
Cena łlumeru pojedynczego 
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
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lrIeu , KOn~Un . lywnoi[iowy ,,[XJre~~U" lfo~iłfuror~ W lałem mieirie L. 
Wystarczy. codziennie wycinać kupony, ~y , przy odrobinie. SJczęścia zdobyć 

premie "Expressu"! 

. Dziś można \ ", 
wycląc -W "Expressie" d'wa kupony! 

. Jak bvl-o dó ' przewidzenia napr6źno p6tnym wieczorem zgłaszali Rozumiemy ich, albowiem każdy z z molochem nędą 
trzeci konkurs żywnościowy ,,J!xpressr sie dt1 admłnistrac~i naszego pisma z nas oz.uje na sobie w codziennej gonitwie za kawałkiem 
UH wzbudził w calem mieście wielkie prośbą o sprzedanie jednego chociażby straszliwe piętno kryzYsu, chleba, każdy z nas w pocie czoła zda-

zainteresowaDi~ numeru "Expressu". każdy z nas stacza ciężką walkę bywa środki na zaspokojenie najelemen 
Od wczesnego. południa, czyli od M =me ... _ _ 'II' tarnIejszych potrzeb. 

chwili ,:t,.-:rjscia ,.Expressu" na miasto, Czemu więc nie mieliby przyjąć -wy' 
aż do p6:tnego wieczora telefon redak. l dągnietej ku nJm dłoni .,Expressu". kt6 
cyjny zajęŁy byt pr-źez naszych czytet. ra niesie Im pomoc w zrozumieniu cle-
nfk6w, którzy z zaciekawieniem wypy- żkieJ cbwlU, 
tywali się o szczegóły trzeciego kon- jaką przeżywają ws,ZYstkie warstwy 
kursu żywnościowego. społeczne naszego miasta od wynędznia 

Niekt6rzY identyfikowaH 1504 bez- łego i ~rodnego robotnika do bezrobot-
płatne pretuje, ogłoszone we wczoraj. nego pracownika Intelektualnego. 
szym numerze. 2J t200.tu premiami no- Węgiel, mąka i culder - to trzy fi .. 
woroeznemi, których konkrus został jut <lary, na których opiera się prymityw 
Uł.koń~tonY. Wobec tego Jeszcze r,az naszego codziennego bytu, trq najważ 
IHldmfenlamy, te wczorajszy kf)nk.urs niejsze składtrlld odżywcze dla naszego 
~ poprzec1nim niema nie wSPÓlnego I sta organizmu, od których zależy firzyczny, 
nowi oddzreJD4 całość.. stan c~łowieka. 
Tr~ konkurs bwn~ciowy ,.Ex. Wystarczy codzIennie wYcln~ ku-

pre551f' przewyi:$za poprzednie warto. pony, by przy odrob!nle szcze§cla 'W'Y. 
ści~ poszczeg61nych premjł, albowiem - Panna młoda jest dziś ogromnie grać naJwiększe premie ,.Expressu". 
całą Hmć 2000 kilo .mąki podzielono na Cbłop: No, I Jak? .. Miał pati POll'O- ~denerwowana!_ ~ •• 
40 PItemit. dzenie?_ , ~ Nic dzlwne~o!._. Wyszła lui Ponieważ nakład wczorajszy zostal 

r~~~ każkd~wyUOsi ~ 5 Jdlo. dzi:e!i:f~:I~e ~~~e;;k~~~..?Wie go- ~di':~W~!·i! .. ?d roku Jut ~e wycho- całkowicie wyczerpany i wielu osób nie 
~ -u na ą. prenuo mogło wyciąć pierwszego kuponu. 

pUypada po 3 kU o... umleszc~amy tedy w dzisiejszym nume. 
Pozatem przeznaczono do rozlosowa ne raz jeszcze pierwszy kupon. 

ma Wilki zjadają litwinów. I Napad na stację. Tak więc dzisiejszy ,.Express" za-
500 k~rcy węgla. TRZ\"MA~ZYNY DO Spaceruią po ulicach Ko_na.; wiera 2 kupony ..• 

S:VCIA I nOTY ZEGAREK. Moslrwa. 19 stycznia. Njezależnre od powyższego, kupony 
Co' można slę- wl~ dziwić, że trzeci W'ili1o, 19 ~ Przeciwsowiecki oddział parłyzanc- z POPRZfDNIEGO KONKURSU wrzu .. 

Jamkurs ..expressu" wywołaj entuzjazm 'Z. Kowna. donoszą: ki dQkonał napadu na stacje Tichorecką. cać nale~y nadal do naszei skrzynki re-
wśród na.isurszych kół naszYch czyłel W okoUeaeh Kowna. ~wiły się st.a na Kaukazde północnym. Partyzanci roz dakcyjnej . 

. nlków, że spowodował wyczerpanie cal da \v!iJków, w nJeUiotorwanych dołĄ<l iil'O- str2;e.laIi komisarza komunistycznego Po 
kowitego nakładu wczorajszego •• :ex~ ściach. Wij'ki ni~za. poda. Ol'U w biały powera t obrabowali kasę stacyjną, za~ Godne naśladowania l 
pressu". gdy t każdy cbdal wyciąć pier d,zień n,ą.-pacia.ją. prz:ejezdn~h. bierając ze sobą Z,160 rubli. 
wsZ"f kupon. by !nieć możnOŚć przyst" 
.,łenia do konkul'$u. 

'Ropmiemy doskonale tydt. )!óny 

Delegat rządowy 
dla m. Łodzi 

cIokonat winien kontroli 
gospodarki tIIieJskleJ. 

~ak dowladQJe. ..Express" mln. 
spraw strarbu wrstosowało 4o woJe,. . 
wó~a łódzldego' Ust, w ldórym zapy- . 
tuje % Jakiej pmczYDY województwo 
nie postawlło dotycbczas wniosku o mła 
Dowanle dele~ata rządowego cUa kon
trolt gospodarki m. Lodzi. Zapytanie to 
jest w ~włązku ~ ~nlkami lustracji do
konaneJ w swoim czasie przez władze 
nadrorcze. 

Wagon tramwajowy wpadł 
'do rzeki. 

. PittsbW"g. 18 S'ty~nia. 
Wagon t.ra,mwalowy Slpadf :r. wysoko. 

ki 14 mtr. do- rzeki. Trzy o'soby ponjo. 
,~ly ~miQ.rć_ 3 z.a,ginęły, a 24 odnicf51'0 ra· 
ny, w tern 16 cięż-kie, 

/ 

/, 

P. J. Dawidow1cz zaofłarował wy, 
grany 1 korzec węgla na rzecz bezro
botnych. 
I' h' 'iA , w w· A4 

Prokurator-morderca. 
Moskwa, 19 stycznia. 

W Żytom~erzu aresztowano proku
ratora miejscowego sądu sowieckiego, 
NalechiiJskiego. Aresztowany winny jeót 
morderstwa, którego dokonał na ulicv, 
będąc pijanym. Po' uroczystym ohie~ie 
na cześć nowego prezesa żytomiersk.ie~ 
go sowietu NalechLński wyszedt na uH
ce i zaczął str~elać do pr~echodnlów. 
zabi,jając jedna kobietę i ciężl<:o raniąc 
dwuch mężczyzn. 

Emigracja rosyjska 
protestuwe przeciw zakusom na 

cerkiew. , 
Paryż, 18 stycznia. 

Rosyjskie pitsma emigracyjne prote
stują przechvko aresztowaniu metropo
lity, Piotra KruŁickiego oraz prześlado~ 
~valllLu cerkwi, prawosławnej w Rosji.-. 
Pisma te wzywają emigrację do orga
nizacji wielkiej akcji rotestu i wyrażają 
przekonanie, że wszystkie kości'Oly, 
chrześcijańskie pośpieszą cerkwi rosyj
sl,iej z pomocą moranIą w tak trudne~ 
dla niej chwilii.. 



Str. ~. 

Czesi chcq polqczyc się z Polską Na dalekim, ~ichvm oceanie ..• 
---:0:-W je~no wiel~ie mO[autw~. 

1 ymczasem pragnq, by ziomko
wie ich zapoznali się z pięknem 

Kapelusz kU.lonjalny, moskity. brzytwa i kobiety -
naszego kra;u. oto cztery rzeczy, których trzeba się strzec w Brazylii. 

----:0:---
"Na.rodni PoIHyka" ~zyno!Si arlykul 

d'Ta Józefa Fuhricha. preze1sa Klu'ku pol- , 
~k~-ezechosło:vacki~go w Pradze, po
SWlęcony prO')ek't,OWl unrj[ pO'lsko-cze,cho W wo;sku brazvli;sklm nikt nlo saJutufa swoich przolożonych, chyba pl'Zfl2 
slowackie.j. Miniony rok stwierdza au
tor - przyniósł świabO'wi sł'owiańSlkie
mu . dwa podeszaiące sukcesy: kO'UlsoH
daoCJę wewnętrznych sto'SIUJIl!ków Jugo
sł~wii ~ zbliże,nje czeskosłowack'o-poI
sIne. NIe ulega wąŁpHwolŚci. ż-e także 
napięty stolsunek między Jugosławją i 
BUfgaJf"ją zniknie i że pOłączenie obu 
~ch pań.stw nabędzi-e w pil"'zYSizłości ta
Icie f.ormy, abyśmy mogU mówić O jedno 
ści państwowej' wszystkich • południo
-.rych słowL-m, która posiada'l·aby wszel
kle wal"uIllki stania się połuJdn:iowosło
wiańskim mO'carstwem. StoouneJk oze'sk,o 
słowacko-'pO'lski został poSitanowiony na 
wspólnej naradzi'e czesko-pdskie,j w cza 
sie' Wielkiej Nocy r. 1925 w Pradze 
pr.ly s/posobności wydecz;ki licznej gru~ 
py z WaTszawy. Powzięto wówczas re .. 
Z!oIucję, że Zlbliżeni:e obu bJf"atwsikich 
!la!f'~')w jest portrzeJbne. 

Przeświadczenie o konieczności je
S~cz,e śdsle.j'Slzego i ciaśniejszego złącze 
nia Cz.echos1f.owa.cji i Polski, ;ruk wyra
żono w dotychczasowych państwO'wych 
uikta.:dach, przenika w PoJ,s-c,e ooraz bar 
dziej i powalŻne gf.O'sy wybiJtnych p·oBlty
Łów i dJzienniJkarzy polskich mówią o
twucie o unii czeskosłowacko-polsldej, 
10 jest o takie m połączeniu obu państw, 
by tworzYły całOść w seRSie państwowo 
politycznym, 

Rio de Janeiro, w styczniu. 

U stóp naszych stolica Brazylji, a 
my, stojąc w dwuszeregu \V białych 

drelichowych mundurach, radOŚnIe spo
glądamy na metr za metrem zbłiżając:\ 
się, granl1em wyłożoną ścianę portu. 

Mimo zimy, upal podzwrotnikowego 
wieczora daje się więc we znaki, jak 
że trzeba zwolnić nieco kroku - zre
sztą, jesteśmy już w samem centrum 
mi.Jjonowego grodu. 

Tysiąc lamp elektrycznych rzuca o
mal że nie świ'atlo dzienne na wspaniałe 
szerokie ulice, dziesiątki tramwai toczy 
się po szynach, setki ind pędzą z za
wrotną szybkością. ZycIe wre, kipi, ruch 
uliczny wprost oszałamia. J tylko dzwon 
nik na szyjach rzadko spotykanych mu
łów, idących truchtem w zaprzęgu d,,..u 
kółek, przypominają przyzwyczajoucmu 
do sanny polakowi, że to zima, zima 
mroźna i obfita śniegiem na naszeJ Pół
nocy, tu upalna i pełna gorących pro
mieni rozpalonego śłońca. 

Chodnikami przesuwają silę całe tłu
my ludzi eleganccy brazyljanie o wyglą 
dzte europejczyków; 

śliczne i zgrabne w swych gustown} ch 
a jednocześnie jaskrawych strojach czar 

nowłose kreofki; 

Czego nam i poLakom nrujwięcef po
trzeba? plisz.e aut'ar. - SpoIkojnegO', bez 
pieczn~o rO'zwoju kuLturnIne!łO i g:~1>O' 
darc:zegO' aby~my mO'gli rozwinąć WSZ"'st 
tcie dotychc~ t.; utaj·one siły nar-c.ucwe i 
m0gIi zużyi ~o "'a C' wielki~ nab nIM bo:).
gaclwa w obu państwach znaj,dujące się. 
T.e cele bYłyby P!f"z.ez ścislejlSZe złl\'cze
Dle obu państw łatwiej osiągnięt-e i nowe bronzowi, ale zeuropeizowani mulaci i 
mocarstwo za.cho,dnich s~owian n:llgro- metysi; murzyni w koszulach z zaka
dzHOIby p'rawdO'Pooolbnie ozęśdawo wid sanemi rękawamil ; wreszcie czarne, o 
kie znaczenie, które w koncercie mo-
c:arSltw eurO'pejstkiJCh pOJsia.dala Rosja. długich wystających -naprzód brodach i 

Unja czeskosbO'wacko-pdlska jest kon murzynki, o karakułowych włosacl1 i 
cepcją, którą wyznawał i polJsild król często W laki1erach, ale zato w s\\-ych 
Bolesław Chrobry i czelski król WacIaw cDemnych, nigdy nie płowiejących i nl'e 
n., który kO'l"ooowruł się w roiku 1300 w niszczących się "naturalnych" pończo
Gnń.eźnie, j,alkO' lm-ól poliski i ktÓll"'a oc\ży- chach. 
wa w myśl'ach ()Ibu na'1"Otdów, skorO' tY'1 Wystawy sklepowe są wspaniaie i 
~o wyłaniają się dJl,a niej w Mst'OIl"'ji n,ai\:lu 
"a'me PQrustawy. Jest jasnelID., że obecne \V zupełności dorównywują tymże sto-
srtosunJki p'O'WOIjenn.e; Eooopy domagają Hc świata, a o wiele przewyższ:lją na

się U>SJkUJt-e-cznienia tej sta't'e:j . idei pań- sze polskie. Samo miasto też ;~st. oka
siwo·we; czeSlko-pol'skuej, ~e wSlp61nymi za le i tylko brak tu takich zabytków, 
siłami cZEoSJk,o-pohkimi opneć się będiZli 1 co to tchną przesźłością minio:wch stu-
moż.na 'WSIpólnemu nieprzyj.acie1owi w I '. . . . . 
interesie z,abeZipieozema samodzielności eCI l tern dodają pOWalrl l uroku - me 
OIbu złąc'Z()IIl)"Ch państŁw. należy <10 miast "wiecznych'" to pra-

I~wemia jaką ~ormę państwową mdeć \vda. Wszystko petn.e ele~an:j\ i kom
poWInna p~yslZła unj,a czeslws~owa:cko- fortu, ale Jednocześme daje SIę odc~:uć, 
p'olslka jest olczywiśde zt'oooną, ni-e mo- ~e je~tęśmy tylko w szczupłym zaką~~l1 
gIi'byśmy jlllt dziś na nią ·odpowiedzieć. kultury i cywilizaCji, wybujałym na tle 
Jednak Ui\~ażamy, Źle unj~ # ta nie mo,gła dzikich jeszcze zupełnie obszarów. 
by być c:Lzłełem tylkio męzow stanu i po . 
llt)11ków. nie IDtogl1!!by być tyllko rew'lif.a Th-'7e>h., ~o,.tn •• ':- --- -' .' 

iem glOlsiowania obu padam.en'ŁÓw i Tarty Iii 
Hkacji obu prezydentów, tyl,ko unja bl 
czeskosłowacko-polska musiałaby wy
ptywać z moralnego i prawnego prześ
wiadczenia szerokich warstw obu na- a 
szych narodów, musiałaby być potrzeb
bą ich serca i dyktatem ich rozumu. TyI 
ko taka. spełniłaby swój ceL Do ZlMilże
nJa i najśdślei'SlZcg-o z'łączerua ohu '.'\ 
patlstw i nalI"odów prowadzi dJr,oga je,dy- d 
nie przez w'zajemne pOlZna.n.ie. g 

My znamy b.a'l'd'zo dohrze z prze'kła- n 
dów p'oIską literaturę, jedna:k ta znajo- !ll 
mość z książek jest ruedolsbarteczną. .Ma 
my mało wzajemnych SJboSUll!k;ów OIsoJbi- C' 

dych, mało s'ię od:wied:zamy i objawiamy v. 
dotychcZ1a;; ma,le wzajemne z:aintereso- tE 
wanie s<oJbą. Mówimy o pOt~ski.ch Slpra- 'V 
wach w dY'Slku,sj.ach wkadcmiddch, nie z p 
wła'Sille,go bezp'oś.e:l'dll1k~·go ZilWbserwowa \\ 
n:ia. j"csŁeśmy tak zor.-j,en-t·owani na za- 11-

chÓ<d. źe wyjazd 0"0 Pa-ryża, Londynu luh l~ 
Rzymu jest u nas objawem powslze.ch- k 
nyrn. ale odw:edze:nie W'ars-za..wy, gdz.ie D 
;".~dy:-Ue bije serc:c całeg? ,narodu Pol':'.,kie I i , 
go, je9t wypadlnclt1 wyjątkcwym. Z Pol 21 
~4d wc.my tylko bylą G.:Jicję, ohccn.ie Sl . 

~1al{j:~~ol.skę, ,która. byl~. częsdą ~3,:,nc.j I :::~ 
d;1J:5tr. )1, ale. La Zi1.:lj'Cl'm,·OSC bywa nrek!e cly I 1,1 
l'Le·z,upcine. w 

P07..!:lajrny PCZI1l'.lJ, który G.dp:lr! na- Id 
('6. l1!em i.;;! oki , gdzIe w d1,o,bnym mi'esz-l P'c 

J • 

zapomnlenlo. 
w samym jej grodzie stołecznym już się jeszcze dotknąć, a on cię już pQkroi .na 
zauważyćnieda. I tak np. w osta nicb kawałkL 
latach błotnistą kotlinę u stóp Corco",,- Zapyta kto jak można trzyJ1]ać brzyt 
do, a stanowi'ącą niegdyś siedlisko 1110- wę nogą, chodząc w bucikach. Ot6t w 
skitów z ż6lte'j febry, połaczono z niej tym celu mają one obcięte nosy, jak u 
śliczną zatokę, a skaliste I gliniaste gć- rycerza starożytnego R.zymu, noszące
ry, stojące w pośród samego miasta, go 'togę i sandały. 

stopniowo się kruszy i wywozi, budując Ale straszną jest także ltobieła be~ 
na ich miejscu wspaniałe gmachy f do-
my mieszkalne. brzytwy i bez swego błędnego rycerza 

Liczba płci pięknej bowiem znacznie 
Cywilizowane zakątki Brazylji nao- l-rzewyższa Uczbę płci brzydki'ei, a W 

gól nie są straszne, chociaż związku z tern ustanowione prawa mo-

przelewy krwi w dzień biały i na o- ralności publicznej są nadzwyczaj suro 
czach wszystkich nie należą bynajmniej we. J jeżeli taka niewiasta wniesie jaka, 

. do sensacjL skargę SłUSZIlą, czy czasem nawet cal-
W każdym jednak razie trzeba się kle m niesłuszną, przepadłeś z kretesem, 

tu strzec bardzo czterech rzeczy: Wybieraj bowiem jedno z dwojga: 
ślt-ł) . :zymusowy. albo lile maleJ 

kapelusza kolonIalnego, moskitów, bt"lY przYD1usowe kitk<!letnle więŻłenie. 
tWY i kobiety. Zostaje ci wtedy tylko takie wyjście (ja 

Te ostatnie bywają zresztą z sobą nic- ko. że dwa tamte nie zawsze przema
raz w bardzo . ścisłym związku. wiają do przeko\lania); zabieraj swe ma 

Mieszkańcy Brazylji, jeszcze 00 nie natki i uciekaj do innego stanu, ' bo tam, 
tak dawna kolonji portugalskiej nie za- to już się możesz czuć całkiem bezpie
pomnieli w przeci'ągu wieku ni:ewoli cle czny - oczywiście do pory do czasu, 
mlężcy. Każde też wspomnienIe czac;,'rw Ł j. do chwUi, gdy się znów wplączesz 
kolonjalnych, cbociażby w postaci kolo- w podobną głupią aferę. 
I1jalnego kapelusza, działa na drażliwość Co do ogólnego porządku państwo-
uczucIa patriotyczno - niepodległośc'-l- wego, to panuje tu 
wego. 

Gorąca krew dZliała na wyobraźr..ię 
Brazyljan t biedny, niczego nie podej
rzewający, a chroniący /Się od zenital
nego słońca cudzoziemiec, zostaje pobi
ty jako prowokator przez krewkich na
cjonalistów, w imię okrzyku lat minio
nych. "Wolność l~b śmi'erć". 

straszny nieład I anarchia, 

Stale jakiś stan jest w stanie :wojny 
przeCiwko innemu stanowi, lub pr~eciw 
ko wszystkim innym stanom. Jest ich 
21, a każdy oprócz armji ogólnostano
wej ma jeszcze arIl1.ję swego własnego 
stanu. J eden kończy wojnę, drugi taczy 

Ale jeszcze straszniejszą rzeczą są na, jedni wybierają tego prezydet~ in
moskity. W kapeluszu kolonjalnym gro- nym się on nie podoba, więc znów woj
zi ci tylko napaść na ulicy od bolesnych I na domowa. I tak do nieskończOllOŚĆ(i. 
ukąszeń moskitów nie uchronisz się na- A w tych Ciągłych zawieruchach ·wojen 
wet w swoim własnym domu. Szczegól- nych dopomagają jeszcze bandy czerwo 
ni,e od tego drobniejszego gatunku, któ- noskórych indjan, których od czasu do 
ry lata calemi chmurami, a od których c~asu duch Manitzu, czy innego jakIe
nie uchroni żadna siatka ani siateczka. goś bÓstwa, wzywa do boju. Napadpją 
ę Ale najstraszniejsza bezwzględnie na białe osady, mordują, palą, skalptuą 
rzeczą jest i wracają do swych wigwamów. Cza-

brzytwa i kobieta. sem znów inicjatywę weźmie w swoje 
ręce jakiś w6dz bilaly, tworzy bandę .ze 
zbirów z całego świata, którzy obficie 
grasują w tych dziewiczych jeszcze' kra 
in ach, ogłasza się jakimś pułkownikiem 
-zy generałem i zagarnia pod swoją wla 

Kobieta, która 'nosi brzytwę za podwiąz 
ką i brzltiwa, która staje w obronie jej 
honoru w ręku albo w nodze,. albo i w 
temi w drugiem naraz, jakiegoś "btęd-

zę calą połać kraju, 

Co do armji ogólnostanowej, to na· 
gól panuje w niej nastrój ma10 military 
tyczny, a dyscypliny niema prawie iad 
ej. Rzadko kto salutuje swoich przelo
onych, chyba przez zapomnienie. 

Spotyka się tu inne. jeszcze d1;iwolą 
i - np. przejazd promem z Rio do Ni· 
theroy, za który ustalono niegdyś opla 
~ 300 rejsów. Taksa ta okazała się zbyt 
:ysQką dla ludności . uboiszej, ,~ięc u~ 
tanowiono takżę taryfę zniżkową dla 
biednych". Ale tu się wyłoniła nowa 
o\vażna trudność - co ma służyć' świą 
ectwcm ubóstwa? 

Zdecydowano. że ••• brak obuwit1. 

\Nidzi się więc takich pasażerów, któ 
r.y, chcąc korzystać z opłaty ulgowe~' 
la niezamoźnych, siadają na brzegu \'. 
czekiwaJliu promu i zdejmują buciki 
Jy na przeciwieglym znów· je nałoi,·~' 

powrotem i w ten spo:ób zadość uc::; .. 
,ć przystowiu, że i wiJk syty i kOi: 

. !la. 

W. K. K. 



... 

Zona musi być tyłko gospodarna. 
ZatwardZlałv stary kawaler myślr o koin.'erzvkach 
l skarpetkach, a nu! raaZf SU? żenić ani chować 

dz:eCl. 

.:... Mamusiu. Jak., się nazywa ta sfa'ćia 
Jrr'tó'rlł "'; Dr1:e)ec~altsPtv 'przed' chwilą? 
.' ~·'Nie ' wielil'! ••• :Dał rui 'spokój !~ •• Wi
,ddsz, . że' róz·\\"iaiuię. krzY·Mwkę ! ... 

. ' . ....,..: Szkoda ••• · bo Heniek wyleciał z po 
clą·gu .... 

r .: 

~ Pan mi wybaczy, ale nre . mogę 
przyjść na pogrzeb pańskiej żony_ 

. - Nie silwdzi ... głupstwo... Przyj
dzie pan innym razem ... 

Korzystam z ankiety "Expressu" aby 
wypowiedzieć parę prawd ogólnych, 
które może być komukolwiek przyda
dzą się .. Mam już okoto 40 lat, czyli je
stem t. zw. "starym kawalerem". V·ly
znaję, że lepiej jest być młodym, niż sta 
n m, i lepiej kawalerem, niż żonatym. 
Mim Q to, doświadczenie życiowe nau
czyło mllie~ że jeśli' już mężczyzna szu 
ka żony, to winien szukać jej tylko w 
charakterze gospodyni. Z drugiej zaś 
strony, w żonie winien szukać cbarakte 
ru gospodyni. Zona musi być ekono
mem j administratorem życia, bowiem 
mężczyzna, który pracuje, nie może my 
śleć również o swoich brudnych kolnie 

rzykach lub podartych skarpetkach. 
Przy jaciela w kobiecie, zdaje mi się 

nie można znaJcźć. Takie jest moje prze 
konanie osobiste. 

A kto lubi kobiety, ten nie powinien 
się żenić. 

Kto kobiet nie lubi - tembardziej. 
Im mniej matżellstw, tern mniej nie
szczęść. 

Zresztą, nikomu nie chcę narzucac 
swego zdania. Można wziąć sobie żonę 
tak samo. jak bierze się gospodynię. ale 
nie należy przywiązywać do tego więk 
szej wagi. bo to jest dziecinne. 

Również uważam za wskazane uni, 
kać dzieci. "Samotny". 

." . . . les·t piętnem hańby na obliczu ' miasta. 
·to ~. :.... ~ •• ' ' J . t. ' .~' 'ł".' .•. • ~.' _ . J. ~ 

1.t.1ie,$~k~fa!=y_ ... Ii~ ~ ł(ol:1.stan~y,riows~i.ef IZachoctnie.j 
.. !.. ,. ~I.ę..,a ~ozpanos~,oną tam prostytuc;ę. 

skarżą 

N.owa ustawa o ochronIe lokatorów 
przynies·.e żadnej ul~i. 

• 
Ole 

'Sianowny Panie Redaktorze! . przechodniów rozpusta, przesiąknięta 
Zeclice "Pan Vi swoim poczytnem piś: Ijest atmosfera demoralizacją. 

Sławki komorniane nie będą podnoszone tylko 
od lokali jednopoko;owych. 

m.ie udzielić miejsca . następującym kilku. Co to ~~~acza ~Ia J~a~zy~h podrasta 
wier:szom~. Jących dZieCI, zdaje SIę, me wymaga 

Przed kilku dnIami "Express" w dłuż 
szym artykuliku uzasadniał koniecz
no~ćwstrzvmania dalszych, automat\.'
czn~rch zwyżek komornego ze względu 
tla katastrofalne położenie wszystkich 
warstw społeczeństwa łódzkiego. do
tkniętego kryzysem Rospodarczym. 

C· d' . . I ' d' k ' . t szerszych komentarzy. 
\. ą ~lc~lllle,.gc y zapa p.le/ zm,ro , ]es Zniewoleni jesteśmy przeto zwrócić 
tzec~ą nl~la.~'f·ą.przedo~ta.c Się prz.e.z tą drogą uwagę odnośnych władz na po 
~łum prostytutek, natrętme narzucaJa- w\ Ż z ' .. bl' . 
'cych się . p'rzechodniOm' prz'v zbiegu ulic s e rozpanoszenIe. Się pu. Icz~eJ 
Knnstantynowsl~i'ej i Zachodniej oraz po ro~p~st.Y, w cen!.rum mIasta, f!a ledne] z 
.patiystej "stJ'onie- ,ulicy , Zacbodniej od Rlo~ md arter]l nas~ego gro~u, z .Rora 
K · . k" d . Z · .. ' cym apelem, o zaJl1terwellJowame w 
". qn.stantyn.ow.s lej o awadzkleJ. tym kterllnku, by jaknajrychlej wyko-

Sprawa ta została już załatwiona 
przez komisję prawnicza sejmu w myśl 
projektu noweli do ustawy o ochronie 
lokatorów, moca którego stawki komor 
niane z l .l. t-ym kwietnia b. r. 

. . ·Ma się " Wrażenie, iż wszystkie nie.- runić z' orna\l,ciallej okolicy prostytucję. 
·zadnice naszego . grodu oQraly sobie 0- Racz Sz. Panie Redaktorze. przyjąć 
kolicę tę za teren działalności. Na kaz- wyrazy naszego ~łębokiego szacunku i 
1v-m niemal kroku. jak' z pod ziemi wy- poważania 
raslają one, ze wszystkich ,stron czyha Mieszkańcy zbje~u ulic 

nie będą podnoszone jedynie od lokali 
iednopokoYowych oraz tych, którycb 
właścicilele wykażą się dochodem nie 
przekraczaiacym 80. wZ21ędnJe 120 zło la swe ofiary grzech, szepcze do ucha Konstantynowskiej i Zachodniej. 

, ~ . . , - . 

praktyki" • 
- P'anń~ 'dr. 'Sadowska, żnana dziś już w całej Polsce, 
, . ., ' dalej się prawuje! 

tych mseiięcznie. . 
'Salomonowy wyrok komisji prawni 

czej sejmu jest kulą. trafioną w płot, al
bowiem z nowej ustawy wszyscy sa za 
dowoleni, prócz lokatorów, którzy 
wszc7ęli akcję na terenie sejmu w celu 
uzyskania pewnych ulg, a tymczasem 

Rudzińskiego i o nierozpoznawanie bez sytuacja ich właściwie nie uległa żad-
nich sprawy. ne,i zmianie. 

.: . Czytelnikom ,.Expressu" znana jest 
zapewne ·sprawadr. Sadowskiej z War 
s,Zawy, która Wytoczyła proces war
sz~nvsl~iej .pr~sie :;czerwonej" za to. że 
pisat-t "0 odda\varim się p. S . . pewnym 
pr,aJ~tv kOIJl' ·erotycznym. . 

,.Szczególnie cenna jest dla mnie Niesłuszne jest bowiem mniemanie. 
świadek ' Wrzesińska - mówił adw. Ro iż właściciele mieszkań większych niż 
dys - gdyż jest to jedyna, mówiąc de- .iednopokojowe., 
likatnie, mogą sobie pozwolić na płacenPe więk-
partnerka dr. Sadowskiej, . sze!!O komorne~o. . ',:, P .. Sadowska ' nie daje dalej za wy

grana i procesuje. się. 
, W ,5ob.otę w .Warszawie rozpoczt;la 

się rozprawa przeciwko Sto Wotowskic 
mu, "Kierownikowi agencji detektywów 
.;Pihl,ertori'\ .oskarżonemu przez dr. Sa 
dowską- o rozpowszechnianie oszczer
c,z.y~h o· niej \vieści. 

która opowiadała w poprzednim proce- Wiemy doskonale jak się przeds.ta-
sie o swym udziale w orgjach pcrwer- \vla sytuacja materjalna sfer drobnornie 
syjnycl! pani dr. Sad. Bez tego świadka szczańskich. 
nie móg-thym odpierać zarzutów st1'O- Slfł9~J.l;~('vdl się nrzeważnie ze zbank
ny przeciwnej". rutowanei klasy kupieckiej i marnie o-

Sąd po naradzie postanowił sprawę \ Dłacanych urzędników. 
r~zpozn~ć j odczytać zeznania świad- . Posia~ani~ d:wu lu.b trzypokojowego 
kow. ktorzy się nie stawili. mleszkama me Jest leszcze dowodem . Do sprawy wezwane około pięćdzie 

śięcjit . świądkó\v, ,, 
"~o Z pośrÓd 111Ch . nie stawiło się 8 świad 

ków. o których .stoczyła się bataUa mię 

.Na wniosek obu stron sąd wyk1u- zdolności płatniczej lokatora. 
czyI jawność rozpraw. ' \V· dodatku sytuacja na rynku mfesz 

d4Y stronami. ':. '. 
: :. '.Pełnomocnik osk.arżonego . ""Votow

skiego. adw. I<odys. ' opierając się na kil 
ku punktach skargi dr. G. a mianowi
ci~.: że oskarżony miał zarzucać oskar-
iyci,elce . .... . 
Qr[de. pel.'wersYlne z Kobietami • . 
wyzysk na ,tle erotycznem swych kUjen 
tek oraz 
uprawianie ' miłości lezbliskilel. 
pr'QsH , o sprowadzenie. pod przymusem 
ś.wi'adków: ,Szwejcc~a. Wrzesiliskh!j i . ... .. 

:1.' Trzy "nowe b·ura 
uru~'homi łódzki fundusz 

, . ·Be.zrobocia. 
w dniu wCz,oro.jSizym powrócił z 

Warszawy p,o odbytych tam ko'nferen
c;jach insp. KuliczkowSlki. Dziękiieg·o 
s·~I'an.io,~ powięks,zony zc.stanie p~rso-I 
nel w bIUrach \J 30 osob , co' wpłyrue na 
usp-rawnie-n.ie d'z-ialalne-ś'ci, . 

. :Poza-Łem ' jnsp. Kulicz;koWSl.1d, który I 
sk·oIIłP!·et,owa! już C.1~ko'Wide . powięk- , 
&zoriy 'w, ~tary'ch . bi'ur;achp~rsond urzęd 
nlczy. uzyskał ' zgoję na . urJ-lchoII}ierue 
~-ch . no~iiy.?b od,ą·ż iał.Ów, Uruchomi'2~e I 
Ich nas1ą.pt na1ycbmla<s>t po ' Qltrzyn:~ill'uł 
\redy1ów z dyrekcjL 

.... 

Wyrok spodziewany jest jutro. kaniowym przedstawia się obecnie w 
, . 

+;Ał&i§f! " Mid At P4. Rwe ......... S&L&ZL ai 

Z FILMlJ DNIA. 

Nieskończony wiersz. 
SKARŹYt SIe PEWIEN POETA, 
ŻE NIt: WIE, CZY WARTO ŻYC, 
NIKT JEGO 'WIERSZY NIE CZYTA, 
NIKT RAZEM Z NIM NIE CHCE PIC. 

PIt:~NI SWE W NOCE BEZSeNNE 
ZNAJSŁODSZYCli DOBlERA SŁÓW, 
PO. TO, BY NI!<T ICH N:f SŁUCliAŁ, 
BY ZAPOMNIANO JE ZNOW. 

PROŻNĄ ZAMlERAŁ TĘSKr--:OT A, 
DRĘCZYŁ SIĘ DŁUGO l łKAŁ. -
CZY TYLKO PRZEZ TO I PO TO,-
Żr: WIETRZYK PACHNIAŁ I WIAŁ? ... 

KAżDY POETA MA DUSZĘ 
COKOL WIEK A LA DEMI- VIERGE. 
Z POWODU W leC TYCH I-<OZMY~LM~ 
NAPISAŁ ON TAKI WIERSZ: 

SKARZYŁ SIĘ PEWIEN POETA, 
ŹE NIE WiE, CZY ""VARTO ZYC, 
NIKT JEGO WlERS7;Y NIF. CZYTA, 
NIKT Nl E CliCI~ Z l HM RAZEM PlC .... 
I. T. D' .. L T. D. AS PIK, 

bA 

ten sposób, że podaż znacznie przewyz
sza popyt, cóż więc ma począć zrujno
wany materjalnie właściciel większego 
mieszlmnia, który pozornie przedstawia 
się Jako zamożny obywatel '? 

Nie ratuje również sytuacji zastrze'" 
teme projel;:tu noweli, iż walściciele 
mieszkań na wet więks.~ych. je~eli zara
biajll miesięcznie 80 względnie 120 zł. 
będą zwolnieni od obowiązku płacenia 
wi~ks7.ego komornego. 

Z punktu tego skorzystają przedew 
szystkiem ci. którzy mając nawet dosta 
teczne dochody. 
będą mogli zataić ich wysokość np. 
spekulanci i ci wszyscy. nad l<tórym\ 
nie da się rozciągnąć kontrolę w celu 
skonstatowania rzeczywistych zarob
ków. 

Natomiast 
urzędnicy i ludzie, utrzymujący się z po 
sad, a zarabiający od 150 do 200 zł. mle 
sięcznie 
(a takich w Łodzi jest bardzo wielu 1..) 
padną oczywiście ofiarą nowej ustawy, 
gdyż zarobl-d ich są łatwe do sprawdze 
t:ia. wobec czego będą musieli płacić 
stale wzrastające komorne. 

Oczywiście, że właściciele domów 
z nowej ustawy są zadowoleni. gdyż 
spodziewali się więks7;vch ubytków, ale 
CZy komukolwiek z lokatorów nowa u
stowa prz}'nlesie ulgę - wątpimy bar
dzo. 

w v jaśnienie . 
Pan F e-L.ilks Ciesie:1ski, st\llden<t wyż. 

szei szkoły rolniczej w Duhlanach, zam. 
przy ul. Ro-kiciń·skiej 56, prolsi o,rus o za· 
zna,czenbe, iż nie ma nic wspólnego z pa 
nem tegoż imienh i lllzwLs-ka, Sfk3.z,:lnym 
przez sąd na rok więzienia za zgwałce 
nie. 

Odpowiedzi Redakcji. 
P. Stefanowi M-ksa. Nies'te'ty, prawo 

nie przewiduje Ż3.dnych zapomóg dlla 
bezrobotnych od r. 1914. 

Na "'I:l:ą!(SZV kO?1traban~ 
dz/sta ŚWIata. 

W tycb dnlacb, po dwuletnim pobycie w wię
zieniu w Aylonta w Ameryce, odzyska! wolność 
p. Gcorge Remus. który Da kontrabandzie ,~ltis
ky dorobił się wic.łkł€go m::j<:tku. W przeciągu 
trzech lat sprzedał 12 milionów l!trów whisky 
I ouloży! sobie przeszło 5 miJjOiJÓW dol:mhv. 
Opłacenie s!ę urzędnikom celnym, kosztowafo 

l p. Remus w pr?'('clągu tychże 3 lat, p rzeszło 20 
I ml!lOl:ów dolarów. 

ra-s'J\Qlli'M·JljN;lit!tlt\ł'I!T~~ 



F\,OPF~';;; ""FCłOR"Y 

K wiałek oszczędnościowy l magistratkiego ogródka 
Zamknięci'e wszystl<icll szkół wieczornych grozi pozba

wieniem nauki licznym rzeszom robotniczym. 
. . 

Rada miejska powinna solidarnie poprzeć postulaty robotników, domagających s:ę 
wstrzymanIa hkw~dacii szkół wieczornych. 

Od kUliu dni stŁała się w Łodzi aktual 
ną kwestlja bytu sz!kół wiec.z'Omych u
"Łuopełniają~ych, 

Jak wiadom'O magiSltJrat, idąc w kie
runku pocz)'illienia jaknajwię!k'&zych osz
czędności 

postanowił zamknąć wieczorne szkoty 
uzupeł~iajęce, 

pozbawtając na11lki dzdeci rooboiniJków, 
które zajęte są pra·cą ZlM'o,bkową prze'z 
cały dzień i tylko wieczory mogą p·o
święcić na zdobywanie wiemy, 

Sprawa zamknięcia szkól wi,ecZlOlt'
n'Y'ch przez magistrat przed.stawia się za 
sadni,~o w sposób następui8JCY: 

Jest klika typów szkół wiOOZtornych, 
a. mianowicie: 

1) szkoły zawodowe, w których nau
ka odbywa się prtZez pięć dni w tygo
dniu i które w trzeciej części są subsy
dj.owane przez rządj 

2) sz!k'oły powszechne wlecZiorn~ dilta 
pr<l;gnąc'Y'ch ukończyć kUJris Sl7Jkot'y po
wsze-chnejj 

~. Hi~olit o~~owia~a na anKiet~ 
Dziwnie zamyślonym był dziś pan 

ffipolit. Bolesny smutek przeniknął go 
wskroś, odbierając mu chęci do życia 
i ... spożycia czegoś ciepłego. Zwątpio
ny objął głowę rękoma, i poraz setny 
przeczytał ankietę "Expressu". Z piersi 
raz po raz wydzierały się westchnienia, 
świadczące, że w kotle myśli pana łIi
polita jakiś wrzątek wrze i kipi. 

Jaką pan pragnąłby mieć żonę? 
Przed oczyma pana Hipolita przesu

. 3) szkoły dokształcające dla d-oro
słych (ponad lat 18) i wreszcie 

4) szkoły uzupetniając~ d~a Il1łodzie
ży od lat 14 - 18, która nie ~ończyła 
sZllwly pnwszechnej dziennej. Na,uka w 
tych szkobch odbywa się 3 razy tygo-
d.ntowo, • 

W ubiegłym floIku według wyikazu 
statystŁycznego ogółem 
uczęszczało do wszystkich szkół wie
czornych na terenie lodzi 20,104 osób, 

Wedl'ug kosZlLorysów wydatki na 
szkolnictwo w tym zakresie wynosiły 
miljon dlVieście tysięcy złotych rocznie. 

POIIli·eważ nasz skromny budżet nie 
wytl'zymałby tak wielkich wyda.t:ków na 
&7.koo:lnictwo wieczorne, władze miej
skie postanowiły przep<rowa,dzić pewne 
oStzczędn'ości w tym sensie, że 

zniesiono przymus uczęszczania do szkół 
wieczornych uzupełniających 

Ocrzywiście, że tatki~ zał-atwienie 
Sip'l'awy ma również inny Setl.S, polegają-

cy na tem, te władZiom zależy przede
wszystkiem, a,żeby 
liczba niechętnych uczni6w była jrumaj-

większa . 
W zasadzie bowiem nikogo ze szJkół 

się nie wyrzuca, nikogo jedna.k do uczę
szczania do szkoły się nie ztnusza. 

Jasną więc jest rze·czą, że chodzi tyl 
kI() o ten element, kotóry przyml.llSO'Wo 
byt ściągany do s7Jkół, a który OIbecnie 
Sk'OTzysł.a z przysługują.cego mu prawa 
i "puści szkołę ka.nrt em " , 

Tłumaozenie się tern, źe władze ża
dnych ograniczeń nie stawiaią i będą 
zadowol-on~ o He LicZlba uozniów pooosla 
nie niezmi'eniona - to pr>recież nie ma 
sensu, 
bo gdyby rzeczywiście nikomu na tem 
nie zależałO, ażeby liczba uczniów w 
szkołach wieczornych nie uległa reduk-

cji, to po co robić tyle hałasu o nic? 
Jalk dontosła WCZ'OTaJłSza prCltS8. zwią

zki zawodowe interwenj.owały już u p. 
wojewody Darowskiego w te.j sprawie, 

36 'martwych ciał kobiecych 
legło na puszystych dywanach. 

Oto finał· straszliweJ uczty Achrama-be,ja. 
Achram-bej, prawowierny wyznaw-l Przy końcu uczty rzezańcy wnieśli 

ca Proroka, przed paru tygodniami wy- słodkie sorbety. 
truł swój harem. złożony z 36 odalisek. Achram-bej sam podawał sorbety i 

. . zachęcał swe żony do jedzenia. Skoro 
Zwolen~lk da~nych ob~~za~6w, świt błysnął, w pięknej pałacowej kom· 

Achrat;1-beJ, nie mogł. POgOd~IC Sl.ę ,z naoie leżało na puszystych dywanach 
tern: i~ nakazan? m.u zyć~ w lednozen- 36 martwych ciał kobiecych. 
stwle l harem zlIkwl-ctowac. Achram-bei dopiął celu. 

Pragnąc jednak zastosować się do Żaden mężczyzna nie spojrzy pożą-
rozkazu władzy, popełnił straszny czyn. dlfwem okiem na jego żony, które osla
Dn~a 25 grudnia urządził suty banki'et dzaly mu życie i dawały przedsmak ra-
dIa swych żon. ju Mahometa. 

--:---,:0:---

Strejk graczy bilardowych 
wają się setki szczęśliwców, którzy po et· d b·' dó· d b··· ł t ę spożyciu miłej, sutej kolacyjki, w świet zmusI pOS1a aczy 1 ar w o o nlZel1Ja op a za gr . 
nych humorach, zasila dają, by odpowie
dzieć na ankietę. 

A on? 
O Boże, miej mnie w swej oDiece!

modli się pan Hipolit. On śmiałby wy
razić swe pragnienie. A cóż na to rzekł
łaby jego Marysdleńka? Biada mu! Chy
ba nie zostałby kamień na kamieniu w 
jego mieszkaniu ni członek przy człon
ku z jego nędznego ciała!!! 

Szczęście, że wyszła, może więc 

W Oreenock w Szkocji zanotowano 
ostatnio zupełnie nowy rodzaj strejku, 
strejku graczy bilardowych! 

Przed kilku miesiącami właściciele 
kawiarni. utrzymujących bilardy, wi
dząc ciężkie położenie i zastój w tej fa
brycznej okolicy, postanowili obniżyć 
opłaty za grę, ktÓre teraz chcieli znów 
powracając do dawnej normy, podwyż
szyć. 

Oracze bilardowI. nie z2:adzając sie 
113 zamier~ona podwyżke. zastreUwwali 

Vtworzyl się momentalnie komitet 
strejkujących i wszystkie sale bilardo
we obsadzone zostały przez pilnUją
cych delegatów. Panująca karność ni·e 
pozwalafa nikomu przystąpić do bilar
dów, a posiadacze ich. choć z niechęcią 
musieli odstąJ)·ić od zamiaru podwyższe 
ni'a opIat za grę. 

puez chwilkę rozmy~ać nad swą n~- ~~!-~~~$!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
dolą. Calutki boży dziJeń - haruj męż- -.:..-
czyzno! To w piecu napalić, skoczyć po ciężką rękę i dreszcz zgrozy go prze-\ką kuchenkę. Sądzę, że policja Sz. Pa-
węgiel do piwnicy, by wnet umyć na- niknął. nów uchroni od nieprzyjemności. 
czynia do obiadu, i tak wiecznie ... wLe- A więc zrezygnować, nile skorzystać Jaką pan pragnąłby mieć żonę? 
cznłe... z tak dogodnej sposobności, by raz jedy Przedewszystkiem, aby żona niczem 

A łzy płyną ciurkiem... ny w życiu odpłacić się Marysience nie była. podobna do mojej Marysieńki. 
Łzy gorące, łzy bólu i żalu zasłoni- pięknem za nadobne? A wtedy, o Boże z jaką przyjemnością 

ty panu Hipoiltowi śwlat dokoła. Literki Jak tygrys skoczy~ do biurka, gest y- siedZJialbym sobie głęboko w fotelu, gdy 
"Expressu" migay mu jeszcze chwilkę kulując gwałtownie rękoma i cedząc w pokoiu ciep!o i miło. i patrzałbym 
aż zupełnie znikły. 'przez zaciśnięte zęby: na,piszę... napi- na me kochanie, jak serdecznie krząta 

Długo trwał w takim stanie pan Iii- szę !. .. Potem wyjadę ... interesownie! się wokoło mnie, to skręci papierosa, 
polit. A myśli jego byłyby prawdopo- Nigdy jeszcze w życiu pan IiipoHt przysmaczek da skoszto\yać. lub tuli się 
dobnie tajemnicą dla potomności, gdyby nie wylał tak swego uczucia na papier. serdecmie, kochająco do Ciebie, a na 
c~yny pana HipoLita mgły tajemniczości jak dziś to uczyni f. Zakleił kopertę, na- ustach jej brzmią stawa: 
me przedarły. pisał adres i pędem wybiegI na ulicę. - Iiipol!cic, mój ty drogi, l1ajdroż-
. Pan Hiplit bowiem, nagle zerwał się A gdy list był już w skrzynce, gdy szy!!! 
lak szalony. Oczy rzucały błyskawice, zemsta nad Marysieńką tak była bliską, Pożycie nasze winno być wzorem 
pięści zaciskały się kurczowo, a pierś gdy zgłębi{ bohaterstwa swego czynu,- dla innych. 
gwałtownie falowała. z duszy jego wyrwał się okrzyk: I gdy młody ulubienice prowadząc 

- Dość mam tej niewoll, dość pań- - Brawo panie .Hipolicie, dziś jesteś ulubienice do ołtarza uldeknie przed nia. 

dOOlaga1ąc się w~wzymania ~wida;c~ 
sZIkół. 

Pan wojewoda przyrzełkł, ż,e p-o'1"OIZ1lf. 
mie się jesz-cze z magistratem i wpłynie1 

by szkoty wieczorne nadal istniały. 
Mnie; więcej bo samo powiedzdał na 

ten temart prezes rady miejSIkie1j p FiC'hna 
do kttóre,go zwróciła się następnie dele
ga,ci'a rohoŁników. 

Rada miejska prawdopodobni.e roz. 
sła-zygnie -tę kwestię na napbliżoszem po
sredzeniu w myśl posiful8itów robotni
czych, które są wyrazem tą,dań lkz.nych 
rzesz Tobotruków, posyła4ąc'Y'ch dzieci w 
godzirna-ch wieczornych na naukę. 

A ma!gi'&trat powinien Slprewę posła,. 
wić ja.sn'O i otwaroe - albo chce Z8JJl
knęć szkOly wieczorne (pocóż więc ma
skowanie się przymusem szkOlnym), al
bo zależy mu na doborze uczniów, a w 
takim razie sposób pozbycia się złych 
uczni6w ze względów pedagogiczp.ych 
IlIie zasługuje na pochwałę. 

W Was~yngłon=e słanie wkr6tce 
wielki pomnik, któremu pod w2Qlę
dem oryginalności nic zarzuci~ 
nie można. Rycina nasza przed
sławBa twórcę pomnika Regni de 

Piatta w czasie pr~cy. 

Bodaj to być koniem 
... ale w Nowym-J(Jrkue 
Srogr sędzia amerykański: skazał nie 

dawno dwu woźl1iców na przymusowy, 
25-minutowy postój na jednym z mo-
5tów N. Jorku, aie ... w czasie najwiQk
s!-,~j ukwy. tez U brania i kilpelt.;sza. 

A to, pon:c\vai wyrządzili taką sama 
krzywdę swym lwniom. 

- Sądzę, rzeld sędzia, że ta lekcjt\ 
wam wystarczy i dlatego nic stosuję bar 
dziej surowej kary ... 

Dobrze być koniem w r:owym Jorku 
--::-

Na jego hasło zamiU-łv dz'a 
ła, opadły lufy karabinów. 

~zczyzny! Ni'ech Marysieńka wie, że on rasowym mężczvzną!!! i pe.!en r.!kstazy zanyta: Co ci ofiarowaĆ 
Jest rasowym mężczyzną! Vv panu Hi- A oto treść pisma: mam w życi:!.? - ona odpowie: Uwii Krzyżem Icg-ji honorowej IW i'J'rodzo-
policie zb!1dzif się drzemiący \v nim lew. Do Sz. r~cllJkcji .. t:xpressu" . mi mi,;c '!niazclko, jakie i-halit swej no kaprala rcze;l'wy \'.ojsk francuskh::!I, 
Tak, naPI~z~ do "Expressu", jaką pra- Przesyam odpovl'icdź na anklictc Sz. najdro;;:_,zl'i. Hipollt Z. Pierre SclIiera. 
g~ąlby mle~ .żonę .. Ni.ech Marys'ieńlca Red. Przy nilliej~ zym radzę Sz.P. if dniu Biedny Hipcio! Jest zU'Dcllie nicpo- Przyznano mu krzy/~ z tej racji ii w 
Wje, co o nieJ myśI1 .. NI~ch ... :_ o!dos.~enia dru~icm mej odo?,vied7:L. o~-lpr~WIlY. ZR.n:-lTnn;1 t, ~ż k'icc1vś mówi t roku 191e~. ja}:o Sy!Zna:is.ta, piuwszv d; l 

V( dus,zę pana HIPolIta w.darło ~ię u~ stawlC R~d~kc]e 1J?sterunJo.en~ policy]- JUZ ... d swoJeJ ... MarYSi. I hasto: ,.WstrzJ;'mać. O~i(';{l" w cbwili, 
CZUCle lęku. Przed oczyma Jego stanęło nym. gdyz zona nl0Ja zeszłej zimy w na P. Konar. gdy pełnomocnicy l1lenlleccy przekracza 
straszne wIdmo MarysleilkI, czul jej padzie gl'lll~wu zdemolowała mI nowLut~ 11 linje francuskie. 
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i ,. d. o r ter a t z m {,. H 
Jap wszelkie śladv życia. 

WYSP:l Jap jest przedmiobm O(5ólne- larzą" nad bb1ami b",z kontroli j~,oń. 
go poruszenia w Ameryce a to z lK'wo- ~ \i~j. 

du whdomcśc! o ";:tlasb:ofie, j:::ka })!"zed Obecnie ważny ten pu11'kt węzłowy 
pant dni:uui nawizd:dła malutki t~n I l J brał wygląd w.ełnie wyrr.arłej kra
kraik. Do ni~ hwna był on stalą kościq :1' l. Oto wedtuig informacji, nadcno.az.ą
niez~r :1.- ; ~':~dzy Stnami Zje r?oczone C)'-:-1, z To,Ido sz~jl!iące o~ j!tkicg03 cz,a
oli a: Japon;=l, która prz~z dłu~i CZB de o~ Og'e>::o. _~ burze mo-rskie nie oszczędzi 
('h ciała zrezygn:nvać ze sWc1ch praw· su ;y także Kardinów. Przed paru właśnie 
Lvereni1o~ci nad tą wysepką, należącą ci ·,bmi z~:'wał się o godz, 22, 35 szalony 
do grupy Karelinów, Składają się one z wicher, połączony z ba!"&w o:bfitemi o
okolo 700 k01·ulcwych wysepek przewa p2c!?mi, przybierrująC z każdą chwilą co
~nie nie zamieszkanych i po'krytych buj rilZ bardziej na sile. 
ną !',:}ślinnością, a jedynie whśnie Jap Już od samegJ południa zaczęły uka
shn9wi :-od tym względam wyjątek, zywać się na niebie w pOłud.nio';'ej czę
~dyż liczy c,kolo 10 tysięcy miesz.katj.- . ci Oce:-,ul Spoko~ne~o ciężkie, ołomia 
('ów. sk19Jających się przeważnie z kra- °e c'·-· .. " - " ~'''ny nadchodzącego or 
iowców, j:;.póńczyków, oraz małej liczby kanu. Na wido,k tego wszystkie startki i 
przedsŁ',,:cieH bialej rasy. Przedtem to ;odz:e rybackie podążyły co sił wysiaT
mal~ńshro naIeża·ło do Niemiec i dopie- czyło ku wyspie, pragnąc o.chronić się 
ro na !nocy Tu1·t.3.tu Wersalskiego prze przed nieuchronną zagładą, powrót jed
s~lo pod panow::!'nie j,apońSlkie. nakże utrudnhły olbrzymie fal~, rozbija 

l>hiy ten kraik pozbawiony na piet·w i.ace się z okróŁną sirą i hukiem i kora
szy rZ'JI Q.i{El powrnie znaczenia, 'odgry- lowe brzegi, Wre'szd,e w nocy rozpęta
wa jed..'1ak nadzwy;::zaj ważną rol'ę h2.n- la się burza mors,ka, przerao.r..-ając się 
dlową, §~:':~ <;l~·I?bją się tam amcrykań- wl:cróŁce w przeraźliwy tajfun, Mieszkań 
skie kable telegraEcroe, tc,czące Stany cy z okolic w pobliżu wybrzeża z.aczęli 
Zjeclnocz;mc z całym światem. Z chwilą ucicbć w popłochu, pozostawiając 
opanov,rac.ia wy;py zamierzali japoń-czy I wszystko na łasce l'osu, a tymczasem hal 
ey rozc i~(lnąć sV/ói ze.rząd również i nad wany morsHe piętrowych formaJne wy
kablami, na co n~e chia! się absolutnie sokoś.ci, sięgały COTaz daJlej w głąb lądu 
zg·odzić rząd amerykański. zmiatając wszyS'tko po d1"od:ue i siejąc 

Z tej to przyczyny wynikł bardzo o- niedającą się opisać pan~kę. • 
siry z~ 'r6 , grożący nawet zerwaniem I Niebawem większa już część wysep
stosunków dyplomatycznych, ~o i:., wy- ki poillegJ.ła ni zczącej mocy rozhuka~ 
nik:.jąc 'i z tego konsekwencJamI. \Y./y- nego żywiołu, który, nie natrafiając na 
miana not pomiędzy obu państwami by- żadną przes'zkodę, pos<uwal ię z nad
la w swoim czasie bardzo ożywiona. i go zwyczajną szybkością. . Ok,olo godziny 
r~ca. a rwcane wśród oceanu to koralo- l-szej fale morskie dochodziły już do 
Wc ustronie zaprz.ąŁalo przez pewien tak ogromnej wysokości, że z łaiwością 
cza glowy wielu wybitnych polityków splukiwc:.ły jeden dom po drugim, cze
Początkowo nie zclJ.wano sobie sprawy mu przypatrywali się oszalali wprost ze 
z ważno<'ci tego punktu handlowego, ba strachu krajowcy, zajmując wszysbkie 
g8.JŁeHzuiąc z.upcL-lie maty pa's lądu, o wyniosłości gruntu, byle się uchronić 
którego dokładnem położeniu geoTaHcz- przed wściekłością morza. 
nem rzadko kto nawet był ddkładnie po OchłtonąwSlzy po pewnym czasie, za 
informowany I częto budować naprędce tamy w -Lej 

Wreszcie, Sikoro następstwa porzecią- stronie, której n.ajba'l'dziei zagraiał za
ga.jącego się konfliktu zaczęty zagrażać lew. Wśród. nieprzenEknionych ciemno
pokotowi - Japonja 2:'decydowala się .1- ści i powtórnego hlliku, OI'laZ zA:owieSlz
!SiąJ>i prawie w ostatniej chw~Ii, zawi.e- qego bulgotu frul - ścinrun!o pospiesznie 
rając z Ameryką umowę w lutym 1922 z narażeniem życia, d'1"z,ewa, rozbiera
roku, Na mocy tego porozumienia otrzy no zabudowania, SItarając si.ę sbawit o
mały Stany Zjednoczone swobodny d~ pór żywiołowi, 
stęp do wyspy i odtąd mogą sprawować Na nic jednakż'e przydały się gorącz 

Str. 5. 

ł\atastrofa samochodowa przy Heidelbergu. 

Dopiero teraz udało SIę odnaleźć ofiary katastrofy, dr. Lager'a. Rycl~ 
auto, które dnia 29 listopada r. ub. spa- nasza przedstawia momeut, gdy aut.:> zo 
dlo z wysokOŚCi górskich do jeziora staje wyciągnięte z wod~ 
Heidelburgu. OQszukano ró,w~.nii!.ez.· .C.iRlił.O_III!.iII ___ .. _____ ~!III_-a. • * F 

Hazard życia. 
Jeden z naj bogatszych Judzi w Anglji zmarł. .. 

śmiercią głodową. 
Byt kapitanem wojsk angjelskich, 

podczas wojny odznaczył się kilkakrot 
nie. Prowadził życie wielkiego pana, 
wspaniały dom, utrzymywał stajnię 
wyścigową. Przesiadywał w Monte 
Carlo i trzy razy rozbił banko W jednej 
nocy wygrał 30.000 f. st. (t miljol1 zło
tych). Wygrywał i wydawał. Był 
bez grosza. Ożenił się z bogatą wdów 
kąt która po węgierskim księciu Bat
thyanim odziedziczyfa 5 milionów do
larów. Znowu prowadził życie na 

H 

wielką skalę. Był stałym gościem w 
barach i dancingach, kelnerkom d. wat 
po 100 f. st. Qapi'wnego. Gdy żona t.l
l:larla, dowiedział się, że mu nic me 
zostawiła. Leżał na bruku. Próbow.' r 
szczęścia w kartach - nie znalazł je 
We~erowaJ. 

Kilka dnI temu w nędzny pokoilm 
n:t przedmi:eściu 10ndYl1skiem liamp
stead znaleźli sąsiedzi ~ieżywego kapi 
tana Artura Decourcey Bowera. Le
karz skonstatował śmierć głodową, 

kowe v:.ysiłki, na nic uciążliwa praJCa,! speki padty ofiarą kaJtasń:rofy, Na miej
gdyż bałwany mO'l"ski~ spłukiwały za sce wy,paclltu wyruszyły statki ,am:ry- . 
każdym razem, jak domki z kwt, sta- 'kańslde, Instalacie kaMowe uCleTl:'l~Y 
wiane zapory. niewiele, gdyż, jak doooszą europejSkIe 

O godzinie 3~ej nad ra.nem orkan nie ootu"a iuforunacyjIlJe, dóty:lhozas niema 
co o·słabł j zdawał.o się, że burza dO'S7Jła żadnej wiadomości o przerwie telegra
już do kulminacyjnego punkrou i :zaoxyna ucznej, która, w ra'Zle przerwania li.n:ji 
cichnąć. Ki'lku śmiałków, kOl"'Zystając ~ p.od.wodnych, musia·łaby n.iewątŁpli-vi~ 
tego, schroniło się na sąsiednią wyspę i nastąpić, 
tej tylko okoliczności zawdzięczaja. swo Opisanie katastrofy, której ulcgi& 
je ocalenie, po paru minutach bowiem wyspa Jap, 2laliima się bod.ajże do naj
huragan zaczął znów szal~ć ze zdwojoną więlkszych, jakie wyooorzyły się w ostat
siłą, obracając w perzynę cała. W)"S!pę nim czasie, sto też dalekim echi!nl roz.nio 
tak, że nic ocalał ani jeden dom i z:nilkły sła się ona po całym świecie, wywCY~\J
z powierzchni W'szellkie ślady życia. jąc ogólne z.ainłereS'O'Wame, zwłaszc:z.a w 

Ruchliwy cloo niedawna kIlai p1"Zem.i.e sfera,ch naukowych, kt&e pregną podiąć 
nH się za1tem w dą~u pruru zaledwie go- specjadne badania co do szczegółów i 
dziu w głuche pus{kowłe, po Mórem hu pr~ nicfbywa:łego orkaTIlU, Jego 0-

la.ją jeno wich'l'Y morskie .. " fiArą pa.d~() oholk dolbytku, mienia nIcho 
Doiychaz,a,s brak jest bHższych SZJcze mego i nieruchomego - przeszło 10 ty· 

gółów, przyczem uoehod:ci obawa, re sięcy ludzi! 
prawdopodQlbnie także i sąs.iednie wy- 4. 

------------------------------~-----------------piero wtedy, kiedy się z nią ożenię, te- czywię twarzy Antosia, jakby chcąc 
raz - niema czasu. . . sprawdzić, czy nie kpi z niego. 

R.utczak uniósł się z trudem na lok- Wreszcie po dłuższej c11\vil1 mllczc-
ciach. W rozszerzonych jego oczach ma nia, odparł spokojnym glosem: 
lowaro się bezgraniczne zdziwienie. _ No, jeżeli kochasz, to co il1n~go, .. 

- Co robisz? Ożenisz sI,;? Z Jan- Bierz ją sobie ... Dla mnie będzie to wiei 
ką? - Nie wierzył własnym uszom. ka strata, bo dziewczyna ładna i zaro-

CJwOI'.1turniezo-ero(yezr.lY. 
"& /lO tle zoarzer:i.J;;raJ1JOZlJ17!1e{; 

- Tak, ożenię si-ę ... - odparł z mo- bek dobry przynosiła... Ale to nic --
cą Antoś... znajdę inną ... Ja jej nie kocham -- wiec 

- Tak dę już ona zdołała za hals ją bierz ... 
chwycić, że musisz z nią iść do otta- Mówienie zmęczyło go bardzo. Q~ 

Odemknął oczy i spojrzał w nal..'hy~ 
toną twarz Antosia. We· wzroJw Jego ma 
lowata się niezwykłe zdumiel,je. \'1 g10 
wie nie mogło mu się porricącić, że 
I(ryspin, który go pokonał, nic dobija 
~o, lecz niesie mu pomoc. 

Jednocześnie w duszy józka poczqł 
się zupełnie nieświadomie budzk sza
cunek dla niezwykłej sity A1\tl)sia, o któ 
rej istnieniu przekonał się w niezhyt 
miły dla siebie sposób. 

Uważał siebie dotychczas za niepo
konanego, a tymczasem ten mrodzic;niec 
o głowę niższy od niego, sP0kojny, nie
pozorny, posiada? muskuły herhllcso've 
wobec których bladła siła I~utczaka. 

Nic więc dziwnego, że Spod'1Jat te
raz na Antosia napoły z niClj:.1\vi~cin na 
poły z uznaniem. W glowie ~zuł zmn<;t 
t D'ieustanny szum. 

rza? - padł bezsilnie na tapczan. 
27) - Nie ... To nie to.... I _ Głowa. mme boli ... skronie wah1 ... 

Zimne okłady, które Krsspin zmic- Rutczak począł już wątpić, że ma dob _ szepnął słabym głosem. 
nia! co chwila, przynosiły ilm wie!ką rze w gt~wie. .. _ To nic... __ odrzekł Kryspin _, 
ulgę. -- \VlęC czemu, do JasneJ chulery, p ś I ię _ to ci przeJ·dzie ... 

Od t h ł 1 ~ ••• • • .... ? t t d rze p sz s c c ną szero,(Q pełną plerSI4 I musIsz SIę z mą zenIe. - zaWala PO - i ś o. l' 
rz kł, jakby do siebie. niesionym głosem. Przyłożył mu do skron WICZY o.'. 

- Ale siła, ale siła ... Dobry byłby z - \Vcale nie' muszę, ale chcę... ład i ~ocząl w?lnym krokiem przecll.l.-
ciebie kla·wisz ... Szkoda tylko, żeś r.ti I - Chcesz? - j~ bardziej zdzi~ dzać Si'ę pOI c.el!. t l go nagle 
sprzątnął Jankę, inaczej byliby~my przy v.i.t si Józek ---A dlacze~o? - Sluc laJno -- zawo a 
jaciótmi... A tak - muszę ci noz wsa- Antoś sPOjrzał przenikliwie w oczy ~ózek. ? 

dzić pod żebro, ho rękami nie dam so- i odparł, skandUjąc zwolna i dobitnl·c każ - Czego chcesz., 'd' t 
bie rady. Och ... boli!... da. sylabę: -. Czy dozorca me WI ZH1. jak;~cś· 

Antoś przyłożył mu świeży okład i - Bo ją kocham, rozumiesz'? Bo ją my SI\) tłukli? 
zaśmiał się szczerze. . kocham... - Zdaje się, że nie ... Nic 'v~hod7.ii 

- Takiś na mnie jeszcze cidy? -- Słowa tę uczyniły na R.utczaku pio- tu, znaczy więc, ŻC nie widział. 
zapytał. runujące wrażenie. Usiadł raptownie na - To dobrze... Bo inaczej hj łby 

- Jakżeby inaczej ... - odpa ·t Józek tapczanie, aż drzewo pod nim ję:<n0~0: kram ... 
J .~ l' t . t J l .1 ł I<ochas ? Po słowach l'ego zapanowala cLza. - e/,e l o Jes o an <ę - oupar - zoo. 

I"'ryspin - to narazie nie ma'l7.. racJi, bo - Tak jest... przerywana krokami Anto;;ia, ld(k~' 
ona nie ze mną uciekła, lecz z kim in- Józek zaniemówił, zda się, z wielkie przechadzając się po celi snuł "\."" głowic 
nym ... Będziemy się mogli o Ulą bić do- go zdumienIa. Przypatrywał się upor- nowe jakieś plany. łd. c. n.). 

• 
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Dziś powtórzenie szlagierowej premjery! 

Potężny dramat z życia wielkomiejskich don-żuanów p. t. 

W zrusza jąca traged ia kobiety, któ
rej temperament, mimo wreku, nie 
wygasł jeszcze i upomina się o 
s\voie prawa do życia i miłości. 

Dzieje młodej dZIewczyny, która daje się sku
sić cudnemi toaletami oraz przepychem i zo
staje npupilką" szukających perwer .. 
syjnych w r a żeń zgangrenowanych 

don· żuan6w. 

PONADTO 
Występy 

fenomenal
nej pary 

taneczne; 

, 

18J 

Część Artystyczna: 

W roli Iwony Pallet, młodej modystki, u której 
stóp skłaaalą wl elb1clele swe serca, a raczej pnią
(laOle 1. maJątek - słynna 2 S\\ ej 'urody i talentu 

Ilen Kurii: 
W roli zwyrodniałego don-żuana' i oszusta -

piękny 

Olaf Fjord 

oraz 
znanego 
reclłtatora 

PONADTO 

I. Kat i g zesznica - (mul. Rachmaninowa) wyk. Bina Pawliunewa i fetkI Pamell 
II. Aktualne piosenki i satyra - .odśpiewa Benedykt Hertz 
III. Zernsta Cow~oy'a - (muz. Puccini'ego) wyk. Feliks. Parnell 
V·Mowa posła Wierciołka przeciw nagości - wypowie Benedykt Hertz . 

v. Kocha - nie , kocha (muz. Chopina) wyk. nina ~awIiU[lewa i felik! ParneJL 
POC3:. o godz. 4.30. Od 4.30-5.30 na seans kinemato ł 1 

graficzny cena wszystkich mieisc Z. • Orkiestra symfoniczna pod d~r. L KA"TORA~ 
Sala ogrzewana. 

, W dniu 20 I rb. otm!lrt e letzn![y 
w ś'rodę nastąpi nu . 

'lekarzy specialistów dla przychodzących chorych 
- przy ul. Piotrkow.sklel 45, Teł. 47-44 -
Przyjmować będą lekarze w zakresie wszystkich 

specjalności: 

Choroby wewnętrzne: 
Dr, Kr~szek (spec. chor. serca) 
Dr Oawido\All~z (spec. chor. płuc) 
Dr Ur!lson (spec. chor. przewodu pokąrmowego 
Dr •• telson (spec. chor. przemiany,materil i krwi) 
Choroby chIrurgiczne: 

Choroby dzieci: 

Dr. Kunlg 
Dr. OobulCllwlcz 
Dr. Kantor 

Dr. Samet-MandeI5o..,a 
Dr J~zef Kon 
Dr, Kapłański 

Choroby skórne. weneryczne i moczopłciowe: 

OGŁOSZENIE do wszystkich pism po 
cenach zniżonych 

PROSBY i REKURSY do w~~:J!kich 

TŁ' UMAClENIA aktów i korespon-
dencii w 6 ięzykach 

, pod kierunkiem H. Kęplńskie~o . 

PIERWSZE W POLSCE 
BIURO IttFORMACJI PRASOWYCH 

Cegielniana BlP" TEL. 20-82. 
.. Nt 40 , , ( o ~ od~~~a~h3~~.o",ycb 

Pierwsza po dwunastu latach 

W,yprzedaż 
Mebli dywanów Lóżek metalowych 
z ustęp<lwem 20% trwa~ będzie od 
16 do 3.1 stycznia r. b w magazynie 

Mebli Wł. ROMlSZOWSKIEGO 

Pintrkow~Ka 116 I D. front. 'el. ll-6i. 

inne, suKnie trillotinowe ! t. P 

przYimuie do reperacji. 

~.l!IFll! ~. 

I ~7h~:~·,P I 
--~ STENOGt?AfJL wv·· 

u(,'za v.'~ZYSlkl;h 
listown'e pI8W;~ 

tezpła ' nie: Ins,lytilt 
Slenografkzny'. ' 

Warszawa. Den. 12, 
338-25 

I Posad!ł 
~:mI'lL 

POKO~U n.oszu~ ·u l ~ 
kawa er n Ile .. 

llI. 6-go sierpnia 76, III p'~tr(; mlJtilwe od. gosp~ . 
ranlo, Do w orvw:lłnem ml('szk dar za. Ofe 'ty skla. 

' •• ' __ ... ______ .1 dać w adm,", o"~ 
•• Sa • .M· P." I J17 

Proł. art.·m alarz 

Maurycy Trębacz P:!':::'.;-:.; . 
I Pnotrkow'sk,a 71. f:'ZIO 'lll l2 weks 

. Dr. Elckert 

~' Dr. Laguaowskl 
Choroby oczu: 

~~ Dr. Ign. ''''argolls 
~ Choroby uszu. ~ardła i nosa: 

Dr. Żebrowski 
Dr Mazur 

Choroby nerwowe: 
Dr. Urbach 

Choroby kobiece i akuszeryit1e: 
Dr. Re,tlt;r-Kurlllliska 
Dr. Ma(:Eow ki 
Dr. pogorze!skl 
Dr. Szwalcer 

Laboratorium: 
KierownIk Dr. Żurkowskl 

~ Choroby zębów i jamy ustnej: 

( 
R.)tenberg 

lekme.denl1Ści ~:t~,:owa 
~ ( itbf,,~rn • 
. Laboraloriur.:t-Roenł):!en. gabinet fizyka!nei terap'i. 

Poradnia dla matek. Szczepionki ochronne prze:: w . 
sZ.l'arlatynie. Operacje i opatrunki Wizyty na mieście. ' 

~" . ." ~. 

--===-.;===== 

Al KołcIuszki 38. 
r6~ Andrzeja 

r 
~ Polecam ś\,ieZo otrzymany wielki wyb6r pończoch _ 

W wszYStkIch kolorach i odcieniach. 

JÓlef Heumao, tó~Ź, Pi9trkg\Y~ka 1l0. 
--------.. _._- - -_._- -- __ ..J 

łloWY kun o~ nowega Roku ~ ;,~~~: ł('~~:L:t 
Wyuczam w przecjągu 
miesięcy gruntownie 

wać i malować. 

6-ciu ' SI<I , żylo T K'esi.· 

I 
CZyoSK ' , na 60, 2ł 

,ryso- ",ysta~ca ZJZISIa:.W 
Ryńsk' N nit' ·szym· I 

. ·umewdtnram J.mf-; 
Cena nauki prz\lste!'na n.3 Wulska. Killń~·. 
------------- skieglJ lO: •. 

Dr. 

Tł"cznla Plotrlrows!ta tS< Redarłor odo. Józef Bu,nuo 
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. D' program praGY , twórGze) w sporcie. Terminy rozgrywek o mistrzostwo 
, Złagodzenie tarć międzyklubowych, usunię
cie politykoróbstwa, wychowanie etyczno
sportowe czynnych i biernych mas sportowych 

kl. A w okręgu łódzkim. 

W ydzial giler i dyscypliny wyloso- Widzew ~ Ł.K.S. 13 czerwca godz. 1 L. 
wal terminy rozgrywek o mistrzostwo Druga rUl'lda. Boisko Ł.K.S.,.u: Ł.KS. 
Ł.Z.O.P.N.-u, które są następujące: -Union 27 czerwca g. 16.30, Widzew-

Pierwsza runda. Boisko Ł.K.S.-u - Ł.T.S.O. 4 lIpca godz. 11, Ł.T.S.O.-Siła 
Ł.T.s.a. - Widzew '2 maja godz. 11, 18 lipca godz. 11, Ł.K.S. - Widzew 25 
Ł.KS. - Turyści 9 maja godz. 11, Wi- lI'pca godz. li, Turyści - Ł.T.S.O. 8-~o 
dzew - Union 30 maja godz. 11, Ł.K.S. sierpnia g. 16. Boisko W.K.S.-u: Union- t 

-~iła 6 czerwca godz. 11, Ł.KS. - Ł.T. Turyści 4 mpca g. 16.30, Widzew-Tu
S.O. 20 czerwca godz. 16.30. - Boisko ryści l llipca godz. 11, Ł.T.S.G.-Union 
W.K.S.-u Union - Ł.KS. 25 kwietni'a 25 lipca g. 16, Union - Widzew 1 sierp 
godz. 11, Ł.T.S.O. - TurYści 6 czerwca nia g. 11, Ł.T.S.O. - Ł.K.S. 15 sierpnia 
godz. 16, Widzew ~ Sita 2 maja g. 16, g. 16. Boisko przy ul: WodneJ: Turyści
Union - Sila 16 maja g. 11, Union - Sila 27 czerwca g. 11, Sila -' Union 11 
Ł.T.S.O . 13 czerwca godz. 11. Boisko lipca g. 16.30, Turyści - Ł.K.S. 18 lipca 
przy ul. Wodnej; Sita - Turyści 25-go ~odz. 16.30, Sita - Ł.K.S. 1 sierpn:a 
kwietnia g. 16, Turyści - Union 2 maja godz. 16, Sila - Widzew 8 sierpnia g. 11 
godz. 16, Turyści - Widzew 16 maja Jako przedmecze tych zawodów odbę
'godz. 16. Siła - Ł.T.S.O. 30 maja go. 16, . dą się zawody o mistrzostwo rezerw. 

- oto naczt3!nG zasady pracy sportowej na rok 1926. 
Zdarzenia doby ostatniej w łódzkim 

~orcie, a przedewszystkiem w najży
wotniejszej jego gałęzi, piłce nożnej, nie 
upowainiają nas do żywienia nadziei, 
h~ dalsza praca, dalsze wypadki popły
tą' twórczym korytem. 

Wskazywaliśmy na szpaltach "Ex
~ressu" na dotychczasowe smutne do
świadczenia, propagując zgodę i zauie
;hanie tarć i walk poza boiskiem. Nie 
przynoszą one bowiem, żadnej ze stron 
walczących, najmniejszej korzyści, a 
podkopują fundamenty. na których pra
i:a w sporcie winna się opierać. 

Najważmejszym bezsprzecznie fun
:łamentem dla owocnej pracy, są wzo
rowe zarządy, zarówno w klubach, jak 
i W naczelnych oraz okręgowych wla
dzach sportowych. 

Na ten temat pisaliśmy już niejedno
hotnie, jednakie jest on tak powszecb
ay·w. swych skutkach, tak dalekonośny, 
~e aż do chwili rozstrzygnięcia . losów 
laszych władz sportowych, uczYnImy 
\vszystko. co tylko będzie w naszej mo
:y, ażeby niedopuścić do spaczenia idei 
,portowej - polityką, wysltk6w ludzi 
'achowych i dobrej woli - demagogją. 
~danje jest bardzo ciężkie i niemal bez 
1adziejne, lecz dla dobra sprawy godne 
najwl!ększych poświęcej i wysiłków. 

Otói w pierwszym rzędzie czas już 
fia.l\l{yŹSZY, ażeby ktoś~ czy to z po
;zczególnych klubów lub jednostek spurt 
miłujących i znających jego potrzeby 
tdobył się na cywilną odwagę, opraco
wał i ogłOSił program pracy w sporcie, 
!la r. b. oraz wymienił ludzi, którym wy
konartle tego programu można by śmiało 
Dowierzyć. 

ją od tegO. Wynfka stąd, że nieżyciowy 
ten zakaz nie może być utrzymany w 
mocy. . 

Któraś ze stron, w części, albo nawet 
z całości swych praw zmuszona będzie 
zrezygnować. Koniecznem więc jest; 
wszczęcie pewnych kroków w kierun
ku porozumienia się władz sportowYl:h 
ze szkotami, względnie z kuratorem, p. 
Owińskim i jego najbliiszymi współpra
cownikami. Bo, o ile sport musiałby 
zmarnieć, bez doplywu młodych sil 
z zewnątrz, tak samo dopływ 
ten jest niemożliwy wobec istniejącego 
wspomnianego powyżej zakazu ł jedno- Przed IX Olimpjadą. 
czesnego . przymusu szkolnego. Może to p t I h I d k-
spowodować. że dla sportu zabraknie rzygo owan a o en ers le. 
wkrótce... analfabetów, z jakich, zda-I Amsterdam, 18 stycznia. la stadjonu, potrzeba jeszcze 200.00Q gul 
niem władz szkolnych składa się mlo- Prezes holenderskiego komitetu olim denów, którą to sumę mają pokryć spe-
dzież uprawiająca sport. pijskiego oświadczył, że budowa stad,io cjaIne kwesty sportowe. Stadjon obU-

ł o ile nikt nie uwierzy, że władze nu oLimpijskiego pod Amsterdamem czany będzie na 40.000 miejsc, 'trybuny 
s~kolne ':Viedząc o wyda.nym. przez ~ie- idzie pełną parą i w roku przyszłym tenisowe na 5.000 miejsc, pływalnia -
ble tak merealnym zakaZIe, miałyby Jed- spodzi.ewać się należy zupełnego uko6- 3.000 miejsc, szermierka i boks Ci in.) po 
nocześnie me wiedr.ieć, że ich wycho- czenia robót. Do ukończenia prac dooko 1000 miejsc. Garaże automobilowe bę-
wankowie kpiąc sobie zeń. kształcą SIę dą mogły pomieścić do 4000 wozów. -
w nieposłuszeństwie i nieposzanowaniu _ A Bieżnia będzie miała obwodu 400 m., tor 
władzy. kolarski 500 mtr., pływalni'a o powierz-

Stan taki jest absurdem. Dlatego też wykonanie tego progra- chnł 20 na 50 mtr. Obok stadjonu właści 
Wszystkie, przytoczone pov.:yżej fak mu winniśmy powierzyć ludziom takim, wego,' buduje się obszerne boisko tre

ty, są aż nazbyt poważne, mogące w którzy z "roboty" w sporcie usuną po- nIngowe. Wioska olimpijska składać się 
wysokim stopniu wpłynąć na rozw6j },:tykoróbstwo, albo w najlepszym razIe będzie z szeregu małych domków z po
polsklego sportu. wskutek czego winne nieróbstwo, a zajmą się pracą sportowo-, mieszczeni'em dla najwyżej 12 zawodni
one znaleźć się w program;e prac wszy- twórczą w calem tego słowa znaczen:u. ków. Przy stadjonie stanie specjalny pa 
stkicb władz sportowych. Fr. Romanek. wilon wystawowy. Dla prasy kol. kom. 

'ide I olimp. przeznaczył na trybunach 600 

Sporty zimowe w Szwajcarji. 

Nad owocną pracą w naszym mło
dym sporcie wiszą bowiem niezliczone 
przeszkody = profesjonalizm, którego 0-
becnie, robione na kolanie dochodzema • 
nie USUllą. przeciwnie, ośmielą i rozzw.:h
walą jeszcze bardziej tych, którym obee 
nie nic się nie stało; wychowanie w et y-

miejsc. Jozatem komitet liczy się z pro
jektem przeznaczenia wielkiego parow
ca transatlantyckiego, jako pomi'eszcze
nie i punkt zborny wszystkich dzienni
karzy. Parowiec ten stałby w porcie 
amsterdamskim ,l11iedaleko stadjonu. 

Co do olimpjady zimowej, to organi
. zacją zajmuje się szwajcarski kom. olim 

pijski, który zamierza przeprowadzić 
igrzyska zimowe w r. 1928 w jednej z 
miejscowości w Alpach. Pozatern szwaj 
carski kom. oHmp. organizuje wielką 

• mędzynarodową wystawę STH,rtową \'. 
: Zurvchu w roku 1927. 

:.:e sportowej. zarówno ~raczy, jak i w;a 
snej widowni, rozwydrzonej w ostaŁm.::h 
:.:zasach i nastrojonej na bardzo ujemr.ą, 
tak często podczas zawodów słyszaną 
nutę: "''Pojenie w swych członków 
przez każdy klub, że każdy prze0Iwnik 
winien nim być ,,,,yłącznie na boisku, 
pozatem zaś. że jest to taki sam klub 
sporto '-i'y. z wszystkiemi ludzkiemi wa
dami i zaletami, pracujący z pewllością 
według najlepszej swe.i chęci. dla dobra 
tej samej sprawy. 

Nie podobna bowiem wYl1lagać, aże
by wszystkie kluby i wszyscy ich czlun 
kowie i zwoleJlnicy, daną sprawG ,iedna
kowo vOjmowali, zależy to przeoież od 
różnyc! okoliczności, a przedcwszyst
klem ou poziomu intelektualnego czton
ków w Janym klubie zrzeszonych. Nai-I 
lepiej zatem będzie, aby kżdemu nozwo 
tono chwilami być sob-ą. przyczem C!. 
których obowiązkiem jest, świecente do 
brym przYkładem. czynili to na katocm 
miejscu. przy każdej sposobności. %lIik-
11ąĆ winna bezpowrotnie z klubów, !w
dawana dotąd, z ~odl1ą lepszej sprawy 
pieczołowitością zasada. że lIajlep:;zv),t 
graczem i cztonkiem jest ten . kt{iry 1I ~1.l - i 
bardziej nienawidzi przeciwrtika. kkcL- I 
\~ażygo i te wady glosz<\c prz}' k:1żJ~j 
sposobności wpaja je w swe owcz~nlt: . 
a co najgorsze ,. lnłodziL'Ż w da fl;,.:rn 
klubie zrze ZOlJą . 

lad spusoballl i. któn:o' mad" do 
dagodzellia przynajl11lJ iej t~ 'cl: w ad do
pomóc i spowodo\'l: ać l~)l i żer:i c :' t.: . 

'\VspMżycic i wsp('{rr:l ce mil;uzy l- luh. 
wą warto \1apr?wdc P ')pfciCO W ', : .. 

Nic od rzecz\' 8'.;d ;~;': te.~ P";!:v~('m
I·!j~ć. trudllcśc1. na !3k ic l1 apo~yka n:10-' 
\l71eZ ;';ZkO!il2 r.:-a\!; iitiC::; :r. r~. c \': r.::: h ~ 
no;:na. Oficjalni f" istl'iI,:L bO W' ("l' t,J- _ 
ka.l, jej n<t! ':,źeni a (\J :'; ;' lh/)w ~n . lt ~ )\'.T\. ! : -.! 00 Y. T,,~s{\\1.I~'a-sa!el! ' . obsługui~ca gośd, 
"iClli18l, ll ' f, l{( r: iC;1 L! ;lOrc, \ \.' i;) :,no,: :' :, ><~ na . -g~z. ,G" " 5~'U'·~OltJe .J 1 C.(J~adinl.l . 
';c:cJn" .~jl , ., .,. l ,,'·d / I \\ ' ; ':J11 it': ud\';' l.i:,.': f U CC>t.U .! r'~~Le nar't :ar :" j W wojslcowj,lm s?yku-

przYieźda:ają-

tt,ooo,OOO franków na 
l cele sportowe. 

Paryż. 18 stycznia. 
Mimo ciężldego kryzysu fillallSL)W~ 

I !to i ekonomicznc~o, jaki obBcnic przc ~ 
i żywa Francja, magistrat parysk! udz1t' 
. lił w ciągu ubiegłego roku Ili iUonowc
I ~o subsydjum na cele sportmve. Na po 

I szczególne sporty przypadło: wycho· 
wanie fizyczne i gimnastyka - - 155 ty

I sięcy franków, towarzystwa kobiece -
\ 75 tysiti;lcy fr., sport w wojsku - 25 t y
'siący franków, prQlPaganda sportu na 
wsi . - 3 tys. fr., hippika - 10 tys. fr., 
pływanie - 16 tys. fr., kluby sportowe 
na boiska - 668 tys. fr., oraz Z\v-;ązld 
! federacje - 32 tysiące franków. l~a~ 
zem dokładnie magistrat paryski wy-I :.1sygnowat 995.:84 f~. 91_et. 

I Kursy sędziowskie 

I 
O. K. S. 

Łódzkie okręgo\vc koelgjum sęd7liÓw 
, przystępuje do zorganizowania wkrót
ce kursów sędziowskich dla czlonk6\\ 
O.K.S.-u i nowozgloszonych kandyda· 
tów. Zap;sy przyjmuje się w lokalu Ł.Z. 
O.P.N., Traugutta 4 od g. 8 do to wlecz. 
'w cz,vartkL. 
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Proces iudoże r 
, 
O 'fAl. 

Wspólnik Haaa'mana przed ."dem 

Berlin1 19 stycznia 
L Ha.lll')w~ru dunoszą , że dzisiaj j-est 

,padzi '.n.ny wyrok w s]uwie Gransa 

'.t~ j." l jfy ntc pozytywnc:;o Między innem: 
:' "awały przy jac:\ lki Gransa, i':::lna :: 

. 1 ł ' G k "" k .L' , . , t1' l ~":",,:: .,.~ TranS "r()'Lme Je; 
:Jf.wh:lc,-yr, wskazując na pęwnego mlo-

jego c' . tra: ,,~ tym się prędko l:l 

niwimy", Rz,e-::zywl&cie c~oo'Niek ten 
! :'.J tał wbóŁce potem zamo-rdowany. 
W s.zystkle zcz:u .nia są mniej więcej w 
ym samym duc1i't ,nic dają absolutnych 

Jowodów winy G:-a nsa ,, r hl,'i e,,07.'1ją i~ 

lyr.ie poszlaki 

--:0.-

Obłąkana w domu starcow. 
St raszna scena napadu na dozorczynią. 

Łódź; 19 sty(:~ia 

Wf c Z'oraj wieczorem, w domu prl}':-

'ku dla stuc 6w, przy uJ. Narutowicza 
.,~ . f~,). dał miei,scG wypadek, klt.=-y 
'i;\",.~r:;~c.,'.lą ł dD głębi przypadkowemi wi
" ~ilmi tra.ged ii, 

Około gadz: 7 wieczór, zamieszkała 
('-: kih: j~t w przytufku Agnieszka Cba 
cL:;k, wc!:Jwa po robotniku, 

Dozorczyni wtuliła się w ką,t, Oo;ąe 
się ruszyć z miejsca, by 

nie roz}ętrzyć barcWej obłą.'mnej, 
która bez przerwy obrzucała ją gradem 
\'I'yzwisk.. 

l (;v d q ! e O n~c 
,.,~C ch t e b",- pr-.r.ewodn cZ'~c:ym 

Gln.Hłnic\ wa tzber :ów. 
,.Sclnclz.v Tbles " po.da-je że rozłam" 

;t: Gl. r.i ~' w · e Jiber ~tów st?-je się cora1 
·,, ~k -zy 
.,. Pism~ stwi-erd'z.a. iż Lloyd George o· 
;w :adczył , że -ieśH stan obe.cny się ni-e 
zmieni, zrezygntlje Z godności Drzewod 
"" 'czące!!o stro nni,dwa. 

Ciłówn- inspiratorzy w procesie 
Słeigera. 

inspektor Łukomski i komtsarz Ka idan wydaleni z policji 
lwów, 15 stYCZnia., ~,tko. co sIę ze sprawa, oskar:tenla Stel-

Komendan~ policji na m, Lwów, in- gera łączyło, prowadzone było przez ko 
sj1ektor Łukomski, oraz kierownik k.o- misarjat, w któr~'m urzędował Kajdan. 
misarj3tu, słynny z procesu o zamach Łukomski :a;ą· akcję Kajdana, która 
na prezydenta ~zecz}"Po-spolitej, podko- lak się w nas+ę;,stwie wykazało. była 
misarz Kajdan, otrzymall dymisję. inspirowana - popierał i potwierdzU. 

Wydalenie obydwu ze służby pań- . funkcję komendanta policji na mia-
~twowej łączy się przeważnie. jakkol- sto Lwów Obj~lr dotychczasowy ~astę· 
wiek nie wyłącznie, ze sprawą Steigera pca k()tnendant~ policji WOjewódzkiej, 

Całe pierwotne dochodzenie l wszy- }: oUlll~pcldor Nc.wodwórski. 
--:0:--

Co słychać w Czecha.ch? 
Zjazd esperantyst6w.-Krematorja czeskie. - Z ~rymlna. 
. Iłstyki naszych s.::łsiad6W.- . 

Z początkiem maja r. b. odbGdzie się pi~czeństwa praskiej dyrekcji poUej) 
w Bratlslawle trzeci zjazd esperanty ... znajduje się obecnie 39.737 fotografji, 
stów z Cuchos!owacjl, w którem ucze *** 
stn!cz.vć będzie wielu gości z zagranicy. W dakŁyloskopijnem oddziale pra· 

,.*'* sldej dyrekcji policji znajduje się obec·· 
W roku 1925, jak donosi "Kremator- pie 82.812 odcisków palców. '\V ubIegdOl'itaia nagle obłędu. 

Z m'"ożo cym krew w tyłach !:::-l.ie
~hC'11 rzu cił a się n;! jooną z dozorczyń. 

- Ty pijawko, j ędzo slara! __ krzy
aała, śmiejąc si~ bez przerwy - ja cię 
;;''i czę! Popam i ętasz mnie jesz,cze! 

Yrzyk o-bląk :.ne j 

Wida.k był doprawdy nadzwyczajny. 
Na środku pokoju - obłąkana z roz

wianem i włosatlli, Z pianą na ustach, a 
po ką-Łach, sŁ-ojący wystraszeni ludzie, 
d-opełniali t y lik o grozy widoku. 

znaĆ jum" spalo~o VI! Pradze 65485 ZWłok, w tym roku dokonano w tym oddziale prze 
Llbercu 5.,,73, w Pardubicach 654. w szlo Z i pół tysiąca odcisków. 8000 zaś 
Moście 356, Nymburku 80, w Moraw- r,adesJano z innych urzędów. także 1-

skiej Ostrawie 186, w Czeskich Budlejo zagraniCy. Podług odcIsk6w palców 
wIcach 35, Łącznie dokonano w wyżej stwierdzono w ubIegłym roku tożsa
~fedmiu kref!latorjacl1 w roku ubiegłym mość 2.224 o!)ób. Dla cyganów urządz.o 

Wreszcie kt6ryś z dozorców dał 
o tem 

dyrektorowi zakładu 
który przy pomocy kilku pensjonarzy o
bzzwładniJ sz.alroną. 

Telefonicznie zawezwano pogO'towie, 
zwab ił innych "pensjonarzy" 

którzy;:; wystra;szoneUli minami stali na 
p'OlgU, bojąc się wejść do pokoju. 

1cb rz którego odwióz.f obłąkaną do 
-z;hiorni m.iejskiej. 

-----·--:O:-----~ 

stolica uczciła 
100-letnią rocznicę zgonu Stanisława Staszica. 

Warszawa, 17 stycznia. 
Staraniem komitetu narodowego ob

chodu stuletniej rocznicy zgonu Stani
~Iawa Staszica, odpraWione zostało dzi
sln j w kośoiele parafjalnym na Biela
nach uroczyste nabożeństwo, celebro
wane przez ks. Bronikowskiego. Kaza
'l ie wygłosil ks. poset Wyrębowski. Na 

~~~ li ~ 
DZiś premjer8! 

. l szy raz w Łodli ! 
Boz\ szcze koh e' , 

A:' . iQj ~Ę~~G!r~~~~~! ' ~~ 
dramacie. 

Ceny miejsc LoZa zł. 2.25, I ) t O II l 25 
II! 90 gr., IV 70 gr 

~ ~ [ ~ n s::::Ł~::~:ę 
dzlewczqt,.l. 

Jantlłarze Zywym towarn ,. 
dramat obvcza jowo-tyciowy w 8 al,t. 
il ustru i ący tra~'c<:ne loSY porwanych 

d~iewcz 2, t przE' Z handlarzy żywym 
1 'V.'are l11. 

"P, ęciu Urwisó\V" 
Szamp. ńsl18 tarsa 

w o akt 
N~ p' ogr .,Boh a
t er owie Are ny" w '.! 
cz. FH dek i Merdek 

nabożeństwie becni byli: prezydent Rze 
czypospolitej Stanisław Wojciechowski. 
przedstawiciele sejmu i senatu z mar· 
szałkiem Trąmpczyńskim na czele, mi
nister wyznań ! oświecenia publicznego 
p. Stanisław Grabski. minister spraw 
wojskowych gen. ZeHgowslci~ prezydent 
m. Warszawy Jąbloński. prezes rady 
miejskiej, senator Baliński, oraz cały 
szereg osób i przedstawicieli związków 
społecznych i kulturalny'ch. Po llabożeń 
stwie wszyscy obecOJf udali się na grób ł 
Stanisława Staszica. gdzie krótkie prze-
11lówienie wygłosU senator BaHflski i de 
legat powiatu Hrubi'eszowsl<'iego p. Gro 
tus, poczem złożono liczne wieńce, a 
między innymi od senatu. rady mini~ 
strów. wojska polskiego, komitetu na· 
rodowego obchodu stuletniej rocznicy 
zgonu Standstawa Staszica, miasta War 
szawy. centralnego towarzystwa rolni
czego. stronnictwa "Piast" i wiele in
nych. 

Po skończonych uroczystościach pan 
prezydent Rzeczypospolitej wraz ze śwl 
tą i z przedstawicielami sejmu. senatu 
oraz rządu udał się na śniadanie do dy·. 
rektora miejscowego gimnazjum. 
__ lUlZZ. 

MU. 8A A4 

CZYTAJCIE 

11.363 kremacji. ny jest specjalny zbiór obejmujący obec 
~.~ nie 5.852 odcisków. 

\V albumie przestępców oddziału bez 
##rei :-

e_ 
Dolar w Łodzi. 
W dniu dzisiejszym na prywatnym 

rynku pieniężnym w Łodzi obracano do
laramI po kursie 7.65 w płaceniu i 1.70 
w żądaniu. 

\'AI gOQzinach porannych zapotrzebo
wanie na materjal dolarowy było zupeł
nie nikle. wskutek czego panował na 
rynku minimalny ruch. 

Tendencja słaba. 
Łódzki oddział Banku polskiego przy 

braku podawców ofiarował dziś za do'
lary 7.28. 

OIELDY ZAGRANICZNE. 
Londyn. 18 stycznia. 

Nowy Jork 4.85 i 31-3Z-4.86 i 15-16 
Holand.ia 12.09 i 5-32 
francja IZ8.81 
Niemcy 20.40 
Szwajcaria 25.13 
Praga 164.00 
Wiedell 34.53 
Warsza wa 36.S0 

Paryż. 18 stvcmia, 
Londyn lZ8.57 
Nowy Jork 26.505 
Szwajcarja 511.50 
Iiolandja 1062.50 
Praga 78.90 . 
Rumunia 11.80 I 

Odalisk, 18 s~vcznja. 
100 marek Rzeszy 123.346-133.534, I' 

100 złotych 71.QI-71.19. cz~l~ na Lon
dyn 25.20 i pór. telegraficzna ".typtata 
na Berlin lZ3.316,~123.684. 1l:l \Varsza- i 
\l"ę 12.01~-7Z.l9. 100 dolaró\\. 518.98 .- - ł 

który od szeregu mIe
sięcy Jest na ustach 
prasy calego ŚWIata 

Ta 
orgi3 śm;echu ; łe~ 
klora - wZiusza 1 śm e· 
szy całą Amerykę 
przęz ośm mIesięcy 
bez przer'-")' 

w Ils,islyndej.,p/m swdm Hlmie 
p . t. 

Następna premferll 
kino teatru - _. N~D!1 ts" 

tł ' ~ L l J f.~ • 

------- Do godziny 6 wszystkie miejsca 75 gr. III miejsce 50 gr,-_ 


