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".' SytuacjteUropels', "";\fi.nglelskiem oswfetleniU. .\v· z,yiąz~u' zobr-ą.Q.4\t;ni w Gąnewie i vJU:g-o~J,awji, ~o' jęst~Śm.Y>· śkł~nni prżyp~- W tej': k~e~tji pewną, odpo~i~dzialno~ 'pi ~~ędłUz~jącą 's.ię niedyspóżycJą 'tni.niś~ra. s~c:z~c~ ze,. . l ,t "l : " , , nosi polity1ł.a Quai' d'Orsay1 Jednak' e~ sp ~ny z,a~n'artJez!łych' \v. BrytaIlji, lorda uiQie w.przySzłości . ,którzy, ~hcąc, Pl'ZyjŚĆ zpomo~ą Węgi(lnn 4. Ch~~1Jel'lai:na~Uli:ą.zał ~i~ w jed:nYr;ll . z' \vylonią się. ~jakie~,\kłzynhiki' stabili~acji, (lord 1!-ot~errriere ?), namawiaj,ąc, ję do rl:' P91ityc~tiyqh' ,mfes.lęczników lOp.ayn~kie4 !rt6tYC;h nalazie (}O'strzec nieńJ.;ożemy. zykowny<?h krok,ów, artYkuł, pO:lwalający się domyŚlać;, ze . : . Dnz" Ttl1ę .t c~ynią źle,' 1\·~ględu na;,'jegotrei3c, qr~z zaop~tr~enle może ~u odegrać~1Itałją.,· :której ,poU~yka pdgar~zając tylko sytuację W~Si:er' . go ~amiastPQdpisu autofl;tw trĘy' gW~~2;~ wptyw~ "n.~ ro~maitę:,"fazy . układu, śtQsun- idrudntają.c nap':rawęstosuńkuw.' l ~i, . $§-:' . .' .. ' .' ltóWn&d;.:Dl."zega,mJ4~}atyku.W każdyD). , RQzm~ite fakty {tjawiska; sRI. ~pitilcjł ":lie $trony, j[M polityczu:yc)J. razie 'o,.~ .... . ;. :~.:~..; .,....1 ~ ~ nial~ do . Qgie1skich, . . . prz'~złoś6;pokaże. ' poważnego liczenia ~ię ~. łęnd~ncj1ł. ~ ·plagnąęych·. :utrzy~nflni&w da,l;;zym _ qją.g\ł. cży' w rallJ.acl1 , . doty~iiczą;sowej orgąI1iza.- . . Anschlu~su:' ,< ' .f Ą, -ChaP1bel~!a:~hę, 'ną ;stano\visltu L kietą.Wnj" Uifpańst\vowej m:c~~;~.zyć_i.istnieć <;lw~e te .tak ~(N~ęrpczech, jak iw Ąus,t;r;j~·, ;~ążpt ~a. polityki za.g,n~:hiezt~Jj \V ,.Br.ytąnji. rrif'iy.\lpływY2eW1l~~zne - muszą. ,w pew~ .. i, trze~~. prży,Jem zau)V~żyć, iz:aczko~wiei Cżyniąc przegląctk.olej;ny "neu;ral- n~j-· cĄwili~;tt~:e~ ~ił\~i~kon.ać ty~h, k~órzy bine pę.:i:tstwa " - ... , ~. .·;,'i. j '8jc2rłych"pun~tó.w o.rgaIlizmu eUfopęj- nięl,1znajfj..~rąw;;,l'Ż·,~~ ;~i~ ń1kją moralBego pr~*d(?) ·'~-.i< '-~k:: q~ O', . ą.1:ltOl~ po~kreślą . ~y\uac.j ę'''Y .r,+~q~ przee~w~ta ~vi8:ć s~ę siłą p:qłącz~:ni U A :u~tri_~ słrwji np.wspośób następujący:. 
'j ~ieiniec,lo jeijriak'::' . ';:::', :: ,; ,.Nit; .oj~a·· wyzbyc się pewneg, , . JoJ .. ··~ . ~ ... -', ja •• ;'~WQ;' legalp.ą'· , l . , .. ~~.~;.:;:-~~111. ""'P';'~T~~~" ''''''~ ;'~ra.uia..,,,głoau -"w'tekspraWif{" w :-F~fi'ląq.ając sięstoSlInkom weWl1ętr»~Yrn tl fiĘtłl.tQW.,~A·9~ t:ę~p,~~to"yania ,k.tógc YI Jughsławjt . . . Sł)~U.a.JlóW. bowię,zały się O:Q~apaiJ.stwa, 4niMusr'; Osobaktóła. jł!~t -jedynym węiłeknt lD.YWa.ć stQs~l1ki ~ sta,ł.e ,~~~~dem rqsyj- anj Niemcy ~1łie 'tP.a.ją]tiąW:a :1;" . .... "~ę·d··· "'ob S·"':rbó·:n .. , ł' ChQ"""t'l'~a'" dk-:ł·.Y.n .• a··le .·/M..·.""J"".le.·· .. ·.llt.·.&i".· .. ,.b:.t.b.·· .. J;i.Jena.n.'t.UW.a.,. z"" ra.eji pr'z' y' to .' .. , A" h'l ' .. ,.:' b'···· .' .-. 

~.t,~ąeymml: :-zy- "', ą_·~,·~. .~_·.l~';- ;:'~''''-'''' :>:l'-'r'łł.'f."'~ ."It . .... y .. ,,: .. ' '. ..,;,§?.':r'rac ... ns~ li~ą~J 'l.et' ~pr~, iow, ·,któlych- dzielą róznJGe .i. al;ttą~9P:i~ ;~j;~d:u ~SoFi~.~k:iegb, kt: ·,·poUtyka.' d,nIęgO lOJa~nee-<?>POr?ZUmI~p~a SIę z sygnWi::~ my. '. , '·:·>.u,d:d zQ.1Vsze ~us~, ~ę;i~zellia. t&.rjuszami c 'ItraktatiSw·pokbj:Owyc·b:~ Y. .. ' polityoJne,. ku,l~nr~1:neJekonomł~zJie. -.tędzy . W,grafu.l~:~"' 'Ią Ententą Doś6niepokoląco przedstaW'fa _I, J .;śli h -lrD"Ol1ja. pewna. trwać będzie j eśz~zetr~ają wciłżle$;ti:z~ !e=!,(.~~~ł~:.. k westj a ewaJl:ua~ii N adrenji .. $prawa ta źtI 

~, ··E.d :'mre~dbieIDDnOWV nie 1st . ~~:;\a~~~~~~~~:~~~~;;;;;2c:~i~~: 'W'. '. J lokar~eński przyczynił się"w fdużym sto .. O$TAT~IE ÓDKRYCIA ROZ\VIA'ŁY LEGENDĘ o BOREALNYtv1: LĄDZIE. pniu ~o załagodzenia konfliktów i Illoze . - .nych ',Jogrddów r, oZ.·kG .. SZy.H' fantazja. . współcze . się przyczyJlic wbliskiej_;przYszłoś~i'dO Od dawnych lat utrzymywiii.lu ~~ę wśród . . .' ..' . k .' d '. usunięc~a 'problematu' ()k~pacji : thorrj ludzi legenda o istnieniu jakiegóś wielkiegQ 'snych luązi POszllkuje. yv rajach ,nie' ostęp== Z~)!~tu polityki eurbpęjsktej:. 'Trzeba . je .. h}du kolo bieguna północnego, który niekic nych, a więc :w. ~tGdkU / 'pustyń, w ,gł~hi: dnak, . , , . ..; .' d,y.rutzYwano lądem Borealnym. Na. t~~at pu~zcz nad Amazonk~, wTybecie~ nan~e~' uznając niecelowokÓ okup'aćji Nttdre:nji'(?) ten krążYły i krążą liczne opowieści wśród znanej- wyspie na .biegurtach; wreszcie W~gl.ę' ~yczekać i .. nie zadrażniać' sytua.cji, Ulą , . ulPt l' czo binach morza. . Ocży' wiście Vi, miarę ud6sk(),~ pod ~·J'·mowa.c· hałaśliweJ' i 'szkod.,Uw. ,eJ' a. k<;J'i •.. 
wielQrybri~l:ców, marynarzy ~ a na\ly\VU . . .. .. ..' - ., . . k l' t t m t nalewa środków; komunikacyjnych, człowiek jak tq. czyn,ią,,·. nacjohaliścin,Jem, . ~e-c,c, y,z.,' ,b,ła." . nych. Powieściopi~arze WYzys. a 1. en. e ':. a , .. . '. . .. '. " - . . . opisując półnoeną, poza nieprzebytemi loda wspókzesn.y dociera w głąb," najniedóStęp< hego powodu' - . '. " .. .. ." f'" ł . Ul. "eJ'szych l~dówj rOz\Vie\va, legendy, w jakie i Z. ud:dąłtt ka·wale.tji aIlgiels.kieJ. .... . ... ,. mi leżącą krainę, w miarę antazJI. w, a~neJ ~. ć ,. ~ h k' -"', . ~ · ... d ... "_l . .(.-oiI 

. '. d h ·s~ one' spowite.. ' .. ,' :w WIczenIac 'o upacyjilych ,ód . :~VWj lub też fantazji maryna:rzy, opoWl'aaJącYc '1: . fra:p.cuskich. , ' o tym kraju nązące legendy. \Vłaśnie ostatnie prżelótr nad biegunem W Europie .-<>/ Tak więc według jednej z '\v-erSYjfpo północnym roz\~j~ly·w5zelkle'legen:dY ońia~ nit brak ,PTobł~:dtat6""'1 :"kW'estJl, u wie~znemi l-QMmi, na samym biegu~e .jącym sitJtam-zhaj~bwać,'ciepłym kraju. VI dtazl~wy'ch,~>' rozciąga się kraina ciepła, której st~sunko,:o_ Eden na biegunie.w,ierzyli. co prawda. tylko Rozwiązanie wszystkich 'jodrioeziŚhie, ~ wysoka temperatura utrzymywa~a Jestdzla:: naiwni, uczenijei:lnitk.'przypuszczali. możlhmyś~ *yczeń tylko bezpośPeani6~;~łlteres~ laniem ś&l elektrYczności ziemskwjwtem' ,wość istnienia tam\· 'skuteJ - lodan:l1 .sz~&tej wariych, jest zac;laplern nlemóź1iwlnIl i pł>o , .. n gJ. p W kra n. z' ęs" ci s'v,iiata. Jednak ki,'lka .przelotów doko~ zatem niezbyt bezpiecznem. Trzeba .~ więl miejscu: wyladowują:eJ .s'Ih.rqe e~ . '1:' .' . L. f .{ t ś . ł. '" . .' l
.U tym, b, nrdzo podo,' b~Y~~' do, ,r, aju., _prze.ds~a lla,nych nad biegunem i podbijlgunowemi 0< za u~" WYk rf wneak· CI.' ,i śg~:ąC~j' ~~Ci utrż?t . _ ,~ I . . kolkami wvk~zaiYI' iZdtiietna mowy o manl~ SPO. OJU t· . ,do !Wlatlczonych ki ... wianego prz~Z ęt~lrczyI.DOSfJ, Z) Ją lCLneZ,\y .. e ,.J. .... ' .' •. ' - rown~~ów pol1i:yki·eu::ropejskie);'Ję.k lord' rzęta, między innemi również .. m~Hn~ty, a -istńienlu tam większegdlądu~ Widnokręg w Chamberlain" r13riarld~'. : '.:.~' ,:"[" nawet pędzą tam' beztroski :żywot ludz:e bo. czasie lotu jfct t9.ko.trOzlegl!~żeczytoka'pi. . KońcZlj.c-113we:.lwywody, autor zau-warealni. tan :V~lk:_ns, e~y<. t~~ .. A~~nO:s:~.!~~ NQbIle, .. ~ .. ża j~s~c~~, .. ~~ ..... ąy~:ua.2:':l .. ogól~.Qęu;ropejska' Żródla tych legend należy szuk.ać ,w mu sIehb Y ':~at1wazyc k~~;: W1ększy .1ąd,-", pry.edst,aw~a.:się6becn:· 'le:piej,'ilA.:~ rokll trad"\c;ach da\vnych o zag.unk:Jpym kraju wznoszący si~. ponad r:.tl~t~nlą -Iddem l'O~ys' , 1925, ki:6r? wzbudż~ ~bawy ~ ~ 3, 'utrzyma.. .a.tla~tĆ.\~:, o raju itp .• przyczem tyc zaginio" tego·morza.:. nfe pokoju w lQrd~e ambe,rlałnJe. . 
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Prze -lenie W Buł arji akońc90ne. 
-- t< Nowy ~d znajdZie··Się w 'tym samym ·składzte,"ea poprzedni. 

.::.. .. i. 

, . ~'~~ZE' !ZM1ANĄ JEDl'.TEqO' FOTELU. dą wsZyscy· mlnistro\\.ie rządu poprzedniego, 
Sof ja 13 września (aw) a co najwyżej· zamienioną ios~~ jedna te 

'''.'' ·.J"iaPczeWQwi. udaJo się osiągnąć· Poro::' ka. Tak BttrPw, jak i Wólkow" których ,~Ub 
imnieińe' w kwestji utworzenia nowego gabi~ta.gonizm1· polityczne spowodowałY przeslle:> 
ae~ W tellsposąb, że do nowego rządu wej nie, ró,ynież wejdą do nowego gabinetu. 

SKRYTOBÓJCZY MORD. 
Sof ja. 13 m~eśnia (aw) 

W dniu dzisiejszym żalldar~t StlQjący 
na warcie przed pałacem ministra spraw.za., 

. grapicznyc1i~ BurowaJ zos-t."11 skrytobójczo za 

m~dowany. Przypuszcza.ją, ze jest to akt 
zemsty komunistów. 

Sof ja 13 września (aw) r z··z "mo s ,~ven r'~ W związu. z wykryciem rl()wego spiśku 
. komunistycmego' aresztowano 'tutaj 15 oOOb, 

Dobra woła Niemiec w roIrowaniaeb· z Polską. wtem jedriegoz gł6śniejszych przyWódców 
. Berlin 13 wrzeSnia . (tel. wt) slego stosOwania śię do postanowien trakta~ i osławionych agitatorów, M-ullin Stojana, 

Na. wczorajszem posiedzeniu naczel~ towo ustalonych za . poprzedniego rządu, a· który hył już skazanY przez sąd bulgarskina 
tiej rady t. zw. państwowego związku Land:: więc nieustępliwości w zakresie prawa dla 15 lat więzienia, ,lecz zdołał w samą porę u. 
bund, t. za naczelnej, organizacji r.oInictwa osiedleńców· i ,rozporząqzenia o ~efiena.d;:: ~mknąć do Wiedniaw 
niemieckiego uchwalono upomnieć się zno;:: granicznej., Zanim te dwa. żądania nie zQSt~ . 
wu, by gabinet -~eszy strzegł należycie in:: ną zaspokojone po myśli Niemi" nie mog:ą 
teresów narodowych ziemiaństwa niemiec~· Niemcy rokować nad zagadnieniami llatury 
qego podczas obecnych rokowań gosp od ar::; . czystogoopodarczej. Również wszelkie pro~. 

c~ych z Pólską.· Odgrzewa"uie tego rodzaju. wizorjum O~y też modus vivendi odrzuca 
:, ruu~ionaJtistycznego posttdatu uznsadnia się Landbund"'zgóry. . 
'P~zede~śtkiem n:iepomYślnem ksztaltow~ . Za.źoWięcu samego wstępu do ,pod~ 

'.'<' ni\5Ii1; się· cen zboża i mięsa na niemieckiej· jeeia rokdw~:,między ·PoIsk~ aNiem~mi 
, gieł~e. 1.andbund żąda wobec tego zupeł:: rzuca wsze6flfllerolecki imperjalistycznyna~ 
':. tieg(f'Zamk~ęcia granic memieckich dla dowo cjona.lizm Jt:łrlh6w borribę· z ·gazanl1 . trujące~ , 
ruzb@~C' iwszelkićh prodqkt6w 'tomych, vi ,'Illl. 40 wair~ai~}j:~ej ~-~." ob'r~d :trak~fu$· . 

___...aiIi!_ .... ,'~ 

łt-ta loterja ·pań.nl 
N~TA· LOTERJA PAN..~WOWł\,~ 

. . 5~ta. klasa -- 1 ~Illy . 'ClZJeń. . 
GtO'vVllEJSZ.E WYGRANE.' " :, 

15.000 żl. nr. 107854, ~ .. 
10,000 :zł.nr._Jz581" ',,' . 
5~OOO ~t nr. 8555,7 ... ' . ,. . 
S,OOO' zł$ n-rYI .3316 ,4~;,52629-JiQ37ó .i,~fl()~b'!!Ulia.Ch zaś ~'Po1ską ~ga się on ŚC'i,',w~Ch. . ~ . ~~'.'. Ś . ,'.-r. . . -':,' 

.. ~ ,.. ...... r' ... " '" ·0 '1 f~" .: 50096 99432. ' , . 
~ 1'., . . 2000 zł; n-ry: 9541 50634 .l30198:.~ 

,,~.:. :" .. 1000 zł. n~ry: 16b97: ~4ł77t61m 
". ;&5864 92064 92020 97132 12900r lS5701.137~ 

140434 ,145560. 
lf .. • lilii II ki ,sp. aZł_raz .IIIIRB 

odszedł na\vieeooy s~zyne~~ 
. , 

;] ~ 

Warszawa, 13.9 ; (lei. wl. . l'! i. esaQn'Cna bat'kacl' plirz.y:jaciół wielkiego 
.mrrs o gOdz. -gej \v mieszkaniu wiel- nlistrza. . :i· 

,kiego artysty ś. p. Kazimierza Kamińskie.. Przed kościołłtU, gdzie odpra-wiano 
gfódpl.awił'ikrótkie egzekwie żałobne ks. i.słobnt' :ą.abożęństWfli,zgromadziły się tłu
J12::'?JP-s~a)v" Ust~f z parafJi'św. Aleksandra, fuY",Tśródktórych :~me"brak ~hajwybitniej-

";·"Pt~y s~r.omrieJ trumnie, kóioru s'ta1owego, 'szJch,artystóvv, litetatów, przedstawicieli' 
~':t(~li~cej W po\vodzi G~.riateł i kvviatów po- rźądu, instytucyj iswłe~ny'Ch, naukowych 

.. ~;: ~!,~m,o g:odz~ 9 min. 15, . t~umnę .. wynieśli j t. d. Teatr \Vielki,z balkonu· którego' 
'n-a. bal'kach ··z 'mieszkania 3 piętra na dół przemawianQ po, wyiJłe&ienhl .zwłok z koś
,. :r>..r~~jaci~le mistrza. . , cioł udekoro,vano, ,q:;ą;rp,ą kr~pą. LploJlące 
.. .. 'Przy· źałbbnym sple,vie duchowień- :ni pochodniami. ., " . 

. , siw.ę;Lorązak wyr'US~ył dą kościołfl,Św. ·An- ~ogrzeb SkOll~Z,1ł sięokoł~ godz. 3 
····'t:'ł~(), .. i~~i~··:cPQnaboże~~tw~e zwłoki wy- po połudruu. '~~" .. , .. " 

.', 600 zł.n-ry: 5384 1115P 22712 30889. 
51639 54400 60820 7201182871 ~,86813 . ~ 
97806 120045 124783 130233 133036 153~ 

PROGRAM, Pi~tek, dn., ~-:I~. ~ ;~. ; 
' .. 15.00-15.20 Komunikaty: meteQroloti

czny, goshDdarczy, nadprogram. 
. 18.00-19.00. Koncert pcpoludniOWY~ 

19,30·-19,55 OdCZYL pt ,,sport ha,,·"~si" 
wygI. p. A. Miłobędzki. '. ' 

19,55-·20,05 Komun1ktt rolniczy~ '~oras 

transmisja· notowań gieldy"zb()źowej z.~ 
. kowa. . 

20.30 Koneertwieczorny . 
·'l!W1Ilo~""'u"·flW_A.: _łi:fadlllf.-q,. __ IIIIIIIJI • 

. I' .1, . ~ ;;a ODROCZENIEtrROCzn~ÓŚCI' ' m 
. :ć"', .... 0.:-, 0·,);.··'-

·:WARSlAWSKAGI: ŁDA i" FICJA NA. 
< ·~·;~~oktwanm· z . tInia 13-go września 

WALUTY I DEWIZY .. 
Holandja 357,40 

. . ,~fłnd~11.-. 43,25 
N9WY ·Jork 8,9C 
'F.aryżll;S8 
Praga tet42.5 
-Sgwajcariłt ··1.71,625 
Wied~ 125,62 ... 

"', .' :-)Vcl<lchy ,46;G2 , 
. T~de~cjl.. aieJednolita. 

AB:°'O J:'E, 

-... ' 

Bąnk r'<:.!~~ki 180; Spies$ 180; Często- . 
dl€- 60; CUkit"f 64: \V"(r;;:oka 91.)9.· nr . l 
'4J'\n ." '"" .' ~"'''''N:> 'VY ęgre 
JW,c;; . .NO!~ UI$. !.ilpiJp 40; Ostrowieckie 

serja .B. 120-122; II. em.115-116;50; Rudz~.' BEMOWSKlC& . ~ ~.' 
,ki ~3,50;.Zaw~eI'f~~24;56;,Klucze 7;10. WarKa"'., tł.! (tel,,: wt, 

Tendencja słfi.bs~ą~?· U,oczystości ku c!;ci ,. '~bohat.ergklego 
PAPIERYPROO~TOWE generała Bema Ulegną. chwilowej zwłoce, a 

Dolarówka 9.1,p(r c ,9.1,75; Inwestycyj-" to z t~j. przyczynYt że wynikły pewne 
na 127,50-126,75-127; .. 4j pół proc. ziem-' tnłdnOScl ze sprowa.d.teniecID zwłok genera
sk1ę.52,50.;5 pro~~, ŁZ.· ~~W!1rszawy 58,50; 8 ła Bema z Allepo w Azji Mniejszej. 
tł!\QC. uZ. WarszawY' 7~73-73,50; 8 proc. Londyn, 13.1 

I~Z. Lublina 68'REK.OLEKCJE 'WY~S'ZEGO 
~1I.fU'Ulfl.,~", ............. - 'j,. DUCHOWIENSTWA. 

POKUSA DLA . OPQZYCJONISTO\V . 
Moskw.: 13 września (aw) 

Jeden. nawl'ócQuych prży'\vógcÓW opa:: 
~ycji Ką,mienicw otr~ymał nOWYR'\vans. 
Mianowano go przewodniczącym ken1itetu 
naukowo-technicznego »5ownarehoza". 

V/ arsza:wa 13 wl'~eśnła (tel wł.) 
Z Gnjemadon~~ą, 12 pl'zybywają. 

hun kardynałowie ,polscy,' Ora2S!łereg b~ 
I}Ó\\". celem odbycia wspólnych rekolekcji. 

, w których wetmł& udzłał· r6wniez msgt'" 
l\1armaggi, nuncjusz apostolski przy 1'Zł\1J; 
UZlt: .iUplitoJ. 1. 
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l11li 

d kt·at ty W r lU r I or. 
Słodkie brzemię V\'łaClzy. 

U,roczyetość podosłQua'. 150,000 bagnetów. 
VV dniu dĘisi~js2yn) Hb~pal1ja. <ob,. 

cbr .. dz.l I,l.t·oczysci\;;) .. lec.it~ d,yt.tanll'j- edmo 
,je Rivery "Part ja. !'e'publika.n~ka wrogę. 
c:Yktatu.l'zę' p'ostanQvdła w dniu tyr.o urzą'" 
u:dć zalnaćh i zwalić rząd dyktatol a. Nie ... 
dyskrecja' jednego z członków s,pisku SP{)~ 

"~\'C'~owała; :jego ujawnienie. 
, , ; MADRYT ~ 13,9 

Jutrzejszy obchód piątej irGczniey 0-
bjt1cia rządów dyktatorskich przez gen. Pr,i 
mo . de, Ri;V:~rę ,w Hiszpanii poprzedza w 

, ,d.zdszYm ciągu atmosfera zdenerwowania 
u w,łac:lz ri4dowych i idące w ślad za tem 

, 'aresztowania dofuri.iemany~h spiskowców. 
ąada mlnisłrów 'powzięła uchwałę 

co do ~re$~łowania b. premjera , GU€! 

b~it1istraCąmb(J, któl'~y bąwl\ł ząi1ł:tę..f.tia 

eł! ,w Walencji. ucbodząeej za yoit~n z 
,~ówDyelt o$l'od~6w ruchu an~y,rzątJowego, 
aife$ztowanQ 60o~ób. Rozkaz a.res wania 
Lads:zedł 'z Ma'drytu, włądzom mieJscowym 
me było nic wi~domem ,o spisku. 

'. SprzY$lężenłe 'wykryte w' Barcelonie 
l'tizsżelz}'ło 'się również na Saragosse~ gdzie 
aresztowano 'znaczną liczbę oficerów i żol
'l!Jer2;y. Dziennikom madryckim zakazano 
llisać o wykryciu spisku, o ozem D;ie wspo .. 
Iilirają ani jednem SiCYiG~~ dGJll~:mzą tylko 
o k6nferencji Primo de Rivery z szaiem 
p6lic; Na jutrzeisz~ ur.oczysłości w I'łfa
drycib r);ąd skonsygnował 150, tys.. milicji" 
t4'tbroj(lnej~' 'celentzabezpieczenia' spokoju. 

Napływ gości do stolicy 'jestolbrzy· 
IlU .Cz~·nkow.ie ~n.ji .:atrJotycznel . przy!y" 
WbJ<',5Pecjal:o,yml ':>poclągaml. W Palais'e 
Glace usiawi~ulo "1 tys". łóżt;k dla ... pr,zyjez
dnych. 

. .'. PARTZ, 13c9 (AT!!) 
,:ZMadtytll donos2ą:, spiskowcy za-

':mierzali wykorzystać nieobecność króla w 
kr&jU: i ób~fić-dyrektorjat.Priina de Rive-, 
ty 'przy pomocy elementów r.epuhl~kallsko .. 
l&dYkalnych. Rząd rhiał być obalony, a, je-

';'~~go członko'wie; oąadzcni w \vięzieniu. Dziś 
u.jał \vvbuchnąć strajk generalny. \Vśród 
al'eszto~vanvch znajdują się szef partji re
tn,blikańsklej' w Barcelonie, wszyscy przy· 
"ódcy ligi 'wolnomularskiej 'i przewodni- , 
częcy Ligi Obrony Praw Czło'wieka w Ka
t,,10nji. podobno \v spisek został wmi~sza-
'ny arcybiskup Saragosy,któremu polecono 
udać się niezwłocznie do klasztoru. Cho
dai rząd zdqłał \vykryć spisek j ,~panować 
'sytuację, jedn.'akże istnieją pow~zne. oba .. 
wy, przed krw3wemi "demonstraC]a:ąll ,uli .. 
cznemi z okazji dzisiejszego obc~odu S-le .. 
cia dyrektorjatu. Garnizon.y w~~skowe w 
i\ladrycie, Barceloliie, i \ValencJl Są. W po:-

goto\viu. 
• WIEDB:t\J, 13.0. (Tel. wł.) 

Liczba aresztowanych dzisiejsz~j ,no
'!.'f w· l\'1adrycie i na prowinC.ji I .podejrza. , 
nyrh o udział w spisku wynosl bil~ko 7 ~D 
.ięcy osób. \Vśród are~zto\vanych Jest kIl
kaaziesiąt,os9b, które, nieprawnie prz~bv-
waIY w kjaj~. 

PARY8J 13.9 (ATEl 
Ambas&da hiszpańska w - Paryżu 0-

głosiła komunikat o sytuacji .w. ~raj.tt~~o .. 
Inunikat stwierdza, iż hOCy dZlslel.sZ~j Wynu. 
ChnQD miały' w . Madrvcie z okazJi obchodu 

6~Lłc lecię. 4y'ktatul'Y, ~rozru~hys któ~ym ie-
dnak idoł~uo zapobiec. . 

P:rzeprowadzono· aresztowania i wdro 
"ono dochodzenia dla ustalenia oc(powię .. 
IjL'ialności winnych. Spisek mia~ służy'; dla 
zadowolenia .a~bicii pewnyc1. ludzi, którzy 
nie chcieli oglądać się na szkody jakie wy· 
r zę.<;lzają Hiszpanji 'w', <?li wiU rokowań geIle· 
\ \ &kich. Kor;nun,ikat stwiBr.dza~ iż w cę.łym 
~:1 aju panuje spokój, i odbywają się mani
r.:slacje wierności rządowi. 

,,'\. edlel?-~wych ,_ wiadomości znad 
~p anicy hiszpańskiej~ pochodz~cyeb zę zró 

Z OSTATN.EJ CH\VILI. 
,ry,., ~, 4 '_ ::z:s 

d~ł, które uwa~ać m.oż,na ~~ ~upełni,e gf 
drł~ zaufania potwierdzają się' donięsienia 
a 'wykryciu zakrojonego na szerOk~ skal~ 
gp.;'sku. Dokonano licmych.~reszt~wata.: "fil 
samej Barcelonie aresztowaną '14: osob,. v.. 
tej liczpi'e dyrektora jedtlego z' dzienników 
radykalnych.. . 

Komunikę,t rozesłany p;rąsle za~n~ 
(:28: iż spisek, w którym 'br~ły 'ud,iiał, różne 
8ł~men ty, nie·' powiódł się; dzięki gOl"liwoś~ 
f,O=1Cji. Dokona~o szeregu a,rę~~towań, pi"<> 
\\ adzone jest drobiazgowe ślę(i"two. 

100 RODZIN BEZD,ACBU NAD GLOW4.-· .... IIIL.JON ZLOTYCB STRAT. , ' 
i ! . ' ~ 

W dniu 13 bm. O godz. g .. ej rano w niezwłocznie do pomocy 9 pozostałYch', drU .. 
~:sadzie Rozprza wpowc piotrkowa w odIa- i}in z pow. piotrkowskiego. ' '; ., . 
eIości kilku kilometrów od Piotrkowa w Mimo wytężonej akcJi., rałunko;weJ 
shó!1ę Warszawy wybuchł z nłeznanej (\kolo 10~ domów padło pastwą ·>ogaiaj.,Oka. 
pl7yczyny 'pożar, którY' natrafiając n'a la.. lO 100 rodzin pozostało bez dachu laadl g~o 
fwęalny materjał, jaki stanowiły drew:nia wą.~ W czasie pożaru wiele ośób o~pslo 
~~e zabudowania tej oS,ady w ilości 450 0-·' puparzenia~ przyczem jeden ze strata~ów 
l-rócz3 ,tylko murowanych plebanji, straż,. doznał niebezpiecznych popatzeq....",' ~ . 
Qr,:SoWeji folwarku połcion~go' wodległo~ _ Przybył'fna miejsce Pil ,wojew.oda, 
ści pół kilometra od Ro~przy, objął całą ó Ji.4szczółł zainicjowaIakcję '~oz:niesżczan:ia 
'~adę~ Miejscowa straż ogniowa zorjentowa. pogorzelców I pomocy małerjainej ~" ~ 
WS7Y się' odrazu, że tak. "gtoźneg9 pożaru tfchże. 
nie zlikwiduje w!asnemi sUami,'wezwała 

:; • _ ~.' - ~. _ -. >ł < _ .' - < ' .. 

~rflnewi~mo' • ~trai~u ~IU I~rów 
Zawisło Dad Nowym Jorkiem. 

'Vedług doniesień z New Yorku, gro
~j temu miastu strajk szoferów taksówko
\v y( h. Strajk ten dałby" się odczuć New 
} elkowi w sposób dotkliwy,a to ze wzglę
_~hl 'na szalone tempo tamtejszego' życia .. 

Można sobie wyobrazić Wielkie zapo-. 
ZMIANY NA SOWIECKICH 

PLAC()\VK.:\CH. 

rr 

1vloskwa 12 września (i;l.w) 
Dotychczasowy zastępca przedstawicie 

.La nandlowego Sowietów w Berlinie, Betker; 
zostaje przeniesiony na podobne .stanowisko 
do \Viednia, na· m:ejsce 'ustępującego tamtej 
szego przedstawlciela Sowietów. Jednoczes; 
śnie nastąpią zmiany na stanowiskach pr'ł:ed 
stawicieli . handlowych sowieckich ·w Tokio i 
Stokholmie. 

PRETENSJE CHORWATóW.' 
Bialogród 11 września (aw) 

Podczas uroczystości na cześć zastrze:c 
lonych w 1903 r. Chorwatów przemawiał dr. 
Maczek. następca Stefana Radicza1 który o; 

trtebowanie samochodów, jeżeli na ,ulicach 
}\ ew Yorku oprócz 421 tys. aut·prywE:1tnYCh 
'j ~'S4 tys. aut-;)husów, kursuje jeszGze, ~~ tY.'" 
s'ą(.e taksówek. , 

Do strajku przystąpiłoby ~O t1s~ szale 

świadczYł, iż Chorwaci. przy zm~ani~~onsty, 
tucji domagać się będą utworzenia odrębn;e~ 
go parlamentu chorwackiegQ, oraz nadarrlf 
na całym obszarze państwa ,~ych samych 
praw Chorwa1:om. jakie mają S,erbowie. (?) . 

JUi"--PO SENSACjI. 
Lwów 13 września, \aw) 

Sąd okręgowy karny wypuśbił. na' wót. 
ność osadzonego niedawno w . więzieniu w 
związku ze Sprawą porwania Sary Hersch\ 
dorferówny szefa biura detektvwóv yywa~ 
nych, Dwernickiego. . 

Uwolnienie nastąpiło w Z1tr'ązku z' tein 
ze przeciw Dwernickiemu nie zdbłaaoódne. 
leźć żadnych poszlak, kt6reby św~ndc~vłl', 0, 

jego winie. 
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łiII zie j i stru (I .. Oller opuszcza Gen wę. 
PARYŻ, 13.9 

Mimo j;)ardzo ostrej mowy Brianda w 
Qenewie rokowania z Niemcami w spra
Nie :wycofania wojsk okupacyjnych z Nad
~. ioezą. się żywo dalszym ciągu. 

Decydującą rolę odgrw'wają targi o 
·~odowa,nia" 'na których zresztą oddaw
",spoczywa już główny ciężar .. Przed tern 

Wiedeń 13 września (tet wł.) 
Według wiadomości, nadchodzącYCh z 

Genewy, Briand wy jechał dZisiaj do Paryża 
i powróci prawdopodobnie w, niedzielę 16 
bm. 

Berlin 13 września (tel wł.) 

'~ważllem zagadnieniem usuwają- się Jo::- Prasa dzisiejsza donosi! -z Genewy, że 
majuje na drugi plan gwarancje bezpieczeń Iilkanclerz Mi111er przedłużył s\Yój pobyt w 
litwa., Jak za.pewniają pisma paryskie na Genewie.. 
Dbszarach Nadrenji, które opuszczą wojska 

, angielskie i francuskie ma być wprowadzo 
, Ba bardzo łagodna kontrola wojskowa. 2nxY~ 13 w~eśnia Xtel. wI.) 

'Ustępstwa Francji w tym kierunku Briand po skończoneni pQSiedzeniu Ra 
Idą podobno bardzo daleko.. W wojskowej dy Minis.-trów natychmiast wr~eado Gene-: 
kł..lmisji kontrolnej mają Niemcy posiadać wy. 
,łes taki. sam, jakim będzie rozptirz,dzala SOFlA, 13.9 
Francja .. Niemcy będą miały prawo kon-

,. :uonłowama fr~cuskiegoobszaru ~dgra .. 
W Bufga.rji wykryto tajną organiza

~.!ję kODlunistyczną, opłacaną niezwykle ho 
J::Iie przez Moskwę, uważającą Bułgarję za 
rnlmę wypadową na Bałkany. 

DQ~~U1enty, znalezione przez policję 
stnierdzaj~, że pod wpływem tej organiza
cji były t~~w. niezależne związki zawodo
we Kierownictwo organizacji miało swoją 
si<!dzibę w_ Wjedniu, skąd też szły rozkazy. 

W sierpniu r. b. centralny komitet tej 
bułgarskiej organizacji komunistycznej ~ 
tl zymał z Moskwy 7 tysięcy dolarów. 

Dotychczas aresztowa.no 15 QSób1 Z 

k1{·ryCf.l jedna \V czasie odpro\\'adzallifl,. dQ 

p'l zesłu (' hania skoczyła z trzeciego piętra 
i lioniosła śmierć na miejscu... -, 

Paryż 13 września (tel wl. 
"Intransigeant" twierdzi, że w astat. 

ruch 24 godzinach pomiędzY Francją a N:~m 1 

cami doszło do pewnego odprężenia sytuas 
cjiwywolanej przemó\vieniem Brianda. Tym 
czasem wszelkie wiadomości i nadzieje. N~ 
miec~ że Briand n~ posiedzeniu Rady mi~ 
strów . w piątek zaproponuje opróżnienie 
Nadrenji bez ekwiwalentu dla bezpiecze~ 
stwa ' po myśli niemieoklej są nieu~asadni(p 
ne. Prtl.\vdopodobnie z pośród delegatqw ,. ZS$ 

inteAsowanvch mocarstw zostanie wyb~ 
komisja rze~żozna\-'~ców, która będzie ohr~ 
dowala nad te chnic:znelni warunkami wczęś, 
niejs~egQ opróżnienia Nadrenji a n~st~pnie 
nad @kwlwalentami. Delegaci ter komisji 
rzoozoznawcó"T stale mają "pozostawać w kOD 
takoie ze ~wemi rządami. 
cw: .J • ~o S 

IUcmego, podobnie jak Francja. niemieckie 
..,.. Wreszcie kOI'tl'ola ta ma. być ujęta w. 
:k.Tll:łie dodatku do układu z Locarna, 
trzez co Anglja i Włochy, jako gwarancji 
iJl6k:t.'a kx;areńskiego, będą miały przemo
'~.y :Wpły'w na nadzorowanie stanu wojsko
i,...~gO·"~ów granicznych .między Fran
~ a Niemcami .. 

., !Tak twierdzi przynajmniej bardzo 
(iJOOrze zwykle poinformowany dzienni
'b.rz:mancuski P-erlinax. r , ił

l 

61i • c. m'· O.. lZ· stl .. 
Dotychczas zupełnie głucho jest, ja .. 

Jdegwarancje otrzy-ma, Polska po osłabie
ukJprzeciwwagi wojskowej nad Renem. 
, Wiedeii 13 września (tlel. wf.). Sacramenfu (Kalifornja} 13 września. 

Dono&.zą tutaj z Genewy, że na wyda::: Krwawa tragedj,a .. na~1ę' zazdrości roze 
nem dii:siaj przez min. Zaleskiego ś~iadaniu grała się w Sacramento ,w ;tgdiinie niejakie::; 
Opr6ezwielu wybinYcn osobistości że świata go Barnesa. Zazdr9SDYg.swoją żonę, z któ:: 
Ciypłomatycznegg - byl obecny lord Cosnen::: .;rą żył yv seperacji ·oraz Q 4:::1etnią córeczkę, 
tłun. którą są.d oddal ~ce- _ wYchowanie, Bar:: 

, ~ Wieuei1 13 Wfzesnia (tel. wł.) nes zastrzelił dwu. swoi~~h St.lwagrów Cuxti 
~ , Donoszą z 'GeneWY, ie odbyła si'ę tam śów, kuzyna swojej źony' Herharda i dwu ch 

, ~~J?feren.cja h. Rady Nlajwyższej, ,,, ktÓrej gości, których ~. w mi.eszkaniu, swojej 
1)ra:! ~ał iówniei delegat Ntiemiec. Na po_ żony. Aresztowany" odmówił wszelkich zez,: 

,rzą~Ku_ dz!ennym znalazły się sprawy ,Na~ znań. 
l"~nji. Następna Kooferene}fl odbędzie si"e Hi 
'6~. Na vowiźszel konferenc'ji fra~cuski 
mln. ~r. za.gr, informował szczegółowo min. 
Zaleskiego o przebiegu i rezultatacli tejże. 

NeW:Y6rk 13 wrześnJa. 
W poblisldeą1}.- miasteczku Garfield 

Włady~aw Sobcz~~i;weteran armji polskiej 
postrzelił. ciężko pi(1łęaniarkę Marje Sk<p 

rę, poozem popełnił samobójstwo. Powo
dem bYła nieodwzajemri1ona miłość. Sóbczyk 
poznał Skorę w szpitalu wojskowym wc 
Francji podczas wojny, światowej. 

Montreal (Kanada), 13 września. 
\V jednym z tutejszych szynków"Z$ll:lOl 

dowany :został markiz de . Luigi. syn ma
nej rodziny neapolitańskiej. PrzYbył on do 
Kanady przed kilku laty, został obywatelem 
kanadyjskim i pracował pod nazwiskiem 
Luigi Patrizi, jak· mówił znajomym mQ9ial 
emigrować z Włoch wskutek ,pogróżek pew
nej mafji. Policja tutejsaa tlwienW,.e Lui
gi zamordowany został p-nez członków ja
kiegoś tajnego związku wł'OiJkiejo. 

J 

Do J" w. Pana Redaktora "Rozwoju" 
w mlejHu. trój koronacyjn jst 

Szanowny PIUlh Redaktorzel 
W. zwi~ku z artykułami, 'jakie się 

~amł1. w prasie o niezbyt pochlebnej dzia 
~~~Qśei firmy "Korajtilm", oraz jej właś .. 
tklela p. Koraj - Czałczyńskiego, uprzej
mie proszę .,rzyj ęcie do wiadomości i ła
skawe za.milllEczenie na łamach swego po 
tzytnego pisma, że żadne stosunki· z fir
~~Korajmm", ani z jego właścicielem, 
me łę.ezą. mnie. 

'," .... VI nadziei przychylnego przyjęcia 
.~Jel ~rośby,pozostaję -

z po,vażaniem 
(-) MlI Rallcz. 

, artysta teatrów warsza'wskich. 
r.a. 11ZS t.. 

v' __ :flllt.k tylkoalIt II1DJtarchjl-ł 
Budapesz.t 13 września (tel, wI.) 

"A Nap'" dbndSi-, :~ze byłY ochmistrz 
,-; ... ~ .' 

dworu cesarza l}.atolaT~' h~. Budiany) wezwał 

NO\VY KONSUL 'GENERALNY 
\v wikszA \VIE. 

\Vashlngton 13 wrześnIa. 
Feliks Cole; urzędnik State Departa; 

ment w \Vashingtonie lnianowany zosta.ł kon 
stt!em generalnym Stanów Zjeilnoczonych w 
Warszawie. 

jednego z budapemene:ldch atttyJtów Gila 

znawcę węg!erskicho ko$tjum6w hiśt0t)G6 

nych do zrobienia projektu stroju korollłll 

cyjnego dla arcykid~ia Ottona. Stroj ta 

md,alby bYć w kolorachwągiersldch pulków. 

które odznaCzYly się w czasie wielkiej woJ~ 

'ny. Dziennik wnioskuje z powyższeao, ie 

węgierscy lef.!it'ynUśoi cJYnią tajne pn:7g0t0-

wania do ogłoszenia arcy księcia Ottona krÓl 

lem We~ier. 
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·.Zdalnosti· .. n~IBŹ,'·Dmift ·w,h:OrzystfC .. 
NAJSŁYNNJI:EJSZY Z KASIARZY: 'ĄMER YKANSKICHA:NGAŻOVlĄNY . JAK,O 

. DOR:ADCA -.:PRZY \\ryROBIE KAS:, 

w . V{telu~m~rY'.{cańskjch urzędach ,poB 
. cyjny(~h: znajdują się ,pancerne ;l~as~,w.któ~ 
rychŹ:i1ająująs,tę 4ckumenty' cdn.G?ząee'· się 

,do pro\vad~cnych'ślc.dztw.Kt;sy te.są'·opa', ' 
trzonę bard~okun5ztcwnemi 'zan1kami; , 'aby 
WYkluczyć )n:oilłwo5~ ,ot\yarc:a kasy ł znisz; 
czenia' :lito Malsio\\'flnia ,ważnych -dokutn.·en, 
tóvj~: o rozbiciu: kasy 'Z11~ljdującej "'się,'w ' u~ 
rzędzie.polieyjnynhD;·l' lnu OCZ)'Wiśełerą.o 

~ Wtedy prz)!pomnian() sobie o peWnym 
wlamywaczu~ zwa'nYP1~ sVv'ęgo' 'czasu ksi~ciem 
kasiarzy, wYPuszczo)J.ynj przed, "'niedawnym 
czasem. z tąnit:wi~z~'ehła ... Sprowadz011Y by~ 
ły włamyw~czprzys2edl 'nędZnie 'ubrany) 
gd.Yż jak oświadl~zył, 'po . odsiedzen. u kary 
nie' ma oe:hoty "P(;:,)r.~wnie_jąĆ, się 'intratnej 
'lecz'niebeipiecinej pracy- \vłamywacza; o ja 
kąś uczdwą pracę żaśtrtldno. 'Chętnie pod~ 
Jął się' otwGrżenia~' kasy' i dokonał . tego ku 

. ::~:d~mieniu pclkjantóvJ·wp.rzec1ąg1..1.rekord ... · 
Wego czaSu óśrniu minut.,,'; 

'wy, ale zdarzało, sę, iezostal pr!.ckup·on~\ 
jakiś ll1łody jeszcze dc:slatcczn.:e· n!e~'~~Y',pr,:'1 
bowany urzędń!k';p(r~j1,ki.óry rokusiłsię n 
otwarc:e kasy)! w::kibdz"el1ie pa:p'er§w~ .' OtrZYL::o.·\~&ZY :kllkariuś~ie' dolarów ·na" 

". ~r(:dy bYłY ,ks:ą~ę:ki\siurzy'" (~~1dal ł sięza~ 

KOLBGA.. 
~ '. ":.->-~ 

DWóch 15ij-anycn staje wkonkmpla,.. 
eji pr~ed pomnikiem ,Galiieusza. l \ :" ~ , '. i 

.~;:, - ~alile't1sz, . odzyw~się pierwszy,' 
f. rzeczytawsky napis -~a fronłon:ie1'ptJirinika..: 

- Galiltnisz?·.Ą.~, cze.gó!i ;dO;kohał. ;:ten 
bubek?'!"'·"'..;', 

- ~ 'Oil'fa' odkrył, ze' iięrrii& ~ę kręci 
- Aha,kolega:!' pod}\.reśla· z ,'satys{a1r 

cj;~ pijak~' ' ." . ,'l..·..· "", '!. ' ~: .: 
W:SUGHEJ AMERYCE. > • 

- "'" ... _ '-" 1:' 

\Vynala,złęm . nowy,cQ.c~dan. 
-' Daj mi.l~ ~ze~pis." -. '. '.:', 
- Taki sam,. j~k \Vsz'ystkle; ~ ~(lwajam 

tylko dozę.' ' '. ,. . ';'. '::'; 

Emil' Vandervelde,' ieader' ~So~ja!is~QW 
belgijkkiqh~ Wfgl,usił ',w;sadiie i '1abryczflej~ 
Jandrnin, odCZyt o sZKodlhv'oś'cf ilkon'olhinu. 
Usiłował pr~ekonaĆ ~luchaczy r·dowt"eść 'ir~ 
że poc~ąg do alko};olu.iest .·sztuczn;e·,';"~;+~~la, 
ny,ż'~ jest' 'to "potrzeba, 'któr~ .człowiek '~a.rn 
stworżYl" , .ć· ". ,'. ,,-..• '.'. -, , 

~ Postawx~ie, rn6\viVande:l'velde,' t~sla 
rriiędz',S' ;viadrem, \Vc,dy " aw\adr~m·' ałkoh~lu. 
Dckąd się skicHlje? . v" . 

~ Skieruj-e ~lę 'nłrpeW110' ·do. \yiadta 
z wodą! - pada bppowieclź -~ a~dyt:otju~. '. 
.' - A.d~a~zego? .'.' . o:· . 

:--. ;N9, 90 .je~t. cs1em! 

. '. irST~PLIWY.'· . 
- Pa.':pi~,~'p>ros.~~. ~ię poŚptestyć ~ rpó .. 

wi b~~k'~r d~",jnteresaTi.ta·:~; dalę'panu 
! 'I ~y ml nu ty. j.7J. t.:~~ .. s~ .. ',~~da., '. IhiThu1tę . warta, 

\V urzędz!epol!~.yjnym w Atlanitc Ci~ dowolony. Jakież jedńak;byk{iego zd~hvie:; . 
ty jest wftiśl1ie :tllkukasa otwiel'ują.casiępo, nie~ gdy "l parędriip()Źtf.~'" ot~YJ!l~l od pre, . 
uloicnhl szęregu'vyfr"fyryt~'('h na,. zamku. zesa -\viclk,iego, koncernu.:\\~rchu ka~~r('ferlę 
Formułka c!':fr:j~st;bardz=J skompIiko~vana, a '. na stanowisk()' doradcYt~':,.~bar,tio: . \\'y~oką" ( . 
posiada jq vt jednym egzemplarzu tylko,nn~ płacą. Okaza,Jo się, że .rep(ftte~Z~· ~~e c:miesz 
c%elnt~ ur2ędu~ Przed kUk u tygodniami zda:: kali.·rOirekl!tmo\vaĆ,wyd~1l2~ntaf 2 kasą, preł' 
fzylo się, . żeruwze1nik . zamk nął ~ li asęł' \\7 któ~ zes koncernu zaś 1 słtisZThi~,' -, ~tiil c: ' w a~fość 
rej pr.:zez ~zę.pcnn:ą,iel1ie iostawil .kartkę!·z,. po,,· takiego fc.cbowca, który, .\p.ożiznskomicie 
rZ!lf1k',:;!'I1 'U'C{h; które należało usta~vić na pomóc przy k6nstrUÓ\,~a~iu,*#ińkó\~l; 1rud~ 
za~lk'.1,.\Vs~~l§~e próby otwarcia, pozostały ·'D.yen.'dp ot\varcja' n~wet" dl~':' 'artystów w 

swvm fach»., 

jest dlamnleJFJfl;wlBScle zlotycĄ.. ' .. \ 
........ \\, ta}tim razie wystat·c-2v·, .mi mi ... 

,n~~a, ak,apCiz'Q"§tałę: dwi~' P~q~2;ę '~i Z~!·':lZ 
IAvn1ac:ić 400 z~ot<v:ch, . ;. , 
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i ., urzę celnyclI na Iranio~ Rzplitei-

:GORLIV~:OśC POSUNIĘTA· DO ROZMIAROW SZYKANY,- JEST PRZEST, ĘPSTWEM 'NIE DO DAROWANIA. 

, Rzeczywiście, stoSiU.Uki na 'sń:aojach 
~nicznYch Polski są. swoiste 1- bodaj jedy-.; 
Be w swoim rodzaju., Tak, dalece, że "pol:: 
'ska rewizja. ceIna"stała się przysłowiową, 
niestJetY, w sensie ujemnym. 

'Kto kiedykolwiek przejeżdżał przez 
grani~ polską (zapewne - czasem d2f0eje 
się iD.a~ej, ale tylko ... ' czasami), ten dosk~ 
nale :wie. z doświadczenia i obserwacjił 'na 
ezero. ta "SW'oistość" polega. 

Polega - na.,.. szukaniu przedmiotów s 

podlegających ocleniu. Prawda, że to jeszcze 
nic zdrożnego ł przeciwnie, to w' zas.adzie go 
'dne jest pochwały) boć obowiązkiem urzę$ 

'driika celnego jest baczenie, aby Skarbowi 
rań~twa nie stała się krzy}Vda? 

Ale ... '"szukanie" i szukanie - to woale 
me wS2yStkO jedno4 Chodzi właśnie o ro, 
gdzie się szuka i jak się szuka. Otóż z tem 
.;gdzie"i z tern ~+jak" niedobrze się, dzialo 
(iotYchczas na naszych stacjach granicznych. 

. .. Dobry u~dnik celny winien się orjen 
towaĆ w fizjonomji podróżnych . i zwracać 
'lf:J~,:"',-n ~"" '. p~,.;:.p.'VQS7",,';;;'ll. IPm -na tych któr"~"'ch 
~ ... Y!~""ł!r~- .i.~U"""ł V,A'"..I,J-'-"",.,........... . '-'ap,>-" al 

widóczny z paszportu ;,statut osobowY" mo 
ze budzić pewne' wątpliwości. Tym8zasem 

,11. rulS tak 15ię zaz~cza.j dzieje, że W!.ęcz 

'ił" t T ALE. ES 

te 
I utawlczme w uszgcn )egQtkafa pro 

§ba: "wody... wodY .. '" a oczy przebiegały 
ióHął spaloną płaszczyznę. by na niej ~ 
kryc choćby najdrobniejszą sadzawxę. Nag~ 
Je ze szczytu wr:;;órza, czarrego, spalonegoł 
nagiego, zobaczył '\vś:r6d skalnych ZIOI]lÓW 

WąV1ÓZ, okryty bujn~~ zielenią. Serce mu zabi:, 
lo :gWałtoWll}e. a z zaschnięiego gardła wyr 

,wal się śmiech SZt!:tęścia. O ile mu zmęcze::: 
, nie pozwolaIo, biegł ku owej zieleni życio~ 
; dajnej, bo wszak napewno znajdzIe wodę, 

: staw, strumień 1 źródełko, bodaj sa-clzawkę 
muSi znaleść tam, gdzie, tak bujna \vicin, 
~ele:ą. ("" 

Jb~gl, jaKby 1Tlt1 now)"Ch pr:~byto sil, 
Śmiejąc się de siehie stlp,cS:'O, ale w pobr żu 
zielonego wąwozu przystanqł :nll'ęhYinfy. Bo 
zambst trawY, n1ech rOZ"nlstat się na olbrzy~ 
mich blokach iłnvv i ani krorF (L:~; i " , 

w~t grudki ziemi w~algotnej ~:e było Ila czitr._ 
; lt~ch nasypach, spalonych. żarem slcllcmr.nym 

Przez ehwillę stał jak sknmj~nialy, ale 
silne Jego serce 1Me poddało się rozpaczy~ 
,,\VI~ dalej kroazy! w:śród' omszonych bl~' 
~k6w kwy? czytulQeych vr'"rażerue setek gr(» 
bąw:~~!i\";h; łapomr.tallYCn. 

.', ';'. ~ ~"1}:i;t~t~~'Z~ w~w~, znalazł" się na 
~-ow1U ' 'Mrritszneln, 'że dotychczasowa 
r~ów.ka, w porOwnarrlu z tern; , co -go 6ze~ 
!bilo, mogla się wtdawać przyjemnym S<~ 
jaeRm.,o -sladkicl alejadi ,.ogrodowvch. Bo 

"'.i' . ," 1° • _ .'. ł&f 

niezwykła czasami energja naszych urzędni:e 
ków celnych rozkłada się miarowo na wszy 
stkich podróżnYch. Skutek jest bardzo czę; 
sto taki" że o'. pudelka czekoladek lub parę 
pończoszek :robi się· "kryminał' f odbttrają~ 
cy porządnym ludziom ochotę do życia, na 
którym to ;;kryminale" Skarb Państwa zre::: 
sztą tylko traci (bo kilkanaście złotych cłas 
nawet lączniez karą, nie powetuje wartości 
czasu, jaki używają różni urzędńicy na opi 
same tiliego ;lcryminału" i zelatwienie go 
w trybie przepisanym), różni zaś mniej 'lub 
więcej zawodowi szmuglarze i przemytnicy 
znaczną część 'swoich zapasów częstokroć 

przenoszą ~1pod nosem" urzędnika celnego, 
zaaferowanego poszukiwaniem flakonu per~ 
fum w torbie podróżnej jakiejś Bogu ducha 
winnej damy~ ·v,..; ł 

N!iętntl. ,potrzeby 'wykazywa'ć, jak tego 
rodzaju st-oounki pograniczne' są szkodliwe . 
Szkodliwe prudewszystkiclll dla samego 
Skarbu PAństwa, ale i szkodliwe dla Pań~ 
stwa, jako ~alości. Ciągle mówimy o pro::: 
pagattdzie, o' 'konieczności sprowadzania t~ 
~~rów i t.: p./a. przecież po jednej ~re".jzji 
celnej cudzo.ąiemiec może raz nazaw&Ze stra 
cić" ochotę do :w.~elkiego zwiedzania kraju, 
~Qr~ tak.~,g~e"~ wita'<,~już na granicy .... 

: 
tu2 u wylofu wąwozu pięhzylyąię ZłomY 
skal, kamieniste, poszarpane, be~ śladu j~ 
kiejkol\\-rlek śdezynY, czy przejścia.. . Jak (» 
kiem sięgnąć, nigdzie śladu ŹY~, wokół pu~ 
stka, martwota i mllctęńle-śmłerci. Tylko 
od czasu -do czasu wieh~m;ołekły przelaty,; 
wal pustynię i grzmoty 'hucZałY nad wierz;: 
cholkami gór, fi wtedy, Jca'kby na dane ha~ 
lo, stado kruków pi~i~ało ze złowieszd 
czem krakaniem.' ~,~ 

Przez cały teri:f:e~ag,~Jazon. szedł ze 
swym 'cIężarem pod~aremgłońca, po kostki 
grzęznąc w gorąCyln 'piasku - p ochl onięt Y 

jedyną myślą, jedyne1n. pragnieniem:na~ 
Henia na źródło,. dla',90JlCenia zemdlonego 
i zachowania go prZi'~ciu. Teraz 'po raz 
pierwszy, rozglądną.wś.~ ,,&tę, po strasznem 
otoczeniu, złożył Zl'Q'tq,~łósego na mchu, a. 
sam padł obok nieg~ 40, cna wyczerpany i 
bezradny.'-' ' 

I siedząc tak ob@k,:hez-przytomnego to 
warzysza, po raz pierw'S~ od chwili uoiec~ 
Lik począł się zastanawiać'~ żali nie byłobY 
lepie j dla ni~h obu ~nó&i-ć dalej okrutną 
niewolę i brutalną prz$hoo' tyranów. Paco lt 
c~kał, narażając na śnllerćtego człowieka,
nie wiedzącego nawet o/sw'~m położeniu? Bo 
i cóź innego prócz śmieT~i moze go czekać 
na tern okropne m pU$tkQwiu. gJzie Za cenę 
życia nie znajdzie' kropli' wody, by mu zwil_ 
żyć rozpalone czoło' i 'z~~hlet bezkrwiste 
wargi? I na myśl, ~il ZłotowłosY może lada 
chwila zemrzeć na jego r~twh$ Ą' on %osta:# 
nie fam: sam jeden rut tem okropnem bezlu;s 
dzkt~ z trupe1l1 jedynego' ~złowiekaj który 
go wiąże z źyciem, Jaronczuł, jak se~ 
mlotem· tłucze mu s1ęw piersiaCh, a jakiś 

To też doskonale się małoł że naresz
oie zwrócono na tę ,sprawę należytą uwagę i 
2e poe Minister Sknrbu wydalok6lnłk 'do pro 
zesów dJ'rekcji cel., daj~cy rozun1ne wskaza 
nla,. jak należy przepl'owadi«ć rewizję celną 
na granicy i podu()szący konieczność doboru 
taktownYch i inteligentnych. pracowników Ulł 
rzędów celnych przy ~lównych szlakach 
międzynarodowych. 

Czy okólnik p~, Min~stra Skarbu wplY:II 
nie na.zm.ianę dotYchczasowych stosunków? 
Panowie prezesi dyrekcji cel winni 'bez'wzglę 
dnie dopilnować, aby tak się stało i aby 
wjazd do Polski byl dla' ludzi porządnych 
wjazdem do ... Europy, choć z tem osta.tniem 
będzie trochę trudno * bo że . tamten i ów o
bYw.atel z' Pipidówki czY Vvłoszezowy wie
rzy święcie mapie i Radlińsldemu, hź PO~ 
SKA LEŻY WEUROPIE~ me świad~y t~J 
broń Boże, niestety, aby nł,lS choć ookolwie~ 
CZUĆ BYŁO EUROP Ą; - aby zaś Pl'zek<nr 
ooć się o tern me musi żaden inteligenh 
niejSiZycudzoziemiec specjąlnie do nas przY 
jezd~ać; na~ze STOSUNKI WEWNĘTRZ. 
NE ZBYT SĄ ZNA.l'IE ZAGRANICĄ:, aby; 
turysta, który do naS się wybrał, mógł się 

przygotowaćria najgorsze - ruetylko na re
WiZję' celną na granicY. 

"!J3 !$ . 

głos woła: Jazonie,' 'wi'acaj do kop~lń! :. 
\V tej '" chwili- 6d skalnego wybrze

ża doleciał go tentent kotU. Dłonią przyslo
nil oczy, spojrzał 'wokoło "i zobaczY} 0d.
dział jeźdźców na, małYch kónikach, ~ 
rzająeychwpfost VI j~o 'kiertlnku. Był peWiJ 
ny, że to straźnicy wYsłali pogoń za zbiega
mi; lecz nie próbował nawet" uolec. Spokoj$. 
nie jak przedtem si(·dzial na omszonym blo-' 
ku iawy;-., trzymając na kolanach rozpalonq 
głowę towarzysza. 

Orszak jeźdźców przejechał tuż obok. 
wcale go nie zatlwaźywsz1. Ale on dobrze 
ich widział i dosłyszał ich rozmowę. Nie byc 
li to strażnicy z kopalni, lecz krajowcy;, 
7mierzający do Thingvelliru na' obroovAl, 
thingu. A gdY go mijaH$ :rozbawieni t ';'ese1i; 
wśród śmiechu i gwaru; Jazon zaledwie 
mógł się powstrzymać, by nie krzyknąć na 
nich aby go zabrali jako .swego wi~i 
'\\·raz ze zemdlonym towarzyszem. 

Ale zanim zdołał sformułowae stOW'a. 
mające stanowfć odalszyeh jego losach: 
myśl wielką nagle rozśv.~ictl:la lego umysł ł 
nakazała milozenie, 

(D. c .. n.) 
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bre II 1st r n go reżymu. 
leletni że raty ... bandyci. 

WOB~C S~,ST:CMóW G.P.U. "OCBTIA!łJ'AH BYŁA NIEViIl\iI~TKIErd. 

DOBRODZIEJSTWA KRASNEGOFrnZYMa~ Ale pr~xkładów takich jest wiele. Bo h.blykacji uważane jest za jr.J.~esiępshvla 
PLAGAZA.RAŻONYCH i ZAWSZ.v.(~.YCH '1to proszę: wobo" ustroju i władzy. 

DZIECI. PRZEŚLADO\VAN1~ ZRUJNOWANYCH NajtiardziPj c'"harakteryśtyczny jest 
S.nt/łęty nie mugą sobie dać rady .... z' PRZEDSI{.:BIOHCóW. ceppubUli:acji tego spisu: urząd skarboWJ 

ibi",hmi. ,N4turalnie z bezdomnemi. Nic VV ostatnich, dniach na łamach' pra. ""zywa wszystkich obywateli, aby wskaza· 
~.zi"nęgó;bandydzleci bezdomnych to iS,to sr sowieckiej roi si'ęcd naz~wisk ludzi pię- 11, czywyrnienieni w :3pisie kupcy i przed
tna plaga miast, rosyjskich, a szczególnie Jnowanych za to, że przestali pr~vJadzić siębiorcy nie posiadają gdziekolwiek ukry. 
Moskw} Napadają, one wzaulkaeh ulic s\\toje przedsiębiorstwa i .... nie zapłacili po- tych dochodćw. . 
bil spokoiu:ychndeszkańców miasta i że~ dctków. CZREZ'WYCZAJKA, ZBYT MALO 
bl'zą 'wspcsóbnatarctywy i groźny. Nie- ,Kogo niema ~" tym spISIe: - praw- MA SZPIOLI. 
jeden obywatel' Moskwy, który odmć"vi! dv,hva wieża Babel co do narodcJ\iVoścl i za.. Z wezwania tegowynikajża' wszeoh~ 
j&łmużny tym 'młodYHl żebrakom-bandy: jęcia! Husejn Ajnetdinow, Olga Jewstiuni- potęźneG. P. U. j3St ,bezsilne i musi od
tom, poczuł na sobie Ichpięśeie, a nawet nf.L~,Henryk Chwałowski, Franz Gaabe, wcływae się do pomocy całej ludności 
kłJe.'Zresztąromosząou,e "choroby i ro.. It'osk Gogesz"\vili, ,Chaim Gibsnurg, Pauli- Moskwy, aby wynaleźć tajemnicze skarby. 
baetwaw za$traszającysposób ,pogarsza- na ElIektuch, Glonts i t. d. i t. p. Lista za Jaka deprawacja wyniknie z tego 
~~c stan sanitarny 'miast, rosyjskich. 'f.-viera ,setk.i nAzwisk" wezwania, łatwo się domyśleć: każdy, kto-

To też ll1iUcjas~wiecką codzienni~ A oto zajęcia tych przestępców: wła- kolwiek ma jaki porachunek W Jednym z 
.rządz8.oa ulicach Moskwy· wielkie obła... śc.iciei fabryki lusteP, księgarz, fabrykant "byłych kupców", każdy, kto poprostu bę 
~J~ podGzas którY<łhcllwyta setki bez.:: przyrzą.d6w lekarskich} fabryka~t wyrobów dzie chciał uzyskać parę metrów sześeien
Innych dzieci w więkuod lat 7 do 14. wełnianych, dzierżawca fabryki stalowej, nych lokalu, złoty zeznanie o "ukrytych 
:\\iiększośe 2 tych dziecir6biegla z rozma- drukarz, właściciel łaĘni, właściciel przed- dochodach".. . 
itych przytułltów sowięckich na. pro,vincji. siębiorstwa pogrzebowego i t .. d. ,.SZPIEGOSTWO EKONOMIOZNB". 

SKUTKI ROZWODÓW. ~,TRAGIFARSA. . ZMIENIANEGO SYSTEMU. Masowe szpiegostwo ekonomiczn.-
Nie ulega wą.tpliwości: że ta straszna Pamiętarnydobrze okres, kiedy slf-' oto wynik tego cudacznego zawiadomi&' 

klęska wypływa, z- systemu bolszewickiego, mo prpwadzenie pr:zedsiębiorstwa prywa- ni a, skiero"\vanego do wszystkich~ , 
tolerującego rozwody. A więc sam system tnegQ _było zbrodnią, wobec ustroju. Teraz, Poważne dwa przykłady starczą, ~b) 
siebie .. niszczy.. j?k okazuje się ~ zalll'zesianiehalldlu. lub Obrzydzić sobie system rządów so.wieckjch.. 

o. :&la CO~E. ~ , , lł~~ ,-;-.~' 

T ~8talfłMt HH~~;na 
dl tt s·z~ł -:-' 'że o nie, spojrzał bardzo podejrzli
ci' 'U" a ""ena mówiącego do siebie jegomościa.. 

W ciągu całej drogi do Biura Śled

Logicznie biQ:rąe;"1io~'
~'ody, jaldemi' ,rozporządzał ~, wyda.wa.ły 
si§ nicnial ko~plśh~0. ~6gł ,przecież do .. 
~'lę~'~, że Pasqu.ett był "owym HHosenba,., 
iUmeln~' !(; hotelu, a to wystarczyło, abi' 
s:j.d:go skazat Ale, co u Hóha, znaczyła ta , 
histol'ja, .jż Pasquettnie jest Pasquettem, 
ale kimś' zupełnie innym? A yvięc popeł 
niono nietylko morderstv\'o, Jale' i oszu
St;WO, cowyda,'wało się' zupełnie możliwe, 
Żadęn z nich nieznałPasquetta, ani nie 
~;edział, jak wygląda~ aż póki uie zjawH 
~lę on w parę dni po, wykryciu mord er.,; 
stwa. Jeżeli Pasnuott nie był Pasquettem 
~'zrozumiałem -sta.\va.łosię, . 'v jaki spo .. 
s.ób mógł on przyczepić' się do Radletta, 
udaj.ą,c, że jest Rosonbaumem. \V,każdym 
k'a.zie-okoliczność ta pomagała. do zrozu ... 
mienia zagadki. Wciąż Jednę,k jeszcze ~o .. 
zosta\vało tajemnicą; jaJ\; to się' stało)' iż 
Radlett, po~egnawszy' się. z jednym Rosen ... 
baumem 'na przystani, .. zjawił się w hotelu 
"'fi{ towarzystwie zupełnie innego Rosenba ... 
\Una.!ł 
, Ale, ale! Nie było prawdą, że nikt 
nie znał Pasquetta, póki nie zja\vił się ten 
w Londynie po zbrodni I ~na,li !?O Culp~p
pel'u'.vic ... Ty1koi naturalnIe, onI, nalezeli 
do spisku. ' 

Gdy WIlson jednakdOBzedł do ,tego 
(punktu w swoich r02ut?-0'\vaniaCh, ~atr~y ... 
mał aię nagle i\vaHo\Vnle ~a. Środku ul1cy 
_ i. zawołttłt 'nie !dają.c sohIe spnnvy z te
go, ta UlÓW!' 'głQŚno . do. siebie: HBotet ja.~ 
kim ja byłem idlotą l \V ca.le mi to. nie 1 p~zy 
szło do głowy''. JakIś przechodzen, Ktory 
myślał, te Wilson mówi do niego. zatrzy
mał się j ~apytał) o co chodzi, agdjr usły-

~ego ...:- oraz' później, gdy vVilson znajdo
wał się już w biurze, ,nie· przesta"rał on 
myśleć o sprawie, która przed·st~nviła mu 
!Się nagle w nowero świene.A pod wpły
,"'ero tych myśli - zrobił niez'wlocznie kil .. 
ka rzeczy. Przede"\Vszystkiem posłał po 
kufer, znaleziony 'v domu przy ul. Gros
venor Walk, i dokładnie obejI'zał jego. 
\vnętrze, okurzył go starannie i przyjrzał 
się przezlnikroskop znalezionym w nim 
kruszonym. Następnie' posłal po sanlO~ 

chód i udał się wprost" na ulicę Grosve
nor Wa.lk. Dom 6wbyl qbecnie zamknię
ty.·Wilson, wymieniwszy svvój zawód, 
pcprosił ,o poz\volenie obejrzenia ogrodU. 
Gdy go tam \vpro\vadżono, obszedł ogród 
z elektrycznę. latarką, oświecając sz,czegól
nie dokładnie kanlienie i sk~ły, które po
przedni właściciel tego domu ozdobiłrzad
kiem! okazami roślin alpejskich. Rezulta
ty poszukhvan najwidoczniej były po-' 
myślne~ gdyż już po paru minutach wy
szedł z ogrodu, niosąc jakiś ciężki przed
miot, który za vvinął w' "vieczoruB. 'gazetę. 
Gdy, wrócił do, Biura Śledczego, zamknął 
swoją. zdobycz' w szafie. 

Następnie posłał 'po \vszystkiepapie
ry, znalezione po zbrodni ·vv· pokoju Ra~ 
dletta - i przez pół nocy jestudjo\vał. Ze 
szczególn~. uVlagą ,zaj~,ł się liistorją, ży
cia Radletta, ltt6rąśmy przytoczyli, na po
czątku tegt' opowiadanla-' i ,zno."vvu rezul .. 
taty jego badall zrObiły mu widoczną 
pr~yjemność. Było jut po p1ęrvYSzęj1 gdy, 
sch6waw~zyst~rannięparrl(j:rYI położył się 
elf'! łóika., aby trochQ slępr~e~ąHl.ć, Osta .. " 
tniln przedlniotem, na któI~ym za.irzymal 
F-ię jego' 'wzrok przed zg-aszcnierrś,viatła 
~ by! kufer. Układah~·c się do snu,uśmie-

chał się z zadowoleniem. 

ROZDZIAL :J:XD. 
W KTóRY. IDYLLA. MILOSN.A,ZOSTA- , 

JE BRUTALNIE PRZERWANA.. ALE 'UlI! 
PASQUETTZAOBOWUIBSIIJ J~ 

~ GODNOŚCU. r 
Nora Culpepper podlewaJa 1'Ótę·' W. 

ogrodzie, w Parame, śpiewając ~prólltQ. fl"S,1l 
cuską piosenkę: 

Był sobie król,' był 'sobie król 
Historja. nie zna go wcale 
Potężny władca lasów i pól ... 
Nic nie robił- tylko sPal, 
Spał ciągle w królewskięj chwale I 

Dziewczyna przerwala nagle: 
La la, .la la la ... 
Potężny władca lasów i pól 
Jak też ,był dobry .-... ten nasz śpi ... 

'[cy króli 
podclnvyciłw pobliżu męski głos. 

Nora odwróciła 'się szybko i chwyci· 
ła się ręką. za. serce. "Janku!" ....,.. zawołała.. 

"N ajdroższa IH - Pasquett ch wycil 
Norę w ramiona. 

,,!vlyślalam, że jesteś' na Syberji" -
rzekła, gdy mogła już mówić swobodnia. 

"To niespodzianka dla ciebie . ale 
nie na długo! Jutro muszę jechać do An. 
gIji". 

"Ale wtócisz ... Nie pojedzieslt lUZ na 
Syberję 7" 

"Tym razem zabiorę ciebie, naj droż
sza. Czy zgodzisz się na toY" 

Znowu ucałowali się. 
~,Dzieciakz ciebie\' ....... pOWiedziała 

słodko. 

Ro~mfLwlali W ten $poaób prze~ ctłuł 
S!ly ,czas, wkońcu Nora rzekła: 

"Rustonowie s~teraz z na.mi w pa
ra.me il

• 

"Co za szczęśliwy traf' ~za.wołał 
Pą.squett. - \Vła,śnie ich szuk~l" 
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Te. ·któr się nigdy .nie .$farzeją. 
Recepta na wieczrą młodo!~~ 

Takie babunie-podlotki - to nie baj
Q; istuleją one nie w chorej tylko wy
OD1'ł;ini, lecz w rzeczywistości. A gdzie;! 
W ~;wief:,ie baletu, wśród znakomitych tan-
_16Jsr . 

Znana i ciągle podziwiana tancerka 
Pł!T'ys~~, 'lIistmguełts ma lat JJardzo, bar~ 
dzo wieJe; nikt jednak nie wie) ile; ale 
CH~p1tśmieJe się, tańczy! śpiewa tak, .1.11\ 

pr2'ed kilku dziesiątkami lal; ma już doro
.e 'wnuczki, po\\rinna więc być już dawno 
"sk{.ńczonaH.Lecz. Mistinguett nie dba o 
iu, HE ma lat, chce być Dl ł 'la. to też u~ 

C&JEsię jej w zupełności. __:t;:} święcić łry-· 
lI~ły. . 

. W podobnem położeniu znajduje się inna 
tan< erka, rosjanka Anna Pawłowa; choć 
ntil'ewno jest dobrze po pięćdziesią.tce; 
s1hJf J'!udzi zachwyt w swych produkcjael, 
ianecz~ych bądź jako lalka zaczarowan~ 
~I! jako łabędź umierający. 

Do tego samego typu kobiet, które 
wc~ :.; się nie starzeją, należy również "ba
~ullia-podle· tek", ang.ielska artystka kaba .. 
:retowa, ranny Ward. Gdy stanie nasce
niedziś jeszcze, ma się wrażenie'; że to o~, 
.~mD$stoletnia dziewczyna. A' przeciet 

.Wa.rddawno skończyła 60 lat. 

. WaTa tem się jednak różni id Mi-
Mmgguett oraz Pawłowej, że wcale ze swe
go 1Vlękutajemnicy nie robi, '-T owszem~ 
z ·dumą na.wet podkreśla swój wiek, i 
tłumaczy chcącym się tego dowiedzieć, co 
:oaleźy' robić, żeby zawsze zachować mło
dośC i: powab. 

Pr~dewszystkiem - mówi Ward -
Ide woblo m.yśleć o starości, prowadzić 

'tnsądnJ. tryb iyciaJ umiarkowanie jeść i 
eł;J(,owae' . stale 'z m1ody~i ludźmi. 

""Ward począ.tkowo żyła bez planu z 
dnia na dziel l, lecz przed trzydziestu laty 
portanowiła nie starzeć się.\Vtedy właśnie 

. plzyje;chała na urlop ze St. Zjednoczonych 
" łkl',· LOIidynu~ Właśnie jej impresario zawia
domił ją.,. że co tylko nabył farsę fran
ł:uską .. 

, Czy mog~ objąć w niej główną rolę? 
- zapytała artystka i usłyszała w odpo-

. 'wJedzi, że to niemożliWie, gdyż jest za tę .. 
ga. Za tęga? - Nie rozumiałam - powia
(ta Ward, -' co do mnie mówiono~ Proszę, 
niech pani spojrzy, że bohaterska farsy 
musi " się wobec publiczności rozebrać, a 
pan:" nie posiada odpowiedniej figury. 

UsłyszaV\Tszy to, \Vard coprędzej po-. 
8;)& się~'lJ{ażyć i stwierdziła że· waży 65 
Jdlograrn,E/",. Zemdlała. Przyszedłszy do 
~if.'lJie, zapytała impresario y Hp trzeba cza
su na to, ażeby schudnąć. Ten dał jej' trzy 
miesi~ce C!'lasu. Tego samego poobiedzia 
\Vard spotkąJą .. kolegę-artystę. który wła~ 
śnie przeszedł kurację odtłUszczaj~c~_ Od 
niego otrzymała szereg wskazówek, któ-
r ych trzymała się ściśle . 

. Od tego poobiedzia - spo\viada się 
Ward ~ ~ tknęłam żadnego mięsal ani 
l:ialAoo ~a i nie ruszę ich wca le w na-

-,tępnycb latach trzvdziestu. Zrana wypiJ lin <łziewczyna, której po raz. pierwszy k~ 
:a.m' duzgfłliżankę kawy z mlekiem, lecz pUj/ł.. $uRuit balową. . 
Lez cukri.c ,'"Od"yunastej zjadam kawałe~:, 'c' 'A.łeby dowieść,.; że napraTvdę nie * 
meusn'aJ II ochę ryby i sałatę; oczywiśeie ·"tar~'łaIr'się; ZÓJ adzę, że Uloja .u~jnows'Z&· 
w sałacie nigdy niema ulhvy czy majone- tuaJ~tJt dla sceny jest, dÓkfadną kopją :~e.a.. 
zu. Masła. cukru. kartofli nie Jadarn wcale. i' tbr~ m~całąmprzed lałj;trzy~stu:~me 
J cz\vartej, vv-ypijarH herbatę z mlekiem~ ale . l·ZUję·&~~ w tej sukni a~~i o jeden dzi~~ 
~ez . cukru ! nie jem do niej nic. \Vieczor~~E!~:,.niŻ wtedy, gdym ~'włożyła J!lO l~~. 
,-ero zjadam nieco białego mięsa i jarzyn, pjetws~y mOdel;oryginaln{1 
l ajlepie; smakują mi : kapusta, pomidory i 'D~świade'!eni~mpie" chętni~zdra
fasola, Grochu nie używanI, bo tyje siłi l1ZaIil' ąmlm, NiećhlwDo np. namll\viłam 
od niego piaar~ę :Ełłnor Glyn, by rozsądniej Ja dała, c 

Trudno o przyjemniejszą djetę, to kazIł.Ut iobie obcię.ć włosy' i nosiłakró~e·; 
toż muszę ",wyznać, ił nigdy nie mam ucz~ 'śu1tili~~ ~iktby tGlraz,j!lie u~1er2ył, że . mą'; 
ci, wygłotl~enia~ jak to bywa z '\\ielu pa· ona więcej niż 35 lat, am1mo· to jestonb 
uiami, kt,6rEfstosują surowsze przepisy oC- lat melu babką, ~wnie ~a~ i j.a.~ \ t 

djety. Ki.żda kobieta musi dbać o swój' wy 
Samo jednak odży\vianie nie$łano· gląd zewnętrzny, musi baczyć, by twarz' j~l 

wf wSzystkie9f), Pl'zebywam niemal wy- nie dostawała zmarszcz.ek~ .Bo jeśli .kt«;>ś'u-
2:!czniez młoQ.ymj ludźmi. Dzięki ich po~; 'waża za niewłaściwe nosio' podartą s'ukm.; 
~;ląf:łom1 manierom. i roznlowom z nimh u- dła'CzegQ pokazuje' zaniedbaną 'cerę? A gdy 
t; zymuję się:w .formie. PrzyzIlaję~ że gdy Robreta . dba o wygląd swój, rozsądnie do
z . jakąś młoU:ę. kobietą idę do sklepu kupo-; biel:'t\ pesiłki "iotoczerue, kalendarz zaś 
V\ ać sukni:e~probuję nowych, krótkich .su.. wyrZl1ca w kąt, z którego :wcale:go nie wie 
ł.~lenek '7. tak.Im samym zapałem, jak mło.f d6Uł, rnotedługo, długo zostać młodą. 

Jaku Bęk.···yć twarz 
PRZEZ' ODP'OWIEDNIE UeŻESANffiE. 

Odpowiedn1enczesanie jest dla kob~e~"'-'t;;;ó;;~as wrażenie~ jakoby" O~y bY1)' ~ 
ty, dbającej o swoją powierzchowność, kwe rzej rozstawione. . . 
stją pierwszorzędnej wagi. Fryzura decydu Naturalnie należy w takim w)~padłN 
je o całości wyglądu. unikać zbyt wy:aźnegQPodliOalowywania 'O-

Różne wady vi 7budowie czaszki i w czu.' " .~ 
rysunku twarzy można zni~'ł~~wać przY po~ Osoby, które ma.jąorH nos,.nieehfł,j 
mocy stosownie dobrłlnegp ·uczesania. czeszą się gładkG ~ z Jak 'największą prostQtą 

Jeżclinp. oczy są um~eSZCZGne zbyt Jeżeb jakaś część t'Yarzy zanadto~;wra 
blisko siebie, w takim razie należy czeSać ea uwagę, to w~aś:1ie frYzurze t:rz}'s' ugu~ ~:.'ro 
się z przedziałem na,środku glowy. Sprawia la naprawienia tych bl~ów nati1ry~ -
IIkrimi~Da~rl@1 wielln{~, m~~nyrl ·ifll. 

MANJA '60~LETNIEJGR·~()MĄNK.L 
W Budapeszcie mieszka niejaka panna 

Irma Schilinger, która w panieństWIe do;:: 
czekała lat' 6O~ciu. 

Nikt dotychcza~ Jl.ie \ przypuszczał, że 
panna IrIna jest ~:naj\vybitnjejszą" literatka 
w Europie. . 

Dowiedziano się <> tern dopiero z pro 
ccSll'- jaki. Irr.oa Schillit;lger t typowa grafa-:: 
manka, wytoczyłaznąnyin' librecistom.\vie:: 
deńskim, Brammerqwi'i Grunwaldowi, o~ 
skarżając ich o pl&gjat. ' 
. PizY. 'teJ 'sposoenośei udzieliła w.y:wia::· 

<lu jednemu z budape~zte:Ó.~kich 'dziennika~ 
TZY, któremu oświadczylat co następuje: 

-" W Europie istnieje zorganizo\vana 
banda, która okrada mnie literacko .. Napislil$ 

.. -lam 60 sztuk scenic~yoh i 'cóż mam· Z te
go'?.. Dekobra, Hauptm-an; Galsworthy;·.Pi 

randel1~; Sehnitzler, M.oInlti' <-.;.okrad1i mnie! 
Zerując na moich pomysładl, zdQbyli sławę 
i majątek <:hociaż zepMl1i;' ll'loje świetne te-

• . ••. 'ii' .. , 

maty -: ci bazgracze,. ·tref odrobinY talentu.., 
".\~ ~> 

Kr0;ko mówiąc p~ Schillinget uwa
ża; że hajwybitniejsi pisarzę kradną j~j te
maty. Natcmiast . óv{ dziwpikąt; sądzL "że 
grafomanja starej panny doszła już ~ do tego 
punktu, gdz!e graniczr z obłędem. 

FrawdopędóbJ?ie ":;Il'ltul . ~hillinger u. 
m:eszc%ona będził w z'aktacizie ·ata' ·~iwoWQ 
~horych. 
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TEĄTRY 

rreatr Miejski:"':' t~KsiężniC'2ka Turando.t" 
1'eatr Popularny; ,.(ienerał Bem'" 
Gong: ~,tżegnamy Łódź". 

c WWqWISK}\, 
Ca$ino: -- .~,Do czego tęskni kobieta", 
'tuna:-.; '$cIOrkan". 
'Splendid:' -, ~;Panna. z temperamentem' 
Odeon: ....... "Igrzyska namiętnościu• 
9tip:itoli ''-::';~Ludzie podziemni". 

. ,'(Jorsot ~ ~łGrzechy Paryża·· 
., Dom Ltidowy: - ~,Tylko ona". 
,:'~iejsld 'JC. O.' -: •.• ,HenrYk IV". 

l 

'~\ i'aflCllifŚcib' ezace 
i\ ocned' żo ry a nte ~,. 

'Dziś ~. nocy dyżurują apteki: F. Wój~ 
. ,eickit~gQ {Napi6rkowskiegoZl)ł W. Danielec 

kiegQPiotrkowf.'ka 127)1 Unickiego i Cymerd 
, (W61c~ańska37)~J. fltlrłll'HlTlą (Młyna,rska I) 

O'~ Kahana (A1ek~andtow$k3r8Q. (b) 
~ ._,~' ~ .1: 

,', Rejestira~~ą .rOf'znltt tl 1910 
W dniu dziSięjSz'Y'mwinnistawić się 

<lIr ~ejestracji.w 'biurze wojskowo~policyj~ 
nen r}r~y ul. Piotrkowskię}'.212' · mężc~rźl}i 

. roczn ka 1910 zamieszktl;U.w,()brębie".3~g,o 
kOlnisl;\rjatupolicjiQllazwiskach na, Utet~ 
S; Sz, orazf?:amieszk41i.w obrębie .J('JEgO ~~' 
misarjatu';'policjf o n«zwiskacll lląllt~ty~Jł! 
C,;E:F-\ G: H. Ol.IiJ ,K,L,t,M.. , 

Jufro, w'inni sta'vić" się z arnicszk ąli ' VI 
obrębię' j~gą komisarjatu policji o nazwif 
skach na litery 'łT,U,W; ()rtl~ ~amieązkaliW' 
obrębie' JQ~go kOffi1sarjatu policji o naz\V1.S1, 
kaeli nt! litery N, 0, P; R;S; Sz; T;.: U;W~ 

, Z:' Z. (bip) 

"WYRODNA 'MATKA .. 
, vi dniu wczorajszym w lesie zgieN 

_im okolo toru . kole j owego znalezione , z6~ 
sfttlo 'niemowlę płci żeńskiej lic~ące. około 
łG---iu dni. Nies~czę~1iwYm dzieckiem. z~opi. 
kowala się poliCja, za wyrodną , mntką 'zaś 
S'izezętezosta1y p0S2ukiwania. (p) 

., 

·Z PO'LSKIEGO CZERWONEGO 
KRZYŻA MŁODZIEŻY. 

, Podziękowanie' , 
Polski Cu;rwony :grzyż Mtod~)r O, 

&ęgu-Oddziatu w ŁOdzi składa niti!ej&zym 
-..decme podziękowanie' Szanownym U~ 
aniozkom i UrZędnikom Urzędu ·WojewMz. 
kiego za ofiarowan~~ złotych ~'i' ul?rzelmte 
Uw1ildamla, ze powYŻSZa' kwota. została "ze, 

~a ,prze:maczona ~ ~cz .szkolnych, K.~ 
,!omj Letnich Polskiego C~nęgo· Krzy
Młodzieży, do ktorych budowy z~a·me. 
MVłooznie ma przystąpi6. 

, JednooseSDiePoLCRW. Krął· '." 
fb!iriy zmuszony jeet!' z.,t&ł6 •.• '~', 
proSbą do miejscowego spot .... ałft o aaJ.i? 
ue na ten cel składki,' auto ~ ~ 
staje jeszcze goiówki dopoll:.-~ 
Dych ~:,k0S2:t6w ~. ł! \ 

Ofiary slda<W lBOiM 'fi' 'lMłdiW, 
OlU'W biurze PollkieQo OrF •• ~, 
~W'łIa. 
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OCZESTNI "VJEŁKIEGO BIEGU DO·OK OŁAPOLSKI ZAWITAJĄ W SOBOT~ 

DO ŁODZI. 

kowską; N'awrotem do Jaźni lIli.~j$kiej. Pt' 
kąpieli kolal'ze udadzą się 11~, tlbiad do Tivo. 
li~ a na~tępnie udadzą się na ,,)opzynek d, 
lokalu St. Sp. Union. 

V\7 niedzielę o godz. 10 rano nastąp: 
start w lclHllu Unionu przy ul. Przejazd 7. 
Kolarze ruszą ul. Piot1':~owską w stronęPla~ 

(C-S). \V dniu jutrze jszyrnffi' ędzy go~ 
dziną 2 a 3 spcdZ:CWłtl1i sq w L(;dzi UC'lest:> 

nicy biegu kólarskiego dookoła Polski. S{{:; 
dzie to 7 etap, który prowadzi z Poznanhl 
do Łodzi.\V związku zpowyż!szeln komi::: 
tet organhH(·yjnY na .Qzele którego stoją p. 
wojewoda Jaszczolt, j innj przedstaw:ciele 
władz państwowych i kCluunalnych, czyni 
gorączkoweprzygotowan~u, by etap biegu ko 
larskiego, który prowadzi i)rzez Łódź wy-:
padł jaknajlepiej . 

,cu Wolności, pfo\'\'udzeni szp:llerem prze~ 

Początkowo jako 111iejsee !l1etY obrany 
był Rynek Baluekit jednakowoż komisja. któ' 
ra w dniu wczorajszym zwiedziła Rynek Ba 
łucki stwierdzila, że rynek ten n1enadaje 
się na r ~ę i obrano rynek Panschaniego, 
mieszczący się przy ul. Lutomierskiej.' 

Kolarze przejadą ze stron,Y ulicy A; 
leksandrowskiej przez P: wną,Wrześniańsk~1 
Rybną i t",Jj~!dą do placu, gdzieoczekiwa6 
już ieh będą przedstawiGiele władz i korni::: 
tetu crganizacyjnego. . 

N astępnie kolarze oprowadzeni będą. 
przez mjędzyklubową komjsję kolarską, na 
,czele której stoi p. Karpiński, ulil.!ami Luto~ 
mierską, Nowomiejską., Plac ':Volności, Piotr 

miejscc\vych cyklistów. Dopiero koło Zgie 
rza uczes'n1cy biegu zostaną całkowicie wy· 
puszczeni. 

Strrt odbywać się będzie w ten spo\ 
sób1źe kolarze wypuszczanjhędą ,pojedyńt 
czo wedJug kolejnościi'posiadanych nume' 
rów. Prócz kilkunastu. mniejszych nagró~ 
warto zaznaczyć, że prezes Tiehle ofiarował 
puhar dla pierwszego łodzianina, który przet 
będzie drogę Łódź-War"znwa, ora~ p. Ter.i 
Behe rower dla lod~danina, który zajmie piet 
ws~e mięjscewogólnej klasyf7kaeji. JednOl 
cześniedowiadujemy się, że RTS. . Widzew 
ofiarował n~!!rodę. d1a najlepszego kolarza 
klubu robotnh.:~l:go. Etap Poznań-Łódź 
wzbudził wkołf:l:ch społeozeństwa lódzkiegQ 
kolosalne zainteres'Qwanie. 

er gin I e PODlą Jna przyszł śc . 
Zamieszkała' w Ł_odz1 p.Malczyk, któ

rejmążwyjechal onegdaj cdo Warszawy ~ 
trzymahi nagle dziwną·' depeszę, ,w której 
"mąż domaga się wysłania przez okazj ę gami 

turu bielizny i ubrania. 
Przestraszona małżonka natychmiast 

zadość uczynna temu dziwnemu żądaniu i 
róWnocześnie dcw'iedziala się o dziwnej 
:przygodzie, jaka spotkała jej męża w War~ 

szawie~ 
P. Roman Malczyk po sutej libacji 

wsiadł w taksówkę i kazał się wieźć do 
'''Hano'wa i to bal~dzo,. szybko. 

W Alejach za Belwederem, szofer zer~ 
knąl na pasażera i zdrętwiał. Pasażer sie~ 
dział fi teczką pod pa~hąt .. ,lecz zupełnie na. 

• 

. gi, jak go Pan Bóg stworzył i,palił papie. 
,rosa. 

Szofer, nie namyślając się wiele, od. 
wiózł dziwnego pas-aźera do ' komi'sarjatu" 
gdzie- ów pasażer oświadczył dYżurnem~ 
przodownikowi, źe było mu gorąco, Więc u-. 
branie i bieliznę wyrżucił oknem i tylko 
szkoda mu 300 zł., które leżały w marynar. 
cę. U""aża, że' Ze sw:oj ą garderobą nl.'a' prawo 
robić co mu się podoba, s2oferowi wystawił 
kwit na pjeniądze. a od przodownikapoży. 
czyI2 z1'. na depeszę do 'l,odzi po ubranie. 

Odchodząc z komisarjatu. oryginttlny 
łodzianin zaznaczYł, że już ni.e pierwszy raz 
pozbawia się w ten sposób ubrania w tak, 
sówce. (b~p) 

to ule L 
CBNY KANtJTAKTURY NA RYNKU ŁóDZKIM NAOGóL NIE WZ'ROSLY .. 

W Qbec w~rastających raz w raz w 
pne1Uyśle łódzkim konfliktów -' kupc!y 
plowincjonalni, w obawie' przed podroże .. 
n.i~m towarów manfakturowych, d9śĆ li .. 
etnie zgłosili swe zapotrzebowania. W 
.,,'łązku s tam wzmógł się eksport towa
rów łódzkich na Górny Śląsk, oraz bardzo 
wydatnie do Warsz&wy. Wywóz towarów 
łódzkich dla. hurlownikóww Poznańskiem 

Spł dł1 dla :Małopolski - wzrósł bardzo nit 
~nacznie. 

Mimo przewidywań,' że ceny na m81 
terjalY włókiennicze wzrosną, trzyma si~ 
on(t~asadniczo na poziomie' żprzed kilka 
ty godni. Wzrosły natomiast ceny poszcze: 
góJnych gatunków rypsów. Z;wyżka cen ni 
ten produkt spowodowana. zQi!tala dużvin 
popytem. (U) 

Opie.załość, kłóramożp ~ię zernś~,i6 .• 
OSUZB$BRIE' P·OD ADRESE* PRZEDSItBIORSTWI FIRM, 

Za parę dni upływa ostateczny ter-
1lIdn,· rejestracji w wydZiale przemysłowym 
magistratu wszelkich przedsiębiorstw i 
'ftrm.Dotychczas zarejestrowało się blisko 
l5,000 firm. Z ogólnej liczby przeszło 30 tv
litą, • Hata'wld"OCmłe C&Gitłl na ostatnia 

chwilę. 

Poniewaz nIe wszyscy . zdążą w osta
tnich dniach zarejestrować się, opieszal' 
winni licryć się z tern, że nakładane będ\ 
kary po 1000 zł. na każdą .firmę, która ni., 
zostanie zarejestrowana. w tV&) terminie.. 



I 
ADRES PAMIĄTKO\VY "ODRODZE~ 
~UA" DO J. El\l. Ks. Kuur.PkYAIASA 

HLOND~,\. 

U~zestnicY Vlhgo Tygodnia Spolecz~ 
Bego w Lublinie podpisali adres palIliąrko::; 

'!Wy. do J. Em. Ks. Kardynała l!rynul~a litull;; 

Qa treści następującej; 
. ,,swemu dostojnemu Protektoro'wi Ks. 
Kardynałowi Augustowi Hlcndowi, Prj"maso~ 
wi Polski, dla za~naczenia swej ścisłej łącz; 

ROŚci z hierarchją Kościoła Katolickiego, a 
urazem wdzięczności za otoczenie ojcowską 
troskliwością młodych katolików, z wyrazalllł 
hołdu i synowskiej wierności ofiarl)\Vują u~ 

custnicy VII Tygodnia. Społecznego, Lu::-
. blin da 25 VIII 1928 r. ;~. 

POV WŁASNĄ ROL w AGĄ. 
Na szosiel\Rzgów-Tuszyn jechał rol~ 

.wagą 6S--1etniWojclech Bezszczak ~Rzgow~ 
&ka 62), woźnica. fabrYki smoły Kowalskie, 
go mieszczącej się przy ul. Rzgowskiej 62. 

· ,:w odległości 2~h kilm. od Tuszyna nadje: 
Qb.alo auto ciężarowe, które chcąc rolwagę 
'wyminąć, zawadziło o jej bok tak niefortun 
'nie, źe się przewróciła przygniatając Bez:: 
&zczaka. Na miejsce wypadku zawezwano 

. pogotowie Kasy Chorych, którego lekarz 
itwierdziwszy złamanie prawego uda i ko~ 
ści lewego biodra oraz pęknięcie czaszki za:: 
~dził przewiezienie Bezszczaka w 'stanie 
beznadziejnYm do szpitala Betleem' w Łodzi. 
~fer zbiegł w nieznanym kie~unku . .<p) 

'PRZED'··OTWARCIEl\i WYSTAWY 
OGRODNICZEJ, 

!SOl'\\'OJh Piątek dn. 14 wrZeSlll& l~Z~ r. -
UrnczJ lrści jubileuszu 8. 

Ł<)OZKIEGO KLUBU SPORTO\VEGO. 

(C-S) \Y nadchodz'lcq niedzielę odbę:; dz)" ŁKS. ' \Vartą. C godz. 7,30 w f)Qli Ra
dzie s.\ę zakcliczenie" uroczy",icści jublleuszo~dy [\E:-j~.klej odbędz:e Slę urocz~'st,l ak :\de. 
wych w Ł.K.S. O godz, J 2 rano odbędą sit; ~ja sportDwa z udz ah:m zaproszonych go, 
międzyklubowe za\vody lekkoatletyezne z ści r). d~legat6w klub,)w sportowych Z całej 
udziałem znanych lekku~ltle1óW z całej Pol~ 'Polski. Akudenlję zaszczyci swą obecnością 
ski. l\1iędzy innemi WeZTI1ą również udziałpulk. UirYcb - dyr. par1;;tw. ur~ędu~wy(!how, 
w zawodach lekkoatle; ycznYch kluby mle'J~ fizvcznego. \V godziI1~'H::h wieczofowyeb. od" 
scowe"prowit.;icjonalne. O ~odz. 4 odbędq ":bę4zie się bał w 'sali ~lanteufla. 
się zawody~jtibileuszowe \v piłkę nożną mię 
.mn" __ ~""~~Rd~~~'n-~,.~~~",,~,,·.rn .. _ .... ~rr~~ .. .a .... --~~R •• de=-.... 

todzi Zawodo 12- kurs, radiotEchnicznB 
OTWARTE ZOSTANĄ \V Z\VIĄZKU MŁODZIEŻY CHRZEśCIJ~~SIaEJ POL 

SKlEJ Y.M.C ... ~ 

Dowiadujemy się, że Polska Y.M.C.A. 
w Łodzi otwiera w roku bieżącym czteromie 
slęcznY . kurs radjotechniezny. Kurs ten jest 
pierwszym tego rodzaju kursem w Łodzi i, 
brak jego dawał się szczególnie odczuwać 

tym, którzy swą wiedzq radjotechniczną mu 
sieli zdobywać przy pomocy broszur i niefor 
tunnych eksperYment6w. 

. Zadaniem kursu jest gruntowne ksztal 
cenie zarówno pod wzgl~denl teorji jak ipra 
ktyki kandydatów na przyszłych radjotechn~ 
ków. Z tego 'w~ględu prócz wykładów teo$ 
retycznYch prOtwadzone są na kursie, zajęcia 
w pra.cowni. Ni zajęciach praktyez'nych słu~ 
chacze montują samodzielnie aparaty i prze 
prowadzają doświadczenia według wskazó~ 

boratorjum zaopątrzone we ~szystki~ . przy. 
rządy pom:arc\ve potr~ebIłe c;lo .Aau.tc1. l':wł~ 
sny spr2ęt sltl2ący do bQdQwy dośWlaąc2al~ 
nych radjoodbiorników i nadajników. Vfys 
kłady na kursie prowagzone są pr!Zez pler
\vs2orzędllyt:h spc<-jalistów poszcL.egółnycl;1 
działów radjotechn1cznYeh. N a żądanie bez~ 
płatna nauka alfabetu l\'lorse'tl. Rozpoczę,: 
eie wykładów 1 i ~go b. ID. Ze względu na ~ 

e • ,# .. • 

graniC'zoną ilość miejsc pbl~a SIę wczesrue]1 
szezgłaszanie się, opIaty' mfuimalne. Woj, 
skowi płacą połowę. Bliższych informacji u
dziela i zapisy przyjmuje Sekretarjat Pol, 
skiej Y.M.C. A, w Łodzi Piotrkowska 89 c~ 
dziennie od godz; 10 clo 10 wkcz.,w niedzie 
lę od '4 do 10 w1ecz. 

Biuro Wojewódzkiej \Vystawy Ogrod:; wek instruktora. Kursy pos;adają ,'\-1asne la:; 
Aiezej w Ł~i przeniesione zostało na te:;' lIIII""W _____ .... ��i��i���i����lIIIIiIIiIIIIlII1iIIIII ... __ .rel!llallllillil!lll~ ___ iIII!Ii&iIiliSllll ___ !l!!liiiiIllllilll_--___ Illllllllilli __ IIIIIIIII .. 

tell Wystawy i mieści się obecnie w gmachu 
kinematografu Oświato\vego przy Wodnym 
Rynku reI. 18-26. Dojazd tramwajami 16, 10 

. Prace prZY organizacji. Wystawy dobie 
gają już końca, . przyczem z godziny na go~ 
dżinę zwiększa się ilość \vystawców. 

Wśród nowozgłoszonych widnieją ~ 
kie poważne firmy jak CrUrich z Warszawy, 
'Hentsehel ; Torunia i t. p. 

POLSKIł CZ lU EJ 
CZY POLACY BOJKOTUJĄ żYDÓ\V -'- . CZY żYDZI POLAKÓW? 

\V szpitalu statezakonnych Poznań:; do~agala się NA TYCHlVlIASTO\VEGO 
skich·~ polecenia zarządu niektóre funkcje LTSUNIĘCIA ZAKONNIC, a inni nazwani 
pielęgniarskie podjęły . zakónniee. "zakonnicowcami" uważali że prestige władz 

ODCZYT CZERWONEGO KRZYŻA. 'szpitala :wYmaga, by nie poddawać sięgł()$ 
Zarządzenie to, jak również pojąwie:: , 

Staraniem Czerwonego Krzyża w nie~ . . '.' '1' som publiczności. 
. nie si~ \v szpitalu zakonnic wYwalało w pier \ ' Posiedzenie zostało zerw~ne, tt naśt.ęp~ dzielę, dn. 16 b. m. o godz. 12 min, 30 w· wszej chwili niezwykłe podniecerrle \vśród. . 

~\. 'aT C!.ali PolskI'e' YMCA P' t k sk nie odbyła się poufna narada' po. Za szpita.lem yva .. o" ,;j.. J . lor owa znajdujących się tadt~'~'tyd6w, -a następnie c, 

89, pan . dr. Tadeusz Mogi1nicki wygłosi od~ i ,powzięto uch\vałę, która na~e, ,trzymana 
~yt n. t. ,;Wpływ słońca na rozwój i zdro:;. wiadomość ta prze<hIr~~.( się'do miasta i w·' jest w tajemnicy, niemniej ,J~lak' ludność 
wie tbieeka". dzielnjcy żydowskief'ZawJzało. żydo~ska wysyła ci~gle 4epuracje i memor. 

"Wejście beźpła.me. Z powodu licZDSy::tnr p-rOteS1ÓW zwołano jaly, żądając natychmiąstoW~go : zastąpienia 

.łJIlA.~OB PODEJRZANEJ TRUCIZNY 

27-1etni Zygmunt KUbiak, zamieszka" 
11' przy ul. Łagiewnickiej 3,8, zbrzydziwszy 
sonie. życk· zapragnął coprędzej opuścić 
"tenpadoł łez, zażywając w tym celu nie-
ustalonej co ąo rodzaju i nazwy trucizny_ 
Mimo swego"u:acognita" trucizna okazała 
~ I 

Slę;wcale skutf)lCzną,gdyż mimó natych-
Irdastowej." pomocy lekarza pogotowia miej . 
skiego, chory pozostawiony został na miej 
Sf.;11 ~,sta1jie b.~dzo niebezpiecznym. (D) 

JlOWY WIZYTATOR W ŁODZI. 
P. Zygmunt Podgórski, dotychczaso 

wy wizytator ktlratorjum okręgu poleskie 
go" przeniesiony został na· to samo stanowi 
Kt d.0 kuratorium w Łodzi (U) 

nagle. pósiedzenie zarządu, lecz j. tu wyni~, .~zak1)n.nic,· innemi pjelęgn~~k~t: s,tanowczo 
kła a\yantura, gdyż część czlonków .. zarządu - -ŻYclQ\vskiemi. (bip) 

E csptod uj" C gośD.· 
WRZUCONy· PRZEZ ;OKNi() GRANAT ZDEMO'LO\VAt ~1R~ĄDZEN.IE· M,IESZ. 

' .. ,;~ ,. KANIA. " , 

Przed kilku dniami ok. godz. 11 wie, 

czór nieuJa:wnieni . dotą:d, .. ~ra\vcy rzucili 

przez okno do mieszkania WładYsława pi a:: , 

chty ręczny granat, który eksplodował, lec~ 

- mimo; że wsżyscy nietnal domo\vnicy 

znajdowali się w izbie, na co widocznie liczy 

li sprawcy zbrodniczego czynu, nikt z obec$ 

nYch raniony ani zabity nie zost~tł. Sila wy. 

buchu'żdeinolowała natomiast część sprz~ 
tów domowych, i z~~wała cZęść ściany weW. 

\Ynętrz~e j. , , 

Śledztwo: iązie po Hnji, że Vi danym wy 

pa~u c-hodzi o Zf!tnstę osobistą. Funk~jonar. 

jusze P. P. są jui na tropie sprawców. (ł') 



wYBORY' nO·KASY··· CHDBiC}L; .' 
~'ił 

. Akcj.~ pl'~ed wy bo.r;cza do .'1:6.8)',",' cuO~.' 
l)cb rOZWIJa SIę Coraz bardziej, szczegol .. 
IUe wśrod' organizacji . rQbotniczych~ 

Utworzono jużo.k;omitętow· wybQr
.)"eh ~ w przyszłym tygo<iuiurozpoczyna .. 
i, s1: \\:iece przedwybpTcze. 

\,\i CzOraj ~ ~ zifiicja~ywy sjorilsttcz4ej 
phrtji pracy "Hitąc'hud" pOW$iał kOInitet 

,~yb<U'Cil} do },{asy choryc1:l. ' 
C ~ ile można wnioskować z d()tYC;h

etasowychnas'tPQjów,tozłożonychzosta .. 
zde,Więęej niż ~ 10 Hstwyborczych, uwzglę
dl'iając już łHok'stronnictw socjaristicz
DYch, 

L\BYZA PBAC~ 
. iJocią,griięto do odpowied~ialności za 

p1 acę·W dzi~ńświ~teczny wpiekarniacll 
ł ~akładachfryzjer$kich, niżej wymienio-

. Il)'ch: Goldberga Majera (Nawrot 14); He .. 

.ni~mafia~ ~S~triula .. (Główna' 52); Rubifi~Felę' 
. l(ił6wutl 58}; Gryglewską Walentynę .{Na~ 
~ Wy ot 92) ;: BrzeżIńskiego Łajba (Narutowi-
chi 29){'F'irigerhuta Luzera (Cegielniana 

,54).; oraz' 9 osób"za pracę w zakładach. h'y-
sjf.l's}Qch .. , ,(p) 

,ZEBRANIE. 
, . 

. Zuz~dGimnazjU:ln ŻeńskL",o Heleny 
< .MiklasZ'ewski,elw. ŁodŻi, NJatutovJi~za ~ 59-

A. zapras~a b: Wychowanki' na' ,z~b'raniew . 
. lQbotę dhia 15 'Wriesnia 'b. r. o godz, 18,30 
.::W gmachu ~gimnazjum. . 

-

ąt pod~gnięci zo 
SHd5 dood.pow, '. ~~. ci: \Val'..:zak Jozai 
{Fluilji5Ua); B,ięQ.~ą,"·l\ntoni (ł-'u~ta 13); 0-

łaz ~ Bykowskj,\tV1a.{!Y~ław za!.nieszkały 
'H: wsi clir'usty·~t4r:ę gminy' ., Mikoła.jów 
powiat-u br~ezifis,~ ',".. (p) 

~,'" ~i 

SZTUKA. HISl"OR,YCZNA W 3 AKTACłI 

WE~U(i/.PÓ.WIEŚCl 
W.;GĄSIO~OWSKIEGO. 

Przeróbka poWlflśc1 na sztuki teu t.i I.~:: 
ne jest rzeczą wdzi<icz~ą - nieu.tniej trudną· 
Pr~edewsżystki€ro,~aga ona .sporo .zmY-; 
sIu syntetycznego u autDra, który zmuszony 

'jest akcję, toczącą się .dowoli szeroko ~ 
książce, ścisnąć wldamry kilku aktów scenI 
tznych. Treśćmusl 1-,~'~po(1d?na kcniecz::
nym skrótom. Autorzy radzą sobie tu w ten' 
5posób, że' \-vp:eo"r~dZ6ją· na scenę dialogi 
czy monologi, inform~jące widza ó przebie~ 

. gu .akcji .. 
My jednakowoż, przyzwyczajeni je,:; 

D'": Redakcji. Dzienilika .... ozw6J. 
'W miej .... 

W rwiązku z~, notatką, pt.;,NleuczeJ. 
',,,e manipulacje przedwyboI"łzeH, która .. u. 
kazała się w "RozwojUU z dnia. 12 , wrze
śUJa rb"~ Zarząd Kasy Chorych m.Łodlt 
sl.~:ierdza~ że wiadomość, o tt8ID, jakoby' 5Q 
t,lrCJC. ubezpieczonych nie byłłił wpisana. n~ 

. I~sty w:ybol'cze jest insynu~j~ riieopartq 
na żadnych podstawach. ' 

Zarzą.d Kasy Chorych nie zruni-erz~ 
~aję.ć się tą Spt a\vą, dopóki nie otrZYUlt\ 

.. Konkrentych dit.llYi.',h· o rzekomych'wypa.d· 
[<;f\ch nadużyć wyho,rczych. 

KASA CHORYCH M. LODZJ 
w -z Dyrektora (-) SzusteJ 

NIEUDANA MANIFESTACJA KOMUNI. 
STYCZNA. 

Onegdaj przed wieczorem, grupa lu ... 
dzj~ licząca nlOże około ,100 osób demon
eh owala przed więzieniem przy ul. Gdań
skiej. Komuniści nieśli transparent z na· 
pisem: "Precz z nową ustawą c' WiQziennl .. 
etwie" i w.znosili wrogie okrzyki przeciw
ko rządowi ... 

Przy!)yła policja w ciągu· kilku roi· 
nu~ tłum rozproszyła i aresztowalą 14 0-

sób-agitatorów, 'których odstawiono do a,. 

resztu, by mogli w praktyce. zap'óznllćsi( 
'7 ~łfltawą o więziennic'twie.. (bip) 

steśmy'do oglądania rozwijającej się na sce ROZRYWKI PRZY PRACY . 
nie fabułY .~ a nużymy· się, Jeśli o tern dowia W garażu nliejskinl doszlo ;,go zajścia, 
dujemys\~ . z ust trzecich. które wywołał robotnik sezonowY ZnojeVł 

, Piszell1Y' otem wszystkiem dlatego, . ski, który ze slowatniucz~ prawąa~~:,~nósis1 
~żl, zdajeua.m 'się, . że i przeróbka sceniczna na mnie rewolwer" rzucił się na kiei~C;wnik9 
hlstorycznejpowieści W. Gąsiąrowskiego garażu Olejniczaka i pobił go tępel)l narzę4 
nie'ustrzegła sięUcznychbłędów. ~ dziem. ' 

o'. o".!'~~~ .lI:IEJ$KI ,.Na ustcrki te &Pl1SZCzimy jednak . zas , W obronie napadniętego sta.nęli. szofe 
Dziś, piątek, ~ teatr nieczynnyzpÓwo lo' ..' 1 d . t de' ~. 

snę, poruewaz uwzg ę ~lamy . u prze ~riy', lecz. Znójewski._~hci1tł. jeszci.e,- tra .. fić VI lu próby g.e~r-alnej~· Jutro,. sobota, ptemj .. ę-io.. ' ~ ki J<~' ... t' .,{ 4' ~d~ ,~. pal k· go ~ ~~, 
~. ~" ,..~ .. ",--~. ~h'~' w:szyst ~~ e .. ms.t\IP.·ą.'. ID vn.c.J .. -ę. Y:r~. 1 ars te ~ ł···· OleJ"nl'nza'k'a res'orem, l'ecz .'uder·zy~·ł ,~w.·.drz. WL" 111 \vidowiŚ.,kasc:eniczp,ego.Vi 33 obraza.c.:· ~, ~ , , - .... 
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Opracowanie tekstu i inscenizacja L. nythc,. cal' doinaga 'się ~ dddiuiia ~prawy na' drogę 
8. Schillera;. Reżyserja.J .. Boneckięgo. Opra.·~ ;,Bem" ze względu na ; uroczystości sądową. (bip) 
bita de~ora~yjna li. Mackiewicza. . związane ze· sprowad:leniem zwłok bohatera 

'czrOku1830 i ,1848 jest szruką ~ wYsoce ak, 

Dziś,; pią.tek, inaugUracja" d~ugiej 
&Ceny mi~Jskiejw .gmachu Grand Hotelu. 

W inauguracyjnej'Pfemjerze świe ... 
, wej komedli,satyryczpejIerzego Szanialv

skiego "Papierowy Kochanek"za,preze:p.tu-
" j'J.się publiczności ~ łódzkiej . now~,siłyTe

&lfU: Miejskiego':, Edmund Wierciiiski, jako .;, 
reżY$er. widowiska .oraz artyści: Marja .'\Yier 

. c~ńska,Marjan Lenk, Jan Hajduga, Stefan 
" l\-Hchalak f J a·cekWoszcżerowicz. 

: Dekoracje wnętrza~ ~ Konstantego·· Mac 
l<t~wicza. Na przedstawieniu inauguracyj
nem będą obecni przedstawicielewlad:Z 
I-tlństwowyc.h oraz miejskich. 

począ.tek przeqstaW'ienia o ~odz. 9-ej. 
Jutro i ~Y niedżielę 'wieczorem powt,ó

l !lenie "Papierowego kochanka'" kt6ryw~ 
bet rozpoczynających się ~ w przys~lym ty .. 
gooniu występów St. J aracza będzIe grany 
tylko do wtorku \vieczorem włą.c~nle~ 

TEATR LIT. 

Jeszcze 'tYn~O d'\Na dIli .wielkA, poże~ 
P . .'~ G " gnfilna rcwji;l p, t. u o~eJnanH;! ~ ongu $ w 

J....'iór~j b'erze udział c&ły zespół. łest to W!ę", 
jedyna okazja zobac~enia miłych artyst~w r 
artystek. którzy tak więlę Giep1a i $erdec~~ 
n-ośd doznali od ł...od2ian. 

Dziś 2 przedstaw!enia, o gcdz. 7,45 i 

t_ ~ . j '?'~.WVf~t ... V-~ ., .. ~p. kj należy s~ęuzna,. 
nie dla DYrekcji ,~Popul~rnego". 

"Bem" jest niejako uscenizowaną kro~ 
nikąostatni.ch miesięcy powstania listopado;:: 
wego.Przedoczytna widza przewijają się ko 
rowody postaci historycznych, które wcza~ 
sie tym odegrały główną rolę jak Skrzynecki, . 
Prądzyński; Lelewel i Kr~kowiecki. Deter~· 
minacji, prywacie, . brakowi . wiary w ~powodze 
nie: powstania przeciws;tawił autor pat'rj~ 

tyzm, samozaparcie i męski entuzjazm ge, 
nerala Bema, który.nie w.jałowych sporach 
polityków kawiarnianych, nie wsporach sej 
mikowiczów('~IubistÓw, ale w czyn;e pol~ 
ski ego orężaj w gorącości serca widział ra~ 
tuItek dla krajtt.' ' 

Sztuka 'v:,ystawlona była z 'wielkim' na$ 
kładem pracy' j wysiłku tak ze strony reży~ 

, ~era, ja~ poszczególnych aktorów. ' 
I tak rola tytuto"r8 w interpretacji M. 

'Młec~yńsldego miałfl duto pf.awdy( siły! 
Szczerze iprzekonYwująco' C t1jgl swego OJ;{piOf 
mistrza Gą,wropadyr. J. pii4!pskt ~~ ',; ~ 

Z res~ty ob~ady wyr6tnićnde~1Puf. 
c.haltJkiego ".-,. Krukowieckiego, Bron6W1ktt '=" . 

Honoratkę i WOjciechowskiego ~ -.. dzie~ 
karz!l. 

PublicznoŚĆ ciepło przyjęła ~ztukę 
co nie':haj będzie dla "Teatru p(~nularnero'-
dMt~A nł'Af.Mn~R n·e nraVf;}!1(u~r. . 

K ino '~Dom Llldow)' 
PRZEJAZD Nr. 34 " '859 

DZiŚ 'Czlś 
Arcydz~elo filmowe . p.'t, 

L ···0 
wzruszający dramat życiowy' n.a: tle wal. 
ki nałogu z miłością do ukochallej kobiety 

W roli Ilówne.1· geajalna arty.tka 

NOrn13 flcilmaąge 

I 

Ceny UliEjSC:W dni powszednie na 'wszyatkiese
anse :zaś w' iloboh J nieddelę i świ~ta od g, l-~ pp 

• J mIejsce: 75 gr., 11 mił jsce 40 g:-. lllmie11ce30 g 

W sobotę, nleAsi~lę i h,ięta oel godż.1.30 "opeł, 
lmie1sc~ 9OiJl'.t lł mi4!i'3~e .PO·gr. lU mi~isc. 40 

, --



. 
6 

Kino O 
teatr .... ".' 

Dziś uroczyste otwarcia R6g Zawadzkiej I Zacbodft.leJ ziś uroczyste otwarcie 

I 
Dramat namiętrioścl Jud-zKrt;}} reżyserji J STEit~BER(JA 

\V rolach 
głównycb 

E el~na·8r 
łr ot 

. , Gerg. BrODk, 
Larry. eman Clve 

Wielk8 orkies symfoniczna z udz ' i-łenlorgflllów 
Pod batutą koncertmistrza ~j~ 8AJGEL~lANA. Początek 1 o ·godz. 8!;!':' . 

"". 
Baczność I I! 

1otro otwarcie 
Wojew6dzldeJ Wy_ław, OgrodnicKe} • ,"oda I 

..... ir6dnalka od 15-114 wrzeinia 1928 ł'. 
Dojazd tramwa~mi 10 i 16 

CAŁAlIDiioKOLICE nu . zwledzafą 
l- i na.ze.. butami słt: zachwyca}ą 

Swój.OI swego! Łófiź, taglewnłcka 23. 

Al Al Al M e B L E D,wa., 
. '. '. .•.. &6ł.a metalowe 

N'J~ttJaJcaJ l najlepiej kuplć mołaa 
;.Wl~::~omliJlow.klego Płotrko
•• j. •. f16 I pl~tro front tel. 91·61 

J5il-O 

'N'8.· •. J:Jł ..• t~! NajJllUJ:fII cenJ! i\ aj 
. . c;Wg,*:dnie1sze wlltlln,il . Dam-

Potl~ebnl1 at~ąca % .. łl'~" 
do dwoJga u6il Kmi. ił' DL. 

30 11 p •. od 9-3cleJ ." 
1116-1 

:.:.. ctnebna Jtl'.ao.a.C%ka 40 pra! .. 
ł ni Konataatfnowslra 75 

1tN-! 

~ otuebna podrę:ema do '. Skł .. d.u 
t W~dHn.. Zgłu2:ać.~ę fOił Kiw 
lińskie~o . i Nł ndowic.t.ał wejście 
s K1li~J:kievo L. ~JM~5zwon-
de skt. 7iC2-' 

t 

I'NSTnUM·ENTY·' 
MU~'CZN'E Mjt~., ..... 
je praco_nt .. i •• trvDU~ftt6.w ... 
.Y.De1CA l'~ELIKSA BONIE\f1.. 
CZA' Udł vI. Taraoh L. a.. 
dl. s5k61 .rus.ues!ciel1 l uCd 
sJ\t'lpahra. . 

Chcesz mieć bucik modnYf trwały, 
Zamszowy, czarny, żółty, biały 
Fokstrot" czy tez fason inny. 

lIIk~~~.ęa1tą, dJificlnaą no.cnl\ bie 
łi"~~c\\ołdfYJ To~~b.i, kęhwial 
klł;PQ;~.olkjJ Pońc~oohYł Skar 
petkk:;:;qń\lllt~ozkił Saaliki, Apau 

~ .ki Pol.'ea Leon Rubaszłin ul. Ki 

Oseba tnteUgentn.a z 'p&:łwlncjj 
'lat .tO .do.apo ursęcbUkłl 

puyłmla póllade w sa kresie f O
b6t kobiecych w .. olaych. uwl
hlth aajmuJe sił) .8Jyclem. 
l.as)ulwe 1E,loueftia. do admiru .. 
.traoli "ROlt.Oj,," pod ~estiw~ 'Sprzed m 

But z cholewą czy dziecinny, 
N~jw yborniejsze sandałki, 
Cud lakierki, bez przechwałki, 
Towar tani do wyboruj . 
Bez krzyku, blagi i sporu 
Kupisz w firmie swój. do swego 
U mistrża Gordoniego . .,' 

Dla pracow~ików państw., tramwa
jarzy i kolejarzy udogodnienie. 
Koszta tramwajowe zwracam" 
Dojazd tramwajami Nr. l, 2, 5, 6 
9, .10. 11, 12. . 

Proszę uprzejmie o zwrócenie uwagi na szyld: 

.. SWÓJ DO SWEGO 
Dl. I*a~ników panstwowych f kolejarzYł tra mwajarzy 

i policji NA RATY. 

_ .... ~'lrs.) AIWIIYCJA 

00 iOOl f' 
s. F I ;011 kOlska 50 

Uniklego '44 2389- O 
I 

praca" mł~ j 

Na.yplat~r NajnUaze .' ccayl 
.. Natdogodnielsse waruJłłri~(ł'O>-· --....... -------

iowe dams;ieZIm01i'e Qł"I!f~'C!a •••••••••••••••• 
na.tnewssyc;~ fason6w. C.ysti.~ I 
Id.n. sweattyJ h o.tJłinij~~\t: 
tro.c Damskie m~l. ie \l~OWAi-y Lokale I mieszkania. 
Berety łl'ancv:skie P.Ol.eea !--eo.Ju~ ;"~~:::::::===============~~ 
·Rubauilna. KUtA.fI.g'o," ' ... 

: • I. ".' r DUif pokó1 du Odstłlplenia ., 
~lAC do sp. ne,lan~~ '. W·iadoillość prost od gospodllla tut pru 
• Petel'abul'SKa I.; •. W: - Fl'ef. tramwaju uUft Nowa L. 9. ., 

. 11.!~-1 7177-1 

Plac p6ftol'ellf1orsi 'd!sputda .. 
nia przy 6a-..j a.tacl1 W Andne F okoju posslIku1_ dwie. pant. \( .. 

jowie. Pr~ej •• ćł 1,ł'11 ~,. front mehlowanego lub beJ:' m~bli 
-Kolubińskł. ._ ,1; . 7197-1 ale hępujątlllo . Oferty pod 00 

't lit mhulięcllłie do .Ro.woju" 

Na Chojnach w.Wylockieao 11DI-f 

aaraz 
ma.z.ynę pończOS:pliez, ~ 
xa 300 2:1. oraz. szatę. ń:sda 
jącll się "do sklepuapoiyw 
czego o 15 s%1iln.Bach %8 

65 zł. obejrzeć moina 'sklep 
pończoch Aleja KokiueW· 
37 Zielonko 

. jest pl.G~' spr:ndania .JtGda- . rzyjmę pa'Ałl lub plinów na młe 
J~cy alę do kft·tłeJ 'lJu~owh na~! t nkaniepokó) IłIDeblow8Jly 
U6rem jest ju.f cegła.l}a dom lł Andneja 60 lU. 921104-1 . .. 
nie l:t6:re due).!.;o $l}.OWOdL. wyjas-l .... . _._ e'Ą~' 'Oc .. 

du śpue dam t-nio 111. Zarom- ł \ 
sI! !6~ o L. 34'& ... je: ....... I .... ł ... ll .... ~. '. 'B.. '.C. iA. '. ' ł..i a.unyc:elk~ fr6.e~ski.go pu!1 \ wyrobu labera. torj.um. .Ptty ....... . 

. • , .~ $ '" ; c • . ~!k~le 1l6~~~aJ .pahulĄlt~ na. mle a tece S" HAMBURGA i 
Il;astyaę. do, m6rdkq~anla Sin nie. Kdmskutgo 83-2 lk ŁGd . Gl' Sb' 
mgarutanlo a.ospu.cdaimt Z:.men . 1188-1 a w u. own ... ~ 
thofa1 m. 4 ·OU. 1~ 0.0 2 l od li . .. ~. 
do 8 do o~h.,daru.. f ----------------_____ IIIIIiIiIIIII __ 

· .. 7156-4 I 




