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W salach Grand-Kina

Pourquoi'Changer!

TEATR REWJI

l,degra orkiestra.

Chcemy

"MIRAZ"
,

~

~

.'

..

~

' .

• ..,. : .

•

' •• 'I'.

•

szaleć!

obrazek wokalno-taneczny Boy i 4 anglik6w

JERZY WELIN

piosenki sentymentalne, piosenki pikantne

..,.:..

nie wolno

sierpnia

bić

kObiety

Skecz o zmienności poglądów .Żona i Mąż"

włącznie

W. Poraj-Porecka

wystawiona będzie rewja, pióra
. Edwarda Reja p. t.

pieśni,

"WSI~SCJ .slalej~ "

arje, piosenki rosyjskie

Cnotliwa mamusia

Skecz D wysokim

napięciu.

Ten

"podły" i mamusia

ULICZNICA

Obrazek z życia wielkomiejskie$!o.
"Ona- nocny strót - Pan z pieniędzmi

"'2 1.

Udział

przyjmują: pp. PorajPorecka, Puchiewska, Sokołow
ska, Lelewicz, Orłowa, Welin,
Re j, Romejko, Woroncew, Tomu ze vski, duet Kaniewskich
i duet Tomnar6w.

M

EDWARD REJ
aj{tualje

łódzkie

i

"szmoncesy~

Duet Kaniewskich
tańce

charakterystyczne i rosyjskie

MIZERNIAKI
wokalno-tragiczna komedJa Ona, Maniek i Salek

TOMNAROWIE
duet operetkowy

Niżnij-Nourgorod
szlagier

~wiatowych
Wańka,

Kolka i Miszka.

Zula
Sokołowska
piQsenki frywolne, piosenki pikantne

LUbimy twarze
finał

Początek przedstawień o 6, 8
i 10, w niedzielę o 4, 6, 8 i 10

Podczas

bliczność

teatrów rew iowych

li la rosyjskie .czastuszki·

Marusia,

Kierownik art.-lit. Edward Rej.
Orkiestra pod batutą R. Kantor a

uśmiechnięte

Zespół.

przedstawienia
puna salę wpuszczoną
nie będzie.

Pierwsze
przedstawienie
cenach zniżonych.
Wszelkie

passe-partout pr6cz
i prasowych ważne
tylko na losze przedstawienie.
urzędowych

Zamach na skarbiec drukarni bankno ów
był

.

jakoby olbrzymią aferą międzynarodową

tOil'jum CzechoołowaCji i przylbył
do Walf'sZ?Jwy.
W WarszawdJe
s,ProWJa.dz.ał na rwde1ką skalę za~ra
nLczne maszyny do oczySiZlczania
powd,et1.'1za. w tun.eILa.cth, przygoto'WU!1ą.c ~ się w ten SlPosób do' zama.'obu na sk'anbiJe.c
"
DT.Ulgi. :z opl:lJ'SzH:OW
WoJmr""d ':)..
~
•
".
I
]
.
e
Lzy.ma:l zamówwenll , 0.& poselStwa
jedn!e1go .z państw oscveamyclI na
'W"ykiradZlenie z dIrulk.an-ni banknołów kLis
W')'IClh bank t6
Ż'e'by ~cn~ni1rnot'Y te nOfaJ~k:
'Wać mw ten sposób olbnilżać wall't,o.ść w3.'lu~y po1sMery,
TI1"z,eci z oP'fTYszkÓ'W Wojde.chowsik,i l2ltta'ny na tJwenlle międ'zyDJarooOWlean
pod ps'eudool\mle1m
"Ryś", Slkaz.an'Y b)'1ł w swoim <:za"lłu&tJr,O/WIany KllI1if-eir Kralkio~- s'ie prziez sądy !rosyjsklie za .zamorski" pocm;e w ntmllelrZle wczoraj- dow.ani,e swom wspóJńnik6w i ZJeszym SlenlSaoyjnJe s~.zeg6ły mmJall st'a ny n'a "WY'SIPY Sołowi'ockk Dm~hu na skamI0C patWt'wowej Cłrukarni banknotÓIW w W,a'ł'szawie,
ktÓN ponitej ZamdJelSZJC!zamy:

pa.6słwo-

oo n·a banikmJotów
Skarlb1ec w Waru
Zamal
w-ej
c:Lrukiattini
S2l8!wIDe,
.zaJWielrający · ponadto
zna.czną częśĆ drur6w na ska11b nal..
rodowy w ~1 O!Cie, Stt'.efuze i liosztow!tlJoŚlC'ialCh'
'.
. '" ma ooail1akter wileJkteJ a~ett"'y mnędzyn~odoWIeIJ, przvc.Ziem .aIera ta ,ieS'ł n1a;jlWńększą, ~aka lded)~kolwllek dotychczas w
Polsce mńała ml'ejsoe.
Urząd poHcji polityczneJ warszaW'skoie; ;est w k·on.takde z urzędam] odnoonvmi w W~-e<Lniu Pradze i Buka,.ps'zde. ot>tzymuj~c sz'e
•
;
Teg szczegoł6w -co do d!zJałalności !{łównych orpryszków, nietv.lko
na t~enle Polski, al'e ; Dla f.erp.
nie Czechoslowa-cji, Austrji i Rumun1ji.
'Jeden z op'rysZlków Ju.s2'Jkiewicz
w maju r. b. dok·onat w Pra·dz,e
morderstwa
ara
zama·chu na
--~:ol
,b anlK, :poczean WlIVl!ll1'1 SIę IZ t .e ry-

'.) '

wnym zbi'e~~ okoJ,icznoś,ai śJ.edz
iwo w te.j sp1"aJWLe pr.owaodził w
Moskw1e sędzia śledczy ShorZ)'ński, p'l'owa.d.za.CV ~e rówlIl!iJeż obeql!1i,e.
Ban-da qpryiS'2Jków ZJOIStala uJ,oJW
W
.
.:1ld. ' l
wana w
alts.z,alWl·e, w OUl zlLe _.1_
'
•
,_.1..
.. ~"",'L
d
n:~ 'W11ęzl.enl!.~1CU1, ~DY. u aremn~ć lm komlUmk'OlWlarue Silę z sobą
i w tien sposólb moŻ!llOśt udecllki
. .

Przeniesienia j naminacie

DOIwiadlUjettn'Y.się
z wiatt"Y'godne~o tT6dla, Żie w ZW'iąlzku z ZJ8,ntaJClhean nla skalrlMec doty;ahcZJaS'oW'Y lw.'c2lellnilk urzędu śll e.dcZle,go,
m:aJjOtt' żandannel1'ji dr. p.opowroz

RównleiZ ;~o zastępca nadkomisaJrz Szak.ańs.ki :Dostał odwOllln'Y z
urzędu śledC'zetgo i przeniesiony
do ikOIl1teIl!dy gł'ównej poJmcji, państwOWlel;.
N
ł 'ik'
d '~d tł
aJcZJe· nI vem Uit'.zę u s e ICZle 5 0
zoSltat m1anOWaJD:y doryCIhczasowy
. .,
,
szef p'ohcJd. poM}'Icz.nej komllS'aIl'IZ
Suche.nek _ Sucltedki,
(ldÓT1elgo
~LI"
• .
tłI" __ ._.:1'
~rz~nllKb":os>01 l eIller,61Jl. ZCllwuZlJęczac nalezy udal!'1elIlJnbentle włama.nia) , , ,zastępcą ~e-go
k01llli:sarz

Gw6zd.ź.

Odznaczenie p. Siedlecklego. i komisarza
Suchenka

Wacław

Rapalaf
typ Poclmionoi.a.

~osta.ł u,s.unięty z z,aJjmow.an6go Sita WARSZAWA, 31 lip'c,a, Nruc.ZleiJ.now~ i wtraaa na swe popTzed- nik bezpnecZieiń.stwa kOlmisrurjatu 'PoJi.cji poHi)'ICzn.ej komis,al1'z Su..
nje

shanowisik,o do

żaMannert>-. il'zą,dow.eglo p. Sd e·d!1edkli <>ra,z sZlef chenek _ Suctheclti zosŁa:H Pi1"ZIe~
1

stawieni za zasłUJgi,. polożone prZ1y
wykryciu zamachu na sika.!I'fbie<:
pństwowe~j dJrukar.nń baniknotów,

Prez. R'zpll-.181- "\V'.B.y·dgoszczJ.i-'Torunł- u

zł.ot,ego,

piel"WlSzy
do za:słwgil.drugi do S1rebm'eigo kirz'}'1Ż,a

.

•
•
bł·
',
entuZJastycZnIe
y wItany przez ludnose

BYDGOSZCZ , 31 Il'llpca. (p'\
'T wwy pr,lie.z SIZWlaOlI',on
.:1_
XVI pU'llll.U
.IoL' p1'le'z:ytdenta R Zlpl"Ltel, POCZ ....
~1~'
.t'\.).
11 Slę
Bydgos:Zlcz ułanów, udał się na p1a.c K.ocha- glf.o.m.adzić przedst,a widelle dJu.choprzy,hIl"alia. ~~ odświętny z 0- n~1ciego, .c.e.Ilem d:oikonan1,; o~~O : wi!~~'twa, magJis~atu, ,rady miejIkruzJt, p;r.zy,a,z&u p. p1'ezydenta m~01a pOtmlIlLka Henlt'-yłka Slenhle- ~e~, •. k()l1'pllru ryfioel~s.klego. orga:
Rzplitej, kiOOry prz'Ybył w celul wtem.
.
ntZiaCJll spolbelcz.n'}'loh l t. d, Wzdlłwz
w.zięcia udzń.a?u w .od'słoniędu
O ~odz . 16 ooał snę 'p . .p1'eZ'}'ldlent uli<:ły PliaSlŁQlWled u.stawi!oOlz. zostały
pO!lllnik,a Henrytka Si.enJdewioz:a. z ma'łŻ1Ontką i śwntą sif.artikiem do , szp.a~elt"Y marynarld, woryska or.az
Wśró-d ludności zapan()iW1aJł nasltrój Brdyu,jśda n.a IDiilejslCie :regat mię- odldzilałów prz'YSlposobj,e:nia WQilnoieVWYIDle podnńosły.
d zynarO'dow)'ICh. Po wtt'ęczen1oU na· skow.ego.
O ~d~. 10 pr2'e~ poł'u~ciem 21~f1Ody . wędrO'Wl1lej
pt"e1ty'Ctenta_. O godz. 8 tn;in, 30 nl ad~e~hał'Y
W)'ISkzałow armatmc'h IZW1asŁo-V'ało Rzp1hteJ, którą roolbył·a po .nz samoohod'Y,
WlloząCie dO.stol'ilycih
pl'zybycil€! p'l"ezy.delIlta ·RZipIHei.
t'rzeoiz rzędu .000ada A. Z. S. '7J gości. Odd:zńały wojskowe s,pr,eWoŚ!rÓd entuzjastY'c~nyah okxzy- w.arsz.awy:, p!1ezy;dent . Rzplit~j
~ntow,ały broń, or.kiestry" ode~aków zebr.anyoo .na uli<cBJdh t.ł'Ulmów d.at się do BrdYUl;IŚIc:ia, gdzie .oglą- ty hymn nail"o·doowy, ·a bate;rja artyudał się pl"ez)'Ide.nt RZ,j)IU,tej: wraz dat SZJ1IUzy , a nasftęp.~le odje,~hał l~rji oddaf·a 21 wystrzałów a:nm,atze swem otoczei1l'elm do' ~ary
sC!1!loclhodbm do TorulIl1a.
IlJICIh.
Po n.aJbożeństwi'e przy dźwtięPo powitanl·a.Cłh prezY'dent ws1.ad.ł
kach fanfa1' i hymnl\1 narodowego TORUN, 31 lirpc.a. rPAT). Już do powozu i 'W'Śn"ód n~em.i1kna.c')'lCJh
OTaz slponlt1anlC'm)'lclh o~rzyków lu- od godzin'Y 7 wieicZOlrem -na placu okrZl}'lków odjechał do mie.o:zkancra
dności uda,ł się p. prezyd~nt do 1"1zed dW1or,clem ,pil'vy bramlle t,ry_ prywa1tnetg.o WlojewOIdy . Młodzi.amuzeum miejskiel!$o, skąd e.sk'orto- tmnfaJn.ej, 2lbtlldowanej na CIZIeŚĆ n QlW\Sllde go. ~Zlie 7JaJ!lJiJeJSaJkal.

W dniu dzisiejszym

11-;

Paf. zaprzecza

WARSZAWA1 31 li.~
'r........ (PAT) ,
W dzisiejszym "nustrowan,ym Kur

j~ Krakowskim" ukazała się
WIadomość, jakoby w zw2ązku ze
śledztwem w sprawie podkopu
od sk b'
I!.
-~"-~fi'~
p
lec pC.JI1cJa "":"L\{'Q!l~ na
pewne sIady o pod1dadzae pobtycz
Dym,
Polska .ren' tele.r"aficzna u. , as, CJa
SA ,
•
pcwaznl0Da Jest do stwlerdzenta,
że wiadomość ta n~ odpowLada
rzeczywistości iak również podana w tem piśmie wiadomość o
•
h
. Zik
znuanac w ZWICa • U ze, spraw~
podkopu na stanOWIsku k1erowm.
ka urzędu śledc zego w Warsza..

a:

wie.

l.VIn.

KObieta-porucznik rozilrzelana przez Sowiety
Bohaterska śmiert zacit~tego wroga bolszewizmu
11
Przed kilkoma dniami rozstrze
lano w Kijowie za antykomunisty
czną działalność porucznika Zacha
renko.
Ponieważ stryczek i kula są
codziennymi argumentami bolsze
wików w walce o utrzymanie wła
dzy, nie byłoby w tem nic nadzwy
czajnego.
Porucznik Zacharczenko podzie
1ił jedynie los setek tysięcy swych
braci. Niezwyczajność faktu leży
w tem, że zastrzelony porucznik
był kobietą, która nazywała
się
Elżbieta lwanówna Szulc i zalicz o
na być może do prawdziwych mę
czenników, poległych w walce o
wolność swej ojczyzny.
NIeprzejednany wróg czerwone
go terroru, Elżbieta Iwanówna od
naj młodszych lat była wojowniczym charakterem; kiedy wybuchła
wojna nie chciała wzorem innych
stać się siostrą miłosierdzią i opa
trywać rannych w szpitalu, ale marzyła o walce z bronią w ręku.
Rodzice nie chcieli oczywiście
na to zezwolić, więc pewnego dnia
uciekła z domu.
Przebrawszy się po męsku wstą
piła jako ochotnik do kawalerji i
dosłużyła się do stopnia porucznika.
Nikt w pułku nie znał tajemni
cy swego kolegi. Dopiero gdy
ciężko ranna w Karpatach dostała
się do szpitala, wydało się że jest
kobietą·

Rekonwalescencja była długa i
zanim mogła powrócić do pułku,
przyszło zawieszenie broni. Przez
d łuższy czas nie było wiadome. co
się z Elżbietą dzieje, aż znalazła
si ę w szeregach armji jenerała
Wra ngla. Walczyła w południo
wej Rosj i, przedostała się nastE:pnie zagranicę.
Mi ała s posobn ość zrobienia "wiei
kiej karjery" . Firmy ' kinematogra
fi czne ofiarowały jej znaczne sumy. Pewien bogac.z amerykański
chciał się z nię ożenić, odrzucała
wszystkie oferty. Pewnego dnia
znowu zniknęła. Rodzina jej mie"
szkająca na emigracji we Wiedniu,
daremie robiła poszukiwania, chcąc
się dowiedzieć co się z nią dzieje.
Jasne było, iż podjęła na nowo
walkę z bolszewikami, ale gdzie i
jak, nie można było stwierdzić.
Przy sposobności zamachów na
dygnitarzy sowieckich, wspominano niejednokrotnie jej nazwisko,
były to jednak głuche wieści jedynie . .
Wreszcie pisma rrzyniosły trag iczną i ostatnią wiadomość o Elżbiecie. Porucznika L.acharczenko
rozstrzelano.
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Metody Lenina
Lęk

są już

nieaktualne!

prze eJ, nieznanem niebezpieczeństwem rodzi
alarmy i teror czrezwy€zajki
(Specjalna służba korespondencyjna)
cUi głowę,

Na sZJc,z,ególną uJwagę i Pevowski znaleźU się na. liście krwawego tJe'1'<.ru, pa·nika w Rosji
nie ustał'a.
Ok'a ruje s.ię, ż,e An~,l'ja sama
j:rZieciwlk.o Ros;H 5Iow~ecki'ej zbJ'1ojnistów moski~kich
ogarnęła t)"Clznryclt, które wfd:oCZ'D1'e przy- m;,a'ry tleiI'orystÓtW' kontr.re'wo,llu~yj- :ndle nIl(! wys,t~pi, i że wo'góle nikt
pned niedawnyun czasem panika, iP'OIlllIld.a:ly sobie' slO'Wa Lenina o n)"oh zgóry odp,owllied.zń'a·no Il'owy- w Europ.i'e nl~e myśH poważ.nie o
kt.6rej wyrazem byłY akty teroru zlikwidowaniu CZl1'ezwyczajki. Le- mi ,a;kottami nrujsimasmiwsz,ego w wSZlCzyna.nitU z Z, S. S. R wo.jny.
i stale mnoŻące się manny wojen.. nin, jak ~Oi!l1'O.,
powf.ecłział ~wi,etde teroru ibo1sztewicltruego,.
Sowi'eloka opmj,a; p:uibdJiJcZl1l,a łeS't
ne.
pl'Izy tej okaZJj.i: "UkIWlid'ujemy k.oPonil(!'W.arż poliltylcy 5'owileC1C'Y -za- 'wszak w d:a1.s,~ d~ "iWIo;eniSowi,ety m..~ą d101tyiC!llCZ,a,s mał,o IDJisję tę, iktór,a by.l,a tposrfu:'.ruooem ;r.OImnń,eff~ pny tern, ilŻ w 10 roku zowJa.na", a czymnitk~ II"zą&owe nie
doświadcZ'ooaa w tM8J(lZJenl1.1 p~- nas.zych !Wrogów, pona'ew.ali. syłiua- r.elWol'Ucji stOlSwi I7JUpelni~ są m- prz,estają !I}~epokoi:ć ,1!udnośqj na.js'twem i dI!'a t,ego pt'Z1YPl!.liSIZJC'7JałyI. o)a do tego stopn1ia sdę ustaibiai'Zto- ne, n~ż przed dzi.esitęciu llaty, ro:zmaitsZ!eml1 ittlfO!m1aJCljami O ni~
Źle si(jsu:j,SJC t€'1'lor, nl8.jf,a'f,'wli'ej mo- Wiała, ile nlDCz,ego ~~ bać silę nrue przeto, powrót do metod c:z.relZlWy. be~pie'C.zeństwie WIO;ny.
łaią Utm()ICntt SWle za~ihwi,a([lJe po- lIllU!sim'Y. AII~e, o iJte by O'kJoLicz,no- o:~jki nie przynliósł ~wanych
Ogóllln.ąpan~kę iP'oItęgu/ie w wy_
zy'Cj-e. iNdie OIrJjentuJj,8JC silę naJieży- śqj do tego nas zm.tWiif'y, będzie- r~7ultatów.
Kon'h1reWlolUtcjon~ślCli sok-im stopniu ddwna taktyka
de w polH)I10et ZJSJgt'attlwcznei, są- my w daISIZ}"D1 ciągu stosować te. rosy.js'cy noie daM s.ię .z.a.s.Wa.szyć, a I'Itąd'U w Sił()\Sunku do j~o wro.
dziHobecnt władcy Rosłj&, że 2'.I2r- I'W, aby rzekona.ć naszych wro- opinj'a Z1agll'iantl!dz:na ~tała os1.a- g6w wewnętrznych, których widzi
wau1e stosunk6w dyplomatycz- gów, że nie jest~śmy bezb.ronni", tnim.i cZ)"l1Jami hOIl$'ZiewiJków cl'o w każdym, ktO' w swym stosunku
nych % Anglją mu..i. stanowcZo do.
Z&aJje się, ż,c słow,a powyiŻS.z;e !C,giO stoami.a wxbl.l!1'ZJonal, ż,e sytna- do komunizmu okazuje choć t~ ) 
p10wadztić do ~~iliktu zbrojnego. Le~1 ktme do dzdś cTalli,a są, jatk cja sowietów n'a forum mliędzyaa.. chę krytycyzmu. Organy G. P. U.
PrZ'Y'tem ~test i!e&naik '1':Lecz,ągdylby dro~OWISk,a.zem (na komu- rodOlWem uległa daJs~mu pogor- z pO'dziiwu gOldną wytrwałością
~harakt-e.r"styczną, że db wc',ay n:s'tó!w mosJdtewiS1kitCih, sMontiły bo,I szeniu. Prowsi ślwi,atOlWle; opiJ!ltj1 szukają
czł.onków
na j'1'.02'Jlllta..i tsowiety ~ie ~ą PI1ZYgotowane, a sZlewIklów do ntile'odiPowiled~il8.J1.fiIe- !P'1.~bI'iIc.z,rueri· , pr,ot'eStt trukd,cIh Iludzi, S zydl , po więk:S'ZJej c'zętŚd wcde
pohtycy :rosfs<:y znakom ide Stob\<! go czytt1tU w dlniUl 9 c2JetrW1Oa.
!,ak DUlbJameJ, dowd'OId'ly c'ai~emu ni,C! itStil1~ej.ąIC'Y'cih Sipisków i s't,aJ'e
uświaoeLami'a,ją. żie wlO!jna tL jpIaliPl1ZYWOOCY klOlmlullds.t'ów mo- św,jatiU, że n~J<'ł w EUll"otli'e nie bę- p r :zJeIŚJl:aJcfui}ą tyClh wszysitkk!h oby.stwt..m~ Za.c:bcd,-, b-yłaby dJ.a · ~()'- Slkite'Wsk~ sądlzi.Ji wówczas, że dz:Le popiel!'la.lł rządu, który wobec I'tVlateli, którzy!, roattlJi'em kh, mo:1'llunizmu ,kałastrof.alu; D1'atoegCl za.wis~o nad nlm4i }akileIŚ nd~lal swydh własnydh. ()Ib)"Wla~e1i tak glliIby u.tlrzymywać stiJosunlki z ~_
też, ~,dśl,e .rze'<.z biorąc, 'WStzyst- 00, de bardz,o g.rotn.~ nń.eOOzpie- sftraslZ:lly slbos'Ulj:e tel'lor.
.g'l·ani~ą. Shrooh ma wlet1'Me OC.l'f,
ki,e ~e a},a~·:.ny W'o}enne, które 'd'o c~ii.stw.o, ZIe IW' S'Z1C7JelgÓ1inoścd: leaCo jest ~.ednak przy tem WSlzy- a G. P. U" kt6re W swoim czasie
d?:;" dni.:: n';e ust.ałYt były wyr.g".. dJerzy lbo1s.zewik6w, w pll(!l1"wszyttl1 SItkiem n-ajdtakawsze, to okoU,cz- tak się 7!hł18lJlOW'8łO, n~'e mogąc
Ziem iyw;o}.<>wym cg6ILn-eapan'.1d. II'zęd2i1e Bucharm, RykoWi, Stalin I!:o'ś~, ż,e pomimo
ponOlWDe.good'n,aJl,elŹć p'l"zJelbywa~celg.o od killWyrazem ogólnej p'attlti:kł, j.a1<a
ku mite:sięcy w samoem clenWum
ogl'trnę'li! ostatnio ,s.owileckie kula
Ro.s'i mO!l}'a!l'>CIhlsty S1JU~in.a, nie
,rządowe, były w sz,cZ!ególności
oehce OIcz)IIwiście, by coś pod:()'bdeklara.cje WOloszyłowa, sk13~~go znów się powtÓ.l1Zy.lO. DllaJtene prz-ezeń w tt'IOZilIlailtycih mlago W'ŁllIŚin~ e .jesteśmy
obecnie
sfa-cb Rosji p&Ud'IllOWlei i Ukralświadkami po wńękJSztej części ni·a
nv, podczas jego podróży ins.peir.. .
uzasadni'onych zupelnie przeŚ'!ado
-. . p_.l
d O ·..L1_,
Przy wc.zoraJszych wyborach WI
Aantoni Wysocki i Bronisław 'Wlań
6b ikitól'1e
t......h c
in
q'1 ne,).
Q1Ucz;as g y ~u.sIlU na ceprezydenta i 3 ławników m. Pru Kopp, oraz Józef Kwasiborski z
os, . .•
z • p . zy .konferencji gospocLar,e.zeJ w Gen.e- szkowa, wiceprezydentem wybrany chrześcijańskiej demokracji.
nych wz~~d'ow wrdaJą S1ę cZłelkti -ie lLSHo'W·ał aowj-eść, że pokojo- zosłał komunista Stanisław Berent.
Klub komunistyczny w radzie siom .P'ode')1rZlanyml.
we WSPÓłżycie, a nawet współ- . Nadto, ła:vnikami zostali wybra m. Pruszk?wa" nosi nazwę "Lewi- ,ZazntłJ~~ jed\lltaik w)11Pl8.aa, że
aca Rosji sowieckiej z pańmwa- m komUniŚCI:
ca Robotmcza •
lkzne iWlladomości o rozru,~hach
kapitalistycznemi jest moiliJwa ,
-000W' Rosji SO"Hieokiej, do jakich w 0peł-en temperoal!lllen,tu W.oroozy.łow
słatnich czasac:h ne~o do)ś6
Moskwa, w lipcu.

Osł!atni,e wydar~en~'a n,a. forum zasłu.gU'je fakt, ['Ż wYuook śmilerd tych, którzy gwałtem postanowili
mdędzyna:l'od'ow.em, oraz wyp,a,dlki i!l'a 20 kont'r,rew,oltucron,jst6w pod- zgnieść potęgę sowietÓiw.
w sametj Rosji s~a;wi!ły, ~ kootu- p-is.a.ny zOSitał pod presją kÓ'ł poli- Dtatego td na meK,ome.za-

Komunista pwice-prezydentem
k
m. rusz ow a

!:i

ok,a~H W)'tt'ażał

prZ'Y kaw·ej
1>0~ląd, Źle. wojna między obu UsUojami jest nieunil1mion.e.
PUlIlktem kl\.1lJtmilIlta.cyjnym rej nie
ro'1'owej at,mos~y. ja!k.a po oslhatnic!h wyd:anenlla,ah ..zapanOlWała w
'Państlw~e s'ow;~etów, byt,o tozstrze
lani-e 20 wIęźniów pol1tycznych
n.d
G P U F k~ t u
F~ez

.-:"':m! . , ' .

~ '~

~

noa:1eplte.l swtadlczy o t~t!I.l, ZJe ogJóJ.na pan~ka tp'l'~etdostała się nawet
do ń-albiitJiet,ów PdliItJbitUrla ~ G. P.
l'>
U., k1bÓlry.oh :Za'2JW'YtCzaj talk trzIeI.
źwi Jderownicy tym tatUm stnl-

--'---

...

Tunel pod Dardanelami Dutomatyczne
Z k telelany
Według doniesień prasy anW a opanem
gielskiej i niemieckiej zamierza
'.
..
rząd turecki przystąpie w najbHższym czasie do budowy tunelu,
któryby łączył Konstantynopol z
M
A'
1( ' ł
t b
d
ałą. zlą·. aplta po, rze ny o
zreallzowama tego . proJ.e~~u ora~
do przeprowadzema hn11 koleI
elektrycznej, między obydwoma
brzegami ma dać podobno wielkie
konsorcjum tureckie oraz grupa
poważnych banków i' przemysłowÓ
•
• k' h
c w memlec IC •

mia~,

stości,

nie

odpowiadają ~

IW ~'o.~ji !l'O~'ÓW iJadtn'Y'Ch. "'~' e
b ~
h -h...
t
., d
DowladuJ~my' SIę, IŻ Z~kopane '. y °b'_~ iC' OO~Yk'~ket.~~gJę u,
otrzyma w naJbhzszym czaSIe auto- ~ '~ am. J'8. h.,.u 'Olwil~ ~a
matyczną centralę telefoniczną DlzruClti pl"ZletClWt11ZJą,d!0WJYIah, które
według najnowszych wzorów ameUl' hak'
.Al1>.,b k '
rykańskich. Poza Krakowem i Po z- flOZlrulC attnL
lII11i mo~y, y ~ena:niem, Zakopane byłoby trzecią rować. Ludność rosyjska zresztą
P l
. .
ś .
kt"
nie ma 'dlziś czasu na l'17.Vny ____tj_
w o sce mIeJscowo Clą, w ore]
..
'.'
. 'd -;-:: '~~k
centralę telefoniczną zastąpiłyby tyczne. DZl.S , k~
Wl~snli8.,
automaty. Automaty w Zakop a- każdy wbotnoilk, pOSW1ęca st'ę pranem mają być podobne do auto- cy by 'zape'W'nńć sc;bi'e i sW'.e'] rOM
matów poznańskich (okrągła tarcza
z cyframi od O do 9 w obwodzie). dzi!f1.~le jruko taki dldbtrobyt.
C. Eps •
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GŁOS

POLSKI

ie za rze iw rutUcza Tuszynku!
\II

W czorai nastapiło
~

w

uroćzyste

otwarcie sanatorium

Zarząd

"BYKUR CHOll

.

dniu Wiczooajszym oclJbył.Q piaLnie, IW których 120 dzi'e d spę- poczem udali: się dola.s.u, g&zi~
się w Tug,zynku ul'oayste dtwa<r- dza czas trwa.nJi·a kUJl'ac~i.
oczeki'Wlat ioh skromny po:sJłek.
d 'e lpawU10nu san,atorjum ł6dzNastępnie na ,bocznym. tar,asie
IW Ibralwie spożywani'a płerwkj.ej kasy .ohorY'Clh Ma dz:iiE!·ci za· pawitonu wyJgIl'osiJł l'lefell"oat p. im. szyza,btiał ~OIS p.an wiJc:eWlojewo2roż,oIl}"dh gruźlicą.
Szusrter w. d)'!!'. k.asi)' ohorydh, .da dlr. Lewiecki, wytMŻ1ai.ąc poNa UJroc'zystość tę przybyH krreśllClc w krotkaclJ sł'owalCih wf.a- ,clziękowaallile .z.ad'ządQw.; kasy d1'oprze&tawrciele wł,adz państwo- śdwośd tell"e11l0w.e TUS>21ynka OO",a,z r)'lcm w Łod2li. 7Ja diokonM1ie tak
'wych 'W osobach pp. wkeworewo- zemi·eil"z.en~.a ,klasy co do ro.zbucLo- s.ZCZ1Ył.ruei~·o dzi,e·ł,a. ~oLe.j.no prZl~
dr dlr. Lewi!Oldego, S'tal'osty Rżew wy sanator:juan.
Prócz glJll8.'OOu m.8.IWd.aH: prt2JedJst.a:wi'c.ile,l ogó1nopań
Slldeg<> i d1e'l~lfata ministerstwa v:)rlbudOW1Ml1e\g.o ma S1tIanąĆ jeSlzcze siwowy 2:W1ią·'zJkfU ~as ohorych pan
'{macy i opiJeki sp.ołe<Ćznei dr. Wy- 5 lnnY'ch, z którycih drugi pr're- Krygi'eI" z Wars2Ja.wy, na'C2le1ll1y
słouctha, !l"eIP:rezentanci klas oho- Znalc.21Oilliy będzie dLa uzdmwi~ń- łoek.airz k.asy <ili0lry!dh m. st. W,M:rydt zamJi.ejSloowych, pr2iedlsta'W1i. 'ców - doros~.
szawy, dr. Grodecki 'Otiaz s.enator
dele zw;iąZlków l"obOltndCZY'dh. o· ProjleJkt 1"01JbUJdIowy oMilCronty dr. Kopci~i, który na uroCZJY:r.az 2iajprOiSZlen1 g'oście.
jeslt na 5 Lat.
stOiŚćotWlail'da s.anatorjum slPe,cjalO godlrinie 2 'PO południu przeJd
Kosz~ bUld1o.wy 1-~0 pawi~onu ni'e .prZJylb)"ł .z WIaIfSZiruwy.
]J1ękrrrym budynldenn pa wd1<onu , na wyniósł 100 tys.ięcty zł.
W prze:rwaoh pomiędzy prze~tórelg;o tM',alSliiE! llSbawH1
0 s,ię 120 Na'czeJny 1,ekl(l.tiZ kasy ch'Qrylcn m6wve!l<iami, orik,1esłlra ode,~.a!,a
dzh!tci. prreb)'lWiają<ryloh na kU'U'Clii, ,w Łodzi, cllr. Tom as.Z1eWlicz, oma- 1~1Il1tIl. pia6sŁ'wowy oraz hymny 1"0.p'rzystąpi,ono:ł,o urOlcZ)'lstego aJklbu wia ZtIlaJCz\e.nrue T~zynik,a.,
kM- ho.tMC2Je "Matt"s')'l1irankę", "CZlerWo.olwla rda.
r) w 'Z'Upe!łnośd od)pow.i,a aa 'c·ello- ny Szta!ll!da1"" i ~n.
Powita·lne prZlem6wńerue wygł'o- wJ le·cze.ni,a grUlżl!i,cy. Nie rem z,aNadmi~IlIić naJJeti:y, iż podlczas
s~l wilC>e~.~es za,rZiądiu ;k,asy p. d'anie:m !t1Ia1S'ZJem - ośw1a:dcl7Jy1ł dr. odl~W1atllia "CZletr'WOne'~o "Szt'M1Ka:bmńoer,c7Jak. poczem dle~<egat m~'- T'omas.z,ewkz - wa~.a z ,g'ru~~cą, daru" p'l\2ledsta'Wiciette W'~adz pań
mste<rst'Wa p11a,cy i opieki społoe,c z - jak,o plalgą sp~eczn,ą, te-cz wy.ry- shV'OIW'Y'ch tlIcZ1ciff1 'ben hymn ro.bonaj p. dr. WySiloUloh dokotlla'ł pr!Zle wan1e śmd'e!rci 'te'Ro, '00 się tyiko t'n-ilClzy pr7J0Z ipowsta.ni'e z CJdJe1s'c.
cię~a ~st;ęJgli, WY<!',alŻlają;C .z pole- da. HUlCm)'lm.i 'ok,laslk,ami podzięO ,g)octz. 7 wle<:z. n:asŁąpił pocema m.m:itsbra p-Mcy podo:- ękowa- kowaLi słuohaclle pnelllegentowil, Wir6t gm·ci cliO Ło.dzi;, fr)
nie z,a'l"z,ącLowi !k'asy łód~i.elj ~._
J
•
tak pozy
. t e·czne). '1111-s,wor.z'ente
I
stytucji, tak sanatonjum dla dzieCi za,groź.on)'lcm gruź·t'icą. Kto zna
obłakane,e
w,aJl'Iunki nUiE!Si~i'owe więksZlośd
"
n
robotnri.k6w w Łodzi - mówił p.
.1,.
dl. Wysłoowah. Mo widzńał te nozlec
pl
ry be,z śwli,aHa, ~goow .. ciasne,
usiłuje się powiesić
w 1k1oryClh ~zy Slę po. kifllka ;rodZiin, ten .zdruje s,olbile spr,awę ,z beZ Warszawy donoszą:
poprawił się znacznie i że może
go }ak ciężki jeSlt łOlS dzi,a twy 1"0Wczoraj rozegrała się w War- opuścić celę szpitalną. Kubacka
botnńcZle;, które; dzie-ciństWlo. u- szawie tragedja, mrożąca krew w przed miesiącem wróciła do domu
pl)'1wa bez światła, i powi'et!f11)a w żyłach, tembardziej przejmująca, że
Wczoraj pod nieobecność mę
zatrut'Y'C'h mia:mD:ila.t.ami milelszka- smutnej sławy bohaterką zdarzenia ża, który wyjechał, jako szofer, na
niacth.. DLatego na uznani·e i po- była kobieta chora umysłowo,
kilka dni z Warszawy, nieszczęśli
d.ziękę .zalSługuje 2iM:ząd, że w
Na ul. Twardej mieszkało mlo· wa dostała ataku szału. W przypj,erwszym rzędri'e pomyś.1.a1ł o de małżeństwo, Jan i Jadwiga Ku- stępie niepoczytalnej furii K:ubact)'ldh oi'iaraoh lIl<1e92lCzę.sn)'ldh wa- baccy. Z zawodu Kubacki był szo- ka chwyciła ze skrzyni przyrzą
!1111,k 6w, które tez w sanatotijum ferem. Pobrali się przed dwoma dów szoferskich męża pilnik i zaznajdą opi<efkę i rał1.nnek.
lały. Ona wstępując w związek częła nim bić jednorocznego synW dads'zym ciągu pr:remlÓwieni'a małżeński, liczyła zaledwie 18 lat. ka po głowie i po twarzy. Dziecpo&nosił pan dJr. WysłOllllCth dJodlaMinął rok szczęśliwego, spokoj ko pod razami wyzionęło ducha.
tnie stTony zasady ~oeryt<li1'ljalno.śd nego pożycia, kt6ry niczem nie
Ody Kubicką przywieziono do
k~.,sy dhorych, kt6ra pozw.rula na wskazywał na to, ze nie długo 6-go komisarjatu policji, atak jej
nl8leżyt,ą orgnim.qję ~ec.zntictwa. nad młodym domem Kubackich za jeszcze nie minął. Uspokoiła się
. z..t.s,a'cla ta ow2J)'lIl1iat·a sankc1ę mię- wiśnie straszliwy wyrok losu.
dopiero po dłuższej chwili. Ody
dz.'YnJaIl'i()(~owej konme.rett1c~ pralCy.
Oto po powiciu pierwszego powiedzianO. jej o strasznym czyP::-Zlemvwlle1lJlie
z,_ •. ! '
L
.... .J.
'tnasto letnia matka nie, którego dopu ś CI'ł a SIę
' w poswe
p. d'
zlec kł a dd'
zlewu~
&1
. Z>alKońc~p
.1,_' •
d
l
'e ·e.gat ' . . tytI'ictiJemem nadz.l'eu;, iż zaczę a z ,ra zać objawy choroby rywi,e ataku, ~ieszcz,ęś iwa targnę~,a ~zyk,~~dJ~. kasy ~,~Ih w umysłowe].
.
"
ła Się ~a swoJ,e ŻyCIe .. Porwaw~zy
ŁodZI!. p6}dą a a:nn!e. Z!l1I1<ett"~at~ ~o
Lekarze. doradzalt s.zplt~l, st~ły na sO!-)1e, sukple, skręciła, z. m~h
f.O!MZ. ~ZlegO or~J,2'Owa!ll1<a nadz6r! optekę. p~ychlatrow. !,he- powroz 1 uSlłował~ powles1C~ SIę
'.~ch~'1iJ TZleSlL pIria'Cu~ąC'Ydh.
szczęślIwą odWIeZIOno do szpItala na hak~ ,'przy okn~e.
~ya.ekitJor
bsy dhorych dr. Jana Bożego.
PolICJI udało su~ Kubacką uraSa.m?or.ski jpIOdri~wał obeon~m
Minął. pewien czas i l5ubac~a tow~c. Oddana będzie pod ob serza. iIdlCzne ,pa-zylb}'lOl'e na tak dom'OI- zac zęła pIsywać do męża Itsty, me waCję lekarską.
s1" dJl'a łódzkńlei ®a1SlY' clvorryrdh u- zdr a dzające najmniej szych ślad6w
~ifość, pOC2JeIn 11aSJtąpillo zwaoe nienormalności. Donosiła w nich 1I.1I.1I~~lnJlIIIIII.·
dm11li,e pa'Wif]onu.
że już jest zdrową że niepotrze~\z
e
•
e.
Z praWJdlziwem 2laalowollettli'OOl o- bnie trzymają ją .;, szpitalu.
SIP
gla.:dlali ~cil0 śnie:źlliO białe i J.)i'ęKubacki zwr6cił się do lekarzy
ł
kn'lte udlek'or.OWial!lle ,jacf!lnd'e :i sy- którzy oświadczyli że stan chorej CZ
OW.U
•
,

PiBlęgnowanla

"i "KOMITET

Chorych

UZDROWISKA"

podają

do wiadomości, że w miesiącu sierpniu 1927 roku odprawione będą nabożeństwa żałobne w Synagodze Towarzystwa przy Placu Wolności 10, na które krewnych
przyjaciół i znajomych nieboszczyków zapraszają, a mianowicie;
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Warszawskiego
Markusa Kona
Jakóba Serejskiego
Artura Toruńczyka
Józefa Lindenfelda
Samuela
Ooldberga
Sary Rebeki
Unikowskiej
Izraela Wo1fa
Weinberga
Stefanji Mincowej
Chaima Dawida
Singera
Jadwigi Silberstein
Henryki
Pilichowskiej
Tobjasza Arona
Dawida

" "

p6ł
pół

7 i

KroŁoszyńskiego

" ..

7 i
7 i
12 i

Wollmana
Mirjam Rozen
Henryka G. Saksa
Henryety Wulfson
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rano

"

" "

Drezli Pilicerowej
Mutty Bronisławy
Imas
Rozalji
Hirszbergowej
Złaty Friedenson
Anny Weyland
Rojzy Warchiwker
Jerzego
Sochaczewskiego
Adolfa S. Landau

obrazem ukrywał sle
dezerter
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Po roku przebywania w niszy, wyciągnięty zostar na światło dzienne przez iandarm6w
Jo·zef WawrzynI'ak urodzony w
roku 1900, łodzI'anI'n, murarz z za-wodu, w roku 1921 powołany został do wojska i przydzielony do
31 pułku strzelców kaniowskich.
Po tygodniu już zdezertował z szeregów. Został jednakże schwytany
i stawion
rzed s d wo'skow w
Łodzi. kr~ryP skazałą go da 5 y lat

więzienia

.

.

tPOł odbycIU, kary. IW rokdu 1926

l' h
6 'ł d'
l'
It
zwr CI y ZIwne ewo uCJe w~·
kconywane
' lk't obraz SWI~·
.
przez WIe
ty wiszący nad łóżkiem.
Nie budząc już dozorcy podeszli pod drzwi Sobelewskiej i
po otworzeniu ich bagnetami, we.
szli do wnętrza_ Obraz wisiał bez
h
ruc U. Przystąpili do opukiwania
ścian i pod obrazem wyczuli prót·

nię,

.

Zdjęto go natychmiast i w6wo 3 1 czas oczom ich ukazał się otwór

a ponown,Ie wC.le ony
apISUICIe
na
k~Jktk,strz. kaimows~Ich'b I dO~ło w półmetrowej szerokości. Żandarmi
lm czas e ~now z ~zy ZI mu skierowali do wnętrza światło lataonk. Ldpp sd,arl1'lefJa
po~yt w WOJsku, uCI,ekł. Żan- rek elektrycznych i ujrzeli głowę
energIczne poto
WawrzyniaZOS

lę

wszczęła

ludz~ą. Była

~~ dopo
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ uuhln~~~~wu~ki
Wawrzyniakn zaginął. I oto
piero po roku, w dniu onegdaj•
szym 4 dywizja żandarmerji otrzymała poufne zawiadomienie, że poszuki!,any Józ~f Waw~zyniak ukry. .,.....
wa SIę w mieszkanIU kochanki
swej ,S.t~ni~ławy Sobole~skiej przy
ul. I.<Ihnskleg~. Wczo~aJ w nocy
.
.
dwaj żandarmi przybyh do domu
przy ul. Kilińskiego 4 i obudziwszy dozorcę wraz z nim udali się
do mieszkania Sobolewskiej,
Ody zapytana o Wawrzyniaka,
oświadczyła,
iż
wogóle takiego
dziś, \V
środę.
nie zna, żandarmi przystąpili do
rewizji.
Nie znaleźli jednakże
Wawrzyniaka.
Mieli jednakże przekonanie niezłomne, iż dezerter w mieszkaniu
prenumeratę
Dl, sierpień
Sobolewskiej ukrywa się. Wobec
tego wrócili i uchyliwszy nad
otrzyma, zwyczajem miesięcznym,
oknem suteryny obserwowali co
się w mieszkaniu dzieje. Uwagę

Prenumerata re

JOWa

bezpośrednio
poniedzialek. we wlorek i
dn. 1, Z, I 3 b. m.
wplaui -wadmlnistracjl ,Glosu Polskiego" (Piotrkowska 106)
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m

zplal
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bilet do pierwszorzędnego kina albo cenną i ciekawą książkę
Ta nadzwyczajna oferta
przez administrację pisma nie będzie absolutnie przedłuiona.

A
.,

więc

tylko

-

dziś.

jutro i pojutrze

! Premia w postaci biletów do kin i Książek !
~

•

•

.,

,.

.."

Ol

..

• ...

Teatr i muzyka

głowa

~.ZmdMmipo~cilimu
· w~śćz
kryjówki.
W toku dochodzenia Wawrzyniak zeznał, że jako murarz z zawodu wydrążył w ścianie nisz~,
do której w chwili rewizji chował
się, zawieszając otwór św. obraz~m, Meldowany nie był, tak że
n~kt ~a w~jąt,klem Sobolewskiej
me miał pOJęcIa o pobycie Wawrzyniaka w domu przy ul. Kilit\skiego 4,
Zakuty w kajdany powędrował
znowu do więzienia.
--o-

ustawa budowlana

Iłowa

Dowiadujemy się, że w najbliZ
szym czasie nastąpi uzgodnienie
stanowiska poszczególnych ministerstw wsprawie jednolitej dla ca
łego państwa ustawy budowlanej~
Ustawa ta ukaże się w jesieni
rb. w formie rozporządzenia prezy
denta Rzplitej.

-

(!][i)[!][!J[!JIr-L!JL!]'II"'
.....[!J-.[!][!J[!][!][ii

Z TEATRU MIEJSI,{IEGO.
DENTYSTA
. Z .p~wodu P!I'~)ć\loelgo.. na kupi spluwaczkę (tumbę) i aparat do
oSC,eqnen U!r'lopu artystow, b~orą- wody. Oferty sub •• Dentysta" 5662-1
c"YIch udzń,ał IW' biJea:ącym repelrt'Uat'll'e,
pr~dlsbawńoenia w t-eatrze
mj'ejskitm na khlka dni ZiOSotaną
przerw,ane, potem ?Od teżyserją
K. T ataride Wikza , wfmrze się makomita lekka kometdj,a V~!lU'·et1'l~'a
"AZJaJis", kł6ra ~obyłl8. sobie w
pO'Ulr6etł
Warszawi.e w t,eatrze Małym ni'ebyw.ly su.kC€s. O dn~u premjoery
będą Sp'0Cjalln,e za'Wil8.dlomieniial.

•••••••••• •

Dr. Juslman
Zielona ·Nr. 17.
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Piłka nożna 'w kraju
lICI

porażki drużyn łódzkich

Sromotne

Wczorajsza niedziela przynio·
wyników
dla Łodzi.
ubie drużyny tj. ŁKS i Turyści
przegrali zawody i to w stosunku
Plovatym równym po 5:2.
Poszczególne wyniki przedsta·
wiają sie: nast~pująco:
Warszawa: Polonja-Jutrzenka
sła szereg sensacyjnych
piłkarskich, szczególnie

arupa zagranicznych zawodników l międzynarodowych zawodów pływackich z Rudlm,
I Ottonem Plovatym w środku

,. __L g. 2·. 5_ (2 e. 2)'
TurYSCl e Ja
Druźyna mistrza Łodzi gościła
wczoraj w Warszawie, gdzie rozegrała zawody rewanżowe z WKSLegją o mistrzostwo Polski. Zawo.
dy te, po raz wtóry zakończyły się
przegraną fioletowych, jednak już
w mniejszych rozmiarach niż poprzednia klęska.
Na niępowodzenie fioletowych
złożoły się: małe boisko, na którem trudno rozwinąć grę, niewytrzymałość fizyczna w drugiej poło
wie gry, stosunkowo słaba gra
Michalskiego w bramce, oraz wspa
niała gra środkowej trójki napadu

strzela, piłka ociE'rając się o słupek
idzie w aut. W 38 min. Marczewski ratuje zdaje się już beznadziej
ną
sytuację, a w
'kilka minut
później jest egzekutorem rzutu wol
nego obronionego w ładnym stylu
przez Adamowicza
Wreszcie w 43 min. dośrodko
wanie lewoskrzydło~ego Wypijew
skiego chwyta Łańko i z 20 mtr.
skład.
pewnie strzela w róg. Do przerwy
Już w pierwszej minucie Tury. 2:2. Po zmianie stron Legia części przeprowadzają groźny atak ściej na froncie. U Turystów zau,
uwieńczony strzałem Bałczewskie- ważyć się daje zmęczenie. Nie jo
go, który przechodzi tuż koło słup pisuje pomoc, zwłaszcza Hinc i
ka. Energiczna akcja fioletowych KuJawiak, to też skrzydłowi zielo
pozwala snuć marzenia o zwycię- l1ych raz poraz wyrywają się zasi
Spół.
Państw. stwie.
Rzeczywiście w 5 minut z lając trójkę środkową dobremi cen
SienKiewicza 40.
przeboju Waltera, mimo faulu 0- trami. W 3 min. Łańko chwyta z
brońcy pada pierwsza bramka dnia v oley'a centrę Wypijewskiego, i
UWAGA: Kino i kasyno
łodzian rośnie mają już wynik brzmi już 3:2 na korzyść
Animusz
w ogrodzie.
za sobą jeden punkt. Lecz niedłu- gospodarzy,
Od wtorku dnia 26-go lipca do
go sądzonem było cieszyć się tern
W 30 min. Ciszewski otrzymuponiedziałku 1 sierpnia włącznie
powodzeniem; w 10 min, takŁycz- je piłkę i pędzi na bramkę. Obroń
ny błąd Kulawiaka wyzyskuje le- cy zwracają uwagę na pozycje:
woskrzydłowy Legii, ślicznie cen- "spalony" i niechcą ratować lecz
truje, a Nawrot główką strzela wy sędzia jest nieczuły.
równującą bramkę, możliwą ue- Nawrot otrzymując piłkę strze(PROKURATOR JORDAN)
s~tą do obrony.
la ostro, Michalski odbija w ostaWsp6łczesny dramat w 10 aktach.
się,
lecz
Tury
tniej chwili, gdy w tern nadbiega·
Gra
wyrównuje
W rolach glównych:
ści zlekka przeważają w polu. Do jący Kulawiak, mimowoli strzela
skonale grają skrajni pomocnicy samobójczą bramką. Wreszcie w
JohnSDD
Legji nie dopuszczając do głosu 35 min. Ciszewski' główką strzela
ANONS!
Następny program:
skrzydła fjoletowych. W 21 min. 5 i ostatnią bramkę dla Legji mo·
Szatan _ jedwabiach.
Turyści znów uzyskują prowadzenie żliwą do obrol1Y. W ostatnich mize strzału Błaszczyńskiego, który nutach atakują Turyści lecz akcja
Powiększona orkiestra.
przytomnie potraHl wykorzystać nie klei się.
Początek w dni powszednie o godz.
zamięszanie
podbramkowe. Legja,
W drużyni~ fioletowych słabym
5-ej po pol" w soboty, niedziele
kt6ra w pierwszem spotkaniu już był Michalski, w pomocy naj lep1 gwlęta o godz. 5·ej po pol.
do przerwy potrafiła zapewnić so szy Wieliszek.
bie
prowadzenie 5:1 nie moźe
W Legii wybijała się specjalnie
Dr. med.
wyjść z podziwu. Łańko-doskona trójka napadu oraz Wypijewski na
ły kierownik ataku wspaniale roz-. skrzydle,
Dzielna 9
dziela piłki kilka groźnych moment.
Sędziował słabo p. Korngold
wyjaśniają obrońcy fjoletowych, z Krakowa.
Tel. N! 28-98.
specjalista chorób bądź bramkarz.
W.
Choroby sk6rne,
sk6rnych, Weneweneryczne i mo- rycznych i moczoW 30 min. Błaszczyński ostro
czopłciowe.
płciowych. (leczePrzyjmuje
nie ~wlatłem . od 8-10 j od 5-8 lampa kwarcowa)
przyjmuje od godz.
Leozenie lampą
s-:-n i od 5-8
kwarcową·
Oddzielna pocze- Południowa 23
kalnia dła Pańl

Kino

Ligji, która wszy stkie bramki zdo·
była ze strzałów oddanych z przed
pola karnego. Na konto Michalskiego można zapisać dwie bramld
pierwszą i ostatnią.
Turyści wyjechali w tym samym składzie w którym wystąpi li
przeciw Ruchowi, brak ' było tylko
Lassa. Drużyna gospodarzy wysta·
wiła
swój najsilniejszy obecny

Prac.

SPRAWA
przy drzwia[b zamknlety[h
,ary

Róianer

i B. Mirendorf •

P. BRAUN

TeL 40-26.

-

KORESPONDENTKAstenotypistka w językach polskIm.
francuskim i angielskim pragnie zmienił posadę.-Posiadam pierwszorzędne

gwiadectwa pracy. Oferty sub •• Stenografka" do adm. "Głosu Polskiego·
5601-5

Kwa~niewska.

2:01

-

ł.

U

KS

li, Pl'S. 5·1
(S'O)
.
,

III'"

•

Sokół (Zgierz)
ści II 5:1

-- Tury(0.0)
P.T.C, ~-Hałloah l: 4

o mistrzostwo I ligi L.T.S.U.--Siła
przy stanie gry 1: 4
Szczegółowe sprawozdanie po
dla P.T.C. zostały przerwane na damy w jutr~ejszym numerze.
skutek zdekompletowania zespołu

CHCESZ OTRZYMAć POSADĘ?
Musisz ukończyć kursa fachowe korespotldencyjne prof. Sekulowicza, War.
szawa,
42. Kursa
wyuczaj q
Jisto\\nie:Zórawia
buchalterji,
rachunkowo~ci,
kupieckiej, korespondencji handlowej
t
f'
k'
dl
s en~grll: lI, nau I ban u, prawa, kaligrafJl, pIsanIa
na maszynach. Po ukończeniu
świadectwo. Ządajcie prospek-

-.-

Zasady dekretu o zwalczaniu
żebractwa
Ministerstwo pracy i opieki spo
łecznej. jak już donosiliśmy, wnio
sło do biura prawnego przy prezydjum rad~ ministrów proiekt
rozporządzema. prezydenta Rzp1itej o zwalczamu żebractwa i wlóczęgost:va.
..,
P.roJekt wskazułe srodki zwal·
czama żebractwa i włóczęgostwa
oraz kate~orJę osób podleg~jących
postanOWIenIOm ustawy, Jakoteż
kategorj~ osób, które jakkolwiek
w ścisłem znaczeniu nie mogą być
zaliczane do żebraków i włóczęgów, to jednak w motywach swego postępowania odpowiadają tej
kategorji.
Projekt natomiast wyłącza z pod
przepisów ustawy nieletnich do
lat 17,
Projekt ustawy przewiduje domy pracy dobrowolnej, przytułki i
domy pracy przymasowej, to znaczy zakłady, wyczerpujące trzy sta
. ny żebractwa, mianowicie osoby
o zmniejszonej zdolności do pracy. lub niemożności znalezienia
pracy, zupełnie niezdolne do pra-

na dzień 1 sierpnia 1927
W programie obraz:

Apaszka Hariza
Kupon daje prawo do nabycia 2·ch
bIJet6w. watnych na wszystkIe mIejsca I seanse po gr. 7$

4865-56

Prenumerata

Kupon ulgowy
u
"Głosu

I

. n l e zaw Iera j ącego

ż a dnych

szkodliwych domieszek,

I

niszczących bieliznę.

-_
•

•

5:1 (Z:1)

&!JEs

Ważny

AA KUPUJĘ
meble, dywany, futra oraz
maszynv do szycia_ Płacę najwVższe
ceny. Łażnik. Gdańska 44. Tel. 62-56.
Uwaga: Za ubrania męskie płacę najwyższe ceny.
5569-5

pabjaniczan z po§r6d 'których 3·ch
wykluczonych za rozmyślną
grę brutalną i niebezpieczną, 4-ty
zaś, bramkarz samowolnie opuścił
boisko.
Sędziował p. Rakowski, mając
bardzo trudne zadanie.
zostało

Zawody

'p_
..
-!,

sprzedaję

żyła Wars7.awi2nkę.

okręgowej

do kinot. "CZARY"

tótECZKO DZIECINNE
dębowe, solidnej roboty do sprzedania. Nawrot 74, m. to,
5598-5

Bira z
5:2 (5:1)
Czer~oni ponieśli porażkc: w Po·
znamu. Zawiódł szczególnie atak.
Bramki uzyskali: Przybysz 3, Rochowicz i Hersl{e po jednej. Dla
ŁKS obie, bramki strzelił Radomski. SędzIował p. Rutkowski z Kra
kowa.
Kraków: Wisła-Warszawianka
8:2 (4:0;. Wysokocyfrowo zwycię
p.

Poznań: Warta-tKS

lironika

"Glosu Polskiego"

li

tów.

si::. Bramki pla Polonji uzyskali:
Ałaszewski, Krygier i Emchowicz
z karnego. Dla Jutrzenki Weinber
ger i Krqmholtz.
Sędziował l·szą połowę z po·
wodu niestawienia się sędziego p.
Krukowskiego z Warszawy, nogą
zaś p. Raettig z Łodzi.
Katowice: IFC -- Czarni
(0:0)_ Bramk! uzyskali'. Geislel ~
Gerhfz _ SędzIował p. PIOtrkowski
z Łodzi.

5645-5

DO SPRZEDANIA
pianino w dobrym stanie. Cena przy'" stępna. Wschodnia 54, m. 7.
~urkowski.
5597-15

i

r~~n~~O~ ~~~~Uj P~ł~:i~dZ~!ła3~0; r~d~ratzy. Sędziował

Kupon ulgowy

POTRZEBNA
uczciwa dziewczyna. Piotrkowka ')157,

Lwów: Pogoń-TKS 8:1 (5:1),
Bramki zdobyli Kuchar 3, Bacz 2,
Szabakiewicz, Garbień i Hanke
po jednej. S~dzia p. L.iemiański z
Krakowa.
Hasmondlł-Ruch 2:2 (1:0) Bram
ki zdobyli dla Hasmonei Steuerl
man i Zeide; dla Ruchu Rebuzjo

•
cy i nie chcące pracować. W przy
tułkach lub domach pracy przy mu
sowej będą umieszczeni włóczędzy
i żebracy, niezdolni do pracy lub
o zmnieiszonej zdolności do plfacy w drodze wyroku sądowego
przymusowo tylko w wypadku, gdy
nie zechcą przyjąć pomieszczenia
w domu pracy dobrowolnej.
Osoby, pociągni~te do odpowiedza\ności za zebractwo i włó
częgostwo, będą

miały obrońców

z urzędu.
Projekt przewiduje dwie instytucje prawa karnego: zawieszenie
kary i warunkowe uwolnienie. Pro
jekt podkreśla konieczność umieszczania w domach pracy dobrowolnej b. więźniów, celem przy
sposobienia ich do samodzielnego
zarobko~ia_
Do zakładania i utrzymywania
domów pracy przymusowej dobro·
wolnej, obowiązane mają być wojewódzkie związki komunalne, zaś
do czasu utworzenia tych związ
kew obowiązane będą do utrzymy
wania domów pracy powiatowe
związki komunalne oraz miasta,
wydzielone z powiatów_ Obowią
zek zakładania i utrzymywania
przytułków ciążyć ma na powiatowych związkach komunalnych i
miastach wydzielonych.
Projekt rozporządzenia prezydenta Rzplitej o zwalczaniu żebra·
ctwa i włóczęgostwa przewiduje
wprowadzenie w życie postanowień
ustawy w zależności od mo~ności
finansowej związków komunalnych.

I

~~~ ... Kupon
~?

Polskiego

do uGRAND-KINA"
Wa:!ny na

dzień 1 sierpnia 1927

W programie obraz:
X'18h'lesII-I p t aa
1r
Kupon daje prawo do nabycia 2-ch
biletów, wa:lnych na wszystkie miel.
sca i seanse do godz.6 po zł. 1.50

~

-

~~

*"~V
r

d
o

MiejsKiej

GalerJ'i Sztuki

Watny na dz. 1 sierpnia 1927
Kupon daje prawo do nabycia dwnch
biletów w cenie po 80 gr. od 5lodz

.D@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)@)@)@)@~o~==:;p~O:=g~.~6:;P~O~Z~ł.:.2.;..0=0~~~~~=1=0=ra=n=o=d~o=t~l~W::i~eC~%~or~e~m==

miesięczna "Głosu Polskiego" ze Wszystkimi dodatkami wy,
nosi w Łodzi zł. 4.5<?, za odnoszenie - 40 groszy; z przesylką pocztowa w krajU - zł. 5.-; za~ranicę - zł. 7.20,

l{edaitor: Gustaw Wasserc:ug.

_'
Ogłoszenie za wiersz milimetroWy t szpaltowy
strona .1 VI tek~cle 'O groszy, s\rona 5 szpa.lt. - Nekrologi 50 ~r. str. 5 szpalt. - Nadeątane
po tekgcl~ 50 gr. strona 5 szpalt. - ZwyczaJne 10 groszy str. 10 szpalt. - Ogloszenia zarę'
czyn owe I zaślubinowe 10 złot - Ogłoszenia zamlejsco\\'e obliczane sa o 50 proc. zaś f itm
zaQranicznvch o 100 procent drożei
'
"Wydawnictwo Powszecbne" SP. z o~. odo.
W drukarni .Ołosu P91skiei:o· Piotrkowska ~(j
I

