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czasowym porządku; za drugą
kompanią
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wana.. podzielona kordonami, jak uprzednio. '
Cała procesja za wyjątkiem celebrują
cego duchowki}stwa i przcdsbl\vicieli władzy
dojdzie bez z~tr7.yt1l.an:.;.l, 'OL Piotrkowską do
ul. KB. $k::rrgi i \Vo:ronk~zn i
tam poszcze1
góJnc organizacje skrQca w wymienione' uh,
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Zagad ka zaginiDnego Amun dsena 'za::
CZ'yna się powol i 'wyjaśnień. Kilku rybakó w
z póInocnej N $weg ji którzy wrócili z po;:
łowu ryh,na ocean ie Lodow atym Północnym
zawiadomili. i~pektora policji VI. Ibesta d, że
w dniu 18 czerwcawid~ieli w odległości 60
mil na. p~udniowy wschó d od Wysp Niedz~
wiedz1chsa.molot dużych r<mniarów,- który
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na miejscu . Pozostali pasażerowie zostali
ciężko ranni . .Na miejsce zjechały włada.e admini
pnzektóry
straeyjno-pioJacyjne i lekarz z Kutna.
wi().zl rannyc h samo-chodem do sz:p~tala miejski eB:r08z.kowski w parę minut
'gO, gdzie Mieezys lruw
zmarł.
ezi.emu
po prz.yv;i
Na miejsce katastro fy zjechała k<mt.isja śloo..
zbadan ia str~nu drogi· w miejscu kata~za, &la
~miere

s,trofy.

Bosji ur2 Cd i ch.

\Varsza\va. 30 czervtca (aw)
W wykonaniJ.1 uchwały ciał ustawo daw
czych w sprawie podwyżek dla urzędników
t funkcjDnarju5zy państ\vowych Rada Mini;;:

t.6dź,
JW;'J.cia VI kall\f;§.rłłł "CZytAJ
RuułCWlal& ~,. Cena lla e a. Zł. 1

'Z!p.H(cie się na

będzie

1];:1

w uroczystości udziału n:e weźmie, gdyż za
niemo gla ostatn io na nogę"
(Z drugie j strony informują, że marsz.
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Dotych czas nie natrafiłono na ślad ani dwu
inny;ch grup NObilego, ani Amund- sena.
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i l września r. b., każdorazo\vo w wysok~
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~e now~ rządu

pod kierowru
,ct.em posła prof. Kazhnier-.t.a Bartla i ustą<=
pienie z premierostwa Pilsudskjego tylko p~
śOInlie l.l:lOże ,uą:wdzić Zit niespodziankę· Cho
JOba b. premjer~ jednak jest tak poważna"
łt należało się spodziewać wyoofania sitł jego
z kierownictwa :rządu- Ciekawe jest więc nie
~ie.nie rządu., tylko okolicznOść, w jakicll
~ zmiany. Bezpośrednią przyczyną
'podania się do dymisji premjera Piłsudskie:;
lo' i jego rządu, było poniedzWkowe ~
drrenie Rady Gabinetowej. Radą Gabinetową
nazywamy Ra.d~ Ministrowprzy; udziale Pre

łonie

w
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jaiką okaże gotowość

współpraC)"

rzadu.
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z.

rzą

dem. opozycja:'

A có~;poWiedzlał

swojem wywiadzie
Oto jego słowa:W

marszałek Das.zyński?
•,Próby utwor.zen.ia ~tałej wię'ksoości do
telj pory me zostały poojęi€t.

ira nie,

koł1l.kretny,ch zamiarów l'IZ8JClu" Nie

mam

widma..

łOOl Ż'aId!n€ij ~ZipOŚredi1liej Pl'op'ozy'oji.
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Be~Be ustały,

a

n~wit~.;~~

sympatj ę lewicy clo ~r··
w .pełnym toku po~i
cowo:::masońskiej.

Usunięcie się

i.

szy czas w cisze WYOOC~
naWileńszczy;źnie i ~a11
siego czynnego udziału~'~~

t'rt~

noznaczne z wielk~em, P\~di
cżasawyln sySlOOIń1e .orgłf:~'
~~
rzullym pr,z.ez niego w po~
l
A pdniewai władza· państ\
tej Cihwiliw rękach tejże .
przeto i paflstwo samo od4i
nio .wtórne wstrząSfrlenła "

kaan na nie."·

Widzimy więc1 iż akcja powołania do
kierowania rządem prof. Barda była za kuli::
sami przygotowana. P.Bartel jest zwolellni~
nem drogi, wiodącej do parlamentary;z,ID.u, a
, p. Daszyiiski~ przyw6dcą 'P.P .S., czeka na kon
~
kre1:ne propozycje dla utworzenia stelej więk
oroź na poniedz1alkowem posiedzeniu
szośc.i paTlamentarttlej. Rozmowy. musiaŁy!
sileń.
Rad.yGabinetowej b. premjer Piłsudski wy~
Ustąpienie "!lZądu J.
sięposunąc już bardzo daleko, ~n~eważ są
Btąpił z bardzo ostrą krify:k~ wszystkich'
'hmllatia ;,tyćh czy
tego oznaki. Oznałkami takimi to: głosowanie,
człon~ów :rz.ądu.Pist'!dski zarzucił wszy;st:;
znacznej części senatorów z Be::Be za znie~
'kim ministrom, iż asekurują się na dwieStro
si;eniem nauki reli[!ji w szkole i obrona Be:;Be
ny, by by'ć w rządzie jego, z drugiej zas~ by:
w pras~e socjalistycznej. Ataki sOCjalistów na
JnOO zostać· w gabinecie parlamentarnym. ,Wi
doczme jednak najwyżsre czynniki stanęły LISTX Z FRAN,CJI~
po strome koncepcji '~do stworzenia
gabinetu ~rlamenta:rnego.
Powołanie do steru rządu posła prof.
Barda Ś"Wiadczy, iż gabinet obecny ooas, W~
~ ~UJ:low: o S:WOlM 5tO CESm z Có~ BAS.P,UT1łłl
.kacyjny zużyje na stworzenie więksozści p.~
(Od wł'asnego korespondellta ,_Ił02WOJuU)
lamenta.mej oc:barakterze lewioow~cen~
PARY~, w li~u.
·czerst'\\r'lOłD:l.l ~~rt~ pl~
,'WYID~ R.olę centrum odegra zapewno ,,Jed~'
"

• ł-

•

ol<

.,

ka", niewiadomo tylko czy cała czy tylko
jej większość. W każdym razie Polska Partja
Socjalistyczna 11lrZY tworzeniu takiej większo
'śoi odegra bardzo dużą rolę. Polska.
Partja
Socjalistyc.zna je..~ bowiem kierowniczką caR·
lej polskiej lewicy, a nawet część mniejSZOś:;
ci nartXlowych podlega jej bezpośrednim
~
PO' stworzeniu rządu Baitla

po.wiedział:

,.Polska Zlli:\jdluje si~ :na' drOOzeW\ilOldla,"
~ •

~tal>yzmu.

lJ

~

Ptailsbwo

nrujstarszerrnit tradycjami,

ptiiat-wem. parlaJllentarnem".
D1:.. Bogholm oznajmił p. Bartlowi, iż
~w1...al z marszałkiem D~yńskim.na te
.mat ~l'tnłC1.t Pois.1ciej Partji Socjalistycznej
i!o ~ Pan Bartel, zapoznawszy się z ue
.~-,
6cią roźmowy z marszałkiem Daszytlskim, ~
j61st

..

.

.

.

'

~--ł

1IIII"W~~.:rf...

,~ nadizie:ję, Ż'e O>ŚlW'iadczenil::, 2.~()n.
~ 'Pł'~ pr;z,y<wódeę

~yjitl.e.j

~~j

i

w

najsilnie}szej

St;jmje~ skłoni

~i;s.f,y.cZTh0j

~ ~

:ł Sejm.ru:u.

Pana

oo.eoy

sąd()wą.I>rzeciw~o

zabójcy. swego ojca~ księciu JuJusu:pow do,piero w tyClh duta ~h
iV7;Vjechał doPary'ża, gdytŁ był w R iy:mie na nogi'zebi,e Envego ojca..: Nie.zwtoiC!Zl1ie po pny;eZdzi do
fal yia, ksi.ąZę Jusupow przyjął przed!Stai'\lvit~~eli pra

I-U)iOWOlW\i.

Ksi~ę

s.~. któryrr~ plzedst.aWiłSWlÓj pogl~}i na ~pr'(L\..'ę ~,;y
mu .z iniJcjatY.;wy' córk;i Rasp-utina proce-

t~ag.(J

lśU ~dowego.

nabierają

.wielkiego znaczenia wywiady polityczne, .~
mieszczoae w ,,Bałtische Presse~'z ohecuYQl
prem.jerem. Bardem i z marszałkiem SejmuW ywiady te otrzymał dziennikarz duński
BOgholm. Premjer BaJ:ttelwwywiadzie t~m

l@:odiUreze S'W6II1i

Jak ~'OmtQ; oorka Z31IDOTd:owanego w swa
id C'.zasie mnicha Rasputina \ovystą.pHa ze ska'rgą

partji
dO.

~u

P~.d gotów je>st

Córka Grzego.t.za

~asputina

wytoozYl'a Uli
Tak jest, z8łbiłem Raspu..
Hns, nie będę temu PI'lzoozyć, ale zabójst\\o Basi'U..
t!rra było z,a!.;':stwem pOi~\1.YFznem 1 tyle tyikj" O
t~lli nie woln.~ Jaj.fi!ID.tiDc1ć,
t)Ok'1!1l1jąr tp'ga,;z.;Al.n
S~l'aw~ sądJoIwą. p'jęknie.

lY,t!:.smy pI'IZp:ił;Qnan.i, ~e 'spemiamy

.t1.k

w,obec O'jt,,"Lyozny

i

nasz, O\b.~ ,,'4\ ~
·N grumej osobisteJ nJ.~jc·

oojlu'Sz.ui~ów.

vv'l()lpec

4!rj,uroku lt'16 na r~od.sta.'Włe
wor.foi z RasJ,t:tJnem, jaloolteż na. podstaw\~ .aforf\ al< yj,
Oibr.zyillanycll ad Wtiarogodnyc'h os"', ... , IYT:l
ezedłam dJo nd~zlomnego przekonania, że 'Rasputin
\był'.z.1tym dlUJche

1ll

~er,j roozihny, li posł l~7.nym

iJllSlbru:men,te;m w ręk:a.cih N,iefIIllCÓW.[· (ho dnia dł.!
siejszego, metylko, ze nie . 26IDieniłem tego poglądu
lecz jesz.c.re ~iej 'go wzmocniłem.
~

kilku laty PUTyg.zkiewicz odsilon.ił ta
R.as;putina. We Francji
ukaza.ly
się, jego ,pamiętniki, .a temS3mem hst 'lIl"ja Zabójstwa sta:łasię ogólnIe znaną.. Tym0Zase~ jak z
rogu ()bfilto-~. sypać, glę zaczęły' na:jromnadts\z.e po
wieści, Qtpowi~niał sztuki teatralne,
osnute na

jear:miJc.ę śmi.eu>,ci

.były

hdBtorji ,zabójstwa Raspwtlina, a
treści

pn~ie

bartdu.;O

to

r.zooz.y o

tact.a.stY<!ZiIlł!lj

~

nie.kledy ~. Pogtanow.ił.e:m 'WIÓ~ ~
t"alJ:l ~ę.. n w tyIm celuup,~~~.kta...
~

kt~ ~

.(!.",,~;'f., .. .J'

-

.......

-

,

.~

0IIIIIł ..

~ooronallif pr..z~x ~
SOb:liwJcwOtW:ą sk~ l1ynalfin1
k.oJ. Wier.zę wsprawiedJilw~

f,r3fllC.uski'€lgO, j$lloo,te0 ,w tahmt
Giaf'em. W Lornd-ynie wygrała
wygram i ten:
W ,ten sVQSóh '1Jipatruje
s·tv.18. Rasp'llroinai .na. ~es, t
• j.~ cór~ jeden.' z .uc,zestmkó
i~ .lusupow. Ni~,' odmienny' l
ma dIrugi. UlClZes~ ~jst.wa,
PBlwloW!icz..Xsią1ę JusllIPOw

Rasputina

było ,01tynam

t

szla-cJJ

niIestOlWallia tego pogl8Jd;u .JlIOl!
kt 1 , zamiast djali:IleThtu,' kulę Iq
~tórąpr.zeSlZtył seret! ,nell"ki, ,11
chętnie mówi o pr~ez.n'3.~~t1;
naa;yWl3ij~ swój )?Ostępek,1ttói,'~
1. pod WP!Y\Wów ,rCie'!1.ny("hB~i
P3!wllotwiJCz niooh~tnie natc:i~JliŚ.S

Na tleroj rozbieżności p~~dt
nia przyjaźni międ:DyJ,uShpo\V.
mittjuszem "PQwłocwioC\Z~ 'k.ta
dlalwnego prz.yjarctela '. ri4Stępują
pNyjaini ro012;na ~ćmi~)
,CIl.eStn.i!k.all1i jednej 1 reF ~,el
rye.h jeden uważa; jąc:t~,-'~yn
odid.ruby· całe swe; żyołę >~toi
ło,

nigdty nie

byłO<".,

Spratwa pr~u o '~j&
jm: 'OOtraz' ŹYWf!7Ja.i;fit~est)"Wamł4

roPejakiej, M~~nre:U
o ile ~łł ,tIełl'4o~e:-:~sk
z~~',i·.~

"'l.~J.~)

-

-~

~~l~

óa ~~~~:.~ P. J.
TEATRY

;
_

•.DziadyCł.

Miejski: -

~ Le~:

- ",Ftmc::.::.enalna umOW!l'.

teatr P()pm~y: -

"Co on robi w nocy"

~ ,,Ralriet«:~nll księ7,ye'

WIDOWISKA.

Ca$Ao: -'l,tłwja "Mów pan do lampy'"
L~: - ~Okwy mr.lżeństwa".
~entlid,: ...... W sidłach życia.
~nd::Kin(}: -

,.za cześć kobiety".
Odeon: - "Wieczny trójkąt"...
C2hl'y: ~.:. Ghetto'
4

Corso: -: ...~6 ;ty~odni, w.śr6~ .ap~sz6't(~.

Dom Ludowy: ~-' ,;zevi 'iń.órza~c.' '
:.
Miejski Kin.; qśw.-;:-;~~~lip;dzieek() Są;d~4

.

'>ClI

,.to~~t.'gkJBakQWSid w. Lo~z.i
ił·

odogo

, I '

,l

~:<Oneg.jwioozorem· ~ż:~tał

prsez
minister

kom
nikację
mi.asts'.
'

~ ~rBńcRnii~

.

I

iejszą:

WYKUP CZĘŚCI X.OD E.łKl DOJAZDOWEJ.
W zwiąZKU Z projektem po1ą'czenia ka łinji Łód.-Konstantynow, ~OIieSo;;, .•
:apmw wewn~fiych generał Sław(}j~Skład~
błW&kl:' ,
.~\
linji tramwajów konstantynowskichz tram~ granicach m. LOW .. Część ,tego '.Q!l~]~a,:~a
. ·Min.ł$ter Sldaiłkowskit ldóremurowa;1 .wajamimiejskiemi i przeprowadzecia. ich do być odstąpiona Spółce ,Akcyjnej Kolei El~
granic miasta (od ul. Cmentarnej do domu trycz.nej Łódzk~ej za cenę wykuRu, ~; ,te..
~r!lrównieżsekretarz' Sta)Viold przybył
zastrzeżeniem; ze odcinek ten nj~ ·.hędZie
!a~~' o' gdth1nie9-ej . wie~rem ,i' po niiejskiego), Magisrtat postanowił WYSbipić
do
Rady
Miejki€j
z
wnioskiem
o
wykup'w
-\vłą,czony do torów, które mają byt wSrkórIa. \8pOZyclu ~ola~ii w Grand-HotelU:' ~I
_~WaisiaW~-::; rr)~
'~~~, .<~,
h~cy:tll. roku W' Z~nądu Ł6dzkicn:> E1~ ne w myśl ptt.5 UmOwy Kori~es~~ej.
..~~~'-~4
Itbyezttych Kole! Dojazdow~ch Q.zęści odcin ,
~,Q'OO~"
'bibł1otPl\ łoefi3frO&tlel,n~1~'
~., Wf

tEJwarzystwie

małtooki

.

,

PallstVt'mYeJ... Cel1trąJnQj :Sibl~~
$1ł"~agogiCUl6J w ~Lodzi ul.' Piotr'ko~'ska N-r. 104
.
./" ~~a.nie k&iątek . z bIDj~teki 'wS~-

•

'c..

,.DYrakeJa

prze

je od dnia 7 lipca 1928 r. do dtri.la 16
~"'·#r."~~e.'t l' t m
.
~
_
anlkniętr~te!nM
:4~:"".'7 _

~~"'

W); Daniel :K!ki

pió~kows.ki

~~, l1ni~k.i j

.",we ,J., J.I~

(PjotrkG,"fska 121)

,ęWólrzat!ska 37), .~~e9?"·'"

J

t~ka 1), J:

Kahaue !A.L

Wandrowska OOJ~

miał'; .. liłur

nie~

komitetu

wy~~"a.

k<:lngresowQgo

lPrząnittltów

zOst~ba

otwarta
Wystawa

liturgie,mych.

'pr~gtawla sięnadzwyozaj bOgato. Rrzepiękne

W dniu

wcz(}raj~'

ruq:adu~tla

sp.'a.wey>d.oI'Qzma:\\·1ająeych

'grq

})nad ,bramą domu Nr. ~ .. '/~łTzy ul. Pornorssiej:
PObici ~
t~ dotkliw~~ ~li: 53-letni K.tIe-

if

per Litkjf ,,' 'CpOIDO>rska :!57)"2t-letoi RO'hert, Basakowaki (z..amenhofa 24), 23->lettlt'l'bldDlf' K~8iZ'.
~jeĄQt:t: Jl;l,~~~et.Di Al~red~~, (Leszna ,Mi
Wszystkim po~odowa: ym.. u4dhl~ł ~y lalmrz pogoto da ;81ltillkowcgo. (P)'

:łf

nl łt i

\l'b

ki.

N1eszezę!lłwemu wypadkowi" ulat~ wezdraj
j2-1etni 'Mknał Bac:arow, 'I"-..}ootnik k'Ol t J t "łt. 1- Z'l
w'Srotw:u·r:h. BpjĄf' pijany na dwor~ Ł64i-Ys.brremil prLe<'bylił się

~'"t

legają\,

zbytnio~. ~z

klatki ach"~,,·'.~ ~j. i \\ padł ,dO piy.rljc.Y1; uwstrząsowi

Zawe~w~ny lekarz
p
ratunktHH~~O pr"&8wió.zł ofia.rą ..alkóhfrlu
w srtanie baro'!O ciętłtlm GO zbiorni miejskie)
H w~lęd!l na bJ."ak
m:ejse w szpitalu. \p}

mózgu.

ck..

3-1 <iłUity:z: d$ł.ału .kOŚpł~ln8go 'wystawiły' Zglroo:la. d'zellli!ti "Sióstr :M~~IeJl~I, ~ "Rodziny Mą!'':}4
~ z' Wa.t"Szatwy)
"Sł~~jezek Marjilf z Krako\T'a i ŁodZi. . .
" "~>'
Nieza1emiepd' f.egG· " w wystawie WlZlięły u-

stótr

.

dbnrui

~t

. W dniu 2SJ ~ w gmatOhu"Doanu
Z~, pny .ui.. i~ej Nr. 111 stara-

..

~ęJ (ł:nd.a ł Hp~a ,d~ruj4 .' na3tę
•. "'~e~':Vle ił'. Wl-jcickiec.o (Na~

.~:

•

y

:!
';

t

zn

icznyc·h•.

"i.

dzia,ł wykładając. eksponaty: Pam.stw.ów~f·':~~~

Przemyslo,-wa Żeńska: W d'\\'Ócll. d61nyCb' "sal~
~ły' wyst.8iwio-nepra.ce mitod!r;iet~;~ot1ekiej

' z 'całej b,jeeez.jil.

.

j"

I

.,'

/

Wystawa jest li.eznre odIwiedz.a~a ,~:I;~ .Ł.o'dlzJatn omz p~tników przylbylyeh \Da KÓitgr.ęs

hudzą.~ wteIkieuzmWię,dl;'~
madzeń i ()rgani:NtCjiiktórewystra.~'8W~ pr4&w.

'EuOO3lrystytzny;

Wystawa :DItw.amba. będrJlie tylko,' ~: :~
' ,~ ' .

dziśiejsz.y.

........-~

;r"~

;!i~ ..''''''

...

bso,llIIenci Pańsł. o.,.j SzkJ.ł:~ ~" .
"'łP"łó'~:ienpic~e" '" Łorr;zi., . '
- :. "..;" . .-

"~', .~'- >;t~~ ~~

<~

W środę, d$ 2:T. ~ea 1928):. ~yło
ski Józef, KaźmieI',czak 16~ef, . lUryliik 'Glri?~ra.
.się zakończenie roku szkolnego w Państwowej
Kluska St.efan,KnOff Hu~~' Kn'OIfi'Valteh:"KOd
'SuwIe .Włókienniczej lit" Łodzi. Z lioz.by 56.uczniów·oo Ja~ Kohlmanm Waldemwr, -Kc;rwalski Cz.esł;a,Wi
kursu In wydlz.ialów

Włókienniczy/Ch i kursu lV

wydzjału m~haniczn~go, dopuszczony.ch

do

Kll(zemińskiJ;ózef... Klubj;ak

. jló1Pf, l..u~kZeno~

e.gza-~o:tylewski C:~esław~M;~~wslti· ~Francisz~1:'. M~

. młi)Ów ]{ońcowy'Ch, 51, Ućzmów tej szkoły

.zyszyński S. 'OIeru Józef, Paczko.w:ski~ PilI. ~zy
rn.ało świadeetwa ukóńezenia Druuk teoret~hslaw" Ra.pfLPo~ Sędziwy Wacla:w,Sł<>mkiayłęnWa
na odpo",iednich wymiałach, a mianowicie: Bia- ,clęw, Sna~adzkl' StaJnisla:w" S~,.St~i1' $relek Bolesław, Birencwajg Hirsz, Brath.'':(liW8ki Wa- . , brzyński lu1j3Ą Szćzygi!ęlski:1a~.l·ł'wtast.ew-.
~lQ.ti:.' B~eszczyński :tt:dward, Burski' ApoIinary,
ski Ryszard, Urbaliski Felik.s, . Waj~e.}fiń.;: ~\V~,
Cht>dakow~ki MaTjan,Do1actyński .T6zef, 'Drop:KaWawr.zyn1ak Mieliał,~()Ura.ril Ka~erz~.fV::ruer~
~h.merzłDwużnik Jan. Fallik Zygmunt, Feliks=ak
uan. Ch~im, Zawilskf'Włl:l,dysław.
.
Ct6sł~~. Frost \Való9mar, Goldherg Laz.arz, .HaPięciu u~, Wyz~n{} ~, . pa..
nisch Alfons,Ignasiak Ka.zimi erz! Jakobson Izrael,
prawkowe'we wr.z8ślitu. rb. :_
' "~;'"
';leci~ekI Eugenjusz, R~lak Zyginunt, Karpiń,.' ;
'.,','~l
1+,

-,'N

~

'.J

~

,

_ ' ':

zgniecenia. prz:edrfł:fr4epia . Mąr;dka

"'''-J:';:~'"' .--' ',!:

ł~i~
6.:,:wstanie.·.crOśę,h~'
()d,,/

zam. Kamienna.
.
Podczas maglowania bielizny, chwyc~ " Wiózł rannego, do.szpita& ·.le~z;:p'-··~~_
ny został przez tryby uległ, złamaniu ręki i ratunkowego. (b)
.

'T\}
'

"

, ' '"Liczą.c.a ~ 'lata ZC!lobja Szmnska (Rzgo\y
została t:ra~wajein Hoj;

.;~tY~~Duj~ W.1Gdli'JB ·:a:~ade·mi~'ÓW.f\";(

,. ~~a>~) ,najecharut
t

..17l,prbwadzonym przez 'motorowego·Fr.'Ą:o::

.~a.łskiego...

,

. '

", NleRzczęśliwa diiewc,.iyn ka ulcgla'Oó::l
~i ~ęąiu stąpy ,pr9wej nogi izłalY-t$11u lew-~J no
, gk W' ~ "ciężkilU OdwJOUO ją pogotowie
,~, &sPi:~~t (bip)
" .,

Z KVlłsów
~'

p,DL A. WlEBZBICKIEGO:
~()POOroc KoleieńSka K1LrSó'w Gimna,zJs,l-

A., ~her.kiego' (Pi{)trkD-whlra 85) urzą(4za
'W c~ie.re.ryj- le~cbsfJcc-jaH~ko.n1pletjr celem
jlriy,lJów.wama kandywj.a.iów d~} ~.ia:minów Wstę
}mych (dóklas v, VI, VII j \fUl) a·e.> 'pawatałją
teSó.:~atjum. Ii!fol'im,acyj 'u&t~la kol. Kooa,cwib ~ W p~l)ied.zi~i, \y'fotki i ,~tody., 'v ~. 1-8
~~~.
",

',~',--

i'szt.Uka.'
TBATRMm.JSlU.

'l": Mot&z NICH 'KOBZYHAĆ ł JlKADąmów.

Na P<,tsiedzeniti Maglsh'atu',~ ,~niu. 28 ~ier
w'\r.ca rb., zat\viNd:ZQf1o
ptmdjów im. &lh;ława

na.stęl1ują<·y'

BUCHARYSTYCZN&GO.
Miejski drtAsłaj wiecu.orem o g~.
..", ~ s'r.a.eji OdbywająkegowłJodzi, KongJI'e.6U~\i~.Ysty~neg() przed~tawiOOie d.'l.a, jegoueze
I~W~ ar lllianow-icie: lIJłsterjum nal"Qd()IWe "J)rUa,

, " ,T.atr

iA. Hikmw~a.
'''<:'i~ idniłlaSltępnydl,'~OOlam",
..~ JKł :raz

w,

farsa

,

§ '4:~ Stypen.(ijuIn może

hyć· .pI:~y~n~...\,ąJlą

'rok s;X,?lat

jednej i tej samejvsobje na, ~~l;l
lub d9CzaS\1,*Q:pi.~~nja s.tu\lijWv' n.~ ~~"

p;ie

dł_

szy jednak 'niż :pj~/"lat. ",_ '
,,'
. §- 5. W y'-pł~t~, <stypenlijQw
uśkl,lWc~nja KaRa
Miejska na zlecenieWya~tU·b Oświai; i.J(pltury) opar.te ~ na od,ńośp~j u.ę.hw~le· ~gjl?trat\l
l"fi6

w

tachkwaJrtalnYClh z~r.y, W.y~~óŚ9 k~dego

st,yrazie up.iany
w-3.;{.u'nków, ekon{}~C'zny<ch . Magistra.t . wys~pi" Ją?
p~ndjium\vjrnostzłl,200 ro'cmie: W

HaQ.y :Xv1ięjskie(o ci{,tpowięqnią"~tanę
óz,na,c,z,o;nej . wyżej sumy.
': § 6.PrZ'yznanie stypęndjUm ':ole

WYsO~i
,

poci~''\).
finansowych stYPeb.:Q,1~

s ...bą~dnYCh ,'Z'l?łWwiązarl
wżględcmGminyMiejskiej; ,

sty

, Po Zotem zatwiepd~1;lno ·tówilieź 'll)ipr~r~ki
10 zdołnpśdach, pilnoŚCi' i sprawowaniu
się kan~
!1{)sta.tuU!w"stypendjumJui,PrezYden J "
dęl.~
NarutOwicza'" 'l:~stYlJen&jÓ'\~'
p'a~ątk,
h \\'ttle<o
dydatów 1)(1
Rady Pedagogicznej szkoły ŚiI'e-:
fifa: ,t{:Otri.stYtUdi Hzec2.,n:i.os-poTHt'J'-z:'dnt
'.;I:~t"~::
dniej, jaką ubiega.j~ćy się ukończYł, wz.gl~ od
~~:,:.;; <':
wła,dtz "odnośnej 'Uczelni "'~'ŻSiZ.ej, jeśli' u.~iega:jfJłC'Y '·,1921 'roli:u". .

zasiągaopinjj

na

,J

się

o-

stypendjum.

just

jw

ucW.tem

'wyżSzego

,; ,

.---' oOo'~
f,·

OGttoDZu: "S..rASZICA,

oetaiui, kQ.pitalna

mJ\cyj' ',za poś:redrUetwe~ WyQ~i:al u,' '." 'Qpi~kiJ:,:.:'~
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:dla njazamt(~nychstude~tów krajOWYc-p sz~, akademickich (uchwaja Magistratu z dnia 19 ~ar
ea 1928 roku ,Nr. 245)'
§ 2~O stypendJu.rp. Ubiegać się mogą stu:qeri
'ci krajowych S7kół akademtckkh liiez.a,mQoznj~ wyka.zujący odp()wied~ie, uzdolnienie dlo studjó;wi
odzua<?za:ją, y siępilnościi\ ,i nienagaIinemprowad~ooiem się.·P.terwszeństwil' d{j' otriy.mani,n·· śty
'peńdju~, mają q.tudenei~~:Odzian.i~'i przed,ęwszyst..
kiOOl 3JbiturjeÓJC'imiejskklI' szkół, ,~reclniohw~o
«ki.- ,
, §, 8. Stypendjum przyznaje
Magistrat m.
ŁOO'M na wnicsek WydlZialu, ,Oświaty i
Kultury,

<\y";

.')~~:'LftNI

ti u li, o \\ egp. (J ~4\lłj,e~~;m@nQś.ti:;~,~ą~,d$
tó.,wW}'d!:?ia~ OŚvń,a.ty i- '. KuXtury :,. za.sięgą,i,fll9'f'

Limanowskiego":
..
§1. W celu 1ićz,cz,eniazasług 'nÓlest8:\va
Li.manowskiegona p~lunaiuko-wem' i społe~neIn
Maę-is~,rat m. Łoozi, 6 stypendjów
Jego Vmlenia

który pl'z8d zgłosz.eniem wfu~ku

.;DZJ:Aby., DLA UCzEsT,N1KóW KONGR.

't.;.\ ~i:łą·cl uil,

st.ąt.ut"sty-

,

aąnery

~~. .;Fe.ooma.~, uitDci.wa'" ,z BrodIllieM1~'
l""~'~.F1łmsiĄ}m~I~Kn~..Ait}D.skitn. Mroz.ińskin'i,Nle

Proie~t .wnrrwaeleniaurn~iui(ii wŁn~lt;

. INICJATYwY w~ 'rYM KIERUNKU:I>AŁY' WYNIKI<' AN&iETY;;ROZWqJq~:'

lak się dowiadujemy w pJ;zyszlym ty ,
godniu z inicjatywy ,szeregu/organiza~ji spo
łecżnych' odbę&~ie:,siękonferencja
na któ~
rej. omawiana będzie sprawa podjęcia: ,1lIlI::
cjatywy, w .kierunku wprowa.dzenia w Ł~
&~P.~"JFktłeWk.ża;· WllO<Wy;":h de~~oo dzi prohibicji lokalnej,lttórą przewiduje ~
K.M.a.tkth~., R4!:WIja b.btlttlje w lic:znek].~
stawa antyalkoholowa.
~ep~~~" taa.iceeo:WW;ei ewolucje. Nad ~
Zamierżaile ,'jest' zwrócenie $ię 'do
D4\:će4{\rreo~~C&uwa ~ętnybB.letmiStrz p.
miejskiejkomiSjia:rttya!koho!owej z prośbą.
F.~'z W 0i.Y\a1', \\'Taz z p.SOboiifl,wuł\- nad
, o ,ujęcie prze~ri.ią inicjatywy i poprowa.dze~,
Ił-(.~ -"-', p. ~t Biał6s6.":Jd.
nie odnośnej akcji·
'

ą.n\r~n~ ,: Njęd7;j.8dr:o~ .&z~, 'rMarkielVfli':'
~z~Ó'~'JY\ ' JK~t~ntym T_ki8~Czenl.,
.,' 1:)~~~ pireut'jera od/d,awna 2Ja!Jl0wi~ej
aktJ.i~lDej ~iej l'ewji Gustwwa, ,Wasereuga
',Tak toJ- ~'( w ukł~e 'retvserskim Kon-

mu

Zgodiiie z ustawą wniosek o zakał
,sprzedaży alkoholq , wQbręp~~ &~J:gmi1l~':'
in.~iałaby· ,Łuch:waliĆ .Rk~a r;Mie:jsJCa·i::og\Ol.':'
aićpłebis~yt~ któryby(za~ooydowal,c~i!~'>;
hjBicjazo~tanie ,wprowadzoną.

'tliiłe~y :.\Z ,z"ę:ę~yeti
gmin "nUejskicJl wślaęy,·,ptą~zlto\v~L;:'ti;~& .
"rym zakaz .prohibjcyJnywe:j'dzi~.w: :1cie 'z

. -.

PodkreŚlić

'

~dIdeIU J,'stycznia 'l929.;:r9Jc.~, łdzie :" B.ęn~in,
któryodp()wi~i vniiosek !~głośZQriy jui":I»
~łdoRady MiejSkiej.... (t)
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~lkie;elliknp8nyw~łDj(IÓ re.

<d:iio- po zajęciu tego miasta.POd.'Obno kapłana ..
brano wówczas pnymusowo w, U 1",.u
"Y-°nl'".:. s''·
\Vle{' k'
":'21.
Niewątpliwie' wciągu .kilklu najbli:tszych dni
władze śledcze rOZiwiążą dręczącą zaga.dk
7
ch T t
.....
,', ę· W tej
WI l rwadoohodzehie, mające na celu ustaleni~

.'IBASJllBon••-rcu: wo z4'l#~.Ofttt ~~

W lf!!lłnłotWię LipkO,,"f1O'W.

..

~Ynllńs~i~

,.~litu :&tae}i ·1(l~w włr6d gęś,ego po<)st1łf"

. . len $tal ~a leśnietbwka. l\łi~a·w ntęj
. , . ga.jowy etttes1\CY ~ pa~tw<>~łJ.. ".,
~~, na $-Oll letni p.~ ~ttP11'"
fe- ,l.t~ p::4Qwę swego" ~q. 'W N>lt~ Pi~..

~o}U ąiQd~a wi~gó z.

i. ~PMJwa4t{}lląO

Ra.dt2ymina, ~anega
nQlsżewikCw - bezpośre-

PrJ~

kto zajmował willę w 1920 r. Szkieletu narazie nie
ruszono 7, ~iejg.ca. Deski UłOżono na Swojem mtej~
~u i o:pie,ez.ętowano.

rud

n

•

~ willę Wlnłłj~ Wł~Y$.w~ryAltJc. ~~

.taJ~tm ~~~ !,seWłłl.'~alc pQł~ Pl1ł"

~ei4 ~ny r~nt.
,
'
Zjawą" się w WiUłkilku tnu1Ąriyi eieśli.
lAle. mąl~anl.a ~ i ~t po4łOgi. zale~'jedIi~· WW~o k.u~ pferwszy.ch ~k
.,QCHltl rOOOtnikQw uka~ s~ lWmącf 'ka-eW w żY"
łM.h vridok. Oto pad podłogą w półJnetrowej jainie
'l~ add;elet ezknv.ieka ~ strasz},iWlie. romitą CZl&:'~ ~ za~ ~tki

ty, lz

ubrania ŚlWiadiezy"

~y 11ył albo za.inOŻnym wlośeiani

'DęI:Q ałbo

prl.iYi>yszem z miasta.
nltejaoo lliesamow1tega odkrycia przybyb BatJobm:ast ~e policyjne iśledIeze. Ustało
_0, it szlQiek\t gpt)CZlywal pod })OdłogI\- około 8
Jat, a więe 1ll.ord~o popelniOllQ pra.wdopodOłIIIiI!IIe 1" Okresie najaad,u bolszewickiegO- naW.an.za
:.,ę. Zna1etU się nawet świadkowie, ktÓ~' zeznaJ!,
k \l&brojone bandy, ~~ się, ~o ,W~'WY VI
UIO r. porwały 7Jewsi· Lipko .bogIatego włościanina
• ~ tdąd zginaJ bez śladu. ~ozatem. uparczyW!ie
~PQr;owa«lO poełoałft ił *leti<m.e -s~ - to
Na

II
"c. •.~

- :~~llt' :wstaję diziś w dQm.u. "/..:nów 'bo
.. JIIIDIe J!łOwa '
- Ach. te teł pani ta głupia głowa ciągle

Tak się Utożyly stosuttki ekomiczne w
R~ji $owięckiel iż żadna rodzina nieposia~
da:' odpowiednich funduszÓw na kształcenie
swye1l.'dzieci. Dlatego też niemal wszyscy
stuaenci bolszewickich uniwersytetów. otrzy:::
roują zapomogi, wynoszące w MookwJie 25
:rubli, a n~ prowincji 20 rubli.
Za taką sumę nie jest w stanie WYZ'yć
ezłowiek, nie więc dziwnego,że wśród rosyj
skich studentó'w panuje nędza.
Miema.ją w straszliwych warunkach-

•

higjenicznych, latami" nie używają kąpieli, ubrania ich rozlatują się, a zaledwie 5' proc,
studjującej młodzieży mOŻe sobie' pozwoli~
co drugi dzień na ciepłą strawę. Często wśród
żebraków ulicznych spotyka się studentów·
O straszliwem położeniu studjującej
mlodzieży w Rosji donosi bolszewicka uPraw
da", domagając się wejrzenia w los przysz.:
łych "specjalistów", którzy mają wytworzyć.
nową inteligencję bolszewicką.

mit

n

I
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GODNE N'AśLA.DOIW'ANIA W POLSCEI
W syjonistyeznym !,N<>wym· Dzi.enniku" (nr.
169) cz.ytamy ciekawą wiad'OlllJQŚć:
- Żydo.wskiantysemityz.m - to 2ldJawałoby
'się sprzecmość sama w so.bie, a jednak j€8t to zja
wisko dDść popularne li nas; Zdat;;~a się często że
~i przemysłOwiec ni~ chce zatru.dnjać robo·
t:I:rllasw tydo~ aby uniknąć zarZlUtu zmusza.nia Ż,da do ~yw sobotę. Postępt:.ją nawet tak
fabryk! tydOwskie, czynne w dni sobotnie, a b~
ce własnOścit:\ nawm ort..odt..,ksów•

W Ameryce istnieje S2Jereg iirm żydowskich
nie przyjmującyoo "z zasady"
tydowskich ur~..

dtników i robotników. Ci

",żydowscy

antYS!ID1i!ci",. II

siluj8JCY wsZelkie.mi sp os ohamd uzasadni:: swoje pc;
stę.potwan,ie, podkopują
n,ietyIko grunt pod prac~
żydowską w Am.el'Yce lecz prz.yczyniają się dQ· tę..!
go, że argumenty dostBIrczane przez mch ekonomicmemu antysemityzrrnowi rWcześniej czy później' hę
~ stosowane na szkOdę ?ch własnego go,apodarcze

go bytu. Naśladlujmy żydów' i nieprzyjmujmyam
roOOt.nik6w ani ur..zędników żydowskich
~

sz~h pNoosiębiQrstw

i

ur-,zędów.

. . . . . . . . SĄSIADKAMI,

..

_

-M ja pao.1. ta I ~ugiego p~ętrs; ~
o ~eł k:o:sruli. Ja tego ntie zmooę!

mntę

- ,Więc ,i»ach ją pani ~ejmię i

%.Wl'ÓQi;

nie

u.ba'~.,~6.

NA ROK, DWA, ALBO' TRZY LATp~-

OmPLA .ZlKA..

Do parlamentu meksykań~iego ,vnie~
siono projekt prawa, które prze,viduje wpro
wadzenie ,,małżeństw czasowych na. rok, na
dwa, albo trzy lata".
Małżonkowie będą mogli odtąd ws~ępo
wać· w związek małżeński na czas nieograni
<

_

~ lata~.jak obeeIrie,. Jeszcze nie bV-

-

Alet. mÓj dIrogi, dopiero nieda.'WDD

-

Kiedy?
Osta.tni~j Dmy*

czony, przyczem rO~vÓd będzie możliwy ty)
ko na. mocy orzeczenia sqd0'\vego, albo tet
będą mogli zawierać "malżeństwa czasowe,",
które po, upływie określonego terminu~ b~
dzie siti'moglo zamienić 'v małżeństwa trwał~

re
--~

drzWiach.

Plrzecl€f1'mus~' z ezego tyć.

_

Zasta'l} N s'~

..

r •. ~~

-

l\lstalem za ciebie

tylk-o 3 ty(.lĄOO· '
Tak! Osiem la.t tamuJ 'Kiedy doliU'kOSZJto1ła1 kilka tysięcy marek! {:llwraeają.c s:ę do rr..},.l
'ca}: .Panie: ne toby ~eraz wynosiło? Te trzy tysi~

Yt

~

s.H~

prędzejl

Młodzieniec .szybko wyciągną.! ·oof,es.

W Wjchwileczee. Zaraz obliczę.
KĄt i żona aiadają przy oddzielnyeb' 'stoU-

_

bcb... oczekujl)C 1: ~ierpliw~iąwyniku cbliezeń
~ No, dla~Q tak długo tnva? niĘ:tierpli
• się tona.
_

Długo

Jakto- ~rZ8 co"
Przeci~
jutro zrana.
w~

No

T<lzuaczy. że };'okój mój będzie wolny. O-

Mąż

chwyta się za głOwę.
A ja debie t..:'lk kochałem! I teraz..•:
Keln~r pcdb.iega z rtt.chrunkiem
-

- Co? -

dziwi

s.amyehko~z~uje

.<.

_

tyBl~.
pQ

~

511
Mą:: wyjmuje płeni~e.
_ 'Ech... ws:;~dzje same s.traty

.tona ~ odejś4. le.ez ~at:r.trm\1j.

*

7

pr .Y

się

mąż, przeglądając

ehunę~ za buteleczkę tego

w.t moje 120 tysięcy.
__ ' POC':z:ekajf prI~iet te pi€niądze ~1
tycie. Wal. 20

z tego?

l:a: połowę zap:erwszy rokI

130 .złotych?

na

cóż

-

_

Z11ik.cj.i.
W m,iędJzyozasiemroc1zlenieczblita się : du
.
,
i szepce jej coś .do ucha.
-.- Franko pańskie miesik:anie ~z8tPytUje'" to
na uśmiechając się.

~.ech

pan zroZU! iie

św-iństwa

raliczy pan

łaskawy

pallie. Na.s

120 złotych!

T~ świIistwo-? Przee:eż

japa.n...

dostar.czę

100' ~:ych.,

.
_ Ś',yjetnie, Dwa koszyki może pan? F.ranko

restauracj&.
Obaj, sia-dają przy swliku" dokonvwuiac tran

,

żony

szkarueA

-

10 120 tysięcy..
,
..- Aha? 'widtlIsl dOC2yńeot Da.wEt) zpeWl'O-

WJpQlni~

wyprowadzam

dJajmies~ go przec.ez zara"': -. ja ciehie.znam, i
w~e$l.najmniej 100 zł. miesięcznie. A więc daij

jesflC2e?

__ (l«owe. Według ooliezeń ku:rąu wyno$l

zło-

cj r!l:ie

od

4
.

Tak, z~mnia.łam. Daj jeszcze '600

tycb.

_

_1 No,

J

......... -"":#

Tak jest, najdxo.tsza. Franko moje

misę

Obojeuśmieehają się. On bierze ją pod.. rękę.
Wycho;.1zą

M9tŻ

po

sklr1upulatnOOl

zapisaniu

nowej

tranzakcji, :Podnosi głowę·
- Kelner! A gdzie moja żona~

. - ()d,eszła. z tym rllłodym PMlOOl.
- O, Bo.żeI - krzyknął WOepooZOOlY m.! ..
pGszezają,c głowę na ręce. jakie. to okropna!
Pł-a,cze .cicho.

Wzruszony kelner pochyla sięnadnim i
go po głowie:
- Cz.y pen hatfdizo. cierpi?
- Co za pytanie! kilka tuzinów rę]ia'wioze1i

g~raszeze

Pl} 20 zł. P:8'ra. adres.

i

zapomniałem

z~~

j~

. Nt. 179.

'IROZWOJ" Niedd~la, dni·a l lipc~ 1926 roku.
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!\111

nlu
·Tajemnicze
~

Na ~efl{le, doroczne wy~cfgi w Ep~
cyganie z całego
baju i z zagranicy. Policja machnęła już na
:ło ~ą boi tak przeszkodzić, temu nie jest
~ YT Angljizjeżdżają. się

i:Jll ~.'
Griją~ni, W,iÓ~~h wyłu'dzają pieniądze
:~ naiwnych, a po skończonyoh \vyścigach

,

'~szyscy zgromadzają się

na wyznaczonem
'pnez policję miejscu na rodzaj . sejmu;, Z da
'iWien dawna panuje przekouie, że cyganie od

obrzędy

zbadał to k~
~spo:ndent "Algemeen Handelsblad" zAm~
st6l"damu. ·Cł.;ganre dotychczas wierzą,i:ż są
'ipotomkami 10 'egipSkich pokolen, które wyru
~:szyly wswaat '5zukac Mesjasza. Błądzą oni Z
kra"ju do kra.ju i pę<Wi ich nieugasz()ll1atę~
lifuota za odnalezieniem Zbawiciela. Kiedy
"~odrul,jną -wówczas zaprzestaną włóczę~
~'ooią<Lti zalo'żą królesfwo
,
oto 00 opowiada o ich 'taijemnycn ~'
~łi 'holenderski, dz,iennika'tz:
•
'.l:!A;.,.
'.:1_'::
"r\ft'.l
i'w1~~S1':'"
I
.~:f noc zapawue
1.' za:p.1vu"t
V!~ tuL
....

'

.

biesjasza·

.
wtóruje ~
ly obóz. Poczem cyganie l'ozpoczynajl\ lib~
Złota i ludzi, nam potrzeba

cję,

.

I

Mija

juJŻ dJziesią,ty miesią;c,

grdiy ZIIIla;d E'ól
Sisowoa.th, wierny:fwfsalFrane,i i hCrh~'
ter niezliczoDyiCh piosenekkahattetowycb.
NiebosZlCiZlY'k był <1umnym
i euergiClZnym
wł~imą svego kraju, ota.czała go więc ni" ~wykł,g,
czesć ludu, a francuscy gubernatorowie m11s~eU się ','
liczyć z. wolą, a CQ:E}3to nawet • lraprysaral króla
.

R&mJb?dtżty

~l ~ze:dł doprzeiłronania, że l.udJzXoSć

areka

~ iOkres ~;ania kobiety j tVJ].:'l'dzi,
te~iem. tęgo ne.sUWi upadek kttltU!l"y głęhszy;
'ni:?; ~O'.t~ ....;'ał go kied~iś najazd Hunnów
'Wl AmeryJCe,., gdzie kcibieta uz,yska.ffi nfetyłko

~tikowe

staaJlo!W:isikla, .ale I h,egeUQ!IDję, mamy, jut
, ~,tego, co nas ozeka'! mnik zy,cia r·Jdzin, 'btgO, ~a MicWa r.otz;~, g.or~zkowy pęd

"t'to

~.ama ~'1C!ia.
Skutki-em tego i ~y1m:i Sttaqi ~

Mylne jest mniemanie, }X)tł\'fj~, .'felCIreJ., fakoby kObiety były idoolimklaan.i. .
Są 00 istOltynawskr~ prak~!Czne·

cme, ~!Więc
za.nt.k id!eałów

i egoisty:kh ~ani!e'1U nadejWlD.s
w calem społemeństwie. Kobieta

W!OO$l.

'~

ceni sw-e C!:~o, ntedJuszę a. . dlaltego, pod wł.adlzą
kCbiet zapanu~
świa!f,ean iZIDlYslolWOś'ć.
~ewybryki mody, wmwgająJCY' się
00ll"atZ b~j szalta:ńic~ coraz loo.znietjsze "instytuty P\if2knrśt,ti;c, -O!to .diaWrz.e klęskli, ja.kJre maj-ą

nad

DąB ClZekać ~. gdJyby~;.

Gdyił)y' J~el mial 7JUpe!ną. rłlIDję.
E!tt)C.Zęście UlC!ZąfJJ;Y: ten p'sY]OhQlog: pnze~

.
~

Ceremonjaa' pogrzebOlWY ·ma wdęc w~.oIl.
cbarakter~ 'nikt nie wyle-wa 'łez,Owsze4n lwa"Me :te!l'

ło,bników są uśmiechtnięte, ~:~wder1Ą oni, t~o1e-

l

biel.
za ,OOlj~~ .~e1gę, r.zucoDą swemu rodIzajowi.

syn jegot. a oboonie 'władca" Kainlblc«:lż.y,' król ~ ~
nlvong. Kamho.diża.nłe nie.:wwatają lmłe.t"ci, Za ,ti"&ł
giczny wypadek,' w ich pojęciu jest fJO' P.'rzejŚC.~ •
gOlI'Szego tycia do lepszego.
.
"

Wedle ceremOOljału dJworskiego ;Al dzieB!~- ~ bosz,c.zyk rozipoezYiIla pięknl~~szeisoozęślbv.il? ")1I';J
tym dopiero miesi~u po śmierci nas~iło U!',), ~ (- ; cie. GodnOść ]m:ólewska ni~rezyka' lllIUSi' był j~
ste spalenie zwłok Sisowatha,a ceremonja ta J:d-!' dnak OIdpoiWiedn.io·· uc.w2;ona..
n'li przed ki'llku dniami.
. hV,:łaSi
A zatem po zabalsaJn{).waniu eiała ~
v;

Miistmem. eer~o~jL ~ na~.tępca Si'3O'waJhat

~tórą śWiat kobiecy 'lWDlał

b.

P

------------_IIIIIIiIiIIII_IIiIIIIIIIIII________

~~y pSy~ .ang.ielski E. C. l00ke1

białego ~ana..

WŚRÓD, ŚPIEWóW I MUZYKI p.~LĄ NIEBOSZCZYKóW WK.EUtBO~2Y.

~ 'się tajemniC0~ obrzęd~
_1IIIIIIiI_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

':wynlall. książkę,

która trwa do

i

jest,

o,

•

Mesjasza.
"
. . co,,;'. ~ •
- Znajdziemy - znaj.dziemy. - odP.Qwiada tłum.
-- Niech mężczyźni zbierają złoto,
niech kobiety rodzą dzieci, a
znajdziem.Y.t

-Najstarszy W obozie cyganrozpoczy
na cichy, żałosny śpiew, a półgłosem· powt~
rzają go 'wszyscyzebrani, pochylając się nad
ogniem~Wówczas zjawia S1:ę "król ,cygański'"
i jego małżonka.
,
Oboje są odziani we wspaniałe szaty.
Nasfępnienajstarszy cyg.a~ mówi: ,
-Nie smućcie się cyganie, .mamy , swe
go króla 'l pod j~~o przewodem znajdzi,emy

ip:awiają:tĄm wowczas tajemnicze jakieś ~

~n.te religijne.
'; ,;' I rzeczywiŚcie taK

Oy anó

Ale na

~o

sJroiego skł.ądają je dopięknejbrtlt1lmY i ustawiajg
~włloki' w jlednef "z·,:saJ. pałaeu lw6lew~·· ~ j
biksza roOJmna i. dlos~jnicy pa1\stwa nie ezynii,\
pr~z '9 mies.' 'tadnego- postam:cxw., :nię .. ~~,
$ię W1.PJr!Z6d!~z~ ":Wrj~ją ,Jlltll SiWe kł0poty 'i jeśJ.:inie us~z,ą głosu - wewnętrzne6Q ~
cza to i~ klr61 pozwala.
W dzięą~miesi~ ~.~~• . •
roezY18te @aleni~ ~wfok i ,~zbieranie popiołów" \Vi
umę, któI'ą. ust~wiaią' w ŚJWtątyw.
,
W tym celu d()S.f-ojnicY, pamt'Ya ~
przed ś:w:i~tynią CJg.rOOnny stoą smC)ln~ d,;r.ww~
l
Ustawianie suosutrwa tydizień.
katdy:
z dostojnyph dołQŻyl~e ~ewienko do stosu, ~

ooY

szą, claibJ w pr~.i ~y akompwnją,m.enele ~

i IDu7iyki.
Najsta.rszy ~ królewski podkł~ pad. stoa
żagiew, a gdy ogień ,boohnie rozpoczynają się \~ e
saletań!ee i lud cieszy. stę, it kmól
w~jeGda

snycll.

ŚlpieWÓIW

kr.8!ju

~lilw.~.

~a:.

, ii-roo ~~yt~

,,,,

stu

t

trz

s~ciu

lat! w sfuniepanWlskim!

jeszcze nigdy nie staraJ:

się

o

Nikt

mą rdkę!

Młoda artystka ukazywała się na.scenie tylko w piel"wszymakcle sztuki. Tego-

Pełna' zniechęoonJia odchodziła od· Kuf1 wieczoru starała się zagra.c' jalmajlepiej S'Ml
tyny i udawała się za kuli$ygdy ·gong reżys'e małą, niewdzięczną rolę. Nazajutrz, gdy sPOi.
KsZdegdwrOOZOTlt przed rozpoczęciem .m oznaJmiał rozpoczęcie pnedstaWiema·
rzała przez otwór w kurtynie, ?'Al.biłó jej ser
pnedstawienia,raura :Arlosmial'a zwyczaj
[frzeba. tu nadmienić, *e LaUra mroziła cez radoscL Zauważyła, że ~ięknyniezna.jo.v
, ~ ,się na ·mIę przez mały o&fó\- w kur~ wszystkich·' -możliwych konkurentów swem my siedział znowu wlo!y "Nr. 1. '
,

!

tynie. Przy.ciągał jej 'wzrok głownie szereg
łOz\ pięrw~o pięh-a. ,
... ,.,'
.' .
, :Ka~y' wle, ~ loie w tealtr':ze, podobne
~ J~PY dQ' pułapek uZywanych na poloW'a4
me:'_~a. ·ifgrytsy. Inioooowlauczony kawaler,
H6rymę dą m<~Jj dostanie, traci często w

,,~. 'swoją,

..

wo1n0S6.

ma 'duszy siostrzaneJ, gdy pewnego wieczoru,
doj'rzalaprzez otworwkurtynie,mlodego,
przystOjnego
bruneta, siedząceio wloi~

Laura; '%-los zOawa14 so'6ie tlohrze spis. . Nr. 7.

.węz ,lejwł.a.SciwoSci

łÓ~ ,teatralnych i gdy
przypadkiem spostrzegła w jakiej l'Oiy" jakąś

menńcz:ną panienkę, za.jaaaJącą

culderld

mię

lPwe, przy boku oniesmielooego młodZ1ooca f
~ smzdrościla tej nieznajomej i myślała:

;

wysoklem, mniemaniem o sobie,. często nU;
idącem w parze z' niewielkiem .Sltanowiskiem~
jakie zajmowała w teatrze.
Lama już prawie rezygnowała ze gpOt!Ca

...... :A: przedeZ to Ja wIdnie mampowo
I &szlam do ·d.~

~~ ~·~waJ

Ten w.ytWOl'l1y widZ byfbardzo elegan
cko 'ubrany. Miał' piękne,.·· blyszczą~ Oczy i
włosy czarne, gladkozaczesane, lśniące przy
blasku lamp elektrycznych.
,
~ Jakiż on przystojny westchnęła
Laura· - 'Gdyby zeClhlcW zwrOclć na. mnie
uwagęf Jakiez by było to szcZęście!

- Dla mnie 'powrócił -- .potny~lała".
, ,:. Pod Koniec ~&zej pauZy ,spojrzała
znowu na salę: loża: była. pusta, młody'~
wiek był nieobecnYIf

- Rozumiem to teraz' -"

rZekła

Laura.

- Widział sztukę wczoraj włecz6:r.A poni~
waz gram tylko w pierwszym akcie, reszt.
go nie jnteresuje~
"~f
Następne
te~ mniernandu.

wieczory

utwierdziły

Ją

w

Na początku każdego, pnedstawienia,
młody człoWiek,;ja,nłsię na.ntStko w ~
Nr- 7. Potem wynosił się . . pierwszej Patl'

zie i zjawial się dopiero nazajutrz, aoduY
jak zwykI~de,aa.Jd i samotnt.
J' , "

('

\

_mIMd~
w
DR~2~m~,U~l~"
~;~a:~~~~~~~3~
.
,y . .
ł

APARA!ry AUTOMĄTYCZNE w S~EREGlJ MIĄST EtlltOPEJSKtCIl'
.. '. W całym szeregu' krajóweu:ropejskioh ~m jeSltangiel~.. {11~sista." ll~~wiskiem
IllaJą być, w najbliższym ~e WPtow)t~ tJlarence Hatry;\euowiek. o prześzłbści nie
tle automaty, ,które, zą wrzuceniem oqpQWied "~ zarzutu. Niej~dnokr.otn~ dawał' ,on. już
niej monety w ciągu czasu ódl dQ 2 ird6ut temat do rozm6ww st~.· finansowych i to
'porządzać, będł\ fotografje danego osobnika. warzyskich Londynu, :~\vr~zcza zaś 'wtedy,
Ten czarodziejski aparat nosi nazwę 'kiedy, jego C&nmerda1~Eank of London

"photomaton" i jest atne:rykańskimwjnalaz
kiem. Wszę&ie,. gdzie go wprowadzQno, me:::
szy się ogtortinęm Powodzeniem- Aparat jest
Jednak dość kos~t{)WnY, bo cena jegO Wynosi
1.000 f. szterling6w.. Szczęśliwy WYl1alazca o~
:raz szczęśliwsi jeszcze eksploatorzy tego wy:::
nalazku zagarnęli olbrzymie zyslQ.. Na ca~
świecie tworzą się towarzystwa akcyjne
z dużym kapitałem, celem wyzySkania. ~we·
go, a tak praktycznego wynalazku. UtWÓ!I'
rzylo się specjalne towarzystwo 'akCyjne, kM
J:e ma zaopatrzyć Europę w takie automa.ty
,fotografujące· Towarzystwo to poąiada jeden
miljon funtów szterlingów podstawowego ka
,piWu zakładowego. Głównyn;~" ,.ejoruttj~

rym

:.

len-IDt gl~~ttuiłer

~om!~i[~··.·.· ~u[ika[1l

. W::istnej pówOdzi prze!rMnYiCh .obie~Ś:wia
się namnożyłto bez liku ku udJręce

tów, jak1ch

wł&dz, re<1Jakcyj, łnsty1iucyj humanitwM~ ew.,
zasługUje na wzmiankę· dlzięki swej. Gry.ginalnoś ..l

niejaki Achilles ,Ben Rur recte Wissm&Ilill, 21-letni
Niemiec, podają.cy Sifl za AJrooa.
<

~

ten zgłosił się, do d:yłrekcj.i 3imtiFox..Filmu i ~(}ll.OIWG.l o.ryginalD4

Oto ~ertza. p~~

glOO dempólihU!Cibcll,
nie maj. ąnI pieni~J.zYł &ni dokumentów oeobis.-

s1m .Vi eiasu

ł

lat

w -:- d,lamskioo

~h. Po ~liwemzako~

FUm ~u;je się ~&Oi6

.W ~j Z r~~

mu

'pod/r'órly Fo»SS' W dolarowa

wyt\li-6mi filmowych

~ył si~ ll!ieQa\\'llQ ~wykły

~

~ gn1kn&tora

kładła na. karb jego dobręgowychowania.
Potem myślała, że on jest bardzo nieśmialy
:W~,Jednak wstrzemięźliwość jego, wydała Się Jęj zupełnie ni~roZUmialą i w wyr:.

sokim stopntu

niepokojącą.

,l

- Mniejsz~ z tern! Ja zrobię pierwsze
krddl - zdecydowała Się, po dwóch ,t~
&.łach gorączkowego wyczekiwanitDzięki uprzejmoSci reżysera, zwolniła
się na jeden wieczór. Rolę jej objęła zastęp'
ezo jedna .z koleżanek. Po rozpoczęciu przed

stawienia Pośpieszyła do kasy i wzięła bilet
Ho lotv Nr. 7..
Wydało się jej, że zemdleje, ~dy wesz
la da owej slynnej Ioży~ powleczonej wybIa$:
klym aksamłtem, w której zapewne nie jedno
małżeństwo jut się skojarzyło, na sztukach,

kt6re

:'' '

już

d,awno wyszły z repertuaruI..Oła była pusta. Popl'awik przed l~

.-

-dialmskie pmtoteUii. tPIrIzeszedł j~

o«

w ~u 1981 d!o lfuUJ!WbOdo gdIe ~'35'_ . '
l~ .~ ~ ~emeQt dO

m-any
-

'

.

~ł .Sit j$:.iś c.zł01Wiek ,~o pod.®ny dla MU1'a
k.lW'a i z;aproponQWal,ie on odLwÓ!rZy za niewyso-

.wynagrodzeniem

tę· ~nip

Il

łę.

Odtwórca roli Muratowa,

pr~-

' ,'"

.*

.

'Wl~

}

mial . ___• 1111 '

kt<>rej dtl~jła ~dów ~jt~. ~J.~ . . .
~

Q

ł

m~tani~ dlalą,z~ ~.

Gdy ll~, aktor przestąpił pOOrg ~
stalo się eoś ni~kłego. Ob> ~~ . . ~

statyŚlCi, którzy

g:to:n:lÓIW

ii~

mmu.

w mtmdrur ~ ~ .~

eta

~ewskiea--o KOIĆ!halQWi.
Na! krótli;lol jednak' pnzB1. rozpoczęciem zdjęć

.

Stany' '~'

~~ mE\UParoj~ :mrancjl% Obecnie !baJwti: w~~'
n.ie. W'11 młesi~ wędltówki ~l·.jUł 231 ~
~ ~ego, ~e nb. zatWs~ ~'"
kOOi6t. Zarabia na żYlCie sztooikatrrli m~
w kit6ryoh ~ wi.elką biegrog~ Niebąlwem 'poja~
siię i w Polsce, !by prze!Z ROSję, Sy;ber)ę,Ćhin,:';
,
,
I
': laponię zakońm.yć SIWą poćł!rói. ~ irIJbr,liW'
odIbyrwa na koszt Pox..Famu. SpQicłziewU' się do~~zeł

fw,yeh okIruci~tw po\vierZOll\.l znakomite.mu akto--

teatru

~

HollflWłCJlOd 3 lipca roku ubiegłego, " "~i 'łj

~

~no się.

- Dlaczego nieczcka mnie przy WYJ~
~~? - zapytYwała ~ię Laura.
Narazie rezerwę młodego czlOwUeka

~

MW'atowa. _

. Gdy ugóda Slbanęła, ~ H1lIr
Z

alelC&lł, ~ n~ ~t;!lk ~aó·

W,1t.~ ~ zdjęcia dla filmu ,~ 0~,. Jqf;.6~ ~ ~Siawi~ć miMa pog.rom.y
w Rosja PQll1dmowej pock7as wojny. Roję krwio-

,W sobet ę ni~chiel ę) iwięia od lodz: 3.,q P
miejsce 91 p, n JP.1E'1ł~e 50 11'-. Ul nJłejsce

U

NAOKOLO śWIATA PIECBO'r4w CZTERY LATA.

ry~o

r

. SIę

.

;ren automat jest naprawdę "a
nem, dziełem techniki Bo mety'liL- • 'CdU OW,
cza fot g f"
,ą..Q, ze ostaJ;
sr()motn~ zba~utował. Po 'tym. wypadku
.
,o ra, Jl ,:. ,p:zeciągu jednej qo ,~wóck
Ha.rtYaw~~al ~a stosowne zniknąć ze :stolicy. ,ID.1n~t, aI~w na]~rotszym c~asie mooną otrz
"
y.
Pot~,wylonił si~ jako ,uczestpjk pewnego in mac powIększerue portretu.'

MłOidlzienioo

Cuy mi~j5Cł W dni pewsRUJle na -.ystlte ..fi
}nse zaś \V seh at~ niedzleIę i święta od ,. 14 pl'
a miejsce 15 11"., 11 miejsce 4G p. m miejsce ao,°

"
"
,e zaw
awa y te spekulaCje, ale teraz
zdaje Slę" że trafił na zlot~ żyłę, Zaku ił •
pa:ent ,t~gO nowegowynalatku autom;t, Olt
neJ fotografji ,i Podobno dotv h,
' dycz.
• •
"
.
~ c «;;zas
z ola:
::k'::.yskac 4 mlljony' funtów szterlingów.
d

sze mu'

,ropraW'8dly

Odlt.w~

na.

łJyli' '~8Ini ~<

~e. .j ~i

'

. . . . .}

~ d:la wi~ ~u,~' ... ~~
~nia.
~
. W 1!2ekO\l:n!ykn a."ki~ ~ .~.
MU:r'9Wwa. .Były gUbernator, PllZytc4śnięt.y'~·
,>

'-<

~ytlQlW!a!ł się za' pje~ grtalS ~ ' . . .

J,

.. f
sterkiem włosy, nakarminowała usta. oł6w chybal - pomyślała ~torka:
Poszła w jego. ślady' i odimJDfa go ~
kiem, przypudrowała. si~.
-'- Niepo'trzebniem się pośpieszyła - po . foyer· Siedział tam niedbale 'opUtY p~ 'buf~'
mysiala. - On przecież przychodzi tylko pod cie baru. Dwóch jazzbandistÓ'W stroiło swe ~
koniec aktu, na scenę, w kfórej ja Występuje•. instrumenty, a barman w białeikurci!, przy~:
1
W chwili gdy koleżanka, zastępując La rządzal. z namaszczeniem jalcieś,'cocb.ił;,
-- Jiro - mówi piękIly~jQmy ,
urę, ukazala s' ę nR scenie, dxzwi loży otwarlf
loży
Nr.
7 do barmana. - ~imj\o ' dOpraw. ~
łysię i młody człowiek wszedł cicho.
dy nieładnie, żeotwier. twą·budę~.Późnol;
Usiadł przy artystce, spojrzał na sc~
Dlaczego nie chcesz otworzyć' tWego nam jl1:
nę, poczem odwrócił głowę, obojętnym r~
kiś kwadrans przynajmniej w~j? Z
obem..
go. powodu skazany jestem®'dnia na. wysłq:
- Jest pewnie· zIua.rtwionY1 że to nie cbdwanie jednej sceny tetidjotycznej ~.
ja. gra.m tę rolę - pomyślała sobie Laura z ki, którą teraz graJtl·.• ,,~ .głupia, akb~
zadowoleniem.
rzy grają pod psem, a. aktOrki sta.re, wy:01a*~
Nagle pod 'koniec aktu oświetliło ich wane pudła! Ach, moj &.zet Gc:bby. nie łdi
światlo elektryczne· Wstali jednocześnie i po że posiadas~ tajemnice e\1do~ COC. . . . ."
raz pierwszy stanęli naprzeciwko siebie.
na mandarynka.ch, nie ujrzał' by! . . .
Nieznajomy odezwał się pierwszy:
nigdy.
.
'"
,
- Przepraszam panią.
} l...
ł es ' ."0:
I wyszedł z loży pierwszy przed Laurą.

t.

,

- To bezczelnośćl Nie poznał mnie

"

'.,..

'UjemnJ bilanaha.ulu
Jest

~:v r,iKiem koąibinacYl
.

.

·Sbunki handlowe pomięazy Polską· a

1JI-k &owiedcę

•

'

przez

fori:łt iowaiówPolsłdch.
.
Obecnie ot:tzymujemy z PanstwowegO
-tYtutu Eksp()ltowego ·garść .ciekawych ~
·~Y. dobitnie ilUstrujących niekorzystne
).~. . . się dla Da6 bilGlu handlowej Sowietami.· .
miesiącach

;11 'r. b.pnyszło2
~ 1493 wagOnów

,w

.pGrdcz.as gdy my wWozimy do Rosji wyroby

~ceone;'d1a ProdUkcji sowieckiej, jak
ołóW, maszyny rolnicze, ma.terjały.
.kółejowe if s.tal, węgiel,· nawozy ,'sztuczne, Ros
J.. ;do DU... pn
.. yw'Ożi'·towaryprzeznaczone wy
Ap•. eynk,

.'
o.,

b'$

kąłoeze, "makuchy i ·tytoń, . zboże i

inne·
rJ'łk ujemne ksetaltowa~e się':nasz~go. bilan$
.: ·handlowego.· Z SoWietami przypisać· należy

pol~

sowiec~

PQlsk~· a. ·RO$j~ J;iOSZ'l ~hataktel" jedttostr_
Korzyści 'W tym wypadkun)a prawie ."1
łącznie Rosja sowie"a, ·!,ttónl .ośmielon~·· na.
szą biernosCią~ s~yl"aDujc ·nasz wyYfóz do Per·
f

ROZPO~ ĄDZDlIE

.CO PRZEWIDUJE

łZ· dniem 22 'bm.. wes'!lo w życie
Rzeczypospol,ittej Polskie~ z

na c8lłym

."~YlWr}um

"yj~tk.•.m

woj. Śląsli egoI'OOiporządzew" Prezydenta Rłze~ły"
po5p~litej z dinia 22 marca 1928 r. o d-olfł,1ZC nad
artykUłami żywności i -pr.zedmrotami uż.ytkJ.

Ro,z.dziall-az.y o . Pilst.allowieniacbog.ólny::h
dJaty.ezy ~reślenia sfery /ZastosoWania pmepis6w
mnie.jsz.ego rozporządzenia _a 'zarazem' wymienia u. pr·~nie_miniBflra Slpr&w wewnętr.znyt'.ih w zak:re
sie ~aniJa w p:ór~eniu' z z,aiDteresolWany·
mi ministrami Z8Jt~ zapobiegawczreh w cw.u
oobrony ZlÓlr'OwQtności .. publiczn.eg. S-zeieg ar:tyku:łów,"fbjęty:ehńiniejsZlym rozd!zi~em. określace-

{'by środków żywnoSciowyeh lub prz.edmiotów uiy" '

...... dlaspoZy'da, bez których doskonale' tku, gdyż są

'~y ·~obejŚć, .awięc ryby~d1"ób,otr~

dążenia

OOlór la~ artJ~uła i iYWD~f[jowemi.

r •.

Rosji SowiecldejdoP~,
różnych towarów
tym
.~ozasie wysłano z Polski do Rosji
.łIiJ~agonów .tOwarów.
~J :~.' .,Niezmiernie smutnym jest
fakt, że

że

kiej i' au&trjacko~sow1eckiej. Ponadto &~Je
pogra.niczne· iostaly ro~budow~~ l przy~w.
SQwane do specJa1ttęgQ ch4U"akter~ ~UC.ił kGlejowego lUiędzy ZaehodeW7 a Rosj4~
Jd
Niestety stosunki handlowe. pQmi~

sji
prze2. WtlMUi'
Rosją
.' tranzvtem
. ". _.....:.........w
A;a·."·. ._ _ _ _ _ _•

Wf!

miesiąc się pogarsza. Tak np. w ma

ile w ciągu

;

miecko~sowieckiejł czechosłowack~

do
$jity&o 1.647 -w~g()now; Sytuacja .ta z mie
Da

politycznych.

ny.

gQnówl>tollnowyeh, natomiast z Polski

si~

<

ietaml

S

skich czynników miarodajnych do ulatwieF
ma obrotu towarowego z Rosjąznalazlszy
wyraz w utworzeniu komunikacji bezpośred .
me1 polskOt:sowiecklejoraz współdziałaniu
w tworzeniu analogicznych komunikacyj : nie .

19 ·

W pierwszych czterech

••

Należypo~reś1ić,

·SówiołY dla.wywozu, polskich towarów traIl$
~prze~ Rosję do Persji i naog<>ł dla im

z llosjidO . Polski przywieziono 4.Q06

';Ą

;

omal tyleż wagoIlo:w~ towaróWt
~:- "::A' ,~:
całego roku ubiegł~;'

zaczynają sięk()mpliko\vać·

.P.owodem.~ o~ utrudnienia czynione

~.

Z

podirobione,

ooe "szkodliwe d/la zdrowia", zepsute

sfą.'łszo~vane

lub

fałSlzyw1e

oznaczone.

Na zasadiZie tych clrJreśleąIDOŻna. więc np. uBrtati'Ć,

ŹE' szkOOl·iiWem dla zdro",ia b~ie mleko) zaprawiolle'Clhemikaljami,.ra~klij~er.tm· stan jego kwaso
wości,. powoduj'ąee z-a-burzeniażołądkoweu.·

niemo-

PBBZYDD'rA..

nOŚć lub waribŚć od~yw.czączy u~ow~, .lub. :·d
l ddz;ały\yują,l.it
na jego skład., wartoŚć lub .vł~.,

n.oŚć~ chocia~b.~dodiatek ten bYł' Dleążkodlllw,; lla
zdrowia l:uib ~emniejszej w3il1ości odtyw~j· 11,Jb
uiytk-owej. Np. więc sfałsz(}wa.nie~i ~ej
j ęezm.ienną, zafałszowaniemlw pełn~o, prr;~d9
Gatek w<X.1y j~:b
mleKa zJ>ie.ratle.g01z.ałaSWwaQlfj

masia .tłusw.zami

clleInk.znemi,

roślinnGmi

l\łb

Złw:i~G!.Wi,

_d:OOnieszka 00 kuchów ~
lnianych itp. nasion mnrdl roślin .j~ np. ~
gorczy~y.· polnej itp.
Rom.zia.ł dT,ugi Q.otycz,y organ.izta;cji . doI.Oru
nad artykułami z.ywności i przedmiotami utyt.ku.
Ad. 9 .. l.1iStala, i± przy.. milnistrze . Sipil'aIW "WeW'llęim
nyeh tWlOlrZy się radę do spraw d~~ad aN~ua
'lami tywn05ci 'i ·p!'IZeómiQtami· ~~ ~Q . ~
r.ze.czomawc~y i doradczy. Do
wykonania' ~
po.wOłane· S(ljwOIjewódzkie .i pC'\Yiato.we organF'·adiDt
nistra.cjipgólnej Oraz organy komunalnel
~

wione w.myśl, pr~I>iSów art 17-g:().D~· c~óW.
zwIązanych z -wykonywaniem' do.zoruprzaz wł.

~~~·wIi~ycznym, a Die gospodarczym wląt, Jod~wianych taldean mlekiem. Równi~ lN\'leży
Pl~Wnionym~ przez. W cik ·rc;>syjski.·.
. ~. Ilazwac SlZkodi\iwemi . dla f~:ma l~i i zwier~t

poIWoła.ne są .państwowe zakłady ~a :b)~

C!Zy~e~ SIPOl"YSlZem, kuehy rzepak()\ve, wy.ciśni~
te «e spleśniałego ziarna 'rzepaku, itd. środkiem
Lywn 6ciovv-ymzepsutym·naa;wać nalety stęchłą

i przedmiotó'r tltytku, kt6ry.chfaohowe O!l'gaIlY· Da
równi.z !acllowemi org.a.nami dozoru mają być UiI
ważalle za róWlIle biegłym .~()wym. W wypadkaeJj
w kt6ry;"'h, ·pailstWQwy zakład badania ···tywriośe't:i

}.:I··.~- J~:z~ znaczenie ma Polska jako
~j t:l:'aUytowy dla ·Rosji sowieckiej" niech

-I;da~~yfry~' aaetępujące.Tranzytem,
,p~c·' Polskę .z Niemiec do Rosji

w pierw:::
,-.,~ich:,Ostet:ech miesiącach r. b. 'wywieziono
,:·puesdę 1538 wag~ów, W roku ltbiegłym'
_ '1555, zaS Z ·Rosji do Niemiec w pierw:::

~ź.yeh cztel'ech· m.iestUlcachr·

wago:::
D6w,a;~~'-ubiegłym.okol101Qtysięcy we
.gonó~. Jak widać'~ POwYższego. zestawienia
"" . ~ człetecli 'miesIęcy r. b. z Niemieedo'
b .. 5.738

mąkę i otręby: ze 1b07.a Slpleśnialego) z zyta za:nie

rr

~, ,lOłtręby, ; kuchy itd. ijetezałe masło, ~błe
jaja, sfermentowane. mleko: zepsute mięso: ryby
Hp; Artykuł~.podrobiÓfllYm. naleey nafiWtać taki,
który posiada tylko powr ,nie zaś istotnysklad istM.ną. Własność lUb·· is to>tną Wail"tość odti.ywczą.

czy

ta Utty'tko:wąwłaściwego produktu.
Wre8ilcie jako.artyk~ sfałszoWany, n~y
zakwalifikować ~ .~ykllł:. gdy. dQń dodano
jaki~lwiek ciało, zmiemające .• jilg<l skład, włas-

przedmiofów· U'tytlQu stwi-erdzi istotę cz.ynu katallil
neg,o .wiI.ien wnieść· doniesienie do wWc-i~
władz wymiaru 'sprwwJedliwości.
.
aO~iał 3.-ei Oibejmujp. postanowienia kame.
PostatI\Owienia· te są ban.:1zo s\lIroWe i przewląuj,
za rozmait& stopnie pr.zek:r.oc.ień kary w p~
pot.Z;bawienia wolnOk.i, ~~wny· piexrlęłnej, lub JU\
wet pOzbawienia prawa prown&tenia pra.edsi~
!tW8.

-~~~o -tranzytem przez Polskę nieJ,

krucl

69 b

,

rialuie.

"

0'1'0 LICZBA ZAl'iONWAlfA .w POLSCB
ZDaną

du

jest powszechnie, rzemą,

przeżYwanego Z!a.Sto.ju

że 2· poWO-

i chroni.cżnego !i1 aku ta-

niob kreóyrfów upadłOŚci w Polsce się
'l'rWno jedalak było

~,~~

"1
• ';:'01

d.':... '

łIJ

.tJ

19~

lOZmiaJ'.

R. B.

Jlawojew6d2twa śl~ie 41 ~e·· _ .wo;~

dztwa pOłU!Cł.nlQwe -

zWiękŚiajł\

dot~ ustali.ć

111

4 ł/łluRuef.W&,-

.Najwięcej ~utQwało Jkm.
ho

38. Z. upadłych 31., fiNll

jaki przyjęły· bankruotwa na· terenie .. PGls,..:i,

.pada naspÓlkj akcyj:qe,. .... ~ Obecnie za\vdzięczając G~ównemu·· Urzędowi , . odpowiedzialnością.

uawage

.

"

Srtatystyezuemu, motemy podl1Ź dane ofi~.Ja1~e:

~DAJE AOMINISTR.
. . JtROZWOJU"

AL. KOŚCIUSZKI 41

'.

W ciągu pIerwszego kw~ł.1't.a.lu b.

~

.,fifll:~ 1JJ. ti· ~ ~ \~~ ~ ."

Jl.~~ostały upadłości

69

finn w Polsce,

u:'.. wlO<jewód.ztwa centralne przypada

~

t'.

W

Og~oszo

z· czego

ba.nlu-u-

. wa; na województwa poz.na.llsltie i [QI:Ilorakie

Ubięgłym

roku

,- .

haAQlQW1da

prze.tnysłQw.r~· .!. ~

s;pQłk.j z C'crau~.c.i~
o.głoszo~

~

'2Oł·~n1cruobW. ~ Kwartalnie zatftn pnYllaM $4

h~nkruet'y, w foku za§hi~y.m ~~w ~

~a1nie maflllY. O -1Sw~e.i~

-

-oOO~-

•.

u

~1ł

.'" 1,;0 .'4'

,I

i,

'Jl'Pi!)

" kA~

·;!tj •.si:

J 4

<'frz}

~

~rnza

ii

p 6~Q:,nl os~a
ZCSił Zw. towat'zY$tw wioslarskich" członelt
z napiseni:
łyeb V;cs!łó.!ić Z".'., hall~l'ę~~lk.Q"~ ~h<>tOOłc
, ,1Zieroia z brathlch grobów bohaterów: . 'larządu Towarzyst\i:a, p. 'J. Tholies udał się
" piąt~riękli~ w ~wej ~Y\\"l.bot~c .1łł;~~y~ poległych w walUe·z nawalą hoI8zewi~kąp~d w asyście pocztów chorąg\v"lanych na p~
6tQŚĆ pobierania ziemi 2 pobOJ{rwi.~l11l&y$ Rad:tyminem w. QbrD:nie \Varszawy dnia . most, skąd do brollzowej. kruży zaczerpnął

Pohkie1uw. apteki

D.dłtobnm i ,~g.

z~wą izkatulkę

A.

.iń"deg~·'b!t~: wod~· .wJŚ\aDęj,. ~.clem~~llwl~ 15~VII...:... '1920-:"7,,:t,d chorągWi warązawskiej

_nia i~·hnanlQgiłY· 'p61$kioh: b9hater6witl;}fF

~'Y~h'wo Flai~cj~~'

tl:roczysto~~ ta ·zgro.madziław Radzy<=

nieco,' wi~lanej

k "'"

Wręczył ją następnie" przedstaWicielom
. hallerczYkó\v. Symbóliczne' znaczenie tego" ak

Zw. h~Ue1'!Q;zy·'~rt~.:

Ks:Koh·' . i, klękną\yszYswsypal do
. minie ljezn~;4h p~·ZCdS~8.wideli władZ~Ć)~gani~ nięi~~2;;~1JŚ~1~l;~~?,~.. t~;~ech mogił żol:; . tu podkreślili
heY} sldecmyehi tlUU"lY l)ublie--.a1DŚCh pra

iłW\-oej w~iiić" ud~ał W tym podniosłym akcie.

ni.ski~n.'
~
. _cPo tym .!tlfci~. ,~~ły' przemÓW1enIa~
~·~Te' .....
W)TgłOsili ks.' .KQ.~~yl.iński, gen. Jacynik,

Ziemia... z pobojowiska radzYn1ińsk~
go;wTaz zzieuliąz innych terenów .·walk

k,tó.'
..

wmurowana będzie w cokół pOll1nika; stawi~

i

podoficer(}\v rezerwy, władz . ,
kt<>rc reprezentował nacz.Klo~~~i

'ro'w i

prAcowników :s1\mt}xządowyck.~.i,aj~zy

nego przez Polskie Tow- opieki nad gtobruni
ku czci 'polskichżolnierzyw' St. Hllaire, za~
'-:- odbyła się na>t~~nie przystaĄi W8Fs;t,. woqa wiślana zrosi francuską. ztem~ęp'rz~si~
rw. "wioślarskiego:. .;"
łą krwią naszych bohaterów, .niosąc 'im ~.~
, ,Po przemó~łFi~;r~róf. J. LO. •tJla.·; pre:; zdrowienie -z dalekiej ·ojczyzny.
.'.
. ..." ... "
~_-------_IiIIii1!II_--_II!iIl.Iiiiia&-

,3:

.ie

; Cp$rst~w
Gl'ówaą~yuBzi&ł "w 'Ul.&il~~~

·j.'allf.f7'llYTnlftio&:!liR"
. •Qwą z mi~Js~e •
teg~

$trROJĄ SIĘ BARDZIEJ, NIż AMERYK~NSKIK MILJONERKJ•. ·

·1C-Bt.tnią .F;rCitleję': .

aQ,r Laroche i;:s:zef~

;ot.

.

lewski,

Długifi '. ązeregiein, fro~eln

do

,

<

,zołnlerskich

·~ogil. -~~a~lł~lŚię ·dęlegacje· Ze ropWimętemi

sttandarami.. -" . > '

.

. . ·Do "grCłlów'"

po<iszę,U ·:k§'. ··KObyUnsld,
p~>Tow. opiekinad.grcbami p:'Nowakow
·.~.prezes odtizi:· :. w~:rszawsłciego ~w hal~

..

J.erczyków·puł~. A;rc:~\Ą1~ki~ oraz ·PQr~~nli::

gieI,' diie~żąc:na je~\\~at,nej poduSzoo _broo~
~- •

,

ł" '-

~:;.' ~

. . . . . . . . . . . U • • •łBłUłłilł• • •
..

...

<

~··

· . , ..

kilku .. gres ..komunistek .~ie qdhyl si~: jedri.~ ,bet
kobiecy, w pewnego rodzaju maskarady.'
:deległltekz ;. . . ,Na sali obtad nie można bYło,doSti~.
ani 'jednej' mod~ei J~al~§ ,j 'ąni ,je,dne,g'o k~
~:~~~II!~tł~l~~:;i~łii~~~~!ltl;~' Ji9Ji.~i:y:~,W'~~, ~lti~a, tak. jakby' kQbi,ęty w Rosji ,me.,~N!~ .
t o 4jej' azialy nit o. iurnalach.paryskich. '. Wsżystlci~.
roli w życiu publicznen1~ Dyskusja była bal' delegatki zjawiły się w strojach ludowych
<łzo ożywiona i tr\v.ala od rana do pófnej lub w uhraniach robotniczych. Zami~t ·!<ap,e.
luszy miały na głowie czerwone. ch~sŁ~i..: t
Tego rodzaju ubranie miało byćmani~
1
festacją uczuć prole;tarjackich,w istocie, .zd
było manifestacją kłamstwa· Wiado~o .bO:ś
wiem jak się stroją towarzystki~komunist~
i ile pieniędzy wydają na toalety paryski~
jedwabne pończoc;hy, zbytk:ovlne .futra.i kapelusze. ~
~
~.
Żony .dygnitarzy bolszewickich. Pł:zewyz#
sza.ją elegancją naj rozrzutniejsze amę.rykali1P
miljonerki.
. '
przed

J:4l w,~I~

~

__"__
ri j l.'

w

ora~i?'-·~.śllll'zy

.łypre,cz

w przemówieniach p. ~bwilkow

Arcis~ewsld.

ski i pulko

W.(ł~O"VólOsćx~p~ezento·wał Zttstępcgcdowódcy
O.K: gen. Jacyuik który .!Jfzybylw ·towarzy~
.
'st~edeli)gilvyjwszystkich oddziałów'· woj~amb. Laroche, ~n.Ko;icki oraz pulko Arei,;
6.t,wych, stacjonowanych w Warszawie.> Sta~ )~s~ewski,poczem podpisano protokół· .
Wili si'ęprzedstu\videleZw. dowborczyk6w~ ,
Druga część .uroczystości -- branie wc
. Ód.dzialu> polskiego.Fidacsu, emerytów' W:QjS~o
,wych, Zw· obrońców oj'czyzny, Zw~,·;.~~ee~

wody·~·

t"''''..,,·.....' ...._

....

.............,...

j'

...

&H

Wsz~dlie

I
I

Chcąc. nabyć ' . .

naszego

wyr<.tbu nal~y· ". .·k:.ąpnie ta

'. f::J~~.·.• 7~k.~iru,'0.• -.R.:·y. ak...G.•.I. N
. A~NY.
C~
.,proszków z "KOflU~tem

& 7

nyc'h od

%~a-

łatthtil~e.,.tu'

.

'l~l~'foD'feznie lub' >},.:~iartą
nztowaadmin1str' 1"1"' ~Roz
woj~"o nif~· Olf:;
ni nu'nłf~'fow .pisllia gOj L bez
t~ , ~niejest~saJy w :: tanie
Ylitodpo,' i€dnicb roznosi-

eir'li

usunąć

Alm.

e

g

?1'

w kralu n·Bjiepiej.

MANICURZYSTKA WARSZAWSKA WOLI PlŁOWAĆ PAZNOKCIEOODAKÓW.

W azasie pobytu afgańskiej
mej \v \Varszawie, królowa Surja

~~~i/T'lo.slm y p ~ T•. _Czytelników o 'zawiada~l{ nie

Z

I'i!!

-..

lin -ról laoryiy ~rD lo ei II~UÓ .~~ IIfJII~i

~-. . . .

\'

dobrze -

,-

pary' królew.,

mni.curzys>tkę

i iryzj&rkę wa.rszawską Felicję Saw.eką - zaańg..lżcwala ją, do siebi:: do Kabuiu.
Dnia ~ maja rh.panna Sawie.ka. wraz z całym dworem afgr.msidm ~uŚ>.:Ha
POlł1kę
5 udam.
się tt1'Z8L: Mosk\\~
do A.ng. ry
\
Minęło jCi.l!n:tk n._~!. :!. miesiące~ a panna Felicja Sawleka prl'wt'ÓCH_ d~; kiralU. Po ~A
iUl&J pOO'1"t4y 1:' .'ugory I ~!'n:y~:s.
~

ub:t gi}' {"$,\:lr:d.

. {um.1wję stanęła
tYhi.nn('j. 7R.!ę.eI(}r:~;

krótki

fł'l'.s!kiJ.y ilek

~ "

okotid

nłł z.i~rn\ f'Q'

lt.ardl<'.' o!'lh\b,l.tna uda!;,; ai~ ną
dr.)

j~el

·w~\\y.

!.ol!. -zmusiły ją aż

~ 8wyOO pr-zyjació-

St.·:;:l~ł

.. pierwu!,-:J:t

trzy pOtwOdy.

Po pierwsze: barbarz;ypski . stosunek

upoduDałasobia

1. POlski p~ SawiUca cierpiał', na ~:w·e
!H)łe
glo.wy, l.-wre nie \J!PUSroza.ły jł)j .ani na .~. . \'Jf\II

sZt.ie if!sknota za krajean.
Panna Sa.wickaw~ wróoit
szą pc.sadę

w \Varszawie- cnO<:

pyoheru.
~

Ni~ ~

jef am

]L

~\'"l"OW i

.. łIit~Rn .. Jerł..-

~łUCI.J

~vd')

~'

~0:1Iii~

~,.....-

~U\OlIiPiII
IW

\f"

P'I'"

•

__

Dc~~

~ ~ ~. ~ Q.ą V':'~'

~ rUł) doi~~' ~

1)f"'1'

~

~ ~ JcUJn ~ ~"'~'J';11a
~

W

~IU!ł~.

atr.:)j.ów.

idę Qo

~?

Dl!.

~ ::Al)- C'liil

p.odIró!y O1tOC1}l!lft. Dyła' ~ Irróle~5ktD, p.rle

,1taiach łip{'a 'FYle.sóP.. ua ·D.}~jt: Q.4l lalwp:.wego.
Co:- .oo.iw ~J?o~kę <1<' ~ ~"1 •• ~
~lJ~

.~_

czy.z.n. (Jo klobjsL Afganowie?:m;im.o miesienin J.l1I
m.ów, -,- uważają kObiety za swe niawol:w.ce.
Po Ól'ttgie p. Sawi'ekiej niesl~ła.. wysokw
te:mpsratura Wsehrou. N.iG:nal cd dnia' W'Y :;l:~<k.

~

*'

w~

...Tlti7

"\ ,..,,~. P8.Qafł ~

~tCa. 'll~ ); f,.G~

.

'.",

I
Sez:on

w Gdyni, .. Inwestycje...
Kł

-' ..
Kó1'1lec
... 'Wybrze~u

-8

t1ayn[a w czerwcu..
miesiąca czerwca zbliża' się, a
pustki, jakich dotychczas n~e

bOtowaliŚmy. Letnikow bardzo malo - odstra
'8Za nredopisująca ·pogoda i dotkliwe zimno.

iMimo

to .jednak , p!!aca

pital 'dla .chorób ,kaźo}ch..dla uczniów i księży .. w Hlłl6rowiB~

cjalnie zaznacza się w miejscowościach Orło
wietMałym' Kacku, Rumji, Zagórzu i Chy~

lonji. Starania Koła Tow. Szkól Średnich i
Wyższych okręgu kuratorjum pomorskiego,
aby uruchomić kolonję letnią nad morzem
dla uczniów szkól średnich Pomorza, uwień;.
czone zostały pomyślnym skutkiem. Kolonja
letnia powstanie w' Wi€lkiejWsi' i podzieloną
będzie
dwiegrirpy
40 osób., Kurat~r::
. jum pomorskie ,przydzieliło kolonH do dy;
spozycji szkoJ:ępowszechną w Wiefldej Wsi,
zaś zarząd głó'YllY dał namiot na 40 osób.
W dniu 3{);:go bm· odbyło się uroczyste

•

otwarcie le·tniska księ~y w Helu, pOŚwięcenie
zaś willi "Gwiazda' morza", odbędzie się w
dniu 3~go lipca. N a wybrzeżu jest to już" d~
gie .letnisko, .jakie Powstą.je· sta.raniem"księzy..
' \ V Hallerowie, ulubionej siedzibie .zasłużonego 'gen. Jóżefa .,Haner~ Tow.~rzy'j,~
ciół Hallerowa energicznie się krząta okola ~~
piększenia t~j n1.ieiscowości. .• Obecnie . s~gzi
się dJ;?iewka i zbiera składki ,pienięż~~r nąJ;~,u
dowę·· .kościółka .. W" b~ sezQl,1ie,. llrl.,lCpom.łPQY
2.,ostanie tu urzą9, pocztowy (agęntura-). Tow~
czyni usilne starania·,: ażeby znajdująca się}·w
pobliżu,. domena należąca' do f·wladz
wojsk.
Podczernirtó przystąpiła do założenia -wiel~
go<parku na swym gruncie.
':;;.,~.,

przygoto\vawcza do
ełówneg:o sezonu t. J. na miesiące lipiec i sier
pien~e
całej pełni. Stojące w Gdyni ła~
~ienki otrzymały nową szatę po przeprowa~
Ozeniu gruntownego remontu. Rozpisany prze
targ publiczny na budowę pomostow 'VI
lu :i, Jastami świadczy,
starania ludnoŚci
rybackiej odniosły skutek. Spodziewać się
naleZ'y, że budowa pomostóvv rozpocznie się
W najbłizszym czasie.. W
Grabówku koło
Gdyni woje"wództwo pomorskie zarządziło
'Sł" ·Póm· .,<-.'
przebudowanie dawniejszej domeny 'panstwo~
; wej, celem zamiany jej na szpital dla chorób
zakilZnych. Pyrekcja Kol. w Gdańsku przy~
Sią'piła W ostatnich dniach doukladania no::
, wyeth torów przy peronach dotąd meczyn~
ł~~l S~~
OUII
Illi'" ._,•..
~
~
Dydi dworca osobo'wego w Gdyni. Rozbudt1
RZEKOMY MAI.,ARZ, ;MIŁOŚNIK HISTO RJI INDYJSKICH DOPUSZCZA ,
,wa portu systematycznie posuwa się naprzóć_.
SIĘ PRZEMOCY..
Dźwigi portalowe znajdują się w stadjum
~ ~ -~~: ~~ "~-.-._":", ~ -. ~~t
montaiu. Wydobywany z głębin piasek base
Do dziewczyny . . Małgorzaty S.~midt~w
ość porwał sie)d~p~,. pr~rp'gmhiitM~Ą~:"M~
nu wewnętrznego wysypywany jest do base
I(ł"asnymstawie. po~. l~rasn~stawskjego .. pI:zy~
i ,tomah~~}c j .w,yją~ ":ri1.es~:Uf10W'icie7 ta.ń~
. IlU tymczasow~go, po ktorego zasypaniu sta~
był jakiś jegDmość, i przedstaWitlstię'jako
czyI
dDkOla skrępowanej, oświa.dc~f\J~ć.,,;,.;tj\ ~
nąć ma na. tenl. miejscu nowoczesne.' urządze~
nie portowe~ Ruch okrętów w porcie wzma~ artysta' malarz Petersowski i dświadc~ył, ,że sk{)io skończy taniec;ro ją żabije, bo nie
ga się nieustannie .. Ładuje się nadal. w . olbrzy ponieważ mu ją polecono, jako dobrą model~ jest żadnym roalaruul, jeno "dzikitri ,"\:,.~~
'mich ilooclach węgiel do panstw skandynaw kę,prosl, aby zechciała mu pozować na: tle wiekiem".
~ch i nadbałtyckich· W okolicy budują~
na:hlry do serjiobrazówz życia Indjan .. ' ",
',Nie: spęłng jedni\:k sw:ej ,groź~,
eych się hangarów, 'zauwa~yć można nieu::
Szmidt6wna zgódŻitasię, z chęci 'zarob miast 'zniewolił przerażoną 'op;a'tę: i. ~
stanną pracę nad zatapianiemgOitowych ke:1
ku,
ruezaś
z sympatji dla artysty,kt6ry byl 'jąC]ą':§wemuloSQwi, ddjedfut.l." Obnażona i
sonow,któi"e rosją służyć jako nadbrzeże ka
nalu wejściowego. Z braku kredytó\v budo~ stary, łysy' j dość obdarty. NieznaJotnY za~ omdlewająca kobieta z trudem' zdOłała pd'N
wlanych panuje chwilowy zastój w kupnie i wjózł ją do lasu w okolic.e Krasnegostawu, ku godzinach . wy~iłkó.w uwolnić się z wi~
sprzedaży parcel na gruntach . Gdyni i okoli::
gdzie przybrana tylko' w przejrzysty:' tiul, zówi ·.d9wlec,się, do- c~ty: le~nego dozgrcy,
C"y. Ceny za grunty l1~ezabudo\\T,ll1e ni2~lna~
stanęła przy ·drz~,vie. "Malarz" przywiązał który wysłuchawszy jej opowiadania~ ~dzie.
czme spadły. Na p€,ryferjaClh miasta wahały
ją mocno taśmą do drzewa, ·mówiąc; że tna Hl jej' Pomocy' i zawiadomif' ·w~~dze. Policja
się między 6 - 12 zl. za metr kwadratowy.
właśnie nanlalować. scenę spalenia białej dzie poszukuje obecnie owego: "maf'ii:tz~'" którym
OgÓłem: stWierdzić' nale~y 20 proc' zniżkę w
sprzeda~y gruntowo Ożywienie gruntowe spe wczyny przez Indjan. Sko4czywszy. tę czyn::· widocznie jest jakiś 'I!1~~jąk~degeti~ra.t... .... .
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Zg.odz.i się pan'ooY'Pa re mną, że nie
sobieo.czu· 1: schować do' kiei30zeni.

-

1

1iB Ił/l?,z

mogę wykręci f

rai

a

MuS!Zę

~ó,·nuracyjna

PustCl. Tylko prz7 jed
nym stoliku siooz.i mąż i żOna, przy drugim - tut
. ~,ik męża i żon.y -elegancki młod:zieniec.
Przy śCianie smętnie, j.ak tIrliUcll'a jesie:nna,
Sala:

d.r~8

keJ.ner.
oto dekor31Cja sceny, gdzie z.achwllę ma. się
~alĆ Vvielk~ . tragedja małieńSka.
Za;czyn.a. się 04 tego, że mąż z.wlewa de~rozem gni.ewny.ch spojrzeń naJpiea-w żonę,
nastę~
pnielP1()l(Uziwea. SpOjrzenia

jego

są COr3JZ gnie-

wnięjS'Zę" eorao:; bwrd7..ięj klującę.

W/reszcie

m:ąż

nie

....... Sw.inowny

-

.....
~.

~

zapytuje

oDoJętnle

jedn~

Ztsu~em, że

brew.
pau. patrzy

pan wie",' może. moje wsz.ystltie
szozególhe.
p~.' patrzał na nią ~akoebanym vY.ZiI'.~~
są

kiem!

Mąt ściąga ręka\vi'azkę i

rzuca w twarz mło

rr- Cóż to ma znaczyć?
~ Rzuciłem

panu.

rękawiczkę!

Wzywam. pa-

na na pojedynek.
~ Orprzepras~all1 bar<lzo. Podnoszęrzucollą
przez pruna rękawi.czkę~ przyjmuję ją.:
-:- Ca' znac.zy .,...... pan 1& przyjmuje? Pan po-

~inien

na

'~,? ';1~

'l;,

k

........ "::.::"'_:".

'am.: GWfft·i!C

- Pluję na kod€ks . DUIl'asowa•. _M~~~
wdezki kosztuj,ą 23 złO!te.
-

ręka.

Te rę;kawkiki? NdemOŻliw&•.; .

-, Pan mnie tlw~a

ZR :9SZU.s:tłl?

;'.: '..:,,,

mi ją zwrócić;
~

mOjf:\

wa

Nie uważam.pa,na;,za:ó.SZusta, aIEL.E ~
poprostu' skórę 21d:arli. Ja mogę panu, dl~t:;l~~ć.t.lf"
zin takich r~kawiezek po 20 złot~~i~~;;':;{
.
--- l1opraw<!IY?N"8.wet w·,·więiksze.j ilości.
- Proszęha.rdizoł Jakie ··;numeq,:p.:
"

- .BOlWinien . pan być dumny, .źe żona pa:ńska
potrafi w2.hudzić t~l{ powaźne' u~ucia.
- Ach, tak! \Vięcpa:n jeszcze kpi ze mnie.
W taJrim. razie .ma ~,n_

może już nad s()b~ laIpano

'panie?

podnoszqc

Skąd

-

spojrzenia

dizieńoowi.

z klrn.esla, wkłada nerwowym rudl:em rękawiczki i ze skrzyz'0'V.~~,nemi na piersiaCh
~mapodcllOOlzJ 00 młodzieńca.
_. Sza.no:wny panie!

e1";'O

~

W(ł.ć, ZilTW1\ sif~

,d~~i

.je pTzooieżgldzieś podziać.
Tak, looz pan patrzał ._~a nią szczególnym

-

ij!

Nie pooobnego.Kodekshoncfowy Duraso

gł:osi,że ...

,,- Zaraz pa.nu··napI~ę. ;w- tęt~tChlYil8oG~:
- ~ona z bioCiem' serca g.~j~ ,.:poc~tek
sceny, wybucba nagle:pla.czem.
" .....
- Go się stało? pyta· mąż..' P~ai, zaraz skoti{".zYlny.
' . ~ ..
- Zaraz skończysz? Więc dla .'ei.ebie:~ tu~in .rf)
kSwiczek więcej znaczy, rut honor~.. ' .JU! •da.
wno wątpiłam w twój' C'h>M"akterł',~ teraz .,łl.1ł
nie 'wątpię!. Ani jednej :minuty nie'" mog~ zOltaó
dłułej pod jOOnymdaehem' Z taki,m łotrem I. .,00.
chodzę od Ciebie•
.:.- Zastanów się' najd:rożsY.a.
- PreCz odemnte. Daj, .mi·. dzie1iłlę,ć tysł~
(klsa:'ów i OdeJdę Od. ciebienazRwsa.e.
- Jakie 10 tyslęcy?Za CO"

-,

~r

119
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D~IS,Il:JSZA PRE1\Ii;mRAw ~nAs:tNJt'·~

Iłół aD~IJ y[~.

Ui,·.g;tjll.,.('·.pr{)MJoll~
lluhIlC'n)ł)~t~~; d;i'r<ckrja
.,Cnsiti:t'·i.alrzyn.:wI:)wJ kilk~' jQ~~:{.w5:iI~itll~
uluhiel!c\lH~~hHl! !Udlrl:Hlakf:~~lllt~il·~ld~~·Gh:y~qit;ił"
skiego orQ.~ v~nj4 IlliHn'4 Zabti,~hi.t·~tłll~.l~

UJU)ŃCZBWIE lłĆ~U"~O~NEGO'w SZIU~Lł: HANDLOWEJ LóDZKmGO T-WA
bOjkłilę ~c ~wy.Jn OOl(!tll{ffi.~.< ~...~~antażtlt"'a~·
,,
WlflDZY HANDLOWEJ.
lW cały s"reg ,naWyeh: pier\V~~~~yib . sU att'- ..
'\\1 czwartek'. OOhyła się uroczyste zak()tic,ze'"~
lljUS1., 2fJ} Tru8zczyl'lski S1ef~n. 26) Zasada ZygmUllł
tystycznycb ~p~ lJolskl.\)" Zd~~t~l~~l. n~~ na
nie
r~ku
~CJ1:n~O.~>5zk!llc'Hhntnowoj - Gdań27) Zfi\\ nuzki AdoH.
~le,
,.', -'" -'-' '-"
.
,
. ska 45. - Ci~pló" .' . ~łrd~i;,Lie l>n€lIbaw}tlli do uZe w~!ędu 00. t1~~"~~p~ł~n':!ltyemy
czniów: rlYł'Qk~i:?~~kowskh j). OsjCi:l~ i pr~'rekt
ZAXOBOZENIE ROKU SZKOLNE dO w
pren11M' Ś'!iśtejsr.fi iap6wlli~il~~:'nail~!t<:il!k~\Vł~.
ks. 'Łtłbcntowj.c;.z: ;W,jmieuiu ucz.n Iów, kQńf~ą(fygh
SZKOLE lIANDtOW1:J wliĆZOROWEJ.
P~am uł<!~tl1 pJt!i:tt rut~9ttUta~~tt : ...~a
szk.-olę, pl"ZifOaw:j~~~ THtJ.f1lj6Z Daner:łi!.
W czwUrteli dniu ~ ćzefwea r-1J: t>d:łlyło
r('tw"13owkQwskieg<1. Wimł4. Jle~~al Tocę~l .1~_ -=
~wł'Qae~tl\ra; uko{1Czcnia s~Q(y ot.rzyill.fi,lrrt
$!~ za1mrlclenie toku śzko]n~gd W'SZkoileHaudlo.
zawiera (laly s~ereg Wl~mienltrel1' .n~e~,.z
j.ra~):I·tlfl~f1l·· eAf'hurd, ~i BatkiaK Ignacy, wej \Vieez,\J;rneJ pl':t.y Sto\varzyszcniu Polskidl KU:'
pOOr6d któr:tćh, itfl specjalIląlu~itgę~&łu~Ują:
3) BQJ#lowski ~~,ci~~) 4) Bożek :"tic"Czr$la·w, fi} Bu
pc~w i PrlemysłoWlĆÓ'\V Chr~Cjjan \V L~jii.
"Tl"igettłini łł ·........ gketOO muzy.czny :WtJm.a w luterry Al~arider, .6} .. D~necki . Ta.uctisz. 7) Han.ela EI~
Świ.adeotlwa ll]{Olkzcnia rUlknwitegoktił.su
pr~i Gt&rasieńakiego, RegroiJl'ibstr .'zalJ.oj~e4On~~ 8) :frank Ferdynand, 9) Jastriiąbslti WinaukotrzymaIi nastę.pująey u.czniowie:
. nyCh, ~Na' :Q"bkłitcll" skaroh WiJIlA W wyROl'lar;lU
k\or, l{}} Karsen Alfl'~, 1irJ\:<h'net Jóże!, 12) Lanl)Adam,ezewski Franciszek, 2) Ci~howjC1
Gi6ra9inskiego i Ilegro, "Lóżeczkd'/'operetka }3ocz"ł;~~ ZYgIIlutlt, 13) LehTMdH' .z.ygfry-d, 14) t.tsner
WadSIw, S) Gruchała Leon, 41 Kammauek Hetł.17 __
lroWskiego, w wyKo.naniu .'B-olskiej ''i Zd3howicz!.
~łljnhakl, 15) Matusz;E!'vsl~i IDtigenjusz, 16) Owcza5) Kujawsk5 Tadeusz, 6) NenLwk,h Adam, 7) Pt-zy
,,Idz 'pań SPlł6"'"-: efektownascena"halet~ ~ ~
r~
ł%aniSła.w.
17) Piwł1hlewlm ''Vłruclf5Iaw,
J;Jylski Rys,zaro j 8) Retinatl .Franciszek. 9) Saiaeióną' zaJ;JQ1kifią i'jej zespołem,
po~tf'm "RadjO'f
Raciborski H~Dlt'Jk, 19) S{}larz Pal\\>;eł,. 2fT). ~
ska J~iga} 16) S3,Uoorliwna Marja;C :i l) ŚóiaH.z~~J..
"BllUIie.tM i blOn;dYllki" i w. in.
jan Zlgm~ 21) Siwy Tad9lus:z., 22) Scilbjerajski

la,

N()~'Y 'p!'"Qgfhm jak' również 'hO'\\-"E) ś1ł,y

~

::nat

t~ty~Jme \YyWołał~ wielkie :z.acieka~en.ię ~~ .
~z~ sf&racll na&reg.Q miasta. Pa;-c&nl~ra: wor~ tego zalpoWli9!GlR ·się ...ew~j&if..;'
Dm 3' przOOstawi~nUL b ~inie U-ej s-ej

BrO'Iilsław.

W~ła.w, ~ !;!aslq AntOiri, 24) Strychd1akiEugeŁ$!!!

000·--II

I

i lO-ej.

Przez
rad) o.
'p
. KmPVB.A Vi ·RAJ)10. ,
.~
~w ni~Zielę dnia l1ipca .~~~
.1950) Jan. ~ wy~i w Teat;ze ..Wiel~
kim w p~ w rg1i CaVa.radO's9lełgo Vi" o:
perze :PucołHiego ,tI'oiaat., ktÓ1'il będzie,~'
ta w tYIll.!J!l:j~,=&p~j*ąpb~~f gdyż.. 'pr~
'J.ana wystąPi 'bat Zygmunt ~sld"w roli
:k&rpia..

.ASYMPA.TYCZNE ~MIER!ENIA TEAifittJ POPttt.1ARNEOOł
~SGGją h~ąeego se~n\t
letniego ki roogrywa, śi~ głównie w o~ ~y~łlTh
Teamt POpulMi1egó w Łąd21iJ; będ:zde przyg~ skim i w lepiance pod lasem, nadaje się ·~nt
p~

towam

Ol't~, Teatru

PopulanwgQ komicie na przedstawienie wolno-powie.ii'Z6
wolpem 'lJc\viettzu, które Ile, teren Sa.ś odpowiedni jest· j~wy1Jral1y.
odbędzie Słę w najb1ii;8~yoh okolicach mia~
Akcja dramatyczna urozina.ioolb\ zostanie
gUL .MłeJ§ce i tetrom, podahe będą w kr~.~ srosownemi tańcami i' śpiewem i llust:Jl:tją
kim "{;Jasłe do ~ci' Na prz.edsta\vie:: m13y~znq Z. N USkOV;Bki0gÓ~ ". przy współu
nie to Wybtaną·'~ftpiękna, b&nvna sztu dziale Tow. Śpiew. im. Moniuszki.

przedsw.Wletlłe 118.

ka ~wa JtCha.ta za wsiąu. Akcja tej otu

PROGB.AM lUD.JOWY na 4kień:·l ~
Warszawa. 111 m. - 10.00.. , Trans~
. . z m· Łodzi uroczystego nabQĘ0ń~a ~
.QwjiKongresu.·~tich~rYsty~me~o!~, 1~.t~.t ~l
.555~ KO~tt!ł1:at~·~: !·6.00,. 1~ !'15.4i) 0&
czyf1 tolni~2iO; J(·OO. Kón-ce!t .~p1ł1~y.
1'raiWDisjd z" Dolłny ~A~Ild4tjł I~
cert orIQestry Filharmonji. war~wskiej; o.r~
gMłzttWK)f w~p6ł I wy4ł. otwłĄ-ty ł kulm
ry Magistratu m. st. Warsmwy. Wylp;)llłtw~
cy: Orkiestra pod dytt'A,J·~gQłA:
natoI "Vrońsk j ,att.,:'9I>ery wa;szawskicł)
(śpiew) i profL ~<ł$3.t~old (akomp.). W
Programie muzykĄ~,m?l4; .18:30 . RózmaP
itokt· 1&50. Od.;=t7. t. ,jUdz1I81 . polaków

w waikach o nie~

'. ~"ć Włochu (dzial
HistorjaH ) , wygloil
dam Lew"; 19.15
Odczyt p_ t. HLudy
. " odczyt pierw
~ (dzial "Etnogra"L~doznaw§~o'J'
wygI. prof. Stan- Po
~: 19.50. T~
misja z Opery pozn~ . •. .
~Opera !,T~ .

G. Puce'niego z UdZHłł

.

K.iepury .1

Zygmunta Zaleskiego. . "
wie ~omUll:~
kat Tow. zachęty do nad 'c" • . . leOhl '\V Po;).
sce: 2200, 22.05 i 22.20 K<.ml~~ty:
2Z.30
Muzyka taneczna.

-

•
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BILANS
Na t~e Pa.hstwow~

II
tmmGŁEOO

TYGODNW

Ul'~U Po~

cia i 5,915 bezrobotnych zapomogi dofałne
ze Skarbu Państwa. W samej ŁodIł b~ałtJ za
sUki 9,801" b6~robotnych Zł cz@go 5,495 Ż PUD
duszu Bezrobocia i 4,306. zapomóg' ze Ikar.,
fiYM 21!t681 beZroootriych w tam iN samej bu Państwa'
wdz:115.278, w Pab;i®icach l t 544, W Zgi~
PtAGQwnikóWmnysł~oh brało jmł.
r2JU 1,162; w Zduńskiej Woo. 710, VI Tom~ ki 1,035 w tem ustawoWYch 110 i dora:lnychi
szowi~.Maz_ 1,971, w Konstantynowie 241; 925. W ubiegłym tygudniu straciło .'p.racę na
w Aleksandrowie 88" w
Rudzie---Pabjanic~ terenie Lodzi 121 .bezrobotnych, otrZymało
kiej 81. Z zasiłków k~zystalo w ubiegłym prACę 294, wysłano do pracy 143. U~d roz~
tygodniu 12,908 "W tem 6,993 bezrobotnych porządza 22 wolneroi miejscami dla robot$
br'alo ~ ustawowe z Funduszu Be\Zrobo ników różnych zawodów.

ś:redniGtwa Pracy w Łodzi m. Łodzi: powiat
(łódald, łaski, łęCźyckt sIeradzki. br~~
ski) VI dńlu Jó;:Vlę,2S t. było zHejestrowa::

----- (.)00 ~

CZTERY PRZEJOOlIANIA W.CIĄGU JEDNEGO D~
Dziei1 wczorajsZy obfitował w wypa.d bardzo osłabionym do dooa.
Pny zbie,gu ulicy ż'-:QQuw:t-..:~.
ki samochodowe. W pierwszym rzędzie uJ~
gły pozostawione na ulicy bez opieki dsieci. ,Sierpnia naj~ ~ ~ 'saG!ochód
·,.Tak więc przed dOhlcnl Nr. 48 przy 62-letnia ·JuijlJitlC Hebłer ..~ J)d~
ul. Cegielnianej dostała. si~ pod. samochód
7-1etItia Basia l'rynleta. Goldbcrg, zamieszka
la przy ul· Cegidniunej 4L Dziecko uległo
tak silnvm potłuczeniom, że za wezwano p(P
trotowic ratunkowe, którego ieiutrz
po u.,.
dziah~nhj (.f)atrunku przostaw,l nauliejsou.
PrzG:d domem Nr. 12 przy ul. POOlot
~kiej dostul s1<: pod· salnochód 4-1etm Heli":
1'Yk LuboOhi6ski. ziltnies~kały pl"'~y ul. \Vol$
v

b(H'~k ej
k2łe

24J.

Nicsz!7:~qidjw@ Jhi+'Cko. łctóre u ..

dot\Uwym

potłUf:'T.ent(JlD prz..Ę"wi.e~km.r

~AUt b~ Dn~O~~ taj unk..owe ...~t.IiL,iliC'

ul·6--go Sierpnitt 42. .~ ~. ~

set

moohodowyoh ,a.W~WaDC ~, r4.Wat
kowe, Ic~l .~ jI.o ~iu ~
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