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Rewolucja · wo· sko w or ug Iji. 
Reakcyjny dyktator, generał Oomez da Cosła aresztowan}/ 

i PfzetransportowiJny okrętem wojennym na wyspy AzOrskie. 
Porto, 11 lipca. 

Oen. Gomez da . Costa, Qyktator Por .. 
fugaljii, aresztowany w pia,tek, został 
wczoraj rano przetransportowany na 0-

kręt wojenny "Cavalko Aranjo" po roz
mowi,e z gen: pel,"eirą. Miejscem prze
znaczenia aresztowanego dyktatora ma-
łą być Azory. . 

Aresztowanie gen. Da Costy nie było 
ubespodzianką, ponleważ już od dłuższe
go czasu chodziły ' POgtoS~ o · wielkiem 

ROWY wojewoda łódzka, b. podprokura
tor przy sądzie okręgowym w Watsza.., 
wie, naczelnik wydziału ochrony granic, 
wicedyrektor, a ostatnio dyrektor depar 
tamentu bezpieczeństwa publicznego. 

W północnych Włoszech 
śnieg w południowych 

burze, 

ndezadowoleniu w armti z powodu ban· Kiedy da Cosła odm6wll. oflt:erowie lwr6cil do swe~o pałacu w Lizoonie, któ 
kructwa programu dyktatora z 28' maja. zwolali zgromadzerue, które trwało pra· ry wkrótce potem zostal otoczony woj-

Bezpośrednią zapowiedzią wYdarzeń wie przez calą noc. Skilern. 
była rezygnacja gen. Carmony dn. 2 ·lip· O świc~e oflcerowLe opuśc1li stolicę i Onegdaj da Costa udał sl'ę samocho
ca, co wywolało poważny rozdźwięk w udali się do pierwszej dyWizji w Neces- dęm do cytadeli, dokąd zaprosil go gen. 
gabineci1e. sidades, gdzi'e połączyli się z innymJi of! Carmona, proponując mu zarządzenie 

l(ryżys .wybuchnął, kiedy gabinet o- cerami, m. in. z gen. Car moną, który wyborów na prezydenta. 
trzymał wiadomość o liJście gen. da eo. przybył tutaj po zlożeniu dymisji 1 objął Da Costa odmówił. Oświadcez,no mu 
sty, dymisjonującym 3 ministrów. dowództwo. wtedy. że jest aresztowany. 

Znaczna ilość oficerów, wśród nich Gen. da Costa, dowredziawszy $i.'ę 00 W kraju panuje zupełny spokój. 
gen. Sinel da Cordes i płk. Rau1 Esteves, się stało, zlustrował garnizony WOjsk, 'E MMM inWA #MWS . "I§i~ 
przybyli we wtorek do da Costy i usilo- stojących poq. Lizboną, wszędzite jednak 
wali przekonać go o koni1ecznośoi po- że zastał wrogi nastrój. 
wtórnego powolanta ~ymi'SjOnOWanYChl W Montsanto zagrożono mu nawet Dolar w Łodzi. 
minjstr6w. aresztowaniem. Po lustracji dyktator _ .. ::_ 

·K A\VE 'WALKI;. :. 
na granicy rumuńsko-bułgarskiej. 

Londyn, 11 lipca 
"British Unłted Press" dowiaduje się 

z Sofji, że wojskowy oddział rumuński 
wkroczył na terytorjum bułgarskie, za
puścił się 5 kilogramów w głąb kraju i 
zabit 120 bułgarów 

W rzeczywistości przebieg zajścia 
był następujący: 50 butsrarów wpadło 

do wioski rumuńskiej ł zabiło dwóch ru
munów, oraz w~ięto kilku jeńców wo
jennych. Wobec tego oddziały rumuń
skie pragnęły jeńców odbić i puściły się 
w pogoń za bułgarami. Wywiązała się 
walka, w rezultacie której 18 bułgarów 
zostało zabitych. 

-:0:--

HiezwykłY ID-letni "cudotwórca". 
Siłą wzroku zatrzymuje pociągi w pełnym biegu. 

Londyn, 11 lipca I cemi się tern, że siłą wzroku zatrzymuje 
Dzienniki angielskie donoszą z Co- . w petnY1TI biegu pociągi i tramwaje. 

lombo o pojawieniu się tam "cudotwór- Do cudownego dziecka codziennie 
cy", który jest synem kapłana. I ciągną tłumy mieszkańców z bliższych 

Jest to ~O-letni chłopiec .obdarzony i dalekich okolic. . . 
niezwYklemi zdolnościami, przejawiają- . . 

----:0::--'" 

'rragiczne wesele mortiercy. 
Sufit zawalił się, grzebiąc gości. 

Łódź, '12 lipca. 

W dniu dzIsiejszym przed południem 
na l'yt1lku walutowym w Łodzi kurs dola 
ra w obrołaoh prywatnych wynosił 9.28 
w płaceIlliu i 9.30 w t~aniu. Te.--AD.nr.:ja 
spokoj.na. Poda! bardzo mała. 

PIERWSZA PRZEOOmł..DA W ARSZ. 
Dolary 9.29. 
Tendencja uirzymana. 
Bank polski płaci za goŁ. 9.15 
Bank polsi1ci. płaci ~ 4ewizy 9.20. 

PRZEDGIELDA GDANSKA. 
Warszawa 56 i jedna ósma. 
Złoty 56.30. 
Dolary 5.17 i p6ł. 
Przekazy na Warnzawę 9.23 - 9.i!S. 

60,000 zl. łupom kasiarzy 
Olbrzyrnie włamanie 

w Warszawie. 
Dawno jm nie udało tię kasiarzOIh 

za,garnąć takiej sumy, jaką wczoraj ma 
letH w kasie tow: akc. "CzęsŁocice" 
przy ul. KrólewlSkiej nI. 35. 

Około godziny 11 rano wyszedł Z biu 

ldarzyła się tutaj dziwna tragedja. zawalił się sufit, grzebiąc pod sobą Frandszek FichaU'ser. 
Neapol, 11 lipca. l seLnej, gdy goście siedzieli przy uczcie, ra ze. pozwoleniem dyrektora :'Notnr 

60~letnia wdowa wychodziła za mąż za wszystkich u-qzes<!ników wesela, a więc . .• 
Rzym, 11 lipca młotrlszego od siebie męiczyznę, który l wdowę z dwoma d9r O'Słym:i synami ora~ Powródwszy około godZIny 3 1 ~6ł 

Nad Ne.ap~lem przeciągnęła wielka był mordercą jej pierwszego męża. zaproszonych gości. po poł. 'zastał jedną % dwu kas stoJą" 
burza. ZnajdUjące się w porcie okręty z I Oblu·bieruec 'opuścił przed niedaw- Z katastrofy wyszedł cało jeden czło cyeh w biurze rozprutą od tyłu i dO' 
trudem mogły utrzymać się na kotwi- nym czasem więzienie, gdzie przes·ie- ~ie~ - Wypuszczony nle~awno " z wię- I szczę1nie oczyszczoną. 
cach. Jeden ze statków urwał się, lecz \ dział 17 lat. W cza'S'ie uroczystości we- Zlenta przestętpca. a obecrue pan młody. Z· ł 30 000 ł tych dm 
tła szczęście udało się mu wypłynąć .na . a Wlera a ona . z o , .. 
pełne morze. " =.~A.~" .... ' .. ' ... , ~'ł' ,.~ee ... eji~ gle tyle w walucie obcej i 10 zegark~~ 

Z No\varry donosz~, że W górzystych ' ..~ . ' .'. _ 5 złotych l 5 .srebrnych. W drugleJ 
okolic.ach spadł śnieg. który pokrył zie- . . . ., ł 
mię · warstwą grubości od 50: cnit. do 'l Dziew;~tvbezpłatnył\on ;iUrsExpressu" '. kaąie ~ie było ani grQI~za . i . ta pozostafl 
mtr. Rzeka Po wezbrała. ~ . . . ,,~, i ' nietknIęta. I 

Kllpon l\i'214. Z dn 12 lipca 1926 r. . Włamywacze, i.ak s tw.i erdzon o, do-
. stali się do biura przy pomocy wytry" Rntatkl fałsgraiłHOS'1I . Imię t nazwisko ....... _ ... _ ....... _ .. _._., ... _._._._. __ .. _ ....... _ .. _. __ ...... _._ .. __ . __ . __ . ___ .__/ I cnów i gospodarowaH spokojn,ie około 2 

d05tar~:b~~~~: d~~e~:~7:~:z~:~~~:~.ic~~z~~~~~ . Adres ._._ ....... _-.......... _ ... _ .. _ .............. - .... -..... -._-.............. --.... - ....... --... -..... --.-----.--- I gOd~:. miej'sce kradzi'e'Ży zje<:hal[ przed 

•!)all~,d: 'tVo~~. ry:~s~upI;:10ewoBdeonwio. anł (śCmhil·ecr.aćgo) .. ws~.aclb3ł housÓru
b

-. .. Ninieisz"I kupon na1e±y 5'laranni~ wyciąć i schowaĆ. Od do. 26-!;!o do dnia 29 lipca I~'.~.· Ss' tleadWzit·cwieol.e urzędu ąledczet20 i ro~oc:z, eH 
... ..". ., .. . oależv 'Z5 takich liupOI\~w. ~amiwięlych w kopt'flę. Wtł.UC;Ć do , skrzynki redakcyjnej 

"Expressu' (Piotrkowska 49, w podwórzu). ~ 
fładto wiele zranił. Szkody materialne lią uard:/:o 'iw:' • ." Woźny Fkhauser został przez pouO'-" 
f;naC71le, e~~Ai~~eJ"~~~1ł~.urJ~·~f~:~@~®.\ł~~ti. ~@~;! ję zatrzymany. 
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nai~rW8WHH ~itWo 
W dziejach świata. 
1,300,000 ludzi 

padło had brzegami Sommy 

lałem 1916 roku. 
Dziesięt lat upłynęło od owych 

strasznych chwil dzieiowych. 

Upływa właśnie 10 lat od chwili, kie
dy najpotężniejsze armje europejskie roz 
poczęły w północnej francji nad rzeką 
Sommą najkrwawszą bitwę w dziejach. 

Dnia 22 czerwca 1916 roku artylerja 
francuska I angielska otworzyły wzmo
żony ogień. który w dniach od 25 do 30 
tegoż miesiąca doszedł do siły huraga-
nu, nieznanego do tego momentu wojny 
światowej. 

Wzięły w tern udział wszystkie kalI
bry armat. nie wyłączając naJcęlższych 
alział okrętowych. 

Na okopy niemieckie lunął apokalip
tyczny deszcz stali, żelaza l ołowuL Za
drżała ziemia w posadach. Blindaże, 
druty kolczaste, betonowe transzeje, lu
dzie, konie, drzewa l domy - wszystko 

, . 
Najnowszy typ płatowca, skonstruo wany przez kpt. HUla, znakomltelo lot nika angielskiego. 

u el pod 
" 

a anche". 
Gigantyczny ten projekt zostanie niebawem zrealizor 

wany kosztem 16 miljonów funłów szterlingów. 

Będzie to najpotężnieisze dzieło geniuszu ludzki go. 
to porywał huragan pękających Irana- Olbrzymi projekt "suchego" polącze- sprawę tunelu z punktu widzenia handlo sylki przypuszczalnie 400.000 i przewóz 
łów, rozbijał lV pył I kładł pokotem na nia Anglji z francją za pomocą tunelu wego. W ostatnich sledm'u latach po- towarów 440.000 funtów szter!. tak, te 
ziemię. pod kanałem ".ta Manche" ma już swoją przedzających wojnę, zaznaczył Sir fell, przewidywany dochód wyniósłby og6-

Ale to była tylko przygrywka. Do- długą historję. Pierwsze bowiem plany obrót towarowy pomiędzy Anglją d lem 1.555.000 funtów. 
o pl ero dnia l lipca 1916 r. o godz. 5 rano tego 11gantycznego dzieła sporządzone francją wzrósł o 30 procent. Po potrąceniu kosztów eksploatacn 
na froncie od Gommecourt do Verman- zostały sto lat temu przez Inżynierów 2000 f tó 
dovillers huraganowy ogień przeobra- Transport towarów z Manchesteru przyjętych w kwocie 4 • O un w" 

francusldch Mathien l de Mottay. d f j' f ht ś I c"ysty zysk wyrażałby się w sumie zll cały ten odcinek w najpotworniejsze o ranc l, za rac em po p esznym wy ~ 
trzęsienie ziemi. !Jak dotąd wykonaniu projektu stały maga obecnie od pięCiu do si'edmiu dni 1.135.000 funtów, przy kapitale inwe-

J k domek z kart padły dwie pierw- na przeszlrodzi'e główne względy natury czasu, zaś za zwyczajnym frachtem od stycyjnym szesnastu miIjonów. Biorąc 
sze ~nje okopów, runęły mosty nad strategicznej, czyli ilnneml słowy, tak dwuch do trzech tygodni. na uwagę możliwość wzmożenia si'ę z 
Sommą, a horyzont pokryły blało-złelo- angJ!icy Jak francuzi obawIaU słę nłespo- W razie wybudowania suchej drogi b:egiem czasu ruchu komunikacyjnego, 
ue obłoki gazów trujących. dzlewanCio naJścia strony przeciwnej na pod kanarem La Manche transporty szły rozważany lest równocześnie projekt bu 

O godz. 10 I pól przed południem dy- swoje terytorjum. . by bez przeladowania do miejsca prze- dowy podwójnego tunelu. 
~zje francuskie i angielskie ruszyły' do ~ednakte ostatn.iJlemt czasy, wujem- znaczenIa, zyskUjąc ogromnie na czasie. Zaznaczyć należy: że zamiar stworze 
ataku. na ta meufność widocznie straciła na Pocu.iJ pośpieszne przebłagałyby prze- nla stałego połączenia pomiędzy Anglją 

Od tej chwtll rozpoczęła się Daj- O$tro~cf. albowiem, jak donoszą gazety, słrzed z Londynu do Paryża w Oliespełna a kontynentem europejskim, zrodzN już 
Wi1ększa l najkrwawsza bitwa w dzle- "komftet francuskt d1a budowy tunelu" sześć godzin i mogłyby w razie potrzeby niezliczoną ilość najróżnorodn1eiszych 
)ach ludzkoścI, trwająca nlemal bez w swojem najnowszem sprawozdaniu kursować w odstępach dzlesięcłomła- projeóktów. I tak: proponowano zbudo 
przerwy aż do pierwszej polowy ł1st0- podkreślita zupelnilO zgodną współpracę stowYch. wać pomiędzy Calais i Dowrem olbrzy, 
~ 1916 roku. . z wyronioną Ipecjalnfe w tym celu an- Przez tunel mo:!naby z latwoścfa, prze mi most pontonowy, spoczywający nt 

Z pośród tysiącznych epizodów te- g:felską lromisją parlamentarną.. I wozić po trzydzieści tysięcy osób i tyleż stacjonowanych na morzy okrętach. 

łuJe historja płomienneml "terawL VI bujnej wyobratni poetyckt'el projektu la. aby do realJlzacJf projektu przystąpić wypracował plany mostu żelazno - beto 
Ko dantejskiego piekła niektóre dni no- IW przedwstawłenl!u do UcX1%onego

j 
ton towarów na dobę. WnIosek sIr fel- Inny projektodawca Zarah Coiburn. 

I tak słrasznemf mIaly być walki z budowy tunelu łączącego Europę z No- n1ezwlocznfe, poparty przez delegata nowego, mającego kosztować trzydzie
anta 14 Hpca, Jakle wojska angielskie to wyru $wtatem, a staoowl'ącego temat wIoski ego L. Lufgg'i ora~. francuskiego ści miljonów funtów ang. l zdołał 'WJ 
:czyly przy zdobywaniu lasku Trones. ciekawej powieścI jednego z nowoczes- M. Honnorat, został jednoglośnl'e przy- krótkim czas:e zebrać potrzebny kapl .. 
Lasek ten nie mnieJ. nie więcej, tylko 19 nych autorów, projekt podwodnego tu- jęty. Koszta budowy tunelu, oblicrone tal gwarancyjny. 
razy przechodzU z rąk do rąk I koszto- nelu pomiędzy AngQą I kontynentem u- w Jednym z dawniejszych kosztorysów, Jednakże najdzlwaczDl1ejszy pomysł 
twał samych 8Dłtllków około 40,000 zabl znany został przy obecnym stanie wie- określaJą się cyfrą szesnastu m1ljonÓw polegał na wzniesieniu gigantycznych 
łyda I raDDYcb, niemców zaś drugie ty- <łzy techn1cznel, zu~e za wykonalny. funtów szterlłngÓw. huśtawek (n, zapomocą którch pasaże-
Ie.. p"eeźll pomtmo tego sprawa dotąd Przy obl1'cun:i'u dochodowości te} 01- rowie mieli być przerzucanł z Jedne~o 

'Jeszcze lirwawszym okual si;n bÓJ & nie posunęła sfę naprzód, to powodu szu brzymleJ lmpre zy, projektodawcy wy_ brzegu na drugL , 
anta 20 Upca. W dniu tym nad.wy orne- kać mtlety w dotychczasowo nleprzy- chodzą z założenia że tunel zaabsorbuje Cioekawą jest rzeczą, jak na aktualną 
FwyrD froncie od Porieres o. err;;.an- chylnem stan'Owisku Wielkiej Brytanji, okolo sześćdziesIąt pięć procent obec- obecn~e sprawę budowy tunelu, zarea
~ovUlers skoncentrowana aTIDJa toł~ która swoje - upewnione morzem - nego ruchu osobowego i towarowego na guj ~ wsz(;chwładna an~iclska opinja pu. 
cusko - angielska w n~ści ~OObO?O kr bezpłeczeństwo w razie urzyczywl'istn1e kanale La aMnche. Na tej podstawite do bUczna, która dotychczas z wyraźną nie 
ny w czasie niepraw opo o ~el 7a

- nia projektu uważała u zagrorone. chów oszacowany zostal: za przejazd chęcią odnosiła się do wszelkich pro-
;wych walk ponIosla str~7 o óO:=~ Od czasu jednak, ktedy Ca1al~ ucho- osób, Ucząc po 10 szylingów za bilet, jektów "łączenia się" z kontynentem ze 
Po stronl000e angibeiltyskiehj i pa o wh. dzł za miejscowość, należącą pod wzglę 650000 funtów szterlingów; za bagaż pa wzgl~du 11a bezpkc.:cIlstwo kraju ojczy; blisko 80 za c rannyc , d . 

Wa1k~ osiągnęła jeszcze wyższe na- dem strategicznym do Ang1Ji. poglą y sażerskł 65.000 funtów; pocztowe prze- stego. 

~~w~~~KnlOO~~a~~~~~~ili~n~~~~~!e~~~~~~~~~~A~~~~~~!A~!e!.~.!W!i~~~~~~. 
ciętar jego zwaW al~ na barki dywizji n1ej zmienny 1, tak prasa komentuje, wy I 

alU!ielskich. Tak ze strony niemieckiej, konanie budowy tunelu zdaje st~ byĆ za
ak l angielskiej nie oszczędzano w tych pewnłone. 
hitw h na.JwYborowszych swych pul- Wyloty tunelu przewtdzlane SĄ po 
k6 ac Wio ka Ponzleres pochlonęła sfron1e francuski'ej u przylądka Grls Nez 
k~\ lOO:iety angielskiej i niemiec- zaŚ w Angiji na południe od Dowru. Dlu
'k!1 • a m gość jego wynosić będzie sześćdz~esi'ąt 

tlWszelako Jednym z najtragiczniej- kilometrów, z czego 39 ki10metrów pod 
szych momentów, były walki wrześnio- wodą. . . . . 
we j,akie się toczyły na froncie Com- Podczas ostatnich obrad mlędzypar-
bl ' lamentarnych, Sfr Arthur feli oświetlał es. 

Od tej chwili napięcie gigantycznej CIIZi&SiSi&+ ,!lMma &;:S41iiPA f€ii! •• 
bitwy nad Sommą zaczyna się zmnIej-
szać. Na jednym kilometrze kwadratowym 

Walki w dni 18, 21, 29 października padało przeciętnie okola 2,500 żołnie
S'\ wprawdzie nader krwawe, ale nie rzy. Gdy do tego dodamy straty fran
mogą się już równać z poprzedniemi. cuskie i niemieckie, to otrzymamy po-

Jakież były rezultaty tych najkrwaw tworną cyfrę jedneg0 miljona 300,000 za 
szych w dziejach ludzkości zapasów? bitych mężczyzn w kwiecie sNy i zdol
Nie mówiąc o nieoblicza.lnych stratach ności do pracy. 
materjalnych, o nieprzebranych falan- Nie dziw więc, że po tak piekielnym 
gach rannych i chorych same listy an- bilansie jednej tylko, bitw~ ~ad Sommą, 
gielskie podały do końca września 372 nieubłagana NemeZiS dZIejowa długo 
tysiące zabitych., 'jeszcze nie przestanie dławić Europy. 

Skutki pOlicyjnego odmłodzenia. 
Siedemnastoletnia panienka nie może otrzymać 

paszportu, gdyż ma... siedem lat. ' 
Dzienniki berlińskie opowi-adają na

stępujące zdarzenie: 

Siedemnastoletnia corka dyrektora 
jednego z banków berlińskich otrzymała 
wezwanie stawienia się na naukę obo
wlązkową w pierwszej klru;ie szkoły po
wszechnej swego oka:-ęgu. 

Panna nie usłuchała, oczywiście, dzi 
wnego wezwania, wobec czego zjawił się 
w mieszkaniu dyrektora policjant z man 
datem kamym za uchylanie się siedmio
letniej dziewczynki od obowiązującej na 
uki powszechnej i dopiero, gdy mu przed 
sta'wiono pannę, domyślił się, że w urzę 
dzie policyjnym popełruano omyłkę, po
dając jako rook urodzenia panny datę 

1919. zamiast 1909, obiecał więc, b 
błąd będzie zaraz naprawlony. 

Wkórtce potem panna podała proś
bę o paszport, miała bowiem wyjechać 
za granicę w nagłej sprawie. otrzymała 
jednak z policji zawiadomienie, że .,dzie 
ci siedmioletnie nie potrzebują paszpor-
t , " ow. 

Znów więc starania o poprawienie błę 
du, ponieważ jednak metryka panny wy 
stawiona była w języku angielskim, ro
dzice jej bowiem znajdowali się w An
glji, gdy dziecko przysz'ło na świat, trze
ba więc było dać metrykę do przekładu 
tłumacZJowi przysięgłemu, a tymczasem 
przepadła sprawa, dla której panna n"ia 
ła wyjechać za granice-



-. Czego płacesz, male6ki1 
- Ząb mnie.... tak boli ... 
Pokaż, kt6ry? .. 
- On już jest u dentysty ... 

• 

- Dużo pan ryb nałowił w tym .ła
wie? .. 

- Owszem ... Starczy na obiad cna ca 
łej rodziny ... głodomor6w. 

Dwa zamachy samobójcze. 
Zołnierz i robotnica chcieli przenieść się na tamten 

świat przez wypicie trującego płynu. 
Lekarz pogotowia uratował Ich od śmierci. 

Lódź, 12 h)Jca. Drugi wypa-delC samobóJstwa zaa-
W dniu wczorajszym POgotowi'e ra- rzył sdę 

!łfr.r 

Dzieci, źle się bawicie! 
ł 2-letni chłopiec podczas zabawy na podwórzu zosłał 

zepchnięty ze schodów i ciężko zraniony. 
Łódź, 12 lipca. 

Na podwurzu domu przy ul. Konsian 
tynow;skiej 51 bawią się dzieci. 

Krzyk, hałas, gwar, harmider, wza
jemnie nawoływania, bieganina, rwetes. 
~damie? ... 

Więc naj.pierw "wojsko", potem w 
"chowanego", potem zwykła, beZipretoo 
sjonalna goni'twa - a wreszcie 

zawzięta kłótnia: 
- Ty gorusz!.. Złapałem!. 
- Nie, nie złapałeś mnie! ... 
--. Wszyscy wid~ielil. .• Złapałem! 
- Nie, kłamiesz, Nie :rAapałeśl •• Kła 

meal .. 
Najpierw złowrogie mmy, potem s'kro 

mne srluchańce, wreSlzc1e 
bójka nie na żarty. 

Chłopcy podjudzają walczących.. 
Jeden z nich, widząc prezwa~ę prze 

ciwnika, r~Z}'Ignuje z dalszej pogawędki 
na pięści i ucieka dw1cwatycznia do 
$lem. 

Zwyclęzca nabiera coraz wlę1'?szej 
odwagi i szturmuje wroga w sieni. 

Wszyscy biegną na nowe pole walki 
- Podstaw mu nogę .•• 
- Daj mu teraz w pyskI 
- Zepchnij go ze schodów .. 
Słabszy kolega, me przebiera;ąoe VI 

środka~h walki, z całych sił 

spycha przedwnika ze schodów Da kap 
mienie. 

Chłopiec przewraca s.ię i pada z je~ 
kiem na ziemię. • 

Z głowy sączy się 
w .. struga Jinvł. 

Alarm. WSo/1c!y uciekają. 
Rannego chłopca przenies·ion'O do miE 

szkaLOia i zawezwano pogotowie • 
Lekarz gkons-tatował 

ranę głowy 

i po uazłe1eniu pomocy porosŁawił U-l. 
tnie~ Janka Fi'8z1a na miejscu. 

---IJO:-_[ .... 

Krwią splamiony bruk uliczny. 
Lekarz pogotowia niósł wczoraj pomoc dwum ofia

rom bóJek. tunkowe wzywane było dwukrotnie do 
osób, którym zbrzydło życie i które po
stanowiły uciec od tego świata przez wy 
tlicIe flaszeczki trującego płynu. 

przy ulIcy Pustej 14 
Zamieszkała w tym domu 

24-letnia robotmea Leokadia Macka Lódt, 12 lipca I jakieś wesołe, podclimieIoue lowarzy,. 
napila się jakiegoś trującego plynu w Niedziela wczorajsza wyjątkowo za- stwo poczęło grzmocić się po karkach. 
celu samobójczym. znaczyła się w kronice pogotowia sto.. W. czasie tej bójki ugodzony zostal 

Przyczyna rozpaczliwego kroku me- sunkowo mniejszą fiością bójek i wy- ostrem narzędziem w głowę 24-letni fe 
znana. padków. lika Napieraj, z zawodu pończosznIk, za. 

, Pierwszego zamachu samobójczego 
"'okonal 

29-letni żołnierz Józef Żych Lekarz POgotowia udzieltl Jej pomocy Do większej awantury doszło na re- mieszkały przy ul. Dworskiej 30. 
,w mi'eszkaniu wlasnem przy ulicy Kon- na miejscu. gu Młynarskiej i Franciszkańskiej, gdzIe Napieraj stracil . przytomnoŚć i padł 
stantynowskiej 115. tIIi'i&iBJl1i$Ud Wpw". MI ,.s •. " •• ,.. • = na zlemi~. Przechodnie zawezwali ka-

Przyczyny samobójstwa na razie nie retkę pogotowia, która ud.t1e1Ua ofierz~ 
udało się ustalić. ~adku doratneJ pomocy. . 

Najprawdopodobniej bezpośrednim K "IB111!2 bl-tlllil na zabil"~-e Drud dek zd I at p~)\vodem ,zama~hu samobójczego była r W war II MI II I . Piwnej l ~:Siflskle~~: ~re: 
meszczęś1Jwa mIŁość. Stanisław Olew uderzony, zostal w; 

Lokatorzy domu, w kt6rym Z. miesz Strażacy z toparami, cywile - z kamieniami i kije amie czasie bójkł płęścl_ w twarŻ tak anmo.' 
kał, stwierdzili bowiem, że denat od dłuż ft padł na ziemię bez przytomnok1. 

~f~1~ ~~~~t~~~~~:lk~~~ ;iil~~zit Oficarowia, dobywszy szabli I rswolwlrów, roz- szk~~ ~~~~?po ~~~I:!~:~n: 
'Zamiar się ożeni'Ć. brołll- IlIal"zą"YCh. ay pozostawił eo na mJej$c~ . 

Przed kilku dniami rozeszła się w ka W U U 
mknicy pogłoska. że Z. W l .... , a rszawa, &iU'pCL Chwytano się za: bary ł wrzucano 

zerwał ze swą narzeczoną. I Nad brzegiem n1ew1'elkliej rzeczld, 'Je.- wzajem <k> rzeld, a zacłetrze~me było Dokąd "'J'. lol."zor CI 
Na jakim tle nastąpiło zerwanie sto- moranki pod Skolimowem doszło wczo- tak wielkie, te dlugo trwająCY ból!> .... - PIlI lilii., U Bm: 

&unków - niewIadomo. raj do krwawej bitwy na zabawie straży niósł s~ z miejsca zabawy U do dwor- -
Ż. zmienił się jednak od tego dnia, ochotniczej. en W KonstactMe. 

posmutniał i unikał ludzi. l Loteria, kosze szczęścfa. tańce bu- Tutaj dop'lJero ldIku oficerów 'i!ooyw- PAn łUl!JSJQ. 
Wczoraj, korzystając z tego, te w fet... moc bylo atrakcjI i bawrono sll-ę o- szy szabel i rewolwerów tą grot~ roz- DztW. Jutro ł (to GHUtłm wieczorem wł,~ 

mieszkaniu nikogo ni'e byto, choczo. Nagle zaszedł wypadek, który broUo walczących. Dle błyskoWwa. komedIa: bulwarowa Armont' •• 
targnął się na swe żYcie tragicznie skończył obfity program n:k- Wezwany na pobo:JowblCo 'dr. Olszew Oerbldon'a - ..szkota kokoteJt44 - • M1e~-

, dztetl. sld z energją przystąpil do opatrunków. ałaW1l CwlktlAst. 'W kroacll .ec1ukowaneJ kokotki 
\lrypijając flaszeczkę jodyny. Niewiadomo 'dokradnie jak to się za- A pracy nrlal moc. 0!Detta'y. CeQ, nalDUaze. 

Gdy domownicy weszli do mreszka częlo. 'Jeden ze strażaków zaczepił po- PięcDu ludzi! odniroslo clętlde rany, W soboto at-sza l o.łatnt. premje~ IUOIIII 
ma zastali gO dobno siostrę któregoś z gości przyby- okolo piętnastu kurować się będzie z ran arcywesoł. komQdia !merp~sq l.lo~'~ 
letące20 na zlew bez przytomnoścI. łych większą gromadą z Pilaseczna. lżejszych. ,~ łoDusll-. .. - er; _ _ • r 

Zawezwany lekarz pogotowia ud'zj.e 
fil mu doraźnej pomocy, zostawiając de
nata w stanie niegroźnym na mIejscu. 

• e w 

Baczność, 
zdobywcy pramji. 

• 

'MI dI1liu dzisJejszym administracJa 
.,Expressu" (Piotrkowska 49,front), wy 
daje bezpłatne premje, wyszczególnione 
w lIście trzeciej, czwartej i piątej VII kon 
kursu. Gotl.zilny wydawaIllia 4-7 wtecz. 

Przaiechaną koblatę 
znaleziono wczoraj na 

Szosie Pabjanickiej. 
ł.ódt, 12 lilp~. 

Nocy ubiegłej o godzLnie 4-ej nad ra
nem do 13 komisarjatu policji zgłosił się 
pewien przechodzeń, który oświadczył, 
że na Szosie pabjanJfckiiej leży jakaś ko
breta. 

Natychmiast wysłano na wskazane 
m~ejsce kilku funkcjonarjuszów, którzy 
stwierdzili, że kobietą ową jest 27-letnta 
Stanistawa Pawłowska. bezrobotna, któ 
ra została przejechana przez samochód. 

13 komisariat zawezwał wobec tego 
teJefoniczn~e .karetkę porotowi:a, której 
lekarz udZIelił poszkodowanej pomocy, 
pozostawiając ją na miejscu. 

Brat doskoczył, rzuctl jald:eś obelty Ciężko porantenIl zostal1 strablcy: 
we słowo, usłyszał dwa w od.pOw(edzd, Kotod71ejski Wladyshlw, BatkDew!l:cz 
zamierzył się kijem - strażak dobył to- r'randszek, OaJewsld feliks, Ewboniak I 
pora i... zaczęła się hi'twa. Mendel Józef. Czterej ostatm nawet po 

Starły się wnet skrzykruęte na pomoc opatrunku trl'e odzyskali przytomnoŚcl. 
dwa obozy skolimowskich strażaków ił - Gdzfeż była pal!lcJa?' - spyta W 
~ścl z Piaseczna. dy z oburzenLem. 

Pierwsi waJczyH toporamt, <Inidzy lia Na mrejscu był Jeden le(1yny post. 
mierrllamt, laskam'r~ rerdzfami z ototóVJ ~wiadek, taki bowiem jest stan oezpie.-
i t. ll. czeństwa w olrol:l'c'ach Wars'lJ8.WY" 

Akuszerka podczas zaręczyn 
przyszła z wizytą do narzeczonej. 

Był to figiel zawiedzionej rywalki. 
r· Warszawa, 111 J.lpca. I IW, po1ioJa z8jJ)anowała 'J'Il"ZYtnę'bla'l\-

Patrjarchalny dom państwa Kamłń- ca cisza. 
skich słynie z gości1l!00śdi i doskonałej Twarz narzeczonej oblały mmiei1ce. 
kuchci. Kłoś · westchnął. , 

W wbiegły czwartek o1:ic!łiodzono uro Pierwszy zerwał sdę z za stołu pan 
czyście zaręczyny jedynaczki, uroczej Kamiński. Po nim poW'stawa:1i 'WSzyscy 
panny Ameli. Gości było pehoo. Boha- goście. Obstąpiono akuszerkę zwarłem 
terka dnia promieniowała wdziękiem i kołem. 
wesołośdą. Panna Amliela, opanowawszy zdurnie 

Gdy wszyscy zasiedli do stołu, ...., nie, zaczęła wypytywać o szczegóły: 
przedpokoju zadźwięczał dzwonek. Po kto przy'Słał, kiedy, co móWił itd. 
chwili na pr,ogu jadalni ukazała się tęga Po wyan,iarue kilku zdań ~zło na 
dama z walizeczką w dłoni. jaw, te jest to złośliwa zemsta rywalki. 

_ Jestem akuszerka - rzekła _ lW:czoraj rano panna Aniela Kamiń-
przychodzę do chorej. ska spotkała na ulicy Poznańskiej dom-

- Jakiej chorej? - krzyknęła prze niemaną inirygaJOtkę, pannę Leokadję 
rażona pani domu. Zalewską. 

- Wzywano mnie do AioieH Kamiń- Dziewczęta: stf:oczyły zaciętĄ walkę. 
ski ej.. ' •. .-'. Zalśoie zlikwidował poHcjant. 

nAn LETNI W. PUKU STASZIC"" ' 
DzIś l &!o czwartku w"cznfe ostatnio prze(f.a 

stawIenie wYbornej łódzklef rewJI Starsklego I 
BolskieKO -. • .Hallo, Łodzłankl" • 

W. pIątek premJer« ,.kIno-rew1l" w 2 aktacli 
(16 obruaeh) SłaDJsława retJksa l M~ Tu:
łowIkfelO - "Chq zosta4 piu:dll'" " 

lEATR POPULARNY. ,J-, 

DzIt 'W poniedziałek o ,odz. 8..3(j wIeczorem 
po cenach naJnlłszych krotochwila W' 3-ch aktach 
po t ... Mał!edstwo na próbo·. MelodYłl1e pIosen
kI l sIarczysty humor w wykonaniu Pl', Zletlń. 
$klef. BTonovrskief. Rostadsklef. Urbańskiego. 
Oóreckltr;o, ~ranow1cza pobudz~ widza ,do 
n\cu3tanntlo śmiechu. Llcznlo zebrana publlcz~ 
~ć dał7, IllemJlbllcoml oJdasbmJ ws~y.tldch 
-.,:koaa.wc6w.ll.aq ~ od lJ-a l od 5-10. 

0mtL 
DzrJ, w pO!lłe<tzłalek, po raz · ostaW "Tosca" 

s l.-.1zlafcm świetnej prImadOlInY opery poznati. 
sklej po Ireny CY-WldskleJ I fenomenalnego teno
ra opery warszawskiej Jana Klepury. Jest to 
ostatni ~stęJl zespołu artyst;vcznego opery no
morskieJ. 



• " .1. L.. \.. C" __ ' .... J.. '-.. l ._ '"'" li. ,~ .. ~ .', 1.. -
z udziałem 1000 najpłc:knłejszych nagIch amerykanek. 

Ostatnie 2 dni! Wobe[ lamłerzonego remontu lokalu, kinoteatr [lyony ~e~lie ieuue tylko ~lii i JotroJ 
WSZY KlE MIEJSCA (prócz lóż) na WSZYSTKIE SEANSE GR. 75. - '.B li 

Kalendarzyk. 
,,------, 02;1!: Jana Gwalberia 

LIPIEC Jutro: Małgorzaty 
-:-

Wachód słońca o g. 3.20 
Zachód o g. 8.00 
Wsch. bięiyca o g. 23.68 
ladlbd o g. 12.09 
Dłngoić dni. g. 17.52 

_allim:z __ " Ubyłl) dnia 0.06 
PONIEDZJALEi( 

A = w - :s 

ezpi czeń two odróżnym Za ew 
., 
le 

Oto czago domaga się od vJladz kołsUnvych cała sPołeczeństwo. 
Nadgniłe podkłady, obsunięte nasypy, prowizorycznie naprawione most y

wszystko to redukuje stan bezpieczerist\va do minimum. 
;rr~czna katastrofa pod Rogowem 

winna spowodować władze kolejowe do 
zwr6cenia bacznej uwag,i Da stan b.ezpie 
czeósŁwa na naszych koleja{;h. 

Od szeregu lat, a nawet na niektó
rych linjaoh od wybuchu wojny nie 7.:IIlie 
Diano podkładów i nie naprawiano nasy 
p6w, kt6re w widu miej'scaoh znacznie 
nbsunęły się. 

Cały szereg mos16w, po znis~zeniu 
ich :wskutek działaó wojennych lub ka-

al , 
1'1 

tastrof żywiołowych - naprawiano je
dynie prowizoryczcie, odkładając odbu
dowę ... do nadejścia lepszych Czasów. 

Nie lepiej się przedstaWlia. sprawa o 
ile chod2Ji o tabor kolejowy szereg wago 
n6w, kursujących zwłaszcza na bocznych 
linjach, jest j'ltż tak zniszczony, te przed 
stawia groźne niebezpieczeństwo dla 
p,odr6'ŻUjących niemi. 

Nierzadkie są wypadki, :te w kUl"6u
jących poci~ach wadliwie działają ha-

z a 

mwce i pomimo to dyżurni ruchu wy ... 
dają nakaz wyjazdu takim pociąg,iem, 

gdyii: nie posiadają zapasowych wago
n6w i lokomotyw, kt6remi moglLby zast~ 
pić zepsute. 

To też miast budować nOWe linie -
należało by wszystkie fundusze przez 
naczone na roz.budowę obrócić na in-
westy<:je, sanują.ce stan bezpieczeństwa 
na kolejach. S. 

• 
SI 

, 
• my 

Tak winna brzmieć odpowiedź rządu na żądanie P. A. S. T-ej 

znei O 50 procent. W " ższeo-a ar Ty teł p -n czę Ć " el 
w okollCZ2(h l.odz' rozpoczęły .I~ Polska akcyjna spółka telefoniczna Być może, że faktycznie koszta eks- aparatów, które kaMa telefonistka ob .. 

Jut łnlwa. ,,Past", która od czasu wystąpienia z p10atacyjne sieci telefonicznej wzrosły, służyć musi, co oczywista nie pozostała 
Po zbiorach-mocny spa ... tądanlem ustalenia opIat od "sztuki" za choć oczywista nie o 50 proc., jednakże bez ujemnego wpływu na sprawność za 

katda, rozmowę w cichości knuła za- równocześnie wzrosły b. znacznie wsku latwiania abonentów. Co się tyczy opłat 
dek cen. mach na kieszeń. abonentów, wystąpiła tek zwiększenia się liczby abonentów instalacyjnych to zostały one przed pól 

. W okolicach Łodzi rozpOCzęto 'Wczo- z tądanłem podwyższenIa opłat telefo- wpływy P. A. S. T. rokIem znacznie, bo 050 - 65 proc. pod 
r~l żniwa. Dobroczynne słońce os'tatnlch olcznych o 50 proc. I tak naprzyklad w ŁodzI od pocZttt- wyższone, tak te wzrost ceny aparatu 
kJlktlna~tu dni przyspfeszyło proces doJ W memorja1e, który w tej sprawie ku roku 1925 przybyło około 2000 abo- nie może usprawiedliwiać podwYżki 0-
rzewallla tyta wcusnei'o, tak. te Już można było przntąpfĆ do zbIorów P. A. S. T. przedłożyła minIsterstwu nentów, a wlec tem samem wpływy pIat abonamentowych. 

Klosy żyta pelne zapowiadają dobry przemysłu ł handlu. wylewane są gorz- wzrosły o dwie trzecie, a wydatki zwię- To też odpowiedt na żądanie pod. 
"ro~za{. t I ' . kle łale na znaczne rzekome podrożenie kszyły się maksymalnie ° 10 - 15 pro- wyższenla taryfy telefonicznej winna 

O~y e tYrk~! :a S:em ~r:a adO tarw. kosztów admłnłstracyjnych, robocIzny I cent brzmieć kr6tko i węzłowato 
Eh. ł'ogodal II> zetu " opis ala artyku1ów technicznych, co rzekomo Koszta obslugl telefonów, nletylkOj _ NIel 

W związku r; rozpoczeciem tnlw VI ma uzasadniać tądanie podwy~ld ta- te nIe wzrosły. ale zmniejszyły się, bo~ 
ijobrych warunkach spadfy na rynku cc- ryfy, wiem przed rokiem zwiększono norm«; 
tly zbota, przedewuystldem uj tyta.. -
pkazalo 81~. !e wielu rolnik6w posiada e 
(lo dzl'ś w stertach przetrzymane w C'e- P I g t S ę 
lach spekulacyjnych zeszłoroczne zbo!e. a z a c r s z e z y l· • 

Dalszy spadek cen zbota Jest oczekJ'-
~wany . dopiero po zbiorach. W okres1'e f l ke 

znJw ustanie bowiem ~ow"óz mota Da Ludzie, niemaJeąc ... v nic spólnego z lecznictwe"ł, wykonują praktyki e czers le. 
brg!. 

Felczerzy występuJą w obronie swych praw zawodowych. 
Zboże słanialo - .Og61 felc2:erstwa po18Idego wystąpił Tymczasem w niektórych miastach" W ten spoSÓb wzrasta z każdym 
mąka p.zenna I ~tnla tak .amo w .obron1-e swych praw zawodowych. pOWiatach dzieją się rzeczy skandallcz- dn1em proceder znachorów, którzy przez 

W memoriale, uotonym do władZt ne. swoje praktyki przynoszą ogółowI ludno 
a ceny pieczywa - ani centralny związek felcz"er6w Rzeczypo- Szereg osób na podstawie wydawa- ścł poważne szkody. 

drgnęły. spolitej w następujący sposób charakte- nych im przez wojewódzkie wydziały Odnosi się to równIeż do fryzjerów, 
Ustalenie się kUl"&u dolara I OOlnUe- ryzuje swe bolączki. zdrowia zaświadczeń, upoważniających którzy wykonują nieprawme praktykJ 

ftie 5'ię cen zbOlŻa na rynku gdaósldm Ustawa opiewa, że prawo wykony- do czynności pielęgniarskich, podszywa felczerskie. 
~f~y~ęło n\ zna·czną zn.itikę <:en 'M!zy- wania czynności felczerskich, oraz tytuł się pod miano felczerów i wywiesza zna WKobec tego związek felczerów do
s {IWs~~;Ut ó~żk~ólż u nas. . felczera przysługuje tylko tym obywate- ki felczerskie, tworząc w ten sposób nie maga się rewizji dotychczasowych sto
si.ę równiceż {c:~~ ~ąk~ i ~~~ż~a O:;iżt!ł-: l~m państwa, którzy zostali zar:estrowa b~zpie~zn~ ka~tę ludzi, zagrażającą. nie- sunkó,w, aby ochronić w ten sposób spo

'1 pszennej płacono 75 gr. za kilo t~- fil przez odnośne urzędy zdrowia. kiedy zyclU cI'emnych mas ludnOŚCI. leczenstwo od wyzysku, a samych fel-
" . >!J. - 50 gr. e!Mf#AA3RFłi&u:;:.w:'!iJił:iila~~ 1mmM'!!I)~\I.ut8MA$iiiM'l%ili czerów od materjalnych strat, pow odo-

.-Fv:'"'oimo te~ zn~t!'ki cen mąki ceny pie wanych niesumienną i karygodną konku 
ez} :\),i;\ :trzrmaJą. SIę na dotychczasowym rencia,. 
P?z:omle, 00 WInnO %a~nteresować cZ)'ttl W zwIązku z tym memorjałem gene-
nilu l?owołane do walki z lichwą i spe-kulaCJą. ralna dyrekcja służby zdrowi'a zamierza 

wnieść nowelę do ustawy o uprawnl'e
niach felczerskich. Letnia bł~~y ~l~ ~flCBrów 

przy pracy \;-J big rad. i poza 
słui;b~,. 

,Zeszłoroczny rotkaz rot~lra spraw 
wo)sko.wyoh, zezwalają.cy dicl'rom na 
:,!o~zeD.1e bluzek drelichowy<:h podczas 
d:i:z;~ó w polu, Jortał rozazerzony do 

. ...5 paidzłernłka na pracujących w 
~ach wo~kowych. 

Z~eniono PJ;rytem kri5j bluzy, kt6ra 
będZ1e prZYPolIMnała dawne bluzy legjo 
nbowe z nap6ł wykładanym kołnierzem 

ez latek, z węrtykami. 
. rzy raportach na. .łutbie garruzono 

we" oraz w teatrach L na uroczystych 
wya'tępaoh obowillzttJ- IW' ~ cla,gu 
pn;~ ła.tdb. ....... 

Z deszczu pod rynnę. 
- Co się tu stalo? - pyta włóczęga, 

stanąwszy nad brzegiem rzeki, jegomo
ścIa kąpiącego sIę w rzece I wzywając~ 
go pomocy. 

- A byl tu odpowiada uzywający 
kąpieli - przed chwilą zlodzi ej i ukradł 
mi ubranie. Szkoda, że pan przyszedł 
zapóżno. 

- Istotnie - odpowiada na to spo
kOjnie przybysz - szkoda. że zapóźno, 
bo 1 ja to samo chciałem zrobić. a teraz 
muszę ud,owollO się butami . pafJ.sklemł 
l komz1al 



.. 
Bój człowieka o przestworzao W pogoni za ładną nóżką. 
Chęć udoskonalenia spadochronu pochłania dużo ofiar. Kobieta o dobrze zbudowanyeh "dolnych kodezynach-

Imponujący rozwój lotnictwa, kt6re- swobodnie przez pół godziny w wodzie może dzisiaj zrobić wspaniałą kar.· er~ 
go jesteśmy świadkami okupywarty jest pomimo, iż nie umie pływać. p' b't i j k ". 
o~romnh~ ko~a.ram!. ~~e m

k 
ótwiątc f ju!l tO Mimo powodzenia lotnika Navarre, bar:to~yn wpr~ed nSfaWmiaPrWesal.redOnyam- czasie słoty uWijają się po ulicach, aby 

ofiarac , la te pOCląi)aJą a as ro y o - d h . l d . . obserwować nóżki pań, zmuszonych u-
rucze przy lotach pasażerskich lub woj- spa oc rop POz9staJe nada narz~ Zjem z dzienmków kwestję zapotrze- nosić z powodu blota spódniczki. 
k h b d l' h P l wysoce nIebezpIecznym. WszystkIe do- bowania pięknych nóżek kobie- Obecnie, gdy się chce zobaczyć ła-

s o~lci' ar zo ż !czn~c k w l ~ sce, tychczasowe próby niedały ani jednego • cych' dną nóżkę i to nie kawałek nóżki, ale 
wSEYtsó e p;zewa nble dUł ~~ ona eg1Ua

f
. a- typu któMtby gwarantował maxim\Ull Przed laty dwunastu nóżkę kobieca ł .. k l b pa~a w mają za &0 ą Ub l szere o Jar b.,.,...; Oń I t d . J d lk d "1r ca ą, a.r. po o ano, nie trze a wycz.eki~ 

I 6 e"p"ecze s wa spa aJącemu. e yny znano ty o z opowla ania. W miarę wać na ulewny deszcz, ale wystarczy 
wyn; kZt w. ch d d b ten środek ratowniczy w razie katagtro- jednak skracania się sukni pokazały się w najpiękniejszy słoneczny dzień wyjść 
1 d ka 'ć rwawymt po ~ edm, ~ 'Od Ytwa f y samolotu daleki jest od praktycznego I najprzód kostki, potem łydka, a obecnie na ulicę. 
u z os przes w'Orza l meg ys me os ęp t . ł' t . d . d t . t k l d t 'uż h ' ,.. . zas osowarua Jes Taczej narzę ZIem o s anrane SQ nawe o ana, co prze Moda współczesna pozostaje pod zna 

Oeg a eraz}. c o~ W d~ęSCl ~Jarzdone. do popis6w akrobatyc'znych. Udoskona- laty kilkunastu oczywiście uchodziłoby kiem pięknej nogi Największą jednak 
rom h ne ?łkIaóry me o. s raszaltą o ~o- lenie spadochr,onu ku czemu stale i wy- za szczyt nieprzyzwoitości. propa2andę w ty.iI kierunku prowadzą 

wyo WYS'I w raczej w'pros przectw- t l d'" 1 t ...... . ł . g Pi h t ż ł . t Ił' • rwa e ą~y o m""LWO me ma o poelą - sma umorys YCZhe u ywa y so- teatry kabaretowe ze Iwojeml rewjanlf 
rue .w0 ę,ĘtJ~ ,Jeh dni h d nie jeszcze oHu. bie dawniej na mężczyznach, którzy w Rewja, ten tak modny obecnIe ro-

os a me ac czerwca z arzy- '_lte. weH • 'AA au 'JW_ • duj teatralny który stanowi mle ni 
ła .ię w Rydze stras.ma katastrofa. N.ie- -- t' sza .. 

~~ ~~~~'c~;;~.nl~0~c::~~~6t~~n;j~~ WI' nl"l-n br~dl·lnl-n W·lnlb -Innn dnhrodlle ni· !I ~sz:n;~:Jel ::a:te, WYlU828 w pfer 

~~r~:!~zf~ W:~~i~:on:ł :D~i~e~ ~ a li n uD ~ li Ij n !iyu UuD U li U. ale ~~~~~awtu;~~~:y:e%!~~ie~g~~: 
Zawiódł malutki haczyk któr był za S · ł B I Gwiazda kabaretowa oie pOsiadająca 
słaby aby utrzymać ciężar wyskakujące ensacyjne aresztowanIe przemys owca arre a pięknych nóżek Jest pOprostu nledopusz 
go człowieka. Po kilkudniowych poszu- W Tulonie. czalną. To td retyserzy wielkich rewji 
kiwaniach ciało Ligera z niemałym tru- Z Paryża, Londynu, Nowego Jorku, Ber 
dem wydobyto z g-łęboki'Ch wód D:twiny. Małe miasto Se}'IQ' pod Tulcmem nie fabryki. Na in~. elaCk ilDtyDillf. rotiot- lina. cll\gle starają się o po%yskanle no-. 

N· b' ł h t' t ..... j_,l. t Ik 'k od 'ed·... 1 ,,__ wych sił. '. .Ie prze rZIDla y ec a ej ws rz~sa- zajm.uje Się m<:zem ~em, .-.11 o sen n't pOWl , :.;8 mu po econo .~. Wielkie, ajencje teatralne polujl\ usta 
Jącej katastrofy gdy oto mamy ~owe pró sacYJnem a,resmowaruem WIelkiego prze telazo przewozić do huty p. Barteł .. In- wicznle na piękne nogi. ,Egzamin w tym 
by z~. 8pad~chr.onem. Odbyły Się ODe w m~słowca Ba~ela.. oskart.<;nego o kra- tynier Zbadał ładunek taJCzek i akonsta wypadku jest bardzo surowy, albowiem 
Angl,1 w ImeŚC1~ Hendon. l dX1erż własnośm pańSttwo~eJ l o oszustwa tow,ał, te było to nie stare telazo, lecz wiele nóżek czuje powolanie, ale wybra 

Sa~ol?tem kle:ował .znan'y 'Z lotu na- podatkowe. Ó~ Ba~lJ'el J~ d~ektorem mOSliądz. Ten wypadek zdemaskował o- nych jest drobna ilość. W poczekalni a ... 
około sWlata lotnIk angielskI Allan Co~ I Towarzystwa łI:ódZl~omorskiego bu- kradaoie fahrylci.. jencji tłoczą się dziesiątki i setki mld
bam.' a wyskoczył z apautu francuski dowy dkręŁ6w l był daleko poza. Tulo- Ci i owi wied7:leY, t. 'W fabryce d'zie- dych dziewcząt pragnących wystąpić w. 
lotn~k ~averre ze spadochronem typu / nem znany z powodu .8we~0 bogach~"'a. je si ęcoś od.edobrego i mitU 'Vi pode;rze rewji, ale komisja, złożona z f"J.eczo-. 
Court~~. . I Barre! zdobył s":óJ majątek doplero niu Barrela, ale nikt nie wnosił doniesie znawców wybiera właściwy materJa!. 

NalC1ekawsz~ atrakCJa. tego skoku by l w ostatni~ la~ch, l według og6łne~0 ma przedewszystkiem d1atego, te ten Niema tam apelaCji, nie pomogli, pła ... 
la pr6b:" uhra~a ratun~awego uszyte~~ przekon~ma, me z,dobył go drog~ UCZCI- wielki przemysłowiec m. ~trzymał by .. cze ł prośby. NIedość ładna nÓżka Z().i 

'W f'ormte .kostJumy lot~czego z leklcieJ wą. Tak1~u prz.eko~u h~ł:dUiJą prze- najroniej pieniędzy dla debi. wyłącznie, staje z konkursu wykluczoną. Przeciot ... 
gL\bcust~l gumy. Ubrame rat~owe ma dewsZ)'\S't'kHlIIIl robotcicy, znający ~ob~ze lecz przeciwnie, był Ilawet bardzo dobro nie na dwieście aspirantek, zgłaszają
za. zadan~e podtrzy'm:ywać lotnrka na po- met~y, rlos'owane prze~ tego .Wle~kle- CLy.n:qy. Niklt przeto nie chcial wy_tępo- cych się jednego dnia, przyjmuje się 5 
wterzchm wody Wt'aZle spadku spadoch~ ,go przemysłowca, a tak!Z0 odtwlerm fa- waĆ przeciw dO'brodZliejowi całej okoli- lub 6 to td zespoły kobIece w rewJach' 
ronu do wody. Popis udał się doskonale. brycmi i pracownicy, zatrudniem przy cy. wielkich stolic Sl\ najlepszą żywą rekla 

Gdy samolot znajdował się na nie- magazynach. Dla wytszycb natomiast u- Gdy ktoś np. był w potrzebie, to wy ml\ dla pięknej nogi której artystyczny: 
wielkiej stosunkowo wysokości 60 met- rzęd'nlków, nagłe aresztowanie było zu- starczyło rzec tylko jedno słowo Barn- kształt uwydatnia ~ię wŚród tytmicz~ 
rów nad jeziorem Hendon- Navarre . wy- pe~ną cie'SP.odz;ia~ą li .d~isiaj. )eszc.ze lowi, a ten z~ws~e chęt~e. słutył pomo- nych ewolucji. . 
s~oczył, a sp~dochro.n otworzył. ~lę W t~erdzą,. om, że ~le mleh pOJęcia o Ja- c~. Szczególn:le filantropl,rue był usposo Zaznaczyć przytem należy, te kwe-
meS'pełna dWIe sekundy. W chwIlt gdy ktchkotWlek kradu0Ża<:h. biony d~a zW1ąik6w sportowydl. stja jaka noga jest piękna, jak wszyst-
śmiały lotnik wpadł do wody odpiął na- TymC'Zasem 'Okazuje sdę, :!e BarreI do Tak np. właSillymi środkami wybu- ko inne na świecie jest równiet wzglę-
tycbmiast spadochron i utrzymywał się szedł do bogact:-va przez wywotenie z ~ował wspaniały welodron 'W Seyne. dnem. Nóżki, które naprzyklad w co

fabryki f"Z~dowel w Seynes całych wa- Y' elodron t0ll1 ,;tazwany tet został "stad dziennem życiu uważane są za piękne, 
gonow .mosaądzu, s~arego żelastwa, ~etek Jonem Barrela '. •. nie odpowiadają jednak wymaganiOlll 
ton r6mych meta~1, które prze:-V07Ił do Ponadt~ ,?bwencJował on. ZVfU\zki reżysera rewji. Noga musi być długa i 
własney huty, gdme po przcioplemu me muzyczne l P'01?lerał bard~o wy'Slłkl aŃy smukła, o delikatnem wiązaniu, ale nie 

H** , 
Koń matuzalem. 

W Ma1sons Laffitte pod Pary1em, 
gdzie znajdują się prawie wszystkie staj
nie wyścigowe, odbyła się ndezwykla ce
remonja pogrzebowa. 

Przy udziale licznych sportsmenów 
pochowano najstarszego konia, jakiego 
kiedykolwiek ziemia nosila. 

Był l11im Vasistas, który w roku 1889 
zdobył jako już 6-ciolatek Grand Prix pa 
ryskIe. 

Dożył on zatem do 43 lat, co zdaniem 
rzeczoznawców odpowiada 130 latom w 
życiu ludzkJiem. 

Vasitas byt zresztą wo~óte nliezwy
ktym szczęściarzem, gdyż Orand Prix 
wygrał Jako niezwykly wProst w dme
jach wyścigów fuks. 

Totali'zator wyplacit wtedy 6750 fr. 
za 10. 
l' -
BI LE 

Nie 

talem tym haDJCllowt styczne wszelk1ego rodzaJU. Wskutek te wolno aby byla za cienką. 
I rzecz osobliwa, że kradziet ta mo- go właśntie ludZlie obawiali sdę robić do- No;; zbyt szczupłe sprawiają wraże 

gła się przez cały rok odbywać bez zwr6 niesienia przeciw niemu, bo w WyniKU nIe równie niekorzystne jak l zatłusz ... 
ceIl!ia uwagi., i te d·Zliś jeszcze śledztwo mogliby utracić dobrodzieja całej okoli- czone. Odgrywa tu natu;alnie dużą rolę 
nie jest w możności dostatecznego wyś- cy. Niech kradnie, ale niech za to budu- wzrost danej kobiety. 
wletlema tej sprawy. A jedn'ak jest ju:! je stadjony.. Impresarjowie rewji skarżą się na 
dziś peWlllem, ,że magazynierzy i odźwier W tych dniach przeprowadzono re- brak prawdziwie pięknych nóżek. Po
ni fabryczni doskooale wiedzieli, it me- wizję domową u innego, równ~eż znane- wiadają oni, że zapotrzebowanie świato 
tal z fasbryki je'St przemyca.ny. Wiele 0- go przemys.łowca. Ksi~gi handlowe u nie we pięknych nóg jest tak wielkie, ii tru 
sób przypuszczało, że otLbywa się to z go skonf:iskow'Mlo i zdobyto przytem ob- dno mu nastarczyć. 
wdadomością administracji fabrycznej, ci~żający materjał nietylko przeciw Bar Pięknych nóżek na scenie ciągle bra 
na p-od:s'fawle ukł-asdu z Barrl~'lem. W ten relowi, lecz także przeciw dwu innym je knie, ponieważ ich właścicielki za szyb
spos61b Barret s'kradł ndezliczoną ilość !Szcze przemysłowcom. W aferę za.-nie- ko wychodzą za mąż. Gwiazdy kabare
ton metalu, której nawet. w przyblite- szana jest takte pewna. osobistość bar- towe oraz dancinggerts szybko schodzą 
niu dzisiaj określić się nie da. dzo wpływowa. KUJcly dziefl przynosi no ze sceny w domowe luksusowo urządzo 

Do wykrycia kradzietiy doprowadził wy skandal, a panuje przekonanie, te ne zacisze I trzeba ciągle szukać no
przypadek Oto do fabryki przyjęty zo- Barretl miał jes'Z'Cze w-ielu wsp61ńik6w, wych kandydatek. 
stał lilowy lidyn:iea-, n4e znający miejsco- dlatego tet puMiczność bardzo interesu- Jednem słowem dla kobiet. które po 
wych zwyczajów, który zauwatył robot-je się śłedzt'<łeD1t prowa.dzonem w. tej siadają piękne nogi, otwierają się jak nal 
nika, wywO'Żącego na taczkach metal z sprawie. piękniejsze perspektywy życiowe. 

__ 22L? 

olni e 
pi'zysziość na polu tWórczości literac
kiej. 

Zrozu_łem pr~eto jest, te redak
cja "Expressu W~eczomego" me miała 
IŻadn~go powodu wątpić, że ptzę-dłoźony 
jej utwór jest 

__ • -1M! _ ..., 

UTALENTOWANY BĄDź CO BĄDź 
POETA 

zamyka sobie tym lekkomyślnym i nie~ 

rozwatnym Kroki'em. 

WSZYSTKIE DROGI 
gdyt popełnił czyn, podrywający raz na 
za\Wze zaufanie do jego osoby i talentu. 

PIl'zy,pd.sujemy to jednak tylko jego 

Oryginalne zakończonu;~ nu~oryglnalnQi pOWIeŚCI 
pióra WiJSOltlgo skamandyty. 

DZIEŁEM ORYGINALNYM P. GRZE
CHOTY. 

Ndesłety, okazało s.ię, te z~wśm.,. 
wp.rowadzeni w błąd, wobec czego uwa
żamy za mo:bliwe, a nawet wskazane, 
ogłoslić prawdzJiwe nazwisko autora. 

lekkomyśLności Iii lef"deczMe pratanęlibyś 
my, aby młody ten poda całą swoją przy 
szł_ dz.iałalności2l dał dowóld, te był t'O 
jodyny jego Od k,itkunasltu dm drukujemy w "Ex

preselie" powlieść p. t. "Białe Niewolni
ce", ktĆlrą sprzedał naszemu wydawnict 
:wu jako swoją, literat li. poeta, posługują 
ey 'Się pseudOJllimem 

JAN TEOOOR GRZECHOT~ 
W dniu wczorajszym zgłosiło się do 

reda.k<:Ji nasze.j kilku czyt~6w, któ
rzy dowł~, te powieść drukowana w 
.,Ex:pr~sie Wieczornym" nie ;est orygi
"llllnym utworem p. J. T. Grzechoty, lecz 

ZWYKŁYM PLAGJATEM 
• mienowicie kopją dudJs'kief powieIŚoi te 
~o! lamego tytułu pióra A. Schoyena. 
Z oburzeniem aIt-Mea-dzamy, że jak się o
~Q. odaJr.eia nuza padła ofiu~ 

WYRAFINOWANEGO OSZUSTWA, 
dokonanego przez młodzieńca kt6ry w 
ciągu ostp:tmich lat· zdobył sobie U'ZIIlarue 
kryty'ki,a utwory którego były drukowa 
ne w miesięczmik8.C'h i tygodn&:ach liJte 
radkiiC'h, jak 

,,sKAMANDER" ł "WIADOMOSCI U .. 
TERACKIE6t 

iPan ten, Jako mepoZJba'Wliony talentu 
poeta, wydał trówmei przed ldJku tygo
dniami pierws-zy tom swoi.ch poezji pod 
tytułem l 

"RZEMIOSŁA .. 
Ksią:ieezka ta, zoS'tała przez miuodajną 

Jest nim 

P. MIECZYSŁAW BRAUN. 
do medaW1Jla współpracoWttllik ,,Głosu 
"Polskiego", na łam'ach którego OW nie
fortunny autor cudzych powieści rozp<>o 
czął JW" ddałaioO'ść \tlera~ pisując 
recen'Zje oraz mrue.j JuJb więcej udane 
wlerszy'kli. Nadmdeni'Ć jencze wypada, 
tte tenrie p. BraUill :pod pseudonimem. Ra 
mmy był W'&p6łaułorem powieści, druko 
wanej w "Goócu wiecZOt'1l,m". 

krytykę nader przychylnie oceniona, co Piętn'ltjąc występex p. Brauna ~er 
te;t motło ~ó4yć. l!t &utor0w6 dobr~ dsi.ć SD\Iłlmt •• h1em.. h ' 

GRZECH MŁODOśCI. 
~tnie mu to w6wcz"aI przebaczymyl 

Na razie jednak :ro:arlajemy się z nim 
acziko1wiek me był on ntigdy nie tylko 
"iI arem", ate nawet J:WYkłym stałym 
współpracownikiem :naszej redakcji.. 

2ałujemy tylko niezmiernie, te oibda 
rzyliśmy zarówno p. Brauna, jak i jego 
literackich łylranlt6w, z pośród których 
jednym z pie:rwazycb był "Głoo Poisk;", 
caHdem niezasłutonym zaufaniem. 
~uz z powieści2l, tak "ory{malttie" 

przez p. Brauna zakoóczona., koóczy saf 
jego 
NIEFORTUNNA: DZW:ALNOSć LITE-

aACI'.A:. 
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C 
Dziś i dni nast,pnych! Dziś I dni' następnych I 

WSPOŁCZESriY DRAMAT EROTYCZNY w ' 10-ciu AKTACH! 

H I" 
(NIEBEZPIECZNE KLAMSTWO) 

~e~~~:~~~~ei V I R G I I A V A L L I, czar:!:~:~~:af~:k~:!~l" 
Ponadto część artystyczna: 

I. GUSTA CYBULSKI artysta .Qui Pro Quo· i .Perskiego Oka- w nowym 
repertuarze piosenek, satyry politycznej i monologów 

II. HARMELL ET B R O W N I N G fenomenalny duet frattculki 
. odtal1czy: aj rewję modnych 

tańców. b) taniec arabsk 

III. I HELLEN artystka teartów warszawskich odśpiewa: a) Walc nocy, 
b) Piosenka tolnierska, c) Czarowne oczy-romans cygański. 

POCZĄTEK O GODZ. 4.30 Sala wentylowana i chłodzona. ORKIESTRA SYMFONICZNA. 

Jedenasta lisIa Nowy rozkład jazdy. MOJE MIN1ATURY" 

echa katastrofy pod 
Rogowem. zdobywców premji Ważny od 15 maja 1926 roku. 

6smego bezpl atnego konkursu 
"Expressu". .. ...-.. --., 

P. Kowal Wojciech (ul. 
Przejazd 73) zdobył 25 ki

lo mąki. 
..... :::--' 

25 kilo mąki. 
1. Ko,,,,.al W o;c~ccb~ Przejaz.d 73. 

1 dolar6wka. 
2. ['auli 'Ja,nina, Tatrzai1ska 33. 

ł.óDt - FABRYCZNA. 
(odchodzące). 

1040 ....., pociąg miejscowy do Ko
luszek, ,Połączenie z ,Wal!'Szawą, 
Skarrżys ki ean, TM'noru-zegiem. 

.7.00 ~ poci~ miejscowy do Ko
w.s'zek. 

7.50 - pospie-smy do Wuszawy 
bezpo.wedni. 

9,05 -. os'ODowy do Tarnobrzegu. 
10.50 ~ miejscowy do Koluszek 

(tylko w niedz:ie1ę i święta od l.go 
CZel"wca do 15 W'l"ześnia). ' 

11.50 ~ miejscowy do Koouszek, 
połączenie z Wanzawą.. 

13.25 ....., do Koluszek, połącz e
-'.e z ,War&zawą. 

Po 2 kilo mąki. '14.55 - miej&cowy do Koluszek, 
. 115.50 ....., do Koluszelk, połą'Czenie 

3, W Om1aK'OWsKa Władysława. GłóW:.. x K,rakowem i Częstochową, 
na 63. '-- :16.40 ...." do Częstochowy. 

4. Kryczyn ~aactan, Napł'6rlicwskłe- 19.30 - do Wuszawy. 
go 30. 19,4t ...., do SkaJl'ltyska. 

5. SzwaTCibach Izak', l-go Maja 29. W.20 ,....-. mi~owy do KOOiuszek. 
6. Ratajczyk Adam, Rajtera 20. 22,58 ---; mieUBcowy do Koluszek, 
7. UI1ban:iak Stanisław, AIekmndrow- połączenie z Knkcwem. WalWzaWą 

s'ka 45. . . i Częstochow," 
8. Szen'i:~ełskł Henio, Nowo-ł:eigłeW!Dłc I.óDt - FABRYCZNA. 

ŁóDź - KALISKA. Jak się dowiadujemy ministerstwo 
(odchodzące). kolei opracowuje obecnie nowy plan ja" 

2 04 d O lr . zdy w celu uniknięcia tak częstych ka· " -o s OWla. 
3.17 - do Wuszawy, tastrof pod Rogowem. 
6.42 - do Watrszawy PO&p. Według nowego projektu podróż Z 
7.15 _ do Wanzawy, Łodzi do WarszawY przedstawiałaby 
7,40 - do Osłrowia, połączenie z się w sposób następujący: 

Poznaniem. Jazda z Łodzi do Koluszek bel; zmia 
ny. W Koluszkach pociąg zatrzymuje si( 

~:~ = ~~ ~~=:nł~' i Ciechocin- i dalej nie jedzie. Służba kolejowa prz~ 
nosi podróżnych na rękach od stacji Kf 

ka (przez Kumo). 1uszki przez stację Rogów z zachowa. 
12.58 - do Ostrowia, połączenie niem odpowiednich środków bezpiecze( 

z Poznaniem. stwa do stacji Płyćwia. Stamtąd pocia'" 
12.07 do Poznania ...... Berlina lu- giem - do WarszawY. 

busowy. Tak samo odbywać się będzie po. 
13.43 ...... do Wuszawy. dróż z Warszawy do Łodzi. Od st. PłYt 
18.19 - do Warszawy luksusowy. ćwla do Koluszek pociągi nie kursuj'l.' 
15.15 ....., do Lwowa, Podróżnych przenosi się na rękach. 
19.10 - do O\Suowia, połączenle Próby wedtug nowego projektu wY. 

c p.omlanieau. konano wczoraj po południu. Prawdopo 
20.25 - do Gdańslka i Płocka, dobnie projekt ten wymaga jeszcze pe-
20.55 - do Krakowa. wnych poprawek, gdyż podczas dok o-

1:2.07 ......, do Ostrowia, nywania prób urzędnik kolejowY, noszą 
23.34 _ posp. d,o Poznania. cy na rękach pasażera ~ Koluszek. do 
23.58 _ do Kutna. Rogo~a, wpadł na. drUgIego urzędmka, 

ka 4. (przychodz,.ce)' 
9. Batszcz~ 'Jakoł:), Ogrodowa 31, 1.00 ..... % Koluszek. - 1.49, -. z Warazawy POlIp. 

10, Milłer Hugon, Napi6rk~kiego ,161. ~,40 ....., z Kołtmze!k -- K'I'ak'ów - 05 O "- . 

ł.óDt - KALISKA:. 
(prz:ychodące). 

zdążaJącego z pasazerem w stronę prze 
ciwną wskutek czego nastąpiło zderze. 
nie i dwaj urzędnicy kolejowi, łącznie z 
dwoma pasażerami spadli z nasypu do 
rowu, ponosząc śmierć Qa miejscu. 

Pieszy ruch, pasażerski wstrzymano 
I aż do zejścia władz śled~zych, które 
stwierdziły winę jednego z urzędników, 
dotkniętego katastrofą. 

J .__ • 3. ..... z $""OWla. 
11. K1eczko Aleksander, Z'1'8łona 13, Ba ~noW1ec. 603 v-ak 

1 8 Kol _I': S' . ....., oZ na owa. 
łutŁy. , .2 -. oz USZeI!I: ~ osnOW1ec. 6.34 _ z Poznania 1'0S'p. 

12, Kaufunrunowa Helecna, Cegielniaca. 57, 9.40 - z Częstochowy. 7.00 ......, z Oskowia. 
13. PapierkoW'S'ka iWładYi$!ława, RrJgow- il0.25 -.., ze Ska~k ... i W usza- 8.45 __ z GdaMa. 

ska 69, Obojny. 'wy. :- 8.55 ..... I Poma.nła. 
14. Kruppa. K:lemetllS, Rzgo~& 33. 112.40 .- z Kc:łtązeL 10.17 .- ze Lwowa. 
15. Sicińska Wdesitmia, IWodna 10, ;13.26 ...... 018 Sk~_a. 11.59 _ 'Z WaJt'tJuwy ruksusowy. 
16, Barwklci Jan, Fmnclnika&-ka 65. 14.5Q "-"'! Z Sosnowea i z C~ocho ~edz., czwartki i soboty). 
17. RajD. Jan, Krucza 7. f!NY. '12"'5 W 

16 lS'· W--za- ' .'2: - Z anzawy. 

Po uprzątnieciu czterech trupów 
ruch na torze wznowiono. 

*. "$. 
Gmina miasta Rogowa uchwaliła za

ciągnąć pożyczkę rządową na budowę 
następujących, niezbędnych urządzeń Wl 
tej okolicy: największego szpitala w 18. Gold'berg Dawid, Południowa 1, ' ' ........ I ..... - ~~. 113.10 _ z Kutna. 

19. Cłapa Kazimierz, Łąkowa 14. 20.01' - z Taromm:ega. 13.11 _ ,z Poznania luks, 
20. Jezierslci' StaIllilsław, Wd.leń'Slka 39 Ka ( ~~'i!;;,.z Kohmzek, Częstochowy !piątek i niedziela). 

a:olew. 21 30 v 1 __ 1~ W 18.23 --. z Koluszek. 

(śrooa" kraju, kolosalnej apteki i leczniCY tut 
przy torze kolejowym. Jednocześnie za
kupio.no olbrzymi obszar ziemi, na któ

21. MałrOSZCZlk Jerzy, Zak"tna 78. . ......, z n..O UlS~, z arszawy. 
~ 22.17 - pospiesmy, z Warroarwy. 19,25 - z Poznania. 

22. Lip.owdcz zaak, GłóWna. 61. 23.20 _ miejscowy :& Koluuek 20.15 --. z Płocka i Ciechocinka. 
23. Jóźwti.alk Czesław, Ro1dd.11'S'ka 108. :(tylko 'W' medzid,ę i święta od 1"1!O 21.52 ...... z ~araZ&wy. 
24. Bergman FraDia. ,POIIl'<l11IIb 57. d 15 _.L-l_) 23.25 _ IZ Warsza- --'es:m:y. 
~~~b~~M~~a~. ~~U!~~!~~!~!~~~Z~~~.~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~ 
16. Ant'k~ewicz Józef, Zielona 21, Bała- = 

ty, 
27. RzeteJs'1ci Stanisław, Radwaii'ska 42. 
28. Turek Zyfryd, Złota 100. ł 
29. Er,ontczaJk Marja, Zielona 20, Bałuty. 
30. BobroWlsk1 S1efan, Tal'gC>wa 31. 
31. Pokrzywa Bernud. Gdań~ka 5. 
32, Birttbaum Henio, Gdańsk'a 35. 
33. Rdt'stclnowa Ewa, Plruc Wolności 9. 
34. Fnsnak Agndesika, I;.ipowa 58. 
35. 'Wa,&LaJkówoa Jadwiga, W'aI'S za wsk a 

II1T. 13. 
36. Sander Ottto, Les'Zlno 54. 
37. BM'aun Stanisława, PJotrkowsko 122 
~8. Wajsiberg kbram, Wsohodrnia 16, To 

maS 2iÓ w. 
39. Chrzanowska HaI~na, Nowo-Pabjan1 

cka 31. 
~). Brzozows1ka Józefa, Zawiszy 33. 
l' . Lewakówna Sonia, PiO'tI1kowska 92. 
,\2, Korn Henryk, Brzezińska 2. 

43, ,Wol'SKa Helena, W 61cz.ans.ka 52. 
44. RywI'in6WlnI. Róta, Południowa 20. 
45. FTontcza'k Manda, NOWo-ZUMW-

sika 35. 
46. ' Święciold ,Wojciech, Ki1[,ń'skie.go 256. 
47. Szulc Zofja, W61czańska 259. 
·18. Felczak Roman, Ale.kisal!1<Wowska 

48. 
49. Sltefan1ak Sabina, Obywatelska 41. 
SO. Glejberg Jak6b, Zawadzka 28. 
51. W oźniakówna Marla, Dąbrowska 5. 
53. Opas Moniek, Ogrodowa 8. 
54. Bartosia'k Sabina, Franciszkańska 66 
55. Cie śla.k Michał, Cegielniana 50. 
57. P~jaJnowska H~lena, Sadowa 16, Re.-

d ogoszcz. 
58. Hardyn Krysoia, MiedZl!ana 12. 
59. Henczel Kazimierz, Złota 12. 
60, Martelowa Julja Nowe-S6dy ~ 

~ala filharmonii 
AIAlfl Ostatni dzień 

-prOgramu III 2.
Dziś, o g. 9 w. 

Ceny mIejsc od 75 gr. do tI. 5. 
Sala wentylowana l chłodzona. 

~.~ 

KLISZE 
110 REIUAM GAZEra'łNCH 
CEnNiKÓW PROSPEKTÓW 
?OJeCI~ fotoQrof\UTle dle (elew fcuoduJrqJ 
RYSUNKI, projekty reklamowe 
I wydl!ownic:!e wykonyw,& 

A.BOAKENHAGEM 
"01IŻ. Piotrkow~kal00. Tel.U·n 

rym w dniach najbliższych powstanie 
największy cmentarz dla ofiar kata
strof kolejowych. Ministerstwo kolei 
wydalo już odpowiednie dyspozycje w, 
celu wydatkowania potrzebnych SUlll 
pieniędzy. 

~$~ 
Do sejmu wpłynął wniosek, ażeby 

dla orientacji pasażerów kolejowych 
nazwę miasta Rogów zmienIono na 
"Dom Przedpogrzebowy". r., 

Znany śpiewak rosyjski p. Aleksan .. 
der Rogow, występujący obecnie go
ścinnie na ' jednej z nadscenek łódzkich, 
prosi nas o zaznaczenie, że nie ma nic 
wspólnego z nazwą nieszczęśliwego 
miasta o tern samem brzmieniu. 

"'* 1"'1 

Jak nas informują, stacja R.Ogów za 
Koluszkami ma być w najbliższych 
dniach zupełnie zniesiona, wobec czego 
podaje się do publicznej wiadomości, że 
katastrofy odbywać się będą w dalszym 
ciągu na tern samem miejscu bez na
zwy. 

Bolsld. 
, 1 



Warszawianka - Turyści Z: 5 (O: 1). Międzypaństwowy mecz lekkoatletyczny 

Zwycięzca swą piękną grą i wspaniałym JUGOSLAWJA-POLSKA 
sukcesem udowodnił, że tytuł mistrza ŁodzI przyniósł w pierwszym dniu wspaniałe zwy· 

na rok 1926 dostał się w godne ręce. cięstwo naszym barwom. 
Pierwszy dzień meczu lekkoatlety· punktu). 

W obecności 2.500 wi:dzów mrstrz 
Łodzi spotkał się z najlepszą chwilowo 
(!rużyną stolicy, Warszawianką. Jak 
już onegdajszy "Express" podkreślił, 
przed Warszawianką, droga do tytułu 

mistrza stolicy stoi otworem, gdyż za
równo ona, Jak i Polonia posl'adają rów
ną illość punktów, o mi'strzostwie roz
strzygnie, mający się odbyć w dniu 18 
b. m. decydujący mecz. 

grzeszyli jednak ni'emal w ciągu całego cznego Polska - Jugosławia przyniósł Bieg 400 mtr.: l. Rothert w c%asi~ 
meczu słabym I ni'eczystym wykopem. następujące rezultaty: 52.2 sek.; 2. Weiss; 3. Mocan (Jugosla-
W pomocy, dobrzy środkowy i lewy od Pchnięcie kulą: l.~araif1 (Pols~a) 11 wja). 

. 'mtr. 76 ctm.; 2. Spahlć (JugosławJa) 11 Blef tlO cnd. przez płotki: 1. Jam 
p~za,tku aż do .końca, natoml'ast prawy mtr. 14.5 cm. 3. UrbaniJak <Polska) 11 uicki (Jugoslawja), w czasie 16.4 sek. 
miał bardzo zmienne momenty. Był on mtr. 15.5 cm. rekord jugosłowiański pobi.ty o 0.9 sek. 
l bardzo dobry! chwilami znowu nIe- Bieg 1500 mtr.: l. Jaworski w cazsie (iecz nie może być uznany); 2. Kallay 
pewny, pokazując dopiero przy końcu 4 min. 9.4 sek., rekord. polski pobity o (Jugosławja); 3. Trojanowski. Cejzik 
zawodów swą wysoką klasę 1.6 sek.; 2. Malanowsk!; 3) Rozlć (Jugo- pierwszy w czasIe 16 sek. lepszym od re 

. sławja) w czasie 4 m. 20.7 sek., lepszym kordu polskie~o o 0.2 sek. zdyskwalifi-

Pakt ten, odegral poważną rolę w 
zainteresowaniu, jakiem się zawody mi
strza Łodzi z Warszawi'anką cieszyły. 

Na boisku przy ul. Wodnej zgromadziły 
s~ nadspodzi'ewame liczne rzesze c'lie
)cawych. 

W liIn;i napadu, najlepszy prawo- od rekordu ju~osłowi'ańskiego o 3.3 sek. kowany za wywrócenie trz.ech płotków. 
skrzydłowy i lewy łącznik dobry Kula- Bieg 100 mtr.: 1. Dobrowolski w cza- Bieg rozstawny 4X 100: 1. Polska w 
wiak, który swą grą D'tetylko nóg igło- sre 11.2 sek.; 2) Perpar (lugosławJa) 3. składzie: Oohrowolsk!. Weiss, Rotbert. 

Szenajch. Szejnacb w cus1e 44.2 sek. lepszy od re 
wy, lecz i całego tułowia, którym wpro Skok w wył: l. Jakupić (Jug.). Mej- kordu, druga sztafeta Jugosławii o l mtr. 
wadzal ustawiczni'e w ' błąd tyły prze- ro i Troianowski (Polska) skokiem l W ogólnej punktacji prowadzi Polska 
cfwnika. wzbudzał prawdziwy podziw. mtr. 70 cm. zajęli drugile miejsce (w punk 41 i dwie trU!cle punktQw, dtuga JUgO
Nie zawiodła równlleż i reszta napadu, a tacii Uczy się po 1 i jedna trzecla stawJa 28 ł jedna trzecia pWlktÓw. 
zwłaszcza, St. Kubik w drugiej polowre łOI 

Publiczność pragnęła sprawdzfć: czy 
n'iezatwierdwne Jeszcze mistrzostwo 

gry po przyswojenf'u sobie roii kierow
nika napadu. 

Dalszy ciąg walk o mistrzostwo klasy B. 
J:,odzl, Klubowi Turyst6w słuszl1li~ się Grę rozpoczynają gospodarze. 'J,est 
nalety l czy odnIesione ostatnio w Po- ona w początkach otwarta d przynosi 
~ani'U zwycięstwo, w spotkaniu z War gościom w 7 minucte pi:erwszą bramkę, 
$Zawianką znajdzie swą niejako legaIl- uzyskam\ z chaosu podbramkowego. Od 
1oacię. tąd stała, aczkolwi'ek nfe przygniatająca 

D. M. S. trilcl punkt w Pabianicach. 
Hakoah zapewnia sobie miejsce w klasie ą. 

I trzeba przyznać z zadowolenfem, te przewaga Turystów, trwająca aż do pau 
~-sza drutyna Turystów, n.tetylko, te zy. W tym czasl'e, Warszawianka. tyl
Ok zawiodła pokładane w niej nadzieje, ko jeszcze dwa razy zbliżyl'a s.łę pod 
lecz, fle je w wysokim jeszcze stopniu bram~o przeciwnika w 32 t 36" miIn •• od
przewytszyla, zaskarbiając sobi'e swą ~aJąc bdwa strzały, jeden zą wysokO' I je
~elową I pIękną grą a nadwyraz szybko en o ok. 
\Wzrastającej ilości swych zwolenników, Natomiast TuryścI, stos~c przy
zupełne zaufanre. A Wiemy przede!, te zle.I?,ną kombi'nacię, gnrotą nawet bardzo 
zaufanfe dla dratynyjest lej ostoją l jej często. uzyskuja,c aż 6 rogów - wszy-
podstawą powodzenia i rozwoju. stk1e I,l'I'ewyzyskane. Na bramkę 

. gośof, pada strzał za strzałem, lecz nre-
, Po przedmeczu, kombinowanych Clru zrównany Domański anł myśli kapltulo-
~yn Hakoah l rezerw Turystów, wygra wać. To tet stan 1:0 na korzyść gości 
n~ przez Turystów w stosunku 4:1, utrzymuje si~ do przerwy. 
pierwsza na boisko wchodzi Warsza
iWfanka w składzie podanym onegdaj 
przez ,,'Express''.. t. j. bez Szenajaka i 
,Ordona. 

Po zmiani'e bramek, TuryścJ mowu 
w powadze, padają znowu kornery, ale 
bez bramek. Natomfast 14 min. przy
IlIOsł gości'om drugą po udatnym przeboju 

Turyśct, wystąpili równfeż w zm~e- bramkę. Warszawianka posiada 2:0 i 
monym nl'eco, anl.telł poprzednio poda- uważana jest już za wycięzcę. Turyści 
llym skladzie. Bowiem miejsce będą- nLe folgują jednak ł n1Je tracą nadz.i'eI. Ich 
~ego bez trenIngu, Bestka zajął Al. Ku- koronkowa kombinac}a wyczerpuje stop 
l>'tk. a na środku napadu gra! jego brat, mowo tyły przecilWnika. które z każdą 
Stefan. minutą grają slabliej, zaŚ gospodarze 

Silę Warśzawlal1iki przedstawta nie- grają z coraz większą energia. podwa
zrównany Domańsld w jej bramce jając tempo. 

Wczorajsza ł IObatnia wałka e mi
strzostwo klasy B. zadecydowała omte 
cznie komu pTZypadme w udziale tytuł 
mdsŁrza tej kłasy i która z dru:tyn mat
dzie się na samym koócu tabeli. 

Nadspodziewanie dotychczasowy kan 
dyd.at Da m1stn;a klasy B. GM.s, traci 
jeden pUJDkt w Pabjamcach z tamtej
szym P.T.C., torując tym .amym drogę 
do misttrzostwa W.K.Sowi. 

Obecnie więc przewyilszają w<>isko
wi GM.S. trzema punktamd i m'ają Up. 
wnione przejście do klasy A przy ewen 
tualnem nawet przegraniu jakiiegoś me
czu. 

Znacznie leplał, ao4t1eH GM.s-owi po 
wiodło llię Ha'koahowi, który w s:potka
mu w Zgierskim Tow. Gimn. odm16sł 
pewne zwyctięs-two i zapewnił sdbie dal 
s'zy pobyt w klasie B. 

G.M.s. - P.T.C. 1:1 (0:0). 
Pnecb.odząc z kolei do om6wfenia 

samyoh walk zaznaczyć na,lety, te me 
naleźały one b}"Dajmniej do interesują
cych. 

Prz~i.eg zawodów w PCllbjanłcaoh z 
P.T.C. nudny. 

Do panzy bdnei z drutyn ni. udałe 
się zdobyć bramki, G.M.5. ma nieco wię 
cej z ,gry, lecz atak gra zbyt chaotycz
nie, a posZ'Czeg6lni zawodnicy nie ro
zumieją się wzajemnie. 

Po pauZ'ie P.T.C. częściej w ofensy
wie. Jeden z ata:ków gospodarzy kończy 
&ię zdobyciem bramki przez Wittycha, 
nłebawem jednak wyrównuje dla GM.S. 
Klimczak. 

Dalsze wysiłki G.MS-u me przynos'zą 
pOłŹ8Jdan,ego efektu. 

IIAKOAH - ZOJ.ERSl(lE STOW, 
OJM.. a:t. 

Po gładkim zwYcięstwie HaJioafuc 
nad P. T. C. wrótono ogólnie zwyclo-
stwa biało - niebieskim, którzy nie ząo( 
wledlJ pokładanych w nich nadziel 

Przebieg zawodów ~ powodu ule
wnego deszczu l oślizgłego boiska mał<t 
ciekawy. 

Jut w pierwszych minutach ł1"Y 11 .. 
daje sie SepIowi po przejechaniu kilku 
przeciwnikÓw zdobyć plerwsz't bramk( 
dla miejscowych. 

Jut jednak w następnej minucie wy ... 
równują zgic "zanle z rzutu wolnego. 

Hakoah częŚCiej atakuje, lecz po.. 
szczególni gracze "kiksują" pod samą 
bramką z powodu OŚlizgłego boiska. 

Z powodu ulewnego deszczu zmusza 
ny Jest sedzla przerwać grę, ale natych 
miast po ponownem rozpoczęciu zaW()oi 
dów zdobywa Rablnowlc~ drugą bram
k~ (34 m.), a w dwie minuty pófniej 
Steinbock ustala wynlk dla biało - nie
bieskich. 

Po pauzie gra coraz nudnJejsza. Wię 
kszość zawodnikÓw "puchnie". 

Kilka pewnych pozycji marnuje nio. 
dysponowany lewy łącznik Hakoahu. 

Na kilkanaście minut przed końcem 
zawodów silniejSi fizycznie zgierzanie 
częściej przy pUce. 

Ostateczny wynik 3:1 dla Hakoah~ 
Sędziował niezdecydowanie p. Pę

dzimąż. 
Publiczności znikoma ilość.. 

,Gracz ten broni swei śwjJętości nł'etylko I n1i'e pozostaJe to bez skutku, gdyż 
iUIl1iejętnie, lecz i z niezwyklem szczęś- w 19 min. piękną centa MichaIskilego II 
'Ci~m. Obrona gości równteż dobra, o wykorzystuje Kulawiak, a w mDnutę póź 
pewnym, czystym i żelaznym wykopi'e; niej, sędzi'a dyktuje karny, strzelony pe 
pomoc średru'a, gra bardzo ofiarna, ddąc wnDe przez Hermansa. Stan 2:2 utrzy
)noże zbyt Śmiało za napadem, co pOWO- muje się do 38 min., w której Kubik St. 
~owalo pod jej własną bramką niezI'b.- strzela trzecią, a w 40 min., czwartą 
~zone, krytyczne sytuacje. Lf'nja napa- bramkę dla swych barw. OOŚCDe słabną F - :orf--oc'C 
~u,~kładającego się z graczy rosłych bardzo włdoczn~e, rch tyły nie mogą w Wiadomości ze stolicy I Cracovia-Makabi 7: l. 
l(Prócz lewoskrzydłowego) gra przebo- żaden SPO'sób podążyć za energicznym • 
lem, nie popisując się zbytniem kombf- przeciwnikfem. To też w 45 min. pada .. W.arszawa, 11 Upca. Kraków, 11 ltpca:. 
Dowaniem, co w początkach gry przy- jeszcze piąta bramka ze strzału Michal- Le.gla - ra~~bl 6:0 (3:0). Pewne Spotkanie pomiędzy Cracovl:ą a Ma~ 
ndosto jej nawet zasłużony sukces Naj- ki ~WYClęstwO . egJl. .la bardzo prtteresu kabi rozegrane w dniu dzlsiiejszym przy! 

. . . s ego. ~ąca. . Bramk! zdobyh Łańko 3 l Wyp!- niosło wysokocyfrowe choć nfe zasłu-
słabszym punktem w napadz!,e gOŚCI, Ostateczny rezultat 5 :2, rogów 13:0 jewskr 1. wne w tak wysokim stosunku zwycię-
,b"y'ł pr~woskrzydłow~, który zaprzepa- na korzyść Turystów, który udowodnU, BANK POLSKI - KOLEOJUM SĘ- stwo mi'st.rzowl Kra~owa nad .spadającą 
ścil wllfle dobrych pllek. że fioletowi potrafi'ą godnie w~lczyć za DZIÓ~ 4 :3. w roku bIleż .. Makabl. Bram?! dla Cra-

Poza tern cala druz·yna, technl·'cznl·e hon"'r barw l'odz!' Bieg pływacki Wilanów - Warsza- covLi zdobyh: Kałuta 3, WÓjcik Z, Na, .. 
v 1..J. wa. Bieg pływacki Wilanów - War- wrot i Zastawiak po l. 

tlobra, ma doskonały start do piłki, gra Sędz'ta p. Dancygier dobry. szawa na przestrzeni 9 klm. zgromadził 
ostra, lecz ni'e foul, a rozporządzając Pr. Romanek. na starcie 52 zawodników w tern 5 pań. 
wspaniałymi bIegaczami, błyskawi'cznie Wygrał Kotkowski (AZS) pokrywając 
zmieni!a ,ytl1'acje, dla przeciwnika stale e Ii!f?W5lli48A\ H .... WMMfS całą przestrzeń w 58:10,5, 1) Jurkowski 

3) Siwicki. Bieg wypadł imponująco. 
niebezpieczne. I gdyby poszczególni gra S . .. WynPki zupełnie dobre. 
CZe nie wyróżniali się ni'ezbyt przy jem- ensacYlne wyn1kl Bieg na przełaj. Bieg na przełaj z 
ną gadatliwości'ą i krzykami, Warsza- robotniczej reprezentacji Polski. Cytadeli na dystansie 3,5 klm. wygrał 

Kraków, 11 l'fpca:. 
Artyści (Kraków>. - Artyści .(War.

szawa) 3:1 (l :1). 

Piłkarski'e mistrzostwo 
we Lwowie. 

. k t ·t b d Rozta (P) w czasie 12 :40,5 sek. 
Wian a s anOWl a y, je ną z najsympa- Wiedeń, 11 lipca. Lwów, 11 fipca:. 
tycznrejszych drużyn w Polsce. Wyniki piłkarskie w kraJ·u 

Drużyna Turystów grata brawuro
wo. Bramkarz nie miał w Dele roboty, 
lecz kilka strzałów trzymał pewni'e i la 
4ni'e; obaj obrońcy, taktycznie dobrzy, 

Na międzynaroClowych Igrzyskach Ro • \V zawodach o mi'strzostwo kI. ~ 
botniczych w Wiedniu. pikarska repre- Poznań. 11 lfpca. LZOPN-u rozegrane zostały w dndu dzt-
zentacj'a robo tnicza rozegrała dwa me- Warta - 3 p. Lotn. 6:1 (5:0). siejszym dwa spotkania, które przynLo-
c~e! które pprzyniosły sensacyjne wy- Katowice, 11 lipca. sly następujące rezultaty: Czarnf - Has 
nlkl: Polska - Austrja 4:0 (2:0), Czecho LPC - Pogoń 5:1 ,(2:1), Amatorzy monea 3:0 (3:0). Lechja - Sparta Z:t; 
sŁowacja - Polska 4:1 (3:1}. .".., Ruch 2:02 '<Z:O)" 0:1). 
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Potar mia~teczka Suchowoli. 
Spłonął magistrat, urząd p~licyjny ł synagoga. 

z Białegostoku ijonosza: r .. 1~~ ' ·. 1 Natomiast przybyły 110 Such~lwóli 
W dniu wczoraJszym w Suchowoli st·rde oiniowo , Grodna. Sok6lki 1 Go-

(90 kilometrów od Białegos{iku) wybuchł nia.dza. , . 
pożar w jednej z piekan1. Ogień wkrM- Pas~ą potężnego żywiołu 1?adto kil
ce obiął cale milasieczko. Zaalarmowano kadzlesląt domów m • . łn. m~glstrat, u
straż ogniowa, ~ BIałegostoku. która ni'e- rząd policyjny, synagoga. Kościół i U
zwłocznie udała się w dwuch wagonach rza,d pocztowy zdołano uratować •. 
kolejowych do Osowca. KilIm stra~aków odnioslo lekkIe obra 

\V Osowcu strażakom białostockim tenia cia,la. . .. 
nie udało się otrzymać środków loko- Dziś udaje się na nrleJsce katastrofy 
l r1 ocjl. wobec czego pótno :wieczorem wicewojewoda białostocki· 
wrócono do Białegostoku. . t •.• ,,~' ", , , 

_--;O'ł-;: --
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Pokłady w,gla I 1011. 
odkryto pod Kielcami 

Warszawa, 11 l1pca. 
Poszukiwania geologIczne prof. Jana 

Czarnockiego w okręgu kieleckim. wy 
daty powaine rezultaty,. Prof. Czar
necki stwierdził w pobHiiu Rykoszyna 
!stnien~e bogatych pokładów węgla, rów 
nając'Y'Ch się co do R'ruhości po~ładom 
w Zagłębiu Dąbrows~iem. następnie 
soli potasowej i kuchennej. 

FU' SA 
Ogłoszenia 

Dymisja ctę~kiego 40 ~8Zet mlejs~o~y~tJ. la\!otet do 

szefa sztabu. WSZYIlk\ch pism ukazujący.:h sIt: 

S.powodowały J4Ił f.a;zystowskle na tałym obllane Poliki 
k ., wy.tąplen'a p. 9-ęnerała. Akwllyua BiŁoml 

Raport Kemmerer - Krzyżanows I PratZa~ 11 lipca. Prly)·mU·)·O s. FU·CH-""ta 
Av.eneja W~,"lJodnla. fi ~ 

bądzie waka2:ywa' drogi wYlłcla z obecnel _,tuat)l. Szef sztabu ~enerahtQgo. generał nlRTDl1om~un tli In! 'llb'" 
z Warszav.ry aonoszą.: Postute. one 00 ułożenia raportu l'rzez Oajda. wyjechai ~ I'.j dtuż$~y urlop. r U au Vł~IUł Jtt . ti· L • J • 
Rząd polski zaprosił proł. 'Aaama misię Kemmerera ~ b.ędj\ ~obec niego Twierd~ą, iż ~~rl. Oaida na zajmo- __ ~ 

Krzyżanowskiego, znanego ekonomistę, autory;tatywnem oswletlen!em proble- wane stanowisko jt:t ni,e' wr6ci, a to z CZYT AJ C ł E 
do objęcia $tanowiska "informatora przy m6w flnanSowych i ekoMmt7zllY;c~. telto względu, iż wzhl on udział w kan 
misji Kemmerera'. Decyzja ta zapadła na W tych warunką.ch pow,e9Zlec moi gr.e~ie. faszystowskim; !lasb~p'n!e za~ za .. ~-:. ·_ ... :::dO:!~,,;:.;;,,;~ ~YnD~~f Un~[lnDNV'· 
radzie ministrów jeszcze w ub'ieglym ty n~. ~e raport Kemmerera, bę,dzle za żyro- mlescll w "Narodlli P{)htyka artykul fa- ji;-:-a.;:;;iiFtii;tó:::.,* LArl\LIiłJ n iL mUli 
godnLu. poczem przeprowadzenIe od- wamem przez ameryk;anskJ,~h e~sper- szystowskl. " 
nośnych rokowań z prof. Krzyżanow- tów m~m9rjału prof· Krzytanowsl<:ego o ~fMIi!ili!IS!!lW'!Ji~~~ft!ll$MWi/MSI 
skim powierzono dyrektorowi departa- sytuach fmansowej państwa, napisane
mentu min. skarbu, baronowi Danglowi, go na podstawie wyczerpuji\cych me~ Nab;era-nt·e 
kt6!'y w sobotę ubiegłą uzyskał zasad- morjatów. Rzecz jas!1a, że. raport Ke!lll " .I . 
niczą zgodę prof. Krzyian'Owskiego na merer~Krzyżanowgkl będz.le pośr.edltl.~ . . -

gości"-w Paryzu. 
obiecie tego stanowiska. . ~Y. b:,:,=r~Yi:~n~a~~~~ ~~INaiWnym cudzoziemcom pokazuje si~ ad hoc stwo-

Prof. Krzyżanowski przyl ao War- ferowaniu obecnej sytuacji wskazane be r~ónego groźneao apasza". 
szawy i objął urzędowanie. " dą ś'rod-kl zaradcze. a w szcrególnośc! . " ~ . 

VV praktyce będzie to wn;ląiialo ~ jakiej ilości kapitału za~an~~znego bę- Licznym cudzoziemcom przybywają wad7..ący zaczyna udzielać jakichś obja .. 
ten sposób, że rząd dostarczy dla miSJI dziemy l'otrzebowali, na jaklcb wanll1- cym do Paryża, zależy nietv'lko na tern, śnień. 
Kemmerera caty szereg materiałów l do kach musimy go uzyskać, aby m6~1 n.a- aby zwiedzić niezliczone skarby kultu- Uwaga sluchaczy zwraca się jednak 
kument6w, które pozwola, rzecz?znaw- prawdepolepszyć naszą sytuacJę, J~- ry, muzea, teatry i t. p., ale aby się "s ze na czlówieka, stojącego pod mure;n. 
com amerykańsk:fm wyrobić sobie zda- kle gwarancje nalety dać . temu kapl- roko" zabawić, użyć lfćznych niedozwo Prawdziwy apasz. Wytarte ubranie, 
nie o sytuacH finansowej f .gospodarczeJ talowl. _ _ . . . ' lonych rozrywek, o których-rdzenny czerwony szalik okręconY dookoła szyi 
pańs,twa oraz zaoo~~ją Ich z warun- Rząd tiędz1e porozumiewał si~ % mł- francuz przeważni~ na-y;et pojęcia nie czapka z fantazją nalożona, w kącie us1 
karnI pracy przedslębtOrstw: prywat~ ala. Kemmerera tylko za pośr~dl1Jctwem ma, przeznaczone sa. bowiem dla nai- nieodstępny papieroS. 
nych. _ prof. Krz:rianowskieR'o i !111mstet:: s~ar~ wnych a mogących Wydać wiele pienię- Ę;posttzegl apasza również i przed-

MaterIały te nęaą b'aaali równolegle: bu nie będzie bezpośredniO toczył '2ad- dzy "etranger~w". siębiorca i zaczyna o nim mówić. Cu-
misia Kemmerera i Drof. Krzytanowskt nych rokowań. Wy}corzystują zaÓał dó zabawy licZ: dzoz·i~mcy są z~tbwyc,eni, choć jedno-

---I:eN ... ni przedsiębiorcy i na murach miasta wf cześme ?dcz~wal.ą pewIen dr~szczyk. 

Rozbudowa port6w ·rumuńskich 
ma na cehs ułatwienie stosunk6w gospodarczych z Polską· 

Bukareszt. 9 Upca. 1 tani utworzone polskie strefy wolne ....... 
. Polska Agencja TelegraflCZtla. . • \V ten spos6b ma być ułat~iony eksport 

Z miarodajnych kół słychać. te rząa polski do morza $r6dzlemllegO ,l na 
t"lmuńskl pow~!ął uchwa..:ę rozbudowa- wschód, co z drugiej strony wpłyme na 
nia celem umożliwienia lepszych stosun- wzmożenie ruchu na kolei .\eh ' rumuń· 
k6w gospodarczych z - Polską poMów sk'ich i na Dolnym Dunaju. Odnośne kon
naddunajsl::ich i nad morzem Czr.rnem, furencje -między Warszawą a Bukaresz
mianOwicie ~J Braile 1 Oalacu. Majl\ ~ tern ~ jut 'fil toku... 

---:=os:--... 

Okrucieństwa chińskich - żołnierzy. 

dzi się często olbrzymie . afisze, oznaJ. Ą nuz gw~zdll!e, ~blegną ~lę ~owarzy 
miające, że o tej a o tej godzinie wyru- sze l rzucą S1ę na mch z nozaml. !--pas2 
SZY kawalkada dla zwiedzenia "Pary- trmczasem zde!1er.wqwany t7m, ze mu 
ża w nocy". . , Się tak ~aczme 'przyglądaJ~, zac~na 

L d . k ku ,.ł bil t' . d' d ldnąć w mezrozumlatym dla mkogo "ZaI 
. U ZIS a p....,ą e y, wsra ala. o gocie". . 

ogromnego ~~mo~hodu ł Jadą t:a poszuki Vvywiązuje się między nim a prze
w~~ie ~.u:0CJI. Mlęd.zy P.r~e.dslęblorstwa. wodnikiem żywa Wymiana zdań, której 
~l lS~meJ~ nat?ralme wIel1~a konkuren- świadkowie r6wnież nie rozumieją. N41 
eJ a, Sllą SIę WIęC na wynaJdywanie co- szczęście przewodnikowi udało się uspc 
raz to nowych rozrywek. . koić apasza, który tylko spluwa pogar· 

Na dobry pomysł wpadł też Jeden z dliwie. Podróżni odetchnęli. 
takicb aranżerÓw. Tyl~ :się mówi i pisze Minęło ich straszne niebezpieczeń· 
o paryskich apaszach, trzeba takiego cu stwo. Jadą dalej, unosząc wspomnieniE 
dzoziemcom pokazać. groźnego spotkania. . a przedsiębiorca 

Wielki samochód przejeżdża przez mruga porozumiewawczo do apasza: 
puste ulice na krańcach miasta. W pe- ,.zaczekaj trochę~ zaraz przywiozę dru· 
wnym momencie zatrzymuje się, a pro- gą partję". 

LiEL1iIWlU,H 4 Jeńcom przekWwali nosy, a przp.z otwory przewlekali 
grube sznury. ' ' . Il nryhUłf~{·1 Or.8ołowiejnyk 10 k~~anek . . p. SP b. r u ,~I A7kadjua.::: . 'I 

Badacze ChIn opowiadają o wySO- innemi: "Będziemy JeśĆ Jego mIęso, te- ~yn rosze" ' . . chor. dzi~cł słodowe, za 25 gr, 
'ki ej i potężnej kulturze chińczyków l go podlego LUMwa-i. będziemy spać na U ' Zawadzlea .N2 1 andrzeja!b 4. leI Z9.B5 ,os!ąga się, l:t.YWa. 
przeciwstawiają idealizm Chin zmater- jego skórze". . . ł.f' Telefon Nr, 25-38 Godz, przyJęć _ w ląc powszechnIe 
ializowanej Europie Zdaniem am~ryka.ńsklego dZlennika- D ~ Choroby skórne mleazkantu: ,8 -10 znany 

Nieco odmienne światlo na dusze rza słowa te należy brać w ich dosłow- A ~ ::~S!:::,;~:~:; ~I:Y S:Z~r:;I::IN~ KAc~O~ ~~ml:bJ. 
chh'lczyka rzuca dziennikarz angielski nem znaczeniu. . , . (leczeule śwIatłem womlelslt. 3: 10- L GlIk Piotrkowska 
Jan Rodes, autor sławnej dziŚ książklp. A oto . inny przyldad okrUClenstwa Proszek" ' PłYD Ls;mpakwa,fCOWI 11 i

/" r. i 3-5 op.. ,"i.ł gR - ..... 
t. "Sceny rewolucyjne z Chin". chińczyków. Podczas pev.:nej ~itwy I promienia.,.' ! __ "ii&lJB!3i~,III'I!II!_~_"-' 

Rodes twierdzi, że chiński żolnierz wzięto do niewoli znacznieJSzą lIczbę A RlSntgett8. , Komenia1ae {.orograficzne 
l d , . k' kt' PrzYil~oudie 5--8

od 
9-2 .. Ap.'H .1iY Dlln .~ III". IBl: ·1 dndatbl ma naturalną skłonność do okrucień- jeńców poc 10 zema rosYJS lego, 0- jedyny skuteczny łrMek Ił J IlIlUJ IHIDL uU 1\ 

stwa. rym na rozkaz dowódcy poprzekluwa~ przeciwko potom. nóg 1 rąk. Dla pań . od .. - 6 
Przykłady tego okrucieństwa mro- no nosy, przewleczono przez otwory PrzedstawIciel Da tódj: qddz.!:!l~ia~ocze. nOWuśCI PATtHTOWAftf iarm~~6l1F 

żą krew w żylach. $wiadczy o tern ma- Sznur, związano po dziesięciu w ten o· K. Holm_n, ZI~lon. 42, Oferty bezpłatne. I 
nifest, wydany z racji rozruchów w krutny sposób i prowadzono naglclI pod .. ~{~[~~ MILNER. llIarnamB.llławsh5/ 1 
Szanghaju, w· którym czytamy między czas mrozu. "'-'U"dU"- 1'1 010 n &I 1\1/ 
_., . . .. #--.~~~~~~'t~:--_.~~~~~~~~!'" " Uh . irn"""!Z'.. -=p t p ' t 'd'.. r r . . L!2!-- ".. L. 4 ..... ;7 ... ~ ' ............ '!I~~~trqprn_'.~l'*,. .. W.~ .. _,~ 

~, D A IM D .. K 1.11 D. I D~iś olśniewająca premJera! · Dwa stolica na firmamencie kinematograf, 

~!1'!!f. ga al Bebe Danieis i Tom MOOre"Gdy miłość kończy sit'-
Passe partout I bilety ulgowe nie wat- I komedjadramatw 8 ald:wYt •• Paramount", Dla pań-kOmedja, dla panów-d. ra~at. Nad program humoru i śmiechu ,.Manin Synek'-C, 
ne. Ceny miejsc zwykłe: Pocz , seans Ponadto częif B' · -ł B ,,- n.jzna!tOrtlltrzy p~lskl satyryk humo~ . H l . F 1-" I.r 
,,5.8 i 1~.;~, 4,W6• ~o~1t:ej~ niedzielę l artystyczna - rOnlS aw · ronOWSnl rys t, ora~ Pi~~:z~b~~a opery . elena e InSnB 

Prenumerath _. 'w Łodzi zł. 3.5~ młeslęczJ)ie. ~ Zamiejscowa· 5 ' zł. O ł . ZWYC~~;l'l'e: 8 r:. sa wI''': ~~:ttr(j~ lU'" tt=:;:;;k-:i·:Z;~;$~ TEKSCll!: -411 ,roi:' H wiersz 11l!1l1ll"" 
a mi.~e. - Zagranicl\ 7 złotych mielięcuie _ (J OSZenla· (n! .tron!e 4 up~lty) • . NEKROLOGI I NAD~ŁANE: 3Q IIc. ,ZD. wler,~ mllim~tfO\'O' Ina rironte'" IZP'lIt .. 

Od 
. d '. b • Zaręczynowe l zaślubin !lO tekGc!e 10 Ił, Zarnl .. '.~o,," oJ.o. proc, ZĄtran. . o 100 proe, drot. Z. I'4II!atbI0WJ' s::::========, DOJzeD.t. d1) omu 30 grouy. :; = . - =_= dNk orloneil ada».ni.i'r, ul. odpo1lll'iuQ, ' Dtólllle -lO ,r. ·E'Pszł1klv(4II1~ pracy 5 irosay. NajmaleJue 50 er .. 

~ 
gedakcja' Administracja Piotrkowska 49. I Godlliny pr1<Vięć .' r-:dak.cił. 6 - '1 'I Ógło8z~!a kolorowe (rai- ł 

. Telefony redakcji 2M~ 36·43, 36-44 - - . po . poł.. Rękopls6w Diuimówio- _ ninialna ..n.lkOH l~ 
Telefon łl,dm1nlstracjl 2-,·14. - - - - ~'eA n~ zwtaea- słę. ' -~.:- ::- ,trony) l00procent-drotei 

-~. t-:Za~·..-r!-. -:d&~nłfi-·':""' ... -.-.Je.ag::---bł~Iik&---\-:ła~-~-· _--.• ~---.-.. -J"-,."'!!""U~,, ... ~"""'il'-. C;:"i-~---..R.";"'·~--'-W""-·~':'L-ócU.--f.\o~a & .;:;;;;;:0 iWYkQ;b WCU • SjfJLlllled;; .";'".l6Df"Bllt!!I.;; q ,-, 
, .............. ~ - .... ....łii_ .- ' ~ _____ •. .-.1 • ._.- - •• 


