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pJ. .-~ ~ ag .:J. I'. .. ł ~
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~
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Widmo BO ,Jcl1wałrełiAijny:ełl~yiJfl6-łl$lkl.
2.,;r,n~(;b

na (ibtegona l1s<yskf:Uly,jallo

pfę.t~at,

tępfe;"fą:.·~~-~~·ąt91~tCY~lnU.

fQws.rĄNlE ·1tRZYB~Jt4
, liA R.t)~"'U~'\RĄOli. . .

.

..

~

·Cł'lle~·ł!~jłłlję~. \Vyiy~lf~ę ~yt\11tl~jo .:,
~~ę'Qkrę~'~ ·~Ł\(lę):t,~Hj~~~'·pr~~~ą.ęBt~~~, '. ~tą~~ ~ ;w-~igł. nądiw'yc~j'~ p§t~i Zf\l"iądz~~~~:~~eJą .

NoWyJ~};k,lQ lipca..·

.'

.f

,qo;'

. Zwł()~i ~~pr.dO\v~~egp· gęBef.~łą Og;rę

Się ~?~ 2;r~tiQić QdpQ\y ~ęd.~i~ląo.ś~

~~ śrę.i@ic

Obr~gQna na Qdłą~ :katąlick! lcr~ju"

.

silumie~ e~~~i.~~~ic'~· !oiruc~'?~~ ::,~~rR"!

~6glywybQ.chn.~c., ~ ~wlązku .. ~...~qOjst~~

~ę1l3 ~Q~t~lr ;?;al>'·~\ls~m<;l\Ya1;le. I3ę~~·:qąę 'Pr7ę~
wię,~iQ1J.e4o~{ęg.ZiliY Wie jękie j "gęJ1era1 il Op~ę
gQn3 V( ~ta~~~' p}e~~Y~ińs~i~: SOl;lQ~a,. :~~l9
k~ ~9~tą;tlą.1Jpra1}ę W. ~ąif9~ głill9WY· .. Q1?ęqrnię ~ą o'n~ WYs.t~wiAnę »a wiąak;pqplic~~y ,,:

. ',. ~
~
. ' '.Ób.~ęg~n~~" A.~ID~ą. Mę~sy~,ńSk!f-?!iii~~!\~~~
._ .. MĄSQWE 4R~TO·WANIA.
n~' ję$tw ~ieys4Jlp~j ~.c:>towośc~ .DÓ~~·W~t'~~~
-.'. '.';
;' M:~~s'yk,i9~7 ,<a \V-.)
ul\cĄoh .'st9tl~y, ;.;krą~~. ;.nątf<:~l~ ~qh~YJJ}(LJ,,;W
N~strój 'W M~~ykt\ j e~t.w '. d~ls'zYQ1 skowę· Cenzur.ę zą()~~~.~~Q·' 'P;9tYC'&~z~~' \. .'"
~;;ąglJ. _w.' p:aJ"fy*~zy~~~t_oppiu p~d~ie~o~y. W ,~a wiadomoscJ9: PQ~~.tąniaęlj;'.~co _'d(l'~t~
!:zęreg4' mięjąc~woś'Gi do;;zło clą. . pCjważnję.j; ,J,'y~p poglosid. .cka~alY "śię' ni~pr~~\łdti~e.·~1e-:.

'wlel~e, !l!4~ń~t:W~~Yf\P,i-ę~,.W .."p~~~Ó~)'W~~l ~ ).ł~~

·P9~§:~~:6p,ąm~. ·-N~jl'~lnjęl. pr.zęJąw.ia ·~ię·" rq,;h

-

!

palacunąr9dą,y~:~.' \V qa~Y~l.'·l<raju. p~gpię:1zY.rłi w:~lk j)OIP.ięq~Y:~~.0j~a,Ilft;r~ądqwe~ -a .~~ej je~na~p~uję" ~a:ą~,~~~~hj~e.·.:~tf~~ę~
żenję~ Ęząd ,oglósjl ła)yraą9mi~lrit1,1- ~e:: ~\b~

wjnąhw4.pp)y.:s~ą!W~ $it1t~~ł)wąl#,,\w"·~.~~~lł~~ .ł;),qW$~~Y1 W, ,94a~~~~j~l'fa., VI. ;,'[iqz~V ~ . piep~~fJ~t~".··i./lc~~j.i.~.'~~~p.~~vK~r?~:'~~~J~:;~.}~

ą· sd',Pom·.Seó.··k~s·.
u.:wk.~9a·.·~.'~Q-.~".~:.~,.:•.tł~; · . :'(,.·,.~ !.~.=:.· .~ł..•.~·:·f.W
.j.-.. :·._,.J.~ .·~.l.·."'~._:·~.:·':"._:.:..~,_:~?.i.ct:;.:~.~,_~.:.~.~a
.·.':F·n:f..:.~:.ę'.;~"
R:.;;.
.' . ;) ' .. ~;',V.;1' ~ ~~;;t~~ ·"TQ1f.
I
,.\:.

..

~~ty ~»-gr-Qg;o~~; " .
.

~

D

';,

-

·~~·ł~ą~Uął.les!
-Rr~~i~z:,tł!: :~~9~ę ~~~ :~'" - . Prę2;r,ąeri~:;9.~lł~~ i~ęs~:~~~l~ ~ ,?~~f~ł2ą,·
~~~n'Y~!~~;. :I:,Jra~~. :r~gcr~~.ą~ilgYVlJ;i .t~.·itłH~~~·'l1?~c:,\Vn.icy- pęUt~~#i,g~·p,~~o~.\\CJ:~

'j~b,~~~~ arę~~tQ'Yl}n~:~ilj~, ~ ąha.ial~ter m~~ ~.'-~ak$yku~·: Połiąią~':~~t;~~~!~~~~ #~~l~~t.i·~ih,,' ,
s~~~.-:.~:~~ ..~:dbY~~tn- :,!czo,r.a-l ,:\v:;ee~9J;'em .poslę~ ~~Ry.4··.oą:~Pl'ą,:,-~~,r.. ~~Jn~:~ht1.~_ę~l1,*',:;?;t9.~Pt:, .

NASTĘPSTWA... "rRAGE.DJIO~REGąN Ą~

,
. Meksyk, ]9~7 (aw)
Pod GuanahuatQdos2iło ·do w:fci~steJ
bitwyp~~ięqzy w'ojsikałJli 'p~ądowemi ą. pow.
stańcami,. ktÓrzy. zoshdi częściowo rozprOS2e
ni. Z obu strQu ~trłl ty bar,dzo zna.czn~ prz~~
kraczają stul~dzi ~abitych.
.

d~~Jl1U. raqy· m~n~$tr~w ~itP~~,'. uchwala. Qs oświetliły p.rzyczyriv~brodpr~Xres;t:tó:w,~#.o;).<
gł9ą~ep.ia st~nJ,l\y(jjennego~ , '.
iudzi p~dej~zanYcli·.ó·.·~~boltid?t1at~v( /·s~t:·.. :.
," ,
' . ,W~wy Jcr.k; -19;<7 (llW)
prze~iwko O;ąr~go1}owr." N:a~~;:~lt9(. !n~~i~~~y.:: .
Donoszą: z.ifvlekąyku~ iż \vlaścieiel ·re:;' .. Joan Escapularia j~~t faiszy~v:~: 'M9~qeidl )i9ł;.... ,
st~ura.c~i, w ~tórej· n,astąpilo' .. :zamordow~1nie ł4:tiił obecnie swoje,r~*;~ploPf~~YQ~ivlę ~~
prezydenta. Obregol1a; o2~~z:12 ,prac0wn It6w ss:o,które ~brzmi JQ'se
·>'Leori.. ~)y-l~r,głt)~
t~J r~stauracji zo~t1lJ~ are~~t·Qwr.Lni;.
..
Ql?:reg~na. r)r~·eW.ie~1Q~?ó,. ~ ~~~}~~;::~~?~j~'~';
Londyn, 19~, (atę)
nora, gdzie zarrli)rdGwany slęurcdzl1. . ~':,. ; .:....
. . Dońoszą llrz~d{)iYo Ęi4.~~syku,~e r~.d : '
. :'. :.~ f ' .. : 'r"'; :.' '::
':1
". ';.,;f:',:.

ae

pO

Nowy Jork, 19::7 (avl);
~
~
Przebywający obe~n:e .~ . BroDcklyn;e;,.
:'''U'*r'''s1''''. ~". .: 1"-. "" .
'biskup ~eksykil1\sk:iz Tab~scit zajmujący
.[
s.ekretarza
,:. Z:I"
skopatu w wy\v:ad~ie prasowym oc..:;nia pe~. t ' '.t - : ;':.•.••...
svmjstvczn~e svtua'~ję Vi Mekąyku. Bis~up.'
k·onstatuje P?iify~~e' tle l;llol"derstwa i~tył~r', '_.,' ,
dza, że tragedJ~gen. Obregona wpłynl.e ttl~
'p'ov,
f
ko na zaQstrzeniewalk \ve\vnęfr.znych i mo
-O~o~';19~7 .(~wJ.".
.
.' .I ~~'W~) .1~!,
że w skutkach .wY\vQlać nową. 'W:9jnę relig:j~
, Według dorl-i~!,r~n i :~h~g~l>ąy,. ~z~ki"'ka.;
~~rueznik ~~i~ ig.1ie (~y;~~:Y;1.t . ~~~
ną. Prasa aIb.ery~ańska w' komentarzach·· . do : pltan' LundJ:lorg . OOIb)rł.~ .rozni~~( .i},'pr~śtaWi~i~·
aPoDdentowi' ~,iiwi~s{f~'" .że. ~~t~tt9.ta:I:łąlU, ~~:~?~~.
Viv\-y'iadu zapewn,la, iż StanyZjedno-czone zą'
. .
;".;';l?· - "
:
';~"
l ' " . (aim-vana. wstała .Stał.·
.... ",~
..~
...\...( ...•.yrbIll~.·· .~.;~~.'"'_~"·.~.,.'~1:'.'.' ~&,;~.!'
.,. .
lam,.i prasy w 2wi~uz z...ą~tr.:.Gąj~ąfolę p9,eJ?-!'
. .
. . . ·c~ ',,'1'
st~sują wszelkie Środld dla, niedopuszcżępia
.
,
.
kde; ga~\V z -baJon)l IW.1g; '", 'J ..., •
ką, p~·()!wrul~onlC\ prt;~z prasę :ska!l9-yna,,~ s.·~- . :.' . Opuszc.zenie 'S1'llJiP'y~l~.~ ,~~~~~~
do rozruchów
Ivleksy~~·'
. "
l'O'}'anąprzeciwkogeJl.' N?Qjl~:. J{::Lpitan ~~(j!borg:. Dylo p~~m~o.~ ~*,i~.~~~xfi:i< ~~~ ....~;~~głJ:
ZADOWOLONY ZE śMIERCI RYWALA. stwierdz.a iż w c~:wili przy~yci~ jego: n~ k~ IQ, ItQW~zy~:fjy 'N9bUe. '.~:w. ~~~h ,~~; ....
: Nowy Jork, 1~~7 (aw)
dową, nakttćTej żnal~źfi~~' ~itkOw.i~ : ltalji da.i się W dręię:
. . " d
l i ~r.:J';'>:~
!.. : '

. oL'

stano\\~isko

n1cksykafl~~1{:lego ep~

':r

atullła

\'. L~r:iWy

:ftlt. 'l

~d katr.slrdy ~tN'QWęi,l~

;;.,

... '

'.

, .. ,

r ri

u .'

w

I.'

.:

,"

",';

Dzienniki ni~ zajmują jednolitegQ sta generał Nobile był.' ~i'~oChory, 41ategq też. L Ul~H~' ' . ·T.Q.\y~~ysf:C ..~, ',N~~l~. ~~~~~1 ~a~ ...Ąf.~'
no,'" ska w sprawie' ostatnich wypridfów W borg ~~~\ że 'b~zi~ '. ~.~ :~~S~bn~ć' ~O!i!o~~ ~F~i~i~' l~~~,': ~:i~~: ':,?~ięii.. :'J .gqy.~.:~·ti·~;r;"
1\'1(" ,ku. Naogól prasa wyraż.a~aniepQkoj~ na~, zabrał ~ ~ku?E'.Jjl. '1~~obile ~~j~ €?O . ~ał samOlotLun~~t~~? ~f~l ~ ~~Y~ 9.-'~r
.
..
. '.;'. ';
;' . . ,.,.
:. , , .'
. lotu
. .., ',.
.
i.
..
1
nic. .~~ zaulordowal)ie generała Obr-egoha. ~~a .
no\':ć będz'e wstęp do nowej fali za1Jliesze~
!.
. ..
'.
.
..
•
.
. ' L~~ l~~ ~l1.~r~~, ~: JL, .", ~_ .., ,1)+.
.w ~·leksyku. Dzienu'fK1 podkreślają, jedn.ak ~a
razem terror, jaki us i hlją stosowac 9..Z1etlnl~ rozbitków. \Vcb'~ll,gdy ąZYh<>ował -nSldJ sehroni-- .. s~ęJod.: s~~ierował. ą~ę: ~Aa ~ęf.j~dla,dąl~~>;~~
ki grupujące się dockoła prezydentp~ .Obre Ćlki~ rOzbH~qw' "ną.ui;~;·:~}~. . z.~ęla. Si~'SZ;~ .·r~zł1~~ań·;·~: lak"~~i p~i?4~~_;'
gona i Callesa. Podkre~lają fakt, iż POJ7l:ęd~y ~~~~ĆJ ~ 114 ~p~~ Lun~ cłl~iał~ ił;IŻ .~.~wr~ z· Małyginapl'lły.~~~1 ~~h' . ~
obu tymi przywódcarn1 ruchu antyk~tolickle~ ~ G? K~ngS!bay. W t;r:~ m()lll,ępeie d:()l~ał OL! nie· , gaoh'sW~b<>rgU:/l~~·~iód6w'.'~ł ..' ~ :~'
go istniala ostra rywa1iz~~hi. Nłę\vyk~lJ.czo~ wyraźrie ""'-'YSY ob<>zul ~iwiel'1'iowa1. DoeP'z;e· stretęlOd..w~ .W' ~!,!~J~:;"t:' P~'
. że~-e rOZJ1')ił.kl~ ~<W,v,~ ~er,,~~ny koiOr' ~otu ... ty 1O,d6w ~..~...r . , .'~~.'~'
ne. iż prezydent Calles za~~\v~lQny Je~~ ~
;, ":'" .. " ", .. t"".
~
...
:.",
obrotu rzeczyfktóry urooqlnv.l Pl~ędlu~e...

·: :;:::::::I:.i::OO.:~. ~,/:i,';:: .'..:

•

~ - ,.'

_,....

~ ,ł.:;'"

.~

... Ł',"

".'

~

!

~w.;;J.e:j;i~tJ:;

: "_."._

~<

"

l;"

;

.".

-

' I .• ;::"

•

,':

'

._~ . "

J

.'

~lii

~ltleul . · •. lałnn~~[ia por~ [afron[u~~i~go.

.

~~~mR~~~~. 'aWi)

~ tu z MedJolanu, ~. podczas
Wastrofv s8moohGdowej 'został poważnie:

.~t"~ ~\l9t;~:znaD:~p1alarz'książ~ Xrubecki.
1w!.:!·Q,i ' .... ""::"': :

~_~i!)....<";"' ·.'BEZ0W.OCNEROKOWANIA·
~~~<.,~:;,,~? :, . ,
. Pekin, 19' lipca, ,{a w) .
~"'h'::·:(':~i.{.~dy,' .:toczące ;' :slę między synem
~!;ł·~~'Tsa.Rg~Ts()~Lhi'a; Tsang~TsuLanem: z
1.~~~J;:' iaś····'h~pr:ezentan:taińrMalldźurjr-' i
!;M~~runoo>'Z drugiej .:stronYł niiedały rezu1t~
·~:!~~~,:tvóbee· ICezgO ooustnicy. narad;' oQu~ili

:1,~~~:~~~'::';

.

i.~';~1l~··C

':'.

',w.lluo,19 lipca '(aw)

.

~$~:'~* ~', "';'W'dniu oneodajszym 'w.1ąsach·po\viatu
\::'~ijk~ik~ICiJgóWybtichrppżar, 'który :rnimo
"\!~'J~' '~zęt~j
atu!1koweJ 'l1r~~prał~~lże . ~oz
),e;,'
:"P'iStw.~ ~m padło ókolo 9 Hek~

'.!

.'

,,',

".

.:',

':. .....•

Pj~uj'ąiCe rozhittków.

.DomaQ's

się

robotDikówzPO)Ski.

~.~
Ą
Bytom., 19-7
Katastr.ofaluy brak ro])p.t.ników nolnyc-hod,oou,WallY na D.olny'l11:, Śląs,ku, ,skł~nn, niem.ieckJe Ol'"
·gBJllizaeje m~k.ie, de·wystą,.pienia z żądaniem
WJZmOż.enia d:opły:;;,,;i\i, ',' :se&>no\vych' ·r<J.boltników .1-,01'"

nyoh

"'.

,~,

•. , :

i

J;'3ik nas inf.otrmlUią, 1?'run Woje'W~da Golu:tt.·7~~M'll.:o~":
Ui\otie-wódą
Przlyil:'::
'. t..au;LV'w:~.wL, .. :l..!.li.--'-"1l':l.ny:
~Yt;.~... .l" ••,~~ ~
~
.. lW<QI\\-"S'kijjI:J:4

i;

,;;l.~;a;ji·:d'9~;lftvv1OtWa i:zą;.kUm: dlni obejmrue "urz~~a'it>:lU~'''·· :"'{;'<-'
,.
. :.
::{jł-- !

,~~:~:;~i

~~ .~. ;~

;.,;1IF!;61mZKA

ZWIĄZK.V :ęOLAKÓW

~~e.jSi g(;Slpjbd~ze

,Wde.jOC;

i

na 'Bialoru

'.<

t~h'i;!-·~?~:.,

60 ...S«'OP.NI

'!N,.' tej~e

,~argtw

k'Olll:!ul]!i~trozhYlL"h,~ ){ifóryc.b

mieszkalne,' wra·z,z ~
~y~ in~en:tjarz.em ż.ywy~~ fIl~'~iy~·~.. ~~a:,~it* 5
s.c:,e wysła'l1!o silny od9JzU.a1 .rnJUcji ,któ:t'.:f[ dokonał
lcznych a.resz.towań. '. .
.. -...
,

... ~

-

';:.~.

.

r.~

-

"'o

;;

_.,:j.-.'J~.,-~":':':.

;·i..

•

(-"

f >-,~)

•

_

-~'.

',.:.

"";

:':-';'V'. '.

W_~ \ysI" I?rx.~i'Qa , c~ł.Qpi. podpą,ljli4'91ill .. ~jej ..

~~~~~J~~~;)~~~o-rni~a: ',~l1{ant!:~vg. r;\v p~l'2je zgin~ł~
~iystl~ie :{i~piery'.. ··i:dO;ku~IltW,,~k~mornika:

Wrre-

s7~ie we ,~si P.Ol~{owklZe, ~lo BOJ).l1'l;i,~·~:wibsci~tde

sp.al:iIl'::\Vj~~:ką:;kdl O.D.J:ę::-:'Romitrii;st.y;:Wm~~ ,:Óg1eńzni'"

si.czYf iupemie' piętlJ~e' goępOdatst\\-:" Wr.a~ z "tałimżi\vY~ inwent~.
'
:,1"
'.-

wioelJu'" 'komUniStów
;·'~rf.ęd,riików sO·wie~i.ch, ,:g~ni~ .• ,'v. riie.~vY#utnaCizo-
Za.razemzauivva:żono,;:ze

wiaśc,iciele: '"

. ~.J)rew: więhZ:oś~L'~~s~i~~:ó,~ir\V . "pti~zepr~;~;~~li ~Ole .

d

Pp;żar str3l\'i-i}.,domy

.

'~P-

,s~,. we ·:WSiLO~~\Y:~':·;.~~:W· ~~~~g(ą~i~'~V'i.~,t,:.g(}~PO-

; 'l-.'"

~~'i;;";~';'
'~"...
GdaÓsk, 19-7
lł'.t;.·~:::<'.;·,:. R~y1była tcit·aJj dJziś~pr!led poluoodem \.... ycie·: ...~..~~~~Zl\~: polaików·'\v 5"Stana!ch ZJednoczonyoh
'."~t~ siidct~ w- CLe-velatn.d, pod p'r:zewtO&rhliC.t,wem pre~,: ~ ~ ':Z~ p. BiłlCize'wśkieglOt: .:'
,
~j?J'ł..·f~:~,~·-:'..:\~·,' j

Zwielzd.a;.~-<?n~j,~.9r~zy,ż~

.,

mies'*anii,? ':~

.t'.ci:~a,. _re~liU.j~ceg()' P9dizi~, .• Zii~mip'Ocl1Jm.a..D.~'. .

ny" prz~ż: me.h· syst~m :ko~~,ni'st,yClZ.~Y:·:·."!~· ",'," .

1ftyrwi~aćię gOsP~9dąr$tw. '~~(}~;~h ·~~a··;si., .; ,:,~.~,. :'"

VI, USA

.. ;..
.!

Cbłopi rosyjscy tępią komunistów:
" . M:o&fuw a ;''t9,'i , (ws)
".;~
~a:s.tęJ}nie' ~hłf):pi;:p<X1p~ili

.. ł~\1r<JgÓw .fi wśiystko~~:eo, ,pr~~~~i~a, ~~naWi~

:!'

na, c.re.s zbiorów,
jest ,·.rzę.c.ząt żeniemie.ccy>;b~

'':''';-''';0'.';

I

-' ~

'Znam,ienną:,

DOIt.ni . nie chcą p,rarc.owaću: junkrów,wo-lą;i-aOOej

'po-

....... :

\l;IDze<c.'iwlljyill, bo'\wem r~ie grQo!

·~"~'~@~naBMt5·AwEm~"A4BE~t~~@W§~·~"~"~mB~mmme.a~~~"~A4~,,~'.·~~~:-~R>E/".~
•

.

LWÓW, l~M? (el: wt:)

w

uprlZąjtnięeia-

~bratĆ'z.aSi.iłek, aIliż.eli+dać;: się wyzyskiwać.'

si oowie(;ki~j, t:~·~·.:·kIulacy,:,· ~(}pro!\~'a~zeni są :'d{)
roZ[)a~zy brutalń~i 'przeŚii.td~waniami; j3.kie:· ''\vo. '
KATOWICE, 1~7
lbeC:nirch wł\ad~e' :'sói"~vie~kirH&iosuj ~ '. ·~,K,1.lł~~;" '.
"ri';,';'" Na't~~Y~~IIl,d~~ia.j ~iedJzeniu Ilada,
Wo. ~~ 'w~tan~~iia pr~tiiooz:o.ne pier\vQtnie - na stanOtwulj użyć 'pr2:Efdirw'" s\~y:m ·wI'IogÓID. . tich' saill8Ch: sposohów \\:alki,kt.óJ;'~ ,oIli przeciw nim sto~~ 1 9OO~oOO .-zł.· O!ddią;ć na bud:~wędo:nJłro\VV
~Q;~:' N,ąj~ :~roh,,'ri(}siecW;~ni~:; ti~il10-: (~Ch",;,~p:ła.sł€m i:(';~.: :~aii~~,z ·~~~m'Un.istalilli jest obecnie I],~jh~~gl~Qini~jszy~ "'j3;ki tylko można, sobie
'Mono
''aikowy kreą:ytf; i>ół ~iljlona: ~f(),ti~h. na
~i
.\F:;?'&~ł.hi~' ~~~';'
.·;~~f";·?:
,",:~~~h~ć, :teliOr~;'~' ].t. .i':~'\, ;,'.~,
)
.
..;C.4 ło'Pi. fucnrz-Ysta·ją
z
każ.dej
Slposobnoooi
~iti~1;;;
.~.:~,:~j:~>':~.':~",:,.'J
;+:"
~.,~:~;!,,~,.. ,.};.,,; •. ,.;\ ;Jt~"
:,-,,'" .. ,
·:::,.:::.. L'. ,:
.
: ~e ż,w1erz;ęcepj e m tę?ia. W ,;,9.#irąpnySipOrS9D swych
.. "NOWY WÓJBWÓD~ .;faWOW;?,.~ .

... '...~.

I'Z Polski~

niemożność

211
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).:'.':~}J:

znajdujący się na łQdid3ch pa&a4e1'Ów ~
40 osób, około 50 ~ lnioslQ rany.
"~'o
Nad miejscem katastrofy kr~ ~~lOl1;.y,

Ze
tonęło

n

~~z~~~PQż~n\e ~
. ' C .';.

grób na dnie rnorza.

stlrzaskały się () skały ~

19,7

\V ooasie ó,negld.aJsi'lego tajfunu w Tonkinie (Indje vVschodni-e) ro:z.bil się parowiec !l'an",
ewkd ,,.Ca[> Lays,.
Spuszez.one :: na wodę ladlzie ratunkowe

akcji',r

;it.,;::.:;:,

znalazło

Paryż,

...

P0ZAR. ćL:ASU'.

.t~\J.j:M,'·:~:~:

40 pasazerów

ny::śposób, .\\TJ~:wolało dKi< Wielltą·panikę,.'- po~iE~~'
ł1katZal!Osię, ~ c.hłópi W'straszny spoSób mótduj,ą Scln",ytauych kon.;lunistów, ·:Poo,dtają.ę: i& .' ~
kł:llltnieJ
·torhuroim..·
'-

szym

~'~~'aB"A4~Bm~~aB~~~~

ł~D".'.·•.foll 0·101[le·.

lulJ·łinie.

:"_{::~2~i~~t*~~e j ':~'y'd;Qlęnj po b j li ·d ozoreę~·~

OOM9A
M~wa.,:,1~7 (a:w)'

Lublin',' 19 lipeR"(a\v}
oni .'w' ii(ulku;któt~;" p~~'ecllddzi~ musiał
W dniu 18 ,b. rń.';wYdarzYł śię tutaj już ! jeden z 'byłych. ich dozorców L napa.dłszy
po raz trzeci '\vypadeksamosądu.
W
nań .zi->.ili 'go gotkli\vie"
,.
Trzej rob()tnicy, .zatrudnieni przy robo~
. ·:'_~~_,Pobitenlu udzi~liłQ ,po~ocy, pogot9WiĄ
. , tach·, inwesi:ycy jnJtc.h,' Z?tolę.ierll' z:ostali przez:.' . 1fap~~tnikami zajęła się ;p()li~j~~ .; .
. ,fir}l1ę "UUen". 'W . z\Viąz~u,ź'. tern, zaczali się'

Wed10e dJfrlllies1eń. z Tas1zkierutu, upały, k:tóre

l~,~':~;;'~ :hi~C'~" '" w~jąt1c<Qwo

silne, ~~~~złly
'-_'''~dl() wy;sokoś.c.i ~ stQpnt

.t;~;f;~~~;trcz~f:~:Z):t,,(aw)

"l

•

•

''f..,

-; ..

" ,>':'~'~Wm~o~y- dzlli~iaj ~" Wj~·e-nianiejaki Lu
,j~_')~~łlif ~ię w·tv1tittet~:)z·: j ediIiyih: ·z·! n.aj(omycih.

.

,;:. k{r~~' ~~i~..G:'-y'~~Q!wskl!2'.UJCli ~~, n~J. l ra\:·;mt:.~~,:;t;~~. ~'pierś ·,~Jm,rk.: ,.,
. ą .,;'
'f. ,.\~uxtwag '·'dll"ÓdJZe dla- sitala
Wlarł. GM-

:,

DEMONSTRACJE KOMUNISTYCZNE·

Moskwa, 19,7

(aw)

Pisma facho:w-e sO:wieckie, jak: Elronom.i!Cze, , ... ~_
Berlin, 18:::7 (tel. \vl·)
r.~~:'~;::'!.~'WpP'o.raj Wlieczore'm' pOwtÓrzyły się ,\v' . 'ska-jaZiźń' i inn~ występują przeciwko trustom an;~]~~~:"~~m:~~~?h·In~~sta,. a':.;rnian()'\vicie z~owu gielskim, domagaJą<i s!ę •. aby.' zaprzestały one strą
t>tr.:W'.-."·:' bl~ł{'- dwóidl' śla'śkie;go,tlumne mahlfe::: cać 5 proce.rit z' nale±noŚd za naftę rosyjsl~ą na
~~~,
.:.t:~~~unistow;'którzy -\vraz'z oddziałem rzecz hYły~h właścióieli.. kopalI}. Pism.a oma~ane,

r6żnyc1i;"\Wę~!~:6'v~ Niemcżech'na z~t

sadzie uchwalonej
~

~Ii1nestjL

Mimo

gorĄeych

agitatorów nie dosz1Q ..:'!ro :'."--"

i-

.

·;.'i.·.•

w

-

""!"'!'$'S'

grozą, że

o ile system ten upra\viany będzie p~
firmy angielskie w ciaisi>~m 'ciągu, md:ne pr;zeds.i,
bi,orstwo, które nie, hędzie płacić pełnej wartoeci
otrzymywanego surÓ':wea, nie. będzie miało pri\.w8
:~aku'Pu rosyjskiej nA1ty.

m;;~ ~"'T",,:v::;5.~;~~U::.1.'!":"~ ' . k " : , , , > w . , m U ....... f~:.:.~:M .. ~ł";.'~,;,),t<'r,M~

't"';~i~· wit~li t~\varzy~zS~"pirtyjnych, pó\vracają .~ pqliCjął jakkolw'i~kt~lf~ -';z~vlaswzaprzed
'l

' ..

Jak reagują ns fda.ntrQptęl firm' angielskich sfery rządo~ę
80\>;, ieekie.

:J~~~ ~~~;.zp
h

cycl~

--

olf ulariI· nie nino.

·~~i~~~;:~:mi~y.nt'T:j~ró~e ~o SIJr~oo~i, pr~y~zem

,I:1\1'~ " . ··'jh{kombitanfó{v::ótaz ogłuszającą orkie

',.;,.;

'

chvorcem

śląskim~w~nosil około

20

osób -i' unlemóiliwił \v godiinach
tysięcy nych'dO~,tęp' dO~WQr~a~_
.

-oOo~

2wieczor:-"'h,''-

I

rt

Wf RS%AWSKAGh ŁDA FfICJA~A.

t

iel· .Bił.ul~lti .on~JI ~ nnnwBoil-lł [łoill:em

. :NotOW&nia .i. dnia 19itO .·. li~a· ...~
W....Utf'X i ł)ł;W ~-t
lłel~i~ 124,25

Man8wryw,ol'ste --to proWllkacja, maJlewtr ". Litw,i,

ł1~~~a~.~6
Wą.d 1tt "~8 i ń-i~

,

Newy J btk 8,90

zwykłe

6wlcze" tł.

~.

.

OSOB~ i PERFIDNE. WYNURZ~NIA W:llDEMAltASA,:'
Kowno, 19 lipca 1at~)
()bec~y stall rzec3Y. Polska IiatOlliiast prowa-

P'al-yż 34,92 i pół

~ 26.42

PremjetWsld~matas udzielił

ibw'ajearja 1'11,71·

W'ł9;~ky 1At,73 i p9ł
Wiedeń 126,'0

dziła swą kadyc.yjl)Ą politykę>d1tz~~' dO~"likwl

wywiadu

przedsta,vkielom .p~asy.zag17ailioznej, W .' któ,· dacjiniepod!egłQśei ,Litwy. P91skie~ontnl\da
strral $lę znucić na Fo1SkęQc.łpowiedzial. DIia. o odszkodowania ~ ~)Tpi~eQl.· F~~~
J;lO~ć. u niepomy~lllY Wynik rokowań po1skQ chQO 2;lQ:iyć na.. Litwę n\ąte.~J.~W\.odWwie

tym

piał."wU t.e~enejn ..bt... .. 4.~..:J~lf.hl vo!o>.!.I.It)"
Wlęuj(.e. J)Qlar~w~w obrQlUldl ))r1w~in,<:b
$,.; GrattI ~y&t.'. z.lc.t&\ t>,9Uł

litewskićh· .aok(JWUłj4~ QŚwiadc2ył'W alde~a

raS, Qdbywaly się' n~ zasadzie' rewluc» rady
IJgi·NA1Odó.w, ktÓ-r.a żądaJą. qstanowi~ia ta.

dzia.~ność za. . strą.ty p~i~&iQP.eP1zez l:Q, co . ~
wini u.c~ynili PQ140m 114 lew,~m sl;.r~Y~ ~
wojsk. Zresztą' zarówno daty" ,j.ąk :.,i ~+i~

teb.y za.bezpiec~yły pokój. Polska ~aą żąda.a
{)
,,1~
l)awh\ż~ nOrnla1nyoh stosunków GO 'nie j~t
;) ~ ~q.łlW$rsyj~ $~tOO; 10 ~'..~ kOl~j.oI'!"
,,~o~ie.z
xeZQ}ucja ~~4y Li~ . Ną.rodów.
1~,~;. 5 P'1'PC ~ ~~~9wą. .~QA~e~lj~a. 61;50; ~ .
r
Płllega.c.jil·lit~w.~k1\ p,atomiąst nie p~zękro~y
f5p oc.. J;..~ ~~:Q ~N~~P' kr.~j 9,4,Qa; $ W(lC ~ . _
z~l'ę$lópyd1rezolucją rady Ligi N~
7~lQQ; 4, ł p91; ~ -LZ ~ę~e 52,.0; 5 ~. ~ l~

p~ytywnym w.ynikiem 1'Oko'1'ań jqtf~~; '.~
oPec~ie W ~ąropie IpÓW~$ięi .. oW~~j..
o p~oblęjllł.e nierQ~wią~a~Ym..· Na pyta~
czy uważa za D;loźijwy Wybąęh wojny, .~, ~

k.!9h' atQ~\1P"ÓW ~ęd~ fQlską? aL.itwą, któ~

PcAP_Y 'a.QQJ!1rJ.'OWl.
})l"OO ~fJw. pOjpermjGwa d.oi~l\·a

, . W~~W~58~50; 4 ~ ~ł' prQc LZ

W~~~Wl ~1~;
S ~ ~;Z W~f~WY 7~/76.; W .pt~ ·LZ I'\ąĄ~~
z~ot. !1ą,ę«l
. .

ram,·

rQ.A.ów. ~itwa \Vy~~pęla sprąwę.od,s~kodowa4,
}loDi\ęWą;. UWf:\~~ akcję ję~ .. żeUg9W$jęłłO za
jawn.ębęzptawie.~ PQl~k.ię ~$ koutrżąda.nia ~
wa4111Y
ZUl1~~ l,le~pQdsąw,ne. L~twa od
rzuciła ·polski PPQjekt bezpośredniej komu~
ri~~jf, gąy~· Pfz.yjm~i\\c gp s~nkcionowałaby
Qoecn,y s~a.~ t~ytQ!'Ijalll:y.. Litwa wypełnia <?al

:la'

~.,...=

:ąa~ ~~i)Wy #~,Q9il3~N~i

17~,~;

~~nk ~l)hQQinJ ~QO;~i6,1$; W.łe1 ~,09; ~~
pop 36.50; ·~rzej4w '~~OO; N~~Wt. .~; . l\~
Sl.00~ Stara:oo~ce 54fJQ; ~'lierde 2;6,75; P..\i~łlt:
'lQ.OOj ~~uąch' ~,OO
.

wypadków W polsldm konh'projeke1e ~ ~
dąne niezgodnie z rzeezywi&tóśią. J~yny~
3

wodu wileńszczyzny, Waldemaras" ·OŚ:w~
czyI, ~e nikt sobie wojny nie tyczy i je'Pqłt
~nje odwa~y sdę wys.tąpić· ··:ibrojaiie :; llt~
ClW Litwie. "Nie wierzę ~~" @y ~łłWW
na wi1e*s;~zyin1e J;llialy się ~~YĆ manewrY.

94yż b~ło9Y ~o ciężht p~owok~j~: NlOP~w

~~ ·zaś jest· ja<ko9Y' na Litwie, ódbYWał)'f 'M
medawno manewry w. pOblizu : granicy , ~
I!Jkiej. Były to. tylko zwykłe cwi~·" ~
leckie" - OŚwiadc~ył dyktatorL~wy.· ..l.

ls;owicie $weobpw~ąfł:ki· państwQwe i mi~y:;
narodowe, Polska zaś dqżyła do jednego 00.:
lu: Zniusz.e~i.~ Litwy 40 wyrażenia zgaąy na

Aklaje m~ęj~ ~"i wi~ze..

~'.

! ~i

t

Ił

[ l,. ":~rułl ch

hurZ8U81l, Lnbartowem~·'

"nin' ałągr,' ą~'~łałe\łl,

Cd włor1tu'17~Vll' l'l8~.
...'.

39 ł

P~yozynlła

Keln (1~iat·kulis I ~mJał6W)

.,..d..-

DfUI;l;,~ Vi S r kfl.(;h 1ł;.d~':l1t ,QW~".i~l~kc.~J;\dt":
DlII~.&.~ (ojce). W rol.ch,l~ ••,cli,· .1:
chlr., łt.~IJIILi.lłnkO· i JfL Collin

wys."

15.0·000 ił. strat

~

Dl,. n :·oo.itUf TaJ.ml\ica .•• ni.~łflllJ
~
dum.t w ~ el(lu;h.~ _tle ~!;ll,),1ł4d .lQ~;r:ukl~~~,.y tf

"Bei ~
.................

tlce,l:ów. Nad p.ogu,Jf,! "ClUlqlpIQJlf;il~i1d~1

5

spalił się 2::piętrowy młyn paro\Vy~~.t

do Icka' Skrobacza. POŻAr trwał pra~ :6,:_
dzin. Spalilosię 290 -korcy psŻenicy i 6S kpr
cy· mąki pszennej. Są przYPu~Di_, '74 ~
żar wszczął się nie od pi0:run4; a ód~ ~
innego. Straty wynoszą 172 tYs·. al' tY~

Dc.·'.m
. .·. L.·.~.,.tt'$-.·1
..' . .' ·.
. . 981

1·

PRZEJAZD Nr.; 34

Dzlł

.
Prz.epi~kny. film p.. t.

. sem młyn był zaasekurawany~

,~Llsty· •. ·ndł.osnę,

l
!

l' :. t

J.

!

r:a ~szystkie

.1}

• =. .

sP

a,ś Vi J;dJIi1( nied:ielęi 'wi~t. od~. '~3.p
: (f: 'Jt, t l" II ·n i(i'(:~ 40 ił lU Jr.ie:jsce ::'0,

V
j

we . .

M Ul U.'1.ay

;<u..: ~ ó.i ~'~Ht',r:ie

I

cl"tę nit',zi~lę l $\';i~ta clł
's('e ~ fi gr. II miejsc! 5()gr.

.,120 tYs.~;

larów. Sensacyjnym tympożarem.ma' się ... l
jąć Asekuracyjne Tow. Ameiy.k,~.:·· .. _t'.
W powiecie Skierme",ieldm za~
się zabudowarua Rudzików
wsi·D....~
gm. Supia. Strąty s~ ~naczn.e·· .'
; .,

bi ł&rtOW~1 S.... II
W %l\ls.aj~(y d:r~~at.
- W roli 116" net:

l liczne' ofIary w ilłdsi~~:,
w~ Mirkowicze pow~ ZamQ~••. '.. (~
sp.a1ilo się pól wsi.
. ~. ;.~, .
Od pioruna spalił się tezfolwUk ~
]Q w pow. Zamojskim.
. c;·:
'
l
W RadzYm1me obck PlAiltu· k~

.

l-,

-t

,.

~

too: Z

p. pp
Ul mie.jsc «ł

M

Tt-imurtasz- Cban,DJinister d v.: OlU Rizy

,...

r ....

l

1.

1
l

,
i

Warszaw:a; 19 lipca' (a\v)
Wysocki wydał na cłe§c gciicia· ~ _
W. dniu dzisiejszym minister' Skladkow ~ ~zczycUi SW~ obecnoścl4 'pe.geil periki....
ski, w zastępstwie premjera Bartla, dekorcy.: Warsza.wie, ASS4d· Chan, poseł tiU...
wal Teimurtasz-Chańa, mirusn-a d\yorukr6 "Warszawie Jahtia Kemal B. .~ż~
la . perskiego Riza.~Szacht>Pahlavi, orderem lIPo ką, orqz stereg oaobiatOśce •... 'świała . palt
lania Restituta".
tycznego.
J
..,.-.
W· godżinach vnećzorowych minister
-.

l
1

lII'

Szaba .. P.kła.i,.~

{ (,

'PARK NATURY.
Zakop~nc 19 lipca (aw)
Jak się QowiaauJeJ'llY, l\'1iniSt0tSty,"
Rolnictwa, w porozum:tniu z MinlsłerstWc;
Oświaty, POsHl.flOwilo zakupie znnczny cibsz:
;l. terenów; przeznaczonych na Park: Naro(
wy \y 'T~tra:il1. ;;bv ~twor7.yć Park Na.111f'·

Obszar, upatrzony . Da .Wiar; ". .
stanów i własność hl,,· UzniuUkie;o. p~
tacje W sprawie sprzedaiy \!fBpcatniB.".., ..,
'. ·~·zaru leśnego ~oozą się jwi'}" .~.~
.. :'\uiej mieć będ4 dodatnie dla ':i(Jef
, ,Il·.:! niszczejqcego la'su rezultaty ..

.c:w

.

.

Pa twienie
Biada zwyclleZtfnemu . nieprzyjacielo
"" -- oto hasło jakie się rozlega na całym
froncie p~asy niemieckiej
i jej wiernych
·sprzymierzeńców z Półwyspu Skandynaw::
Skięgo. Hasło to dotyczy bezpośred!1lio gen.
·Nobilego, a pośrednio - co' jest głównym
~m naganki - fas"Zystowskich WIoch.
PrZed dwoma miesiącami gen. N obHe
przedsięwziął hero~czne zamierzenie, które
bezdlug~ego ociągania (nie czekając na HPO~
myślne wiatry") starał się urzeczywistmć balonem' sterowym dotrzeć do Bieguna Pół~
nocnego. Czy decyzją tą kierowała ambicja
osObista, Cflfiy teżpaii"jotyczna dutna' narod~

nao.

~l,e,,

VV

ka raso ana en.

'i faszyst

o ile

bezpański lod()wy teren do nich choćby teo~
retyczniepo,wnien należeć.
Niemcy
nie
sprzyjając faszysto\vskim
\tVłocholll
rów;:
nież złym okiem patrzały na e\ventualny suk
ces odważnego lotnika reprezentującegO Pan
stwoWloskie·
Tragiczny wypadek nierycerscy wrogo
wie wykorzystali do najohydniejszej nagan::
ki zaróWno na Nobilego, jak i Mussoliniego,
faszyzm i Włochy. W swej plugawej robo::
cie pisma niemieckie i skandynawskie posu=nęły śię tak daleko, ż,e chcą z Nobilego zro
bić ni mniej, ni więcej, tylko zabójcę
A::

LISTY Z

-----

V\

skie

·"i'łoc

mundsena.
Tego rodzaju pastwienie się nad nieprzyjacielenl powalonYlll wskutek tragiczne_
go wypadku musi budzić obrzydzenie. Czł~
wiek, który przecież ryzy kowal życie dla pe
wnej ideji nawet jeżeli nie był
dość
dOili
świadczonym wykonawcą trudnego przedsię
wzięcia godzien jest przynajnlniej
wsp6łlł
czucia a nie drwin i wzgardy.
Niskie pobudki kampanji prasy niell
miecko-skandynawskiej przeciwko gen. NO!:
bilemu zasługują' na napiętnow·anie·
(-l

s. s. s. R..'

tQ je~t rzeczą podrzedną, w
każdym
razie lliie ,może ulegać 'wątpliwości bohater~
stwogen. 'NQbilego - (jdk ~ównież jego t-o

;.wa. -,I

:W4ł'Zyszy) który przecież bez ociągania udał
$ię. na

nader niebez.pieczną wyprawę·
, .'
Póki N-obile~Y wiodło się, cała prasa.,
. nie wyłączając tej, krtór~j
robiło to wiełe
meprz:)tjemńości, 00 jego cześć

~a sko:ńc2łyła się

tragicznie, wrogowie Noc:
biego, a 'śd8letj '~ j~ Ojczyzny, r~
dlis1;ę:'Z-'~' w~k:k)ścią~ 00" ofiarępodbie~

honone

"~ jako kOlIlendama

wyprawy t. j.
'.len, Ze 011 ]~o0wo.łił Się maio.wa'Ć przed wy
~aniem

podkomendnych. Czy stało się
:p&ychlcznego,
~. ~ mogło łatwo tam
;nastąpić~
rgdy.Z ~~ w-sz.y:sey byli błłscy 'obł~ o
~'WOOl załamania

:~' ~ 1llie moWa ~skurować, ~
'·Ii",me.~y ~ ~go ~sz.,y:
łlieddi..

r:&xW

Dam

1ntaj o stwier.dzenie

że

.~. ~ me jem
ttaprawred~
~',~'.~ lecz tylko·-We

~,~

.~I ~

lllOODlO

~~y

.__~:_ ~ ~ m~ ,s~anda:r
łIIbfl. ,.~~, aw~i=~m, że ten

pożylCą.1ka.

ogromną nad:wy~ką.

...

,

~

,Władm '

sowieCkla;, pI'lZ.e;w1du.j~. zgó.ry, źe po>popularna śroo luruności miejskiej, pcĄStaniOlwł1a zrealirować ją. na WiSi. Ohiłto
})ÓW poprostu zPD1USiz.-ono do, kupowania obJJi,gacyj ł
W Syberj'i, gdzie ohło.p jest najbardlz.iej
dwiik!i .- ~oo. 1M'e2.200W.ania. W barooiej kultu~h gubernja;oh
oo\VlO'laDfO< si.ę dlo mneg'() nieJlllllłej sk:utOOlZD..e.g'o środlka~ pOprosiu ten, kito odrma~ka

~yoh:IM.bmZeil atmosfe~ycznych·.

JedeIn jest ciemny punkt na

pokryba była w Bolszewji
Jak się t.o stało, że rzeciZ-y~ie Wrtyoikię, JWlkryto ()Ib~oonia
pewti:en finansista berlińska., lotóry w tym Ciltatsw ba\Vi>l: w

Ostatnia

z

,wiał
2;e

.nie

kJupna.

będ«.ie

pOIŻ.y;ClZlki, musiał podJpisać

Wl'Ogiem

jest

UiStrojl1t

dJeklara.'Cj:ę,

SOIwie;C'~iegto i cLlatą.01O

sp!'zeciwila się pożJlCiZlCe. W,i~5 czem taka dlekla'-

1'QC,Ja grw:d, Cibtopi.

Wl3ASU!pŁymali

~.~ -.RcdIoł:fstatdlt w ~

~ ~

w. ~ - - . Vi zagadJk~ jIato
~i~se~~

•. ~
-,~

.,.,,, l,' ~~

~.

Zmuszano l"ównie'i; chł:opów dla sUlbskry1pc.ji,
. ~iiając im. w. rawie niekup1enia ~ez wieś
peWlIllej ilości IOIbligaeyj, kJrOO:y)tów i 11iiaQ:"na na
zasjaw: Nic dl:z;i:~ że przy takicll,~ po~awia ~ naidlwyiŻkę!,

, M-e By1row, doktóreg.o

lll6Iją

Z91Ufanie, o.trzymuje dizioom.e setki
ze. sk.ar,gami na, wymUS2J~.,

więksw

IPj-

tistów

~1"f'~

1ega~ ~om,

uda.je

się do

kUlki

~

~

Na tle sprsJ\v'lY

z~

gj.i przySlUO do ostryM sta'IĆ z

[~"~

~ ~ ~ jaika, lrnnste.r.naq~

.

S,

i-=s, l'

~, ~ ~ik ~
.,~
~ aę ~Y* •

tl'.,.
raIł

[.'

~;r ~

~

w

;~.JJi,,.t

~

,,,,.'-0

...... ..,. :iwn"Wt

I,*,ł.'

J. t",...

..

U

ł~,.Qt"'''·

~~. eII!;f. __

dyg',llttaw,e bolszewllooy.
Re'\yela'cje re uj:M\'1!1lJają cały cały szereg oburzają.cycll faktów. Okaz.uje się; źe naiu,ez:r<ciel1ci
\viejskie zmuwane są dio ])e'21względnej
uległ>ości
w Slńosunku <00 sowieckich kiacykórw~ którzy traktu
:ił je jako 9WOje niewolnice. Pewien bolśzewi.cki do
sto.jnik szkioilny w okol1cy Tomska utrzymy;w~
fOl"lD;alur harem, złożony z S2!eściu n,aUiClZiycielek.

*
rję: Sruwieliewsk
mała
mi:eścina ~ Kr3.$1lojall"'!
skiem (Syberjat). Plakaty głoszą, że' przybyła ~ .
W3!r.zy~zJm Rakąjew wiygłos.i
od.ozyt" Ozad~'
. kOhiely BOiW'ieckrej".

Rakajew ubrana jest w kró~
'jediWtBbne pońcwcJJ.y i ma f~ę a la
gareon.ne. Pl'lZ,ybYJCie tak modnej ~0Iby: wy,v,,"olu.j.e
konsternatoję: Męix!zy:ź,ni s.ą z~ygowa.ni, lrobietyj·
twier.~ ze to rozl,)IUSta i że ~~ ~.i
slliknię,

jaw

przysł:ru

sza;bao.

•

<ł.

w sejmie

~-

~.

Alem.r.5t-winO ~j:a ~" jak ~..
~ sp1'1alW.wdiU~
~
u·

~ j~

.30

~. ~ją mię~~,~ ~ P'Uk~

sobie rybią luskę! - mÓ'wią.· d!i-Ugie.
j
Gdy towar~ Rak.ajew staje na ~
siemu, wita ją bulTlAa. ~Wii5k i~:
- Pl'ooz. z &jaibli'C4! Jesteś po~ szerśtcit=i!

r~dem. Mi:nieter

cy 2iwejgeI'ltuwj jest 'wytooztcm.e doohod.zemie karne, ~zem wspomniał o Oi"zoozeniliu psyJChjabrÓW w Jenie, które stwierd!za, że wygodne Wlybryki pa11<::" radcy spavv1()d!owauebył!y ~iowem
wykluooe<Thi.em pooz.ytaJin.<>Ś1C.i. To z,aćm.ienie um.yslu
Pl'0YPisaii psy&1rj~łir'rltY ~i ponmej ~.
Tym SJposO!bem WjtTat()Wl&110 Zw~ od bwmi"

sklep z

róŻir1i

- ,Ubiera śię ~oto tak dlatego, te jest"~
sle sierścią.! - ll1ÓI\Y~ jedin.e. - Nie! Ona ma na

~~~~'~dD
;~ ~~. ~
kltbry'~
.... '11
t b ~ ~ i ~
f!}fly ~
:1' MO!IDltill)ł ~ pan ~ ~
"J1 ,&:::a'.'~ ~'~ ~ kilka ~

~~

wódJcU,w i kiero\vnjków ZJ\VUtą$.ów zawodoWYch..
kt6rzy w ohydny sposób naduży!wają swej \yladzy:
SzczegÓlnie fratwlne stosunki p3LlllUj.ą na S~"'i
berjli. Dziennik' ,.,SO'wie.ckaja Sybir" zdiopył się na
oowagę zamieg.zc,zema rewele.cyjnrc,h informacyj o
skandal1ciZillY'dl afer&ch, których ;;botblalteraml" są

T<PWTaIliZy&2ika

obl'opi

sprawu:eJdl11woŚ'ci mUJSiał pOlbMel'ldl1.j Ć, :be prz,ooiw rad-

WII. ~ ~

każdym

W Mookiwiie opowioo.a}ą nast~puj3jC'ą ~

~

';.,!I

1JRozwo!u")

dniem mem·al illwiŻią się \y R{):04
sji sO\,\1ieekiej skargi r=.a kiO'munis.ttylC,znyeh pNle"!

Z

ct'llasami osf.altnie

j

SĄDu

WUJSna

~.

------~~~------~----~~
PBiZ&S

PBZYGOGA PR~j

HAREMY BOLSZ:& WICKICH DYGNITARZY G:&NTKl

tł~(;~e~pc~tfeli1t.~a
M>oskwa w lipcu.

wypisy,wała

h~ypodhwalne. Z dłwilą
jednak gdy
.,~ - ~pa.ewidzliooego ,wypad',L(U w.ypr.a

,jo:ipod

.JA.KPOKRY'ro POŻYCZKłf. -

Towarzysika t.ł.Ulr:o.amy, że

:ID/3. oiało

j.ak ~

Ni:e 'WÓ.erzą~ Nat.e.nJc.zas-postMl!atvvia pI"ztllkona.ć
audytorjum n~, że jest 00 do niej w .~
doje. Nie;w:iele m,y&la,<ć, z.mmea s~ i s1ia.je pme4
z.ebranym tłumem naga: Milozenie:
Teraz. kiedly w&s pnz;ekon~
p~wóWe.:.
ll!e'.

że się

ubiOf'ę i powiem.; 00 mam 00 powiOOizeni.a:l
Trudniej .jed.n.ąk, to zroibdćy nit poWi~
suk.nJ.,ą., pon..cwsikli
i' ,da9SGUIS tow~ lWajew mIkl1y w sp0s6b ~y..
MOże w:zi~ je kto
jako tai&m3iD, a ~
poprootu były - mładlne.

.,-

,

"

t

le. w EnrolJie

ł;i~,

\V; pewnej starej

,i~

ksią%ce ,kuchars1.:iej

itH~ll:tzl się przepis l1a "potrawę nrtdwie o:::

$Oby, zwaną nulrjażen1". Pon:ewaZ'

PROHIBICJA'w 'SZWEcn i NORWEGJI.

,da"wne

l'eceptyokazalysię nieraz lepszeoa

,:(,qcJWłasnego korespondenta ..Rozwoju")

nowo~

czesnych, podajemy wyżej~·"ymienioną do
użytku Czytelników.
Bierze się nllodego człowieka, i mlodą
pannę· Najlepiej, jeśli mlod={ieniec jest jesz~
Cze ~urowy, a 'dziewczę
jeszcze
bar::
dzo delikatne. Sadza się młodzień<?8 przy
stole, wlewa \v nfegobutelkę wina, np. bur~
gunda a lepiej jeszcze szampana i na jakiś,
czas pozostawia w sp9'koju. Jak się zacznie
gotować, bierze się jeszcze jedną' butelkę.
Gdy zaczyna się czerwienić, prowadzi go się
do salonu, ~adza je,t~i to jest w zimie
- przy kOn1tnku obok panny,' daje im oboj:::
gu herbaty, po trzy szklanki na osobę i zo
stawia samych. '
Lateln stawia się oboje
przy dknie,
dziewczę ubiera k\Y~atami lub sadza je prży
fortepianie i tak długo zagrze'.va, aż zacz~
nie śpiewać. Jeśli lnlodz:eniec zaczyna wzdy
chuć, to znak, że i jemu
robi się ciepło.
\Vtedy trzeba oboje posadzić na kanapie i
pozwolić im przez cały wieczór
wzdychać
;[0 trzeba powtarzać trzy, do czterech razy,
nie poz\volić jednak, aby się zbytniQ zagrza~
li. gdyż toby sprawę' popsuło. Długość cza~
su. podczas którego dodaje się paliwa, zale;;
~y od okoliczności.
'
U panów niżej lat 25 wystarcza 3 role
siqce" czasan1i nawet 3 dni. Dodatek s-poroj .
dc:::y rno-nety podnosi bardzo stopień ciepł~
ty. Potru\va zyskuje też bardzo na dobrYm
"'·yglądzie, jeśli się ją obIoży' państwowelllji

S.ztokm~lIi1~ w

Hpcu 1928 róku.

PrOhibicja alkoholU;' 'W StaQla,ch Zjed.nOc7.n:nych po \'lołała, do tycia ca.ły skompliko·waJUy

.

~"

p:nzemysł

szm.l1g110\Vunia.Jpwody ognistej", kt.órego
promotorami są ,~J»f>tlager:zy" tj. sprzedawcy i
PFzemytu:iJcy:
Coś pOdlObneg.o, nie w tJ3.kkh POIz,miarateh,
,istnieje: w Szwecji i N Ol''YV'egji, które vv:prQl\vadJziły
u siebie regimeograil1~c:zeń w sprzedaży
Jeśli systeńT

amerykański można

alkoholu.

nazwać "szty-

n,a.le·żaloby
na,.Polega-Grnna racj<ono-want.u
a:lkoho.J'u w kaz.dejjego pootacJ.
Wód.kę ,
wino;
liioniak nl.ozna ot:!'!zymać W trch li1rajachtylko w
określonej rocznej ilościlltrów, na ip':dstruwie kar
tek, w.}'1dJru\vany.ch przeż kontrolę spi.rytusową_ \Vy
nika \-Y1-t}C z te.g.o, iźw Szwecji' i NOl"wegji pić
m~,~na, ale tylko t,yle~ ,~le po.z\\"lula dyktator a.ll!iod1o
lowy, d.r. Bratt. A to Hrż wysta.rcza, ahy IlJBJwet w
krajach o' tąk un-o.mn'oVilliillych stosunkruc:h i jedno
. lUtej }ucln{)ści VI,ytyv-orzy1Q się dążenie do obejŚlCfia
zakwzu. A na tern tlem()cgło jUiŻ powsta.ć i P()Wstało przemytnictwo, kitÓ:re, ze względu na ni€lz;wykłe lamam.ąlinję hrzegów Skandynruwji i obfjltości wysp, wysep-ekprzrybr:ze>'l:nych, or.ruz
fjordów
głę:.bokich' mC>żez p~wnem P'O,wo·dJz:eIlliem
s.taw:ia:ć
cwlo kon~.roli rzą.dowej i nagooce strfllźy Cielnej.
Jak się urządzają prze~Y'tnky, alby zmylić CiZlujność, c,elników i Ujść, prl~ ·pOOC'igie.m staJtlró\.v' stra-

litrów spjrytusu w blas~ank~ch i ładuJe je diet ....
go kufra, poczem wypływa na pełne IlliQirze. ~
ruje się lru wY'brze:2iom wschodnim StŻJwecji, ~
jając S:tł9.il'annie po dr odZIe statki stratnilClZe. W nOoi
ey zbliża się kute-r przemytnilczy do brzegów
VII.
umówi{)uym punkcJe i tu krązy, nie \VlPływają.c n&
\~'ody s11V\:"ectzkie. Po pewnym cz~sile' ~ują ~i~ W'
nieIle'\\''11ej pomroce no.cnej łodJzie'mOltorowe w li~
bie (iwó<ch, trzech, natply'W,a1ące od brzegów S7JWecji. Przyhijają do burtów loutra. iod.'bie:oo.ją 1>1..

wn.ym'·, to UD'l"'\veski iszwedJzki

szanki

zwać "półsztywnym,"

kością pędJZ.ą kU~"Yb!'!z,eżu. '".nu,' w miejscu

typmzybrzeż,nej?

Sm.aru:giel "bml. p-ctiJ).:ywasię w, s,posób dość
skr-m.pl&:;rwany.P1iJzemytnil{, k!f:&'y jest pr:zew.aJż
nie z.res1tątyll{j() agentem .dohrze '~S1!h'OW:aDle-
go pl~edsj.ębf{)crcy, na])'ywa w Nh~Inczech kjlkaset

ze' spirytusem, potem z

cał& Ill.OżHwą SZ)7l)).'

odJ.w..

l~~\rr;l,

gilzie niem,a IOsiedil.i rytbiWcki,oh, ni. pos.łierllll"'
ków strażn1c.zY1c'h, n"1OItorowki p.."'lZybij.a.ją do br.ze.'
gu. wyladov.'ują 'zMwO!1iony ".P!l'o,w;ia.ntt."
na kJtór),
ezekają jliZ age.nd lq'wowi z aJu'bau:nd.
ZoohoWlują,c
\vsz.elkie ootrotn.{)śC:i, ;w najwięks.ooj cilSlZy, z poga-

sronemi świlaotłami ruszają 3Julta prtzemiytnitcz.e, wio,..
oobr.ze zamaskowane i ukryte hlaszadlki do naj
blilźszego miasta. Dlugta, Cl1tr.lka 'prooedluu:a, ryzykat.awarz.yszą tym ,wYP.NlI\v1om,aleoplalClBli& się
one
sowilCie ryz.ykantom, a z,wlaszlCl2'ia głównym m~
g-erom, którzy, po kó.ll{ju latruch . ;;QtWiOOIl~j" pracy~
Z-aIC

zbiJjła.ją

o~to rl'uJżą

iorlunę.

Konsumcjarullwoolu wSlzmoojli i w No~
gji wyn{)si jedm.ak, dzię:IDiwpirO<WMz.o.neJmu sySttemOoi
wi raJ"j onowani,a" 50'% ~OIIlSumcji dJarwmJie}szej. ''WJ
Sl'JWlooji OOJjpopularniejszyrn człQwi~m, oibjekrt.em
<:1<>wtcd.PÓW, a\negdot, ~UlWatQ,w, tem.rutem uJJubiQDiY1IB
karyklatufzysrow jest właśnie dyk.tator alkoholOlWJj
d!r BTatt, który WlJ1(1zrltel'a NlICj ę na., cały rok' i
kieruje Kr){l1trtHą nad kOllSU!.tnICj'ą, sp.~~i :impOł'!ł.eln alkJo.holu.

papierami..·

JEDZIE

......

~!~cąc.

I

ł
~
'L'
na.Jyc
pr05Z.J!;:.

n

•

'7~:g

o

owyrClbu nal-!:ży przy 1.. up. e ta
~~wyC? WyI aźnie akcentc. wać
zą,dac

tylko ORYGINALNYCH
proszków z "Kogutkiem" znanych od 1 at trzyd1:je~tu
l

'P'52"'!t .

Z koll.,cem Upca OptlłSZC:ZiU WatI'Sl7J!1.wę ekńpa
po.lska na CH1mpj,adę ~m,SDetroomską, ziło.,tOOlaz 9
jeźdioow i 16 koni.
Na czele ekspedycji staje płk. RÓlmmel, a w

I
I

j

skład jej "'1ChO'dzą

w

. .

.

-- \"ie dobrze, coście dla nIeJ UCZynl~
tJdparla Greeba - i dowie się jeszcze

v,rięcej.

-" Jałto? - krzyknął Jakób, czyżbyś
mogb
okazać nie\vdzięczną po tem, co
wła~n"\. uCi.:yniIiśmy dla ciebie?
.-- Oddaliście to, z czego obdarliście
.

mnie poprzednio!
Aby cię r}chronić przed tym łotrem

Jazonem!
Nic chcę się \vdawać w długie roz~
nlOW\" -- z rO:1.drtlinien!em odparła G~r~b~.
_
. jeszcze po\viuthnl1 Wtlnl!
OdeJdzcle
,"

n10J

..',

m~l;~

""~"l'r
,\10",»

P'P

Spojrzeli po sobie zmieszani i bezradni,
co czynić.
- Jakto Greebo, Czy nas wypędzasz
ze swego domu'? - ozwalsię po chwilowem
mUczeniu·
- I cóż? - wyzywająco odparła Gree:::
nle

Greebo, siostro kochana - najczul~
szvm tonem mó\vil Jakób - nie mó\v tego"
że I"nąż twój tak dobry, tak wspaniał?myśl~
ny, nie przyzna się do rodzonych braCI swej

. .

mlr.

'fr# ~

h

::.:

l~UHm

znakomici jeźdźcy

rtm. Antonie\v.kz, rtm. D2li!2sd;ulski. rtm.
Tronklwah:l,·por; Sz·(}SlanLl i por: Zgolizelski,i tJil'3lZ'
jako Zlapa.sowi jeź,dicy por. G ZO"\y ski i p,ol'. Star-

te 1f 2541

li -

nasi

DObrzański,

30)

żony.

e KAWALBRZYSTÓW POLSKICH

Vv~iedząc,

i 16' KONt

najws~i~

InsUrukt()(t'eIn tego ze&połu
o:fiilc.

szkoły ka'WaJe-~ji

w

by!ł

'J"tm. . .

GrOOzi~,u.

>

,pola-cy wezm'ą Uld~, w 2' bi~a,oiho "~
iJona:t
konia" i 0 ,,Puchar NlflIl.'OłdJÓlW".
P
Po Olim'Pjadlzie eJci.pa polskia weźmie udlział
w IDięd'Zynarodiowych konbwrsatch ~ W.:
,

Ha'<1ze.
T'F'M7: t MI!/t' e

1!lł!iSJj.

- A to ci, przewrotna babal J ak się
jej spieszyło schować pieniądze l ~ chrapli~
wie zaśluiał się Ross.
- Chłopcy, ,dajcie' pokój 1 Ja się z ni~
rozmówię! - rzekł Jakób i zbLiżając się do
Greeby, rozżalonym głosem począł:

- Siostro, czyż mam wierzyć, że, tq
ostatnie twoje słowo? Niepodobnal Ty, ktćJ
ra zawsze taką dobroć okazywałaś ,'ludziom
obcym, czyż mogłabyś w ten sposób.o!
- Dość tego! - krzyknęła Greebaz
iskrzącemi oczyma, dumn~eodriu9ając gł~
wę. Czy sądzisz, że nie domyślam się waszej
przewrotności, Krzywdziliście mnae ł
Aszer.
gnębili.
gdy byLaIll biedna, teraz na klęcz;
- Podziękowz.nie za to, że nieproszen i "
oddaliśmy to, co równie dobrze moglibyśmy kach do mnie przychodzicie, gotowi lizać
proch z pod stóp Ulega męża,
któregoście
byli zacho\vać dla siebie ~ mruknął, Stefan.
przez
tyle
lat
nienawidzili
i
'prześladowali
~
- Bierz licho! - wrzasnął Thurstan.
.Niech mi zwróci kcszta podróży, a nie poka Nędznicy podli, znam was na wyl{)~·: ~
raz ostatni rozkazuję: Wynoście sił,~ mego
żę sią jej na oczy!' Dawaj
pieniądze!
domu i n:e pokazujcie mi się więcej ni
zwrócił się do Greeby, wyciągając rękę.
- Nic z tego! V/pier\v nie chcieHśr·ie oczy! Precz! precz!
(d.e·n.)
przyjąć, teraz ja nie daję - odparła Greeb9.·
ba . .A co wy uczyniliśc~e zojcem"t Z tą tylt:
ko różnicą, że wy wypęd.ziliście st.arca z je:::
gowlasnego domu,a ten dom należy do
ID,nie, i gdybyście mieli choćby trochę wsty~
du, to nie powinniściebyH przekroczyć jego
progu.
- A to zuchwała smarkataI - krzyknął

!ł,ROZWOJ" Piątek, dnia

,Smierć

20 lipca 1928 roiiu.

•

za ideę$

-'

Wiem) emiOfz. id ieenta
umr ć za J)
Z Meksyku .donoszą, że luorderca ge::
nerała 'Obregona, kapitan Escapulario, który
dotychczas milczał uporczy\vie i nie udzie::
lal żadnej odpowiedzi na
pytania policji,
~giosil gotow-ość złożenia zeznań przed wIa::

eksyku gen.

dzili mu przed objęciem sfano"vlska
wyje::
chać do Europy, by
d.ocz$ać uspokojenia
się politycznych 'wrogów.
Prezydentura Callesa wobec zamardo::

Słońce

obiło S

Oświadczył on, że .zamordował Obre::t
z pobudek religijnych. W' ubraniu jego
znaleziono list do rodziny, w którym pisze:
ORGJE UPAŁÓ'V \V EU
"Wiem, że przyjdzie mi umrzeć za mojf'
W całej Europie i \v Ameryce szaleje
przekonania. Żegnam wą.s"·
orgja
upałów.
Zarówno na starymkontynen
,Jakkolwiek Escapulartio oświadczył,
de, jak i za Oceanen"l ludziska pocą się, pra
że, nie' należał do żadnej partji- politycznej
wytrzymując z
iźe me mial wspólników,
szef policji w żą w skwarze słonecznynl}
trudem
niesłychanie
wysok~
temperatury.
Meksyku' zapewnił przedstawiciela United
I
tak
"Y'
\Vrodawiu
na
Śląsku
Niem~eckim
Press,- iż istniał spisek, w który zamiesza::
termometr'
sloncu
\vskazywał
50 st Cels.
nych było. wiele osób i że "vśródnich nashl~
Londynie
temperatura
w
cie'n,-u
dochodzi
.
W
pił! niebawem liczne aresztowania.
la
do
92
sto
Fahrenheita,
t.
zna
37
st.
CeIs.
.
Aby uspokoić wielkie' wzburzenie,· któ
re zapanowalow Meksyku, prezydent Cal~ Jest to najwyższa tem:peraturu 1 jaką zan01-'O:
les udzieIiIdymisji szefowi policji generało~ wano od lat trzech:
W Birluinghaluie słońce· prażyło w cią
wiCruza, poWołując na jego mtiejs·ce przyja
ciela- zamórdowanegoObregona, gen. Anto::: gu 16 i pól godZ~l1Y' Przez to pobity 'był
rekordsloneczny; ustanowiony przed 41 laty.
nioRio Zertuch.
Z, Paryża donoszą. o 37 st. Cels. \v cie::
Spe~ja1nym pociągiem odeslan6 zwlo~
niu.
Jest
to naj wyższa ten1peratura 'zanoto~
li Obregon.a do jego majątku. Na dworcu
wanaw
stolicy
Francji od lat 17::u. 'V miej
zebrałO •się .przeszło .50 tysięcy osób.
sco,vości ROllloges teriUCfoetr
wskazywał
gOM

w.

, , Truinna' była

m~ykańskim.,· który

wania Obregona li1.a być przedłużona o dWa
lata. Zwolennicy Obregona uwa.żają obecnie
Callesa za swego przywódcę.
'

as

dzamiśledczemi.

~zykryta sztandarem
-sporządziły kobiety,

•

onanIa
O regone.

I

Po za ordo anIu rezy

.sa

r

re'ord.
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ROPIE I AMERYCE.
40 st. Cels· 'v c,ieniu.
\V Bud~:.p€szcie upal osią~nął . swo~e
maximum \Y" 38.8 st. Cels. '\v cieniu. Tak wy
soką temperaturę notowano w stolicy Wę~
gierosfatniraz w 1892 r. 83 osoby uległy
porażeniu. slonecznemu· VV .rnieście Miskoles
'pewien kupiec .zl11.arl \vskutek uda1usloner·
cznego. Z miasta Patterson· z północno-ame
rykańskiego ~tanu Ne\y~Jersey
Qonosząo
niezwyklenl curioSUlll kanikularnem.
Jest
tam miano\v:cie tak gorąco, że na rozżarzó~
nym s{o11cern bruku smażyć luożna ją.jeczn1:
cę. Nie'wiadoffi-o, jak długo potrwają te upa
rYł jednakO'woż ",rcdługnajŚ\V1eższych prze:.
po"viedni nleteoro10r~rr'~~ych spodz:ewać się
należy gwałtownych burz.
U nas na szczęśc)e
temperatura już
spadła.

aależące do partji Obregana, w·· celu wywie~
~. :na

szczycie

pałacu

narodowego.
w
przez Obregona, co w
.JnYŚl' przepisów konstytucji meksykańskiej
na6tąpi6 miało w gtrudniu roku bież,
"Vii Gowa p6 zamordowanym .prezyd'ell~
de Meksyku .jestzupeln;ie złamana. Leka::
C:kliiUobj,ęcia władzy

ne

niecbcą udzieić wyjaśnień

co

do· sta~

nu j (
D-om, w którym przebywa,
otooz1:>ny jest kordonem wojska i nikogo n1e
dopUszcża się do wnętrza.

'Przyjaciele Obregona liczyli się z mOc=
na niego .i dlatego też ra

żliwościąząmachu

NIE CBCE 'VRACAóDO "BA JU"

Na

odcinku Jampo,lskian granlcy polsko-sożDłnfe.rzsoJWiecki
. , KonQ\-va.low, za.bląklruł się w nocy i przeszedł niepostrzetenie 'na teTy,tQrjUiIll polskie:
Wcihwilę później Konowałowa schwytał patrol KOP. i odsuruwił do stra.i;nky polskiej.
P,O jakimś czasie,zgodnie z . porOlZumieruem
polsko-soi",rieckd.~ KOll'owałow
~tana) P1'\Zed 1'0.1~eC'kiej,
peJ:ni~y straż
. . '

.

.

gk,o-sowieeką komiSją granlC2.1ną.

KOMUNISTYCZNEGO.

Na posiedzeniu tej kom!isji delega;t sawiee'ki
oz.y nie p'rzekrooz.ył granicy
pod przyrp.usem i.czy pragnie powrócić do Rosji
sowieckiej.
KQrJ.\)f'vY~~QW
\.');\vi3ldJaz.yl, 1'2; ~rzekroozył
gra~ę przez
omyłkę~ lecz dziś, po _em, co robaczyi w Polroe, :lie pragnie wrac.a,ć do Rosjł.
Na. usilne prośby byłego ,,.czerwoll'o.armistt~
\vlaJdlze pol~kie :HLz:i-eliły mu prawa azylu.
zRp'ytałKonowalowa,
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Gzy mooesz mi spojrzeć

nie

Czem ....:... rz~w:szy okdem na

list -

Z3IOZe.rwienił

'lit·
,.T-o j€St pisano Rad1etta, pra\\vda? zapySłuchaj
JanR1U, musi być prz.ecież jakieś wyjaśnienie tej sprruwy? Qzyp<>vdedZliałeś mi
wtedYPOOJWdę? Czy też
maże jest coś, co ohcialł:)yś ukryć? ChcęW!ieilzi,eć, CO zna,jdruje się poza ku~isami tej historji. PK'J\viedz
mi ooy j<esieś Janem
Pa.sqnetteIl?-' wy też nie? Jesteś' mo1m pmyjacielam., wdęc. mam prawo' się ciebie o to :z.a,pytaćl C4
tał

Artur -

Raz w tyciu Pasquett zdawał si-ę· nie . wiedizlieć, jaką ro'a dać

odpOlWiedź.

Długo

panowało

milozenie. ArtuTZe - powied!ział \vreszcie - prz.y8i~am ci, że jeste,m Janem PalSqueftttem,
Czy mi
Me.r..zysz ?"
"Ta14 J.anku, merzę ci, ale w lmżdym raIŹie
eheę wioo'zJe6 c\Zea:n.u Rugo Radlett
napisał
ten
)lai - i ez.yję cdalo Vł\1)i~() za tWGje - i ~mu
Jiepowiec1Ztialeś mi prF.wdy? Ciągle
wydaje mi
:,...., . t y wi,~ CłJ się uk.r~wa poza tą historjąl

i powiedl71ieć, że

z ochpowiedtzlią.
- rzekł - nie wiem o
tem ni,cH • Ale tym rili7iem Artur mu IDe u\-viereyl.
:~Słuchaj ,ozy tonie je.<;t pismo Radletta?"
~,Jeżeli nawet Jest, ,;o nie wspvmina:r.mi o
tem rugdyani słOViem. Jest to dla mnie taką samą zagadką, j a,kdla ciebie":
l
,.,Janku, te-n Rosjanin, który ciebicnh1:dał w
Turkiestanie; przyjdzie tu wieczorem, a.Dy się z to
Prusq·ueH

,,Powiedziałem

Pasquett spojrzał na niego pr.z~ikUwie, po-

w; oczy

wiooz?'(

znowu

ci

zrwleku'ł

P1'a~:rdę

bą z6ba.czyć.

Prosiłemg'(l o to".
GcLy PasquA..'lt.t to ustysza;~ ogarnęl<J

do.czne

gd

wi-

zdem~rwD\';anie.

"Czy nie In:}\,Hem ci, że musz.:; \V'l'ó-cić po
do ko'pal.ni? Doszli ta-m ru;} najtrudniejszego miejsca przy \vierc,eniu i - muszę dać pen"Ile
wskazó\vki robotnikorn. 'Pr:zyjechalemtu \vogóle t;yl
ko dlate'g"O. że ci obie'car€\mh •
"Prz.ykro mi ba,r-:l:1!;}t Janku, ale napra.wdę
musisz zostać do wieezor? - i spotkać się z tym
człowiekiem - lub też --1 opowiooz mi w-sz-y-stkOl!
Czemu nie chcesz się z nim zoba.c.zyć? Chod1Z.ici
je.dynie o pretekst, aby stąd wyjechać!"
"Słuchaj, Arturze;
jesteśmy
serd!eemyroi
przyjaciółmi, ale nie, wiem jakie masz prawo. aby
mnie p..:;ddawać tego rodzaju hadaniu? Pl'2';ypll.'§ć:rny
pvłud:nlu

nie obtC'ę \Yid!zieć tego człowieka -pocóź w ta..
kim razie' miałbym to robić? Mogę" mieć przecieł
j,,1cieś swoje pGl\vooy.:: Cóż to m.oźa mieć \ysp61ne

że

go z

tobą?"

Teraz na Artur'l przyszła. kołej milczema.
Dopiero po ch\\-i!i odpowiedziat "Pf#ykro mi mówić cj o tem, Janku; ale proszę 'cię o to d'l-atego,
i.z... nie jestem już ciebie pe\Nieu t Z potWodiu twegi0 'zatcho\vania się! Nie mam już n.ą.wet pewności,
te jesteś J,anem Pasquetteml"
,I'~o; mój Chłopcze; nie spod!zieWf\ll-eUl
się
tego po tobie i nie jestem przy0w"YCJZajony do
tDkiej nieufnoś.ci. N!e zostanę tuiajt aby sięz.

mm

spotkać!
praVv-Q

'o ile

jesteś

\vym.agać

cd cie.hie._

JBn~m Pasqllc~.teml
to

ciebie

Illi)htn . prz,yjaciel.em.
abyś

IIhi

ufał.

mam
j;~stem

Am:urz.e, p'Dz.ysięgą;in ci!

_ Czy

zadawa!r~a.?

~.Zostań -

i zobac'~ si~' z ~m -:- prosił ~
'AIIło ńie?. me z06ta,vaj!.ty iko pnzvrzeknij
że mi powi,:.:.'Sl, czemu nie chcesz te!60 zrobić".
,; Być może... ale ni.e teraz - rze-kł Pas"
quett - muszę już iść".
Gdy fJchvrócił .si~ ch.cąc wyjść z p'o.k:>ju,
wszedł jakiś c,zlowiek. Wz,ajellln'e pD\ZIlWIUe 's..i~ by
lo k""''lQStla. sekundy. Przybysz odeł;wQł się. piel'"
\\'szy po l'ósyjsku: ,,,Dóhry wle«:z.ór; pan!e Radleit".

tur. -

.
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lVlanja zakładania. się jest . starą jak wali ze stacji do
Aż nagle spotkało lo niedawno następujące oglos,2,jenie: "Pro
świat! KtO'Wlle, czy wąż, kusząc Ewę w r~~ ich nieszczęście·~ ... '... ,z pasażerów ofiar-J~ szę nu przynieść jednego dolara i adres: mr.
ju nie powiedział: "Załóżmy się, że . Adam tpwal siękoncl6kt9J;,ę:w1z pomocą i weszli X" ulica taka a taka". Następnego dnia
nie zjeja.blka"ł iże to wystarczyło, 'ażeby towarzysze. stracili>~;9Q9dolarów. '
możną bylo przeczytać: "Czekam jeszcze do
podniecić Ewę do największych wysilkó,vw
Istn~ej1!Jes4C:!"~ ]ozmaite oryginalne jutra na dolara", a trzeciego dnia: "Jezeh
tym kierunku.
. zakłady, jak np.: Ile j~kólek: wypada na nie przyniesie· mli pan dzisiaj dolara, niech
Ludzie zakładają·się·nieraz dla rzeczy l kg. (100:), ile wazy miljon m.arek \vban~ się pan strzeże. Jutro będzie już 'zapóźno'\
błahych, a nawet i głupich. Zak;łady bywa~ 'knotach:lO~'maxkoWy-ch (2 kg.), Te wiado~ Pewien dziennIkarz zac ekawiony tern ogIo!'
ją komiczne, ale bywają też i tragiczne.
mościuzyskand skutkiem zakładu pewnego ~zeniem udał się pod wskazanym
adresem\
dzisiejszych czasach jest .specjaln.e At.1iglik;i ~zpewnymNłemcem·
ażeby się dowiedzieć 'O co chodzi. Tajemni~
zamilGwaniedo zakładów sportQwych.2(f- .Pomtemsą' jeszęzezakłady na wy~ czy ml'. X. powiedział mu, że przyjmuje 00
letnia ~ ~~we~a" Linde Klinkoystrom Jedzie .ti:zYil:lałość: zjeść ,3Q jaj na jedno posiedze~ każdego dolara, ale nie chciał WYJasnIC, w
konno z Sztokholmu do Paryża, aFrancu~ liie, •lub .,. wypić
lłtr.ów wina, lub tańczyć jakim celu. Dopiero po długich na1egamach
zka -p. d~Orange z Paryża do Konśtantyno;: .kilkadrti bezprzerww~Prawdziwie wesołym przyznał się dziennikarzowi, że chodzi tu u
pola. Berlhiski. dorożkaltz Hartman Wyb~al' jesł.zakład pewn~g9 '~zwajcarskiego krawca, . zakład· Twierdził on mianowiicie, że wyital
się dorożką z Berlina do Paryza,. a
mlodaktóry z,~łożył sh~z~swoim czeladnikiem, iż czy dać ogłoszenie do gazety, ażeby się znaWiedeńka,. Lisel Wurnlb . założyła się . o
dd·uśzycia męskieg(}
palta potrzeba naj~ lazło mnóstwo naiwnych, którzy mu ~przy:t
10.000 'dolarów, że' zrobi w.' jednYnl roku 'tnniej 4O.000ś'cieg6w~ Człowiek ten przegra! niosą po jednym dolarze. I rzeczywliście wy,
100.000 km. 'samochodem.
' .
s:wój zakład, "gdyżOkazalo się po skrupulat:: grałzaklad, gdyż uzbieirat
w ten sposób
Przed' 30 latywyw'ołał wielką' sens~ nem obliczeniu, ze jego czeladnik użył tylko 1,200 dolarów, które następnie zwrócił po.:,
'Cję pomysł murarza Priesa, któryśięza~ ,39.625 ściegów.
siadaczom. Ameryka bierze,hez'względnie reżył, że zatrzyma w miejscu nadjezd:gającą'
WkUkug,ązetach No'\~go . Jotkuby::
kord, co się tyczy zakładów.
lokomotywę· Oczywiście czlowliek ten' ws::
.~!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!~~!!!!!!!!!~~~;~·~~~~II_ _ _ _ _I/IIIII!IIIlI_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
tał ~ieciony na miazgę' 'przez
maszynę.
Z~ow,:,ż l*wienAmerykanin założył .sięt , że
uSilądzle na. krześle elektrycznem, 'ale udało
mu się przytem "ujŚć,z. życiem.
"i
Zapomniano .Juz "zupełnie . . o Robęroie .
Odlun i Lawrence Danowan. Pierwszy~~' ,z
,':'..,'"" .""~.""";.~,,,;';~ ...~"
- Rotsji,-. pOlWlieCLziai Wi!fte - ~zę]j.D!1
nich założył się," iż sk~y z m6stuBr~ldiń
W a.rcJll!WUlID,po.zQs.talem po wielkim :pNe;'
jest oostęp .do ~u. Ani Bałty}t, sm ~dla.nelq
s1o
skiego, wysokiego na
'metrów. Y'~l~ghię' - wy wop' niOOlli~imArnQ<l~e RecbbergJU, kftóry
nie OOZ\\"1ąJZ1ują 'bego ~ad!nienia.
to gozwooy nieżywym~ Danowan.. zał.użYł
przez dłUgie .. lata· był mę~ :aaclanńla cesarza.
, W OOlu-g OIbllcmeń Wittego zd~ .tego. do!.
WilheJJm..a z.na.lezWno niediaJwnó dokurńenty, ~
się o 500 dolarów,iż-<zeskoczy ZpoięC2;Y
.,
stępu
byłohydila Rosji. i.g.ras,ik:a.,: .'W1yst~Y:tobt-; mM
luj,1;\lOO' w NieIDICiZ€loo S!pÓźlliLony żal i oburzenie.
mostu, znajdującego się poro.·żej" wodospadu
cić
pól
InIi:Ij or:ua żloihnli~y przezP!etmję , dIo Indyj\
- Cesa.rz· Wilhelm ,;priegadał" wtielkość
Niagary, a \vysokiego na 6Om. .'Szaleniec Nii.emilec, - mówią so.bie teraz me bez sluSl2Jno- Na to j,ed!nak. żeby się to OOało;Rosja musialab)
wyszedl. wprawdZlie iywym . z wody, alę .w ści In.oże jego poc1dl3!ni.
~e .zIalpewnić źyiCfllilwą neUlhrą,lllość. NIileJDii.ec"
Nasltępnego dJnia et'.ISatrz \Vd1helm ~ł
p'arę dni potem umarł·
. 'Arn.old Recbhe:rgmię<1zy innemi opiSuje w
Porucznik Szuko.wskizażywał w R'Osji SWOich _ pSiII1iętnkaeh, że ł~cz.Y:ł.y gozaŻ'yłe stosunJ.q o plamIe ro.syjsk.1m.
Wildlziad jl~ Anglję ~zgiOIta~ u.nóg Ut)&,
sławy odważnego aż do
s.zaleńśtwa.
we z. hr .. "Vi:ttem: naó~~'r7as z minig,1:rem spi"aw za·
wszystkiem, co się tyczyło zakładów. Po~ granilCimy.ch w Riosji: Spotykalo. się w Prury- henooUerDÓlW. Niestety, tak się eies7qł ta. napmiej~
czas ćwic.zeń artyleryjs'kich w okolicach War tui OIIDawi~1i YVJarl.nte :l.ta&ga,d,nienia ..ną,tury poli- Że w parę dni póź'l1Jiej wiedlzi.ano 'Q t)'jOO. pllanadl
na catym ś,wiecie.'
suwy założył sięr że . przebędzie konnocaly tycznej.
Dyplomacja a;n.g;ilelskltu Sltl1lJllliQ:a w ~u
ostrzeliwany teren. Przy tym zakładzie. utta::.
W,rok.u 1912, w słynnej paryskiej restaura4
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cji, Voisma. zastanU:vviali się obaj przyjaJCliele RecJJ.-

grO!tą.ee

AIllglji n iebeiZpiecz.eństwo.
A wszy&tJciemuwrunno gadlUlstwot co.y opis tego epda;odu Reclltberg.

chodzd o wesolezaklady, to ])erg J Wi.tte, nad sposObami zdl"UlZlgatania potęgi
szczególnie komicznym jest ten, który za:: a.sg:iiels'kiej.
warli przed 50 laty dwaj Amerykanie. Cho~
!!11
dziło im o to, j ak:ą zupę Ja.da cesarz
nie~ .
miecki Wilhelm l. Jeden z nich
twierdz.ił,
~q
.
że musi to być rosół .z ryżem i z knedlami
ZJłYT OZTJLE SERC:E POWODEM UTRATY SWOBODY 1 RYGHL&GO ZGONU!!
podanemi osobno,' drugi zaś, że .z -pe"rn~
fi.cera.
Scia wszystko już pływa w rosole. Założyli
D<Y.n.dyńClzycy, rOlZlII1iłowani w swo.im ogrl)Przesadna; troska o now~ swój ilelaJt
się '0 1·000 dolarów, ale żaden znlchme wy dzie ZlO'Otlogicz.nym, pr:i'.ywd.zieli załobę. Nieda.WDJO
d.owal,a
wkrót,oo katastrO\f.ę.
grał. K.ancelarja dworska, do której zwrócili
pożegna!łwn świa,t mister HiOtb, uluJ>ieniec bywaJ.-

m loa.

nt I

się O rozstrzygnięcie,

zawiadomiła

ich,

że

cesarz jada zupę, w której
ryż, grupy i
kluseczki są :razem gęsto zmieszane.
Inni dwaj synowie rekordowej Amery
Id, założyli się, że będą przez' cały dzień je~
b r k'
ł
b·
jechać tramwajem er lńs 1m, nie p acąc l~
Ieru. Wsiadali tedy do tramwaju a gdy kon
duktor nie mógł zmienić, obaj wysiadali. 0;czywiście, że żaden z konduktorów n~e mógł
zmienić takiej kwoty. Amerykanie podróż<p
7

lepisujcie

się

f.

na czlonków

L. O. P. P.
~

-

oow

ogrod!u1 najbardJziej sentymentalna małpa

na

B'\vle.c..ie.
Mister Hioib naleiJał do rasy s,z'Y1Jll!P ansów l
był S\Y-ego roc1zaju zn~Qlmiti:o.§cią, nie umiał bowiem żyć bez miłości i od piętnastu 13Jt był stale
7...%koehany w
róż:ny(!h d'amooh.
PierwsZą jego miłością byla młor,1a murzyn-

ka. Dla jej pięknycl1 Ocw po-zwolil się 1ilapaĆ.
jeszcze Vv1Ówczas młody i nie rozW8JŻD.y.
M'lN'zynkla tak IJI~rafiłialgo oswoić,. że naUlCiZyl się pn:ynosić wodę ze strumiania, pi1Doww.ć

Był

trzody i z;rywać z. drzew

ba.nalnr

i

lookosy.

Wreszcie nabył IDoba ~en OIfioor 8iDgiel-

ski. ~ympGlIU! plakał
chlo pOCiesął

i ~ł. ale ~ ry&ię i mikoebal się w· ~ o-

~

Rio}} dostrzegł jlaik

kUlOOaiL"ka

~

~iadilą dłC)

samoohodu i jak szofer ruszył śródwielk:iego war
kotu moto.ru. Dop.a:trl1j ąc się wtem d!jabelskicb
jaikichŚ zamilaról\v przeci wJoo diamde 8Wego' serca..
Hiob wskoczył 00 satillochod,u, pobił SIZOfeIra
skrę"i
eil kieDOlwnil(~"ę. Samochód wpadł na drzewo,. rQI\
bił się dOszczę[inie, a kil.LCharka. poikial~ ~
Pięć. r81zy jes.zme ffiolb, którego Z8iWdez:i0llG
dl{) Londynu, gOir3JCeID UłCmci~ ohtdIalm.al ~
damy. WreszlCie oddano go <ID ogrodIu ~~
go: I tu usług1wać musi~ klo!bieta, bo ~ •
~,
C!Ziytmy nie c;bciaa przyj~
~
~. tabi~
zbyt czuiłem setNm, na. ~
~'
bo maj$! ~ lat. ,"!'WiD ch

-~,

.se.nt,.......
---.
w.....
fi

Si"

t
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KALENDARZ~

~ek, 20 lipca: -

TEATRY
Teatr Miejski: - ~,Goleln"
r.h .Letni: - ?'1Tak to je~ Łódź'"
. l'eatr Popularny': .- "Chata za wsią'·.
Gong - "Zona się nie dowie'-.
WIOO\VISK,.l"
::::asino; "Książęca kochanka,f
Luna: "Zdobywcy Oceanu"
Splendid: - ,.Człowiekw. ogniu"
Odeon: - f'Bohaterka sensacyjr.ego proce~u"
Czary: - Tom Mix ,,Pogromca~'.

-

.. -~.......

dos t ~~ li \. c (~ w j ż kę .

Przed niedawnym czasem

pracownIc?,

~ewscy zgrupowani w P olskim i . ~hrześ~I;:;
'iańskhn·

Zw. Zawodowych,

WystąpIł:!.

do

ZW1ą

~ów pracodawców zż~danieIn ·6 proc. pod
wyżki

plac.

c

•

•

--~

Robo{J'

analizac:rjne na gajo.
i--iołr

Corso "Budujemy na kredyt"
Dom Ludowy: ~ "Listy miłosne bar. S"

~~. eVV r y

JAK 'DŁUGO PALI SIĘ KAZDA LAMPĄ.
Wydział Przedsiębiorstw Miejskich w
godziny 4 minut.
'.,;
w·ykonaniu uchwały lVlagistratu, zmiel'~jącej
W ten sposóh czEts palenia saę ka:łdeJj
do racjonalnego. oświetlenia ulic miasta o;:; lampy ulicznej został zwiększony z 3·600 .<'~~
. praco\vał no\ve tablice, ustalające czas zapa~ 3.732g.odziny roctnie. Znń.ana CU&u. ~pal",~
lania i gaszenia lanlp na cały. rok.
nia i gaszenia lamp ulicznych wpłynie W:.xJa j
Wobec dostosowania ściśle godzin pale tnio na· stan bezpieczeństwa publicznego W . ~
nia się lamp ulicznych do czasu wschodu i za. późniejszych godzinach nocnych, dotyoba . ~
chodu sloii.ca będą one zapalane 04- 34 ~i
czas bowiem w niektQrych okresach roJsta· . ~
nut później niż· dotychczas, czas gaszenia zaś lampy były gaszone ua kilkadżiesi~t mimat ~
lamp przesunięty zośtal od 17 minut do 1 przed świtęm.
i

Czesława.

Miejski Kin. O. "Kean".

tlenie uHcmia sta.

•

•

W dniu ,vczcrajszym ,\y sprawie tej od
była się konferencja
pod przewodl1i~twem
p. podinspektora pracy l\'lichalskiej. W wy!
uiku konferencji pracodawcy uwzględnili żą
dania pracowników udzielając im 6 J2roc. p'od
wyżki: (p)

c

0.,5· ie~1I

PROWADZONE BĘDĄ W SZYBKIM. TE.MPIE.
'Tl dniu wczoraj szym rozpoczęte zosta~ kolejką' na boczne ulice, dzięki czemu ule
!y rOboty kanalizacyjne na odcinku ul. Piotr tarasuje ona chodnika.
kowskic j .Hlędzy Placem Wolności i ul· 6~go
Umożliwiony jest również wjazd wsz~l
Sierpnia. Kobaty te prowadzone są tymczaso kiego rodzaju pojazdów do domów przez sP,e,
wo po stronie parzystych numerów domów, cjalnie zbudowal1e mostki. PracenatYlll od
przyczem WydZiał Budowy KanalizacCji wy::: cinku ze ,vzględu na doniosłość arterjj komu
dal szereg zarządzeń mających na celu . jak;;: nikacyjnej oraz dobro przedsiębiorstw handlo
najmniejsze tamowanie ruchu ulicznego przez wych, mających swą siedzibę na tym qdc~
te roboty.
.
ku robót, prowadzone sąw bardzo s~y}),;
. ,ziemia wydobywana' przy kopaniu do kiem tempie w trzech mieJs~ch równoczełów kanałowych wywożona jest natychlniast .śnie.
.
't

~

Ofiara o

.

,

'"
OWlqZ~;·:c.

u.

W~LKA DOZORCY NOCNEGO ZE ZŁOPZIEJAMI.
Przy ul. Bazarnej 6 mi~ści się fabryka toru· Kwiecień usiłował przytrzyms.ć ich,ied
In~r. eh eJa letll1sk pod Lodzltł' Rutersznidta 'v której obowiązki dozorcy no nakże otrzyma.ł uderzenie tępem IlMzędziem
-w' ślad za dokonaną w dn. 18 bm·. in~ cnego pełni Stanisław Kwiecień, zal1J.deszkały w głowę i padł nieprzytomny z czego. skOs:
spekcją letnisk podwa.:tsza\vskidi deparl"l;; przy ul. Sklado'wej 33~ Wczoraj w nocy Kwie rzystawszy zlodzieje, z,biegli w niewi"adoUlym
cień obchodząc posesję zauważył dwuch 'oso~ kierunku. Ocknąwszy się z omdlenia, Kwb
'~nt. slużqy zdrowia zami~rza dokonać in:::
. bnikó'\v, którzy zajęci byli odrywaniem· okien cień wszczął alarm. P()licja niezwl~nie .rozspekcji letnisk pod łiOdzią.
Termin insr·ekcji wyznaczony
zostu;:;. nicy u okna mieszczącego się na parterze kan poczęła pościg. Złodzieje jednakże zbiegli. (Pl
- _ . '_iB!ei!iil5ia!lii1_t.lili!III!iliIIIIIBllII_%DI~ 5!tt'.Wli'!~md!lm!FIX!tl!"'IJI!M!:'!lJiYiltJOQ~·
~-4a*ra---I'JII!a_IB_!liD.immrBilil S;~~2i?!5i-'-"'>"'~"~ee:;.'>",J". '~i'li"-i)ł:n;r..'mt7_ ~
nie po opracowaniu i ogłoszeniu wy'ników
Clt,wem członków zamieszkałych w ŁadiZli oprzyby
inspekcji letnisk podwarszawskich.
.
Gdy Trzohlski znajdował się na. wycie w nied:zie-lę dtnia 22 bm. o godlzi.nie 10 na uro..
sokości
trzeciego piętra, nagle dostał
:-~.'
tl ....
n·~fł.Jrly
Fi li"t." .. ,.••...! \V~· t
C?zy;st.e TIlfłiboż!eńsr,T,v;o d9 katedTY" które Ic<1prawl1 J:
U.8' n:7~.,.
n vn'tl~nrl;
'~
J. , L
LV~, c ~ ..
.~ .. I
nerwowego
i nim koledzy zdążyli
przy.
E. Ks. Biskup Ty:mieniecka.
·wtOlOOc ,ńegW iż do!tyobJc.zasowe
ośWlietlenje
trzymać, Spa:gf na hruk: i doznał wstrząsu
ta,ooz.y zegatrana wieży ma;gistrackiej było· ~e
mózgowego. Dogory\vająeego odwieziono a..
i\~.::H n(..; ~ ,.'\ t~ur'Y' aptpK
W;ystąrcz.a.J~
zainstalowane zostały przy i.arezer;
szpitala w RadogoszcZu, gdzie Trzci1lski nie
zegl3IroWej SIil~ reflektory, dzi~ki· l."tór~ zegar
Dziś w nocy dnia 20 lipca dyżurują
odzyskawszy przytomności zmarł- (bip},.
Jest natle1y oŚwietJ.~..
następujące apteki:G. Antoniewicz (Pabja,;::
nicka 50), K. Chądzyński (Piotrkowska 164), '.
Vv y padeii przy btiluil
\V. Sokolewicz (Przejazd 19), R· . Rembieliń:.'
N~eszczęśliswemu wypadkowi ~
ski (Andrzeja 28), J.Zondelewicz (Piotrkow::
Feliksa Sik, . zamieszkała przy ul. l-..iapióJIl
ska
25),
M.
Kasperkiewicz
(Zgier
ska
54),
S.
Na w;cZ()łl"a~Slzem posi·€ldJzeniu Magistrat.u u"
kowskiego 'i8. W czasie .czerpania wody Al:.
Travtkowska (Brzezińska 56).
(p)
poważlI:lliollo. WydIZliał ·Oświlalty i KuLtury
do zorgastudni, uderzona korbą koła uległa złamaniE
-"--f.1IOO-1

go

ataku

~

,

WZO,\yand.1t w P.a:rku Staslzica i Parklu Żródliska 6
kcmCerWw ayamonie!Znyeh w wy1oom.a.niu. orkatestłr
filhatrmanitC·:mej i· seik-cji mUZlytC<1JD.ej TUR.
K-oncertyte odbędą się w dnioe św.iątecz~

iOO w pome. ·popoilUdniowej i \vieczorem w liJlCUł
słel1l'D1U i Wl'\ZeŚniu.
\

l n \~! fi! i(jz '':.l

j

,

lJ·~azfl

\\:(tjP\\- (lnz ~·.ł

W niedl2.ielę, dnia 22 i 23 bm. obradować hę
~e w sali Kasyna OficerskiegO', Aleje Kości uszki
f , IV Zi3l7JC1
Dele'O'olłltów
Kól Z\~cią.zku Inwalidów
'.
<:l
WOj\.."Il\lly.cn &plHej Polskiej Województwa Ł6d:z.Atiego. W piel'\v::zym duru Zjazdu, po Odb}'lf.cm na.bo
teDi-q,tvl.'ie w· krutedlr.z.e
z.łoż-eui u wieńca nn
Grobie
.NieZln.anego .Żolni er7..3 • nastąp i otwarck Zjazd u -o
godlzinj·e 12. Reprezentanej Ról portllSZą oo.łoksztalt
spraw,· OibthodJz.ącY'lI}h ogół iJ"V:'liidzki. j'ruk: SpI"&wy
organizaeyjne. koncesyjne runt it'.l1.nerytu:r ara.'!
~ s~!ec1'~l1ej.
~
Zariad.;~WOjw6dtiki pros!

za

~m ~

,,:i

ronika policyjna.
j" O?.f.łW n itzy napad;.

Przy ul. 28 p. Strzelców KanTowskich 3,
stał sobie w bramie 8:::1etni Dawid Kran. N~
. gle podszedł do niego jićk:iś nieznany .mu {};;:
sobnik i zadał chłopcu dwie rany nożem w
brzuch.
\V stan;e groźnynl odwieziono chłopca
do szpitala Anny l\1.arji, gdzie walczy ze
śmiercią. (bjp)
~lr~.lE-zny

\\ ypadek na wleiy
k o Sr'i pl n f\ L. .

Przv wykańczaniu wieży kościelnej n
katedrze ~atr~dniony tam robotnik Józef
T rz.ciń ski (Radwańskn 26) padł ofiarą sttr·
~l~ wypł1dbs.

]?ra.wej rękJ.··
, . L,awezwany lekarz pogotow~a po lIlIJ
dzieleniu pomocy ~zostawij j~ na miejsc1.&.
~";::-

.... .A. 4:: .'\,....

ł

'""

.,....

.J..

fil.i
,

A1 iędzy mpłŻOn't{&IDl

.'

PIZy
ul. Leszno 15 mi~ mlode . .
~
żeństwo Pacanowskich~ kóre jednak'
JIIa8.I.
żna było nazwać przyldadnem stadłetn, . -

me

ciągle spory i krzyki· nie dawały $pokQJu.
siadomWczoraj o godz. 8 rano miała miej_
. zwykła sprzeczka i gdy Luzel' PaeauQw$ki· ...
szedl na. schody by udać ślę do miasta. m.~ł
żonka jego pobiegła Za
i oblata go jat
kimś gryzącym płynen'l. W stanie ~ię:Zkim
odwiozło pogotowie poparzonego do szpitala.

mm

·'1śc:w4 kobietą zajęła się

poliCja. (blp)

,
\

Nr.

l~

. ,,.ROZWÓJ '.;

·Pozar

Mło(}or}&Q1 . s~lmt)ból~~'., 'i~J
W dOll1u przy ul. Spacernej Nr. 4 na ..
'piła się większej dozy esencji." octowej '.. 17~
~letnia Zenobja Majstrzakó\vna. Do, wijącej

. &tę w bólach zawe:zwano pogotoWie Kasy
Chorych ~ którego lekarz po przepłukaniu
denatce żołądka ptzewiózł ją w śtaniet,~ięż~
~ kim do szpitl.lla w . Radogoszczu.
~\t ~

w nocy wybuchl no wocią plonący gmach. Topornicy. pod
33, gdZie mie kierunkieul naczelnIka Fajfra,' rąbali plOllil~
ści się mechaniczna~: .
bawełny, prawa. cy dach. Trzecia grupa strażaków zajęła' się
dzona przez firmęKQ-lli~. Hertenberg. Tkal::: zabezpieczenien1 przed ogniem oficyny ruie..
nia' zajmuje parter i.&~a~" piętra· W chWIli ~zkalnej sąsiednięj posesji. \Vśród mie~zkat.
przybycia straży, '. po.~~' :przybral już "groź::: ców tej oflcyny, którzy \vcnwili wybuchv
ne rozmiary~cgdyżog~eńnatrafiając na la.. pożaru pogrążeni byli we śnie, wybuchła Die
twopalny maferjałw:'poataci starych kolek~ opisana panika.
cji·nagromadzonych w;,..wielkiej ilości - roz
\VysHki strażaków· zajętych akcją ra.,.
szerzał się z szaloną szybkością.
Okazało
towniczą fabryki, szły w kierunku niedopu~
ślę, iż .Jily dwuch odd~afpw są nie wystarcza szczenia ognia do niżs?;ych pięter, zawierają
Jące'do . walkizszaI~:ąfYln żywiołem, zwła cych warsztaty. Do godziny 3-ej m. 15
W
szcza,. iż należało jeszcze chronić przed o::: 'nocy, udało .się dzielnym strażakom niebez,
glrlemoficynę mieSZKalną posesji Nr. 35 sty pie,czeństwo zlikwidować i pożar
ugasić·
kającą śię bezpośredJ.:OO:żpłonącynl budyn::: Spłonęło do.szczętniecale poddasze fabryki
kJiem. Zawezwanopr~t'(;) .pomoc.
Kolejno oraz w znacznej części dach. Mimo to, stra
zjeżdzaly na' mięjscg::"~~.oznego pożaru
od~ ty wyniosły zgórą 30.000 zł. a to z
tego
działy' I:::szy, IV::y~V~l X~y~ Straż podzie:::' względu, że uległy zniszczeniu i
znacznym
JUa .się na' tllEy ·grupy~~·le.dna żajęla stanowi::: uszkodzeniom towar i maszyny.
sko··
terenie .po~esj.i:. Nr·. 31 przy ul. N ~
'Vdrożone dochodzenie nie
ustaUlo
wrat, druga' na .teręnieposesji, gdzie sżalal przyczy:ny P?żaru. (p)
ł pożar,. i w ten spo~ób . 7; dwu ch stron zl~~

W .d~mu przy ul. Kielma 21,napila
się mieszaniny esencji octowej ł jodyny 22:.<
letnia Zofja SkrątekZawezwany lekarz, p~
gotowia ratunkowego stwierdziwszy
s~an
bezilladziejny . des.peratki .przewió.zl: ją do
.

~-oOo--....04·"

.

rUi

Wczoraj po
groźny pożar przy

Zamą0hY~~$amobójeze

szp,itala w ·Radogoszczu. (p),

ni
III

f1 8f1tr 1 sztUg·a •.
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TEATR MIEJSKI.
· .. ZAMKNIĘCIE SEZONU 1927-28
· .pSTATNIE D\VA I:RZEDSTAWl&~lA "liOr,.EMAt.
Dtziś". piąńeoki,juro sobota na zaa:nknięoie
· ,~~ SęĘOIliU'· t~a1nego .dane .. , .'l.>ędą . O$tatnie

na

dw,~ .prze.dstaJwlienilla świetn8lgtO widJOrw~" tea~~l1ne
.~ H. Le~w1ka i A :,Maa-ka ,)~le~"",

tylko je.sroze

WlaBserc.uga

dłZiś

i j!Utro gra rewję - wod~i1 6.
II"Tak, ~to jest ~"," "'woilJre<mel.~

wszej redJaik,c}i z K. Ta,tarkiewicwm,

&lubertaIu.t

l\lro2Aiński.m (ni.eporó:w'Il<auy' :?el'a'lllCh):i ~
_ .. " .. '

.'

. ,. "

. ._=i

. ' . V . '.

lop

l":'

:I

I

l,

li
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W' JAKI SPOSÓB ZEMśClLA' SU; PBZEMYTNlCZ

Urzędnicy celni :(>ąa.:ają ThIera.z ofiarami pooL.
stęa>u (,:ihy1f.r~PI'ze~~ólWale niea;:~vy}{le~-

·:i:.:l:'~lny·:~Wlałspł~ta&r ·tfu·' niedąwlIlo

KA NA

SWYCH

PRZEŚLADOWCAOlL

się do rewizji, aJJ.y ·ooeibr.ać P"~zem~

dtitak ziwbrali

cany to'Wlarm~tką
pOIZ'os.tftwila im nietylko
,
"
..- .t
Łup, ale nawet wiasne dzleclro, i ooiakła.

w Kon-

swój

CHATA.
ZA WSIĄ"
w. PARKU
. l' ~. ":,1.
łT'amteJBl
' "'1'"
tak
~.
.•
"
" ' . WBNRCJ.A.
'. '; . • c'>' -:.,",.'.'1,~.
~lłantY!Il.o!po
cę I1l'CY zna,.l ez'l"l SIlę w
Oslupl,aH celnicy -i;v,ioo.'zieli, co .z.robjć z toM'\.
Dziś więc o god!z. 7 wioowrym ~.zed~- prz.~.. położenl~, że,. d'llug? 'jeszc:ze byli pa."1zedr€lID, alte nier wi.edizdeffii, co poClzą,ć z d1z.ieckj em.
- twe pm.ectsfa,wien.i18 ~Chaty;za'wsFą"'·. na. 'Mlhl.~
mi'Oltem śmiesClłł!U i dlrwiń..
.
g~yt
() tern· PQ:tZepis-ysłuŻIbQ,we me Il&ę mówił.y,
·;·Pawietr'.7lU \vPalrku ·Wenteeja;ChcBJc. uł~wie. '1P\Of4. . ; .. Owi urzędD.iICY2Jcłu'Ważyli ze pewna kobiett A cały Ko.nstantynO[)'olpękał ze śmiecih,u, OP;Owia.ńan.ie':tego Óryginalnego i rzadkiego '.:~ Ą":". "Wi-, ukryta Vi pOiwijak!l'ch swego nie~owlęcia, które mo da.j~ sobie, jak sIlutŚeili DiOSy na klw1Dte.
,.:d.t:xwiSka·~takremieszkaIi~o15 śr6da:b.ieścia i dU.Iie~n.;c 'sm'na' rękach, ,duŻie ilości ~pierosów. Kiedy je«.. , .'
,,~j połQżonYtCd1, ro'zpo~zyna
Dyrekcja'If;a.f.cru. ..
61!IIiIII~illDlIlllllU:l:lllllmlI!mlill_"_ _ _lilGiI!IilDIl*a.IlIIIltl!e4:11l!1n_HIIIIiIIIIi!lllll!lll&1li_ _ _ _ _ _ __
..,'

t. '

.,.:Flt1);t u1a rnego prz.edsta\vienia.

~,Chaty ,za. W3~ł:łt"od

i)iedlzi.teli' 2-Z';go bm. codziennie' w parku. . r'.tljanóW.
~poloż:enUie prurku, dJobnze. z.n.aJne sprRgrli~
'~ " Śr'\\'lieżego pawiettza: lmmiI1ogrodzi a nom. śeiłli"

,.. ~. '.
,. . . ..
obecne: kaniku
'gnie nie,zU!w1odln.ie .~'. tam.. wc~
. J.... .

w

. :~~. ~y puibH?ZTI?~L.,
'.~.
~;~z,iał~k~ ,23 lilP'Ca. w te~tr.:e przy
ukilcy 'O~~'ej 18 dane. będzie Pl'zedsUU\\'1ei1;e. d~a
~ robotniczyclI i .. in~eiigoo.efi "Kltlb ~awale-
"rów" komedja w 3 ·.ctłctaoh. Początek od godnuy 9
~l'em Ceny od 40 grOOZY dIo 1 zŁ

";'

. W

.....

~-'

'NA .. LETNIEJ . REDUCIE, PRASY •.
,Letnia: .Redurt.a Prasy. w HeleIlOlWie w:·nwdi~~~ącą niedmi,elę QlbiHX.lIwać będlzll.ę w. jdyne .. \v
"";rn'\ rodzaj u .aJrtraJQe:je. M·i~zy. in.neml w lote. S,\'\":V.lU....
. '.
rji :rant{}~'.;~ejj na hO~ll.spOrt~wem roolOSO'\v.a:ne
':r;;ostaną ","Śród licz.n.YiCh cennych

roWl1leź

fa.nrow

damski) zna~e)

belgijaki~j m,ru'ki oeea.n. R~'W~y te zostały :nabyte. w
.popularnej i 'cieszącej się powszechnym Z~fa,nlem

. firmie

Dobropol'''

f
f

j

w ŁOdzi

p-rf!iły ul.

Piotrkoww

sklej '73:
Sz{'z~ślhviposiadaClW tych rO'n'l!lraw 'będą
zn.r..:gli (n"entua1nj~ nU wła:::.ne ią:lanie zamienić 'W
po\vyższej firmie wygrane ro\very na do!b(}fJO:ve
pl"Loonllvty o tejźe \"'3irtl1..~('j domo.wego. użytku, Jak.
niklQw'e 1ót1;:3.. luksusowe wózki f}zJeeinne, ~mywal
.ki. wyły:nH1CJd~i arne:'ykailskie iiIUle nac.zyn.la ~
spod~rskit:.

.

.. '

t~uki~rni \V.

ORYGINALNY ZAKLAD .AM:&RY KAŃSKIEGO CYRKOWCA.
lU!ty wsla.wilsię w Chica~o
k!tóry kilkanaście i dln.i bez przerv,/y pr.1iElSiedaljał na m-a.sz:c:ii, zdobiątcy,m s'l1C.ZIY't je"
c!negQ z najwytższych hoteli ta~tejszy'Ch. Zdobył reko.rd.:-tę .rzeoz najbar~ej wśród J.anKesów po.pUlarną - ' no i .spOir'ą sumkę dIolal'ów.
Przykład jego· naśladky\yal ni~'Wno :p.i ej ak i
BeuFo.."
rÓwniez w Ohreago wydrapał si~
."'2\.., który
maszlt gigaruty.c·znej ""J'ieiy Masonie TempIe i ~o
zoStailtaa:ll P'I'lZe.z 10 dni.. Znal€źli się pr.zediSi~biorcy, .
którzy płacUimu 60 dolarów drz.iennie w i!ia.mjan

Przed!

dł\\noma

e

peWien Jegom6ść,

GostOIl1Skiego.

----000·-

za eo ' l"lOttJilidóhre tntere3y , śdąJgaja;c opłaty od
lilClZllylOh'gapió\'v, J)'rzychodzą.cycll. oglali:ać "słupni. ka". Przezomy Ben 'Fox k~3.l soht·e honorarjum
\vr~ z posiłkiem posylać
coozienn:e w koszyku,
umo.cowanym do linJ'~' którą \,.ciągał do swego ;;wy
niosłego"

i restauracji

stanowiska.
w drugim &iu tego oTygina-lneg o
poUma.sztem z.jawa f-ię niespod;zianie woź

Ali~i jU1Ź

popisu,

ny sąrllo:wy? który pr,z~y11iósl nakaJZ areeI!.tow:m4.a
Foxa za puszczatnie w obieg falszywy1Cłt ezeJ.t.ów,
Nie!Zmteg,zany reko:rdlzista zalPropoi.n.owal mu, alb,
siQ wytdraipdl na sZiCIZly!l; stupa, jeśu go. C!bJce are~2itO,·
wać: Oo.z.ywiŚ:Cie woźny nie był w sianie
~..
konae tej Pl'lDpozy:cji, tkwił 'wlię,c . pOd! słIulpem bel
przer'wy przez klilkanaś.cie g Otdlz:in, Namjuift ~lUfLO.t
\~i'ał go kolega tak
odlbywafo się regularne obI$'
'benie Ben Foxa. Woźni chcleli go fIlDlU8i~ do kai
pitulacji przez OdlCu..ęcje d.oVflOlZ!U tY1wriości i dtOla.rów, ale na to nie zgO!d:zH się ;;m:a.nagCl'f" (pl'lze4
sięborca).

Dopiero 11 d~ia, gdy znu~Ol1ly woźny z~m
ntetco., sprytny Ben Fox opuścił slUp ~
z.wiał, Ul108Jzcąc 000 l;3r,oiIJio(!];Y1ob . d'Ol-aTÓ~. WO'bef
,tego polucja aresztowała przedsiębiorców. jego
mas.z.rowej . eskapady, - którzy solroąrnieo4powl.:&

mną! się

dlZą

wliasną

ki,eszeI1ią za

spraW!ki- sprytnego

"słu.pnika".
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PROGRAM Nil PIĄTEK DNIA 20 LIPCA..
"-""""""""""13,00 Sygnał OZIaISU~ hejnał z Wiecty Marjac-

rlez

kiej, oraz komunikaty.
15!OO Komunikaty oraz ThJd. program.
17,25 TranSilIl:isja odmy tu z Kl~akov\<'a.

1800
, Ko.noert po,połud:wl()wy.

19,00 H::.::zmaH·ośC'i.
1930 Odczyt
. pt:t;Niepotrz.ebn-e

. T:

. .

Howerr obt'jrzeć można w· wl.:iI'yna.ch 'wJst,a

"

lu

na.

JJarm : rOVJ:ely

doskonałe ro\very (męski
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19,55 Komunj,katmlniczy; ora,z giełda zbo·
żów a ;

kom uńlkatr:
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MLECZARNIA N A DŚWIEŻANSKA
(Prz( jC1zd 40.)
wydaje śniadania obiady i kolacje
REST A LTRA ClE:
Teofil Kopeć, Narutowicza 44.
Zalewski, Zgjerska 39·
WYTWÓRNIE CUKRÓW:
Ziółkowski, Piotrkowska 197. '
SKLEPY -TYTONIOWE:
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Skład .węgla, drzewa i' koltsu, Kolejna -2a, teL-'i6-14'
daw~iej Maty sek:.
poleca

z. skladu w~gle

t,lko

, pielwszonędnyeh
kóralń~ au:r
che dnew. o 505n, twa.i G«;bcwe
f w szczap_ach_ l r_ąbcne oru
'koks poce.ach kOllkufłU\Cyj_
nych JE dostaw," do c.o_ów
wl'asJłemi .końmi. StAłym kIijentom udziel.a kredytu. Sumien..
na i a:ybka ust-ga,
2135

--

pno ranmrsłUWD
MarJannazag)nęła
w Łodzi Ubrana w ciemny
płaszcz, kapelusz. z wiśnia
mi. Ktob y coś wiedzi ..ł o
_niej zechce· dać znać
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fi!. Ł O ~ Z E ~ Pi.'"zt;-!Id tekstem 30 gr.
tekście lO gr.' za
25 gr.. ~wyczalne 14 gr.; wśród drobnYłfh.20 nekrdosF 10 ._1
C
. N
. 'Dl
. ~
.
. na komunika.ty 25 gr. 'Za wiersz milimetrowi lubjegomielsce. Otobne ,ołilłos~etti& bez1erminow~5 gr.
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E
O
itur 50 .iN najr4iftiejs:.t~ ogłoszenie 50
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Wie.~om6ść uL Andrzeja Nr. 18 w ,ogrodzie 3i60~1
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fIV{JAJtN1E:'

KuIiga, 'Odyńca 11.
.~
ZAKŁ.ADY JtY.MARSKIE:
. Jezierski, Pabjanicką Sz.osą QO:

ł

r
2J fi gosdBrxa
~2~2-5
~
Rilykwalifl~owany iiltroligato=;=-;(

piętro front jt:J'ś21ó61
. . . . ."

chłopiec

l"od1':iców Ba stale

.'

PO~;!b:g~ń S~~!~:klls~~~m~~~_ ·ł_t.~r~

~ pralni

tania l JUS posyłki wł~d. Bnezi ń-I
ska 10 JllJ1 Placek
r,oiriebny dozorcm stafs .. yarabo

Wł. ROJidsJlowsklego PIotrko-

g

płaską

liR na godainy potrnbny Zgla*
sznć S li! do Administl". "Rozwo1u"
i.:ltłnehny

Ił ~

na

ŚWIATŁO I SI~A (ZA~A.g
. ELEKTROTECHNIC~NY:
J. Cybart, Gdańska 13.5.
MASA~NIE:
Borkowski, Rokicinsk~ 13.
Ą. R~ksyk, Kilińs~!egQ 133.

, W6n;a

organ

___

BLACHt\RSKIE;

Sokołowski, KiJiń~kiegp 79~
Łyczklj\vsk} Piotrkow;sk~ 18$.

osn:ku'. sh: ,enienki da pod3-

-1.

=~~

Kiliń$~iegQ ~~

ZAKŁADY

Cze\V

oryg~ł1ahla bfrWft~ okład~Hl,;,
Próćz: dużego zasobupięknie w rotograwurze i innych teehnikach graficznychw_ykonanychilustracyj ,Przynosi- " T & ~ Z_~ :' ~~ładkę,wielcbar~x;ą.
. . ","'ił 11 L li.. A_" drukUje stale nowele l pOWlesc1 wybItnych a:.:torow
- po!skicb i obc.ych. przynosi artykuły treści społecznej i literackiej, dużo
aktualnych zdjęć fotograficznych; prowadzi działy: "W śród książek i C%asopisU''' "Ze sceny i ekranu" OlSZ dział rozrywek umysło"\'Ił'ych.
,,"if liC 4, A u jest zatem najmilszą, n8.jpopuI8rniejs~ą lekturą
powinlla znajdo'\>\" ae się w każdym kulturalnym dcn1u.
Chcąc na:s~}m ezytelnikom uffiożliwić kompletowani~ .,Tęczy" wy..
konaliśmy artystyczną teczkę celem przechowania zeszy-tów z l półrocza
1928 (28 :ze::zytlw.} Cena zl, 4.50, z przesyłką pocztowę5 7:1., :Z8pobra..
Diem poc7.towem 2:ł.
Każdemu, któl'r w celu zaprenumerowania zglosi się do nas po: nu
mery oka~cwe, wjlsyłamy je odwrotną pocztą bezpłatnie.
Przedpl'ata wynoli: kwartalnie Zł ,4 -, półrocznie %ł 2~ ..
,ocznie zł ~e, -. _
Numer pojedyńczy kosztuje zł ~,40.
ł;tł!sku-tecznlelszy
ogło§zenłowy.
no nltby~'8 we wszystkich Id os&uu;h.
Z-głoszenia przyjnuje Administracja: Poznań, ul. Marcinkowskiego
22. WcfS~&'~~~ A~,.i~iti<~Qlims~Sl ~r-.39" Księgarnia W. Szczep ..
k-ow'skiego; .Wilno uL Dominikańsk.a 4; Lublin. KrakowskiePrzedmi~ście
43; kraków, ul. św, Toma~za 35; Lwów uL św. Wojciecha 20; li;" oaz; ul
ii;:~(trte7cViSf!~ 41; Katowice, św. Jana 14.

-

W' iler pjński,

szulluję pdF\ien.ki do pomocy
~;
Wy słtJepie wiau ul. B(,gl'a"ic%~
l' >:~ Nt. 16 sklep społywc'1Y!1Wi~

TYGODNIOWE.

.

,

ZAKŁĄD. ROWĘJłPWlr,

PIEKARNIE:
Sierakowskiego 27.
Dobrzynjak, Pabjanrcka Szosa 28
Zawa'dzki, Nawrot 44.
ZAKŁADY KOWALSKIE:
~cia Kędzierscy, KHińskiego 94
\\.1 ró blewski. Radwańska 10.
SKLEPY SPOŻYWC~E:
\VI, \Vyrębskn. \V61cżańsks 261.
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8

Kruczkowski~

PISMO

",łir=

~~~~.1 .. ""-'~~...-...:-""".
_ _ _ _ _-...._,"""'.ł.
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PIEKARNIE:
Bryszewski, Pomorska. 86.
ŚLUSARNIE MECHANICZNE:
Mach:ura, Rzgowska 57:
FABRYKA WODY SODOWEJ
Piątczak! Nawrot 92.
SKŁAD PASZY:
F. Kaczn1ar, Przemysłowa 4,

ł{~lrIJ

.. : _ _

. PRACOWNIA OBUWIA,:
Szubskj~ Sokola 5~ .
1~'I:\L!AZYNOBUWIĄ Sumera. Nawrot 19.
Cieplucha! Vv ysoka. 26.
Zieliński, Rzgowska 12.
Grędziński~ Piotrkowska' 53.
F· Tomaszewski, Skwerowa 10.

9.

IlUSTROW ANE
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u
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~~'= ~~z~~.;{~~''''

Sobczyński.Napiórkowskiego

lipc~ 19~8 - reku.
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