
OPLATA POCZTOWA UISZCZONA RYCZALTEM. --- Cwiczenia 
rezerwistów. 

Wyjaśnienie dotychczasowych 
niewyl'aźnych infol'macii 

o powołaniu na ćwicz1nl1 
Ze starszych roczników 
1ctq tylko podo/lcorowie. 

Warszawski korespondent ~xpres
su" telefonuje: 

ROK vl LóDZ. PIATEK, s„ao LIPCA 1927 ROKU. I CENA NUMERU 20 OROSZY._l~R. 188 

Wobec pojawiania się w lodzi błet 
nych albo niewyraźnych Informacji o po 
wołaniu reurwistów na ćwiczenia woj
skowe, zwróciliśmy się do m1a. spraw 
wojskowych, gdzie udzielone nam nastę 
pujących wyjaśnień. Straszny wybuch w Rembertowie. - Wiadomości o Po'WOłanłu na ćwi
czenia wszystkich reurwlstów kilku l 
roczników Jest błędne. Obecnie Powo
łani będą specJalneml rozkazami na ~ 
czenia następujące kategorie roemik6w: 

W fabryce amunicii nasląpiła eksplozja. - Niedbałość personelu, 
czy niedbałość zarządu? 

Z W 8ił'SZ'awy d<lłlds21ę: 
Wczoraj o god~e 2 po poł. zdalrtzyła 

się w Rembediowiie IJa teryto.rium zalkla 
dów amuni-cyjinych· ;,Pocisk~' groźna ka
tastt<ll;'J.., ktćra Spol\-o00G1Walla niestety, 

li'2ne ołiuy w ludrdac;h. 
W jedinyin z btidymików fabryczny.eh, 

mń~t-raą,eym wyiwĆU'llię ~ów ka 
rabfo,'O!Wych, oraz zapalników artyleryj
skich - składa~ącym się z d1ttej haili 
pnyle~a~ących dio nłej hb - odbywało 
się nisz<.\?l(tnie wybralkowaneg.o mateirja
łu. 

Wyln-allrowany 

p~ rtęci, 

ma.'lelt"jał niEwniest!Wa czuły, ~Z'0'1o 
do pcilrJ01ju, w kt~ pnliOOIW'a! niejaki 
Łuc.uk. Tam wsy.pywaqo płmimłan cło 

specjalnych wmlienek, naipełnionych wo
dą- poazeim spalano go w ~altlych 
pieuch. 

W mo~ade katastir.ofy, gdy w całym 
budynku ~ała ~ay tiobotnica Hele
na Oz.ewe& ~a półlkiloiwe pudeł
ko z niebaz;piecP.mym ma.teirjałem i u
ctE~.a w obecności Luczatka przesypy
wać g-0 do jednej z wanielilek. 

Jaii twfordlią robotnicy, wanienka ta 
była pcdothn>0 żelam.a a nie kalmtiiemta, 

pr:zei'iarla •ą 

- i przeciekatącą. 

Pogotowie J)rzybyłe na 
miejsce strasznego wypadk~ 

przewiozło Wojciechowską i Rosi·ka (o
statniego w stanie cłężldm) oo SZpitaJa 
Przemienienia Pańskiego. 

Pierwszej pomocy rantlYDI udzielono 
w ambulatorium młejscowego oddzla~ 
fu Kasy chorych. 

Natychmiast po katasfrofie pnybył l) rezerwiści, którzy winni byli od-
na miejsce wypadku do wódca D.O.K. I być ćwiczenia w lataCh 1925 I 19~ a 
gen. Wróblewski, komendant poL pań- nic odbyli ich z iakichk~ Pf"Zl1• 
stwowej na p0włat warszawski nadkom. czyn; 
M-oritz, oraz ftczni przedstawiciele 2) rezerwiści rocznlków -~ I 1900 
władz. zaliczeni do kategorJJ A. WszYsttic1ł ro 

w śwłetle fnform~jl (łyrekcjf za- dzajów broni, z wmt-kłem maeynarzy ~ 
kładów ,,Pocisk" eksplozję spowodo- ~) rezerwiści • podoficerowie JIOCZ-
wała podobno nłeostrożnOść personelu. ntków 1890, 1891~ 1898 we W'SZYSł1do 

!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! rodza~ch broni; 
4) rezerwłścl I JotnJcy l!OCZllWl 

Agentka sowiecka w Wilnie 
kupowała dokumenty sowieckiego teroru. 

--:o::--

Dolary za dokumonty i f otoqraho. 

lCJOJ, 1'02, 1903 (cztery tygódnłe) orar 
rocżników 1896, 1897~ 18'8 .(irzy tygo. 
dnie); 

5) raea włkl • podolłcerowłe I re-

i 
zerwfścl • szere&Owl rocznika 1902 (ple 
chota, sl1dba łączności 1 tanłtłl kate
lotił A. 

Z Wi'lna donoszą: I była fo'tograf}e i rótne łnne <foteumenty Ustawa o ołtowlązku slyjby woJ. 
Wśród wHeńskiej .emigracji rosy}- terror:u. Placiła ~~ w~o. dolara.mi, skoweJ przewldule SEereg atatwień i 

skie:i panuje niezwykłe wzburzenie z po to tez zdobyta olbrz
1
YID1 m~erJ~t fa'k- zwolnień od ćwiczeń poW)1tszych, feśll 

wo u powtórnego przybycia niejakiej tycz~y. popiero i:6źn,ej P,0 JeJ 0<beź;dzi.e na czas skierowane· będą do władz woJ-
e111.,.,y Goldin vel Pani-chidin. d~w1edz1ano się, z_ e Ooldm vcl Pan1ch1- 1 0 eh al "'-;Je ............... ane ""-

„.,.„ • . • dina przybyla z polecenia Kom.internu, S:I: WY n el.<,Y\oll umo~,,. wv'W .,...-

Poraz pierwszy bawiła ona w Wiłme a to celem wycofania od emf·grantów dania. 
w sief1)niu ub. r. kiedy się prezdstawiła wszel!G.ch d.anyclt. tyczących faktu ter- nauka abngo 1··zyk~ 
monarchistom rosyjskim jako przybyła roru. 'f u 

f
z Aiperyki emigrantka1 . ce~em zebrania Co więcej, w ręce Goldłn dos'fa.ły się *rwa tylko 15 godz1•0 • 
aktow terroru bolszew1ck1ego. fotografje wielu wybitłnydh emigrantów. 1. 

P•kty te g~~adzita, ja)r oświa~czy- . Po Jłaru ty.godniowym pobycie wy- Pr"'. fesor pQ't'VC!ki ' CPonaryfw't,aSwyltpca.n.alazt 
la, id a orgamzu1ącego s1ę obecnie w Jechała Oo!din z Polski przez Gdańsk "' .... J„ 

Nowym Jorku muzeum ofiar czerwone- Obecni' l> 
1 

.• nową metodę, zapomocą której w ciągu 
g·o t rroru. . e . przyi Y ,a .on~ ponowme, 15 godzin wyucza obcego języka dla po 

lcz dowiedziawszy srę, ze Jest zdekon- tocznego użytku. 
anichidina zyskała sobie zaufanie spirowana, natychmiast uciekła z pow- Prefekt policji paryskiej przysłał do 

Jak twierdizą o~al>y ~atwe, brak entf grantów rosyjs'k:ich, od których na- rotem. profesora 20 policjantów na naukę '"Ą-
w.ody w wanieinoe i gmm.oo uazyniły mai.. łl!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!.!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. 
terijai wybuchuwy nader c:włym na dot -;; 
k.nięc:ie. 

W chwiiri., gdy Ozesuch kończyła już 
robotę, na~tępdła ełmplozja. 

~ęśliiwa ~ kioft>iet• &ginęła ne 
miejscu. " 

Łuca:ak, znajduje się opo1ia1, miał ty-
le pmytcmności, że mimo wstr~ąśnienta, 
zdołał wywalić ramę 01kiemlą i W!$ltO· 
crcyć z budynku, PQ6 gradem. lecących 
cegieł i walących się bd~ 

OdnMsł rany stosunokiowo Idtkie. 

Natomiaist pnechadzący ~podał w&l'-
townlik straży fabcyei-nej, Adam Zys· 
munt, 
rażoin,y w bnueh odłallnkiem mutu, 
ranny bsr<l0o ciężko, znu~rł podozais 
lranspi();rtowainia go do ambulatotjum. 

Rany odnieśli prócz wspomnianych: 
Jóezf Rosik, Michalina WojciecbOwska, 
Aniela Żukowska, Janina Borek i Rozal
Ja KróUkQwska. 

Pra,wo noszenia spodni 
uzyskała panna Bela, która od dzisiejszego -dnia 

· nazywa się Bernardem. 

~iezwykla ziniana płci i charakteru p. łtiewiażskieJ. 
Łódź, 8 lipca. 

Do wydziału cywilnego sądu okr~
gowego zgłosiła podanie panna 
Beta Niewiażska, mieszkanka m. Lodii 
z pr•ośbą o nadanie jej imienia Bernard, 
motywując tę prośbę tem, iż 

czuje się mężczyzną. 

Bela Nieświażska ukończyła, jedną z 
Mdzkich żeńskich szkół średnich oraz 
politechnikę w Szwajcarii. 

Od dłuższego iuż czasu czuła jakieś 
zmiany w organiźmie, aż wreszcie ostat 
nio ł:wątpiła mocno w swoją płeć. Zwró 
cłła się do szeregu lekarzy, którzy 
stwierdzili, iż p. Bela jest mężczyzną, a 

w 

Co wszyscy obywaf&IB ł!odzi i okolicy wiedzieć winni! 

po niewielkiej operacji będzie nawet mo 
gła się ożenić. 

W o bee takiego stanu rzeczy p. Bela 
postanowiła ubiegać się o 

prawo noszeniJł spodni. 
To też w dniu wczorajszym sąd o

kręgowy opierając się na· ekspertyzie 
trzech lekarzy, którzy orzekli stanow· 
ew, iż panna Bela ma uzasadnione pra 
wo do spodni, zatwierdził 

zmianę imienia oraz płeć. 
• Panna Bela nazywa się Bernard. 

Również wczoraj w pierwsze dni ciągnienia 4 kl. 15 )ot. Państ. padta w na- Podobne zmiany nie są nieznane w 
szym łódzkim cddziale, w naszej najszczęśliwszej w Polsce kolc'kforze świecie sądowo _ medycznym. Płeć 

Samobó1·stwo asystantki wygrana zł. 25.000 na N2 90.882 dziecka.~o ur~d~eniu.się jest okr~~1~~a 
• • • ' Szczęśliwych posiadaczy upraszamy o lask<nve zgłoszenie się po odbfór ·:·113 oko ' a mekiedy istot?ie okreshc 1ą 

Otruła su: z n1eznane1 wygranej. • • ]:st bardzo tru~no. To tez. p. Bel~ okrc 

Przyczyny. Szczęścae stale sprzy1a naszym graczom. słono Jako dz1ewczynk? • t.~k tez wy~ 

Poznań. 8 lipca. 

W uniwersytecie poznańskim popeł
niła samobójstwo przez otrucie asy:sten 
tka labOrat<>rjum chemicznego dr. Salo
mea J(orylew, która niedawno objęła to 
stanowisko. 

SaJW>bójczyni liczyła lat ~9 i pocho
dziła z Wiednia. l;>rzv""".VU.V $3U10bói
ltwa :aleaume. 

ł.ódzkl odd&lał sł»nneJ wa„szawskleJ kole~t,u·y chowywano. W Szwa1caru p. Beli 

E • L I C H T E N S T E N m~cszkafa w ~ed~ym pokoju ze swą ko~ 
Jezanką. Cóz, kiedy np. pot"ost brody 

Piotrkowska 72 (gmach Grand·Hvtelu). 
/ 

Nasze szczęs1iwe oddziały w War sza wie: Centralna kolektura, 
kows}f:a 146 (obok Kurjera Porannego) , 

f Qddziat miejski - Bielai1ska 3, vis a vis Banku Polsk;ego. 
Jl oddział - Krakowskie Przedm. 37 vis a vis Pomn. Mickiewicza. 
III oddział - Królewska 43 vis a vis Gietdy Pieniężrrei. 
N oddział - Nalew'ld 42. ·rc>ir Chrza nowskie 

jest silniejszy nif metr~ka. P. Beli wy 
Marszał- raźnie rosła broda ••• Nie ulega kwcstji, 

źe tego rodzaju sytuacja nie należy do 

I
, przyjemnych i decyzja wyrokiem sądo

wym b}·ta dla dzisiejszego. p. Niewiat~ 
śklego rieczą konieczną i wielką ufaą. 
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~ ~!D!~/e!~~B!~~!~~!~ka I· 
stosunku panującęgo pomięc,/~y 

Litwą a Polsk·ą. 1 
ZbliżrJni12 kulturaJn12 ( 

U:Jst bardzo, wskazan12. I 
Przed kilku dniami podawaliśh1y o

pinję prof. łforbaczewski,ego, znanego li". ; 
tewskiego przyjaciela Polski o ewentu. , 
alnym zbliżeniu dwu· zwaśnionych naro- . 
Ców. Obecnie „Dzień Polski", podaje \V 
tej sprawi wyozerpuj;icy wywiad, któ
rego część przytaczamy: ' 

- JaJk przedstawia się sprawa po
rozumienia w chwili obecnej? 

- Dziś suwernem · na obszarze Li
t-.ry jest naród litewski. Czy unja z Li
,_. ze względów t?Olitycznych i w o
becnych warunkach byla by dla Polski 
ko-rzystna - ttą.d tern należałoby się po
ważnie zastanowi~. To samo, jeśli· idzj.e 
o Litwę. Jesteśmy narodem, i chcemy 
nasza kulturę narodową rozwijać, nie 
przekreślając bynaimni~j trady~yj hi
storycznych. Kwest;tę Unii na Litwie ró
wttież rozważa~~- i .dOszliśmy do prze
konania. że wystarczyfaby unia eko
nondczna. Trzeba pamiętać, że o unji 
politycznej może :być wteidy tylko mó
:wa, jeżeli zeohcą taktego ?Wiązku oba 
IUtt'ody równocześnie. ' 

- Czy p. profesi:>r: ąważa kweStję 
unjl e1mnomicznej, jako już w naib1iżsej 
przyszłości alktuąlną?" . : · 

- Pra~wać · mustmy najpierw 
Jad lepszem zrozumienięm wzajemnem. 
Polacy t Litwin.i stali sie sobie obcymi, 
nie umiemy z sobą m6wić. trzeba po
szukać wspólnego języka, .a nie pQd:kre
~ tego, co dzieH. Napastliwy ton w 
prasie i wystąpieniach tyłko oddala oba 
mrody od siebie. Droga, lttórą wskazu
łe. jest !mudna i wymaga cierpliwości, 
;Ue rzultatem Jej może być rzeczy'wi.s
. t i uczere porozumienie. Bo o to chodzi 
nieufność i wszystko inne, cobym naz-

Zagadkowa wykopałlska. 
Skamieniałe głowy łudzkiE. 

. , l . 
" W lonqyńskie mut.etim archeologi· 
c~e'lll _wysliiwtono niedawno arcycieka
we okacy, pochodzące z wykopalisk. 

MisteT Cla.rke, który ~jn1wje się ,7 

urpodobai:tla geologi<:zn.emi studiami na 
trafił w bratbs'twie Suffol'k na te wykopi 
liska, · spoczywające w szychcie wapna. 

Są to · kapiie·nie, wfolkośd kurzegc 
jaja. Na każ?ym kamieniu głowa ludz

' ka. Pn:enąjrozmaHsze typy. Jest ico 
pięć1dZie$'iąt: Niektóre w przedziwne.j pię 
~o~-ei. Tw:ą:r~e . męskie i kobiece: 

. Ucn:eni ang1icy łamią 'Sohie nad tem 
gł1>wę; jakt.~ rzeźby wyiO!pan-0 i czy· wo 
gólle':-są to rzeźby. Niektórzy są .zdania 
te to. skairnieniałe twar?-e jakiejś przed
historycznej rasy karłów. „Te głowy -

. powiada Ch-ke - żyły kiedyś, tak, jak 
' znajdujemy w burs-:clynach Jiśde i owa-
dy, a na wet małe rybki. 

1 · Inni uczeni twierdzą, że są to sikcr-

1 
mieniałe la&lki. · ·- · 

Oprócz głów i twarzy 1-ud?lkich wy
kopal~ska p'1na Clarke ~wie.rają jes2'Cze 
skamien.iałe głowy i kadllliby pt.alków 1 
zwierz.at o · dziwacznyeh ·kształtach, a . 
wszystko t~ik minfaturuowe. hi.kbv to b-v 
łJ zabaWki. 

Zaburzania studenckie 
. ·w llyan11: 

Policja . ~iłą opróżniła uni
wersytet i · zaaresztowała 

. kilku akademików~ . 
'
1 

• Na' unfwersytecie tutejszym doszh 
·. wcżoraj do poważnych zaburzeti •. Stu· 
· denCI wyorowadzeni ż równowagi zwło 
; ką w ogfpszeniu wyników eł(zaminów, 
· dopuścłlJ się szeregu ekscesów na tere-
i JJie. ~czelni. ·Ponieważ dziekan wydziału 
I tłk>zoficzneg<;>, któll' by! ~łównym ce
, Iem tych . atakó~· •. nte mo2ł aut-0rytetem 
swoJrit usp9koić wzbunonych ~kademi
~ów, zwrócił się o pomDC oo policji. 

Kiedy kilku posterunlmwvch wkro
czy1o w mury uniwersytetu, studenci 

. . , : PO";'italł ich piekielną wr~awą i gwt~-

Lolnfk Lfn<t6'e1iti"P<> J>O~~~te efo Ame.·ryki p6wifaiiy ·;,?~tal ~r~~z'~ca'lą ludu-Ość I ~~:· u~:~~-~~~\ri~:CJ~:!~~:r~2~ 
·z mesłychanym entuzjazmem. · ar.esztowała • 

iwal ,Jnanją prześ1adowczą", nie da się L d • k · ·· · · d d • 
cdrazu pokonać. Umysłowość litwina i .u Zie są s orz.·u".-' o· .· są ow, 901an różnią się, a to stanowi rn0ft1ent ~ · 
f.ardzo ważny. · . . · • , · 

- 'Jest więc pan zdania. te najwat- _szczególnie złych, jeśli chodzi o błiźnich.-·Nawet uczeni blamują 
łli$zą l'zeczą jest zbliżenie kuJ.turalne? się przed historią sweroi ' ~·iew'ciesriemi .opiniami. 

- A tak - jeśli mamy głębiej ująć 

aprawę sto-sunków polsko - litewskich, - D-zie1· e małych blamażó·w .-.wielk.ic_ h ludzi. 
masimy być do tego przygotowani. Po. . 
lak musi się nauczyć cenić litwina, i U- Żyje w Berlinie pisarz 0 polskiem na-
hvłn szanować polaka. Dlate.go też dlu- zwisku, Ale.ksa\1der Moszkowski, mają
żj tttrzymałem się w Krak-0wie, ·ceiem cy obecnie przeszło 70 lat, a od kilku
odrt6Wienia mego konfak,tu z uniwersy- dzieśięciu lat współpracownik pism hu
tetem jagiellońskim. Starożytna ta wsze morystycznych, dowcipny feljetonista i 
ehnica posiada najbogatsze może dz1 eła a~tor, szeregu k~iążek, w. który~h _spe-

. . " . . ·CJa1me natrząsa sic z snobizmu 1 sm1esz-
~ *resu „L1thuamca • zbiory te chcia- ności oficjalnych przedstawicieli wie-
laby uzupełnić, w drodze wymiany. dzy i kultury. 
Howszemi pracairni naszych uczonych. Moszkowski jeszcze biczem na t~ zw. 
Także uniwersytet w Kownie żywo s'.r; „mędrców z katedry", sam mając glę
tą sprawą intersuje. Prawdopodobnie bokąi wszechstronną wiedzę, kpi.z tych 

. . . · · ~ . którzy z uporem i maiostkowosc1ą trzy 
wybierze się kilku naszych profesor~w mają się „prawd", dawno już przez po-
do Krakc1wa. Tak samo pragnąłbym, aze_ stęp i nowsze badania wycofanych z 
by w operze stołecznej mogli wystapić obiegu. 
śpiewacy UtwlnJ. Zbliżenie obu narodów Ostatnio wydal Moszkowski książ
i zrozumienle może s1~ powoli dokonać kę, p .. t. „?detro1~iz.owanie b.ó~~wa:·. \V 

. d . . .• 1. . ktoreJ m. 111. wylicza „blamaze naJWY-
- moJem z amem - Jes 1 S!ę te\ sprawą bitniejszych mężów nauki i sztuki. 
zajmą r1ie. zawodo\vi politycy, maj::\CY Jednem z najsłynniejszych takich 
często związane ręi;e dawn~m: di!klara- zblamowań się byla \V roku 1856 hi· 
cjami itp~ storja czaszki z Nemider.talu. W tej 

- Czy nie rn6głb.v m; p .... prnjesor po- miejscowości . ~nale~iot~o wtedy cza.sz
wiedzieć stosunku Litwy tl , Niemiec k? lu~zka. dokora kt~rcJ rozgorza.J wiei-
• • <> ? t „ . ~. -·~ , ._ kt _sp.or naukowy. \ 11J:chow, podowcza::i 
i Sowietów. W te, kwstii dai.t s.1,. S1y 11a]'.v1ększy autorytet w sprawach an-
szeć rozmaite, nieraz bardz;> sp.·zec:zne 
zdania. 

- Jak:eś ściślejsz~ zb!:i.c,.;i · 1.: d-1 so- zumienia ściskgo między Poiską a L:~
wietów Jest na Litw'1?' w masa:h, bar- wą i utrzymania Pon;iorza w n;kach poi 
<lzo nie.por;ularne. Okreś[;?b:vm to t1awd skich - prowincja pruska i11e tylko pod 
tnocniej. Jst to szczeg J'.": ;~ uczucie wstr~ - 'ii· zglę.dcm gospodarczym uzalcżn :01w 
t:1.1; wra~Hwość, <lo::lwdzącf', do presad~ była. od Polski. iNemcy starają się mo-
i .11oinaby ją uza'.Mcln:.~ histnry,;zr1:e. cno usadow:ć na Litwie, ażeby jzt rno~Ii 

O stosunku do Niemiec muszę po\vie wsunąć, jako objckt pretą,rgu: za Po
dzieć więcej. Celem zabieg~lW 11:em:ec- morze - Litwa. Z tego zdaieniy sobi(.; 

' . 
kich nad Baltykiem wog-óle jst umoc- sprawę. Lihva dla Niemców to możność 
nienie Prus Wschodnich. W raz[e poro„ wywierania presji na rząd poiski. 

I " • • 

tropologji, oświadczył. że czaszkaja sto,I qzy Ameryką a Europą jest rzeczą 11.ie
sunko\vo niedawno leży w ziemi-i nale:, możli"'ct; znakomity fizyk Poggen<lorf 
żała do osobnika zwyrodnialego, pato-, 1hial tylko słowa ironji dla Roberta Me 
logicznej jednostki. ' . : ' • yera; odkry:wcy prawa o uieziszczalno-

l1111eS!O zdania był anaton uniwetsy-' ści ;sity. że .przy pomocy_ aparatu, d;:ż 
tc~u \V Bonn, oświadczył on, że jest to szego, niż powietrze będzie możi,a !a
czaszka kozaka z nad Donu, który w r. tać, uznał Gay-Losac za nonsens, k!edv 
1814 podczas wojen napoleo!lskich, zo- po raz pierwsży fotogrnf Edison _zapru
stal pochowany w Niemczech. Angiel- dukował przed gronem uczonych ,;v aka 
ski auatom Blake orzekł, że jest to cza- dernji fral':icuskicj, chcieli „nieśmiertel11i" 
szka pustelnika, pochodzenia niemiec- demonstratora wyrzucić za drzwi, iako 
kiego. Wallace dopatrzył się w czaszce -brzuchom-owcę i oszusta. 
znamion pochodzenia murzy11skiego. Liczni poeci podobne sądy wvp~)\vja 
Jru'ner z ca!ą stanowczością mówił o dali o swy.~h kolega.eh. J fak np. Tolstt:j 
pochodzeniu celtycki em. nie· cenił · zupełnie S~ekspira, w~lat ode11 

Niebawem jednak odkryto w pobliżu fabrykanta romansideł Pawła :de C,>qna. 
miejscowości Neandertal mnóstwo ta- .Moszkov.i'ski. koi'icząc S\vój csc;ay, 
kich samych czaszek; okazało się, ie wzy\va do napisania histor.J: bl:w1ażu; 
bylo to cmentarzyskÓ z czasów przed- byłaby to - . powiada - bardzo cbszer 
historycznych i że żaden z uczonych nie na książka i nauczy laby ·!udzi skr JJ1?no· 
miał racji. \Vszystkich hipotezy fat- śći w · wypo,viadaniu sądótL. 
szywc ... 

Moszkowski cytuje caly szereg przy 
kładów na poparcie swej tezy, że „sta:- S b•• . 
n owcze·· orzeczenia uczonych są uie- .. _ yn. za. 1)1 DJCil, 
tylko względnej wartości, a dalej,: zę 
nowe prawdy spotykają się z niedowic- . który .maltretował rodzinę. 
rza11iem \vfaśnic najbardziej wśród ·u- [Agencja Telegraficz.na „Express"). cżonych. 

I tak np„ kiedy Lavoisier przed aka- ~ Bcrli11, 7 l;p.;a. 
demją fra!lcuskq rozwijał swą teorję Wczoraj' w nocy w miasteczku Ues-
clcme11tów, spotkał się ze stanowczą sau rozegrała się straszna tragedja ro-
odprawą; zrewanżował się za to tem, • K 
że określił jako wierutne hi:arstwo pier dzinna. SJ-letni Alfred . ,)eh przysLedł 
wszy meldunek 0 „kamieniach, spada- do domu w stanie pijanym i zaczął bić 
jących z nieba" (meteorach). żonę i dzieci~ 

Pionierów statków parowego, ful- Kiedy zamierzył się na swego nai-
tona, Papina, de Canx'a, uważano za - starszego syna ten ostatni <lohył re
warjatów; Galvani otrzymał urągli Ye w'olwer i zast'rzelJł ojca • . 
miano „tancmistrza żab"; słynny fizyk 
Bakinet udowadnial szczegółowo, że za Po dokonaniu tego krwawego, cz.yuu 
orowadzenie kabla telefonicznego 11111;- dobrowolnl~ <Kidał sie w ręce pollcii 
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- :"taino, ety'·mogę _pobawi~ słę bał enem'! 
- Owszem •• t'B ·:gdize on jest 'ł , . 
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Str. 3 

Ratu1c1d dz1ec1! 
---;o:-~ 

M a n i a s a m O b ó i c"z a 
szeroką . lalą . rozlała się po całej Pcl~cs~ 

12-letni chłopiec powiesił się w izbie, a młody ~~tu-
. · dent - zd stodołą. · 

ZCzęstochowy donoszą nam: 
M~eszkanka wsi Borowa pow. Czę

stoihowa, .Marianna Mazurek" zameldo. 
wała ·policji, że pomi,ędzy godz. 7 a 9 
rano _Sl'll jej, l~-let11ł Jap, ,1>odczas chwi
lowej nieobecności domowników w mie 
szkaniu pOJJełnił s;imobójstwo przez po
wieszenie s!ę na sznurze, uruocOwanym 
u belki w sufi~ie. Matka oświ~dczyła, iż 

nie zna przyczyn, które Skłontty · jej sy
na do straszliwego czynu. · - ' · 

w ród licznych wypadłfów· sanre
bMstw, jakie niestety mnożą ··sf(i' w na
szem ()rzedenerwowanem · sp0łeczeri
stwie, fakt pozbawienia się · zyeia przez 
12-letnie dziecko napełnić nas··niusi gro~ 
zą, gdyż oto zdeprawówanie. ogarnia 
nietyłko młodzież, ale poczyna -przeni
kać umysły dzłeci. 

** ·*• 

T8Jetnnica'. siedmiu szltiele~óW. 
W crmtrai Otk~łc> goidl1.. 11 · włea-oorem 

~scGwiość ldnł;klowa Teltlinów pod 
Ozę:$tochową stała się tecen'Ellll łirjaig.i&
n9 zaljścl& ktcire· rozegrało się, w ~a-
stępującYcb . oknlfumoticltacb. . · · 

W ~inach popołudnmwych pizy
była dlo Teklindwa na maijęwkę' .gntpa 
mło.drziejy, wśrędJ których zna&d!ował ~ę 
syn znane~ inż. TyS11JeC~~gp, ~d.ent 
uniwehki ytetu pomańskiego A~mi_ .1'.:r 
SIZec • 

Rozstrzelanie robotników fa~ryki Si'lbersteina.-Wyrok. na prowoka
tora'.-0,. ~abójstwo „fęldfebla·,, rosyjskiego. -Cień Oarbaczewskie.go. 

(9o mówi mocanas P1otr /\on o znalezionych kościach Judzkich). 
•. ', ~-· - ' ' j 

'Ib'warrzystwo ~o całe ~ud
śmierc.i wydawanych przez pa~tję so- nie w Tddinorw.ie, mając Mmiąr ·wfrtaoać 

" ._' „,, ,:. ', , Lódż, 8 lipca; :' ny obrol1ca w sprawach politycznych 
Podaw·<i)i~my tlui·. w..iadomość, iż ro- przed rosyjskim sądem wojennym; do 

bolnicy. z.itrudri1'eirl· pr:zy budowie par niego też zwróciliśmy· się z prośbą o 
ku ludo\\·ego na polesiu konstantynow- wyi:ażenic swego przypuszczenia 
skim · · · kim byłi ludzie, których kościotrupy 

duko11~u·: nle:iwyktego odkrycia. ~ykopano na polesiu konstantynow-
Podczas !\op~n(a- · 'wwó\v natrafiono skim. 

na kośti l'Udzkf.e. Odkopując dalej -zie- P. mecenas Kón zamyślił się, a po-
rnię, wydobytó t'1a · wierzch 7 szkielc- tern począl \Vertować w swem boga
tów. , ' ' ··· L , tem archiwum dokumentów sądu wo-

Okolicc.,; w ' ttiJf.i.:~h. ,,. najbliższym jennego. 
czasie pÓw~tan,i~; "· \, ie'lki ·park ludowy, - Sądząc z miejsca i liczby znale
b:rlr w Jatach· re \\"olncji · mie,iscem grze zionych szkieletów, przypuszczam, iż 
bania ·· SKazai'n.:ó,~-. • · 1:·am składano bo~ byli to skazani \V marcu 1908 roku przez 
.io\\·uil;ów )dei \1;·oln.ó~ci„ którzy ośmielit: ·warsz~nvski sąd \vojenny na kadencji w 
się Łodzi: ~oman Balcerzak, f eliks Niga, 
stawić cz9ło _g;1:o~~"J}TI satrapom mos- I~obert Dotke, Wojciech Mikołajczyk, 

· · • · ·sldew-s1r1m. · 'Walenty 'Nowicki, Wbdystaw MolkD, 
Na czele icit shll na tcręnie Łodzi krwa Marcin Szadkowski i Francisz~k Bar
\Fy gcn€rai - giuf.1erri.ątor Ka:i ak~.iw czytiski - wyjaśnił mec. Kon - pe 

Działalna;ć ·s\fo, -rozpDcząl Kaina- ~ćhwili . . 
k0\'-. we vn:ze~11:11 1907 roku i odi. ~u - Opieram się tutaj na czterech ak
dał siQ' \\'C:_.lznaJ~}· ·' f.f~'cl'n'ości. Picn\'szą tach oskarżenia ·- ciągnął dalej nasz 
jego czynnością. "V· ,:.stlmnicHiu" buntu interlokutor. - Cztery te spra\-vy byly 
polaków b~:lo rÓzshzeJanie sądzone jednego dnia 12 marca 1908 r. 
n:':m;u robotników fabryki 5WH„s;, ina, i we wszystkich czterech zapadła na 
\I.·śrt'Jd któryGl(·b:yfa jedna kobieta, zu- . o.skarżonych kara śmierci przez PO\Vic 
petnie bez sądu. szenie. Slynny 
· Nili.i. chyb_a }\7 Eąclz_i nie zna dokład- kat frcmel 
niej tegó oliresit , .~walki' o ni~podLglQ.sć, W,ykonal \i::yroki tejże nocy na· podwc'i
niż mecc,irn5 J>iJtril\oii„ jcdy11y ówczcs- rżu wiQzienia przy ul. Długiej, .:.!;dzit: 
Wł tma:z a im 'A m t ustawiona byla kn\:awa szubien:ca. 

·' .-. · Z wtoki skazanych pochowano na pnie-

. ~pOdllie',- pterżv 113, f er pen- ·Siu konsta~1tyno:vskim:. . . n"' , 
-. . . .• 'n ' . . „ ·t . . ". Jeden z aktow oskarzema \\ y .,rosotv n a, p1ęn1.ą: ... Ze 1 D13S O. ,wany byl przeciwko Robertovv·l Botkc i 

Wie.tka podąż· na zlodzieiskim .Wojciechowi Mikalajczyk.owi. Zarzuca-
::. 'rvi1ku." no im zabójstwo niejakiego Ravack:ego, 

W 1.1 • ' · · ;.; - • I. z1ianego zrcszta. w k.otach part':J'nuclJ . a11nerg.owj . ">a,b_;ye owi, ;mm. pny , ~ 
ttJicy , 13rzc,~ii1,skJej nr. 16 skrądziooó z ·· · zdecydowanego prowokator•'· 

I mic.szk.ani_A ~:(garn~~l,lrx rnęski<;: .i .scrwe- Okclk~ności tego przedstawiają się r:a
ti? białą ogólnej . vr_ar-to_ścj 2'.lO zfot.y:ch. , . s,tępująco; 
, Ciechu.6czy~ ~ą.:ie_!21~• ·kzan~. przy uli- 23 stycz~~·a 1 ~lOi roku około ·godz. 9 cy Wobbo:rslkieJ nt;„ '-ł , s rauz.wno pie,• _. , 

1
. _ Ł· 
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rzynę wartości ,100, złotydi. „ , ;" 1i.;czorc1:~ na u IC} 4 .oweJ _w ~d 1 I/U 
Szeluńczykowi , „Lepbowi • . zal.n.' w· !~bryki ,. I ow. Akc. Markus Koil·· roz

Wa!'szawie na ulicy 'Wschodniej róg J(a- legł się szereg wystr.:ałów rewolwero
mien.nei s~i_-adzi.Onó ,.1 be<:ztkę . ·tetpenł.y- wych. Gdy na ulicę wybiegli z:iaL1r·· 
ny w~rto~~1 , 250 3~otych. - . mowani strzałami m:eszkańcy pohlis-

, Phe;hcre ;Jałl.!jlWt, zam. we Wi&t Kr.ze-: . . , _ _ . . , „ „ .. -
Wle skradziono· 35 zło>tych .sotcwką :1 kich domow oraz zati ud mem J~s,,_ze w 
książe·cz.kę im'i_a;lidziką;- . , "' fabryce dozorczy, ujrzeli na środku kz 

Cyka At~gU:sta~-- za.in. Suwalska ńr> 18 dni straszliwie okrwawamęgo trupa, k
dopr.o:v-a~nnC>·: ·~o '· k.ottnisa~atu „ _za usi· · żqcego na wznak. Usta miał zav:inzanc 
Iowame kr~dµerzy kieszon.KoweJ. 

SzyĄlce. Aleiksandrze, zam. przy Szo 
sie Palb1jan;-ck1ej _nr. _3$ skradziono z pi
wnicy około' f30 <kilm. ma·sla1 wartciści 

.700 złotych~ · .:• 
-,: ~ '. * 

P. Bolestaw Wąs·ik. wh~cdel sklepu rna
;a-rskiego przy : ulicy Wólcz:1/1~kicj 164, d-0lwual 
\\1C;mraj następuhtcego cdkr:,r~ia. 

Oto 4waf · jeg'l'l .pi'acow;1i~y. FeJtks Cza.r
neoki (K01Pemika JZ), i Marj:i:n .i<.)iwiak (Wy:.. 
sockieg.o 6), bezceremonialnie pr,;ywl:i>zcz;:-Ji 
wh1e Więk$z;,\ :1!-0śe mięsa. 

\:Vla.Sciciel ,, sklep.u odehraI im :, w,;;., wf;;s
~ zaś zkeyl w policji meUG.nd · 

cłm~tką, ręce 

na plecach ?wiązane sznurami. 
Był to prow.1k,1 :or Rapach 

1,1 k l"JtalHo dochndzen!e. :,-lr l!.W o· 
wadzone prz~~z naczeiuika żamforncr.!1 
Zuiev;a : 10cy poprzec!z<<jąccj ,,, J. p,1c: ·;k 
w sai' fabrycrlei odb~ił się 

:S.\d robotniczy, 
ua ·którym zapadł na Rapackiei,;0 w:y
rok ~rnierci. 

Bntke byt wykona\\Ca \1,}r,)k()\;· 

cjaH~~yćzną. Najbliższym jego spółtor ~em wileOZ'()m.~ o gioiclz. 11 4o ~ 
warzyszem był Wojciech Mikołajczyk. sł!otch<>!WJ. · · ' .-

Drug.ą sprawą jaką tegoż dnia roz· Plodbzas pobytu na mafóWce między 
patrywał są· d. · wo3·enny była sprawa studentem Tysrzeckim a,. studlelntką lłtu-

&yńską có.rką mrzędniką z S'ii>snoiwca., 
\Vładysła\va Molke, Marcina Szadkow- wynikło j_akieś nie!PlOtr~ skut-
skiego i Franciszka Barczyńskiego. Os- ki'em któnigo T~ opuścił chrork.ec 
karżeni oni byli 'o lrolie!jowy,; udając się safln<J!łlny W' kiefun.. 

Im wsi. ' .- I 
zabójstwo „feldfebla"' ~yń&k-, :tknięta złem .. pn:eczu-

Iwana Kozina znanego ze znęcania się ciem, .udała się po eh.wili nia: ~~ 
nad robotnikami. . ma kiolegi i oto, za j~ą z J>,:Q~l~kich 

Wieczorem 20 lipca 1907 r. trzej soodół małazła sty1!1ląoe ju,ż z:Wlioki' Ty 
mścicieli krzywdy robotniczej udali się s~eckileg!o1 ,~tói':y jak się oka!iało, Po~· 
na ulice Marysińską gdzie mieszkał ni! s~oJSłW'O pnr.eiz-. pow~' s~ 

. - . ' •. Sinmli-011a studentka w,zecięł• m"l»· 
Kozm. Nie dochodząc domu „feldfebla montahtie sz'll'lll' i za.a~$ c.ałe 
spotkali córkę jego. Zwrócili się do niej, fowar.zystwo o wypaaku. · wSFż.e.Jildei' }e
by poprosiła swego ojca. dnak zalbiegi rato1-..mWJ;e, zia~dsidfWam 

Dziewczyna wywołała, a gdy ukazał po }M'teni~niu ~fiok -dlo · -~ału 
slę na progu pa_dty strzały. Kozin wapu. kn~*' okakały silę . da3'em-

osnnąl się martwy ne. !agon u ~i pi0zo~~Q„, .. ~ 
na ziemię. staq1 w Tdrlin!OIWle dto oziasu pn:ybyt;ia 

Dalej przed sądem stanął Walenty wła~ sądowo leka\!$kich. -. · · · 
Nowicki p.seudonim „Hiszpan" .'Jskar~ · · · 
żor•y 0 udział ZAMACHY SAMOBóJCZE, .. .,, 

w krwawej masakrze żandarmów · . Łódź, 8. lijpca. .w aleijach przy uJi'CY Żerottmskieg·o °"' 
rosyjskich, jaka miala miejsce w Rado- bok parku Poniatdws:~iefto \Vlezo~aj pe 
gcszczu 26 lipca 1907 r. w restauracji południu zauważ.ono jaki'egś męiźczyznę, 
Paut:ny Luniak. leżącego na ziemi w stanrie nie'pt:zytom-

~'viadkowie zeznali) że Nowicki był nyu:n. Pc:lic~a wezwała doń pp.g.<?>torwie. 
czh1kic111 bojówki P. P. S; f że zorgaai- Przybyły leka~ . stwierozil z.a.trucie 
ZO\V2.! z-amach na żandarmów na rozkaz kar/bolero, zmiesz.anym z Wó;dką i po 

przeplukaniu żołąidli:.a · prlł.ewi'ózłi' dena-
instruktora bojówki. ukrywającego sii.; fa do ztbiorni mfo.jrskiej, .. " , 
pod ps~udonimem „Stefan" Zabito wr:w Był to 35-letni Stantisłnw, Bok.rywie-
czas Jfdnego żandarma, trze:ch zaś kule aki, szew'c, przybyły z Turka. „ . 

robotnicze ciężko poraniły. Pokrywiecki, przywróreony .do' priy-
tomnoąci, nie chciał zckadizic powodów 

\Vreszcie ostatnią sprawą pn,ypic· targnięcia się .na~ własne .tycie; ··, · 
cz.,.7ovrnną, jak i popr1.;;J!1ie krwtą bo- * " . 
jowników o wolność była sprav. a Prze- W mie:sz:kaniu wła'Sl1lem pra:y SzO'Sie 
ciwko Romanowi Balcerzakowi i f cli- Pahja.nickiej 48, 28-'letnia Lu~ja Kufo
ksow1 Niga za usifowa11ic z.tbójstwa pod wińska popełniła zamacl. san:iobóiczy, 
porucznika 40 koiywcńskiego pufktl p:~ wyipijając :znaczną dozę j~dynv. 
choty '.mrbacze\vskiego. Przyczyna rozpa·czltiwego ' kr01ku ·-

brak śrndików ·do życia. · · < 0 
• Ciemnemi zgłoskami zapisaną była 

postać Oorbaczewskiego 
w ż>ciu robotników. Nvsił OT1. naw.;t 
mla:~o 

ukata robo ·niczego•„ 
Sp!azować szablą czlo\vicka byto dla 
niego zaba\vką, a 

siekanie nahajką 
tak, że aż krew tryskała wprow~Jzało 
tego tyrana w dobry humor. 

Bojówka P. P. S-u postanowita g0 
zgładzić. Balcerzakowi i Nidze powie
rzono to zadanie. I oto dnia 6 sierpnia, 
gdy Gorbaczewski wraz z dwoma żol
ut6'.zami patrolował na ul. Benedykta 
rozległy się - strzały. Kule mścicieli nic 
dosięgły krwawego satrapy, 

Takie jest przypuszczenie mec. Pio
tra Kona co do 7 znalezionych kościo
truoÓ\\'. hmi hvierdzą i·naczej 

. ~gil -

„ 

Łódź, 9 lipca 
Komisar(Jat rządu na m'iasfo Ł6drź wy 

dał okól•nik w k1Łórytµ przyipomina· p~d 
liegłyu:n sobie origanom by śipiś1le ~czyli 
na stian s.anifarny straganów i ht11dc,k u
Hcmyd1 spr,zedawców. 

Przy te1 sipo'Sohnośici wyjpadi( przy· 
pomnieć! ze przepisy w tym kierunku 
istnieją już odda wn.a. Głównie origana 
bezipieczeń:stwa zwracają ttwagę n..a. to 
by sfodycze s.prze<l.ąwlane na, ul,i~y .zn,a1-
dowały się w gaba:otkach . oszklony,::•;, 
cuikierki wolno S!Przedawać tylko w p3-
pieroW'em opakowaniu zaś bul<:lM· z wo
dą sodową muszą ·mieć spe•tjaillne natr~ 
ki do mycia svkilanełk. 

Kramlarze Slprzedająicy dęt~llr,zni e 
owoce winni trzymać ie oc tl . szkle 11 

• luuib gazą·. . '· ·· · 
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Cudze chwalimy, swego nie ·znamy! 
System szkolny, zastosowany w Polsce, nie ódpowiada 

zupełnie psychice ·ucznia. 
Dla nas, ludzi dojrzalego pokolenia, kwizy:cje, sąd dorafny i podobne mo-

d.ni na przel-0imie miesięcy wiosny i Iata men ty „ ".i , 
są takie same, jak inne. Ale przypom- ludzkiej kultury? 
nijmy sobie dawno minil(}ne lata, kiedy Tyle się już mówiło, tyle się już o tern 
wisiał nad nami straszny pisa-ło, a jednak właściwie pozostaje po 

„sąd ostateczny" matura.„ staremu. 
WieLe nieprzespanych nocy, wiele Reforma nauczania w Polsce jest }e-

sta:rganych nerwów, jak straszny wy- szcze w kompletnych powijakach. Od 
- lłyłem w pewnym lokalu, gdzie siłek pamięci i zdrowia wieie obaw i kija nauczycielskiego i łacińskiej grama-

sutit był tak wysoko. że trzeba było go. rozkosznych marzeń... ' tyki Alwara aż do obecnego programu 
przez teleskop ottlądać„. R k 1 b k · i k k l · · t - Phi na mojem letnisku sufit tak ane w osenny, ez _s1ą e , zato sz o nego i egzammacymego sys emu 
blisko byi ziemi, że musieliśmv jeść z arkuszami czystego papieru idziemy nie jest tak daleko, jakby się na pierw-
niskię befsztyki, bo wYższe. nie zmieści. p.o raz ostatni do szkoly. • szy rzut oka zdawać mogło. Bodaj czy 
łyby sie.„ Patrzymy już przez okna cala ta sprawa nie iest u nas źle posta-

na wolny J wielki świat, wiona. Teoretycy pedagogii sprzeczają 
ale musimy usiąść jeszcze na twardej się o rzeczy o zasadnicze, o wprowa
lawie. Nauczyciel dyktuje zadanie eg- oe[zenie do szkolnictwa polskiego pew
zaminacyjne. Wszyscy są nastrojeni nych nowych metod, 
trwożl'iwle i uroczyście. wypróbowanych Już na zachodzie, 

Pochylają się mlode giowy nad za- o zastosowanie spókzesnych zidobyczy, 
wHemi zagadkami logarytmów i anat:- dających dobre rezulrtaty w Niemczech, 
zą pozytywizmu polsk-ieg'(), ·naidi lasem Francji, Anglji, w szkolnictwie nawśkroś 
algebraicznych formul i francuskiem o- nowoczesnem - amerykańskiem. 

powiadaniem. Opuszcza się w tych rozważaniach KIBinol p. lioldszwarca. z biciem serca, z (iirżeniem rąk pisze jedną maleńką tylko rzecz, która, zd~
sobie mtodzi·eniec pod wąsem ·i dora5ta- niem naszem, jest wlaśnie najważniej
jąca dziewczyna wyrok . na samego sie- sza: specjalny charakter naszeg-0 spo---:~ 

SkarżYmy się ciągle na słabą propa
gandę. Czesi i niemcy podobno rekla
mują s!ę na świ·ecie lepiej. Wydaje m! 
się jednak, że w ocenie naszej propagan 
dy jesteśmy pesymistami. Naprzykład: 
onegdaj Warszawa została porusza u 
posad niesłychaną wieścią. Niewiasta, 

nazwiskiem Szulklejnot (nazwijmy ją 
'dła krótkości Klej ot) wśród wyszuka
nych pieszczot -potwornie okdec7.yla 
r;ębami swego narzeczonego Gcld
rzwarca.. 

Są rzeczy, które nie mogą stać wy 
raźnie w gazecie. Niemniej jednak dra
styczna zbrodnia w długich telegra
mach powędrowala zagranicę i Klejnot 
pana Goldszwarca stanie się sławny 

na obu półkulach, a Warszawa zasly11ie 
jako miasto, gdzi:e ~ieją się Wielkie i 
doniosle wydarzenia. Gdyby czyn ta
kiej milosnej zazdrości przytrafił się ko 
muś w Paryżu, z pewnością opinja bar 
dziej interesowalaby się tym wypad
kiem, aniżeli np. upadkiem gabinetu. 
Kto wie, czy sam p. Poincare nie byłby 
bardziej wystraszony wiarołomnością i 
perfidją kobiety. aniżeli zdradą swoich 
WYborców i partii.- Stronnictwo może 
czloWieka pozbawić miana ministra, po
sła, męża zaufania, kobieta odbiera mu 
wogóle jakikolwiek tytuł do mężostwa. 

bie. łec>Leństwa, psychikę naszego ucznia. · 
Jeszcze tylko kilka dni, jeszcze ustny Jest rzeczą niezaprzeczoną, że w u-

egzamin. a wyjdą ze szkoty;Jak więźnia- mysfowości każdego narodu tkwią pe
wie z ciemnicy, ra:dośni i pełni otuchy, wne 
albo zniszczeni na ciele i ~uchu... I swoiste predyspOzycje. 

Matura„. Boże drogi, czemu przypo- Kto przez pewien czas przynajmniej 
minają mi się zawsze, gdy wymawiam ksztatcil się w uczelniach o mieszanym 
to słowo, średni-0wieczne tortury, dn- pod wz,ględem narodowym .sktadzie stu ., .•.. zew sw•@iiWICiUU ;u;waa 

Wzruszony ojciec: Właśnie jesteśmy „. Tylko mata drobnostka, proszę księ
dza.„ Zapomnieliśm;r przynieść dziecko .„ Czy to nie szko•dizi? „. 

. MW!WMMF 

nieludzkie stosunki w więzieniu. Tak, kobiety są często straszne! To 
raczej mężczyźni są szlachetni i wspa
nialomyślnL Patrzcie, Goldszwarc nie 
chce w życiu zostać bez Klejnotu i oś- W1ąźniom nio wolno ratować tonących. 
wiadczyl, że ożen~ się ze złośliwą Ró-1 Nowy Jork, 8 lipca. I ło tonąć. Więźniowie usiłowali pośpie-
zią ! .„ · (Spec). służba teleg,r. „Ex;pressu). szyć im z pomocą, zatrzyuiani Jednak 

To niesłychane bohaterstwo nadzra- Słynne wiezienie nowojorskie Sini!- zostali przez straż, która wymierzyła w 
ne jest sprawiedliwością, jak gęś jabł- Sing było wczoraj widownia niezwykle I nich k~rabiny. ,Musi-eli więc . spokio~~c 
kami! Niechaj Rózia Klejnot ma tak~ego dramatycznej sytuacji i tragicznego wy patrzec na to, !~k. trzec~ meszczesh
męża, jakiego pragnęła sama. Albowiem padku. Nad jezioro Hudson, k ~re~o wyc~ cor~z.g!~b1e1 pogrązało się .w fale. 

, . · . . , btzeg oddzielony fest od zabudowa.n w1ę Wśrod wtęzmow powstał grozny tu· 
mow1 przysłowie. „Jak sobie popres- 1 h i k·im em wyprowadzono muJt w chwili, gdy jeden z więźniów roz 
. t k . ś . „ z ennyc n s mur ek 

cisz, a się wy pisz „ do kąpieli 1200 więźniów. paczliwym głosem wołał o ratun • 

\ Pifikus. W pewnej chwili trzech Judzi zacze- Kiedy przedostał slę on w pobliżu 
!!!!!!!·~!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!-!!~!!~WWWW!!!!~w;!!!!!!!!!!!!!!!!•~• muru więziennego i tam u2:ząsł, kilku

Co usłyszymy dziś przez radjo. 
PROGRAM STACJI WARSZAWSKIEJ. 
12.00 - Kornundlkait lotmczo-meteorolog-icz

lfY, komuniikaty nPAT'.', nadppQgram. 
15.00 - Komunikat gospodarczy I meteoro· 

lcgicmy, nadprogram, 
i5.20 - Pmerwa. 
16.45 - Komunika harceraki. 
17.00 - Audycja dla dzieci. 
17.50 - Nad program i komunilkaty. 
18.00 - Koncert POVoludnd.oiwy kaimeralnv. 
19.00 - Rozmaitości, wypowde p. LaWiiński. 
19.20 - Komunika P. A. T. 
19.35 - Odczyt p. t. „Odrodzenie fizyczne, 

'jailoo ozyllml1k kuLtwry wsipótozesnej z działu 
,SJ:>ort i wychowa·nie fiizyc:zne", wygł. red. 
M:aóm Raseke. 

a.oo - J<MlU!lilka.t ~. 

20.15 - Przerwa. 
20.30 - Koncert włea:Viu.f. 
22.00- Komunika lotndczo-meteorologijczny, 

sygnał czasu, nadprogram, komunikaty 
„P. A. T.". 

TEATR MIEJSKI. 
Dziś arcywesota lekka ko.media paryska L. 

VerneuH'a „Musisz być moją", grnna z wlelkiem 
powodzeniem na scenach eurnpeJskich. W gló· 
wnej roH męskiej Michał Znicz, w innych rolach 
ważn4ejszych pp.: Jakubińska, tl9recka, Morska, 
1;3ielkz i Grd!cki. Sztuka grana będzie do ~iąt
f<u przysz!ego tygodnia w!ącznie. Ceny z:niżv
ne, P<X:Zt4tl~k o 6 m. 31l 

nastu więźniów rzuciło się na warto~ 
wnlków, pragnąc ich obezwładnić i 
przyjść z pomocą walczącemu ze śmier
cią. Ponownie jednak zostali sterory
zowani groźbą użycia broni. 

Za swe humanitarne intencje posz
czególni więźniowie zostali ukarani. 
faktem tym pOZostałi więźniowie , zo"!' 
stali jednak doprowadzeni do jeszcze 
większego oburzenia, które znalazło 

wyraz w ostrej głodówce. 

Dozorcy więzienni tłomaczą swoje 
stanowisko surowemi przepisami, kt6Q 
re nie pozwalają niesienia przez więf„ 
ulów nikomu pomocy. 

cha.czy, ten doskonale zna ową olbrzy
mią różnicę zdolności w stosunku dio 
różnych dyscyipli.n wiedzy. 

NitmI.ców cechuje pociąg do ~c!STe~ 
teoretyzowania, przyczem odznaczają 

się oni głębokością studJów j zamifowa
niem do szczegółów. 

Podręczuiki niemieckie są wyczer
pujące, przeładowane materjałem, cięż

kie, pisane bez polotu, ale oczywiście 
najlepsze dla n1emieckiego słuchacza. 

francuz odznacza się lekkością, swo
bodą, łatwym rozumieniem rzeczy przed 
stawianych mu w fonaie .ffieskompli'ko
wanej. Ma duży zmysł syntezy, ujmu
je encyklopedycznie całość. Jego w:fe
dza, jego wyktad i sposób uczenia się 
jest elegancki, latwy, niemal feljetono--· 
wy. Jego podręcz.niki 

bawią i uczą zarazem. 
Rosjanie zawsze gubią się \V meta

fizyce, doszukują się niepojętości w 
rzeczach prostych, fatwo . przyswajają 
sobie każdy przedmi()t, ale równie łatwo 
rozipraszają się. 

Chińczycy lekko igrają z najbardziej 
niedostępnemi i skomplikowanemi 

materjami spekulacyinemi, 
najmme1sza natomiast ·kwestja ilości, 
realnych cyfr, nastręcza fan tysięczne 

trudnoścL ' 
Japończycy odznaczają się kapitalną 

pamięcią, łatwością odtwarzania, do
kładnością rozumowań. 

Amerykanie, szczególnie pochodze
nia anglosaskiego mają ·przedziwny 
zmysl 

odróżniania rzeczy ważnych 
od nieważnych, 

koncentrują się na spra·,vacłt, mających 
znaczenie praktyczne z pominięciem 
wszelkiej teorji. 

Czy dla wszystkicb tych narodo
\\."Ości moie istnieć 

jeden system nauczania? 

Czy nie łudzimy· się czasami, wprowa
dzając id-0 szkót naszych jakieś nowinki, 
wypróbowane w SzwajcarJi i Anglji, zu
pełnie nie nadające się do użytku w. 
szkole polskiej? 

Więcej jeszcze: czy cały system na
uczania polskiego, oparty w dawnych 
trzech zaborach na metodzie niemiec
kiej, a recypowany z dobrodziejstwem 
inwentarza przez szkołę Polską, nie jest 

jedną wielką niewłaściwością, 

jednym wielkim grzechem przeciw mło
demu naszemu pokoleniu? 

Piszący te sląwa był w szkole czysto 
niemieckiej. Podówczas nie zdawałem 
sobie sprawy z tego, co się wlaściwie 

dzieje, ale uważa.fe:m zawsze, że nauczy
cłeJowie zbyt długo i rozwlekle objaś
niają każdą kwestię, która przecież jest 
tak prosta i łatwa.„ 

Można to było brać na karb indywi
dualnych zdolności ucznia. Okazało się 
jadnak później, że uczeń polski odzna· 
cza się zasadniczo 0 wiele łatwiejszem 
pajmowaniem przedmiotów, aniżeli u
czeń niemiec. Łatwiej podobno zapoml• 
na, częściej myli się, ale fantazja ŻY· 
wa i rozwinęta 

przeskakuje prz~ Juki ścisłości 
·i żąda już dalszyoh posunięć myśii. 

Próżno tedy pożyczać z zagranicy, 
łączyć swoje z obcym, latać, nadrabiać. 
Oświata publiczna w Polsce, system na
uczania, nie są J)Ostawione na wlaści
\Vym pozi•01111ie. I nie bę;d.ą, póki Polska. 
pedagogika polska nie stworzą swojego 
własneg systemu. Aż do tego czasu bę· 
dzietny mieli: niedouctwo, awantury 
szkolne i samobójstwa. 

w. z. 

I 
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SPLENDID. 
NARUTOWACZA 20; 

szyscyl!! 
bez różnicy płci, stanu i wyznania 

Każdy młody mężczyzna! 
Każda młoda Bobietal 

Każdy ojciec! 
Każda matka! 

Każdy narzeczony ! 
Każda narzeczona! 

powinni spełnić swój obowiąze.k i przyjść 

rtA rtOCrtY SEAltS O GODZ. 11.30 
aby :z_obaczyc wielce ciekawy i pożyteczny film p, t. 

~P!!~ ie:t.n ~ ~.!! 
lekarza ••• 

podług sensacyjnych rewelacji 

prof. FORELA 

JUTRO w 
5o0r~~tęw NIEDZIELĘ odbędą się 

DLA SFER PRACUJĄCYCH 

SEl\łłSE PDRl\i1łłB o ~.1!-ej w ~ołu~nie 
po cenach popularnych. 

Wefścfe dla Pań na balkon. 
Wejście dla Panów do krzeseł. 

Seanse nocne w kinie ,,Splendid".1 

Już drugi tydzień odbywają się w ki- który w swojej bogatej praktyce zanoto
nle „Splendid" nocne seanse, 11a których wał cały szereg tragedji na tle nieśw,la
clemonstrowany jest wielce ciekawy i domości pkiowej. 
pożyteczny dla wszystkich film p. t. „Z ~ .Film przedstawia niezmiernie intere
pamiętnika lekarza". Jest to autentycz-1 sujące epizody, które wstrząsają nasze
ny pamiętnik lekarza chorób płciowych, mi nerwami. 

s LE Dl 
narutowicza 20. 

DIU nieo~wołaloie ~o ra1 ońatni Ul 
NajwięBszy szlagier sezonu na de głośnego pro 

cesu o zamordowanie męta p. t. 

ZEMSTA 
ZA 

ZDRADĘ 
„Za więziennym murem'' 

Potężny dramat ps7chologicm7 w I! alttadl.. 

W rolach głównych: 

Magda Sonia, 
Erna Plorena, 

Werner Krauss 
Orkiestra symfoa. pod dyr. A. Czudnow~lłlego 

film powyższy \Vyświetlany będzie 
jeszcze tylko kilka dni. 

Początek seansów o godzinie 11.30 
w nocy. 

~-...=-.,,.....,,......,.„_...,..„ ... „„._._..,._..,._. ... „„ ...... ._,.._.l!llmll!.-il!Zllmooid.._..__...llmlll ... ..,_.„„„„„ ......................... _....,......., .... ,.......,...,_... ..... ~ --------·-· --- I ko, chraip:l'iwie -- że -- ia o- ni:Ciem -nie 

„ - m wiem?.„ Wszystko wiem, wszystko ..• O 
ca §00000000000000000000000~0000B0-.."='0000e000°::>00000000G>0°8 IZM Feni~sztajlilie, o waszych ciemnych spra= ~ JULJAN S1 ARSl\l. ~:: w.ach, a sadysiad11 o policji, o miłości, 

„ § T~io. mniP!!I hotelu Im°'. ari~I" gja:s od której się umie.ra„,.w_isz~k.o W·iem ... 
r:"t.ll ~ UJ ił ·Hill.i Ił tł pll llli 8 mi Lo.da z,bJadfa ·raptowrue 'l. zaigryzła war-
• ~ 0 : gi. Nie WY\P•owiedz.fała ani słowa. : g Łódzki romans kryminalny. gm _ W·szystko wiem _ ciąignął dadeij 

• (.::>000000000000000000000000000000000000000000~00000000000 li1l!ł Jakwb _ i dziś jeszcze, natychmiaist da-

clili.wy ciężar:.~ Ogarnęła -ją jakaś męczą· 
co okropna słabość... Stęchła woń potu 
wdtierała się w ooz.drm i kła&ła się 
mgłą na mózg„. Chciała hzyczeć, aile 
nie mogła wydolbyć z si~bie ani słowa„ 
Jakiś wiealki ciętar pl"zMn~óH je,j p1er
sd, stłoczył g.a!l'fdło, zda'awił odidecl.. 

Portijer Jairnib trfomfowaL. 

ję znać poliaji .. 
t 4) Krótki okrzyk był odipowiedzią na O (odzinie 6-ej i p6ł JakU'b otw rzył 

Skoczył ku 11iej i z.akrył jej ręką u- poch)111ił się naprz6'Ct, i podniósł .ręce, te słowa. Wtedy on nachylił się ku niej osb.io!Żi!lie drzwi numerru 37 i, og;lądaij.ąC' 
c;a. jakiby cl1cąc niemi wymierzyć okropny i rzekł: się trwożiliw.ie dokoła, w/biegł szy1blko de 

- Cicho! - wycharczał · - Nie cios. Lecz na.gle przyszło op:amiętanie, - Dam znać policji, o ile nie będzie ogólnej tua!lety, mfoszcząicej się na tym 

kJrzya!... tak jak nagile obłęd prz}"Szedł. Naprężo- talk jak ja chcę... samym piętrze. Obmył spoconą twcl.rz 
Przytfoczył ją do pod.us.zek. Próbo-, ne m'U!Slkuły ro·z1hifoiły się i krew od- Loda jęknięła głucho i ciężko opadlła i ll'ęce, przygład•ził rozstrzępione brwi i 

wała s.ię W"{rwać z jego uśdsków, O!pąno biegła z mó~u. Porbjer hotelu „Impe- tl!a P'od:uszki. I poprawił krawat. 
wana ogromnym przerażeniem, lecz on ria~·· przeraził się teraz na samą myś[, Uw:aiżał to widocznie za znak ..,gody, Potem wyipdił papie·rio\Sa, i ·w'Szeodł 

trzymał ją si['nie. że omal nie z"111-.u2lgotał całej swojej kar- gdy-i: pndinió'Sł się z mieijsca i .2iliditżył do d!O hałll.u. Było tu p'U!stlO i cich(>. Józek 
Nie zdawał sobie spr.a wy z tego, co jery, na t~m samem łóż!ku, w tym sa- łóżka: Opuścił rę-ce na jej ciało. Za- spał, opariszy głowę o b'lat biurka. N' e 

czyni. Wildz;l,ał prze·d solbą tyllko czerwo- mym pokoju poczętej. I trząsł się cały, jakby dotknął prądu e·lek obudził go, lecz wsze!dł CJo hofe110Wf' 

ne rozchylone usta i ciemne, pachnące Taki nim strach owładnął, że chciał I trycznego. Głuchy char1kot wydo·był się re&tauraoji, Stanął przy bufo cie i W)"!1 ł 

$.i.ało. Nie myśłał, nie zasiana wiał s4ę uciekać s•tąd w pierwszeoj chwili jaknaj- z jego gardła. Blą<lził chciwemi p,a·1'cami - jeden po dlru!!im - trzy kie1iis·: i 
nad niczem. dalej., jednak zbyt wiele już zary.tyko- po ciele, upoj·ony uległością dziewczyny. „czystief'. PogawędlzH kfrka minut z 

- Cicho„. - szaiptał wyschłemi war- wał, by móc odej-ść. Zrozumiał, że jego Potem przypadł wydętemi, mięsiste- rest·auriatorem i wrócił d:o hulfo. 

~ami - dcho, bo„. „ niedomfa ofiara natychmiast da znać o mi war~.ami do jej kirwistych ust... -- Józiek!„ 
Tu uczynił ruch palcami, jakiby ko- wszystkiem policji, a wówczas będzie Loda na.gle oprzytomniała. Poczuła · Chłopak zerwał s.ię na ·równe no~ ... 

~oś niewidzialnego dusił. z:guhiony. Pozatem nie mógł sobie cdmó- :i.a szyi lepką iPianę jego &lin i zatrzęsła - Słucham.„ . 
W o·czach Lody odmalował się bez~ wić w żaden s·posób rozkOiSzy pC1siada- s·ię z, obrzydzenia. Wyt.ężyła całą siłę - A ty śpiochu przelclęityl... Tak 

giraniczny przestrach. Zdawała so1bie nia tej pięknej dziewczyny. Czuł, iak mięśni, by go odepchnąć. \V/ów.czas za- mnie zaS'ł·ępujesz?„. By!l!i ja·cyś go~"ie?. 

sprawę, że ten rozju.szony zwierz nie chuć znowu poczyna w niim wzbierać. wył, unosząt:: lekko głowę; - Nie, niko~·o nię przyjmowałem .. 
żartiuie, że w razie potrzeby nie zawaha . Tymcza:sem Loda odetchnęła nieco, - Pamiętaj, dziewrko„. policja.„ - A ze s.tarych ktoś :Ptzyd10dził? 
się groźby swej w czyn prowa·dzić. widząc, że niebezipie·czeństwo narazie - Nie chcę„. precz„. precz ode mnie. - Tak.„ 
Ws·zy.s·tko w niej zamarło, zilodowadało. mrnęło. Mogła copTawda zrobić teraz - Musisz chcieć, muisisz... - Kto? 

- Czego pan chce ode mn.ie - wy- aJarm, bała się, .że wtedy .p0irtjer nape- Podenwal jej ręce ku górze, sprza,gł - A ten z 36 numeru.„ , 
b~Nwtała. wno .swą groź.hę wykona. ŚiledzJa z nic- I ie w żelaznym uścisku swyah kości:s- - Co mówisz?·- Jakub pocz11 'jaik 

Wskazał oczami na je~ ciało. Zrozu- pokoqem każdy jego ruch, ka1żdy gest tych •palców, poczem ws!sał się w usta. mrów1ki p•oczyna.ją mu dędirować po krę· 
miała. Odepchnęła go inti siebie z całej Usiadł na kr.ześle. Wys:z.czerzył do niej Czvł pulsującą w nich krew i ,przym- I go1słupie. . 

siły. ' j spróchni.de, poiżćwkle zę1by w triumfu-I knął oczy z upojenia. · · I -Mówię J>rzecie: ten z trydvicsteg( 
- Co rpan? - Precz, precz!.. .ją<:em uśmiechu. Dziev.•czyna t.argnęła się •raz i drugi, szósitego ..• Przyne.dł po pół god,•;dnfo1 

~tedy Jakub ;l:erwał się z mie'fs<;a, - Pani myśli - począł szep·tać szyb diaremnie us.iłują.c :z;waUić z s.ie'bie 1>huy- jak !Pall stąd odln:ed'L f,DJC.n.). 

I 



Str. 6. 

Plota angielska 
na Bałtyku 

niepokoi bolszewików, 
którzy w odpowuidz1 

przyqotowujq 

znaczne zbrojenia 
mo~skie. 

flota angielska hąży obecnie, jak 
w iadomo, około wybrzeża bałtyckiego, 
co jak się zdaje, wielkim niepokojem 1 
napełnia „nieustraszonych" władców l 
:zerwanej Rosji. Okoliczność ta sk~o- l 
nita bowiem leningradzką „Krasną Ga- J 
zetę„ do zabrania głosu w sprawie „nie- f 
bezpieczeństwa od morza". Organ so-
wiecki pisze: . 

„Admiralicja ' angielska nie omiesz
kała natychmiast po zerwaniu stosun
ków angielsko - r sowieckich ' wystać es
kadry wojennej na Morze Bałtyckie. 
Cel ekspedycji tej jeŚt jasny". 

W sowieckich kolach politycznych 
~anuje przekonanie, że głównym celem 
ekspedycji floty angielskiej jest „zastra
szenie" Sowietów i... państw bałtyc
kich. Londyn pragnie - zdaniem Mos
kwy - przy;pomnieć państwom baltyc. i 
kim, że morze Bałtyckie leży w sferze ł 
dosięgu i kontróli floty angielskiej, a 
tem samem chce jakgdyby podkreślić, 
że polityka państw 1:łattyckich w stosun
ku do Rosji sowieckiej jest niesłuszna. 

,J(rasnaja Gazeta" utrzymuje, że 

Prymas ks. dr. Hlond· otrzymał z rąk Prezydenta Rzpltei biret kardynalski .. 

,.Anglja. wysyłając- swą flotę na wody .., __ ~·---·_...,..,,„,.,..._,.,._.._. 
Bałtyku, pragnie przedewszystkiem I ;~· !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. 
.wznt-OCnić w państwach bałtyckich wro 

:tyw:b~~;u15·~0!.:: ~:.=~; Ceremo. n1· ał cesarzy kOreańskich. 
mJędzynarodowych jest starą metodą 

::~.~a ze ·strony silnych państw mor- Cudzoziemcy przyjmowani by li bardzo serdecznie. 
Ta „stara metoda" -..i.'Ywolała jed- O d k ' • • i tr' 1· d :fo:raRg;;0n:e~~!ro<l~i~:p<l~0~~~~w~ wa razy o ro u urzędnicy koraanscy 1 zagran1czn o zymywa I c1nn1 ary. 

nego zajęcia się sprawą obrony wy- O ~esar.zu. K·.· orei Yi-he?'g dirwkuie 'nM I s~ieg, .wiatr allbo upal, wchod!zić do pa- pasem, za którym nosił cesarz fajkę , wo 
brzeża bałtyckiego. tereru1ące sz-c.zegóły pewien' dwlomata bcu pieszo. reczek na tytuń i bogato cyzelowaną, 

Jeszcze przed kilku laty sowieccy f:ran'C!UBuki, który prZ'ebywat' w Se~u Obecnie wylS'iadiali udają<:y się na auM wysaid.1zaną cl!rogiemi kamieniami szab-
specjaliści wojskowi twierdzili, że o od- pa.rę łat ja1ko kon-swl. djenqę doisfojnicy dopiero u wchodu do lę. Na głowie miał przepaskę z w1os.ic-
budowie floty morskiej nie można na· Pałac .ce~rski w Se:ulu te&t na}więk-Jsamego ,P~ła~u. Au~1jent;ie odlbY"':ały się nia końskiego, podtrzy.mUijącą włosy bar 
razie z powodu braku środków myśleć szą osoM1rwoscią sfotlticy koreańskiej. podlług scJJSłeJ etyk10Ły 1 w siposQlb bar- dzo ~ługie i tworzące rodzai. w!łrkoct!a, . 
i polecili dlatego w pierwszym rzędzie W.ireJiki, zbudowany w styłu - chińskim, dro · urocz)15ty o god1z, 3 rano. na. wierzchu ~apeilu_sz z vłos1ema tka nr 
wybudować potę~ną flotę powietrzną. batidl.zo malowniczy, posiada szpiczaste Prrzy.słowie koreańslkie mówi: „Naj- a JOU<r. Obuwie nosił . cesar~ '!' czarne1 
Obecnie jednak, widocznie w związku z dadty, z krtórych zwisają · dzwonki, d7Mo lepsze interesy załatwia się wśród m.fil- ~ty;ny, z podi::szwam:t grub?sct na 2 1 

demonstracją angielską, można w rosyj- niące za na.j~e]Szem powiewem wiatru czenia nocy". · 

1 
pól!'- cawa, pra_wie całe obuw1i: porkrywa-

skicłi kompetentnych kołach obserwo- w stllhrtemnych akordach. Trrzy b;amy pro · Prrzy uroczystych przyijęci:ach stoi ły s·~eT~kte red'Wabne ~pod:nie .. 
wać wzmożone zainteresowanie się yndzą do. pałacu: W1Schodn:1a srodkawa cesai-z w głębi sarli tronowej za bogato Straz .pa~aco.wa skl13.~ała s-1ę z _500 
sprawą udoskonalenia floty morskiej. 1 zaichodma. . iinkrustc>wanym stołem, poza nim zaś u-1wy:bt:a~ych zołm~rzy, ~torzy . wszy~cy 

Prasa sowiecka prowadzi na rzecz ~rok.owa_ 1est ;.a.r~ze_rwowana wyłą- miesi;c:zony jest na ścianie . W1S1Paniały ~~eize!1 do. ~odtmy Mm;~ ~~~aw~o , no-
wzmocnienia rosyjskich sił morskich cz111e cłła cesairiza 1 głow ukoronowany.eh paraooł· prizet)'lkany s:?Jtucmue 1Jłotem w s1h on1 łuki 1 st'tzały, pozme1 1ecłnak 
ożywioną propagandę, operując przy- ws~odtn:iia dJl.a do&tojlni:~ów w)15o:ki~j oJlbrz~ie smoki. · by.tri uzbrojeni na sposób e~roipejski. · 
tern bardzo zręcznie frazesem o .. niebez r~t, 'W',i;es-zic1e zacliodln1a dlla urzię'<:łm- z prawej_ i lewej sitrO"ny stołu stoją D~a r.ao/ do r·pku, na w:iosnę i z_.eo-
pieczeństwie od morza": Wszystk o to ko'w.. . . . . . . . cbwa·j dra·banci, istni orbrzymi, z dobyte cząl~'lem ztmy roZJdlaw~ł c~~arz p~a~ 
zda)e się wskazywać na to, że już w naj P1erwotime nws1eh dosto1111cy 1 urzięd mi szablami· za nimi urzędnicy rólż.nych runk1: unęd'n1cy zagran1c-zni i koreanscy 
bliższym czasie będziemy świadkami no nicy wysia~ać z lektyk przed bramą ze- rang, am.Wieni - crokladlnie. wedlług ce- otrzymywali. na wrosnę d?Jbany glinia_ne 
wych zbrojeń sowieckich na morzu. Wl.tlątrzną 1 czy desxcz ery pogoda, czy remonjtału. Poseł atbo . konsul europej- z płynem miodowym, .b.ogato c~ zylo~~-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~-~-~·~!P~J~B~D~~·~·!~~ ~i,nakt&e~~dć~~~osię~~~wa~br~ ~~re1ekmy1ka~u1 : 

...,... · jęcie, był wiprow'adzany na sailłę; za nim p:zed z~ą maierJe _nia ubrama, -~1ęso, 
szedł jego sekretarz. Po zrobieniu 3-ech kteł.basy ttp. ~ . 
kr<0ków ukło,n., . znowu key kr-Olki i 2JnÓW' Dwa razy do. r~lm OJ?U~zcz.~ł. c~~rz 
utkłon, wteszcie. po dalszych trzeoh kro- ~e~ .. N:a p~zedz.ie )'echah fo'Czru Jc~d;tcy 
'kach staje cud;i;ozie~iec nieruchomo i 1. pi•esi. zoł'?terze; potem le.kiytka , ce~ra:r-
cziefka aż ·cesarrz doń przemówi. Sika, cią.gmęif.a przez woły; ipocihód za· 

W 
. . . . . , . . mykała cesarska s.fraż przyboczna. ·Wo 

y~1ązu1e s1ę romno"W a, ma1ąca z.re ły niosły ·na n·odach "dał _„ · · ...f.~ Id · cl k. b' -IS· ,,, "'an y :o"lom1ane, 
s,,,<.ą, z:wy e Je ~a' 1 prze, ie,,,,. aby nie ślfa.gały się na stromych ścicz-
. Ce6arz.: - Czy pan otrzymał teleg~ kach. Że fetlnak Ś~ndał r chło si ni~ 

ram od swego rzą:cłu? ł k ·d y · y · ęł ' - . K 1 · T k · . t N ·· p · 1 szczyy, przeto _a.z. y poganiacz wo ow 
C onsu.; - J ~k JdS ' . an. ł dnie? idąc n_1usiał pleśt 1;1.owc. Na całej prze-
K esa~: - Ba dz rdwbe ~l"t „c),. . 1 stne111 były oczy pozamykane ~d)'·Ż Ko 

onis · · - ar zo o re. - an. anie. reańczykom nie -..voJno bń11 d ' 
Cesarz: _:. A jego małżonki? .' · · , . sp s·~ a~ ~a, , ~e 
K I , W ·b N .. p . 1 carza, mwszą rzucac się na z1em1ę 1 do-

onsu · - -Y . orne, ~·N·. ,. ~rue. tykać jej czołem. , . 
Cesarz: - Proszę_ oznarrmc 1m tele· Taki' był cereni· on· ł .:J. • - . -' · . . . f . . . . . d , l . . n . Ja 01..1w1eczny uwo 

_\!.1.a 1c~1~,. ze .s1ę . ow;a yw~ em 0 •1c ru k.ore.ańsikiego do r . . 1905, poczem.~ tµł· 
zdrowie 1 ze SH~ .mem zywo mtere~uię, stąpiły wpł~y jąpońStkie, a w ' r. 1910 

Pote:n z ty:rr,i samym . ceremoniałem ~Taponja anektowała Kore na stał ) 
nasitępuie o•dwrot do drzwi, a stąd po od · ę · e . 

daleniu s i ę ce.sarza , clo iada1'ni. Uczta by •••••·•••••••••••·· w.a zawsze przyrządzona przez kuchmi- W 
S'ł:rz.a tego agenta dyiplomatycznego, na 
kitórego cześć odibywa się przyjęcie; ró
wnież jego s ł ll!Żha. poda je dio stołu. Ce
sarz jecJlnak ponosi wszystkie kos zty i 
stara się o to, aby tyliko na•rlepsze pot
rawy i na.jilepsze wina pojawiły · się na 
~1ole . 

_ . . , . • -- . . . Cesarz nosa za wsze kunrsztownie 
Szkockł pułk gwardjł krof~wskiej wjlo odynie posiada „dziec.ko" - ukochanego 

1 
Lkane dlłu;_~ie szaty z przejnysleg·o jed-

.osa. .z którym nlo routaJe sie nawet podczas parad. wahht, prz:ylrzymyw.ane c:iężlkim złotym 

l=>IECI 
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Rozgrywki o mistrzostwo Ligi. ' ' 

Poprawiona ostatecznie tabela drug1ei rundv. 
· Przed kfilku dniami ukazał , się w nie- - Czarni, Turyki - Hasmonea, Po1goń 

któn'tch ipjsmach kalendairzyk ro:zigry- - Legia Wisła - LKS. - 1FC. - Ju- i 
wek o mistrzostwo Ugi pa.ństwowe1 w II trzenika. ~ 
rundizie: kaJendrarzyk ten. nie jest jedna.i~ 11 wmeśnia: Polonia - Wariszawian : 
prawdziwy, gdyż na sk1liek mterwenQJl ka Warla - Pogoń, ŁKS. - IFC, ~zar- i. 
deilegatów niek~óryC:h ld.~bów .kiJika t.eii:- ni - Hasmonea, Wisła - TKS. : 
minów przesunięto l .dz1s doplero m1e1- 1S września: Legia _ŁKS., Warta-' 
sicow~ klwh,Y ekstra.kilas~ .otrzymały o.d H&Smonea, Pogoń - Polonia, Wisła - 1 
wydz~ału. gie~ PLPN. of1c1lł;lny kom~m- Turyści, Ruch __ 4.Jutrzenka. 1 

k,at, zaiw1eira1ący ostateczme za.tw1e·r-
25 

, • W . k R h ' 
dzone terminy meczów drugiej rundy. .wrzesma: ar~zawian a :-: uc 1 , 

Oto ja.k się :przed.stawia definitywnie ka ~olon.ta C T~S, 'tar!& -1~ysc~kLKS. ( 
lendarzyk drugiej tury _mi·sfrzosłtw Li- Ho:gon, zarlFniC- eW0~~ł· u rze a - ' 
. a,Sttnonea, . - 1.s a. 

gi: lO 1:...• p 1 . · L t{~ 2 parz&iernika: Le~a - IFC., Has-...,„1ec: , o on1a - e1511a. p . W · TI7S w· 
17 lipi • R h IFC . i;nonea - . ogon, .arta - . · " - ., . 1s-
24 lip:; TKS. _ ·LKS„ Turyści _ ła - Polonia, , Turyści - Ju·tirzenka, 

R h C . w· 'ł IFC H Ru10h - Czarni. 
uc ' zarm - J.s a, . :---- asmo- 9 a&:dzier:nika: TKS - Jutrzenka 

nca, Jutrzenka - Wiarta, Leg1a - W a·r'."' P . w' IFC 
sU1JWianka. ŁKS. :--- .Ru~h. Czarni - . arta, : -

31 lipca: Pofonja _ Jutrzenlka, Leg,ia Polonia, Wisła - Pogon, Warrszaw1an-
- Turyśc~, Warta -:- ŁKS., Hasanonea k.a - H~s~one!l. . . , 
- Ruch, Wis·ł.a- Warszawianka, IFC. 16 pazdtdemtka: Le~ia -:- Ruch. IFC.; · ' _ . 
_Czarni, Pogoń - TKS. - Warta, Hasimonea - Wisła. Juitrzen- · Nowy (iwdrke lotniczy~' w Berlinfe-iitząCf.iott~ wre<fle ·uafnefiiz'ycti wyma-gaii 

7 siea-pnia: Warszawianka - !FC., k.a - LKS., Turyści - Polonia. tech1iiki na wzór wielkiego dworca kolejowego. Setki lu:dzi w Berlinie Co-
TKS. - Hasmonea, - Wa'l"ta - Legja, 23 października: Pogoń - !FC., Tu- dzienie korzysta z komunikacJ.i powietrznej. 
~.-Tm~ci,Czami-Pog~. J~ r~cl-Wanuw~nka,PclMia~HM- ~~~ff~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
trzenka -- W'isła, Ruch --.... PoJJoniJa. monea, , 

u S!kli,,[lllia: P0<1onia .;,_ czami war- 30 pa2dziemikia: czarni - Turyści, Czy ZObilC·ZYmY W t..gdz1· ~rBGOUl·ę9. 
ta - Wisła , Ruch~ TKS., Hasmonea Warszawianka - 'Pogoń. U I.I 
- Legia, ŁKS. - Wa111Sza wian1k.a. 6 listopada: Czarni - W a·rszawian-

15 sier.pnJą: IFC. - TKS., Pogoń - ka. t. K. S. 1 7 uryśc1 prowadzą iuż pertraktacje. 
JutrLenka. t listopada: Ruch - Warla, Legja - , 

21 sittpnia: Pofonia - ł~KS., Warta Jufrzenłca, Pogoń - Turyśći. W Żwiązku z dosd<onałą fomią, jaką skie w Lodzi. l'oniewa4 1edn,ailt por.ozu· 
Warszawian1ka,. Turyści - TKS., _Pogoń 15 B:sfopada: Warszawia·nlka - TKS. wyk.azu:je ostatnio Cracovia w s.potlka- mienie, między Ligą. i PZP!N., ~ ~t6rego 
- I_luch, Cz.arrm - Jutrzenka, Wisła - K~uby wymienione na pierwsz.em niach z siilnemi druiżynami zagranicme- jak wiiadomo, na~ieży OracovLa, Je$1zcze 
Legia. • • · miejscu są gospodarzami i meicze roz-f mi, Mu1'by łódzkie ŁKS. i Tu!'yśd projek nie nasłć\!piło, więc i hlulby ekist:ra-lkfa 

21 ~eq>n~a: Ha~~ne.a - ŁKS. grywan~ będą na ich boiskach. tują rozegrać z nią spotlkaJtia towaczy- sy ł61dlzkiej nie mogłylhy rozegrać z Cra-
. 28 sięma: Legia - TKS„, Warsza~J= •cat<:''':!~i!&W·•~a•ąwsw+ ;; w covią meczów ~e~-~~~ałce~ st~~S 

w1apka - Jutrzenka, CzaTnt - ŁKS., ,___ __ - --· - - .„.- -:---- ·- - ·-·· - - Ligi. W t-ym ce'iu ~-L.q!Woy ·za.rvrwuo l.Ąl~ • 

Ruch - Wisła, TUJryśd - IFC. j.ak Tmy>St6w1 
'f!W!rÓCiły się iz ZaQ?yta· 

4 wtTUŚilia: Polonia - Waria, TK~. niem do zairzą,du Polis.kie} piłki nożnej, 
~!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!.!~•!!!!!!=!! :~ czylby nie z~zwolił na, rozeg.ranie !tych 

Przsd mistrzostwami 
kołarskiemi. 

Ring w Kołonji.-Zawodow
cy razem z amatorami. 

meczów. 
W razie nia'~cla oldpowieazl ze> 

wailaiąc,ej, Łódź miała.by 19p~o~o~ć ~ 
beLj.rzema g;ry tak da.Willo mew1dzi.ane1J,e 
a reprezenbudącej wciątZ J~zcze na:fwyjt
szą pol!L*ą kilas.ę Cracov!j11 co dl.a sp<>J(W 
towego świata łóldzkiego 1byłiolby niemałą 
sensaoją. · 

Jak już donosiliśmy, mistrzostwa szo
sowe świata odbędą się w Kolonji na to
rze „Niirnbcrg Ring"; jedno Dkrążenie 
szosy tej wynosi okołó 22 kim., czyli ca~ 
ła trasa będzie obejmowała 8 okrąże11. 
Na zawody te, do których zgłoszeni są 
najlepsi kolarze ś·w:iata. zarówno zawo
do\vcy, jak amatorzy. Polska wysyła 
prawdopodobnie mistrza Polski todziani
na Jerzego Walif1skiego z T. Z. S. i Mi
chalaka z Warsz. Tow. Cyklistów. Kon
]\urencja w zawodac.b tych będzie nie
zwykle silna przedcwszystkiem dlategD, 
ż.e . po raz pierwszy startować będą 

z druigiej stron.y ze·iwooenie PU>N. 
jest dość wątp«:!iiwe ze wziglllędu ·na t0i te 
perlr.ak!tatje w celu połączenia powaś
nionych związtków: PLPN. i PZPN" zo
stały mowu pr.ze!l'!Wian,e, i na[eży się 
spodziewać, że o iJle w . :wyznaczonym 

' terminie nie dojd!zie do ;porozumienia. 

. wspólnie za wodoWcy z. amatorami bez 
podzialu na kategorje, i mistrz świata 
będzie mistrzem jednocześnie obu kate
gorji, bez oddzielenia kolarzy amatorów 
od profesjonatów. 

·Tannisowy mistrz Polski 
bierze udz1ai w wielkich 
. zawodach zagranicznych 

Dowiadujemy się, że mistrz Pol•siki 
w tennisie, znany nawet zagrani1cą ze 
swych doskonałych wyników z całym Znakomity ff\folk fratt~ "'ierre Błay, który planide smiaty fnł ..,..,._eja A
szeiregie.m wybitnych graczy francUis- meryka. Uważany jest on za najbardziej .i ęcznego i ełeganck.ego lvtmka Francji 
kich, angieJBkich i beligi:jt>kich, Stanis-
łaiw Czetwertyńsaci, który obecnie prze
bywa sfa1e na stwdljach w Pary.żu, weź
mie udział w tygodniu bieżącym w mię
dzylcl'u!bowem turnieju V ddes Roses 
(pod Parytiem), następnie zaś uida się na 
zawody do Stirassbur,ga i Vichy, by tam 
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Rekord Dobrosó.wny pobity! 
lłynik 1est bliski rekordu światowego. 

Zanąd Z.Z. zmus,zony będzie intet1Wen
jow:ać i załatwić S!Prawę łę definitywnie. 

Echa maczułl.K.S.·Polonla 
Kiedy będzie rozs·trzy„ 

gnięty protest? 
fak wiia!CLomo, ŁKS. Wlliiiós:ł do Pol

s:kf1ej bvgio piilki nożineij prOJtle~t w sipirawiie 
me1czu z Pofo1nją, a ·no na slkutięik UZllrnnia 
pr21ez sędlziiego p. nilemi1aińskiiego dieicy
duJąC{!lj bramlk1i d1ła Poil1onj1i mimo wyiraź~ 
nego spailóneg10.' Obecmdre, j,a'k , doinoszą 1 

zarządu Ugi, rozpafrzeni1e tezo P't!lfbest tl 
jako też weryfJ1kacja wyżej w sr,orn1nia
ny1ch zawodów musi1al1a zostać w strzy
mama, a to wskutek 11Ji1emadeslania do t e. 
p9ry przez sęcllz;iie1gio zalącziniika z d10-
kladnem spr.arwo21da1ntliem . z prowa1d1Z{>

nvch ~ze:z nuego zawodów. W t ein spo
sób ne można j1es·zicze przewJd zi1c ć, ja le 
k\.vestja ta zosit1aini1e r1oizsł!rzyghiiię ta . 

Mecz piłkarski 

~onić pucharów, zdobytyich w roku u- P1rzed kilku cLniami podawaliśmy, ue lgoris·zy od rekordu świaitowego zaledwie 
l>iegł~. ma.ło dotychc·zas znana lekikoatJetka ' o 7 seikunid, co na tym stosunkowo dłu- Jak wiadomo mecz Kmkó\\i - \:Viie-

. ~ast~pnie C.z~twe:tyński grać będzie Ki1os6wna z Katowfo pobHa rekord Do- :gim dysfansie nie przedstawia duże.; róż defJ, mająicy odbyć siię na wiosnę rlQ:ku 
w wte~m Tu.rmeJU m1ęidlzynarndowya;n w brosówny w bie.gu na 10{)-0 m. oisiąigając nicy. Widz1my stąd, że bieg 10GO m. tak 

1 
blieżą,cego, z,osta.t oidwolany wsikultłcik roz 

ns.tend
1
z1e, P

1
0czem uda s.ę do Polsk·1 na 1dohry już zupełnie czas 3:26.4. Osfatn o l mało dotya.liczas wśrccd pań popularny,; Iaimu w pNkairsitwlie po1!1sld1em i w zwiia,z

misbrizo~wa tenni.sowe, któire odbędą podlczais górnośJąs.kk:h mistrzostw ko- obecnie stał się jed!ną z ulubionych kon- :m z t•em ni1emożnośc.j wystaw:i1enii1a przez 
śię w Krratkowie w dlniaoh 10-16 s.ier- j biecycih inna zwolenniczka, Rakówna z ku,rencj:, w ktcrej mamy cały szereg wy l'.1 1rakows1kii OZPN. naj&i'J1nd1ej sze,j reipr c
pnia. W dirtod'ze do Poliski Czetwertyń-, k1J1wbiu Załęże 06 poprawiła powtórnie 1Jitnyc11 s·pecjafotek że wymienimy tyl- z·cnfacj.i. Obe1cn.i-e z powodu blHslmśei\ zl'i· 
s.ki weźmie naf'P'rawdopodohniej udział ' ten wy.nilk, uzyskują·c 'wspaniały cv1s ,ko poza Rakówną i Ki1osównę Wieczor- do wi1ed1eńSik i1e:go zw. p:1lkJ. niożined z pro · 
w zawodach o mistrzostwo Niemi.ee w j13:14.4. W~niik taki rzad!ko bywa osiągany ikiewiczównę D ohrnsównę, Piche1Jówuę, puzycj.ą rozegrania tego meczu na je:sie
Hamibungu. nawd na bieżn:ach zagr ani:c znvch i i~ s t . Raźniewsl;:ą czy Warecką. 111: r. h. co Dewni:e naist~ rzeczvwit5c'ic. 

Kraków -Wiedeń. 
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DZlś PRBPIJBRI\ I Wielki ~Wll~O~liDDJ IO~ramł 
1) EuropejsKa znaKomłtośt 

CLAIRE .BAUROFF (ff~ABIHft ll[HY) 
w zupełnie nowym repertuarze odtańczy: 1) „ACCELERATIONEN„ Wiedeński walc muzyka Johana Strausa, 2) KOKIETERJA, 

3) Taniec groteskowy • GAP A•. 

2) Ulablenlec lódzkleJ publicznośd 

WLADVSLAW LIN 
1) .KISZ-MISZ • łódzkie, 2) PANIE TO STĄRE !, 3) KRĘCIALEK. 

8) __ 

M • BI EL EC KA Sopran opery war• ar I a szawsliiej odśpiewa: 
1) O ODYBY SMUTEK MÓJ! •.• , 2) HEJ BĘDĘ ŻVĆ!, 3) Arjazopery .MADAME BUTTERFLY•, 4) Arja z opery .lOSCA• 

„ - ••r------- •• W PROGRAMIE KINEMATOGRAFICZNYM: ------~------·· '---------·-·· •• 
Pogodny, Jąsny, przemiły film wledetiskl Pogodny, ja~ny, przemiły film wie eński 

"Jej wysokość tańczy walczyka„." 
przer6blla sł)'nneJ operetJU Aschera, osnutej na tle romansu arcyJlslętniczKi z plęKnym sKrz1plUem. 

Imponujący bal -dworski. Autentyczne pałace 
Znakomite odtworzenie tycia przedwojennego Wiednia! 

W rolach głównych: 

KLARA ROMMER i WALTER RILLA. 
Początek przedstawień o godz. 4.30, występów artystycznych o 8 

Jut~o premiera 
Wlelld podwójny dwugodzinny program 

t)~kom1romuowana m~iatka 
)O aktów s tycia kobiety 1 la garconne. Skandaliczna historja 
pomtkaj4Cej wrateń i emocji młodej mężatki, którom opętała i 
skompromitowała banda wyrafinowanych szantażystów. Życie 

arystokracji angielskiej. - W roli tytułowej 

LAURA LA PLANTE 

• 
Najcnrowniejsza kokietka ekranu, bohaterka filmu 
• Białe Noce• w swej najnowszej kreacji. 

DZISIBJSZI\ PlłaODZIBZ 
Pełna iskrzącego humoru komedja wybryków młodz1eńczyclr 

„ ,~aktach Betty Blythe w roli z wrośnianą główn. 

SPLENDID 
Jutro premiera 

MŁODZI Eń CZE! 

ftie wolno [i 11e zenit 111 
PAflrłO! 

tti2 wolno ti wyHt za maili\ 
zanim nie obe1rzysz 
- autentycznego -

opowiadającego Wam o okrop
nych przeżyciach młodych mę
żatek które przez meświadomość 
życia płciowego - zamiast szczę 
ścia rna.łżeńsk1ego - doznały 

ogromu rozpaczy. 

KINO 
SIPLENDID 

ul, "arutowicza 20 • 

Początek o godz. 11 i pół w nocy. 

LEC2NICA 
lekarzy specjalistów • gabinet denty. 
- styczny orzy Górnym Rynku. -
Piotrkowstca 294, tel. 22· 89 
przy przystanku tramw. pabja11icklch) 
orzy1muje chorych w chorobach wszysl· 
kich spec1alno ci f'd g. 10 rano do 6-ej 
oo poł. Szcze enie 05py, analizy (mo· 
czu. kału, krwi plwocm etc.) operacje 

pa trunki, 
i>orada 3 zło o. Wizyty na mieście. 
ZatJiegi 1 opera e od umowy. Kąpiele 
świetlne. Naświe'ł~nia lampą kwarco· 
w~. Roentgen. Zęby sztucane, koronJ 

ztote. platynowe i r.i1.1ty. 
W niedziele i święta do godz. 2 po poł 

Dr. med Ogłoszenia drobm BRl\U ..,.,. 
lif Rozmaite I Południowa N2 3il 

tel. <!0-26 1-llllllm 
Specjalista choró --
skornycll I wene: Mati ymonialne p. 

rycznych Leczenie 111 ~edaic' wo! 
światłem, (Lampa !Szybko prze.1ro1ya 

kwarcowa dza do sKt11ku war 
P:rzyimuje 1 łul,"! tyczeń 1n1ere 

od 9 do H rano santów(tek). Dyskr . I CJa zapewniona. 
I Od 5 _..8 • Przyjęc1e za opłat 

numeru zamówion 
0000 · · · · · · · 0 go. - Po~redni• 

Wejście dla Pań na balkon. I O d Warszawa. Tłoma< Wejście dla Panów do krzeseł. r. me . ' 1
kie 2. m. 1'7. Telt , b b• fon 30.l-49. Zamiej 

• •lf" u IC scowy!11 odpuwi2 
-- - dam ltstowme. i Zdrowe i smaczne 1 •••••• ••• ••• . ·1- . 

O b - d •••••••••••• Ceglelnlana 43 gz1ewczyna po• I a Y L Tel. 41·32. trzebna ,zaraz. ekarz -dentysta . . c.cgi~luiana 33 er 
w restauracji przy ulicy Killiisklego f H . Cheruby skarne. ·'' kicrnta. Nfł 115 po następuj"cych cenach: OIOWl[l mynne motzooł"owel--.---

2 h d ń ł t 15 . l'Jok61 z tdcfone1 z •C a z • • • Leczem_e &ZtUCl• r dla pn;yjezdm 
Z 3„ch dań zł. 1.60 przyjmuje w lecz •tym ./':~em ~Y· go potrzebny Ofc1 

z dodaniem bezpłatnie chleba nicy przy ul. Piotr Y . _em. tv do adm n•st~a~ 
Kuchnia prowadzou przez kuchmitrza kowsklel 294 Przv1mu1e o dla • Zygmunta • 

franrłszk!I 6rzegorczyka codziennie od godz g. 8 d~ 1 o ra o 1·an·o na. w.vnłal 
l. li 2-7 wlecz. od o -8 W. obuwie P1ot 

Obsługą staranna ·b~z, doliczania pro- irlllt"lllt"lllt"llll"Jlil"JI kowska 37, w. p~ 
centow. ll!ll!!l~IUllA!1l!l..!l 000000000000 dwórzu, 3-e we1śc1 •••••••••••ee•,ee••••••„.„ .... „ ..... „ •••• „ ..... ew ....... 

Rodaktor odpow. Józef Burmąn. 




