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Za wiersz milimetrowy 5-iamowy;
pod tekstem i w tekście 40 groszy;
za tekstem 30 groszy; nektologl i
komunikaty 30 gr; zwyczajne 25 gr
Za wyraz: drobne 15 groszy; po
szukiwania pracy 10 groszy; na)
tańsze ogłoszenie 1.50 z ł , dla bez
robotnych 1 zloty. — Zamiejscowe:
(bez .wyjątku) 50 proc, zagraniczne
O 100 procent drożej,

Redaktor lab Jego zastępca oraz

)m nocnym
o posady. *
zy wiedzą, że ił
• nie będzie,
iwa te banki za
umowy z najiecznymi ,,kasia

dyrektor wydawnictwa' przyjmują

Od <tr>Ą-Any 1 <*Q 9 iy» południa.

Cena p r e n u m e r a t y »
Miesięcznie w Eodzl 3 zŁ 20 zr,
na prowincji 4.50, zagranicą 9.50,
Odnoszenie do domu 40 er.
Artykuły nadesłane bez oznaczenia
honorarium uważane są za bezpłat
ne. Rękopisów zarówno użytych jak
I odrzuconych redakcla nie zwraca

otwarły włamy
o pewnej wysoją im punktual*
procenty.
że tylko w taożna płacić pro
>itał
aruszony.
włamywacze ci
tarali o to, aby
2 zrabował i anie, bez niebez
yka, podejmoenty.
oczywiście nie
a, ale podobno
Iziej skuteczna,
icagowskim ban

Cena 20 groszy..

R o k V, Ns 1 8 6 .

Ł ó d ź , C z w a r t e k 2 5 lipca 1 9 2 9 r.

Między pokojem, a wojną.

Straszna śmierć nauczyciela
W ZAKOPANEM.
Dwa nieszczęśliwe wypadki w górach.
Królewskiej Hucie Józefa Bli niu po stronie czeskiej uległa
sko uległ
' • nieszczęśliwemu wypadkowi tu
rystka polska Okraszewska
strzaskaniu czaszki.
zabijając się na miejscu.
Równocześnie niemal. naHabro

Zakopane, 25. 7. (Od wł. k ) .
ogotowie wojskowej szkoły
yśokogórsk. odbywające ćwi
zenia na Mylnej Przełęczy za
iważyło na północnej ścianie
zrywki Lodzi.
Niebieskiej turni
ystę, który wspinał się ku
Piewcy własnej
Jorze, to znów opuszczał się
r trupy żyuJW*
todół.
I
W pewnym momencie tury
Klelnoty naszych
sta usiadł na tak zwanej ła
weczce skalnej.
- Hrabina Marlca.
Trawnik pokrywający ten
iszport.
iwysek
skalny oberwał się
zodz. 4. 6, 8 I 10.
Sfl nieszczęśliwy turysta stoczył
sny Casanovą,
Pk
z wysokości 30 metrów
eczynne.
fodół, odbił się o ścianę i runął
a wrogów prawa,
V przepaść głębokości
mdz. i. 6. 8 I i a
200 metrów.
jwle nocy.
jSzkoła wysokogórska wysłała
i, ostatni 9.30 i
{natychmiast pomoc w sile 6 żoł
Lodź, 25. 7. W dniu wczoraj
pierzy, którzy w 5 minut mimo szym w. godzinach wieczor
ce na uwIczL
JJielkiego
niebezpieczeństwa nych rozszalała nad Łodzią i jej
dotarli na miejsce wypadku.
najbliższemi okolicami
nem pożarów.
gwałtowna burza
Ratunek okazał się jednak
d*. 8 I pól po pot.
Spóźniony. Nieszczęśliwy tury jakiej dotąd jeszcze nie noto
ukl: — Wystawa
sta, w którym rozpoznano nau- wano.
Około godz. 7 wieczór nie
Czy^drJ^vzJ\o^y^^
iny kurjer.
bo poczęło pokrywać się malcń
todz. l fi. 8 I 10
kiemi obłoczkami, które nieba
Rafi w Alpach,
wem połączywszy się z sobą
todz. 4. fi. 8 I 10.
utworzyły jedną groźną chmu
I — Bund.
rę.
: usta.
O godzinie 8 dookoła zapa
Warszawa, 25. 7. (Od wł. k.)
(ochanka oficera
Podczas burzy jaka wczoraj nowała ciemność od czasu do
inowu przeciągnęła nad War
). tiM. 8.15 10 no
szawą uderzył piorun
Rałł w Alpach,
w swnotny dom jednopiętrowy rzyszyły złowrogie pomruki
o
•.
4-eJ.
na Nowem Brudnie. Piorun
dalekiego grzmotu.
jtypadł domieszkania na 1-szem
Burza nadciągała wolno, lecz
jjpletrze i
poranił lokatora
systematycznie w całej swej po
JEMY:
jlAńtoniego Brodzińskiego. Ude tędze.
rzywszy następnie w tremo i
wi i Krzyszto
Nagle straszliwy huk wstrzą
rozbiwszy je w kawałki piorun snął powietrzem I otworzyły
się upusty niebieskie. Spadł
wyrwał mur w suficie.
a 3.44.
12.
Doczem wpadł do parterowego deszcz obfity, a następnie zer
15.52.
•nleszkania i spłynął po ściame wał się wicher, który nieba
wem zamienił się w huragan
13.
no ziemi.

Sytuacja na Dalekim Wschodzie uległa zaognieniu.
ą Charbin, 25. 7. — Oddziały
Wśród ludności chińskiej w
sowieckie przekroczyły wczo Mąndżurji wkroczenie wojsk so
raj granicę Mąndżurji w okolicy wieckich wywołało
miasta Manczuli, nie natrafiając
ogromną panikę.
na opór ze strony Chińczyków.
Generalny konsul sowiecki

Ponowny huragan w Łodzi i okolicy.

W Żakowitach piorun zabił fabrykanta
Nawałnica wyrządziła olbrzymie szkody.

1

^ samotnym domu.

LISTÓW
RYNKU.

okolice Łasku, gdzie przydroż
ne, stare, spróchniałe drzewa,
przewrócone wichrem poprze
rywały sieć telefoniczną, powo
dując przerwę na limji
Łódź — Łask.
Niezależnie od tego uszkodzo
ne zostały lfoije telefoniczne
Łódź — Zduńska Wola i Łódź
— Sieradz.
Zawiadomiony o powyższem
zarząd telefonów wysłał w
nocy
brygadę monterów
i robotników, którzy bez przer
wy pracują nad naprawieniem
^usajbodze^.. K - - r ~ *
.
••••
•
Roboty te przypuszczalnie
ukończone zostaną w godzi
nach popołudniowych, tak że w
tym czasie uruchomione zosta
ną również rozmowy telefo
niczne z Łaskiem, Zduńską Wo
lą i Sieradzem.
Jak się dowiadujemy w ostat
niej chwili uszkodzona poważ
nie została trasa telefoniczna
Warszawa — Poznań — Berlin

w Charbinie nie został jeszcze
przez Chińczyków zwolniony.
Władze chińskie aresztowała
dalszych 200 urzędników kolei
wschodnio-chińskiej.
W kierunku granicy sowieckiej wysłane zostały z Charbina
nowe silne oddziały wojskowe
chińskie w liczbie
25 pułków
różnych gatnuków broni.
Pekin, 25. 7. — Banda komu
nistów napadła na wysunięte po
sterunki armji nankińskiej pod
stacją graniczną Manczuli.
Po kilkugodzinnej walce ban
da bolszewicka
została rozbita
i odrzucona poza granicę. Po obu stronach było kilkunastu za
bitych i rannych.
Londyn, 25. 7. — Z Charbina
donoszą, że wśród rosyjskich
sfer kupieckich tego miasta sze.
rzy się panika. Kupcy pozamy
kali swe sklepy, a zapasy towa*.
rów oddali
do składów japcńskich,
aby w ten sposób korzystać %
ochrony flagi japońskiej.

Na ulicy Franciszkańskiej zo
stała ogłuszona piorunem 19-let
nia Genowefa Rudnicka, na uli
cy Napiórkowskiego zaś zelek
tryzowany został słuchający ra
dja 25-letni Zygmunt Goldberg
USZKODZENIA NA LIN JACH
Stokroć gorzej jednak burza
MIĘDZYMIASTOWYCH.
dała się we znaki mieszkańcom
okolic: chłopom i letnikom.
Na ulicach pustki. Kto żyw
Na szlaku Łódź - Koluszki
uciekał do domów.
Londyn, 25. 7. Minister Hen
burza rozpoczęła się o godz. 9
Tylko woda. która zalała
derson
zapytany w Izbie Gmin
wieczór i trwała około 30 minut.
ulice leżące niżej wyprawiała
czy zamierza uczynić kroki w
Przeszedł straszliwy hura konflikcie
niesamowite harce, wdzierając
rosyjsko - chińskim
gan, który niczego
się do piwnic i suteryn.
przeciwko krajowi, któryby,
nie oszczędził.
pierwszy rozpoczął kroki wo
Również wiele szkód burza
Po wsiach wywrócone zosta jenne, odpowiedział, iż pakt Kej
wyrządziła na odcinkach kana
ły płoty *- w większości ^t/ijiót' i
lizacyjnych. Do niewykończo
do.nów mieszkalnych huragan
nie zawiera żadnych klauzula
nych jeszcze kanałów dostała
pozrywał dachy.
się woda, której wypompowa
karnych. Pakt Kelloga stwier
Woda zalała mieszkania, sie dza tylko, że naród, który ucie
niem zajęto się dziś.
jąc popłoch i strach wśród letni ka się do wojny, nie będzie ko
Jak nas Informują na linjach
ków.
rzystał z dobrodziejstw, wy*
telefonów podmiejskich burza
Jednocześnie spadł grad
pływających z traktatu.
wyrządziła
również
dużo
wielkości wielkiej wiśni,
szkód wywracając słupy tele
Henderson wyraził nadzie
który położył pokotem całe ła
graficzne oraz
ję,
że
niebezpieczeństwo wojny
ny zbóż.
spalając tak zwane bezpieczniki
zostało zażegnane.
Najbardziej jednak ucierpia
Największe szlkody poniosły
ły wsie w okolicach Żakowic i
KRWAWE REPRESJE
Gałkówka.
SOWIECKIE.
Tutaj niema gospodarstwa, któRyga. 25. 7. (Tel. wł. „Echa")
reby nie poniosło strat.
Władze sowieckie aresztowały
W kilku miejscach wybuchły za akty teroru, dokonane rze
pożary.
komo przez tajne organizacje
Huk piorunów i przeraźliwy białogwardyjskie współdziała
ryk bydła spędzał sen z oczu jące z Chinami
mieszkańców.
16 byłych wojskowych
Olbrzymie szkody wyrządził armji carskiej i skazały ich n*.
huragan w drzewostanie.
śmierć przez rozstrzelanie.
Tysiące drzew po lasach wy
Wyrok
rwanych z korzeniami legło po
został wykonany.
kotem na ziemi.
—x—
W czasie burzy nie obeszło
się bez wypadków.
We wsi Różyca pod Źakowicami piorun uderzył w willę
„Konrada". W czasie tym jeden
z letników, którego nazwiska
nie udało nam się w tej chwili
stwierdzić, fabrykant sweatrów
z Łodzi, podczas
wyłączania anteny
Agitacja k o m u n i s t y c z 
z radjoaparatu, rażony został
na podczas p r z e p r o 
piorunem i padłwadzki.
trupem na miejscu.
We wsi Zielona Góra hura
Warszawa, 25. 7. (Od wł. k.)
gan zerwał dach, wskutek tego
Mieszcząca
sie dotychczas przy
zalana została nagle potokiem
ulicy
Marszałkowskiej
113 so
wody 5-letnia Żermena Rosen.
wiecka
misja
handlowa
zostalr
paryżanka, która pogrążona by
przeniesiona
ła we śnie.
do nowego lokalu
Dziecko nawpół żywe udało
na ulicy Matejki.
Przepro
się uratować.
We wsi Bendzelin został po wadzka nie obyła się bez próby,
rażony piorunem Władysław Bo propagandy komunistycznej.
Podczas przewożenia rzeczy
berek, właściciel furmanki, któ
na jednej z platform w chwili
ry jechał szosą.
Burza ucichła około godziny gdy znalazła się w Alejach Ujazdowskich. woźnica powożą*
1 w nocy.
cv końmi rozpostarł
czerwona płachtę,
która następnie przymocował
do biczyska. Wywołało to zbie
gowisko. Z obu stron Alei po
Banki dewizowe w dniu dzi częli stawać przechodnie źdzw
siejszym kupowały około go wieni
dziny 12-ej efekty po kursie
osobliwym zaprzęgiem.
8.85.
Policja nie mogła interwenio
Prywatnie dolar w żądaniu wać, gdyż sowiecka misja han*
8.89.
dlowa cieszy się
eksterytorjalnością.
W płaceniu 8.87.
Użyli jedynie przechodnie, któ
Tendencja spokojna.
bnegdajsza i wczorajsza burza wyrządziła yr Łodzi i okoltcaah wielkie szkody. Na górnych zdjęciach rozpłatany przez
rzy platformę odprowadzili n«
Podaż dostateczna.
piorun komin fabryczny przy ul. Zgierskiej, zburzony dach domu w Radogoszczu, oraz zniszczony przez grad ogródek.
miejsce przeprowadzki prz|
^ * dolBT^jdjfeCJacb. "niesiony z domu dach, oraz zabita przez piorun właścicielka posesji przy ul, Radogoszcz Nr, 3,1
^HomP&njamencie gwizdów, j t r

Harce pioruna

NICA

Brzęk szyb przypomniał o
niedomkniętych oknach, które
wskutek parnego powietrza by
ły w większości domów otwar
te.

Ogłoszenia 2-kołorowe I na nmówiooem miejsca 50 proc, 3-koloro
we 100 proc droższe. Za termu
druku administracja nie odpowiada

Straszliwe s k u t k i burzy n a d Ł o d z i ą .

PRZY

iłyczna
oraz
igiczna
h, wenerycznych
we) 3 złote.

4. tel. 22-89
'aj. pabianickich),
do 7 wieczór, w
2 po pot. Wszyst
ntystyka. Kąpiele
arcowa, elektryseplenią, analizy
plwocin, wydzie
racie, opatrunki,
miasto.

złote.

Misja Wtoi

czy misia pro
pagandy?

Dolar w Łodzi.

, Ja zawołam
sra bez tego
StypułkowskL
:L
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SA GŁÓWNĄ PRZYCZYNĄ

przeniewlerzył 80 tys. złotych.
Samobójstwo rzekomego bogacza.

silniki i

BfT-J

WO|

Pomiędzy dwo
jonizacjami Mu
eryce Marcus
lub i Universal N
oment panuje od \
gwałtowny
Ty wielokrotnie
ął do starć, zmuś
e nowojorską d
Przyczyny sp
icach pochodzę
e czarnej rasy. M
'scy nie chcą się
Ynom zachodnio
,'zewyższającym
Jtór ten znajduje ;
Wwnież i w polityc
&ch murzyńskich.

Jedynie częste inspekcje zmiejszą niebezpieczeństwo.

Poznań, 25. 7. (Od w i . k.) — Klient ten zażądał wczoraj | że pieniądze sa w banku i że za
najczęściej pasażerowie autobu
katastrofy samochodowe.
W kancelarii adwokackiej i no
Łódź, 25. 7. Kroniki wypad
zwrotu depozytu.
i chwile je dostarczy Wyszedł
tarialnej pp. Jeskiego i Osmól- Wówczas Stranz oświadczył, ' i więcej nie powrócił.
ków stale notują coraz to nowe
Ofiarą wypadków padają sów.
W związku z tem zwróci
skiego w Poznaniu pracował od
liśmy się do jednego z fachow
wielu lat
ców z prośbą o wytłumaczenie
jako sekretarz.
nam tych faktów i wskazani*
Sylwester Stranz.
człowiek
przyczyny.
młody, ale bardzo obrotny, któ
— Przyczyną tych częstyct
ry poza czynnościami sekreta
katastrof, — mówi nasz roz*
rza prowadził na własną rękę
mówca — nie zawsze jest nie-"
szereg interesów.
uwaga czy nieostrożność szofw
Bvł on właścicielem fabryki
ra, lecz przedewszystkiem waę;
wyrobów cynowych, posiadał
liwa budowa często remontów*
4 samochody
nych urządzeń hamulcowych,
! uważany był powszechnie za
które przy znacznem powiek"?
człowieka bardzo zamożnego.
szeniu temperatury skutkietf E Walki rozpoczęł
Wczoraj po południu Stranz
tarcia tracą zdolność szybkie* •kalem Klubu Carv
popełnił samobójstwo. Jadąc
go
i sprawnego działania.
afrykańscy) g d y '
swym samochodem pomiędzy
Drugą ważną przyczyną jest
ów zebrania zo
Puszczykowem a Mościną w y 
używanie
h przez Murzynć
strzałem z rewolweru
zniszczonych silników,
"o-indyjskich. Pol
odebrał sobie życie.
Po. przerwie odczytano sze w Nysie na Śląsku niem., zegnał
Katowice, 25. 7. — W drugim kurator Małkowski sprzeciwia
że Białucha zgłosił się do niego które na naszych drogach, i ł j "tpastników nie zd
Okazało się, że przyczyną roz dniu rozprawy przeciw Ottono się powołaniu prof. Bischoffa z reg aktów w sprawie
i złożył na jego ręCC prośbę- o krótkim czasie nie nadają s!$ jjjwiesiła w dzielnii
paczliwego kroku było sprze wi Ulitzowi. odbywającej się braku rygorów nad znawcami
planu uprowadzenia
"iej w Nowym Joi
niewierzenie 80 tysięcy złotych wśród niesłychanej kanikuły, zagranicznymi, pozatem nauko Wuzikównej przez wywiad nie pozostawienie go w Nysi. W do pracy.
Jednym z ważniejszych, i F rodzaj stanu ob
złożonych przez jednego z kli zeznawał jako pierwszy świa wa grafológja
miecki do Bytomia. Jak wiado podaniu była karta członkostwa
entów jako depozyt w kance dek, komisarz Brodniewicz.
mo. Wuzikówna jest ważnym Volksbundu, natomiast nie było niewątpliwie bardzo skutecz "fc to jednak nie po
stci u nas tak wysoko,
larii adwokata.
świadkiem w procesie Ulitza. dokumentu, którego fotografja nych środków zwalczania ka* jyni afrykańscy, i
że
zbyteczne
jest
sprowadzanie
Opowiadał on szczegółowo,
Kierownicy wywiadu niemiec stanowi podstawę aktu oskar tastrof samochodowych są cze* *oęcią zemsty, uł
w jaki sposób wywiad niemiec eksperta zagranicznego.
ste badania motorów
pan wojenny i post
ki usiłował uprowadzić do By Po przerwie trybunał posta kiego w Bytomiu Świder i Rat żenia.
przez specjalna komisję.
ffoiać napadu na g
kę
dawali
instrukcje,
aby
Wuzinowił
dopuścić
jako
rzeczo
Wkońcu
zeznawały
jeszcze
tomia
Knebelówne
a
Pielawskic
Zdarzenia i wypadki
Tego rodzaju przeglądy or. *re Universal — K
kównę i Knebelówne za wszel Emma Wiederowa i Gertruda
znawców,
grafologów
Kwieciń
go
zaangażować
dla
wywiadu
ubiegłej doby.
ganizują zwykle władze adm!*;
Kilka dni temu 1
niemieckiego w Wiedniu lub skiego z Warszawy na żądanie ka cenę sprowadzić do Byto Baecker. których zeznania nie nistracyjne. lecz niestety. odbJ
(—) W osadzie fabrycznej Gdańsku, aby ich
JJw afrykańskich, u
obrońcy i prof. Króla z Krako mia.
wniosły
nic
nowego
do
sprawy
wają się one tak rzadko,
Witenau pod Berlinem wydarzy
F karabiny i dłus
wa na żądanie prokuratora. Co O godz. 1 w południe przer
Rozprawa zakończyła się o że absolutnie nie dają gwaran Jaalo się pod lokal
ła się w godzinach popołudnio unieszkodliwić jako świadkóv/ do prof. Bischoffa sąd powoła wano rozprawę do godz. 4
w
tym
procesie.
Zaświadcze
godz. 8 wieczór.
cji bezpieczeństwa na dalszJ;.«ó\v. w ślad za nim
wych straszliwa katastrofa eks
plc»/;i w fabryce tlenu, która po nia dla dezerterów z polskiego go
metę. a przeglądy na mniejsza W o Kinu kobiet i d
PO PRZERWIE.
tylko w razio konieczności.
ciągnęła za sobą zniszczenie ca Śląska dawał Volksbund w Ka
skalę dokonywane przez poli p i y c l i w kije. W lo
B.
poseł
ślgski
O godz. 4 po południu rozpo
łego kompleksu budynków wraz towicach. Król. Hucie, Rybniku
cję nie zawsze mogą wykryt, P'aio sie około 1000
i
Pszczynie. Opowiadali to ORZECZENIA GRAFOLO
Ulitz
czął się dalszy ciąg rozprawy
z mtt-zynami.
defekty motoru.
pUniyersal Klubu.
świadkowie zainteresowani, któ
GÓW.
przeciwko Ulitzowi, wśród
Dlatego też władze winnł •. Przyszło do formi
Ilość ofiar dotychczas nieznacz rzv nadto zeznali, że zaświad
zwrócić możliwie jak najbacz* wiia i
Wśród ogólnego zaintereso straszliwego gorąca i zaduchu.
na. Połączenia telefoniczne z
niejszą uwagę na „stan zdro
miejscem katastrofy przerwane. czenia Yolksbundu na Śląsku wania pierwszy prof. Król. gra Publiczność wprost
niemieckim były uważane za folog sądowy z Krakowa, skła
mdlała,
wotny" samochodów kursując wielogodzinnej str
(—) W ubiegłym tygodniu paszporty do Niemiec.
tak było duszno w sali sądowej.
cych po drogach publicznyclK Wyż zaatakowani
dał
rz- J polski zaproponował Niem
Świadek dwa razy przepro
To* też przewodniczący co pół
Niepoślednią rolę odgrywa Imielnie. Wkońcu ns
com wznowienie rokowań han
swa opinję.
ją również kwalifikacje moral J^te, która usiłował;
dlowych dn. 25 b. m. w Warsza wadzał rewizję w Volksbundzie Zbadał on szereg podpisów osk^ ^ p d z j n y zarządzał, kilkuminuto
ne I zawodowe szoferów, na coPalczących. W mi
wie. Rząd niemiecki nadesłał mianowicie w roku 1923 i 1924 Ulitza z czasów dawniejszych i wą przerwę, celem wypoczyn
wczoraj odpowiedź, w której Zabrał tam w swoim czasie do obecnych i porównywał je Na ku { ochłodzenia się.
należałoby także zwrócić w l ę l jednak napastnicy z
"ować budynek i
stwierdza, że dopiero za miesiąc kument, nadesłany przez bojów podstawie materiałów porów Zeznawało kilku świadków,
sza uwagę.
5
będzie mógł ustanowić termin ke nacjonalistyczną w Bawarji nawczych stwierdza, że podpis przeważnie urzędnicy i urzęd
W ten bowiem tylko sposób zeciwników na u
" a toczyła się da
yznowienia rokowań.
„Oberland" do Ulitza. aby nana fotografii, przedstawiającej niczki „Volksbundu". Zezna
unikniemy
tragicznych
wypad
"i\
11 ,1'.-. n./II.vv.ii w y i m u - B M
- •»-.wali jak na komendę wyuczeni,
(—) Ministerstwo spraw we terenie polskiego Śląska zakła dokument z podpisem Ulitza,
ków, które DOTĄD pochłania* bu?f !
^
to samo.,w myśl instrukcji. Co
wnętrznych ogłosiło wczoraj ko dał tego rodzaju
jest autentyczny.
ofiary w LUDZIACH.
(X) K ! ^ ' , "
"
T
Jąhie organizacje.
, Podpisy. Ultiaa. różnią fie bar- wychodziło poza instrukcję, to
munikat^w, kjóajife .^podaje do
°ni, walczvfv zen;
v fdfimości, żę komisja specjal- Ulitz to Pismo „OberUndu" r o dzo miedzy-'sobą. Są •djgftie^ 7 tein lWło gorzeK
PjetfSBjza zeznawała sterjrjijrj/«& wysłana na Wiftek TOemona Vesłai 4b wszystkićjri pfadó\vbV. wielkie, łamane, gładklOs-o>z
Przywołano
lu lekarzy dla chorych psychi jednakże zakazał organizowa kropki n a o r ilij.'.« Podpis pod pistka *vqlksbundu p. Neuma_
pożarną.
W s
w
P
i
o
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K
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'
cznie w Kulparkowie pod Lwo nia takich palcówek na polskim sfótografowąnyrp. dokumentem nówna.
pacych skierowano
Z Piotrkowa donoszą:
wem zbadała w ciągu trzech Śląsku. Świadek stwierdza, że jest normalny, staranny i spo Zaprzeczyła ona wszystkiemu.
Bawił w Piotrkowie dyrek ', 10 sikawek motoi
dni szczegółowo stosunki, panu zakaz ten może był tylko na kojny. Pósiadą>. óh wszystkie
tor Dep. Samorządowego w Min.j *tóre wkrótce zdoła
jące w tamtejszym zakładzie i oko dla polskich władz, w griin cechy innych podpisów Ulitza, co było pisane na inkryminowa
nym sfotografowanym doku
Spraw Wewn. p. Strzelecki I odj*apał bojowy.
stwierdziła istnienie całego sze cie rzeczy szło o to, aby zawia mianowicie
mencie z podpisem Ulitza. a
Bitwa spowodow
był
dłuższą konferencję z wice
regu wad 1 usterek w prowadzę domić placówki o wszystkiem i
budowę liter,
.osób.
150 ludzi od
wTec:
na
maszynie
nie
dawała
prezydentem
Hudecem.
niu zakładu.
że prywatnie takie placówki mo ustawienie, ułożenie itd. P n f ; Ahi kropek, ani pauz. ani kre
*' rany. Policja a
Pogłoski
o
wprowadzeniu]
Braki te jednak są daleko gą zakładać.
Król między akjami znalazł sze sek Nie używała nigdy liter którego proces budzi ogólne
• ly zarząd Carvey
mniejsze, niż to przedstawili w
zainteresowanie. (HI komisarza rządowego do magi'
Dalszy świadek kpt Ignasfń- reg podobnych podpisów, ink poTakich, miesiące pisała zaw
W dziennikach m
stratu
są
nieuzasadnione.
memorjale lekarze i nie obciąża ski z P. K. U. w Katowicach ze na inkryminowanej fotografii
JL^wa stała się pow
sze
słowami,
a
nie
cyframi.
Do
ją w taki sposób naczelnego le znał, że Bielucha został wzięty Pismo Ulitza odznacza .się bied
^onej dyskusji. W ;
karza dr. Bednarza.
winni w r. 1924 do wojska w Król. Hu ką zmiennością, obca ręka in biura jej nie-miał nikt dostjpu,
w
szczególności
p.
Wuzikówna,
Wszelkich przekroczeń będą po cie,
kryminowanego podpisu nie i a- a pieczęci "„Yolksbundu" n, ko
ciągnięci do surowej odpowie
Dr. med.
otrzymał grupę A,
pisała. mu nie dawała. Neumaiiówna
dzialności i mimo wyników rewi jednakże w r. 1925 zdezertero
lecz Uiltz sam.
została skonfrontowana
zji dr. Bednarz w dalszym cią- wał do Nysy na Śląsku niemiec
WIAS
Następnie rozpoczęła się mię z Wuzikówna. Ta ostatnia po
\n został zawieszony w swych kim, gdzie ostatecznie po licz dzy
adwokatem
Śmiarowskim
^ • p r o w a d i i ł «Ie; ni u l . .
Ka
szczęście
obu
wydobyto
żywych.
dała
szereg
tak
dokładnych
>bowiązkach.
nych zabiegach osiadł na stałe. a orof. Królem, małostkowa, dłu
Tel.
59-40
(—) Głośny zatarg w fabry Czy uciekł z legitymacja Volks ga polemika na temat każdej l i  szczegółów, iż Neumanównę
Łódź, 25. 7. W dniu wczoraj zińskiej 109. Krzyki rówieśni Ch
wprost przygniotła swemi ze
ce mebli giętych „Wojciechów" bundu czy bez, tego świadek tery podpisu.
szym w godzinach popołudn'o- ków braci Dominiaków, zaalat
oroby skórne, w
znaniami.
powstały na tle niewypłacania stwierdzić nie może. Przecięt
wych w polu przy ulicy Marjań •iiowały przechodniów, którzy ».
Wkońcu zeznawał grafolog
i moczopłcio
Drugi
zeznawał
p.
Walden.
1.
zarobków został dzięki pośred nie z polskiego Śląska do Nie
skiej wydarzył się wypadek, poczęli niezwłocznie
zo strony obrony
^aświetlanie lampą
zw.
zawiadowca
„Yolksbundu"
nictwu inspektora pracy wczo miec jest
usuwać zwały piasku.
& * y i m u j e o d 8-10 rano I
Henryk Kwieciński, st. kontro Zeznawał w ten sam sposób, co który mógł mieć tragiczne na
raj zlikwidowany. Wczoraj ro
150 dezerterów rocznie.
ler kolejowy z Warszawy On p. Nijumanówna. Nikt sie dostępstwa. W dołach, z których Po upływie kilku minut obtf n i t d i i e U I święta od <
botnicy przystąpili do pracy.
wybierano piasek, bawiły się chłopców wydobyto. Zawezw^
Adw. Śmiarowski postawił również zbadał szereg podpi
Ola pań oddzielna pc
(—) U psa, zabitego w skle wniosek, aby dopuszczono jako sów Ulitza nowych i starych. „Voiksbundu" i l c zgłaszał, ni dzieci.
ny
lekarz
miejskiego
pogotowi*
pie Joska Neuhausa przy ul. No rzeczoznawcę pisma prof. Bi- Na podstawie tego materiału komu nic nie wydawano, żad
ratunkowego
PO UDZIELENIA
W pewnym momencie
womiejskiej 28, stwierdzono schoffa z Lozanny, dyrektora porównawczego stwierdza że fo nych poświadczeń nie dawał, a
pierwszej pomocy przewiózł
osunęła
się
góra
piasku
wściekliznę. Pies ten pokąsał naukowego instytutu policyjne tografja. zawierająca znane za najlepsze — nawet sam Ulitz przygniatając dwóch chłopców Antoniego Dominiaka DO szpi
nie mógł od niego wydostać ple
kilka osób na ulicach: Żytniej, go.
Wezwany telec-^cznie świadczenie, podpisana przez częci „Yolksbundu". Wywoła ^-letniego Antoniego i 4-letnie- tala Anny Marji, zaś młodszeg*
Drewnowskiej, Starym Rynku prof Bischoff-może przyjechać Ulitza jest zmniejszeniem ory
go Sfanisława Dominiaków, za Stanisława DO domu rodzicówło to
(Bałuty) i Nowomiejskiej. Wy dziś wieczór
mieszkałych przy ulicy Brze
samolotem ze ginału, tak, że sam podpis Uli
wesołość na sali.
dział Zdrowotności Publicznej Szwajcarji.
tza
W szczególności p. Walder za
wezwał pokąsanych do zgłasza
Na żądanie sądu usiadł Ulitz
wynosi zaledwie 6 mm.
przeczył podobnie, jak p. Neu.
nia się w dozorach sanitarnych przy stole prokuratora, poczem
w celu zastosowania szczepień podpisał trzema piórami szereg Sama fotografia jest bardzo źle manówna, że zaświadczenia dla
wykonana i na jej podstawie u l Białuchy ani nie dyktowano,
przeciw wściekliźnie.
papferów dla grafologów. Pro- może on wydać ekspertyzy, ani nie pisano, nic mu o takim
Przygoda zapaleńca filmowego.
Sens
czy podpis jest prawdziwy, czy dokumencie nie wiadomo, nic o
Łódź, 25. 7. — Zbigniew Ryn
skradł mu marynarkę
fałszywy.
ko,
mieszkaniec
Kalisza,
będąc
i ulotnił się cichaczem.
15)
nim nie słyszał.
Prof. Król pytany w sprawie
Wraz z marynarką kaliszani",
Po pannie Neuman f Waidma wczoraj wieczorem w kinie
, Czary" przy ulicy Cegielnianej postradał portfel ze 130 złotem
tej opinji. odpowiedział: każdy nie zeznawał Jan Matuszka.
zdjął marynarkę, którą zawiesił oraz zegarek złoty wartości kil Jak ćma...
znawca daje od siebie to, na co
radca rządowy z Opola,
Kronika Pogotowia
Ratunkowego.
Pewnej niedzieli
go stać. to jest rzecz sumienia. który w tamtejszej rejencji za na poręczy krzesła poza sobą. kudziesięciu złotych.
Łódź, 25 lipca: Na ulicy Pod cy Kasy Chorych.
Podpis na małej fotografii w y  łatwiał sprawę dezertera Bia Przejęty toczącą się na ekranie
Okradziony Rynko zameldo* * mieszkaniu jakiś c
ręcznej napadnięty p r z e z niestarcza do wydania ekspertyzy. łuchy. Jak wiadomo, Białucha akcją kaliszanin nie spostrzegł, wał dyrekcji kina, ta zaś zkol® ~ - Czy tu mieszka
• • •
"aduch? — zapytał,
rnanych sprawców odniósł rany
komisarjat P. P.
Te opinie sprzeczne
O godzinie 6 po południu z ostarał się w tej rejencji o nozo- że siedzący za nim osobnik
zaintrygowany ni
tłuczone głowy 50-letni
-XXkna I piętra domu przy ul. Głów ze sobą wywołały sensację i po stawienie go w Niemczech i na
Majlech Lisman,
wizytą Stasiek
ruszenie
na
sali.
nej 57 wypadł 4-letni
danie mu obywatelstwa r y kupiec, zamieszkały przy ulicy
°
Przybysza.
Jankiel Margulis,
mieckiego. Świadek przedło
Podrzecznej 21. Rannego kupca
Tak, kto cię pr
w lokalu V komisariatu P. P. żył sądowi wszystkie
syn
handlarza.
przewieziono do domu. Spraw
Pan Powieki 1
Sprawca
bójki
został
aresz
akta
Białuchy.
Chłopiec odniósł ogólne ob
ców tajemniczego napadu poszu
towany.
ptychmiast przyjśi
nadmieniając, że w aktach t / c h
rażenia ciała.
• • •
Maszynę mają, brak i m tylko kapitału.
e k a w domu.
kuje policja.
nie
było
zaświadczenia
inkry
Lekarz pogotowia przewiózł
O
godzinie
1
w
nocy
w
mie
minowanego,
podpisanego
skąd
skradli
maszynę
do
wyroŁódź.
25
lipca.
Ubiegłej
nocy
• • •
.Chłopiec
odszedł,
go do szpitala dziecięcego Anny
szkaniu kupca Izraela Ajzen- prze.', osk. Ulitza. Jak wiado niewykryci dotąd sprawcy do bu swetrów wartości
Podczas remontu domu w Ra Marji.
mocno to
I iJ ^
. - «i w
- ; Wi IłI o
O
berga przy ul. Piotrkowskiej 10 mo, fotografia tego zaświadcze konali zuchwałej kradzieży
kilku tysięcy złotych.
dogoszczu p r z y ulicy Łąkowej
JB* ad nigdy majstei
• • •
wybuchł pożar.
nia jest podstawą aktu oskar w fabryce wyrobów dzianych Po dokonaniu kradzieży "zł^l^ał
m * g o tej godzinie
29 spadła cegła na robotnika
O
godzinie
11
wieczór
w
po
W czasie gaszenia odnieśli opa żenia. Była tam tylko karta Nusyma Jazbluma przy ulicy czyńcy zbiegli niespostrze/ei^akryj
czemprędz
38-letn. Stanisława Łuszczaka,
zamieszkała p r z y ulicy Łąkowej dwórzu przy ul. Wschodniej 4 rżenia 30-letni Izrael Ajzenberg członkowska Volksbundu, naie- Ogrodowej 9.
przez nikogo. Zawiadomiony 5,?
r
le ką i zbiegłszy b
uderzony nożem odniósł głębo i 34-letni Józef Ajzenberg.
żąca do Białuchy.
19.
Po schodach z
Wyważywszy drzwi kantoru powyższem Urząd Śledczy
Obydwón "dzielił pomocy
Łuszczak odniósł ranę gło ką ranę pleców
Dalszy świadek, Karol Mcn- porozbijali biurka w poszukiwa wadzi poszukiwania, lecz jak d ^ z e d drzwiami mie;
wy. Karetką pogotowia r a t u n k o 24-letni Gerszon Wędrowski, lekarz miej?|t - -ę pogotowia ra- zel
niu pieniędzy. Gdy nie znaleźli tąd hfw!.-uteczn:e.
1^'ckich. Zapukał...
zam. przy ul. Wschodniej 9. — tnukowego.
wego D r z e w i e z i o n o go do leczni
. inspektor policji niemieckiej wtargnęli zkolef _ do _fabryki
—X—' t
J«o mu młotem. >
Pomocy lekarskiej udzielono mu
^M^oosobieniem przeć
"okrywą ciemnych .

Drugi dzień procesu Ulitza.
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Klękało z Górnego teka do Niemiec.
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BITWY CZARNYCH LUDZI.
Wojna murzyńska w Nowym Jorku.

3

Najzdrowszy napój na świecie.
Światowa kampania winiarzy przeciwko

Pomiędzy dwoma znanemi bistości murzyńskie nawoływa nia sporu pomiędzy murzyJfeatiizacjami
Murzynów w łv do jedności czarnej rasy w nami.
2ństwo.
Jak słychać, członkowie klu
'Am
"Beryce Marcus Carvey — Stanach Zjednoczonych, gdzie
bu
Universal planują zemstę.,
żerowie autobtf
stanowisko
murzynów
jest
do
i Universal Negro ImproW;n bTze szczególnie energie*
„Wino jest zdrowe oto hasło
W urnę tego hasła zwu
tychczas bardzo ciężkie. Wiel Ta wojna murzyńska stanowił
*6ment panuje od wielu lat
nie
zamierzają walczyć z amery
kie dzienniki
amerykańska wielkie niebezpieczeństwo dlajbojowe międzynarodowego zwią,zwalcza na całym świecie
z tem zwróci*
gwałtowny spór,
kańską
ustawą o prohibicji, ale
I
handlarzy winem.
i
prohibicję.
nego z fachów* ,. -Ty wielokrotnie doprowa wzywały rząd do zlikwidowa- całego miasta.
równie w Angiji chcą rozwinąć
wytłumaczenie
do starć, zmuszających po
ż\wą propagandę, aby przeciw*
iw i wskazania |*-ię nowojorską do interwendziałać wprowadzeniu tam proli/
, Przyczyny siporu leżą w
cji.
[ tych czestydi iffżnicach pochodzenia w obrę*
Dr. Leon Douarche, prezes
3wi nasz roz**. ir' czarnej rasy. Murzyni afry
związku w następujący sposót
:awsze jest nie*? kańscy nie chcą się poddać Mu
określa cele kampanji winiarzy.
•strożność szof*> Pynom zachodnio - indyjskim,
Prohibicja jest nonsensową u<
/szystkiem wa£ łzewyższającym ich liczbą,
stawą,
prowadzącą tylko do uży
csto remontowJt
"ór ten znajduje swój wyraz
wania niezdrowych alkoholicz*.
hamulcowych,
ież i w politycznych fraknych napojów. Amerykańska u*
cznem powiek-*
h murzyńskich.
stawa oraz prawa prohibicyjne
itury skutketf
Walki rozpoczęły się przed
w innych krajach powinny być'
olność szybkie*-' Kalem Klubu Carvey (Murzy
zmienione w ten sposób, aby do
działania.
ni afrykańscy) gdy kilku uczest
zwolona była sprzedaż wina, za
przyczyną jesi rjców zebrania zostało żabi
wierającego
c h przez Murzynów wschod10 proc. alkoholu.
:h silników.
™o-indyjskich. Policja, która
Handlarze win powołują się
samolotu
Forda.
Widzimy
tutaj
także
samolo
Europejczyków,
gdy
patrzymy
(Od wł. korespondenta).
ych drogach. "#» J*Pastników nie zdołała ująć.
na ów drugi samolot, który szy ty miniaturowe, które zabrać którym pragnie zdobyć świat, następnie na orzeczenia nauko
nie nadają sifc jWesiła w dzielnicy murzyńLondyn w lipcu.
do łodzi podwodnej, jak już zdobył go typem swego we .wybitnych uczonych, którzy
bował
nad krajem, objętym po można
*>ej w Nowym Jorku
stwierdzili, iż wino posiada wia-i
samochodu.
W tych dniach otwarta zo wstaniem, niosąc pomoc gar drobne aparaty lotnicze,
ważniejszych, t
rodzaj stanu oblężenia,
ściwości
pożądane dla zdrowia.
robiące
wrażenie
zabawek.
Ministerstwo
lotnictwa
zwol
stała
w
Londynie
wystawa
lot
stce
cywilizowanych
ludzi
>ardzo skutectrl
to jednak nie pomogło. MuPowołują się na opinję słynne
Zostajemy
wtajemniczeni
w
niło
z
listy
tak
zw.
„tajemnych"
nicza.
słusznie
nazywa
„aerowśród
niebezpieczeństwa
zbun
zwalczania ka
afrykańscy, przepełnieni
okropne maszynerie samolo typów samolotów aż 36 oka go dr. Ludwika Pasteura, że wi-.
dowych są czę>]
ią zemsty, ułożyli cały matyczną", bowiem laikowi od towanych krajowców.
tów, służących do rzucania zów. Dotąd nie widziano ich no jest najzdrowszym napojem.
słania
się
tutaj
Potężne
wrażenie
w
swym
torów
wojenny i postanowili do
Ta opinja Pasteura ma być
cały romantyzm
spokoju wywołuje olbrzymi sa bomb. wolno nam dotykać ich jeszcze nigdzie, ani w Anglji,
ilną komisie.
lać napadu na główną kwawydrukowana
i rozrzucona w t>zl
przyrządów,
wejść
do
ich
kabi
ani
poza
jej
granicami.
cudownej
nowoczesnej
techni
molot, który rekordowym lo
u przeglądy Of>
?C Universal — Klubu.
kach
tysięcy
egzemplarzy
ulotek
Na specjalne wyróżnienie za
e władze adm!-;
Kilka dni temu 1500 murzy- ki, która w zakresie lotnictwa tem z szybkością 139 mil na go ny, żądać wyjaśnień wszy
ozdobionych
portretem
Pasteura
stkich
potrzebnych
rękoczy
sługuje zestawienie
z niestety, odbj
afrykańskich, uzbrojonych dosięgła najwyższego swego dzinę uzyskał puhar Schneidra.
Oprócz tego związek antypra
700 modeli,
Awiatyka
reprezentowana nów, jak i wszystkich sztuczek
ak rzadko,
karabiny i długie szable, rozwoju
hibicyjny
wydaje książkę profeso
Zwiedzenie Olympia Hall'u, jest na wystawie we wszy n p. tak zw. looping'u, tłuma według których przedstawiono
ie dają gwaran* J5 o się pod lokal przeciwnira
Maurycego
Loepera, profeso
czeń
sztuki
lądowania
itp.
wcho
poglądowo
rozwój
lotnictwa
w
stwa na dalszl 'W. W ślad za nimi przyciąg- gdzie mieści się wystawa rów stkich typach samolotów, od
ra
paryskiej
Sorbony.
trzydziestu latach,
idy na mniejszł] >o 1000 kobiet i dzieci uzbro na sie pobytowi w bajecznej najtańszych, które nabyć już dząc w ten sposób w styczność ostatnich
Profesor Loeper stwierdza, ż*
„Aero - Exhibitiou" można za 370 funtów i któremi ze sztuką i nauką. wzgl. umie poczynając od niezwykle skom
ane przez pon*"
i l i w kije. W lokalu znajdo krainie.
wino
zawiera witaminy
jętnością
lotu.
nlikowanych,
niesamowicie
wy
członkowie
klubu
lotniczego
od
(wystawa
lotnicza)
ściąga
rze
2 mogą wykryt,, Wo się około 1000 murzynów
oraz
posiada
radioaktywne właś
Na wystawie podziwiać też gladających aparatów
daw
sze publiczności i została urzą bywają cotygodniowe
motoru.
Uniyersal Klubu.
ciwości oddziaływujące jak najle
można
godny
widzenia
okaz.
nych
wynalazców
i
pierwszego
wycieczki
odpoczynkowe,
władze winnł",• l i y s z ł o do formalnego oblę dzona specjalnie i uprzystępnio
piej na ludzki aparat trawienia.
na dla pojęć szeregu ogółu lu do luksusowego yachtu po autogyroaparat Cieroy, samo samolotu braci Wright.
ne jak najbacz?. l Tiia i
Książka ta ma być przetłuma
lot
wznoszący
się
pionowo
dzi nie fachowych, młodzieży wietrznego, dostępnego chyba
Model olbrzymiego statku czona na szereg języków, a zwią
na „stan zdro
tylko dla milionerów amerykan wgórę, najcudowniejsze dotąd powietrznego „R. 100" zwraca
szkolnej i kobiet.
odów kursują*; Wielogodzinnej strzelaniny,
zek żywi nadzieję, iż języki te
Zwiedzając wystawę przeży skich, ponieważ cena jego w y  zjawisko w sztuce lotniczej. O- powszechną uwagę.
ch publicznych? PJyż zaatakowani bronili s'ę
przemówią tak wymownie, że po
Celnie.
Wkońcu
nadeszła
pobecne
sa
także
zręcznie
demon
nosi
11.500
funt.
st.
(pół
miljona
wamy stopniowo całą historję
Wielkie zainteresowanie, ja tem podniebienia uczują tęskno
role odgrywa*]
strowane pierwsze okazy
kie lotnictwo budzi w najszer tę za napojem bogów i poetów—*
ilifikacie mora!-, * Ja, która usiłowała rozdzielić opanowania powietrza przez złotych).
szych kołach' państwa brytyj
szoferów, na cg ?[ lczących. W międzyczasie ducha ludzkiego. Nie szczędzo
winem.
skiego tłumaczy się położeniem
:e zwrócić w i c i «<hiak napastnicy zdołali opa no nakładu olbrzymich kosz
r z a ć budynek i wyrzucić tów dla urządzenia wystawy,
Nowy rekord światowy w biegu
kraju, którego komunikacja z
krańcami państwa zależy w
?m tylko sposóa rzeciwników na ulicę. Tutaj na którą zajęto wszystkie po
sztafetowym.
znacznej mierze od lotnictwa.
icznych wypad** ^a]ka toczyła się dalej. Po obu mieszczenia Olympia - Hallu.
)tqd pochłaniani f o n a c h brały w niej udział ko Przemysł na urządzenie stoisk
W zeszłym roku „Imperial
ch.
(x) | f y , które nie mając żadnej wydał zgórą
Airways"
(dróg powietrznych
JfOni, walczyły zębami.
imperjum)
korzystało
ćwierć miliona funtów,
L ^ d y policja zorientowała sit;
40.000 pasażerów.
J?
Łdola walczących roz- w wystawie bierze udział dwa
Lotnisko Croydon nie odpowia
•fwielić.
Przywołano
na.
pomoc
dzieścia
firm'
zagranicznych,
a
rkowie.
wodzie.
da już wymafc^niOrn^tej wzmo w rzecznej
Fraz pożarną. W stronę w a l - wystawione objekty przedsta
donoszą:
Mieszkańcy
departamentu
żonej frekwencji 1 rozważa się
J«acych skierowano
wiają ogólną wartość dwóch i
trkowie dyrck*' i 10 sikawek motorowych,
obecnie urządzenie nowej przy Doubs (na pograniczu Szwajca
pół miljona funtów st. (w przy
ądowego w Min. *tóre wkrótce zdołały ostudzić
rii) są poruszeni niezwykłem od
stani lotniczej.
bliżeniu 80 miljonów złotych).
i. Strzelecki I od tąpał bojowy.
kryciem.
Jeden z rolników w
Wystawę w dniu otwarcia
Rzeczą najważniejszą jest, że
ferencję z wice*
zwiedził książę Walji w towa wiosce Osselle spostrzegłszy,
Bitwa spowodowała śmierć nie potrzeba wiadomości tech
udecerr..
rzystwie ministra lotnictwa lor że woda, którą czerpał z rzeki
?osób, 150 ludzi odniosło cięż- nicznych przy zwiedzaniu w y 
wprowadzeniu *' rany. Policja aresztowała stawy. Widz poglądowo
da Thomsona i z trudnością tejże nazwy, posiada jakiś
dziwny żółtawy odcień,
owego do magi* % zarząd Carvey Klubu.
oderwać się mógł od cudów
przeżywa
powziął
myśl przepuścić ją
isadnione.
wystawy,
z
powodu
czego
spóź
Stoją
,. W dziennikach murzyńskich „wyczyny" lotnictwa.
przez
filtr.
W ten sposób zebrał
nił się o całą godzinę na lunch
rjjwa stała się powodem oży- u. p. przed gigantycznym hvrodzaj
osadu,
który dał chemi
(drugie
śniadanie)
i
został
zmu
^•on^i dyskusji. Wybitne oso droplanem „Singapore", w któ
szony do przesunfęcia cało kom do analizy; ci stwierdził!,
rym sir Alan Cobham odbył
że są to cząsteczki złota.
dziennego rozkładu czasu.
przeszło 23000 mil nad dziewiWówczas przypomniano so
Dr. m e d .
Wystawa niezbyt licznie od
czemi lasami i pustyniami Afry
bie,
że za Rzymian było na tem
wiedzana
w
pierwszym
dniu
z
ki. możemy dotykać samolotu
powodu niedostatecznej rekla miejscu miasto, które nazywało
rękoma, chodzić po nim i za
się Auri Cella, skąd Osselle wy
my, obecnie cieszy się
się ze wszystkiemi
p r o w a d z t t tlę na u l . A n d r i e j a 5 znajomić
wodzi prawdopodobnie swą na
ogromna frekwencją.
jego
urządzeniami.
Wielki
cień
Teł. 59-40.
zwę; podobno Rzymianie eksplo
Przedstawiciele
wszystkich
"rzyki rówieśnfc Ch
tego samolotu wprawiał w
państw tłoczą się dokoła stoisk. atowali tam pokłady złota.
liniaków, zaalat
trwogę
wędrowne
karawany
w
oroby skórne, weneryczne
Wszyscy mieszkańcy tej oko
Z Ameryki i Kanady bawi
pustyni.
lodniów, którz*"" ,
i moczopłciowe.
licy zajęci są obecnie filtrowa
lekkoatletycznych
Wrocławiu
ustanowiła
chwilowo
w
Londynie
dla
zwie
zawoc
Przeżywamy
także
historję
•cznie
'oświetlanie lampą kwarcową,
iztafeta klubu „Charlottenburg" nowy rekord światowy prze dzenia wystawy zgórą 50.000 niem wody i wielu twierdzi, że
powstania w Afganistanie
ały plasku,
^ " y i m u j e o d 8-10 rano i od 5-° w i e e r
znaleźli w niej złoto.
biegając 400 mtr. w 40,8 sekundach.
(w) osób.
strach
zamkniętych
w
Kabulu
ilku minut obu " l i ł d ł i e l a 1 l w i ę t a od 9 do 12 w p o l
>byto. ZawezwUj
Ola pań oddzielna poczekalnia.
kiego pogotowi*]
— Nie spałem cała noc, bola
Stasiek
na to
nazwisko
zwrócić na siebie uwagę,
dziesz. T y masz chłopcze nie
po
udzieleniu
wieki odwrócił głowę i zauwa przeciętne zdolności i trzeba je drgnął jakby go ktoś ukłuł ły mnie zęby — tłumaczył się
locy przewiózł
żywszy
swego terminatora wykorzystać. Ciężko mi jest igłą. Zaniepokojony Powieki Stasiek.
liniaka do szpiPowickiego to jednak nie usię z tobą rozstawać — ale zerwał sie szybko z kanapy.
odezwał sie
i, zaś młodszego
spokoiło.
trudno.
—
Coś
tak
zbladł?
— A — dobrze, że jesteś.
domu rodziców*<
— Ja mu daję dobrą posadę,
Stasiek spojrzał uważnie na
Stasiek chciał krzyczeć, żc
Mam dla ciebie radosną nowi
majstra.
się nie zgadza, lecz nie bvł w a on sfe rozczula. Szkoda t y l 
nę.
Widać było po jego minie,
ko, że mówiłem.
Siasiek odetchnął, bowiem że rozstanie smuci go Drapał stanie wypowiedzieć ani jedne — Jaka posadę? — zapytała
go słowa.
spodziewał się czegoś gorsze sfe nerwowo w głowę 1 unikał
— Rany boskie, co ci to? — trwożnie Hela
go.
jego wzroku.
krzyknął ponownie Powieki.
— Nie wtrącaj mi się, smar
Dwego.
Powieki podparł głowę rę
— Zresztą jak chcesz — za
kata
— krzyknął.
Do
pokoju
wpadła
Powieka
i
Sensacyjna powieść łódzka
koma i nie zmieniając pozycji czął znowu — możesz u mnie Heia. Powieka nie mogła się z
marynarkę
Hela nie chcąc drażnić ojca
oiórp Er - E r a .
kazał mu usiąść naprzeciwko. pracować aż do śmierci. T y l  początku zorientować,
15)
haczem.
spoj zamilkła, lecz co chwilę spoglą
Stasiek szanował swego pana i ko powiadam, że chciałbym cię rzawszy atoii na Staśka. w y  dała pytająco na Staśka.
narką kaliszan"
:1 ze 130 złoteffli
chwile rozstrzygnie Się jego siadł delikatnie na brzeżku w y  widzieć na lepszem stanowi biegła czemprędzej do kuchni
ROZDZIAŁ DZIESIĄTY.
ściełanego krzesła.
oty wartości kil* Jak ćma...
sku. Lata, mój kochany, lecą I skąd wróciła ze szklanką wo
Pewnej niedzieli zjawił się przyszłość.
)tych.
— To co ci powiem, z po ani się nie spodziejesz, jak się dy
W dwupiętrowej kamienicy
Mieszkaniu jakiś chłopak,
Opanował jednak
szybko czątku cię zasmuci, ale później zakochasz i ożenisz. A wtedy
Rynko zameldo
przy
jednej
z ulic
wci-*
Stasiek
jednak
szybciej
wró
ia, ta zaś zkol® r"— Czy tu mieszka Stanisław zdenerwowanie i wszedł W napewno rozweseli — zaczął trzeba pracować na „papu".
śnięty
między
dwa
olbrzymie
kuchni zauważył Powieką krzą „pan majster". Robię to tylko Żony mój młodzieńcze wyma cił do przytomności niż owego gmachy mieścf się wielki skład
*diich? — zapytał.
zaintrygowany niepowszed- tającą się przy garnkach i Helę dla twojego dobra.
gają, szczególniej te dzisiejsze pamiętnego dnia w mieszkaniu fortepianów i pianin, którego
znajomego majstra.
m wizytą Stasiek 'zbliżył się siedzącą przy oknie. Wzrok
— Dziękuję panu majstrowi podkasajki.
właścicielami byli Marta i Ka
miała
utkwiony
w
szary
pas
— Czego beczysz — rzucił rol Cymerowie.
Przybysza.
— bąknął skromnie Stasiek.
Gdy majster skończył, Sta
nieba
widoczny
przez
czyste
Tak. kto cię przysyła?
— Musimy się z sobą roz siek spuścił oczy i drżącym ze gniewnie córce Powieki, która
Na temat tej pary małżeń
szyby.
. "j- Pan Powieki Kazał panu
wzruszenia głosem odpowie tak sie przejęła, że nie mogła skiej rozmaite krążyły wersje
stać
powstrzymać się od płaczu — wśród lokatorów wspomniane
— Dobry wieczór. Stanisła
rWchmiast przyjść do niego.
Stasiek zrobił wielkie oczy. dział:
umiera
kto. czy co? Patrz, cho go domu. Szczególnie służące
wie
—
powitała
go
serdecznie
kapitału.
* k a w domu.
— Trudno mi będzie rozsta
— Nie rozumiem pana maj
ry już się śmieje.
Powieka. Właśnie mąż mój stra.
wać
się
z
panem
majstrem.
Tak
ze składu pianin i fortepianów
iszynę do wyroi 4 .Chłopiec odszedł.
Staśka
czeka na Stanisława.
Hela ostrożnie spojrzała z iak z wielkiego basenu czerpały
irtości
— Wystarałem się dla ciebie się przyzwyczaiłem...
dziwiło mocno to polecenie.
Hela na dźwięk imienia uko o miejsce w dużym składzie
cv z ł o t y c h ,
— Trudno, trudno — prze pod zapłakanych powiek na tematy do wieczornej paplani
.^otąd nigdy majster nie wzykradzieży z ! n a ł j j o tej godzinie do siebie. chanego szybko zwróciła gło pianin i fortepianów, abyś mógł drzeźniał go Powieki — juz Staśka. Rzeczywiście w ką ny przed bramą. O Cymeczas najwyższy, abyś się po tach jego ust błąkał się zagad rach mówiono zawsze jako o lu
> "Nakrył
i niespostrze/ei^akrył
czemprędzej głowę wę w stronę Gaducha Ukłonił pogłębić swoją fachowość.
sie
jej
w
milczeniu
i
powoli
ważniej zastanowił nad sobą. kowy uśmiech.
dziach. „którzy siedzą na pie
Stasiek
po
tych
słowach
zer
Zawiadomiony ' ^ a k ą i zbiegłszy błyskawiczU mnie znalazłeś podstawę na
— Nie rozumiem — burczał niądzach". Skarby ich miały
ząd Śledczy pi/j«e
schodach znalazł się skierował swe kroki w stronę wał się z krzesła.
— To pan majster nie jest szego zawodu, tam znajdziesz dalej wyprowadźmy z lówno- podobno kryć sie za stalowemf
/ania. lecz jak & "r.zed drzwiami mieszkania Po pokoju, gdzie znajdował się Po
,.; zadowolony z mojej pracy?. — pieniądze i stanowisko
wagi Powieki — co ci się od drzwiami kasy pancernej o nie
n:e. **j>*
l i J ' c h . Zapukał... Serce wa- wieki.
— Gdzie „tam"? — zapytał pewnego czasu stało. Już dru słychanie skomplikowanej konZastał go leżącego na kana zapytał ze smutkiem.
'
L ° mu młotem. Wrażliwcm
gi podobny wypadek przy rstrukcii. /
— Gdzie tam. Przeciwnie, .ciekawie.
„sposobieniem przeczuł, że za pie. Zdawało się, że śpi. Sta
mnie. Skandal,
bok ry wą ciemnych drzwi za isiek chrząknął głośno, aby toruje ci drogę do lepszej przy I
Ano u Cymerowej. V
ra.
szłości. U mnie . jej nie znaj

prohibicji.
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Cuda powszechnei wystawy lotniczej w Londynie.

e

Najpiękniejsze samoloty świata.
Poglądowa historia opanowania powietrza
przez genjusz ludzki.
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Echa ze stolicy. Goście spadli z nieba.
Zycie

Warszawy

w kilku

wierszach.

Przymusowe lądowanie samolotu.

W ostatnich kilku latach, w
związku z czybszem tempem
życia oraz wzrastającemi po
grzebami, niemal cały tabor
miejski Warszawy uległ automobilizacji, w tej liczbie wszy
stkie pojazdy, z których korzy
stają członkowie magistratu.
Uzyskali te nowoczesne środki
)okomocji naczelnicy
prawie
(Wszystkich wydziałów magis
t r a t u . W ten sposób miejski ta(bor samochodów osobowych
liczy obecnie około 50 maszyn.

Karol Szymanowski, z powodu
Z Częstochowy donoszą:
sażerów: ksiądz, pewien oby
złego stanu zdrowia oraz za
Na polach majątku Lipie w y  watel z żoną i dzieckiem oraz
Z Grudziądza donoszą:
nem dziewczęciem. Zbrodniarzł|
miaru poświęcenia się wyłącz lądował samolot pasażerski pol dwaj panowie. Gości, dosłow
Na terenie miasta Grudziądza upatrzyli ją sobie już dawno, - j
W związku
nie pracy twórczej, zrezygno skiej linii lotniczej Katowice — nie „spadłych z nieba", przyjął
glosuje
szajka
handlarzy
żywym
Y
wracała
z
Grudziądza
wie«|ch
cł wacja - I
wał z zajmowanego stanowi Poznań, oznaczony literami P. administrator majątku Lipie 1
czorem do domu, w lasku garnt- dą się 17 sierpr
towarem.
W
ręce
zbrodniarzy
do
ska. Rezygnacja p. Szymanów O. N. H. Lądowanie było przy odwiózł ich następnie do st.
stała się 16-letnia Alfreda Stęp zonowym na krzyżówce Park No ruchliwy i sprj
skiego została przyjęta przez p. musowe z powodu
Krzepice, skąd pociągiem odje niewska z Nowej Wsi. Przeżyła wa-Wieś nadjechało nagle auta Klub Pracownil
ministra W. R. i O. P., który,
chali zpowrotem
zagrzania się motoru,
ona wypadek, którego nie za z którego wyszedł jakiś drab, pro " organizuje
zwalniając go z dniem 1-go na szczęście jednak odbyło się
do Katowic.
sząc ją do auta. Mówił, że jeazj«Jlip
g j 19
pomni
do
września, wyraził mu podzię bez wypadku.
Samolot po naprawie defsktu
do Nowej Wsi, więc zawiezie Imrarzyszenia
końca
życia.
kowanie i uznanie za pracę i
W aeroplanie, prowadzonym dziś rano odleciał również do
do domu. Kiedy jednak Alfredłf
między klub
starania, zmierzające do podnlc przez pilota Józefa Jakubow Katowic.
Panna Alfreda jest bardzo odmówiła, wciągnął ją
boksi
sienią poziomu artystycznego skiego znajdowało się 5-ciu pa
przystojnem i dobrze zbudowaprzemocą do auta.
udziałem najl
konserwatorium warszawskie
Zbrodniarz schwycił dzie
zy naszego oki
go Do czasu rozstrzygnięcia
czynę silnie za ramiona, grożą*
KRATECZKL
Ponieważ w
i Założono fundamenty pod bu konkursu, który będzie ogłoszo
jej r e w o l w e r e m . Kiedy samoch
zie 3 mistrzóv
flowę gmachu dla giełdy mięs ny, na stanowisko dyrektora
zawrócił w kierunku Grudziąi
Jiosłowackiej, i
nej 1 kasy targowej na terenie konserwatorium w Warszawie
przerażona Alfreda wyrwała sil y i 1 mistrz Bi
rzeźni miejskiej przy ul. Jagiel- tymczasowe obowiązki powie
z rąk opryszka i poczęła ucieka ienie naszego
ońskiej. Mury doprowadzono rzono p. Zbigniewowi Drze
lecz t e n puścił się za nią w pflfecyjnego nast
uż do parteru. Będzie to dwu wieckiemu.
ścig, oddając na postrach jedel trudności organi
piętrowy gmach z wielkieml po
strzał. Teraz ofiara stanęła, proZadanie to \
mleszczeniami
suterynowemi
Wydział egzekucynjy magis
sząc o uwolnienie. Opryszek
be rozwiązał K
iW r. b. gmach doprowadzony tratu warszawskiego jest w kło
miał litości, zatykał jej ręką usti L " który dot>
Szczęśliwie minęły czasy rapatach życiowych na gościn
Niestety w marcu 1929 ro
(będzie pod dach. Oddanie go do pocie, albowiem nie może sobie
i
zabrał dziewczynę powtórni! p
j5 niz
użytku nastąpi w roku przy dać rady z ściąganiem należno panowania u nas białego cara nej polskiej ziemi, otrzymał ku kosztowne kolacje z przyja do auta, które teraz mknęło
imprez
bc
szłym.
•
ści podatkowych. Okazuje się, stójkowy z nahajką należy dz'ś wreszcie Intratne stanowisko ciółkami oraz ich pończoszki, błyskawiczną szybkością prz<
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samem
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do
przeszłości,
kacapskie
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sekretarza
u
komornika
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lasek garnizonowy. Przy naroż
owanie
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całkowicie
jego
pensje.
Dyrektor państwowego kon cych w podatkach miejskich i nieliczni już tylko „potomko
Prokofiew był ze stanowiska Wówczas namiętny Włodzio k u ulicy Nadgórnej i Forteczn ty naszych pięś
serwatorium w Warszawie, p. znajdują się w wyjazdach, na wie" dawnych władców korzy bardzo zadowolony i dumny.
auto stanęło. Qw zbir wysiadł
wziął „tytułem pożyczki" ściąg
letniskach lub na urlopie. Miesz
wszedł do kamienicy przy
stają
dzisiaj
z
gościny
polskiej
Zarabiając nieźle, chodził ele nięte uprzednio sumy.
kania sa pozamykane na czte
Nadgórnej,
gdzie widocznie mi
gancko ubrany, codziennie by
W liczbie poszkodowanych szkall wspólnicy. Nieszczęśli
ry
spusty, kłódki wiszą na ziemi.
Jednym z takich gości, go wał w „Grand-Cafe" i w ogród przez machinacje Prokofiewa dziewczyna szybko zorjentowa
drzwiach i egzekutorzy nikogo
nie zastają w domu. To też ściem bardzo mało pożądanym, ku „Grand-Hotelu" rozsyłając znaleźli się m. in. dwaj robot się w sytuacji i zaczęła krzycz
Dnia 29 I 30 b. m. w lokalu wpływy podatkowe są minima! „znajdującym" w Łodzi jest wkrąg pięknym łodziankom ła nicy: Wunkiewicz i Datke, któ I błagać szofera o otworzeni
skawe uśmiechy, nlczem nowy rym Sąd Pracy przyznał sumy
przy ul. Pomorskiej 18, o godzi- ne z egzekucji, wpływają jeno Włodzimierz Prokofiew.
drzwi samochodu. Szofer po dl Wszyscy pan
Valcntino.
30 złotych jednemu i 15 złotych gich prośbach otworzył drzwi,
pie 8 rano odbędzie się dodatko drobne kwoty. Dopiero we
loroczne torów
Włodzio jest młodzieńcem
Znajome Prokofiewa były drugiemu.
wa komisja poborowa dla męż wrześniu zacznie się ściąganie liczącym lat 38, trochę łysa
czem Alfreda wybiegła z auta, irzostwa Polski
Ponieważ egzekucji nie do ciekając do znajomych na uli akończone. roz
zast.
czyzn, urodzonych w latach od na dobre.
wym, który po rozmaitych ta- łase nie tyle na jego wdzięki
konano, gdyż zasądzone firmy Słowackiego 19. Złoczyńca Ą ie incydentem
ile na jego portfel.
1888 — 1908 włącznie, a którzy
— Włodziu. piesku mój słod we właściwym czasie całkowi wiedziawszy się o zajściu, z h i e » W > Protcstl
'dotychczas nie mają uregulowa
ki, widzisz to oczko w poń tą należność zapłaciły, przeto autem w niewiadomym kierunfcjpdzkicll przec
nego stosunku do służby wojsko
czoszce? Spuściło mi się, gdy komornik Sakiłłari, stwierdzw r, Ickser, u którego nieszczęślił&zanioty oraz w
wej,
zamieszkałych na terenie
byliśmy ostatnio razem w ki szy przy tej okazji, pobranie wa szukała schronienia, odesł*» zawodów
PKU I I Łódź-miasto.
%
tych I innych sum przez nie ją do rodziców.
nie...
Dnia 12 sierpnia, 12 września
L "o odrzuceni
Katastrofa samochodowa pod Poznaniem.
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do tego Proko
—
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kupię
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12 października, 12 listopada I
jiSt.'ifo się to z r i
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fiewa zameldował o dokona
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ciężkiego rozstroju n Jblnji delegatów
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1
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wowego.
stwach
policji,
która
zajęła
się
czny, podczas ostatniego nasze
dla poborowych urodzonych w pow. Środą wydarzyła się po szofer.
nych zawodnik*
Katastrofa spowodowana zo go spaceru zmókł mi kapelusz bliżej osobą słodkiego Włodzia SŁUŻĄCA starsza do wszystkleiro 1 Kowal na 1 m
latach wymienionych, zamiesz ważna katastrofa, samochodo
uważając, że idealnem dla nie
stała chęcią wyminięcia nadjeż na deszczu.
kałych na terenie PKU I Łódź. wa, której ofiarą
go miejscem pobytu, w ktorem dobrem gotowaniem do dwoi* »rmin dyskwal
dżaiacego
z
sprzeciwnej
strony
miasto.
I
Włodzio
kupował
kapelusz.
padły 3 osoby.
by go nie naciągały kobiety, państw. 2 pokoi, może się zgłosić pol W niedzielę W C
rowerzysty Józefa Szymkowia
A pensja, choć „przyzwoi
adresem: ulica Kopernika 57 do goS
jest
— więzienie.
ka, na skutek czego samochód ta" nie była w stanie pokryć
W dniu wczorajszym spra
uderzył o drzewo przydrożne. nieprzyzwoitych żądań bogiń
wę
powyższą rozpatrywał w JAN NOWACKI, Brzezińska 44 zgub*
Qorny.il Ś
Skutki uderzenia była fatal Włodzia. Je&nak Włodzio był
Sądzie
Grodzkim sędzia Bour- ks. wojskową, wyd. w P. K. U T o r « h | t
szawtjanckl.
t
kia"
ne: starosta Wieczorek i żona
do, który w rezultacie przewo
& ^ r - czeladnicza w j r ^ * , t o k u . J a k
jego odnieśli bardzo, poważno
Wypisywał on mianowicie du sadowego skażał Włodzimre VfL
Sza iloić p u i k t l ;
w. Jcaticełarji Tfom^rnlkśt 'haka- n a Prokofiewa na podstaw'e przez cecli ślusarski.
okaleczenia!.. l i m i W ^ i l A
ice, wyprzedź,
zy? wzywające do zapUcAifa' art. 595 kod. karnego na sześć DO wynajęcia pokoi * kuchnią
ty sflimie cfeżafM
auta przewieziono natychmiast
Z Katowic donoszą:
gospodarza. Wiad. Bał. Rynek 3, jrft o punkt Pogoń,
W Wełnowcu, obok Huty do szpitala w Wełnowcu. Obra musiano odwieźć ich do szpita sum z wyroków, które u ko miesięcy więzienia.
ce zajmuje Dąb
karnia.
Cynkowej zdarzył się w nocy żenia ciała oraz liczne rany za la w Pleszewie, szofer zaś Ma- mornika złożono do wyegze
Jerzy Krzeckl.
itrzostwo rozeer;
kwowania.
Nakazy
te
pilny
grażają
ich
życiu.
liczyński
walczy
ze
śmiercią.
(wypadek samochodowy, zakon
^ z y 06 Katowi.
Włodzdo doręczał adresatom
c/.oii v tragiczną
XX
osobiście.
Zrozumiała.
śmiercią szofera
Mimo ogólnego zastoju, po
Oraz poranieniem dwóch osób.
ważniejsze fitrmy, otrzymaw
Samochodem osobowym firmy
szy z kancelarii komornika taki
' LChevrolet" w Katowicach, w y
Przygotov
nakaz okazywały chęć natych
[brali się wczoraj na przejaż
do
miastowego uregulowania dłu
dżkę: inż Stachuła, szofer Deja
gu.
W związku z
Z Katowic donoszą:
waną indyjkę", nietylko. że nikt
li szofer Maks Bacia, wszyscy z
— Chcielibyśmy to odrazu
tawodami strzel
Jakie skutki pociąga za sobą nie wyśmiał jej, ale przeciwnie
Katowic.
|V Narodowemi
naśladowanie owczym pędem każda panna sądziła, iż jest to komornikowi zapłacić. Jaki
i Przy kierownicy zasiadł szo
roni małokalibi
fantastycznych często w y b r y  pewno nowa moda, postanowi adres kancelarii?
fer Bacia, który nie miał do tej ków mody. dowodzi poniższy
—
Komomik
to
ja
—
oświad
pory prawa jazdy. Na drodze fakt. który się zdarzył w jednej ła więc
czał uprzejmie Włodzio i przyj
to samo zrobić.
do Wełnowca auto rozwinęło z miejscowości G. Śląska. Pan
mował
pieniądze, wystawiając
szybkość 60 kim. na godzinę na J. G., śpiesząc się wieczo Gdy zaczęto wyświetlać na pokwitowania, do czego zupeł
tObok Huty Cynkowej, nie po- rem do kina, zapomniała uróżo- stępny obraz, korzystając z nie nie był upoważniony.
ciemności, wszystkie panny pojsiadający • jeszcze wprawy w wać w domu
Pobranych w ten sposób
śclerały karmin z ust i szybko
(prowadzeniu auta, szofer Bacia
ust karminem
zaczęły czernić swe wargi, a sum Prokofiew komornikowi
najechał na żelazny slup prze i naczernić brwi.
brwi różować karminem. Po nie wpłacał, choć początkowo
Rezultat
w o d u elektrycznego.
Korzystając więc z ciemno przedstawieniu, gdy wyszły na nie przekraczały one kiikudzie
I. Nagr. 1.500
Skutki były straszne i auto ści, panujących w kinie podczas jasno oświetloną ulicę, uciecha sięciu złotych.
1. Passionata. kl
t ostało
Włodzio tak się przyzwy
wyświetlania obrazu, wyjęła z gawiedzi ulicznej, podziwiają
leżerów (ż. Chał
doszczętnie strzaskane,
torebki prędko czarna szminkę cej nowoczesne murzynki, nie czaił do roli komornika, że
Grzybowskiego
a pod splątanemi kołami, zmfaż do brwi i przez pomyłkę uczer- miała granic. Tak oto w prak przyswoiwszy sobie samowol
Og. M. Butkiewi
dżoną karoseria, rozbitym mo r.iła nią wargi, karminem zaś tyce wygląda czasem
bez nie jego upoważnienia, ściągał
Uranc w 57 i pó
torem leżał trup szofera B a d , naróżowała sobie brwi. Gdy myślne hołdowanie wybrykom już stałe drobne sumy z dorę
,11
zł.
iktóry poniósł śmierć na miejscu w czasie przerwy zapalono mody.
czanych nakazów, które po
|
O m — Czy wyszłaby pani za człowieka głupiego SĄ II. Nagr. 130
[praż ciała ciężko poranianych światła i ujrzano ową „tatuo*
czątkowo częściowo wpłacał majątku?
Dyst. 2800 mtr.:
linż. Stachuły i szofera Deji.
komornikowi lub zaintereso
Ona:
—
Naprawdę
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odpowiedzieć.
Oświad
X
X
'-go p. ul. Kreci
* Ciężko rannych pasażerów
wanym.
czyny pańskie tak mnie zaskoczyły,
rakiri, og. A. hr
Arno, og. K. Rói
szy zęby wchodzi do domu i — odpowiada zapytana, zamyka
Kiedy umilkł, prezes odsap prawa od zawrotnej głębokości
Przed nim stoi szklanka p»' Srane w 3 m. 2
wspina się na stopnie, prowadzą jąc drzwi, które otwierają się nie nąwszy kilkakrotnie odezwał przez gorący 1 gładki dach na
wa,
z której £ żona jego od czS' J6 zł.
ce do mieszkania prezesa. Staje bawem i ten sam dźwięczny się:
stromy wierzchołek. Już dzie su do czasu popija. Ach, naresl III. Nagr. lSf
przed wysokiemi, bronzowemi głos mówi: „Proszę wejść"!
— Smutne, bardzo smutne, sięć razy przebył tę drogę i od cie znowu jest trochę grosza A1300 mtr.: 1. Ma
drzwiami, doznając uczucia, jak
Ten
młody,
silny
głos
dziw
moi kochani, pomóc jednakże poczywa teraz chwilę przy ko domu. Ale teraz musi pójść spal»ów" (ż. Kuchar
' Od dziesięciu już tygodni nie
gdyby go ktoś odciągał za połę nie dobrze nań działa, otrząsając
?owskiego (chł.
trudno, bo w kasie Towarzys minie, myśląc o pieniądzach, któ z powodu tego głupiego b ó W
pia roboty. Troje dzieci i żona
?™ *
V
kaftana. W oczach ma jednak go z oszołomienia.
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twa Dobroczynności pustki. Ale re wieczorem do domu przynie głowy przedewszystkiem i dlat . Grona ofic
cierpią niedostatek razem z nim
ogołoconą ze sprzętów Izdebkę
Wchodzi do chłodnego 1 ciem wiecie co? Jeżeli chcecie praco sie. Słyszy już radosny okrzyk go jeszcze, że trzeba jutro wcz« Chatisow), 4. Ju
Komorne zalega; ostatni warto
i żonę z dziećmi, skulonemi w nego przedpokoju i znów rozle
wać, potrzebuję właśnie pomoc dziatwy i widzi troskę, schodzą śnie wstać do roboty. Żona owi' ^ ul. (j. Michale
ściowy sprzęt nędza wyrzuciła
kącie. Naciska guzik dzwonka ga się śpiewny głos: „Proszę iść
nika. Możecie jutro lub dziś na cą z czoła żony, zapominając o żuje mu czoło mokrą zimnj j ,s., w walce o
chciwym tandeciarzom przez ok
powoli i trwożnie.
prosto. Pan prezes jest już w ga wet zacząć. Będę wam płacił głodzie, który mu wnętrzności szmatą. Ach! Jak mu dobrze! J'\ i
no. Widział przed sobą żebra
Chwila ciszy, w której sły binecie".
dwie korony i osiemdziesiąt ha szarpie.
cze życie.
kie miękkie dzisiaj posłanie & ^ek. zostały na
szy brzęczenie zabłąkanej mu
IV. Nagr. 2.01
Chłód panujący tutaj uspo lerzy dziennie, więcej niż innym
słomyl...
—
Ostrożnie
—
budzi
go
z
za
W żołądku zimna woda mu chy przy oknie klatki schodo koił go do reszty. Nie może cof
2100 mtr.: 1. Dz
bo
familijni
jesteście.
No
cóż?
myślenia
przodownik,
układają
bulgoce — jego ranny napój; w wej. Zmąconym swym umysłem nąć się teraz.
- Trzymaj się Na Boga trdfc,
,
ki
Zgoda?
cy dachówki w otwarte miejsce ma, się L. — woła przodowndJfj
(ż. Czei
ustach ma gorzki smak kromki wyobraża sobie, że i on jest, tak
Pewnym krokiem podchodzi
dachu — żebyś nie stoczył się w przeraźliwym i urywanym gł°|
czerstwego, twardego chleba.
Robotnik
mógł
zaledwie
jak ta mucha uwięzionym w klat do zawieszonych kotarą drzwi,
°g. S. Bronikows
dół przy tem słońcu.
sem. Ale robotnik toczy się W
Wlecze osłabłe nogi po zala ce nędzy. Machinalnie podcho uchyla ją, naciska klamkę i — „tak" wyjąkać z radości, pod
Jeszcze raz dźwiga taczkę z dachu coraz szybciej i szybchW fcrane w 2 m. 17
Dym słońcem chodniku, zmierza dzi do okna, by wypuścić stę znajduje się przed tęgim star czas kiedy grubas wypisał na
dołu
na górę. Głód i ból głowy Przodownik zamyka ze zgro*ł| . V. Nagr. 1000
jąc do Towarzystwa Dobroczyn sknione za słońcem stworzonko. szym mężczyzną, który siada kartce adres domu, na którego
"ami. Dyst. 3000
dokucza coraz dotkliwiej. Ach! oczy i zęby wpija w ręce.
ności. Oczy jego szukają bramy
Wtem słyszy dźwięczny głos właśnie wygodnie w fotelu, za dachu wre obecnie praca.
te. ofic. 2-ej d y
co
za
cierpienie!
Znowu
odpo
Pod nim na ulicy trzask grtj
domu, w którym mieszka pre za sobą.
• • •
palając cygaro.
czywa, trzymając zbolałą i roz choczącego ciała. Przechodni*! fljasz). 2. Bebuś.
zes Tow. Dobroczynności. Czy„Pan dzwonił"? Odwraca się
'1- Ustinow), 3. E
Podczas kiedy bezrobotny oLipcowe słońce było w zeni
,ta biały szyld: „Józef Saidelhu- szybko. W otwartych drzwiach powiada głosem prędkim i ury cie. Konie, psy I ludzie pełzali paloną głowę oburącz, a brodę rozstępują się w dzikiej trwodzfj Jo (pani Iwanow:
opierając
o
twarde
kolano.
OPosterunkowy, otrząsnąwszy JM "ziła gonitwę, ni
ber, dekarz miejski i prezes stoi młoda dziewczyna, służąca wanym o swojem rozpaczliwem niemal po rozpalonych kamie
szołomiony głodem i słońcem
Tow. Dobroczynności".
prawdopodobnie. Zbliżywszy się położeniu, gruby pan pali spo niach bruku ulicznego. Na da marzy, podczas kiedy przodow z przerażenia, bada leżącego. R*|publiczność okla;
Jest u celu.
do niej, zdejmuje kapelusz i py kojnie cygaro, rzucając ukośne chu pięciopiętrowego domu ro nik zajęty po drugiej stronie ko mię zostaje mu w ręku.
*C (wyłamał). 0.
A potem ściągnąwszy derkę/ badl). Wygrane
Niezdecydowany stoi przed ta cicho:
spojrzenia na postać mówiące botnik dyszy ciężko pod brze mina, nie widzi go. Robotnikowi
bramą, rzucając zgłodniałe, py
— Czy mógłbym się widzieć go. Wypukłe jego oczy przyglą mieniem dachówek, które dźwi śni się, że jest w domu. Dzieci luksusowe) klaczy, okrywa n *w. 35 zł., fr. 24
zwłoki i pośpieszył z niciduH' , VI. Nagr. 120
tające spojrzenia na przechod z panem prezesem Towarzy dają się każdemu ścięgnu, każ gać musi z dołu piwnicy na stro
rozradowane siedzą, zapychając
niów. Ci jednak mijają go obo stwa Dobroczynności?
'600 mtr.: 1. Cic
demu mięśniowi robotnika, mie mo wystający szczyt domu. Jest głodne buzie chlebem z mas kiem. do komlsarjatu.
jętnie z pośpiechem. Zacisnąw.v
Tłum. Jotsaw. to (chł, Górecki),
p>-^~^\. to trudną i niebezpieczna prze łem.
Proszę zaczekać chwilkę,J rząc siłę, |ch 1 iłlbkość.
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Londyn za 1 funt szterl. 43.26
Za 100 złotych polskich: Zu
Eliminacyjne zawody
bokserskie
rych 53.30, Berlin 46.80—47.20.
w Łodzi.
wypłaty na Warszawę 46.92 i
iem. Zbrodniarz*
pól — 47.12 i pół, na Poznań
•ie już dawno. -4,
W związku z zawodami Cze wody w sobotę dadzą nam praw
46.90 — 47.10, Praga wypłaty
Grudziądza wii
osłowacja - Łódź, które odbę dziwy przegląd naszych asów w
na Warszawę 377.87 i pół —
u, w lasku ga:
się 17 sierpnia w Helenowie, poszczególnych wagach, a że bo
Turnieju takiego w mieście Walka w myśl regulaminu prze 379.87 i pół, Nowy Jork 11.25.
zyżówce Park N< chliwy i sprawnie pracujący je będą zawzięte, świadczy re
:hało nagle aui lub Pracowników „Zjednoczo kordowa liczba 24 zgłoszonych naszem jeszcze dotąd nie osia. szła na punkty. Po 10 minu
:dł jakiś drab, pro| e" organizuje w sobotę, dn. 27 zawodników, w których każdy dano. Nic też dziwnego, że towych zapasach, zwyciężył na
GIEŁDY PIENIĘŻNE.
dzii
Mówił, że jedzje|l
g
ogrodzie sto- będzie chciał dostąpić zaszczy każdorazowa impreza w cyrku punkty Pooshoff w stosunku
Londyn. Dewizy. Zamknię
więc zawiezie Iłjwarzyyzenia
tu reprezentowania barw Łodzi sportowym, ściąga niebywałe 2:1.
cie. Nowy Jork 4.85.32, Holantłumy
publiczności,
która
w
Drugi
zkolei
występ
Olbrzy
jednak Alfred*]
przeciw Czechom.
międzyklubowe zawody
swem zdenerwowaniu bierze ma z Litwy, Michaelisa, przy dja 12.09 i 3/8, Francja 132.82
gnat ją
Do zawodów zgłosili poszczę
bokserskie
nawet czynny udział w wal niósł mu i tym razem pewnie u- Belgja 34.91 i 1/4, Włochy 92.80
ą do auta.
i udziałem najlepszych pięścia gólne kluby następujących za kach. Takie zbytnie przejmo zyskane zwycięstwo nad Orło Niemcy 20.35 i pół, Szwajcarja
schwycił dzie rzy naszego okręgu.
wodników:
wanie się przebiegiem spotkań, wem W krótkim czasie, bo 25.22 i 3/4, Danja 18.11, Szwe
ramiona, grożą
Zjednoczone:
Opawskiego, bardzo często doprowadza do
Ponieważ w reprezentacji bę
wciągu dwóch minut, .Michaelis cja 18.20 i 3/4, Wiedeń 34.45.
Kiedy samoch Izie 3 mistrzów republiki Cze- Kurca, Jędrysza, Cyrana, Kijew
niepotrzebnych
nieporozumień.
przerzutem przez głowę, zwy Warszawa 43.26.
unku Grudzią
hosłowackiej, 4 mistrzów Mora skiego, Marczewskiego, Kłodaciężył
swego przeciwnika.
Uwaga: Z powodu zaburzeń
Podczas,
decydującego
spot
eda wyrwała si-Jry i 1 mistrz Brna, przeto zesta sa.
atmosferycznych
innych giełd
W
trzeciej
parze
walczył
kania
mistrza
świata
Garko
i poczęła u c i e k a j i i naszego składu reprezen
Sokół: Małaszczyka, Klimcza
wienki z żydowskim zapaśni Bahn Samson. przeciwko ol nie otrzymaliśmy:
się za nią w P°jtacyjncgo nastręczało nielada ka, Seweryniaka, Trzonka.
zapaśnicy brzymowi z gór I i a r ; u Karszopostrach j e d e B | t l ś i organizatorom,
I. K. Poznański: Spodenkie kiem Pooshoffem,
ara stanęła, proj
Zadanie to w wielkiej mie- wicza, Leszczyńskiego, Taborę, zdenerwowani uwagami, nietyl wi. Obaj zapaśnicy walczyli
ko galerji, lecz i pierwszych bardzo ostro, chwilami nawet
ic. Opryszek ni«U
i ą z a ł Klub „Zjednoczo- Gamczaka, Lantza.
miejsc,
walkę doprowadzili aż brutalnie. Karsz stosując wszel
,kał jej ręka u s t A , ^ który dotychczas dzierży
Widzewska Manufaktura: Ce
DEWIZY NIECO
kie możliwe i niemożliwe środ
do
/.ynę p o w t ó m % y
organizowaniu
gielskiego. Latochę, Augustynia
MOCNIEJSZE.
ki, za wszelką cenę starał się
teraz mknęło
imprez bokserskich,
przesadnej brutalności.
ka, Baranowskiego.
Ogólne
rozmiary zapotrze
Spotkanie
decydujące Po- uchwycić swego przeciwnika
'.ybkosaą prz«la tem samem pracuje niezmorUnion: Gawilego, Wurma.
bowania
na
giełdzie walutowej
w podwójny nelson.
oshoffa z Garkowienką. badź co
wy. Przy n a r o ż 4 H
;
j podniesieniem klaKruschender: Wildemana.
minimalnie zwiększyły się w
W
11
minucie
przerzutem
pizez
bądź
„należało
do
najpoważniej
rnej i FortecznAy naszych pięściarzy, gdyż zaMakkabl: Rubina.
szych w obecnym turnieju. W ramie, zwyciężył pewnie Bahn stosunku do dnia poprzedniego,
w zbir wysiadł ł
odbiegały jednak jeszcze bar
walce decydującej spotkali się Samson.
dzo daleko od normalnego p >
zapaśnicy o dużej rutynie i nie
Decydujące spotkanie mis ziomu. Nastrój ogólny był w
bywałej sile. Walka ta podnie trza Polski Sztekera ze Siibodalszym ciągu mocny, gdyż ani
ciła wszystkich obecnych.
rem, prowadzone poza konkur jedna dewiza nie poniosła naj
)ko zorientował
Pierwsze momenty spotkania sem, dowiodło, że Szteker po mniejszej straty, a znaczna ich
zaczęła krzycz*
upiywaja pod znakiem przewa trafi odnieść nad nim pewne i część osiągnęła nowe zyski kur
o otworzeni' Wszyscy pamiętamy, że te- rodowych zawodów kolarskich
gi Garkowienki, który w bar zasłużone zwycięstwo. Walka sowe. Po zwyżkujących kur
u. Szofer po d! oroczne torowe kolarskie mis- na Dynasach ujrzą warszaws
dzo ostrem tempie zaatakował prowadzona była w ostrem tem
worzył drzwi,
zostwa Polski, tak przykro cy Szmidta, Pucha i Zybcrta w swego przeciwnika. Z t wzglę pie na bardzo wysokim pozio sach obiegały mianowicie de
wizy na Belgję o 2 gr., na Pa
/biegła z auta, akończonc. rozpoczęły się rów walce z Szamota i wszystkimi
du na wyśmienitą formę żydów mie sportowem. ze /mienną ryż o pół gr., na Szwajcarię o
jomych na ulic* ie incydentem w postaci zbio zagranicznymi gośćmi na czele
jkiego zapaśnika, walka stawa przewaga. W 21 minucie zwy 1 i pół gr. i na Sztokholm o 7
Złoczyńca d rowego protestu zawodników z Beaufrandcm. Jest rzeczą
ła się tembardziej ciekawszą. ciężył Szteker.
gr. Pozostałe dewizy na Holan
o zajściu, zbiei kizkich przeciwko udziałowi wielce interesującą jak będzie
Garkowienko mając nieznaczna,
W
dniu
dzisiejszym
walczą
dję, Londyn, Pragę i Włochy
Jomym kierunf zamoty oraz wycofanie się ich wyglądać wynik tejco sootkania
pizewagę, umiejętnie stosowa następujące pary:
utrzymały się przy kursach do
rego nieszczęśl zawodów
i czy nic potwierdzi on lanso nym „kluczem" starał się osła
W pierwszej parze. Szteker tychczasowych.
ronienia, odesłi
wanego uporczywie w sferach bić sity Pooshoffa. Jednako
po odrzuceniu protestu.
walczy z Garkowienką.
kolarskich
przypuszczenia,
że
Michaelis spotka się z dosko MOCNA TENDENCJA DLA
ozchorowała si tato się to zresztą wbrew o- łodzianie wycofali sia z mis woż ten wprost z nadludzka w y
znosił bolesne nałym Komatzem.
go rozstroju n inji delegatów Lodd. Zw. tow trzostw widząc w udziale Sza trzymałością,
PAPIERÓW PROCENTO
olarskich wszystkicn nickarchwyty, przechodząc do ofenBahn Samson. spotka sfc po
WYCH.
moty
_ jfcych zawodników zdy.skwalifizywy. Jednogodzinne wzma raz drugi z Pooshoffem.
Z
papierów
państwowych
nieprzebyta
przeszkód?
do wszystkiego f t o w a l na 1 miesiąc Obecnie
ganie się tych dwóch tytanów
Stibor — Orłów, walka de wielkiem zainteresowaniem da
iłem do dwolŁTerrnm d y s k w a l l i i k a c i i minął f w walce o amnrjntowa koszul nie dało
cydująca do rezultatu.
rzono obie premjówki i zakupy
oze sie zgłosić pófv niedzielę w czasie miedzyna- kę z białym orłem.
—X—
żadnego rezultatu.
wano je też po znacznie wyż
szych cenach: dla Dolarówki o
1 zł. i dla 4 proc. Poż. Inwesty
cyjnej o 1 zł. 25 gr. Niesłabną
Dzii o godn. 7 w l e c z .
rzezińska 44 zgubj
Q
^,
,
;
gdyż Dąb m i już
cym popytem cieszyła się tak
w P. K. U T o n ^ ,
, j.
11 iik'. straconych.
że 5 proc. Poż. Konwersyjna,
czeladniczą w
Obie
te
drużyny
grają
podobno
ivm toku. Jak dotąd najwiekD n i * 8.30 w l e c .
ceniona wyżej o 50 gr. Z pozo
za ilość PU'i!UlY.nja 06 Kam lepiej od słabych obecn c I F.
stałych papierów obracano tyl
; i : : t : : ^ ,
ice, Wyprzedzając o Iedcn lvi C. i Ruchu, to też zwycięzca bc
okol z kuchnią
dzie obok krakowskiego PodgO
o
punkt
Po2foń.
Trzecie
miel
LUEY FONEI.L. wykona taate charakt. DUET ko 10 proc. Poż. Kolejową oraz
Bał. Rynek 3, i *
TANECZNY wyk tańce r o i y l i k U I ezardaaia. listami zastawnemi i obligacja
ce zajmuje Dąb. Walka o mis- rza najpoważniejszym kar.dvda
MARYUSZ KONDRACKI, huuorysta.
mi banków państwowych po
rzostwo rozegra się jed.\ik mię tern do zajęcia miejsca w Lidze.
kursach
niezmienionych. Pry
Izy 06 Katowics i Poufna.,
watne listy zastawne wobec
dą się wewnętrzne klubowe za ograniczonej podaży miały rów
ków.
Na posiedzeniu tem omawia wody strzeleckie z broni długiej nież tendencję zwyżkową. Po
ne będą ważne sprawy, związa cal. 22, do nowego typu tarcz z
Przygotowania seken strzeleckiej
Ł.K.S ne
z przygotowaniem członków pozycji stojącej na dystansie 50
do zawodów
eliminacyjnych metrów.
do IV z a w o d ó w narodowych.
Zawody te odbędą się na wła
W związku z eleminacyjnemi skiej, sekcja strzelecka ŁKS przed IV Zawodami Narodowe
mi.
snej strzelnicy w parku ŁKS
tawodami strzelecklemi przed zwołuje na poniedziałek, dnia
Ponadto dowiadujemy się, że przy A l . Unji nr. 2.
IV Narodowemi Zawodami z 29 lipca r. b. w lokalu klubu pic
w dniach 26, 27 I 28 b. m. odbę
broni małokalibrowej i myśliw narne posiedzenie swych człon-

Przed walkami Łódź-Czechosłowacja

Pniaczki.

Pewne zwycięstwo Sztekera.
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Przyszła ekstra klasa.
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BAWEŁNA.
Liverpool, 24. 7. Amerykan
ska.
Styczeń 10.12, marzec
10.16. kwiecień 10.17, maj 10.18
czerwiec 10.17, lipiec 10.25, rok
1930 — 10.17, sierpień 10.17,
wrzesień 10.15.
październik
10.13, listopad 10.11, grudzień
10.12. Loco 10.53.
Liverpool, 24. 7. Egipska. L I
stopad 16.49. Loco 17.00. Sty
czeń 16.76, marzec 16.92, ,mai
17.16, lipiec 17.42, październ k
17.49.
Nowy Jork, 24. 7. Amerykan
ska. Zamknięcie: lipiec 18.33,
sierpień 18.40, wrzesień 18.56.
październik 18.72 — 18.74, listo
pad 18.84 grudzień 18.97—18.99
Loco 18.60.
Nowy Orlean, 24. 7. Amery
kańska. Styczeń 18.84, marzec
18.98, maj 19.08, lipiec 18.41,
październik 18.63 — 18.66, gru
dzień 18.81 — 18.83, Loco 18.84
:

Waluty, dewizy i złoto.
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KONCERT POPULARNY

j e

;

WYSTĘPY ARTYSTÓW

Do

K

nowych tarcz!

)

prawiły się tu 4 i pół proc. m,
Warszawy o 50 gr., 8 proc. m,
Piotrkowa o 25 gr., pó wyż
szym też kursie zawierano
tranzakcje 10 proc. 1. m. L u 
blina. Tylko 4 i pół proc. ziem
skie notowano bez zmiany, a 8
proc. m. Warszawy obniżyły
się minimalnie o 25 gr. Obliga
cjami magistrackiemi nie obra
cano zupełnie.
AKCJE NIEJEDNOLICIE.
Zainteresowanie
obrotami
na giełdzie akcyjnej
było bardzo małe
i ograniczało się niemal wyłącz
nie do najbardziej popularnych
i będących przedmiotem co
dziennych tranzakcyj papie-;
rów. Kursy akcyj kształtowały
się wprawdzie niejednolicie,
jednak przeważały zwyżki, a
większość akcyj obiegała po
kursach
niezmienionych. W
grupie bankowej słabszy był o
50 gr. Bank Polski, zwyżkował
zaś o 2 zł. Bank Zachodni. Przy
stałym kursie utrzymał s'ę
Bank Zw. Sp. Zarobkowych. Z
pośród akcyj chemicznych na
bywano chętnie w dalszym c:ą
gu Spiessa po cenie dotychcza
sowej. Bez zmiany także noto
wane były akcje elektryczne
Siły i'S>1atłął^efcardzftdbiWt
wiony był dział akcyj metalur
gicznych. Utrzymały się tu t y l 
ko Lilpop i Rudzki, zwyżkowa
ły natomiast Norbliny o 2 zł. I
Ostrowiec o 1 zł. 50 gr. Akcja
mi z innvch działów nie zawie
rano żadnych tranzakcyj.
—x—

F i l m k u uczczeniu

ofic. 21 p. ułanów (chł. Cherubim). 3. Erna
kl. E. Grzybowskiego (ż. Czernuszenko)
4. Fricandeau. og. Z. bar. Horocha (ż. Ku
charski), 5. Jagienka, kl. W. Daszewskie
go (ż. Szyszkowski). 6. Frascati. kl. st.
„Topór" (chł. Klamar). Wygrane w 1 m.
44 s. w walce o 1 dł. Tot. zw. 53 zł„ fr
Rezultaty z dn. 24 lipca.
I. Nagr. 1.500 zł. dla 2 1. Dyst. 900 mtr. 22 i 21 zł.
VII. Nagr. 1300 zł. dla 3 1. i st. Dyst.
I. Passionata. kl. Grona ofic. I p. Szwo
leżerów (ż. Chatisow), 2. Kropelka, kl. E. 2100 mtr.: 1. Harda, kl. st. „Ktery Szepie
Grzybowskiego (chł. Olejnik). 3. Locarno tów" (j. Michalczyk) i 1. Ekstaza, kl. S.
og. M. Butkiewicza (ż. Kucharski). W y  Bronikowskiego (ż. Czernuszenko). 3.
brane w 57 i pół sek. łatwo o 3 dł. Tot. Pan Leon. og. Grona ofic. 27 p. ułanów
(ż. Szyszkowski). 4. Dziarska, kl. J. Stru
}l
zł.
głupiego dty
II. Nagr. 1300 zł. Gonitwa z płotami. żyńskiego (chł. Klamar), 5. Farsa, kl. W.
Dyst. 2800 mtr.: 1. Amor. og. Grona ofic. Daszewskiego (ż. Ziemiański). 6. Kin Fo.
dzieć. Oświad '-go p. uł. Krechow. (chł. Kmieć), 2. Ha og. Z. Wojtowicza (j. Raniewicz II). W y 
rakiri. og. A. hr. Morstina (j. EIjasz), 3. grane łeb v łeb. Czas 2 m. 17 s. Tot. z w.
Arno, og. K. Rómmla (j. Raniewicz). W y 14 i 18 zł., fr. 15 i 15 zł.
trane
w 3 m. 25 s. w walce o łeb. Tot.
VIII. Nagr. 1500 zł. dla 3 1. i st. Dyst.
oi szklanka p'
2100 mtr.: 1. Hulanka, kl. grona ofic. I-go
ia jego od cza J6 zł.
III. Nagr. 1800 zł. dla 3 I. i st. Dyst. p. Szwoleżerów (ż. Chatisow). 2. Bakarat
ija. Ach, nares
J300
mtr.: 1. Maur. og. st. „Ktery Szepie og. K. Dzierzbickiego (ż. Czernuszenko),
rochę grosza
tów" (ż. Kucharski), 2. Gran, og. K. PH- 3. Klarika. kl. S Starzeckieeo (j. Michal
głupiego ból *owskiego (chł. Górecki), 3. Moja Miła czyk), 4. Radlok. og. W. Daszewskiego
*1. Grona ofic. I-go p. Szwoleżerów (ż. (ż. Ziemiański). Wygrane w 2 m. 18 s. w
ystktem i dlat' Chatisow), 4. Juljusz, og. Grona ofic. 27 walce o 3/4 dł. Tot. zw. 16 zł., fr. 10 i 10
:eba jutro wcZ
5- uł. (j. Michalczyk). Wygrane w 1 m. złotych.
joty. Żona owi
„.i 22 s. w walce o 1 dł. Tot. zw. 16 zł., fr
:o:
mokrą ztmflfo .
^ ^ ^
.
^
zwrot sta
: mu dobrze I J ]
aj posłanie 1\ dek, zostały na starcie.
IV. Nagr. 2.000 zł. dla 3 1. i st. Dyst
Czwartek, 25-go lipca.
,^|2l00 mtr.: 1. Dziwo II. kl. K. DzierzbieWarszawa. — Godz.
o
r
^
J
a
f
c
w
fż.
Kucharski).
2
Guardi.
og.
B.
>ła przodownil
13.00 Komunilka* meteorologiczny, komuni
rywanym gło lessena (ż. Czernuszenko), 3. Łdynburg, katy przygodne; 15.40 Komunikat gospodarczy;
°g.
S.
Bronikowskiego
(chł.
Olejnik).
W
y
k toczy się pf
16.15 Komunfoaty L. O. P. P.; 16.30 Program dla
jciej i szybdwi Krane w 2 m. 17 s. łatwo o 2 dł. Tot. 17 zł. dzieci: a) 7rajBm*s]a z Krakowa; b) koncert z
.
V.
Nagr.
1000
zł.
Gonitwa
z
przeszko
łyka ze zgrort|
dami. Dyst. 3000 mtr.: 1. Iwan Ił. og. Gro- płyt gramofonowych; 17.15 Z podTÓży sprawoz
w ręce.
h ofic. 2-ej dywizji artylerji konnej (j. dawcy radiowego. — Feljeton p. t. „Laureaci wód
licy trzask grtP pijasz). 2. Bebuś. og. Grona ofic. 27 p. uł. mineralnych w Krynicy" wygłosi p. Tad. Strzei. Przechodni' y. Ustinow). 3. Dola. kl. W . Daszewskie telski; 17.25 „Człowiek jako laboratorium chemlcz
Izikiej trwodzfj go (pani Iwanowska—brawurowo prowa ne" — dr. Bardecki; 17.50 Ostatnie nowiny z wy
rząsnąwszy sif dziła gonitwę, nagrodzona została przez stawy; 18.00 Koncert popołudniowy kameralny.
la leżącego. R*j publiczność oklaskami), 0. Kochany Ksią- 19.00 Rozmafltości — wygłosi p. W. Pawłowski;
ręku.
1$ (wyłamał). O.Hassan (j. Gajewski), u- 19.25 Komunikat rolniczy; 19.40 Nad program 1 ko
tąwszy derkę ' fcidł). Wygrane w 4 m. 8 s. o 2 dł. Tot. mundkaty; 19.56 Sygnał czasu; 20.05 „Nowe meto
dy uprawy ozimin" wygłosi prof. S. Biedrzycki;
y, okrywa ni* *w. 35 zł., fr. 24 i 34 zł.
ył z meldufl' . VI. Nagr. 1200 zł. dla 4 1. I st. DysL 20.30 Koncert wieczorny z Doliny Szwajcarskiej;
ttu.
'600 mtr.: 1. Cicero, og. J. Nowakowskie 22.00 Komunikaty; 22.45 Transmisla muzyki tanęcz
łum. Jotsaw. «> (chł, Górecki), 2, Moorwind, og. Grgna

Wi/ścigi konne
w Rudzie Pabianickiej.
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Radjo-kącik.
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Nakręcany przy poparciu ozarazy bydła lub trzody,
ficjalnych czynników film, ilu co było dla hodowcy niepoweto
Dzls" 1 w niedzielę wieczorem „Piewca własnej strujący rozwój naszego rolnic waną stratą moralną i materjal
niedoli".
twa łącznie z Powszechną Wy ną. Film rolniczy przychodzi tu
Jutro 1 w sobotę wieczorem „Kidusz Haszem" stawą Krajową, wzbudził
nie z pomocą, dzięki któremu może
(Święć się Imię Twoje).
zwykłe zainteresowanie ziemian hodowca pokazać
Jutro ceny naijnlzsze (od 1 zł. do 5 zł. 50 g r ) , stwa i organizacyj rolniczych, Z
swój dorobek
w sobotę — popularne.
różnych stron napływają zapy szerszemu ogółowi nietylko w
tania o szczegóły tego interesu kraju, ale nawet zagranicą.
Tf.ATR LETNI W OGRODZIE STASZICA.
jącego filmu.
Przy zdjęciach filmowych od
Dziś i dni następnych „Klejnoty naszych re
Jakkolwiek ukończone filmo krywa się nieznane szerszeniu
wii", tak entuzjastycznie przyjęte na premjerze. wanie panoramy PWK oraz pa ogółowi szczegóły, jak np. jedy
Z nowych numerów ogromnie podobał się „Jar wilonów
wystawowych było ny w Polsce spichlerz własność
mark perski" ukŁadu bal. R. Szmara, a następnie czynnością zbyt łatwą, o tyle Jana hr. Żółtowskiego w Czatango z udziałem K. Lubieńskiej, wreszcie produk największą trudność przy zdję czu. Spichlerz ten posiada nie
cje anonimowej śpiewaczki międzynarodowej, fc.ó ciach nastręczały martwe i na- zwykle skomplikowane urządzę
ra wstępnym bojem zdobyła sobie publiczność. pozór mało znaczące wykresy i nia, dzięki którym ziarna zbóż
Niemałą również atrakcją jest ulubieniec łódzkiej dane statystyczne.. Przeszkodę wędrują automatycznie kilka ra
publiczności M. Znicz jako conferencier. Do pełne tę usunięto w ten sposób, iż dla rzy dziennie z parteru na najwyż
go powodzenia rewji w znacznej mierze przyczy ożywienia akcji odnośne wykre sze piętro spichlerza, przecho
nia się cały zespół z Jurdzińską, Pillati. Szmaro- sy filmowano systemem triko dząc tą drogą proces suszenia.
wną, Jakubińską, Lenkiem, Winawerem, Woszcze- wym w połączeniu z przeblendo Dzięki właśnie takim i podoh
waniem, t. zn. wyłaniania się nym urządzeniom otrzymujemy
rowaczem, Krzemieńskim na czełe.
jednego obrazu z drugiego.
zboże standaryzowane co w eks
TEATR POPULARNY.
Zobaczymy tedy na ekranie porcie ma decydujące znaczenie
Przy sposobności nadmienia
Jeszcze tylko 6 pożegnalnych przedstawień u- skaczące i ustawiające się w
w się iż wszelkich wyjaśnień udzie
roozej operetki „Hrabina Marlca" poczem teatr zo wykres buraki, wykazując
„Dziesięciolecie Rolnictwa
stanie zamknięty na jednomeisięczny okres feryj ten sposób produkcję buraków la:
letnich. Początek przedstawień o godz. 8.45 wiecz. cukrowych, widzimy ustawiają Polskiego", Poznań, pl. Sapieżyński 3. tel. 1 4 - 9 9 .
Ceny miejsc zwykłe. Kasa czynna bez przerwy ce się
cały dzień.
w szeregi I kolumny
PRZYBLĄKAL się pies rasy wilczej z
snopy zbóż, owce, bydło, trzo kagańcem. Odebrać można Al. I-go
PARK „HELEN ÓW".
dę chlewną i t. d. oraz najcieka Maja 88. Andraszek.
W niedzielę 28 lipca r. b. o godz. 3 po połu wszy wykres trikowy, wykazują
dniu odbędzie się w Helenowie wielka impreza p. cy, iż przy stosunkowo niezbyt SZOFER mechanik z pięcioletnią prak
n. „Uśmiech szczęścia" z nader urozmaiconym pro wielkim wysiłku i właściwem tyką odbytą we Francji, władający
gramem pod kierunkiem artystów Teatru Miejskie poparciu odnośnych sfer, rolnic ięzykiem polskim, francuskim i nie
go z p. K. Tatarkiewiczem na czele. Tańce na sali two może całkowicie zaktywi mieckim poszukuje pracy w Łodzi lub
do godz. l?-ej. Wejście zł. 120. Uczniowie, dzieci zować bierny bilans handlowy. na wyjazd. Chręczarek Teodor, St»
ra Wieś nr 6 Radogoszcz.
i szereg. 50 gr.
Myliłby się ten, ktoby sądził
że PWK jest całkowitym poka
zem naszej produkcji rolniczej.
DYŻURY APTEK.
TEATR MIEJSKI.

Dziś dyżurują apteki: G. Antoniewicza
(Pabianicka 50). K Chądzyńskiego (Piotr
kowska 164), W . Sokolewicza (Przejazd
19). R. Rembielińskiego (Andrzeja 28), J.
Zundelewicza (Piotrkowska 25). Kasperkiewicza (Zgierska 54), S. Trawkowskiej
(Brzezińską 56).
(p)

Pomijając trudności natury fi
nansowej, niestety szereg mająt
ków nie mógł wysłać swych okazów hodowlanych z zakazu
władz administracyjnych, wyda
nych w obawie rozwleczenia pa
nującej w okolicy lub sąsledz-

Popierajmy

budowę szpitala
0.0. Bonifratrów
w

Chomach.
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Miesięcznie i
Pafac Ligi Narodów ma być
Delegaci członkowie sekre
aa prowincji
świadectwem
W Nizzy aresztowano obec eleganckim, umiał również wkra
tariatu, dziennikarze i publicz
Odnoszei
architektury nowoczesnej.
nie „księcia" Henryka di Labra dać się w serca i szkatuły star
ność mieliby oddzielne wejście,
Artykuły nad
Genewa oddata pod budowę pa a galerję pierwszego piętra za
pod zarzutem nieprawnego no szych, bogatych, a żądnych mi
honorarium u'
lacu wspaniały park L'Ariana rezerwowano dla
szenia tytułu książęcego, oraz łości dam. Przez kilka lat wiod
ne. Rękopisów
ofiarowany magistratowi w do
powodu licznych oszustw i ło mu się doskonale. Dopiero
przedstawicieli prasy.
!
odrzuconycl
wód miłości i przywiązania do Sale poszczególnych komisyj
malwersacyj.
onegdaj poślizgnęła mu się noga
Genewy przez Gustawa Revil- mieściłyby się częściowo w bu
Henryk di Labra grasował w Nizzy. Podczas partji bakaraCena 2
liod dc la Rive.
od dłuższego czasu w wytwor ta schwytano go na oszustwie.
dynku centralnym, częściowo
Rozległość parku wynosi sekretariatu, do którego nale
nych miejscowościach kąpielo Policja zajęła się „księciem" i
350.0DU mtr. kwadratowych, a żałaby też sala Rady L i g i
wych i klimatycznych. Grał wówczas okazało się, iż pan di
jego lekko ku jezioru opadają
zawsze
Labra jest z zawodu
Budynek środkowy ma po
ce zbocze łączy się z teTenem przedzać dziedziniec długości
bardzo wysoko,
portjerem hotelowym.
Międzynarodowego Biura Pra 135 metrów i szerokości 85
przyczem oczywiście posługiwał
cy, więc o lepszem położeniu mtr.
Zajęty przez kilka lat w wy
.
Nowe piętrowe autobusy sypialne mają w najbliższym czasie się sztuczkami szulerskiemi. Bę
trudnoby marzyć.
-Xdąc człowiekiem przystojnym i twornym hotelu francuskim na
wejść w użycie na linji Budapeszt — Wiedeń.
brał eleganckich manjer, które
Budynek środkowy, długo
przydały mu się później do od
ści mniej więcej 75 mtr., będzie
grywania roli rzekomego księ
górował dzięki nierówności te
OSOBLIWE IGRASZKI NATURY.
cia. Bawiąc kilka tygodni w
renu nad łączącą się z nim z
Nizzy, zdołał ponadto „książę"
lewej strony biblioteka, a z pra
naciągnąć już kilka dam na zna
wej sekretariatem Ligi. Okrą
czne sumy. Tylko jedna z nich
gła sala posiedzeń, której pro
zgłosiła się na policję, skoro do
mień wynosiłby
wiedziała się o uwięzieniu O48 metrów,
szusta. Inne wolały zachować
przekroczyłaby rozmiarami sa
Warszawa,
dyskretne milczenie...
lę opery paryskiej (31 metr.),
*or.)
— W tra
a nawet kopułę św. Piotra w
Wlały przerwar
Rzymie (42 mtr.).
Niema w tem nic dziwnego, sekcji okazało się. że cierpiała cem. odpowiedziała, szlocha
W przeciwieństwie do tych
nia nocne 1-go
gdy na uwiąd starczy umierają na uwiąd starczy, który też jąc: „Nie. to syn mój!" — Ob faktów doświadczenia lekar
Pochodziła gi
ludzie.
którzy przekroczyli stał się przyczyną jej zgonu, jawiła, że ma lat 20, lecz już wskie notują
I^m, gdy poruc
FABRYKA LUSTER pewna
choć — sądząc z wieku — by szesnastym roku wyglądał, jak szereg wypadków przeciw
iki nadlatywał
granicę wieku.
niemal dzieckiem jeszcze.
starzec, choć mógł jeszcze pra
W i e c z o r n e r o z r y w k i Ł o d z i •ul; na
nych.
i PODLEW! SIKI Natomiast jest rzeczą zdumie ła Jeszcze
dziwniejszym od o- cować i cieszył się dobrem
jednoosobc
Hufcland pisze o tem, że oczy Teatr Mlelskl: — Piewca wtasnej nie
wająca, jeśli zupełnie młodzi bu wyżej wspomnianych fak zdrowiem.
J. Kukliński ludzie
pościgowym
t^
w starości niejednokrotnie pod doli (występy trupy żydowskiej).
wykazują widoczne
tów jest wypadek pewnego
Lekarze robili wszystko, co legają odmłodzeniu.
itniarem lądów
Ł Ó D Ź
Teatr Letni w ogrodzie Stas^ca: jj*
Włocha, Piotra Giglioni.. który było możliwe, by utrzymać go
objawy starości.
W ciemnosciac
Zachodnia 2 2
Klejnoty naszej rewii.
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w
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sko odwrotne, t j . że jednostki Mc Hinlcy dla nieuleczalnych rania okazały się daremne. Po nie wiadomem, że ludzie, obda Teatr Popularny: — Hrabina Marle*. ciał zbyt nisko.
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giem
dzieciństwem.
przechowywani
Odnawianie I poprawienie luster z
czej już nic nie widzą. Jest to
Następujące przykłady, za- bieta w średnim wieku, pro ność porównania organów obu jedna z głównych charaktery Grand Kino: — Serce na uwięzi. II mentu, przezna
przeniesieniem do dotrra, Sprrrdaz
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.wy. Do szopy ]
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LECZNICA
Przed dwoma miesiącami pytała, czy chory le<t 'ei pi- ganów iego towarzysza.
zbiorowych prac
malnego wzroku, są dosyć czę
Ani barak, a
zmarł
w szpitalu Lincoln w No
LEKARZY SPECJALISTÓW PRZV
ste.
Oświatowy: — Tajny kurjer.
w nocy oświetlę
wym Yorku niejaki William
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Pewien starszy pan z rodzi Poci seansów o , . d / 4 fi. <ł l 10, łowski przelatu
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Odeon: — Riff I Raff w Alpach.
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Książę Mikołaj Licharin z Bu mencle znaleziono 8 kufrów. czytać bez nich, co udało mu ochrany.
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Okazało się, że użył on te
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światowa.
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ło się już w drugim dniu poby hotelach, przedstawiając się ja ,
tu księcia. W trzecim dniu w y  ko poseł z Chilo, generalny
padała niedziela, więc było zu konsul z Ekwadoru, upełnomo
pełnie zrozumiałe, że z powo cniony minister z Haiti, serb
du zamknięcia banków, książę ski, hiszpański i rumuński ksią
zmuszony był pożyczyć sobie żę.
u portjera 50.000 franków.
Jak się w rzeczywistości na
A.
Następnego
rana
książę żywa nie zdołano dotychczas
Bolesny
dowód
Stwierdza to nowo
znikł bez śladu. W jego aparta- stwierdzić.
jorski zoolog.
miłości
synowskiej.
-XXNowojorski zoolog mr. Fay• Przed kliku miesiącami za
ray, którego specjalnością jest
chorowała w miejscowości Robadanie ryb, stwierdził fakt nie
senheim 65-letnia kobieta na
zwykle interesujący. Mianowi
zakażenie krwi tak, że okaza
cie ryby, przewożone na stat
Zemsta
reżysera.
ła
się
kach w zbiornikach wody, nie
mogą utrzymać równowagi, a
konieczność operacji.
Od kilku droi bawi w Gene samobójstwa.
ich system nerwowy doznaje wie rosyjski teatr, którego
Operacja
wprawdzie udała
Zeznania artystki tegoż te
takich samych podrażnień i przedstawienia cieszą się znacz atru, Lydji Wasylko sprowadzi się i w zdrowiu pacjentki nastą
wstrząśnień, jak system nerwo nem ptfwodzeniem. Onegdaj ł y wyświetlenie sprawy na piła znaczna poprawa, lecz rana
wy człowieka,
grano w tym teatrze jakąś
właściwe tory. Opowiedziała staruszki nie chciała się goić i
jadącego okrętem.
rosyjską tragedję,
ona, że łączyły ją ze zmarłym ciągle się jątrzyła. Zachodziła
Ten stan anormalny j nie w której bohater popełnia w zażyłe stosunki, na które pa zatem obawa jakiejś ponownej
zwykły przejawia się w ten drugim akcie samobójstwo, trzył krzywem okiem poprzed groźnej komplikacji. Wobec te
sam sposób, co u człowieka: od i rzeczywiście w momencie ni amant Lydji, reżyser Anesz- go lekarze orzekli, iż trzeba w
dawaniem pokarmu. Wabec te właściwym rozległ się huk wy kim. On — zdaniem aktorki — tym wypadku zdecydować się
go zarządził mr. Favray, aby ry strzału, a artysta Wolskij runął musi być
na
by podczas transportu trzymać na ziemię.
transplantację skóry.
przyczyną
nieszczęścia,
przeze dwa dni ścisłej — diecie!
Gdy jednak zapadła kurty
Do dyspozycji postawił się
W sprawie tej ukazał się w na, spostrzegli artyści, iż kole gdyż prawdopodobnie zamienił
jednem z pism angielskich arty ga ich pozostał na ziemi i nu rewolwery. Przesłuchany reży 30-letni, najmłodszy syn owej
kuł, zarzucający Favrayowi nie rza się w kałuży najprawdziw ser zrazu wyparł się wimy, ale kobiety, któremu w małych ka
ścisłość I wybujałą wyobraźnię. szej krwi. Rewolwer tedy był wreszcie w ogniki krzyżowych wałkach wycięto piętnaście ra
pytań przyznał się do zbrodni. zy po piętnaście cm. skóry.
nowa „gwiazda cowboyowska', To stało się powodem polemiki
Japonka, p. Suzuki ustanowiła
nabity
ostremi nabojami.
pa filmie. Pierwszy jego nosi która wątpliwą tę kwestję roz Wobec tego zrodziło się przy W ostatniej chwili, przed wyj Transplantacja udała się znako nowy rekord światowy, prze
tytuł „Pogromca kobiet",
strzygnie zapewne definitywnie. puszczenie, i* zaszedł wypadek ściem Wolskiego na scenę, za micie, a syn uratował matkę od biegając 220 jardów w 24 7/10
mieni! mu rewolwer...
niewątpliwej śmierci.
sekundy.
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Tragii

Przedwczesna starość i późna młodość.
Odrastające zęby i włosy zgrzybiałych staruszków.
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Gość z eleganckiemi kuframi

Ryby cierpią

SKÓRA SYNA
w ciele matki.

Prawdziwy rewolwer na scenie.

W5

