewa. nie jest sprawą tak niewinną, ; często
jest ono ,tylko zewnętrzną'oznaką plrocesójr chorobowych, któryteh lekcewa
żyć się ario powinno.
Poznanie przyczyny tych objawów
pozwoli ■łatwiej stłumić je w wypadku

pierwszym, skorzystać z mich jako z oshzeżenia w druigam.'
■Czkawka jako akt nńmowolny jest
wywołana skurczami osierdzia i prze
chodzą niekiedy w chroniczne, bardzo
uporczywe i przykre cierpienie. (Bardzo
często jes. czkawka objawem nerwo
wym, który występuje szczególniej po
•gwaBBfwarych wzruszeniach psychiczu.ęcn. Taka histeryczna czkawka by\ya nieraz, bardzo uporczywa.,
lecz
bywa taikżo natury mnej, gdy jest wy
wołana przez oi gamy, sąsiadujące z osierdziami,
występuje
mianowicie
szczególniej często przy zaburzeniach
żolądkowwęfeY a także przy zapalaniu
opłucnej. Czkawka może również pofeosrawap w związku z zaburzeniami
mózgowymi', lub stosu pacierzowego,
wskutek oddziałyWania Wth ognisk
chórobowych n a nerw dochodzący7 do
.o#erda:.a. Na takie podrażnienie nerwu
osierdzia wskazuje także czkawka, wy
stępująca .przy srywe.
Cidy niemą poważniejszej przyczy
ny choimftgrej, czkawka przechodzi sa
ma prżez się. Istnieją też rozmaite, ogól$e znane sposoby dla powstrzy'nia
nia: tego żeWijąceSSfthjawu.
Najsku
teczniejsze bywa wstrzymanie oddechu
lub wypicie szklanki zimnej wody. Tak
że nagle przestraszenie jakimś aiespodziayni okrzykiem, lub uderzeniem
chorego, sprowadza ustanie czkawki.
Ni-efettoy 'twierdzą, że skuitącznie

ławkach, dusić się w cztcrcai ścianach. me widocznie, ale.tak, aby to dżiecko
Jakby kto -odriął len piękny swobo samo wrówlo. dcó zainteresowań,- któ
dny czi« ’wakacyjny od p f o i-Hńwego rych szkoła z pewnością nie małp na
życia pracy i nauk:, jakby kto ptaka, stręcza". Tytko 4’r żeba w to koło wpro
bujającego na wolności, zamknął od wadzić tok jćgo m yśli,, ® pójdzie ono
raził z powrotom do klatki, jakby po już po ncii chętnie, obudzi się w dzieLwów, 28. sierpnia,
pełnej jasności zapanowała głęboka dctów cM pisauńj.? A gdyby tok jakiś
ł k a miesiące wakacyjnie, dni nie nocpodarek pobudził jes-zcze radosne zaograniczonej, niczem nie krępowanej
Gzy dzieci n asB muszą w tak cku pewna tęsknoto do tego żyda szkol
swobody w ijmyśle i serau dziecka wy przykry spefób od«z.uwać powrót do * g o , które ma przecież wiele, bardzo
dają się czemś, co będzie trwać wicz- nauki szkolne. ? Sądzę, że nie... A jeśli wiele ppwab. Dowodem tego jest, że
me. co nigdy się nie skończy... A oto •'ak jest, io. nasza, to dorosłych w mm młodzież jfó’ ukończeniu szkół opusz
w t.ę pełnię radości',życia, złotej wol- V na.
cza z żalem te . m u r y a v któryjeb spę^
nościi, wkrada się cień. Rzuca go- data
M mocy nakzej leży dzieciom to d z ia szereg lat-,-: .że- czasy szkolne
kalendairaowa. z poza której nagle -wy prżek^tie ułaiwić, uczynić tm je nawet przez cale życie ■wspomina- się najmilej.
suwa się budynek szkołny.
Trzeba więc tylko umiejętnie i w
pożąda nem.. Tylko trzem te młode du
I chylą się jasne i ciomlis główki szyczki ująć miękką., łagodną dłonią i odpowiednim czasie obudzić n.a nowo
jakby na nic spadło nagle ciężkie brze podprowadzić je •naprzód: już myślą w driecku ztpf^resowańie szkołą, wy
mię... T zrozumieć nie mogą, skąd' to fum gdzie się po mcjatenyęząsi-c znaj sunąć ją znójy na jego horyzouf, by
się ttiięło, ]akim sposobom, po wczo dą z całą swą istotą fizyczną.
sie zbliżało jak. obraz jasny, ciszą marajszej swobodzie, dziś już zaraz zrana
Gdybyśmy już tok Ąjejałtf .czas rząnlia ńbarwtany,:. ":; ■ ’
trzeba z pospiechem i przymusem pa przed skońogeniem wak«<;yi zifczęji
T jak Jo zrobić??
n
i -• .’
kować do szkeły książki i zeszyty, kicr.ophć uwagę dziecka. .*Sa szkolę, .za
' Gdyb^ fi-k. ito kilka dni przed rozprzełykać c ierr.p*rędzej śniadanie i pę- wy bywać 'o kołegow czy koleżanki',, na- !,>■-ćzeciem •kursu zacibęck;. dasiedeo. do
dróć do szik<->ły, zasiadać w. cBasnysoh u<^5cae.i r nójurzycieiki.
j!£W Bądkoyigła sw ^ .ttbjdcU*1*,.scąkol-
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Gdy konszy się p ęknę
dni wakacyjne.

I

działa nieruchome wpatrzenie się w
jakiś błyszczący przedmiot, np. w frasu
nek noża.
Przy nerwowej czkawce .jest wska
zane żywe zajęcie czemś uwagi chore
go, a także leczenie suggestją lub hypmozą.
Jeżeli czkawka jesft spowodowana
cierpieniem ocrgainiczinem, to poza lecze
niem chorego organu,' (żoŁ^dka, opłuc
nej dtp.) stośu-je się sbodsi uspofcajające. Również bywa stosowane oddzia
ływanie na nerw ćfeerdzia z-a pomocą
prądu elektrycznego.
Mniej powszschm-e jest wiadome, że
i ziewanie może być objawem chorobo
wym zazwyczaj. Przypisuje się je znu
żeniu lub znudzeniu i potępia, się f k f K
jeśli ktoś pozwoli sobie no ziewnięcie
w towarzystwie. To też staramy -się ustlnie opanowywać .ziewanie jeśli nie
jesteśmy sami, zaś w tym osraittoim wy.
padku pozwalamy sofcie ma nie z całą
przyjemnością. Przyczynia ssę do tej
sa p lfa irl* TOzpowszechńione mnirm?nie, że ziewanie jest zdirowe, jako rów
noznaczne Z głębokiem oddachaniem.
Bliższe bodźce''wewnętrznej sprowa
dzające ziewniecie, nie «ą jeszcze do
kładnie Zbada-ie i pracdstajwiiiają kweStję sipomą. WięfceżMść badaczy przyj
muje zasadę, że jesi to ‘akt, do którego
impuls wynhodai z scistamu nerwowe
go. Ponieważ zaś ąiewar.ie ■występiję,
przy tego 'rodzaju stanach jak -znuże
nie, nudy lub głód, można, przyjąć,- że
impulsy te mają związek, z psychiką.
Ludsae nerwowi, szczogólniej zaś
skłonni do histerji, 'ziewają nieraz usta
wiicznie i zdarza się cżęsto, że 'dział i
“ o żaraźliwis na otoczenie, .tak, że cale
fdwarzystwo zaczyna niepowstrzyma
nie ziewać.
Takie nerwowe zip^anie może być
bardzo żenujące, to . też należy, etę sta
rać, aby siię go ho-zbyjj.' Przy dobrej
woli i wytrwałości nie jest zazwyczaj
zbyt trudne. Bardzo dobry skutek osią
■ga się przez codzienne systematyczni]
ćwiczenia oddechowe. •Niemniej należy
tu stosować autasuggesfcję.
nakazem
woli nie pozwolić sobie jna ziewanie! «j
Niekiedy jednak ziewanie jest obja
wem chorobowym. W''Stępuio ono przy
znacznej utracę krwi,
przy udarach
mózgowych, •araąmjil.tni®renie t wogólo
w wypadkach niedostatocznego luh nie
regularnego dopływu krwi do mózgu.
Wtedy7 ustaje wraz: z usunięciem- przy
czyny. Są to jednak wypadki uóezhyt
częste, dlatego w zasadnie, jeśli wy
strzegamy się ziewania', to głównie ąkoi
•bawy, aby nie uważano mas za ludżi
źle wychoiwanych.
Alfari jtoh, ntóek na książki, zeszytów, prryinłeresowan# ? Nowy . kałamarz, piór
nik lub coś podobnego, coby się chcia1p ;jak najprędzej już używaę, pokazać
tawarzydi-ott ? ..
Takie przy gotowanie apra-wi, że
dziecko pierwszego. dn»a, szkolnego nie
będzisf oczekiwało jdjto. dn-ia sądu, ;/ ’ą|e
przeć,i Włj-ię z radością i ni e cierpi iw o~
ścą Przywilfitiie z kolegami czy kole
żankami dopełni tej radości, a, jeśli ieS7cze.*rozumny-;nauczyde! czy nauczyoio.lka mieć. będzie na panirięci, ip dzie
ciom przybyłym w te mury z słouccsnych pól, 'Ą śłoneczńej sWobody wakacyjuej. nie najeży ukazywać szkoły
pod postacią smoka, który je chce po
żreć, jćśli potrafi im i te1ściany szkolnte rozjaśnić setdecznem ciepłem, zro
zumieniem i odczuciem ,tych młodych
duszyczek, te powrót- dą sJjfcoły będae
radosny, a isJy rok szkolny rozjaśniotvy św; ia.tleni wzaje-mftego pito^zunitonia.
An-ka,
- —

. »■.m.

tff. ż.605
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36.70, i « u en t 70 1/2, Polri Hucttc 158.75,
Riira i32, Siersza 11.31, Zieleniewski 109,
Apollo 182 3/4, Fanto 8.90, Karpaty 27.95,
Galicja 71.50, Schodnie# 10.30,
GIEŁDA ZURYCHdKA.
Zni ych 27. sierpnia. (Tel. G. P l P a
ryż 20.28 Londyn 25.20 3/8. N. Jork
5.1932 1/2,
Rclgja 72.22 1/2, Włochy
25.19 1/2, Hiszpauja K(v>2 1 / 2, H olandja
208.22 1/2, Berlin 123.82 1 / 2 , W iedeń 73.20
Sztokholm 139.05, Oslo 138.60, Sofja 3 75
Praga 15.39, W arszawa 58.20, Budapeszt
90.56 1/2, Białogród 9.13, Ateny 6 74, Kon
stantynopol 2.66 1/2, Bukareszt 3.17 1/2,
JWlsingfors 1308 1/2.
GIEŁDA PARYSKA,
Paryż 27. sierpnia. (Tel. G. P.) Noto
wań nie otrzym ano z powodu zaburzeń
atmosferycznych.
GIEŁDA LONDYŃSKA.
Londyn 27. sierpnia. (Tel. G. P.) N ,
.lork 4.8525, Kanada 4-8493, Hulanej ja
1210.50, F rancja 124.27, Belgja 34.90, Wio
chy 92.68,
Niemcy 20.356, Szw ajcarja
25.203, Hiszpan ja. 29.18, D anjn 18.187,
Szwecja 18.127, Norwcgja 18.190, P ortu
gal ja 107.25, Ilelsingfors 192.90, Praga
163.68, Wiedeń 31 12, W arszawa 43.30.

OBROTY PRYWATNE.
Lwów 27. sierpnia.
Tendencja chwiejna. Kursa utrzym ane.
Obrót średni.
WALUTY; Dolary am eryk. 889,00-8.80.50, dolary kanadyj. , 8.82.00—8.82.50,
korony czeskie 0.20.25—0.26.50, szylingi
austr.
1.25.s3—1.25.66,
lejc 0.05.500.05.66, franki francusk. 0.31.50—0.34.80
franki szwajcarskie 1.71.50—1.71.75, fu n 
ty szterlingi 43.i0.00~43.70.00, czerwieńce sow. za jeden 25.50—26.60.
ZŁOTO; 20 koron 36.40.00—36.70.00,
20 franków 34,40,00—34.70.00, 20 marek
niem. 42,40.00—-42.70.00, 10 rubn ros.
46.80—47.20.
,
SREBRO: Kor. austr. 0.67,50—0.67.7,->,

5 kor. anstr. 3.16.J0- 3A4-00, flor. austr.
1.73—1.75, ruble rosyjsl 1e 2.80—z.88,
kopiejki za rubel 1.40— 1.44.

■

O G Ł O S Z E N IA ,

[

MAiRYMONULuttE.
12 yroary aa wyto*.

SIMOTKA.,

wi-ek

i mltsztanie,
m ężczyznę • n a

średni,

mai

pozna. w celu
stanow isku.

Adminińfcr. „Parąpn, j“-

ma/trym.
I fety do

pod „Solidiia"
6017-2

KUPNO I SPRZEDAŁ

I

Jl
posadę

12 0Ti & y i s wyraz-

i

PP(*“iDJOTliNi „WŁASNA STRZECHA" WE LWOWIE,
>Maajaoki L 7, D schody, ER piętn), egiasaa

Konkurs ofertowy

na wykonani* robót ciannsyiiłi. m w ankfch, batonowych, żelbetowych i i» *.'ji
nych arez ciairtsk ich , pokrywraych, blacharskich i stolarskich yrry budowie no
wej sseerfi domów miewekabnycn dla członk ów przy Drodze KoEirlmckiej we Lwowie.
Tanmin otwarcia ofert naznaczę się na dzień 1- września .1.928, codama 17
w biurze p n y ęd- SłŁrja-dkim. 7, pczyczem oferenci mogą być obecni. Do. oferty na
leży dołączyć wadjum- w gotówce, papierach Tyariloś-tiowyeh, mających pupilame
. bezpieczeńsdwo P ® książeczkach oszczędności Miejskiej Kasy Oszczędności i Ban
ku Gospodarstwa' Krajowego w ‘-wysokości 10% sumy oferowanej. Fonnularze ofert
oraz w a ru n k i' ogólne i techniczne za zaptafą .zl- 10 otrzymać można w biurze
Żarządu codziennie w godzinach od 17— 19, nasn-ż© można oglądać piany ^ ry su n k i.
Imfoiinaicji technicznych udziela Inż. Kazimierz W eiss,. ul. Pońińslria® 35, iw go
dzinach od 15—17 codziennie. -Zarząd zastrzega sobie prawo swobodnego przyjęcia
ofert Mb niepraryjęcia żadinej wedii-e własnego wyboru. O decyzji Zarządu 'Zastaną,
zainteresowani zawiadomieni pisemnie do do 6 od otwarcia ofert.
6966

Narząd Powiatowej Kasy Oharych w Krośnie
ogłasza

Konkurs.
KŁĄCZE IRYSÓW sztuka 20 gr., 100
sztuk 15 zł.; sadzonki bzu po 35—50 gr.,
100 sztuk 30—40 zł., do n a b jc ia w go
dzinach rannych, ul. Piaskow a 11 a.

BORYSŁAW- Realność w cwtarni wltey
Pańskiej, 13 ubikacji 5 wolnyfch petoji
k tcanforlOTn. sza. 7j500 dolarów1do. sprze
dania- Czynisz ■wynosń 6.006 rocznieBiuro Paśreidnk.liwe., Di-ofhobycz, Pilsudfakiego a
6059-3
dSCLTlSL, kaw iarn ia/j realturacja komplotmie urządzone w e iwtiefflńcm anfeścic
'wachodniej Maioipoteiki do sęjrzedajiia,
Bim.o Pośrednictwa, Drohonyoz, Piteuddkiago E69603

„Ei-bkina Six“ zdobył reko d amerykański
wśród, samochodów swojej klasy, wykazując, prze
ciętną szybkość 87,047 m na godrinę w ciąg,, 24
godzin ji,zdy, włącz ijąe w 1.0 przyst n <i Ą jednak
można natyć ton świetny sześciocyiinJrowy wóz za
zdumiewająco niską renę.
Komfort jest rzeczi cenną; Erskiue Six za
pewnia komfort jazdy. Złe drogi nie są żadną
przeszkodą dla kierowcy ssm >cliodu E rsdn* Ś>x.
Bierze się ną nim 11-n stopniowe pOchyłę.ści bez
zmiany Kegij i b*z niepokój i o maszynę. A j dnałr
t*n polcżuy motor pracuje ekonomicznie, zużywając
minimalne i ' ś :i benzyny i oliwy.
D nasięć minut przy kisrewniey samochodu
Erskins Six Sedsn przekona żs <lrgo j vZysoki“j
wartości tej maszyn; w stosunku tlą ji-j niskiej cepy
6 cylindrów, 9/40 jjjP, 1*7 kip- na god iinę.
1l-o stopniowe pochyłości bez zmiany biegu

1) Na stanawisto fekatzS naczelnego Kasy. Wymagane y e n S 1) ObywafeiMwo polskie; 2) Prawo praktyki fekarsikej, przyznane przez Y.Jotke Państwowe
'Poistoie; 3) Gcmajmniej diziealęciculofcnia prafctyka 'lekarska, iw tero fcidMettaia pra
ktyka w Kasie Chorych; -ł) Nieprzekroczony 45 irofe życia- Do podań należy doilączyć curriieuMm yitae i odpisy świadect>v z odbytyich studiów d procy. iWyŁMiń interuiścd mają pierwiszeńslfaw
2) Na posadę wceptettjusza dla ap.leki własnej. Podawać się mogą: bądź:
planszy asysfenlt, bądź ma^fetea: nowego, tyipiu z roczną, przynajmniej ipraMyką, lub
też iroagKstrawiie etertgo itypu mr wieiku do lat 40. Do podań dołączyć należy odpisy
świadechy a odbytej pracy i dypkwcnu uprawniającego do wykonywania, zawodu.
Oferty' z podem an wamwfsńw należy wnosić .pod adrosem Zarządu Powiatorwej -Kasy Ohomych m Krośnie do dnia 16. września Iw- DoUacline woammiki będą
omówione. Posady do objęcia zaraz.
Krosno, dnia 2Ł sierpnia 1928 z

T T -Ł S 0 :

U w aga : Części zapasowe stale na składzie.

Józef K o z ło w s k i
Biuro Hotel G e o rg e ^, Telefon 6-10
L w ów ,
SKŁADNICA DLA FRZEDSTA4FICIELI
w POLSCE:

Autosale Company G m b , H

Dyreiktlor H d»L m. p.

Przewoidii- Zarządu w z- Piloh m. p-

F M i l C I KiiP&lli ROlRiCili
o d 2 d o 12 w r z e ś n ia z w ie d z a jc ie

VIII. Targi Wschodnie
w e L w o w ie
Najdogodniejsza sposabność do zaopatrzenia się v. K ra jo w e i za*
graniczne wyroby ze wszystkich gi-łęzi produkcji

qzfał m
rei1iGzysu wszeimci? nategerpi, lizi^ nasienny.
Dział .4. npn^nddui oóobowynh i cięzaiwycii. Dział urzyooaparatów liariijczsicrf. Dział urzaSzgfi elBatryliHacyjn.
targ iio^nulsny Honł rfimomoi»ucli i l«"sii5o»ych. larg zatsdyweio ogOła, rasawej trzodp chlewnej, owiec, drohiu,
gełĘBl i NrdliHCUl cud 7 d o 11 w r z e ś n ia
Zamiejscowi uczestnicy korzystają w drodze powrotnej ze Lwowa,
za okazaniem stałej, imiennej karty wstępu na Targi, z 66°/*-owej
zniżki kolejowej. Na linjach lotniczych „Aeroiot" 2ć0/o-owa‘ zniżka
tam i z powrotem.
S ałe karty wstępu do nabycia w biurach „Orbisu" po cenie 10 zł.
Przydział i water na głównym dworcu. Wszelkie informacje w biuraeh Targów Wschodnich na placu wyst iwowym Tel. 9-64.

Sp. St ogr- odp•
Gdańsk, H opfengassa 74.
A dres Telegr.: Autosale, Gdańsk.

S a m o c h o d y - A u t o b u s y - €i<ą^ arów ki - C z ą k l z ap asow e ,

Zbawca Polskich dróg
Większość naszych dróg jest gruntową.
Drogi te moźufi zaraz tanio doprowadzić do
porządku za pomocą wyrówaywacza motoro
wego „Bitvargen“. W IASZYHA drogę wyrów
nywaj robi rpadki na b o k i; woda stojąca, naj
większy wróg drogi ziemnej spbj wa, staje siętw ardą i gładką.

„ B IT Y A R ^ E N *

STU D ESAKER

p rz e z 5 W A L A T A

wj próbowany w Polsce. Każdy Sejmik Powia*
towv, każda Gmina winny posiadać W Y R Ó W W A C Z nB I T V A R Q S N tt.
W szelkich w iadom ości udziela w ytw órnia

N i L S B A R H B N S p . z o. o.
WJfflrsJtaWir?, K o p e r n ik a 1 3 ,

t e ł. 5 2 - 0 5 .

•s.jŁ£. 1 £

„GAZETA PUKAiNjNA" z ci-iu-a iJłJ .; sierpnia i*&8.
. as^TatUH-waafaw wiwtJłBFMuitiasir o i i. i m i

WOLNE POSADY.
10 groszy za wyraz.

I
APTEKi
"

BPAWAGZY 2~ch zdolnych n a stale za do
brom wynagrodzeniem poszukuje: SpawaliKa Lwów, Rycerska 110804-6

I

SóŁji.ka poszukuje prakiykantki.
' ‘
6973-2

P R A C O W N IA

J B a fh fu s z y

J a k ó lW

MIESZKANIA, SKLEPY,

I

G o * lf| |

B l5 aa poszukuje cldojrafl do oiaufeifflEa ły- |
godm'o,Lą .płaca*' ZgioszoHa: ul. Gro- i
dzjdteich 4. 6. .
■ 69M ■

10 Brossr’ za wyraz.

»

I

UCZENICE sJkół średnich przyjmę na
mieszŁatoe z ulrzymaniesn. Opieka1 su
mienna,. fmitepian w domu. Taunoiwigkieyo I ł . drzwi 6 od 11—ł.
6950

Nr. o t UD

.

Ż A tó jfO T
cztero pokojowe miesc&Lmc, 1
POSADY FOSl.UFIV> ANE_
Lenartowicza, n a WLicż lub więks-ze
3 ,:osze za wyraz.
m willi. YVjd(dc#ność pod „Lenanfctfwiunsimu*
oza“, Laiapofeka Agencja, CherążczyLEFARZ-DLNTYSTA z iwieMetnią saco6972
any 7.
dzielną ip:imEką przyjmie we Lwo,w:e
posadę w w iększym 'zakładzie lefcas-skodetwystycanym. Zgłoszenia ipoó „WięłoOD PIERWSZEGO WRZEŚNIA poszukuję
l A
praktyka" w Administracji. 6970
pokoju kawalerskiej;*. z komitcmfem w
śródmieściu i bezwzględnie. : separowa
nego. Zgłoszenia, do Redakcji s,Gazety
NALKA I
YCHOWa NIE.
PoTaiimej" sub „Poważna) Instyijjueja".
10 groszy za wyraz.
696.1.-3

I

I

I

STENiOGRAiJI listownie . w jszybełej■wiocizasny'. „Stenfegrof ■jP o M cty noiieisięcz*
mik wychodzi- Instytut S-tftnograficzny,
Warszawa), Krucza 26.
J 3952-10

H EM O R O ID Y
STATt ZAPALH Y KBWAWlEMiE
SYftDZEtllE

„MATURA";' Lwów, uj. pfe^rfeka 59 a
przyjmuje*' w p ś s /A a (kiurs jnKtufyęzrry)
timmaajakiy, sfciaHlśifeiby, z zakresu
Ł S p ic i" i eatoreeh. wjam ■gimnazjalnych;
Wpisy 11—1, 5—7GfrTl

s

RÓ2SNE DONIESIENIA.
10 groszy sn wyraz.

I

WŁADYSŁAW ROGOZSBWTOZ, W sriec
męsM u), Szymona, ,1. bocana Batorego.

WyfoMMije

inMMhirfei fctadani®>j oraz

wszełSas eoboitry 'fcrwwiac&Sb ngjtaiK^j i
rejd-Jwę Tjajn.ow^zyfch - faęcrn.ów. ' f^nn-r;

LO K O M O BIL

POSZUKUJE 'łomu do wynajęci'?., o 2, 3
pokojach, kuchni, a oęmdem, w sąsjśjizifcwie" 'Lw ow a.' Zgłóeśaetaia: KazimierzMtfller, Halicz.
‘ 6377-i;

dostarczyła dotychczas do wszystkich części
świata.

i. m i n . i

1

ŻARÓWKI — LEŚNIAKÓW Słfcl
esym y 10. Telef. 21- :S0-

Firmy t e - H a - K a

6572-19
Chwraż6783-20

D opi lia n d lo w o -R o m iso w y
HENRYK R A PPA PO R T

przedleslony zo sta ł
z pod nr. 22 Kościuszki

z tego około 4000 do Polski.

siia

PI

napędow a;

Ogrzewanie parą wylotową be?; zwiększenia
zużycia opału.
Prosimy zwiedzić nasze stoisko

lis G9ZEC1E
P0R9NNC]

na Targach Wschodnich
obok Pawilonu Centralnego.
Przez cały czas Targów obecny będzie

'd y re k to r firm y W o lf

*

z Magdeburga, nadarza się więc
doskonała sposobność zamówienia tokomobili.

Generalne przedstawicielstwo

ROLIN DUSTRI A" S.A.

Oo P.T. Mierniczych ^rzysięgłycn
Okręgowy Uwąd E-iemski we Lwowie ogłasza fcniifcuts kra. wytounaniE prał?'-.
trja.ngulacyjffiych z mAwiąizaniem dosjsieci to ygoinometryczaiej Iii-go mzędu, w «mi.
m ę ’kat. Bosko, [powiat Sanok, na. obszarze około 2300 ha.
Oferty -z podaniem w \ć * tó e i żądanego wynagrodzenia wraz ze świadcze
niami oraz .temłisnejn całkoyridegó ukończanśa, naJeży iruutey-lać do : Okręgrwego
Urzędiu Ziennski^o we Lwowie, uf. KamcMęSc* 1. 2 w B*pieu»efcu»va«ty<*i fcópertacli
z nrpisein „Oferta ńA .yfykó^aiMe iŁsjacłguJacji" w tciTniriie' do 10 po w rześnia br.
Zabezipieozeniie tneterjakie ina d o i zymanio' waruatków u m o -y jest wy
magane.
O .wyniku rwjpa.trzenśa efenU Okręgowy Urząd Zi-cmstki powiadomi tych ofe
rentów. których oferta aacwlaaiic przyjętePrezes: Inżynier G. Chmaelewaki mp^ p w iiiii iR i B M ii iiiM i iiiw ir m ii iin ii r w M B a w B M m i l^ iiii iiiw ii iiii iiiin i iiii iiii ^ ^

w m B m K M & ssm siH M H M inM H anaH S B flflB

Humor.

i >. < « . .-mt nad Prurtem. Pierw szotH K y
pensjonat „Zoijówka". Pokoje słoneczne
od 20. sierpnia, ceny zniżone, terns, forL fćjmi).
677o-10
NA RATY ŁÓŻKO mosiężne z dTuoiamym
mattiL-acem 200 zl. fabryka ŻAKS Łycza
kowska. 132.
6352 7

DrtsflŁł do wie<k(eo
malatku ?
W ie lk ie w y d a w n ic tw o p o lsk ie

Zdolny fachowiec po.,zukuje w celu
» o ?y ! n e ] l a b r y k - c j i
wspólnika. Oferty w języku n ie
m ieckim su b : „Lohuender Betrieb
7413“ przez Rud >lf Mosae, W ian 1.
Seilerstatte 2.

Dr. Eustachy Pry, ma
MAŁA POMYŁKA.
— Ależ Junta. dok t a jedkiesz? m « cie zam iast mapy automobilowe j wfiąlcś
moja wzoTki kroju!...
CENY OGŁOSZEŃ:
Za wiersz 1 - szpaltowy milimetrowy
fszer. 30 nira.) ogłoszenia zwykłe za tek.
slewi 12 gr., za wirrsz 1 - szpalt, milime
trowy (szer. 60 mm.) nadesłane 35 gr.,
za wiersz t - szpalt, milimetrowy (szer.
60 mm.) po kronice 40 gr., za wiersz
1 I szpalt, milimetrowy (szer. 80 mm.) w
łe iście (kronika, repertuar, dsiat -Łono.

na Kościuszki 14 telef. 30-17
O G Ł O S Z E N IE .

M

L w ó w , F re d ry 9,

Z drukarni Sjpćik.

torska 10-

Hartowny Skład smalcu i Słoniny A n a fis M

B u c k a u e r M a s r h F n e n ła b r ik

Najtańsza

FUTRA wsesIłw wjncoauje scawuinie, gu Btownśe, strmieimde, aegeeme spłaty:
Pracoornda Futer Karola SohuTwm, Sedjn-

ord.

we Lwowie, ul. Łyczakowska 32
w chorobach wewnętrznych.
Prześwietlanie Roentgenem. 6574-3

miezny itd.) 50 gr., za wiersz 1 . szpalt,
milimetrowy (szer. 60 mm.) w artykułach
100 gr., za wiersz 1 - s.:palł. milimetrowy
(szer. 60 mm.) na pierwszej stronic 60 grdrobne ogłoszenia za siowo .10 gr., drob
ne ogłoszenia kupno i sp-zedaż za słowo
12 gr., drobne ogłoszenia matrymonialne,
korr-mowdewjr 12 gr., prywatne za Mo
wo 13 gr-, dla potr-»hn.jąęy<-b praey lob

natury bardzo prostej z dziedziny maszyn drukarskiej.
Panów inżynierów budowy maszyn, konstruktorów i mecha
ników precyzyjnych uprasza się o zwracanie się po informa
cje do redakcji „Gazety Porannej*1 między godz, 1-2.

J

V

posady 3 gr., cała strona .iglesi eniowa j przekazów nie bnnifikajemy. — TTwagiW
285 zł., pół strony ogłoszeniowej IBÓ zł., j Kolumny ogłoszeniowe są podzielone n»
cała strona tekstowa 180 zł., cała ! fena I 8 łamów (szpalt), tekstowe na 4 5tow
pod nagłówkiem (1 . sza) 570 zł. Ogłoszę,
(szpalty).
nia zamiejscowe PO proc. droższe. — Za
PRENUMERATA miesięczna'1
ogłos-cni- w miejscu zastrzcżopei»„ ogło
Z dostaw-j na miejsce lub prze.
szenia osobno stojące I bez "gnie"! ddlłsyłłrą pocztowa
. , . „ ri. IkS*
ezamy sfr proc Odruwiedrieteo^eł m, te<. - B«z dostawy ' , , ,
, . , .
kI. 18#
m in-w r druk o1* prizyjnisjesBy. Forta
Za granicą
z i 7.09

6BOB Kt I SPAi ł A« ned uurs. Ł PŁOCKIEGO^ jr* Lwowśa-

“M|i

ę* L

«TF fAN 'B P I ? łNOWSE*.

