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Litwa nie pÓjdzie z Rosją 
KOWNO, 1 ,si~nia. (pat.) -Sowiety na wulkanie 

W C'Zasie pobytu rw' K()wmi-e ,ł'O{lew-

RO~T·a oczellu,-e W trwodze na wybuch wOJ-ny domowe,- Ski ,minils:ter spraw z.agralliclZIllych ~ Ił U1ma,!!j.s ,canówił z Iftzą.dtem l~,t.ew-
Wyniki badań komisji sledczej=-WSZYSCy przeciwko 

Co zrobi Trocki? 
Stalinowi slkim pn5c1Z sprawy tlt",alktahu hraln~ 

Wolew. Bnlńskl zasłanie MOSKiWA, 1 sielt'pnia. (fel. wł: wr_ :z ~daciem sWmt:llr.iclli ((dręb'l by opozycję 
odwolany "Głosu Pol\Sildo~o"). - ; ut! grupę .ąp.ci'ŁlY'~, która ,whrzy- i 'ś'l"odk.ami. 

dlowego iIote,wsloo- lite'w,s'kie/l!O o
r!lJZ 1t,wes'bji u!kłialdófW1 arlbitt'ratŻlOw<e_ 

zniszczyć wszelkimi go i IkomUll1ilkacydm.e~!O ta'klŻie kwe
Is'tiję P'Olit)'lki wslCilliOldlniJO - e'U'l"lQIpej.. 
'skiej i .bałtyckie'j. • Memorjal:y komunilstów Kujby- : mywała Luź.ny Z/W1ąZJekz Z'i'nowje- , _ 

N .":4Tszawski korespondent sZJew·a.l ~a/nsona, .. 'PrZle'd!st~w10n-e ; wem i )e~o ws.p6łtpracownika;ni. l Radak przO"-lw OPOZ"CJ-, 
tefeł, Je. • • w Pchthiu·ro lPall"tJjl' kcanUlIlls-t)'lCZ-! WsZy.,;,tkl1e g'I/UIPY Otpc,zY'cy!)ne I li "Ii.. a Jalk dio n C1Si .,MoTigen Siimme", 

W sobotę w godzinach Wl~CZO~- nelj .rw sprawie dzialalnośc.i dpo~y- zmLe.r,z:a,ją prz'e:dew!szyst!k,iem' w M!OSKWł_" 1 S!:~r~nla, (Te~. wI. rOrz:IntQn,vy, pTtZep.rowadzone IZ ,mini-
nych w kołac~ rządC?WTCh l.,PO~- cji, wskazują na ollbrzymle roz- J kie..~ USTUlDięcf,a dly«ttastury Sfla.. "GłOłSIU Pol.sk!e'gOt ) - . '1" str.em Ulmanits.em ,w V1kruzdy, że 
tyc:.znych krą.żył~ ~omos~! z~ m.iary ,j.elj !p,ra,c, plI"owad,zoln"Y'clho- lir..a. P.rz'ed.w Sta1ino:w!ł lWy5tę:pU- Radelk cJgła~za lWI "Pra~ldlzle L' , . , . . " dddJz.'e1-
wOle~oda poz.n~ski, p. Bniński, sta tJlio dro·gą ścilŚJe !kOnlslPl'racylj- i i~ m. in. bk zwalili lkclD11ln\lerr:ni'ślci, all"fykuł, w ~torytm. na'wobu'~e. do, ltw .. ~e .nroz,e , z,a wle~,ac ,li 
~ędzJe • ~atycJunias~ odwołamy, a ną. Punktem Jmliminacy~'nynn w t,e,j krtó:rym cllodz.i. o' ,to, iJe Stalhn dą- be.zwlz,~!ędnea 'wa~lkl ~ oP~IZ'YICUą". u- ,~-eg.o układu grw:a;r;all1lc'Y1P1e~ z Ro
!ego D1lel~Ce m~ zaJęć. ,?becny wo- ak'c}i było 'Zehralnl'e o!pozyd.li, ZO'I'- ~ żył 'Zdecydcwanie do łZlllil11e'JsZ1e- ?01e'wa1~ iP!1Zyt;e.;n, zoe 'n1Iklt. ~ rzy- Slą, 
,ewoda wUeński, b. Dll11lster ~ra'W gam1zowame1 'P~:z'e'z iedn~g(} l ~,eii '. nia 'wyd:atk6w na, 'dz~a:łalnoóŚć \fIli'ę- ląoCy.cn ?Tlz;y'wóld,~'W kO~lmst~ I_ _ 

wewnęłrzmych p. RU7Jk~cz. przywćdlCów Bi,edenkija" w lelSie\ 'd zY'narc-dówki, motyrwugąlC tOl /pO<- ~y:h ?łe potrafi z~tą.pJt8 il)zloer- [ł10ź9 naJdZie z Polską? 
J

z. ,za.c, howaniem M,' odkó,w ,()lStrotno- ' frz·c J:.aID1,l Hnans'DW1emi sallT'./?'j tRo- zVlllslk.:,ego. Opołzylctla d1'atego ,talk " • Co załatwi sejm śd na 1~!p{)lS'ób ś.ciśff:e wojSkowy. In· I sil. . '~mia.qol soh~e p~y~a! g~~ iUwa- KOWNO, 1 Isia'I1Pnia. fPaŁ.) ~ 
. - i terlesl\Jgące są. wl:ald·oano.ści o dZia-j Wedłiug olsta,tn.i-o. otrzyman)'lch za, ze IPO smle:r~ ~le'nz~kiłe,g;o W st,anc,wls:k,u Il"lZąJd.U i J"rasy w sf\o 

na SBS)I dZisIejSzej I łalno.€dje,'dneń . .z :grop CIPOIZyCY'j- in.fcJ"l?adji, rozłam 'w 'Partji P<;,.\ąę- nadels,z~a ~diPoWleodltl1Ja ahlwi,la,. do ;S!UJDlku d.() Pollslk.'i. daje , !Się zauw. a-
.WAJRSZA~A. ~,sierpnia. Naj- tnycGl z .Miedw:'e:W~wYIlll ~a c~e!l,e. hl!) Slę .. Cały sze·r.eg ,szcz'€fgołow o~~ll€nJa ohelCt:n.ego reądu Jsowa.ec- lŻyć da'l<Slza ,zmiana. Pra:sa .I.itelws'ka 

bhższe DOSIedzenIe seJmu odbę- Gr'UIP a ta iPlI"owadizlła. alkcl/ę w'sr()d/ ('btądl me gofstał olgłoszo!ny. Te klei!o. . t 1,1. , t ,t rw'ta ..... ania 
- . . d .. t 'l' l' J' } kt' 'ci k ~_1' " d l' I' ~ nre Y'tKIO z,aprzes a a ,po ·.,u dz.le się dma 2 sierpma o go Zln1e • ZJW. 5'pecow ,spoe'ola· l,sLOW I 0- je' Jła' • IM: .orte prze OlS ~a"Ją ~l'ę :0.0 - , - • .. • ., k"<=h 

lZ-ei w południe. Na porzadku ryoCh c~dano zo-rganJ,zować prz.e- '! prasy, w.:kawją., \Że \'{: naJbHŻ!&Zyttn Trocki wśrod wIernych l'IlIf.oromadJl SlqWle'clko - ttlIl'em'lletC. l 
d:t.;iennvm tego posiedzenia ~nai- ciw władzy sowie,Clkiiej. Opo-zyclja , czasie .'\tpcldzielwać się ,na1e,ży -ca- .. b tO lZ,amierzolneJj lP'!!Ze'z Pi'ł'suds1ueł!!O 
dUJą się m. in. poprawki senatu w'elS7.ła. w pOtroZlu:mi.e,nie z ~r:urpami 1 ł'ego sz~,re:gu nolwych selnls:a:eY'i- WOłSn akcf.1 wc,j,em.neÓ cP!l"'zec.i.w KOIWi!llU., ,a,-
do zmi&nv l{Qnsty.tucji i pełnomoc- kOrtllWIl'1lstyc'zn'eml na IgrUntCl'C clb- l ny<h wJadornoś-ci w IsIptt".arw:i.e J"oz- MOS~WtA, 1 sJ1e'l"lPnia. (TeJ. owł. Je iprzyryęła :zm.aClznie ,S!po\kIOtj,nioe~iSIZY 
nictw, ustawa karno-skarbowa, cym, m .. j,n. z g'rUiPą ~'krajnje ,p:ra- ~:!n!lu. , Gło/SIU PollS,kie tl ()") - t ...,.1' ,,",,01-1 __ , 

. , ..' l S . , ? lon w ocel!U:e s,~o;S1Urnu{OW '.t"" ll:>AJOI -ustawa o .~alczamu nleuczclw~J w~cową ~~ c/z,e' e .. z z'u.w'arJll'em 0-' , ' .. Zamorno,wame ~alPo'wa, wpły-. . " ; 'oh 
konkurenc:'Jl um'awa o prawIe raz skr'aJme Jewli,cową grupą Kor-! M:OSKW1A, 1 s.l!e'l"lPma. (Tet wł., wo'Wego c!Złon!ka lC,enlTalnle'go .ko- htJe,wsklch. Fakt tem. w t~1le.)SIZ'y . 
pr.ywatne~, . międzynarodow~m j .sza. A.lk'Clja ,ta zmierz<l1ł,a ~,o s,ki1e-! "GłC/SH .P?J.s,kiel!~/·) - . i ~~Iet~) ":ykoln,arw;ccze/go _ :(l. !~z,et111 1k,~ła<:.1h pol.slldch ,~:r.zy:p1lsullą crOlZ'bl
mlędzvdzlelmcowem, o zactąga- r?wama gru.p IPova.rosYJsklCh 'Prze ; W Lemmg<ra!dZ1/e rpa'n/U;le 'Pr'ze!l"a- ' lu.z p~~,aJllsmy - wywołało lntelsły. 'OLU Slę l1O'klQlwan 'PI'lotw.aldlz,Otllydh 
~IU pożyczek w dolarach, w spra- CIW dZlała,Tno-śd . władz konnunl-I żenie ,z 'Powodu cishai!n5'ch wypad- "chan.e w'zbuil1Z'enie wśród 1udnolŚd. pr'Z'erz Jl"lZąd lii,e:wslki z ,k'ap.iiaŁem 
wie ratyfikacji projektu dodat~o- st)"C.z.nych VI' Rosql. I ków w Rosdi. W tam:te'jsz-y!dh 5Ife~ l W Moskwie. ·pruIllUj:e nl'el:roeocyld:o- , ~ liS''kim 'wię:k,s,ząpoOŻy<C'z!'kę. 
wego do konwencji handlowe, z Kom,isóa ś1ed,ciza pr'ZY cenkal- "ra-ch ,komu.n:ilstyc,z,nYIC/h IprrypUlsz- wane /po:łożenie, ,a ,rruclZlej n:alPlt"ę,żo- a ln~.<e, I .(). • • 

Czechosłowacją, ust,awa o podą..t- nym koom.it.etC'ie ~art,j:i,. odkryła I czają, że ZlWlCaĘllun~CJy Zlfnr.ll\i;~l\"'l.L Ine, gdyż porw:Slz:echnoie ()1b:<.'fv.-fJają O'belc~,a syt~,adJa L~twx ,JelsŁ w tym 
ku od lokali i trzecie czytarue W1Szy<siflk~e ,nici, .k:tór,e wska lJUJją ,na ;w ptOI1'Cj:,ułln6em!bu z Tt'u/.Il{iam., 1'/o.z- ,się że TNIc:~ kWry pr1ZIe/b'}"WIa' ISt.OlP'lllU lklrytymna., .hZ ,kolO.t)'!111U" 
projektu ustaw, uchwalonych w to,,że n,a iCzebe ,a~,cji l~ 'totJl~e s'tał I p(lr-mę W10Qnę d.1m/aW1ą l7i~ ~- ,wśród ~emy,ch lSICńbie wllf,sk w o- ow,anie p'oJiltylk~ :oodlgra,dJzama się 
ctr1;'-giem . czy~aniu na osŁaŁniem .zino~,jew. i Łaiszewicz. RelPr'e ,z,en~ ',n.em. :,I'~lch ~\weru, zdeąIc:Iu;e się Dla 'mu.'l",em ~tspl()dar.c:zym od P~,i 

posledzemu seJoIIlU. to,walI ona ~:ewe slktr.zyd~oI'11P?'d,~.zas l . Stalin tPoindormowa!ny o 'wiel- .~IkC!J, WfC~, celem ~~1OID.y j'els't Ijuż ali'emiOOJiiw,a do tUtłn1zyma
,gdy S<JIkoln5ikow 1 M',ea1w:terdt1e'W tktclh w1'ływa.cn T·roc/k!i'egOt lWI c'ze1"- tSWI!Hob prz-yfaciiół party@n;y1Oh. 

Piękny dar .stano/wili p,ra1we s>krz;ydło. \won-e j :arm1jr, Is-tare ~ię dO'jść IZ .nim l UlrlZymujte się tl\Jt,a~ pmelko'na- tlli'a. 

d h f Co do roli Trockie,go, to ja do- i d'O p O,rCIZ!\llIllłeni-a , T!l".alllJ2l10kruaja nie, Źte n.alStbrój tU ludnOiŚd 2lll1ulSi W kIiYC- wielkieJ- orga Ziemia po gm ac poseis Ula tąd, ci~Je ,pmytahodzą S~rzieCZ11le loddlZiałó'w <::zel"WOlnej armii OdbY-, rząd 1S0wiedci cLo z;UkwildolwalIlia Y I II, .,. 
polskIego wiadomości. N:a:Pbar.dziej 'P,rawdo- < wa s.ię 'VI da.~s.zym ci~u.. Cve!l",elz- agen-d komunis-tY<:lZnelj m!i'ęcbz)'tll,a- nizacii szpiegowskieJ 

ANGOIRlA, 1 sileJ"ipnia. (!pat.) - rcldobn:e 1,e:st ;etclma.k. tŻ~ Trocklii'WvlC!Zar,lka, otrzyma,ła ;pote<cenile, a- roldÓ'Wlk1. 
Rząd 'tlllI".elCki :wrę~ 'P'OS<eJisitlW:U~ Da Wileńszczyźnie 
po~skiemlU aktt, !liIl.cLad~ mu pra- Z Wilna donoszą: 
wa .• ła.snoś ci clio te;r.elllU 'Oi pttze- S li 41., • b 10 Przed kUku dniami polskie 
:s.tl1Zte1nr 20.000 mbr. Ikrw.., lZlll!a1d~ją- ODCZYC Z truciem o y wate I właodze bezpieczeństwa zlikwido-,oe/Wo się w dlzieJloicy ~dJu Oz:aln-
kaia. Teren tettl otfiaroWlUJje I1Wą,d wały szereg organizacji szpieJłow-
'ttUr:edd. w duakt<elVJe ,cLnu wioe- • skicft. .działających na rzecz Li. 
oz)'lStetl!O na: lWylbudO/WlamJie ~<:.hu Polska nIe przyY~ła twy. Miały one na celu dostarcza-
oose'lsVwa.. ' 8 ~ nie rządowi kowieńskdemu taf-

ł k - g t t . . e d - gO· d uz· ytku nych materjałów, dotyczących u-Swialowa konferenCja w os Je o "onIU. nI na 8Jące SIę o !iządzeń i organizacji armji poI-
zwi2 zków Y.PI.C Ił. WARSZAWA 1 sjerpn~a (pat). 'Przedstawiciel firmy p. Tscha- ,vinien je zatrzymać e'wentualnie skiej. Fundusze :na ten cel płynę-

" Z inicjatywy p prezesa rady mi- praschmkoff i uznał ją zgodnie z przy odpowiedniem obniżeniu cen 'y częściowo z BeTlina. 
HELSLNGFORS, 1 1So'i~a, - nistrów zwrócono uwagę na nle- opiDlją naszych ekspertów za nie- czy też n,ale'żv je pozostawi.ć fir-

(Pa't.) - Dzi~aj roztp-omęła .się ,tu doma,gania monopolu tytoniowe- odpowiednią· mie do osŁaŁecznei dyspozycji Dowództwo tych orgaukaoji 
światowa' ~e-ne/nąa <:~'jań- ,go p~d wWZlgllędem j~ości jegho wły- Płon~łdto. w wyn~ku ekstPel:tyz,r rue obawiając się wyników pro- spoczywało w rękach li~ 

. .• . . tworow. ostatnlt.:ll czasac w 0- wy onI V SIę powazne wą'P IWO&- cesu. który napewno z tego wy- zt b _,_ '-.I-'b 
s'lnlCh zWlą1z1kow m.})dd!zLelZy Y. M. ska firma wprzywilejowaua "So- ci co do iakości innych jeszcze niknie. s a u generClWl!ego z S1~1 ą W 
C. A. W koo:fe!l""em!C';1 bi.enzoe 1Jj- ciete Commerciale dl Talbachi partii surowca, dostarczonego W pierwszej połowie sierpnla oue,sCOWOSCl Zajługi, położonej 
dzid 5<l0 IdeJ.egrutów" IktÓ'l1Zyp11Z'y- Lugano" dostarczyła partję su- przez powyższą firmę. Rozstrzy- odbedzie się eksperty~a około po stronie litewskiej w pobliżu 
byli ze wSoZv.stkich ozęśd, świata. rowca tytoniowego, nieodpowia- gnięcie kh nastąpi dopiero' po 700.000 ~. surowca tytoniowego, granicy polskiej. 

. ' dającego warunkom umowy. Na przek,lasowaniu odnośnyoh partji dostarczonego przez firmę uprzy- W Merę wmieszanych jest oko-
podstawie wynik6w jakościowe- i ewentualnej prólbnej przer6bce, wi1eiowaną w ostatnich czasach. lo 14 Mób, z których 10 zbiegło Sztyletem na Primo go odtbi:oru tych surowc6w przez co zdecyduie o tem. czy monopol 
komisję, . złożoną z fachowych na Litwę, a 4 aresztowa!Do, w teJ de Riuerę urzędników . monopolu tytoniowe- SE 1&1 _ _ liczbie głównego inspektora ko-

nieudany zamach na dyktato- Igo, która spj'sała odpowiednie wieńskiego, Bolesława Czarnec-
"J J- protokuły. postawiono firmie do S d - S k- kiego zamieszkałego w Małych 

ra szpan I dysp?z~cji z o;bowiąz:kiem . wy- tan z rowla gen osnkows lego Trok~h b. nauczryciela litew-
BARCELONA, 1 sierpnia (Pat). WleZlema do dma 15 slerpn.la po- • • ' 

·~narchista Masache Torrent usi- za gr·ani'cę Polski 2 part je surow- Ja,k nam diOillooozą z ł"Qlzn.a.lIl!ia. , \tpłuca, u.s.zlloodz.jjw&Z'Y je ciężko, wiO skJego w ZajługBlCh. 
łowa~ dokonać zamachu na Primo ca a mianowicie "Pandermar" i ,gene.rnł ScstttIlooWlSlkii PTZlelbytWla. 'VI b(l(C e7Je\~o 1rum1dja będZiVe ~ Czarnecki przyznał się do wi-
de Riverę, rzucił on mialDowide .. Chouen" w ilośc! ogółem 73.797 ISWloom mauątt/ku w p,QtZIrlIruruskiemj t!l1Wlalba ii. iWyIIllIa~ lWiiIeUIIciteIi &alI1an- od • do 'do " 
sztylet w kierunku zamkniętego i pół kg. w <:hrwill~ OIbeiCln:efj po k~lkialkJno.Łntem noś:ci. ny ~p BJąC WUII mosCl n~. 
samochodu, którym jechał Primo. Co do tych partii odrzucenie I wYP{)\llJIP'OIWoruniu ropy 'z pł'wc, żatd,-' W t'Ycl,t ,w:alI"umlkalch 00 CZlalsu szych wł~, szer~ . rewelaCYJ
Nikt z pośród osób, jadących sa- ich jest deHnitvwne, a perforakta- , tlIe .lbezpiilecz,e~bwloljel!1Jo ~c.fu 'WyiZd.rowtVema W1S:w!lJk,i'e lptogłtOlSk'ii Q nych szczegołow. Oswladczył on, 
mochodem, nie został raniony. cje na temat ich przyjęcia wyklu- nri,e g,11O~, .a1C1z.kollwUIe'k ll"elkJOO1!W:aJloe- m/i1alll'Olwam'u go n,a j'afkj~kolwl:'ek że część marler1l3,lu, szpiegowskie-

Sorawca zama,chu został a.resz-lczone. Odrzuconą partję surow- ::;,celIltcja bęld lzlie dJłu~oltrlW'aba. Kju.la , .s~,aln/C.wilslklo !W'ojlS'kowle są n:'e.aktu-' go szła do Berlina. 
łow;a.uJ. ~a .. Pandp.rm'H:" o,i!lac1ał fa·t".howv 1"ew JOtI'w1Pt"owta: D;rZ~ obwdwla I~ 
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nA MARGINESIE 
t l 

Szukacie króla 'l 
Slądy tureckie w Wą.rszawie 1 

IW mędl7J1Je nlall,m.;Szy'rC'h mtnme1- oilaas!telk. IkItÓl"e dleslZtyŁy Solę m-e'by
S~. :mail"01dto~ydh IW .s<tlOIillcy lZlIl.aj- WłaaJean IWlZiięcie!l:' Tatłatrzy 'Z'~ IJ!a'~ 

Niedawno temu d()niosły dziennikI, że d,tr.~ SIę twocy l łtartla~y- maIhIOtID/e>- ,to! !prowadza:I~ har.,dt~ ikonlsldIe:n ' 
monarchiści p()lscy zwrócili się d() ksłę- t.aJIliloe. Swoe,gJo CZ3łS'U Wlall1SZ\ałwęza- maęsem. J.altkl ta toar&lLe z ,ko)1-
cia Sykstusa:v Parmy z proPOZycją mile!SzkdwtaJł;a 1chmIWd dOJŚĆ 5piOl'Ia ~:ettn. mięsem 1m8!jd'o:wały .~ię lila 
objęcia tronu polskiego. Dziś znowu lńlCzIba. Za·jIIlli00v,1al1i .się .hlandJoe'tn ,cLo- PlOWthśhi, na uJ. Fu.l'mańs:1neJ i Bro· 
przynosi prasa doniosłą wladOOlQŚć, Iż I mok'I' ą,żnym I 1trudnin~ się wryp~e'- wlCllrtnreli. • 
ta sama klika półgłówków zwróciła się 'k,ij'ean specjaLnYlch o,bWla'f;ZIrunkÓIW i iD:lJi1Ś z MICZIl'e1 <>łogilŚ kol,onĆ.a. tU'I'~ 
'Z propozycją objęcia trouu polskiego do 
.sięcia Alfonsa Bourbon, żonat~o z br. 
Zamoyską, I że hrabina Broeł-Plater, 
bawiąca w Madrycie, pośredniczy w 
tych rokowaniach za zgood" króla hlsz. 
pańskieg~ także Alfonsa. 

Czyta się j wlerzl'.~ s.ię nie clJce! Jak. 
fo? RzeczpospolHa polska, mająca kOlI
stytucyjnkl 'l~war3llto"'aną formę rzą· 
'duo legalnie obranego prezydenta I 
władZfł U5tawooawcze. poszukuje króla 
polskiego? Cóż to za ktepski p()tl1ysł 

do O()e!'etkł? A lednak niema miesl.ąca, 

aby w ' praste ~ej f kraJowej 
nIe zanotowano jakiegoś nowego łdjo

t:fZJIJU mona.rcbistycmego, którego 3łłło.. 

rami Slł nieooczytałne jednostki z po. 
śród ..... naszej "arystokracji", obijają· 

cej się Zlllr'lKI~ 

Dziś hr. Broeł.Plaier koolerułe z ksl'~ 
cicm Bout'bon: jutro hr. WodolebSlka za
'Prosi na tron polski bastarda księcia 
Dreckburg - Ementłvl.ler; pojutrze ts. 
Rt,eć-Slillitowski zaofiaruje korouQ 
krupjerowi z Monte-Carlo, wleeltrabl00 
mu de IIIIat-Cocbon i t. d. 

Wielką. Warszawa 
, . 

ros nie 

,w wy.riJlA:u nIlitemJS'Ylw.ne~o lP,atooia ~ .zj1e,cLnu.jąlc soolOOe ClOra:z więtC'eU mile~ 
IStoHiCy lIlJaz.elwl1ąłir1J, W1 'k.iJerutnlkiUllSzkań1c61W. ŚInlj.ało CZJeC Imorima, 
pl'Z'etdmrueść, druwllloe ro!a::'ltkti. nme.j- Ślródtmii'e~cie w'YJPIUtŚciłlo duż 5IW'E' 
~óe "zlbltiż.atą" s:i'ę CIOt!1aiZ balrldlzrlIeó piett"\V'Sze w)'lwtilaldly. 'I'iMnJ. ~d'z1le on~ 
I<.u śtr,ó,drncilelścńlU.. Śródlmi,eśde 00- i giś ZItlla\;c1owały si.ęZlaJP.ald!he :peryk· 
rwruem trÓwnIO'C'Ze/Ś1!1Ji,e ,p.o.cmła,nha oO-llrioe WammlWy, klWlhbnńle 1di2n~ iW1 peł' 
rta·z Uo 11IOIWe oOhslz,rury Walrsl:zJawy, lIl1i w1łe.llkIomli~slkfue. Żlycd.oe 5'boI]ilcy. 
zataoczrują:c 'baiTd'zo S'7Jetrok~a ikJręg.l; ,w,atrtsJZiaJW1aJ il1OIŚnt:e. 

Rozbicie statku pasażerskiego 
460 pasażerów wydarto Wiśle 

Statek poszedł' na dno .. . 

C:;:yż niema w Polsce włanzy. która· 
by te niepoczytalne, a ośmieszające nas 
zagranicą wybryki acystokraŁycz.nycb 

półgłówków powstrzymała? Dlaczego 
nasi ambasadorowi-e zagranicmi z mieJ
sca nie .iądaią. aby tałde hrabio y, jak 
'6roel-Plater, lltIliesu:zono w 5%Dłtalu dla 
wariatów? Z W·arr~alw.y dlonlOSvą: strofy w~y właa Ok>1JM'It1 

Rozumiem je&z.cze maju:zeoJa naszych 
iJomorosłYcb mMHcblstów którym kćJw [ :baIt1ruJ:'ló!W W 1S:t1olrucy, ip'01ZfolSlt.ru- la śW. La.7<a!I'ZlatI P,!tzy ,uit KsaąIŻęlcteU, 
'uśmiecha się rola d()Jeżdżacz; pslarczy-' ł'Y' IPTlaIWt10e .żle tSIllcząJtkti. - ,WlSfZyscy Ik.tótt-y jeoclntalk je5lt olblelc'Iltie t'yo1k'O 
ków kamerdynerów. junkrÓw I raJfu· łtiedln.l3.fk za.clrow.al1i rwie/I'nl(jŚĆ d!lła, Ko- tOenintym zrubi)"t1ktitem ptrZleiSl:cl!OO:Cru, il11a:
rów' na dworze ,,uaimFlcśclwlej nam pa- I ~.aIIlJU, PlOISatatdJają onii .!pięiktny, IS!ięga ... h~ń.stŁ!W'a. odb)'lW1ali.ą ,się • I!.'leIgunla~
nuJącego" - ale co za cel małą różne JąlCY .S/Wl'Y~ :PI()ICzątlk.iJelIll .daJWlIlyC'h j n~e. IW a.e,dtl1Jemz rnruelSzlklaJll 2'JMl1IOlZ

%iłdiocłałe "abuleńkl. aby nas OŚ!Dłe- -cZ!aJSO!W, mIDruaJ11ełt nJa, obe,rent:le s1łP:lłt.a- lflltoelJ'SzYJCh talt!aJrBw. 

K~p1Jtan pottitu wWś,IlCllIlJel~ w W'atr mecznego w WIaMz.alWtt.e. 
szal\v1e zI3IaI'arnJ,e1w'alllly .z,Q/SIta,ł wlezo SZlC.Zegóły lkarbal.9brofy są .naLSIlę-
~a,j wa.elŚda o 2!alLoniędu pas.aŻlett'"' :PfUIiąlCle': 

sk~e.g,o s,t'a!tłku "StalIlósł,ruw" 'W' Mlo- . 
dIl1n:i'e. Joeden znial}wnę.lkszych pa~-

.slkli'ch eta't.k61W w:i.ślany.ch 'iSt'and
Ni'e Zlwł,O'c mie .tlJa mie~1s\coe kaba..- .sł,aJW" llIa1eJŻąK:y Ido taw. rbral1l!S{P'Oi!"' 

~ przed śwlatem. nad tern powinny 
slę zastanowić sfery miarodałne. '!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!~~~!:'!~!!!!!~!!!!!!:! .000ego • .Br. Gónntiiocy" dtu.gooś>ci 

Ni'<: tak nie dobija czł()wleka, a na.wet 
narody w OPinij świa,ta. jak ośmieszanie. 
Występy ktdywiduów, maklerujących po 

metropolJa~b śwłata nleh!tnieiącą kore>
Gl polską, ośm~ą nas z kretesem. 
RH trzeba z tern skończyć! 

W.J(. 

Jaśnie · ielmoż li ił i rofe ci ... 
reror protekcjonizmu posełsłnego-~ W pływy partyJne nie usza
nowały wrót sądu·".,Posłowie tworzą Wyższą jnstancję"~-Pro-

. tekctonizrr~ w sprawach sądowych winien byc karany 

60 melbr6w, oOblńlCZJOny tUla 1.500 pa
.siaJŻ.oe.ró:w, IW yjeiC.ba,ł onelgJdl<łÓ wile
.cwr-em w. IC,otdlzńenną dro~ę do Płoc 
kar wlQZą'C 460 ooób. 

Gdy ,sitatek zblili.'ał s,ię dlo .ModIl~. 
,na Il/ad: Wli!słą, 'f'oZ!S.z·aWał.a. się situ'! 
;wkthnwa. opołą'CZlOtlla z ~wabt'or..vnym 
des ZtC ZIem. 

Anegdoty dZI"enn,"karskloe WaJkl~ o wyzwoOlerule na.s~~c'h u-tni lu1b ,cona!;m:-.reJIPń~emi,e'Sie'l1J w ~ '1IPI!'OŚbY s:k,~zam.e~o o UłaskaIW. ~enie WlObe'C s~ln.etgo kołys>amE.a stlattoe'k 
rzędÓow ze SlZiPlOnÓW IPartYinndlwa dle.gł'e stlI"On.y 11 zdam rw ten sf1>.osob ,dołą,czył hst IWfas,ny, IWys,toS'owa- .2'JaIWmął !do lPł()Uot'u mlod!w'k,ileogo ; 

Jak wiadomo przed rokiem 1905 w j.e.srl ~~dnem z nla1czenny,dh ;w~·azań z rodziną m,a :nędzę, od cZ'ego z.nólw ttlV do p. prezyd.eill,ta RZIP'liltte", IW .poOZtOOtał tam dto świ'lu. 
eałym za!}orze rosyjsk+m obowią,zy\\'af~ c-hwHa. Mó,wił I() nlile'jtalktże p. p.rem wyratować i'Ch mO/Żle '1'. poos-eł, Iktórym ,pole,ca prośbę 'Pietenta do pale.d!wn.e j.eiCLn.alli: lI~tlall'lP~e..W:' 
Qardto ostra cenz'ura prewencyjna. Pra· jea- Barrlel ·w 8\\o"e.m lO!IlJe'gida;~StZ)z.!l1 w~ęc ,ch y ba batl"dro .nh~'w.j,du z.nai- uwzgIędn,j·elIlł.a. odłi~ od Ibr.regu, siltny ;Wll3..tIr \l"7.UlCiił 
sa warsz~WSoka p:agn~c. si.ę ~trzy~nać na s'enraclkitem expose.. dzie się t aki'Cih , którzy ży;cZ'enia T o sa o~ wy nowoc'Z'e's'Thego dlC- Ą!łlk" fiillall'ÓIW' mns.tu z;bu-
WysokOŚCi zad'llma. wiła SIę w klesz I . k' . ł' ...... : l . . 1..

0 
A.' ł' ·cf g,o _ .s.zIClZ<\l' I\. • 

czach .cenzury, stara,jąc słę p rz.e m ycić Nare w~a~czy )'eoclona' , tZ'e ~ l P!p· :PiOSO'W os",,,,e ą swę nl~ wyl1i - l!l1oKr.~~yzmu: ~' .. p~-e w ryt n~ ,rzlOll1IegiO w ICZla\Sl10 IWIO)ny. Zd!e\T2!e-

iaknaiwięcei pO'lskości przed ar~so-- l·tam U~Ul1u,e ~[ę z UlI'z~du ,,Q!g,U1.ta- n,a'Ć. ,~~a . ilłU dPa.na'l ldz,Uł;1C :wop.T!QIs. po ~ .nk by.łto <trcrk sl,!nJe, tilŻ citlJO stl8/tku 
wem okrom cenz.ora. P.rzemycanIe to ~Zla grz,esząoce~o .za,CJI€'ldoSoC1ą 1":1:-- Jak daloeikilm i śmi,alyrn !jest ,ten lCIemoe w a' zy Są) 'owe')/ w lOn.y.ci ł 3 milń"",aad1 b. pro:w.aJŻ. 

" .. 11. h t' " . kIL .zChS'ba o IW L ..... ,.,. zdarul!o się n~jcz.ęściei w1edy, gdy cen-',tyijl!lą. Z dlIu.gi,eÓ srtiliony nńle .naneży pł11otoe'kJcjlonJzm !P'P. 1P0000ów, felgo :VY'Pa~02c, oS a'1te ~ę Ja 'uy nową .nie UlSZlkOOUltl!e i wod'a ZJB.,częba 
Z01' byt w stani·(' ,,nagł'Yilt1". co się wnisywat na "crCtS1tę 'P1T,oo:ku:yhowć:.- dow,od.em oloolic,zniość, Żte sięga '00 1l!11:s;t·a.tlJC~ąf , d & c' 'do w.nęt.r.za WiOdla, 
szczęśliw!c. z<la'rzato bardzo czesto. • h" h tL' h d . .sue WI ';zruera . . ' 
NietrzeźwO'Ść cenwra mi'ata jednak czę· ttlt')'1C 1}"C .w:szy;s IKI'C U'rzę ~Ll- tam, IgdzDE!' z llat'Ull.'y rzreoczy i w run- Jcż,e,Ji .ci l,u'dzie InLe wahają, . saę, ~ilk.aijaJC ,clIO k:a:jlwt. zJbuld.zńła 
sto skutki uiesłvchanie zabawne ~ów iPa·ństwowycth, MóI"zy <:zęsto teresie .n.ajsz,czytruieisllej łPlffiW.O- !U'Z1"W,ać swych wpływów w 'sa;dio'w ~l·,,/{'..nch ",,"~aiŻ.lelró'W. P()(WIS,ita,ba. tndle-

Ik 1 . . " d . . 1, ń' t_,"~ sp ""- ] lt"~ '1' SwegO czasu w prasi-e warszawski'el ,whnew sW'eti WIOli, a tydo u ega·;ąc rządn.oo,d .na·e powinien mqie.ć IW<ca- ,!lhctw.~e. t. ]. 'W' ,tym Z,laue!pa lSluw'V O'pis.an:<lJ iOOIlldlka. Wszyscy rlJUcllo 1 

o.p!'Sywalo się bardzo SZC4eiÓ!OWO IP!'zlernożnemu 'I1aCli~.koIWĆi, Zl3..ła,twl- le .dtostęJpu" iŁ. ~ . .d~ :sfiell" i wr&! są- woe~o :życia, ;który dzię.ki sw,ej u- I.: na .s~hod'y prowadzące ma po
wS7;e~kie zdarzenia ze świata towarzy- 'l f'\JW: dJ . . 'iI .s.ę .. .,_~_ 

J.i tę /Czy oiln.ną SlPrnwę w mys; ży~ ,dO'Wy'ch. ''-''lJjJaW1Iru się rt,u w ])iO w6J- stawow.o zalgwaran,tow·ane) tli eza- .1..1<...d. Klillkta. dS6Ib :w1lelgło lC1!ęIZ<J.UIlll ,kiego stolilCY. tembardz·iei. że zdarze- , b K;1/i:1 

nia te przybierały niejednookrotme cha- czeń ipoJi,tycZi!lY'ch m'o'ż'n :owhd'Ców . .nyrm kilie'I1U!Thkru.. 1- jecl.n<e'j s'hr1ony ,WJiisł~śd 'PoŁtraHl tSię dotąd n,al) a·r- .obr.a&Jenfiiom. Załqga stŁ.artlku s'ld·ada-
rakter ma~Iiiestacii naradowych 00 ma- NaUeipSlzą hnOo!1.Jią IW wru1.ceo <cz y -, wu;qY'woe'm !DJa lobsadę Is'talnowisk ,dziej opierać zalt'ulS,e.m fW1pływ6w. la. się z 3 QłSóIb il1re xd\aJw1aoha. SIO

lą ~kale. ·Przy iedm'm z tak-i'Ch opisów stO'ść ·nasz-E!'go żyda p'uib1:lczne~o.~ S ęJdlzll() wslkl!ch , IZ d.n~ieU IStr'Oony im- :z:ewnęttr~ny'Ch, t·o qa~{. mm.i .rro~z. ~~ sptrlCllwy :L gll'lQ!Żąpego me1be!Z
cdarzy! się bardzo zabawalY wy,pa k: to lS,two'l"ze.nie atmosf:eITY, IW' kt,óreJ IstattllcGonOlWan.iem IW sptra'Wa.ch. W wyg1ą.dtac w tych dZ.l'ał,ach,gtdztoC Ip.i€łcz.eńSttwa ~ u.slliłow* :klulbłam'i 
Z!lan:v w owym czasie i bardoo cemon)' s)'lStem ,p a·I1t yj:Clego , nadlslm ~ -cią- ~ siexalch 5ąd:owy.ch jesot nIOit.ol1')"Czn-e .t,e,i 1P!1'z.ec1W I! (}§;ci nicma. To t·e·ż od o- "",,,,on.ąć łwodę Z dtnr81 st:a.tku. GIdy 
.izirnni·karz, wsp6lpracownik "Kuriera ....,""'. -c . .J: 
\\'a rszawskiego", p. Ant.oni Mieszkow. gły.ch iPlI"O,t'e'kcii ISbanl:'e s.ię r.iemo- i wytyiktattlo .tlO lll,aos'laiflIl1im wa.r- chodzą ~as.Lyldh. :lISZU -częs'le w tym i jedmak S't.a1Iek CIQ<MZ hrundD""IT po' 
,ki poicchaf do cenzora ze S2cW!lkOWl\ żliwy. sz.awskim z,jeździle sędziów li p:ro- 'w~lę:dZllie ,skargI. 19rą,ż,ał się ww.odę - datllO ~q 
0dhitką pi's ma. celem uzyskania podpi- n.o iak~'e·glo s,icpr,rua roz'Wy3rz c- .lmnator6,w, że za lPoprz.e!dln.kh orzą- Ten .s~tem to jte'dI2.n ·z 1Il1czdl'c- ;ki1.ka syigm.ałów <lJla:rmlO'WYlCh. 
~u , a. tC'!ns::tmem Dozwolenia na w~usz- nia ·dos'z,edll porot,ekcjonizm po' dów :przyob~adlza.nw stan()IWiJsik ·wy,clJ.obiawów .soe:'m.ol"dadztwa. 1 W "syj~m 'P,oopł)'!l.ęłl)' 
cze'llC Ilumeru. T:zeba. nłeS'ZClęścf,.a, że s cdlS1d , k,tórry IIlq,e ciofa!' s,ję j.u1Ż na-I' sęcbiIO'WS~d,ch, naektórzy PIP. P'OO. łi()- ~~ie :no{rz,€,ba udowaocl,nfi,ać., <żoc jest t eh''lJW~!net dlo .t,on"IC.e..t!n. tnC>l['oQW'Ca 
c~l1zor naIZtlpe!mc) pijany natra la na . ., • . .. .. " '1' ' ~. na y,c mnlaSt ·L '1; 'ó"'!ł"-

. . k' . "I b kto'r 1 {·I""uro"·a . wet 'Oxzoed wrO'tamt S ąłUO·W , p:sze I W11e' r.ale waha,la Sie wy,wl.e,rac ,sllme- lon wlstr"'tny że 'Jest spol'zle,Cz,nv z .t ;'k' Wa"szaJWa" K--n.L.. .. " ~!)IS j3 'I'J~OS S lJ li, IV yn .",' ·w 'j - .' . - . . .,., . J S la.L '! " . ~ '" IIWKUW I 

i'· takie z.danie: "na s.chadach ustawio- Ina la·m,alch p,flasy pe~j'e,dyc,z.nel PI!}- ! go n·atClsku i z.CJloł,ah ,przeforsow,ac }lir,aworzą<1nośdą p,ańls.t wową, że Fredl1"o" a. I,Hoetl'lohI'''. RóIw.nlOlC7.!e-
110 rzad !lomarańcz". I kUinatOl' Klralk'(w,rslkJ dr. Alfred nawet ,taki:ch 'kandydaltó,w, Mó- opooważa 'W wy.~:,rjdm lS'topn.iU ,po- ~'. Sltat!Ńsłalwa" IO:prmi'Zc,z,OnIC 

~ I~zad -- powiada cenzor·- jest JendO. Przyta,c za.mv tu najb:nd.z.: e:i,! rvch jako .nae nadają.cych &~ę na ICzulCi,e ffioOtralno§.ci i s.c.rawiedJilw,o- snJ~ ze lit 1 ""'''.D 
. k ' • .' . J - SZI8.tIUPy na l\.1:1l {IV ...... ll\\~Ze O'llloe uncz:v. .('hal1ak1.eil'y~,ty.czn.e us·tępy jeg,') l ,:i a noe shalJ1·owisJ<a me PTOipOil'owały IŚci w orze.szac.h f.t z:ik·cfo!'l,afli,u~lzów ., . .. t-.'i 

N'e POlllogły pcrswazj.~, ani bt?~ania d' W .J t I· ' .' I l' ..l' k' . .' O.5ltatnl1 """"I.S1llZetr·OWillet 2lOS.au fU,. wvw,o owo yIWO'l'Y '2 ma Ulą re- ! -;0 egrya Sę.lZJ.O WS ·I'e. m. aństwowv-ch . żoe ,óanQ,rern.u,.e zYC Ie '. 2'- • • M __ ..... .J ..• cenzor siC IIparl i katei:orycz<nie zażą- . :t" ] <> ~. h n '!;"'Y IWU\U 

dal wstawienia słowa: .. oDiekuticzy". wnfCtCześn~e W sposóh ba:r,jz.o . a- ~ . Co z.aś dotyczy p~· ot€.tkcjonrlzmu ISpOł'elCz.n.e, że tpol'owa,clzi ,do J1oadu- ,rato:,allll w. c ,~'11, kllad ~ .. 
Mieszkowski. praJg'tlac uratować piso sn.y ~ dosadny p'1'.zymus·OWE: f.Gł,o~ 'łPP. pos.łów w 'Po,~'z,cze,g61n'Y'c'h SlPra lŻyć. Wdę.c s)l'Stem t,en mu'si Uls1,a:t! ,wdZ1enała ~ę 1)U1Z na !plO t. ._1 

d Ś 'es 10Ś I zar"z,,"~wał t\\,'er •. . ".' . na' 'o"' ~ 1 .. I P ,... d . . k ku W ... .e'cZtCl'e tu" siŁatŁ'ktu SIC'.now_ mo o mi Z1· c J J1/\~ I - zeruel, W 1'aKu.em m'e raz z I, .. c,- 'w a,Qll , to nal'cz~stsze w tym wzg ę- .rote·li .. Cl'011'zm t12g0 ro- zalU, ja , ~ "_ I_ 

dzenie. że duch języka na tern cierpi. ły S1ę naSI2'Je u,nzęcly i urzęod,n;,cy . \I'clzlle jlels't pośretdn·j'cZlen1e w s:pra- gO' [pr1zeds,taw.iJi~any" d,ział.a sH- .s~ę pod Wiodę. . , 
Odpowiedź brzmi·ala krótko: .,duch tJK 

IGzykn swoją drogą , a cenzura SWO'ją "Nl~ potttt'zoebuJemy 'Wylkazyw:tć wadl IOdtl'iciCzeń kal!'y i ,uła,s'k'awi·a- itlIieJ, w.ię:c i Zigulbnieó, m~ p~en.iężne ~ad wyOO~ycilem sta' u IZ rwo' 
drogą". - lPisz.e dlr. AHl"ed J·eillJdl-że poro'lnoia s:'k,az,anych. prze'k:U'P~,t'w,o. Na'leży p.rz'edw.d:ria- dy IPIl"atCU1e tpl()'glO'tQWd:e tr.z~ICz,nte ma.-

I poszło: "na schodach ustawi'OIlO Łekclpa poselska działa n.a urzęclu'- Ja:'ko clralS,tyczne przy'kłady ,z o- łaĆ enetr'gireznle. DJ.a.t>e~o ~es'teśmy rynal!'lk~ Iw!oijeameti x Mod1in'a ~'Z 
Opickuńczy Rzad pom3JTańcz". ków wpr.osi ptt'zymuso'Wo. Wna'k st·atnich mJes:ęcy IP'rzyt,a,czaomy zdatnl.a' • . że byłoiby iPożąuanem, by oddział olirllperów. 

,-,._-, .... -,~,~ .. --,_.-.~_ .. _.~._ UirzędIlt~ 'Wie, ~e 'P~:z,eId ~o1ą 1'0-, rak~. ż.e IW pewn.elj s,p-raw1e poLicja IW n.owym .ko~l~s.ile: n{ar~~ um~~- S,tllatłyba.t1dzoo duże. 
słów se)ffiowy-ch ·ugLlla S1(~ (\-,rizY'-i wez'w.ana przez sąd, a:by doprowa'· .sZ'Czooo ,()'dpow1'ed.rJ! opil'z,epi'S, zaka- Urzacdz.en~e -kaj,ut skłatlająjoe st~ 
najmnJej u,g~.a,ła .się ~o ni.~d,a'Vlna) ,. d.z1ł~ slk~z,a'n,e~o do ka.Il.'Y, tł()~a<:lzy 'z~jąlCy 'Po'd ~-r.oźbąJ t'k~,ry 's~diow~,j ze 110 kau,a1' O,!'ł3'Z wSLystki,c Wli,e 
wola pp. mnmstrow, ze dZLS urzęd- s;ę, z·e mc wykonała p( .. k~<:ema 'Są- nlelegalnI2g~, pokąLT!.('g o posre'dulc I Z:'C'D':: ba~aże u.Jc,gły 'z,l1iszcze.ni,.. 

I
. 'Ich ZARODKI nky ,ruepewni .ży,da", ho j'ako crlie·,.dt!, .gdyż 'P' p os'el talk zażą,d:ał 1 ,twa rw 'Pewnych tl'ddzajach .s!p,rawl 

_..:..... _____ ~ __ ---I wtabil'iZlOWaru mł>gC} być 'wyr.z'uree· liiwa iDtl!e {.s'kty, gdzie op. Jlooeł do ;1Sądlowyc.b., )Czy 8!dmln:ilstra'C)'Ijn)'lch" 

/ 
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Teatr i ,muzyka 1 Dzieci nieznanych rodzicÓw l Smacznego! 
.. C~LA LÓnZMÓWI o TEM". Jak określić ich wiek \vyznanie i nazwisko IW Mc:~m .1I11lC1i:~ ~kl ~ Me w- w·alnia kurma~lnIe, ~z wIolną, jak. aby 

Prem1era nowego widowiska pióra . ' "fY1drutl11!ila1A LSI1ę .rOO!nJilcle m~ędz'Y P?- roz~(lIrmlł1a. lIlIai t-ettn tle, tnliIe mlO!gł1alby 
fauna l Roma, p. t. .,Cala Łódź mówi o I Dnta 26 b. m. weszh w życie' czat. do jak lcogo wyz.nania nale- lSzJczle;gl6l!nJemliJ otdl1ialJlliallllli: 11101d1z:abu IZ p!eiWltlIO:śdą wtyitn1zsymatĆ potr6W1llJa.
iem" w teatrze letnim w parku Sta ~ ;d - ustawa obowiązująca na obszarze l ży dzie cko lub naleźeli jego ro- I1udlzIMe~o, jlaik w dp~tIl!jaIClh 1lIa te- In,ku llliieldaIW'nJa. 'WIoUlD!a ŚlWIilaJtIOW&. 
:a nazna~zona jest nieodwo!~lnie na b. ~aboru :os~skicg? , która. ,n~r-l ~Lice. Gd}rby t~ dane nie pozw,o: 1Il1Iart: .sj!nakiO~ltlOśd jlald:ba. J;lż'el:j,'by ~(Żim'Y' Ityl1oo, Żle 11jp. w: ~ 
sro<lę, 4 sierpnia. ł mUle ObOWlązkl osob, z.n3jQtt]ą- I lIły na us1aleme przynależnoscl IpeWl!1'e:gJO dlnl1la illllomelrJty 'Pło1lliltY'cIZlllJe 11Ja!)IWtt~'Z)'m przytsmlakfuem JełSIt 

WI>ra wna ręka reżys era P. Jana R:e-I cych luh mających w swojej pie- i wyznaniowej, dZliecko zailicza się przeSlba-ły b)'!ć nalCl"zc1n:yE11 mot'OIre'tll cz:at11nry Ikm, a 1S1ICZ'Ulry i my.stZy :2'Jao 

Iic~a nadała aktualnej ,.aw3'nturzc"! c~y dz' eci nieznany.ch r?dz iców .• do wyznania,. rzymsko-kat~li;kie- ,s.p.OIr?w m~~zym.aIt101~io;wych, a mi~j ~ioCz:llI1Je są do ~tm;~h dea~lkIa,. 
św~etną OIPrawę i Wy. posa.i.yla ją w moc', punadto. - tryb zalIczam a tych II go. Orzeczeme władz adnllD1stra- ~>CIe 11ch ·z;a·Jęły o.dm.l:,ett1'Ille zlatPl8.ttry- teISOiW'. W Jta!PlomjJli ~a/daJ Si1Ię !ZJe SilIlia' 

efektów. Szereg pOI>uJ'arnych ;;nanych I dzieci do wyznania religijne,go, cyjnych o zaliczeniu do wyznania 
wszys/Jkim ty,pÓW lódzbch w interpreta- i nada wania 1m nazwis,ka oraz o- może pod~egać zaskarżeniu do 
ci': pp.: Szuberta, Mroz~ńskiego, Wilcz- t z;na~zeTIl'~ d~mnicmanego w ; ek~·1 ,,~yżs~ej ins~ancji. p~zez; osoby 0-
kowskie.go, Dębicza, Łabędzkiego i in- j < 'W mysI te1 ustawy, osoby zna)-II p:ickuJące SIę dz:!ecktem. 
nych budzić będzie niezawodnie s zcze_l~u!ąc~ ll;llb mają~e w s~e) pieczy . Prawo nadawania nazwisko. mi
ry śmiech na "", 'i~owot1i. Role żeńskie są · Q7:1ec1 n1eznanyc~ rod~lc?w obo- j n!ster sp.r~w wewl1ętrznyc~ ;n0,że 
obsad.zone przez panie: Milkowską, Du- w';.z~ne są ~a:Vladan:1·B.C o. tem I Ipr.z ek a z,a c ~ła.dzom .. aCinl1nlstra~ 
najewska. i inne. W.ClQZe adm1D1s·tracY)1le I-ej :n- cy)n)'1!l1 II-ej Instancj'!. PowyżeJ 

~ ks~?ncji. Władze te orzekają do j'a- opisany try1b nie wyłącva możno~ 
ni· lego wyznania dziecko ma n:tle- śc; dochodzenia w drodze sądo-
wczOr~JSZB uroCzy- źcć, poczem mlnister ~lPraw we- wej istotnego pochodzenia d:'.iec-

slości wnętrz.nych nadaie dziecku n'a- ka i ustalenia jelgo stanu cywilne-
zwisko. go. Dotychczas obowiązujący w 

W dniu wczorajszyn' ::i-~1yla się przy zaliczaniu do wyznani:a tej materjoi art. 104 kodeksu cyw. 
tv Łodzi uroczystość obcllodu wła azc kieruią się bądź oz,naka- Królestwa Pols;kliego, oraz inne 
rocznicy 6-go Sierpnia wymarszu mi zC;Nnętrznemi, bądź zez.nanh~ obowiązutjące P'l' Z e'tP1 s y zosiały 
pierwszych kadrówek strz~lcc- mi clZiiecka, bądź wreszcie inne- !przez ust. uc'hyIlone. 
kich z Krakowa. m!, kt'Ór~by pozwahły przypusz-

Uroczystości rOZlpoczęły się na-
bożeństwem w kościele garni~o- (l'----
nowym na którem były o,becne UU1nlV'Ql'Ona nrzez G.HlI, ...1 lu dz13 la 
olganizacje byłych wojskowy:h, ~·V !.li Ił' ..:Jf.';& Lm 
~[Taą~ związek strzelecki z orkie- Sama se-bie wydała wyrok na grobie 
Również n~ naboż~ństwie były - przypadł'lowej swej ofiary 

obecne oddzloały WOjskowe wraz . ik" .. . b J' l' 'd ł T kń S1 ' odko ~ h 
z korpusem oHcerskim. Z Wiarsz,~, wy donoszą: {rewolwer w dniu 23 grudnia ro-\I 'l'Cm ;vęIZl.e 1 zla hi ,~Z'CIIJ ZtalSli z, .;- w ID ,10. ~1I11 ~ uc. laJr,Z ,przy. 

Po nabożeńsŁw!e odbyła się de- Na cmenl3rzu bródnowskim ł ku ubiegłego dał do reki Swistu- iIZy .silę .. k-e w 1 ,ęL?:re'IIl m leSIC le , H~~a w1!a.oSIIllI-c t~!~' . 'l,clo;rY .~Ib-
fihcla przed władzami wojskowe- 'V (,7. 0r::tj w pOludll'e sluŻJoa zn;:da- \.nowej, mówiąc: - ! ~l'tO~'e~1 ~ Ie.ml .'uICl;-l"a~c ZJl!msIZlol~la l ~maIZlOlllY 1I1lCl!~I~1 'e~ ~llBJdWl 1Sli1~ n'iłe-
mi a n%tępnie organizacie byłych Z11 lcia, , cą r;::. grcbie tngic znie - Strzel do mnie. CZy umiała- I;IE.' ~ laUJ:l~ . tJ01}1;t·

e 
lU'u t plS~'. uk'wt,~a ~ ~~~wlah:em lI1Ia~ Sivu -; OlIe1Sl1!a; in. ~ 1~' pPń-

'. k h . . . , . l" 'I' b' ł o t· l' . '? IS'lel'o z·a u o t:ln3 C'p 211!znlo.SI01\ ' ora l ~IK.! "mlallilOlSZO'W: ZlaIPcwmq·aJ·C1JC:iłm 
WO)S owyc złozvły VłlęUlec na znl'r f ego w gruc nm u le~ cgo ro- oyc wyce owac we mnie. .. ... ..l'I · - . l "~I t • ' .".-

• , ] '. .. 11 ' . . -r S - . ł N ' , . l fi 'd '\'V7!-u:OICZ,:o .. (! Iptrla'l?Jnpe plO {Iall'.a<: an" .alSl.o I Th1eZTh/iJD.Je e:ulriO{P'el)c17'VIkldm rOz.kJOIsZle 
ml'gtle "Nlezn:~nego Zołmerza. ! ł~U ~H :~rzallta ,10 p. p. tams awa a n~ eszczęscle w u e znaj 0-, . "ici - . . ~ od ileb<' -, 
l'0czem uroczvsto~ści zakończo- \ Raszewskiego młodą kobietę z I' wała sie zapomniana kuła. l Z/a n= '~lPrIZlS'W1;'n!lle~t lila. k :P S rrut I ~I 
no. ; (U) lozna,karni zatruda. Padł Śmiertelny strz.ał. h' a~!a iIllaSz.a. ~.z:. ~ar; , u: lllJa!C~ 

\'V' ezwane pogotowie ratunkowe Stało się to w przeddzień ślubu oC n1ę 'P'.!lel1Wslz'Oll1Zę. ej s a<t1'nalC)! 

ZJ" !:So"d Zmi ~,bU łfin~11!,," p:'ze:'oozł~ il'\ do sZlpitala Prze.mie- \kOchaiącei się pary, ,~.~,~ .. ~:_!:: .. ~~:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!-!!!. 
IUIlI6 'II! 'i~1\ 1I':i'U I niema Pansklego, PostawlOna przed sąd SWlstU-~ nistow Z clokumenŁów :z..nalezi.onych nowa została uniewinniona, 

W d 
. . l' przy desperatce okazało sie, że Sąd ludzki n:e przyniósł ul,gi w O'~t~tnR· dZl-en' wys' cI-go' W mu wczorajszym w sa Ira- , C .. l' S . t . \ .. . ~ n d .. k' . d'b ł' . d . Jest to ec Y~Ja W1S unowa, roz-/, je) rOZlpaczy po stracle ukochane- ~ _ ... . 

k
y m}I;Js ~etl.o y .Slę ;-dJaZ,t zWł1,ąd

z- wódka, a następnie narzeczona go, Sama 5'ię osądzała i wydał·a na 
11 eó }On1S ow WOJewo z wa o z . dk b"··' b' k' " l' . ko h 

k
' Ił l prz)I1pa owa za OjczynI sler- I SIC 1C wyro sm:erCl dory tez nnyc 
tCJsNo. . d b ł ł .ó żanta Raszewskiego. I' wczoraj wykonała na gro,bie swej 

a z)az przy y ca y szere,s J . . . . dl . f' 
delegatów oraz przedstawicieli " ak ~o w SWOIm cz~sle donOSI- przy;pa {.owe) o lary. . . 
mnych <Jtiganizac#, jak również na j:smy S. p. RaszewskI, czyszcząc W SZplt::dU walczy ze Sm! erClą· 
sali byli obecni przedstawiciele --000--

władz wojskowych i samorządo
wych, 

Na z'jeździe omawiano cały sze
reg spraw ol'\ganiz.acyjnych związ
ku, przyczem uchw,alono rezo
lucję w sprawie obecnej sytuacji 
polItycznej. 

W końcu dokonano wyboru no
wego zarządu oraz del~atów na 
zjazd ogólno-krajowy, który od
będzie się w dniu 8 sierrpnia r. b. 
w K ' eIcach, 

Władze zajęły się brakiem 
i drożyz~ .-~ pieczywa 

Jaik Iwia-domo, IOd 'Piątlku dai'Q.y .s-ię .'YC1nośne władz.e. tpr:zy'.czlClm 
s.ię zauważy t !szaloną zlwyikę ·celn w Idni,l) d.z.is:.ej.szym Io'd'bęclz~e lStlę 
p.ie-czyw.a, a ostatnio całkiem bra- k:onfet1zr:,cj.a iW wojewóditw.De Iz 
ikło -chloeba w Łodzi, wobec :cze'g,O' plrz.edls.ta widelal111'j, .matgis.brrut.u 1; !k{)-
:ttiddórzy p:e,ka,rze ,pooMerali :pa-m:i.s.a,!"jatiU rząd!u w lS!plr,awile !pO-

shr'Sl'1doe <:eiIly !za kil()l~am chitelba. wy:ższej. (U) 

w Rudzie Pabjanickiej 
W dniu wczorajszym nastąpiło Gonitwa druga: Nagroda 6(}() zł. 

oficjalne zamknięcie sezonu wy- dla 3 1. i st. ogierów t kla<:z-zdo
ścigów konnych w Rudzie Pabja.- był "Azamat" (L, Dydyńskie.go) Dl 

nickiej. dystansie 1600 mrh". 
Wyniki przedstaw,iaią się na- Gonitwa trzecia: Hurlle race. 

stępująco: Na~roda 600 zł., na dystansie O'ko-
Gonitwa pierwsza: Steeple cha- ło 2400 m1r. - zwyciężył ,V~. 

se, nagroda 400 zł. dla 4. 1. i st. nicius", ~ier Grona oficerów 
koni - dystans 2400 mtr. Wzięła 7 p. ułani>w. 
,La Reine". Totalizator wypłacał Gonitwa czwarta: Nrugroda 400 
14 złotych. złoty<:h, na dystansie ok. 2100 m. 

Młi!!it&!iil.Wi!!MrłMtm,*'M!M1łi!ilit.(f~\SlI3fH. ili zwycięźył "Ułan" bar. KroneD
Sprawą powyższą zai'nŁ€lPe'sowa ; ___ 1 

em Nt 

Kulas w potrzasku " • 
IłrosztO\UilnlB zlodzleJa kole- \ Urlop Wypoczynkowy rzeZDl na Soleu 

JOUlłlgO Ub?j bydło; i nier~g.acizny. ~db'y~ miejskie, joed'nak w if. 19<>8 ówcze- ;'sza wą ub6j ifiierogacizny skonc~n-
Organa urzędu śledcze,go aresz;- wa Sl.'" w ,Warszawae w mJcjsklej sne władze zamknęły rz~źnłe p'od- i 1rował się w K .arc-zewiu i tego 0-

towały Ignacego Kutasa (la t 24) rzeżUl, prz~ ul. Solec. Rzcźni~ ta m'iejskie i <:ały ubój bydła przenio- ł kol'ka·ch. Stąd też wt'Jzami .dod·2Jiś 
z Krakowa, głośnego złodzieja urz~d~or.a Jak można tylko naH~o- 'sły do rzeźni miefskkh, Od .chwili · dowo~·one jest mięso do War.sz.a
kolejowego, poszukiwanego z, rzeJ TIl~ moi,e z,aspokoić za potrze- tej dalł się wy:czuwać w Warsza-! wy. Dxugi .szlak, którym dowozi 
ostatnie liczne włamania do wc- 'bowama Warsz.awy. Przed wojną wi.e brak mię.s'a, <:0 s'powodowało ~dę mię.so, ciągnie p'1'Zlez LornlŻę i 
z6w kolejowych na dworcu towa. bowiem op,rócz rzeźni miejskiej :rozwiraę·de się dowozu mię.s.az u- ISiedlce. 
rowym w Krakowie oraz za usiło- 'były czynne jeszcze rzeźnie pod- hoju prowinojonalnego. Pod War- ~len spo's6b zaopahywani.a sto-
wane morderstwo na oso'bie pra
cownika kolejowego Mikołaja Ra
gięzy, w nocy z dnia 12 na 13 b.m. 
w czasiei gdy bandyta usiłował 
włoamać się do wozów kolejo
wych. 

Aresztowano wówczas Sbm
sława Kończakowskiego, równl eż 
niebezpieczne;go złodzie·ja koleio o 
wc.go, a reszta spr,awców wraz l. 

Kutasem Zlbiegła. 
Kutasa aresztowano z bronią 

w ręku i odstawiono clo aresztu 
w Krakowie. 

Ibenga. Totalizator płacił 16 zł. 
Gonitwa piąta: Hurdle f'ace. Na· 

groda 1200 zł., na dystansie 3200 
mtr. zwyciężyła "Mary" (L. OJ'" 
dyńskiego). 

GonitWlai szósta: Nagroda 500 
złotych, na dystansie 2100 m.. 
",wycięiyła "Lena", (M. Roga), 

Gonitwa siódma: N agr, sprze
dażna 1200 zł., na dystansie Clk. 
2100 m" zwycięrżył ,Brzeszczot" 
Grona oik 17 p. ułanów, druga
,,Flora" {if. Juriewicza i A. ~. 
Wie~opo,lskiego), trzecia - "Uro
dna" (Olszowskiego). TotalizatOf 
r,wycz.ajny - 89 zł. 
.... EH*? p • • 
Co Usłyszymy dziś przez 

radio? 
WARSZAWA, fala 480 m.: 
Codz. 15.00-15.15 Komuni1kat ban· 

dlowYj godz. 17.00-17.25 Odczyt p. Fal-

U POSZUKIWA~E kie.wicza o lotnictwae; godz. 17.30-18.30 a Jazz-bandj godz. 18.30-18.55 Odczyt 

IM I E S l K A N
·I E prof. Tołwińskiel!<> o kometach; (!odz. 

, , _

. .: 19.00-19.25 Lekcja fram:usJclegoj j!oo... 
19.25-19.35 RozmaJ.to§Ci; godz. 20.00-
20.15 Komunikat r<>lnkzy; godz. 20.30-

~ 22.00 Koncer:t: Czę4ć l0i3za. 1) Mever. 

~ 2 , Itll-. 3· Po"oJoe 'heer: Fantazja z op et y "Hugonoci"-
I' ~ ł U !\ orJciesotra; 2) Meyerbeer: a) Arja z op. 

I 
.. Hugonoci" i h) BizeŁ: Arja z op. "Pię.k-

Z wygodami ue dziewczęta z Perth"-wvkooa dr. 
W centrum. Fr Cł'~1 zde@radow~ej meini Dl:;!. Sol ou Wierzbicki, 3) Bizet: FantazJa na t~· 

, ~ maty z <p, "Piękne dziewczęta :; Per6." 
Oferty do »Głosu" sub ,Suche-o licy w mięso nie .odpowiadał wy~~ Rzeźnię wybudowano i otwar-\ Tak więc.rzeir.i~ na Sol<:u, któ- wyk. Jfk. Część II.~a. 1) Thomas: A:r 

_ ..... ~, _____ .:, mog::>m aprowiz.acyjnym i sa r: itar- lde jej na~tąpi w naj'h!l!Ższą sobo- r.ej ilu~h'a,cJę, ~aml eszczarny, . ~,o <lu Tambou: ~i-;or i Moniuszk~: A;li' 

F R 
°rrARNIA nym. i {C). PO~Jada ona doskonałe pod i,otwar<:1U rze~TI1 na P.r~dze, z·eJdzle z. op. ,,HrabIna - wyk. dr. WIerzbIe. A , B~ To też ju,ż w 192<1 roku posfa-, w zgledem tcc.hn ;.cznyPl urzaazc- , na plan drug.i. ZostanIe 'ona zam-, k!; 2) a) LauseloŁ: "Air de ballet, hl 

kompletnie nowocześnie urządzoIla, I1 C w iano wybu.dować wielką rzeź-' nie, l~cz niesiety i wiele wad. k'tó- :iknięta na 1?c",:ien ~zas, potrzebny ; np.mphries: "Serenata Lame.ntoza.". cJ 
obecniE' czynna , do wyd.a:ie ... -:nię na Prcdze na terenie dawnejl·ryc~ rro i na byl~, unilmąć, gdyby ~a ~rzer Q bJel1le ntektórych urzą- I OIfenb~c~:. Inlc!"Jlle-zzo.~ Barcarola z op, 
żawicnia c ałkowicie lub (? ~ŚciO-1 fabry.ki .:Wul:, a.n '. Kcntorys bu~ <I11,a11str a~ ~' c:?·,~o a zJl glosy bchov; · l,·cz.en . r a ·c o wyasygnov;ar:.o lnA/ ot~ ; .. Opow.lescl Hof~ana, dl Volkmann, 
wO . Oferty sub .. A. C." do Adm, l ,dowy tej rZCZl1l ustalono na 1 l ~ cow w te, spla w le. .250.000 złotych. i ~alc 1 c) Sousa. Marsz; - wykona or· 
,.Głosu" 40321 ,pół milior.a zł'oŁvch. llriestra. 
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Ttr~e.cią z I!zęc1.u war:sza'WlSką W'}'J'6wnutioe. Faktycz.IlIie była to ,w,YZlYslka,n.e. Czw.alr'tą bramkę .z:do-

drlllŻylIlą., ld6n 'W ,tym E.eZlonire .od- lSamo'bó1c;z'a bram'k.a, S'trr,złeilona bywa IWildłz,ew z zami'elSzani!a" a 
w~Ii.d.ziła Łódź j·es.t Zlets,pół Sktry, p-rZiełz. jiełdinego z ,O!hroń!ców. W ~Je- rw chow:1ę potem z. wa,IlIY KJuczyń

, 
Górny Sląsk-tódź 4:0 (2:0) 

Rre,wantŻ'o:we z.alwO'dy ,d.ru~yn ,re- brzmiał 2:0 .n,a k~r.zyść ~oopoda ' 
prezent a c YlJilly-ch Górne.go SIą&ka ny. R..e'PIr-ea:en·ta1cY1J'na d.rużyttla Ło' 
i; Ł<>dzd ,zalkooozyły stę .dla, na,s po.- dzi z małemi w)'Iją'tikami .zawiodła 
wtórną Momotną pC>.r'arŻ'ką, 'W $to- Da cał-ed tinii. 
sun'ku 4:0. D,o' j(n'ZIe'rWIY wylIltik gIrY 

który jpo z'd<lbydu m11St.rZlostwa hl doł!u!gim cz.al9iie ś.l"o ·dfk'owy nlli.Pa'Slt- tJslkioel~o, ,goście 1l!sitana'Wtiają Ql9t,a.- .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!_!..!_!! 
B, .z·alirczony wstał ,obe'Clllde do A-nik WitdlZelwa plowiększa .rezultait llileCIZ.TlY :r~.zIU.].ta.t 4:3 dda. W~dzeW'a, 
'kllalSowych 'drui)Iltl sto1~tcy. do trZ'e.dh. JoeISZiCZIe ljelde.n wtspan!laly strza·ł 
Drwżyn:a Skry złożon.a. 'P1".ze'w.alŹ- Ataki Wdd.zewa ,przepa-ow'adu- Wi·&'ewa .pro/sto w słuipe1c, g'1'lOź- i 

nre z rnło'd'Y'dh lPiUka.rzy, .z.ap-owia- ne. bandlz~e,j ,żywiołdwo lsą ~r,oź.nńo€1j- ny ,ata'k gości ,i .sęchia p. Ra e Wg 
d.a s-i:ę na plt'zys'zą1ość bardz.o do- sz·e. Szer,eJg syt,uaoCljli podhr,alIllko- odgwizrl'uÓ-e ·zawody. 
brze, oChoć ma ~-e.s'z;cze prz-E:'cL ~'OIbą wyoeh, dzięki dG'sokonał'E!J; ~trz.e iPll,bl,icziIło'ści ołk'oło 500 ,osófu. 
wi,ele p!l'ROCY, kiŁótra', 'sądzimy. pny .. bramkanza go śrci , pozmhją n:i:e-

faoehow,ettn 'kl.e!l'o,wnidlwile :z:aa~a- _ ~~!!!Iiiiii&!iiiIiil!!!!!!.!!.!Oll!'Ai41!!!""'!!!!!l!!a !!!!!!!!!!!!M!!""MW!!!!!!!liI!rN!!!!;W!'I4i!!!!,I8iiiii!!!=!!,!!'!!!-~- .!rB~ 
ŻOIWan.ego od ,tygodm'akeoora, da 

p'o;::;:o~~t:::kazała się ś·ro'cl- G. M. S.-Szturm 5:0 (1:0) , 
kowa .trÓ\j.ka ataku, p0lIl110lC li. blt'am- I D.t"'u~a ·rU'r:da .zawodów o Iml- \sobie, muslleli w końcu sikarpltuLo- l, 
kan n.at<lmi1aS't 0I0U ~hroocO'm I Sttnzcrstlwo kla'sy B 'dobi,ega. julŻ Idio wać. 
braik':oeswzte p,ewnośd', oCZ)I1S:t€!glo i1 koń'C'a. Dnuriyna G. M. ~., któ.ra ; ~'ie'nws~a poło,w~ ,.g.ry 'llpłYW3. I' .~_....,.J ~_ .. t' 't ,t h ł~zez ca:ly :czalS 'P.rowadzlł.al, dtZlę- pOle:' -lnakloem ~e'klk,le:J Iprz,ew,a@ ~, 
s~~o w:y'oKOPU., O!)e1S 'Y'C wal"' ku po:ra.vae Id·o Hakoa!hu i d'wóm M. S-u, Jelcz d'olbr7Je .zalpowladaaą· I 
!O!1'ÓW, jakJ'ch o·d lOIru-OOCÓW A-tk.la- n~'elf'Ozeg'ranym z P.r.osną V P. T. C. i cy się 'bramkar,z Sizt!u.rmu tyl\ko l 
~() z.e:splOłu mOŻlemy ·wyma- lsiłą ·rz'e.czy rruuLSJa,ta ,UIS.tąipilć pi,uJ raz i,eden ka:p.itll.Iwre. ,N atomialSt 
eać . 'wLSoZeJlJs,bw.a ,groźnemu il"Ywa:low'i-1 ;p.o :zanianJi,e stron .gra no'sll 'Wyraź-

GOEp.O<loatt".ZIe wysŁąpłill'i! rw ni..eco cLrużyni.e WKS~ll. ,.DJe .cechy llf.eni'n,gu ;n.a jeci.\n.ą bxan:-

• 

~~,t..~ Ikł d" heo W Li W . _.3 ł ,kę. G. M. S. ZUiped'mle' opaltlowuJe 
tgMlCI.lO!lony.m SI ·a Zl'e z ~, ;era , 'C'ZoI~lJ~e zawV?y ~ta y .na, O- IISytlua'C~ę, !gInled'e 1l1Iem.iił'olSlernioe i 
ł Jas,t.rzębfslk:ioetg'o., zk1'y1Sklwahtfiko- ,goł na n1Sik,l.'ffil p'OZlOm]e, 5PO;~O- w .nezwtadJe tllZ~kU);,e .da,1Isze oezte
wanych pnez ,W. G. ~ D. Iza p,o.bi- wym, 'P~zy-c~m Sz~u,rm .~a w1:ndł \ 1'y ibram:k.i. mn§'elj więceij w równY'crh 

Cie.kawy II1lOłdel laelf<iplanJU, LS!k,oats łruCllwalllY <lf&taltIl~o w· NIiJe·mozecn. 
AM'It4J&tIIM-i 

• L-! orllro. Z ' .~ ~.. Wl Inla cale') ,ltin'Jl. Je. dynae ·eba} ISMzy- ' od'SŁepach czal9U.. 
Cle ~ęOlZ1e&...... Wy<:lęi)~WI() .)1" e - dł' .. b:n 1 .i!s r'" . 
. ." ..3,' I.. - .-!l1 0- ~\~?'! aflllca,r.z. .stp ,J'w.al &1~ Sęd'zjoc.'wał dOlbr.ze p. Piot\row·-
U'7.IeW .zawu:Z1ętC2'a'C moa:e 1:>1I\lIe dZl1,elnlle, .LetCz !Po'z,ostawlen.1 iSaaru • . ~_ • • __ 1. ~ .....:I. . SK1. 
lrY'Cz:n0J ..... w y ....... IlnraJC'Zy., ·00 Il 5 ...... Z1re· 
mu. iktó t1Y !UmaJ br.amkę ISk·Zte'}'ocną A'WiPWmu-=-JMi!YQIIjłIIISfd,ailił63lF.& ;;s:;;.~.J9awif't*fM'j.tU: JZ'a1R'A 

z cwido.cmeg-o .,,ISp3.1onego". 

Tkalnia mechaniczna 

._-
T renczyńskie-Cieplice 

(Sło~acja). 

Bezpośrednie połączenie kurjer
skie ze wszystkiemi zagranicznemi 
liniami kolejowemi. 

Wskazania lecznicze: reulJla
br%tn. gościec. newralgję i 
ischias. 

Idealne sezony kąpielowe, wio
senne, urządzone, z najwyższym kom
fortem, hotele i wille, przepiękna 
zalesiona górska okolica. Prospekty 
i Wszellde informacje przesyła bez
płatnie p. Juliusz Szperling w Kra
kowie, ul, J{rzywa 5. parter. 15·6 

Mieszkanie 
do wynajęcia 

bez Odstępnego 

Grę ro.zpoc.zym.atją go.śdie;, łecz 
~ ich 8:!Łak załoa~ mę na 
tioii !pOmocy gospO'd~7Jyi. Rozm'(). 
k1Ie i 1śIl&!sSde. ibottfs!k() ztn.a~ u
aDłnaal lro7:Wli:nięc~ ~ Ikró'tk'itełi, 
przymemll!eÓ. 1()l'I3..z pr~'patt"Za :ca'
łr SZftIeg tcieikawyoCh. .a :n.iekioetd'y 
kom:Dczm.ydl momentów. DrtJlŻY'na 
Fści~a łoadnie., a. 'pl'!zed'e~zyst. 
Hem lbardzo. .dIeJilka~ 00 n~oe" 
lItIeity 'W' łJodtz:i nllQŻemy uj;rme ć 
,bMd:ZO nadk'O. Równ1leż t Z1eI$pM 
IWi.id2le'Wa. ·zmiiemł $tę • do po.~ 
1ńal i IW !d1r1U!Zymli10 .t..eó ttlli.e. Illliocma" Ib)"
ło zatllW'aJŻIYĆ teij brn'tainości, daka 
cechowała. ńą w ~·.-allc.eo mirs,t·~o-

litwo.. 
iIlłtIgi ez,as graotw BJrlta ~o

ćłzit lbezbna.'1rlk'owo, IPrzY,C'OOtn bram 

w jednym z najelegantszych domów 
kompletnie urządzona, składająca, śródmieścia 5 komfortowo wykoń. 
si«: Z 20 warsztatów "Schonher'a' czone pokoje, służbowy, wszelkie 
i wszelkich maszyn pomocniczych' nOWoczesne Wt\gody, telefon, gaz 
całkowicie lu b częściowo, d o wy- ~e_te_k_t_ry_c_z_no_s_'ć",,' .O_f.e_r.ty_su.b_. _o.l.uz.· ' .. "-: 
dzierżawienia. Wii:ldomość 
Narutowicza 34, Kajzer. 3987-1 bims a:d N.a s21ctZyibacili ni1e'botylClZlIl)"Ch .AJa:!. mz Skry wts.paitlJiałą 'l'IOł OD! ' lą ~.!!!!!!!!!!A!IIl!!'!T!'D"f!Il!!!!f!-!!!!!!!!~!!.!!!!!B!*!.!!!!-!!«!e!t,!!!!!"~_!!!~!!_!.!_!!. 

ł'atuje zdaje iS$ę IIŃlelUlChrIon'tJoą Ibram- -
kę. ;La ~-ęlkę Ma,li1liOws.ki~go sęd~,a Turyści-begja • 
dyk'toje ,rz,u.ł :wolny pe!Wlllbe .7J3,11llJi,e.- Wyjazd m.i.stt.rz,al okrę~ ł6ldtzl1de-
~Y pr.ZleZ pcawte;go!kłt.ąccWz~acLłgo- ~.o do Wal1'$za.wy tn.a zawofd\y ,to-
~ na pte.r'WlSzy p11rtlJ lltloe' 1\1- •• • 
ttm maJS1e tlen sam ~a.cz, po łtalcJ.L. W'.a.nz~il{1e ~ L~gJą prz,ystpo,r.zył .lm 

Dełi kombinaą.:i, śJli.cz,n-ym stŁrz.abem nowe 'z:wyIC'iięstwo. 
.kiJel"()WlBnym w jp!rucl'Wlel~Y rtSg W zawodaoo tych TtlJt"YIŚc'i p'o.-
wamkd, jVS,tana'wiJa, 'Wynik 2:0. lcJonoę.H Letlaję lWI Is'tosiunlku .2:1, 

Do prI"Ze,r~ ;W6ldZ,efW1 rwylkorzyo-
stuIje cidOlrltU!ll!!l!y wybi~~ Ibramka- Samson-HasmonBa 1:1 
fza $by 'i tp'o iT.a·z pie.r.włs.zy piłkę Z dalszych .zaw.old,ów o. m'iis.kzo-
ami'e.S.ZlC7Ia w stttatoe.. stw'Ot e. Z. O. 'P. N"1U kblsy C, -la-

Plo. mnlialn.i'e stron lPIT.z.ewa,ga ,Wi- .wody między ~emi dr:ulŻy
dzoewa '1'~. W .ss minu.cie z 'za- na.w 'Zakończyły :się zwytCięstŁwem 
!llfi,emama. łpOdJbr.adowrergo 13.1tak Sams.o.na WI stOlSlUn,k.u 2:1. 
:W.i'dze·wa z w}'nŹtlJego spaJlIo.n$ ---

NA ZAWODACH LEKKOATLETYCZNYCH. 
- IPa.t.1'1l, ten iOo Jl€ci iPo śrold!ku lW'y,g'rał milshlZlOts,tW'o EUiroO!PY w 

~1oości. 

poleca się zna · 
ny i od lat wielu 
zalecany przez 
WPP. Lekarzy 

Zamiast T ' R A N U 

JE OROL Magistra 
A. Bukowskiego 

Syrop o przyjemnym smaku, bardzo chętnie przez dzieci przyj
mowany. stosu je się przy anemjl, ogólnem wyczerpaniu, chorob ie an
gielskiej. 

Sprzedaż we wszystkich aptekach i składach aptecznych. 
UWAGA: Ządat tylko z CZERWONYM PODPISEM,,~ BUKOWSKI" 

marką ocbronną-trójkąt zo statywem, 
W ystrzegać się naśladownictw. 1060-6 ---.- HE A 

I 
RATUJCIE ZDROWIE! 
Nsjslynniejsze §wiatowe powagi lekarskie stwierdzUy, że 

79/0 chor6b powstaje Z powodu obstrukcji 
Chory żołądek jest główną przyczyną powstania naj rozmaitszych 

chorób, zanieczyszcza krew I tworzy zł!} przemianę materji. 

~~:';:dś~e~~! Zioła z gór Harcu D-ra Lauera 
jak to stwierdzil\ prof. BerlińskIego Uniwersytetu Dr. v. Leyden, Dr. Mar
tin Dr. Hochtll.Hter i wielu innych wybitnych lekarzy, są idealnym §rod
ki~m dla uzdrowienia żołądka, usuwają obstrukcję (zatwardzenie), są 
niezastąpionym grodkiem przeczyszczającym. ułatwiają funkcję organów 
trawieOla, wzmacniają organizm i pobudzają apety'. 

Zioła 2: gór Harcu D-ra Lauera usu~ają cierpiel1ia wątroby 
nerek, kamieni żółciowych, cierpienia hemoroidalne, reumatyzm, artre
tyzm, bóle głowy, wyrzuty i liszaje. 

Zioła z gór Harcu D-ra Lauera zostały nagrodzone na Wy 
stawach lekarskich najwyższe mi odznaczeniamI i zlotemi medalami: w Ba· 
denie, Berlinie, Wiedniu, Paryżu, Londynie i w. in. miastach. Tysiące 
podziękowań otrzymał Dr. Lauer od osób wyleczonych. 

Cena pół pUdełka zł_ 1.50. pOdwójne pudełko zł. 2.50. 
2717-10 Sprzedai W aptekach i składach aptecznych. 

Uwagal Wystrzegać się bezwartościowych nagladownictw. 
Reprezen. na Polskę: Józef Gro •• ma ... Warazawa. Chmie'na 49 

I 
I 
I 

- NielZwykofe! N.ard)ztwYC1Z.a~' T:emb~~j, !Źle ,cLa'WIni.eJ był on 
t1'1'1zę:d!n,j,k~em :P'OCfZ'bowym. 

1 ... ____ .. _______ lIIIm!lUII!Il.'r_!II!IiiBlIIlIla 

Ogłoszenia 
do gazet mi l jscowycb, jako też do 

wszystkich pism Ukazujących się 

na całym obszarzB P nI s ki 
przyjmuje AkwizYCja Ogłoszeń 

s. FUCHS'a 
• Piotrkowska 50. TeL 21-36 

I - MATEMATYK 
nauczyciel gimnazjall1Y z dy>plomem 
kilkule!mti~ praktyka może przyjąć iesz. 
cze kilkanaście goozi-n tygodn1QWQ. 
Oferty do .,Grosu Polsk." pod .• 00-
świadczen.ie". 4047-2-u 

i GAWLOWSKA HELENA 
zg>Ubltoa dowód osobisty, wydany w gm. 
Dt'll'tów. 4020-3-3 


