.

.

.

N2,18e·

r'"
. --.

(i"~ n~~.ru:<

~.CQr~·

~,..."~~fi'~~II .. RIGi.'ll
'- ~. \

J;,łtł.l n~9'.ty

~··i.~~.;:·

.

. ~ł:V. .tł.f;h łłq)t~ tK~f

~ 411C.~ł': H~OH,tJł ł
.a,u~*,P~(Jtt~ .
ł· ~.ł •• 4~~. ~Ii~ł_ ~~~'Rf
i: en łe, ;}~ .nz , :1t~~

I

.

~

ICiłlłaa

!J'~~Qllłłi

.

. Ał.KCltł"'i(k,i 41
lJĘ~er:Q.fi·$8

·Xf)ntqP.K.O. J~

Re~ ·lli~\1[~u1.Q~~

.

.

Art~ i list6.w ęno.imtwy~h

l'ął.ijt~łtp~tDw.t ..",. . J\J~ .u,n,ti,$~O~Ą ~ j~
\ l. ~~H:r.~. t°c.,A.lf•.•........
DL:..:. : ..' "·ł·

. ·..·· '" , ." .

:.

:._.Ł'odi.

. .
'
.' .. "•11..
, .. .

łt~~·

.

.pr.i eded niu

.I

D
' .

&I

II

I

I

r
c~q
'ch.
posiedzenie rady gabinetowej
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't~westji. .waloryzacji
ceł.
Istnieją'~d,()ki, że jeszcze w tym miesi!lcu
rGkowania' zostaąą ponOwnie podjęte.
MiWęrai~e ~~pólu<1zi~reIp: posja Diętp.ie~~
Beilin9 lipca (aw)
kiego·W~~M;$f~wjeR.aąSchera:.:GrQ~~
:~. W zWią2iku~t.ęla.cjąposla niemiec~
p~~t~, ł}l~m<! A6 \V'eA{Q<. ~ęlh~~~;, ..~ ~wWa.rszawie,v()Ji Rauschera, na" dżi~

Polśce oraz

VI

o

o

::a:~Jł~~~;

.

Sctańie t\Cwestja,

handlo~ch' pol$k~1\ierili~~c)l.W .-kołach
dcVJ,'ządu pQdkreślają, ze widoki
lQkowańpi~ .'SIt' f~~łe, jak tWlerdZt\' nas:

~ODaliścrniemle~cy~

"
,Na °wnióŚeic'kattcterza Miillera .. gabi-

NwmCów w

DIBmlo~

"Milrśc~rl~Z U~if'ńi łrBW

Baiogród 9-7 (aw)

.

~~~GRAM

Vi

wł}{am i

o ~mlilCihu w
prasa tutejsza, z "PoUŁilCi\" na CiWle. snu··
jp rozlegrewnioski, oparte.;na. nadch9dzącYlCb Qo~yc.bczas w sprawtie tej' z' SoIj!i ~~oh.

.

. ·ł.N9wo.cze~nymU5zklełe,··
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i~o DomLudaw\~
L Zł5 .. PłłZE:lAZD Nr. 34 U:I:8_
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FotęinyHhn

. WN!n

hZUt!. Koni~tJ>.. ·

barn~t W roladl głów. slyr.:n1. lirfyści:
VłrglniaVEtU , S~U~tt hOlmes .
frpullłu ~ "ja. Wspanida gra artyttów

iejsc: W ini p:~:-'2ecnie na ~szy5tkie se.
I flEe" 2r.Ś w sohótęnieczieIę i święta od g. l";';>!pp
j.:;;;ej,ce 15 i r ., II miejsce 40. gr Iil "'i'*<O. ~u.r.

.
l..

er.'

. Ryga 9-7 (aw)
W piątek wieo.zór -.l~ dono8lZą ~ ~kwy
......, w więzieniu tamtej~zein,' na <~~ch~ pp
znajd'Ują się je~!Ze wceUl.ehin.tynjero~;ie i ~..hni
cy niemieccy, nastąpił" silny wybuch, ktbry .cz'iŚć

p .. t.

więzi&nia' wu.rz.ył.

J·est 'vUclu zlfl4biiyÓh i raiwycli.PNY;P11~:XZ<'(
z.amac,h łxxmoowy na w.ię:&le.n.ic w
Lub,iankadl ulliN na celu uł.arbwian.ic 1twj~;O'nym
. ihtynierow . ilit:-mlt·cldzn·· ucieczki.

r d~jJlf

f

f.

I
.

\\ l'cbctt: niu1:zielę l ~\\j~ta Lei t.c'z:~ po r i
~ u .~ C ~l'ł lł mic1!:Ce tC ł?r. HI n;iejse 40

W

m

'haą~e

·W kolach po~formo~anych ,.. ~~rli'11l
utrzymuje się pogląd, że'w dniach -najbfi~
.szych obie delegacje -oąbędą ., ~spóiĄe. 'PQł
~ieda:enie, m~jące na. ~ce~u . . ust~le:pie,-.p:rógra.,
i 't~r~inu rozpoc~ęCiil:obrad.

rew

Q

q

rj i:i::iJ~'"
adfuta'9tą.

,.1?Ioliticoa" na zasadzie otf;zymanyOO~ prze?
Slę WIaoomości stwierdlZa, że zaimichu na··gene.
rałą Pro.iogorowa dokonała grupa zwoleimikói\V ·:Mi.
cha1Owa, którY b)"'ł 'za utrzymaniem hlirJd·· rn.8E&
<

dońskicll na terytorj um
J ugosławj~, czegó - . mÓ:i:
Protogorow był zdecytdlOWląnY1IIl p['l.zecil\Y'1liki~.: :.... :
"Pol_a" donOsi dialej, że ~nie' przygÓo·
tOwalli\ była przez MiehB/lowa akcla,;majlWlł 0-,. ~:
celu r~llIOOnie na jesieni· nowyICh 'band .!J["QlD!itą.~
na. terytorjum ';ug.Oslaiwjti.· Zamach . ··na .. ge~erłl~
Protogol'lO,wS\- był' p<>sunię.cilem, ~jącemua\· c,ellU.
unilCestwdeIl.ie człowieka" .:kitóry .mógł. '.

mam

zam1eru,-,:

MiooaU:owa. pz:.zeSzkD.&ziŁ

Zam .'cbbombowy

tle walk z"bo182:e'!l'
wsietW"lu 192q
.
..

~

2'iw:i~ z wttadloo:nośed:ami

Sofji -

aId..cheśiuatY~li

.............. ............
Drernat:w 8

"';

polsko-niemieckie.

J

eji rewolmyjnej g~. Protoge.ro-wa i jego adjutan
ta. Obaj .roSltali zabŁei ska.::ał!ami rewolwerowemi.
Zamachu d'Okonano na tlepolityc!ZJ.1em, a.iJ.bo.wiem
PrQ.~row pro~-aiLził żYlW't\ agitację, z.mi.er.zaj8.ICą
ku wylZw<>lemu MacedlOnjL

MIelski· Krnematograf tliwlatowy
Od wtorku 3~·VIł 1928 r . . 3
. .

rozpocz~te

n-lgarskla agenej:a pras?wa, donosi z Sofji
o ~hu na, przywÓdcę mJlJCec10ńskiej brga·pWa,-

wy kroków:u:rządu polskiego, celemdałSze
go pl'OWadzehi(ł rdk,Q\v~if' handlowych. Niem
cy zamierzają:ża w;szelką·cenę
doprowa;
dZić •do podpis'ania' traktatu
handlowegoSpodziewajĄ· .si# 'jednak od Polski 'pewnyeh

.er.sl)'ch, ,

: .kiedy

Belgrad 9-7 (ate)

utychmiast· pO . •. swoim powrocie doWaiSZ81:

D"

~:-

być mają. ponownie rokowania

Zamordowano gen.' Protogoro,wa· i jego

net prawd6potł6brue polecl <posłowi podjęcie

spra~e'psieqlenia

it{' cZy· i

Z

o

w

..

;~~"·si:;j~ .. aifii~'g~tfut;fO\veJ~oZstrzygnl~tązo .mu

1\\18 .•·.
:wstępi~;:~eą,~nią Ra«iy,' m~i~trow .:: ztUiy
~g~ó!~ę:ąJ?MW9z9ąnje- o~ .. o.r(Jk~Wa.nhwh

ustępstw

Berlinie"

..

.

. Berlin 9' lipca.~
",
Dziś ~b~~~ się posi~ęnie· :Rady
Ministrow P9(l pr~ewQdnjctwem kimelWtZu

.ónych

.:1.

~.Ia
IR!'

[ł'.ę naogół. te

SOWlETY'

BUDUJĄ STĄTKi

W·NIEM(2ECH.
G~a~g 9 łipeP. (aw)
L'w~ tutaj ~ :Be.r!ild, ~
~D,i:e

Z d!rUgi;e,j' stI'OOly nasl1.lVi'"a·· ~(r

SlZCrZenie? że zam:acll był WJ'lI'3IZłem.

chunku

j~k . ~.~:

WlYró.wna.m:ą·~·"

międJzy ~ sOw1eeld.emi

al

"ofieM'

mi .lGOOtmi, które., zamuca'ly .UlWięzi.· ~.
na Szkodę Zwi~ ·~jego,.a s.~· ~~
d:y oDesaXy się - zdaniem. ()gÓIU - drJt ~~i
. ~obectego, i.t cenrnra 9k'JtW~.~
sz.cza w spraJwil8 tej ~ wildi.~ '-iokta::
dnych SZCtZegółów . ' wr~ i 1~ CIlIiIIr d0(3:~~,

nzas b r a k . '

. '

&~CZQ:ińska.. •.•Ni.isko'\ otrzymała od pfi.·:
st. wieiehrt w8 tO'Wieckiego :umówienie ..0&
dDwę' ~.ice-~) kę1u towarowego,
ktt) , r
kurll\lOVł-!lib~ M ruee,' Obi.
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skupa polowego.\fy7ojsk Polskich Stanisława zrana audjencja u Pana Prezydenta RspI1tej
lWatsZ4wa 9 lipca.
o ·godz. 9 rano· pociągiem' spe~ "Galla w "katedru św.· Jana, zaś o godz. 14 na Zamku.
o godz. 15 odbyło się zebranie' w hoejałnym z Gdyni
przybyła do'~Na:rszawy' "min. 45 -.,; pochód z katedry na Plac Saski,
telach: ,$ ristol' , i "Europejski",gooz.. 1630
;'~cieczka Polsldł":7g0 ZwiąZku N a.rodo,vego
ulicą Senatorską, pl- Tea1ralny~, \Vierzbo:ó
·NiAmeryoe. Z blisko tysiąca osób, które o~ \vą,· gdzie nastąpiło złożenie wieńca na or~ - "Garden Party" wydane przez marszałka
Senatu, w gmachu Senatu i ogrodzie, godz.
,~ętem przyjechały do Gdyni, do ·\Varsza~
bie Nieznanego Źołnierzaoraz, u stóp
~
~y .dziś przyjechało tyłku 400 osób f gdyż re
mnfka Adama Mickiewicza, godz. 12:::ta i pół 20 - przedstawienie w Teat:-ze Narodowym.
·~rozjechała się do rodzin.
li
Pi~a uroczystooćprzyjęcia polskiej
'.:wYcliecZkiz Amerykli \v Gdyni została nie~
. .rety za1dóoopa szeregiem. drobnych .nie~
.~.ri>zumieil, ktÓle nie pr:&yczyu1ają się do umi
spocznie dzi,B'
mor2ą
~.lenia poby,tu w Polsce naszym braciom z
•

/ ' , /1"'., .' .

')' ,. --:biIlkl

nI t

l

ieher"

.
Fatalne

za

Ocea.n~

~ci.:ęczki

na

Wiraźenre wśrOd
wstępie

'odrazu

uczestnik'ów
wywarła

~

'sii.::·hl.epunktualność. Obiad

dla uczestn1:
ków *ycieczkibyl naznaczony na .godz. 1~
~';i~'lW restauracji "Casino" w Gdyni. Wy::
\u.'Jb,~khwicfOO. zebrali się w restauraCPt ale
.~ obiad '~usieli c~kać blisko-.• 2 godziny"
Zgłodniali pozamawiali
sobie jedze;:
i ·futa.jokazalo się, że
rachunki są tak
słone, że n:2wet przyzwyczajeni do 'Wy~
kiehteni\Jnerykanie . byli hardZ'o..~ zdumi~
ni drożyzną w Polsce. 7?roiu
uczestnikom
:wycieczki służba restauracyjna nie wydala re
~zty ze 100 i 50 zlotowych banknotóW'4
Je:::
pen z kelnerow' dopiero po godzinnem po~
'.szuId'WWliu odnala.zł się z resztą ze 100 Żl~
; tych. Należy wyrazić zdziwienie, żekomk
tet przyjęcia dopuścił do tiIdch faktów.
Niemile uderza.ło również dziś. rano
na dworcu kolejowyrn w W rurszawie nieprzy
l. ....

.

me

P.ruryz 9-7.
.VV aIL.'TU <J,t"Lwzejszym w ....;d.le.{l. na stoczni
",Chan:tier navals . tranoais" . odbędizie się uroczy~
;5toŚć Spusz0zem-?- na \\'iOOę kadłuba nO'wego kontrtorpedowca polskiego '!t\Vkhel"'...

metrOwe i aparaty too-peoowe:

Konm.o:tpe.dowiec ten, pojemności okOlu
1,500 tlOtU, Uzbrojony b~zie iN 4 armaty 13il miH-

s2..eI· kier<nvnict wa
dO.r·Swil'ski.

RZym 9 lipcaMinister ',tlnansów" hr. Volpi i mini~
·$Lex oświaty }'cdele?JożyH wczoraj
prośbę
o dymisję. Mussolini dymisję przyjął.
Na śtanoWlsko ministra. finansów po:.:
\volano dotychcza.sowego ministra gospodar
ki 'społecznej,' Belluzzo, na stanowisko mini~
filtra oświaty, senatora $o!1conę, ~'Tninister:;

.Kierownikiem wycieczki jest p. Ljtne.
Z wybitn~h osobistości biorą w niej u;:
l'dział m. in.: sędzia Michał BIeński, ks. Fra.n
ciszek Bolek profeśor kokgjtl1l1 w Can1brid
, 'ge Sptinus. p. Kazimierz Baldyga, redaktor
.~ ~akordu Codziennego" w· Detroi i in·
Po przywitaniurul dworcu głównym
: :PrZeZ·· komitet p:rzy.wcia wycieczki, uczestn~'
··oy odjechali autami do wyznaczonych kw~
~er. O godz. 10 i pól zrana odbyła, się uro
czysta M.szan Św. celebrowana przez ks. hi::

W aldemar:.aB obce

koman. 'f

r

,

s

S

o.

,

-objął. deputowany ~~
Równocześnie nastąpiły pr:tesun~

na ątan()vdsikach pódsek~etarzy .sta.nu,,_:.
Ustąpierri~ hr." Vo1pi '~e ..
narazie .znane.· Fałd -ten . Jest,.·o tyle 'n~
dżiewany, iż ,faszyśoi $fa\Vilf,dotyćhcza$owo
go mhtistra .skarbu.-ial>o Clid.otw6reę - .finaasowe~o·_ .

",': Po'vlody
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S~., 9;.J:r~tacie

(lZO Ostiy .ton.
_. " Projekf'Waldemarasą wproWttd~·:
wiadólno, t. z. "strefę sporn~ ',' między"
ską .a LitVlą.

.' :.~ Dziś o godi· 11 przed południem.'
~ęd~ie.się· posiedzenie polskot:Iitewskiel.,
kon11sji pocztowo-.telegraficznej~
,

~ ..
,~

............"""',.", ......

.·0

;

·stw-o· gospodarki

wprowadzić między Folską a Litwą·
sporną'"
......
.

Kowno 9 lipca'
1aczelnik Hołówko wyj edzie dziś w re::
CZorem Z Kowna. Po drodze zatrzyma się
kilka godzin w Rydze,skąd już bezpośred,::
nio uda się do V\:'arszawy.
Przyjazd do \Vitrszawy nastąpi w śro:::
dę. Wielkie zaniepokojenie wśród tutejszych
kół politycznych wywołała pogłoska, że nota
polska - odpowied~ na projept \Valdemara~

VI

..-........,.--_._-----

!.Dflirynarki< ; \l:ojeIlI1eJ,

e~Dłe Iroie ty Die~n IID~gO ·pre 'jer

,

,........,--

Jest to jeden i najnQwsz.Y.ch typów ",-śrM
torpedo'\vcÓ ..v obecnie }stnieją.cych:
Na lll"'OOz:rsto.Ś6'jutr-~js~ą wyjechał do Caen

.

. . . .ma~
. . . . . .ma. .~~_CRIMmm~m~~~_.~~....m. .
\,,-

ZA.GRZEBIU.
Zagrzeb 9 lipca (a.te)
;: .' . Stefan Radicz
.. i dwaj ranni w czasie
:wydarzeń. w Skupczynie pos1:owie Perner i
. Grandk przyb~lli. do' Zagrzebia witani entu
zjastycznie 'przez licznie
z~romadzoną pu~
blic.znooc..

wyao

Szybkość jego

Wf!z1ÓW•

Zmiany na stana:wiskach sekreiany' etaK.

"

RADICZ

si oh.-l.lo 33

inisłlp

.. '

go~wanie przyjęcia-

na falacb

~powodowaDV zristał wadliwą budową
\Varszawa 9-7.
\VewMlj w gooa;iooch wiec,zornyeh we wsi
Fal;cnty, . pod Wail·,s;l..aW~ wybu.chlgroi;ny pożar.
Ogień
pOW6-tal w :&6,ł,mu.O\\lUltach
Juljana :Mese,
'l. naetępn.i(! ~iIt·~,u.)\ł
si't nu zagrodę . Jt8[Ui Ła
(tt.",,-ak~.,"$O. f:"'O ;,Cl'itu Ii1.in~h (-1.1i:(' za,gl?-Ody sta!l~y
w 1l1tJ~~"n:<,,(!). ~~ s-tr::twHy je d01~.c:l.ę
ł.Uie. W~ ~;!J,.;ł ~
na c,...;m fAłOM Oblu-

komina ..

nazabudQv.;::tuil8 Jana '~rłOO~
go. Yl;'szystkif' 4d'Y gos:porJ!l-rst\vu padły
płomieni IDtInO enctgk:i.llego ra'!Unku strat
\<\·ej ·i \Varszawy ist..'Nlty ochotniczej z
dLiflSkiego oraz

Z

:"traty

pro\~0l"Y.eznycll

wyDO$iZą

2O\h.OOO -U•.

iż ogiellpO'lt'\"stał VI' ~u

duni a. komina.

obSCZle1l.
Do.ćhQ(»z.e:oJe

Mese v.skutek

Wf~ lłj~.

!!!lI'. ~ ..

W~\lfl\.~awt'J..
124,04

aQl~n,4ją ~a,2Q

'.' '.,

NOWY lQr~ B,{)O
~f>.'~ ~W
~l$a *l!~

. - , .',

.

.

Tęq{le~J~ 4l~G.ęwj~ '~Rięis~a 'tł~'yj~f;llie1A
W~ed.nia).O»Ńt Więk$.;;t•. nylar ~t91;vltQWY Vi IJlłI'o-·
~ mWal~f~p' ~- 8!aa 7~ ~, Bl,lbę(' ~Qly w oprotacb.
~1.iwa;tnyęA ~ ~?~.

~4PmRyp.1łOQ:EnOWa

5% ~tN.'. 'pQż. Pl'~~~a. d-olar-owa

8~)OO;

~~ 1f9p.vYer~ri~~ ~,QO;'?% 'p<Xt. : Q.~ltwQwa 86~ (~ł.

761,~~~); 1Q% :ix?ż.~lęjow~ lM,OO (~.178ł~8)(~%
pl.}~:. kęl,ej(n';~ :·lj;~nwe~s~jna· 6.1,-,,'; 8'% 12 13:mloń
gospc)(i; kr~H);w.. 94,00 (zł 161~68); 8% .L2; Banku
ro~nęg~9.i,OO(zł .1ę1,6B); t%:Ę..Z ztem~e aolaf·
83,0,0' (zł 738,75); 4~ % LZ~~e 52,75-5~85;
D% LZ 'm. Warszawy 57100; 8% LZ'~ Warszawy
7"%; '10% ''fo,W, kred., m:Słed}ec . 77 %~ - ,.
, "

/b}~

."

. AKCJE;

135,00; Bank' bandlowy
m,OO; Bankni,ałopolski28% ; Bank POlski 178~;
Bank Zw. spÓl.
8~~; &pdess . 1(30,00; .Sila j
Światło 153.00; Goąl~w~ce 64,00; Wysoka 188,00; Wę
. giel 105.00; "N{)bel~'33)QO; CegJelski 42%; Parowozy
l-sza eDl. 41 J POl; ,: Stara.Qb.owiee 56i pqł; Z8IWierUe 26r4; Bo:rk.oW~ki~; Kl\l~~ 7,00.
Dla akcji' tenąeueja niejedtn:ou,ta..
Bank d'Y'BKJOnoowy

zar:

,

Mat./o.....,...oQAi-.............-J'
...Jii.II
....
;iOoioOi.łlitvMooi.......IIIIIiiiiiio_1IIIIIIiaio..
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kilkaset

4 ·okręty

dzo~nej{.

N,iębieskiego P~ństwa s-kładają ło

dyktatora.

'zmarłego
LondYD 9 llpcą.
Z Szangh~ju donoszą o gwałtownej
t~t\biQ PQwietr~ejt która nawiedziła miasto

na. -~a.e·Wmek
\

dźonek chiń~kich..

Liczby 'ofiar w ludziach,"

narażie.

zdołano ustalić. Tysiące' Chińczyków zoromadził~ ~
w świątyniach, aby zanieść modły i złożyć

i~Qlicę.

Spustoszenia są . bardzo wielkie,
\lUce ~~waIQue są w 'wielu miejscach gruza;:
mt .but:zonych' domów. Burza rozbiła i zato
piła cztery wielkie okręty,
stojące w por;:
'cje oraz'zb.urzyia dwa' wielkie
magazyny
portowe.Pozatem zatonęło kilkaset bąrek i

bogom ofiary, gdyż zdaniem ich rozp,ęta~
się żywiołów jest zemstą zmarłego m:arszal~
ka Tsang:::Ts~Lina za zamaGh . dokOIlan~ Da

..--..------......--...................... ................
niego.

.

~'~

a

ur~

_Iyłego

s'

·rowca

Poszn klWal1iaza Amundsenem
Oslo 9 lipca (ate)
" rołożenie rOzoltków "Italji" pogarsza
się z dniem każdym. W skutek warunków' at
mosferycznych i gęstej mgły wydaje się rze
czą niem'Ożliwą, aby szwedzcy lotnicy mogli
dokonać nowego lądowania w okolicach obo
zu "Italji". Jedyną nad,zieją' ratunku jest
prz.edostanie ~ się na miejsce kataśtrofy lama

trwa;ą~

cza .ł6dów ,,KrassWia", ,który jednakże.po..
suwa się bardzo powoli, przedzierając
me;
.wśród zwałów lodu. Krassin .dotarł teraz do
wielkiej kry lodowej dług. okOło kilometra,
a grubo 2.::ch mtr. która jest dogodna' do lą~
dowania· Lotnik rosyjski Babus2:kin' żamie
rza Wysfartować i rozpocząc pośzukiwani&
Amundsena..
.
-
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Lnamienn~a opinja profeeortlw'
ifniemozliwi I{'asie Ch011'ch wytruwanie paejentó·w- .
przeetar załemi lekarstwąmi..
<..

<", •

I

Chcąc~~być proszki.' naszego
wyrobu należy przyk.upnie-ta

Jak się w ostatniej oblwili dowiaduJ~

I

I.... ..

kowychwyiainie·akcęntować
·. .1·.
iż_dae tylko ORYGINALNYCH

my w.Departamencie Zdrowia Ministerstwa
Spraw V\Tewnę~~z~ych odbrl.a się ~ziś ko~

· ferencja w .której wzięli' udział profesora:::
wie Well i Kossowski, przedstawiciele Kaśy
nyc::hop l at trzyd:z;ieRtu
Chorych' i farmaceutów-Obaj profesoro\yie
.
wydali zgodną opinj ę, że leki ni mogą być
wyrabiane na zapas, bowiem. po pierwsze:
rlału'icie włosy.
łatwo się psuj ą, przyczem. należy brać pod
Nawetzupełnie łysi mogą 'odzyska6: . :pfęknf
włosy, utywająe balsamuf:lQ' POr<l8t, wlQSÓw, który
uwagę czas spożycia lekarstwa, ,dalej trudno
proszk ó wz ,.K ogutkiem -zna-

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

lapobiega wypalaniu,

niszczy

łupie!;.

usuwa

's.'Wę

d~. nie. głowy i P,OOudza. do tyeja· obumarłe cebuI1d
wlQ8óW

poleca SJcIDd

jest przestrzegac ściśle' wyl~wania '_Pasu1e
karstw stojących po kilka godzin, a wreśz
cie wszystkie recepty. nie mooą by:ć idenqSl,

czne .. W związku z tą opinją W Ś!rodę' wy-i
słane zostanie z depar1:arnenruzdrowia do.'

inspektora fa.rmaceutY,cznego '. pismo, .któro
ostatecznie ureguluje .>~prawę
zatargu";
konflikcie farmaceutów
~ch~ Ka5!l ,Che.
rych. ~bip)

i

Ui la

AptecaftlV i Perfumerja

H. H E R M A L! H, PJotrko~JJ{a 1ł

Przy ul.
~trzyżewskich

Cegielnianej
miał

Nr. ~ w

rodlzdme

miejsce wstr.ząSają!Cy wy:paprzez, matkę na 4 miesięcz-

. del\ p;lQrdu dokonany

8trEyi.ewska~

48-]etnia Ryfka

od chwili uro"

d:Liec~a (5-egoz,.1tolei) d.ostawa-

la atakć\1 obłędu, nikt- jednak nie
alł'y

przypuszczał,

bym sznur-ze zwłoki
odci.ęta była

Na,

n~

małej' Bajllt,

Gdy \vcz'oraj O o-ej wieczór slostra Strzy-

t.ewskięgOj wł~ddela sklepu

żela.zneg~, 18-~cWa

pr~szl~

de mjeSlzkania tra-

której, główka.

~kóry.

m~ejsce zbrodni przybył ttUllll wspPł~

zr.awców, Qra2 żą.dUY1Ch ~eD.$acji - ~cdniów~ :

Kierownik VII

kOmtLsarj~tu,:'podkorcisars

ze współud!zialem kierownika Ibrygt\u'Y śl~jt

Pr,zewieZ!iona do aresztu Ryfka Sta'zy~

!est

więdzłała jej R.yfka ze śmiechem że Echowala j-:

prz.e,z, nią

(p)

w

Cbaja

8)1

pil'ł;\ntf\. Klimk~.

wyparłą się tego, że

zmieaU.ianiem. Gg,y

~

tak silnie, ~ :iWt'il&ala jed~•

tą. f1zieck ą pje ząstąlą. Gdy zapytała o nie odpo-

kQ:r;n6~\'; sąs;adującej

klamce, n.9:

Grzywak, przepraw_l natychmd.astowe81edztwo

k1er.o\wane ulą popędy zbl~od:n.icze.

CtJ..aja. ·Strzy tawsli:.[I,

\\leszłu, ~a.uwątyłą. wiszące na

nR skrawku

nęm d:złecku,

ózenia ostatniego

tam

niemowlęcią

ma.~ zamor,d6Wąnega

.............- etOo ------
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1\

leCInna aha a na mor u.
.dańs
.Gdailtii'poezyna. coraz biitniel po(Inosić

,~! ~'gdyhy' ~hcil1l zad~ll}.(~l1StrO~~f ż~

:przy, ,1ewlOOwQ:-UIDlarkovrancJ vnększosc;J. seJ~

~,:gd.ańsk...iego sita i :władza spoczywa w
~ębWh ~w starego, casarskiego Ie~

'iimU- .

,

a

,jaśnić światu,·

z obawy przed

ośmiesrenieJll

Równolegle ~ ze s2CZuciem politycznem, które
'deklaracji wojennej' mistrza zakollu mł~'
~k:rzyżackiegQ ,MaJtta:una, ujawniło najgor~
$Ze in8tynkty krwiożeTcze militaryzmu prus
~Q i' niemieckiej zaborczości,
wszczęto
... pałtoWlU\ . akcję na polu gospodarczem. Pis~

"w

,~ gdańskie

instytucje gospo~
~darQZe Rzeszy zapowied!t;ialy wojnę .Gdyni i
~eh~ ił. przeprowadzić w formie fin ansoyvej
"pOmocy dla ,Gdańska i $VSpodarczeJ wspól~
;~y'z życiem ha.ndlowem wolnego miasta.
.
Niemcy obawiają'się konkurencji gdyń
.sldej, poczynają 'rozumieć, że wielka Gd~
;jest skaże na wylączrut zależność Gdańsk od
:Polski. Chcą więc zawczasu zapobiec temu
. ~nieuchronnemu jilZ .zresZtą, r.ozmachowi .Gdy
ni., WZInoenienierll Gdaiiska.
Biorą się do rzeczy systematYczme i po
,~aZnie. B~zury, a.rt)-kuly~ referaty w Iz~
:baclI l1andlowych, fachowe rady i konferencje
"twarzaj-ą. w całej Rzeszy wielką siec, która
rri.~: za.garn~c rozwóJ .Gdyni pOd wpływy gdań
~~

i

.nie:~iieckie~

':'

.

W parze z tetnd zabiegami' nie

idą

me::

~y,bold polskie. ;I'rudno jest zaprzeczyć~
~ . zaSługi' ministra K wia;tkowskiegó około
roZbudowy. portu gdańskiego' są wielkie,' tem
~ększe, . że

duż~'1n

trudem i mozołem wY!
wdczone w najhlitszem otoczeniu m:inistra.
Nlobee akcji, nienUeckieJwysiłki te będą m~
_wy l'PŚÓ coraz baxdziej w tężyznę wew~

nętrzną i umiejętność zewnętrznego wykor~y'
~a. ~\VYllikóW'. 'Przedewszystkiem w swsun
');;udo ,Gdańska pięść polśka musi być silna

i wy.raZnie ,zarysowana. Niech nie łudzą się
e4 którzy lekceważą sobie wolne miasto.
't'
-:w. ubiegłą niedzielę odbyło się w Gdy;::
tpiOSWięcenie trzech nowych statków pa~
~ 2egIUIgi Polskiej. Wykorzystano
, .~okołicznosć dla urządzenia zabawy dla
,~ pp. :ministrów- .MJtt" :Piłsudski z dziOOt
:mi, min.. ,K'WiAtk:owski, p...Miedziń.Slti z ~

..,:m

~. ~ jest, że pp. rnmistroVł-le

].
Czas wreszcie! :żeby w Polsce luibi,

nie nadają się do umacnIania poczuciasUy
polskiej wśród .ludności.
[Trudno istotnie ludziom, chcącym pol;::
skie morze, traktować na serjo, pogodzić się
z mało powaźnemi objawami traktowania za

nauczyli się na zagadnienie morza patra4
jak ono na to zasługuj e.
sko:(lczyó wys:
sylać nad morze dzieci i kazać im działać VI
sprawach politycznych. Może to być roD.l~
tyczne, ale morze, a jut specjalnie PQlskit\
nie roman tyzmem zdobędziemy i utrzymamJ?;.

jak

00,

I

ern -teren ~Ia D~ie~lania e igraołó

ltYlkQ

.*

•

MONTANJE -"PRZYSZEA
Nader ciekawe l·eferaty, o możliwoś~
ciach osadzenianaszyc.h vrychodŹcÓYfW Pent
wygłosili

w ub. tygodniu pp. Dr- Roehr i ge:

olog Dr. Otto

YNyszyńs!.td

na zaproszenie Ra

dy; Stowarzyszenia Technjków w \Varsza\\1.e.
Ostatni z mówcÓ"w bawił przez dłvuższy
czas za Atlantykiem i na miejscu zbadał prze
strzenie przeznapzone dla przyszłego wy-::ch..od2twa polskiego. Rozciągają się one w
prowinpji, MQutanji \Vschodniej, nadającej
się· do celów ~'tk01oJ1izacyjnych _ze względu
na zupełnie możliwy klimat i' komunfkacyjr..c
połączenie. ,Tereny nad rzekąUcayali obfitu
ją w bogactwa rolne, leśne, i mineralne.
Osadnik nasz będzie mógł przy pew;:::
nym wysiłku zbierać przebogate plony bawel
ny, kakao, kawy, cuJcru, owoc6w iplodów
leśnych, jak kauczuk, olej palmowy; kość slo
mową roślinną, jedwab roślinny, barwiki etcJuż przed miesiącami wiadomem b~lo,
t

ńD~B

,organ nWyzwoletiia", "Chłopski Sztan:.
dar(' przynosi następującą wiadomość:
"W Spale w' obecności Dostojnej Oso
by Prezydenta Rzeczypospolite.j I'}olskiej 00było się święto przysposobienia woJskowego
na ppwiat rawski. Bardzo pięknieJ
Jako jeden z puni.tów zabawy tej bylo
wdrapywauie się po śliskim słupie na wierz
chołek jego. Nie nazbyt to mądre, ale i to
nlniejsza..•. Kto wdrapał się na ten slup, ten'
na wierzchol'ku jego miał w nagrodę: srebrny
zegm-ek, metr kiełbasy L· butelkę, wódki.·
Dlaczego i butelk~ wódki? Czy żeby

te

}uj 'jest ~ niepowaine. J&kież mos '

;rło Zltibić d

~ ~j

.1..'1e,j'~ łata cIugie do
~

~

Z

paU-zenia na inne pG-

~ '~

na pnisk.

Syn

dykatowi Kolonizacyjnemu i p. Kazimierz~
wi Warcharowskiemu koncesje - pierwszes
mu '\v potężnej iIośc.i jednego miljona hekta
rów. Tereny zbadała· Komisja Ministerstwa
Pracy l Opiel; Społecznej i niebawenl zacz*
nie się na nich praca dla przyjęcia nowych
pjonierów ·kuliury. Syndykat wysłal już na
swojq koncesję intynierów, geometrów, me::
chanikó'\v i polskich robotników z Brazylji
Dzięki jego inicjaty-wie zdobyto
Tum.
bez, n.ad Oceanem Spokojnym bardzopowaz
ne koncesje naftowe,' rokujące zllnkOmit~
produkcję. Otwierają· się więc wielkie możu$
wości dla polskich. przemysłowców;' naftOl
wych, zagrożonych w kraju ciężkiem prze-

w

sileniem, z powodu' postępującej coraz ba:r.t
dziej koncentracj.i i w jej następnie grożące
go zastanowienia ruchu w mniej opłacaj~
cych s~ę w kop.alniach i rafinerjach.

publicznie, by na popisie wobec Gł'Owy Pan.
stwa, przed calYlll światem zadokulllentowaC,
źe. dla ludu polskiego 'naj\viększq llagrydą i
największYIrl sITiakołykiem jest... kiełbasa. i
~goFzałka? Niech się ta chatasłra ucieszyniech się należycie pożywi i niooh &tę ta. &14
uciechę urznie, co się zo,Yiel"
.
Jeśliby wiadomość radykalnego pisma
ludowego była prawdziwą, to
organiza.tor
święta przysposobienia wQj~owego' w Spale

powinienby za tę butelkę wódld na SZCzY(I1fł
słupa, jako demot~tQr młodzię~y, ~4
zasłużoną karę..·•

Q.

~,

[I ftrn~a
PRZYBYŁA

OL.~~j r,ano pnzybyła do Gdyni w~ieozka
ZVllią.zku

narMowego polskiego w A.meryCB,

na. :. 8SO osOO'. ,WyCi~ pod

~łożo

kdermvnilctwem

dy

~ ~j s~z,wiązkorwej'·p. Stęc~yńskie

tfO 'i ~~oEłeński'flgo przebyła

Ó
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NA WYWOZA.SY DO POLSKI.

CirO<gę Z

Nowe
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·t'frnzenre ~ . go .lodDu na SItlatku uPolonja".
W Gdsyni potW'iI..ali ,wrcie.ez,kę przedstawiolele
QIaęty clzJ.eci~

•.•
:1_'.
~.YJIU ~l~""'teJ!'
~~

pr.w;ywy~

nadało Polsk:o~,Amel'ykanskiemu

6i!Ii

Ult

Wdeci mar· Piłsuds~
matki polskich okrętów

Peru

i ie ala -- uaj[! nieill2· nagroBJ.

:poez.ynkiem.
~'lllftł'e małe

że

CZYPOSPOLITEJ.

:~., ~ i ~ zasłużonym' VIf'1d

Jah>, .~

KOLONJĄ POLSKI..

C~ OBDAROWYWANO ZĄWODNIKÓW W OBECNOŚCI PREZYDENT~RZE.

... ~~ się,- ~~ 00 Gdyni. Jest to icli

.~

m

ale takie .uroczystości

rączętami. CQ

~
, 'OstJ:ttnio ceiy szereg wielkich zjazdóW gadnieuia..
'~eStować usńowal ,.światu, . że Gdaiisk
" ~jest"niemiecki~ że do Niemiec wróci, że z'
l'~~jęmcamj jest związany wszystkiemi nić~
,ł;wego istnienia. Brakowalow tej bufonadzie
pąwiedzenia, że Polska jest szkodliwą
;'°raną·w życiu gospodarczem wolnego mw
Tego jednak już ani burmistrz p. Sahm,
.ani aranZerowie zjazdów nie odważyli się wy

ażne uroczystości

iepo
ls

i

wł3ldll~ oraz ~łmnei przYjęcia. P(,l~vią(ltewtł ~
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300 rekrutów i marynarzy
Na: wodach chilijskich oceanu Spokoj:::
mia katastrofa okrętowa, której ofiarą padło
p~złO 300 osób.. Tylko :4 osoby zdolały': się
.iiratowoo.
Przebieg tej straszliwej katastrofy, we
~. opowiadania ocalonych, był następuj.ący:
Okręt wojenny republiki Chile "Anga~
~"~ ~Mjdujący ·się w drodze z Magellanes
do {raloulumo wiózł na pokładzie .transport
150 rekrutów.. Niemal drugie tyle .wynosiła
~łdga. okrętu. Na pokładzie znajdowała się
nadto pewna. liczba osób cywilnych, w tern
kobiety; i dziecie. Katastrofa nastąpiła w po
blituPunła Chjmpel w prowincji. Arauco
podczas .niezwykle sifuej hurzy.
.
O. samej północy pasa$e["owie uslysze:::
J jaki8 ~otężny huk. To gwałtowny atak bu
łZY!. cisnął Okręt z olbrzymią silą na rafę pod

f:ię uratować. Możlhve, że zdołają

słany na ratunek, nie mógł oprzeć się na,wał

mać się

nicy ·i wrócił się do portu CoroneH.
Nawet największe okręty, znaj duj !\CO
się w pobliżu, nie odważyły się wypłyn.ą6
na pełne Uloru z powodu szalejącego orka.
nu. Akcję ratunkow~ ograniczono wobec te
go tylko do patrolowania wybrzeży w poizu
kiwaniu za rozbitkami, których może lesl'Q%e
fala doniosie do brzegu.
Vi pogotowiu trzymane sa. okręty, gQat
towe do wyruszenia na miejsce katastrofy,
gdy tylko morze się uspokot

wodną;. Równocześnie kadłub okrętu zaczął
VI rozmaityoh niiejscaCb. pękać. Przez otw~
ry wdzieraI.a się gwałtownie woda i okręt
~ tonąć.

Grozę połd~nia zwięk:szył brik Swiad
tlt4 które zgasło przy pierwszym gwałtow:II
pyro; ·~sie. W ciemnościach rozgrywały
·si~ w~ę$ające sceny na pokładzie- Kobiety
i dzieci krzyczą.ły ·rozpaczliwie i - utrudniały
~cjęra.tunkową.

" Z "powodu uszkodzenia ra:qj:Osfueji przez
.bttrzę, nie· moiM byłQ nadawać sygnałów ~ .
~cli o pomoc. Uruchomiono stację po
~~przez którą zdołano wysłać tylko

W.

8Z8łejący,.'Zywioł.

: . ~itaD oKr'ętu wysłrzalem z rew.()l~:$
_ ~ł sobie życie w PBta.tniej chwili,
"~ ~ 'jUż się zanurzał-Czterej ur~
dzaw~.ił\·" Swe Sycie tylko tem~ że ~
czepiłi silę :rozbitego ~,ktory silna ·fsk

oni utrzy:;:
drzewa z rozbitego okrę

Fale przypędziły do brzegów już oko:;:
lo 100 trupów.
Silna bu;rza uniemożliwia
wszelką akcję ratunkową. Jedyny sygnał "An
gamosa« usłyszały dwa okręty "Apollo" i
"Barupuca", nie mogły jednak' dQtrzeć do
miejsca katastrofy i za\vrócHy z drogi, ogra
4łniczając ·się tylko do POdania dąlej sygnal6w
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Bez. ,,'wględ'u na to, jaka okaże się pr.a.wllla
00 dO ZllIiknięci~ ,,króla wspólczesny.ch spekulantów".

aetro<planu nad La Manche warto
fakty" Jakie ujawrniape s.ą na
<1laJ. prze.z z.wO'lennilrow hi,pOit.e:z.y o tI-agedji Sll(}\V.o
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pył
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.we

PciłPrzekonać~ że to nie· ziółka,
~;~! ale. ~ prawdziwa herbata...
~

S'rlU.SZNy.WYPADEK..

:~-ewien znany autprpisał do swego
·.p1:'Zyjalciela: "Znaleś przecież silnego, zdro~
~Jiktora X. Wyobraź sobie. Wczoraj w
.Połud pie· byliśmy :razem na obiedzie w resta.·
~jił; bylzupełnie zdrów, wesół, jadł i dow
cipko~· Yi dwie godziny później - ożenił
•.
~ J
\

w SĄDZIE.
11m piąty raz widzę cię tu lofrzew sądzie!
.~Złodziej: Cóż

tak nadzwycz-ajnego, pan
~a siódmy; rok siedzi tutaj, a ja aic się
uio.~~

sIw to red'akcji jest znane. 'V~ iJrŚ.wiad~ń
tyeb. Loowenstein byl 1~yki~ i w czasie pM~
stępów tej choroP,y wy~wel 1iiIwnif;t\Yaj~~ł pra

ot'''łlłr~ie

wemotna

-

~Wnętl'iU1}'1Cl1 dr2ł)\'jaerQP1~'q!

pra-.

P.rzedewsz:ystkie.m więc prz,Yp!Dlmniano, że oj
ciec belgijskiiego boga.cZ8. zmarł W G.OOl:U obł~a
nych, lioz~ 53 lata.. W t;y-m s.amym "lkiek:q ~ajdo-.
ł &ię obecnie Ałfired Loewenste&n. Matnio Alfred
l..{)~~ma:teJin <>panO!WWly .był naj'wyraźniej pa.talogi

wszystkich towarzyszów l.otu~Mt(1iJla PYla
niepolmł.anieu~ci\Y'"a i ~e nie m~a· SQ.bjewryohrą.

craną ,,~ją lłienawi8ci".Wysy1Jaf

z.ić,ja,ki

~te tełeglrlMny

śmier.ci

beziustanll1ie
z przekleńshvami, UJtrzymy\v,~me

mi w sty1u Wl2IDrOWa.nym częŚciowy na ~ te.
BitalmcIliCie, ~ow.a Z$
na ta.lm~
uiety1ko
diÓ swych r.z.ooz.Yf\·v~tylC'hl leca; także. d'O n:a.jzUlpelniej
urojQlllyeh Wlr9gów. Jed!n~n.te w tyrm samym
ClZaS.ie, jego tryiJ ż.~ po1Jeg.aJ: I)a "ocl!tIwyezyjaniu
~ od snu".
J..,of;we~n PdpęOizął potrzebę snu
nieslyehatni<e skioropll{k<Wt1anym systemem masaŻÓw
~ ką!pjeli śsMetJ~oh, kt6.ry s.aan obmyśLił.
Wr.eszoie ~e należy refw~laiCję, j;aika
we ~ d\z.i-e~ "parts Mi..
dli". Są to ~a osaby podol:mo bardlW
bliSkliej ibeJsijsktre\mu ikre2iUSOlWi, ~j nazwiska
~ nie ~lE!IJlia, ~.ewnJia jedin&k, ~ .na.ziwi
~ się

Z ~ wsr;ysw.iq4 llip~ naj~
\vd.opodOhIlB stAje s1~ ~y;pus.ĘC~nią o
Srozegółowe dOC'llP~1ł;I.

interes ·mógłby

uatallly,

ie

~

~~

mieć -ktokQlwlię"k ~ ąioo

w.

bankiera. Wszyscy oni ~ j!lld: po specjalnyoo przepro.szeni&lh,. ,,"'yp~ni x.astali na
wolność i 'zna:jd'i~ją
się v.(. AJl;I51ji.

Prosa angielska uwałJa. TÓwniet

~

WykJ.u.i

J

.'CtWiD.ą bi~ !co 00 speku1&eyjnąg;o
~w&łu'\ j
to m~y 00 do sekre~~go 'wlll8,ldiOiw'RClla ~. ~
dze i ukrjlwania się. Eo4ietrmtki suWi~łł". ~ pilot
ostaitniej po<:LrM.y. L\Je\yensteina kiap.irtan ~ł jest
of1"Cerem angielskim i C'Złowiekiem D ~ bez

ska!ZY, a, w zez':naAiach swyc~ ~'ltony~h pod p~
sięgą w DWlki~'!(:e,

9ftwie:r4zil on z całą ~~

czI1OŚcilą,ż~

Od chwili wYiI'UsZ{'!nia ~ LQęIw~.
nem z. Qr,oĘoon ae,roplap. J),i~ą nie l~t

hr
PABK1 !t&iBOOOWE I BEZBB'W4n

~OS'f4i1.4

() ~WłalDie pie.rwotn.ego 003i1'~,"

stkfuem

~ _iPiękniej&~

.

o DZIEDZ1CZNEM OlłGL\ŻENlU DENATA:

dawanej ps,r~ fOlZStrojem.

~

~

stai B,

L

wie l'U1dlu~ą siłę tj~yQZną, T~m właśpie
dług informatoD{l ~~-Mldd" tłum~~yć

. . . ., . . . . . . . . . .I11III• •;1• • • • • • •

"~

i1

\ViYU10tować ciekalWe

.~ł~do brzegu.
"rf\ri~ oni, 23e ~ OOzwątpienia
~~ tJZe z ~ ~·ni'ew!ielu mogto-.

:8u,.....

wy~

ET

>

\Wdęnsygm:ał S.O. S.Z~m SpUSZCZOl1Q· b
,azie ra~we, olbrzymje fale pokryły cały;
P,oklad.
ciągu niespełna pOl godziny "Att
~'f ~ d06ZC~e zdruzgat1my przez

utonęło.

na kłodach
tu i szczęśliwie przetrwają burzę.

~ :wydarzyła się przedwcz. nocy,* olbrz~~

-..
I

19;.:8 f'Gku.

2ił~ ~ej

~ ~jciekaW8iZYOO Z!ab~

i ofł!dlZielny:m

~ ~ ~ilB

c:uje

tW{}<TÓW

w

je-

~ ~ tJego jest p!O!Wolanie' ® ty;cia orga.
llli!mteji sPoleClZ!nej, zakrojonej na ~oką, slqrula która.
ma objąć cale tetEyto!r.j!um Btzoozroos,VOltiItej.

dnym

Zad-ame

JeSt .w Lliga OC'hrotny Pr~y.
jej
jS. J."OOległe. Polska, j.akIoI krama przej$ci.owa mi~
dlAY:

~m

a Z9.lClhOO:em EurOlpy,

l~

na

1"«&-

~le "\V45d, sp~1Waj~ 00 Bałtyk:u i M'OJ.V;a Ozar

jako klraj, ·któr~ gramk!e poł)udnio
IUbrpat. piętrzą się miejseami do '\vtfsokGŚei ponad 2,OQO metrów, gdy północ"
ne zniżają. się ero po0iomu· :morza· BaltyekOOgo, po
siarlia wyjątkową r~~ć ka'ajobraz.6w. Te osobliwe właŚiCiw,ości })il.W)'I'IOIdy polskaej ~ być
w oQ.1p<.ł\Viedni i u:r.ciejętny apooó!b Za!ChOlWru1e i
przekazane pokolemoon następnym..
nago,

~e

we~ biegnące ~~

~mrzyć w

Taltrącb, Pienina.oh,

Świl}t()klfzy\s~h i ~yBdało~1Qej.

pnz.yrodlY znaj

społec<zeństwde.

.sTWORZONE ,W POLSCE.

Liczba. rezerwartów

~y

być

Jm.Sqm;ie:

\~'iękslrta, Weszłyby d:o

niej typowe krajobraey
SltepO!Wy, je!Zl.orowy: bagiepny

ski, jak: mQrenowy,
w..J.ele i:nnyoo. Do rez.erwatUJ;w
~

~ t~ż być zauOflG\J:l{!

god.ne ooh:rony VW<l!r.y ~rody

j~ słynne groty ltrf~ł~--e tv Wi~l~et JaskmiCJ;;
wapienne w OjCOi'wme, g!ipso.w-e w Skoiroci.cacq t )~~2
Dzięki zromunieniu łij'cll ~1 ~ p.
nistra Kw!atko<wskiego, wstał ustal4.my jUż

ni~ . Ligi f~rw6ł; ~h arot kr)~łQWfdl
Wielie2ce. BędJq. ooe oś\viet1(me ~y ~r
ktry;cznośei i ~pieczcme od wil~ p~ l1Jł_~IJi~~

wienie hec~ek .z cblol'ki~m W~lłi~7~ .~
gaj~ wilgOć z powietrza,;-~ kry~l

00

c:z€nia

stwonzyć, ,na. "\WZÓr inStanów Zjednoczonyeh
łrparki llail.'oW.:,.we" i ,.rezenvatyH maj~e
manowić
po wif1C.zne oz.asy nietykalną \'.: •• 'ność .całego apel-

Wś:ród innych najbliwyoh zamiel"!ł.łń
Oehrol1y Pnylł'Ody ~jduja a~ zatm1ar zehrn;l· ~ .~
po.....iednidl tun,du~ na wykup w Tatl"1teh
braci Uz~h) część NgU,il~j~'Oil· 7..~
liny Pańsrozyey, Ol"alZ na 'WYkup ~ stepu.
wołyńgkie.go. W akcjj m;. 1\'inao ~ ~

1~f1wa. Pa;rkina.r~-e na:~2<HDb:v p~waz.y:...

społeoz.eństwe~

Witym ceilu

nych

należy

państ\v,. Z\vłaBzcza

Nr. lab.
ą

lię~l

'trclf-

arodJuni. rSJtet lor

POV\.btąnie w;ys~łkiem
~
Chora na płuca młowet ma najsmut~
niejszą pr~ed sobą przyszłosć. Nieraz Sl~ też
zdarza, żettźeba przerywać rozpoozętą na:::
ukę, a biedni chorzy n1iesil:\cami a nieraz ·la.ta
mi caleIlli .prowadzić muszą życie zupełnie
bęz{;~ynnie .. Nic dziwnego, że wtedy pr~yQho
Znany lekarz szwajcarski, dr- Bauthier,
r. 1922 na znakomity PQmysł stwo
nenia sanatoi'jum dla •. studentów zagrożo~

nych

gruźlicą.

studep.tówni@tylkozdołaliby wrócić do
zdrowia~ lecz~ówrUeż ~~ztalcić si~ i nabrać
prawd:&iwej ··ochoty dOŻYCHl, Trzeba przy!

rYCR

a;;

J.

g61nych państw w sktadLigi Narod(>w weho

dzących. W.yd~tnąpomoc zadeklarował rów~
n.ięi C2:erwopy Krzyż .. Pozatcm związek stu:::
dentów W St. Zj~dnQCzonyeh obiecał. r,Ówni~

pomoc.
. -r~
T rudno rozwodzi~ slęnad· pOżyteczf
DOŚcią takiej instytueji, w której setki9hOf
ł. :II. G. oo~

Te staID ent Hu~ onaRad Iett a
wie tylko prreą; loiłl\a i:ninut -- me Wi3dlZą.!;,kim
Gna jest-wówczas, gdy on i PąBqtllett \ywrali się
razem w podrÓŻ z P;ącr:~ djo. W~wy. JuŻ wte..
drr zrobiła na nUm silne ł\'"l'atelńe, ·i ~je aly·
BUl! (} niej wiele od BW~, nfrWegD p:rzy~ela to tei nie z~wił elą z.hYJtnlQ, ~{ pęwn~go ra!aU} po poW}1Q\Ci6 pasquetta ~ Par~.e .~e kanadyj{:%y~ spędq..alllieje.dną niedJj.elę) -:-'" 4owiedQ1iał
$i~, i~ Rasguett j N Grą SĄ ~a,r}ilCzenj. 1ąIl pągquett
kpił srum z si@.bie, Oilowiadająe o tej , OOiwiu.i~

ArttlrU\\i.

~aki zaIDwardziały sta:ty ka.w~ler, jak ja ~
tobwił ~ nie powinien myśleć O< małżeństwj;e".
"Ale, tmimo to - mój d!rog.i llwO!dtLicielu
~wazł\t - wydajeGz się }JifĆ z siebie b'~. ~..
0.,.wo100y _ odpowedział All"tm.' i p;i'lZyznam Ol .Błq

jęs.te>ln aIl! trochę z;d,ziwiony. Od cz.asu, gdy cię
po.w.ałem. nie myślałeś o nkaem inIlJOOl, fJ'lko o
Norze Culpepper i koncesji. Ciekaw jestem tylko,

te

~

ci jest drołsz,si"

jakie cały świat miał dotąd'z Ligi Narodów.

I

Z.MĄRŁ W NĘDZY ZOS TAWIWSZY DUżE DŁUGI.
P.rzedwojenny· amerykaftski król bawel
B·, Scales, który przez
szereg lat· dyktowalceny. tych produkt6\v,
zmarł przed kilkoma dniami w Dallas, w
_·krajne nędzy.
Scales przybył do Nowego Jorku z No
wego Orleanu, mając w kieszeni 28 centów i
ną pąlcq pie:rścionekwartości 200 dolarów.

ny i

żyta, Eugen~

bywaniu na.uki.
'
.'
Zak1ad. tłĄ'prpw~dzMY cJOti4 Rfł, ntaIą

franków szwajcarskich ściągnięt~ ~ poszcze~

doprowadzenie tego dzieła do koń~
byłoby jedną z nielicznych barzo . korzyści,

61
,

cho:ry~h na. gruźlicę· Popiera tą· myŚl 'komi~
sja. współpracy intelektUalnej przy· LidE6 Na
rodów.'
. .
; "
Fundu~~e na .b~dQwę takiegowietkie$
go zakładu maj1v:być w su.mie4 miljooóW

znać, że

.PI

Zakład ten znajduje się w Leysin,
gdzie d~ięki świetnym warunkom i troskliwej
opiece młodzież może nie prżerywflćstudjów.
Zakład urz~dzony jest w tens.vósób,
że profesorowie uniwersytef6wGelle\Vy, Lo,,:
~nny, Zurychu i innych' prZybywają do W ciągU' dw60h .lat pracy n~ giełdzie nowo~
Leysinl wygłaszaj.ą wykł~dy~ -" Odbywajil . jpi'skiej majątek jego OQelliano na 8miljo:::
się pn,e na słonecznych werandach ·.c~y . tara~
qÓW dolarów. NiępQwQqz,enia Scalesa datu~,
sach, wcudownem górskiem' powietrzU. A ją si~ z. w;asów wielkiej wojny. Straciwszy
prOcz obfitych ~l'acowni studenci mają w za kontakt z rynkami europej skiemi , na który'ch
kładżie bQgatą biblJotekę? tak~ że.~e. lla,pra\v
ej SPili
dę nie stoi ntr pr~~szkodz.ię P9rg;~duemu gd~

~a1ę, zwrócił na. siebie uwagę ·szęt:$Zych kół.
Powstał też plan zorganizowania olbrzymiego
międzynarodowego sanatorjum dla.stu<ientów

.

wszystkich państ~. , zgrupowanych
Lidze Narodow.
"

dzą im do głowy l.1ajsmutniejszemyśli.
.wpadł w

źli

robił tak świetne interesy, k;ól żyta i bawet
ny nie umiał się

dostosować

do

~mięni~

tra,ciłswój lllA

nych warunków i tak szybko

jątek, jak go zdobywał.
.'
Zmarły nale~al do tych nielicznych
giełdziarzy, którzy mają odwagę dobrowol:t

nie przyznać ~ię do bankructwa~ Po ·likwit
dacJi intęres6w p02;Qstal dług 59,óOO~larpw(
których b. m.ultimiljol1e:r :qję' mi~'z ~aegc.
zapłacić- W ostatniln roku życia. Sca.lf'h Plając I~t 70, ~upelnie ~niędQlęimal i
nie by).
~dolny do żadfWj prflCY, Żrl ~. ł~jwycb
kl'ewp:y:ch •
'
l

.'.

Ę,

II

JS

. '-.

a&2ł&

II

po bl1żegJ ,wy~włl:ll.t"AA pUiblilwm'Q'Ś!oiq.
Do najmodrnlejBl1ch kaJ>aretów w Hollywood
W8ku1t~k b~u miejs.c .U4.lę~ .()14 .~~y ta:.'.
ka;bwret rosyjski, kt.órego dYirekto.:rem bWi
ktie OSCfuistoaai, .jak CbJaa' l ią ChaIplill, . m.aa"~u ~
Ja.sques NeratdJorrf·f. ]Jo kaib&retu tego UlCtZęSl1JCzały
niemal wszystkie gwiauly, meteiOTyi kome14y filmo, la . Fala1ise, mąż Glorji SW~Jl.SO:U. CQlęan MQOlr~ z m~
~, SI'ilUikajftjce rortrywki·· ipnzygód
miłosnych
w . i:ean, J. l\:fc. Cm.~, Re.nee A~ l Jack Ilem..
P8~ ,'l; Ż{)llą, ~lle 'f~aPlr .it4. MożIi~ ~ br~
n'UK1lnem naogół ży.ciu stOlicY filmów.
milejS.C którejś z· tye1,1 os~~ Ult!at~ał tyJCie,
Kabaret ten dlzisiaj naJ.~y dlQ ~es~śol.
giLyt
~ Pl.1:bUI~ p~1.QQ~ 4'Wlie )ł'r;3;wqOJl'O"!
~lż s,płQuął dOSZic>zętThie. Pożar pows.tał po północy
d,Obpje
uJe UJdIą silę \ttr~ć pr~y ~ylcttu.- St\ pjw
i w kfu1łrunag,tu Ihil1lWtacll Qlbiął cerły bud&nek.
b~
rO$yjski
g.enęrail Teod~r Nmteński· lIrvin{if$tr()li
Wsn.elkie wysiłki haz,ny.ch oddiiłltów s;ta:agq portatller;c:p(}zatemlżęjs~
oiPr~nia ~. ~'3~9
rnej .wobec stlnegQ wiatrt4 który. ~wmilwał Qkilkanaście
osób.
gień, m~iAły się Qgit$l1i~:zyć, tylko dp .z~piec!Ztl
pPchodJzepie polilCjJ W spr,ąlWie . ~rq,eyny,
1lIia; sąsioouj ący!Oh (li k3lbarei~m Puił:Ynków~
W ehwi\U .wy:buc1l:u p~u odbyw'flłQ s4ę je- którą. S.powotholW.a!l:'a ~ar, IlD\Z(}sta1y b&ź WI~
nalatał

SOOZ'e p.r)zedstavYli~n,ie- Wid;mvnia Ziap'ełniona

by)::a.

.octh, Piat~l ie. N.ora· - f)ape\\'nH Pas.qUeltlt ł ~ 1Jtm mógł wdediieć,C?/;y mówił pra.wdę.
),l"ie mógłJPym nawet mara;ye9' odpowiedniej.szej

h"

jegomościa, ani mm IJJie U!fał~Meb~O ~eIC~ie
poliubił NJOrę, cllOiCil~ por~vde~1&ł P~g]J~tf.Qwl,

i:ł

właścilw·ie trudno jest ~ jej' cb'~~~.
WóClZasie awes'o poilJytu ll1i<ał diQ!Wody jej odWł
$ytberyjslme będzie
gj.
Największym
sklaJr.bean willi· Cul:peppera byU
~e. ;qjt!j tft:1wt s~ pr7-yjSIDllq.ści ąl j~ i ~a mnie
wspaniale
Ulrz~d:zQna
motorówka,·,Q dc&}qf:nął~j m'
,jOz.y ząd)iernf7z ją zsoJ:Ją?" ~pytaf Arturo
,sI~ynerji, będ.ąc·a 'Wl~ą .• ch~oo:ą· NorI'f.W IIlDWo
\v glębi d!usZy nieco' przeraŻJO[ly na myśl, jot kOlbie
ll'ÓW((!e
:Lej odp,y!i w ~ie~~ t!llU1Są' F',zejażdżkę;
tt;!. wetmie· uózial: w tej w:ypra:wie.
li\'ille4z.tli po droruz.ę Mont' st. J!rIichęl. i inne miejpTym ra~m nie-. rz~~I·Pasquett. najpierw
SCOiWOŚ'Ci na wybNieżu, (}r~ wyplynelll . daleko na
mUSlZę przygotować dla niej' odpo\.viednie warunki
~ parę miesi\t;.cy w.r6cę i pohierzemy się," pp-"" morze. TY'Inoza,sem z.er,waJ:a się bUI'ZQ ~ iArtUll'ł
ogarnęło prawdJziw.e p:rzeraze:n..iaJ '~~4'Lnie, gdy
tern Z®biorę. ją' z sobą. I ona ehee pojechać. Czyż
WSYy~tko\\-'lOkol1o zf1lron.~ło W :r»ę;pr~ePJljkn1onej rogI.
nie bętQcie z ni.ej doskonalą ronlł?~'
Ale Norze Culpepper :lłdąWflaQ się. ro/b!ić specjałt!
"Dookonała! - .wykrzyknął Art'11r. Mam ną~
ną pnyjemność za.rowno mgł~, jaJ~>'i, w~rUrzonł
dwieję, że p~':2.edfJ/ba'WiSlZ robie w najbl:ilższej.
prZlY·
morze.
Nie!bezpieo~enstwo pyło jej żywdio1em. Art'Uł
szłości tęj· ClzaiI'OOziejce. Nasza pi€lr\vsze spotkanie
Ziaipomnial
o swoioh oba,wac'h., ~miajł\IC
z.rę,::z.i
nię barrdzQ w.cho.g.zi
w rachubę" ~
.
ność,
z
jaką
kierowała
WiO't{)róWli:ą,
obj~y
n&w
Gdy następnym· roiZem Pasquet;t pojechał do
l"alnie
o.owód.ztw<>,
-,.
i
wydając
je.D:!.u
i
Pasquetl
Parau:ne, z,al)ral z sobą Artlura i za p~znał go z Jw..
oowi ro~Zly) ;z ZiUVelnem opan()!~~ sytuacji
bietą, której urodą i zachowanie-m Artur zaclnvy
AriJur. zaq!orwolo:p.y lJy~ ~ wrę~ę, d\Obł'Ze j,1llI
cal się taj{ b3.rdZJfr, oboorwując ją na lOltnisku w
po północy, wróeili (lo Pąram.e. Otl tej CIhwilJ N~
Paryżu, na:2lajutn po wykryciu zbrodni. Artur spę'
r?, byla w jego pojęctu jatąś wyź8~ist()U) - J'6Ii
diUł kilka baIf<liz{) miłych dni w 'Parame, Sam Cul.,
'wIlie dzielną, jak P[ę~ i ~dll'~ :rOlWiedzial ."
pep.per hył akUl'at wtedy w Londynie, co Artur

d1L4 lllnie

żoniel Przedsięwzięcia

>

przyj~ z w,dowoleniem., ~lż ani nie lubił malego

Pasql.l~towi.

~.c~ ~,!

•

.
~

akCJiAl

s
OlE
T,,-zi en

-~ursy

. ,.

.

papierów - J••e

a

Ido

akcje.giełdzie

rfakacllAllędzynarGdowych•

. 'Rynek d:~yjny~ostaje pod znakiem rek stanowi jedną nową akcJtf po 10 Zl.,. 5)
-.pełnej~ciSzy. Obroty skurczyły się do mini 8·250 akcyj "WłÓkno Polskie'· po 100 zł.
mWń;ponieważ zarówno ,1dljenteh..· krajowa, nom. 'wart., z których 6.600 sztuk na okaz.\;
iKołeżzagra;niczna niedilrj-e zleceń, a .kulisa
ciela, oraz 1.650. imiennych uprzywilejowa~;
.jęła llaraziestaIiOwiskowycz:ekujące. Kur
nych, 6) 8 p'roc~ Listy Zastawne Tow. Kredy
,sY· ~ją tendencJę zniżkową,· co tłumaczy się towego m.CzęstochoWY w: odcinkach po 200,
ogólnem osłabieniem na giełdach 'amerykań~ 300,500, 1000 i
3000; zced~lygie1dowej
8kiChie~JSkich; - jak6tez," jak'·' wyzeJ: '. sk(eślono ,tŻyratdó\Y", :ponieważ Towarzy;:
.wspomnieliśmy f brakiem popytu. W dziale . stwo nie' zan1ienUo akcyj m.arkówych na zło.
p<?,iyczek państwowYch ulega jedynie więk~ towe, oraz ąkcjc' "Fitzner·1 Gamper", \vsku~.
pyń:t wahaniom 5 proc·premjowa Pożyczka
tek fuzji' z fabryką L· Zielellie'wski. \V Kra~
D~()w~, .~tóra pomimo mającego rychło na kowie.
.
_,pić wprowadzenia do obrotów giełdó~
. Obrót na giełdzie dewiz1waha się mię
~h'4 proc. ;Premjowej pożycz.ki Inwesty~ dzy 300 a 350 tysięcydo-larów dziennie. Całe,
~jnej, stanowiącej dla ,,.dolarówk(L" silną
zapotrzebowanie pokrywa' prawie wyłącznie
kónkurenoję-:- ujawnia WYSoki poziom kurso Bank Polski. Dolary notują oficjalnie 8.88-wy.~ 'ListyzastaWlle mają usposobienie· nte::
8.87 i pół., prywatnie zaś· "8.88 - 8·88.i jedna
~jedGolite. ''(..~.
czwarta, dewizy Ne\v::York 8.90. Tranzakcje
.. 'Kursy główniejszych papierow wYka:: kablem New:::York przeprowadza się między
UlY'w okresiespraw~dawczYm w por6wna~' bankami na 8.91,65.· Z dewiz europejskich Q$
aiu'z notowaniami z 28 czerwca r. b. nastę bniżyły się· ostatnio znowu w większ)1lIl stop
. pUją~rOżmce. Zyskały: 5' proc. Premj· poi.
, Dol. 4 i pół proc., 5 proc. Listy Zast. m. War
sza.:wy· 1~7, Jłank Polski ·1.4, Warsz: Cukier 3,
Węgiel :9.2, .Ostrowiec serji B. 10 i pol proc.
ALE w PAI'lSTWACH O
Stara'Quówice Ił Zawiercie l, Haberbush· 4
... Samochód coraz bardziej iaczynas~"
proc~.Straclły: ·Bank Dyskontowy 0.7, Bank
Zw...·Sp. Zarob· 0..2 proc.Wsżystkie inne ak::: bie, zdobywaćprawo.obywatelstwa, ,tak, iż z,
r 'papiery procentowe utrzYmały się na luksusu staje się· przędmiotem codziennego
użytku·
')oZjottrlenieżmienionylii~
."
Komunika~ja ~utQbusowat w państwac(l
: ,.,. ,. J)o. obrof6w oficjalnych Giełdy Pienięź
Bej' 'W~szawSkiej wp~wadz9n() następujące posiadających .dopre 'szosy, jest groźną kon~
,papiery:. J~ 210,000. akcyj' ;,Suchedni6w" po kwrencją dla kolei i zaczyna je nawet powp-::
'..ł... -1~:5Ó, .r2) 22500 akcyj "Stąporkow"; 10 ak li wypierać.
Jako przykład posłużyć może Szw~
. .cyj .. da:wnych po 1000. marek' stanowi 3 ak~
~~ po 1 00. zi. wart· no~.:3) 360.000 akcyj cja, gdzie wobec w:spanialegosta'l;lu. dróg j
l{Iu~ewskiej Fahryki Papieru; 50 akcyj da.w ciąglejbudowy no:wych szos? .ruch aut9huso~
. %l~~. poJOOO marek ~tanoWi' 3 .akcje po 10 wy .roz\Vinął .się· do tego stopnia, że nietylko
,:d. ,)ł:)J(}O~oO~rakcyj ,,PolSki Lloyd" po 10 zł. przewyższył ten :rodzaj •. komunłk:acji \v innych
nOm.· .wart.; 50' akcyj dawnych.po· 500 ma..: krajach,-Ieez zagrożU· poważnie
komunikacji
..

ho

+;

~

. '

•

-

-la

mu'Berlin·i Gdańsk Czet"Vl<)ńce ~
notowane SiIIJ
280 dolar,. K.u~ rubli złotych- Vi aha .. ~ mi"
chytl61 a 4.66.
.

:mają teudencję mocniej~ i

na

·Z. ważl:rlejszych wydaneft
r~
mię~b.yUar~dowych podnieść należy rekoido .
wy ..wzrost zapasu zlota Banku Augiel~~i
który.dZięki zakupom, dokonanym w ~,
ce. i Ąfryce. osiągnął na dzień 20 ą~erwca.. l'•
b. i7f691.04Ó Ł, gdy jeszcze 13' 'Ub. m. wYnQ

sił ·tYlko··168.099.5'2S· Ł. Dzlęki. silnemu doPlY
\vowi złota wyraża się reierwa abso1Ut:ilA
B~:Oku Angielskiego kwotąS6.414.500 L, a.ie
iex~va' stosu.nkowa wynosi 46: proc.· StabiHa' ,;
cja' 'frankarrancuskiego p~prowadzona ;~
stalana1?óziom 1 Ł
Się ·1~21··· fr.. · a
l dolar 25.52 fr. Zloty frank~awiera O·Qi6S5
gr. Żłota. . Zapas złota Ba~ku" Francuskiego

równa

wynosil'~a ciiień 21 czerwc~ r:h.5.542-863OOÓ.

fr.. '.

,

1

DOBRYM STAN:m DItoe.
kolejdWej;ktOra z roku, i}a -l'.ok słaonft. ,
t tak zarząd jedn.eizna:jstarszych.ł:in).
kolejówych wSzwecj~:','H~r~Hoerby '~prze,
Ę-i~ającer .najbardziej za1udn{óne . prowincje
..... ~osił do rzqdu .propózycję .:z:am'bL ~\
chu: i zdjęcia szyn, bowiem n~ linji' tej k~.
sUje?-a.l<::uwie kilka poeiągÓ'w ~ennie - pia
wie :{;upełnie pustyclh.. . . .
'. ' .
.. W,cclupolożenia kresu'. tej ·!J.iebezpiecz
nej konkurencji, postanowiono· ~ln:~gulować
normalne stosunki pomiędzy kolejami a. taWa
rZys?,,:ami autobusoweD:rlzapomocą specjalnych umów i ogranwzeIl,C{) jui{ wprowadza
'się w ~y'cie \v :wielu okręgach.·
.

.

f t

m

HAL~·CĄINE.

\Vi~źnlowje

22)

li 25.

.-~azonie ---mowi!a zn.owu,

żarzące

wfigle.rzUcssz· na moją głowę: .\Vyrządzilam

d tak strasznq krzywdę,' a tYJ mogąc się
zem.Ącić" nie uczyniłaś

tego.
.
Palcc Jazona konwulsyjnie wpiły się w
hawędz, Dtołu, ;~2, twarz jęgo nadalpozo~a~
la· ·skamieniaJą.
.
, ,<
•
- Jazonie - poczęła znaw pochwiłi aie .V(.~zyst1r..o jeszcze Sltra.cone. ·Nie, nie wszy.;
;~itkoJ. ·Posłuchaj. tą.nie tylko,. a odzyskasz wal
p.oSć. Przyrzeknij mi,. że
pogodzisz się· z
mym mężem, a wyjednam ci. jego. przebacze::::~e, skoro tyłka powród. 0, jestem pewna,
ze ·tQ·u~y.rii, bo 'dobry jest i i,vspaniałomyśl:::·
ny, i skoro go poprOszę, wybaczy ci i· ułaskawi..
. . ...• -. Przekleńshvo na niego i jego łaskę!
.,- .krzykrią~ nagle Jazon, pięścią' trzadk4jąc
stół· Jego Wybaczenie I Ha! har haJ Kim~ on
;)est,abX mi miał wybaczyć, darzyć l_ą?

•

HafhaJ ··łiarl\~;ie dIaniego milczałem! . "ló'ZY~

~Z:w.

.
~ ~

dac

prżę~6~ne nowiny,

lo

•

a.' ~lędzy 'lnnemi ~

czaI, a chrapliwy oddech z świstem wydoby~ -:\vtórzyla też wiadomośćo:wyroku t .skazui'V
milc~
cYm .na. zesłanie do. kopalni· slaXki dunCZYil
lem, gdy djaber·kąsił mnie, bym wszystko
ków, oskarżonych· o szpiegostwo.
wyznał tam ptzed'gędzhnni~ wobec setek lu~
Nazajutrz rano~zrywają,c się 2 łóżka
dii. .Ale' za to 'wszystko, co wycierpiałem
-po'
bezsennej
nocy, wśrÓd ciszy. ~ przerywa.
. przez ciebie,· on' nii . zapłaci' w dwójnasób.
neJ
ty!k5l
zlowróżbnem
krakaniem kruków"
NieCh mnie uwięzi, niech mnie żywcem pali
.Greeba
tuż
pod
swemi
oknami
uslysza1a cięż
w. tych strasz. kopalniach, ja· będę życ, mu:::
szę iyć: dopóki Bie:zetknę si~ :znim oko w kiekrokikilkunastu lu~if a wyjrzawszy ok
. oko..
. , nem zobaczyła! ponury orszakf k:t"OOZący po
..
z~~a.rzniętej .ziemi. VI k;erQllku. Thingvel1it
G:reeb~l wróciła do domu złamani, a. w
Road.
Trzech męże:zyzu, w Ield;iej ~ł
uszaohdzwoniły jejbezusta1?-nie \vściekle po
~ysokich
. butach l' czipkach skórza.nycht
gróżki: szaleńca.
przykuci
do
.siebie z:ar~ i nogi, sm obdc
, - Naprółnot ws~ystlko napr6żnol j~
. siebie w szeregu, strzeżeni p:r~e~ ~terech
czata. - Uczynj:ła~, cC? tylko -mogłam. Prze żoln~ny, ~atulonych po' same uszy w łut.
dew~zys,tkieiu j{}pnakm113zę myśleć o mężu' , ra. Byli ··to więźniowie, któtych~stawiooo
Teraz nic· nlU j~ nie powiem.
do kopalń siarki w Krisuvik. Pierw$ZY; szedł
Mimo to łzy, ani na :,chwilę, nie zasycha Jazon, z ostrzyżontt głową dumnie w tył odP
rzuconą, śmiertelnie :bltidy lecz apokojny. a,
ty na jej cierpieniem zmienionej twarzy,
pokojówka, . ścięląc wieczór łóżko swej mlo::: bok niego, złamani 2! trudem powł6ezllc no.
dej pani, zauważyła~ że. ma oczy obrzękłe od mi. szli dwaj duńscy' kupcy :t wybrzeia·
długiego płaczu. Przypisywała to tęSKnocie
'ł.
(O. e. a.)
za mężem i chc~c jil·,rozerwać. jęła opovriAr
wał mu się z· 'piersi'- nie dla niego

,

'a

1

ł,~\!;~~lł' WJq~,,;gąl~,.lt~c.
__.,. :-"~,~.:~:--

"Z;

lUta

.~

K.RONIK.·

q

t
~

na

t:t\ttNl)A.IlZYC.

~tQ~ęk 10 lipga-'" Am~l1ji~

ni

Pradze Czes lej.

}lB.Z~ąroWĄ.NA BYŁA OWACYJ NIE PRZEZ POBRATYKCóW.

T {l: i\. T 1\ 'l'
fftlatr Mięjęki; ==-,Jutto PoSQdt1~"
rrea~ Lltnł: -"Tu to Jemtódjł~ .
freątr J?QPulanly~ "7 t,CQęlllQb.i 'W ROCyłt
Gon~ ~ n ŻQ llfi sic; nie dpwię~~~
WIDOWISKĄ.·

,

rołtit

]l- "-.':'-~

,l,>"

łąk koroun.ikuJ€:c

n3m

\vDjewódzki

zwiąiZ€k

~U'aiyp~ta.rnej W $1.iayl1 od 2-go do 8 bm. odbył
tii1~ w Pradze Czeskiej ogóllio'-słowiański zjazd stra

liCTl i serdecznością.. PublicznOść wtitała ~_ owa
cyjnie, podiozas hankietów zaś, gdy tylko ws~

.ne było imię Polski, nie ~by;to· końcĄ burzltwlUJ,l Oli
p (}żaruej, V\1 którym'WID~Y udział reprezentacje; . wacjom.
. .
. ' .
Polski, SerbJ.i:Buł@irjl,;czeehoslowacjii JugoslawH
W wyniku obrad zjazdu, poe,f.anowiol'lo zor..'
Ob~<mi ·1;)y1iró!\yniez pr!OOd&tawidel~ straży poźargarn·zo·y,,-ać ogólno-slo·w;aIiski zwjązek stra~y pot8ł"
tlej ,z AUglj1, Frarit;. C 'A~ćl'yki· i Rum.unji. Reprenych. Re-.alizacja tego lH'ojektu l'(j~pocznie się w r-o
2entaeja polska lićryła70 osób, wśród których
ku przyszłym.
~ódź I"9.Preze nt6wali: n~'żelnik ~ V OdldeJial'U 1.800
Delegacja IJ<)lsk,a wyniOSła ze Zjazdiu Jakna;
inż. Bl'.zoz(lwsk§, iuspe!rJtór wójewódlikiego zwią.YJru
lepS'ze wyicibrajjenie o sprawności straty poiarnej
straży Pooa,t.nej p. Ruslecki 'oraz naczelnik toporni
ciz.eskiej. Nadmienić należy~ iż częska. straż o~

ir

.

C~&ino; ...... Ręwją '15akunll~r~kum"4"
L.un~: -- ,?OQmQ~e·kobjętą~'
Splendid~ ~ ~,Lqdżię g~ prawIł,

Ol"ąnd~:Kino; ...", "Za p~'ćkQbiętył~!!,
Odeon~ ~ f'P~.y d~~ękacb . . tąnga'$

CZAry:· ~ !,H$.ldl~rz z Amsterdamu~'
CQrso; ~ ,,Dzwony wieczorne".
Dom Ludowy: -"Wtyeiukatdejkobiety.~, '''-.
Miejski Kin~O,. "MłłośQ prJoz ógJ.ęń ikt~w-. q
...n f .. .--...,....,....

kćWp, Józef .Koozade. .
\"os poza swą pracą za,w<>dową, 'odbywa Jcs.zeze
Zjaad, ~l na(LeirQlkaz,ale. LudlllOŚĆ$amo~ćwieZl€rnia sanitarne, przyczem ud0ial W I).jcJl bior4\
r:mtnie dekorowała balkony i okna k\;viatami· oraz
i kQlbiety, tak te na wypadek wOjny lub k:l~i ~
f~agA.IJ1j Q bru'w~~ Państw, które brały
ud.ział w
Wi<>iQwej straż ·og.niCtwa D;lQŻen.dJeść·. poolOe:! po
zjetQrt.ię lW~yc~ęm naj;tłc"U1,i~j
wyvvdeszone zos~ały
s2kodoV\'anym w eharekterze wykwSJinkowa~yca
tf1agi Q ~ :na.r~~..b POdskL DelegaICj.a
saarltarj.us.zy.
(p)
Pol&ki PI1ZyjnIPW~ był~ Z :nie-~wykłym €il1tuzjaz.. .ł

~

WiadomościbieząCIA

Je~Dor· ,O

*
Prleglą9GOrotek

J ~iłe ~Ia ia Ilitli·.

samoebodowyeb~
Ihiś, t. j.l0UpcQ. ~b., .sto~owme"do
WYPŁA.TA: OD l SIERPNI1\: 19, za R. DO 91 .M.;t\ltC~ 19t29 R;.
przepisóW. {) eksplootaoji@ro,iek, SAmQQ».·
Rada 1vlinistr6w tJch\valiła upowaZnić jennycn IX kategorji 180 proc. l dla h1~
dowych w m..Lodzi, wydąnychp.r~a'.M.aJi~
strat; a zatwierdzollych.· pxzez .R44ęMiej.ąt . mln1stra skarbu do przyznania inwaddom wo dów wojennych· X katego.rji 225 ,proc- ~
w kolejnym' dniu,dorocznego. przegl~du sa? jennym. i todi'inom p~ostałym po pól$głych sięcznego zaopatrzenia, wypłacanego Da lllQo~
mochodów -odbędzie·· się pomiędzy !Z9q.Z. .8 ł .inwa1łd~ohjednor~ZO-wego zasiłku w nastę~ ustawy inwalidzkiej.
:
rano al po południu, .tllk . Plaeu' . WQ1ności

przegląddotożek sallloohodow~ch·Od

J.06

d~. Nr,,:

120.

-.- :.. ·fIII

Nr.

Xi; _LI",'"

pującym ··wymiarze:

dla < inwalidów. .wojen::
n.yob .cztereCh p.jerws~·ych kategoryj i dla 'po
aostalych po .poległych i inwalidach 135 proc.
dla inwalidów ·wojennych następnyoh czte:=
rech kategoryj 150.exo.eo! dla in..walidów w(#

Fopijan&JJrłU.

znaez.nej

stracił rovillowagę

i

,spa,dł

w

?Je

w.ySókości, wskutek e:zego odiniósl w:stl'\Z~

śIlJięcia mózgu. \V g:taiN~ ciężkim· Oldłwiozro •pogoito-wie ratunkowe Brodę do ·s~tala.
.{b}

Napaałł}
Na p.rzecpodZącego ulicą NaplQfkQw~
skiegostudenta
filozofj{'XitelallaJ;>adlo
dwuch niezńanychtnu' O$o])nlków i wbiłiga
ootkliw~e. '
..
Za,:vóadomiOllO natyQbmi$t kQmisa.rjat
policji, lecz .sprawców .u",pad.q U-ieschWytan,o'
.
.
1})il>1
L

fa.ch kwartalnych,

iN

~st~~ skaxb~

terminach,; które ustli
.,

1!lrle~i analoiika reny

~s.~ w ~em, i· dgpr.ze pod,ipi~ . wwa~ys~wie wles1e \Omta~;akim, 1'QbotIl!ik WinCenty Bró<}ia.,· z ł.TUd00l iimyroający się
na nog3:iCh. wrlir~ł.'. się n,apoibłisk1e· dr~ewo~ ,

-'

Nagle. 'pijak

Wyplataza.siłku nastąpi 'w czasie· od 1\
sierpniar;b. do 31 marca 1929.wtnech,~

~'W' ~'

'ZAWlODł:.A1 NĄDZIEJE

SPEKULANTóW-'

r

za kwintill. Nadzieje te opierałi"', panowłł
, rolnicy na groźnych zapoWiedziach nieUlO'
.
.\ . ~
dza.ju w tym roku.
strację zapasówzial':q,a na obszarze szeregu
województw.
:Tymczasem, wbrew r~chuboJl1, inias1
Rejestracja ta wykazała w kilku Wue oczekiwane zwyż'ki ceU,za.znacza· się zniż1,tSi
jewództwaeh znaczne .zapasy, przetrzyma:=
Zawiodły więc nadzieje· 'spękulautów
ne w nadziei dalszego podniesienia cen.
zbożowych i ukrytezapa.sy pokażą się rych
Ni'ektó~zy. właściciele większych ma
lo na rynku, wpływając· na dals~ą· . zniżkę
cen żyta~
jątkówoezekhvali skoku cen żyta do 60 zł.
W zw1ązku ze . zblizaj ącą się nową
kampanją zbożo\vą władze zarządziły rqje:=

•.

----.OOQ"'-

gór

rod kolami s8Jlloclio'd6wlI
W dniu wczoraJszym awie· OSOby p~
'dtv ofiarą brgji ·saroochodó,!ydh~Pt~ed do"
m;m Nr. 73 pr~y ul. Pio~owjlciej, ;pW. ko

łł"\ samochodu llędzącego z njezwyklą. szyb~
kośuią do~t$ł $i~ ·1.5-1etni .Stę.nisław Jakubo

."ti~~, ~. p~y ul. \V 61c za.ńskiej ..4.. Chł~;::
piec uległ tak dotk~iwym ~~łuczenlDm, ze

musiano

zawezwaG pogotowIe ratun.kQwe,
którego leka~ po udzieleni1.l pierwszęj ~
mocy, przewi6zł govl stan,ie oał~b~oo.yPl do
doJllu' (p)
Drugi wypaaęK mial rolejSoOe ?~z~ddo
mem Nr. 17 przy ul. PiotrkQwsJ?eJ? gd1ie
p:rzejech~ny ~ostał przez 9ąIIlocho~ 26-1e~
ni l\1ichal Krzemiński. Prze.chodzen doznał
powatllych obfA~tł i ......~~ ~ .~

, miły

Dr

WyciaC;Zka VI Beskidy Śląskke ha Oa"awę
Liptów ~. \v dniach od' 4: do 26 s.ie.rpnia Od
d!ziaJ Warszawski Polskiego Towarzys.twa·. Tatrzal'lStkdego. Uezestci.cy vityc,i~iki ·zwiedzą w....iągu trzech
tygodni za,chodnią ClZ~Ć t. zw. pasa uu.rystycznego
po sWQnie czechosłowackiej \V szczegó1n/ośc i razpo
~jąeod· Firydlaoou
na Śląsku i n6jwyżs~ego

kulsza powrócą oozestniw do ~opa.nego prze"
Zachodnie Tatry. Ogólne k~ta ~~i wyniQS~
ok ł.o 400 złotych od csoby~ Prooz pasm g6:rs kicD
zW:iedrlOne będą leżątCe po drodze miaBta. i mlastee,

szmytu Śląska Qiif;-glzyńskUego Łysej Góry ZlwieÓZ<',
ne będą kOlejno BeskidyŚląsk,k, RlaciZa Hala, Na..,
góra Orawska:, Ni2ne TattrYI Liptowsko Orawskie
Hale z "Vielk.im ch~}cizem, Orawsk~e Zamki, RużQm

Miecz.ysława OrłQl~'ti'CIza, Wa.."Sz.a.~

k:::t, zakłatdy kąpit:lowe i Y·uduy ~~w. Zgłos~
(najpóżniej
do 30 .lipca) i zapytania o .iJdairmoojt'
należy kierować pod 1;l.dlI'€sem l)!l'";:r:wa~o Dr.

rot

Ministersfiwo Bo
Public:znydl. W \'.ryciecZ!Ce mQżliW· jest taktb6

udJz,ialc7,.ęściowy

po up,rzedniem ~1l sit

berk, Dunenowska Jaskin'ia, a z Liptawskiego Mi
PSt

'TlI"

gotowią

ratunkol1egopo udzieleniu pierw~
szej pomOCy, przewiózł go do domu, ze
\V~~, 112 to, iż nie chciał
?:!!odzlć się na

przewiezienie do szpitala.
Vi obydwu wyp'adkaob doferopl ~
lo się zbiec. (P)
. "\o'- '. ..~~... '_... _ A .. .., . ,

ta

Zesehodów.
Oti8J'ł\.nieszoz.ęśUwego
~ ~jSZ}1m

Zbija

wypadku

padła

Cich()wsk~:tJlmięg.zkę,4a

II'ZY ul Anny -24. Schodiząc ze schodów pt:.1t.knęła
~ i up'adła. tak nieszczęśliwie, te uległa u.a.mamu
~pra:węgo pod\ld(uia.
,
D.Q ~~liw;ej kOlbiety ,zawezwano pogo~ ratunkOiw~ którego ,lekarz po naiożeniu opa
u:unku uni~ch().ffiiaj~ego w "stanie oslabiony:Dl
~,iózl j~ dJo szpitala.
(P)
~,~~

Teatr·

ni

w

PRZĘDZALNIE BAWEL,N'Y ZMNIEJ SZAJĄ
Od pe\'\--u.e@O czasu panuje z.n:acz.na nadpro..
dlukeja ,w łódzkim przeInł'śle baw'elnlanym, spowodowana tem, iż sezon letni z.a.~iódł zu~nię.
Skllarly przernyslO'..'vc6w przepełnione tt)waram1,
których pragną się oni wyzbyć Zła WSĘelką ceIłę·
Sytuację tę

i' sztuka.

rzemy ie _I

\II

'ń'ykorzyst:ujl}

towary płacą 'za IPe długot.erminowy
wrsta"vionymi nieraz na. 9 miesię~
ey. Prżeciwko tego rodzaju takty-ce kupców, przemysłowcy postanowili zorganizo·wać akcję ohronną·
Onegdaj w lokalu Łódzkiego Zw. EksporloIlłi weksl.ami,

BATR MIEJSKI.

w~o adby~ s~ę ~bl-anie p:r~sta\Yi.cie1i ~rzędlzalń

D:titi.

::\~!-~"t};ć'TiAm POPULARNY.
Dzią O godz. 8,20 wiecz· ,'w
dal~zym
ciągu ciesząca się nieslabnącem powodzeniem
&rQ~z.a~:wna· krotochwila, w 3~ch, aktaoh
.,Co- Ol:\ robi-w nocy" która graną będzie d.o
'pi4tkuwłącznie. Ceny miejsc zwykle.
Wprąba.ch komiczna ,operetka ,,Ba~

. . K.imel'~.
DU.DLEr. - ' ART. "GONG"
Doskonała l'IaWja. pt. ,,,żGna się nie dowi~·
dany. si-ę . ciągle nadlzwy,cza.jnym· powodzeniem.
ł..odrDianie, ,PO eaOOldZiennej
Ulcią:żl1-wej pracy, pra..
~ ~'śtw4etem. pOtwietrzeril UJumnie oo.zę
s.z.cr.DatjL\'C' do s~~~goog1ródlka "Gongu"
zaat'Itys.ta

Cz.

Tuche-

Sko-

".~.

r'owe

:książki

Wydawnictwa Gebethnera

Wolffa.

na

bawglllY"
zmliiej~zlć

GOD~1N

PMC1'..

ł,lcllwalO.DQ

ktQreJn

OIft'Wqł4dłAlt

;prQdukcję n~~ l;a\\·tHni3lł~ł by

w .,.

sp~b ,,'p.łyp.ą.ć llą. l;lPAiejsI.ęnh~ iijlj pr~i
baw.ęłn1! Tęcnnj.lCu~ę ~rąn.tc~@nię pWil.Jł ~
dzię się w ten ~po~1h ~e Pl'~ę<izą.J.nięJ ~ ~.
\f6~

prłl.,~w~ł1

na

jedną 2JP)i anę.. ~ $łłł,

si&ły zmniejszyć ~ prac.y
o tl ~iXł W ~1'Ii9ł
4tllu, zaś te, które praeow~ły nA uwje 1
~
ny, z.re4ukują ilość g~n pl~qy o 12 i 11 goQ,U
w' tyg.odni1.l. .
niep9dporfŁąd:kuj~)1Ch się ~
&zej"uphwalę st~o\Ywe ~d& wysokie kĄry ~~
Żlle•.(p).

tn,

Do

&h Blp BB ad

,_:ił

TBATR LETNL'
po faz 7-1: i w dfa,lszym C!iągu co wle~lZór
~ ~ q~~t W~ barwna, weke efektowna
ftNIja"~~",,G~ 'Wassercruga "Tak to jest Łódi"

lesa." ~ kreuje ~ty
BiillmJ....

lc.ti>rw

Jlabywaj~

Z pGwodu ogromnego p~O<We!nla jakiem
wciąż cieszy si~ "Golem", dyrek~ja Tea.tru Miejskie
BO lftedlua p'~ha.'Wienia bej wysoce interesują
eej aztru.ki itJI" sóhoty, dma, 14 bm.~nie.
,-:;1
, ~ę,k ~ta.wień o godzi.n;U: 9-ej • ,~

jmdewa~ się do łez z, kłopotów ,»oIDto.ra

kU!p.cł"~

LIG.ZJ3łl

OFIARA

NĄPĄDU

NIE

MOżE ROZPOZNAĆ ZBRODNIARZĄ·

Ofiarą zuchwałego napadu, rabunko'we
go padł '\v dniu wczorajszym 24;:;letni Adam
Augustyniak, mieszkaniec wsi Daleków pod
Łęczycą·
Przechodząc'

o godzinie ll::ej \vieczo,;
rem przez las, w pobliżu wymienionej wsi
zostal 'znienacka napadnięty przez' nieznane;
go osobnika, który przysta\viwszy mu nóż
d~ pierśi nakazał wznieść ręce do góry. Ste
roryzowszy w ten sposób
Augustyniaka
podd~ go szczególovlej rewizji,
zdejmując

na.wetbuty. W rezultacie odebrał mu por~
tfel zawierający dokumenty i 120 zł. Zbir
rozloszczony tern, ',iż znalazł przy Augusty:::
maku zbyt mało pieniędzy, począł w okrut~
,ny sposób znęcać się nad nim, bijąc go po
głowie i twarzy rękojęścią noża. A gdy Au::
gustyniak straciwszy przytomność runął na
ziemię, opryszek zbiegł w
nieznanym ki~
runku. Ocknąwszy: si~ po upływie godziny

U~ ~tom dJratgi li OBOOńmi "BUIl"ZY
'~owej" pamiętndka z wojny świałtmvej (1914-'

.

z omdlenia. Augustyniak dowlókł się do wsi ",.
Dalekó'\v i powiadomił o napadzie poster~
nek policji- Z~nicjoVfllny został niezwlOQZ#
nie pościg za bandytą. ,V czasie rewizji do
kon~wanej w zagrodzie 28~letnie'go. Stanisła
wa Chojnackiego, znaleziono za ~uferldem
portfel z dokumentami Augustyniaka, lecz
bez pieniędzy. Na skutek tej poszlaki, Choj
nacldegQ, aresztowano. Nie przyznaje się on
do dokonania napadu na Augustyniaka" tłu
macząc się, że portfel znalazł w .lesie.
Konfrontacja z Augustyni.akiem: dala
:wynik ujemny, gdyż Augustyniak
oświads
czyI, że nie mógł rozpoznać \v chwiU napadu
bandyty, gdyż było ciemno, wobec czeg0'i
nte może stwierdzić stanQ.\yczo" iż włdni.e
. Choj-nacki jest owym bandytą.
l'lliimo, ~
Chojnacki jest nadal trzymalllJ 5( areszcie.
dalsze dochodzenie trwa. (p)

~

M.7),~ Eugenj.usm, de iHennin:g-MlDchaelisa. A:mor Otpowi~ tv nim w dal~y,m o1ąg!u o oshis

t,dl ~cli. pmeź,yK:iach na' tle wy:paldików strategiemyeh wielkiej wojny i pD;ClZątklOłwej fazy rew-olueji rosyjskiej. Pamiętnik ten prlziy~Ulwa do Slieme
u"'agę b:iatOtryków, jako m3tterjał do cWiej6w p1erWSl'orzędny,
przypomina uczesrtln.ikom wielkiej
wojny, wlasIl4 ich dolę, ZJWykłych zaś cq,telników
pozywa. niez1i~i ~eg6łami opowiadania., któ
~ niewymusm.na po żołniersku prosta,
iorma
temwięcej u;W\YI4~tnia draąnatycrż.nOŚć treści.
Nakład Gebethner i Wolifa. Gena zł. 8,5(})
PQl\\ieść Ka2dmierza L~ycldego pt.

"Pań

ste-wko" posiada za ilID opo,wiarl.ą;nia - przygOtto
~:~rua do akcji powstańczej mł/Jd:zi.eży naszej na
Kresa<J:J. \Vsch0dnich pmed wojną, WYDlli'h rewolU
eji 1.>o1s.zewi cki ej, formowanie wojsk polskich na
\Vschodz.ie i \yk;O!ńcu odzyskanie przez Polskę niepodleglośei. OPOwiadanie to.c·zy się wartko, w wieI..
<;f bar\V'1lycll e,pizodMh. A~ja zahacza też o inne
Jzielniee Polski o. tylet o ile 'było W potrzebne do
l:I'1O!ZumIDenia wypadkó\Y na \vła:§elwym terenie dzia
lania. AutOr niew'ąstlplhvie wiele \vLdluał i Wliele
v.·te o ,spratw~ które po.rus-za w pQ\v'ieści,
?mysI spOSltrzegawiCzy ma :3ystry, po,gląiy zaś s.zero
kie i to-leran.cyjne. Na U\\'agę szczególną zasługuje
język Lec zyckiegn, bardzo
boga,ty i niestrudzony
\li' dobieraniu właśehv.ej barwy dla ohrazu - tre!:ci.
Debjut młodeglO autora nazwać mOżna bardzo id)'P'yiJ.ny.m. (Nakl: Gebethnera i \V{JUa. Cena zł. ~)

czs ppml
SXAZAliI, ZOSTALI

!JA

~

WDf z~"

W dniach 7-=go lutego roku biei.ą.eego w
LOld1zi przy ul. Zgierskiej 32 o godz. S-ej popołu
dniu do mieszkania lokatora tegoż domu F.a.jwe··
..sza \Vajsmana ruoswli sję pr;Zlf pomacy ~hio
nych kluczy niezn.ani sprawcy, któlr.z;y zapako"'1łłWszy
niemal wszystklie r-zew..y z.najdują.ee się
w mieSJ'.kaniu w tobołki, niespostrueżcni przez ntkog-o, zbiegli. Kilka minut po kradlzieży, przybył
do md.eszkania \Vajsman, który po-wiaJC1omił () ~
ch\V12lym włamaniu

I-SJZY komisarjat PP.

Kiero'tvnik I-go komisarjatu ,wrlrożył en:er
gkme do,hodzenie i wprost w rek' J:'do.wym ctVłSi.e
złacz.yńcy 2l.ostali ujęd. Po
parozUIIlI!emU się
z
III-dm komisarjatem PP., p'rzystą.piła policja do
re?tid<),w13,nta melin złodziejskich i paserskich.
wieczó,r) tj. w c*ry gOOzi
ny po kradzieży, policja przeprowa~~jąc rewizję w
mieszka.niu nieja.kiego Górskiego, przy ul.
Kale-nbacha, znala.zla tam niemal wszystkie rzeczy Pochlcdzące z kradzieży u \Vł\jsma.na, zaś o
gooY.inie 12-ei w nocy tegot dnia, ujEilCi zostali
spra.wcy kradziezy. lrtórymł okazali się: Stanisław
i Marjanna małżonkowie Pet:.ryc~ oraz Aniela.
O godzinie

l(H~j

'. ł·

0])-2 ~ DO

Krikieta. PC2a

wm

ł-EtUL

a~'esztowruny ~

równieł

Jan Gór~ jako pctlejiI'ZSD(Y () paserstwo.
\V dniu "·CZo-Tajszym, spr~ te. ~
się na \yokandzdę Sądu Ok:'~r;o\vego w L~) kt6
ry l'~patrywał tę sprawę pod pr~Ol.'l;nictwem
sędrz.iego Illinicza.
Osk'8.1l'Żeni do ",'liny się me przyifJ:udi,
przy.
czem "'''Yjaśnili, "ltŻ krytycii:,,uego dnia })yl1 \V ~
na ,,Ben-Rurze". Przesłuchano W ~J sp1'S.lwie ea.
ły szereg świadków, którzłT
winę oskaI'ŻlJllYch 'ff
z.upelnoŚCi
u®woqnili, CQ si~ m.ś ty~ ,pytuo6ęl
oskarżonYCh w lanie, to zOł1tałQ równi~ etw(er
(!zone, ~e po d.oloooaniu k:r~~y ~ka:r.ęa1 1~
cmtUe udali si ę dlO ldna..

Po przemÓ'wteniach· prokura.tora H~~
który 'wnosił o surowy Vt'ymiar ,~lJ or~ Qbr94
ców oskarumy.ch, sąd ogłosił v.--yroJc. którego. ~
eą
Stanisław
Pet-ryęh
~ka.zany
1.rostł\l M 4 'l
PÓl roku ctężkie-go v,ięt.lenin, Marjtullla Petry_ .
-. na d\ya lata domu po-prawy_ Aniela ł{okwłll
na -4 lata. cieżkiego, wię1iienial UlŚ Górski z brab
dowodów ~stał unieVrinnion.v. {:ni

~

.'

Już

tylko kilka dni

~;;.#'.-,.'.

r,'t"

dzieliłlitą od;

l-

r'"

•

cja Piękny teren tegomalowniczegePł.rku
który wybrany został tttl. widowiśko~~~na,(faje
się znakomicie' na nChatę' zaw~iąl'W:otYgi;:
nalnej inscenizacji Dyr. J. Pilarsidegó' two~
H

•

rzące j w całości 4 części. Reiyserjll SpocZY;l
Yla w doświadcronych ręk~chp.. .M,.iec~yń~

skiego, chóry. i orkiestra" ~pod 'energicznąba.~

tutą p' Millera, tańce
cygańskie:' i. maloru~
skie układu p. Mftjewskiego.Udzialprzyjmu
je cały zespół artystyeznyTaatru-P:O'pular:r.
nego chóry teatralne połączone chóry'TA\ta
Śpiew. inl. Moniuszki. WidoWnia specjalnie
urządzona lla5.000 tysięćy osób.. "Chata ;ta
wsią"

STRAJK ,}rRWA.

W dniu wczoraj~ym.., w lokalu zwią~
zku. przy ul· Z.a1nenhof~ ",11 dobyło się wat:
ne zebranie strajkującycli robotników bud<p
wlanych, na· kt6rem c2:ł6nko~e . komisji
str1;łjkowej złoźylisprawożdanie z sytuacji
w chwili obecnej.
Jak wynika ~,sprawozdltnia, Wszysc~
niemalrobotnicy zatrudnieni przy budl>l
wlach porzucilipracę~ Nielioznyoh pozostae
łych spęd~a kOlnisja. . strajkowa, której sek~
cJe<są z, s~bą

jące -k~y w' mieści~<: 'Kasa Teatru Pópttlat~
nego 'w'kwiat1iarm ·,WP. Salwy ul.· .MotU1$:6t
1i'2- WP. 'B~i .Dyrńkowskicb" Plac. Kościel~
ny 4;, Vi ,kasie' Teatru' Sali ,GeYiltai ; Piookow
ska 295-oraz w PMku"Wenooj~u..Doja.zd
tramwająnń ·1· 3'7? 11· i 14 doPlicu '. Re~;:
mo:nta' '. Spoąziewac, się należy; że miejscem
:randez~vouS 'Ciłej Łodzi stanie' ~ię p~ez Md
chod:iącY:tYdzień,;~Y<P4rk·:»We1.lecJ,~"~: .~
• • IlIPM-Jl •.• II• • • • • • w•••••••••••

Bawili9cłe' Śi~, p~;!iJtlmł\ w' klairna;wł'lle '~
.

KomiSja strajkowa rezYdtije. VI lokalu
Klasowego robotników bugowI.,

Związku

nych przy ul. Zamenhofa 17· ~

s

grana będzie. coąziennie 'odsoboty)4

tóww~Śniej . zostają ul'uchomion~~ui&t((PU~

Zebrani wyrazili zadowolenie' z takł&..
go' stanul'zeczy i postanowili jednogłośnie
trwać nieugięcie waKcjl 'strajkowej,
aż do
zupełnego zwyci~stwa, t.j. ref4iiacji posti.,
latów, któremi są: urlopy,angielska sobota.,
oraz usta wOW(J, ustalone stawki za ~l'acę "
godzina.ch nadliczbowych.'
,.,.".

w, stalymkontakcie,

do soboty 21, bm-~' ,vlącznie.Poozątek przed~

stawień punktualnie' o' gbd~ '~j \viecz. 'Park
otwarty będzie·' dla "publiczności
VI so'~óty
i niedzielę'· od, 9, rano zaś vi dni ,powszednie
od 3.; popoI.. Dla ułat",ien.ia nabywa~ ,bUe~

ieJ[le lam arl.

c. ·IBIY

wieI.

llUego widowiska na wolnem powietrzu, 'któ~
re urządza Dyrekcja Tea.Uu P.opułarnego, .
a to w sobot~ dnia '14' bm.. 'w parku·.,Wene~

•

Pier ·!lewiel strzeleckie.
·e .i~ J~io e
ORG.A.NrZUn: LKS. NA .DZl:E1l 21 i 22. J.JPCA.

(C-S) s.p.ort st:ooele:oki d2iięki (didania dO od..
d"!ilnda:do ogt;).nego Uriytku· jedynej cyw.ilnej sw&el'

młędzykl:urowre IlAwtOd1y

lllicymaił()ka1i~'ejna,1IDdsk!U przy ul. Unji 'ror;wija8ię wspaniale. Ostatnioina z,arw<>d:wcb <> mi-

1610de

s~

ŁKS.

nlJwy' tekQrd,

~Y.

Andnzejlak EdimUM U&tanO!\VU
~zyskują.c.na 100 lnóŻl.il\V',Ylah,O.4,

·~·wt~

.

sw:e"WilOry LKS.Qrganb.luje
_

W1S.t~

~leclGi:e dOstę:piłd <~.

ZJa!WlOfdInik6w kIlrOOów ~sz.o.ńyCłli~':! S~

O!dby;wać się będ~e ini1~41D!W ł;"~~'
bwo. Imeń zalwodów 21 i 22 lipoa..N~enić.~

le!ży~ zOO }e~ie

próbą

sprawności

wspQmn:iratne~!y" ~
.p!'It;ed misiJ.'lz.ostWlailllli Polskł~

'f51dM8 Dliez.alwiOdnie lQd!zianie Od.eg\I~4·ldepoś~ł!
l~
... . '>i

.~

t

. ~ba'Wlć:s.ię ~~ ·lastem. W'elle m~ ~Qdd

Więc 'pnt~, ~jd7de 1fY~Yst::Y ','beł7;adnego
. ":.. ..
. . . 'laie .

:';1'4a feStyn ogrodOf\:VY dJzJlle~ej' LOti!f'J,.:

~

' . .f,:.ą,~~j

.~~·.:.;k~~;~t;a~~.w~~·łł&o~ .......:;~..:1.!~·~a.st:.ł..'i!.:tił~ • • •

Przez
radio.
L
'""5E!

PROGRAM NA WTGBmt. 10 tdPCA.
18.00 SYSnM CaAsU, hejnał t \VderJ..y Marja.ckiej ,.... KrakGi\Y1ei komunIkaty.
15,00 Komunikaty óraz Uadp:t'O'g'r'am.
17,00 Odi0.zy·t, pt. Ii'raocj·;;L a ~jll~ światowa

..... wygłosi dir. M. s~lru.clrił:
17A25 Transmisja: o(k~j~}~U

7;

poJtriania

18,00 Muzyka: P?lsika
'19,00 R{}~maitości.·

j: •

Komu~t

'Cii"-.

r0.1ni.ooy; giełda 21baa.'
19',36 T!I'&n.smisja· z Ope.l'y. Ppmnąńskiej.· ,
22,00- Sygnał ct.tus.u·' i . komubib.ty
;22,30'· ~luLŻy~a Mneczna 2. resta\l!Ila.~li\.,Oaza'·

19.&l

~

GIEŁDA ZBOŻOWA~NOTO\V ANIA z dnia ·9 l:i!P.a1 rI>Zyto' 45,25 -

49,7ó

Ps,1.enica50,OO -~OO
.'
JęCmlień! przem.' 45,00' ~ 46.09 .
Owies ~~ - 45;25
. :Mąka ży!tni'a 6f> % 68,75
).fąka ży;tnia 70%.' 66,75
,
\ląka pszenna 05% 70,00 -. 74,00
()tri;by pszenne 2G,oo - 27,00
otręby żytnie :31,00 -~ 32.00

Usposobienie
BiiDł

T

słabe.

t.

$&3.

Zapis 'cie się RICZłOpków
Lą O~ P. P.

iizi!i! ·prDte~tu .. .K.~.Jrle[i
E

...,

NOWA :rAZA KONFLIKTU KLUBóW"

.CC-S) Przed
knkoma tygodniami rOz,e,
g.reillo na b<>i~ku "VKS. z.a\Yody o mistn.ootwo po·
międ.z.y 'Thtryst&mi
i \VKS. \Vynik mec'zu brzmiał
ost.ateeznle2:1 dla \VRS. Na zavriojach tych ZiaSZOOł cieka\'\'y wypad.ek, k;tóry ZIllu$ilkierowni<c~.
&Wo )VKS do z6tożenia sprzeciwu, ponieważ wy..,
nik nie był mie.rnikiem sit Otóż jeden z grac~}'
Fioleto'wych, obroD.c{i. po~wolił sobie w czasie
gry .opuOCJć OOiSKO ! \vyJść poza bramkę, czyli ńle
brał OOfl.iałuw grz.e.\V{)j.skO\\'l wówczas
silnie
~tak()w8li i wyrch:li gobie dogodną pozycj~, Bram
k.arz Turystów opuścił bramkę i wówC'Zas piłka
strzelo-nahiegla. w kierunku bramki-ó\v ObrOll.ca
stOją,qy ,za nramką tez namysłu wbiegł z po,.
wroternna pole gry i pUkęzb1iźają.cąsię dol1nji
b:r~Jro'W'€j wybił ,'\V -pole~\V ten sposób . obronił
niech;-bne. bramkę. Prowa&a.cy '·2!a.\vody s~ćLLta An

momentu . tego nie zatl~ l: gra .po,to.
powyŹ:szeg.o'byli: P\-ezes kolegjum sędz.iówp. I-Ianke, ~ędtZia:. pjotr.owr'
ski i inni. \VKS 1 opierając się na 'pr~pisie, t F
grł.w,zQwt, który opuścił boisko nie, wolino bez ~ą
meldowl8niu się sędlZiemu wziąć ,udziału wgrzt':t
a jeżeli weźmie sęOlz:ia . winien ~dtl.ić rzut poŚ!redni założył .w tej spra.wie protest do ~
gier j dyscyplinYł który po Przesłuchani,u f1.ęd~ei;'
go" upierając się na tern, 'że· sędlzią·tęgę nie "Vii"
dwial prolest \VKS. <>drLucił.~iez.adowpIony z'· l'QZ<'
drzejak

czyła się dalej. Świadkami

S!tl~zygnięda

wydizIDalu

l.arządu LZOPN~który

gier \yKS~ się do
na ostatnien) swem,~

sieda.en1b skiero.wtał pl'otest WKS p.OIWtOrn1e do
. wyClz.i·alu gie~ celC4."ll pi!"zesłuehania' :śwdJ\dków i~
tego uzależnia deeYlZję. Spodtziewać.się \\'~ oalegi~y uniliWtw•.nicnie wap~anej gry..

&.

u

p

J

MU

MLECZARNIA N ADśWIEZAr\ISKA
. '~Przejazd 40.)
'wyda~ .śniadania obiady i kolacje
~RESTAURACJE:
.
Teofil Kopeć, Narutow~cza. 44.
·Żalew;ki~' Zgi~rska 39· '
WYTWÓRNIE .CUKRÓW:
Ziólkowski,Piotrkowska 197.
SKLEPY TYTONIOWE: .
Sobczyński, Napiórkowskiego 9.
PIEKARNIE:
BryszewskiJ Pomorska 86.
ŚLUSARNIE ·MECHANICZNE:
l\'1achura, Rzgowska 57:
. FABRYKA WODY SODOWEJ.
Piątczak, Na.wrot 92.
SKŁAD PASZY:
F. Kaczmar, Przemysłowa 4,

ZAKŁAD

PRACOWNIA. OBUWIA:
Szubski, Sokola 5,
MAGAZYN OBUWIA.
Sumera~ Nawrot 19.
Cieplucha, \vy:soka 2,6.
ZieHński t Rzgowska 12.
Grędziński, Piotrkowska 53~
F· Tomaszewski s Skwe.rowa 10.

I

W·

ZAKtADY BLACf-łARSKIE:

:Sokołowski,

n.

Rok

llłofenia

1881.

Z

ogr. odp..
EllulleUcka

Z

11.

a

ZAKŁADY. RYMARSKIE:
J~erski,

Pabjanicka' Szosa 60·

muję i zała~wia ,na najwzystqiejszyeh wa:r~

Ir~

•

I

Polaka Agonela T8~egra f~l:lDH

'..-a ~elef()·,l '1.11 i 15-Zł
.
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