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Poważna sytuacja rządu! 
Komis'ja budżetowa przeciwko M. S. Wojsk. 

Dziś - decydujące posiedzenie Sejmu. 

~ressu" telefonuje: się ~ś o 9-ej rano - seł Kości.ałkowski oświadczył, te zrze-
SprawOIZdawca l)&t'lamenłamy nEx-1 Warszawy komisja sejmowa, zebtawszy Wobec tego referent budżetowy pO_ 

Dziś z:ru.a sytuacJa między J'Z4dem i ZATWIERDZILA WSZYSTKIE' PO. ka się referatu i pQsledzenie sejmu, wy-
sejmem w związku ze znacznym okroje- WZIĘTE WCZORAJ UCHWAŁY, ZMU znaozotw na godzinę ll-ą SZEWCY, KRAWCY l PiEKARZE, 
niem budżetu, przeprowadzonym wczo- SZAJĄCi~:~w~~~!~~OŹENIA ODROCZONO DO GODZINY TRZE.. URZĘDNICY I WŁÓKNIARZE, . 
raj przez prawicową większość komisji CIEJ PO POŁUDNIU. GDY IM MARSZA GRAJĄ KISZKI 
b ciż t . Doszło nawet jesu:ze dale;, gdy! t 

U e OWeJ, KOMISJA ODMóWIŁA APROBATY Obecnie (godzina U-ta) odbywają się - DOMAGAJA SIĘ PODWYŻKI. 
ULEGŁA POWA2NEMU NAPRĘtE- NA JUż WYDATKOWANE W BUD2E\kOllrerenCie poszczególnych klubów. A DROŻYZNA GDZIEŚ NA STROl\T'f. E 

NIU. ClE MINISTERSTWA SPRAW WOJ- Premier Batielj młntster skarbu Klar UCIESZONA KLASZCZE W DŁONIE, 
Mimo prlZ}'bycla Premjera Bartla do SKOWYCH 12 MILJONóW. ner konferują z m'aJ"s,ałkiem Ratajem. ŻE GDY ROSNĄ ŻĄDAr:ł STOPNIE, 

Handlarz żywym towarem 
naraził skarb polski na straty kilkuset tysięcy złotych. 
Rząd węgierski wydał Polsce niezwykłego oszusta. 

Lwów, 23 września Gdyni. aby tam obejrzeć prowadzone Na skutek listu gończego został on w 
Od roku policja , wiedeńska, lwow- już roboty okolo budowy portu. Budapeszcie aresztowany. Polskie mini 

ska I budapesztedska zasypywane były Przez cały ten czas był .on gościem stcrium s.prawiedliwości wdrożyło na
doniesieniami przeciw niejakiemu GezIe rządu poIsk ego l zdołał nawet wyłu- t-ychmiast kroki, celem uzyskania od 
HolU> - Hirschowi. wydawcy czasopi- dzić kUka tysięcy złotych Jako zaliczkę rządu węgierskiego wydania tego oszu" 
sma HInternationalen Donau. LoydH

• na prowIzJę, którą miał ' w przyszłości sta, ale sprawa ta napotykała początko
RedakCja tego czasopisma zakładała w otrzymać za swoje pośrednictwo. wo na trudności, albowiem władze wę
stolicach niektórych państw swoje od- Następnie wyjechał HollO do WIe- gierskie rozpoznały w owym Hirschu 
działy. Duszą tego przedsiębiorstwa był dnia, gdzie prowadził bardzo wesołe ży długo poszukiwanego handlarza żywym 
Geza tlOllo, ~t6ry w szczególności w cie. Kiedy we Lwowie I Warszawie za- towarem. 
Budapeszcie rozporządzał szerokimi sto częto się orjentować we właŚCiwym Obecnie węgierskie ministerjum 
~unkami. charakterze tego oszusta, tlollo, zwą- sprawiedliwości udzielUo swego pozwo 

Otóż jak obecnie donoszą z Buda- chawszy pismo nosem, powrócił nie- lenia na wydanie przestępcy i Hollo zo .. 
pesztu, tloIlo został aresztowany pod za zwlocznie do Lwowa, wni6sł skargę stał odstawfony do granicy polskiej. 
rzutem oszustwa, handlu iywym towa· rozwodową przeciw swej żonie, sprze· skąd przewieziono 20 do lwowksiego 
rem, oraz oszustw ogłoszeniowych. dał urządzenie posiadanej tam wUli l pe· sądu krajowego. 

W początkach roku 1925 zjawił się wnego dnia zniknął bez śladu. Proces jego, który odbędzie się za kU 
on we Lwowie i założył tam filję wspo- Teraz dopiero stwierdzono, że tlollo ka tygodni, budzi tern większe zaintere-
mnianej redakCji. osiadł w Budapeszcie, pod swoim wla- sowanie, że wśród poszkodowanych 

Zaofiarował on bankom polskim po- ściwym nazwiskiem Geza tlirsch. Miał przezeń znajdują się także: byty arcy
~rednictwo w uzyskaniu pożyczki dola- on w Budapeszcie żonę i dwoje dzieci, ksiąie Stefan, w którego posiadłościach 
rowej i rokował taIcie w tej sprawie z a więc z powodu swego lwowskiego żywieckich RoBo niejednokrotnie prze
lwowskim magistratem. marjaZu, odpowiadać będzie także za bl bywał, jak również mlody arcyksiążę 

Holi o występował we Lwowie z gamję. " \Vilhelm. 
wielką pompą, miał kilku strojnych w li 1fJIIj: ..... _ ... 2JilNi4i.iiiWliSH"jffi-... iIdau~CitiIil!IIliiGN II .~ 

berję lokai, dwa samochody i był sta
łym gościem' we wszystkich l\vowskich 
\okalach nocnych. Wielki poźar 

W tym właśnie czasie oienił się on 
ł p. Wandą G., która rozwiodła się z bo W przędzalni Wainberg-a 

spowodował śmuJrć 
pacl{łnt~. 

gatym kupcem lwowskim. przy ul. Strzelc6w Kan. 63. 
W Warszawie zaproponował on mi- Lódź, 22 września Łódź, 22 września 

nisterjum spraw wojskowych i minister I \Y dni~ dzisiejszym o godzinie 9,25 Pani Ar:ie1a Wasilewsk~, zamie~zka 
jum robót publicznych pośrednictwo w str~z ogmowa została zaalarmowan~ la przy. ulIcy. ~oprzeczn.eJ 1, zIozyła 

k
• . ki budowę nowego pozarem, który powstał w przędzalm, wczoraJ W pohCJI następ~la.ce zameldo-

uzys amu pozycz . na należącej do p. Wajnberga, przy ulicy wanie: 
polsldego portu WOJennego l bandlowe

q 

28 p. ętrz. Kaniow. 63. .. Mąż jej, robotnik, uskarżał się od pe 
ViO w Gdyni. P~zar p0'Ystat wsku~ek w.adhwoścI wnego czasu na ból zębów 'to też zwr6-

W towarzystwie wysokiego urzę- funk~Jonowama motoru l &TOZll rozsze: cif się do lecznicy kasy chorych przy 
dnlka ministerjal.nego pojechał tlollo do rzet1Je~ si~ na ca.ly budynek wskl!tek Ulicy Bednarskiej, gdzie otrzymał po--U-n.; ee~~ tego,!~ objął pakI przędzy, stanowiące moc dentystycZlJą. 

mateoat łatwopalny. " . h' d k' k t t 
W chwili. gdy przybył II oddział Po kij~u dl11ac .le. na ze. s ons a 0-

Dzia· łacze sowieccy straty ogniowej pożar obiął już cały par wana u mego zakazeme krWI. 
1 ter. Odwieziony do szpitala PoznaIlskich 

na ławie oskarżonvch. Zawezwal1,o do, p~mocy ~II. I,i IV zmarł po niejakim czasie. 
oddZIały strazy, dZIęki energicznej ak- Ż b . k '.' 

Moskwa, 23 września. cJ'i ratunkowej' }JrowadZonel' pod kic- ona zmarłego ro ottll a oSJ{aI~~ 
>J • , b t go dentystę kasy chorych lZ Wczoraj rozpoczaJ się sellsacyjny rtlnldem kornendanta Grohmana. zdoła- wo ec e . 1 l, 

~roces o kradzież czerwońców z pal1- no PO godzin11'~j walce z rozszalałym ży) ~rzy I~_~zenlll. zęba spowodował zaka-
ltwowych zakładów grafjcznycJ~ " I wiolem po;~a, r (~alkowicie ugasić. I J:.e l11e lu wi. 

Między oskarżonYrrli znajduje się SZl!" Strat' dotychczas j~,szcze pic obliczo W .~prawle tej wszczęte zostało d.J-
,ego działaczy sowieckich . 110, s .. on :: icdlwl, dn~ć znaal1C· chodzenie. 

PO NICH SIĘ DO WLADZY DOPNIE. 
."_HiHWf.$ł""ti.auzzi.ii:ś!!l%~ 

oto tytuł nowej 
, :: powieś,ci :: 

\ 'JuJjiua ~t8n~ieIO, 
której druk rozpoczyna 

.Express" 

sobotę· 

Kafflsfrola samochudowiI 
WI WłOSZBCh. 

Mediolan, 22 września 
W miejscowości Olivetto miała miej

sce straszna katastrofa samochodowa. 
Samochód ciężarowy, w którym znaj 

dowala ~ię orkiestra, skladaja,ca się z 30 
osób przewrócił się i całym swym cię
żarem przygniótł wszystkich pasażerów 

Dyrygent i 4 muzykantów zostało za 
bitych. 
& !f!!!!MF !&Ą 

Kurs dolara. 
W dniu dzisiejszym przed południem 

na rynku walutowYm kurs doltlia wy
nosil 8,99.w płaceniu i 9 zł. w zaofiaro
waniu: Tendencja spokojna. 

l ' PRZf:DGIl:lDA WARSZAWSKA'. 
Londyn 43,67 
Paryż 24,79 
Szwajcarja 173,86 
Nowy York 8,98 

II PRZEDGlELDA WARSZA WSKA~ , 
Dolar w obrotach prywatnych 8.99; 

PRZEDGIELDA GDANSKA, 
Zloty 57,20 
Dolar 5,133/4 
\Varszawa 57.tQ 
Przekaz na 'YVarszawe 8,99. ' 
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Australia""'" pa 
ZaJJomniano zupełni 

F '( P f? P' ~ ~ W f r C 7 n ~ l V. 

iata. 
ZU. 

Dopiero w trzysta lat po o ,kryciu tej części świata, 
zainłereso\vała s~ę j Eu~opa. 

Gdyby pziś należało kontynent au- Przez cztery micslące bawili portn- Nastopstwem tego byto, że zarówno 
stralijski określić jakąś naZ\V'ą, to miano ~alczycy Ila tej wys.:pCC, \vstrzymywa o Au'stralji jak i wyspach, polożonych 

~I[iij~ "lł~ta ltnałf 
jest najszybszym i najlu

ksusownym pociągiem 
światt 

IAbOłłY MIAST Z\vYKfl YCH 
PRZBDZIALÓW. 

"N<JIIWej Brytanji" lub "Nowej Anglji" ni nieprzycl!ylncJl1i wiatrami i koniecz- na poiudniu, krążyć poczęły najfanta- Dnia 12 września wyruszył po raz 
byloby zupełnie usprawiedliwione. nością naprawy uszkodzonego statku; styczniejsze wieści. pierwszy z Par~a do Calais nowo-wy-

Jest przecież ten maty kontynent wreszcie wybrali się w droKę i wrócili I tak np. wyobrażano sobie, że hen budowany wspaniały pociąg luksusowy 
1 ł! T t t. zw. "Złota strzała", zarówno ze wzglę 

pie t~ Iw. l:O? względem. politycznym, I (O e~l:a e. <'" 1 •••• , I na potudniu jest jeden jeszcze przeol- du na nieosiągalną dotąd szybkość, jak 
ale rowl11?z. l co do :wre j struktury gO-I Otoz \;y"epka ta, ~ul'd y la pr~e~ por brzl'mi Iwntynent, sięgający do biegu- cudowne urządzenie przedziałów. 
spodarczeJ l urządzen spo!ccznych kom tugalczykow pod przewodem kapItana na; dopiero holenderski żeglarz Abel Pociąg ten kursuje co drugi dzień 
pletnie zangl'i-zowany, stanowiqc zresz- okrętu Oomez de Segnelra w 1'. 1526, Tntman w roku 1642 objechał kont y- między Paryżem a Calais i przeznaczo
['l jeden z najważniejszych krajów im- Dyła jedną z \vysp archipelagu, noszą- nent australijski od strony południowej ny jest dla angielskich turystów, którzy 
jlcrjum kolonjalnego \Vklkiej Brytanji. cego teraz miano wysp ksic;cia \ValjL i kres potożyŁ bajce o gigantycznym lą- od czasu spadku franka tłumnie za1ewa-

A 'd I dt · dl . ją piękną stolicę Francji. A jednak czy nie budzi zdiwienia, że Je ilU c przez tUglC, ugle czasy dzie, sięgającym do bieguna. 
dk J t ł · Pociąg ten ma połączenie z równie 

I'aństwo l' naro' d, lrto'"", ~al{ bardzo dba nowoo ryty wntynen pozosta me- T 1 • ł ł . I' . 1'1 1 kI' 
.. '.IJ l • • J a.c WIęC uptywa y WIe n l Luropa u susowyrn parowcem, dory kursuje 

o podkreślenie lącznoki ze swymi ko- znany I z'\Volna. tylko zmkata [GSta za- ma!.) co wiedziala o ukształtowaniu Au- między Calais a Dowrem. 
IOłljami, zapomniał poprostu o 400-1ecłu sślo~1at! zakryw:lFl.Ca go przed oczyma i strruji, jej wnętrzu i mieszkańcach. "Złotą strzałę" możnaby też śmiało 
'Jdkrycia Australji? Wia ·a. nazwać ekspressem milionerów, gdyż 

Data dotarcią europejczyków do pią Miai(> to różne przyczyny. Przede- Dopiero badania wielkiego podró- przejazd tym pociągiem wynosi trzy ra-
tej "części świata", data odkrycia kon- wszystkicm w owych czasach mnoży- żnika Jamesa Cooca, w latach '1768 do zy więcej, niż przejazd pierwszą klasą 
ty~elltu australijskiego, byłaby też zu- ty się odkrYCia innych krajów, bardziej 1779 i praca geografa f'lindera w latach ~~,y~~ d:~:~es~::o~~~~~e p~;~żWi~ 
pełnie poszla w zapomnienie, gdyby nie kuszących do kolonizacji niż AustraUa, 1800 do 1804 uświadomiły Europę o wla Londyn. 
tfyrektor bibljoteki "British Muzeum" po wtóre nastał niebawem pewien prze l ŚC~v.:oś~iaC},l i bogactwach ,.piątej czę- A mimo to nie ulega wątpliwości, że 
w Londynie, R. Ii. Major, który świeżo syt i pewne zmęczenie w zbadaniu ŚCI SWIata . '8 przedziałów tego luksusowego pocią-
]irzez publikację sprawozdań dwóch wnętrz, nieznanych .krajów, do których I . ~ł~żyła ona ~?glii od ~oku 178.8 jako ~~~~z~ea:!~:r2~~szGd~~ ~~~~; .~~:;;~ 
portugalskich historyków XVI stulecia curopC]CZrcy dotarl!. mH~lsce deportacJI zbrodnmrzy, az w r. pewien lęk przed samolotami i wolą od-
nie przypomniał tej ważnej, a zupełnie Wreszcie w XVI wieku występuj~~ 11851 odkrycie niezwykie wydatnych ko bywać przestrzeń tę eleganckim pocią-
zapomniaenj daty. holendrzy jako rywale do każdej, repre- palli złota 'w WiktOi·ji i na południu No- gi,em. 

Z XVI bowiem stulecia pozostaly zentująccj jal<ąkolwiek wartość posia- wel Wam skierował rząd dobrowol- Nowy ekspress zdobywa przestrzeń 
owa rękopisy, opisujące odkrYCie Au- dłości !colonjalncj. nych cm igra Jtów ruwnież i na ten przez Paryż --- Calais w dokładnie 185 minut. 

~ t . t H· ... Portu 300 I t dk' ~ l Jest to odległość 186 i pól mil angiel-
straIJ·l·. Autorem l)ierwszego J'est histo- lo ez poczę o w iSZP3Wl l - przesz a po o rycIU nIema zu-

k skich; szybkość niewiele co mniejsOffi. od 
ryk portugalski Castanheda, drugiego galji "konspirować", zatajać od ryte j pełnie nieznany i żaniedbany kont y- aeroplanowej. 
jezuita Maffei. Dlaczego te rękopisy kraje. ncnt. Pociąg składa się z ośmiu pullmanow, 
pozostały w ukryciu? Dlaczego wogóle ~~tiF;~Zlt1'!"9.*;;::::;m: ~i:iii?~i;;~~~ szybszym pociągiem świata. 
świat, znający dokładnie daty dotarcia Pociąg składa się z ośmiu pullimanow 
do przeróżnych innych nowoodkrytych skich wagonów, specjalnie zbudowanych 

w jednej z fabryk francuskich. Są one 
krajów, tak mało wiedział o odknrciu zbudowane tak, by osiągnąć maksimum 
"piątej części świata"? • wygody dla podróżujących. 

Przyczyna tkwi w tern, że Portu- W pociągu tym nierna wagonu resta~ 
galja starala się \vszelkimi sposobami, a l uracyjnego, aby zaoszczędzić podróż-
nawet za pomocą gwałtownych środ- uym niewygody przechodzenia na jedz(:) 

nie; w każdym z przedziałów dania poda 
ków o zachowanie w tajemnicy faktu wane są jak w najwytworniejszej resta-
odkrycia Australji. ' macji. Każdy z ośmiu wagonów jest pię-

Wszak to w owej epoce wielkich od knym salonem, podzielonym na dwie ce;ę 
kryć Portugaija i Hiszpanja występowa ści; w każdej części jest miejsce dla 12 
ty na wschodnich morzach jako rywale pasażerów. 
1 zazdrośnie czuwały, by o dokonanych Znajduje się tam po 6 stolików ruchu 

mych i zmieniających swe przeznacze-
~dkryciach druga strona wcale się nie nie za dotknięciem guzika: stół dQ jedze 
dowiedziała. t!ia zmienia się w stolik z grą szachową, 

..oopiero w trzy lata po odkryciu ten znowu w stolik do kart i t. d. 
Australji, zostal dnia 29 kwietnia 1529 rot ele, otaczające stoliki są możliwie 
zawarty w SarQgossie układ hiszpall- jak najwygodnieisze, wybijane wspania-
sko - portugalski, dzielący strefę wpły- tym aksamitem. Za naciśnięciem guzika 

fotele te przemieniają się w rozkoszne 
wów na egzotycznych morzach obu k.anapki, na których' pasażerowie mogct 
tych państw. wygodnie przespać' swą 2 i pól godzin-

.Jak się to odkrycie dokonało? łiisto ną podróż. 
ryk portugalski XVI wieku Castanbeda Pociąg zaopatrzony też jest w bibIjo-
('pisuje w swoim obecnie ogłoszonym tekę, mającą prócz książek najnowsze 
nrzez dYI'ektora bibljoteki "British Mu- czasopisma. Salony są pięknie tapetowa-
ł' nc i ozdobione dobremi obrazami. 
seum" rękopisie, że w r. 1śi25 wysbli Francuska dyrekcja kolei ma zamiar 
portugalczycy ze swej kolonji Te.rnate wprowadzić taide same luksusowe po-
- malej wysepki tuż obok wschodnie- ciągi i na innych linjach. Najpierw jed-
go brzegu wielkiej wyspy Mo!ukków, nak musi się przekonać, czy frekwencja 
lialmahery - okręt do Celebes, by taru. Paryż - Calais będzie odpowiadała o
drogą wymiany towarów nabył złoto. 

Podczas powrotnej jazdy silna burza 
okręt ten skierowała daleko na wschód· 
przeszło 300 mil przebył miotany nawał 
Ilicą statek; ster byl złamany, żagle mu i 
siano zwinąć. 

A wr~szcie okręt przybił do malej 
wysepki. Na brzeg wybiegło mnóstwo 
tubylców. Byli to ludiie o brunatł!ej bar 
wie sl{óry, doskonałe zbudowani, o Pię-I 
lmych rysach twarzy. 

Nie byli to papuasi lub llegrzy, za-I 
mieszk~jący , Now~ Gw'ineQ i sąsiadują-I. 
ee z l1Ią wyspy. 

Z załogą })ortugalskicgo okrc;tu, liU I 
{.;:tórym znajdowali się również tubylcjT I 
z Molukków, nie mogli siQ mieszkaJicy I 
wysepki rozmówić, z trudem zdołam. I 
się porozumieć za pomocą znaków. 

czekiwaniom. 

Cyklop, W Paragwaiu 
150 zabitych. 500 rannych. 

Paragwaj, 22 września. 
Polska Agencja T~!~irafic.ma 

Olbrzymi cyklon przeszedł tu przez 
dolną część miasta, wyrządzając strasz 
ne spustoszenia. 150 osób zostało zabi
tych, a 500 odniosło rany. Kilka stat
ków lIU rzece Parana, zostało wywró
COJlych i zatopionych. Straty wyrządzo
ne przez orkan wynoszą 1 milion do
larów. 

Miasto Encaruaci'oll prawic doszczęt 
nie zniszczone. Dwa hotcle, budynki 
celne, dwa banki leżą w gruzach. \Vsku 
tek zniszczenia elektrowni cale miasto 
było pogrązone w ciemnościach. Na 
znak żałoby zawieszono przedstawienia 
w teatrach i kinach. W celu przyjścia 2 Wyspiarze żyli jak ludzie pierwotlli 

nietknięci najmniejszym wpływem er-I 
wilizacyjnym, używania metali nie zna-! 
li wcale, 

. '. . . " .. I vomocą ludności dotkniętej klęską, wy· 
l!j~lla 4!1~I.orl{n am~r ,~''''I(,l ja,iC C "th~s p('~l:lba w swym I1.Jaj~tku Ilajfnę!{- sIano do Encarnaciol1 dwa specjalne po 
llIeJ5ZC mora Stanu;\ Z~cd lOczonych. ,1t1L one r.ame wystarCZ3!ą w zupełności ciągi z żywnOŚCią i persól1elem medyc2 

'la kompletne wieczorowe ubranie. 1J.vrn. 
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Zdradł·wy czar mil , . sc 
czyli: ta"ernn 'ce przygodnej garson ery. 

Jjciec: Idź się kąpać! 
Kazio: Nie pójdę!.. 
Ojciec: Dlaczego? .. 
KaziQ: Bo jak się wykąp i ę ~ o będzie \Anda;; dZ i urę \v mej skarpetce ... 

• (są ' • 'ttł&s* ""SB ,; ....... I*F ........ 

Zona zdradziła 

Łódź, 23 września 
Panowie Aron K. i Rafał 8., dwaj e1e

r:-anccy młodzieńcy w wesolem usposo-
, 'ieniu przechadzali się po ul'cy Piotr

'; owskiej. W pewnej chwili uwagę ich 
zwróciły dwie młode niewiasty, które 
(msząco się do nich uśmilechnęły. 
Młodzieńcy postanowili zawrzeć z ni'e

mi znajomość, co nie sprawiło im więk
szej trudności. 

Po kilku minutach znali się już do
skonale. 

Ponieważ jedna z niewiast zwierzyła 

I 
się im, iż przyjechała z Brześcia do Ło
dzi i nie ma w naszym grodzie stałego 
mieszkania, młodzieńcy zaproponowalI 
wM_a; H = MP &*',*,:;&W 

ba yt~. 
Wprawdzie nie z kochankiem, al~ przed policją ••• -

W walce bandyta został ciężko ranny. 
Kielce, 22 września Młoda małżonka napisała doń list, w I Tknięty złem przeczuciem, Kryliński 

Przed tygodniem pisaliśmy o be- którym wyznaczyła spotkanie w pe- chciał się cofnąć. W tej chwili nieznajo
łfjalskim napadzie, który wydarzył się wnej wiosce, znajdującej się pod Kielca- my wyciągnął z kieszeni rewolwer i za 
w pobliżu Kielc na szosie, prowadzącej mi. l groził, iż użyje broni w razie, jeśli bę-
ze wsi Snochowice do Polesia. - Jeśli nie przyjdziesz - groziła dzie usiłował uciekać. 

Na przejeżdżającego furmanką kup- mu w Iłście - zawiadomię policję o mor B d t d . d . t bl k 
ca łódzkiego S. Zylberszaca napadł ja- derstwie. i an y a w

h 
o POWI; ZI nt a Óo l ~s a 

k'ś b'k d . kW· . ś . t j k ł . w cznym ruc em wyciągną r wn ez re 
l oso nI w mun urze WO]S owym, mIejSCOWO CI e u ry SIę znacz- l ł t lił d l d 

'lzbrojony w rewolwer. ny oddział policji, który oczekiwał przy wo wer s rze o wywa owcy. 
Po oddaleniu się bandyty, obrabo- bycia bandyty. Chybił. Na odgłos strzału wypadli z 

wany Zylberszac wołać począł o po- Bandyta przestraszył się rzeczywi- ukrYCia policjanci. 
moc. Opryszek powrócił i wystrzałem ście groźby żony i zjawił się o oznaczo- Kryliński nie chciał się poddać i wy-
r\;;;wolwerowym powalił go trupem na nej godzinie. wiązała się strzelanina, podczas której 
miejscu. Nie zastal jednak żony. Miast niej bandyta został ranny. 

Zwloki zabitego po kilku godzinach przywitał go jakiś Odwieziono go w stanie ciężkim do 
znaleźli na szosie ol'oliczni wieśniacy, • n c łow·ek f' mez any z 1 _ szpitala. 
którzy zawiadomili policję o napadzie który był wywiadowcą policj!o 
rabunkowym. Aresztowano w związku 
zn~~n~~~A~~~~~~~~-~~-~·~~~~~~~~~~~~~~;~m~~-~~~~~~~~~ 
sa, skazanego swego czasu przez sąd 
okręgowy w Łodzi na 10 lat ciężkiego 
więzienia. 

Przy dochodzeniu okazało się jednak 
Iż nie brał on udziału w mordzie rabun-

Ograny w karły 
powiesił się na postronku w oborze. 

jej i towarzyszce wspólne spędzenie no, 
cy. 

Projekt ten zostal przyjęty. 
Udano się do mieszkania p. B. które

go matka wyjechała z Łodzi, powierza
jąc synowi opiekę nad mieszkaniem. 

Obie dziewoje rozgościły się tam wy 
godnie. 

Spożyto kawalerską kolację, poczem 
wesołe towarzystwo oddało się beztro
skiej zabawie, która trwała do rana. 

Ponieważ rano obie niewiasty wy
raziły życzenie spożycia śniadania, mło
dzieńcy ubrali się szybko i udali się do 
sklepu po zakupy. 

Ody powrócili do domu zniecierpli
wione niewiasty nie chCiały już czekać 
na przyrządzenie śniadania, i mimo 
próśb młodziełlców, wyszły. 

W tern miejscu kończy się część ro
mantyczna przygodnej znajomOŚCi, a za
czyna się - kryminalna. 

Po wizycie młodych panienek p. B. 
skonstatował brak bielizny wartości 500 
złotych. . 

Panienki, które zostały aresztowane. 
oświadczyły, ii przywłaszczyły sobie je 
dynie po jednej parze reform damskich, 
uważając to za zapłatę za swe odwle-. 
dziny. 

biczyć się ZI słowami I 
Miesiąc wif;zienla za obraz~, 

Łódź, 22 wrześni L 

Do loka1u komitetu bezrob':>Łnycb prr 
cownrk6w um)'1Słowych przy związku han 
dlowców pol'skkh przy ulicy PigŁrkow ... 
skiej 108 zgłosił się niejaki J6zef Kac
prowski celem otrzymania bezpłatnego 
obiadu. 

Poni-ewaJt formalności przy u%ygkaniu 
odpowiedniego talonu trwały dość długo 
Kacprowski począł się niecierpliwić i 
zwrócił się z preiensjarni do wiceprze
wodnicząc-ego zarządu handlowców pol
skich p. Józefa Majerana. 

Bezrobotny zarzudł mu, łt krzywdzi 
ogół bezrobotnych i nie wydaje obiadów 
tym, którzy faktycznie cierpią nędzę. 

- Znajomym niewiastom daje pan bu 
dki, a głodni zupełnie pana nie abcho-

kowym. Stanistaw Markowski, gospodarz ze odegrać, podwoił stawkę. Lecz sprytni dzą - wołał KacproW1Ski. 
Sprawcę zbrodni wykryto dopiero Szrubieńca pod Łodzią ub. piątku przy oszuści ani razu więcej nie pozwolili mu W lo'kalu handlowców powstała gruJb 

onegdaj dzięki okolicznościom przypad- był do naszego grodu z nabiałem. wygrać. W niespełna godzinę ogołocili sza awantura. Sprowadzono policję. 
kowyn1, Sprzedawszy dobrze towar, z port- go doszczętnie z pieniędzy, Niefortunny Kacprows'kiego pociągnięto do odpo-

Do policji kieleckiej zgłosiła się nie- felem wypchanym zlotemi. udal się do gracz 370 zł. przegrał do oszustów. wiedzialności za obrazę. 
laka KryIińska, która zameldowała, iż jednego ze znanych mu potajemnych Nie mógł przeboleć swej straty. Tym W dniu wczorajszym znalazł się on na 

szynków na .. kruczka". bardziej, że umyślnie wziął ~e sobą do ławie oskartonych sądu pokoju, który po 
mąż :e~, l3-letni Józef. zorganizował Tu spostrzegl kl'lku męz' czyzn, naml'ęt tUI'asta WI'., l..-szą l'lość goto' wk~ by nabyc' . k ł . . A'l • ,~ " I~ " rozwaiemu sprawy s aza go na mIeSIąc 
napad rabunkowy i zamordował Zylber nie grających w tarty. Zaciekawiony, za Ule s I eczkarnI ę. NIe było jednak rady więzienia 

szaca. przystanął i począł obserwować grę. i naiwny wieśniak, srodze zmartwiony I . 
Żona bandyty zeznała iż wyszła zań W pewnym momencie jede!1 z grając~ch powrócił do domu. T.u opowie~iziar żonie 

. :. . zaproponował MarkowsIoemu udZIał. o swojej niefortunnej przygodzie. Spot-
~m~z prz~d dwoma. mieSIącamI .• Kry- \ Wieśniak skwapliwie przyjął tę propo- kał się z wyrzutami całkiem zasłużone
hnsIn po kllkutygodmowem wspolnem ł zycję. Początowo sprZyjało mu SZC7.ę- mi. 
pożyciu opuścił ją i zamieszkał wraz z II ście. 'Yygral okolo 60 złotych. Lecz na- . Zna,czna strata i wymówki żony sp~a 
kochanką niejaką Stanisławą Orabow- . stępme -, za sprawą graczy-zwy- WIły, ze w przystępIe zdenerwowan1a 
-k • I klych oszust~w karcianych-odwróciła powziął rozpaczliwą deCYZJę. 
~ ą. . .. się karta. Mar~owsi począł przegrywać. Wyszedł z mieszkania i w oborze po 

Zdradzona małzonka dOWIedZIawszy Wkrótce nietylko że nie pozostało mu wiesir się na postronku. Ody zauważono 
się, iż dokonał on zbrodni, nie omieSZkaj nic z wygranej. ale i z własnych pienię I nieszczęście, było już zapóźno. Odcięto 
ta zawiadomić o tern poliCji. dzy przegrał kilkaJziesią.t zł. Chcąc się zesztywniałe zwłoki. 

Władze bezpieczeństwa pochwyciły . -----
zbrodniarza dzięki' zręcznemu trickowi. 

w • • pIersI. dz!ecka. Nóż 4*'ffł. • fi _ilM 

Tegoroczne zbiory 
w cyfrach. 

Mniej, niż w roku ubiegłym, 
więcej, niż lat poprzednich 

Glówny urząd statystyczny na poll .. 
stawie sprawozdań swoich koresponden 
tów rolnych z catego kraju ogłasza wy
niki tegorocznych plonów. 

Rok ten. jakkolwiek na ogół urodzaj 
ny, to jednak nie może się równać z ro
Idem 1925-ytn.. który miał żniwa Wyjąt-

I\krobiJfa na drabiniB. --:0:-- kowo wspaniale. 1 dlatego w Dorówna-
T· d k d 'So d i niu z rokiem ubiegłym mieliśmy teraz o 

ChodZił po murze, 'ak po raglczny wypa e po LtO Z ą· 14 proc. gorszy zbiór pszenicy. o 20 pro 
chodn l ~u. Łódź, 23 września. Nieszczęśliwym trafem rąazh z no-I cent żyta. o 5 proc. jęczmienia lo l proc, 

Łódź, 23 września. Krew krzepnie w żyłach na wspomn:e żem podwinęła się pod pierś Jziecięcia owsa. .. ' . 
Posterunkowy poHc1i, przechodząc nie wypadku, jaki m~ał miejsce wczoraj i to, padając, aż po rękojeść wbiło go . Inaczej Je~n~k przedstaWIa S Ię sy tua-

wieczorem przez ulicę Piotrkowską 0- w Guzowie pod Łodzią. Cała r0d"t:ina sobie w piersi. Cja. gdy ,;vezml emv ~od ,uwagę stos~nek 
bok domu Nr. 271 zauważył na cho·dniku Chwiecińskich zatrudniona Dyla Kopa- St k k d' k b'ł do przecIętnych Zb lOroW , za Ubieg~e 
drabinę, przys1awioną do muru kamie- niem kartofli . raJSz:uy :zy ~Iec. a wywa l. z trzectlecie - wówczas zbIory tegorocz 

. W'd t ł t Ik ł mleszkamu słuzącą. WybIegła na dZle- ue orzewyz' sza tamte' pszen ica '1 owies nIcy. , zagro Zle pozos a a y o s u· d ... t · ł . ł' : I . 
Zaciekawiony tern, zatrzymał się i żąca i półtoraroczne dziecko Ch ' ec" Z1ll'leC t spos rzeg a Je pawIąc':! s·ę we O 7 proc jęczm i eń o 6 a tylko Żyto da· , WI m- krwi Z przerażliwym krzy,kiem rzuciła . :. • 

spo;rzał w górę. W t-ej chwili ja;ki-ś 0- skich. Służąca zajęŁa była gospodar- , . t k N' t t ", N' to mUlej o 3 proc. . 
b 'k k ł d b' b 11 d d' k bł' SIę na ra une. les e y spozIllony. le U d " . k' b . t 

S? ni 2'e6' o;-zy Z .ra my ~a. a {O~ I stwem ?mowem,. a Zlec o "lwi CI SIę szczęśliwe dziecko podjęła w śmiertelnej . ro Z~j. Zlemn w ow w r. . " Je.s ~ 
pIerwszego prtętra. NIe maJąs JUz wąt?h na podworzu. KobIeta przez okno dawa- , .. C t h b' ł l l WIele ml1l eJSzy. wskutek nadmiel tl~,1 wII 
wości, irżma do czynienia z amatorzm ła na nie baczenie. 0I7J1. o. C. U po leg a na po e, ,~e em ' goci w okresie uprawy, Przeclętny 
cudzej własności postanowił pochwy.:ić W pewnym momencie dziecko weszło j :V'l,adoml.ema ? .s~raszl1ym wypacu<U,.r,o zb iór z hektara obliczaja w ch:vi li .ob,ec 
"akrobatę". Wówczas "akrobata" z bły do mieszkania i niespodzlame ze stołu ~z~cow. Ct OpUSCllt p,racę, by po pr .... ~J: nej dla .ca!e'; P olski na 104 kwmta lI (j6-
skawiczną szybkością spuścił się na wzięło nóż, niebacznie przez 'służącą po ; SCI,U do domu z~stac s.tygnące . . ZWłOKI dpn kwinta l ma 100 kg .) wob~c tego.ca!
chodnik i usiłował zbiec. łożony na skraju. Z noż.em tym wyszło na dZIecka. ~cena, . Jaka SIę ro.ze91 a l::t n~d kowItv zbiór pr zypuszczall1le WVl1leSie 

Wywiązała się pogoń w rezultacie dwór. I stała się rzecz straszna. Z nożem ~~rt~etffi ~lałe.m Jedynego dZle:"'.a :Chwle 247.632 ty s. kwi lI tall. 
której pochwycono go i sprowadzono do w ręku maleństwo toczyło się tu i ow- c~ns~lch n~~zrownana była w ~wo,m na- Urodzaj burakć,w cukrowych z hek~ 
komr·saTjatu. Był to, jak się okazało Woi dzie po nierównej powierzchni dzicdzm- pIęCIU tragIcznem. t?' .. , rr ożnu oznaCzyć przeciętnie 11<l 201 
dech Porkowski. Doch<x\zenie wdrożo- ca, aż potknęło się o kamień i fmIęło na Stra,szny ten wypadek w całej okoli- kwin ~ali c ałkowity zbiór przy;:mszczal 
Ile. -ziemię. cy wywołał ws'trzą,sające wrażenie. nie wyniesie 249 tys. kw intali. 
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,- Pan jC'iSt bezcz,,żlny!... Jak panu nIe 
mtyd!... Od godziny prześla:l-uje pan 
skromną, bezbrO'nną kobietę I' .. 

- Przepraszam bardzo, 3.1e nie my
ślałem nic złego ... Jest strasznie gDrąco 
wolałem więc chO'dzić w cieniu ... 

V-/ydawanie premiI. 
W dniu dz'isiej'Szym. zechcą się ,,:gło~ 

~ić do adminis'Łracji "Expressu" (piotr
kowska 49, z frontu) zdobywcy premji 
ósmego konkursu z listy Nr. 18. 
~!'G.i'alJ!!!1i"'łfli!l!Gm!IBID~ 

Nagroda literacka. 

E X p Ił E!' c:: W "f C 7 O R N' 

D ~rT 
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Nożem 
zasta\vszy go-po powrocie z w,ęzien a.-przy 

.. 

kolegi, 
boku kochanki. 

Łęczyca, 23 września ba różności ma w gtowie _. wyjaśniał! bota, gdyź zrozumiat że w międzycza· 
Siedzieli w jednej celi więziennej, koledze'. I sie zaszły jakieś niekorzystne 'dlań zmia 

Monotonję życia urozmaicali sobie op 0- Opuszczając WlęZleme łęczyckie, ,ny. Bo przecież i11aczej nie zapomniafa
wiadaniami o przygodach miłosnych. Igna9Y Banasiak solennie przyrzeld ko- I by Bronka o dniu zwolnienia kochanka. 
Obaj bowiem byli jeszcze młodzieńcami ledze wypełnienie jego polece!'!. Dowiedziawszy się od domo\vników. 
choć nie pierwszy już raz za kradzieże Ubrawszy si~ eleg-allcko poszedł z że Bronka jest na zabawie w sąsicdz
dokonywane po wsiach siedzieli w wię- wizytą do Bronki Wrttróbskiej do Skot- twie poszedł z powitaniem do niej. W{a
;;:ieniu. nik. Dziewczyna uczyniła na nim silne śnie muzyka grała jakąś nieokreśloną 

Ignacy Banasiak wcześniej miał od- wrażenie, Bo też jest ładna istotnie. Mo lecz SkOCZllą melodję, gdy w progu sta
zyskać wolność. Z tego względu Michał I mentalnie zapomniawszy o przyrzecze- nął Michał Sobota. Wychudły, blady z 
Sobota - wspóHo\varzysz niedoli -I niach danych koledze, miast strzeżenia, oczyma pe/nemi ponurego blasku ... 
prosił go o złożenie wizyty jego kochan I zagiął sobie na jej cnotę parol. Ujrzawszy Bronkę, tulącą się w tM 
ce, Chodziło tu o przypomnienie dziew- I po pewnym czasie zastal jej ko- cu do wniebowziętego 19naca, momen
czynie jej obowiązków kochanki zlo- chankiem. A tymczasem Micha! darem- talnie zorjentował się w sytuacji. Bron
dzieja, daremnie dotąd wyczekującego nie wyczekiwał "wałówek". V\lreszcie ka i Ignac na jego widok ogromnie się 
od niej ,;wałówek". Prócz tegó Michał i on opuścił mury więzienne, Niezwlocz zdetonowali. Z kwaśnemi minami powi
powierzył Ignacemu misję czuwania nie kroki swe skierował do Skotnik. tali się kompanowie więzienni. Bronka 
nad cnotą dziewczyny. Któż jednak opisze jego zdumienle, również potraktowała kochanka ozięble 

- Bo widzisz śliczna jak malowanie gdy Bronki w domu nie zastat A było I Mimo to jeszcze sam sobie nie wierzył. 
i łatwo jej znaleźć frajera. A każda ba- już koto północy. Gorzko westchnąl So I Tedy postanowił zdobyć pewność nie· 
liilIi9MIfiliEi.Młil@§iiCtit«i&iI!!i!tJZ§i~~~""1QIi!I zwlocznie. 

Jaka była 
I wręcz zapytaI Ignaca, czy zostal 

kochankiem Bronki. Otrzymał potwierr O I a s e k we s t r a t o r a dzającą odpowiedź obficie zaprawioną 
drwinami. 

w mieszkaniu Iglów. - Toś ty taki przyjaciel. Wykrzy. 
knął Michał zduszonym od wściekłości 
głosem. WyiaśnfenUJ lJrzqdu Skarbowego_ 

Na artykuł p. t. "Hola, panie sekwe-I Podczas wykonywania tej czynnoscl I nim zdołano przeszkodzić w rękrt 
str.a-t o.rze " I z,a, miesz.czany w "Expressie I malJż, IgloVl,'ie s,tawia.li sekwe-strator)l;.iVi oszalałego z zazdrości opryszka błysnął 

.. Magistrat zamierza ufundować W d 16 b U d Sk t b leczornym Z ma m. rzą ar czynny opar,' uZyWUjąC przy, em ,o .elzy no 'z' kto'ry w następIlej' chwili ugrzązł ~ 
nagrodę literacką m, todzi". b d ł t t I h h d .J_ d' owy O spraw op a s emp DWyC i po wyc wyrazow po a\..lllcsem lego 1 wf'!' Z I . .. • t h k l er' 

(Z prasy), datku spadkowego ,w Łod~i uprasza D za do tego stopnia, że Krajewski zmuszony pIersi omemJaiego ze s rac u o e .. l. 
Władysław Bączek znany na bruku mieszcze'uie w jednym z najbliżlSzych nu był wezwać do pomocy pO'licję, w ob~c- Banasiak z jękiem runął na podłogę. 

lódzkim literat, poeta nowelista i powie merów dziennika następującegO' wy ja- ności której i świadków zajścia S1p1sano Zaba\va zostala przerwana. Bronka, ko 
ścioplsarz. onże radca reklamowy kina śnienia. protok~ł, ~eleun .. ,pociągnięci~ Igló~ do rzystając z zamętu uciekła, dzięki cze
,,'Venus" i spólpracownik pisma litera- Dnia 19 lipca rb. sekwestratDr Urzę- O'dpowledzlalnoscl SądDW.O - .{arn~J. Za- mu uniknęła zemsty zdradzonego ko
cko-artystycznego .. Piąte koto u wozu", du Skarbowego do spraw opłat sŁemplD- sekwestrowane ch ol e wk'l, w my .. l par. 
zachęcony "stabnącem tętnem życia kul wych i podatku spadkowego w Łodzi do 30 ins'trukcji o przymusowzm śdą,gan!u chanka. , ' 
turaJnego" i ciężką sytuacją finansową konał zajęcia paczki skór wagi 2 kI. na pall:stwO'wych podatków i opłat [Dz. Urz Na miejsce wypadKU przybyła polI. 
pokusił się o otrzymanie nagrody Iite- zaspokojenie należności ska~bowej w Min. Skarbu Nr. '15 za 1926 r,), zabra'lle cia. Michala Sobotę aresztowano, a 
rackiej lódzkieg:o magistratu i napisał kwccie 15 zł., przypadającej od S. Iglo- zostały na p:rz.echowanie do Urz~du Skar Ignacego Banasiaka odwieziono do szpi· 
dwie trzytomowe po,vieści, jeden wei, żony Zeliga IgIa i wyz'llaczył termin bowegD. 1 . , . 

, , II'C tac)" 15 " b D' 1 ,. b ' ta a w mleSCle. 
pięcsetwlerszowy poemat i dwie krótkie y l na wrzesnra t' , nla 4 wrzesma r . tenże seKwe- ~~~~!!!!~~~~~~~~!!! 
nowelki na 150 stronic. W tym teli:: dniu sekwes1rator Urzędu strator Krajewski dokonał zaiffcia in- = 

"Ognisty potwór" 
I •· C " w ilnle" zary . 

Wszystkie te odpadki jego rymami L. KraieW'ski przybył do I,g.1ó"y celem nych 2-ch par cholewek na pokrycie na 
myślącego mózgu zapakował starannie przeprowadzenia licytacji. Licytaclja ta leż'ności skarbowej w kwO'cie również 
do dwuch walizek i dorożką zawiózł na jednak dO' skutku nie aoszła, ponieważ 15 zł., przypadającej od Zeliga Igla i p,o 
Plac Wolności, gdzie przy okienku nr. obec'ni licyfąnci oś\\ria·dczyli, że zase- zostawił takowe pod dozorem tegoż Igla 
54 obok kas,y podatkow~I. ,siedzial pan, kwestrowane skóry nie przedstawiają dO' czasu licytacji, wyznaczonej równie'ż 

f t k ... l't k" l' d k' żadnej wadości, gdyż są to tyl\ko skra w na dzień 13 paździemika rb. Gdy my biedzimy sIę nad scenarJu" re eren omlS]l I erac leJ, o z lego ma k" d' 'd .' P t k' 
gistratu. 1: n.le na a}ące ~~ę D ~zycI~. o a' un Jak wyn~ka z pDwyższego, sprawa ZD szem filmowym, Ameryka niewyczerpa 

- Bączek jestem ... Władysław Bą- O'sw:adc~~n.tu ,hcytan'tow sekw~st~ato~ stała przez Iglów przeds'tawiona redakcji na w pomysłach wciąż nowych i cieka-
czek, zarobkujący poeta i literat ... Oto KraJe~StH. ~d)ął, are'szt ;. por~l1~moneJ tend-encY'jnie i niezgodnie z pnwdą. wych, stworzyła w "Ognistym potwo-
moje plody... paczkI skO'r, a zajął ~atO'mIast dWIe .pary rze" film, którego fabuła odbiega od n,1f 

Referent nie spojrzat nawet na za-I chole~ek, wyz~acza)ą~ n?wy. termIn h- Naczelnik urzędu my fabul i akcji filmowych. 
wartość walizek, tylko zapytał odrazu: cytaCjI na dZIen 13 .pazdnerlllka rb. w.z. (-) T. Szpakiewicz. fabułą tego filmu jest Draca i jej dzie 

_ Metrykę pan ma?. --- to. Praca Wielkiego społeczeństwa, ca-
M ? lego narodu. praca urzeczywistniai'1ca = T:i~:m~·~t~kt:.ykę .• Zetnsta p'arysk'lego apasza myśl twórczą jednostki. Pierwszy raz 

- Nie, nie mam przy sobie ... W do- ' • widzi się w filmie akcje, której treścią 
jest olbrzymie wytężenie sil tysięcy rąk 

mu::.. Pan będzie taska w przynIeść... Kobieta - powodem ponurej zbrodni. i tysięcy mózgów, niby olibrzymi musku 
b t k k . lamy korpus jak miech dyszący pokry .. 
ez me ry i rę opisów nIe przyjmuje- Na przedmieściu Paryża - Passy pędzit. Brutalny ten czyn stał się przy- ty potem wysilku, zawzięty w swej s~ 

my... znaleziono w tych dniach trupa znanego czyną nieustannych walk między apa- lowej woli twórczej. 
Bączek zabrat walizki i wrócil do do- policji apasza Adolfa Mourrion. Leża! z szami na ,noże i rewolwery. ' film ten premjowany w Ameryce 

mu. N przeciętą szyją i nie ulegaIo najmniejszej Trwaly one przez szereg miesięcy. cieszy się też u nas względami władz 
azajutrz zgłosił się o tej samej po- wąhplivroS'CI', z' e padł ofiarą zems:y K d 'k f'l 

t k R f t " v , Na Mourrion::t czatowali na każdym kro komunalnych, omJsja po at owo- I mo tze z me ry ą. e er en przejrzał doku swych przYJ'acio' t W 
t . , l B l ku zwolennicy pokrzywdzonej kobie~y. wa magistratu m. arszawy \V zrozu-

~en l spOJrza na ącz_(a. Dochodzenia policii ustalily, że przy- l ó h 
- No ?. czyną traged,ii był zatarg, który wy- Poszczególni apasze napadali na sie mieniu wybit,nych w,!-.or wdJ wyc O;'fe'k 
- Utwory?. buchł między dwiema grupami apaszów. bie przy lada sposobności, tak że w clą czy~h tego. fIlmu, zlllzya aIl po a 
- Nie ... MeLdunek... Adolf Mourrion byt królem bulwaru A- gu paru miesięcy szpitale paryskie 0-1 magistracki, 
7" Me ... me ... meldunek?. 'Jaki meldu rago, je~o zaś przeciwnik uchodził za patrzyły 83 apaszów, z których 14 zmar ' 

/tek.. . . wodza apaszów z hal targowych. lo ~ i fi· ~h hl t 
- GdZie pal! Je~t zam~ldowany?.. Suweren z Arago Żyt z siostrą wlad Przed kiJku dniami Mourriona o;Jadla Wlm_eri zony I!s&iiCIl B ona 
- W Ł~dz1. .. ~apcanska 13... l cy z hal. Po pewnym czasie Mourri011 zgraja apaszów, spętała go i poderwr;la dk k' db' 
'- .Pośw:adczenle z policj!... Inaczej zerwał ze swa przyjaciółką, obił ją i wy gardło. O rywcv ra/ovI pO UJ· 

być nIe moze h 
Bączek zabral walizki i wrócił do i&ilił&iSłti'ID.W~iS:MłIitBł:.f1dłii\Nlł!ffiłl gunowvc . 

domu. Nazajutrz przyniósł metrykę i po świadczenie i zaświadczenie. Referent Referent przejrzał dokumenty W LDndynie zmarła w tych dniach 2. 
świadczenie z policji. Referent przejrzał przejrzał dokumenty j zapytał: westchnął: głodu i nędzy pani ShackIełon, ŻDna zna 
dokumenty i wyciągnął rękę. '- No, a pokwitowanie?.. _ Z panem nie można dOjść do ła- komitegO' podr6żni'ka i badacza podhie-

- Chce pan wiząć moje utwory?.. - Po .. po ... pokwitowanie?.. du ... Gdzie pan ma wyciąg? gtLl10wych krajów, Sira Eme.sta Shac'kle 
- Nie ... Gdzie pan ma to zaświad- - Gdzie pan ma pokwitowanie za- _ Wy ... wy ... wyciąg?.. tDna. 

czenie?.. placenia wszystkich podatków miej- NieusŁra,szony podróżnik położył dla 
- Jakie?. ski ch i państwowwh?.. , ,;- Tak ... WyciąR z.ksiąg stalej ludno nauki wielkie zasługi i zginął w lodach 
~ O niekaralnoścI... - Nie wiem ... Nie mam ... Nie rozu- SCI j3' k t 'l r k' , południowego bieguna. 
- O niekaralności?. miem... . ~c.ze zos a\\'l wa IZ l u woznego Na wyprawy i badania naukowe ska 
- Tak. .. Co pan myśli, że otrzymać - Musi pan iść do wydziału podat- I wrocII, do domu., ., " cil cały swój majątek i znaczny pDsag 

nagrodę literacką może byle-jaki.. tcgo ... kowego magis.tr~tu i do urzę~ll Skar)JO-! Nazajutrz ~ov,T]edzJat ~Ię. z ,~DZlenll1 żony. 
- To trzeba przynieść zaświaclcze- wego i przYl1leSle pan pokwJtowanIe ... ka Zarządu MIasta ŁodzI, ze plcrwszą W-clową po nim niki się nie zaopieko 

nie z sądu?.. Bączek zabrał walizki i wróci! do I nagrodę literack~ ".otrzymat ,Wojci~c~ wał. 
- Koniecznie... domu. Nazajutrz przyniósł metrykę, po- Bęcw,at za po;vlesc P', t. "NIe bluznI] Biedna kobieta 'spędziła ostatnie lata 
Bączek zabrał walizki i wrócił do świadczenie, zaświadczenie i T,lokwito- przeCIwko magIstratowI". swego życia w straszonej nedzy i znmszo 

domu. Nazajutrz przyniósf metrykę, po wanie. . BoIski. na była wyciągać rękę o jatmoonę. 
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\v obłokach. 
l'Ja!znakom;tsze pilotki europejskie 

w walce z rV"'valkaml amerv/,ańsklem!. 
Dla dam z ameryka\\skiego towarzy Najznakomitszemi· obecnie pilotkami 

st\va otworzono w Nowvm Yorku spe- SC:t panie: Adrienne Boland z Paryża i 
cjalnl' kursy aw:iacyjne. angielka Elliot Lynl1. 

Zonv i córki miljolJerów zniechęciły I Od roku 1920 szybują obie pilotki po 
się już -do wygodnych limuzyn i pragną. niebie i nie miały jeszcze żadnego wy
orzeby wać przestrzenie w aeroplanach padku. . . ". . '.. " 

W furopie do tej clJwili zaledwie ."V{lelkle. lllep0'Y0dzeme ZYClOwe 
pięćdzicsiat kobiet posiada patenty pi- sp~clcato pamą Mar]ę Mary~e, znaną. w 
lotów. . świecie sportowym pod mIanem: plę-

N . . 1 'l' • t t' d b t kna z Bordeaux. 
" aJ'~~~ {SZ~ l ?SC pa?ll 0\': Z ° y!y Jakkolwiek by ta ona znakomitą pi-

fr«!Jcuzk!. Nlekto~e ~ z nich u\,hodzą za lotką i posiadała kilka odznaczeń, nie 
do~.wlaclczone .Iotmclold. ta otrzymać nigdzie posady. 

P' '1 tl ... b ł mog1 
lerwszą ~! OL ~ą na SWl.ec:e Yla Nikt z pasażerów nie chciał powie-

pańna Teresa. LelltI:,r, uczemca stawne rzyć swego życia pięknej kobiecie. Zroz 
~o Le?na Delagr~nR". . paczona tą nieufnością zerwała panna 

Dma 4 styczma 19~0 rok~ zR~r\ ęla w Maryse z lotnictwem i wyszła zamąż. 
Bordeaux w katastrof!e lotmczeJ. Dzisiaj nie myśli już o jeździe w 0-

Równie tragicznie skOńczyła się kar biokach. 
jera lot9icza drugiej z rzędu kobiety, bal Amerykańskie miljonerki pragną za
ronc~weJ de la Roche. W roku 1919 zabl kasować wszystkie dotychczasowe zna 
la SIę wrdz z mechanikiem spadając z komitości lotnicze, uczą się pilnie i od-
wysokości 2000 metrów. ważnie latają po niebie. . 

Fał,szerze banknotów portugalskich 

chcieli SOblB kupić państwo w ·AfrYCB. 
Przed sensacVlnym procesem w L1ZbonuJ. 

Portugalskie władze s~owe przygo- wała banknoty dla państwowego Banku 
łowują się do olbrzymiego proce,su, któ Portugal~. I 
ry - według obliczeń prawników - po Po.lecenie wydrukowania banknotów 
trwa conajrrrmiej rok. Przedmiotem roz- na sumę 14-tu miljonów dolarów dał fir
praw hędzie skandaliczna afera fałszer- mie londyńskiej Jose Bandiera, zaopa
ska, która otnal nie oddala finansów Por trzony w fał,szywe p elnOJlloC'11ictw a, wy 
tugalji w ręce szajki sprytnych oszustów stawione przez jego brata, pasłą. portu
i .nie pOlibawBa tego państwa niezależ- galskiego w Holandji. 
MŚCi. Zamiarem oszustówl;>yło przy użyciu 

Hi.storja tej afery, o której swel50 fałszywych banknotów - n11Jbycie oLhrzy 
eza·su doniosły depesze, jeGt niezwykła. mich terenów w An-goli i uzy:skanie kon 
W 1'. 1924-ym niejaki Artur Virgidlio- troli nad portugalskim hankiem kolonjal 
Aiver - Reiss, in.dywiduum z pod ciem- nym, a następnie i bankiem emisY'inym. 
nej gwia,zdy, dobrawlszy sobie czte,rech Gdyby plan ten się powiódł, czwór
spólników: Portugalczyka Sose dos San ka oszustów ,sŁałaby !Się nietylko wła,ści
tos Bandie.ra, Holendra Karola Maran- cielem niezależnego pańsrtwa w Afryce, 
ga i Niemca hrazyli;:skiego Adolfa Hen- lecz pa.Dawałaby faktycznie nad całą 
niesa, założył w por Luga ls ki ej kolonji a- Portugalją. 
fryk.1:.p"s,kielj Arugoli, bank, którego cały l, Na szczęście, dzięki uwadze jednego 
kapltał oparł o fałszywe banknoty. z wyższych urzędników minilSterjalnych 

Fałszerstwo zorganizowane było tak w Lizbonie, fałszerstwo zdemas.kowano 
sprytnie, że p1"zez przeszło rok nie zdo i oszustów, oraz 12-tu ich po-mocników 
lano go wykryć. Drukowano bowiem na wyhitne osobistości ze świata politycz
mocy sfałszowanych pełnomocnictw naj I nego i dyplomatycznego, osadzono w wię 
prawdziwsze banknoty portu.galskie w zieniu, gdzie cd roku oczekują na roz
firmie londyflskiej. która stale wykony prawę sądową 
_łiMMtł§!~I"""'!!~r e t i. iM- A 
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Tragedia llowoclI.'snei panny (SANDY). 
W roll głównej: MADGE BELLAMY 

zwana MISS CHARLESTON 
Początek o god~inJe :-l-ej po poł. 

2 00 

JERZY BOlSKI. 

h6 

Dziś powtórzenie gigantyczne! prem;e:-y 
epolwwego filmu na tle najnowszego szlagieru B. KELLERMANA. 

Dzieło wielkiej wytwórni "UfA" 

a -
[ I 

w którym znakomity 

KO AD VE 
gra jednocześnie dwie tytułowe role, rozdwajając się w dwie odrębne, 

kontrastowe postacie. . 
Role kobIece kreują: pełna zdradliwego uroku, zmysłoweJ draplet

ności, demonicznego czaru 

LIL DAGO ER 
I w roll miłej, pełnej wdzięku kobiecego, aktorki 

LIANA AID 
Pełna orkiektra symfoniczna pod dyr. Cl. LEONA KANTORA. 

Pocz~tek przedstawień o godz. a-el 

13-1etnla dziewczynka 
emigrantka polska 

w Ameryce 
pogromczynią olbrzyma-

- murzyna. 
Dziewczynka polska, 13-1etnia Zosia 

Czarnecka z Nowego Jorku. okryła s;ę 
nic;zwyktą sława.. 

Podobiznę jej drukuj~ p'sTa amery
kc;(lskie sławiąc odwagę "pojsklej miss", 
która obezwladnna olbrzymiego murzy 
na, atletę i boksera. . 

Do domu rodziców Zos; 'Wtargnął pi 
jany olbrzym Carl Dean, umizgając siQ 
do jednej z kobiet. 

Ody napastowana kobJ~ta narobiła 
krzJku przybyła jej z PJrrlO;:.~ mała .zo 
sia. 
Mając pod ręką jedv:lic butelkę z :nIe 

kiem, cisnęła ja. w głowę murzyna tak 
celnie, iż olbrzym zachwiał s:ę i oblał 
krwią. 

W przystępie bólu murz:yn wyciągnął 
rewolwer i począł strulać na oślep. 

Zosia nie przeraziła sie kul. ale cięła 
g:, patelnia. po ręce a brliń potoczyła się 
na Ziemię. 

\Vtedy pochwyciła rewolwer i zmu
s;ia v:>ksc.ra du kapltu;a<;;I. ... 

Jutro premjera w "REDUCIE" 

o ............. M4D8 ..... 0"" 

Szk Iii t 
W LIPIŃSKIECiO przenosi sllł do 
własnego lokalII w GRAND HOTELU, TRAU 

GUrTA 1. Zapisy: Ewangleltcka 17. 

pijany!.. Nie wiem co się dzieje ze mna.!" wie, że przyniosłem je z sobą w celu 
Ze strachem patrzę na moje ręce ... Ręce, większego powikłanIa z,brod11! i ,"yt\vo 
które przed kilku godzinami zamtFrdowa rzenia odpowiedniego nastl oJu. Niech im 
Iy człowieka ... Zrobiłem wszystko we- się zda;e, le j'.l:hy zamordowały !I.'lali
dług ustalonego planu. Dwie godziny cza tę!.. 
to watem pod jego oknami. Czekałem aż ••• sierpnia. 
zgasi światlo. Drzwi mieszkania były Nowe ~iebezp!eczeństwo! Braszczyk! 

Pamiętnik Sy Iwina. 

otwarte. Nie usłyszał nawet, gdy wszed Ten człowiek odrazu wvwart na mn:e 
tem. Stat przyoknie: C,lnvycHem .~o. z I przykre wrażenie. Trzeba będzie omó· 

... lipca tylu za gardło. Bronl1 SIę rOZP~CZ:Iwle. wić tę sprawę ze stryjem. . . 
Wczoraj poruszyłem na posiedzeniu Wykręciłem mu lewą rękG. NIC tUZY- • 

.... lipca 
Od pewnego czasu dzieje się ze mną 

coś niezwyklego. Nie wiem jak to okre
ślić, ale gdybym byt lekarzem zamkw~l 
bym siebie w oddzielnym pokoju l nie 
wypuszczał na ulicę. Stryj mój powiaJa, 
te to na tle nerwowym. Cala nasz:! ro
dzina podobno miała coś wspólnego z 
erotyczną nadwrażliwością. Muszę s:ę 
poradzić fachowego lekarza. 

h. lipca 
Dlaczego nazwałem swój pamięt!lik 

"Pałacem 6-ciu duchów"?. Nie wiem ... 
Czytałem w jakimś francuskim piśm!e, 
że w Paryżu istniał klub sadystów CI tej 
samej nazwie. Wpadła mi do głowy 
myśl, by w ten sam sposób ·nazwać swói 
pałac. A gdy zacząłem pisać parni~tllik, 
sI owa te same jakoś wypisały się na 0-

·kladce zeszytu. 

M l T b dl cza ł. Lez' "C na podłodze, schwycił rlO"'. ę ••• SIerpnia. sprawę a ity. en gra arz staje się a 1 ... '" 

nas niebezpje~znym człowieklem. Posta krzesła, lecz w tei chwili wydal ostatni Dowiedziałem się, że on ma kochan .. 
nowiliśmy go zlikwidować. Nie wyobra jęk. Dla zatarcia ślad6\\ i powikłania kę. Podobno niebrzydka. Stryj p:zy
żam sobie w jaki sposób to ma nastąp:ć. calej sprawy, ukryłem n.l strychu dwa rzekł, że postara się go unieszkodii\v !~. 

trupy: kobiety i mężczyzny. Przvkry- Mam wrażenie, że Blaszczyk POl\)7.1.l.i1l :e 

W· .. libPÓca dl '1 B' . nr lem je słomą. Deski oblałem naftą. U- wa się 7- Grzybkiem. Trzeb3. będz~c t;; 
y r pa na mn e. OJę SIę. vv v- .• . t . b d ć 

.' . d . t Nt' t . myślnie podrZUCiłem dlug'! !Jnt, by po- rzecz grun ownle z a a . znaczono mI termm o lU ra. e spa em .' . '. . 
przez calą noc. ż~r :byt wczesnle me zwrÓCIł t;\\'1.g1 są 

li '1 sIadowo ... pca 
Rozmawiałem z nim dziś przed połud ... lipca 

niem. Dziwny staruszek! Chciar~m z Wszystko złożyło się do<;konalc. Pll-
nim załatwić sprawę polubownie. Zagro żar wybuchł po śledztwie. PolIcja nigdy 
zitem mu nawet śmiercią. Rozesmiał Się nie wpadnie na moje ślady. ( Ig·cI! znisz
tylko i odrzekł: "Nie.ch pan spróbuje ... " czyI wszystko. Niech spró!mh coś od
Spojrzał na mnie przytem takim \VUO- gadnąć! Stryj wyraził mi llznanie. 
kiem, że aż struchlałem. Dziś w nocy ... lipca 
mam go zamordować... Śmiałem się dziś do rozpuklI: Policja 

... lipca biedzi się nad tern, skąd S!t: wzięły zwie 

... Boże! .. Co to byto? .. 'Jestem Jak rzęta w mieszl\:aniu &:rabarza! Nikt r::e 

.t. sierpnia. 
CQŚ się popsuło w "Pałacu". Oba

wiam się zdrady. Blaszczyk wie o 
wszystkiem. Pieniędzmi nie da się go 
przekupić. Wybiorę inną drogę. Przed
tem muszę załatwić się z Grzybk~!Ti 

... sierpnia. 
Coraz gorzej. Dziś mamy postano',;dć. 

Btaszczyl\a trzeba zgładzić To jest lm
nieczne. l\lam już na to sposób • 

{Dokollczenie nastąpi}~ 
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Posiada ją silnie1sze dzia- --:0:-_ Humanitarne zarządzenie 
łanie aniżeli śwIatło Raeot· Amerykańska Riviera, naiwspao-ial- policji węgierskiej musiało 

g-ena. sza miejscowość kąpielowa świata, zostać cofnięte. 
Depesza z Moskwy doniosła, że U'::20 Ponieważ epidemia samobójstw w 

nym rosyj'skim w Turkiestanie udało !>ię > n' SIC zona w ciagu kilku ts odzin przez rozszalały ży wio~ Budapeszcie zataczała ostatnio coraz 
zaobserwować nowy rodzaj promieni. szersze kręgi, ogłosHa dyrekcja policji, 
dochodzących do ziemi z w!;zechświata. iż każdy. kto uratuje samobójcę, otrzy-
Promienie te identycme są z promienia ma premję w wysokości 350,000 koron. 
mi, oclkryŁemi przez uczonego amery- Z zarządzenia tego postanowi! skorzy-
kańskiego, MiIliJ;.ana, i mają być 28D ra- stać sz'ereg sprytnych "bezrobotnych", 
'Zy przenikliwsze, nit najsilniejsze pro- którzy w tym celu założyli specjalne 
nienie X. "konsorcjum". 

Wlaśnie upływa lat 13, gdy te zagad Członkami "konsorcjum" tego byli 
kowe promienie zwróciły na s,jebb uwa przeważnie bezrobotni inteligenci, jako 
gę uczonych, 'WłaścIwym ich odkrywcą to zredukowani urzędnicy, agenci giet-
był austrjacki uczony profesor Hess, dowi i t. d. Działalność towarzystwa te-
który ustalił obecność nieznanych dotąd go polegała na tym, iż jeden z członków 
promieni w atmosferze. konsorCjum usHował odebrać sobie ży-

Wtedy zajęto się badaniem owych cle, drugi go ratowal, a trzeci donos:! nie 
promieni: urządzono wzloty balonem na zwtocznie poliCji O usiłowaniu samobój-
znaczną wysokość, organizowano wypra stwa. 
wy na szczyty górskie, Odbywało się to zwykle w ten spo-

Wystąpił uczony MiI1ikan i ogłosił w sób, że wszyscy trzej udawali się na 
prasie amerykańskiej zdumiewające wy brzeg Dunaju; podczas gdy dwaj czton-
niki swych badań nad tajemniczl?mi pro kowie konsorcjum spacerowali, niby 
mieniami. OgłosH on, że promienie te :zypadkowo, po wybrzeżu, trzeci wska 
mogą przeniknąć przez blok ołowi~~):y, ' • wał do wody. Drugi wspólnik wsia-
gJ."ubości dw5ch metrów, gdy dla naJsIl- dal niezwłocznie do przygotowanej już 
niej'szych promieni X już blas·zka ołowia Na plaży w M~amL. łódki, a trzeci pędzit na poliCję. 
na grUJbości kilkunastu mi1imetrów s'ia- Po chwili niedoszły samobójca leżal 
nowi przeszkodę. . Położone nad oceanem Atlantyckim prawdziwy raj na ziemi. kilka jednak już na brzegu w otoczeniu swych przy-

Mi1likin wspomniał nawet o prak- na po'ln:yspl'e Plerydy, nliasto Ml'aml', d' t ł b t tk jaciół i komisarza policji, który w myśl 
tycznych korzyściach, które wyniknąć vv - g~ z:~ s arczy10, a ,Y o \vszys o za- rozporządzenia dyrekCji policji doręczat 
mogą z istnienia .tych promieni. ZainŁere które padło w sobotę ubiegłą ofiarą nie mIemc na stos gruzowo dzielnemu obywatelowi 350,000 koron za 
sowanie było olbrzymie. slychanego huraganu, tudzież leżące w Huragan nadciągnął wn ocy z piątku l uratowanie samobójcy. 

Mimo to tajem.nica owych promieni pobliżu, a mniej zniszczone, Palm-Beach na sobotę. zaraz po północy, od strony Pie!liądze te wsz~scy trzej wspólni, 
JlIie jest jetS'Zcze całkowicie zJbadana. (Wybrzeże palmowe) rozwinęły się na 't· l h 150 kI cy mIędzy sobą Zjedli. Początkowo 
Wł .' t h d' ł d oceal.1U z SIlą mes yc aną m. na wszystko szło gładko, kiedy J'ednak sa-

asme w yc mac l przeprowa zone pierwszorzędne mieJ'scowości kąpielo- b ł f l będą na s'z,czycie szwajcarskim Mincha godz1l1ę, unosząc z 50 ą wa a mor- mobó.istwa nie ustawały, lecz przeci-
( .. Monch") na wysokości 41~5 met~ów we, zwłaszcza po wojnie. skich wysokOŚCi domu kilkupiętrowego, wnie z dnia na dzień ich, przybywało, po 
nad poziomem morza, badama, mające Amerykanie uwzięli się. aby stwo- Cala ta maf.a wody runęła na wy- częto niedoszłymi samobójcami i ich 
Ila celu odkrycie pochodzenia tych pro- rzyć tam Diwierę, amerykańsk. ą 'l włoży wspólnikami dokładniej s:ę interesować, 

1\. brzeże, przewracając wszystko po dro- ult· d '1 I" roi e ni. , li w to kapitały ogromne. w rez aCIe czego urzę 111 <om po lCyJ-
Dotyohcza'sowe badama wykazały, Od . 'k' k dze, porywając ludzi, zatapiając ulice na nym udało się wykryć ową oryginalną 

że intensywność tych promieni nie za- Zle p:zed laty Jeszcze .11 ~nastu kilka metrów wysokości, jednocześnie organizację. W związku z tern rozporzą-
leina jesi: zupełnie od słońca. Jest ona stały domki drewmane, wzdulz ubc za- zaś huragan dokonywał dzieła zniszcze dzenie dyrekcji policji o wypłacaniu pre 
bowiem jednakowa w nocy i w dZień" niedbanych, tam powstały wkrótce ca- nia od góry, zrywając dachy, wygniata rnji za ratowanie samobójCÓW zostało co 
Nie może więc o~a być pochod.zenia slo te dzielnice miast nowoczesnych, z naj- jąc ściany, łamiąc drzewa, stupy tele- fnięte. 
necznego .. Nal:olIlllast ~bS71'w~cJe wyk~- nowszemi urządzeniami komunikacyjfie graficzne l' lampy. 
zały że ada tych promlenl OSIąga mak!sl- . d ' . b' "b k ' 
mu~ gdy droga rol'eczna znajduje Siię w u;: , " . r~p.acz~~; nI~ ~os, a; ~m.l, tna Nawet wielkie, masywne gmachy 
zenici,e tj. najkorzystniej oświeca kulę c aml ZlemI1 ow lt ., a ca e Zle nice banków, urzędów publicznych i dzienni 
ziemską. Pochodzenia tajemniczego pro- te wielkomiejskie otacza! półkolem sze ków nie mogły wytrzymać naporu wo
mieni nalety wię'C szukać w drodze reg wspaniałych will bogaczów, spędza 

dy i wichru. Wiele z nich runęlo, z in-
mlecznej. " , jących tu miesiące zimowe, dzięki :ieple Z początkiem miesiąca wyruszyła t 

'VT t' t h taJemmczy-1. prool1e nych pozos1aty tylko szkielety bez da-
. w pos aCI yc 't' mu klimatowi tego wybrzeża. Chicago W)'lprawa, mająca na celu zba-

,1<1 p1"Zybywa nam nowy posłannlt<: wszech chów i okien. 
śwbta, który z naiodleglejszych gwiazd Miami stało się nową Wenecją. 0- danie południowych części Abissynji, 

, h t d Ił' 't . t l' h Największe szkody poniosło Miami, Iłdzl'e dotąd ni'·" posŁała nl'~dy nO,!!ą e.uro nieM,~żącyC nawe o nasze5 " sWla l\ gromnym kosztem powsta y na lcznyc 5 'V 5.,' 

p~zy~o.;i naszej ziemi gwiezdne pozdro- wysepkach piękne budowle w stylu wro na które fale oceanu runęły z najwięk- pejczyków. Na czele wyprawy sbi dr. 
W1eme. skim, urządzano kanały na wzór wene- szą silą. Perła ta Florydy, Wenecja no- Wilfred Osgood, przyrodnik i podrÓ'7;nik 
WSitL1łH! M4fiiri!iiłM . b' l' woczesna, zamieniła sięw stos zwalisk, dyrektor od,dzl'ału Z0010ń!l'CZn HiO w mu. cki, a nawet w ciągu zimy U' leg ej spro 5 -'" 

wadzono z WenecH gondoljerów ż ich śród których pozostały po ustąpieniu fal zeum w Chicago. W skład ekspedycji 
. ł l' morskich, setki trupów, nie licząc nie- wchodz1' malarz zwt' '>,rząt, Ańa~~!"', Fuer-gondolami, wzdłuż zaś wspan1a ej pazy " 5 --

ZE śWIATKA DZIECIĘCEGO. ciągnął się szeroki, jak stół gładki. tor szczęśliwych, uniesionych na ocean. tes, który brał udział w wypraWIe Hart 

HUMOR l SA 1 YRA. 

_ Mamusiu, czy Pan Bóg zachoro- automobilowy. aby kąpiącym się dać Wiele osób uratowało się, zdążyw- manna na AIClls'kę oraz milio~~l' Sudam 
fial? możność przyglądania się też wyścigom szy dosięgnąć wyższych pięter w do- Cutting, szampion tennisa. w .:harakterze 

- Dlaczego, moje dziecko? aut lub corsom pOJ'azdów ukwieconych. mach, które nie uległy zawaleniu. fotografa wyprawy. W tym ~harakterze 
- A bo mamusia mówiła do Latusia, M ; H ( 

ł ł d d 'b' Przepych, bogactwo, rozrzutność po iejscowośc oIlywood miasto tej towarzysz CutHn,g Roosweltom w ich fe Pan Bó,g powo a zi,ś o Sle te pana 
doktora. h\czyły się tu z przyrodą, aby stworzyć samej nazwy, będące stolicą przemysłu ekspedyoji do Azji Środkowej 
łtWil4WIiiś~?§ii!#.iiMij"_!: sp,. 9iSi!iJiiił'ISi ........ e .... ] !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ kinematograficznego, znaJ~uJ'e się w Kał Cdonkowie wypr~wy do Abisi~nii za 

lifornji) i wieś indjan Seminolów, połoio opatrzeni są w aparaty .skrow~ i dzię:,d 

Która otrzyma nagrodę! 

'Jedna z wytwórni amerykallskich w los Angełos urZądziła koukul'S ' .. k . , Pj~hl.v 
na UaJPlę me!sze plecy kobiece 

ne pod Miami, wprost znikły z po- nim będą stale pozostawali w kontaKcie 
wierzchni ziemi. Ludność tych miejsco ze światem cywilizo-vanym, Regent Abis 
wości, zdaje się, zginęła całkowicie pod synji, Tataro, przyrzeKI ekspedycji po-
czas katastrofy. moc i protekcję. .,. ESi Q: . ' . . 
Po dola,rze za dziewczynkę. 

Tra~edia praculącvch d~ieci w Chinach. 
Surowe przepisy o zatrudnieniu ma

!oletnich \'v Europie i w Stanach ZJedno 
czonych wywolałv ma.sOWił emigraCję 
do Chin, dokąd wywożono urządzenia 
techniczne i maszyny, specjaln:e przy
sposobione dv pracy dz'c.;;:. Pierwsze 
zakłady tkackie tego rodzaju pojawiły 

_ się w Chinach w 1890 - 1916 r. 
Warunki. w których żvj~ miljonowe 

rzesze robotników w Ch:I1Jch są strasz 
ne. ponieważ place roboirl"cze stoią ni
żej ,od naiskromniejszvch znanych w ClIi 
nach, 

Vveraunek sił robotniczych zorganizo 
wany jest na szeroką skalę, POpyt bo
wiem jest wielki, gdyż zdolność do pra
cy o głodzie i chłodzie przez 16 god.zin 

1 
na dobę trwa od 2 do najwyż~j 8 lat. 

W przemyśle wlókienniczyrn w Chi
nach pracują przeważnie kobiety idzie 

ci. Szanghajska Child Labor Commis!on 
stwierdzila już w 1923 roku. że w5ród 
154,000 robCltników znajdowało sie 86 
tysięcy kobiet. oraz 22000 dzieci poniżej 
12 lat. 

Pracowników - dzieci nabywają ad
ministracje bezpośrednio od ubog, . .;h TO .. 
dziców. płacąc po dolarze za l!) let:lią 
tlz!ewczvnkę lub c;h!opca. Tkają te dzie
ci od wschodu słońca do późnej 110\:Y 

pod surową kOl1lrola dozorców, niem'ło
siernie karzących za najmniejszą z ich 
strony ospałość. 

W tych warunkach oczywiście setki 
dzieci g-inie. Z małoletlllcb korzysf:l]ą 
nietylko fabryki japońskie. posiadaJctce 
5.5 pr. dzieci, ch:iJski·e 13 pro. ale rów
niei angielskie 18 proc. francuskie i wIo 
skie, gdzie p-rocent dochodzi do 46. 
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Jack Oreensłock z murzynami 
przybył wczoraj do Lodzi. 

SensacYlne zawodowe spotkanIa bokserskl(~ 
odbqdq SUI w nledzuJ/ą w HelenowIo. 

W aniu wczorajszym o godz. 7-ei R6wnież zostal odłożony term:n pierw
rano pociągieme Ostenda - 'Warszawa szego ich występu z soboty na nie
przybyli angielscy bokserzy: Jack Grc- dzielę. 
enstock, murzyni Kid Hards i Sam Min.. Zawody odbędą się na ring;u w Hele
to. Trzeci murzyn Billy Oibson przyby- nowie. Kierować nimi będzie por. Las
wa w dniu dzisiejszym. kowski z Warszawy. Spodziew;,111Y jest 

Z powodu zmęczenia zapow:edziana również przyjazd znakomitego polskie
prezentacja wobec zaproszo!:ych gości g-o zawodowego pięściarza Wiktora .lu
i przedstawicieli prasy w di1 iu wczoraj- noszy-Dąbrowskiego. 
szym nie odbyta się. Odbędzie się nato-, Organizatorzy czynią staran!ał abv 
miast impreza powyższa udała się. l~. 

w dniu dzisiejszym. 

Przed niedzielnym pięcioboj€m 

O misłrzósłwo Polski W Łodzi. 
Do niedzielnych zawodów o mlstrzo-I ska, Grabicka, Sadkowskaj Ł.K.S.

.two Polski w pięcioboju dla pań zosta- Wencka, Nowacka i Kolska. W ciągu naj 
ły dotychczas zgłoszone następujące za- bliŻiszych dni należy się spodziewac dal
wodniczki: AZS. - Warszaw:!. - Kono szych licznych zgłoszeń klubów krako\\! 
packa, Woynarowska, Gorlofówna, Jabł- skioh, warszawskich i lwowskich. 
tCzyńskaj Sokół - Warszawa: Czajkow- -

Walne zgromadzenie P. K. S-u. 
Nadzwyczajne walne ze!Jr~nie Pol- dzić. 

Kraków, 22 września. I kręgu Kolegjum Sędziów musi się zgo-

skiego Kole,gjum Sędziów odbyło się W sprawie okrę,~u krakowskiego wy 
przy udziale delegatów z WszystkIch 0- brano komisję składającą się z panów 
bęgów z wyjątkiem toruńskiego. Z naj I Obnt'bańskiego, MaIlowa i Zi-emiań"kie
ważniei'szych uchwał zasługuią na wy- go. Wreszcie uchwalono nie?:aJeżnosć 
różnienie: Nawet na ż~danie iednego tyl okręgowych kolegiów sędziowsrl:ich od 
ko klubu, żeby zawody o mistrl.Ostwo 0- zarządów związków okre2owych. 
kręgowe prowadził 'Sędzia z inneg<> 0-

Mi·ędzvrniastowy mecz Warszawa-Lwów. 
. Lwów. 22· września. II, SoboIta, ~liwa, Wójcik, Zimowski, 

W dni.u 26 bm. odbędzie się we Lwo II Tupalski, Łańko, Ciszewski iKrygier. 
~ie międzymiastowy mecz piłkarski po Zawody powyższe, ze wZRlędu na pięk
między reprezentacjami Lwowa i War- ne zwycięstwo jakie odniosła ostatnio, 
5zawy. Sktad drużyny lwowskiej nie zo Warszawa nad Krakowem, wzbudzUy 
stal jeszcze ustalony, natomiast war- w tutejszych sferach sportowych ogrom 
!izawiacy przyjadą w następującej obsa ne zainteresowanie. 
dzie: Domański, Miączyński, Butanow 

Najbliższe imprezy lekkoatletyczne. 
Bie~ na przelaj o mistrzostwo Polski 

odbędzie Się w dni.u 31 października w 
Warszawie. 

'V dniach 23 i 24 odbędą się w stolicy 

zawody lekkoatletycznc o mistrzostwo 
Woisk Polskich. 

W nadchodzącą niedzielę t. j. 26 b. 
m. odbędzie się w Łodzi pięciobój o mi
strzostwo Polski dla pań. 

Mistrz Niem:ec D-ener pobity w Ameryce. 
. Słynny ze zwycięstwa nad dtUgOlet-lpi~rwszą walkę z amcryk8:ninem, nazwi 
nim mistrzem Niemiec w wadze cięż- slGem Oormall, przegrywając na punkty 
kiej Breitenstaterem, od tego czasu ·Walka tych . dwó.ch ~rzechyl1ik~w 

. ' .' . .. . . byŁa tak twarda I zaCięta, ze obaj odnJC-
m~st:z Niemiec, Dlener, baWI lUZ od 2 śli cIężkie poranienia głowy i twarzy, 
miesięcy w Ameryce. zalewając się w ciągu całej niemal wal

Przed kilku dniami stoczył on tam ki krwią. 

Fialco tournee praskiej Sparły JJO i\merycB. 
Nowy York, 21 września to: Hojer, Carwan, Kaliba, Perner, Po

Mimo świetnych wyników, jakie pra lacek. 
!tka Sparta osiąga w tournee po Amery- Z drugiej strony Sparta otrzyma za 
ce to całą jej eslmpadę należy uznać za c.ałe .swe tou!nec 10,000 dolarów przez 

. '. co me pokryje nawet swych własnych 
tlleudan~. Juz. na ?ocz~tku s:vego tour~ I kosztów wyjazdu. Okazuje się, że Ame
liee S-ClU prazan Jest lmntuzJowanych l ryka nie jest jednCłk tak dojną krową, 
l1iezdolnych "do gry na dłuższy czas. Są jak się spodziewano. 

Tennisowe mistrzostwa 
Amervki. 

.. Wyniki ćwierć finałowych o mistrzo 
.two tenn.isowe USA w grze pojedyńczej 
panów są nast.: Cochet - THden 8:6 1:6 
3:6 6:1 8:6 Richards - Brugnon 6:2 6:1 
6:2. Borotra - JonsŁon 3:6 6:4 6:3 6:4. 
Lacosta - Williams 6:0 6:3 8:6. Do pół 
finału wobec tego wchodzi trzech Iran
~uzów i Jeden amerykanitn. 

Znów rekord światowy 
w Polsce. 

Warszawa, 22 wr7.eśnia. 
Panna Cza~kowska (Sokół - Graży

na) pobiła rekord Polski w biegu na 500 
mtr., osiągając czas 1:24.4. Wynik ten 
jest lepszy o 4.8 sek. od rekordu świato 
wego p. Lenoir (Francia) 1:29.2, osiągnię 
ty w Toku 1922 w ParyżtL 

A111erykmislc3 piękność premiowana A melita Kurczy, IlI'tmndot!t1a Metropolt 
tan oper spędza swoje jesienne wakacje na wsi w Angiji, gdzie z upNb' aniem 

gra w golfa • 

J\liast Wieliszlra-I(ahan. 
Zmiany w reprezentacji Polsl\i na mecz z Szwecią. 
W dniu wczorajszym nadeszło do Lo 

dzi pismo kapitCl.na związkowego PZPN. 
p. Synowca, który zawiadamia ŁZOPN. 
o zmianie jaka zaszła w 1">eprezentacji 
Polski na mecz z Szwecją i N Jrwegją. 

Mianowicie p. Synowiec postanowił 
wystawić na pozycję praw~go pomocni
ka drużyny reprezentacyjnej Poh,ki gra 
cza Turystów Kahana, który, iak po
wszechnie wiadomo w ostatu~ch spotka 

niach osiągał pdne sukcesy i przewy~ 
sza znacznie Wizlis·zka. 

To postanowienie kapitan::\. związko
wego wprowadzające zmianę na stanOlo 
wisku pnwego pomocnika rcp,el.cntacji 
z uznaniem sfer pilkar<k:ch. k~6re od 
dłUJŻszego już czasu w+ '., ~ 1 "la K:ł-
hana, jako najlepsH' \ " " .. 
nika w Polsce, 

Różne wiadomości zagrau" .- .. 
Pra~a, 22 września. stów w Ni.emczech wygrał Najuch bijąc 

vV mic;dzjlmiastowym meczu tenniso- w finale Ricbtera 6:3. 6:1, 6:2. 
wym zespół Pragi pokonał Kopenha- Ko~vnia. 22 w~ześnia. 
gę 6:0. - W za\\Todach kolarskich Oszmclla po-

l 
bil d\vukrotnie niemieckiego mistrza Le 

Berlin. 22 września. renza. Wielką naRrodę Kolonji zdobył 
Mistrzostwo zawodowych tennisi- Kaufmann przed SchiJlesem, 

Niedzielnv wyścig o Nara
miennik Rzeczvpospolitej 

nie odbędzie s~ę. 

Pogoń (LwÓW)~~Cra~~v~a 
Niedzielna pHkars~a sen

sacia Polski. 
Zapowiedziany na niedzielę nadcho- W nadchodzącą niedzielę odbędzie 3ię 

dzącą 100 klm. wyścig torowy o Nar:.t- rewanżowc spotkanie pomiędzy Iwow
miennik Rzplitej, z powodu przyp~da- ską Pogonią a Cracovią na boisku ~ej 
ja.crgo jubileuszu 40-lecia. Towarr,vstwa ostatniej. Spotkanie zavowiar.a ~;ę po
Warszawski'ch Cyklistów nie odbędzie ważnic i interesu.iąco i przysporzy wi
sie. elzom moc wrażeń sportowycl:r. Oba ze-

\Varto zaznaczyć iż poza todzi~ nikt I społy pilnie przy~ot{JWuj~i się do ie,l;o 
do ble~u powyższer.n, do drIia ,vczoraj spotkania do którego PO~OIi przystępuje 
szego, się nic zgłosił. . E. z większem! szansami, mając 02 pUllkiy 

więcej od Cracorji. E. 

Łódzcv kolarze YI stolicV· 
Zwydęs~wQ· Car ""enH, r'a 

Na jubileusz 40-1ecia V.farsza wskie-
Towarzystwa Cyklistów zostali zapro- New York; 22 września. 
szcni również i łódzcy kolarze którzy, Słynny nicg-clvś franclls!;i boks~r Car 
jak dowiadujemy się z zaproszen~a tego J pentier pokonał po 3 rundach przcz k-o 
skorzystają, • F:. włocha Stramaglia. 
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Skandal \V rodzinie Hohenzollernów. Zamordowała męża, 
który cierpiał na niemoc 

Żona drugiego syna ex-cesarza Wilhelma zdradzała 
swego męża. 

Berlin, 22 września. postanowił się z nią rozwieść. W skat-
!\?ecjalna sbtba telegraficzna .. Expressu". dze rozwodowej stwierdza on, że żona je 
Drugi syn b. cesarza Wilhelma wniósł go nie prze,strzegała zasad moralnoś.ci 

do sądu skargę rozwodową. małżeńskie;. 
Książe Frydrych poślubił swą żonę w I tona księoia Fryderyka· jest natbo

toku 1906 i po dwudzie'SŁu lata<:h pożycia gat6zą księżniczką niemiecką. 

Bksplozja \V fabryce chemicznej. 
7 osób poniosło śmierć. 
Puyż, 22 września. 

Specjalna słutba telegraficzna "E'(pr'~s5u". 

W czoraj miała miejs<:e str8JSzna eks
plozja materjałów chemicznych w fabry. 
ce chemikalji, 

Monarchiści greccy 
~hcą w CI rowadzit na tron b. króla 

Jerzego. 
Paryz, 22 września. 

Eksplozja była taka silna, że trzej ro . 
botnicy wyrzuceni zostali z drugiego pię 
tra na ulicę i ponieśli śmierć. 

Również 4 innych robotników zmarło 
w 'Szpitalu z powodu odniesionych ran. 

Przyczyny I<atastrofy 
lotniczei 

Londyn. Z2 września. 

płc·ową. 

Budapeszt, 22 wrteśnia. 
Specjalna słutba telegraficzna "E...:pressu". 
Policlja aresztowała dziś 50-letnią ro 

botnicę, która otruła swego męża arsze
nikiem. Aresztowana oświadczyła, iż 
chciała się pozbyć swego ·męża z powo
du jego n'iemocy płciowej. 

Akcje kolejowe 
za ewakuację Nad-

•• renli. 
BęrUn, 22 wlrz~śnia. 

Najwięk,szą sensa<:ją dnia jest wia. 
dom ość "Berliner Lokalanzeiger", ił 
Niemcy wyrazili gotowość odstąpienia 
Francji akcji kolejowych na sumę 12~O 
miljonów marek w~ańlian za ewakuaCję 
strefy nadreńskiej. 

Podwyzszeł=tie taryf 
pocztowo ... telegraficznych 

w Rosji. 

: . 

Dzła I dni DasfępnYGhl 

Rudolph 
Z Aten donoszą, .j!Ż polożenie wewnę 

tr"ne Grecji zagraża nowemi komplika
:jami. Były król grecki Jerzy, który do
tąd przebywał w Londynie, niespod~ie
wanie pojawił się w Rumunji. Podróż 
jego komentUją w kołach politycznych 
jako zapowiedź monarchistycznego 
przewrotu w Grecji, który przywróci 
trOll królowi. 

Badanie prtyCZyn katastrofy lotni
czej, która tniszczyla samolot Foncka, 
wyruszający w podróż Nowy-Jork- Moskwa, 23 wrześnIa, V l · 
Paryż, ustaliło, iż ani fonek, ani jego W najbliżs~ym czasie podwyższone a e n tl 
towa~zysze nie po~oszą w~ny: Bezpo- zostaną opłaty pocztow().. telegrafic~l1e. . 
ŚreditlC\. pr.zyczyną lest pękmęc}e rur do Karta pocztowa kosztować będzIe 5 o 
pro\vaazaJących benzynę do slln!~~, co I kopiejek, list wewnętrzny 15 kopiclek, .. ___ lJiIm ____ IiIDII ___ _ 
spowodowało eksplozję w przedmej kl?- a zagraniczny 30 kopiejek, 
morze samolotu, od której zajęły SlfY 
Zb~OTntkf z benzyną, zawierające 4.000 
ton tego łatwopalnego płynu. Samolot 
płonął godzinę. Po katastrofie, na Jl)t
n:sku zgromadz'iły się tysiączne dumy, 
kt6rc zbierały szczątki aparatu. fonck 
oświadcz:r: dziennikarzom, :Ż ni~ rezy-

Por. Orliński 
w drodze. do Omska. gnuje z zamiaru przelotu nad Atlant y-

KrasnoJars14 22 wrześn:ta. k:·em i w najbliższych dniach rozpo.: z
Por. Orliński odleciał dnia ZZ-go b.m. nie budGwę nowego samolotu, celem od 

lJ godz. 7.35 z Krasnojarska do Omska. bycia kj podróży. 
~.il!!8!!t.iiim_&_K!Ii ilHM H' ".W@$łlG 

Smie'rtelne ukąszenie 

& 

muchy. 
Pastuszka umarła wskutek zakażenia krwi. 

Brzeziny, 23 września. l Zastosowano środki opatrunkowe. 
\V jednej z wiosek pod Brzezinami Lecz mimo nałoionego kompresu, 

miał miejsce tragiczny wypadek. Nata- przedramię puchło z zastraszającą szyb 
Ija Średniak, zamieszkała w Zielonej kością. Gdy nieszczęśliwa dZ'iewczyna 
Dąbro\vie, służąca gospodarza Michała I dostała Rorączki sprOw_aqzono z Brze
Kurendy, pasąc krowy na polu. ugryzio- zin lekarza. 
na zostala przez muchę. - . Ten skol1statowal' zakażenie krwi. Mi 

Miejsce ukąszenia na przedramieniu mo energicznej pomocy dziewczę zmar 
momootal!f1ie z'ao'JD1iło się ł spuchło. lo po kilkugodzinnej męczarni. 

Dempsey-Tunney 
Sensacyjny mec II: bokserski od

bt;dzie się dziś. 

LondJll1 22 'Wudnia. 

\V przedśmiertnej 
ił nieśmierłelnej 

swej kreacji 

CZARNY' 
ORZEŁ 

Jutro w Fi1a-clelfji rozegra się mec~ I 

pomiłdzy champitmem świata oię1Jkiej 
wagi Jack Dempsey a Gene Tunney, bę 
dący najwięk'Szym wydarzeniem w ty
ciu Bponowem a.merykańskiem w ~oku 
bieżącym. Ze wszystkich końców Ame
ryki i Kanady już z;d~ają specjalne po
ciągi, przywożące widzów jutrzejszej 
walki. Jutrz~jsza walka będzie obserwo 
wana prawdopOdobO'ie przez 130 tysię
cy widzów. Najlepsze mie;sca zos1ały za według motywów Puszkina. 
rezerwowane przez wkeprezydenta ge-

:~:,ła ~:::;ów~7 ~~:::~~:6; in:;:h R~~Jj~~a iłu~tra[ia mUI~[lna 
sportsmenów. DóC'hody z miejsc za bi- . . 
Idy pokryją wszystk1ie dotychczasowe' wykonana przez znacznie zwiększo
rekordy i są obliczane prawie na dwa ny zespół orkiestry pod dyrekcją 
miliony dolar6w. M. CHW ATA. ~ 

Dotkliwy ból zmusił d . w n o N!ezwykly ten wypadek wywarł w 

~~mag!Bn3iaEn.ia-bmylidmla-dft°Bd.ollimi!u .... ~ .... -.-cliail.ejilm°iiikE051'iii~i.ty.w.slit.rz.,ąws.aająiic.ea\~~la·a.żlle~nille1t!. ~m_m . .wl'~i;r~ffilll'WlI'l.::1!<!'JIi!lln~&&ÓDl. __ .......... _.. nt95"'tiA't'i!W''''IlM*#M9 

tOin'a ~nłKowe i rolKowe i 'UlKi Itaiowe. A!l!R 
Pierścienie do samosmar6w. Opony i dętki 

"MICHELltł" "FIRESTONE". 
Taśmy hamulcowe do samochodów, 

poleca po cenach naj tańszych ze składu 

uKarol Kuske" 
86 Ł6di. Kilińskiego Nr. 86 

• Telefon 25-81. • 

si-Radio Gum -I' 
PREZERWATYWY 

najlepsza marl<aśwlatowa 
Ządać w składach aptecznych 
~ptekach. perfumerj8C'b i w skła-

dach optycznych. 

Żąda~de otertyl 

Ceny sprzedażv detaliczne; 
za tuzIn. Nr 1,03 1 dol. amer 
OL LA jetŁ ud .wodn/ollo naj
starszą przodującą markt,. 
Światol\a. udowl!dnlone naj 

beżpłeczniejSzą. 
OLLA ma udowodniono naj· 
wil;ksze rozpowszechnienie 
Pełna gwarllncja za każdą 

sztukę 

.... łNHtO&O~ ...... e •• O.OHtiO ...... , 

j~~~~~~~~~~U~O~UOU~ 

------------------------------------Składy Elektrotechniczne 

"ELEKTROPOL" 
A. SZCZEKACZ, ul. Zaw4tdzka 16-a 

poleca lampv b uroWe i ample po cenach fa br. 

P. P. mo",łerom specjalny rabał. 

HAll~ t~~lIAHKI ł 
spieszcie do mnie. gdy t w pruciągl, l~ , ~ 
1 go m'esiąca nauc18m . k'oju I SZyCł~ ~[iO O 

uczę lal,że b el1inłMsl wa 

laur~ at~a 
moskiewskiego 

~ onserW8 tOflum 
wznowiła lekcjt 
gry IOr!efll ano-

wej 
Wschodnia 72 

- m 10. -
10-12 S-5 pp. 

Karola 8 m 1~ lewa oficyna II piętr< , 

RaiYO;;;;a ',- ~ ':~r . malfJknł. Repet'Ulę 
oan[lJ[i~lka !,~llbmlrom I Jau~ollo bk~e.!.~~~.~ 
fran[lnkieoo ZIelona l po cenach b, prz~ Ul Piótr-

li . ł Choroby skor si n ch..,. k nu'e 255 m. 42 
(.Officier d' Acade· . ęp l,'og'!f 'Il-s oflcvna 2 p ęlru 

mie·) ne tWenery .. JB-w«!łłf&iiia 
udziela lekcji kOM' czne. L a lr s ~ 
wersacjl. i ltleratur~' Usuwan!e szpecą- ~ . Jgloszeoia drooue 
franCUSkIej od godz cyclt \\ losówelek· 

4.-8 po pał. trolią Lipowa 
Wiadomość P otr- Przyjmuje: 1-21 
kowska 84 m 7 30 6-8 . 
•••• o.u~.o. Niedziela 9-1 

" f"ty w5zt'lka ma 
n\lfaktura. !<r .• nl,1 

a·ł·.) K.edy! Naw
; OL 15 l-ste piętro 

5·)( 

Za wydawnictwo ,.Republika" SP. z ogr. odp. W. Polak.. CzciQllltami .,Republlkl" tódi, Piotrkowska 49. . Tło~znhi Piotrkowska t5. • 
Re(iaktor odDOW. Józ~t llurman. 


