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Kedakcja: zawadzka lu — Aunimi
stracja: Piotrkowska 11- - Telefo
ny: 38-28. 228 i 229.
Redaktor Inb Jego zastępca oraz
dyrektor, wydawnictwa
od K O , ! : v 1 do 2 D O południa,

Ceny ogłoszeń:
Za wiersz milimetrowy 5-łamowy
pod tekstem i w tekście 40 gruszy:
za tekstem 30 groszy; nekrologi i
komunikaty 30 gr; zwyczajne 25 ET
Za wyraz: drobne 15 groszy; po
szukiwania pracy 10 groszy; na>
tańsze ogłoszenie 150 zł„ dla bez
robotnych 1 złoty. — Zamiejscowe:
(bez wyjątku) 50 proc- zagraniczpe
O 100 procent drożej.

przyjmują

Cena prenumeraty:
miesięcznie w coazi 3 Z Ł Z O ar,
na prowincji 4 . 5 0 , zagranicą 9 5 0 .
Odnoszenie do domu 40 er.
Artykuły nadesłane bez oznaczenia
honorarium nwaiane sa za bezpłat
ne. Celcopisów zarówno użytych jak
I odrzuconych redakcja, nie zw/jca.

Cena 20 groszy.

Rok V, JUs 196.

Ogłoszenia 2-kołorowe I na amójjjNwionem miejscu 50 proc- 3-kolorowe 100 proc. droższe. Za termie
11 druku administracja nie odpoWad* .

ni odział* ,ft>sierpnia 1929 r.
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Groźny bunt w więzieniu lubelskiem.

W i d z i a ł e m Cię

rui iility.
Strumienie wody z wężów strażackich
skuteczniejsze

od kul

rewolwerowych.

Lublin, 4. 8. — W więzieniu
Po dwóch godzinach sytua śledztwo celem wykrycia wir.
karnem na Zamku, w którem cja została całkowicie opano nych prowadzi prokurator Sądu
przebywa
wana. Spokoju w mieście nig Okręgowego w Lublinie p. K u 4 l 7 kryminalistów
dzie nie zakłócono. Energiczne lapski.
i 120 więźniów politycznych —
komunistów, wybuchł około go
dziny 8 wieczorem bunt.
W
związku z organizowaniem w
dniu 1 sierpnia „dniem antywo
jennym" komuniści
śpiewali
„Międzynarodówkę".
Celem uspokojenia więźniów,
naczelnik zarządził przeniesie
nie niektórych prowodyrów
do oddzielnych cel,
co wywołało wrzenie wśród
komunistów, do których przy
łączyli się kryminaliści. Więź
niowie zabarykadowali się i po
częli
demolować cele,
a odłamkami szkła, cegłami i
szczątkami stołów i prycz za
atakowano straż więzienną, któ
ra początkowo nie mogła opa
nować sytuacji. Na skutek in
terwencji obecnego na miejscu
podprokuratora Sądu Okręgowe
Defilada chorągwi łódzkiej.
go w Lublinie p. Mitruszewskiego wezwano -oddział straży og
niowej i policję.
Strumienie wody
z sikawek strażackich, puszczo
ne do cel przez okna, w krótkim
czasie więźniów uspokoiły i bunt

Odgłosy

V

W«K»Ml W W W B ,
Niosły de białe dwa konie,
patrzyłaś na małe tak samo,
Czułem, ze serce mc pionie.

I b*<b*ą wskoczy* w oto^c;
Przyznaje sie bez obsłonek,
(idyhy nie ,to. .że przy tobie
Siedział twój stary małżonek.

do Druskiennik.

a

*'Hjj&wjąjt]fr .Ą
(R.)
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DELEGACJI

NA KONFERENCJĘ HASKA.

W czasie zamieszek
został zabity
przez nadkom. Sobocińskiego,
komendanta policji powiatowej,
jeden z prowodyrów buntu,
bandyta Józei Zawadzki,
w chwili, gdy zamierzał ugodzić
cegłą w głowę jednego z poli
cjantów.

Przyjęcie dla przedstawicieli prasy.
Warszawa, 4. 8. (Od wł. kor.)
Dzisiaj wieczorem wyjeżdża do
Ragi polska delegacja pod przeodnictwem
ministra Zaleskiego,
ftwed odjazdem odbędzie się w

r

ministra
apartamentach
przedstawicieli
przyjęcie dla
prasy.
Wiceprezes Banku Polskie
go

dr. Młynarski,

-XX-

WIELKI SAMOLOT FORDA
przyleci

w najbliższych
do
Warszawy.

dntach

Londyn, 4. 8. ( O d wł. kor.), i silniki przyleci
PI/ najbliższych dniach wystar
do Warszawy.
|uje z Londynu
Olbrzymem powietrznym kie
10-osobowy samolot
rować będą piloci Lerey, Maning
żerski, wyrobu znanych za- i Wenzel.
ów Forda w Detroit. Sa ' Lot aeroplanu Forda ma zna
lt ten wyposażony w trzy czenie propagandysfyczne.

E

Pierwsze

poczty

Miejsce

inauguracji

haskiej

skutki

Wypoczynek
na wypoczynek

Marszałek Piłsudski.
Wyjazd
nastąpił autem. Jak nas infor-

papieskiej.

kilka

tygodni.

W
niż w Bolszewji.

Berlin, 4. 8. (Od wł. kor.).
Sowiecki komisarz spraw za
granicznych, Cziczerin, który
już
dwa lata
przebywa w Niemczech, przy.
dzieńca. Znajomość ta przero był wczoraj do Bad Scnwaldziła się w płomienną wzajemną bach, gdzie pozostanie do koń
miłość.
ca sierpnia.
Po powrocie Kozakowej z
letniska
zapalony
wielbicie!
szturmował ją

wyjazdu

konferencji.

potrwa

Warszawa, 4. 8. (Od wł. kor.) mują, pobyt w Druskienikack
Wczoraj wyjechał do Druskie- potrwa kilka tygodni.
nik

na

letnisko.

ZEPPELIN

listami i telegramami,
co wywoływało częste sprzecz
ki między małżonkami.
Wczoraj pod wpływem zaz
drości Kozak rzucił się nagle z
brzytwą na żonę i zadał jej
16 głębokich cięć
w twarz i szyję. Nieszczęśliwą
ze strasznie
zniekształconą twarzą
przewieziono w stanie dogory
wającym do szpitala w Czela
dzi.
—X—

-xy-

znaczki

który na telegraficzne wezwa
nie rządu przerwał swój urlop,
przybył wczoraj do Warszawy i
Sosnowiec, 4. 8. (Od wł. kodzisiaj wyjeżdża razem z mini
strem Zaleskim.
respond.). — Na kolonji Piaski,
Jak się dowiadujemy, służbę pod Sosnowcem wydarzyła się
informacyjną
pełnić
będzie wstrząsająca tragedja małżeń
przedstawiciel P A T - a w Lon ska.
dynie, dr. Littauer oraz specjal
Zamieszkałe tam małżeń
ny przedstawiciel PAT-a na stwo Kozaków żyło doniedawna
konferencję, p. Szmidt, który w przykładnej zgodzie. Przed
już
miesiącem 20-letnia
niezwykłej urody,
wyjechał do Hagi.
Zofja Kozakowa, bawiąc na let
- X nisku poznała jakiegoś mło-

Smutne

zjazdu
Hallerczyków
w Poznaniu.

Międzynarodowy

spodziewany jest
w Ameryce.
Newy Jork, 4. 8.
(Od wł.
kor.). — Przylot Zeppelina na
lotnisko w Lakenhurst jest spo
dziewany
dzisiaj w niedzielę
późnym wieczorem. Sterowiec
posuwa się bardzo wolno k u
brzegom amerykańskim.

zlot harcerzy w Anglji.

Suwerenne państwo Watykanu wydało dnia 1 sierpnia r.b, swe
pierwsze znaczki pocztowe, z których część nosi wizerunek Pa- j
Pieża Piusa X I , część zaś insygnia papieskie (tjarę z kluczami Rząd holenderski zaprasza uczestników konferencji w sprawie
fiotrowemi). Jak wiemy z depesz, został pierwszy nakład w planu Younga i ewakuacji Nadrenji (która ma się zebrać dnia
Jak już donosiliśmy odbywa się w Anglji międzynarodowy zja;d
kilka godzin rozkupiony przez filatelistów z całego świata. 6 sierpnia w Hadze] na uroczysty wieczór inauguracyjny w sta- harcerzy, który zgromadził 50,000 uczestników z całego świa
z nich k,tp?ił znaczków,
lirów.. lh)JjJ)żytnym budynku rycerskim, i ń a ilustracji),
CYT\
t a . N a ilustracji widzimy życie obozowe drużyny japońskiej..

Jeden

za .półtora miliona

„!! C

3ir. »

Bezrobotny nie może być darmozjadem.

Angielski rząd robotniczy

sznka nowi i i w i i

Tunele pod wszystkiemi morzami

dookoła

H

f/

KONTROLA KOMISJI MINISTERIALNEJ

Brytanji.

W

M A G I S T R A L I

E

ZATACZA SZEROKIE KRĘGI.
Redukcja etatów i reforma

Wielkiej

Atri

b u d ż e t u .

wiskach jest zbyt wielu urzędni dzą odowiednie dyrektywy cc
ków, komisja celem przegrupo do ułożenia przyszłego budżetu,
wania i wyregulowania pracy w zdaniem komisji bowiem w bud
wydziałach — postawi w tej żecie bieżącym duże wydatków
wciągniętych było
sprawie
pod nieodpowiednie pozycje.
odpowiedni wniosek
Lustracja w Magistracie ra ,.
w ministerstwie.
Zainteresowanie się komisji Łodzi trwa w dalszym ciągu
sprawami personalnemi wśród u- przeciągnie się jeszcze do poło
wy bieżącego tygodnia.
rzędników wywołało
Skonkretyzowane wnioski ko
zrozumiały niepokój.
Inną, mniej ważną kwestją, misji b ę d ą przedłożone M i n i 
którą zajęła się komisja, jest sterstwu Spraw Wewnętrznych,
które następnie wyda odpowie
sprawa
dnie zarządzenie co do ostatecz
przyszłego budżetu,
Zapoznawszy się z tegorocz- nych zmian w gospodarz łódzk s i ę g i personalne,
is)
,tom'sja doszła do wniosku. \i nemi wydatkami, władze wyda Ikiego Magistratu
-XXw nickićrych v^ ydztałsfh Magi
stratu lcst sa
wędników
wyższej
kategorii, nitcmiait
mniej jest sił pomocniczych, a
następnie, że na zbyt odpowie
dzialnych stanowiskach znajdu Zabłąkany chłopiec na posterunku policji
ją się ludzie o słabych kwalifi
kacjach.
w Pudzie-Pabianickiej.
Ponieważ wydajność pracy
Łódź, 4 sierpnia, — Wczoraj bosy l bez czapeczki.
Podaje się za Janka, lecz na
tej kategorji urzędników )a«t około godziny 5 po południu je
znacznie zmniejszona oraz wo« den z policjantów posterunku P. zwiska swego nie zna. Istnieje
bec tego, iż na wyższych stano- P, w Kudzię Pabianickiej znalazł przypuszczenie, że chłopiec po
chodzi z Łodzi.
zabłąkanego
Dziecko znajduje się do ode
chłopca około 4-letniego
ubranego w bronzową maryna- brania w lokalu wymienionego
reczke pluszową, krótkie czarnt posterunku policji powiatowej.
spodenki ctjgowe. Chłopiec jest (Ruda, tuż za skrętem)

Łódź, 4. 8. — Bawiąca od
kilku dni w Magistracie m. Ło
dzi komisja ministerjalna nie
tylko zajmuje się
sprawą umów,
zawieranych przez pretydjum z
różnemi
przedsiębiorstwinii
sprawą kostki granitowe', ;.sf l i 
towania ulicy Piotrkowskiej i
budową domków
na PoLsiu
Konstantynowskiem, ale nie
mniej interesuje się równomier
ną obsadą etatów w Mag stra
cie.
Wertując

W Anglji utworzono już
pochłonie 6 miljardów 400 mil
Z Londynu piszą:
towarzystwo akcyjne,
Jak już doniosły obszernie jonów. Prócz tego projekto
Jepesze, od czasu objęcia wła wane jest połączenie kolei tu które zajmuje się bardzo inten
dzy przez Labour Party w Lon nelowej z istniejącemi już linja- sywnie kwestją szybkiej reali
zacji budowy tunelu.
mi.
dynie
Trzeci projekt na wielką ska
Zważywszy,
że
między
Lon
akcja zasiłków
dla bezrobotnych w Anglji we dynem a Paryżem jeździ prze lę obejmuje budowę tunelu, łą
czącego Szkocję z Irlandja. Go
szła na zupełnie nowe tory i ciętnie
rącym rzecznikiem tego projek
9 miljonów osób rocznie,
posiada odmienny charakter od
dotychczasowego. Rząd zmie można zgóry zawyrokować o tu jest deputowany irlandzki —
rza do tego, aby słowo „bezro rentowności tunelu. Podróż z Allen, który wysuwa przedebotny" nie stało się identyczne Paryża do Londynu trwa w naj wszystkiem ten argument, że
te słowem „darmozjad". Po lepszym razie 7 godzin, nato na wypadek wojny tunel taki
stanowiono zatem, aby sumy, miast kolejką tunelową będzie jest dla Anglji nieodzowny i po
wydawane na zasiłki dla bezro można przebyć tę samą prze siada zasadnicze znaczenie jako
botnych przyniosły
korzyści, strzeń w ciągu trzech godzin. droga transportu bydła. Głów
któreby przyczyniły się do szyb Rząd liczy nietylko na dochody nym atutem posła Allena jest
kiej amortyzacji wydatkowa uzyskane ze sprzedaży biletów naturalnie kwestja amortyzacji
zasiłku dla bezrobotnych.
osobowych, lecz także na wy
nych kapitałów.
Natomiast plany budowy tu
• W toku są projekty budowy datne korzyści z transportu to
warów. Administracja tunelu nelu podmorskiego do wysp
igantycznych tuneli, które, o będzie stosunkowo tania, ponie Whigt i Man mogą wprawdzie
e się zrealizują, dadzą na sze waż projekt nie obejmuje bu być technicznie zrealizowane,
reg lat zajęcie
dowy stacyj przydrożnych, wo natomiast narazie nie budzą ży
dziesiątkom tysięcy bezrobot bec czego zarząd koleją pełnić wszego zainteresowania, wobec
nych.
będzie zaledwie kilku urzędni czego kwestja ich budowy jest
Prócz znanego już planu
bardzo problematyczna.
ków.
budowy tunelu
pod kanałem La Manche, łą
czącego Anglję z Francją, pro
jektowana jest rozbudowa ol
brzymiej sieci tuneli pod Lon
dynem dla transportu wozów
-XXciężarowych, tunel podmorski
między
Szkocją, a Irlandja
i tunele do wysp Whigt i Man.
Najbliższe realizacji są plany
oto dewiza, którą przestrzegać winni
budowy tuneli pod Londynem.
Zainteresował się niemi żywo
pasażerowie
tramwajów.
Jak widać, działalność nowej
Łódź, 4. 8. Po licznych zapo gnozy.
kapitał prywatny, który obiecu
Łódź, 4. 8, — Jak nas infor wałki batystu, okulary, ciepło
Na wieść o otwarciu tej no placówki znalazła wyrozumienie
je opędzić własnemi funduszami wiedziach o organizowaniu przez
muje dyrekcja Kolei Elektrycz mierz, cygarniczka, bluzka, swekoszta budowy i na wypadek, Wydział Zdrowotności Publicz wej placówki zdrowotnej w dniu w społeczeństwie.
Jak nas Informują — Porad nej Łódzkiej w miesiącu lipcu pa ater, pantofle, kamizelka, prze-'
wczorajszym do Poradni Przed
gdyby pertraktacje osiągnęły nej nowej
nia
Przedślubna cznyna jsit dwa •sterowi* zostawili następujące ścieradlo, 3 paski gumowe, paślubnej
zgłosiły
się
instytucji eugenicznei,
poważne stadjum, domaga się od
razy tygodniowo w środy i sobo przedmioty w wagonach tram plerośnica, pędzel, obrus, 2 t<<rcztery osoby,
w dniu wczorajszym po raz
rządu
wajowych; 19 parasolek, koszyk by, teczka, beret, obuwie, walipierwszy rozpoczęła swe czyn dwie kobiety i dwóch mężczyzn ty od godz. 1 do 2 po poi,
gwarancji oprocentowania
z kawą, 2 pary spodni, album lizka, 2 pary skarpetek, 6 ser
z
prośbą
o
zbadanie
i
wydanie
wkładu kapitałów. Koszta rea ności Mieiska Poradnia Przed
wetek, paczka z drukami, ple
modeli pieców, bor,
odnośnego
świadectwa.
ślubna.
lizacji budowy przewidywane
cak i kołnierzyk.
6
sukienek,
Na czele tej nowej, mogącej
są na miljard 700 miljonów zło
Przedmioty te po dokładnem
U
portmonetek.
6
koszyków,
bardzo
przysłużyć
się
społeczeń
tych. Przy budowie znajdzie
określeniu przez właściciela, są
pudełko
z
przyborami
do
gole
Żniwa
na
Pomorzu.
stwu
instytucji,
która
mieści
się
zatrudnienie
nia, bańka robotnicza , koszula, do odebrania w wydziale ruchu
przy ul. Gdańskiej 83 — stanął
60 tysięcy ludzi
kapelusz męiki, 2 pary rękawi K, E. Ł. przy ul. Tramwajowej«'
znany
w
Łodzi
lekarz
dr.
Skuna okres 4 lat. Tunele pod
•(*)•
czek.
6 książek, 3 czapki, 2 ka
urzędowych.
Londynem mają .być wzorowa sięwicz.
A'1eraż
zachjodzi'
pytanie,
ne na kolei podziemnej w Chi
jakie zadanie
cago, dla- zbadania. kjorej wy
słano z Londynu specjalnych de ma Poradnia Przedślubna?
Otóż, zadanie jej fest bardzo
legatów. W przeciwieństwie do
kolei podziemnych w Chicago, wzniosłe, ma bowiem na celu
Kronika pogotowia
ratunkowego.
koleje w projektowanych tune
zdrowotną ochronę mał
lach będą szerokotorowe. Dłu
Łódź, 4 sierpnia. W miesz żona dozorcy, zamieszkała przy
żeństw
gość szyn wyniesie sumarycznie i zdrowie przyszłych pokoleń.
kaniu niejakich Klimczaków, ulicy Zielonej 45.
Szczypiorowa odniosła kilka'
przy ul. Grabowej 32, otruła się
130 kim.
Zadanie to będzie realizowa
nieznaną trucizną 2 i pół letn'a tłuczonych ran głowy. Lekarz
Dokładny plan budowy opraco ne przez udzielanie porad zdro
pogotowia po udzieleniu pomo
wał prezes komisji dla spraw wotnych osobom, mającym za
córka ich Daniela.
bezrobotnych w Londynie H. miar wstąpić w związek małżeń
Jęki nieszczęśliwego dziecka cy przewiózł ją do domu. Spraw
Thomas. W najbliższym czasie ski.
zaalarmowały sąsiadów, którzy ców tajemniczego napadu po
projekt ten wejdzie pod obrady
zawezwali karetkę miejskiego szukuje policja.
W razie potrzeby, zgłaszają
•
»
•
parlamentu.
pogotowia ratunkowego, które
ce się osoby obojga płci, będą
Drugi plan na wielką skale kierowane dla ściślejszego zba
go lekarz po udzieleniu pomocy
Na szosie zgierskiej zostai
obejmuje budowę tunelu pod dania
przewiózł ofiarę niedozoru ro przejechany przez samochód okanałem La Manche. Jak już o
dziców do szpitala Anny-Marji. koło 7-letni chłopiec, nieznanedo specjalistów
tem donosiliśmy, długość tune ginekologów, neurologów ltd„
•
•
•
A go nazwiska. Chłopiec uległ olu wyniesie
Wczoraj w godzinach wie brażeniom klatki piersiowej tu*
celem ustalenia dokładnej diaTegoroczne żniwa opóźniły się w całym kraju, ale nawet na Po czorowych przy zbiegu ulic Zie dzież
66 kim.
morzu, gdzie urodzaj zapowiadał się po długiej zimie najsłabiej, lonej i Lipowej została napad
i tem samem byłby to najdłuż
złamaniu lewej nogi.
zbiory są lepsze, niż kiedykolwiek.
(w)
szy tunel podmorski na świe
nięta i pobita przez nieznanych
Nieznanego malca przewie
cie. Wprawdzie odległość jed
sprawców 29-letnia
ziono do szpitala.
Sprawca
nego wybrzeża
od drugiego
wypadku — szofer zbiegł.
Jul
ja
Szczypiór,
w Juljanowie.
Ze świata stalowych bicepsów.
wynosi zaledwie 35 kim., lecz
aby pociągi mogły sukcesywnie
Jak było do przewidzenia,
osiągnąć konieczną głębię pod dzisiejsza zabawa wzbudziła oTechnika nieprzerwanego
lotu.
morską i zjazd do tunelu nie gólne zainteresowanie z powodu
był zbyt nagły, wylot tunelu samochodu, który jeden z po
rozpocznie się po obydwu stro siadaczy biletu otrzyma w po
pach o kilkanaście kilometrów darunku. Cały szereg cieka
Czarna Maska, odnoszc suk odniósł w 2 minucie bezapela
przed wybrzeżem.
wych atrakcyj ściągnie do Julcesy
w cyrku sportowym, wy cyjne zwycięstwo.
Także budowa tunelu pod janowa tłumy publiczności, a
W drugiej parze walczyli
ziemnego pod
kanałem
La każdy ma szanse powrotu do zwał do walki żydowskiego za
paśnika Pooschoffa. Spotkanie dwaj rywale Szteker i Pooschof.
Manche zatrudni
Łodzi własnym samochodem.
50 tysięcy bezrobotnych
Dyrekcja tramwajów pod to odbędzie się w dniu dzisiej Walka, prowadzona pod zna
aa 6 lat. Koszta budowy obli miejskich zapewniła wygodny szym i ze względu na siłę i ru kiem przewagi mistrza Polski.
czone są na 1 miljard 200 miljo przejazd, nawet przy najwięk tynę nieznajomego, budzi ol W 4 rundzie, Pooschoff, swo
istym sobie zwyczajem, w decy
nów zł., budowa kolei elektry szej frekwencji pasażerów, któ brzymie zaciekawienie.
cznej między Londynem a Pary rzy zaludnią park i ogród JuljaWe wczorajszem spotkaniu dującym momencie rzucił Szte
żem, prowadzącej przez kanał Inowa.
ze Schneidrem, Czarna Maska kera głową o ziemię. Nim ar
biter zdążył zapytać oszołomio
nego Sztekera, czy jest w sta
nie dalej prowadzić walkę —
Irasa pierwszego lotu dookoła
świata.
Potoschoff podbiegłszy niespo
dziewanie, powalił go na łopat
ki w 41 m. Słuszny protest
Sztekera, winien bezsprzecznie
być
przychylnie
załatwiony
przez sędziów i mistrz Polski
winien otrzymać
rewanżowe
spotkanie z Pooschoffem.

Czyj syitek?
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Otwarcie Poradni Przedślubne]

„Spiesz się powoli"

ważnym krokiem na drodze podniesienia zdrowotności.
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Na czole
idem kapeli
(dwie głębo
| tych przed!
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do nóg pr;
Brutalny Willing w 26 minu
I kule.
cie odniósł wspaniałe zwycię
Pod płas;
stwo nad Bahn Samsoneru przez
Ukrywał la
złamanie mostka.
siała to by
Dziś walczą: Czarna Maska
bowiem pr;
conlra Pooschoff na wyzwanie
•nieniem. K
nieznajomego.
ulicy oraz
Loty kilkugodzinne należą wania benzyny w czasie lotu «
Decydująca w a l k i
dwóch już do przeszłości. Ostatni re jednego samolotu do zbiornika: cych orkies
ładnego w:
brutali Karsz contra Wdling o- kord 17 dni trwającego, nie drugiemu. U góry widzimy cie
*vcznv i za
raz Szteker — Michaelis do re przerwanego lotu otwiera nowe kawy mement spuszczania i
perspektywy przed ludzkością. chwytania gumowego węża w
składu forte
zultatu.
•Wczoraj zamieściliśmy ilustrację czasie lotu, co jest rzeczą nic- I W oewny n
-X•no potraci
iprzedstawiaiaca sDosób przele-jłatw&
'ej nie zwr
iKdypy pfe

Ważne odkrycie w kampanii

Nowe drogi walki z instynktem zła.

OPERACJA CZASZKI
I
K
J
;
usunęła zbrodnicze popędy przestępcy.
Komórki rakowe nie potrzebują tlenu do życia.
Jak powstaje rak? Pomimo
pracy dziesiątków specjalnych
zakładów badawczych nad ra
kiem, pomimo istnienia kilkudzie
tięciu czasopism naukowych,
poświęconych rakowi i pomimo
setek uczonych, poświęcających
się temu przedmiotowi, wiadomo
<łci nasze o raku i przyczynach
jego powstawania są wciąż bar
dzo niedostateczne, a o meto
dach zwalczania tej choroby
również znikome.
Ostatnio bardzo ciekawe wy
ftiki swych wieloletnich prac
nad rakiem podaje jedna z naj
wybitniejszych sił w tej dziedzi
nie profesor dr. Rhoda Erdmann
z Berlina. Rzucają one jasne
światło na kilka przynajmniej
Ważnych problematów, dotyczą
cych raka.
Najwcześniejsze stadja raka
ti człowieka nie są dostatecznie
zbadane. Jak powstają pierw
sze gruzełki raka, dobrze nie
wiemy. Wiadomo tylko, że gdy
zostaną wczas dostrzeżone I usu
nięte drogą operacyjną, można
do dalszego rozwoju narośli nie
dopuścić.
Dr. Rhoda Erdmann przepro
wadzała badania nad hodowla
mi odosobnionych komórek na
rośli rakowych
poza organizmem.
Stwierdziła tutaj, że komórki te
posiadają pewne odrębne właiciwości od zwykłych komórek
Ciała ludzkiego. Mianowicie,
nie potrzebuje one tlenu,
tak jak inne komórki organizmu
do twego rozrostu, a rozkładają
lobie same cukier, podobnie jak
tip. drożdże i zdobywają stąd elergję, potrzebną im do życia.
Odkrycie to, w zakresie ba
dań nad rakiem, trzeba uznać
Za jedno z najdonioślejszych, ja
kiego dokonała nauka w ciągu otatnich 5 lat.
W świetle tego odkrycia po
czątek raka stanowiłaby zwykła
komórka organizmu, która w pe
wnym momencie nabrała no
wych właściwości i zaczęła
samodzielny byt,
dając początek nowej tkance,
Wzrastającej w inne i powodują
cej ich zniszczenie.
Droga, jaką powstaje tak od
osobniona komórka, mogłaby
być tylko ta, że wskutek jakichś
przyczyn zostaje ona pozbawio
na normalnego odżywiania ze
Strony otaczających ją włoskoWatych naczyń krwionośnych i
Usamodzielniona, zaczyna swą
działalność. Jakie są przyczy
ny takich procesów, nie wiemy.
Być może, wchodzą tu w grę ja
kieś predyspozycje, a może zbieg
okoliczności.
Wspomnianej badaczce uda
ło się uzyskać drogą skompliko
wanych metod żywienia świnek
morskich, powstanie
licznych narośli rakowych.
Powodowały one zaburzenia
W odżywianiu oddzielnych grup
komórek w różnych miejscach
organizmu oraz odrywanie się

Z E R O

komórek,
które
przenoszone
przez krew w nowe miejsce w
organizmie, zaczynały
samodzielny rozwój.
Badania te dają więc w re
zultacie następujące wyniki: Za
przyczynę powstania raka nie
możemy uznać ani pasożyta, ani
wyłącznie bodźca zewnętrznego
któryby go wywoływał. Przy

Więźniem tym jest pewien
urzędnik bankowy, który
po
dość długiej i wzorowej służ
bie został przychwytany
na fałszerstwie czeków.
Jak wynika ze starannie zba
danej jego przeszłości, 28-letni
ten człowiek został razu pew
nego podczas gry w piłkę noż
ną silnie

W Polsce musza powstać domy pracy
Ważny problem z dziedziny więziennictwa.
Bardzo wiele jednostek, kt'>- jest na bruku. 3nalazł znowu ko danie możności życia tym
re z powodu nieszczęśliwego posadę. I tam znowu przyszła którzy więzienie już opuścili —
z drugiej zaś,
zbiegu okoliczności wpadły w wieść o jego karze i
jako kwarantanna,
Konllikt z pru-itm I m u s u ! / p •znów go wypędzono.
tem w wię7 °, 'u odpokutować Tak powtarzało się 4 razy. Zroz w której się będzie obserwowa
za twoje przewiny, stacza<ą się paczony wyszedł na gościniec ło, cży człowiek naprawdę jest
dla otoczenia.
później na dno nie dlatego, 2ebv i płatnął siekierą pierwszego niebezpieczny
Domy pracy po upływie pewne
nie chciały się poprawić,
spotkanego policjanta.
go czasu powinny mieć prawo
lecz dlatego, że
— Więc cóż na to robić? —
wydawania za
pośrednictwem
przeszłość więzienna
pytam, wstrząśnięty tak nie
odnośnych
władz
staje im na drodze powrotu do skomplikowaną, zdawałoby się
uczciwego życia.
świadectw moralności,
historyjką.
Aby się dowiedzieć jak to za
niejako
całkowitego odpuszcze
— Niezbędne są
gadnienie jest ujęte w więzien
nia
win.
Dopiero wtedy będzie
domy pracy.
nictwie polskiem,
zwróciliśmy Domy pracy z jednej strony, ja my mogli mówić spokojnie o
się do jednego z wybitnych
przedstawicieli polskich zakła
dów poprawczych i dowiedzieli
śmy się następujących
cieka
wych szczegółów.
W więziennictwie polskiem
praca istotnie wre. Wszystkie
wysiłki skierowane są ku temu
aby
poprawić człowieka.
— Mamy do czynienia — mó
wl nasz rozmówca z elementem
przedewszystkiem słabym, nieumiejącym sobie radzić w życiu,
elementejm zdążającym w kie
runku najmniejszego oporu. Za
daniem naszem jest jednostki te
wychować odpowiednio — dać
im w ręce jakieś atuty,
wyuczyć czegoś,
co da im możność pracować ucz
ciwie...
Pomyślał chwilę.
— Ale tu napotykamy nie
raz takie trudności, z któremi
poprostu walczyć nie sposób.
Oto historja prawdziwa:
Dwudziestoletni chłopak upił
się i popełnił w karczmie
zabójstwo.
Były okoliczności łagodzące -—
dostał półtora roku więzienia.
Odsiedział nauczył się tu kowal
stwa — poszedł. Dostał gdzieś
we dworze posadę. Ale po kil
ku miesiącach do dworu zgłasza
się policjant, czy jakiś urzędnik Briand był dawniej przeciwnikiem Poincarego. Dopiero współ
z gminy i zapytuje, jak się taki a praca z tym mężem stanu przekonała go o wielkiem poświę
taki prowadzi. Słowo do słowa ceniu Poincarego dla Francji i zmieniła stosunek do dawnego
i wyszło na jaw,
prezydenta republiki. Briand pomimo objęcia obowiązków
premjera odwiedza codziennie chorego Poincarego w szpitalu
że to zabójca.
Oczywiście zbrodniarza trzy gdzie dokonano operacji. N a ilustracji widzimy Brianda w to
warzystwie ministra Barthou w drodze do kliniki
(ip)
mać nie chcieli. Jegomość znów

tem, że przyczyniamy się do po
prawienia ludzi.
— Więc domy pracy — py
tam. — Ależ te domy pracy siłą
faktu stworzą konkurencję in
nym zakładom przemysłowym.
— Ma pan rację. To też dla
tego domy pracy

kiem i mocniej przycisnął ramię
do boku.
Niezrażony milczeniem Tum
począł się śmiać:
— Oho, tajemnica. Nie pytam
więcej. A prace znalazłeś?
— Nieee...
— A znajdziesz?
— O tak. jeszcze dzisiaj.
Słowa te wypowiedział ta
kim tonem, że Tum spojrzał na
niego uważniej.
— Tyś chory, połóż się do
łóżka.
Twarz Staśka oszpecił szy
derczy uśmiech.
— Nie teraz... Po pracy..
Tuma zaczęły nudzić zagad
kowe niedomówienia. Skinął
głowa na pożegnanie i znikł w
tłumie.
Stasiek odprowadził go tę
pym wzrokiem i powlókł się da
lej. — Zatrzymał się wreszcie
przed domem, w którym miesz
kali Cymerowie ( spojrzał po
nuro poprzez lustraną taflę szy
t y w głąb składu.
Nikogo tam nie było. W pół
mroku błyszczały zeby białych
klawjatur. Stasiek w okamgnie
niu zmienił się do niepoznania.
Przygasłe oczy rozbłysły mu
nanowo pod wpływem wewnę
trznego ognia.
Zgarbiona postać wyprosto
wała sie jak rozgrzany do bia
łości rnetąj pod uderzeniami mło
ta.

chem zaprosiła go do przedpo
koju, stamtąd do jadalni.
— Trafił pan na odpowie
dnia chwile, jestem sama i nikt
nam nie będzie przeszkadzał.
Staśkowi zabłysły oczy.
— Dziękuję, tam nie wejdę.
Może odrazu zejdziemy do skła
du. Mam jeszcze kilka pilnych
spraw do załatwienia na mieś
cie i chciałbym jak najszybciej
dokonać tranzakcji — tłuma
czył spokojnie, choć w sercu je
go szalał huragan.
— Dobrze — zgodziła się i od
wróciła się tyłem, aby sięgnąć
po klucze, Stasiek skorzystał z
tej chwili i pośpiesznie poprawił
ów tajemniczy, przedmiot pod
płaszczem.
— Idziemy...
Krocząc za nią wpatrywał się
w jej tłustą szyję. Gdy weszli
przez warsztat do składu, zdjął
kapelusz i z pozorną uwagą po
czął oglądać pianina i fortepia
ny. Czuł na sobie wzrok Cyme
rowej. której znowu poczęło \vv
dawać sie podejrzliwem kupno
pianina przez biednego człowie
ka. Był przygotowany na wszel
kie pytanie, to też nie zdziwił
sie wcale, gdy zaczęła go inda
gować,
j ! '•
— Dla kogo to Stanisław ku
puje pianino?
— Dla mnie, proszę pani
odoowiedział u/nsoło.

Dawny przeciwnik — serdecznym
przyjacielem.
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Sensacyjna powieść ł ó d z k a
pióra Er-Era.

Na czole pod szeroKlem ron dzianego głośno swego imienia
Stanął jak maszyna, której na
dem kapelusza rozpostarły się
dwie głębokie zmarszczki, któ g!c zabrakło energii i powoli od
rych przedtem nie było.
wrćcił głowę.
Również oczy wpadły rnu
— Stasiek Lik sie masz. Aleś
fcdzieś w dół i świeciły niezdro zmizerniał!
wym blaskiem. Szedł wolno,
Słowa te wvacw;cdział maj
krok za krokiem jak gdyby mu ster Tum. który dnia tego już
do nóg przywiązano ołowiane od świtu szukał sensacyj na mie
kule.
ście.
Pod płaszczem z lewej strony
Stasiek niedbałym ruchem
ukrywał jakiś przedmiot. M u  zdjął kapelusz i zamierzał pójść
siała to być rzecz cenniejsza,
dalej. Zatrzymał go jednak Tum
bowiem przyciskał ją mocno ra
— Zamiast się weselić chło
cieniem. Ruch świąteczny na paku, chodzisz jak struty —"licy oraz dźwięki spacerują zwrócił mu uwagę podniesio
cych orkiestr nie robiły na nim nym głosem.
i •
żadnego wrażenia Szedł apa
Stasiek nie odpowiedział, t y l 
tyczny i zamyślony w kierunku
składu fortepianów Cymerowej. ko spuścił oczy w dół.
— Zaniemówiłeś, czy co? Co
rf oewny momencie ktoś go mo
pio potrącił. Byłby poszedł da- tam tak ściskasz 'pod płasz
' J nie zwracając na to uwagi, czem?
Kdyby nie usłyszał. wypowie-; • Ohrzucił maistra złym wzfo»
e

Z Indianopolis w Ameryce
nadeszła wiadomość o zupełnie
udanej operacji dokonanej na
jednym z aresztantów tamtej
szego więzienia, a mającej na
celu wyleczenie go zapomocą
zabiegu chirurgicznego
z przestępczej inklinacji,
która zawiodła go do więzie
nia.

Jak poprawić ludzi niebezpiecznych dla otoczenia?

w/K*.A DZIE
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czyną raka są odosobnione ko
mórki normalnej tkanki ludz
kiej, albo ich grupy, które znala
zły się w warunkach, umożliwia
jących im gwałtowny rozrost.
Czynnikiem sprzyjającym musi
być jednak brak ze strony.orga
nizmu zdolności przeciwstawie
nia się takiemu procesowi.

Przekonawszy się czy przed
miot, który tak starannie ukry
wał pod płaszczem znajduje się
na swojem miejscu szybkim kro
kiem wszedł do bramy, a stam
tąd na schody. Przed drzwiami
mfeszkania Cymerów poprawił
płaszcz i nacisnął guzik dzwon
ka. Czekał najmniej pięć minut
zanim mu otworzono drzwi. '
Stasiek stanął oko w oko z
Cymerowa.
Coprawda spodziewał się Jó
zi...
Nie było już jednak czasu na
rozmyślania. — Ukłonił się jak
mógł najgrzeczniej podejrzliwie
obserwującej go Cymerowej i
wesołym głosem oświadczył:
— Jak to dobrze, że panią za
stałem. Chciałem się z panią po
dzielić radosną nowiną i jedno
cześnie nabyć u pani jakieś ła
dne cacko.
— Co za cacko? — zapytała
ostrożnie wpuszczając Staśka
do przedpokoju.
— Jakiś ładny gracik, piani
no — odparł.
— Otworzyła ze zdziwienia
usta.
— Pia - ni - no? Stanisław?
— Tak, co się pani dziwi?
Płace gotóweczką.
Cymerowa zmieniła taktykę.
W swej bezgranicznej chytro
ści. wiecznie łasa na gotówkę
uwierzyła swemu byłemu ter
minatorowi, as? Grzecznym ru

nie powinny wytwarzać
artykułów pierwszej potrzeby.
Powinny one raczej zwrócić się
do produkcji towarów, któreby
znalazły rynki zbytu poza kra
jem. Trzeba inwencji. Trzeba tę
myśl opracować bardzo dokład
nie ze stanowiska gospodarcze
go.
— A czy Panu nie przyszło
i to do głowy, jako pewna wąt
pliwość, że w ten sposób każdy
wypuszczony z więzienia byłby
uprzywilejowany wobec tego,
ktp nigdy w więzieniu nie sie
dział. Pierwszy zawsze miałby
pracę zapewnioną, drugi nieraz

kontuzjowany w głowę,
i od tej pory począł on cierpied
na dotkliwe bóle głowy oraz,
jak utrzymuje, zbudził się w
nim jednocześnie ów instynkt
przestępczy, zmuszający go nie
odparcie do przedsiębrania roz
maitych fałszerstw.
Osadzony wyrokiem sądu w
więzieniu człowiek ten przez
swe ciężkie ataki bólów głowy,
spędzał większą część czasu w.
szpitalu więziennym. Podczas
ostatniego silnego niedomaga
nia odwiedził go jeden z leka
rzy i po długiej walce z w ł a 
dzami sądowemi zdołał wyjed
nać zezwolenie
na dokonanie operaef.
Ciężka ta operacja połączr*,
ną z trepanacją czaszki odbyła
się w klinice uniwersyteckiej i
przebieg jej był najzupełniej po
myślny. Nietylko więc zniknę*
ły dręczące pacjenta bóle gło
w y , ale powstała zupełna pe
wność, że operowany, który do
czasu nieszczęśliwego wypad
ku z piłką był nieposzlakowa
nie uczciwym człowiekiem, po-,
zostanie nim obecnie i nadal. !
Na zasadzie tej operujący
lekarz przy pomocy wybitnego
prawnika przedsięwziął stara
nia, celem wyjednania u władz;
rewizji procesu
swego pacjenta i dowiedzenia
tą drogą niepoczytalności jego
w czasie spełnienia czynu prze
stępczego, a poza tem bank, wktórym pracował operowany 1
który z pracy jego był bardzo
zadowolony aż do chwili oszu
kańczych jego manipulacyj, w y
raził gotowość natychmiasto
wego przyjęcia go zpowrotem
na zajmowaną posadę.
'1
—X—

pozostaje bez roboty.
— Myślimy nad tem nieraz.
Ale ze stanowiska społecznego
rzecz biorąc, trzeba ponieść pe
wne ofiary po to,

aby wydrzeć zbrcdniczcści. to,
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ce. Niech system ubezpieczeń W E N E R Y C Z N Y C H , M O C Z O P Ł C I O W Y C H I S K Ó R N Y Cli
myśli o innych.
T

Badani* krwi I wjditetla
•7filia I trjrpar,

M

EiDJtnlBCli i otorologl.ro I oroloofin,
Gabinat swlatto-lecsnlcay. .
Koametyka Jekaraka

Cddiialna pociekalnla dla kobfef

PORADA 3 z ł .

Dr.

HELLER
powrócił.

UL.

N A W R O T 2 , t e l . N r . 79-89k
Choroby skórne I weneryczne, j
Przyjmuje do 10 r. I 4 — 8 wlecz,'
w oledz. 11 — 2 po pol. Panie 4 — &;

dlaniezamoż. CENY L E C Z N I C

— A skąd Stanisław zdobył
pienądze? Przecież to kosztuje
masę..
'
Wybuchnął głośnym śmie
chem.
/
— Widzi pani, kto ma wujka,
w Ameryce, ten zawsze jest pfl
wny, że prędzej, czy później na
łożu śmierci przypomni on so
bie rodzinę. Tak było i ze mną.
Otrzymałem 50 tysięcy dola*
rów w spadku — rzekł skrom<
nie.
i\
Cymerowa aż siadła ze zdzi
wienia.
— Stawisław pięć-dzie-siąt
f-V-s-i-ę-c-y dolarów?
— Czyżby to było niemożli
we? Fortuna kołem się toczyć
Kto inny na miejscu Cymero
wej nie tak szybko uwierzyłby
w swotnponowaną naprędce ba
ieczkę. Ją jednak odurzyła cy
fra.
Chciwość jej roztoczyła
przed nią obraz przeliczania no
wiutkich banknotów. Słyszała
ich dyskretny szelest. Stasiek
zajęty pozornie badaniem iustru
mentów od czasu do czasu spo
glądał w jej stronę Gdy wresz*
cie dostrzegł na jej twarzy bło<
gość wywołana kuszącemi wi<
zjami, skrzywił usta w przyt
krvm uśmiechu.
— Czy wybrał już Stanisław?
— zapytała go w pewnej chwilf
U, * . tO«
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Echa ze stolicy.
Życie

Warszawy

w kilku

wierszach.

Armja studentów

NA WSZECHNICACH POLSKICH.
Filozofja I prawo cieszą sit) największym

CEGŁY

popytem.
Budowa Muzeum Narodowe sokiem ciśnieniu na ulicy Uni
go w Warszawie, rozpoczętego wersyteckiej. Przewód ten prze
Według zestawień Min. 0 - czyzn i 812 kobiet, na medycy
w sierpniu 1927 roku, prowadzo chodzi przez grunta lotniska światy w ciągu ostatniego roku nie 3227 m i 640 k„ na farmace
na była przez rok 1928 w nor- wojskowego. Rura ma 6 cali akademickiego wykładało na utyce 292 m. i 330 kobiet, na
malnem tempie. W rezultacie w średnicy. Przy wejściu rury wyższych uczelniach
weterynarji 691 m. I 9 kobiet.,
zostały wyprowadzone 1 pokry tej ustawiony będzie reduktor,
na dentystyce 75 mężczyzn i
802 profesorów,
te dachem 3 części gmachu. W o s ł a b i a j ą c y ciśnienie ga 1398 docentów I asystentów.
335 kobiet, na fiiozofji 6729 m. i
dalszych 3-ch częściach wypro zu w rozgałęzieniach głównego
7002 k., rolnictwie 1523 i 332, ko
W
roku
1927-28
było
ogółem
wadzono fundamenty i ściany przewodu, prowadzących do do
munikacji
1497 i 16, architektu
suteren do wysokości parteru i mów. Część południowo-zacho- w Polsce
rze
676
I
84,
mechanice 1781 i
41,734 słuchaczy
przykryto je stropem żel-beto- dnia miasta będzie miała dosta
12, chemji 778 i 114, miernictwie
tej
liczbie
nowym. Pozostała tylko 7-ma teczny dopływ gazu, tłoczonego szkół wyższych w
382 i 18, górnictwie 535 i 0, sztu
30,484 mężczyzn 1 10.660 ko- ki piękne 356 i 245, nauki han
część gmachu niepokryta da ze stacyjki na Grójeckiej.
Wet.
zast.
chem na skutek wczesnych i dłu
dlowe 2163 m. i 638 kobiet.
Na prawie było 8758 męż
gotrwałych mrozów w zimie
Dwie gminy w obliczu zupełnei rumy*
1928-29, odsunięcie terminu tyn
Na skutek tego mieszkańcy
Łódź, 4. 8. W związku z okowania ścianki fasad jest dla
KRATECZKI.
gminy
Brojce i Gospodarz —j
j^Statniem gradobiciem, jakie na
budowy nader korzystne, gdyi
Dzień A
wiedziło powiat łódzki, najbar zwrócili się do sejmiku powia 'dla Polski
umożliwia całkowite wyschnię
cie
murów. Dotychczasowy
dziej dotknęło gminę Brojce o- towego z prośbą o pomoc.
dla Warsz
Wobec braku funduszów koszt budowy wynosi niespełna
raz w i e ś Czyżyminek w gminie
dniem wyj
2 i pół miljona złotych.
Gospodarz — sejmik powiato sejmik w dniu wczorajszynj dżinie 12zwrócił się o pomoc do U r z ę d ł
Kopernika
wy
przeprowadził lustrację
• » •
Wojewódzkiego z prośbą (P
todniowy
t y c h miejscowości celem
przydzielenie kredytów na za
Poczynając od sobory, 3 sierp
niejszych 1
zbadania szkód.
pomogę dla mieszkańców w ł
Dla, Teatr Polski wskutek roz
W znojnyt:
sobie
dać
odpowiedzi
na
to
nie
Okazało
się,
że
w
gminie
siadającej
fabrykę
przy
ul.
Na
Narzekamy, że jest źle. że
dotkniętych gradobiciem.
poczętego niezbędnego remon
dniowej w
hamletowskie pytanie.
Brojce, gdzie spadł grad wiel
piórkowskiego
funkcje
czeladni
szaleje
kryzys,
że
nie
zara
Obecny stan rzeczy mocnfl Ciężcy Il-g
tu widowni został zamknięty na
Minęło
zaledwie
kilka
dni,
się odbije na budżecie gminy- •ki.
okres tygodnia. W sobotę, 10 biamy, że fabryki redukują, jed ka i ekspedjenta. 21-letni ten gdv firma „Zjzeszeni Wedlinia kości
jaja kurzego,
gdyż podatki ofiarom klęski ży«
sierpnia odbędzie się oczekiwa nakże mimo te narzekania i mi młodzieniec po zabiciu odpowie rze"
Walka
stwierdziła
popełnioną
wiołowej będą prolongowane
na z wielkiem zainteresowaniem mo złe czasy ludziska jeść mu dniej ilości bydląt i przygotowa przez Motylskicgo defraudację. panuje wielkie spustoszenie.
i
pół
tysiąi
niu
porcji
kiełbas
wieprzowych,
Przewróconych zostało 30 lub całkiem umorzone.
premjera sensacyjnej sztuki a- szą. Już tak ten dziwny świat
gający:h c
Zwrócono się tedy do policji, stodół i 14 domów, przyczem
szynek
i
polędwic
zaczynał
peł
jest
urządzony,
że
trzeba
jeśc,
merykańskiej „Artyści" (BourJak się dowiadujemy, wła łia północr
która, jak się to zwykle prakty
lcsgue) ze Stefanem Jaraczem a jeśli się nawet niema pienię nić funkcje ekspedjenta. Dostar kuje. Jana Motylskiego skiero grad zniszczył 50 procent tego dze wyznaczą w najbliżs.zyj^ że kraju, \
i Marją Modzelewską w rolach dzy, to niezmiernie trudno jest czał on więc wędliny do skle wała do więzienia, a odpowied rocznych zbiorów.
czasie większą kwotę pieni^żn Kraków, d
jednak umrzeć z głodu. Zaw pów i restauracyj. Tam. gdzie
Wskutek
tej
klęski
żywioło
głównych.
która przekazana zostanie seH Białystok
sze w ostatniej chwili jakaś zło- się dało. Motylski inkasował Je ni protokuł do sądu
wej mieszkańcy ponieśli około mikowi powiatowemu na zasl serca Pols
tóweczka wpadnie i człek kupi dnocześnie należność za towar
100 tysięcy złotych
lenie gmin Brojce i Gospodarz by w triui
WINA I KARA.
Według planów wydziału sobie kawał chleba i ćwiartkę poprzednio pobrany.
(x)
strat.
Dynasy zi
technicznego magistratu w cią kaszanki.
Było to w kwietniu roku bie
W dniu wczorajszym Jan Mo
tlą swą W Ć
gu najbliższego roku wyasfalto
Dzięki tej właściwości orga żącego. Jasio porozwozil mięs tylski stanął jako oskarżon>
Już dzi
wanych zostanie 5 kilometrów u- nizmu ludzkiego, że człowiek ko i wędlinki i zainkasował przed Sądem Grodzkim. Na roz Sędzia Bourdo po zbadaniu
Polska dłu
lic. W pierwszym rzędzie do bez pożywienia nie może się o- przy tej okazji od kilku sklepi prawic Jasfo ze skrucha przy świadków i po przewodzie są
parę nic 1
kończona będzie budowa drogi bejść. istnieje jeden jedyny fach karzy, a w tej liczbie od Marji znał sie do przywłaszczenia pie dowym skazał Jana Motylskie
»ię przebu
asfaltowej, prowadzącej od Bel który nie odczuwa kryzysu, a Franiak ( od Podgórskiego łącz niędzy. tłumacząc, że nic miał go na sześć miesięcy wiezienia,
rrsował. 1
wederu do Zamku Królewskiego mianowicie rzeźnicy. Rzeżnik na sumę zł. 411. Co skłoniło Ja zamiaru żdefraudować jej. tyl zawieszając wykonanie tej ka
nie
każdeg
prowadząca przez Krakowskie bowiem zawsze swoje mięso i sia do nieoddania tej sumy te ko bawiąc się w restauracji » ry, niby miecz Damoklesa naa
ctrzów
ko!
przedmieście, Nowy Świat i A- wędliny sprzeda, zwłaszcza na go samego dnia dyrektorowi fir kolegą, upił się do nieprzytom Jasiową głową, na przeciąg
O
każd
w
Chomach.
leje Ujazdowskie.
niedziele każda szanująca swo my, nie wiadomo, faktem jest ności i pieniądze wtedy zgubił, trzech lat.
„Echo" t
• • •
je zdrowie rodzina kupi z jed jednak, że miał on szczery za czy ież skradziono mu je.
Jerzy Krzccki.
jzczegóło\
W myśl zasad ustalonych no kilo jakiejś cielęciny, czy ba miar pieniądze te oddać naza
leorespond
jutrz. Jednakże zły los nie do
przez komisję regulacyjną War rana.
Lista u
Świat czarów i d z i w ó w .
Zdawałoby sfe więc, że czło puścił do zrealizowania tego
szawy, inspekcja budowlana od
IZ nazwisl
rzuciła ostatnio szereg projek wiek pracujący w rzeźniczym chwalebnego zamiaru.
I) Clea
Jak na złość bowiem, Jasio
tów dotyczących wybudowania czy wędliniarskim fachu, jest
cha (Świt)
nowych fabryk w obrębie śród człowiekiem szczęśliwym i za wychodząc z roboty, spotkał
4) Śliwińs
wskl ( W T
mieścia. Budowa fabryk dozwo dowolonym ze swego losu i nie przyjaciela, którego nie widział
sk! (WTC
lona jest jedynie na peryferjach będzie robił nic takiego, coby „kopę lat".
T,C.). 8) (
— Jak się masz, chłopie! —
go naraziło na kolizje z kodek
miasta.
» Czwari
sem karnym. Jeśli tak nie jest, Urosłeś, zmężniałeś, trzebaby
liczą),
to tylko dlatego, że zachłanność to spotkanie obfać.
Gazownia ukończyła zakła lutlźka jest bez granic I dlate
10) Ste
Jasio nie mógł odmówić.
w powiecie brzezińskim, województwa
łódzkiego.
danie przewodu gazowego o wy- go także, że Jasio Motylski lu
I I ) Ko
— Ostatecznie przepijemy
Butelka,
napełniona
wodą
12)
Kraw<
bi popić.
pokrywa
się
centkami
wszyst
parę złotych — pomyślał — to
O niecały kilometr
na
źródła I zakorkowana, pęka.
nopczyńsk
kich
barw
tęczy.
Barwne
o
wschód
od
Tomaszowa
Mazo
jutro
wezmę
zaliczkę
i
całą
su
P O T R Z E B N A prasowaczka ul.
WESOŁY JASIO.
W chłodnych i szybkich nul nopczyńsk
średnicy
wieckiego, a o trzysta metrów dwucentymetrowej
mę oddam
Kilińskiego 168.
Brymas U
tach
stawu żyją
krążki,
każdy
innego
koloru,
uod
Pilicy,
na
terytorium
wsi
Poszli tedy do knajpki.
Bohater nasz pełni w filmie
S), 17) Lii
srebrzyste
pstrągi.
kazują się na mgnienie I na
..Zjednoczeni Wedliniarze", po— No. w twoje ręce, Antoś — Ludwików, znajdują się prze
15) Koshi
Wpobliżu
wschodniego
brz
tychmiast
znikają,
aby
znowu
przepił do przyjaciela Jasio, a piękne
19) Olsze
gu
stawu
znajdują
się
dwa
inn
się
ukazać.
Źródła Niebieskie,
po pierwszym kieliszku przy
W głębi, w środku tej pla źródła, z których bije woda bł sznicki (V
szedł drugi, po drugim trzeci, nazwane tak od barwy wody.
my
szafirowej, w słońca opa kitna A nieco dalej jeszcze k" [T. C. Kai
czwarty, dziesiąty i piętnasty, która z nich tryska.
23) Kłost
Wśród kobierca szmarag lach skąpana, złoci się maleń ka mniejszych.
aż nasz Jasio zalał sie nieborak,
24)
Trop;
Woda
ze
stawu
odpływu/
dowych łąk widnieje lazurowa ka
jak rieboskie stworzenie.
TKM), 25
strumykiem,
zwanym
powierzchnia stawu. Przeglą
fontanna z plasku,
Ignatowlc:
— Przy... przyjacie... cielu dają się w niej nadbrzeżne,
Struga Źródlaną
bijąc
do
wysokości dziesięciu do Pilicy.
kartki drukowane.
i
Z Sosnowca donoszą:
(Pogoń), 2
kochany, pójdziemy do inszego wysmukłe olchy. W staw'e
Był niepiśmienny więc nie lo... lo.. lokalu...
centymetrów.
Przechodząc przez las ząb
29) Kesel
Staw
źródlany
położony
Jesl
tym biją źródła błękitne.
Gdy słońce skryje się za bardzo malowniczo: nad brzej 30) Wiec
kowicki koło Antoniowa jeden z mógł przeczytać nawet druków.
— Póndziemy, a jakże, że
Z zachodniej strony stawu chmurami, nie drgają już płatki
Zły i zmęczony wziął ową póndziemy, poparł go przyja
robotników kolejowych zauwa
giem mały gaik olszyny, wśró
jest kładka,
tęczowe, widać tylko na dnie szmaragdowych łąk sina wstel 31) Drańk
żył w znanem miejscu poruszo- paczkę, a była dość ciężka i idzie ciel.
z której widzieć można zbliska
na policję.
W następnej tedy knajpce za najsilniejsze z tych źródeł. W stawu plamy błękitne, a w głę ga Pilicy, a za nią panoramj )2) Gałecl
n
Policja,
rzeczywiście
odrazu
Tomaszowa Mazowieckiego
częto pijaństwo od początku, w blasku złocistych promieni słoń bi żółtą fontannę piasku.
świeżo ziemię.
Kamień, rzucony w wodę w górującą nad domami gotycki
rorjentowała
się
do
czego
słu.
trzeciej znowu i t. d. i t. d. aż ca, na szarej powierzchni stawu
f — Ohol —.pomyślał ów ro
pobliżu źródła, gdy opadnie na wieżycą ewangelickiego koś 34) Janus;
dopiero nad ranem Jasio, już źródło tworzy plamę niebieską,
botnik — pewno ktoś zakopał żyć mają one
liga (WT(
dno, przybiera barwę błękitną cioła.
„zapisane
kartki",
sam znalazł się w domu.
jakieś cennoścl.
a
raczej
nieforemne,
jakby
(Skra). 3
Woda źródlana jest
Już w niedalekiej przyszło* 35) Przyt
I wziął się do odkopywania były to bowiem odezwy komuni
wklęsłe,
o
dwumetrowej
śred
Gdy
wstał
do
pracy
i
spraw
tak
przejrzysta,
ci wodociągi miejskie w Lod/j
ziercl Ciepło było, więc zmor styczne w związku z 1 sierpnia. dził zawartość kieszeni z prze nicy
że chociaż źródło wytryska na zasilone będą wodą z tych bfej skl (AKS),
Biorąc na wagę było ich z 11
dował się mocno.
rażeniem stwierdził, że z 411
40) S
koło błękitne.
głębokości czterech metrów od kitnych źródeł oraz z poblif
kilogramów.
Dokopał sie wreszcie.
41)
Oleck
złotych
nie
pozostało
już
ani
Jasna,
szafirowa
barwa
ko
powierzchni
stawu,
zdaje
się,
Takiego oto „skarbu" doszu
sklej Pilicy.
Na dnie jamy widzi paczkę Jość
racz (Leg
grosza!
ła odcina się wyraźnie od cie iż można ręką dostać do dna.
Stanisław Rumszewlczj TC). 44)
pokaźną. Drżącemi rękoma roz kał się przypadkowo kolejarz,
mniejszego
tła
wód
stawu.
Bli
Woda
w
stawie
jest
—
Zgubiłem,
czy
wszystko
-X—
wija ją, rozrywa sznurki, a na który zamiast cennych klejno przepiłem? — Jasio nie mógł żej ku środkowi tło szafirowe
Kempny (
bardzo zimna.
triw
znalazł
truciznę.
ziemię sypią się...
Poznań),
przyjaciel
ma
usposobieni! nów), 48)
— Bo niczego ich nie nau czarującą i godną uwielbienia. pytając: Czy to prawda, co tu egoistyczne, przykre i zazdrof nisławów]
powinni
jeździć
do
Wenecj'
PIOTR VALDAGNE.
Na imię jej było: Katarzyna. piszesz?
kół - War
Nie mają tam czego szukać! czy.
Była jasnowłosa, delikatna i
— Prawda, choć dawne to sne.
ski (Legjj
•—
T
o
niewiadomo.
Zaraz im dowiodę, że Wenecja
W
trzy
tygodnie
później
zw
— Lecz ja wiem o tem wysmukła, a przezroczyste jej już wspomnienie. Ach! jak ko wił się u mnie z twarzą ściągi
i oni to dwie rzeczy różne i
ręce miały dłonie delikatne i chałem Katarzynę, jak bardzo
, Zastałem mego przyjaciela obrzydzę im tę niemądrą po Aby zagustować w mieście tak różowe, jak koncha muszli". rozumieliśmy otaczające nas niętą gniewnie, złym błyskietł
urocz
em,
jak
Wenecja,
trzeba
w oczach:.
Trucofa nad listem. Wydawa dróż.
Trucot. śledzący za tem, co piękno... A teraz pomyśl o tym
wyższego umysłu i ducha poe
— Zobacz, proszę, co tej
ło się, że w zajęcie swoje wkła
Wobec tego, że zdziwienie
ociężałym handlarzu papierem
Dwa
Letournois pisze mi z Wenec
dał bardzo wiele zainteresowa moje, rosnące z każdą chwilą ty. Ja, mój drogi, byłem w We czytam, dodał:
który
nie
wie,
co
to
jest
Tie
— Pani
Letournois
ma
nia, lecz błyszczące jego oczy, stawało się coraz wyraźniej necji i rozkoszowałem się nią.
List
jego
brzmiał,
Jak
nast
polo, śpi, słuchając muzyki
A oni nie zaznają żadnych wra okropne ręce!
Częste
nerwowe ruchy lewej ręki, kto sze, Trucot tłumaczył:
puje:
Wagnera.
żeń.
odnoszon*
rą wichrzył siwiejącą czupry
„Drogi
Trucot
Ust
twó:
Czytałem dalej:
— Letournois ma lat pięć
— Pomyśl tylko! I o jego
przez pił!
— Co chcesz napisać do te
nę, zdradzały zły humor.
„ B y ł a artystką malarką! żonie, o krótkich nogach i krót odebrany przed naszym w
dziesiąt pięć, Jego żona pięć go człowieka, który wydaje
tragicznie
. — Wybacz mi, — rzekł, —
Umiała patrzeć i uczyła mnie kim rozumie, dla której staw jazdem stale nosimy z sob kiedy to <
dziesiąt. Zebrali masę pienię
Tak jest. odnajdujemy tut
piszę do tego durnia, Letour- dzy na przemyśle papierni mi się — mimo wszystko — pojmować czar światła na l i w ogrodzie jest już najpiękniej
wiedeński
sympatyczny?
wszystkie wrażenia, które o
pois'a.
gunach,
zachody
słońca
nad
czym. Nigdy nie wysuwali no
szym krajobrazem. No, po
skutek ko
Trucot
odrzucił
się
w
t
y
ł
sujesz.
I
masz
słuszność:
ty
Ile
— Nie znam go.
pałacami dożów. I, Letournois, myśl!... Wystaw sobie tylko
sa poza granice Marais. Letour
Pierwszy
— Nic na tem nie tracisz. nois wycofuje się z interesów krzesła, zmrużył oko i rzekł: ach! Letournois! nie zapomi że jak wyobrażam sobie te istoty subtelne, wrażliwe n sce na bc
—
O!
jestem
przebiegły!
czar
poezji,
potrafią
oceni
naj, że byliśmy młodzi! Po dwie istoty w Wenecji, psuje
Letournois jest głupcem, żona i przyszła mu myśl osobliwa
podczas z
ł>ego idjotką. Zanudzają mnie wyjazdu do Wenecji. Dlaczego Nie przypuszczasz chyba, źe zwól, że uprzytomnię sobie tę mi to wspomnienia. Zazdrosz urok tego. co nas tutaj otacz bem miejs
mu
napiszę:
„Zabraniam
cl
je
rozkosz, gdy w gondoli, przy czę im, zazdroszczę! Te uczty pozwól ci wyznać, że ch
oboje.
tam właśnie? Są głupi, ociążaoboje z Alicją jesteśmy stare Klubem F
— Bywają głupcy nieszko li, nie mają żadnego pojęcia chać do Wenecji!"* Idę po linji świetle księżyca..."
dla
oczu
nie
są
stworzone
dla
stycznej. Zresztą przeczytaj
małżeństwem, spacery w go wych. Sk
dliwi.
ani o pięknie ani o poezji. Z w y
— List twój jest dowodem takich Letournois'ów! Oni na
doli
przejmują nas niewysłfl) ległszy ki
sam.
— Pp. Letournois — o ile czajne „pasibrzuchy". Czego
twej kultury, mój stary Tru kanale! Oni na placu św. Mar
opuścić b
Podał mi zapisany papier. cot, lecz jest djabelnie roman ka! Na moście Westchnień! wioną tkliwością."
/wiem — nigdy nikogo nie im się zachciewa w Wenecji?
szedłszy
Nie czytałem już dalej I r/f
Czytałem:
skrzywdzili. Ale irytują mnie Wytłumacz mi to, proszę!
tyczny!
Mogliby raczej wyjechać do
gry. jedn<
kłem do T r u c o f a :
„Ach, mój drogi Letournois'
T o wystarczy. Irytują mnie
Vichy.
zrobiłoby
to
im
lepiej
stracił pr;
—
Chce
właśnie,
żeby
był
— Mój stary, list twój chjj przewożę
dlatego, że mają czelność w y  Odpowiedzir.łem T r u c o f o w i : Wenecja! Ileż wspomnień bu taki. Czytaj dalej.
na ich chorą wątrobę, albo
brania się do Wenecji
niech już przejadą się po lasku bił celu.
— Zobaczą to. coś t y tam dzą we mnie twoje projekty.
zmarł.
— Tak, — rzekł, z wśc «
księżyca, czułem przy Fontainebleau w autobusie!
— Czy potrzeba do tego widział. 1 dlaczegóżby Letour- Miałem lat dwiadzieścia pięć,
kłością wsuwając list Letoul
nois owie, po pracy całego ży a ona dwadzieścia! Bowiem sobie Katarzynę, jej młode cia
tezelności?
Pożegnałem się z Trucofem nois'a do kieszeni.
ło,
i
widziałem
jej
piękne
oczy.
chyba
nie
wątpisz,
że
wybracia
nie
mieli
sobie
pozwolić
na
) — Oczywiście, jeśli się jest
Tłum. L. M
Zwróciłem list Trucofowi pod wrażaniem. 4e stary m ó i '
uem sie z kobietą, lecz kobietą
igp. Letournois. Tacy ludzie nie tę klasyczną podróż?^

100-150 tysięcy z dostawą na
miejsce w śródmieściu poszu
kuję. Oferty sub. „Cegła" do
administracji „Echa".
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Fatalna wędrówka po nocnych spelunkach.
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Popierajmy

budowę szpitala
0 . 0 . Bonifratrów
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Nieznane tajemnice rodzimej przyrody
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Podejrzany „skarb" w ziemi.
Daremna robota kolejarza.
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Startulą: S i a m o t a — Mistrz Polski 1929-30 r., P o d g ó r s k i — Mlslri Warszawy, S i e b e r t — Mlstn Województwa Łódzkiego, » * « >
S « m i d t , BRAIMATR, E l n b r o d l i inni
—:—
D o c h ó d « w y ś c i g ó w p r z e z n a u a się n a D r u j r i B i e g D o o k o ł a P o l s k i .
C e n y m i e j s c s n i i o n e . Wejście dla uczni i szeregowych — zł. 1 —, dla dorosłych — ał 1.50, ławki F G H — zł. 2 —, ławka Ł—zi.3.IU
taias B C D — zl. 3.—. taras A — ił. 3.50, trybuna otwarta — zł. i.—, trybuna kryta — zł. 4.50. kupon do łozy — zł. o.—.
Przedsprzedaż biletów u firmy A. Dietel, Piotrkowska 157, w dniu wyścigu zas od 10 do 1 po poł. w lokalu Stow., Priejazd 7, tel. 27-25.

stacyj

obsługi.

Szkolenie mechaników.

Stale wzrastający rozwój au-|do przedwczesnego zużycia sk
mnhiii7mii
n M 7
M
H A I T C T K . ! p o j a z d u { polegają na okreso
tomobilizrnu
i ccoraz
większe
wymagania klienteli w tej dzie wych oględzinach i regulacjach
dzinie pobudzają wytwórnie sa poszczególnych zespołów jego
mochodów do wprowadzania mechanizmu; następnie, gdy da
coraz to nowych ułatwień i u- nv zespół wysłużył już swoje
SPORT
dogodnień dla posługującej się lata, czy też „tysiące kilome
trów", zadaniem „obsługi" jest
samochodami publiczności.
Jednym z czynników, od któ doprowadzenie go drogą napra
rych zależy w bodajże głównej w y do takiego stanu, bv w nimierze sprawne funkcjonowa czem nie ustępował dawnemu
nie samochodu, jest dobrze zor zespołowi w nowym samocho
dzie. Nowoczesna „obsługa" za
ganizowana sieć t. zw.
pewnia więc, czy to fachowco
stacyj obsługi.
„Obsługa" w zastosowaniu wi. czv też zupełnie laikowi do automobilizmu. jest u nas ter automobiliście, możność posłu
minem nowym i pochodzi cd giwania się swym pojazdem
ei rumy,
powszechnie znanego w Ame bez niespodzianek i w ramach
Lista n a z w i s k 7 3 u c z e s t n i k ó w .
'.o mieszkańcy!
ryce słowa „service", co ozna zgóry przewidzianego budżetu.
Gospodarz —T
Łódź
—
Bydgoszcz.
cza całokształt zabiegów, zwią
Dzień 4-go sierpnia będzie gja), 52) Stahl (Legja), 53) Wei- jął trzecie miejsce w ogólnej
Powstała w Polsce przed ro
cjmiku powia-^
Przyjęciem
' zawodników zanych z konserwacją i napra kiem montażowa fabryka samo
dla Polski sportowej wogóle, a gert (Legja), 54) Kwiatkowski klasyfikacji, choć i Więcek mo
o pomoc.
Międzyklubowa wa samochodów.
dla Warszawy w szczególności (Legja). 55) Witkowski (Le że i w tym roku zakpi sobie ze zajmuje się
chodów „General Motors w Pol
funduszów
Komisja Kolarska, a szczegól
dniem wyjątkowym. Oto o go gja). 56) Szarek (Legja), 57) wszystkich.
Na zabiegi te składają się sce". będąca jednym z 23-ch za
wczorajszym* dzinie 12-ej z przed pomnika Cieślak (AKS), 58) Łazarczyk
Pierwszy etap zakończy się niej pp.: Thiele, Karpiński, Ro- przedewszystkiem
czynności, granicznych oddziałów fabrycz
noc do Urzęduj Kopernika wyruszy w ciężki 15 (Częstochowa), 59) Zieliński — w Łodzi w lielenowe dziś w de i Sierpiński.
mające na celu niedopuszczenie nych amerykańskiej firmy sa
z prośbą < todniowy bój 73-ch najwybit (Sokół - Trzebinia), 60) Kukicła godzinach wieczornych. Pierw
mochodowej General Motors
:dytów na za»niejszych kolarzy polskich, aby (Sosnowiec), 61) Zacharko (Po szy zawodnik spodziewany jest
Corporation, uważa sprawną
szkańców w s j w znojnym trudzie dwutygo lonia - Przemyśl), 62) Rutkow Okuło godziny 5 po pol. Zawo„obsługę" za najważniejsza
obiciem,
dniowej walki zdobyć laur zwy ski (Polonia - Bydgoszcz), 63) etnicy przybywać będą od stroczynnik, warunkujący zadoworzeczy mocnfll ciężcy II-go Biegu dookoła Pol Orczyk (Inowrocław), 64) KuźJ piy Warszawy przez Zgierz i
enie klientów z jej wyrobów 1
łżecie srminyl ski.
jechać będą w Łodzi z Radoma (Cegielski - Poznań),
od samego początku nie szczę
Jedna
walka
20
milionów
złotych.
rom kieski żv«
goszcza ulicami
65) Ncszper (ŁKS).
dzi trudu. bv „obsługę" tę po
Walka ta rozegra się na 2
prolongowane' i pół tysiącach kilometrów, się 66)
Szymański
(TC - Byd Brajera. Łagiewnicką. Chłod
Dochód z rozegranego ostat że pierwsze spotkanie dwóch stawić na najwyższym pozio
rzone.
na, Źródlaną i Północną,
nio meczu bokserskiego Schmcl powyższych rywali 23 wrześ mie.
g a j ą c y ^ od stolicy przez Łódź goszcz), 67) Heinich (Pakość),
adujemy. wła- łia północno - zachodnie rub C' 68) Doley (WTC), 69) Żak (Legdzie wpadną do Hclenowa na ling — Paolino. który przekro nia 1926 roku w Filadelfii — do
Planowanie I organizowanie
/ najbliższyjffl że kraju, stamtąd przez Śląsk gia krakowska), 70) Grzesik tor od strony miejsc stojących. czył 385 tysięcy dolarów, w y  chód brutto bowiem wyniósł
„stacyj
obsługi", wskazówki
wote pienlojżnai Kraków, do lwowa, skąd przez (Legja krakowska), 71) Piotro
W poniedziałek o godzinie 7 daje się nam sumą ogromną. — 1.880.000 dolarów.
przy wyborze odpowiednich ua
a zostanie seje Białystok kolarze przybędą do wicz (Wawel). 72) Bielik (Wa rano opuszczą uczestnicy biegu Nie zaimponujemy nią jednak
Słynen spotkanie Dempsey—
wemu na zaslfl serca Polski, do Warszawy, a- wel). 73) Łantaś (Wawel), 74) miasto, udając się teml samemi Ameryce, gdzie dochody z im Carpentier w Jersey - City, 2 rzędzi i urządzeń oraz komple
e i Gospodarz by w triumfalnym wjeździe na Gokle (WTC).
ulicami, poprzedzeni przez miej prez sportowych, w pierwszym lipca 1921 roku, dało już wtedy towanie części zamiennych,
Dynasy zakończyć gigantycz
Nadzieją Łodzi jest mistrz scowych kolarzy, aż do Rado- rzedzje zaś z meczów bokser przed 8 laty, dochód 1.625.5SU szkolenie mechaników tak. bv
mogli samochody naprawiać
goszcza. skąd dopiero nastąpi skich, dochodzą do wysokości dolarów.
ną swą watkę.
województwa
ściśle według wskazówek fa
wprost
nieprawdopodobnej.
prawdziwy
start
drugiego
eta
Stanisław Kłosowlcz.
Już dziś o biegu mówią jak
Do wielkich imprez w pojęciu brycznych — oto zadania Dzia
Polska długa I szeroka. Za diii który już w roku ubiegłym za pu
Najbardziej kasową imprezą Amerykan
należały
jeszcze łu Obsługi General Motors w
parę nie będzie nikogo, ktoby
sportową świata bvł, jak się o- spotkania Dempsey — Firpo w
Polsce.
l!ę przebiegiem walki nic inte
kazuje, mecz Tunncy — Dcmp- New Yorku 1923 r. (1.188.822
Dokształcanie mechaników w
resował, ktoby nie śledził pil
sev w Chicago dnia 22 wrześ doi.), Dempsey — Sharkey w
nie każdego kroku naszych mi
nia 1927 roku, na który sprze New Yorku. 1927 (1.083.529 do- metodach fabrycznych jest bai
dzo poważnym problemem. —
strzów koła.
dano biletów za 2 658.660 dola L r ó w ) .
Przy wyborze systemu nauki
O każdem ich poruszeniu
rów. Niezły zysk przyniosło tak
mach.
zdecydowano sie na system na
„Echo" będzie informowane
x x
uki wędrownej.
szczegółowo przez specjalnego
W przedmeczu Trumpfeldor pobudziła drużynę Trump. do
korespondenta.
W najbliższych dniach opusi
II rozegrał zawody z Kl. Sp.walki, jednak nie brutalnej. W
SPORT
Lista uczestników obejmuje Czerwoni I I . Trumofeldor w 10 minucie z karnego Goldberg
cza fabrykę General Motors w
13 nazwiska, a mianowicie:
Warszawie t. zw.
składzie: Sztarkman I I , Szwei- pewnie uzyskuje pierwszą bram
I) Cieślak (Świt), 2) M y r - tzer, Kom, Bławat, Zylberberg. kę.
Ożywia to graczy, którzy
„Objazdowa Szkoła Obsługi
cha (Świt). 3) Kamiński (WTC) Tencer, Merczyński, Goldberg, prą naprzód i uzyskują w 25
Samochodów", która będzie ko
4) Śliwiński (WTC), 5) Kalino Grinbaum, Ordynans.
K. S. „Ejtingon" nie wytrzymał tempa.
min. przez Grinbauma drugą
lejno odwiedzała poszczególne
wski (WTC). 6) Korczak-Za!eZ rozpoczęciem gry „Czer bramkę. Po przejściu Merczyńzastępstwa General Motors w
Nadzwyczaj
pomyślnym
obcznego
sezonu
piłkarskiego,
ben
•k! (WTC). 7) Wasilewski (V/ woni" uzyskuia orzewade nic skieifo na środek ataku, gra znaPolsce.
Szkoła Jła urządzona
awem
jest;
coraz
bardziej
rosną
jaminek Ligi,., Garbarnia, jesi
T.C.). 8) Groi
wyrÓwnuje; stale wy-, ća popularność sportu wśród ro przecież takie zespołem faory jest w dużym 'samochodzie cie50 Czwarnóg
frzałtt. r/uż w 3 municie ń ra- śyn ny w bftf Goldberg na skrzty botników, którzy przynajmniej cznym, złożonym z pracowni •zaftfwyrfi, specjalnie d*ó tego ce
liczą),
woskrzydłowy Gajdenkorn uzys dle stwarza niebezpieczne sytu część ich odciąga od tak zako ków krakowskiej fabryki garbar lu zbudowanym, a wyekwipo
10) Stefański (AKS).
kuje pierwszą bramkę, a w 12 acje pod bramką „Czerwonych". rzenionego, niestety, wśród pol skiej.
wanie jej zawiera wszelkie na
ego.
I I ) Kołodziejczyk (Union), min,
z kombinacji środkowej W ostatniej minucie za faul sę skich sfer pracujących, nałogu
W Warszawie posiadamy sze rzędzia i urządzenia, mające ?a
ona wodą z| 12) Krawczyk (AKS). 13) Kotrójki, piłkę otrzymuje prawo- dzia dyktuje karny zamieniony
pijaństwa.
Liczne
kluby
powsta
reg
klubów fabrycznych, jak Lii stosowanie przy nowoczesnej
iwana. pęka.
nopczyński W. (WTC), 14) Ko skrzydłowy Ajzman pakuje po przez Goldberga w wyrównują
ją
przy
fabrykach,
przyczem
kie
popianka
przy fabryce „Lilpop, „obsłudze" samochodów.
i i szybkich mi: nopczyński Kaz. (WTC), 15) raź drugi piłkę do siatki Trump- cą bramkę, wyróżnił się u
rownictwo fabryk rozumiejąc do Rau I Loewenstein", Ruch przy
Wyposażenie szkoły Jest do
Brymas (AKS), 16) Krauae (AK feldoru, ku bezradności bram Trump. Goldberg w ataku oraz
skonale dodatni wpływ sportu fabryce karabinów, Świt przy tego stopnia kompletne, iż za
S), 17) Lipiński (AKS),
} pstrągi,
karza. W dwie minuty później świetny ZylbeTberg w pomocy.
na robotników, zarówno pod gazowni, Watt przy elektrowni, wiera nawet małą elektrownię,
ichodniego brzf 1S) Kosiński (Hejnał - ł ó d / l . środkowy ataku strzela 3-cią Z „Czerwonych": prąwoskrzywzględem moralnym, jak fizycz C. W . S. przy Państwowej Fabry napędzana przez silnik samo
iją się dwa innf 19) Olszewski (WTC). 20 W - bramkę. Przypieczętowane, zda dłowy oraz bramkarz.
nym, ułatwia swym pracowni ce
Samochodów, Ceratówka chodu. W ten sposób szkoła mo
h bije woda blf sznicki (WTC). 21) Sanowski się klęską w pierwszej połowie,
kom uprawianie sportów I przy przy fabryce ceraty. Istnieje rów że używać i demonstrować swe
lalej jeszcze kil" .[T. C. Kalisz),
XX
chodzi im z pomocą. W Łodzi nież klub kolejarzy ZZK, klub narzędzia również w miejsco
23) Kłosowlcz ( T Z S - L ó d / ) ,
kluby takie, jak „Scheibler i drukarzy p. n. „Drukarz", tram wościach nieposiadających elek
;tawu odpływa/ 24) TropaczyńskI (Lwowskie
Grohman", „L. Geyer", „Manu wajarzy (Sarmata), klub przy trowni
TKM), 25) Fross (Pogoń), 26)
anym
faktura Widzewska" i t. p. gru fabr. ,,Pocisk" (Rembertów) i t.
Personel szkoły stanowi 3-ch
Ignatowicz (Pogoń), 27) Kiczek
źródlana
pują szeregi młodych robotni p. Tempa nowoczesnych zrze
Łodzi i Warszawy.
(Pogoń). 28) Serbeński (Pogoń)
ków; na Górnym Śląsku każda szeń sportowych nie wytrzymał specjalistów, między któr\ch
iy położony Jesl 29) Kesel (Hasmonea),
niemal huta posiada swój zespół w Łodzi K. S. Ejtingon, który podzielony jest odpowiednio ca
Atak Legji reprezentować będzie stolica.
Iczo: nad brzeł .10) Więcek (Polonia) - Byd
piłkarski, w Poznaniu ,11. Ceswą sekcje piłki nożnej wycofał łokształt czynności, związa
goszcz,,
olszyny, w ś r ó ł
Warszawa jest widać uważa przysyła definitywnie skład na gielski" jest jednym z najlep z rozgrywek C-klasy. A szkoda nych z doprowadzeniem do maxitnum sprawności „obsługi" w
i łąk sina wsteJ 31) Drańko (Brześć),
za groźnego przeciwnika w stępujący: Mila, Cyll (ŁKS), Ka szych A-klasowych zespołów.
— klub miał szanse rozwoju.
danem zastępstwie.
nią panoramf )2) Gałecki (Bieg). 33) Gałecki piłce nożnej, skoro Łódź, mając ra siak, Kahan, Wieliszek ( T u 
Wreszcie, rewelacja tegoro
M. (Bieg).
azowiecklego
w niedzielę drugie jeszcze spot ryści), Jasiński (ŁKS), Michal
General Motors w Polsce pla
-XXomami gotycki 34) Januszko (\VTC)„ 35) Sze kanie międzymiastowe — ze ski I I (Turyści), Herbstreich
nuje założenie w przyszłości
eellckiego kośf liga (WTC), 36) Angelczyk — Lwowem — przysyła jednak do (ŁTSG), Królewiecki (ŁTSG),
również stałej szkoły przy fa
bryce w Warszawie. W ten spo
(Skra), 37) Zawadzki (Skra), stolicy skład^ najlepszy. Inna jJańczyk, Śledź (ŁKS). W dru
eklej przyszfoSj 35) Przybysz (AKS), 39) Joń-rzecz, że r:a wiosnę ten właśnie żynie warszawskiej, wobec nie
sób w czasie stosunkowo krót
ie.iskie w Łodll skl (AKS),
kim automobillzmowi polskie
drugi garnitur zwyciężył we wyleczonej jeszcze kontuzji Do
odą z tych hfę
w Ameryce.
mu przybędzie nowy zastęp
Lwowie, podczas, gdy „elita" mańskiego i w razie niemożno
40) Sierpiński (i.ód/l.
oraz z pobll 41) Olecki (Legja). 42) Naple- przegrała do bynajmniej nie do ści przyjazdu Ałaszewskiego, za
fachowców mechaników
Uzupełnienie
reprezentacji.
racz (Legją). 43) Morawski ( W borowej jedenastki warszaw grają pewnie Zahaski (Poionja),
samochodowych. — obznajmio>
w Rumszewiez TC), 44) Wlokas (Żory), 45) skiej. Lwuwska ekstraklasa gra Ziemian (Legja), Miączyński,
Reprezentanci Francji w hna gry do Argentyny, a także pew nych z najbardziej nowoczesneKempny (Żory). 46) Busza (TC z Krakowem, jako przedmecz Nowikow (Polonia), Zwierz I I łowych grach o puhar Davisa — nie do Chile.
mi metodami i narzędziami pra
Poznań), 47) Matlak (Chrza zawodów Polska — Czechosło (Warszawianka), Szaller (Legja), Cocnet i Brugnon — wyjeżdżają
Oprócz Cocheta i Brugnona cy warsztatowej, które '—- jak
Wypijewskl, Steurmann, Łańko,
usposobieni! nów), 48) Daniel (Rcvera - Sta wacja, tak, że w Łodzi grać bę Przeżdziecki (lub Kaczanowski, w połowie września na tournee spodziewany jest również wy wvłuszczvliśmy w ninieiszym
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jdzają tak skomplikowanemi i wody rzeczowe" w postaci kart
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yJutro: Marjr/k*f«jE7*
iWschód słońca 4.01.
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urocza bohaterka filmu morskiego rez, M. Waszyńskiego
•-Pod. Banderą Miłości".
Odbita na własnej maszynie rotacyjnei
erzy .uL Zawadzkiei. Nr^J*

Sneclallsta chorób skórnych I wene
rycznych. Elektroterapja. Leczeniu
lampa kwarcową,
^Priyjmujł od (Jodi. 8—2 t od 6—9.
w niadi. i świata od 9—1.
DU pan. od 5—6 oddzielna posieli

fca^wydawnfctwo odpowiada: Władysław Stvpułkowskł.
Za^reilaJccJe.odDowrada^Roman. JFurmań*^
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