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Kroi serbJki
zaadoptował
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za·
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14

BIAŁOGROD

(PAT). W związku
z wypowiedzianem przez króla
życzeniem
adoptowania dwojga
dzieci po deputowanym
Pawle
Radiczu, zabitym na posiedzeniu
Skupczyny w dniu 2o czerwca,
wdowa po Radiczu oddała monarsze lO·letnią dziewczynki; Nadicę
i 13·letniego chłopca Pawła.
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Gęsta mgła
utrudnia poszukiwania
polarne
SZTOKHOLM,

s

lipca. (Pat.)-.

W dniu wczorajszym o godzinie zauważyć się daje wielki napływ '1.zin. W dyskusji tej zabierali głos Kierownik. szwedz~iej ekspedyc!i
10 rano w sali filharmonji, przył robotników budowlanych z miast przedstawiciele
poszczególnych ~atunkow~! na .sz~itzburgu d~nos1,
ulicy Narutowicza 20 odbył się prowincjonalnych, którzy posiada- związków robotników budowla- ze poszukiwania 1 da~sza akc1a ra
wielki wiec robotników budowla- ją swe gospodarstwo i mają rakie nych, jak również przedstawicie- tunkowa są utrudnione
prze~
nych, zrzeszonych
w związkach takie utrzymanie,
tak, że ·nagli le związY.ów strejkujących mała- mgłę.
klasowych, przy ul. Zamenhofa 17, iść na ustępstwa i zawrzeć umo- rzy, którzy również żądają 35 prozwiązkach .,Praca" zjednoczenia wę zbiorową
na obecny sezon, cent podwyżki płac. Wreszcie na
7awodowego polskiego, oraz w go akceptując 14 proc. podwyż~i. Co wnioseek przewodniczącego, przv
członkiem akademji
spodzie czeladzi murarskich.
się zaś tyczy Lodzi, to kilka ty~o- stąpiono do głosowania w sprawie
łłowy rząd
esperanckiej
Wiec, który zgromadził
kilka rlni pracy sezonowej nie . 'lr- zajęcia ostatecznego stanowiska.
skłonny zawrzeć traktat
Akademja esperancka w Paryz Polską
tvsięcy osób, zwołany został
-N czy robotnikom budowlanym
M
Oałoszona
zostr.ła rezolucja w żu, będącą naczelną instytucją espe
BERLIN, 8 (Pat) -„ Vorwarts• sprawie nieodpisania umowy na odłożenie jakichkolwiek oszczęd- sprawie natychmiastowego rozpo- rancką, wybrała nowym swoim
potwierdza wczorajsze doniesienie sezon bieżący z przemysłowcami naści na sezon martwy, t. j. na 1 częcia strejku w przemyśle bu- członkiem p. Leo Belmonta, go„
Rezolucja ta została rącego propa~atora esperantyz~u,
• Vossische Ztg.• ie gabinet Rze- budowlanymi, którzy jak wiado- 1imę, naw~t gdyby otrzymali 1tt dowlanym.
szy z początkiem przyszłego ty· mo, ofiarowali robotnikom 14 pro- proc. podwyżki. Ten wzgląd zde- jednomyślnie
przyjęta
przez tMł~mk~cz~ na JAęzykkespSełrancktk~zieł
godnia rozważać będzie sprawę ro
.J
·1
·
ł
·
t
·
d
d
ł
-t
.
cl
t
.
.
tk'
h
b
h
kt.
ic iew1cza, sny a, owac tego,
cen t po;.i.wyz u p ac zamias za a- cv ov:a ~ em, ~e prze .s. a':1c1e- wsz~s i.c . z~ ranyc , . ?rzy wy- Konopnickiej i in.
kowań haHdlowych polsko-niemie·
le związkow
me zgodz1h się na pow1edz1eh się za stre1k1em od
Równocześnie hiszpański insty
ckich, w którym to celu przybywa nych 35 proc.
Po
zagajeniu
wiecu
przystąpiopodpisanie
umowy
z
przedsiębiordnia
dzisiejszego.
Następnie
przytut
esperancki w Madrycie obda·
do Berlina poseł niemiecki w War
szawie p. Rauscher. Dzi~nnik wy· no do składania relacji z konfe- cami, r.a warunkach, przaz nich stąpiono do wyboru komisji strej- rzył p. Leo Belmonta tytułem człon
raża nadzieję, ie rokowania handlo rencji, odbytej
w inspektoraciee 1
i proponowanych.
kowej, w skład której weszli: kie- ka honorowego.
we z Polską zostana wkrótce . na pracy. Pierwszy w tej sprawie za-1 n<!lej wskazał mówca, że {•n.ed rownik zw. klasowe~o p. Osiecki
nowo podjęte i poczynią one znabrał głos kierownik zw. budowla-I siębiorcy budowlani n•~ liczą sie oraz pp. Olszewski, Bijak i Lopaczniejsze postępy aniżeli za rzą·
nego „Praca" p. Bednarczyk, k 1.ó-h robotnikami,
czego dowodern ta. Komisja strejkowa rozpoczyna
riów poprzednich.
ry scharakteryzował obecny :rn- iest nieuznawanie delegatów 10- działalność od dnia dzisiejszer{o
od
6
Francuski inżynier Chappade·
tarJ! w przemyśle budowlanym na botniczycb, nieprzestrzeganie 8 -··godziny 6 rano i będzie miała za laine skonstruował model samoloterenie Łothi. W dalszym ciaau l!odzinnego dnia pracy i ni2„'- ~z-ł zadanie przypilnowania, by żad:.n tu, który nie posiadając skrzydeł
swel!o orze ćwienin, p. B~<lnar pieczanie robotnikó >r w ka ·ie cho z robotni ów nie prz)sląpił do am :;migła, utrzymuje się w po·
W~EDEN 8 (PAT) Jak . don.o- czyk wskazał powody, dla kto- rych.
pracy, przyczyniając się w ten spo wietrzu i rozwinąć może zawrot·
~zą pisma w centrum Wiedn_ 13 • I rych w Łodzi podpisanie umo'vy Zasadniczą o;prawą, która wy- sób do ?:"łaman1·a
s1'ę sol1·darnośc1' nąa szybkość
1.loo do 1.Soo klm.
,..
d ·
prze d h o t e1em Kren tza ro b ot mcy,
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1
pracujący przy robotach ziemnych, I?.:. prze łs1ęd10.~~amd i ku kow anyn:i wołała zatarg obecny, jest niewy- ~ CJ~ s re)' .owei.
a. miemc na?·
Wanalazca, który nazwał swój
0
0
nat~afili na kości ludzkie. Pobieżne i nie rnog
oisc
s ut u, pomi- płacanie robotnikom ustawov,•ych zy, ze przYJęta na wiecu rezolucJ!l aparat,
.Gyropter•
pokłada w
badania wykazały że ongiś znaj.I mo, iż w Warszawie umowa zo- stawek 50- i 100-procentowych za strejkowa domaga się proklamowa 1 mem wielkie nadzieje, uważając,
dowal ~i~ w tym m~ejscu cmentarz 1 stała zawarta.
pracę w godzinach nadliczbc"ł~ycb nia strejku w całym przemyśle iż wprowadzi. on do lotnictwa ZU·
rzymsk1e1 osady Windegono.
I
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. ot wo- budowlanym
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Szalona burza

f mówca -

KRóLEWlEC 8. 7. fAW) Wiel·
ka fala burz, nie ominęła również
Prus wschodnich.
Onegdaj przeszła nad całym
prawie ich obsz2rem gwałowna bu
'<Za, która poczyniła wiele szód.
W miejscowościach Heilgenbei i
Goldstap z ostał zni~zczony szereg
domów, wiele drzew, szczególnie
przydrożnych, burza wyrwała z ko
rzeniami. Drzewa te, padając na
druty telegraficzne, spowodowały
w wielu punktach uszkodzenie linji

Trzy

ścięte

pędzącym

glrJ wy

samocho·

dz ie
LONDYN 6.7. Na drodze ż Ox
fordu do Farrindon najechał pę
dzący z wielką szybkością samochód prywatny na rozciągniętą
przez zbrodniczą rękę wpoprzek
drogi cienką linkę stalową.
Linka stalowa ścięła dosłownie
głowy szofera i dwu kobiet, które
znajdowały się w samochodzie.
Samochód pozbawiony kiero' wnika popędził dalej. Dopiero na
zakręcie runął w rów i wskutek
wybuchu motoru spłonął doszczę
tnie.

zwyrodniały

zav;arda rzona

została dyskusja nad akqą CJi, robotach ziemnych t t. d.

Czy wiecie,

' umowv w stolicy. W Warszawie strejkową. Trwała ona kilka go-

poczyniła spustoszenia i
w Prusach wschodnich

w

że doszło do

zblr

lipca. (A. W.) - Wła
dze łotewskie aresztowały por. Ko

RYGA, 8

schochina, który stoi pod zarzutem, że w czasie wojny, będąc w
grupie Belmonta, dopuścił się gwał
tu nap. Aleksandrze von Valteer,
następnie zaś, dla zatarcia śladów,
kazał ją wraz z 50-letnią matkąl
jej rozstrzelać pod zarzutem szpie
gostwa.

-

Na martwym punkcie

że.„

„„,Herald" dQ'llosl Iż Hoover Podał 14e
do dymisji.
„.rząd grecki wez,wał federację prac~
do zaprzestania streJku. Właśclc!ele stat
ków postanowili przerwać lokaut. PomJ.
znajdują się rokowania polsko-litewskie
PARYZ, 7.7 Dzisiejszy socja- mo streJku właśclclele zdołał! wyekspeKOWNO 7.7 O godzinie 5-ej szem, ponieważ delegacja litewska listyczny „Populaire• donosi, że dlować 20 statków.
w Maroku wybuchły znów walki.
po południu odbyło się posiedze- musi porozumieć się z rządem.
w zatoce Arau';e rozbU się tranSPGt•
Według doniesień dziennika,
nie komisji polsko-litewskiej . Prze
KOWNO (PAT) Komisja zakoń
towłec chill}skl „Angam-OS".
Zatonęłf
wodniczący delegacji polskiej pan czyła dziś swe prace stwierdzeniem dnia 21-go czerwca wpadł oddział 292 osoby.
Hołówko oświadczył, że rząd pol· niemożności . uzgodnienia oboµól- francuski w zasadzkę koło Bu·
ski nie może przyjąć litewskiego nych stąnow1sk. Personel delegacji Amane.

Krwawe walki w Piarokku

I

projektu paktu gwarancyjnego, po
projekt ten przekroczył gra
nice, nakreślone przez rezolucję
grudniową rady ligi narodów i po
nieważ kwestjonuje granice Polski
W odpowiedzi na to przewodniczący delegacji litewskiej p. Balutis oświadczył, że rząd litewski
nie może przyjąć projektu paktu
gwarancyjne go, ponieważ wymaga
on od L\twy uznania terytorjalnego status quo Polski. Pan Hołów
ko oświadczył wówczas, ze rząd
polski nie zamierza przedstawić
nowego projektu paktu, wobec tego rząd Htewski może albo zaproponować zmianę, albo też opracować nowy projekt. Pan Balutis za
powiedział złożenie ostatecznej od
powiedzi na posiedzeniu jutrzejnieważ

.„

Warunki
na uniwersytet

,,Sródborowianlla''

w Sródborowie pierwszy przystanek za
OtWO\!kiem.
pośredmch

Sześć

par pociągów bez -

z Warsz11wy. - Najbardziej

wyszukany komfort. Kuchnia wykwintna,
na żądanie djetetyczna. Piękne pokoje
Wanny. Zimna i gorąca woda w każ
dym pokoju. Piękny sosnowy las. Ta·
rasy słoneczne. Park. Tenis. Kręgle
c~ytelma. Radjo . Telefon. - Chorych
gruillczych nie przyjmuje się -

18 szlagierowych piosenek
~r;,>1-!'i.),~

~~~

śpiewa j ą

najlepsze

Miejskiego w

Parku

siły

zespcłu
Teatru
aktu~lnej

s „aszica w

rewii

„Tak, to jest Lódź''
Począt ek

w Bukareszcie

W walce padł jeden oficer i Upały
opuszcza jutro Kowno. W Kownie
delegacji 18 żołnierzy. Liczba rannych, W stolicy Rumunii panują od
p•. Hołówko 1 sekr~tarz p. Tarkow- szczególnie wśród tybulców, wa}„ początku lipca upały nie do znie~k1, cele~ uzgodn1ena protokółów czących po stronie francuskiej , sienia
Ubiegłej niedzieli pokazy.
1 uło~ema raportu, co prawdopo- jest wielka.
wał termometr 38 stopni ciepła.
dobnie potrwa do wtorku.
Mieszkańcy miasta wogóle w dzień
••••••••••••••••••••••••••
nie wychodzą na ulicę.
Ale na·
przyięcta
wet wieczorem temperatura nie
Perła
PENSJONATóW
wiele opada. Dopiero po półno
w P9lsc.e- -to luksusowy pensjonat
cy temperatura staje sic; znośniej·
warsza#ski
pozostają prz.ewodniczący

codz;ennie o g odz. 9-ej wieczorem.

szą.

Na uniwersytecie warszawskim
należy składać podania o przyje;cie w sekretarjatach wydziałów od
1 do 15 września. Do podań nale
ży załączyć: J) świadectwo dojrza
łości, 2) metrykę urodzenia, 3)
krótki życiorys, 4) 4 fotograje, 5)
odpis rejentalny świadectw· wojskowych dla kandydatów w wieku
poborowym i 6) świadectwo moral
nośd. Na wydziałach: lekarskim,
farmaceutycznym i weterynaryjnym
odbędą się priymusowe egzaminy
wstępne. Egzaminy rozpoczną się
17 września. Na wydziale prawnym
jest 800 mie1sc wolnych, przy.
czem pierwszeństwo mają ucznio·
wie szkół typu humanistycznego.

Z wielu okolic starego króle•
stwa nadchodzą wiadomości o bu
rzach i wichurach, połączonych z.
ulewami.
Tak naprz. miasto Hergutrumo~
zostało zupełnie zatopione, mieszkańcy musieli się ratować uciecz·
ką w okoliczne góry i do lasóW".
W okolicy Jas panowała taka wichura, że trzeba było wstrzymać
komunikacje; kolejową.
Równo·
cześnie z wichrt:!m spadł grad,
wielkości kurzego jaja.
Prawie
cały urodzaj
został zniszczony.
Szkód jeszcze nie obliczono, są
one jednak olbrzymie.
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Usta\tVa atnnesty1na

laczego zastrzeliłemR@sputina?
Specjalny wywiad z

księciem

T~B

będzie ogłos'.l:ona w końcu bfeżącego tygodnia
Tekst ustawy o amnestji z po- ustawy podany zostanie do wia
wodu lo-lecia odzyskania niepo- domości okólnik ministra sprawiedległości przez państwo polskie dliwości, dotyczący wykonania wyOkólnilc ten
został przez ministerstwo spraw.ie- mienionej ustawy.
dliwości przesłany do wszystkich przesłany będzie do wszystkich
wymiarów sprawiedliministrów, celem uzyskania pod- urzedów
wości.
pisów na oryginale.
Przewidywać on ma starowaW chwili obecnej ustawa znajduje się w Belwederze, celem o- nie ustawy do przestępstw komumarszałka nistycznych, wyjaśniając w jakich
trzymania
podpisu
Piłsudskiego. Natychmiast po pod- wypadkach należy interpretować
pisaniu jej zostanie ona ogłoszona ustawt:, następnie reguluje ten
w„Dzienniku Ustaw•, co ma nastą okólnik sprawę darowania skutków
pić jeszcze w końcu bieżącego ty- skazania (utraty praw),
sprawę
opłat i kosztów sądowych i t, p.
godnia.
Jednocześnie
z ogłoszeniem

Feliksem Jusupowem

4

Przybycie Rasputina na . dw6r1ną ~o< R~sputina .. Były złodziej s~em ~ostanowie~iu:. uwolnić Rocarski było jakgdyby powiewem kom,
1ak1~ Badma1ew, rze~omy się o~ 1ego szatansk1eg~ wpływu.
wiatru, zwiastuj:i.cego burzę.
Na lama t~~eck1, r~zem z ~asputmem ~stahłem ~duchu te;mm zgładze
licznych ludzi którzy z nim spot- „leczyli cara 1 carewicza.
ma go. Dma 16 grud.ma 1916 roku,
kali się w Petersburg11,
wywarł Lekarstwa, podawane carowi, o po gruntownych przygotowania~h,
ten dziwny przybysz
ze Syberji słabia~y jeg? zdolność myślenia. ~ pojechałem P? ,,~tarca" i przywiowrażenie zupełnie różnorakie. W sprawiały, ze car cora.! bardz1e1 złem go do siebie, aby go otruć.
każdym razie było to wrażenie nie zaczął i;>odJegać wpływowi .swego
D~łem mu w pier~gach taką d~
określone, dające się bardzo trud- otoczema._ Leka.rstwa, prz~p1sywa- zę CJan~u potasu, ze ~y~tarcz~c
no definjować. Było coś niezroz~- ne carewic~ow1, przyn~s1ły pew- t~ powmn? było. do usmiercema
miałego w tym szors~kim, ograi;ii· n~go rodza1u poprawę 1ego zdro- kilku ludzi .• On 1ed.nak to ~rzy
czonym i niegramotnym chłopie, wia. Poprawa ta mogła być natu- mał. Jedynie zrobiło mu się sła
co wpływało w ten s·pos6h na naj- ralna, mogła być jednak również bo. ~owiedziałem mu .wtedy . o,bliższe otoczenie carowej, że oto- uważana za skutek hypnozy, czy statme słowa:
„Zrobiłbyś lepieJ,
czenie to tonęło w gęstej mgle mi też ~·ugestii, stos.cwanej ~rzez Ra- g;Iy}:>yś patrzał na krzyż i ~odli!
stycyzmu i fatalizmu.
sputina. Zdrowie carewicza po- s1ę . Na to podszedł do mnie 1
Rasputin działał na swoje o.to- prawiało się ~ajbardziej wó~cz.a~: ~bił we mnie swój wzrok .. Nagl.e
asę
czenie fascynująco,
działał niby gdy go Rasputtn leczył „osobiście 1ednak opanował ~o s.trach 1 spoJbezpośrednie niebezpieeczeńst":'o, (to znac~y. gdy był obecnym przy rzał w kierunku krzy~a. Wykorzy
WYDl·111~em WrogieJ· ag1't8CJ•1·
tajemnicze niezrozumiałe. U nie- podawan1u mu lekarstwa). Wyko- , stałem ten moment, zeby go zaIł
których o;ób budził wstręt. Byli rzystując zgrabn!e fakt ten, prze: strzelić .. Celo~a~em ~ serce:· ZaWARSZAWA Pat. W związku ków nie odpowiadają rzeczywisto5
jednakże i tacy, na których wy- konywał R~s:P,?ttn carową o swe1 [ rycz~ł, 1.ak dzikie zwierzę, t pa?ł z notatKą prasową o zajściach w ci. Kasa poważniejszych szkód nie
wierał on głębokie wrażenie, któ- „mocy boskie1 •
na ziemię. Byłem Przekonany, ze 1-'owiatowej Kasie Chorych w Kiel· poniosła i funkcjonuje normalnie
rzy ubóstwiali jego 11mistycme i • Aby po~yskać zaufanie. Raspu- ! ~en straszny wróg ~osji już nie ży- cach główny urząd ubezpieczeń
Natychmiast po
otrzymaniu
nadprzyrodzone" pochodzenie. . bna,
k~orego posta!lowtłem. za-I Je. J~go olbrzymi~ s~ła u~rzyma- kom~nikuje, że otrzymał od wy- wiadomości o zajściu,
Główny
Już przy pierwszem spotkaniu mord:owac, z?'5tałem Jego pac1ei:-1 ła g? 1edn~~ przy zyciu. ~iedy .za mienionej kasy następujące spra- Urząd Ubezpieczeń
zarządził
wywarł na mnie Rasputin wraże- t~ 1 poprosiłem: go o wyleczeni~ ! chynlę ~roc~łem do p~ko1u, stwier wozdanie o przebiegu wypadków: ścisłe zbadanie przyczyn, które je
nie ujemne. Spotkałem go w dorn~ m~1e z rzeikom~J chorob~, które1 1 d.z1łem, ze nie był .z~bity..ze~rwał
W dniu 4-go lipca rb. kilkuna· wywołały, i nadesłanie
w tej
swych przyjaciół.
którzy dzięki obiawy dokładnie mu. opis~łem. się. nagle z J>?dłogi .i rzucił ~tę na stu robotników wtargnęło do loka sprawieszczegółowegosprawozdania
swej religijności podlegli jego wpły . Wtedy rozpo<:zęła się ~a1strasz mnie, ~h~ta1ąc m;iie. za sz~~· U- lu kasy z awanturami i poił.różka· Jak zdaje sic: wynikać z dotych·
wom.
Jego pewność siebie nie hwsza walka ~11ędzy. ~am.i. Było dało mt się .wyrwa~ z Jego us~isk1;1, mi. Przybyła na miejsce policja zli czasowych informacji, zajście jest
harmonizowała absolutnie z jego to podczas me1 drug1e1 wizyty u ale Rasputin wybiegł na dziedzi- kwidowała zajście bez czynnej in- wynikiem wrogiej dla Kasy agitapodstępnem i chytrem spojrzeniem "starca". Piliśmy naj.pierw he:ba- niec. Huknęły za nim ~zte:v s.trza terwenqi.
cji spowodowanej nagłą śmiercią
którego nie mógł ukryć w swych tę, .a potem przesz.hśmy do Jego ły. z rewolwe~ Pu;is~ki~wicza,
Wiadcmości o zdemolowaniu obotnika przy pracy.
nienaturalnie małych,
przenikli- gabmetu. Tam dopiero poznałem ktore t:o nareszcie usm1erciły.
urządzeń Kasy i pobiciu urzędni·
wych i jakby bazyliszkowych o- si~ę jego hypnotyzmu. Była olbrzy
•
•
czach. Instynktownie poczułem dQ mia. Spoczywałem na le~k~, pod W1ęz1enia są przepełniego głęboką nieufność. Pa trza- czas gdy. ?n. ~atrywał. mt się w
,
łem na niego, jak na złego ducha, oczy, zbhza1ąc 1 oddalając na prze
.tekarz-Denłysła
posiadającego niebezpieczną moc, mian odemnie swoją twarz. PodNie wolno szafowa~
jak na wroga Rosji, który ma zni- padałem·pod władzę jakiejś tajem- aresztem prewencyj~
szczyć jej serce.
niczej siły. Członki moje stawały
nym
Od samego początku rozpętała się bezwiedne, głosu nie mogłem
M' . t
· dr
· · t ·
. mls ~r ~pr~wie iwosci ~ Wl~r
się między nami
zacięta walka, z siebie wydobyć, a oczy moje za.
Specjalista chorób skórnych, wenekt. .
k .
. . s·t sz st- chodziły jakby mgłą. Jednakże o- dził, że ~1ęz1ema są n~dmierme
rycznych i moczopłciowych
. ore1
za onczeme Je ~ Y,
. .
przepełnione aresztantami śledczyPrzyjmuje od ::> do !:J wiecz
ktm znane. Było to w czasie, kie- parłem się Jego przewadze. G:iy- 1 .
'ć · ·h
.
ól ·
dy wojska rosyjskie bez broni i a- bym był podległ, byłby poznał mo 1• b11 os H.: t wroslOb113. . o~ ~eJ
Sienkiewicza 34, t9l, ~9 ·40~
municji utrzymywały front prze-de zamiary.
Udawałem zupełny ic~ ~ aresz a~ ow.
ciąza o o
1
ciwko niemcom.
Jedyną bronią~ sen hypnotyczny. Jego zadowoio- j tkhw_ie skarb _nas~wa przypusz"'i ~~ •.. t;7"'1:'"'7'.~ • ...,
.
[:"..--.
wojska rosyjskiego przeciw dosko-i ny uśmiech pod koniec tej ciężk:ej czem~, że stosu ie się ten srodek
nale zorganizowanej i nadzwyczaj'! walki między dwiema osobistoś- zapobiegawczy . zby_t s.zeroko, w ---------------------------~----111111
Sprawy handlu, ~ksportu, ?bróbki, kupna i sprze~aży lasów 1 ~
1
dobrze wyzbrojonej armji niemiec- ciami, kiedy mówił „dobrze mój l wypadkacp_ gd~1e me 1est. n~w~t
drzewa. lnformacie )z rynkow drzewnych całego śwrnta. Rozpo· !:::'1
kiej (piechocie i artylerji),
była drogi, wystarczy na pierwszy raz" on usprawi.edh:-v1ony, bądz tez ze
rządzenia władz w sprawach leśnych i drzewnych. Całokształt ~· I;
jego dzielność i odwaga. Na dłu-1 przekonał mnie, że nie odkrył mo przetr7 ymu1e się sprawy aresztoleśnictwa, przemysłu drzewnego i leśnego traktuje tylko
gich odcinkach odpierali :bołinierze jego podstępu. Udało mi się zdo- wanych zbyt długo. Vv obec te~?';
rosyjscy ataki wroga, a nawet po- ,być jego zaufanie.
gwarantowan~ przez . ko~stytytuc}ę 1
.Po1sk.ie
trafili przeprowadzać ostre k<>'lltrOd tego czasu, będąc przekona- P'.a~o wol~osc1 osob1ste1 doznaje '
jedyny wielki fachowv organ Polski. Nr próbne gratis
6
ataki, jakikolwiek uzbrojeni byli ny, że zapanował nademną, - w n~ekie~y niedopuszczalnego ograWarszawa, Pię6.na ta.
Telefon 112·96.
tylko w kije i kamienie. Tymcza- czem starałem się go jeszcze bar-\ 111cze1:ia.
. .
.
.
sem Rasputin pracował i zdoby. dziej utwierdzić,
odkrywał
Mm
sprawiedhwośc1 polecił
wał sobie zaufanie cara.
przedemną całe bestjalstwo swej tedy :Vładzom _sądowym? aby stoCarowa była jedną z najbardziej duszy. Opowiadał mi 0 swych or- S?wal.1 areszt s~edczy n_ie . mechaZnaRomita para baletowa
nieszczęśliwych kobiet rosyjskich. gjach z cygankami, o swych prak- ; mcz~1e a .badah czy n.ie 1est celo
i o ludziach, wy inny srodek zapobiegawczy.
Nie miała możności stykania się tykach religijnych
•
•
z ludem i dlatego nie rozumiała je którzy żyją w Szwecji i popierają
Życie go finansowo. Opowiadał mi tak- .Ludność
go charaikteru i potrzeb.
pł~nęło pod m~iem chorob">: że,
w jaki sposób korzysta ze ks~vt .t ~ o
~
JeJ dziecka - carewicza. Na teJ swych wpływów na carową, by j
łł.J li! l!J ' ~
&I • . i,1 n
1
fanatycznej miłości
matki do wymusić usunięcie wysokich uWedług _spisu ~udnosc1 z r?ku
tańczy w Teatrze Letnim (Park
dzieoka polegała cała tragedja. W j rzędników państwowych, na ko- · l ~21 ludnc:sć ~olSKI . pr~edsta wiała
Staszica) w aktnalne1
rewji
straszliwej trosce o zdrowie dziec rzyść swych protegowanych. Za- się w ogolneJ 11czb1.e ~7 . ~01.738
ka popadała nieraz w rozpacz, bo 1 proponował mi nawet tekę miniWedług staty~tyk1 pr o~iz_oryczwiem wszystkie sposoby zawodzi- · stra.
nej sporz ,,dzone1 na dzien 1-go
ły, żaden środek nie przynosił poNie miałem już najmniejs·zej stycznia rb .. liczba ia wzrosła_
prawy w jego zdrowiu. Wówczas wątpliwości co do jego winy. U- , 30.212.926, Jak to określa głowny
zaczęła odkrywać „nadprzyrodz::i- twierdziłem się jeszcze bardziej w urząd statystyczny.
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chów. Studenci krzyczeli „Niech No~i zaciążyły. Ledwo ruszając nie ,. nokiach, ale równie dobrze można
żyje!" mieszczanie ,,hoch"I Potem mi, przyciskając szmaty do piersi, w tę legendę nie wierzyć Zresztą
wesele rozpłynęło się w tłumy. Ale powlókł się na dół. lsserlesa nie co tam przeszłość.„
.
.
.
•
nad dachami u brzegów nieba było. Gerszon zawołał swoją żonę,
Razem opuściliśmy cmentarz.
(Dokończenie)
~~btał kołn.ierze ora~. c~apk1-;- wzniosła się łuna. Szła na niebo wszystkim innym kobietom kazał Młodzieniec, który opowiadał nam
1a.k 1ede~ ~ wielu. W, ?ozn.1cy za)- coraz wyższa i większa. Pożar - wyjść z kuchni i spalił ciało w pie- legendę-syn szamesa - mieszkał
W starych pismach z XIX-go wie- mow~ł ~ieisce dl~ na1bie~ie1szych pomyślał przez sen Gerszon. Wszy cu. Kiedy przyszedł Isserles, opo- przy bóżnicy. Pożegnałem się z mo
ku znalazłem kiedyś kartkę z datą modlił się tyle, tle. mus1a~. I ot~ 1 stko znikło i błysnął ogień na stry wiedział co się stało. Należało się im przewodnikiem i wróciłem sam
4~ roku. Na niej była spisana w pe~n.ego razu Vf ctą~u ktl~~ d;i1 j chu domu, w którym mieszkał. Pło spodziewać napadu. Postanowili na planty. Resztę dnia włóczyłem
hebrajskim j~zyku legenda, którą rn~ię 1ego s!ało s1ę głosne wsrod zy mienie jak krwawe sztylety prze- 1 zebrać kilkudziesięciu najsilniej- się po ulicach. - Miły Bencion udow polskich.
·
biły dach. Nagle Gerszon uczuł, że I szych mężczyzn, uzbroić ich i obsa sadowił się na taniej pozycji - p1Jpa nu opowiem.
Podniosłe_m sic: i spojr~ałem.
W którąś sobotę, wiieczorem, w ktoś ciągnie. go za rękę. Płomienie ! dzić niemi wszystkie domy.
myślałem nazaju!r~ w po_ciągu Przed oczami zakołowały ciemne czasach strasznych pożarów, u- zachwiały s1ę, zamknęły nad starą !
A k' d
'ed . ł k
dl' syn szamesa lepieJ pomyslał, sze1
·
' ł '
· dł
łk
· odskł oni'ły d
· · · studend,
'le aYzwnimi
pontcała
Zlahołota
e napa
· ·
edł d
c~ehwon\ k ~ł a ~· Pk1amy. . Z t poza sta
ed sdo b'ie G Bersłzo~ !la, stoh,
ud l sza f ą. 1„.
po d rugtet
miej- r~egJ· się
ropro:
1 wy~bl poy
o
me;: .wyc Y Na ~ł\· u hlmb Jbrz płrz
omemk. y s1erp~enł, zac o strołme rynG u. ak~' - w~ ~ł ska _ żydzi nie dali się rabować. n~e o. ,-: h obem pro owa
pomow1ącet>: kosi 1 mo
y tz s ońca: ryd~eł za1anydśwtat ~m. 0 er : ma Y_,~) er~d?na, _ory wrrc-1 tA że w domu lsserlesa nie znale- ~o';na~ ie o u ze mn\
~ ~ną
~irV::ar tk 1 dape usza, g ow~ os oŚ 1. szo~ _s1e zia przed omem 1 ~y~1a 1 z~ s~o py -di z na .g?rę, wo a1ą , ziono podrzuconego noworodka, JTa.k"mna sp~ata, k ru me1sza.
nt1 c u1s k ~ . ko noUsa! dwł rę u za o roznych rkzecza.chdn. Być bmozek1ł o I c1akę. -:-ł krze. o~zabmł1 1ełszcze .rat z. więc nie można było wszcząć pro~ :• k
~ wykełc1a o z o·. nta wagonu
rzyma
s1ąz ę.
sia
przy nas l tem, że ty1 o w 1e ą so otę J.- z wity w1aty 1 ysnę y ogn1s e
1a osa izm o w powie rzu.
i rozpoczął:
dzie zmęczone ręce na kolanach i Isztylety. Gerszon pobiegł na górę ces u.
żelazną melodią huczały koła
_
.
,
_
przymyka
oczy.
A
kiedy
przy;
do
pokoju
założy;iel~
,.Re~u"
Is~e:szon
stał
się
~ohat~r~m
na
na.
str.u~ach .szyn. Srebrne~i, wął . ~VJło _się t? kdarzŚc 1? 0 • I mknął oczy przyśnił mu się sen serlesa. Jutro po1edzie z mm Jo 1Kazmuerzu. Przez p1ętnascie na- sk1em1 1ak miecze, strugami płyn~oRwie „
-e~ok'lW'lk
el u..1 .tal a JUZ dziwny.
t' miasta.
Wychodząc, wspomniał s!ęi;>nych lat nie ~iracow~ł już t~~ ło słońce pr~y oknie wagonu. Nad
1
" emu • a ?a
.u
at
~tn~a
cmcn
.
.
.
sen.
Po
drewnianych,
krętych scho' cięzko. Był dowodcą pierwsze1 1 oknem pędziło po drutach„.
•
· •
•
1
tarz, na ktorym s1 ę ~?a1d~1emy By , . ~niło mu .51~ szcz~s 1 iwe ~ycte 1 dach wdrapał się na strych. U ma- 1ostatniej w dziejach Kazimierz.a saWiózł mnie pociąg do wielkiej
ły. to .lata m~szczęsc: .zydo~ską zy~ow, spo~o1n!e kup~Jących 1 h : ' lutkich okien czerwieniło się słoń- moobrony. Wołał go czasem ';;g.a. roboty, która mocnemi gałęźmi
dziel~icę nawi~dzały .poza:y. 1 na- dl1;1Jącyc~, ~ydow, kt?rY".1 wol 0 l ce jak rozlana krew. Szarzały ław- by" do modlitwy. Nie, to już m5j wrasta w gwarne ulice miasta. Od
pa.dali st~d~nci. Żydzi kazimiers~y za,1mov:ac; się w~zyst~iet~i za woda- ki, szafy, stare krzesła, dywany„. dodatek - zakończył z uśmiechem; sęków na tych gałęziach - od
zaimowah s!ę.h":ndlem. or~.z r::ern~o mt. Wi~ał we. sme sier ,e: Gerszo.
.
opowiadający. Bencion siedział za-I czerwonych fabryk - rozchodzą
słem. Rzem1eslmk1em 1 ~ielkim bie na! ktory zamiast d~u dziestu go- ~z~fa, nad. kt.orą zamknęły się .we myślony. Od słońca chyba dostał się na wszystkie strony świeże,
<lakiem był leżący tuta i - H~rs z dzm na dobę pracu1e tylko od sn.ie pło mi ente, . stała spoko1~a~ l wypieków, błyszczały mu oczy.
jak żywica soki...
Gerszon. P ochodził z Włoch. Kiedy wschodu słońca do zachodu, a co- mtlcząca. Powo.h podszedł do me1
przez Pragę przybył do Krakowa, dzienny znuerzch słoneczny ogląda i potknął się. Ucz;ił pod ręką za- . - No. tak, .ale czy to była . Pracowały, stalowe koła. Bił. w
miał czterdzieści lat, jasną brodę tak jak dzisiaj, siedząc przed do· winiątko. Doniósł Je do ~kna. P.ręd pier:vs.za i ostatnia s~mo o b ro na na g?rę. dym. Z nieba spad~ły prom1ei szerokie plecy. Przed zduzenicm . mem. śniło m11 się, że ulicami Ka-,1 ko rozchylił gałga.ny. p1rzał ciało Ka:?:1m1erzu, to. wątpię;
;ak zło~a .grzy~a .."'zyny były
którego s ~ał się bohaterem, niczem I zimi~r~a przeszł? . wesele . ~rzyłą- i;ow?rodka z czc~małe i pokłute no
- Jedyn?- l ost at~~a -:- o dp ar~, aobrze naolrw1one. Słoncem.
się nie odznaczał. żył, pracował _j czyli się studenci 1 młodztez z ce- za1111. Krzyk uwiązł mu w gard}~. ~o~nosZłlC' się, młodzieniec w h1I
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Potar

bawełny

we fabryce Kaszuba
i Kryłowieckiego
Wczoraj w godzinach popołudniowych wynikł pożar w fabryce
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Potęnionie
stre1·1.ru1·ących
farmaceuto'w
y•~
Il
zawiera rezołuCia zarządów związków zawodowych

Onegdaj późnym wieczorem wlkarstw., która uznana została przez wane przez przeciwników instytufirmy Kaszub i Kryłowiecki przy sali OKZZ odbyła się konferencia powa~i naukowe i władze zdrowia cji ubezpieczeń społecznych.
ulicy Drewnowskiej.
zarządów związków zawodowych za z~odną z prawem i racjonalną
Wszyscy niemal mówcy solidaw sprawie strejku farmaceutów pociągnąć za sobą musi redukcję ryzowali się całkowicie z intencja·
Z niewiadomej przyczyny zapa kasy chorych
farmaceutów.
mi i stanowiskiem władz kasy w
łiły sit: bele bawełny leżące na
Na
konferencję tę przybyli
P. Kałużyński poddał krytyce tej sprawie.
również przedstawiciele strejkuią- metody walki farmaceutów, którzy
Wskazywano również, iż akcja
podwórzu.
Na miejsce pożaru przybyły cych, którzy w szeregu przemó- postawili zarządowi kasy zarzuty, farmaceutów, ma raczej charakter
J-szy i ll-gi oddz. straży ogniowej wień scharakteryzowali przyczyny na które zarząd kasy musi zarea· akcji .Przedwyborczej, niż zawoktóre przystąpiły do energicznej i przebieg zatargu, podnosząc, iż !2;0wać sądown'e.
dow~J· •
•
akci ratowniczej. Mimo to większa zarząd kasy, wprowadzając zarzą- Albo zarzuty, 7e działamy
W .k?ncu. uchv:alono. rezolucię,
część bel spaliła się, tak, ~e stra dzenie wyrobu lekarstw na zapas, na szkodę ubezpieczonych-mówi potęmaiącą iakna'ostrzei farmacety są dość znaczne, choć jeszcze nie sprecyzował go ściśle, co wy- p. Kałużyński- są słuszne. to my t+)w za oorzucenie pracy w czanieobliczone.
wołało nieporozumienie.
zasiądziemy na ławie oskarżonych, sie szalejacei eoidemii !!ryny, jak
. .
. •
Z kolei zabrał głos przewodni· albo są one oszczPrstwem, za któ · „r. ...,n;c>.;. za wvdanie kłamliwe! i
N j
d 0 d 0 bnie) ogt~n PO· czący zarządu k chorych p Katu· 1 naoa.c:;Łliwei o de?:WY., c.fa~u:ace1' ro
• ł a praw
d <?Pd alk
p Pl osa 1
.' stre·k re ~ćmuszą r·o"f1·e I...c od P·o vi'ej zia.
wsi a O me op at ż8 ść
er • „yn·
sk1'
który
stw1·erdz1"ł
i'
'
"
boh„czy zarząd ~asy chorych.
e.
,
,
e.
1 no~ panowi.e ar::n~ceu.c1.
·zuconego przez nieos ro no
na farmaceut6 'li niema tadnych pod~ad ośw.iadczem.amt obu str~n
W końcu „ezol11cja wzywa za.
•awełnę.
(p)
staw ide0wych, któremi streikują· wywi~7.a_ła się oży~i?na dysku~1a rzad kasy clio„vch oraz władze
cy się zasłaniają, a ma jedynie na w ·ktore) p~zedst~w·ctele zw1~z1<0~ ..... :i.ń-:twowe do 'lastosnwal"ia w~zel
celu obronę stanu pos·adania PO· zaw: potęotl stre1k f~rmaceuto-.v .o·, kich romorzacł:i.:alnych środków
sad farmaceutycznych. Zamierzana raz ich metody walki,. podwaza1ą~ celem likwidacji bezrobocia f::1rSzanowny Panie Redaktorze!
bowiem mechanizacja wyrobu le- ce autorytet kasy, co 1est wyzysKi maceutów kasowych.
(T)
Uprzejmie prosimy o łaskawe
umieszc eJ'lie na łamach .Głosu
•
Polskiego• następu 1 ącego sprostowania, tyczącego się pożaru powstałego w nieruchomości naszej
w dn. ~0.6 rb.
Aresztowany w t.o~zi oszust, uwodzideJ i fałszerz dokumentów ·
Nie spłon~ła doszczętnie cała
fabryka nasza, natomiast ocalała
Przed kilkunastu dniami do to za pośrednictwem biur matrymo• I za pośrednictwem biura matrymo ·
większa część zabudowań fabry- dzi przybyli funkcjonariusze pali· njalnych z różnemi kobietami, któ n alnego, lecz po pewnym czasie
cznych i jedynie poprzeczna oficy cji poznańskiej i areszrowali przy re pod pozorem małżeństwa wyzy porzucił ją, gdy okazało się, że
„a padła pastwą pożaru.
ul. Piotrkowskiej l 63 niejakie~o ski wal finansowo, a następnie po· nie uda mu się wydobyć pienięFarbiarnia Krakowskich ucier- doktora Reissa, lekarza dentyst~ rzucał.
dzy. Niewiasta owa zwróciła się
piała tylko częściowo i zostanie C? oczywiście wywołało poru<;.~eZ kolei wę1rował Reiss po ró- do polici1, gdyż jak zaznaczyła,
w najbliższych dniach uruchomiona nte w sferach dentystycznych, gdyż żnych miastach i zawitał do Ło· powzięła pode rzenie, że ma do
poważaniem
R_eis~ pracował w klinice dr. Za· dzi, gdzie również udało mu się czynienia z handlarzem żywvm to
S-rowie H. I Krakowskiego d1ew1.cza.
dokonać kilku zyskownych tranzak warem.
Łódź, ul. Pomorska 69.
Pierwszy występ Reissa miał cji, lecz nim policja wpadła na je
Reiss jednak przeczuł co się
• • •
miejice w Gnieźnie, gdzie poda· go trop, uciekł z powrotem do Po święci i uciekł do Łodzi. W na·
iąc się za doktora i przed1<ładając znania.
szem mieśde Reiss udał się do
Notatk~ 0 wzmiankowanym po fałszywe papiery, zdołał zapewnić
Tym razem dał się poznać ja- dr. Zadiewicza i przedstawiwszy
farze otrzymaMmy z agencji re· .sobie szacunek obywateli, którzy ko docent uniwersytetu krakow- mu dyplomy uniwersyteckie, przy
porterskiej .Polpress".
nawet udztelali mu pożyczek na skiego, a ponieważ w Krakowie jęty został do kliniki jako asyurządzenie wielkiej kliniki denty- mieszka naprawdę profesor Reiss stent, a nawet oddano mu na mie
stycznej i nikt ·nie domyślał że człowiek bardzo szanowany, oszu- szkanie pokój na czwartem piętrze
Ułgi woisł\owe
Reiss jest tylko technikiem ze stowi udało się zyskać ogólną sym
Dwanaście dni pracował Reiss
bardzo sumienme w lecznicy i wi
Lwowa, skąd musiał uciekać za patję.
Przypadek chciał, że oj , e; docznie u1<ładał nowe plany zbro·
Urząd wojewódzki
otrzymał pewne brzydkit! sprawki.
Z Gniezna· wyjechał Reiss do przyszłej żo~y Reissa zw~ócił się dnicze, a nikt, me przeczuwał że
i ministerstwa spraw wewnętrznych
okólnik w 5prawie ulg wojsko- Poznania i tam rozpoczął ży- do pry"".'atne1 wy;viadowm, . celem ma tak blisi<o siebie poszukiwane
cie człowieka zamożnego. Pomimo uzyskania szczegołów z życia swe go pr1estępcę. Dopiero po dwuch
wych dl~ studentów.
fatalnej
powierzchowności zdołał go przyszłego z1ęc1~. l oto ustalo- tygodniach udało się policji po·
W myśl tego okólnika, studenpozys~ać tytuł .lwa salonowego« n?, że ~rofesor Reiss z Krakowa znańskiej stwierdzić, że Reiss znaj
d z pośród poborowych rocznika 1 wkrotce zaręczył się z bogatą me_ma nic wspólnego z oszustem duje się w Łodzi i aresztowano go
1905, którzy na komisjach w chwi
Reissem.
Po rozpatrzeniu sprawek Rei
li poboru ich rocznika, oraz w córką ~bywatela poznańskiego.
Stw1erdiono
że
w
okresie
cza
Oczywiście
zaręczyny
zerwane
ssa
przez sąd poznański, oddany
roku aastępnym zaliczeni byli do
1
kategorji B., a w roku bieżącym su, gdy Reiss przebywał we Lwo- choć w sposób dyskretny, przez on zostanie do dyspozycji sądu
zakwalifikowani zostali do kate- wie, popełnił on tam cały szereg wzgląd na córkę znanego obywa- łódzkiego za sprawki przed paru
latu, poczem kolejno inne sądy
gorji A. mają prawo do odrocze- przestęps.tw seksualnych, handlo- tela.
W międzyczasie Reiss zawarł zaopiekują się sprytnym przeniania służby wojskowej z tytułu :-va~ morfiną. a głównem jego za1~c1em było zawieranie znajomości znajomość z pewuą damą, również stępcą.
(b)
'ltudjów do 25 lat życia.
-00(b)

do Redakcji

Zywot poczciwego „pro1esora
" " Reissa

z

studantów

dla

--

ff owo emitowana
J becnie 40/o pożyczka inwestycyj·
na osiągnie niewątpliwie tak jak
dolarówka• w krótkim czasie
~naczną zwyżkę kursu. _ Dlatego
też popyt na ten papier jest nie·
bywały, jak na nasze stosunki, a
zapisy na obligacje tej pożyczki
wpływające do banków subskrypcyjnych, przewyższą znacznie przE'd
terminem zamknięcia subskrypcji

Ile iest w. .Polsce nauczycieli
1
.

Demonstracja bezrobotnych

odby~a sh~ w sobotę w Konstantynowie

•

Onegdaj

w

Konstantynowie

Na konferencji z burmistrzem

nłEWICZa
tłum, złożony z 500 bezrobotnych p~s~anowiono, .że specjalna koW duiu 3 lipca 1928 r. wyjechał u9rządził demonstrancji; prie ma- mtsJa bezrobotnych,
wspólnie

I

marristaru
na 6·tygodniowy urlop wypoczyn g1stratem, domagając się urucho· z przedstawicielami
kawy kurator okręgu szkolnego mienia robót publicznych z powo- zwróci się do urzędu woj~wódz~
łódzkiego dr. Antoni Ryniewicz. du pozbawienia ich zapomóg.
kiego w Łodzi w sprawie uruchoPrzybyły oddział policji roz. mienia robót publicznych i zatrudW dniach 4 i 6 lipca kuratora proszył demomonstrantów i do- nienia wszystkich bezrobotnych.
' ł. o. s. zastępował nacz. T. Czap- puścil do magistratu jedynie dele(b)
czyński. Ponieważ p. Czapczyński gacj~ bezrobotnych.
rozpoczął również w dniu 7 lipca '1~B.i'llllllD.m~lllllllllllaBll
urlop wypoczynkowy, przeto z ")
~'
dniem tym zastępstwo kuratora
objąt p. Edmund Pfajfer, wizytator

Olkon, Plamiak, Derauch, Ekraner, Wtorłiiewicz, Konteld

szkół.

łtocne dyżury

aptek

i inni

w. nocy dyżurują na5tępu
1ące apteki:
M. Epstein-Piotrkowska 225,
M. Bartoszewski-Piotrkowska 95
M. Rozenblum - Cegielniana i
Sukcesorow ie Gorfeina - Wschodnia 54, J. Koprowski-Nowomiej
ska 15.
.

Dziś

2;

v dziś

przez radJo?
c1111>.

WARsZAwA.
12.00 - Muzvka

ciągu co wieczór o godz. 9 wesoła. barwna, wielce efektowna re•
wia łódzka G. Wassercuga „Tak,
t 0 · t L,0 d ·u
k
}es
z
w wy onaniu pp,:
Dunaiewskiej, Jakubióskiej, Niemirzanki, Tatarkiewicza, Szuberta, Mrozińskiego, Fabisiaka, Krzemieńskiego i innych,
z udziałem
.ioakomitej pary baletowej Wojna·
ra i Soboltówny. Dekoracje K.
Mackiewicza.
•
•
O~k1estra Jazzbandowa pod dy.
rekcJę Z. Białostockiego.

Bilety do .cod.z.
7 wiecz. w CU•
5
kienu· Gostomsk1'e.co,
od 8 przy
15
wei·s· ,..1·u do arku
„
P
•

TEAT~ MIEJSKI.
ugromnego Powodzenia Ja.kiem wciąż deszv się ,,GCLJ:M", (ly.
•P.<kcia teatrt.. nriejshiego rrzedfuta przed
sita wienla tej w-ysoic1e !nteres11Jącei si:tuld dt.1 soboty dnfa 14 t-. m. wląciuie.
D?iś, t. j. w poniedziafek, celem dania
wypoczynku art"S"Stom. dar.a hędie ka.
pitalna farsa arnery;kati5ika „Jutro poir~
da" ze Stefanią JarkQlwską, OrywińS.:ca.
H. Łapińską, M. Zniczem. Zlemblńs~dm
z powoo-u

• Kmtkem.
P~rą.tek

Dz.iś o

o godz. 9-ej.

TEATR POPULARNY
g-0d.z. 8.20 wiecz. dla

zrzeszetl
po cenach na1iniżs1wch,. niezwY'lde we$'o1a kroroch wita w 3-ch aktach „Co on
robi w nocy", na k<:órei k> rozbawiona
rmbliczność za-śmiewa się do ?ez z dos:lronalej gry l"l<torów oraz z kf<>potów
p, Bieleckieg-t> jako meżą p~ntoflarza, n.a
grad-zając
Wl,komaw:ców huraganem
br,aw.
.OONO" W OGRODZIE PRZY UL
CEGIBLNIANEJ Nr. 16• .

Znakomita rewlja „Ż<>na sie nie do~e''
cies.zy się niestabnącem powodzeniem.
Humor, melody11Ile pio.senkJ l świetne tad
eP. skladaią sie na catość doskonałego
oro.1tramu. Zwfasu:za podobają si~ doskonale płose:nki w wyk, Runowieckiei,
Cybulskiego i Kamińskier;o. „Camta\:1110la" w attystycznym wykonaniu Buczy(!.
iokiej i Hryniewieckiej, skooz Starskiei,ro
w wvkonaniu DraczewslrieJ, Sk<>nlecme
go, Bełskiego i in.nYch oraz arcyzabaw.
ua ..Inter!}Wacja o nagości" k0111c61't0<wo
i:rana przez Bełskiego, Cybttlslcteg;o, dn.
Jastrzebca, No·w'05ie1skiego i imt:Nlt.
'1ościn11e
W;\'"1.~t~PJ' Justyny Czartory.
~kiej art. tea·Lru Stowackiego w Krakowqe, niezrów.nane;i Iiele1J1y Bucz:rńsikiei i
Jadwigi Hryniewiec•k!ei dopefniają, cało.
0

fr.i
Oziś

8 i 10

<!iwa t>rziedsta,,·ienia: o z-0dzinte
wdecz.

-ooPom~cntce go~podyń

z pfyt r.ramofono- . Gospo~yni?m, żyjącym w InPo 1 czerwca rb. m1msterstwo przed 1918 r. 1est 1,9.W. Normalne
j djach ang1elsk1ch zdarza się może
oświaty wydało ogółem 4.999 dy egzaminy nauczycielskie złożyło wych.
13.00
Sygna?
czasu,
heinar
z
wieżv
r~z w życiu, ź? gruntowne porząd
plo~ów nauczycielskich .. 'V! tej li- do końca t9.t7 r. około 1000 na

czbt~ 2.5.97 dl~ nauczyciel!, ktorzy uczycieli.
ukonczyh studia w wyższych. za- . ~rócz tego około 1.500 nauc~y
kłada~h na~kowyc~
z~odme z cieh zło.żyło. uproszczony egzamin
przepisanemi egz.amrnamt.
nauczy~ielskt. .
.
Ponadto mtmsterstwo wy~~ło
Ogołem . więc mamy w szkolni
około 1000 dypl?mów .up.rawma1ą· j ~tw1e. śre?mem ogółn~kszt~łcącem
normalną kwot~ pożyczki.
cy.eh do nauczama rel1gh wszys- 1 seminar;ach nauczycielskich oko
tk1ch wyznań. Nauczyc eli, którzy j' ło 10 tysięcy nauczycieli, posiada
.
.
.
O?ecna c~na obhgacy1 te1 p~· posiadają dyplomy uniwersytetów: jących przl'pisane ustawowo kwa·
tycz~i wynost 100 złotych (z dolt- Lwowskiego i Krakowskiego z llihkacje. (ap)
czemem l zł. 15 gr. na kupon
bieżący) za jedną obligację wartości nominalnej 100 zł, w złocie.

Urlop kuratora BY·

Cą usłyszym

Te11r tetnt

(park Staszica)
Dziś po raz 6-ty i w dalszym

naznaczyli sobie ucieszne rendez-vous w Teatrze Letnim
lPark ::Staszica) w aktualnej rewji

a
k, to i sI li ó
''

Pocz:ikk c0cL:iennie o godz. 9-ej wieczorem.

1Vkriaakiei w Krakowie

ki, oczyszczente domu z wszelkie-

Ty~ooniowy pr.zegląd komu- go plugastwa podejmie nie sama
nikacyjny - wygf. ~eferen.t min. komu- pani, w .oto.cze ni u służby ale za111drncii - p. Ta<!. Slrrzetelsld.
stępy wielktch czarnych mrówek
17.00 - Program dla dzJieoi w wykon. kaida długości j~dnego cala, któ„
16.30 -

o. Hen:,·1<a Sz,abkow1Skiego.
17.25 - Odczyt p.t. Mię<h"ymarortowe
zjaz;dy geograficme, O'l't'..Z iich znac7.enie
dda r·ozwQju nauki - wygł,osi praf. Jerxv Loth.
18.00 - Transmisja muzyki tanecroei
19.30 - Le.keta języh fmncu.;IJdesrn
Lektor L·uciein Roaui$CTIY
20.05 - Pr7-emćw;enie prezesa p::o.
d-ra Hen.ryka Grubera
20.30 Koncert międzynarodowiy
<transmisja z Berlina dQ Bria.gi, Wial'l$zawy l Wied~Jiia).
22.00 - Sl~~at cz:t.su. komunikat lot'licro - meteoroJor.•cz11y
:z2.os - Komun,ilkaity PAT.
:?2.20 - Konmnika.ty: policr·11:r. snortowy, nadprogram.

rych. mi.ljony; bil jony, tryljony,
nadc1ąga1ą zwartym szeregiem. Już
wczesnym rankiem przestrogą dla
gospodyni powinny być zebrane
w jej ogrodzie 1 głośno ćwierkają·
ce rzesze ptaków. Powiadomiona
o znaczeniu tego ze0rania pani
wraz z wszystkiemi domownikami
i wszelkiem żywem stworzeniem
opuszcza dom, który w krótkini.
czasie pokryty jest od piwnicy do
strychu czarnem rojowiskiem.
Wszelkie żyjące stworzenie pa·
da ofiarą tych wojowniczych owadow, nic im nie ujdzie, ani karaluchy za boazerią ani stonogi pod
podłogą, ani mucha na szybie, pa·
jąld a nawet szczury, wszystko U·
Daventry E:rp, (49l) _
przątnięte jest w prze iągu Jakicll
20.00 - Opera Don·i.zetttego „Córka 8-u godzin. .
.. c.
pulku"
Podczas 1n waz11 1 od wrot11
•
!zgromadzone ptaki sieją spustoParyż (1750) szeme między mrówkami, ale chm~·
20.45 - Jpera Samaina „Polyphem". ry ich są tak wielkie, że pomimo
Hllversum (1071} licznych ofiar, tłum icll wydaje sic;
19.55 - K(JITbCert („Sen nt0cy tetnłel n iezmmejszony.
:-:en~~lssohna,
K~ocert wiolonczelowy,
. Do~. taK oczyszczony. przy·
J :u!11mego, SY'l!lfoTIJa C-dm Srubera).
'na1mnie1 przez t:zas Krot1d może
Wiedeń (517) _
ł si~ pbszczyc1ć, że niema w p1em
20.l.'\ - Trzy I-aktowe otiery komiczhadnego p1ug11stwa.
ne: „Dyrektor te2t71.l" Mo. ta, „Ade- 1 ~WU~"4~W4iłfll~~WWQQ~
laida" Miillera i „Wo}na d()Tllowa" Sz.u- Kolonia (283) i Langenberg (468) _
ąerta.
19.30 - operetka J. S:raussa „Ze111&~
n.ie<toper.za
.
Frankfurt (428) 21.15 - Rccit.al Zofii Sclz111a1m (u!\\'O
~tuttgart (:170) -ry GlamJJlowa, Meditine,ra, Rnchmanino. 20.00 - Ko1ncer1t (Te Deum'· lian<}j ·
•Jła. Skriabin-a. fe•1nbeirga, Prnk1jiewal. l<.a,nfa I!!. Bad1a, 100 psailtn R.C4te<ra),

I
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Turyści-Warszawianka

Ł.

3:0 (1:0)

H. S. -

Wisła

Niespodziewany eukces

Srodze pomścili

4:2 (4:0)
łodzian,

którzy do

fioletowi swą pa,da z sił i ,nie może. sprostać za- ; moc skrajna znakomicie szachowa przerwy wykorzystali moment lekceważenia ich
zeszłoroczną porażkę.
Warsza- daniu.
Już w 2 minucie centrę I ła lotne skrzydła gości, szczegól- przez Wistę. Nadzwyczajne tempo oraz ambicja,
wianka przybyła w swym najsil- Frankusa chwyta Ałaszewski i nie zaś Kulawiak uniemożliwił zu ;aką posiadają czerwoni grając z silnym przeciwnikiem cecSJowało LKS. Przewaga w pierwszej po•
niejszym składzie i niemal pewna przerzuca piłkP: nad wybiegają-I pełnie groźnego Luxemburga, bo- łowie LKS.
zwycięstwa wybiegła na boisko, cym Domańskim: na linii bramko- daj że lepiej, niżiby to uczynił KaW tej fazie Siedź i Feja strzelają bramki
tembardziej,
iż Turyści ~nowu wej piłkę odbija Zwierz II rę.ką han. Wieliszek, rezerwując siły w oraz hloskal 2. Po przerwie Wisła parła za wszel•
po przerwie ką cenę do zwycięstwa, jednak świetnie dyspono•
zmuszeni byli wstawić dwuch re- i sędzia dyktuje ,,karny" wykona- pierwszej połowie
zerwowych, bowiem Kaban i Mi- ny przez Karasiaka świetnym I parł naprzód, spełlliając niekieqy wna w dniu tym obrona l.KS Cyll-Jeżewski utl'ZY•
chalski nie wyleczyli się jeszcze -trickiem, .który zupełnie zbił z tro rolę szóstego napastnika. W ata- mała rezultat aż do 84 min. i dopiero rzut karny
strzelony przez Skrynkowicza pozwolił na uzy•
z odniesionych kontuzji.
pu Domańskiego.
ku Frankus grał słabiej, niż 'EWV- skanie honorowego punktu. Pod koniec łodzianie
Mimo to, poza pierwszym kwaPo rzucie z rogu Hermans strze kle, res·z ta, szczególniej Węglow- osłabli, dzięki czemu Czulak strzelił drugi punkt.
Sędziował p'! Biler ze Lwowa. Nadmienić wy•
dr~nsem, w .~t?r~ goście ~oka- la pod poprzeczkę, lecz Domański ski i Hermans, dobra.
pada, że Wisła grała w pełnym składzie z Balce•
zali
rzeczywis<:te
piękną
grę
i
wył
d
t
1
b
·
R
•
·
•
·
W
W
·
d
·
J
•
•
. .
. 1'
.
d d 1' w a nym s y u rom. owmez i
arsu.w1ance z1e nie sp1- r~m, Adamiakiem, obuma Rejmanami i Kotlarczw•
. ra~nie hprzewaz~ ~' kn~e bz ra za i silny strzał Węglowskiego ratuje sał się .Qomański. który uchronił krem.
om
tyc . łwartosc1,
Ał
·
· k sze1· poraz·k·t.
. dl'
k' tore
k y uspra. k D oma ń sk'1.
aszews'k'1, po cen- swą d ruzynę
o d w1ę
1
wie '. wia y
tda wie_ słu cesy:k. ia trze Hermansa, zderza się z DoSędziował p: Seidne_r z . Krakozwyc1ęstwo
• k'im, pa
'"k a wpa da d o bram k'1, wa, spe ł maiąc
. .
. na1eO]e
.
Wna
ClS ą, wym
. . 1 re- mans
swe za dante
1
mtsowe
z
artą,W racovią. k't. P· 1ecz k'1erowm'k napa du T urys t ow
· zvc1e.
· ·
N'te b y ł o ono zb y t ł a twe CRACOVIA - I • F • C• 1 : 1 (1 :1) . 1 za wo d y m1ę
' d zynua·
' s t owe
Gł.
owbnke atutky „ arszawiainhl - zupełnie niepotrzebnie pomaga so ~obec metod, stosowanych
w
Oczekiwane z napięciem zawoKRAKóW - l.~TóW
to szy ość a 'łk'
CJl zaczepnyc
· b ram k a- grze przez go ś c1.•
P u bl'1czno ś ;:i· dy Cracovu" z IFC . przyn10s
· ł y za- we L wowie.
• W ynik 4 :3 (3 : l} dl a
L
do- b'1e ręk ą t uz· prze d l'inią
d o pt i. ecz przy onz
start
b
d
·
·
ł
·
1
k
b •
k
. ł. f
t
t'Za, wo ee czego sę zta me u- 2.OOO.
s użeme wywa czony wyni remi- reprezentacji K rakowa.
rei grze ta tyczne] ty ow 1 ~1eo- znaje bramki.
sowy 1:1. Cracovia grała ładnie.
Gra żywa. Zwycięstwo Krako•
wych zbladły one o tyle, ze me po
IF
zwoliły im nawet uzyskać bono- Ataki Warszawianki, gdy jej się
„
C. nie wytrzymał technicznych wa niespodziewane. Bramki zdo11 posunięć Cracovii. Bramki uzyska- byli dla Krakowa: Ja<:bimeK, My·
ć
k
•
d
rowego goala. Warszawianka wy- u aie przerwa przez pomoc, on
u
·
l' " ś · t · dysponoł.
U
li: Kałuża i Gerlitz. Sędziował p. siak i Bill, dla Lwowa Steuerman
stąpiła w składzie:
"..:r.ą się na 10~1 wie me
u,
a
,
I".
,
· ·
f'101 t
h
Raetig dobrze.
i Wacek Kuchar.
b
h
0
Domański - Zwierz I Wróblew wanyc
roncow
e owyc :
Ok
P""C
1•1 (O·O)
11
'
l{
· k
1
·
db'
·
r
an
•
•
•
•
T.
K.
S.
śLĄSK
7:0
(1:0).
WARTA - LEGJA 1:0 (O:U).
ski - Fijałkowski,
Zwierz II, arasia ce uie w 0 ieramu naRapid - Samson 3:1 (2:0).
.
.
.
Hahn _ Ht.Sselbusch, Jung, Sze- pastn~kom piłek,
Kubik zaś Kraft _ Strzelecki 2 :1 (2 :ol.
Toruńczycy zd~1ąc sobie s~rawę
~ra mało. c~ekawa. :Varta zas!u„
najeb, Korngold, Luxemburg II.
r.zvstością i pewnością wykopu.
Bieg -:- Pogoń 4:2 (1:0).
ze z~rozy w razi~ pr~egranei zeł że01e zwyc1ęzyła Legię.
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Frankus, pi łk ę otrzymuje W ęg1ow pał w doskonałym stylu. Obrońcy
Zanotować tu należy niezwykły sukces drużynom łódzkim,
a
!lłki i siolnym,
nie do obronienia spisali się świetnie, Al. Kubik niewięc wspaniałe zwycięstwo ŁKS. n1td krakowską Wisłą oraz bezapela
Zwycięstwo
strzałem uzyskuje prowadzenie. zwykle
przytomnie obronił w
cyjną porażkę Warszawianki na meczu z Turystami. Warta dzillki zwy
Rezulta.t utrzymuje się do przer- pierwszej
połowie nieuchronną
'SAN SEBASTIAN (PAT) Znany cillstwu nad Legją, jest obok Cracovji, która zdołała uszczknąć jeden
wy.
bramkę po główce Korngolda. Po bokser hiszpański Paolino zwycię- punkt IFC., najpoważniejszemu kandydatowi do tytułu mistrza. Drużył knockautem w u-ej rudzie
k"
t.
d
h
.
t b
Po zmianie stron Turyści 'Z miejboksera niemieckiego Haymana.
żyny warszaws te k ore otyc czas trzymały s1e czołowej grupy a etca dyktują tempo i zdecydowa- immmMWt••M•l•ieA•••1+1•1+•••M••M•1ei9
li, poniosły wczoraj porażki. Ostatecznie tabela przedstawia si~ na ·
uie prHwa:ia·ją; Warszawianka Ooktór
stępująco:

B . 1·1gowe w p o Isce

Z

d

-----x-

f

f

8W0 J 0 mtS rZOS W

Z O

ft

I

65 godzin W POWf BfrzU

Tabela gier o mistrzostwo Ligi

Pan1ina

_„ Klinger

coooooooooooooo

-0-

Dr. med.

Dr. B. DONCHIN

Zygmunt

Datyner

I<lub

Ofiary sportu

1
2
3

Choroby wene ·
Pę'l<nięte widełki
Specjalista chorób oczu
ryczne skórne
· wlosów
W dniu wczorajszym na szosie 4
ł
Urolog.
~
•
17
poWrOCI
0 uf8JU Choroby nerek, pę· ' Leczenie lam- Stryków-Zgierz, odbywały się wy- 5
przyjmuje: poniedziałki,
wtorki, cherza i dróg mo- Płł Kwarcową ścigi kolarskie zorganizowane przez 6
~rody i czwartki od 10-1 i od 4-7
czowych.
Andrzeja nr. 2 towarzystwo uniwersytetu robotni- 7
~Przyjmuje od 1-2
Tel 32-28.
czego. Podczas wyścigów tych, je 8
1 od 6-8 w
<.iodziny przyjęć
den z nczestników Alfons Wdotel. 9-97.
Piramowicza 11 od 1.30-2.30 dla Pań wiak, zamieszkały przy ulicy Spa- 9
10
~ dawn Olgińska). ~~j;~z?~~ef:~f;. cernej 5 I 7 uległ nieszczęśliwemu 11
Tel. 48-95.
ta od 10-1~
wypadkowi.

,

, .

d

ul; Moniuszul } .

LECZNICA
le:Karzy specjalistów i gabinet
dentyst::yczn::y przy Górnym l{ynku

Kino ~pół.

Piotr.l\owsha -Z94, tel. 22-89

Prac.

Państw.

SienH.iewicza 40.

przy przystanku (tramw. pabjamckich ,l
przyjmu1e chorych w chorobach wszyst·
kich specjalności od g lJ rano do 7-e/
KINO w OGRODZIE
po pot. Szczepienie ospy analizy (mo- 1
W razie niepogody- na sali I
czu. kału, krwi, plwc.cin :etc.) operacje '
opatrunki.
Od wtorku 5 lipca do poniedzialPorada 3 złote . Wizyty na miesc1i- t
lrn 9 lipca wlączuie
ZaJJ1eg1 I operacje od umowy. Kąpiele r
świetlne. Elektryzacja.
Naświetlania '
lampą kwarcową.
t<oentgen. Zęv ;
sztuczne, k.orony zlote platynowe 1 mosty
t..:zaru1acy, wesoły, Jasny, pogodny
W n1edz1ele 1 święta do g~M .i !'O por
ttlm w 10 akta1.:h. Wolna przeróbka
powieści węgierskiego autora
~i; słynnej
FRANCISZKA HERCZt:<.iA
p. t. „Siedem córek pant GyurkowiDYWANY
czowej''. - w rnlacn .siedmn.~ córek
reperu1e Tkalnia :::>ztuczna, Piotrkow•
laureatki konkursu p1ęknośc1 _siedska Bl.
078-51
mlll inajów z czaruiącą angielką
Betty Balfour na czele oraz
POTRZEBNY CZELADNIK
Willy Fritsch i Harr::y Holm
stolars Kl Gtówua 34.
569-1
1 fa stępny program
;..:,·
A1'lONS:
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I Panienka bez przeszłości

I. F. C.
Warta
Wisła

Cracovia
Warszawianka
Legja
Polon ja
Czarni

13
13

HS
18

12
11

2J:'.l3

13
13

12
14

27:31
17:21

Ruch

36:20
26:14

4U:l8
~8:18

26:24

27:19
29:25

Sfoulowany gracz

skiego, poa zarządem Berenbaumówny., PocząteK w dni powszear.ie, soboty.
Kuchnia wykwintna. Pokoje słoneczne_, niedziele 1 święta o g. 4 po po .•,..
Ceny umiarkowane .
_ _:o~=========:=:====·"':._
lfl::i
•tn'[; t/C.; ra~a
llllf:Sięczna „Głosu Polskiego" ze wszystkimi dodatkami VIY. - 11• r.1 - .._
W.
nosi w Łodzi zł. 4.50, za odnoszenie - 40 groszy; z prze•
- - - · · - · - - - - - - - - - • • sylką pocztową w kraju - U. 5.-; ~granicę - zł. 7.00.

Me'"

14
18

Pogoń

w Teatr.ze Letnim (Park
Staszica) w aktualnej rewji

bawią publiczność

,,Tak, to jest Lódź''
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Gier
14
12
12
12

Turyści
H
13
~1:28
12
Hasmonea
8
11
23:25
Wskutek pęknięcia widełek przy 13
Ł. K. S.
8
15
2l:34
rowerze, spadł ulegając ciężkim po 14
T. K. S.
7
12
28.38
tłuczeniom całego ciała i rozbiciu 15
Sląsk
3
12
11:46
głowy, oraz rozcięciu twarzy w
kilku miejscach.
@@@@@@@@@@@@@@~@@@@@@@@@@@ą
Do Wdowaka zawezwano pogo
towie kasy chorych, którego lekarz po udzieleniu pomoLy, przewiózł go w stanie ciężkim do
szpitala św. Józefa.
(p)

Drugi nieszczęśliwy wypadek
spowodowany zawodami sportowe
mi wydarzył się na boisku ŁKS.
ii 111111ilIHllHIlim1111
przy ul. Wodnej 33. 21-letni Jó·
zef Boguchław zamieszkały przy
ul. Kilińskiego 90, podczas meczu
w piłkę nożną upadł, ule.gając zła
maniu prawego obojczyka.
Zawezwany lekarz pogotowia
ratunkowego, na prośbę poszkodo
ZAKOPANE
ł
„BIQAl.taJA''
~ wanego przewiózł go nie do szp1- pensjonat „l<ad1onk ul ica Chalubiń
- - - - - - - - - - - - ·, tala, lecz do prywarnego chirurga.
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Oi;!loszenie za "1ersz„milimetrowy 1 szpaltowy
grosz y, ·
1 "> szpalt. Nei1uolo~i 50 ~r. str. 5 szpalt.' - Nadesta•
po tekście OO szr, strona 5 sz ;.i .•
.' ,11yc.:ajne 10 groszy str. 10 szpalt. - Ogf()sze11ia D!t.t
czynowe i zaślubinowe 10 zlot.
,toszenia zamiejscowe obliczane są o 50 proc:. zd lni
za~ranic"Znych o 100 urocent droż e .
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