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NJtUl'wiwe 'stanowi'ęk(f j)rajsy brnkoweic' ga nad pogłębieniem tarć w społeczeństwie Gdzie poiy.źk'a? ~ Deficyty bila. handlowego - Nieeo o "lafiryndach~'
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Opinja pólska w Polsce jest pod~~
. Poszła pl'1t~dobnie na ratowanie
lona na dwa. o'boz.y~ jeden nic memóWiI ' mn kursu :'fjot~gOf kt~ jest poważnie zagrożony
jąc na u\1fadze~"'1j1tzd gen. Zagórskiego ~a~ . deficytem handlo~
sięgającym za rok
granicę ", drugi odfmeliia z w~elkim u~zanowa
zeszły Ii:ewiar'OgodJ1ej wprost cyfry'

niem, na wszelk.iir~SÓby zahnki On t Jego,
Jemu przez Niegoi ci Nimf nie zapominając
O dużych litel'ach na. początku i stawaniu na
baczność przy~ch tego rodzaju.
DWA ~

PR.A.a~

·PoLalltBJ.

Odpowiedtrlo do powy:lszegO,
prasa.
polska ma dwa kieru~j: jed= 'nie mogący
nic pisać ,,z' powodu" straty 'oka przez. red
N o\yaczyńskiego, ~tł,Fugi;'rrYogący pisać i Wywo '
łujący objawy ,:tp"ęrsk~ .c4arbh~:Qd~be2U9bm
nego "bujania'\ ze" teraz 'jest' tak <iobrzei jak
nie było j~ezew:ułyin ś:wiecię..
.
•
P olska,jvedług , " wspomnia~ych dzieu1
!rlków, jest po@~,'gOOn.'~
Mauandem,
gdzie-~~r
,~::~,~,,~, "oo_m1~
kiem i ll1iodęm, '~e-ęi:t°:,~y~tępnie ukrY"1'a
ją przed meIni' tą '°'!tqezy~zględnie, pop~
?',

,

,+"

"

stu -w leb ... hijąc~,pl'ęrw~ił' od maja 1926
roku etc.."
Tymczasenilirzypa:trzmy się faktqm,
gołym faktom" ktP~~ '_ m4wią, same za siebie i
za dziennik, któroe~h !de wszystko w)'1>ad~
albo raczej zadużo mogło by... wypaść.
,""

-

OBJAWf UzDROWIENIA.

IJrożyzna+c\Vil"óSt'ti 'Średnio o 40 pr~

cent.

k-~'"

_

POŻYCZKA iiMERYKAJ\JSKA,
która nam lnitiła otwórzy(" nowe pel"spekty~
wy rozwoju' i pomyśIną~i: ~ailstwa -- roz:::
wiała się, jak ,,~en~lalQ :zt~tYc,~~: ,:
o,'

w·

lIOLIAB&A ZLOTYCa

T"ak szumne przez
okrzyczane

krzykIiw"ą

~ras:ę

brukową

jest

Z LITWĄ,
bardzo nawet weso
napewno nie dla jedne~

Iti dla sąsiadów,
go Z aktorów tej, 'tragifarsy -czy też jak
kto woli komedjipomylek. '
Sku&:em takiago a nie innego' posta~
\'\'lenIa sprawy
przy, głośnej pomocy z
.ł\1oskwy, i popare:u .,cichego wspólnikau z
Berlina posta\viła na forum Europy
KWESTJĘ

WILNA OTWART.t\,

A"Ł
I

FOCZĄTEK o

GODZ, 3 po pot

szonym,

zwłaszcza że

. A. stan

-'

dzisiaj tym powie-

może łatwo pozostać,

zbyt \viele

~ó-

"\.,

Wfiącr-

4
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Wreszcre weźmy Sejm. Siedią" tam, prze
\\'ażnic "lafirYlidy" •.' męskie -

według

słów

znawcy tych stosunków, jakim jest n,iewąt=
plivl;ie p. Marszałek.
'
Ale dlaczego,..· dlaczego, je~li ktoś
ma władzę w rękach -,J'~'I"]',1"'ili'\1"~'U"

nie .m9~,dostae si~ ,.,•.

Sejmu?

wewnętrzny Państwa?

Nieudało się oblóżyćchlopów

poda~

kiem, skutkiem czego
URZĘDNIK.

l\'lUSI POZO~TAĆ TEM
CZEM BYŁ i JEST:
",'ielbłądem, daremnie
usiłującym
przejść
przez dziurkę od klucza obramowaną nielicz~
bankllotami z jego pensji.

new

Jeżeli

r.

do najwyższych in::
stytucji w państwie mają ,rIafiryndy" z' rogu
i stokroć od nich gorsze !,lafiryndy" partyjne
walczące o "szczęście ludu'" kosztem.... 'naj;:
elementarniejszych zasad uczciwooei - to
nie należy się dziwić ich obecności w Sej,:
mie, w Rządzie i w prasie polskiej.
prawo

głosu

państwie t

TkJEMNICZE JAKIEś SIŁY PODTRZY~
!łiUJ1\ TRAGICZNY ROZŁAM,
na zwolennikó\\" i przeci\vników obecnego
Rządu. a takie wypadki, jak z gen. Zagór~

.Tor' W Rudzie Pabjanickfej1i'.
Niedziel~ dnia 29.lipea f .. b~
A,

I

..

NIE ZMIENI ORDYNACJI WYBORCZEJ

nadającą

\V

H

S'l4lurku, -

ZWYCIĘSTWO
grą w ciu-ciu:babkęt

KWESTJĘ

skim, red. Zaba\vskim t Mostowi'cze1n, red.
Nowaczyńskim i t. d~ - woale przyczyniają
~ do zasypank't. tęj
zrzep~i i. są robotą
~ le roi de Prilsse
Kto tu ponosi winę NIE BĘDZIEM.Y MÓWIć - bo w domu powieszonego, n.łe'mówi się o'

Jest to znanym zresztą zwyczajem "la.
firynd" nigdy nie mówi prawdy i sprzedawać się za pieniądze, każdemu kto je<~.na.ra.
zie przy kasie Banku Gosp· Kraj. ,
'.

NAGK.

( ivózyoarodoo) fila ~ leti st tmll

IlIAGR.

.

i

I
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U;ymc.zasem położenie
Polski li' we;;;
lrnętr~' i ~wnętrzne nie jest tak różowe
~

.

,

-

- wALKA o

.'

Na· ~e Komilliiernu '\\<'1YglooiJ. Bucll.a-~~Y

',,4

~ ~f{!<r~ h ~t!ima.oh .mi.ędz.YllafQQPwki komu-1;
;DiistY,-cznej w· Śvń.~e. Między
innemi pPŚlwięei!t >

UZDROWIENIA.

~yWtioły _radykalne. w Państwie
~Werj podnoszą głowę· Niemcy

coraz

ntiemal

,UlW~~ sros~

Pż ~wno' za traktat handlowy, otrzymają

Osiedl .

."

prawo . ,. . . e~
:, iNA.' ~SCa()DZIE

. i,;

.,'

NI~ USTAJA
:eOaAJlÓW--

,.
:~

ŁUNY

sabotażu ukraińCów.

akty dz;ildego

y,;: Polsce wyslanniey Moskwy

;.

.;14 ~

pocie croJ:a, nad ,wywolanięm

pracu;;;
str~.iku

żbrodniczego

rolnegg W c~$ie żniw -przy
niezwykle} indolencji władz, które zajęte
.~~ Z :redaktorami na~odQwych prz,ek~ń
,,;,.1,p: ma'
. ' . t~lI-=
druvlaZ~
.~t.,'.
:"
Ił. ~ - .... Ją ~ ną . ~!~
•

'.0:

"'C

.......

,($c,

o

'J'A.sHy P:OOLĄD' NĄ. RZeCZY.'

Ale dlatego Polska mlWi:m1ieć otwarte
OCZY; --- w:usi mieć w pierwszęj linj~ uczciwą
.0'. '

Jl!~, a nie jak dzis.iaj słuchać syrenich ,,gio
.

.~\ _.~ Bieprawd:y(ł -:- .które

.... ,'.. oGŁUPIAJĄ SP0ŁECZENSTWO,

•

·t1oIrują·Bam: SiłlanoWlisk-o parjasów na własnej
~i i piękne nadzieje na ~ nadal
,,~ idjQ.fÓW"; WyzysJgwanym przez
~ Q ~~~ym r{)~mie i jaśmeJ·sze.i mu;::

.--1 .' . -,

... :
,

'p,

~1 sk~ si~

wPillskiej Pa:rtji Komunist.ycz..
na niesnaski w Dliej panujące..

,
W obec~ sytuacji mi~c1zy:narodówki Pol...
ska .~ijfłt K~tyczma shoi na wyj4tk<łWO odM
~ofwli~ooj
plac<rwl!~ a rola, jajka jfłj ~pą..~ie w udrl;i.ałe na wypadek wojny ze ZVviąz;kiem
~eckiI~:h j~ bPlr9z0 wielka. W tym wYPadikJu.
stanie s}ę . j~ z najglówniejszycll I}Iar~~J
i~

Komilllte;rn będzie Il·ozpo~~zal.

GRWPÓW.

hez.~tv;ą prow~ .łlB.b~ pllrijt( do ~y-. '.
Pp referacie ,B,tlCl1arina rOlUp~la Slit U~"ł
kusja nad działalnością III-ej Mi~'zynału.·wWki.
Pr.&ed8ta.wiciele KOil.llIinternu ~wraICali ijtW~~ łl.tł ~
nieczność ożywienia ruchu III-ej Międzynarodówki,
i rewolucyjnego w Europie. NQwe;:ql ~aniem KuIPłnternu będzie organizaeja v.»je.n drunowycll w.
Europie i pociągi:Uęcie. clio ty,ch walk młOOz.i~..
\Vniesiono rezolucję, domagającą się ut.worzenia
międziyn&rooówk,i młodcieży komunisty~ej i pr.opagaooy dla rewolucji światowej.
\V z.wiązkv. z ostatniemi uchwałalIIlł

Cika,
Wy1dall ~ąiL anwieclti szereg roz.porządzeil, maj~yC'h
:(iuclU:Win, ~ą~f1,
że kongres j edno.gł()ś'~ udzielił n.adlz~-C'Zajn;;Ch . • wpłyn~ć na uta.twienie 'wydobycia 7JJoża. dla chłoc
pó,,:. PodWyźsutllo więc państwowe ceny zakupu
.~omocniM.W
linm-i'ootDwi wykonawczemu; 3-8j
Jl!!':Z~ętnie Q 20 :!iopiejek, na pUÓ1iie pszenicy, ży.ta,
~1i~pa!l'OÓÓW~celem.
Ułhe7pi~a
j~~i
POIlakiej .~jł. ~tylC;znej.Lepiej ~ie~ o ile' owsa ~ pąsl,y. Zniesiono również 00iUre rozporz~
p,ię represyjrue ~ l1iednstar~ie z.boż.a. ~....
w czasie ~..~y mieli do oz,ynJenja ~ j.erjat dllł}. han4111 Qtr?y;ma,ł nakaz przygotowania od...
d!nąpartją, z pm:WQ:ziwymi roootnrkami na aze1e,
,)~j iloŚlci -towarów ~yełowy!Ch dla fi-- 1
któr!zy w ozasie wojny })ędJt\ żołnierzami re\iV~J;lucyj
kręgów rolnjezycll •
n~ i wąl6Z.1't ~ . 7> odwagą po ~~ej' stronie
W ten sposób l".l.ąd sowieelti el1cę $)bi~ poani~eli posi'Wd!a6 \ organJ:zaeję n~" c:zele ktt6~j stoją
zyskać masy chłCftpskie.
k~y ~ 'IP ~ł1 w~@lwie, kitór~ woowili nie
1'ow~~!
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.:.....ab~ stanąć na poziomie, który się Polsce
lyjtułu jej kultury i mocarstwQwego stan~
~ :aależ~-c>

t-

n

kom unistycznej

C~CH ·WYSIŁKÓW' l PRAC~
CAŁEGO NARODU

,

.1

~ ,~., za)mUi~(}W stosun..
stano.wisko,
a to

.~ : d!t) arilypt'Y,j ~ 1D1ll!e

.:t®k ,~. te ~tnie,
~~"

;..;;..3'1>--.....

. '. ~

,~_

~,

~",lL'~

jak to DlIÓWią;, przez bi~ ... ~:l~'
•
n=+G>_
».tr
~uy maczeJ p~

'~. ~ og4łu _~w ~yil: mĘ.t '~
~Y,.~e :wi ~r~"
~

Mąrjawici po tej unji zabrali się
żywszej agitacJi w \Varszflwie, przyczem

lyw~ć VI bliższe "stosunki z :ro~kladają
cą się sektą płocką, dos~li wres.zcie do poro

s~wie prezes rady m. p~ Jaworow!#1~i oddal
nawet marjawitom bezpłatnie salę ratuszową
ną "więc~ó~ poezji i pieśni", wykonany pnez
dzieci z internatu w Płocku.
Oddanie sali ratuszovlej, w której ~
oywają si-ę obchody pańshvowe i narodowena. cele propagandy, skompromitowanej , .
s,ualnemi swobodami swoich przywódców $ek
ty - wywołało w mieśoie zgorszenie.

zunUenią ~ t. ~. Kośoio!em Na,rQQQWyID h.
ks. Hodura i w końc1.l czerWCa b.
w War.;
szawie w"' hotelu ,,Polonia" Qdbyl Siięalk:t po
łą,czenia obu grup sekciarski-ch,.
W ten' sposób Hodurowcy uzyskali mo
żnOŚć prowądze11ia swej propagandy w zbo;;;
rach marjawickich, a marjawici znaleźli ~

r.

do
do-:
zrutją popar~ia.· ze ~trony socjalistów- W War

sprzymierzeńców.

wych

,~neg{) umie-

Imtu. cz;yttelmka bez... 1roanenta.-wy "od! re...

ma

'~~,~~,a. ~ej rroakcja "
taikł.y
~~ ~W~ te~, jak' mówią, siedzieć ~
~h! '~, .nosić plasooz na d\vÓCIh. rmriiio..'
:nooh lecz ~l1'Iik!owo mimo dw6eh ramion, ści..t

.

~ JOO ~ dWóOO pmwcl llIie l~ ",Pr3:\vdW"
,:jeet rowiOOl trylfm jedlein ~ ~Wldły, ~u~

- .
:~ ~Wostl ~'.
'
~

'br.

~tarey,

~ mę ~a W~ij;~h

~ 'llłZDIS.; iż

VI ,!Pr~"

.--"-

.. .
Marjawicj po bezskutecznych stara::
niacll. o połączenie z &tarokatollkamiw H~
landJii i cerkwią prawosławną, które nie chcia

re

00 się t.yozy pogl~w,
~ ~~'WiClJa

u

j~jw

.

}

CQ Wdk'reślooo

z

~ ~~go- t.y.g~~yby.~ją
dl6 Warszruwy deIleg,aICi ~u źqdów P.oIskioo 'Yl.
~ pp.: 'rygel i Potp~l~
calem potdlj~
ai~ -.-- ~Wii:ejJ{iej akicjli Uld!z,i.eltrn-ja pomiO!Cy :p~
>w~j dIla żytIostwa ~lskiegp··.
.
~ązek ŻydówPoł.sk.rucih

ogół

czytelninieprawda jest

"wwrnego czytełp rawU!U.lll;.
"'~;~

'

w A.Inery<C6 go.tów

jesl! UIĆil'Ziielić ŻyldIo:m kiilik",U!nlitlj<>nowej }XliZyczkii cllugot.ermiIIDwej w dołar~h~ ktQraby przazn.ac:ZlOiO.a by
la :w,y~znię na cele inwe$tYiCyjOO. Organiz3iCje 2y~-sikne Oidbywa.ją o~nie ~~ które mają na
-celu. ClIpl'aOOwaThie jeda1olitego·. planu }nWes4yę;yj.
Organliz1acje żyiLow.sikie p1"'Zywi~uj.ą zwla~ wieJk,ą wagę do rucl:Lu budowlaneg;D<.
Równie~

wieUra Q~ni.za.cj,?- pt)IDQlCy' dla Żydów "Joint" za::miel"Z<l za.jtW się ___
wI}iosek pisa.rz,a. żargonowego SzalO!IUa Asza ,.przebudową go~pczą ;iY'-d6'\v w Polsce" a _pap ~\.ppens;z.lak w
~,Naff!tym: I1rz.egla.,ózie', proponuję; .by ta prz-ebudfr.

Chcąc .
.
naszego wy
robup-rzy kupnie takowych wyra
~ akc-entowa.ć i żądać tylko
OBYOIN.A.LNYCH proszków z
t~u. :mapyrood lat trzy

we.

wyraziła się

't,Jw

ulatv.-ien~!l

~ftt)anW.
"

na

dostępu

dla pracy na roli, Vi

fer-m ~~1~

i' QSię41i rollt

~ł'jf

.

~e

przeto

ł'łG!~

Naro4n.1" (nr. }98
~

Z

d'.

ZJ,7 br.) rz-u-ea pytanie:
-

._,,<llat!u."go

bogaci

:Gydz:i

nię tW\ONą I1Olwy~h WSd'31.1tatóV,' ~1,

~~Jj

pallia..

w.

P91Jł~

,ws:m

SIl eJ

w Palest,yme, by niemm~ ~ łf40w
.lllOglla tam emigrować i pa"'&CO-wae łna ~

~? W

i

O&~m caaaie I}.ięłfllro ~ . .

rJlgra.cja d10 l.EI-ec 8i.on ~ana g pow~ . .
nuj.8J!ego tam be~a, ąlę ąQ SOrz.ej, wielu &f":
ói:w powraca z Palestyny do pOlsk,t Ty!kQ ~
stworzenie ferm, osiedłi i fabPyk, w Pa1~ię p~
"
•
'J
mesIe SIę realną pomoc Żydom w Polsce, gtJft po
wy~igrowaniu pewnej ~h ilości pOZOstali Ul&j-'
d;ą

l>9ltwiej prac~. Tworzenie dla Z:yd6w przy. ~
cy kapita1lJ amerykańskiego 11Owyc4l wara~t~
pracy jest skierMfane prmc.iw int&re-som pohiki~
ulurcdu i jest rówIlIOCześnie zapr~eniem
h~
syjoni7.mU. Tyle się dotąd opO\vi ad<al o" f ...~ l.!Ul!łftie
tydom Palestyny ułatwi Współży.cie Ż'YÓQm z MI-

rodam.i europejskiemi, tymaa.sem dłzisiaj ~ . .
miljony dO'larow, 1>1 ~~~ą siedzib~ ty~
budr wać w POlacę" i tu utwie.rdl1.ać i.eh ~~..
CU\ ~w~ł" ..-

do Ge
o fil t

Z
woje o e u
Wilno, 16 lipca (tel. wI.)

Cały 5Zet-eg·,1·fif~f~:<~~Ju:k6w naqo-"
we
n.alistyczuych z w~lk~ ,y~~tją~łikuie lliO'U~ Ii·
tewską do Ligi NĄrOd6;w)':'~aj~' " iatagi'ąfję. l*w..
~kiegG ,premjeraWa1&em~~a.

D~~ś rozeszJ:i,~<t~ BerUirle

wiadomość,
że tekst noty l}ieW$k~~~}~~~ł~a1~Y poufnie PóD;lIilędzy pQ6łemI1i~nJCCkia:ri,'Vi KQW~-e a ~je-

w

pobliżu

granicy polskiej

potiójnę UT"'·1"n'~·

Wła.dze lite . "" zarządziły
onegdaj menie posterunków połicyjnyc1;l.
J
wiZy~",~~nwościach
położonych
';,i
'"
r m_IiIII:IIIiliII_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..-. .
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•

leJ opa ili pl tOD

zpieczną

BgO•

i6St służba na pograniczu.

ran- Rannego odvlieziono do
pob1isłdeg~
na pograniczu pol szpitala. Natychmiast wdroióne śledztwh wy
, KÓ~olO' 26 lipća (tel.,' wl.)
~ko--sowiecltiem w .ianie
Kucewicz kolo kaza.yo, iż napadu dokonali' ąnejscowi prz&
Na 'calem terytorium litewskiem ,odbf... · wsi Bobuchany na ptZechodzącego w poDli:: mytnicy~ mszcząc się na Oc-nronowiczu Z8
, . .
. 'łn' ś!upa graniczn~.~piutonowego miejscowe di.kwidowanie bandy przemytniczej. Spraw:wa się w dalszym '- ciijg~j',pr~ęsuwa1\ie . . wojsk go baonu KOP." ~nowkza· napadło,. kilku cówujęto.
.
:w kierunk~ gr~9Y po~~~j,. ~Ów:h~śnie Bandytów, zada.j~c~··~u nożem kilka ciętych
1
dziwnym sposoh,',
~;;t4~ytakże. wzm~o~
;
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-

'rem

26 lipca (tel. wŁ)

\Va1demalras~

anu

Ile litewskie plą.Có"W . ,~~~ ~ ~., . .
. ' y
z Łotwą. W tych dniachpr~b.Yłade eg..oja
oficerów niemioolcięh. ~~,_pt~;TWódc6w StabI
hełmu i innycho~ga1łizfte.yjmili~'Jłych .po
Kowna' Deleg~je ,te odbyły'. szere~'jOufnyełt
narad z oficeramu. ."lit.evt$inii.. ,Na czele . del~

gacyjstoi znąny ~:~k. :~~~~fer"J~t()~ juri
oddawna odgrywa, ~ę;;fijUitarnęgo ._. daradcy
armji titewslĆi~j~ -:W'k" _
'*-hpaeyfiso/eznych
w Kownie przypiIs~ćz~ii~ze'chQdzL·"tu. o pr?
bę PodburzaUla ~~iAP.~~P~Jit4~kięj -prze

;,'"

ciwko -P~lsce:c

e',

.'

;. ':'

,

No\\ e

rozp{)rząszenie

M,.

S~

W,

W~wą. 26 lipca (aw)
Ietarji" w Charkowie "Komunar" w Char.
Minfsterst\Y6" "::'6l'raw,, wevvnętrznych kawie ,;Krasnaja Armja" w języ'ku pi.ałąrw
wstrzymało debit 1l4 ;'obszarze Rzeczypospoli
skim 'wychodząca\' w Bobrujsku: ,,;'Kras:tiaja.
tej dla: następującyck pism: ~,Krasnyj Trans~ -Hromada" wychodząca w N owym JQrku.
p'Ortnik" w . języku rosyjskim wychodzący w "Zwiezda J\t1olodieżi" w,!'1ińsku "Wiec,~erne.
Moskwie "Garsas w języku litewskim; ;,Pro .je Radio" w Charkowie.
Y

H

II

K·ino

I
ArcYItłm P"t.,

"lona IBPl~.,..:....,

Potęhy dramat. W, roli .głó\u\e!,: ~jnn. ~ny~tkA

E~~ip.e

.'1

Ran merslelD..

Ceny mit jsc: W .nit>~dwaz.dnienA
~Sa
ense zoś w ,ol;ot" lilnhielę i 'cwl~ o-~ g, .-: llP
1 mle1E'ce 79. gr, 11 mi jsce 40 g:'. lU ~ł'Ct.~30;,..

I

Berlin 26-7 (tel. ,:v1.)
Loebau oraz w . trójkącie: ZgorzeUce (GOilitz)
Manewry \vojskowe niemieckie na Śląsku
Lauban-Gl'eifen.b€rg - ~oewenber;g. Prez,ydent Hzę.
i,edą miały
charakter vdelkich ćwiczeil. Armja
(!""y Hiil1;dell.{mrg zami>eszka na czas maI1f- 'ol. róW:
łue}):;eS!ta
pomaszeruje z powiat;u
LlJ\:..-enberg w zamku hr. Finken:"teina w Schoenburg14 ~ &ś głó
przeciwko czerw't:mej armji. która. nadchodzić' hę- . wne do\v-6dztwo w,mewró\v Reichswehry będlZlt
(kit 00 graniey

wielkim

stylu

Saksonji. Pierwsze potyczki W
odbędą się na linji Budziszyn

t

mieszkać

\\' Lauben.

W sobotę nIedzielę i święta od goas. .31l~- ~
1 n1ielsc8'90 ur., 11 m~6jSGe t.Ogr. lU ml~i~.c.~40~
łiCt"

Dr. med.

J.

CHOROBY

y
ERG"
SKORY WENERYCZNE
i

~ wrócił

~

.... ...........................
TRAUGUTTA 5 TEL.

~

7-1a

god:t. przyj: 1-2, 5-1_

~

Katowice 26 lipca (tel. wI.)
z 1"tlyslovdc, na obszarze
nQwobudujących się hal targowych dla by~
dla zawaliło się rusztc\vanie, oraz podb'zy~
mujące je fllary żelazne.
Pięciu' robotllikó\v zostało
przygnle~
Jak

donoszą

Ojci

i ty

n 1d(,;'ą:~

cionych przez żelazne kłody. rumowi*a. Po
ich częŚciO\YU11 usunięciu wydobyto ofiJa.ry· "
katastrofy, z których jeden robotnik znaleziony został bez żyda,cztel'ej zaśJciężko po
tłuczenL przewiez1eni zostali do szpitala.

uleuł

Jpadko

~

I.

jpl\kiego~\\'jfhn)ęl'ła nogI.,
\Vledeń 26 lipca (tel. wł·)
Poza nieunikniona 'opuc~~
ktG.1
.'
Jak donoszą \v ostatniej chwili z Rzy ra wystąpiła już w godzinę po wypadku, na
mu, Ojciec św. Pius XL, wys.:adając z, san10 leży przewidywać, iż żadne -dalsze kom.pH.III
chodu po odbyciu przejażdżki po ogrodach kacje nie nastąpią i me będzie mieć u PaWatykanu, aoznał lekkiego
\yywichnięciu
p~eża ~iejsca nawet ograniczenie
swobody

-

;;,.

--

- -

~-

-

-

nogi.

ruchów.

-

URLOP MIN. SKŁADKOWSKIEGO.

Grasują

bandy przemytni@z9'~9zbojnjćze ..

Warszawa 26 lipca (aw)

zrabowali więh:
szą sumę pieniędzy oraz towary zadeklaro::
wane do oclenia.
Zaa.larniowany większy oddział wojska
pospieszył na 'POlllOC celnikom rozpoczyna:::
jąc pościg za bandytami. Zbójcy nie zdoła::
;~w.
li ujść wobec czeoo między ścigającymi a
..
.Mim.o wysi!k.ow władze wojskowe li:: ściganymi wywiązała się \valka w rezultacie
zostal
, ~~W sne nie zdołały dotąd bandy tej zli~ której jeden ze ~strażnfków celnych
k~wać.zabity lecz cała szajka z wyjątkiem dwuch
Docy na 24 b. m. banda omawiana 'jej' członków wpadła w ręce oddziału pocią:::
'~a. na posterunek .straży celnej w ~ gowego.
~

·Wiltw 26 lipca (aw)
Ń1\ ~czu polsko-litewskiem'gra
.~ od pewnego czasu banda przemytników
~}:)OjÓw, którzy niety:fkó trudnią się· "szwar
edWan1em" towarów przez granicę lecz nie::
1jedn.OkrOtnie napadają na 'spokojnych miesz
,-

,_"

<

'"

bliżu Kalwarji.· Złoczyńcy

w.

. .~

ptństwa

które

_ZideeyOOWał:Y Słę'

ParY'Z' 26 lipca (awJ.·
amba

zagranicznych, reprezentujących państwa S~

saiiora Stanów Zjednoczonych Herika, kt&
temU oznajmił że już 8 państw wyraziło zgo
dę na przyjęcie projdctupaktu Kelloga. W
'~ku z te~ zdaniem francuskiego mi:n1:
·:Sótra . spraw zagranicznych nastąpi w krótkim
-.czasie spotkanie się kiJku ministrów spraw

Przypuszcza się, że w' zjeździe ~
strÓw spraw" .'~granicznych
poświęconym

\ . h' .'"

Minilster

:

-

Brimldprzyjąl wczoraj.

- .

lidaryzują~, ,~tt ~duchelD. p~ktu.

sJ:owacj~

i Niemiec~

II

e·,Z.. '::Sll S. lt zapatrują
potsko -lit&wskt
".~ "

Moskwa 26 ·1ipca (aw)

nykomi:s.arjatu, spraw zagrttnicznych w tej
re .sytuaĆja Litwy nie jest nie do
obronienia jakkolwiek wszystkie dotychcza~
sowe posundęcie Polsld dokonane na forum
'd';iLigi·Narodów mają za sobą
sdlę autoryte::
kw~tjj

się

n;

kon11łkt

tuczynnikÓ\V oficjalnych Ligi.
Pismo omawiając artykuły 11; 'tę i 15
sfatutu Ligi. NarW6w' tOzwoozl' się nad
komplikacjami," które ,ogą .·dta~Utwy
spo
re tego wyniknąć (} ile nie potrafi Litwa tak
pokierować sprawą aby wydawało' się
że
winę za . rozbicie rokow_ań ponosi ca~kowi::
cie Polska'

tir

t.nwickiej sensacji sachar

AJ()Ra Cajga j

tytoniową ~tauera

Kraków 26 lipca (tel· wl.)
nie ucichły e~ha . olbrzymiej
afery przemytniczej w Katowicach, w kt&
rą wmies~ybył· ró:wj1ież
Kraków~ a już
dowiadujemy się dziś Q wykryciu 2 nowych
przemytniczych w Krakowie.
W jednym ze sklepów bła-watnych na
';'Rynku Głównym nr. 16, będącym wlasn(J::
/I ś;cią Piukusa Rittermana i Arona Cajga wy..:
kryto onegdaj, 166 kg. jedwabiu czeskiego,
na który Ritterman nie' miał deklaracji cel:l
,.neJ urzędu krakzowskiego. Jedbaw ten skon, ,
fiskowano. Pinkus R.itt~rman, widząc, że
sprawa przybiera groźny dla niego.
obrót,
, 'wyjechał do Niemiec i
nadesłał
stanltąd
;:' świadectwo. lekarskie, stwierdzające, iż po:::
;byt tam' jest dla jego
zdrowia konieczny.
,.• Wladz.e urzędu celnego w Krako"vie łącz::
;: nie z władzami ilpolicyjnemi prezystąpiły do
" dochodzeń w rej spravlie. Jedwab, znalezio:::
: 'ny 11 Ritterma.na przemycony został do Kra
k0"Y~! Z Gzechosl-owacji. - Straty, jakie po~
ni9sl~ skarb państwa przez nie op la cenie na::
leżytości celnych, -oblicza się na 31 tys. zł.
Drugą afere o wiele ~roźniejszą i roZ$

. . Jeszcze

,;:'afer'

,wej , wykryto

I
jedwabną

MOlasa w Krakowie.

rastającą się lła cały

obszar Polski wykryto
onegdaj w Krakowie na',Wo1nicy nr. 9. Mia::
nowicie władze celne zostały poinformo\va~
ne, że w domu pod powyższym a.dresem w
mieszkaniu niejakiego Stauera Mozesa i Ju:::
dyEnocha magazynowane są wielkie zapasy
przemycanego tytuniu i papierosów austrjac~
kich. Zarządzona natychmiast rewizja wy-:kryła w mieszkaniu 46 kg. tytuniu i kilka ty

TRZlfSIBNlE ZIEXl.
Lo:n.<1:yn 26-7 (aU)
\VCZOTuj, jak dQnoszą z Konstantynopolłlt
wydarzyło się w Smyrnie gwałtownet.rzęsienie się

mi> które tr\valo 10 sekund. Szkody są ogrorune..

TAJNE MAGAZYNY BRONI.
Berlin 26-7 (tel. wł.) '.
Jak donosi "VoSsische Zeit.Ung'ł ze Sz-czc.ocl....
na, robotnicy zatrudlnieni pod GreiieOOagell nad
Od.'rą
natrafili p<:Kliczas robót z,iemnych na wiel..
kie iI~i granatów, min i amu:oioeji. Zawjadomione Q' tem madlze ot.oczyły na:ty.chmiast wskazane 'miejsce, gdlz.ie z,ualeziGllo tajemniczy i dIł.l.tY.
IUE.ga.zyn bro.ni.

ZJAWISKO

ATMOSFERYCZNE.

Wilno 26 lipca (tel. wf.)
Z Wilna i prowincji donoszą o óziw
nem zjawisku jakie onegdaj obserwowano
okoló godz. 8 w~ecz. Na niebie ukaza.ła się
nagle kula ognista wielkości dużej pomaraTho:
czy, koloru jasno~fioletowego z długą smugą
ś:wietlną. Kula biegła ze w:schodu ku zacłi~
dowi i wkrótce zgasła pozostawiając poSO.lf
bie ciemną szeroką smugę poruszającą śii{w
kierunku przeciwnym kierunkowi
wiatru.
Smuga trwała na niebie blisko gQd~ę.

PRZED NOWYM

ROZŁAMEM.

Berlin 25 lipca (aw)
Jak donosi korespon,dent emigracy,P
nej ,,RuI" w ostatnich czaśach co raz silniej
'zaryso\v:ują się tarcia między Stalinem a Ry
kowem. Na jcdnem z ostatnich zebrań n~
litbiura" Rykow po dłuższej dyspucie ~
siony gniewem rzucił obelgę pod adresem
Stalina i opuścil zgromadzenie.
POOLOSKI o ZAMORDOWANIU M:AltHtJD,&
PASZY.

Londyn 26-7 (&te)
dotycxzaa pogłoski z Kah~u jak()l,y J);l'emj~ ~egi'P9ki. który ...
wi.esił konstytUCję
na tl"Zly lata i opieez.ęwwał
Rozes,zły sił! ni{'spr31t,n,l.zone

gma.eh parlamentu ~Imhmud Pasza miał być :.am.Q;!'d:owan,y, prawdopodobnie' w8kutek z~

......................._,;".

,'zlonków partji nacjonalistycznej.

slęcy

papierosów najprzedniejszego gatun::o
ku, szmuglowanych z Austrji i ustaliła". że

gen.
ponie-

p' Jaroszewicz.

ze

ą·P:

wewnętrznych

SłaWOj-Składkowski rozpoczyna od
działku urlop, który przepędzi we Francji.
Ministra zastępować będzie
wice' Iuinister

sprawom. paktu wezmą udział przedstawicie::
1e PoJtki, Francji~ . Anglji," Belgji; Czecho~

"

, .,::,~zwiest~""Ótna~jąqg;.,~sp{>r llt~w~o~
polski: S:twIedzają':podając komunikat oficjał

Minister spraw

;~

na czele . bandy stal Stauer lYlozes, karany
już kilkakrotnie za przemytnictwo.
Stauer
zdołał podczas rewizji zbiec- Po za mi.eszka$
niem Stauerai:rzepro\,,~adzono również rewi
zję u jego brata i ojca J zamieszkałych w są
siednich dornach. których aresztowano. Rów ze w&zY$tkieh cero~ntowni polskich waflO~
i beC1!kowQ ~ akl..du
nież osadzono \y więzieniu ślerlczCll1
głów::
tenach tabryGzlłycłl
nych \yspólnikó'wStaueru, Judę Enocha
i
,.
pole<.a fłm1Jl
Kleina Hermana, zamieszkałych
przy ul.·
Brzozowej 16. Klein \v cz~sie, gdy strażnicy'
celni wkroczyli do jego .~1nieszkani~~, usiłował
Koastan owaka 99
przemyco-nezapasy tytuniu sRali~, c;~emu jed
nak w porę przeszkodzono. SltoTIf .:.skc'··:r'-~~
taL~O, 11~88 ~
towary przedstawiają wartoś,ć okQło
'00

pO

li

-

....
r o~tfzelił 8wego
Lu~

(tel* wł.) ,
W biurf:~cbUVowej dyrekcji lubel:::
sJdej fGb6tpubliCJBr@,wczoraj \V godzinach
popołudniowych ur~ IX stopniał Zyg:::
. munt Urbanowicz usiłował zabić z :rewolwe~
ru urzędnika, VIII, stqlrua, Aleksandra Kem:::

Praga 20)42
. ~.d'«·,ajcarja. 171,68 ~
,Włochy 46ll1' i 'Pół

W:iiedeil 125,77Mt
.PAJlpyt na dewi~ m~~

Wi~.

Dolar

· J01ówkowyw obrot~hPt~Ye41 ~.
l

'

<Ro.t•. premjoiwa

88*;
5% '~onwersyj,na' 67,OO~'[s% pot. d~'llrowa 86* (.zŁ
OOlal'owa

:17:':,.. 1~); lQ% pot. }kplejowa 104,00 (Yl. 178,88);
· pc~. kolejoWa

fi"

1- nVKeTI:. !n,a 6~,90; 0% L. Z. La~_
, ku gospod. ktrajow. ,9ł,OO (zł. 161,GE); 8% L.
Banku rolnego 94,00 ('4 16~,68); ,,~%. L. Z. ziemskie 52,15; 5%L. Z. ID. Wą,r&ZaWY 58,00; 4~ % L.
Z. m: Watsza1w'lf 5~~; 8% L. Z. m.W~SZAwl
12,40; 8% oblig, VI Pot:'konw. m. 'Varsmyry 192P
~u 61~; 8% L~ Z. ID. Kali&z.a 64,40; 8% ·pożycz..
ka sikQl:n.a ID. at: W~szaWl 92 (w proc,). 5% L
Z. R.a.domia 5ZY2~

z..

AKCJE.
Br. '~ hand!lOlWy 117,00; Ban!k Polski 178~;,
Kijewski ?ci i pół; Firlej 62,00; Węglel 99 i pół;
MQldxzejów 42}1; Ostrowieckie serja H. I-S2ia emisja 121,00; Star.alC1how.ice 53 i pół; Zawiercie 26*;
K1U1Cze 7,10.
. Dla rji~ja.~eiednolita, obroty śre-

przybywszy wczo~aj" 80 biura, po . skonc.zonych godzinach ur~owania udał się do ga:::

Chorych~

.
Po siedmiogodzinnych burzliwy0h ~
radach doszło dopoToiumieni-ai w z,w~ązk.u
z podpisaniem umo~y fa5~e~uciw dtitu
dzisiejszym przystąplą do pracy wę.·wązys~
kich a.ptekach kasowych. (~p)

NOWY ODDZIAŁ STRAżY.
Jak się ~ ostatniej chwi1id(}Wia~ujet:
my, z inicjatywy dr.. Alfr~ru: GJ.:ó~a1Ulf ko
· mendanta straży' ognIOWe) lodzkieJ,~budo
w niedalekiej przyszłości zo~e na
;;u~ach remiza, w której zainstaluje się
oddział l~a·

Dokonanem to zo~tanie .Y'/.2w:~ku " z
katastrofą pożarti, która pozhawUa 15 ~r~zm
C110wa wobec braku, szybkieJ" po~
d aeh u na d ~.
' b ł 'k~h .'. .
moc~/ straży ognió'wej dla a U~ .I.~p~
sjt (I.p)

przełozsnego

binetu swego zwierzchnika z prośbą, by pot
zostawiono go dalej na zajmowanej
posadzie. Jaki był przebieg rozmowy
Ilrl:ędby;
KempHńskim a Urbanowiczem - niewiado.:
przylemo. Urzędnicy, znajdUjący się w
głych pokojach, usłyszeli w pewnej chd
dwa szybko po sobie następujące 'strzały rewolwerowe. Po chwili z pokOju Kemplińskie~

go wybiegI Urbanowicz ze słowami: zabRem!
Na szczęście okazalo się że Kemplińr
ski został zraniony w ucho i w ratIlti~ , i że
rany te nie zagrażają jego życiu.
Sprawcę za.machu aresztowano.

Ho J nlli

Dl

~hmoloty angielskie bombardn1a (·«~dy Jementł~·
Kaar 26-7 (Orient.)

Ze statków kursuj1\Cyeh
rza Czarnego

kOl1.lNlll.ik:uj~

kOło \,"yibrzeży

był

Powodem zatargu

Inj()-

te w dniu 25 ezer\\'"Ca, z

na !te.rytorjum Adelllll,
tenl angielskim,

oraz

yem~

napad

~ego

~

uwięzienie

~tektQra

szejków

skieh, stronników

AngIji. Wskutek żądania Anglj(

i starcia m~y 'jem~~ykar:nl a wojskami augiel-

'Szejkilwie wstali

21WlOln:ieni, l€lCiZ yemeIkoycy

sk.i~i st.acjo.uowanemłz'W Adenie. W tym

się ~

dniu mialo

samym

oombaroowanie

miast

zgadzają się

na

ewaku.3!Cję

D~a1a, c&ege, ~

ll1iaBta

Yemenu 'przez aeropl'lny angielskie.

'ii
Juz

rozfsłał

n i pm i re i'l kapitan wezw3n i a onOmOli
z okrętu 'niemiecltie-

bem' w gÓł'ęlodową, jednakże usr,kódlzerne to -nie
. ł:agraża statkow: niebezpieezeństwem i '.~~e ,li

. go ~Monte-Cerv~·.antes", osiągnął' mi
Bellsundu miejsee, na kw rem

paa;Kowi. Oka.zaio

wprawdzie &d.

mi\\"iem ,,:Monte-Cerwantes"

26-7 (aw)
Laroaez lodów "Knasin", zaalail'ffiGwany ra'u}Ode;peMi\ S.O.s., otl"Zymaną

uderzył

~fuskwa

po1udńhi' od

przeciągu klrót.kiego czasu

ten uległ wy-

skierować się

okręt

się, ~i. alarm był przedwczBsn~~

I!!ł

d

n-apr.a:w.ion.3. . ~,Kr'asin" ,

ma OIbecnie dalej w kia~u połuę
.
/

d:ri,iowym. '

n·

I

L:i;g:nionego bohatera P'i Lcst\\ OlZy Nuorressera
~ Jpenhaga

26-7.

•
~k a w'
Yafonal Ticie.ndt·- donosi, że
Kopenhu,:,
lekarz 4uński Frade \Virring znal-atzł na zacl:w""hU
Jutlandji $ZlClZąt.1ri
samolotu.
dniem wy b r1.~
'"
-zez
'mor'ze
samolot
ponieważ wyrzucony P J.
•

dj~oltelegrafiez.llY, zach()(izi

:;zeząt.ki'

przypusze.zenle~!e SĄ

samolotu Nunges'sera

r

no ~ w

II.

VI"

skła4de AptećZnfDł

l=fOsiadał piJdenne skrzydła, -nasycane

rozt.WOIrem

s~ebrnym) a '\\'51'6\1 mas-zyn zńalez.iono aparat

1'8.-

Obaj Ił micy francuscy

Coli.

domo, zes-złego

wylecdeli, jak wia-

lata z Paryża do N~ Jórku i'i':

zaginęli bez śladu. Poselstwo irar:e.uskie

iotografje

sze..z.ątków

10tnicz.ej w

,

samolotu do wyCdzliaro

'"

przesłałtO
sł~

.

,;

Pary!Ż1U.

E

ciW

E R M,A L I N, Płęłrkowlka 1ł

to

l

MOCZOPĘDNE

B!

ni,

gUcy domagają się jako gwarancji..

ZIOŁA

iOłła plamy, opalen~znę usuwa
kilku dni pod gwarancją
.. skuteczność krem -:- '2' ł
Cena słOIka z .,

ara,b.'

~~'ilych rULpoczęly ł;J/t walki

p<:Iwod,u sporów

Z OST ATNIEJCfBWILJKONIEC STRAJKU ~~:$CEUTÓW.
Jak się w óstatnJejhllwili dówiaduj~
my, w okręoowym'Ulzędzie 'uOezpaeczeń Vi
Warsżfwie odbyta się pod przewodnictwem
dyrektora urzędu .konferencja przy ,udziale
przedstawicieli farmaceut6w i łódzkiej K~y

przed kil

ku dniami Urbąnowicz otrzymał zawiado~
mienie, iż zostaje zwolniony z posady. Ur:::
banowi~z podejrza\'Vajtic, iż spo\vodował to
jego bezpośredni' kwierzchnik Kemplhlski,

pO'ł-uc1nJowego

.

j1nie~

p1ińskiego.

Tło Za.jśoiac jeSt następujące:

PUlER"f PllGłmlftOWB..
5% państiw.

26 l;pce.

aoeoo Ufl

2.50.

nr_

~OZW'OJ'~ PiąteK:t

LisłJ

dnia 27 lipca 1928 ri>ku.
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I

soo~e daR

Ił

s.

aOSCIO"IIłł~U

LII'·

~ Papul,amość nastąpcy
...

mNDYN, VI l'i!pIcu 1.928..
kościół!".... takruej

J .

. ~ G/oi ~

~ -ogłOsze.n.ie ~ aię

w ~yx:ili. rozi.nłarach
Gdzie? - Naturalnie w Lon<1yme :.w.. ~ciłi 'ŚfIOdl(}~h arystokracji an
gielskiej. Rzecz jest ~e pow~na i nie należy.
. (l<J r~"ogórkOlWyiah sensacyj~'! Sir dr.
Br<uB8el
.. wł~ścieiel ~a: w mtiejaoowOOci Sbelland w po
b1iźuHar.w;ioh,~ -leżącej. ~. na wy:lJ.rzeżu
angiel~ ~O'WIił odsPrzedać praWlQl własności 1mś·cioła. Od 33 łia!t był sir Brussel Viilaściciele-m Swier
Wni. ~~w, ~ał :im gaZę! 10lit\iC
ro~Jepie~ na U!tr.zY1maaUe całej reszty
E<fuziby ~lelnej_ Dr. ~l zapragnął ~
"pÓsladH:oici" i c:bee kośció.ł: ~ed6.ć.
Włanrość sir Brusseła :ma liczne mH~ strony, o któ
r y1Ch ogłos.-ze»ie wyraźm.e ocrz.ywiście wspom.irra;. A
więc ~ pocll.odlzi jeszcze z :XVI! więku, posia
da 'WSpama1e 1llr~nie, a przedewsZry"B&iem 00downe organy, zbudlorwlaine specjaarue przez wielką
, fa'brykę londyńską. PonOOtJo każdy w1Jaś.ci'Ciel koś
dola ~sta z lie:znycl1 udlogOdniell. Ma pnzedte WS2Jystmi.em swe własne miejsce, u.r7.9i<mne łuiksn.lso
Da,~a:ltalc.h ~4

21!Ilian,.

wo na ~..• tronu. Do" dyspozyeji włlaściciela sri;Ói
tez"wspaniGl-a. ka:zadmca" z której WIOiLn.o mu 'WY§'la
.at kaJza.niia. Warunki zatem barrdloo zacllęca.jSJCe i
n\iewątplhv'ie cIT. BrusselZlDi&jd:zJie
rychło nmv-eg<t
natbywcę. Obrazek ten jest Jednak :n;iiezmiernie cdekawy i charakterystyozny' dIl~ st~ angielski-yh. N:ie, mniejsze' zainteresówame wy.woOłe;ć muS!iteż izme "dziwo",. które W tYlcll dIDillatch wyOOmit.fu w ~ru Lo.ndtynu'- OtJO pod paflr!ouartam mun..
eterstwa ?Jd!ro\.V'ia publicz,dego
L~e

e·

otwarta

2lOStała,

W

~uie ~ ClZasu

wymagala. i ~

~

HALL .CAINE..

31)

źni

i

drzwi zamknęlYt gdy z dnI
~ej. strony j~s. G.reeba. W
oczach jej,
płonął blask gorączkowy, twarz w)7Tażala

. Ledwie

trwogę.

się.

- Michale! ,-

zawołała, zbliżając stię

do męża - ja. muszę ·wiedzieć, poco tu· był
ten ~zędnit.·
.
- Aleź jedyna, co ci jest? Wszak to
nie żadna tajemnilcał .Mam podpisać wyrdk
~kawiający•••

,-

- M'yro'k:

1m? -

uliaskaWliający

tego C17lowiec=

krzYknęła.
Tak. WlaS~e

go mam podpisaĆ- ..
.. - Michale! Drogi mój, jedyny, nie
czyił ··tego, nie czy/d Błagam cię 1 nie sprowa
dzaJ-tu tego ~czlowiekat
-

- Ależ Greebol Nie rozumiem dopraw
ci się sbtkr~.
- Michale· mój! Przez wzgląd na sieli!
bie samego me podpisuj tego ,vyroku!
.
- Ach! widzę już widzę - z poblażli~

ay,

00

wym uśmiechem· mó,vi Zloto,vlosy-ta brzyJ

·-b SDr&wa.

całkiem. odebrała

odwagę

mojc}

II

stawa okropności," Nieco z dziadziay logiki kobiecej.
iłU angielskiego. .. Szkola jazdy z
dOił:.

S7Jy fyBią.oe depesz i :tyczeń od w,s"'ystlii<:h bel
IOOid!a. Te środkliUl'l1YaJi,iw~nia Irl'Odalej .pięknOści ~
\viZiględu na stanowisko soejalue i zapatl'ywaui;i po
jednak w iSltooie· najstrasz1iwsz,ymi oort!Ulrsnll. k~e
lityczne. KFi~ - naatę.p.catro.n.ll, p~ l~ ~ tej
zd!rowiu Dardloo- silnie dają się we znaki. To też te
lem wystruwy Jest przez wskaza.nie tych okropnoŚCi popul.arności, un.iikal jed!llak jak l , J.'oozn.ie tal . te~
rBlZ każdej okazja (]p ceremonjalnych powitań i ~
i zgubny.ch ich następstw przestr~ec panie przed
stt'Ojów i święi.o sVl'Ych urod7jn ooC'hodrził jaknajzbyt IJO'C'hopnem poddawaniem się wymagamOID.
skromniej i jaknajciszej. To oc~yVvliśd;e je4J::ha mm
mody. KOOiety lOndyńskie zostały: \"'Y~ tą mewśród IUJL.ności sympatje coraz większa
ZJIl!iIernie ffi4rie ~n~ i tlUiID.nie zdą,źa~. na poPow13a;oohne .z.ainrt.eresow •• lic caleglO I»nd::rka:z. Cz.y oloropn-oś<!i te przemawiają jednak do 1,Sb...
m/ieniJa," .trl!Ód.n~oo.. elegant.ek, bardlzo . wątpić nalenu wywolaJJa ró"'T~ gOOc-Jna "hiszpańskiej &~y
j~H z WiOOJnda. Anglicy słyną
ze sv.--ej miłOśei
ż":!. Słyszy sięn>atomiagt, że '\,,'iele ~ widząc na.
dla koni I z upodobali sportu wyśoigowego~ to ~
\\"Yst.awie niewane im dJotąd ś~i dla OOtiqgnię
"wizyta. ll:Owej sr-uk'.Oiy j.azdy wzbudziła wi~k..3Ze poru
cia sml.Jiklej lin.ji,· ~ierzą mimo ~1~~i'~ śrOd
sz,enie, niż ja:knajb31TdJzi~j abra.k.cyjne występy teaki re WYP~.~~. oto log!ka kQ!biecał która i w
traiIn.e. Budynek, "\v którym Austrja.cy demonstrowaAnglji nieZ<byt· ~le póżmi się· 00 logiiki kobiet w
li ~y hiszpańskiej j31Zrly, był cl(!i(i:;.Jennfe wy..
całym śvriecie.
i
przed:any, a na wido\\<i1i zaobserwować można byTo też pra-vv"dbpcrl<Jib.nie t.e wzgI«#y pows,trzym:n
ją ang:ielsikJego na~tępc-ę tronu od wstępowania
w łQ naj'wybitniejsze postacie z towarzystw ~e1....
skklh. Austrj-acy syci pieniędzy i sla\'\'Y odjechali,
związiki małt..eńakie. ,,K'Sią.żę liczy już 34 lat a mimQ to nie ·:mtlI.lBsOOze . małżonki" - ' wmdy'Oba,tą fi ktoś- zf{)ślin.vy dodał, ze te popisy &ust.rjacltie były;
wszyscy'pra;włew Anglji. Jest bOwiem następca; leps.zą p.l'IOIpagaIlld.ą mla Austrji: r.m najwyżSze pisa
ne czy mówione hasła propagandy-czne.
tro~.jak i ca~ dłyn.'38tja angieIsma, niemnd.eruie
oto zatem, C,i Londyn Drapuje i ~ć
w Anglji popul~ny. Szic.zególnie lubjjany jest je00 kraj to
{lnak ~pca ~ 'data swej sw~ iskromnOś . m()Że jaknajwy:isz.y aplauz. Trudno! o'bYlClZaj
powiedlZilaf
"ktoś"
już
da,,,n()·
jak z
ci. '].;0' tet gldly c~Pca tronu nie-davv1OO Qbdhodmil'
przy-1o
lGi1"ch
oh1"azkó\v
wynika
miał
,jełką
iI."Sleję.
~ gwylOh u.rÓfdlza'ą,., uroczystość ta
pr.ze.mieDliła
st. Bi'zOstvwski,.
się W wiel!kl' e ~. całej 1l.lldlnoś-ci. \Vsz.YgfJ!Qe d!o-<
my ~ llII:1:e.kOlrOwaID.e
p,od. adfresem 8Gleni~nta

a

i

as

D

kł

wystalwa, nors~
miano "wystawy oksr.opiIl..ości". Cicloaw:ytm i za.inltry
Na ro~z_ telegtr'afiezny G.P.U. z Moskwy,
gowanym tą nioowy;lrłą wystawą prgyibyszom pq:-eprmprowadlz-OIlIO w DIOICy z 15 na 16 bm. liikwid<3lCję
~nltuj~ się. środlki rorlury, j.aikdm (pod!d'3lją .~ ko
l\vszystkli.lcsh lóż ~ieh -w Leni~e, tubiety w cela-cih mod}y. I tak \vilĆlJOOZJJ.e są specjalnteW'lZE\ldlzenia) .kIt6ryÓh mywały i m~ panie, dibiet ~S'tkiIoh s-oowanz.yszea wolnomyŚlHcieLi.Kie
, .aby osiągnąć '- srcr:.ukł.ą linję, ZJgIDabne l1!ÓI:lJki. bogat!\
rowlllliey d!w6ohnajważniejsz;ycih lóż maso:ńskiiCh:
talię,. czy też: wlielu i.nnIYlCh ,,:pr~ymiJot-ów" kwe za . ,,DełfiIn"
"Kwilalt alkaej'i.", zostali axeaztowand i od

niezmiernie ciekawa

n

stawieni l1'med t1'Y,bunaa:

~ltrey)ny.

dzielnej kobietce. Bieooetwo moje slodkLeI
Aha.! teraz sobie przypo~ co tam mó~
wiOJlo na Smoky PO!int Ze to m.oja pieszczoti
lm oddała tego nieszczęśliwca w ręce sprawie
dłiwoścl To było ładnie, że przez mit-ość dla
mnie zapolllDjialo maJ.ęństwo O swej zwykłej
dobroci, ale teraz kochanie must się uspokoić
i mnie już powierzyć iakońcrena.e historji.
~ M~, drog·i mój, jedyny, chcę ci
wpierw coś powied.zieć· Czy możesz mnie te
raz ""Ysłucha6?
- Nie, jedyna. W szał mowilem m, że
dzisiaj nie mam ani chwili ..
- A jeśli mi na tem bardzo zale±y~·
-- Nie~ jedyna. W tej sprawie powi1!~
km już decyzję ostateczną.· Ale jeśli chod:z!i
ci o co innego, to z góry ~gadzam ~.ę na
wszystko.
i:~
- A dlaczego nie wolno mi mówić o
tej sprawrie?
I
- Dlatego kochanie, że jakkolwiek ozlo
'Wieka tego nigdy nie widziałem, to
jednak
wiem o nim więcej, niż ty sIę kiedykolwiek
dowiesz.. Na.stępnie wiem, że jedna kobietka
taka odważna, gdy chodzi o nią samą, tynl
razem. jest maleńk.im tchórz.em i,,'· przesadza
t

il
Stoją.

~

oni pod m.T:Zutem Q:tr.z.y:mywa.nia

ków piemężnyoo Od lóż masońskich zaehodnidl.
Istotnym. g~ POVr".Odem owych represyj SOIWi&ekieb
przeciwko wolnomyślicielom rosyjskim jest:failt,
lAł :hudlzie cd w ootatn.toh omsa.d:l krytykowali gi!Ośno pewne ;za1f2~a . . polll
da.ne przez wladlze sowiookie.

OŚW~WOO'l,

Wl.-

mebezpieczeńst\ł{o, mogące mi grozić ze stro
ny· tego biedaka- A zatem, nie mówi się już
więcej o tej sprawie. Do wldzenia jedyna,

bo ~ jeszcze bardzo dużo do czynienia.
Powoli, niechętnie szla ku drzwiom,
gdy do pokOju weszła służąca, meldując. że
podano. obiad. Więc ZlotowłQSy z dziec:inat
nym okrzykiem radości odsunął plik papie~
rów i objąwszy ramieniem kibić Greeby.
śmiejąc się, poprowadził ją do jadalni.
W ciągu obiadu opowiadał wesoło o
przygodach ostaniej wyprawy, żartując od
czasu do czasu z żałobnej miny G:reeby, napróżno walczącej ze łzami. A gdy wstali od
stołu, popro·wadził' ją do fortepjanu i spoj.
rzeniem. poprosił O powtórzenie po~
dniej pieśni. Speln2ła jego życzenie i śpie
wała, ćliociaż głos co chwila łamał się jej Vi
~~dle, a Złotowłosy gładząc ją po włosach,

SIlnym, męsldm głosem uzupełniał brakUjące

tony·
Wśród Śpiewu weszła służąca, motdUl
.
ląC coś, czego Złotowłosy nie dosłyszał.Ałe

Greeba usłyszała i nagle przerywając grę, . .
lękn,ione oczyskierowałn. na drzwi, ,,~
rych ukaz'!! S.ię prezydent Sądu..
(e.elIt)

kto..

I j
utrzymania
ZaporwIJed:ź ~ . ~ .• koiejoW~l

nana pr.zez p. miniswa llom,lUl4k a.cjj"

dQko-'

~ SPQt.KalR

się :; enWZjast~ P~fjęcl.fIn~:paiec;zeń$twa~ E
leaneDltarnym. obowłązk,fetn_,!Z~ j$t (lIba'ć o zaba..
ó.lrot.~y •. Tym~asem

xoo.\VIa.nie wzroobu

rz~

sam

podnOSii opłaty, pÓdtotajfll! W

ten sposób kc-sz.ta tl!trzymania i· podlnOS2~ ... pośted&o ceny w ,kraju..

Zwyżka opłat k{)lejOWi~,:z ~'M~~ n~

ul4wł

NaglepodW1~nie ceny bilet6w kolejoWlVoh 00l6Śnta odł»l~.ł" na budż.ecie t.ysi~y ~
~in, które! tak w~~o ciężko z Vihecnem.i
w~amJ ~terj~n~\f!
~BC·" utrzymuji; ~ż ko<leje nasze będą dra
ŻSIZe ad ezecbosłowa.ekichi UlUstrjaekich i dodaje:
,,Nie ulega· watpU,)V~4 ze pod'wyżkę powyż..
~ ~~~. ~ Jjo.leśPie zwlasu..'Za masy praco

ki ju:: obecnie ledwie wystarczą na jakie takle 11
trz.ymanie l'odz.in.y. Poza., tym mimOlW'Oli rOtdzi u
pytanłie, Clzy tak zna-c:z;ne podwYżki taryf . kolajO:

'v'v'ych nie wpłyną na PQlWiękazeniedrotywy, kltól'l
nieuchronnie ll!3.S czeka, . z powodlU ma,rnego Ur0dzaju. Parrniętajmy, że pod'Wy~a ta.ryf kJołejowycł
jPst z~wsze hasłem dQ podwytek cen towarów
an:rkulów żywllościow'ych H•

~olsce konkurencji na '. ~~obey-el1.'Wniikóli ~ysl\)wy~ t fi.yoz.nych~ ~ryoo z,ru-tlb~oow~ ·re' ~ 'Pis«.e·· ~lt~(' mą. dać
....
'_
.•
; __
-'------III!IIIII'~~~~,
1'OClZIlie 60 dla. 70 lIliiljoriów zł. ~:bki. JeMa:
h
. alit
'
.

f.'.·.•.

wzdąć za poc1st.awę Cl7.ys~ ~···osiągnięty' W rO ' ku 1927-28, to jest to ~1tlaienie ÓQdlo4u O Wl
p.rOO.,

a sumy wydallejw roku ubJei!y.m

p.ą

d

"..

MóWl,ĄWYNIKI

ialWe..

:P

.

w

d

..

zt

wN"asz Pr.zeglĄd"
podwyŻs.zenie

ti

tak nagle ",.i ' ni~wane

żadnej zmiany, ten bo:,
wiem okres miesd.ęcznej gosPodarki zamknę
liśmy korzystnym wynikieIl1 ł_
jednakowoż

dOznala w czerwcu

.

w całym
kraju okropne r6zgorycien,ie," ZW~ Ze nastąa?l
tary!t

oeo~ ~

10 ono w momencie, lciedW dmies~tki tys~cy

;watali jest pGm

~

oby..

stwierdmi:ć

1

że wpływy

skarbowe

me..le~

Tak n' p. w maju b. r. dochody budie
fowe dały 244 milj.,

t\ VII częwcu, jak .jU1
wspomnieliśmy spadły do 216 1l'lilj~ zł. Utrz~

manie dochodów nad wydatka.nrl lawdzięcZG
myty1ko dość silnej l"Qdukcji wyde.tkóYł:
230 milj. z1. W ~wcu.
~
Stwierdzić ponadto t~ą., Ze ~ra:n-ic~t'
nadwyżek dochodów nad wy,datkaroi utl'Zyf
muje się w I kwartale bieżącego rOkU blldt
żetowego na poziomie 9-13 mi1j: zł. POdcza.~
gdy w ub. roku budżet-owym w. czerw,cu·· mi.

l ,

liś~~ 18 mili.- ~cb..

~y wpłyWów u.trzymują .si~.jeszczens

pozioadewyŻSZYJD.t jak w ul>.~ roku budżetOi'
Gdzie szukać przycz.yn'tego' powoln.es'
go pog~ się sytuooji ską;rbu? ,X1'Udno
na to daĆ wyczęrpującą odpoW!iedź. Nie ,poe
wyID..

pełnimy jednak zdaje się zbyt wielkiej po1
myłki, jeżeli powodów zaobserwowanego tu
zjawiska spadku dochodów szukać bęcbiem~

w załamaniu ·siię mnjunktury

gospG:darczei'

-

r
dO

willę,

G.llI. COLE

Iotórej2'J9.szedq' pr:zed par:u md~a:r:nd.
się ~ć od siebie

WQsonowi nie udal,o

TBstament Htl~DnaHanldta'

Inyili () ~ RadIletta. y!, dalszym. ciągu dtręe.z.y
ł.a .f!P

~

- · i to nietylk.o dJ..at.ego, te z])rodiniarz wym-

mu się

~i~,

...J(1J'SI BYC OKROPNIE TRUDNO BYĆ »OBRYJ[

DETRKT'YWBJtl".

:Z

rąk, gdyż

Wilson' m.iIał w sobie dość

aby z.nieść od czasu,?x>:. czasu

:t.~C$j tt: fl9aWę. ale w st\Siadująeero z nią St.
F:J1O!It.
l::l umi~:.rkoWi.mą. sumę,
odnajaJ {}
cd
hJtdu małą will~ z ~i S{'hodkamt, ,vi~-

wYJ~*~ Gdybyście ~ię go spytali, odpowie
"l\l'~'.'a~ln na \vypc>C1.ynek - i cóż..
by w ta'I1 bylCL ~iWłk~O? Ale nieVr-qtpliwie
lU. dnie Jep
tkwiła myśl, te Dinard
nledalie.ko Pa~.

naturalne od faposzedł

ra.~ Jeszcze ~ł akiem na
Par~,
p.Culpeppw ."'~ l 'J;'OdZ.~ odnajmował tę

ZUJpelnie

s~nie tego rodtr.aju ~~. GMwnt\ przytOZyilYt
jego nlez.a:OOw{tlenia byto poef1U;ele,

Dyrektor \\'ilson w,zit.\l urlop w sierpn.i.U.
M;ał on. lll.vi.nOŚć \vybrani~l sobie dogodnego toirmili~
gd:r lud'Uie nU :podnędnych .ttanawiBkach ja.k łHaikie, musieli uzależniać swoje Ult"101l'Y.
00. wygody zv,ierzebnika. Wilson nawet sam~ przed
sObą uie potitawH j~no sprawy,czemu WDhclało
mu si~ s~ić waka.cje akurat we Francji - i tQ
"!Ii Di:nard - nie w samej miejseo'woci k@ielowej,

A cM·IDOtdO

,.

junktura skarbu pogorszyła '~f aczkolwlcU

wb-r.

,

-

AoZnaby powiedziec, ~ ogQłna:. kOtlf
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1~1o}Q,ILl16 1łi_

trzeba

_______________

m lej •
GOSP.ODARKI PANSTWOWEJ w CZERW(:Ur

stYlCje 52 pMe. Ieśli nOlwet ~yć, ił) oał2..t.I~.
Gospodątkasltarbowa w czerwcu s.d'a
d'Wy. będ'liie ()obrócona na ~wM-tyęje ~ęJQWęl a
me na łatanie deficyW i:rm.ydł .mi!nlaf.erjóW;t,
f: według prowizQrycznych obliczeń po dotych
tak nie\\u-ele ona da, natomiast s2ikOd<a, wyr2iąd.&ó-Ba c~wej li:nj~ t,. j, utt~ymania nadwyżki 'do
chodów« Z wpływów .bowiem uzyskai skarb
Yi 7Jydu gospodarozeID, je)k.o hasło do og61neg:o. pOd
bijania cen~ będJzie znaeznie więkeza. ~ent; .• ,~ w okresie spraw()Zda.wo.z:ym 21&581.000 zt,
rz;agraDJi,cą ta~a jest wy~
nit w Rl-lOOet • ,pdę
podczas gdy wy~Q ogółem 206.209.000 zł.
wywymUlje kinntY'ki, gd!yi ta.w. 11.JlCll!łe·~@lllJj~~.~
NIA~tka doo}ipd6w wyniosła. 10.372.000
czni'e Vt1tęcej ntt w rusoo;u.
u~
"Decyzja NĄdu oświ~
PoJ}'
Największy procent wydatków prz;yf;
jest jednym z Q8'Jlt1w' ~i" ~~jc
~
pada. na'· wojąko', .tt~p budtęt przeluaczał
, ku p.osta wieniapl".z..e.dei~iOlMw p3:1S~'\""~" "\\yeh Ba '54 mil}
Równa·
blisko czwartej czę
poo.iomie sam(}wYJS~QŚCi. Nie ~€Stj{)nując <ścl ogólnych w y ,
Drugim resortem na
jej motywów, trudno Die wy~ć- ~1~~ te
który najwięcej wydtł~y, jest oświata, ~
s~ si~ kOlDd~ w· ~e oi~ej ~ji .da.tłd M te cele WynioJly w czerwe.u 31 miłj.
nansow-ej szenoikńdlmaA. ~ ·jest ty~ te
zt Trzecim ~e kanałem, którym.na~
Włcllodm ··ona 'w tr.··l\<:·ok.r~ . ~y, ty~ }p..
więcej odpływa pieniędzYt to splata długów.
d:zi bawi. pwA ~-ej~~ ~eJ.łQ ~~a., ięst
W, cze,rwou prz~Y~lllY na splate d1:u~
jtQ pootaw~nie' km ·.fi pe.~~; .~ .pol~
gów przeszło 30 Ińil11it ,'~'
~
FymUBo.We~.
.
.
Zasadniczo więC sYtUacja skarbu nie
"Nie ·ulega 'j~;
•.',- m&l'dzi

"K.ur.

kraju.

ist'Ocie do dna tajemnicy.

za

~

we

Wsr.yst}OO

w

dotl&rł

pr.zemruvlialo
aile

czy

tak było r:zeezywiście? Powtarzal· s;)ble oi~le,

re

~

W ~ej

i~

zhrodJgiartZem

był

,RoseJl!b.awn,

tej sprawie jest eośnfuucllwyinego. zajął

się

innemJ problemami, które. J.f()zwi~ beIz trudu,

ale

m~two

mu

mętO'Wj

Rald!letta nie

Wil~

Pani

ani

do

sp~enia

~hociaż nie

urlOipU

We Francji,w

:ł~

na tern

mu nawet tego!

pO!lPW'ała

iż

sObie

sama wyjazd do
rozumiejąc

Dmalrd,. llUlb w

wyb~

Nd.e przypo..

pnzed rokiem, gdy z,apl"O
Dinard, cle

wogóle slyązeć. Bez protestu

wSZNstko,

.swe"

uiawała

z poił:)Iudek jegu nagilej • ooboty

ja1ciejś miej~c()""Gści
rn.n.iała,

spokóju.

powiedJz.i&ła

na ten ta:m.a.4

słQwa

~lrotn.ale sprawę

dawało ID!U

dobrze, te

ohciał

~iła się

mu$Zą,

o

na.

wyjechać

taU'1; gdyiW przeciwnym razie narzekałby i zrzę
dził p:r:zez

r

caly czas \vaka.cyj. Ta t'ozsą.dna kobieta

łZWI1iala również,

że słynny detektyw t:J<>trzebuje

ciągłej

dtl.iieeiJ,

z jej

st;rOThy

opiekli,

cia. O ile C)boózito o

jef

narównd za-eSlZitą

we \vB:zlystl1tilchdirobia.z€3tC'h· cOO.z1leDll1ego

~·;r·

s.pr.a,m:~d:etektrwmtyęz.~, ~

ła(;wial je z :niez1róWJll3,D4 7)l'ęoznooo.i~ ąll~ uie"był

w $tanie ~ynie w por~
dlo 'WY'jazdu n.ą. wlop.

naj.prQ.s~

pr,r,ygQW

wa,ń

To też pani Wdlson sruma wynajęła uiies:zka•
nie w St. Enogat, sanna kupila bilety' i,.apakowala
rzooz.y. GdJy jednak. tylko znaleźli silę na pokładiz.ie
okrętu WilSOitl OOiz;yskfłll swoją ~wwik1ą energ'ję. za
łatwiał wszelkie furmalnoścl z władJz.am.i .~nemd i
okrętowemi, oraz z 7tarz~m h~telu, dIo którego· na
leżMa willa, z taką
j'aikby to. były kw.
stje, od którycll. zależało \ roz
anta jakiejŚ .z.agad.
ki ka-yminalnej. Nie mot.na powied!zii~ j:e byl n.ie
zdamy, nawet o ile cho.dlz.iło o droolnoJgi rodzann.
nie młał zbyt wiele na głowie, aby lDÓC się nieI:llri
m.teresawać,

.dbpóki me był dla tego ~

ktj.;

nie<:ąlOOcią.

W St. Enogat są. wspaniałe kapiele; z m&io
willi s.cl1odJZ;i się wp.rO&t do lllOi
rza, i lDiClł.na się bez,wetydlnie wylegiwać .na słoiJ.
w. Ple;ża "jest wspaniaita, prócz U!gD, skalisty k1lia
Wł'ILyna się w moo:;ze i
można na DiIm swa~
do woli, maj;ą.c jedn~nie łIo ooz:ucle; ie grorł
1>e'\\<"OO niebeJz,piee,zeństV\-"() zalania wrzez· łde. Jeda.
nem s1x>wem, me brak tam atra<kcyj, ~ydi
do stworzenia ideamego m·iejsca pd)y.&ll ... ~
c'i, o ile tylko ~ icll me ~ ~ b&'w--'
""
fyOO

nadbrzeż.nyoo

.........

!Jt7A.U1.W(Jl,i P1~
ł-oHe"

rr

Phltekt

S"'m

dnia itt !lJłGl! l~ ~
~

....

,. l

r·

8·łJellie[l~ń~ł o· m:e~l~iń[ó .lelBilk.

KALENDABZY~
lipca ~ Natalji M.

POLICJA IaóDZKA B~ZIE WSPóL DZI.ALALA.

TEATRY

- "Tak, to jest Łódź" Nr. 2:::gi. kim lronfereneja poświęcona ()[L{jwieniu sprawy
Tea;tr 'Popularny: - "Gejsza".
. bezpieczeństwa ludności Łodzi, wyjeżdżającej na
Qong: - "Słomiani wpowcy łączcie się!"
letniska. W· konferencji tej, w 1"tórej przewodni':

WIDOWISKA.
Ca$ino: -

.al I,:". iii_y;,

L1m.a: .

Splendid: "Za krew braci''.
Odeon: - ,,sandra"
C.'ZAPV~
"'7
....... J
....
CorsQ: - ,,zbrodnia bar. v. Weissenbach".
Dom Ludowy: - "Żona za picnh\dże".
,Miejski KiD- Ośw. ,,.Arabka" •

Wiadomoicl hi a.Żą08.
NocJle dyŻt11~y aptek

,I>.łiś w noCy dnia Z7 lipca dyżurują
oaat~ujące a.pteki:. M. Lipiec ~Pjotrkowska
~l9l)ł E. MUłler . iPiotrk<>wska 46), W. ,Grosz==
~ iKonstantynQwska 15), ,K.... Perlman
~a 64), H· Niewiarow&ki. (Alek~

WYPLACONE w· PONIEDZIALEK.

w dniu wrezorajszym obw
.oozrOibocia w· Lodiz.i otrzymał z Mi
ey i Opie!ci Społecznej 35,000 zł. na ypłatę zapo~ ~h za miesi,ąc liipiec bezr,o.ootnym
~wniJromumysł;owym Łodzi i Okręeu.
W~ata ~g ~ się w p'0niedlz.ia-

lek dnia 30 lipca w oddŹiale dła bezr<)bOtnycl:;, pracowników umys1JOrwycl1 pilTl.y ul. Aleja KościUBJld
9. Nie z.ostan~ wpła.cone .zapomogi tym saa:n otuy1.D,
którzy wyczerpali 9 ra;t oraz ronatym bezdzietn1m,
którzy ,,,yceerpali 15 rat. (P)

_s&J_-uIIOQO

nie.-

drowska 37), S. Janldelewlicz<st&r)r ~

.~..

~

..~

'puaw ~y"

~Undlowców zwrócił:

Wł,() jfnltłezy'm~

." '.

Zw. Zawod."PraeQ fl.Jt!sta" YI.~
~ .111.
~\'ma. Na.-. 48 tel.
65-06 ~·adlamia
~ ~ i $ympa;tY.:kótw~ je ~ dlfJJałe ~
~tWa pi'IllICy waku13t mi&jeca dla: 50 t..kaezy na
~ krosna, 10 S(l.Ipwarek,lO _)berek.
~

.~

wSekreta.rjade

ZWiązktu

od! go..

~. S lWłO za okazaniem leglit~i' czlonikow~j ~ ~w: ·~~tm, z poprzedniej
~

; -.

i.

_

:.:'~~ .. ' ~ 00-; -i~.~

kLPDiJ!-.

j

,·launmogi~la ,~elro~otny[~ grar. nmy!ło y[ •
ZOS'rA

..d.

leto1m

- - - 000 -----

~

••

.

100,000 łodtZian wyje~ ~ na ,l~t.n\eka do
.
w' ści {)koli~z,nych. Slł:l polICji ~iatoweJ
zbyt szczupłe, aby tak wielkiej :tna.sia l
zapeV\-nić dostateczne bezpie~eństwo.
\Vohec tego postanovviono prz&m acz,6
IU\ część policji 16dikiej do pełnienia. ił~
ehrouy let.niskwespół z poli~ją poWiatowt\~(:p)

c\zył
naczelnik wymiału beZlpieezeństwa urzędu
wojewó<l.wkiego p. Bielecki w.zię1i udział~" starosta
grocLzki p. Sltrz-em·iński, starosta Rżewsk4 kioonendiant· policji S- Ło't'b:i p. nadkomisrurz Izyd!Orczyk i komend-ant policji powiatowej' p. komisał'~

"Córka szatana".

OOBROME ~JSlt.

NowaĘ. $wieJ:'d;u.Jtlo, iż W okrasie

Onegdaj odlbyła się W urzędzie . wOjewódZ-

TęatrLetni:

w

się

dO

zalładu ubezpieczeń

pracowników umysło:.
wyeh z proębą o wyjaśnienie sprawy zgło:::
SZenla pracownika osobiście, o ile pracodaw,:
ca obowiąz'ku tego nie wypełnia. W odpo::
witedzi związek otrzymał wyjaśnienie, że w
myśl art· 106 ust. 3 ustawy praco.wnik ma
prawo dokonywania zgłoszeń do ubezpiec~
ma niezależnie' od takiegoż obowiązku pm~
~wcy" W tych W)tp,adka.ch
pracownicy

winni sami wypełnić formularze i
p1"2esła~
je do zakł.a,du .ubez.pieczeń z zaznac?eruem, )
że .pracodawca ubezpieczyć ich nie
chce.
Równocześnie zakład przYPomfna, że p~
~wnicy, pracodawcy i otrzymujący św~
czenia, którzy przepisan ych wykazów zgl~
szeń lub zaś,viadczeń w terminie nie zlożyly,
podlegają karze grzywny w
wysokoścldo
500 zł. z 'zamianą w razie nieściagalności
Da. k1U~ aresztu do 3 tygodni. ,(bip)

!*df21na-

poo·ar.
lJbiegłejOOcy .~hl pOW W i1\l'
~ce Uykotaży Szein ·i.S~a::~y ·ul. ,Gtłań
s1dej 1'). Ogień wybuchł od iskry zmotam,

którą. padł'4

na

wysuszone odpadk.i bawełnia>;
Wezwani przez nocnego dozorcę straiacy
lLgo oddziału' po półgOdzinnej akcji· ROŻ3l'

O,negdaj letnisko ;,Helenówek"
pod
Łodżią w~ząśnięte zostało wtieścią o stEa>;
smej .przygodzte, która. spotkała 23-letnią
ugrsiJii . jbiP)
~
'Pelę
Goldberża.nkę, córkę kupca. łódzkiego,
~,
.Goldbergowie od miesiąlca zamieszkują na
Ze związk6wistnwarzyszeA.
łetn.isku we wsi AntoWew obok Helenówka.
•
ZW. ',,PRACA POLSKA".
Goldberżanka wybrała się w odwiedzi
Praz;yld!j.'Um',Z'·' Zawoo. "Ptraoo. Polska"
za..
ny do znajomych, zamieszkałych w Hele::
~~aa:rlIia, iew' s
ę dńia 28 .lipca. br. o godizinó"Wku i w, drogę powrotną
do domu wy.:;
nie 7,30 Wiecz. w lOkaJu wła&.Diym ~y ul. Głównej
brała się 'późnym wieczorem· Gdy znalazła
NT.. 48 ~e się posiedJzeDie ~ S~yj·
Dych.
się u wylotu. ciemnej alei biegnącej wzdłuż
Na. por~ c1z,iennym spre.wy bard@ "W'altdwuch szeregów zanikniętych will Helenóvv:r.
De i dlatego udrział
lCałegO i· pe.lnego Za2.ąf(iW 0lat, wy!'iegl z za płotu jakiś drab i począł
iDoWi9tz.k!owy.
samotną dziewczynę· napastować. Nie odp~
ODWOLA.NlE KOLARSKmGO WYśOIGU
wiadając na plugawe
propozycje
draba,
BTAPOWEOO.
Gołdberżanka przyspieszyła kroku.
Wów~
KOOllisja Sporto\',a Łódzkiego Towarzystwa czas drab zastąpił jej drogę i chwyc~ł za rę~
Kolarskiego . komun.ikuje, iż z pov;:OdJu ,faiJalnego
kę. Napadnięta zaczęła
wzywać
pomocy,
~tanu drqg w -oko.licach
ID. Łodlzi, ói'az trudności
lecz
niest@ty,.
bezskutecznie,
gdyż
w
krąg
nie
Jłatury tecihniczuej, projektowany na ctzień ~ 29
lipca rb. .Trzec.iDoroczny Kolarski Wyścig, Eta- było żywej duszy. Zaczęła przeto ze· łzami
1'0\'- '••. aie ~e się,.
bła.1łaĆ napastnika, by ją postawił w spokoju
De.

w zamian za to odda mu 150 zł" które" ma
w sakiewce. Zezwierzęcony
osobnik nie
chciał jedrutk o ruczem słyszeć lecz dokonał

ohydnego

gwałtu.

Była już późna

noc, gdy nieszczęśliw:a
~ .do
Antoniewa, gdzie opowiedziedziała prz.era.io
nym, rodzicom o· straszliwej przygodzie.' PO$
sterunek policji w
Radogoszczu wdroiył
niezwłocznie pościg za opryszkiem. W Vi1'
niku
nbła\-vy zatrzymano paru ooobnikó'\f.
co do których zachodzi podejrzenie ~
nania ohydnej zbrodni na osobie Goł~
żanki. Vv· dniu dzisiejszym ma się
konfrontacja zatrzymanych z ofiarą bestjdr
stwa·
Przy okazji zaznacz~ć
należy, żo 0chrona porcyjna letnisk pod Łt'.XUifł. j_t liU
nOVlCZO nie\vystarczająca· (p)

odzyskała przytomność i dowlokła

odb.,.e

Dnia'2~' 'li»ea 1928 l. opatrzooi
Sakramentami, oddała ducha Bogu
po'długioh i'eięt1doh cie.rpieniaeb) Ił.
~najukoehań8za córka i siostra p.

J
Wyprt)'wad21snieQlIOgi'" nam zwl~k nasłąpiz dootn ~b7 przyttł!'fargowej'
]t!,31 dnia 27 lipoab. l_ 0/ gOdz, 4 po, pot, o ezem zawiadamia kle:wnyeh;1 '~" "
jomyeł.t pogfąZonaw~gł
im taki
J-

P R A W Ol

SĄD.

Ze 9pl'I&.WY; ~y: dlalsze ~e; ~

%. '·B.ÓZPłłA:WY SĄDowE 'ZYGM.

spraw . g~y~

~. Z: hr. Sielni~tkowSki, właściciel Męc.kiejWoii w
'})ów. Siel<ldzkim w;'~Wk·'ze·~.l~Y!JĄ
.l.nnem Małkiem zdJenerwował. się·b~. -i w pe. '\\oneJ ch,!vili chwycił S'toj~ na :&iurik.u jako 0!1.di0.ba wystrzelony duży nabój ~trii i l'21ueił.,~

:n

~Iałka.

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

R

-

P fJ'CZJ, i
~s zał3!twia..nia

~~ ~:.'!

_......

..

I
Leśniozy

st.raeia ~tonmość, a grlJy gooitż stan
jega jest powl8.oŻny i
cdłwiezi<my
2'JOSta.ł do S$pi.tala w Łodz.i na kIm ar-j~
knracj1 Ma~ek v.trooi! d{) Męc.k;iej W (}l~
,l~ Jai nie był OOlotlĄY do.pracy, tyu:nozasem
jednak . ił- Si'\liątkowski .niedOŚ6 że nie chd~ llW
zwpłacić należnych
:r1'l pOtboróvt'$ ale wniósł ::;kargę {) ekSmasję .'4 zejmo,\\;anegKrw maj~tku mieszkania) a pozatem Ż}'t{), kUJre za"'ial Małek jako
~ t)rdynacj~. p. hrabia polecił ~i€źć do sWy~h
.~
~
h

IC~~. Sltlwó.el."lC1lwno

:o

G. \VaSSel~a 'łTak, to

Pr;:nnizhvą sens.aćfę stanOiWią

występy:ma.

i inrc.b.

"śclu dó parku. Po"'T6t tram\\l"\aj,ami ;:8ipewmcny..

pod

1!1yjnym

firmą.

własnn.6~i:l

Jakób Kon

hęd~ym

rzectlJY-

Kona

nm.y ul. Nowo-

miejskliej 20, Dawid KiO!D. wręczył

niejakiemu Ru-

""rio.....

YT~~P'~~"1'

Dawida

I

przed:

rozpraW& ~~ p. si6Iniąt.kJOlwski Zlllp~nowa1: p~ Mr~~ 'ze j:ełl1'~:
, pla.ci IDU 500 zł. .za ~wo'·· to: .~Wę'wyeo..;
fa, jednak p. Mrok propol.zly!O)ę tę odIrtadł. ..... Pr.i;ed
dwoma dniami ~adł. p. Mruk na ~e QS~

JOOJnak

nycll w ~e okręgOlWym ł~.·j ~ po za·
pOtZnaniu się z przebiegiem sprawY iwyroilti$n: VI
spra'wti~ Ja:na Maił:ka, Mruka' UilliewmniL' ~(lb1p)'
...J

~1lbUłem. poikryteia

naleriiności

za

towar

welr$el na 100 %Il. zwystaM-1ienia M. Zufera. w Lu-

!roWie

~ D~ GOl$teina. Ponieważ ·ten nie zO-

2.

WezotrfJ.jsa.a premjen. rewji '$Słomiani wdlow
wyjq.tkOi'iVe

pow()(ilzen~e.

testu i

WÓWozaB

wy'szło DB.

sta'W'CB., jak i żyrant są

jaw, że ł'JIFÓW7l<> wy-

filkeyjm. Sprt\Wa sk':i~..

:I'!u::.:;!;;e zeb:rann pubHeznOOć bawiłą się znakomidi' t.:klaskując wszystkicb wykonawców 00sk0-

wana lllOSltala ooproikuratora i w re1JultaJCie

nał'e~ vograrou. świetne pi~enki i rac)'1bacje
'w kO!'l.t'i.:'tQ\vem W}'kOlllłUiU pp. Buozyi..Bkiej; Cmrto
:r;.'Dkiej, Sawickiej, aktualne piosenk: i kQl1ferensjeT
b
GU9taWil
Cybulski~Ot niezrównany Czesio
Skollieczny, kt6rj Wl'afb SielailSltim wys.tępuje
jG.ko po.ra tlit>ffiowiąt, t'\ńce i do&1u Dałe poalMlti
finaiOY,'s łl'Buja4 to my, a. nie nfł8" i t>Slcmian.i
,,'i\.ivWC\'
się" $kłada.jJ:\ się na eałośr: ! ari.J':.O

lS-Ief.nti syn jego

~wji t~j Cługotrwś.1e, ~ 1J1lSłua.one

pt>Vt~nieł ~ 2 s:mr~en;a.

P'()iwad,mnegó dochodzenia

Jakoo

52,..letni Dawid

~ni 1;OtStali

~ia o sfałszowanie w~1i

tw'

obieg

jako

U,lltenttye.zIlly"

i

FIrokuraoor dr. Stachowski dom.a.g~i; się su.. .,
.
.
row,p,o-o uika:r3!J:llia oskarżony~h. Ob, t·ońtca i,c,ib.,.. wsk" a.. ,
""b

y

stał w terminie Y\-ykn.l:pionYJ ood-any został ® pro-

u&.nt\ . i v;rótl\

za oszczembW(), "a" mil~n.c;Wti~'e za

r e

l1iDlowi

Bilety w cenie od: 1 zł. do nabycia pl'\'l.Y wej-

zdobyła

p. Mruka

po&anie wyżej Viymienionym
f~' w '~&,
wspcmniatlega. .piSJllli~.·'j :,;

DZTęKI .AM:N.EsTn UNIK.NlfLI' :K.A:RY..
jest ł.ódź"·W k<>ń,oo lip.ca 1927 roku w sklepie g.a1ante- r.a.nta syn jego Jaikób,adept sztuki fiI1OO~.

komitt.-j pary roletowej vVojnBll" - Soboltówn~ ~
k.real'je lokalne pp.: Sz.uberta - (wyborny 00 w.dlzenia pi.y,loony PlaJl1liaik) Winawera (kaipitalny klo-

;~1..Cle się"

czego"

-----'~---

TEATR LETNI w PARXtr' STASZICA..

oy

ci~

mi.ą,tJro.wski zaskarżył !lQ ~d:u okr~~ W ~.
d!zi r~a odpowiedlZiaI~ ,,sAA-M :~tnł

BR~

Cod2liennie pnzy wyprzecLanej Cia ostatruego .
.... miejscu sal: ba!"wha, efekto-","Ili,e wysta\v1ona rewj~

misarz)

-

miątlooJwski 1 oskar.Zony o ciężikie,~zeDie

ba skaJzany został "pillZ.e<Z sąd pokoju na. 3 m.i~
W!i~en1ia. PIl....zed tym
jedrllaik "'~ bIJ.". Si-&o!'

-

:'wode'\vil

s(;r.zygnięte "p~ ~ W ·~erwszej ~

z

nie

jest

odosobnio-,

na, gdyż w latach 1924-1927 rózpowsieCh~łL ,'s,~
wyslbalwiJanie weksli t. zw. grz~c.znośoiowycb '1

wn.icz.nYeh.
tek

Jec1nocześnie ohrońca wska!Zał, że \\'sks~

IOOIDpulacji d{)k(}n~ych.

niJct nie
kol wiek

pi..

przez

~k~rtonych

ucierp.iał finansowoł :pf;}nieważ

weksle 001

PO' w.prcrte.a1JOiyvan-iu. wylw.llili.'

pr'.le

l{lm

i

w g;tan

pu~ie

S:r:waw~

zał, że spralWa tego rodrza.ju

go

przeciwko

godny wymiar krury z Zi'iS1L'Sowa:qie:~" amn.estll.

PA przerwie P. ~iflooro-wakl Qiłooil
wyrok, na mocy k!tórego Dawid Kon sh :.anr
2.IOb'ał

na

{J miesięcy wdęzdenia,

pn,-ezem,

PLfOWQ

IDJInom r(}lIpatrywał Vv1Czor..a;j Sąd Okręgowy W Lo-

Mi w tr}"'])ie pootwowania llpros.reronego.
PrZ4"vód
wekslu pO(ipis.al

te
Dawid Kon,. zaś

sądowy ujawnił,

ga zaś polowa zarwiesz.ona, J~' Konl8ś skazan,

Wj"tta.WlCę

wst:al na 3 miesiące wjęzi~ni-a,' P'fZYCZęm ,na z.aa.a-

naz.wiekd

dme amnest}i ćWła kara z.osta1'a mu dalrQwaaa. (p)

@ti
c

Pod

,

kołami

Nowe zas dy

wozu

C!lCm1erIl

Cl~, zami~ala we 'wsi Chwast
obok Kochaliówki. , ,Nies~śliwe 4Jziecko przewiezione 2"JGstalow stanie ba.«Wo ciężkim do szpitala Anny Ma-

rjl.

Na ulicy TQlWa!'O'wej (»})ok 4...go map-azynu
l.olej.owego przejechanyżostal przez rolwagę 27-le
Uli Mordka K-w'{}patwa (Plac \VolnJśct 6.) Pogotowie po udzieleniu mu pierwszej pomocy przeWi.o&ło goW stanie ciężkim do domu. (p)
.
...
'

SUl t~rc fJr~y

wę tę

EJ SŁUżBY CYWU.J\ltJ

reguluje okólnik prezydJUIll Rady .Ministró,,<

uposażenia,

jak& pOSiadała w slutbie. P~~.jf:

LatrzymuJe posiaJany już szczt:łle1 "'IX'>ł.ał~DJ~ b)
jeżeli grupa
jest,

uposażenia, uzyskana

prż-y nOU.h.n~!ł,

Yiy~za uJ poprzedn.it~l. wymiel·za .iQ ~eliIeł

uposażeJ}ia jak przy a\,.,ansacb~ c} jeteli grupa \1.po..

sażenia u~Sskana przy

L,16 bm.,następhjąoo:
1)

n zędnicz4L

płac

Nr. 9,i przy ul. Piotrkowskiel
zostalprzez wóz lO-lelni Szlama
PRZY PRZEJśCIU DO PANSTWO V
KiD.-rus, zamieS!Zka-ły przy ul. XawrQt 34. Niesz.cz~
e
(Śu·wy ohłopiec z-ostał po u4zielel1iu ~u I-ierw5z j
Władze centralne ogł09iły wyjił&nienie 000poonocy przewiezicny IWL.ez pogotowieyatunk.0we
wią.zującycłl .przepisów \v spra\vie upo,saie!1ia iun
'lo domu.'
Na szosie Aleksandrow-skiej pod m-:"4a prze.. , kcjonarjuszy państ\vowy~h w wypadku pI"zeJścia
0.0 służby cywilne; z i.nny,(;ll ro-d.zaj0W stuź-u. 'sJ:1rCoi
.ieżdiaj~ego wozu do.gtala się 6-1et.nia Jenta
PachPrzed

,~jechany

l/:.minacji

je:: t

pO'przednio posiadanej. wymierz.a si~ szczebel '~

\V wypadkach bezpośredniego przejścia

dQ państw'ow,ej służby cywilnej z ~ Ulej służby pań

Ba'Żenia od:powiadają.cy alfab€tycznie SZC%ebło\\~

stwowej, z wyją;tkiem słuźbysęd:ziowskiei' iproku

poprzednio posiadanej grupie wyższej.

ratorskiej, wymjerza

się

szczebel

grupie otrzymanej z tytułu

uposaźenia

~nominacji

2)

w

1 lipca 1928 roku i dle t.yczą równi et wypadkÓ'W
przejścia przed 1 lipca 19"28 ruku. nie dają jednak

w sposóh

następują.cy: aj jeżeli os')-ba prz-echod.Żą.ca do ~ań

,·stwo.wej

s.łUŻlby

cywilnej otrzymuje

tę

prawa d-o różni.cy Ulposażenia za czas ubIegły.

samą grupę

pr30Y

wypadek wy<larzyl sdę wczo ..
"aj w rnajt\tku Grzymiszew gminy Tuliszków w
pc·w.iecie kanińsklan. Ofial;ą \vypadfk;u pad!}: -35-1etnimooha.ntk . AP-to';m •CieśIak. Ci.iślak sp~aWKllWał
doZÓł' nad mOltorowym:Plugiem - prurowym. W
: ~ie rucoo Iaotoru ł chcia.ł z:ał?ŻJYć śI'!Ubę -na walki w tym celu kręcił ją kluczem ~i pól me·
tira, wagi oikioao 3 klg. W pewnym ~~mende lt.1uez
udemył - Cieślaka w git()l'Wę w n,iewyja.śnionY·, dołyc.h~ sposób tak silnie, że 2'illliażdzył mu azasz'kę wyrywając część jej "WmlZ z mózgiem.
Cieślan:
~ .ślI:nier6 m' miejsCu. Na :rrliilejsce tragtlcznego wypadku :l.jedbaly władJze polWayjne, kltóre prowadzą, energiczn.e d<OCOOdiz~e. (P)

•

.....

na

a

TURYŚCI ZAROBIĄ

(C-S) Dowiadujemy się, że mimo
przegranej Turystów z TKS. w Toruniu 2:0,
łodzianie naj prawdopo dohniej
otrzymają
dwa punkty i sto~unek bramek 3.:0. (Valco::o
ver). Pogłoska ta już w poniedziałek: obie::
głaŁódź, jednak informa.cje były mylne, bo
wiem twierdzono, że
Gumowski,
który
-t
miał być zdySkwalifikowany brał ud2'liał w
Przez fadla.
~ze. Tymczasem Gumowski nie był zdy:::
i:PłłbaBAIINA PI4TBK, '13 LIPCA.
skwalifikowany., Chcąc jednak dowiedzieć
l~OOSygnał Czasu, heJnał z W;ie~y Mal'jacStię szczegółówzwróciHśmy się telefonicznie
ktej w Kraat-o-"Wlie/ klomumkaty.
do jednego ze znanych. sportowoow w Toru
.l.ó,00 KOIlllUnikaty i nadpl'OglNml..
mu, który nam komunikuje co następuje:
l'l,25Tlr.anąmisja odczytu z Wilna
,,Drużyna TKS. bierie udział już nie~
. l8,00 Koncert mu.z,yki lekkiej
VI wykonaniu
maI
od
kilku lat - w jednakowym składzie, za
orki~try m.and.oDnistów.
_19JOO.~.
wyjątkiem dwóch graczy, którzy'ią formal::o
19A1O 0dic1zyt p ..t.. .,,0 spor-cie oDrony nxrci'iOie nie zgłoszeni, więc nie mało zdziwienia wy~
Wej" ~ 1. ~ysxko.
wolal u nas fakt, że Turyści, którzy mecz
oraz ~iełda zboprzegrali mają' mieć przyznane dwa punkty
za Gumowskiego. Do tegd' tw1erdzenia abso
20,łJ6 Nad progT'lIm i komunikat.y.
20,15 K'OIIroert symfoniczny.
lutnie nie przywiązywa~iśmy uwagi,
gdyż
~OO ~ czasu ikomUlllUmty.
Gumowski jest zupełnie ze ,wszystldemi
spra.wami w porządku. Po kilku dniach otrzy
maliśmy list od- Ligi z zapytaniem~ czemu
, brał udział w grach przed \v ~ Turystom i
Śląskowi Suchocki, który zostal zdyskwalifi~

•

"ROZWOJU"
iiillllllllllllilllBlłL_'...K.O.ŚC_lU.S.ZKI.-'.''.4J_ _

-!lf~~
_.ii

i~ I .'

N~et zupełnie

łysi mog~ od&yskać

pię1ine

'Jiłosy, u'Zywając

balsamu na porost włOl!lÓw. który
lapobrega wYP3(amu, niszc2.Y lupiet, usuwa swę
~s·ni6 głowy i pobudza do tyoia obu:marle cebulk1
,
'wlosów
p c!eca ~kłs.a Apte Ca6!!» i PelYUmerja

Ił. ·ttERł::tAtlH,

Plo ~r o.ska

npca.

Odpowiedzieliśmy, że o 'dyskwalifikacji -Suchockiego nie zostaliśmy po\viadomieni. prze
cież nie można nas posądzać o tOt że wy~w
I
wilibyśmy gracza zdyskwalif&O"wtmego Z
rozmysłem, toć teraz znajdujemy się w le~
szej :formie i mamy nadzieję, że utrzymam)3
się w Lidze.' Rozmyślnie oddać dwa punkty,
toć to skandal". Tyle T'KS.
Liga natomiast twierdzi, że tak
jak
do innyell klubó\v tak i do TKS- wysłane
zostały komun1katy wydziału gier i dyscy.J?łL:
ny donoszące o karach na graczy.
Dziwna
rzecz, że wszystkie kluby komun1katyotrz;y
mali a TKS. nie. POll1e\VaŻ listy
zost81y:
przesłane, jak-o polecone - przeto
okaże się
kto w Toruniu list odebrał i pokw-itował. Je
żeli TKS. minlo wszystko odebrał list!, chOlĆ
by nawet on zarzą.dowi nie został, podany ,
do wiadomości, cQ jest w danym '\vypad-ku
wewnętrzną spravJą klubu, wówczas TurYIł
ści zarobią na toruńczykach
dwa punkty, Sprawa ta zostanie W najbliższych
d.n.iach,.
wyjaśniona. Na raz:e \v:trzymano weryi~"
cje zawodów-

la,za.

KŁOSOWICZ ZWYCIĘZCĄ ELIMINA.' cYJNYCH ZA:WOIfÓWKOLWKICH.

wagę

,'SPRZEDAJE ADMlNlSTR.

'~ł

•

DWA PUNKTY.
kowany za brutalną grę do dnia.2O

ŁódzposiDda;~ Doił
~

w

.:&~tft
od ł..l.Ufil!A.

Przepisy niniejsze obowiązują

Pl~rażają,cy

na

nitua 04

II

(C-S) vVczoraj w parku Skaryszew~
skiego w \Varsziiv,rie odbył się eliman:::.cyjny
kolarski bieg E:zosowy na dysi"uns:e 100 klm.
Chodziło o ostateczne ustalenie drużyny o~
limpijskiej. Startowało pięClu wyznaczonych
przez Polski Związek Towarzystw
Kolar~
skich za·wodnikó\v.Start odby\vał się poje.-:
dyńczo a nie zbiorow<J. Zwyciężył
Kłoso~
wicz z Towarzystwa Zwolenników
Sportu
w Łódzi, W' czasie 2:58:48, przed StefańsJldm
r
z AZS. 2:58:53 i
Duszyńskim - z
WTC·

3:00:59.

-

,-,"

--

-

''.

Zatem na Olimpjadęw sobottf wyjeź.
dża drużyna "W składzie: Kłosowicz~
ski, Duszyński i 1vlichalskL
-

Stef~

000 ---

JAK ADRESOWAĆ DO NASZYCH
OLIIViPIJCZYKÓW.
. . (C-S) Listy do polskiej grupyolimpi~
sklej w Amsterdam:e adresować należy jak
następuje: Holandja~ Amsterdam, \\test, Ba$
olbo~strast 3 t Schol Marco Polo, ftComite

Olimp:nue
Pol_ond1~"
dla . - .•• ,11.
'3;
6"""'..

•

v

I
V' śr

>

d stuletnich stare w,

mlodzeniowy\ ~ar\ęc~a.ł, jak \vi~i"l~,~ew
przyszłości przy pómqQY ~j&j ~tooy . pę~

Licząca 104 tłl ~ Elżbieta ThomaS
Wypowia<htzda;f8:itJt
''W4rto żyć wprawdzie
na &wi~6, iak łłlu:g~ \iyeie się kocha. "MaJU
f····'
wi~j sil fłUfteti,:\obięty w 80 latach życia.
Ale po 1M la~eh ,na. nowo rozpoczynać ży~

.angielskieh thi8frl\,jk&w· .~..a~t~ swa
~ jego rodzfl.;u i :rore~aj' kwestj~jusz do lu
dzi liczących ~lła.jl1nn:iojl00 lat,hy '-4ię. O:.t
świadczyli,' 00 myśbt~- tilj kwestji. i czy pra

cie ~ lljęl Stora~ nie! Odpowiedzialność to
zbyt wielka. J!ozwó!my matce naturze iść jęj
wlasnem.i ,drogami. N~ nrzeszkadzajm.y w
jej p~tI~~iolt'..
Bę4~cy W tyUf ~mylU wieku
Karol
Vlint jest więlt~~ym elłtuzjastł\;
,~, iQ ~e~ f.y.ć jeszcze dty.::

Dr. W~1!on6w,·kt6r,y·
mu światu' daJ:&ię pillJUać jalt&. ;lUł~jf~

J

~e w stanie p~~ó ~eie$~Qw&kowf
do 150 lat i dluiej. ~n~~jp'e. t9. Oświad~
nie uczonego lUll'ObUf}!wbUa halAW, .fÓ)ttlti
~w prasie· COąkiM&j,:l~! faQh~w.j.• Jeden'~

gnęliby 'jeS&eze przedłqźlć &P1;d;e~ śyoie póza

C

100 lat ~ku.
RZ66J;

~adziwUtląca,

ie

zdania, ze 100 lat

,dla

człowieka'

Z

:1

·!'iZ8cWaźna ..

C9;ęść lOO~~tniQh lud.ęh~j{ła ·Jli1li·jł§t

go, dlacĘegóżby n,ję? 1 Zyeli uW

zmęcąJło

mnie wcalę, chQę (Jpb:r:z;ę i~§4, OO~ w mia
rę,. przypomnieć sohie rni!ośó., 3ję~liby ~
udało, to jeszcze wstąpię do wojska"·
Również JAIIlInes :Bf!"qlęht łie~t\CY 10l
lat .życią, niię jęst wcąle pe.sYIPlstą. fi~ze QD:
"Owszem, chcifdb~Tm dQCzekać 150 . lat iy,.
cia t ale z tym w3rUIlki,em, gebym był Zj;Wsze zdrów i zadlOwal te zdpl~@i, któr.by
nie dozwoliły m.i być cięża;p~m&liołecąp..
stwa, ale do teg9 nie potf2ebuJ'i WOI'Onowa.

I tak b,ędę dluiej tył, nii k.tokolwiek inn~.,
a
a..
'+"

~O

źycia~upęłnieW'Yst~c~

l~tu l00~letni~h stąrcQW

je

den tylko był ~ttehwyęnriym~ślą~ że można
będzie żyć do 13fi lat. Dwóch innych odpo::
Wie~łfJOł :Ż~ ,,nie Jllają ~ p~ciwk@ ~\l~~ s
reszta nie zga<kłJ. • llłdluiąu ~y. ponad

100

il

ląt. Pr~YtaclłąplY

jJJ

stycznych oopo-wiedzi:

CO OPOWIADA msTOlW~ LUB ANĘGDOTA.
Wielcy ludzie 'też mają SWQję slabC)S~ . §łI.#ąg~~ dokol~ domu, uwa~aJąc to za ~ .
p.ajwięcej miewają ich dziwą rozrJTwkę mnysłową' Balzact gdy ~ÓI
pi~ Oto ld~a'p~kladów, dokoła kt~ wij o agm§ł ~dęjffl~wił. k&pelusz.BulWer

]d i @wactwa. Bodaj

kilbłłPa1"WY1

rych

~nuło
$ł~ .w*lfj$legdot
.
' ..' " .

.

Pani Sara Kirby, dama H'Cżąca. 101 Wio
.. Plcke~Wll~ b~l,aę &węj ąłabQści do
""sen ŻyciH t pisze: ;,Podróżowalam bardzo wi~ . hilżu~~ Iuhiartej ~any sposób uhi~
~lQ na tym święc~~t. TWą2; phcialabyąt" Wf§ełć WłPia~ętto tez p ..... ' .. :O mu, gdy był u~
dP dęm"~ Nie ?ra.iI1~ ·B.Qwye.h sił 6oQ\iUh W'SęIll' za dftBd~
.
~
~~.
tQ §:{l,ma S«!b~ lapytywalam, ~,
• . '.. -';..
MIO. dy Dumas ile·~raz.v wydał !ww.'Y Uf
tt) dzłełtt1 że tak długo iYję' Ale ~j,-':z
.. ' .pu.
.....
' .~.
.~ •
CiJtł łyd Ide che c~f
.
. . ' t w ó P , pw~ ~ \lpapllętnle~ tego zda::

Lytton

Zt\~~ do

piiallW. tllkg· VI

gi\r~tu-

rze frakowYm~
AlltQf Dr~ygód

Sherloki Holmesa,

C~,

ilan Doy1e, 1lIi~ nosi nigdy. P!fl~ nawet
gqy )ę$t Qa.ł'~O ~p, ~ j~j. wygł~ jalP.(

.n.rł
.
~~.

.fU7'ut

UT

n.(h~'ZAn.AJ·

~ ~ .. ~.,...;.

&!51U
!ft't.

J

Wizn1tl1
~~'F""

.

~ycp;ł
.....
"

ka.Il)jzelkq. Edgar Ąllan lłO,tl ~ł 'zaWj~'
ze $wyUl plubjoJ1~m kotem i ~~ był 2

'.
~ l)ie~astfl lQO::letnia, Kliwia'·;~ c1J~~ ~wAł §Ohie jAki§ ()bFa~, Pli~ ~
~tJł~ę:''lJfQ@y~ pąna \VoronQwa j~t ilf. ~ 4~ć liczny zbiór, ~ WŚrQd
nich obok kszta.łtu i wie}kośBi swai~ łlói, f'~PtC
pel:pJe b,~z ~u. W calem swojem ~yciułlift ~. llieprzeciętnej wartośęi były równię,i CP9Pąf n~ potrafił pisać, JeąU r,dę ~urJ.
sły~ałam~.,It~ieszniejsze.go. Gdy która ko·
, , kupowane gwoli zWycz~jowl wtę ~u.~ gymgwy~h cąkięrk6We'
i
~ieta .~ą~il~łfl.~ mój wi~k:: ,.,!est zaqQWO~ł ę1';Jcł, sakwa Dumasa u.~ była ~byt obfi~
Mary Roherts ReiahaPi, naj~
~ 1llQZ \ł. $~ił' ..'OIUSęlC • • .....•... '. ful
tnAeJ~'Złl a:Il1eryka~1ska autorka po~ci k.r~
.
],1PQre,
G1e.
ona. '. h d
'
.
,:f'
Ulin.al.n,Y',, qh,
uJ" e,' J'
wv..,,~
kl.G robotDi.Qa "
$tarzec ośwliui~.~e .~ięftla najmniejszej o:::
fłJOrtliODt WYf;." >zq~ na sWQJ CP4~en
,p
,
~.
choty być zlłtit4'~'Qdym i iyć dalej.
ny §Plcer, wypełniał ld6~~ena.e nasion,aPJ,i, fabryce w Waszyngtonie! naw@t nąjbLiżsi Jej
Innego
. ..
10~Ietni maryna:rz ~6rę pcr drQdzę fOzsił3wał~ L<lrd Byron golił znaj Qmi :qię wIedzą, gdzie pi\uje swpje ut'V~
John Hall, kt6w
Ż~ idea. W oron():: bn i dla zapobieżenia otyłości żuł tytoń.
rYt On,łl &ę.ffl.3 {Zaą twiel~, że ~ prąc,
. 'wa jęst bąttd~
ie ~łbym nroA,l.JtOt .Podróiy GuliWera*' J. Swift lu w fabpyee.
przęciwkp tęI11I!
§dyb~ym mu
prawdę oazysk31 ,~
Jeżeli bW ułaadąĆs.ią z Dutełll w rąku za swoiJll.i
.
od
lOO
4-......
1fiII!IIIIII!~""-!!IIIlIIIIIIIIIIIIII!I_IIII!!IPI-..~p"~~m~
.. 1Flf!S!lI'~·~~
.. ~
•. ~~~~!J'S'!iJll!lfł!II!J&"'i"'ZEJllwi.".!f!Ż"'M[II!III!'J!IIIIlI$~
IllJlle .!ll~ ~~,. Po'
"~~ .'-

R~~~i. ~ p.·.l~l}l~

·Pll..............

um_p ..

l~leml

..........

~:'"

f

nrąc.

~.kQ ~.

o m.t· a reki owa.
j

' .

~wmo-PIf.tOZO~ "«~

NA. ~JłłWBLłł" .
Jest mi pr~ecież bard~{l milo, ~clf' lf.~ ~ BfNł

dać, ale nie lubię nH{0ł59 ?-muszać.

~ Ależ pan odstrasza publ~cznoąć OweID nk
:g.rzooznem ogłoszeniem. Kupiec pOtwuaen zadlftCa4
~Dśei.

""
_ Jestem tegQ samegQ iP:aall r .Wł..ko rpam
·W!~ną .metod~ zach€fcan.ia . I~i ką).pc:r' ~~~Ą . pa,
dzO ndemwdry s~"lS!tem. K~y i l!i~!l ~. .y . w
w.~łOSY - wffio-im sklepie rowar· j~ .1\ąi1etłszy.
Ja spr.zedaję najtaniej. N:e ohawiWQł me iQ~W'en
cji. Firma moja istllieje 0,1 ~pu lak ~ ~ 4-łę. ta
kam klamstW(}Ih ż a del1 ljnteligenty
,..~ 4J.i'
już nie lJ\vierzy. GdflłYill w tenspOsbb .~
poolicZiI1Q§ć, 1-:0 py pies kula'h"Y nie%~jnał. ~ ~
j~o sk1 8l.P'u •..TymlCz~łWl moja m~tnąa o~lmlama
klijent'OlID, że o nich nie dlbam) ~kaz\l4e Iii -,: r .l~
kacll naimą4rzej~. ~at1iy-wej.ie .49~. SJde
Pll,.

żeby się p'l'Zyjrzeć z bli:ąj:ą ~ę~~ ~

wi. Pan jest daisiaj

jll!Ż c~tY!lD-

•
- - - - - - - - ~ Ir. 8.

- . ,."t

r
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