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• ~łr~jk ma [~ara~l~r WyłUlni~ ekDn~mi[lny, 
Będzie poparty przez Warszawę i prowiłlcję. 

.Robotnicy grożą dalszem zaostrzeniem strejku. 
Rogów, Gałkówek, Rzeszów I ChoJny_ 
Mkną nieprzerwane katastrof rzeki, 
Zeby pasażer był zaś spokojny, 

r II -:0:-- Wkrótce na stacjach będą apteki. 
ł'ł' YWlady "Exprossull Z przedstawICielami organLzach streJkujących Moim zaś zdaniem, gdy niema mowy 

k 
' O bezpIeczeństwie w komunikacJIt 

pracowni OWo Zamiast apteki - dom pogrzebowy 
Trzeba założyć na każdei stacji! 

Łódź, 8 sieprnia. - Czy panowie zamierzają zaostrzyć moc stolicy i poszczególnych ośroaków ~!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!~!!!!! 
Syfuacia strejkowa w ciągu dnia akCję strejkową ? prowincjonalnych. :: 

wczorajszego zaostrzyła się. Konferen- - Wóbec niemożności dojścia do d 
::Ja p. wOjewody z przedstawicielami porozumienia Rozmowa z P. Piechot- ZbiorQwy mor 
,rac?wników nie dała pozytywnych będziemy do tego zmuszenL kówną. dziesięciu ludzi czy przy-
wymków. • 

W ciągu dnia odbywaly się obrady Pr6.cz akcji teleIOnów,. funduszu bezro- P. Piechotk6wna, w imieniu chrze- padek. 
~)faco\Vników urzędu zasiłkowego dla bocla, oraz urzę~u. zaSllko:vego dla be~ ścjańs~iegO z~iązk? pracowników ut y Praga, 7 sierpnia. 
)ezrobotnych. funduszu bezrobocia i te- robotnych, ró,:,n.lez robotnicy sezonOWI tecznosci pubhczneJ oświadczyła nam: Na letnisku Roztoku pod Pragą WY-
:efon6w. Pracownicy wszystkich tych poprą nas strejkIem \~toskim. '- Do akcji strejkowej przystąpniś- bucht pożar. Spłonął olbrzymi stÓg sia
'nstytucji w poczuciu powagi sytuacji w \V dniu dzisiejszym z własnej inicja- my na tej podstawie, iż obniżono poba- na, który leżał.tam ?d 3 lat. Ogień trwał 
'lchwatach swych stwierdzili iż podpo- tywy zwróciła się do nas ry pracownikom. Gdy chodzi o tram· db~a dzm, p.omewaiz ~łomak bśy!a1 gdęSktio 

. . . ' ~ .' . . . d' . k' l ść t z lta. ogma wyc ągmęto o CI U z e 
-ządkują. SIę caUwwlcie kiero'wlli<:twll mlę;1zyzwlązkowa komiSJa pracowni. wal~ ~o mle}S le, s ~szno . ze s rony należące do 10 osób. 
~kcj! strejkowej, które ~poczywa w rę- eza, która wyraziła g<Jtowość poparcia stre],{llJących robotnrk6w Jest wszak Ofiarą pożaru padli prawdopodobnie 
kach ,.komisji pięciu" l przystą.pią do nas, () ile zajdzie potrzeba. rzeczą przesądzoną. wlóczędzy, którzy tam spędzali noc. 
streiku od w'orku C . 'f d ty h t 1 Zarząd kolejek dojazdowych uzyskał W okolicy krążą jednakże uporczywe 

, l, - o uczyniły o c czas CC'II ra ne rl t i bil tó j d pogłoski iż zachodzi tu mord zbiorowy 
Pragnąc zobrazować catkowicie $Y- związki instytucji ui;yteczności publicz- p~awo po~ wy szen a cen e w e y. przycze~ stÓg zapalony został celem 

ruację sfrejkową zwracamy się do ko .. , nej w Warszawie? me z tego tytułu, że .podwyższy pensje zatarcia śladów. • 
",llsji piędu z prośba, o udzielenie nam _.' . r I pracowntkom. I 
wy\viad6w - ~arzącry główne zWlą~k6w w \\i~l 'Jeśli chodzi o tramwajarzy łódzkich . Komunis'ci polscU 

szaWIe rozpoczęty wczoraJ samorzutme to przedewszysfkiem pomfjając fakt I I 
Rozmowa z p. Wojdanem. akcję. Na posiedzeniach, które odbyty wzrostu drożyzny, należy sIę im rów- osji na rozdrożu-

się w dniu wczorajszym i dzisiejszym nież podwyżka z tego w~ględu iż zostaU 'M k 7 i ni 
echwalono, onł obciążeni większą pracą p~ wpro Konflikty wewn~frzwapartll ek~m~nl_ Rozpoczynamy rozmowę z p. Wojda 

rrem, który reprezentuje zw. pracown, 
·nstyt. użyteczności publicznej. 

by w razie przedłużenia się streiku tódz wadzenie technicznych zmian w ~wleżo stycznej odbUy się silnem echem także 
łdego, przystąpić również do bezrobo. sprowadzonych wagouach tramwajo- i wśród komunistów polskich. \Vięk-
cia. Ch.aral{terystycznym objawem jest wych. szość posiada grupa zwolenników kle--- Jaki jest nastrój wśród strejkują

:ych? - pytamy. 
•• Ó •• • • • '. l runku Stalina, prowadzona przez Lesz-
IZ r. w~lez poszczególne orgamzac}e - Jak SIę pan! zapatruJe na ea 0- czyńskiego wbrew zdeklarowanemu 0-

- V./ dalszym ciągu doskonaly. Strej 
\ując.y wierzą w swoje siły. Akcja 

prOwInclOnalne samorzutnie na zebra- ksztalt akcji - pytamy. pozycjoniście G6ralsldemu. 
niach swych uchwaliły poparcie nas - Akcja strejkowa Starzy działacze komunistyczni m. 

Jasza w walce. ma charakter wyłącznie ekonomIczny in. Peliks Kohn nie odgrywają wśród kc-
. .. r i b l i A. d h ł h munistów polskich większej roli. ;pctkała sIę z całkowitym zrozumie· 

dem ze strony ' wszelkich robotniczych 
organizacjI, które gotowe są poprzeć 

Gdyby WięC akCJa strejkowa przed u- n ema a so uto e La nyc nnyc Całkowicie utracił znaczenie także 
tara się, możemy liczyć na solidarną po podstaw. znany poseł Dąbal. 

, nas. 
Magistrat w ciągu dnia dziSiejszego T o d k t 

lansował pogłoskę,,1ż część robotników raglczny wypa e au orno .. 
~owrócila do pracy. Sfery te ·liczyły 

wido~:nie ~a tó, iż zdołają w ten śpos6b bl-łowy W Paryz· U 
)stablc akCJę. e 

Omy!ity si~ jedna~ gdy:! ogól ' rObot

l 
J d d kt ' B • F t • d 'ó ł 

n.iczy wie, że nikt do pracy nie po- e en z yre ~orow anKU rancuSt{lego o nI s 
wrócił. śmiertelne rany; żona ,jego poniosła śmierć na miejscu. 

Pracują jedynie 'Ci, którzy przez ko . '. . " . . . 
misję strejkowa zwo.lnieni zostali z u~ Panrz. 7 Slerpma. I za~ z?na P?Il,lOsta smlerć na mIeJscu. -
d l~tu t'di . Dyrektor wydziału gospodarczego l DZ1':':CJ są IzeJ ranne. ,. 
z w ar. •.• . " Banku francuskiego, Descampe, ule6ł i Oescampe byt spełJ3,listą na ~olu 
Są to: wydZIał s1:pltalnlctwa, domy rano wypadkowi auiomobiloYv"emu. walutowem i w zakre.cic S\\'Oip1 r!:':Ji~al 

wychowawcze, pracowniCY zatrudnieni Descampe prowadzi! automobil. w kilka książek. W czasie, gdy P'~ret pia
przy wypłatach zasltków dla bezI:obot którym siedzi~l.ta jeKo żona z dwojgiem stował tekę ministra skarbu, Descampe 
nych oraz wydz.ial wojskowo-policyjny. dzie~i. Z POWO?U pęknięc i a opony, auto· od~gr~t dużą rolę po~czas rokowań hn-

W b 
f ł h ". . móbll wywrÓCił Się, przyczem sam De- dynslnch nad regulaCją długu francusko 

O ec a szywyc enuncJaCJI magl- scampe odniósl rany śmiertelne, jego angielskiego. 
srratu 
może się wytworzyć sytuacja, iż i z 
tych wYdziałów będziemy zmuszeni wy 

cofać pracowników. 
NlebywaJy skandal w arecit. 

--;:0:--

Odkrycie pól nafto
wych w Grecji. 

Ateny, 7 sierpnia. 
Agencja Wscho~nia. 

Na wyspie Santa odkryto bogate ttl 
reny naftowe. 

Tereny są tak bogate. że roczna pro 
dukcja nafty wynieść może kilkaset 
tysięcy tonn. . 

Nowoodkryte źródła naftowe Ule u
stępują pod wzglE;:dcm jakośr! n2.ke ru 
~'!1uńgkiej, 

Kobieta przepłynęła 
kanał La Manche;; 

Paryż. 7 sierpnia. 
Amerykańska plywaczka Gertruda 

Ederle przepłynęła wczoraj kanał La 
Manche w ciagu 15 godzin 35 minut. 

Ustanowiła ona w ten sposób nowy 
rekord światowy. 

Miss Ederle iest pierwszą kabietą, 
która przepłynęła kanał. 

S . t s· b· Oficerowie obrabowali pocztęa Pretendent do tronu 
OWle y.. lę Z rOJą· Ateny, 7 sierpnia. dzieli się, że zostali wykryci, zagrozili, Ros;!-

• w· 

O 30 proc. podwv ższono Koto Petra dokonano przed kilku że w razie próby aresztowania ich. sta- ł 

b d 
dniami napadu na samochód pocztowy wią zbrojny opór na czele swoich woisk ~ 

U żet wOlskowv. i zrabowano milion drahm. Zawiadomiony o tern konmendant \V łaskach rządu rumun-
Moskwa, 7 sierpnia, Sledztwo. prowadzone w tej spra-l woiskowy Janiny, zarządził natych- ski ego. 

Rza,d sowiecki przedstawil projeld wie, dało sensacyjne wYl1iki, okazało miast pogotowie całego garnizonu, oraz . . . 
,1stnwy. prtewic!uiacv podwyższenie ! ~ię bowiem, że sprawcami napadu ban- pogotowie żandarmerji i policji, aby ew. Paryz, 7 sIerpma. 
wyd2tk6w na armię i ilotę o 30 proc. I dyckieRo było kilku oficerów garnizonu wybuch buntu 4 oficerów zdusić. Osta-I "Paris NUdi" donosi. że rz~\d rumuński 

Centralnv komitet wykonawczy pro, w Janinie, tecznie ~ oficerów areszto\yuno, reszta I postanowi! uznać \vielkiego księca Cyry 
j('kt tlclw.:alit i Odłożvł sprawę Sl<róc:e- I

I 
Odl\rYl.:ic tl) wywołało ogrom:le l v,;sp6lwinnych uciekła. ! la jako pretendenta do tronu rosviskie-

t'lia ~::~aSll l\lużby wojsko\vej wrażen: '2. Gdy sprawcy napadu d,)wie-! l go. 
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Dolar sp:::!.:;:.:en
y 

mel Pedagogja W powietrzu i w wodzie. 
Do walki l ~rOiJln~ mum Jak zwierz~ta ---·-:0:--

JnYJtą~it mio!ta I ~ wychowują swe p.otomstwo? 
---l:O:---

Rząd ma -d:~ kredyt Szpaki i sokoły są świe!nemi pedagogami.-Pingwin-"profesor". 
• ż dać d c d ~ Jak stare foki uczą porządku małe foczęta? 
l za ą z e y owaneJ 

akcji od magistratów. Nietylko ludzie, równie.ż i zwierzęta kiwać, aż wreszcie "profesor" dzióbkiem 
uczą i wychowują swoje dzieci. Czasem wsakże mu miejsce, · gdzie znajduje się 

Komunikat oficjalny doniósł przed pa nawet z wię.kzem powodzeniem. Je- smaczny kąsek. Teraz rozpoczyna się 
fU . dniami, że gdy w czasie od polowy den z prz)1'I'odników niemickich, d~. H. drugi "kurs nauki". DotychczaJS młode 
maja do połowy lipca br. kurs dolara Schulte-Vaerting, zada sobie ten niezwy szpa·czki były przyzwyczajone, by im 
obniżył się o 9.8 procent, a wskaźnik cen kły trud i miał tę iście anieIską cierpli- wsuwano do dziubka jadłaj siedziały w 
hurtowych spadł w takim samym prawie wość, aby pocLpatrzeć takie "szkoły" w gnieździe, rozdziawiały pyszczki i po
stoPnIU, bo O 9.4 procent, to ceny deta- świecie zwierzęcym, zaobserwować, w zwalały się karmić. Ta faza skończyła 
liczne, wyśrubowane w czasie zwyżki jaki sposób rodZ'ice kształcą i pouczają się! I oto stary sz<pak p':>c'''yna demon
jolara, wykazały znaczną odporność i swe potomstwo. strować, jak się należy dobrać do stwo-
nieustępliwość: obniżyły się zaledwie Z niezwykle interesującY'ch oblserwa- rzenia przeznaczonego na pożarde .. 

O 4.3 procent. cji przyrodnika podamy tu kilka chara- Stare szpaki n~gdy nie uczą swych 
Dotykamy tutaj jednego z najiSltotniej kte.rystycznych. dzieci w pojedynkę, a gromadnie. Dzie-

szych problemu problemów naszego ży Szpak je,s,t dos.konałym, uświadomi 0- ci prowadzi się na łąkę i tam gromadzi 
cia ekonomicznego. Dotykamy tego, co nym pedagogiem. Naukę odbywa on na się potomstwo kilku TOdzin na wspólną 
się popularnie nazywa drożyzną życia placach publiczny{;h, na wielkich t~awni naukę. A pierwsza droga do szkoły jest 
W Polsce. Budżet rodziny opiera się na kach, łąkach. Głównym "przedmiotem pełna niebezpieczeń'S,tw, emocji... "Ob
cenach detalicznych. One stanowią o de- nauki" jest łapanie robakó.w. Stary ska- serwowałem raz - pisze dr. Vaerting -
fic.ytach budżetu jednostkowego, one la- cze prZ!ode:m, kręci się i wierci, obraca takie pierwsze udawanie się młod2li do 
mis. jeno równowagę, one wywołują na wszYiStkie strony; młody sunie za nim szkoły". Grube, nieporadne młod2liki 
"",alki cennikowe w pracy i inne pertuba UmiŁuje te ruohy. Wreszcie stary sZJPak siedziały na wysokim płocie ogrodu i mu 
cje ekonomiczno-społeczne. Możnaby PO doświadczonem swem okiem wypatrzył siały nappierw przelecieć przez potok, 
wiedzieć, że gdy ceny hurtowne są za- robaka lub linny łup. Teraz stary skrę- p,otem przez obszerny plac, pot~m przez 
gadnieniem ekonomjj narodowej, to ce- ca głóhvkę w górę: patrzy w niebo uda- kilka domów, by wreszcie aostać się do 
ny detaliczne są kwest ją egzystencji je, te nie widzi robaka... Niech młody parku miejskiego. Zatroskan~ rod:dce 
człowieka, zwłaszcza człowieka, pracy i szuka i znajdzie. Często młodzienialSzek byH bardziej Z'denerwowani, niż tłlli'lte 
stałego zarobku. jest pojętnym u{;zniak~em i odrazu znaj- ich dzieci, nie odczuwające głodu i nie 

d2lie robaka. Ale rÓWlIlielŻ często jest ga mające należyty{;h wymiarów czasu i 
I te właśnie ceny aetaliczne ss. ozie- m-omem! wtedy mlli'li długo, długo poozu miejsca, a więc nie śpieszących się przy 

~~~~s~~~~~~~w~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ kraju. Wymierzona przeciw nrm ustawa ;;; - M """"ł1!IWM es 

przebywaniu niebezpiecznych padji dro 
g ... 1 • 

Bardzo przemyślnem pedagogiem jest 
także sok6ł. Uczn40m po ich wylocie da 
je przedewsz)'$·tkiem lekcję polow8JIlia. 
Gdy schwytał coś, wydaje okrzyk i za
raz uczniowie podlatują d·o niego. Któ
ry z nich pierwszy doleciał, otrzYmuje 
łup. Musi go jednak odebrać ...- w lo
cie. Kiedy dziatwa już poniekąd wyu
czyła się srluki odbierania łupu w locie, 
przechodzi do "wyriszej klasy": a mia
nowicie do nauki łapania łupu w powie
trzu. Tu postępują stany wielce peda
gogicznie. Równocześnie z dziećmi wy
latują z gniazda. Znowu ,,tp8JIl profesor'· 
udaje się na polowanie i chwyta łup. Te
raz wznosi się .on wy\5oko nad lecącą 
dziatwę i ~uszcza upolowane zwierząt
ko tak, by opadając na ziemię spll.dło 

między młodzików. Rzucają się oni na 
łup, a komu się udaje s<:hwytać go w po
wietnu, ten ma prawo urządzić sobie 
ucztę· 

Nietylko nauka ,,;edzęnia" odgrYWa 
w tych "szkołaoh" zwierzęcych rolę. 
Oczywista jest ona głównym "pr7.:edmio
tern nauki": ale ponadto są i inne dzia
ły ważne i odpowiedzialne. Prze:t.ewszy 

O wa·tce z lichwą od początku była fikcją 
Ody zaś z jednej strony represje ! są
klownictwo . antfyspekulacy'ne Jest popro
stu w zaniku, to z tlruglej strony pozy_ 
b'wna samoobrona. społeczna przeciw 
wyzyskOwI po~rednłctwa - koopęra-

tyzm - rówrueż przeżywa głęboki kry
Zys, Ciałujący się jeszcze z okresu nisz
czącej ruch spółdzielczy \iewa.'luacjj mar 
ki polskfeJ. 

Szal ze złotych nitek. 
stkiem by się tak wyrazić - nauk3 "W" 
mowy". Zwierzątka młode uezę się je' 
od starych. Widzimy więc np., że wil-

J 

ki pocIhodow&De przez psy, uczą uę 
szczekania.. Młode słowiJd ucz, się usta 

. tych 'Piewanfa. Gdy! udowodn . ono, t. 
!eśli śpiew słowik6w w pewnej o'kolicy 

To też swawola pośrednictwa bandIo 
l_ego kwitnIe w naJlepsze. ZaledwIe w 
połowie ooczuliśmy korzyśCi ł Gobro
.C!'iiejstwa spadku <iolara t zwi~zanych 
,z t1im cen hurtowych reszta utonęła w 
)Cieszeniach kupców no lo- ,kupcóW aeta- ' 
licznych. 

Bronią się oni argumentem, że wy
~przedają zapasy nabyte po porzednich 
:wyższych cenach. Naprzód jest to o tyle 
nieprawdą, te prawie nIema 'detalfsty, 
któryby wciągu Gwuch· ~ trzech miesię 
ey operował tym samym towarem. W 
flańdlu p. spożywczym '(a ten właśnie 
~cf9uje w naszem rozumowaniu!) Jest 
t&1Jła wykluczone. Po 'drugie - jeśliby 
nawet "straci1i" przy obecneJ zniżce 

cett, to wszak:ze pop'rzednia podwyżka 
dśfała ich przy remanentach, kupio
ftY.Ch taniej, bo zarobiti - obecnie Odda-I 
t1h ... 
Są to więc rozumowania teoretyczne, 

~ći ekonomiczne "horyzonty" drobnego 
ktlpea są bardzo swotste: ani go nie prze 
kona, anie nie upilnuje. Ialatego walka 
o zniżkę cen podjęta mUSi być w z.upeł
nie innej płaszczyźnie: nietyle przeciw: 
ile - poza sklepikarstwem. 

Na pierwszy plan wysuwa się tutaj 
kooperatywa I - miasto. I nawet ra
czej miasto, niż kooperatywa, He że od-
budowa wspóldzielczości jeSlt zagadnie-
n!em trudnem i nie dającem się (bez Tancem8 argentyńska NITA jest szczę śliwą posiadaczką szala, tkanego wy tą-
~rzywdy dla samej istoty spóldzi.elczo- . eznie ze szczerozłotych nitek. . 
~'ci '!) prowadzić pod doraźnem hasłem ..... '_4 6JiE~łllilII!j!jjIłj"""""""'Amammu'll!!tW\iAW-!#"4 

z111iki cen. zwrócił uwagę na te stosunki. Ma on zal Myśl dobra, bo każdy sldep Spozyw .. 
A więc '- miasta! Dziś funkcje zarzą- miar - który oby nie pozos·tał jedynie czy miejski, to pikiety armii spożYWCÓW 

dów miast redukują się do zadań admi- zamiarem! - pchnąć miasta do walki na froncie walki z drożyzną. Oby tylko 
!l'istra'cyjnych. Miasto - gospodarz, mla. z drożyzną: ma więc dać kredyty i po- myśl ta znalazła należyte zrozumienie 
sto, aprowizator ciągle są pojęciami oh- moc" ale tez i zażądać akcji, wyraźnej wśród samych samorządów miejs'kich i 
::emł. - Dobrze się tedy stało, że rząd szerokiej, zdecydowanej akcji. wykwitła realnymi czynami!. 

jest szczególnie piękny, to utu}1I'1uje się 
Jl:l tej wy!ynie bardzo długo; ieśli jednak 
m •• iej jest udos.konalony, "o i ntIJStępne 
genera<c;e w}"dają słabych śpiewaków. 

Pedagogami S8a zwykle rodzice. Ale 
nie zawsze. U pingwinów np. szkół nie 
prowadzą rodzice, lecz umani przez o
g61 ,;fachowi" pedagogowie. 

Angielski badacz Donald widział ,. 
zatoce Erebus (kraj Wiktorii) takie szko 
ły, liczące 100 do 300 uczniów,' Uczono 
tam 5ztuki pływania. Na czele pływał 
osdbnik wi~ny nit przeciętny pingW1D 
i dawał znaki, jak nau<czyciel gimnarsty
ki 1U!b iDl11e.go \Sportu, gdy "sz,k'oła" hała
sowała, "profeosor" pingwin "huknął" 
gromie i odrazu zapanowało milczenie 
wśród uczniów; cała szkoła pływr" .) 
kojnie i cioho na powierzchni morza 

j przez kUka minut. Zoowu nauczycid 
i wydał jakiś głos i wszyscy uooiowie jak
I by na komen-l o: poczęl1 ĆwlCZ'( .,ia zanu
i rzania się i wynunania się; po raz trzeci 
; rozległ się głos pingwina - naucżydela 

i cała szkoła znikła pod wodą: ćwiczenia 
w nurkowaniu. 

Są też pewne rodzaje fok, które wy. 
kazują zdolności pooagogi<:zne. Głów
nym przedmiotem nauki jest sztuka u
trzymania ~ądku. Stare samce wy
chowują młodzież, by nie Op-llszczała wy 
zna'czonych im rejonów, zaś w ob::ębie 
tych rejonów utrzymywała ład. Jeśli 
małe foc.zątka wykraczają przeciw tym 
przepisom i naruszają dyscY'plinę szkol
ną, otrzymują szturchańce ... 

Można więc sta.re foki uWaJŻać za 
przedstawicieli starych me-Łod pedagogi
cmych między zwierzętami, podczars gdy 
orły są reprezentantami modnych kierun 
ków wY'chowawczych. Gdyż orły ucza 
dzieci obywan·ia się bez nauczyciela. A 
to przecież jest właściwym. ~n::IISem ~ze 
lalki ej ll.edargogji ... 

.S 
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I~i~mniue lDi~ni~[ie Umun~a Jene~o. 
Był inkasentem większego składu papieru. Miał 

wp~acić do banku 1000 dolarów. 

- No i cói panlrobi na wsi zrana?. 
- Ubieram się •.• 
,- A po obiedzie? •• 
- Przebieram się .. . 
- A wieczorem?? .. . 
- ~ozbieram się.~. 

_'fiAiiWM'W_4MiP.""p· 

Strejk 

- To są spodnie mojego męża ... Ale 
one będą dla pana za szerokie ... 

- Jeżeli da mi pani porządny obiad, 
to może będą w sam raz ... 

Łódź, 8 sierpnia. 
YV dniu wczorajszym zawiadomiono 

urząd śledczy w Łodzi o tajemniczem 
zniknięciu inkasenta jednego z więk
szych składów papieru. Edmunda Jes
sego. 

Edmund Jessc pracował w firmie 
braci O. przy ulicy Piotrkowskiej w cha 
r~kterze inkasenta od czterech tygodni. 
Poprzednio na stanowisku tym znajdo
wat się brat jego Oskar. którego firma 
w ciągu kilkuletniej jego pracy obda
rzata calkowitem zaufaniem. 

Również p. Edmund, mlodzieniec 
pracowity i poważny, zdobył sobie u
znanie wśród kierowników firmy. 

\V ciągu krótkiego okresu czasu wy 
wiązywal się dobrze ze swego ' zadania 
i firma powierzała mu odbiór większej 
gotówki. 

Onegdaj szef firmy w godzinach ran 
2 ...... 4' .. _~tEfiM@f: fflM»RW ...... !Ąi 

w arykałurze. 
Obraz.ki z życia Łodzi, pozbawionej światła 

tramwajów. • 
I 

(Migawkowe zdjęcia dzienne i nocne spółpraco\vnika "Expressu") 
Łódź, 8 sierpnia. "Wyjątkowe czasy". . Dwie Marysie. 

Strejk pracowników instytucji UŻy- Przy rogu Piotrkowskiej j Nawrot. Przed bramą. Dwie Marysie spotka-
feczności publicznej w pierwszem rzę- Elegancki młodzieniec, nie pytając ł'y się z wodą. Postawiły wiaderka i 
dzie dał się odczuć szerokim warstwom o nic szofera, wsiada do taksówki i roz- rozmawiają: 

nych wręczył' Jessemu 1000 dolarów 
które polecił mu, by wpłacił w banku. 

Jesse miał natychmiast z banku u. 
dać się z powrotem do biura. 

Minęło jednak kilka godzin. a inka~ 
sent nie zjawiał się. 

W porze obiadowej szef firmy zanie
pokojony długotrwałą nieobecnością in
kasenta udał się do jego rodziców, za~ 
mieszkałych przy ulicy Nąwrot 29. 

PaIlstwo Jesse na wieść o tajemni~ 
czem zniknięciu ich syna przerazili się. 
Jak twierdzi jego matka o popełnieniu 
defraudacji przez syna nie może być 
mowy, gdyż młodzieniec prowadził bar 
dzo spokojny tryb życia i był uczciwy 
aż do przesady. 

Nie zbywało mu zresztą na niczem. 
Państwo Jesse są bowiem ludźmi 

zamożnymi. posiadają majątek ziemski 
pod Łodzią oraz prowadzą w Łodz~ in
teresy handlowe. 

Z tych więc względów zachodzi po- ' 
dejrzenie, iż młodzieniec bądź też zo
stał zamordowany, bądź też okradziono 
go i nie chce zjawić się bez . pieniędzy. 

Zawiadomiony o tafemniczem znik:
nięciu inkasenta urząd śledczy prowa: 
dzi dochodzenie. 

Jak ustalono Edmund Jesse chwalił 
się często przed kolegami, iż firma po
wierza mu znaczną ilość gotówki. 

Być może więc. iż dowiedziały się 
o tern jakieś zbrodnicze indywidua, któ
re nań zorganizoWały napad. =· •• 11' $d ''l'tbffi'tUiIi§~ 

Krwawy zamach na 
kury p. Pritza. 

naszego społeczeństwa. ,kazuje: - Nie miała baba kłopotu, to ci · Osiem pięknych okazów 
padło pod nożem. Brak światła w mieszkaniach, wo- - Zawadzka 7.... strejk nastaL. Wodę trzeba dźwigać 

dy w mieszkaniach i środków komuni- , Szofer nie rusza się z miejsca, tylko u aż z rynku ... 
kacyjnych w ~nacznym stopniU śmiecha się do pasażera i powiada: - Osiem wiaderków dziennie.. Nie . Łódź, 8 sierpnia. 

. . " , ' . - Nie pojadę... wygrałam sił na loterji.., Jak ~do chce P. Pritz, zamieszkały przy ul. Nowo 
utrudUJa obywatelom. życie. _ Dlaczego? .. _ dziwi się młodzie- strejkować, niech strejkuje, ale woda Targowej 31, hoduje ptactwo ~omowe. 

N l t k fl 'kt .. Na noc zamyka swe kury I kaczki a tem t e powstają częs o on I . Y niec, wychodząc z auta. - Pan też być musi... To nie luksus... ' jd . . d ó u 
w szopie, zna UJący Slę , na po w r~ , 

zatargi i kłótnie, jakkolwiek nie brak strejkuje?.. - Nic będę dźwigała i koniec.... tej kamienicy. , 
również scen humorystycznych, umila- - Nie ... Ale z panem nie pojadę... - A chyba ... Słyszał to kto?... W chwili, gdy zbliźył się do SZdpy 
lacych nam przejściowy okres strejku. - Co pan bredzi, panie ... dlaczego?.. z lampką elektryczną, wyskoczył z Jej . 

_ Nie opłaca się... Romeo i Julja. wnętrza jakiś osobnik. tr~ymający pod 
_ Na Zawadzką 7 z ulicy Nawrot Noc. Rzecz dzieje się na jednej z bo- pachą kilka ociekających krwią kaczek Tajemnica przystanku 

tramwa.jowego~ 
P. Pritz puścił się za nim w pogoń" 

nie optaca się panu?... cznych, pozbaWionych światła uliczek. lecz złodziej. korzystając z ciemności 
- Tu nie chodzi o drogę, lecz o 0- W gęstym mroku widać blade cienie 'nocnych, zdołał się ukryć. 

Przy rogu Kopernika i Żeromskiego soby .. : . . , dwóch postaci. Mężczyzna i ' kopieta. Amator pta~twa domowego wszo .. 
stoi jakiś starszy obywatel w slomia- - Moja osoba panu nie odpowiada? Stoją przy murze i słychać stłumi 0- pie wyszukał osiem nailadniejszych o-
nym kapeluszu i opiera się o laskę. - Osobiście nic przeciwko pańskiej ne szepty. 

kazów i zarżnął je tam. 

Co chwila rozgląda się na wszystkie osobie nie mówię, ale nie opłaca mi się Od czasu do czasu słychać ' śmiech 
~trony i kiwa niecierpliwie gtową. jazda z jed.ną osobą... . kobiecy. 

. - To Ja mam panu całą rodzmę - Panie Antoś ... No, puść pan ... Daj 
. Policjant, stojący na rogu przygląda sprowadzić, co?... pan spokój ... Panie Antoś ... 
mu się uważnie. ' _ Rodzinę nie, ale conajmniej czte- Szmery. Szepty. Śmiech. 

Jegomość wypalił pięć papierosów, ry osoby być muszą... Inaczej się nie Ulicą przechodzi patrol policyjny. 
dwadzieŚcia razy wyjmował zegarek, opłaca... Cienie znikają. 
rozgląda się na wszys'tkie strony i stuka - A co panu za różnica? ... Przecież Patrol przechodzi. 
niecierpliwie laską ó bruk. taksa j~st od kilometra,nie od osoby... Słychać oddalające się kroki poli-

Policjant, zaciel.<ąwiony niecierpli- - Co mi pan z taksą wyłazi teraz ... cjantów. 
wem zachowaniem się jegomościa, pod- - oburza się szofer. - Taksa mnie nie O kilka kroków od poprzedniego 
chodzi. doń i pyta: . obchodzL. Teraz jest czas wyjaJko~'''1 miejsca widać znowu dwa przytulone 

Pan mi nie będzie rozkazywał... Llczy do siebie cienie. 
_I Pan na co ~zeka ... 

się od kilometra i od osoby ... Mniej jak Przez chwilę panuje cisza. 
- No, jakto na ·co ? ... Śpieszę się co 

d A t 
. . kr .' cztery osoby nie mogą taksówką je- Potem znowu szepty, szmery i ci- I 

omu... ramwaJu, pSIa e-w, niema... h ć h ~ k b' ' 
. ' ..; c a ... c y g10S o Iecy: 

- I me będzle ... - dodaje pohcJant. Awantura. Kłótnia. Policjant. Prot01,:ul I _ Panie Antoś ... Idź pan do .cholery! 
- Jakto nie ł:lędzie? ... - dziwi się ~~-li:!'103i~lW.'Ilł!lDJA. ~pp!!!II':Rm.-

r.bywatel w słomianym kapeluszu. mi ł!. b" 
-Nie~Vi~pano.tem,.żestrejk; ... I,,~es~ern a "er . 
_ Tramwaje strejkują... rzygo Y OS aWlonego SWla. ka W pr?CeSle. ron "l 
- StreJk .... JakI strejk znowu.... I p dł· , . d . W k· 

- No, patrzcie, państwo .... Skąd ja na dwon.:tl Fabrycznym l sądowy Jch epIlog. 
o tem mogę wiedzieć, kiedy furmanką Łódź, 8 sierpnia. I nej formie zaznaczył mu, iż dworzec 
~rzyjechatem ze Zduńskiej Woli do Ło- 'lv dniu wczorajszym Edmund lia- się zamyka i wobec tego musi opuścić 
dzi, bytem u krewnych z wizytą, a te- ber, jeden .z .glówll~c~ świad.ków proce- salę, łia~er poczql mu ~~1Y~~ać; . 
raz . l . d - ć d d su WronkI l spóll11kow, mIal czwartą - MIlcz chamIe. durnIU Jakis! [y mI 
. ,pame. c lCę SIę o~ta o omu... z kolei sprawę o zakłócenie spokojU nic będziesz rozkazywał! Będę tak po-

Obywatel w sfomianym kapeluszu publicznego. stępowal, jak mi się podoba! Czy ty 
kiwa głową i mówi: Sprawa ta stanowi epilog zajścia, wiesz kto ja jestem'? Ja jestem Haber! 

- To jest. panie, nie w porządku ... . 
-jak strejk, to trzeba ludziom ogłosić .. . 

jakie miał liaber 11 marca r. b. na dwor- Gdy tlaber awanturowal się w dal-
cu Łódź-fabryczna. szym ciągu i nie chciał wynieść się 

Po odejściu ostatniego pociągu, o go- z dworca mimo oporu z jego strony u
dzillie 1.30 w nocy. gdy wszyscy pasa- sunięto go przemocą. 

Odpowiedzi redakcji., 
P. NlewiadoUlskiemu. ' ~ie. ' 

/ 

F 
Ogłoszenia, 

do gazet miejscowych,jakoteZ do 
wszystkich pism ukazujących się 

na rałym obu ane PoI~łt1, 

'Ilvjmuie g.w~YlllcW~!~ ' 
PIOTRKOW~K~ ~~~ , Tel.l1·}~. 

Powinny być na r-ogach ogłoszenia, że 
tramwaje nie jadą .. : A nie tak... Stoi 
człowiek godzinę, i poten. na własnych 
nogach idź do domu aż na Stare Miasto. 
taMa ~9rzadki 11 nas panują. 

żerowie, na zasadzie przepisów kolejo- Habe.r mimo to nie uspokoił się i a
wych ,vinni opuścić dworzec, Haber po wanturowal się również w komisarjacie 
został w poczekalni pierwszej klasy, I \Vczoraj sąd pokoju II okręgu po roz 
nie zamierzając z niej wyruszyć. patrzeniu tej sprawy skazał go ila trzy '" 

Gdy Ilosterunkowy policji w grzecz- miesiace aresztu. _mUli ____ a _____ ._ 
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Kalendarzyk. 
SIERPgEN 

N1EDZlELA 

I)ziś' Cyrjaka M. 
Jutre: Romana M 

Wschód słońca <: ~ 4.03 
L;achód o g. 7.22 
Wsch. ltslętyc~ o !l. l 5) 
Zachód o g. 5.28 
Długoś~ dnia 2. 16.39 
Ubyło dnia 1.21 

- Pani ma cudowną rączkc: ... 
- O tern pan b9dzle łaskaw pomć-

wilć z moim ojcem .. , 
1!4; HIiW'M2 rt1M*!MfiG 4 rtM 

SŁO!VCE. 
fiedy tyUm słoneczko zaświeci 
tak jest ciężko żyć na miejskim bruku, 
pośród wrzawy bezładnej i buku. 
pośrud brudu ulicy i śmflecL 
Tak się serce rwie w pole bez Kotka, 
11a dalekie rozszemrane łany, .. 
w sad zaciszny latem rozśpiewany, 
w sad okryty złotym płaszczem słonca. 
Pochyleni nad warsztatem pracy, 
uwiązani i smutni bezmiernie, 
w słońce patrzą z wyrzutem, mizernie. 
dzieci mileiskicb zaułków - biedacy. 

J. -
Trzy katastrofy kolejowI 

Ul jednym dniu. 
Rzeszów, Łowczówek, 

Pleśna, Chojny. 
Dzień 3-go sierpnia był dla kolejni

ctwa fatalny; przyniósł on bowiem at 
trZY katastrofy kolejowe. 

Pierwsza katastrofa, o kt6rej donie
śliśmy w pierwszej części nakładu, zda 
rzyta się w Rzeszowie, o czem piszemy 
na innem miejscu. 

Druga katastrofa miała miejsce pod 
Łowczówkiem-Pleśną kolo godz. 8.10 
rano przy pociągu osobowym, zdążają
cym z Tarnowa do Nowego Sącza. -
Mianowicie wykoleił się turnusowy 
wagon 1 i 2 klasy z powodu pęknięcia 
tarczy koła. Na szczęście ofiar w lu
dziach nie bylo żadnych. 

Zaznaczyć należy, że wagon ten po
chodzi z włoskiej fabryki "Breda". -
Rząd polski nabył we Włoszech 1925 r. 
z okazji t. zw. pożyczki tytoniowej kil
kanaście takich wagonów. Zachodzi o
bawa czy podobne wypadki się nie po
wtórzą. 

Wreszcie na stacji Chojny pociąg 
towarowy, idący z Łodzi do Warsza
wy, skutkiem zlego ustawienia zwrot
nicy, wjechał na t. zw. ślepy tor. Wyko
leiły się 4 wagony, lokomotywa zosta
ła uszkodzona. W czasie katastrofy je
den funkcjonarjusz kolejowy doznał 

Chłopski Oteno Z pod Ł~czycy 
ciężko poranił nożem kuchennym 

kochanka żony. 
Lęczycą, 7 sierpnia. Ale przed 3-ma laty spadło nań wiel- wypadkach OpaJlowało go przygnebłenie 

SpokoJnie plynelo życie Wacława U· kie nieszczęście. Rodzice. powracający do pracy. 
ziębły. mieszk~ńca wsi Ciachcin w po- z l1!iasta wp~dli pod sa~11Ochód i ponieśli Sąsiedzi. widząc upadek gospodar
wlecl~ łeczvcknn. Wycho,>:,ywany w do śmIerć w te.1 katastrofl~. Zrozpaczony stwa. poczęli mu radzić ożenek. Uziębło 
mu ?Jca. ~rvn~cy~ ~ tad~ J porza.dk~ pOI syn sal? po~o~tal na duzem dośc g~sp()- myśląc. że los sobie w ten sposób popra 
ukon.czen~u wIe.1slGej szkolk.i wspólme z darstwle. Clęzką ~? ~ylo WSZy~tkIemu wio uległ ich namowom. Wprawdzie po 
rodZIcamI pracowat na rolI, podołać. Tym Cleze). ze PO tragIcznych wejściu do zagrody kobiety. zapanowa-
!NIH**-.. lIlf/'ikimJ\lw ... "QMH'...... miLA !W!!\!iftid!IIlMlmiłliWll~ ; ły w niej lepsze porządki. lecz za to, ŻO 

Zemsta wzgardzonego, konkurenta. 
Podpalił majątek ukochanej, 

rywala niecnie oskarżył. 

na Uziębły łasa na flirty i wszelkie mi
lostki. nie szczędziła swemu mężowi kło 
potów. Skutkiem te~o Istnem piekłem sta 
la się zagroda Uziębly. 

Wkońcu zdradzony mąż postanowił 
raz na zawsze kres temu położyć. Ka
tegorycznie OŚWiadczył żonie. że. jeżeli 
w domu jego pojawi się któryś- z mlo-

Dwóch kochało się w jednej ... Była Na miejscu zamożnej kolonii pozosta dych wieśniaków. to pierwszemu napot-
dziewczyną zamożną. sterotą gospoda- ty czarne zgliszcza... kan emu z nich połamie kości. Lekkomyś) 
rującą na zasobnym folwarczku Osiny w Poszkodowana oświadczyła policji: na kobieta zignorowała sobie mężow .. 
pow- tlrzezińskim. - To mógł zrobić tylko Brzeziński! ską przestrogę. 

Obaj konkurenci. Franciszek Brzeziń . yv tym k!erunku. pos.zlo śJedztwo po Tegoż jeszcze samego wieczoru, 0.0 
ski i Stefan Moszczyński wadzili się za- I1cy}ne. Jakoz BrzezmskI, mając przecI~ mieszkania Uziębły zaszedł jeden z ado 
pamiętale ze sobą. choć młoda Zuzanna sobIe szereg poszlak" przyznał SIę do WI ratorów Uziębliny, niejaki Stanisław Ma. 
Socikówna gardzita tak jednym jak i dru n~, przyczem, za.łat:"ll odr!lzu porachu~- czewski. Gospadrza wówczas w d0l1!u 
gim. Każdy z nich wszakże przypuszczał ki z Moszczynsklm l. oskarzYł. go o wsp~t nie bylo. Między ~ościem i gosPOdynIą 
iż drugiemu dopisuje powodzenie. Brze- udzial w podpalamu zabudowań SOCI- nawiązała się pelna intymnych szczegó 
ziński przysiągł Moszc}"ńskiemu zemstę. k6Nt:Y. b t B ., k' trIów rozl!1owa. ~nać miala ona ~oc mag 

Tymczasem zaszła rzecz nieoczeki- d leckna ro o a d r,zezll1s leg.ok1z?s ·a da netyczna, gdyż wkrótce Uziembhna zna· 
z emas .owana, ~. YZ na WY~l1l • ej stą lazła się na kolanach 2:ościa. 

wana. Dziewczyna zaręczyła się z sąsia rozpraWIe sądowej Moszczynskl wyka- . , . . . 
dem Kurczewskim. Wkrótce mialo się zat swoje alibi i zostal uniewinniony. Nleszczęscle chCIało. z w tym. m()l 
odbyć huczne wes·elisko. Brzezińskiego natomiast skażano na mencie wszedł do mieszkania UZIęblo. 

Na dwa dni przed ową da/tą na Soci- 3 lata ciężkiego więzienia. Na widok żony s?,ei w objęciach o?ce-
kównę spadło straszne nieszczęście. W Obecni'e podpalacz zaapelowal, do- go p!zybysza U,zlęblo popadł w g!1lev.~, 
folwarku jej wybuchł pożar i mimo nad wodząc, iż przyznanie się do winy wy- granrczą?Y z fUfJą. Bez. namysłu Chv.:-YCII 
ludzkich wysiłków służby i straży 0-\ muszone zostalo. o~tr~ nóz kuchenny, lezący na stol,e l ~zu 
chotniczej. strawił wszystkie zabudowa- Warszawski sąd apelacyjny pod prze cll ~llę. oą. parę kochankow, UZlęblIpa 
nia gospodarcze z częścią inwentarza, wodnictwem I1rezesa Ortowskie~o po- szCzęśhwIe uskoczyła 'W, bok, przed CIO-
oraz dom mieszkalny. przedni wyrok zatwierdził. sem męża. Lecz trz~ący Ją:na kola-

_ .. _ .... ~ nach Mączewski wlaśme skutkIem telro. 

Palce na krtani matki. 
Do ciasnej izdebki zawitał o północy potworny ' 

gość-obłęd. 

Warszawa,7 sierpnia. l Wywiązała się rozpaczliwa walKa. 
Z niewiadomego powodu uległ na- ~cisnęU się ramionami, a matka tymcza 

glemu obłędowi zdrowy, trzeźwy czło- sem odzJ:'"ska~szy przytomność wybie~ 
wiek, 25-letni Eugenjusz Zieliński, syn, gla !.la uh.cę i Jęł~ wzywać rat~n~u. 
dozorcy domu nr. 47 przy ul. ~liskiej, Krzykl zwabIły dwu pohcJantów, 

, . ,. którzy pośpieszyli z odsieczą starcowi. 
O połnocy zerwał się z po~cleli l sko Szaleńca poskromiono po dłuższej 

czyI ku łóżku matki. walce skrępowano i wniesiono do do-
~pi3,cego ojca przebudziło rzężenie. rożki.' Został umieszczony w szpitalu 

Otworzywszy oczy starzec ujrzał stra- św. Jana Bożego. 
szną, scenę. Co spowodowało niespodziany atak 

Geniek ściskał matkę za gardło. - furii - oto pytanie, na ktÓre niema je
Dlawil tak silnie, aż nieszczęśliwej 0- szcze odpowiedzi. Zieliński był czło· 
czy stanęły kołem. Na ojca, który zła- wiekiem łagodnego usposobienia, nie 
pał go za ręce, rzucił się z rykiem, po- pił, rodziców szanował, Cieszył się do-
walU na ziemię i zaczął kąsać. brem zdrowiem. 

łtieudane podrzucenie niemowlęcia 
w bramie domu przy ulicy Andrzeja 5. 

Łódź, 7 sierpnia. ZauwaJŻył ją na ulicy Andneja, i za 
Zamieszkały przy ulicy ~ndrzeja 5 czepił ją. 

p. Mateusz Głodowski, wychodząc wczo Przeraiona niewiasta ze łza11"..d w o
raj z domu zauwa,żył, iż jakaś młoda me czach prosiła go, by nie meldował o tem 
wiasŁa położyła w bramie zawilOiątko, władzom, 
poczem szybkim krokiem oddaliła się. I P. Głodows.ki zatrzymał jednak prze 

W zawiniątku znajdowało się me- chodzącego ulicą posterunkowego, ktć. 
mowlę. remu opowiedział o zajściu. 

Oddawszy dlz:iecko w '!'ęce dozorczy Jak się okazało nieludzką matką by 
ni domu, p. Głodowski postanowił od. ła Stanisława Janiszewska, zamieszkała 
szukać wyrodną matkę, przy ulicy Lwowskie; 5. 

dostał się pod nóż szalejącego z gniewu 
człowieka. 

Raz po raz grzęznął n6ż w ciele odre 
twiatego z przerażenia parobka. który 
wreszcie obficie OCiekając krwią, runąl 
zemdlp-ny na ziemie. 

Na krzyk Uziębliny zbiegli się sąsię.. 
·dzi. w porę przeszkodziwszy zupełnemu 
zaszlachtowaniu niefortunnego amanta. 

Mączewski odniósł szereg ciężkich 
ran. głowy, twarzy l piersi. Stan jego 
jest groźny. 

tttt'M 

Żoneczka uciekła .• ~ 
Nie pożegnała się i zabrała 

portfel z pieniędzmi . . 
Lód!, 7 sierpnia. 

P. Moszek Cyter, zamieszkały przY 
ulicy Zachodniej ZO, złożył w policji po
niższe zameldowanie: 

Gdy przybył do domu w godzinach 
Wieczornych skonstatował. iż ktoś oder 
wat zamki szuflady, w której przecho
wywal pieniądze. Jak się przekonal, 
cała gotówka, jaką posiadał, zniknęła. 

Ponieważ w mieszkaniu nikogo nie 
byto, więc przypuszczał, ,iż .podczas. j~
go nieobecności zakradh Slę złodZieJe. 

Okazało się jednak inaczej ... 
Małżonka jego, z która. żyje na w?"" 

jennej stopie - przywłaszczyła sobie 
gotówkę, z którą udała się do teścia. 

zgniecenia klatki piersiowej. 

Nowa rel~gja , Dok=-d pOjśC WlaCZOfBm? 
Na mIędzynarodowym kongresie e- SI . I' Ik ł ł ł k- ~ 

sperantystów w Edynburgu przedstawił r!łsz IIII B \V~ ~ 111!3 Z fłi'1J ntllJ n łam --
delegat japoński, prof. Sishmura pro- . II W II IM W II Uli II W" ". "CAŁA tOPź MóWlOTEM". 
jekt zaprowadzenia nowej religjj mię
dzynarodowej nazwanej "Comuto", któ
ra już liczy miljon wyznawców i jest 
wykładana w języku esperanckim. "Co
muto" stanowi niejako uzupełnienie 
wszystkich religji światowych i ma się 
nadawać na międzynarodową religję, 
odpowiadającą potrzebom wszystkich 
ludów (?!) 

CXXXXXXXXXXXXXXX 
Czytajcie 

"IID~troWaDij ReJu~likf 

Wstrząsający wypad~k w cyrku austrjackim. 
Z miejscowości Raab donoszą, że o

negdaj w czasie przedstawienia wę
drownego cyrku zdarzył się tam wstrzą 
sający wypadek. Poskromiciel. nazwi
skiem Prosce produkował się w klatce 
z trzema lwami, zmuszając zwierzęta 
do różnych skoków i sztuczek. Począt
kowo wszystko szło gładko, dopÓki je
den z lwów nie zaczął stawiać oporu. 
Pogromca chcial go zmusić do posłu
szeństwa, ale rozgniewane zwierzę rzu 
cUo się jednak na niego, 

Na widowni wszczęła się panika. 
Publiczność, obawiając się, że lew mo
że wydobyć się z klatki, zaczęła cisnąć 

się do wyjścia. W tłoku zdeptano kilka 
kobiet i dzieci. Niektóre kobiety ze
mdlały. 

Pogromca przeszło kwadrans wal
czył z lwem, którego buntownicze u
sposobienie udzieliło się również innym 
lwom. tak, iż w końcu pogromca ujrzał, 
że zagrażają mu wszystkie trzy bestje. 

Pogromca bronił się dzielnie swoim 
batem, strzelając nieustannie z pistole
tu, dopóki nieudalo mu się dojść do 
drzwiczek klatki, które szybko otwo
rzyt, a potem z tą samą błyskawiczną, 
szybkością zamkną!. ' 

Nowa rewia tutru letniego w parku im 
Staszica ściąga co wieczór na "ridownię teatru 
tłumy publiczności, ż~danej śmiechu i :z;abawy. 
Popularne typy łódzkie. odtwarl':ane z humo
rem i werwą prl':ez pp. Szuberta, Mroz:ińs!dego. 

Bielicza, WilczkowskieQo. Dębicu i innych, bu. 
dzą szalone wesołe a pełna wdizęku gra p. Mil 
kowskiej oraz ekscentryczny tupet .. pani prezy· 
dentowej", ktÓTl\ kreuje p. Dunajewska, przy
czyniają się niemniej no wesQłego nastroju. 

Mdodyjne piosenki kompozycji p. K. Pros
naka przeplataią całość i pobudzają pub!l('~

ność do o~lasków przy otwartej scenie. 

Wobec strejku tramwajów po ukończeniu 

przedstawienia czekają pr;:;ed parkiem auto-
busy. - Poez",tek o godz. 8.30. 
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13..,letnia uczenica w koszaracłt. 
Skandaliczne afery w szkołach budapeszteńskic:1. 

. ~ZQPsuc/(J moralne dorastalqcych dzu~wczqt u~st 
poprostu nlQwlQl'ygodne. 

. 
Weglerskle władze szkolne zajmują szkołę, do której uczęszczczato 600 u· 

się obecnie skandaliczną aferą, w kM· czenie. bojkotować. 
tej pu~ktem Ciężkoś~i są stosunki ";V Dyrektor szkoty oŚwiadczy~. że ze
DeWne) szkole dla dZIewcząt w PeszcIe. psucie moralne dorastających dziew-

Ze sprawozdania tej szkoły wynika, cząt jest pop ros tu niewiarygodne. Stałe 
t0 \v cIągu roku szkolnego musiano ze opuszczanie szkoły jest na porządku 
c>zkoTy v.;Ykluczyć cały szereg niedoro- dziennym i dlatego dyrektor domaga 
~tych dZIewcząt za gorszące wykro· się, aby dziewczęta pod opieką do szko 
c,zenia przeciwko moralności. ty przychodził"y, oraz w towarzystwie 

W lutym musiano wydalić 5 uczenie C'piekunów. s~koły OPl~szczaty, zwl.asz. 
l! zakŁadu. Sprawozdanie stwierdza, że cza w mle~l~cach zImowych, kIedy 
za to nieobyczajne prowadtenie się zmrok wczesme zapada. 
dziewcząt odpowiedzialni są rodzice, Zdarzyło się, że pewna 13-letnla 
którzy nad niemi za maro czuwają. Na- dziewczynka często opuszczała godzi· 
tom!ast rodzice wysuwają oskarżenie, ny szkolne. Sledztwo wykazało, że 
że w szkole urządzano często zabawy dziewczynka ta w towarzystwie kole· 
taneczne w sali gimnastycznej i zapra- iunki przepędzała cale popołudnie w 
szano na nie młodych Juczi, przyczem koszarach wojskowych. 
tv ozasie tych zabaw pr~ychodzilo nie- Jednak ta szkoła nie jest zresztą wy 
• dZ do skandalicznych scen. Rodzice jątkiem. Podobne wypadki zdarzyły 
uważają, że stanowisko autorów spra- się w szkole w Alfold i w szkole Gy
wozdania jest w stosunku do opieki ro· omro. Opinja publiczna domaga slę su
rL:;i~ielskjej niesprawiedliwe i zamie- rowych zarządzeń, kładących kres te
I'zaJą w nadchodzącym roku szkolnym go rodzajU stosunkom. 

Od,y gwiazda zachodzi.s& 
Z za kulis francuskiego teatru. 

Jedno z pism francu$kich "Revue - To mnie nic a ni.c nie obchodzi _ 
Jiebdo1l1adaire" opowiada anegdotkę, zawołał dyrektor - niech wejdzie pan 
zawierającą w sobie głębszą refleksję Labiche, Scribe zabiera mi tylko czas, 
tyciową. Pev,rnego dnia znany swego Skoro Labiche usłyszał to w pocze 
czasu komediopisarz f'rancuski Labiche kalni, wziął pod ramię sędziwe'go kole
udał się do l<anceJarji dyrektora teatru gę i zamierzał z nim WYtŚĆ razem, ale 
w którym '''faśnie grano jetłrtą :!; jego woźny dopadł go przy drzwiach. 
fartS z f;>lbrzymicm powodzeniem. W po _ Panie Labiche, dyrektor chce ko 
ezekall!l Labiche zobaczył s~ar~tto auto 

~ niecz;nie mówić z panem. ra dramatycznego &ribe, k:0ry, jak 
wiadomo - należał :przez dłuższy ćza.s - Proszę powiedzieć dyrektorowi
dQ ~wiazd francu!1'kiej literatury sce- zawołał Labiche - że tam, gdzie od
nklnej. prawia się od drzwi takiego człowieka 

jak Scribe, ja także nie tamierzam 
Otóż Labiche .zobaczywszy Scrihe'a wchodzić. 

który czek'ał z; manuskryptem pod pa- I nie czekając dale;, odszedł z tak 
chą, przywitał ~o uprzejmie. W tej sa- sławnym dawniej człowiekiem. obecnie 
mej chwili dyrektor zadzwonił na słu· jut usuniętym na plan ostatnt Kiedy 
iącego, który -szybko pobiegł do ~ance rozeszła się wiadomość o tym wypadku 
\ar;i, pozostawiając drzwi otwarte. i Labiche'owi gratulowano tak szlaehet-

- Czy pan Labiche jeszcze nie przy nego i taktownego postępku, autor try-
b)'l - zapytał dyrektor. ska;ących humorem fars rzekł: 

- Owszem, panie dyrektorze, jut - Ja tego nie uczyniłem dla niego, 
Je$Ł. . • ale przyszło mi na myśl, te jeśli tak 

- Proszę go zatem poprOSle, aby I traktowany jest Scribe, to i mn-ie nie in 
wszedł. ny los czeka za jakieś dziesięć lat. Nie 

- Alp. pan Seribe czeka już prze- jemu więc współczułem, ale sobie same 
.~ło godzinę - zauwaiył woźny. mu w pr.zy~złości. 

Traqedje aktorskie. 
Samobójstwo dwuch aktorów z powodu braku 

"engagement" . 
Kryzys teatru z jednej strony, z dru będzie skazany na przymusową bez, 

giej zaś na.mnoŻenie się nadmiernej iJo,- czynność, wolał pozbawić się życia, za-
5ci aktorów, powodują smutne zjawisko, żywając wielką dawkę weronalu. Kra· 
że dziesiatki i setki artystów scenicz· mer nie znajdował się zresztą w skraj
pych pozostaja bez pracy, przyczem nej nędzy, ponieważ żona jego prowa
nieraz zdarza się, że mnie,i wartościowe dzi pracownię bielizny, ale poczucie nie 
jednostki, czy to drogą protekcji, czy możności uzyskania pracy w teatrze 
przez przypadek uzyskają .. engange· wywołało u artysty taką depresję ncr
men t". a ludzie naprawdę zdolni i mo- \\!ową, że wolał odejść w krainę śmierci 
gacy pracować dla sceny, pozostają na W ostatnim roku w Berlinie, jak to 
bruku jako bezrobotni. już stwierdzają zapiski policyjne, 36 0-

ZjaWisko to występuje prawie we sób ze sfer aktorskich skończyło śmier
wszystkich krajach europejskich, za· cią sambb6jczą z powodu biedy i braku 
znacza się ono silnie u nas, ale również pracy. Przed kilku dniami usiłował so· 
wybitnie i w innych krajach: w Austrji bie w Berlinie odebrać życie przy po· 
w Niemczech, na Węgrzech. mocy trucizny aktor, Ludwik Neher. 

I tak dzienniki wiedeńskie przyno- I ten aktor pozostawał także bez enga
szą wiadomość o samobójczej śmierci gement, pomimo, że przez szereg lat u
dwóch aktorów w tym samym prawie ważany był za dobrego aktora i swego 
czasie. czasu święcił triumfy w .. Pannie Julji" 

W Wiedniu odebrał sobie życie 38· Strindberga i w "Dla szczęścia" Przy
Itni Arpad Kramer, dawniej artysta byszewskiego . 
Burgu. W ostatnim sezonie angażowa· Nehera w stanie beznadziejnym od~ 
ny był do teatru Reinhardta, a obecnie wieziono do berlińskiej "Charite". 
pozostal bez "engagement". Widząc, że ------
Pierścień załrutY " radem. 

Wyrafinowana zbrodnia siostrzeńca : miljonera 
. amerykańskiego. \ 

Policja amerykańskiego miasta Wir
ginja zajmuje się morderstwem, które 
przypomina dramat z ekranu kinemato
graficznego. 

Podczas operacji umarł w ganator
jum w Wirginji 72·letni mi1joner amery· 
kal1ski Robert Moran. Lekarze stwier
dzili, że powodem śmierci starca była 
narkoza, której słabe serce miljonera 
nie wytrzymało. 

Cały mająt~k zmarłego odziedziczył 
jego siostrzeniec, Ollver Mall. · . 

Oliver Mali natycłimiast ' po objęciU 
spadku starał się wszystko spieniężyć 
pod pozorem wyjazdu do Europy. , 

Zwrócono przeto uwagę policji, kM .. 
ra ustaliła, że na parę miesięcy przed 
chorobą miljonera Oliver MaH ofiaro
wał swemu wujowi pierścionek, w któ
rego wnętrzu znajdowało się kilka mi. 
ligramów radu. . 

Teraz dopiero wyjaśniła się zagadka 
skąd w organizmie . starego miljonera 
powstały zmiany, kt6rych lekarze rde u
mieli wyjaśnić. 

Badania wykazały, te ofi~rowana i
lość radu w pierścionku wskutek ciągłe 
go noszenia musiała wywołać przewle

te kl~· chorobę. a następnie śmierć. 

Otwarcie testamentu wywalało o· 
gromne wrażenie, gdyż bylo ogólnie 
znaną tajemnicą, że siostrzeniec i wuj 
nie żyli w najlepszych stosunkach. 

Dziwnem również :wydalo się. 

Samoloty w walce z szarańczą. 
Do Moskwy powr6ctły samoloty, wy śnycn przez opylanIe <irzew silnie trują

słane na północny Kaukaz dla walki z cemi środkami. Dokonano 45 loŁów i o
szarańczą. Oczyściły one przeszło 10 czyszczono od owadów przeszło 700 hek 
tysięcy dziesięcin, posypując szarańczę tarów lasu_ .. 
trującemi proszkami. . Choć były stosowane 'bardzo si~ne 

W lasach kolo Niżnie~o NOWgOrOdUI środki trujące :wypadków z łudźm1 uic 
samoloty zostały użyte dla prz.ep,rowa- było. ' 
dzenia prób zniszczenia szkodnlkow le-

~ ~------------ -------
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-ciu duchÓ\N 

Sylwina ... Zatrzymał mnie ... Zaprosił dal - O czwartej stałam przed Grand
kawiarni... Nie słyszałam co do mnie hotelem ... Sama nIe wiem jak tam za
mówił... Zdaje się, że dziwiło go moje na szłam... Auto jUi czekało... JakIś pan 
gfe zniknięcie z bruku lódzkiego ... Pytał wciągnął mnie do wnętrza ... Okna były 
o powody ... Zbywałam go pótsłówkami. zasłonięte... Polożyłam się na miękkiej 
PoS'tawił kawę i ciastka ... Nie tknęłam kanapce •.. Zasnęłam ... 
Patrzałam w szybę ... A nuż przejdziesz. Błaszczyk przysunął się do niej bU .. 
Potem wyszliśmy na ulicę ... Sylwin mó- żej: 

Ody Janka uspokoHa się nieco, po
etęta opOWiadać o swych przeżyciach 
w ciągu tych kilku dni nieobecności Bta 

wił do mnie, że mogę zarobić dużo pie- - Słuchaj, jesteś chora ... Co ci jest~ 
jak ja, jest o wiele silniejsza... Kobiety niędzy ... Ma dla mnie jakiś interes .. ~ Qd Nie martw się, to przejdzie... Mam 
uczciwe przyzwyczajone są do miłości. rzuciłam jego propozycje... Nalegał... trochę gorączki. .. Słuchaj dalej... Chcę 
ZaWSze kochaj" jednakowo,.. Ale my Nie miałam sit przeCiwstawiać się jego ci dokończyć ... Obudziłam się w jakimś 
nie kochamy wcale, albo inaczej... żądaniom... Kazał mi po południu o ciemnym pokoju... Gdzie to byto nie 

. P cz\vartej czekać przed Grand-hotelem... wiem... Byłam sama... Sit nie miałam, 
' - Byto mi smutno bez ciebie, Jan- Btaszczyk spojrzat jej w oczy. a- Stamtąd miałam przygotowanym autem by podnieść się z łóżka .... Leżałam nie-

szczyka: 

".. Nl·e mOl'1 t am Cobl·e ml·eJ'sea zllale"ć trzała J'akimś nl'esamo.witym wzrokiem. ~Ił... .,1 . ;:) (, • 1 pojechać za miasto... Potem Sylwin ruchomo wpatrzona w sufit.. Po pew-
Caty dzień stalam przyoknie i patrza- Dotkną? zlekka jej rozpalonego czota. przyrzekl, że po mnie prz;yjedz}e ... Przy nym czasie ktoś wszedł do pokoju ... ~c 
łam na ulicę... Codziennie oczekiwałam - Mam gorączkę... rzekłam mu, że będę czekała... Po- nie mówiąc, przeniósł mnie na rękach 
listu ... Gdy zbliżała się godzina dwumi- . - Wiem ... Słuchaj dalej ... Nie chcę, szedł... do auta... Przy mnie siedział SiIwin i 
sta co' chwila wybiegałam na schody, żebyś się na mnie gnie-waL Bo możesz ' d . h d h kole· nek 
bo zdawało mi si~, że słyszę kroki listo. Btaszczyk łowił chciwie każde sło- Je na z mOlC awnyc za ... -

pomyśleć, że chciałam cię porzucić... S r ;vyjazdu Sylwina zaczęta Przyjechałyśmy tu do pałacu... ByŁam 
nosza ... A gdy ujrzałam go na ulicy, ser- Nie, Janku, ja cię teraz więcej jeszcze \~o. p,r~\\.a,' głodna i zmęczońa... Dwa dni nie jad. 
ce poczęło mi bić tak mocno, że o mato kocham, liii przedtelt'.. Tęsknota wy- SIę WYJa mac. lam ... Po kolacji goście, którzy ze Inną 
nie padłam na ziemię ... Listu nie było... olbrzymita moją miłość... Ale, słuchaj _ Postanowiłam nie wykonać jego przyjechali poszli do dalszych salonów ... 
Codziennie to samo ... To strasznie bolL .. dalej ... Wczoraj obudziłam się z bólem polecenia... Byto mi wszystko jedno ... Nie chciałam pójść... Mówiłam ci, że 
Myślałam, że stalo ci się coś zlego... głowy ... Nie spalam całą noc... Ptaka· Wyszłam przecież na miasto, by ciebie się boję ... Tam straszy w czarnym sa. 

Umilkła na chwilę. Westchnęta cięż- łam ... Ani listu, ani znaku życia o sobie odnaleźć... Włóczyłam się do południa bnie ... Chciał mnie wziąć silą ... \Vidzia· 
ko, poprawiła się na poduszkach i mó· nie dałeś ... Byłam pewna, że zakpiłeś po wszystkich knajpach... Nigdzie nie leś .... A potem ... 
wiła dalej: ze mnie jak tylu innych ... A to boli... To mogłam cię znaleźć ... Byłam zła i ogro- Btaszczyk nie mógł wymówił sło· 

-.- Odszedłeś tak nagle ... Wybacz mi strasznie boli... PostanowHam cię poszu l mnie zmęczona ... Nic przez dwa dni nie wa. 
Janku, ale zakradło się do mej duszy po kać ... Zamknęłam drzwi... Wyszłam na jadłam .. : ~Ogi ugi~al~ si~ pode milą. My Patrzyła nie niego btyszczącemi (}o 

dejrzenie, że może porzuciłeś mnie na miasto... ślatam lUZ o samoOÓ]stwle... czym3. szepcząc cichutko: 
tawsze ... Ja ciebie tak bardzo kocham... Przerwała z~owu. Gtos j~j się zala- Kaszel przerwał jej wynurzeni.a. Rę.

j
' - ~o... teraz powiedz .... Czy gnie-

~cisnęła mocno jego rękę. J mat. Przez chWilę trwało mIlczenie. ką ztapata się za gtowę i długo me mo· wasz SIę na Jankę? .. POWIedz ... 
" k t·· l' , (D. c. nJ _ Widzisz. miłość takiej kobiety _ ,....., Przed Grand Hotelem SP ot "a1am gia Sl~ USpOKOIC. ' 
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S STA LI TA ' Sloń . W roll konia. 
zdobywców premJi 

dziewiątego bezpłatnego 
konkursu "Expressu". 

-::-

t dolarówka. 
1. Struzik Stefanja, Abramowskiego 34 

Po 1 zegarku. 
'. Jakubowicz ZeH:k, Aleksandrowska 24 
3. Borowaecki Stanisław, Piotrkowska 6 
d. Longin Jureczek, Drewnowska 49/51 

Po 2 kilo mąki 
5. Szumarowska Olga, Zakątna 78. 
6. Sobolczewski Józef, Sienkiewicza 39 
7. Bauer Marta, Wiznera 5. 
8. Kempińska Balbina, Zachodnia 20. 
9. Wajs Ma<rjanJD.a, Nowokośdelna 19, 

Aleksandrów. 
10. Brand Apolonja, Zgiers:ka 98. 
11. Szmidke Oskar, Przejazd 68. 
12. Bondzirówna Stand'sława, RokiciÓ'Ska 

Nr. 106. 
13. Jaszkowski Leopold, Rybna 5. 
14. Król Andmej, KoślCiuszki 19. 
15. Pałczyński Marjan, Rzgowska 47. 
16. Szmid Irena, Rzgowska 121. W nowojorskim ogrodzie ZOOlogicznym stOD obwozi w małym pOWoziku ząCłne emocji GzfecIakł 
17. Karczewska. MarTa, Aleksandrowska 

Nr. 28. 
18. Pyde Karol, Marysińska 26. 
19. Górslki Siooisław, Zar.zewska 14. 
20. Ja:niczek Stefan, Do1na 7, Bałuty. 
21. Piotrkowska Helena, G6rna 6. 
22. Nippe Jadiwiga, KiliińsJdego 211. 
Z3. Zarzewska Bronia, Rokicińska 31. 
24. Kiozak6wna Salomea, Zgierska 38. 
25. Granowska Anna, ~ 6lczańska 141'. 
26. Cygan Bronisława, Suwalska 9. 
27. Gap'czyńska Marja, Gdańska 8. 
28. ,masowa Janina, Kościuszki 41', Pa

bjanice. 
~9. Pałczyński :radeusz, Prtzęidzalmana 

Nr. 31. . 
30. Szewczyk Marja, ,Włoazimi.et'lSka 46. 
31. Kowalski: Kazimierz, Wiznera 35. 
~. Rajnhold FFoelg, Piokkowska lOS. 
33. iWiązowska Emilda. PomorsQ '13. 

• "A. wf"" acH9M p 

nard Sha'W 
'najdowcipniejszy człowiek świata 

kpi sobie z całego świata i ze... siebie. 
Biograf Bernarda Shaw, Archibald 

Iienderson, odwiedziwszy dramaturga w 
jego posiadłości w Iierdsfordshire, spy
tał go, dlaczego tu właśnie zamieszkał 

W odpowiedzi, Shaw zaprowadził 
przyjaciela na cmen:tarz miejscowy i u
kazał ń1u nagrobek, na którym oprócz j. 
mienia i nazwiska zmarlego, tudzież jego 
wieku, a nieboszczyk przeżył 80 lat, wy 
ryte były stowa: "Jakże krótkie jest 

34. Drewnow1cz Czesława, I.W.idok 4. 
życie!". 

35. Kac Włodzik, CegieWana 40. 
3.6. RogaJski Jerzy, KiHńskiego 143. - Zrozumie pan, ~ dodał Shaw -
37. Tarniewicz ~ładiz;iQ, Napi6rkowskie że nabrałem chęci do zamieszkania w 

go ,78. miejscowości, gdzie życie osiemdziesię-
38. Majlchrzak' ~łodzimierz, Radomska cioletnie nazywa sę krótkiem! 

Nr. 9. Zaproszony na wieczorek w Londy-
39. Jankowski lWa1enty, RyO.na 5. nie, Shaw słuchał cierpliwie skrzypka 
40. Koszewska Helena, ~rześnJieńska 33 rzępolącego na skrzypcach dla rozrY'vki 
41. Adler Ignacy, Gdańska 93. gości. 
42. ,Wiktorowska Ma'1"ja, Rokicińska 54 _ 1Jak pan go znaduie? - spytała 
43. Sobczyńska Amna, Gdańska 131. 
44. Kakiet ,Władysław, Kil'ińskiego 84. dramaturga gospodyni domu. 
45. iWołowiak LeOIIl, Piastowskiego 7. - Przypomina mi Paderewskiego -
46. Głomczykowski Tadeusz, Granitowa rzekł Shaw. 

Nr. 16. ~ Ależ Paderewski nie jest skrzyp-
47. Rechtman Izydor, Przejazd 36. klem! - zawołała pani domu. 
18. Białaszewicz S2JOZepan, Napi6rkow- Bernard Shaw. - I ten 1akże - odparł dramaturg. 

Jski~o 45k·' M' ł 'Al k Słynny arama~urg angielski obcho- Pewnego razu wezwano Shawa jako 
49. &~w~k=~. leczyS aw, e san- dzil w tych dniach 70-tą rocznicę uro- rzeczoznawcę do sądu, gdzie toczyła się 
50. Kwapisz Helena, Aleksandrowska 33 dzin. sprawa mlodego powieściopisarza, o-
51. Ku,nkiel Paweł, Karola 10. VI 1903 roku wystawiono w Londy- skarżonego o rzekome szerzenie zgorsze 
52. Sudomi>r Tadeusz, Sztarka 3/5. nie sztukę Berparda Shaw ;,Man a!1d nia przez wydaną wIaśnie powieść. 
53. BU'rcha'1"d 'Anasta,zja, Ta.frzańska 37 Superman". Obecnego pa premjerze au- Obrońca pmyieściopisarza powo-
54. Rogalska S8Jb~a. ' hesmo 51. tora przywolano burzliwemi oklaskami tywal się na prawa twórczości artystycz 
'i5. Kwieciński Frandszek, SłoWiańska na scenę. W chwili jednak, gdy ukazał nej. 

Nr. 18. ' się i' stanąl przy rampie, z galerj! odezwa - Panie Shaw - zwrócił się prze-
56. Fajkow'Ski 'J6zef, Przejaro 48. lo się , przeciągle ostre gWizdnięCIe. wodniczący do drama1urga ~ czy mógł 
57. Karcz Franci'SZlek, Na'Wlrot 56. 

Oburzona ' pub!'iczność zwróciła się w by pan wytłumaczyć sądOWi isto~<: twór 
58. Skupli,eń Bolesław, Bwowa 27. 
59. Lechówna Rozalja, Gdańska 33. s~ronę gwiżdżącego i na ~alerji WS3CZą~ czości artystycznej? 
60. Lutarzewicz Helena, Złota 6. SIę tumult, ale Sahw podnIósł rękG i znać Shaw powstał z miejsca, popatrzał 
f>1. 1Wojciechows.ka Ani.ela, PiTamowicza by,lo, że chce przemówić. uwalnie !!iJ każdego z sędziów, poczem 

Nr. 8. I Wobec tego nastała cisza w teatrze rzekI: 
62. Hepner Leokadja, Pabjanicka 44. a drama~urg, zwracając się w stronę - Nie! - i znów usiadł. 
63. Dudek Józef, Częstochowska 10. lskąd gwizd pochodził, rzekI spokojnie: Rozmawiając z fridtjofem Nansenem 
64. Pawlak Marceli, And'r'z~ja 15. ,- Mój panie, osobiście przyznaję pa- Shaw dowiedziaf się, że wielki podróżnik 
65. Wekwert Harry, Ju~jusza 23. nu sluszność, i zupełnie podzielam pall- podbiegunowy cierpi od czasu do czas!.! 
66. Tronówna ~e~.a, B~zama 9. skie zdanie. Ale jak pan widzi, ja i pan na s Jne bó'e growy. A ponieważ i Sh'lw 
67. Pokorska Jamna, LIpowa 68. jesteśmy tu stanowczo w mniejszości na to cierpi. spytał więc Nanscna: 
68. Z~nder OUo, Leszn? 54. Cóż na to poradzić? I - I nic szukał pan nigdy środka na to 
69. Bllnke ślązak, PrzeJazd 45. . P . d . . .? 

70. Witwicki S t efci 0, Rajtera 13. e\A~negt Ol rfazu, z~proSslzony na. °tbla CIC~lel1le. d 1 
71. Sznurko Jamna Okrzeji 4. p~zez na o a rance a, law i11USlal wy . ansen o par przecząco. 

72. Broniatowski Mieozysław Zawadz- sruchać przydługiej rozpra\1,'y głośnego - Czy to nIe dzhvne - zawotaf Sha:v 
ka 18. 'pisarza francuskiego o istocie genjuszu - poś\vięcić cale życie poszuk:,vanlLl 

73. Feiner Helena, 6-go Sierpnia 32. Gdy wreszcie france skończył. Shaw bieg-una, który jest w5zystk:m tak obojęt 
74. NapieraIska Jadwiga, Rybna 13. bąknął: ,,'Ja to wszystko znam oddawna ny, a nie pomyśleć o środku. którego ca-
75. Ni'S16wna Teresa, Że't'omskie.go 85. Przecież iestem Sam geniuszem!". ty świat tak potrzebuje1 

- ,,..,.. 

Dramat pielęgniarki. 

ZasfrzaUła 'Ia,karza, : 
który ją porzucił. 

Przed sądem przysię·głych w Frank. 
furcie toczy się obecnie p.oraz drugi pro 
ces pielęgniarki WHhelminy Flessa o za 
mordowamie lekarza. Poraz pierwszy ska 
zano Wilhelminę Flessa na śmierć i u
tratę praw obywatels:kich. Sąd najwyź 
uy uchyrlił jed'nak wyrok i proces roz
poczęto poraz drug:i. 

Sprawa zaIIllOrdowania lekarza prze t 
WiIhelmę FIessa wzbudza ogromną sen 
sację w Niemczech i pr:redstawia się n, 
stępująlCo: 

WilhelminaFlessa wychowała się \\ 
domu ojca, masarza, człowieka chorego 
na płuca i pijaka. W czasie wojny była 
zajęta jako pielęgniarka w rozmaitych 
lazaretach i roała nawet egzamin pań
stwowy z bardzo dlobrym postępem. O
taczała zawsze chorych, troskliwą opie
ką. Szczególniej zaś opiekowała się cię~ 
ko rannymi. Po wojnie zetknęła się z 
człowiekiem, który odeg,rał ważną rolę 
w jej żyrcti,u. Był nim dr. Seitz, czterdtie 
stuletni chkurg, którego pi,elęgniarka P'o 
kochała. Lekarz nie brał stosunku · po
wazme. Wdawał się z inmemi kobieta
mi, a .gdy stosunek jego do pie'1ęgiarki 
począł slię oziębiać, rozpoczęła ona roz 
paczIiwą o niego walkę. I to stało s'lę 
jej złem przeznaczeniem. Dnia 28 paź
dziernika ub1egłe,go. roku czyhała Flessa 
na doktora na kurytarzu jego domu, aby 
się z nim ostateoznie rozmówić. Aby: je 
dnak dać tej rozmowie wyraz groź,ny, 
trzymała w ręce rewolwer. Dr. Seitz u· 
jął Flessę za ra1l1lię a,by ją U'spokoić. 
Flessa chcią.ła się 'od jego objęcia uwol 
nić i wykon'ała fatalny ;ruch: rewolwer 
wypalił i le/karz padł na ziemię śmier
telnie trafiony t1'Zema kulami. 

Oskarżona zaprzecza, jakoby zatńi~ 
rzała zastrzellić lekarza. Wogóle za.cho 
wuje się bardzo apatycznie i nie chc.e 
składać 'Żadnych zeznań w sprawie. sto 
sunków, jakie ją łączyły z dr. Seitzel1l. 
Sąd będzie musiał obecnie zbadać, 'jak 
dalece może ufać jej zezm.aniom. Ponie
waż w czasie drugiej rozprawy 'Oskarżo 
na okazała większą chęć do zeznań,sąd 
ma nadzieję rozświetlenia tajemnicze; 
zagadki ffimie't'ci doktora. 



W ~IOf[ie niema ini n~flJwileiIWanJ[~ I o łÓdZkU}! klaSUJ B. sJów kLIka. 
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K. s. w . zdobywcą tytułu Są natomiast nieuświadomieni, których • nIe 
• wychowa się karami, lecz środkami mistrza klasy B. pedagogicznemi. 

Rozgrywki o mistrzostwo klasy B karni jak zwycięstwo nad Szturm~m 5:3 
okręgu łódzkiego zbliżają się już ku koń Prosną 3:0, Iiakoahem 6:2. 

Do niedaWl11a jeszcze uprawianie spor 
tu "przysługiwało" prawie wyłą.cznie sfe 
rom posiadającym i inteligencji oraz tym 
jednostkom, .które z wyżej wymieniony
mi z tytułu swego zawodu itp. mogły 

wejść w bliższą styczność. Pncownik 
zaś fizyczny, czyli ogólnie zwany robot
nik, do uprawiania sportu rue mbł dostę 
pu, a przedewoSzystkiem nie miał on doń 
chęci, rozumiejąc najzupełniej błędnie, 

te je·go wyczerpanym w pracy fizycznej 
mięśniom, żaden sport na ni<: sdę rue przy 
da. 

Z czasem jednak rozumowanie to u
legło gruntownej zmianie na lepsze. Nie 
stało się to bynajmniej dzięki wpływom 
wzgilędnie działalnośoi sfer wyżej spo
łeczme postawionych, gdyż te 'zwykłe 
były na wszystko patrzeć z góry i trakto 
wać rzeczy z wysokości swego biurka, 
do którego robotnik n1e bez lęku lecz i 
nie bez nienawiści przystępował. 

Zapyta więc ktoś - kto ideę i pobrze 
f,ę up-rawian«a sportu przeszczepił z sze 
reg6w ślęczących przy biurku w szeregi 
pracowników fizy<:znych? 

Najprzód dzieci robotników, z któ
tych z czasem wyrosła młodzież robot
nicza, winna brzmieć odpowiedź na to 
pytanie I . 

D2'Jieoi te bowiem, względnie młodzież 
:r.ollporządzająca wolnym czasem biegła 
na nie:ogrodzone jeszoze boiska i place, 
na których "uprzywilejowani" grali w 
piłkę nożną. I tam, chętni do posługi i 
godni zaufania, chłopcy robociarzy, nie
tylko że pilnowali garderoby graj~cej w 
piłkę lub jakikolwiek sport upraW1iającej 
mŁodzieży UPTzywiJ~jowanej, lecz chłop
cy ci dostępowali często zasrezytu ko
pnięcia poza obręb boo,ska przez gil'ają

cy<:h wykopniętej pił1ci. Z chłopców tych 
·nierzadko samopas chodzący<:h wyrośli 
najlepsi gracze, których sfery uprzywile 
jowane, jako dobrych graczy, jUż jako 
przynajmniej na boisku sobie równych z 
otwartemi ramionami do swych drużyn 
przyjmowały. 

Takie były początki uprawiania spor 
fu przez robotników w miastach mnicj~ 
.z~h, zwłaszcza w tyoh, w których nie 
istniały hdne związki zawodowe i gdzie 
na boisko czynnika walki klasowej lub 
nienawiści uciskanego w st.osunku do u
przywilejowanego lub pogardy ze strony 
tego ostatniego w stosunku do pierwsze 
go nie wprowadzono. T o też z czasem w 
tych .ośrodkach powstały cLrui:yny mie
szane, w kt6ry<:h zwykły robotnik grał 
obok doktora praw lub medycyny, !!orzy 
stając na równi z nim. z wszelkich praw 
aportowych. I jeżeli dziś mamy j.;szcze 
-w Polsce .ośrodki sportowe, w których na 
tem tle jakiekolwiek wykroczenia prze 
clwko prawidłom i etyce sportowej są 
wykluczone, to zawd2'Jięczać to należy li 
tylko zupełnej apolityczności i zrozumie 
mu idei sportu, jako czynnika wycho
wawczego. 

Gorzej natomiast jest w podobnych 
ośrodkach, jak Łódź, gdzie kaida organi 
zacja ma albo politykę, albo walkę kla 
sową, albo też obie razem wzięte na 
celu. 

przy takich organizacjach wzg!ę-inie 
związkach zawodowych nastrojone bar 
dziej społecznie i ruchli\łe idnostkj 
tworzą najrozmaitsze koła i kółka z dru 

żynami sportowemi włącznie Jest to 
rzecz nadzwy<:zaj chwalebna i godna na 
śladowania, lecz wobec zbyt nisk1ej kul 
tury naszego robotnika trochę przed
wczesna. A jeżeli do tego dodamy nurtu 
jącą jeszcze w naszym sporcie niena wiść 
rasową, narodowościową Hp. oraz brak 
dobrego przykładu z góry, tj. ze strony 
towarzystw t. zw. pierwsze skrzypce '.v 
danym ośrodku sportowym grających, to 
wybryki na boiskach staną się najzupeł
niej zrozumiałymi. 

Czy jednakże środki stojące władzom 
spodowym do dyspozycji dla zapobierże 
n1a tym wybrykom są wysta.rczające? -
Stanowi:Zo nie! Każda bowiem nawet 
najsU4'owsza kara, każdy gest surowszy 
wywołuje unieuświadomionej upra wia
jącej sport młod2'Jieży robotniczej takie 
właśnie skutki, jakim celom organiza-cja 
ktÓTa tę drużynę stworzyła służy. 

cowi. Dziwne zaiste koleje przechodziły Do niedawna jeszcze PTC zajmowało 
te rozgrywki. trzecie miejsce w tabeli. Obecnie jednak 

Już w początkach gier wysuwa się na skutek sukcesu liakoahu zmuszona 
na czolo Grono Miłośników Sportu, dru będzie PTC ustąpić trzeciego miejsca 
żyna o bardzo bogatych walorach pił- liakoahowi i zadowolić się miejscem 
karskich, której zawczasu już wróżono przed Prosną. 

promocję do klasy A. Kaliska Prosna w pierwszej rundzie 
W ostatecznej rozgrywce ze swym rozgrywek pono sita same porażki i tak 

najgroźniejszym przeciwnikiem Wojsku ze Szturmem 3:0, z WKS-em 3:0, z G 
wym Klubem Sportowym ponosi nadspo M. S-em 6:0, z PTC 3:0. Jedynie udało 
dziewanie GMS fatalną porażkę, która się Prośnie zdobyć w pierwszej rundzie 
na drużynie odbiła się ze skutkiem ujem 2 punkty w rozgrywce z Iiakoahem 
nym, tak że w późniejszych rozgryw· zwyciężając gO 3:1. 
kach "Grono" nie zabierało już poważ- Najpewniej Prosna w dalszym ciągu 
niejszego głosu. trzymać się będzie piątego miejsca w ta-

Natomiast WKS od pamiętnego zwy- beli, tembardziej że w ubiegłym tygo
cięwa nad "Gronem" kroczy nadal pew- dniu poniosła znów porażkę z WKS-em 
nie po linii zwycięstw, zagarniając po 3 :0. 
każdej rozgrywce dwa dr~goc.enne pun- Zgierskie Tow. Gimn. znajdowało się 
kt!' . i trzymając. się peWllle PIerwszego i znajduje przez cały czas rozgrywek na 

Dlatego też pierwszym obowiązkiem mIejsca w tabelI. ostatnim miejscu. Drużyna ta nie dorów 
naszy.ch władz sportowych winno się Dużo żywotności wykazała w. os ta t- nuje jeszcze naszym B klasowym kl~
stać nie karanie nieuświadomi.onych, r,im czasie w rozgrywkach o mlstrzo- bom, czego najlepszym dowodem są nJP 
lecz ich uświadomienie przy pomocy od- stwo drużyna liakoahu. maI same porażki osiągane w spotka. 
czytów, wykładów oraz wszelkkh m- Po okreSIe niepowodzeń zrywa się niach o mistrzostwo. 
nych do d)'iS'pozycH stojących środków. liakoah do nadzwyczajnych wysitków i Zupełne zakończenie rozgrywek u 
Tego 2la nie usun-je bowiem żadna kara W ciągu zaledwie kilku tygodni przeS!l- mistrzostwo nastąpi w Ło.dzi już w nad
i żadna nienawi<ść. wa się z ostatniego miejsca w tabeli na. chodzącą niedzielę, natomiast prowincja 

Niestety w tym kiea-unku nie zrobio jedno z czołowych. zakończy rozgrywki w najbNższym eza-
no u nas zupeł'n:ie nic, wobec czego czas Ze spotkań biało-niebieskich na uwa- sie. 
już najwyższy wziąć się energkznie do gę zasługuje zwycięstwo odniesione nad Dotychczas zakojczył gry o mistrzo-
tej wdzięcznej pracy. Fr. Romanek GMS-em i PTC. stwo OMS, zdobywając 18 punktów, a .. Al: =;&k&Giti~~ 

Jeszcze w sprawie lwow
skich profesjonałów. 

Kraków, . sierpnia 
Dowiadujemy się, że w ciągnącej się 

od dwóch lat sprawie o zawodnictwo 
czołowych klubów lwowskich, nastąpił 
nowy zwrot. Oto PZPN wyłonił komi
sję w składzie p. mjr. Esmana, Obrubań 
ski ego i dr. Szatkowskiego celem zba
dania całej sprawy i wygotowania od
powiednich wniosków. 

.'."j+ 

Ostatnia z łódzkich drużyn klasy B tracąc 6. 
Szturm - poza zwycięstwem nad liako WKS ma jeszcze jedną walną rozpra
ahem w stosunku 2:0 i Prosną 3:0 nie wę Z liakoahem, która odbędzie się w 
może się poszczycfć żadnemi dobremi nadchodzącą sobotę. 
wynikami. 

Będąc już na czwartym miejscu w ta Bez względu na to jak wypadnie wy· 
n:k tego spotkania. WKS zdobędzie tytuł 

beli pozwom się Szturm zepchnąć na sza mistrza klasy B i zadebiutuje w roku 
ry koniec i najprawdopodobniej zajmie 

b l· 1927, na miejscu Sity w klasie A. przedostatnie miejsce w ta e I. 

Z prowincjonalnych drużyn B klaso- Dotychczas na 24 możliwych do zdCJ 
wych trzyma się dotychczas "mocno" bycia punktów, zyskal \VKS 20, tracąc 
Pabjanickie Towarzystwo Cyklistów: 2 w spotkaniu z GMS-em. 
które może się poszczycić takiemi wyn1 S. K. 

LAQJlIAY.fAW& .. 4i1U .... bR • ..... '.'AWW4~iiJ3 

To by się przydało w Łodzi ... 

... ..... _, francuski Wynalazł Oc b:t'aiaez do auta, lit6ry "zbiera'l Dieu~~yc1i przec:l1OdnióW I)ez ~y dla leli 
i'ewileD 1D.ZJlLWer zdrowia nawet pnI szybko6Q 70 kim. na .g ~ 
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Defraudant , z Pabjanic Węgisrski "król kil\UDW'y" 

Poł ~i/kii DzigrŻYR~kiiJ§O 
będzie da~ej prowadzona 

przez sowjet\' • 
• 

Mosl(wa, 7 sierpnia. 
Rząd wydal ode zw~, \V której q

świadcza. że POlitV\{.i Dzierżyńskiego 
bedzie nadal prowadzoIla. a działalność 
głównego urzędu politycznego znacznie 
rozszerzona. p!'zedewszvstkiem w kie
runku ochro:1v sowieckiego systemu go 
spodarczeg-o. 

skazany na śmierć przez sąd wojskowy-przez 3 lata 
na wol.nośd fałszował' pieniądze. 

Manewry flety 50-
Specjalna służba teJl';1raficzoa .. Expressu". W i e c k i ej. 

popełnił samobójstwo. 
Budapeszt. 7 sierpnia. 

Z Warszawy donoszą nam: 
. P.rzed kilku dniami ujęto Jana Ongen

. 5zprena, przy którym znaleziono znacz
ną ilość faiszywych dwuzłotówek. 

Policja. wpadrszy na trop fałszerzy 
-.;Jienięq,zy i ują\VSzy ich herszta, ani 
przypuszczała, iż ma do czynienia z nie
'Coda zbrodniarzem. 

Badany w urzędzie śledczym fał
Sterz podawał się za coraz innego, aby 
llTlyślonemi nazwiskami zmY'li ,~ dalsze 
dochodzenie. 

Dopiero badanie daktyloskopijne u
stalUo. iż fałszerz nazywa się Henryk 
Akkersztein i jest zbiegiem z więzienia. 

Yatastrofa lotnicza 
w Stuttgarc:e. 

Filot i ~ os"Oby zginęły. 

Stuttgard, 7 sierpnia. 
l'odcźas meetingu lotniczego. który 

odl .. ', ~ię wczoraj w WildeIlsheim, zorga 
nizCI",::..ny przez Związek Lotniczy Wir
tombergii, miał mlejsce tragiczn.y wypa 
dek. 

Jeden z samolotów opadając, uderzył 
o płot, od)!·radzający pole wzn1esień od 
publi<::zności. Aparat sam uległ zupełne
mu zd:'uzgotanlu, ptzycze.m pilot i jego 
tO'Warzysz zginęli. 

w którem pozostawać miał do końca ży 
cia . 

Akketstein. b. porucznik baonu sani. 
tarne20 w Pabianicach, zde!raudowaw
szy znaczne sumy. skazany został przez 
sąd woiskowy na karę śmierci, a uła
skawiony przez prezydenta, osadzony 
został w więzieniu w Białymstoku, a na 
stępnie prze\vieziony byt do Warszawy 
do więzienia przy ul. Dzielnej, gdzie po
zostawać miał doży'wotnio. Stąd jednak 
Akkerstein zbiegł przed trzema laty i 
zręcznie ukrywał się, żyjąc dostatnio z 
wyuczonego w ~F.ięzjel1iu fałszowania 
pieniędzy. 

"Specjaliści" 
otrzymali znaczne ulgi. 

Moskwa, 7 sierpnia. 
Specjalna słqżba telegraficzna "Expressu". 

Znany przemysłowiec G. Hoffman, I Rewel. 7 sierpnia. 
zwalJY krOJem kawowym,; popełnił Rozpoczęty się manewry floty so-
wczoraj samobójstwo. wieckiej na morzu Bałtyckim. 7 w :el-

Przyczyną samobójstwa były tru- kich krażowników przeplynęło tak bli
dności finansowe, w jakich znalazł się sko brzegów Estonji. że można je bylo 
Hoffman wskutek ogólnego kryzysu fi- z portu reweiskiego obserwować gO-
nansowego. lem okiem. 

1Miiid1lt@Mi .(ł..wtwtp;ifł'»MMffl5t ... ~I! .. _@M_C:a _______ _ 

~TA"IO!I TArłlOU 

nWIA~~MIUI(' 
NimeJszym zawladamiam Sz. Klijente

lę iż nainowsze żurnale Da sezon je
sienny j zimowy jut nadeszły. 

Polecam bogaty wybór materjałów 
angielskich i krajowych na]nowszych desel1l. 

Pracownia ubivrów męskich 

H. MILNER 
Piotrkowska 38. TeL 19·95. 

f~lftl 
wszelkiego rodzaju w su
rowym l gotowym stanie 

I. OPATOWSKI 
J{ilińskiego 134. Dojazd u-amw. 4.6. 10. 

Tanio, bo w prywałnem młeszkanin1 

f~lRA 
Wszelkiego rodzaju W su· 
rowym ł gotowvm słanie 

I. OPATOWSIU 
- Nowomiejska 27 - Tel. 46· 09. -

\Vladze sowieckie postanowiły po-Of'~~ 
czynić szerg ulg- t. zw. specjalistom, _ II . I at' Ilł 

Do wynajęcia 
dwa mieszkania po 

którzy pracują w państwowych zakła
dach przemysłowych. 

Dzieci specjalistów zrównane będą 
w prawach z dziećmi robotników komu 
nist6w i otrzytny"Wać będą bezpłatna 
naukę we wszystkich uczelniach sowiec 
kich. 

Benzyna .do samochodów 

O •-.... a· motoroWa. cylindrowa, trans
.... • formałorowa oraz kwas do 

akumulatorów w większych j mniejszych ilościach 
dostarcza ze składu 

Teicbman i Mauch 
Piotrkowska 240, tlI. 13-62 

2 Jłokoje 
z kuchnią 

= Zachodnia 17. === 
Wiadomość od 4 ł pół do 6-ej 

u l!ospodarza. 
Nadto upadający płot przygniótł kil- ł . 

kaaaście osób, z poh6d których 4 oso
by zginęły , zaś kilkamaśeie zósŁało ra.n· 
nych. 

Lloyd [iBorga 
nie ledzie do RQsl • 

Londyn, 7 sierpnia. 

M-----------------------------------· 
Cen,. sprzedatv detalicznej 
za tuzin: Nr. 1203 1 dol amer 

Dr. med. 

JIU~f 
l<abareciarZt 
też "kongresuią" 

Berlin, 7 sierpnia. 
Spec;alna służba telcgtafi<:zna • .Expressu". 

Między 9 a 12 brno odbędzie się kon 
gres międzynarodowy, dyrektoi·ów ka
baretów, pałac6w tanecinych i musie
hallów. 

Kongres zajmie się sprawą wymiany 
artys tów kabaretowych oru urząd7.c
niem międz~arodowego turnieju tanecz 
nego. 

LIoyd George, który miał \V jesieni 
~brać się w podrÓż po Rosji sowiec
kiej, celem zapoznania się z warunkami' 
jakie tam pa.nuja. zrezygnował ze swe
go zamiaru. 

WYLEW DUffAJU. 

OlLA jest ud Dwodnłono naj· 
starną przodującą mark~ 
śwlatowł\, udowodnione naj-

bezpiecznieJszą. 

OLlA ma udowodniono naJ
większe rozpowszecbnlenle 
Pełna gwarancja za ka:tdą 

sztukę· 

Woda porywa stada owiec z pa- :-------------------
słuchami. Gabinety Kosmetyki Lekarskiej 

PrzYbór wody na Dunalu przybrał Dr. Har.U LEWINSONOWEl 
rozmiarY.katastrofy. Cegielniana 6. tel. 43-63 

Powódź wyrządziła olbrzymie 5zko- Choroby skóry I włosów. Leczenie defektów cery, twarzy 
dy. Wskutek szybkiego tempa roz5ze- i ciała, Elektroliza. Elektroterapia. Masate twarzy l ciała 
rzania . się powodzi. całe stado owiec Godziny przyjęć od 10-7, Dla panów od 2-4. 
wraz z pilnującymi je pastuchami zna- -,~AWAhA':'jIiIQ( .... ",,"Af"1~1 
lazłY śmierć- w falach Dunaju. ~l~JdI:::::.łIJC:::Al~l~l~lc.tl 

CASI o' 

Wszelkie 
najlepieJ się 

w firmie 

"Kredyt" 
nawrot 15 (r6o Sienk. 

l p. front. 

OlU i ~ni nut~~nJ[hIOlii i ~ni na~t~uny[hl 
· Wspaniały dramat-iyciowy W 9-ciu wielkich aktach 

JEDNA NOC w"PA ASdeD " 
\V rolach głównych: Pamiętna. jako .n1ezrów~ana kokota Er2ca ~lIassner i j.ej mistrzow- Reinhold Szyncel 

.tuqa e w f'lmle .,Hmbm8 Pary ta" I '-li 1 . skt partner-

PrzY'jdźcie sifł Z nami pożegnać!!! 

Karnlflska i Grono ski niezrównany duet taneczny wy kona 
tańce rosyjskie. 

NADA KAREN Il urocZa łoddanka odŚ'pie\\a; . ~O.3.1\t" DVSLA VV LIN co aktualność czuje. 
li a) W nOc marcową .. bl Nada ~pl.. ~v.:r: L &l4 w nowym repertuarze. 

POC~. O go "Z. 2-ej. Sala mechanicotnie wentylowana i chłodzona. Orkiestra symfoniczna. 
; a::±!2!! i _ 

Od 2 do 4·8it na seans killBmałooraiiczny cena miejsc 5 
Prenumerata: W Łodzi d. 3.50 miesięczl'lie. - Zan,iejscowa 5 zł. 

miesięcznłp.. - Za'.~ranicą 7 zlo~'fch m:ps:ęc~nie -
o.c;lnoSLe:lle do domu 30 grou:y. 

O ł . ZWYCZAJNE: 8 ~r. re ",Ie"z miiim . tr""y (na stronie lO sz , dt,) W TEKSCIE: 40 groszy:la ... Iersz mili", a OSL"7enla· lna stron.e 4 szp. ltv), NEKROLOGI l NADESŁANE: 30 gr. 1;0 wiersz milimetrowy ma stronie 4 uoalt .• 
h .• • • Z3f~~zynowe l zaSlubln. po t ekś<ie 1'1 zl. Zami~jscowe o 50 pruc. Za ~ ran, o 100 proc. drot. z. terminowy) ==--=--=-=::::::::-.::....-=--= dr , 1< o(l;!oszen adm,"islr, nie odpowiad~. Dro~lne 10 II'r. Poszukiwanie procy 5 ~roszy. Najmmejsze 50 lir. 
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