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WYDANIE PORANNE.

Prezydent Rzplitej na Pomorzu.
Uroczyste odsłonięcie pomnika Henryka Sienkiewicza w Bydgoszczy.
Wielka manifestacja patriotyczna ludności pomorskiej.
Bydgoszcz, 31 Upca
W dniu dzisiejszym Bydgoszcz przy
brała wygląd odświętny z okazji przy
jazdu p. prezydenta Rzplitej, który przy
był w celu wzięcia udziału w odsłonięciu
pomnika Henryka Sienkiewicza. Wśród
ludności zapanował nastrój niezwykle
podniosły. Gmachy rządowe udekoro
wano flagami o barwach narodowych i
państwowych.

nlcznych okrzyków ludności udał się p.
Prezydent do muzeum miejskiego, skąd
eskortowany przez szwadron pułku ufa
nów udał się na pac Kochanowskiego
celem odsłonięcia pomnika Henryka Sień
kiewieza.
Olbrzymi plac zalegały tłumy publicz
r.ości i delegacji ze sztandarami

Entuzjastyczne przyjęcie
w Bydgoszczy.

Prezydent zajął następnie miejsce na
fotelu przed pomuMem. W tej chwili chó
ry odśpiewały Gaudę Matcr Polonia.
Prezes komitetu budowy pomnika dr.
Bełza, w dłuższem przemówieniu skre
ślił znaczenie twórczości Stankiewicza
dla odrodzenia narodowego, poczem pro
sił p. prezydenta Rzplitej o dokonanie
odsłonięcia.
Wśród

O godz. 10 przed południem 21 wy
strzałów armatnich zwiastowało przy
bycie prezydenta Rzplitej. Dostojny gość
z małżonką przybył szosą Szubińską. U
rogąrtiek miejskich '
1

przed piękną bramą tryumfalną

Odsłonięcie pomnika.

Chóry odśpiewały Bogarodzicę, po adi es hołdowniczy mieszkańców Torunia
czem Prezydent.
P. Prezydent winszował sukcesu mło
nimfy
złożył u stóp pomnika wieniec laurowy. dym pływakom. Po wreyzenhi
wędrownej prezydenta Rzplitej, Prezy<
Przemówienia wygłosili następnie
dcm odjechał samochodem do Torunia, j
prezydent miasta Śliwiński i w imieniu
!
literatury Józef Wejssenhof.
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Prezydent na regatach.

Toruń, 3! V<oca }
t

O godz. 16-ej udał się p. Prezydent z
małżonką i śwttą statkiem do Brdyujścia
na miejsce regat międzynarodowych. W
chwili przybycia Prezydenta, orkiestry
odegrały hymn narodowy, a publiczność*,
zebrana na trybunach

!

Przedewszystkiem dbać będzie o potęgę
Rumunji i interesy swego syna.

wrr

ł mu na srebrne] tacy chleb i sól.
'ród entuzjastycznych okrzyków
ch na ulicach tłumów udał sie
;mt Rzplitej do Fary wraz ze
(trezeniem, wśród którego znajdo
, ; przybyli specjalnie z Warszawy
ją *j)wie: Niezabytowski i Dobrucki,
rożni f depart. kultury I sztiukl dr. Skot
Cha -^'leralizacja,
j miejska, magi•zedstawiciele władz i t. p.
trze^'~" bożeńst\vie przy dźwiękach
l^ncihymnu narodowego ora* spouta
r
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zrezygnował z praw do tronu, to był do lenników ks. Karola.
tego zmuszony trudnemu okolicznościa
mi, przy pomocy pewnych osób i środ
ków, o których nie chce wypowiadać są
du.
Książe ubolewa nad konsekwencja
mi, jakie może za sobą pociągnąć zrze
Paryż, 31 lipca.
czenie się precz niego tronu. Dziś, kiedy
szereg dzienników omawia w dniu
sytuacja Rumunji uległa zmianie, uwa
ża on że jako rumun i jako ojciec musi dzisiejszym działalność księcia Karola
osobiście czuwać nad zapewnieniem po rumuńskiego.
tęgi Rumunji i nad interesami swojego
„Echo de Paris" stwierdza,, że nłetyl
syna. Pragnie on gorąco być pożytecz ko zwykłe grzechy młodości ciężą na
nym swemu krajowi,
zarazem jednak księciu. Okazał on bowiem nłejednokrot
nie chce wywoływać zamętu i niepoko nie brak
właściwego sądu o rzeczy,
ju.
zdolności podporządkowywania swych
Oświadczenie twe zakończy! książę zachcianek i pragnień wyższym celom.
stwierdzeniem, iż gotów jest oi Ie naród Intrygi jego nie miałyby większego zna
rumuński zwróci się do niego, odpowie czenia, gdyby nie to, t że Rumunja prze
żywa obecnie trudną dla siebie chwilę.
dzieć na jego wezwanie.

w ^anku Oospodarstwa
«*•, Krajowego.
•^.".'ł^szawy donoszą:
W'związku z objęciem prezydjum
E ianku Gó^odattttwa Krajowego pfzez
cent.'' 'a dra Góreckiego, mówi się w
sferaći ^'nieoficjalnych,
i e gen. Górecki
zanferz, wysunąć jako zasadę przy sta
raniu s.'ęf» kredyty osób prywatnych tej
i-MytucjP}' przedkładanie dowodów, że Inci -egulują w właściwych termirec: , aty skarbowa 1 to przez dłuższy
olres cz d »
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oddala 21 wystrzałów armatnich.
Po odebraniu raportu od dowódcy
kompanji honorowej i przejśchi przed Jel
frontem w towarzystwie wojewody f>r>
morskiego, Młodzianowskiego, wicewo
jewody Seydlitza i prezydenta miast*
flolta.
Po przemówieniu prezydent Bolt wre
czył p. prezydentowi RzpHtej

Prasa francuska o obecne]
chleb I sól.
sytuacji w Rumunji. Tymczasem.grono pań z p. wojewodziną

#

Zamach na Bratianu?
Nowe ograniczenia
kredytowe

i

1

Ks. Karol nie chce wojny domowej.

* J $ "ydent miasta dr. Śliwiński powj.
Prezydenta dluższem przemówie
niem, poczem

(Polska Agencja Tclozrałlczna)

Już od godziny 7 w tez. na placu
prred dworcem przy bramie tryumfalnej
zbudowanej na cześć prezydenta Rzplitej
poczęli Się gromadzić przedstawicie du
chowieństwa, magistratu, rady miejskie],
Korpusu oficerskiego, orgaotaazH spo<
zgotowała mu entuzjastyczną owację.
łeczr.ych I t d. Wzdłuż u i ^ T i f t ś t o u e j
Podczas zawodów przypłynęła W - ustawione zostały szpalery m«ryf)arkv,
5ł;t z Torunia szIMfdte pływacka w oso wo:.'ka orał oddziałów przysposobienia
bach Kazimiery Lcs'i)sk ej, Gertrudy wojskowego,
Ą
skupieniu 1 ciszy zbliżył się p. Prezydent •v< \vrońskicj i ló-ic.^a Henryka Bur,
O godz. 8 min. 30 nadjechały samo
do pomnika z którego zdjęto zasłonę. ' kióra wręczyła Pr2zy.1er.fowi
chody, wioząca dostojnych gości. Oddzisj
łv Wojskowe sprezentowały broń. orkie
stry odegrały hymn narodowy, a baierja

zebrali sie przedstawiciele władz oraz
szereg przedstawicieli organizacji spo
łecznych.
Na krótko przed przyjazdem dostojn t g o gościa, przybył do bramy tryumfal
nej wojewodą poznański p. BniiJski wraz
z"Włzonką. Po chwili na szosie ukazały
się auta prezydenta. Kompanja honorowa
63 pułku piechoty sprezentowała broń,
a orkiestra odegrała hymn narodowy.
Prezydent Rzplitej wysiadł z samochodu
i przeszedł przed frontem kompanii ho
Paryż, 31 lipca.
O ile jednak okaże się prawdziwa,
norowej, poczem wojewoda Bniński
Książe Karol rumuński oświadczy! najprawdopodobniej pozostanie w zwią
przedstawił prezydentowi towarzyszące przedstawicielowi „Le Matin", że jeśli zku z działalnością opozycyjnych zwo
k

Uroczystości w Toruniu.

Maszyna piekielna w gabi
necie premjera.

Młodzianowską na czele powitało p.THWzydentową Mościcką.
* <>
Po powitaniach tych Prezydent
v> siadł do powozu i wśród niemilkną
cych okrzyków odjechał do mieszkania
prywatnego wojewody Młodzianowskie
go, gdzie zamieszkał.

Zgon Roberta de Flersa
Wittel, 30 lipca.

W dalszym ciągu „Echo de Paris"
Zmarł tu dziś Robert de FUts, Wy
życzy premjerowi
Bratianu, aby przy
równoczesnem złagodzeniu metod poste bitny autor dramatyczny, członek Aka
powania udało mu się utrzymać w pań demii od r, 1920. 2ył lat 55.
stwie ład i porządek, aż do chwili osią
(Robert d« Flcrs
był niewątpliwie

gnięcia pełnoletności przez młodociane najznakomitszym komediopisarzem Iran
go króla Michała.
euftkim po okresie, w jakim słali
na
Paryż, 31 Upca.
„Echo de Paris" donosi
Bukaress„Le Journal"
sądzi, że znaczenie szczycie teatru Emil Augitr, Alektand«r Dumas (syn),
Wiktorj* Sardou 1
oświadczenia ks. Karola
jest tembartu o
PaiMeron. W dramacie poetyckim pier
dzlej poważne, że partja premjera Bra
nieudanym zamachu na rumuńskiego
wsze miejsce zajął E. Rostand, W ko
tianu liczy wielu przeciwników. Dzien
prezydenta ministrów Bratianu,
nik dodaje, że rumuni powinni
zrozu medii Robert de Flers i jego stały spólw którego gabinecie urzędowym
mieć, iz chwila obecna nie jest odpowie pracownik, poległy na wojnie, Caillavet.
Dowcip, dystynkcja, doskonała zna
znaleziono maszyui piekielną.
dnia po temu, aby naruszyć
ustalony
jomoić świata, ludzi i rzeczy 1 ten nies
Przed niedawnym czasem w mieszkaniu spokój i porządek.
pożyty, jedyny esprit francaie, cechowa,
Bratianu
„L'Oeuvre" wyraża się krytycznie o y ich obydwu i wyróżniały zaszczytne
dokonwio tajemniczej kradzieży.
Zamek, w którym Bratianu mieszkał zo* warunkach, w jakich ks. Karol zmuszo z pomiędzy całej gromady tylko zręcz
ny został zrezygnowania z praw do tro nych przeważnie a rutynowanych do
stał
nu. Dziennik
zwraca się do księcia z stawców bieżącego towaru teatralnego.
gruntownie splądrowany.
wezwaniem, aby o ile przywrócone mu
Polska, zna dobrze dużą część znako*
Sprawcy szukali dokumentów,
będą te prawa, stosował w praktyce, mitych komedji
Flers'a i Cai!lavet'a,
Wiadomość o zamachu na tycie Bra jako król, zasady doktryny liberalnej, ze jak: Król, Zielony Frak, Osiołek, Pow
tianu nie zottału dnfn/ł urzędowo pot którymi wypowiedział się jako petenrót, niedawno w Tetatrze Polskim grana
wierdzona.
dent
Michasia i Jej Matka i wiele innych).
x

Str. 2

GMnl fam wyścigów
konnych

Święto narodów w Gdańsku.

Otwarcie w s z e c h ś w i a t o w e g o kon
g r e s u e s p e r a n t y s t ó w o d b y ł o si
Sezon wyścigów konnych w Rudzie
Pabianickiej skończony.
niezwykle uroczyście.
Łodzianie odetchnęli, albowiem lżej
zaszczycił swą obecnością
p. wicemin. Jurjewicz.

w<łbiło izn się... w kieszeniach. W roku
bieżącym zachęceni, wysokiemi wypła
tami w pierwszych dwóch dniach go
nitw, łodzianie hazardowali się, w rezul
tacie, żegnali' wczoraj lor wyścigowy
zh" i spłukani do nitki.
Skwarna niedziela lipcowa, zwabi
ła na zamknięcie sezonu wyścigowego,
wielotysięczne rzesze widzów. Przewa
żali ci, którzy chcieli się odegrać. Ale
„nic za to ojciec syna bił, że grał, ale
ie się odegrać chciał"... mówi stare przy
iłowie. Szanse „odegrania
się" były
wczoraj małe.
.Iccłno można stwierdzić. Na łódzkieb wyścigach wygrali jedynie warsza
wiacy którzy po to specjalnie
do nas
pnryjechali.
Wczorajsze gonitwy miały przebieg
Wrdzo interesujący. Tor lekki, pogoda
dopisała, Obroty w totalizatora —znacaue.
Przebieg wyścigów był następujący:
GONITWA PIERWSZA,
Bieg płaski na dystansie około 1600
mtr. o nagrodę 900 zł.
Na starcie 4 konie. Gonitwę wygry
wa faworyt Ententa (Kiery Szepietów)
w walce z Lady Szereną (Dydyńskiego)
w czasie 1.44 sek. Trzeci — Hajdamak
(9 płk. strzelców konnych), 4) Arystok
ratka (Michała Roga). Tot. wypłacał:
1 4 , U i 12 zł.

(Korespondencja

własna „Ilustr. Republiki".).

senat gdański z okazji kongresu wydał
serie znaczków pocztowych z nadrUKiem w jęz. esperaneklm; urządził spe
cjalny kurs jęz. esperamcjkuego dla poli
cjantów celem udogodnienia uczestnikom
kongresu pobytu w Gdańsku i oddał do
dyspozycji kongresu gmachy senatu i po
litechniki.
Magistra* m. Gdańska między innemi
ulgami dla kongresowiczów zarządził
również bezpłatny przejazd tramwajowy
dia uczestników kongresń przez cały
czas trwania kongresu, zaś najpoczytniej
szę pismo gdańskie „Danziger Neueste
Nachrichton" dwa razy dziennie wydaje
dodatki
w języku esperanckiim.
Dotkliwa porażka mistrza Łodzi w stolicy.
Nastrój w mieście świąteczny. Go
Wczorajsze spotkanie o mistrzostwo cem pierwszej połowy zdobywa piękną ścinni mieszkańcy Gdańska uczynili
Polski między Turystami a Legją, zakon bramkę Łańko z odległości 25 kroków. wszystko dla zaimponowania kongreso
czyło się zasłużonem zwycięstwem woj
Po zmianie stron Legja już w 3 minu wi. Na wielu domach powipwa flaga espe
rancka. W restauracjach i cukierniach po
skowych w stosunku 5:2 (2:2).
cie zyskuje zwycięski punkt ze strzału esperameku mówiący kelnerzy podają
Łodzianie natrafili znów na świetny Łańki.
stołowe karty w jęz. esperamekhn. W
dzień Legji, której środkowa trójka na
Odtąd
rozpoczyna się chaotyczna sklepach sprzedawcy po esperancku wy
chwałają swe towary, słowem — wszę
padu zademonstrowała
piękną
grę, gra ze strony Turystów.
dzie, po cem mieście rozbrzmiewają pięk
stojącą na wysokim poziomie technicz
W 30 m. obrońcy fioletowych miast ne dźwięki języka naszego wielkiego ro
nym.
bronić,
domagają się od sędziego od- daka.
Turyści grali bez zarzutu do pauzy, gwizdania spalonego. Powstajje mentlik
W patek 29 lipca o godz. 8 wiecz.
natomiast po zmianie stron, gdy Legja podbramkowy podczas którego Kuła w przepięknej
sali „Schutzenhausu" przy
zdobyła zwycięzką bramkę potracili su wiak pakuje piłkę do własnej siatki.
dźwiękach fanfary nastąpiło uroczyste
GONITWA DRUGA.
pełnie głowy.
otwarcie kongresu pod protektoratem
Turyści zupełnie upadają na duchu prezydenta Gdańska d-ra Sahma i przeSłeeple chase na dystansie
około
•Pierwszą bramkę zdobywa w 5 m.
2400 mtr. o nagrodę 700 zł.
i w 39 minucie Ciszewski zyskuje piątą wodnicitiwem d-ra E. Privała, prezesa
Na starcie 7 koni. Zażarta walka o Walter z ładnego przeboju. Legja re* bramkę cfla Legji.
centrali esperanckiej i sekretarza Ligi
przez
pierwsze mieijsce. Ginitwę wygrywa o je wanżuje się po pięciu minutach
Narodów. Honorowym prezesem kongre
Najlepsi na boisku Ciszewski, Łańko su jest p. Anna Tuschińska, 90-letnia en
<Joą długość w czasie 2,59 sek. Widzo- Nawrota.
.•rłanka (Zakrzewskiego) przed Reą (Wa
tuzjastka esperanta.
W dalszym ciągu nieznaczna prze* i WypŁjewski.
todskich) 3) Troją (uł. Krechowieckich) waga Turystów,
Sędziował
b.
słabo
p.
Korngold.
którzy w 21 minucie
Po zagajeniu kongresu przez dr. Ael9 Moją Miłą (Tuńsldego) 5) Aida (An
zyskują
drugą
i
ostatnią
bramkę
przez
termanna,
przewodniczącego komitetu
Szczegółowe
sprawozdanie
przynie
t e n a ) 6) Witeż (3 płk. Szwoleżerów),
organizacyjnego, wśród burzy oklasków
Błaszczyńiskiego. Na 6 minut przed koń sie dzisiejszy „Express".
łb*. płacił: 66,18 i 20 zł.
zabiera glos E. Prlvat i w przepięknej
GC^TTWA TRZECIA.
•mowie zwraca się do przedstawicieli
Bieg płaski, na dystansie około 400
rządów z prośbą o poparcie dla ruchu
dir. o nagrodę 800 zł.
esperanckiego,
wyrażając iprzekonanie.
Na starcie 6 koni. Na metę pierwszy
ŁKS. III - GMS. II — 8:2 5:1. Bram że tylko język csperanto
(W, Łodzi specjalnie interesującego
może zbliżyć
psryibywa po walce Fordham (hr. Mor- meczu nie było. Grano ra wszystkich ki zdobyli:
Tworos 5, Kozanecki 2 wszystkie narody.
«
0tśfaa)
przed Dunajcem (Lubomirskie- boiskach przed i po południu o rmstrzo Szałapski. Na boisku przy Wodnej oor* t Radwana) 3) Taurna (Wojtowicza), stwo Ligi I-ej i II-ej. Wyniki poszcze kół (Zgierz) — Turyści II. Mistrzostwo
Z kolei pozdrawiają kongres przed
j Bstołcada (Ktery Szepietów), 5) Baje- gólnych zawodów przedstawiają się na Ligi I-erj 5:1 (0:0). Sokół grał nadzwyczaj stawiciele rządów: Gdańsika (senator dr.
ąjpo.^PCozierowskiego). Tot. płacił 38.13 stępująco:
Strunck), Austrji (gen. konsul Gelhorn),
ambitnie.
ligi
narodów (hr. Randwjik), Niemiec
Na boisku ŁKS. spotkał się ŁKS. Ił
S S K I M . — Samson 2:1 (1:0).
GONITWA CZWARTA.
(prof. dr. Dletterle), Hiszpanii (gen. Mariz GMS. I. Zwycięstwo odniosła drużyna
Burza — Hasmonea 5.4 (4:3).
Horirfie-rece
na
dystansie około ŁKS. II w stosunku 5:1 (3:0). Gra z wy
gada-Roseuóm), Holandji Imin. SunsbruPolicyjny KS. — Makkabi 5:1 (2:1). cker), Norwegii (dr. Schjerwe), międzyn.
3200 mtr. o nagrodę 2500 zł.
bitną przewagą ŁKS. Bramki zdobyli:
Rudzkie — Odrodzenie 3:1 (2:0).
Na starcie 6 koni. Gonitwę wygrywa Stollenwerk 2, Brzeski 1, Śledź i Miko
Biura Pracy (dr. Tarelli), Szwecłi (bur
wmełnie pewnie Kirkes (uł. Jazłowiec- łajczyk. iDla GMS. Bartosz z karnego.
ŁTSG. — Siła 5:1 (2:1). Zawody nie mistrz Sztokholmu Ltndhagen). SpecjalkScŁ) o 8 długości przed Terefere ( S T A * Sędziował członek
zarząd i GMS. p. dokończone z powodu zatargu z ŁTSG. nem powodzenie cieszyło się przemówie
leowskiego), 3) Bagnet (uł. Krechowiec- Fogel.
nie dr. Leona Zamenhofa, brata twórcy
kłchL
4) Gwałt (Lewandowskiego, 5)
esperanta, o idealizmie w ruchu esperan
Czcozugą (S. Rago) Iwo (Cierpickiego)
ckkm.
T«oL płacił: 26,17 i 31 zł.
W imieniu rządu Polskiego przywitał
GONITWA PIĄTA.
kongres radca konsularny dr. St. Zalew
Bieg pładd na dystansie około 1300
ski, który w serdecznych słowach życzy
mtr., onagrodę 600 zł.
na zawodach lekkoatletycznych z Jugosławią.
kongresowi owocnej pracy, wyrażając
Na starcie 6 koni, Gonitwa ta śledzo
W Zagrzebiu odbywają się zawody
Skok w wyż: 1). Jakubiec (Jugo również sympatię rządu, polskiego dla
na z wielkim zainteresowaniem skoń lekko-atletyczne między reprezentacja sławia) 1.75 mtr., 2) Fryszczyn (Polska) ruchu esperanckiego. W kor'cu zapewnia
czyła się wspaaiałem
zwycięstwem mi Polski i Jugosławjj.
170 mtr.
że rząd polski poczy: M wszelkie ułatwię
Głorioli (Ktery Szepietów) o 5 długości,
Pierwszy dzień zawodów przedsta
Rzut oszczepem: 1) Lesler (Jugo n a dla dokoi?r»nia prac kongresowych
przed Biną (M.
Roga) 3) Depeszą (S. wia się następująco:
sławia) 53.69 mtr., 2) Smakułski (Polska) w Warszawie
Ostoi
Ostaszewskiego), 4) Czarowną
Bieg 100 mrr. wygrał Szenajch (Pol 5i?.09V przetrówienia 'nnych Jesz
(Marnego), 5) Liberti (Grzybowskiego!, ska) w czasie 11,1 sek., drugi DobrowolRzut kulą: 1) Ambrozi (Jugosławia) cze Następują,
delegatów,
z których na specjalną u6) Lalą (Gzowskiego).
Tot. wypłacał: s k i (Polskifl.)
13.06, 2) Górski (Polska) 12.99, sztafeta
wage
z
a
r
ł
i
u
i
w
P . Dresen (8 S. S. R.),
28,14 i 15 zł.
Bieg 400 mtr. wygrał Wajs (polska) 4 razy 100 mtr. wygrała Polska w cza
miss Root, P - Hasegana (Japonja), Kenn
GONITWA SZÓSTA,
w czasie 52.2, drugi Roset.
sie 44 sek.
Bieg płaski na dystansie około 2.400
Bieg 1500 mtr. 1) Foryś (Polska) w
W pukJtiacjl ogólnej prowadzi Polska (Chimy).
mtr. o drugą największą
nagrodę dnia czasie 4:14,2, 2) Janowski
„Pieśnią Ligi" Mozarta zamknięto to
42:28.
zł. 2500.
imponujące zebranie inauguracyjne.
Na starcie 10 koni. Pierwszy
mija
W "?4 urozmaiconym programie
metę Czekan (Stokowskiego) przed Ro
dnia dzisiejszego m. in. na specjalną usenifełtem ((Fallwiac) 3) Dumnym (S. 0 wagę zasługuje oficjalne przyjęcie dele
stoi Ostaszewskiego), 4) P D K S C H
Cob
gacji u V- prezydenta Sahma w senacie,
(Dydyńskiego), 5) Benjamin (bar. Malto
mistrzostwo
Łodzi
wygrał
Starosta
(Ł.
K.
S.)
jak również radiowe transmrsie w ję*.
zana), 6) Eleonora (S. Endera) 7) Urodna
Wczoraj odbyły się na boisku WKS. gic miejsce zajął Hajek (ŁKS). 2.365.40 esperanckitn i wszystkich językach na
(Juścińskicgo), 8) Bandurka (Juścińskiego) 9) Dagobert (S. Rago), 19) Frascjuita zawody o mistrzostwo Łodzi w iMęciobo punktów, trzecie miejsce uzyskał Wel rodowych, na kongresie reprezentowa
nych
J. L.
fM. Raga). Tot. płacił: 129 (i), 24,14 i ju. Mistrzem pięcioboju został Starosta inie (ŁKS.) 2.230.305 punktów.
(ŁKS,) uzyskując 2.368.56 punktów, dru
17 złotych. .
Wyniki techniczne pięcioboju przed
GONITWA SIÓDMA.
stawiają się następująco:
Hurdle-race .na dystansie około 2400
mtr. o nagrodę 800 zł.
Skok w dal: 1) Hrynkiewicz (HKS.)
Na starcie 3 konie.
Bieg wygrywa cie Essauł I (H. ks, Lubomirskiego i M. 6.11 mir. 2) Wełnie (ŁKS.) — 5,88.5 3)
Jack (Dydyńskiego) przed
Azamatem Radwana) przed Alfą III Pydyńskiego), Bobiński (ŁKS.) 5.50 mtr.; rzut oszcze
wieckich).
3)'Kale (Grzybowskiego) 4) Fez (st. Lu pem: 1) Hajek 39.06 mtr. ?) Wełnie 34.17
(Szaszkiewicza) i Jemiołą II -(uł. Krecho bicz). Tot. płacił: 20,12 i 17 zł.
3) Bobiński 33.93; rzu. dyskiem: 1) Sta
Polonja — Jutrzenka 3:2.
Jack prowadzi od mety i wygrywa
26.87, 2) Krysiński
(niesiow.)
Wyścigi zaszczycił swą obecnością rosta
Warta — ŁKS. 5:2.
bie«
wiceminister rolnictwa i dóbr państwo 25.87,5 i 3) Hajek (ŁKS.) 25.86,
pewnie. Tot. wypłacał: 18 zł.
wych p. Fryderyk Jurjewicz prezes War 1500 mtr. 1) Starosta 4.29.8, 2) Hajek
GONITWA ÓSMA.
Pogoń — TKS. 8:1.
200
konnych 4.39 i 3) Wełnie 4-57 mtr. — bieg
Bieg płaski na dystansie około 2100 szewskiego Tow.' wyścigów
IFC. — Gzami 2:0.
Albert hr. Wielopolski oraz właścicie mtr, 1) Hrynkiewicz 23.8 (rekord ckręgo
mtr. o nagrodę 700 zł.
Wisła — Warszawianka 8:2wy) 2) Wełnie 25. sek. 3) Hajek 25.4 sek.
Na starcie 4 konie. Pierwszy na me- le wszystkich niemal stajni polskich.
Ruch — Hasmonea 2:2.
Gdańsk. 30 lipca.
Długo oczekiwany wszechświatowy,
kongres esperantystów w Gdańsku już
od wielu miesięcy budził zainteresowa
nie starego miasta Gdańska. Oryginal
ność kongresu, na który zjechali się espe
ramyści z całego świata, ze wszystkich
niemaL krajów, spowodowała niebywalj'
entuzjazm, to też nic dziwnego, że wolne
miasto Gdańsk przygotowało owacyjne

i więcej niż gościnne przyjęcie dla ucze
stników kongresu. Rządy Polski i Gdań
ska, świadome kulturalnej wartości espe
ranta, dały kongresowi poparcie moralne
i materialne, dzięki czemu obecny XDC,
kongres esperantystów słusznie uważa
ny jest, jako\jeden z największych i naj
bardziej imponujących zjazdów, kiedy
kolwiek widzianych,
.i Godnym podkreślenia jest fakt, że

Tury ści—Legja 2:5 (2:2).

Zawody o mistrzostwo ligi okręgowej.

S

Piękne zwycięstwo

Pięciobój

Polski

lekkoatletyczny

er

Wyniki zawodów
mistrzostwo Polski.
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Mwmm sanatorium Kasy Chorych wTuszynhu
Płotra Ap.
Jutro: N.M.P. Anlelaklej
Wschód słońca 337
Zachód o g. 19,29
Wschód ks, g. 6,53
Zachód o J. 21.17
Długość dnia: 15,44
Uhyło dniai 1.11

Jest to monumentalny gmach, urządzony we
dług najnowszych wymagań techniki.
„Pałac zdrowia" przynosi chlubę łódzkiej Kasie Chorych.

niejszego wroga proletariatu - gruźlicy.
Przewodniczący zarządu kasy p. Każ.
inderczak witał gości imieniem zarządu,
zaś dyrelkltior kasy dr. Samborski skreśl l
plany kasy chorych i przyczyny, jakie
ją skłoniły do podjęcia tak gigantycznego
planu, jakim jest kompleks sanatorjum w
Tuszynku.
Robotnicy dziś przystępu
Następnie goście, oprowadzani przez
członków
zarządu Ikasy zwiedzili pawi
ją do pracy.
lon pierwszy, w którym przebywa obec
Wczoraj rano w kinie Impenjal, odnie 120 dzieci.
Vył się wiec robotników budowlanych.
Po przemówieniach przedstawicieli
Pawilon ten sprawia imponujące Wfa
związku
rob. bud. i zaznajomieniu ożenię, zarówno z punktu widzenia archi
becmych o wynikach konferencji, która
tektonicznego, jak i najnowszych wyma
dała w rezultacie 12 proc.
podwyżki
gań techniki, zastosowanej przy budowie
robotnicy postanowili strejk zftikwido
jego.
wać i w dniu dzisiejszym przystąpić do
pracy,
Budynek pięknie wykończony, z obu
W czasie glosowania za rezolucją o
srtron posiada wielkie werandy, podcz.is
przystąpieniu do pracy, komuniści usi
gdy
środek zajmują przegrodzone salą
towali sprowokować robotników, by do
jadalną
— sale sypialne w ilości sześciu,
pracy nie przystąpili. Manewr ten jed
w
której
przez
rok
ukrywał
się
przed
żandarmerją.
z jednej na 60 łóżek dla chłopców, z dru
nak nie udał się.
Po dłuższej dyskusji zgromadzeni rŚ>
giej dla tyluż dziewcząt.
Józef Wawrzyniak, urodzony w ro obserwowali co się w jej wnętrzu dzieje
Lotnicy uchwalili szereg rezolucji
Uwagę
ich
zwróciły
Cały dzień dzieci przebywają boso
ku 1900, łodzianin, murarz z zawodu w
dtokonywane przez w (kąpielowych kostiumach na słońcu, a
zdezerterował. Został niebawem schwy- dziwne ewolucje
wiellki obraz święty,
poboru i przydzielony do 31 pułku Strz.
w ubraniach zasiadają do jedzenia przy
Kaniowskich. Po tygodniu jednak już wiszący nad łóżkiem. Nie budząc tym
dźwiękach radja.
Onegdajsza burza, która
szalała w zdezerterował, został niebawem schwy razem dozorcy podeszli pod drzwi So
bolewskiej
i
Po zwiedzeniu pawilonu wicedyrek
tany
i
stawiony
przed
sąd
wojskowy
w
eiągu kilku godzin wyrządziła duże szko
podważywszy
je
bangnetami,
Łodzi,
który
skazał
go
na
5
lat
więzie
tor inż. Szuster wyg.osił referat. Zazna
dy, szczególnie na prowincji.
weszli do wnętrza. Obraz
W mieście skończyło się jak zwykle nia.
jomił
w nim zebranych z planami kasy
wisiał bez ruchu.
Po odbyciu kary w roku 1926 został
aa podmyciu bruku
magistrackiego i
chorych,
która w ciągu pięciu lat ma za
kilkugodzinnej „Wenecji", w powiecie ponownie wcielony do 31 pułku strz. ka Przystąpili do opukiwania ścian i pod
miar wybudować pięć pawilonów, z tego
natomiast deszcz
wyrządził szkody, niowsldch. W krótkim czasie ponownie obrazem ^ . ^ J H
wyczuli
próżnię.
jednak
uciekł.
jeden zimowy dla dorosłych, przyczem
szczególnie na polach, z który:h
nie
Żandarmeria wszczęła
energiczne Zdljęto go natychmiast i wówczas oczom specjalny pawilon zajmować będzie po
zdążono zwieźć zboża.
W kilku wsiach okolicznych runęły poszukiwania lecz wszelki ślad po Waw ich ukazał się
mieszczenia administracyjne, spichrze,
otwór półmetrowej szeaiokości.
zabudowania gospodarskie, a woda pod rzyniaku zaginął.
Dopiero po roku, w dniu
onegdaj- Skierowano do wnętrza światło latarek oraz kuchnię, z której specjalna koleika
myła szereg mostów nad rze erkami.
szym 4 dywizja żandarmerii otrzymała elektrycznych
w kotłach ogrzewanych elektrycznością,
poufne zawiadomienie, że poszukiwany
dowozić
będzie pożywienie do pozosta
i ujrzano.,, gilowe ludzką.
Józef Wawrzyniak
Była to głowa Wawrzyniaka. Żandarmi łych pawilonów.
ukrywa się w mieszkaniu kochanki
polecili mu wyjść z kryjówki, a gdy nie
dEnfsm
Obecnie urządza sie sadzawkę i pla
swej Stanisławy Sobolewskiej przy ul. bardzo się kwapił z wykonaniem rożka
Z Warszawy donoszą:
żę
z
domlkłem jako rozbieralnią, przy
Kilińskiego.
zu,
Przy wyborach wiceprezydenta i 3
Wczoraj w nocy starszy
żandarm
czem
cały las ogrodzony będzie i zam
wyciągnęli go stamtąd siłą.
ławników m. Pruszkowa, wiceprezyden Marjan Zawadzki i starszy szeregowiec
W toku dochodzenia Wawrzyniak zez knięty dla ruchu obcych.
tem został wybrany komunista Stanis Edmund Borowski
przybyli do domu nał, że jako murarz z zawodu wydrążył
Z kolei wygłosił referat naczelny Ie- .
ław Berent, % "SLa
przy ul. Kilińskiego 4 i obudziwszy doNadto ławnikami zostali wybrani ko zorcę wraz z nim udali się do mieszka w ścianie nisze głębokości 1 i pół metra karz kasy dr. Tomaszewski, który pod
muniści: Antoni
Wysocki i Bronisław nia /Sobolewskiej. Gdy zapytana ó Wa do której w chwili przypuszczalnego nie kreślił straszne cyfry zachorowali 3 zgo
bezpieczeństwa schował się, zawiesza
Kopp, oraz
Józef
Kwasieborski 2 wrzyniaka oświadczyła, iz wogóle takie jąc
otwór św, obrazem.
nów na gruźlicę wśród ubezpieczonych
chrześcijańskiej demokracji.
go nie zna żandarmi przystąpili do re
W
ten
sposób
w kasie chorych, a ponieważ gruźlica w
Klub
komunistyczny w radzie m wizji.
ukrywał się cały rok.
Wawrzyniaka
jednak
nie
znaleźli.
Pruszkowa nosi nazwę „Lewicy robotni
Meldowany nie był, tak że nikt za wy najmłodszym wieku jeszcze niemowlę
Ponieważ
byli
oni
mimo
to
przekona
czei".
jątkiem Sobolewskiej
naturalnie nie cym zaszczepia się, przeto w pierwszym
ni, że
miał pojęcia o pobycie Wawrzyniaka w rzędzie kasa chorych otworzyła pawJlon
dezerter w mieszkaniu Sobolewskiej u domu przy uł. Kilińskiego 4. Zakuty w
dla dzieci.
Urywa się, wrócili i
kajdany powędrował znowu do więzie
Po tych referatach zarząd kasy cho
przez okno suteryny
w sprawie Żyrardowa.
nia. R.
rych podejmował gości pos'łkiem pod
Z Warszawy donoszą:
czas którego wygłoszono cały szeTeg
Ministerstwo przem. i handlu przy*
przemówień, nacechowanych wdz.ęczuo
stąpiło do badania dokumentów w spra*
dla zarządu kasy chorych za tak
wie zakładów żyrardowskich.
Zasady projektowanego dekretu Prezydenta Rzplitej. Ślcą
monumentalne dzieło 1 wdrażano życze
tylko w wypadku, gdy nie zechcą przy nie, by dalsze plany na tej drodze rychłe
Z Warszawy donoszą:
jąć
pomieszczenia w domu pracy dobro zostały pr/ez kasę chorych zrealizo.
Ministerstwo pracy i opieki społecz
nej, wniosło do biura^ prawnego orzy pre wolnej. .
wanc.
zydjum rady ministrów projekt rozporzą
Projekt przewiduje dwie instytucje
Przemawiali wicewojewoda Lewicdzenia prezydenta Rzeczypospolitej o prawa karnego: zawieszenie kary i wa
I
I
,
starosta
RżewskJ, senator Kopciński.
zwalczaniu żebractwa i włóczęgostwa. runkowe uwolnieni*.. Projekt podkreśla
przedstawiciele
różnych organizacja
konieczność
umieszczenia
w
domach
pra
Projekt Wskazuje środki zwalczania
cy
dobrowolnej
b.
więźniów,
celem
przy
związków i instytucji społecznych, a
żebractwa i włóczęgostwa oraz kate^or
-TEATR MIEJSKL
jo osób, podlegających postanowieniom sposobienia ich do samodzielnego zarob Wszyscy doceniali wyslłtó kasy chorych,
Z powodu przypadającego ńa sierpień ustawy, ja.oteż kategorię osób. które kowania.
która ściągane od (każdego pracowniku
Do zakładania i utrzymania domów
Urlopu artystów biorących udzla.łw bie jakkolwiek w śctelem znaczeniu nie mogą
żącym repertuarze —. przedstawienia w być zaliczane do żebraków i włóczęgów, pracy przymusowej dobrowolnej, oboWią czy robotnika składki odpowiednio uteatrze miejskim na kilka dni zostaną to. jednak w motywach swego postępo zane mają być woje wód zikie związki ko ni-eśctta w tym „Pałacu zdrowia", jakim
wania odpowiadają tej kategorji.
niunalue, zaś do czasu utworzenia tych n^wąitpKwre Jest piękny pawlon dla
przerwane.
' Wkrótce jedna!!c pod reżyserją K. Ta , Projekt natomiast wyłącza z pod związków obowiązane będą do utrzymy dzieci w Tuszynku. (b).
wania d o m ó w p.c-ayG V powiatowe
tarkiewicza, ukaże się znakomita leikka przepisów ustawy nieletnich do lat 17.
związki komunalne oraz miasta, wy
komedja Venieull!a „Azais". która zdo
Projekt
ustawy
przewiduje
domy
pra
dzielone
z powiatów. Obowiązek zakła
była sobie w Warszawie niebywały suk ;cy dobrowolnej, przytułki i domy pracy
dania
i
utrzymywania
przytułków ciążyć
ces.
Dyżury w aptekach.
przymusowej, to znaczy zakłady, wy ma na powiatowych związkach komuna'
TEATR POPULARNY.
czerpujące trzy stany żebractwa, miano nych i miastach wydzielonych.
Dziś dyżurują następujące apAetó:
dniu wczorajszym' po. 60-tem wicie osoby o zmniejszonej zdolności do
S-rowie F. Wójcickiego (Napiórkow
Projetkt rozporządzenia prezydenta
przedstawieniu „Trędowatej" Teatr Po pijacy, lub niezdolne do pracy i nie chcą
skiego 27) W. Danielecki (Piotrkowska
Rzeczypospolitej,
o
zwalczaniu
żebrać
pularny zamknął swoje podwoje na prze ce pracować. W przytułkach lub domach
127) P. Unicki i J. Cymer (Wó'czańska
ciąg jednego miesiąca. W czasie ferji lct pracy, przymusowej będą umieszczeni twa i włóczęgostwa prze widuje wprowa 37) S-wie Lcinwebra (Plac Wolności 2)
nich przeprowadzony będzie remont see włóczędzy i żebracy, niezdolni do pracy dzenłe w życie postanowień ustawy w za , S-rowie J. Hartmana
(Młynarska 1) J.
ny i sali. Rozpoczęcie sezonu nastąpi w lub o zmniejszonej zdolności do prący w leżności od możności finansowej zwiaz Kahane (Aleksandrowska 80).
drodze wyrótkHi sądowego przymusowo ków komunalnych.
dniu 1Q września bjc.

Strejk budowlany zlikwi
dowany.

W.dmiu wczorajszym odbyła się u- czelny lekarz kasy chorych w Warsza
roczysbość otwarcia pierwszego pawi wie, oraz przedstawiciele władz miej
lonu dla dzieci gruźliczych członków ka skich w osobach wicewojewody LewjcI kiego, naczelnika Wojciechowskiego, sta
sy chorych
Na uroczystość tę przybyli do Tu-'rósty Rżewskjego, senatora dr. Kopcłn
szynka.zarząd kasy chorych i rada in cor sktego i szereg zaproszonych gośoi w o
pore, przedstawiciele wszystkich zwiąż- gólnej liczbie blisko 400 osób.
Przedstawiciel ministra pracy przeków zawodowych i organizacji robotni
jciąl
symboliczną.wstęgę i,wygłosił prze
czych, przedstawiciele kas chorych w !n
nych miastach, okręgowego związku kas mówienie, *w którem podkreślił znacze
chorych i ogólnopolskiego związku kas. nie sanatorjum w mieście o tak strasz
Z ministerstwa pracy i opieki spo nych warunkach zdrowotnych jak Łódź.
łecznej przybyli naczelnik departamentu które przez sanatorjum w Tuszynku ra
p. Wysłouch, referentka min-: pracy, na tuje setki obywateli ze szpon najstrasz-
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Obraz święty, który się rusza

Pomysłowy dezerter zrobił w ścianie niszę
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O L A J E D N E J
K O B I E T Y

Fascynujący dramat w s p ó ł c z e s n y w 1 0 akt.
Tragedja mtodej sieroty. CórKa miljonera zostaje
tancerSa w Kabarecie. Ojciec umieszcza ją w domu
poprawy.

Koncertowa gra.

r n

S z t u k a e r o t y c z n a w 10 a k t a c h .

[Olati głowo.: Alice

W

Joyce i Adolf Menjou.

Oficer angielsKi zostaje skompromitowany i usu
nięty z armji. Narzeczona zrywa z nim. Wróg padł
na wojnie. Zemsta.

Wspaniała wystawa.

HM

Początek seansów o godz. 6-ej wiecz.
W

salach Grand-Kina
TEATR REWJ!

P r o g r a m Ns 1.

Pourąuoi Changer!

N I El 1

Cnotliwa mamusia MizerniaKi r nVkome£
ł

odegra orkiestra.

Z

Skecz o wysokiem napięciu. Ten „po
dły" i mamusia.

Chcemy szaleć!
obrazek wokalno-taneczny Boy i 4 angl.
JERZY WELIN

• Od dniu 1 d o 7 s i e r p n i a r.b w l .
wystawiona będzie rewja,
pióra E d w a r d a Reja p. Li

PArarka

P A M I

Kefiru Leczniczego

K. S I G A L I N Y
nagrodzony 34 najwyźszeral nagrodami (ostatnia na Zjeździe Lekarzy
I Przyrodników w Warszawie w czerwcu 1925 r.)
Anemja, gruźlica, choroby żołądka, nerek, rekonwalescencja.
Równie* firmy K. Slgallny KEPIROGEN I najlepsza ŚMIETANKA
homogenizowana ł sterelizowana
Kefir i śmietankę można wypić na miejscu.
Na żądania dostawa do domu.
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przy przystanku tramw. pabjanickićh) Oddzielna pocze
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no poł. Szczepienie ospy, analizy (moSza kału, krwi, plwocin etc) operacje
opatrunki,
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Zabiegi I operacje od umowy. Kąpiele
świetlne. Naświetlania lampą kwarco przyjmuje w lecz
wą. Roentgen, Zęby sztuenne, korony nicy przy ul. Piotr
zjote, platynowe i mosty.
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zykach polskim
I niemieckim, abiturjentka simaatjum poszukuje po
sady. Oferty sub
„Ablturjentka". 2-f
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Dziś i dni następnych

Dziś i dni następnych

Przegląd filmów sezonu 1927-1928 roku
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orespondentka-ste
notyplstka w ję
zykach polskim,
francuskim 1 angiel*
skim pragnie zmie
nić posadę. Posia
dam pierwszorzędne
świadectwa pracy.
Oferty sub ,,Stenografka" do admin.
„Republiki"
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Kobieta Sfinks
liii eroytczny dramat z życia logise
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rozgrywający się za kulisami variete
W roli tytułowej piękna

FLDREHBE IflDDR.
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wagal Tapicer za
5 zł. na tydzień
to każdy może dostać, materace oto
many, tapczany, le
źanki I krzesła. So
lidne wykonanie.
Proszę się przeko
nać, Sienkiewicza 18
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ywany reperuję
Tkalnia sztucz
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w tysiąca przygód miłosnych 1 politycznych w otoczeniu najpiękniejszych
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grammalłća, lełteratura) latcgne elgncirlriK
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Pocz. przedstawień o godz. 6 , 8 110
w niedzielę o 4 , 6 , 8 i 1 0 - e | .
Pierwsze przedst. przy cenach zn'żon,
Podczas przedstawienia publiczność
na salę wpuszczoną nic będzie,
Wszelkie passe-partout prócz urzędo
wych i prasowych ważne tylko na
1 szc przedstawienie.

ajmę się
Zmotnego
pana, Ofer
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piosenki pikantne.

Łubniu twarze ninleroDlet'

aeinąt dowód owydany
ostukuję pokoju w soblsty
Łodzi na imię
U młode] osoby Stanisławy
Smoliń
zupełnie niezależne! skiej.
Oferty sub .Pilne"
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•^^PlIlilfflEralB
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Wańka, Kolka i Miszka.

KansewsKich £ula SoKołows&a

Ogłoszenia drobne
ibrhh K

A

przyjmuje od 9—10 m. 30 rano
po poł. 3—6. Tel. 8—71
T r a u g u t t a 8 , I p.

Niźnij-Nowgorod

piosenki fry»olne,

Jedyny specjalny, (od 1863 r. egzystujący), Zakład

pedjatra

operetkowy

Nie wolno bić kobiety Edward Rej
Skecz, o zmienności pogl „Żona i mąż' 11

Ona, Moniek i Salek,

Tomnarowie

I T l i r ^ n i r a Obrazek z życia

\J 1\\iLU\\*0>
wielkomiejskiego.
piosenki sentyment., piosenki pikantne „Ona" nocny stróż— Pan z pieniędzmi

„Wszyscy szaleją" w

Dr. CUTENTAC

.

Udz'at przyjmują pp.: PoraJ-PÓrecka,'
Pucbicwska, Sokołowska, Lelewiaz,
Orłowa, Wolin, Rej, Romejko, Woroocew, Tomaszewski, duet Kaniewskich
i duet Toamarów.
Kierownik art.-lit, Edward Rej.
Orkiestra pod batutą R. KANTORA.
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