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LutOI iersku.

tra

r
Nallczyciel
w skrajnej

szkoły ludowej Marc'in Mornaga, znajdn.iąc się
nędzy, usiłuje odebrać sobie zyc~e z rewolweru.
IfiłFM

~

Zona jego -

w

.

chwilę

Lutomiersk. 12 ma.rca

po zamachu samobójczym

naga,
Dopełnił wczoraj

wraz z żoną swą 1:1samobóistwo.
Małżonków w stanie
poważnym
pr:tewieziono do szpitala sw. Józefa. żb!et~

On ma

przestrzeloną

pm wa skroń,

da szczęście Jednak kula nie dotkneła
mózgu ani nerwów wzrokowych - to..
na zaś, której po wypiciu pewa..

męża

pozbawił icb

życiem zdołali

tael dozy arszennHł::'ł przepłukano żo- !~!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!JOij!!.!!!!!",!*!!!!p!'WM!!!.!15!-!S!Q!!~!m!!!!ł.....
!!!.!!t:ii\1I~iPWl!!WA4fJ!,!!!
łądek zastosowano środki antyseptycz
n~ rokuje lepsze nadzieje.

Rozmówki

tragedji jest następujące·:
.Mornagowie przyjechali do l.,utomier~ka przed niespełna rokiem.
Mieli ongiś duży majątek w Rosił.
~.

•

•

wIęZIenne
o m,achinacjach tytuniowych Wronki i piskł~t.

Tło

At ciarki pr;rechod:2~ pzBacza, gdy się dowiaduie z proceSlU,
co za plillpuerosy paU4 pr~ez długi c~as.

~

się

-- truje

Mornag.owie znaleźli się znów bezl
uciec do środków do życia.
kraju.
Prawie dwa mi-esiące żyli z oszczę
Mornaga, dzięki stosunkom i znajo- dności, i wreszcie po upływie tego czamościom otrzymał wkrótce posadę na su udało się dostać posadę nauczyciela
kresach w korpusie obrony pogranicz- w szkole ludowej w Lutomiersku.
nei, gdzie
Mornagowie żyli początkowo barbył szefem kancelarii z szarią aspiranta dzo zgodnie i przykładnie.
Czego jednak nie robi z ludzi bieda?
Powodziło im się wtedy dość dobrze
niestety jednak Mornaga'
Po upływie kilku miesięcy, gdy zarobki męża okazały się zbyt wielkie,
zapadł na zdrowiu
żeby umrzeć, a zbyt mate, żeby móc z
nich
wyżyć, harmonja prysła.
i mocą decyzji lekar~ ~ostał zredukoRozpoczęły
się kłótnie, awantury, a
wany. jako nienadający się do służby
wszystkie
policyjnej.
Przewrót bolszewicki

Mate miasteczko Lutomiersk pod t.o- mienia i ledwo :z
cIzią zostało wczoraj wstrząśnięte straszliwą wiadomo~'Cią.
Oto zamieszkały w Lutomiersku nau
czyciel szkoły ludowej ~rcln Mor-

fi'

miały

arszenikiem.
za

podłoże stronę matedalną.

Wczoraj nastąpiła między małżonka
mi scena bardzo gwałtowna.
- Dość mam tego wszystkIego, naj..
lepiej byłoby w łeb sobie paJnąćl - denerwował się Mornaga.
- To sobie raz już palnij! - odparła
Morganowa.
Upłynęło kilka minut - i nagle
ro:degł się buk, potem nast.a:~ił przera.
żllwy ~rzyk.

Na podłodze w kałuży krwi leża'
Mornaga. z rewolwerem w zaciśnięteJ
kurczowo drom.
Po samobójstwie męża, zona jeg,
wypiła duszkiem zawartość szklank.i i i
Jekiem runęła na ziemię.
Wezwano pogotowie z Łodzi, któr~
zabrało małżonków do szpitala.
Kiedy lekarz opatrywał Mornagę,
szeptem spytał:
- Jak się c1.uje źtma? ••• - i zemdlaŁ

~iHi'łMti\l.\!llf~!&.~

W. .

Łódź. 12 marca.
Cela nr. 16 n~ II piętrzelOrał· mocnie i Najbardziej ot-ekawym momentem Osadzony bylem wowczas za narusze- ' "
~
~. #
•
..
podczas wczorajszych popołudniowych nie spokoju publicznego._ Krupsk~ S;dy
dZ1S słab~el
rozpraw w procesie Tadeusza Wronki się dowliedział, że jestem robotmkiem
~11
na firańcach miasta.
byty zeznania świadków Ostrowski!ego mOl1opol~ powiedz,!al, mi, że zna tam
'-= g ,.
~
Ta:em"~~~y a~:aG'~e pokhlU nota- d Wojdechowskiej.
WSZYStklc1~ ur~ędlJ:lk<?w, a nawet dyrek,.,ci pl'"~ecr-,odn ( a.
_ W fabryce dużo się mówiło o tern, tora. ~óWll m) te.z, ze kupował tytoń u
\V dniu dzisiejszym przed południen.
że tU'zędnlcy księgują lepszy tytoń, a Koldy l Podgórskl:go.
.
,
na rynku pierUężnym w Łodzi w obro
Łódź. 12 marca.
wydaja gorszy _ m6wi świadek 0Przed kratka..1111 sądoweml stale na.- ~ach. pryivatnYCh ob~ac.al1o odola~ami po
Wczoraj o zmierzchu p. Stanist~w strowski, robot~ik iabryczny. Gdy mel- stępnie
Il':ur~le. 7,95 ~ pla.~emu" 1 ~,915 w ~ądamt
tVialillows.ki., _ zamieszkały . p.rzy ulIcy dowatem o tern dyrekcji, odpowledzla- -młoda i rezolutna p. WoiC'jecbowska, Mater]ału maIo. l end~nCJa slab"za.
D
k
"8
ł d
P
I PRZEDGIEł..DA WARSZAWSKA
,,,~~?v:s ./e J " ,,~~a:~ 5>,1 Gomu. o s~- no ITII, ze
•
.
robotnica fabryc~na. kt6r~ twler~zi, że
ceJ ':?aCJI zakrapl<;;.Ih..,J, wO,:l{ą. porzą~e
mogę iść do pohc§i krymma1nel.
widziała złe papierosy, kLare czuc bylo
t::YJorr'~,~l
szmrualo mu w głowIe. Nie WięC dZIW. ~
K
ki
kt6
' zITni'lizną a gdy zapytała osk Bejma!
- Jego, li zata.czaJ się ciągle od rynszto- . .Rdozm~w.I~ie~ zk ' ~~PtS_t' II!' d rZ~ °b·lc~ymoż~ je pakować. ten odpowiedział; I
Pary~ 27.. 73 ..
ku do n1urów domów
SWla CZYi ID!, ze
UPh y on o
lą .
SzwaJcaqa 146.63
.,
,.
'. .
ka i że ma jakieś konszachty z urzędn.i...
- Pakować! Byle bYły polne.
II PRZEDr.,IELDA WARSZAWSKA
N~ ~:1CY W?Jt,oWS~I~J. spostrzcd na· karni fabrycznemi.
Po przesłuchaniu ies~cze kink~ świad ,
Dol~r w ~~bro~h prywatnych 7,95
gle J.ml~,u osobn.lkow:. kt01Ych poznał na·
. Mec. Ko", : A gdz.ie to pan rozma~'1iał ków pOSli.edzenie zamkmęto.
T denc'a utrz man.a.
tychm!ast. PociemnIało mu w oczach. Jz Krupskirn?
.
pubLiczność rozchodzi się do domów. ~e:n
1
y _ __
- Zmi!ujo:e ~ię! - zawołał.
. Św•.Ostrowski: W v.ięz.ieniu przYlp~~s.ądnł'ch wypr.owadza poLicja z ob~
.
~; .. '~
Lecz podbl'egh doń szybko
ulI~y lVhl~za~..
.
naZ011em! szablamr. . '
Samosąd uogon~~L1wy f
wyciągając noże z kies:zen!.
~~~~.-mnałW~ Pi~śc~ą wskr.of2 za p!l'6b~ om~'
Zabtysly stąl.owe ostrza i po chwibi
naęda kote~td.
depla krew hld;t;lf.a trysnęła na chodnik.
Łódź, 12 marca
Malinowsl-j, prz.ekłuty kHku u d e r z e n i a - w lokalu głównej poczty przed je
dnym z okienek sformował się długi omi noia, stoczył s}ę na bruk.
Napastl1icy zbiegU.
gonek.
Pal1 lViordl{a Toporek, zamieszkah
M1lnowoini s\viadko'Wie tej strasznej
przy ulicy Północnej 10, nie chcial jedót;eny zawi'udorn:i,!,j' policję która ranne-'I
[Jak czcL\:ać spokojnie na swą "kole:i,kę"
1:';0 przeniosła do komlsarjatu, gdzie ui próbował dotrzeć do okicn!5.a. W tel
lzielil mu pienvszej pomocy leką..rz pochwili ktoś z publiczności uderzył !to
gotowia.
'
pięścią'!" 5kr011 tak sil1:ie., iż ~toczył sir,.
DochodzenJe poHcyjne w tej sprav..iei
na kamIenną posadzkę 1 sri'aCl! przytOII\
okazało się bardzo utrudrlJ.oue, gdyż
l
1 110ŚĆ •
Ma1illowski nie chce zdradzić powodów j
ZateleT01lCWilllO po pogoiowie, któ·
uaoaści ani napastników.
'
. rego lekarz ud2.iem mu POI'OACY w o:r.t1Achu pocztv~
.

I

-'5

Kurs: 7,9

l

l

I

ol

I

98

''t.

~"',

f:

------------------------------

~ p

R f'

~ ~

W' l C 7 n

;~"N

V.

I

•

Aparaty międzynarotłowej komisji naukowej, ohser~uJącej zacmienie słonca""w Benkulen na ~umat!ze.'·~ ~a Iew?~ 'A'para't" maJący-p(.~~'\'[e!:,~:d~ kot'J~ E;;"
6teina. - Po śndku: Specjalny aparat projekcyjny do ro1:-ienia zdjęć. - Na prawo: Maszyn)' do pomIarów mu~dzyr .1netarnych.
_MM

dlMliiiti·

nie iałmuina, ale Jma·
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Jazz-band -- wrogiem ewolucji.

tragiczne zagad Otwarcie pierwszego nocnego dancingu' w Moskwie wywołało w
nienie bezrobocia.
olbrzymie poruszenie. '

całym

rozwiąże

~::-

~67

Czy

miasl polskich

murzyn-saksolonisła zdoła obalić
Potężny

gotowe dać pracę bezrobotnym, jeżeli rząd udzieli
pożyczek.

może być rozwiązany problem b~zrobo-

szukać

kredytów. Kredyty te mogłyby
znaleźć się w ten sam sposób, jaki miał
. .
mIeJsce
w st osunku d o b anków, któ rym
Przyznano wówczas 65 mill'onów 71. po

~yczki.

życie jednak poszło runną koleją.
Istni j
M k'
'd
ee w
os WIe urzą, zwany
B b·
l' b·
dl
bł· .
udro l?em, czy l IUrem a o s uzen-,a
cu zozIemc6w, zapraszanych przez rząd
" k·· b d
h·
•• .
sowaec
l l
ę ącyc lego goscml. Buro
hi
.
.
? .zarządza w MoskWIe kIlku hotela..
mt I. w pe:vnych wypa~kach .korzysta
z SUl genens eksterytonalnoścl.,
Idąc na rękę swym gościom i zagra,
. I l ..
n:lczne] w OilJI moskiewskiej, ruchliwy
Burob1n wyszukał piękny, zaciszny dom
z ",:ielką ~alą do tańca i luksusowymi
gabmetaml.
Pewnego ania, byto to w arugicj połowie lutego ub. m., Burobin rozesłał
zaproszenia nietylko cudzoziemcom, ale
li wysokim dygnitarzom sowieckim, z
cy,

I

Ankieta, jaką przeprowadziliśmy na
terenie miast polskich doprowadziła nas
QO następujących wyników: 116 miast
pragnie wybudować 67 takich objektów
jak rzeźnie, elektrownie, gazownie i
szpitale, 74 takich urządzeń jak targowiska, hale targowe, łazienki, jatki, 10downie, cegielnie, sklepy i tartaki; 81 pr"·q.·~ ..łII ~;l_~,:_ , L

młast pragnie zabrać się do brukowania
ulic, robót kanalizacyjnych, urządzenia
parków, studzien, budowy mostów itp.,
19 miast zgłosiło budowę domów ludowych, gmachów dla ~traży pożarnych,
.zkól, domów mieszkalnych, koszar i
Itlagistratów.
49 miast obliczyło, że koszty zapro/ktowanych przez nie robót "ryniosą

go

ka
•

dr:

~~

cz
Ikolo 34,683.518 złotych.
RozPoczGcie i przeprowadzenie tych
tObót uzaJeinjaja m1as:taorl. ,"'7,vs!.r,ania go
,.

~

'J

1
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ustrój sowiecki?

wróg, którego nie zmoże nawet
wszechwładna "czeka".

W sowj'eckiej Rosji nie istnieją tańZwiązek miast polskich w memorja ce nowoczesne, nie istnieje dancing, nie
te do ministerstwa skarbu wyraził wąt- ma lazz.;band'ów.
pliwość, czy udzielanie bezrobotnym za
Młoozież sowiecka może kąpać się
si.lków pie.niężnych je~t celowym ś~od- naga we wspólnych kąpielach, ale nie
Idem. walkI z bezroboCIem w obecneJ.sy wolno jej tańczyć w ubraniu modnych
tuacjI gospo~arczej pań~twa. Ja~ WIęc foxtrott'6w, shimmy, one-step'ów, two~iasta polskie .wyobrazają. sobIe ska- step'ów tanga" jaw, bostonów czy floteczne zwalczam e bezrobocIa?
rid'
Oto co mówi o tern dyrektor związ-·
"
.,
tu p. H. Grotowski:
Grozi jej za to anatema.
- 'VI f. 1925 i 1926 '(do lutego) pań~ Z kolei stare tańce, jak walc, polka,
stwo i miasta wydały okolo 50,399,522 kontredans, kadryl -- jako przeżytki
złote na zasiłki bezrobotnym, na cały burżuazyjne - znikły z powierzchni to
fok 1926 na ten sam cel preliminowano warzyskiego życia sow1etów.
około 35,200,000 złotych.
J'edynle kozak I lezginka, 'dziś tańPowyższe wydatki pozostają w nie- czone są w Bolszewji, bowiem są to tań
współmiernym stosunku do zasobów fi- ce solowe.
na.nsoWych państwa, a przedewszyst~ Tańce we dwójkę za tadną cenę
kiem nie' są one produkevJne; lecz kon- nle powinny przeniknąć do klubów rosumcyJne.
botniczych.
Dlatego też jedyną drogą, na jakiej
Tak twilerdzą prowodyrzy bolszewic

cia - , jest natychmiastowe podjęcie rol.A.t ubU
b.
'
tJU
p
cznyc
Lecz ogólne roboty publiczne nie da
'
dzić
t I
·
d zą Slę
przeprowa
w szczup yc 1
. h b ud·zetó w mi a.
st M uszą one
gramcac

kraju

Gdy goście tłumnie jęli zajmować sa
Ię, nagle rozsunęła się zasłona i ze sce
ny buchnęły oszałamiające dźwięki jazz
bandu ...
To siedmiu najautentyczl1iejszych
murzynów, .uzbrojonych w instrnmenty
muzyczne - jak dotąd nieznane w Sow
depji - dęło zawzięcie w trąby, wywo
IUjąc na sali wręcz osłup~enie zachwyconych dygnitarzy sowieckich i entuzjastyczne brawa kolonji. ,
Po chwili rozpoczął się dancing.
Pienvszą paf(~ shimmy stanowili: zna
komity anglik z żoną dygnitarza sowie
cklego, niedawno przybyłą z podróży
do Paryża.
_
Tak się odbyły narodziny Jazz-bandu i dancingu w sowjeckiej Rosji.
Był to moment nieiako historycznr.
"'czesnym rankiem znakomity an-

glik, żegnając żonę dygnitarza sowle.
ckiego, rzekł wytwornie:
-.:.... Tak się kończą wszystlNe re\\'c;.
lucje świata.
Na to pi'ękna rosjanka odparta ż czarującym uśmiechem:

-:- Jazz~band spacyfikuje Rosję.
Wieść o popisach jazz-bandu lotet\.
błyskawicy ob~egta Moskwę. Na
zarach, w klubach robotniczych. biu~
rach ' .urzędach i w domach prywatnyc~
dziś mówi się tylko o jazz-bandzie.
MurzYni nie mogą pokazać się na
u!icę. Oblegają Łch tłumy. Jak oświad
czają starzy działacze komunistyczni dandngu Sowdepja jui nie zmoże.
Chwieje się twierdza rewólucyJn~
Ostatni cios zdaje się zadał ~i jai!.x,
band wespół z dancingiem.
, europo - perfidja twoja jest wielka!

m-

~iii,iłd~~wt~likłl$li?i&A~~~

Pj·s'a rz

;

d'.. 1I1'l0'
sk~-uwodz;c;p lem· •
U
II
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Zwabiał nielełnie dziewczęta

do pa.Jacu 50-letniej

d oktor'o"'"",'
eJ- , ,'/>~, '
\"

która

wtajemn~czała.

'

'

. •

'","

.

je" w af'k''a'na zbrodnt-

cze;,' miłoS'Cir ,'
~,

,.
Mera" 10 marca
'Miejscowc wtadze ślc'dcze wpadły
na trop skandalicznej afery, która ohydą swoją rrzewy żs l1 a niemal wszystkie
dotychczasowc
zbrodnie na tle seksaakwm.
Afera ta wykrTta zosta1a, zupdnic
przypadko\vo,
"
Siedmioletnia córeczka jednej z miej
scowych pal1 z to\'.'ar;;y!St\va PO powrocie
•

"'~":"{'/'
.. r
dotychczas w ' Meranie

stał , cieszący się

wielkim poważaniem,
pisarz duńsJd baron Henryk Devoor,
' Jak sic bo\viem okazało baroll Devoor "dostarczal" masowo sześcdziesie
c;ioletniej doktorowej H.61hriegel sietimio
i ośmioletnich dziewc%ylJcl<, 7: J<tórymi
ta odda\'1;ala sie
.

zwyrodniałym

>prakty!wJn erotyczI1Vn1.

Pisarz, który stale s1)l'(.l\\'adzal je.;
l1Q\VC ofiary, rekrutujące się ze sfer za'lOŻl1cgO mieszczaJlstwa
miejscowego,
:lprowadzal je ró\vllicż do domu i da,
'ar dzieciom pieniądze na cukierki.
Mlocj.ociauym ofiarom baron poleca'\;
lkup smakolyków w jednej z miejscoycll firm z którą zawarł odpowiedm

\l\~. całą tę aferę

wmieszani

są

rów

eż trzej miejscowi lekarze oraz wlaicieI hotelu, w ldórym zamieszkiwaJ
sarz Devoor.
Skandaliczna afera zatacza cora?
ersze kręgi. Areszto\vano już kilka"';'
je osób z'll<1jlep,szych sfcL towarzy,va.
. -, - ,A..

"Gwałtu! ..

I~--

Duch! .. "

krzyknął

"dzielny" szeregowiec na warcie, rzucił ka..
rabin i schował się do pobliskiej stodoły.
--:0::--

więzieniu

Od dziA znajdzie sch,.onienie w
Lód1. 12 marca.
Dwudzrestoczteroletni łodzianln. Wa
wrzyniec Jakubczyk służył w 74 pułku
piechoty w Lubłl'llie.
...
Pan Wawraynłec nie odznaczał się
nigdy zbyt wielką odwagą, jednakże nie
spodziewał się chyba nigdy, iż pobije
rekord tchórzostwa.
Ki1ka miesięcy temu wyznaczono mu
wartę przed wojskowf\ apteką w LubUnie.
- Tam coś strauy ducby s~ 1>0
nocach - mówili mu koledzy t biednym
szeregowcem wstrząsnął dreszcz prze..
retenia, gdy '%MIau się 'W DOCY sam
przed apteka..
O godzinie dW1lllUtd 8$łyaa' noczywtiśc.le podejrzane szmery.
Jakubczyk struch1ał. Mimo to zdobył slo Jed-

poncfant: Czy był jut PaD przedtem za kradzież Katany?
lłodzłej: Przedtem - nie_. Karano mrue zawsze potem...

,:._!!!!!!2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"JA CHCĘ DO MAMY/ lv/E ZABiERAJ MhlB/*

'

.

Kochanek ją porzucn, rzeczy jej sprzeda' I zabrał JeJ sześdoletniego synka.
c:ecb aduta. więc zachodzi podejrzenie. ~ ""' . . . . _ . . . . "-don?
'Łódź, 12 JUrCa.

Nic więc dziwnego, i:t młoda mętatka
.taprzyjażniła
się z pewtr}'!ll
młodym.
przystojnym, elega.nckim mętczyzq.
Był to p. Antoni MarclDk.owski, •
rzędnik bankowy.
Pa kUkum1esięcznej maJomołci Zalasowa została jego kochanką.
Marcinkowski zarab1ał dobrze i trcbezyl się o nią.
Po roku urodziło się im dziecko płci
.4~kiej. Marcinkows1ci okazał aę czulym ojcem i pani Zalasawa nie łbriyła
\ię na los.
.;
.W ten sposób minęlo nd~ lat. y, Kilka miesięcy temu zmienił,. się Jemak stosunki radykalnie. PUl Marc:iD-

łt porwaDie to miało na celu ek~IO"Gh
cję nieszczęsnej ofiary.

Gdy

kochanka udała lit &. po8ctI. , . . •
tyła o pow yUzem aaag6lo.... Nło

p. Zala.sowa w godzinach papo- wani..

~dzoDe _tyehwJatf Jlwaiddwp..,
przeratenie.
t:ńa me piZ~ły tacloe. ruulłałL Ko
W mieszkaniu nie znalazła ani jedne chanek z 6-1eta1m synkiem znł1m~
go sprzętu nawetl Lokatorzy dO!U1 poN'
ś'!_d_
-1'
'1e.!lzczę RWlI JD&1>II'a IDe WM co z 10
informowali ją o wyprzedaty mebli pU ' bą począć. W mieaka.niu nreDl ni. IDO
kt'chanka, który po tranzakcjach oddalił te przebywat, gd,t pozbawSou mstała
się % płaczącym chłopczykiem.
wszelkich niezbędnych meblł. a Dawet
•
•
". li'
b
t
L-----..!I·
d
- J a ch cę dQ mamy I Nile zablera, pO:liCle 1 'WO ec ego SCnnmua a~ o
mnie! - wołało na schodach nleszczę- f matki swej pny ulicy Modrej. 5.
iliwe d~ecko. I,.ecz 'Ojciec przemocą ścią

Z

J:'łLMU

l "

-

DNI'HA.

y

&O

j

"PnyiQC1111ovri IIQWtII , .

mama ..,.,.uL.

f ~ .

p

- ..

l20 dolar6w

za to bolesne
doświadczenie p. Roseu.
zapłacił

L6a. a ....

się

KUOELSZWANC RAZ BYL NlEZDROWY.
TROCHĘ MĘCZVLY

00 NERWY~
TROSZECZKĘ MIAL BÓLE OLOWY,

ORAZ

PROTĘSTY

BU

PR~WK-

UDAł. SIĘ

WNET DO LEKARZA.
MOtt TAK PRĘDZEJ PRZEMINIE?
LEKARZ WYPUKAL WYSTUKAł.

ZAPISAL

coS

PO LACoor..

ZMARTWIONY, PYTA MNrn Z ONIEWEM:
- .,WIESZ DOKTOR KAIAL MI BROM BRAC-;
LĘCz,

DM"

~ caą. jakle przd~.
becnle, PGZbawU7
tylko płalt-

dą, ale równJct pnyJadól. PrzekoaIi
.sl~ o tem p. LIDOIl Roscn, qmłev.kały
przy ułh:y KI~o l35.
W dnia wcs.oraJu7m p. ROMII . . .
kał Da alk:y dobrep IWqo maJomecv
Warcldeco (Składowa 31). P. Rozea po
prosil 10 by IDII zmleoll Da złote 120 do-

larów.
c~ przyjade! ale robi dla pn:yja.
ciela? Pan Warckt zcodzIł si., chetnIe J
P. Rosea wrec:zył mu płcu1ądze.
W tej cbwłU jednak ,.przyjaciel"' ..
Osłupiały Roseo kny~ ,
pnestracbJll pdcII . . . poco6.
Pa Warcki Jednak bied tak szybtD,
1& ~~ Ide dal ładnce resultata..
Znikł poprOltll & oc:a awema pne.

w mieszkanku przy ulicy Bazarnej c0dziennie dochodziło do awantur.
. Z dawnego dobrobytu me nie pozo$tdo: Marcinkowski nie tylko, te aie

JAK

SIĘ

BROMBRA. - JA NIE WreM.!"".

F~~~d~~~~~~~~~~~~~~~!A~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!
wet miał ciągle pretensje do swej ko- ;;;;
A4 ;UW

ś1adowcy~

ZrozpaCZOllJ' Rosea udał •
do b
misarjatu. gdzie o PGwyWym zameldował połicjL
___
... __
*. . .
<i
_~

ł

~_

. . . .'

...

, r

.

Echa aresztowania pa' 80-

ruchowicza.
man:a

,.I!xpress- umteśc:łt
aresztowamu J). Boruchowica. przy którym ma.leztono fatszyw~

Dala 7

_~

O

banknoty 5-złotowe. Jak się dowiaduje·
my. p. Boruchowłcz został wypuszczony natycbmlut na wolnołć, gdyź jak sie
okazało. nłe miał on 1Iłc WSpółD~gO z fal
szerzamł banknotów. lecz pruciwuiP

sam adł łeb

Królewska Mość
...
raczy łaskaw'le poczekac" się
.

j ~12..

~

. #

.......

Ciągle nieporozumienia zatruwały łmlJeg o
tycie. \V dniu wczorajszym p. Zal.s.~o.a
zrana na maasto.

.-o

,.Dzłe~ ~(atica,k _łnl

bliec:hDl\l ..., do6 lronIczDle l rmdI •

Jak to

j

Korzystając z jej nieobeonoścl czuły
&ochanek zwołał do mieszkania han:f.s-

• ~~ ~~~

do ucleczkL

POTE..~ MNIE KtJOELSZWANC SP~

wyszła

O ldezwykłym postępb szeregowca
wtedztauo jut tam doklachPe. ,dyt maleziono .. DOCY J)OI"ZUCC)Qy karabUL

łudniowych wróciła do domu ogamęło ~

~owski stracił posadę, stał się zgrytliw~'

'!hanki. te ta nie zarabia.

bohater

pulka.

NIESZCZĘSL~J MATKI:a.~~~
--~o::-_

W roku 1914 panna Heleu .Majew11-letnia, przystojna dziewczyna
wyszła ~ąż za ru.eja1cicgo Antooiego
lalasa, zamieszkałego przy ul Bazamej
ur. 9.
Pożycie tej pary mał~l1s1clej było
nader szczęśliwe. Po miesiącu jedna.k od
dnia zawarcia ślubu wybuchła wojna i
1). Zalos, jako POborOWYl zaciągnięty został do wojska.
Mijały lata, a młoda męta.tka nie 0trzymywała od m.ałronka swego tadnych
wiadomości.
.
łrrypustczała więc, te zginąŁ
..
lalasowej nudziło się samej.

wybladły

Okolo poludnla

zjawił się 'W

.

i NIESZCZĘSLIWEJ KOCHANKI.

~ka.

nak na nadzwyczajny WYsiłek woli I
spojrzał w okno apteki
W tej chwili jednak włosy stanęły
mu dęba, a oczy wYszly w słup.
Z okna apteki spoglądała nań groźnie trupia czaszka, a przed ladą dojrzał
jakieś widmo w białym plasz.czu, które,
jak przypusz.cw szeregowiec, gro1iło
mu pięścią.
Z ust Jakubczyka wYdarł się okrzyw
zgrozy. Nie wiele myśląc, cisnął na ziemię· karabin i rzucił się do uereczki.
..Dzielny" szeregowiec schronił się
do pobLlsłdej stodoły. ,dDe zagrzebal
się g'cboko pod lfanem.
W akrydu swem pruleł.al do raDa.

.. DOCJ'.

--=0:

RAGEDJA

wojskowym.

otta.r..

-,...._

-_ . ~

,~

__

A...- '"
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Marsz Strzelca.
~nadcbodzą~

nłedzlelę

odbę<'ln..

w naszym mieście marsz pieszy
"Strzelca" łódzkiego.
Ze startu. który znajdzie miejsce l.
placu Dąbrowskiego ze strony uL Ccglelruanej trasa marszu biegnie przez unce: Narutowicza. Piotrkowską, Nowo·
miejską do Zgierza skąd dalej prowadZI

rzy, którym spt'Zedał meble oraz wsrybędą
etkie sprzęty domowe.
Gdy pozostał w opustoszałym miesz
\fi I d i I
d
J
d i
ki t
n e z e fl rozpoczynamy drukowanie o pow.e z na an e ę·
"aniu sam na s·aOl z swym synkiem, ~ar
. k
ki
h
't 6 1 t i Ił hl
"Królewska ankieta" .,Expressu" wy
Przyczyny natury technicznej zmusi do Aleksandrowa, gdzie marsz zostanit
cm
poc WyCI - e bn al
e 6 0 c :opczy
. _. Ja
. k t o bY to dł'
·mu, w za konczony.
•
ir •ows. .
b wo ł a ł a w ca ł ym mlCSCie,
o y nas Je d nak- do odt·
ozelli a t
erm
1
Da ~ :1D10 .Jego ~p~~ za: .g~ z ~o ą· przewidzenia niezwykłe poruszenie. i. (lj którym rozpocznie się drukowanie odpo
W Aleksandrowie odbędzie się UfO'
o ą z mm UCle - meWIa omo.
lepszym tego dowodem może być zna- wiedzi, na niedzielQ.
czystość otwarcia oddziału "Strzelca" ,
Ma~cinkowski od dłuższ.ego już czas~ czna ilość odpowiedzi, kt6re dotr;cłH;zas
Podkreślamy, l C odpowiedzi musz" \ dokąd przyrzekli przybyć dostojni go..aama.Wlał chłopczy':ka.. by zchrałna uh- napłynęły do redakcji.
by(; krótkie. zwięzłe i treściwe.
. ścic z Łodzi.

dopóki fotografje Czytelników "Expressu"
nie
gotowe.

I
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wprawIła

Ol

swemm

Ta joj!
poczem

w,ystępowała

W prosi z

w

\\~~J1r.," ,~a\v~e

z

\!v~eU '~em '~powodzeniem, jaSłO

estra~:iy ~~~!)węd][~{)"V1Tała

tylko faktem, że 'IV niespełna pół godzi!
ny
Rc1ck szybko o?,uśdła pokój,
et na pytanie ic(~ne~o ze spólników zaba
wy oświadczyła, że porzuciła partnera,
gdyż jest on spity do nieprzyto".1110ści.
Tymczasem p. "inżynier" rzeczywiśde urznięty ja~r. beh, spał snem spra~
wiedłiwego, a obudz1V'Jszy się około godziny 11 r:mo sięgnąi do portfelu, by uiścić rachunek hotelowy i wówczas w
jednej chwili otrzeźwia! stwierdziwszy,

filo

artystka.

kODlisarjał:uo

i kala dę ze znanym we Lwowie p, Sze.
nic za wiac1DmH policji.
rzerem.
Re1cia tymczasem spokojnie zebraw
~d ,tej ehwili dalszą jazdę odbywali
szy maeatkj swoje, odjechała do Kra-, wspolrue.
kowa. P. "inżynier" przez cały dzień I . Po przybyciu do ~>-I'akowa umówili
"kombinował" co się mogło stać i dopie Slę na rendez-vous w Jednym z nocnycl
ro późną nocą zawiadomił policję.
lokali,
Pryjmak już kilkakrotnie osobą swa
Szerzer przybył, lecz Relci nie za,
'il zwr6cił uwagę opinji publicznej, a to
Rozesłano tekfonogramy do Krakoł lb
.
.
dr
sta
a 'omem ta w czaSle po óży
w głośnej swego czasu sprawie wykrywa i Warszawy, przyczem wyszło na
.;:i:a we Lwowie
skradłszy mu z "ralizki OOWi(': ubrani
jaw, że Rclcia napruwdę nazywa się
fałszywych czeków "Ekspress Companajbliższym pociągiem odjechała do Wat
l brja Antonina Jóźwiewska rodem z to
nyf'.
sza wy, Kradzież st"A»ierdził dopiero nadzi.
Pr-zed kilku dniami p, Pryjmak pod- że
zajutrz, rano i po powrocie do Lwowa
portfel. j .. go byl pus{-y.
W podrózy, "szczęście" jej również doniósł o tem policji
jął w jednym z banków lwowskich na
W pie~ '. z.
- ",viii nie zorientował nie o;Juściło, albowiem w wagonie spotrachunek tej firmy
Tymczasem na skutek telefonogra~~,~
250 ciołarów,
mów p-olicji lwowskiej rozpoczęto pos:zu

Lwów, 11 marca.
Mniej więcej przed trzema laty na
bruku lwowskim pojawił się niejaki Dmy
~ro Pryjmak, syn wójta i przedstawiws.zy się jako "inżynier", począł "rozbiiać się" w prawo i w lewo.

&lę kto mógł być sprawcą tej operacji

I

,JTzeznaczonych na kupno jakiegoś lokaJII biurowego, poczem udał się do "Baga
teli" przy ul. Rejtana. celem urządzenia
.,większej zabawy.

W dniu tym

kiwania J6źwiewskiej. Przedwczoraj w
Warszawie natrafiano na ślad jej w jedne} z podrzędnych restauracji, gdzie
uc:hod:dła

właśnie przybył do Lwo

a w pe-vruych

, a cały szereg nowych dziewcząt t. zw.

"

Wprost z ~ady powędrowała do

.- Czego panowie się mnie czepiaj4
-- >rozpoczęła dostojna oooba,
A no chodzi o tego inżyniera 71!.
LwQ'W'lL, któremu to pUlienka ubrała
mi pa.miątk~ 228 dolarów.
-

mig zastawili stoh'k ba.

na

żona: Ni~ to oopnH/d)' nie do wytrzymania! Znowu
uUcy z jakąś młodą, przystojn.ą i ele gancką kobietąMąi: To chyba o~nyłka... szedłem pr zc:.-cleż 2: tobą. ...

Negri
Zyję

,

wczoraJ

\vłdziano clę

uis%oxał

.

mOWł:

nie po raz pierwszy

Znany w okolicach bulwaru Barbes

urzędem podatkowym.
PhiJippe, jak przystało na człowieka
żyjącego skromnie i oszczt;dnie \V tych
ciężkich czasach, posiada rachunek 'cze

zaszczyca

urząl

Niedawno znalazła się !,am z powodu' krad~eży obcego palta na dworcu
Dlllej ustalono, że do niedawna grasowa
ła w Łodzi.
Postanowiono
przetransportować
"królawę" do Lwowa w szatach nabytych za dolary,

w~zytowy
tunisk~ego bussinesmenasnot eczniłHI.

Bilet

Pierre Mille, znany pisarz francuski
w swej podróży o Tunis. W
mieś~ie Sauss poznał się z pewnym ory
ginałem, kupcem tuniskilm, który obdarzyI gO na pamiątkę swą kartą wizy tozawudz,ił

sobie

to UCZUi'C'e.
. . . .
. S'l li1d~l~, l~torzy, t.wl(:rdzą,. IŻ niRdy'

w Paryżu, żebrak PhHippe, ma zatar~ z

już

śledczy wizytą.

M, 'i-tOSC - to zdrowie.
się wzbudzić w

crię pomylił.

M"

?,

nie kochasz-staraj

za darmo, to

Po tym djal<>gu wyniośle Jezonuil\~
do urzędu śledcze
go. Tu stwierdzono, ze "Maria Antoni-

,Zeznania podatkowe

Jeśli

pieniądze ~

,.kr61owę" odesłano

na1~

~

Powiada, .te pani mu

bawił się

W6dkD nie pił~, Jadam male, lecz ma ... jedyną wadę: palą
namit;1I:nie.

żebraka.
11 ezy ł 6 tysięcy rocznego
dochodu

AL 1:ct....a....kt1 Wię: c6t z tego1

-

- Prosz.ę bardzo... Nie skradłam, tyi
ko jełeli tUl galicyjski paD myśli, te li:
łodzianką mot.na tak jak z lwowianką

że aż się wstydzę.

tak sohdnie,

-

slrr-adła..

Do znakomitej artystki rumowej Poli ków. Obiad mój sklada się z ruewielkIiej
•
Negri
zgloSlil się w Hollywood pewien ilości pokarmów.
,bserwuj~ go b'acznie
dziennikarz amerykański z prośbą, by
Alkohol wykluczony.
Relcia zdołała spostrzec; że portfel p. podała swe poglądy na hygjenę żyoia
\Vieczorem znowu mleko, czasem ja"inżyniera" jest suto wypchany dolara~ codziennego.
ja i na tern koniec. Jedynem mojem wyLudzie przypuszczają - ośW1iadczy kroczeniem przeciwko hygjenie jest nami.
la z uśmiechem urocza gv,riazda ekranu miętność paJerw.t.
Podwoiła więc czułość i po chwili - że prowadzę życie lukullusowe, jaPalę wprawdzde stosunkowo ruewieA'<J angieisku ulotm1a się IZ towarzy- dam wyszukane potrawy i nadzwyczaj
ne{ jakości potrawy i t. d.
le, ale w każdym razie - staram silę 0stwa, zabierając ze robą "mżyniera" ,
Tymczasem tryb mego żyda iest nie becnie
pozbyć tego nałogu,
któDaleko nie szli, albowiem przyjął ich zwykle uregulowany i spokoju}'. Doty- remu się oddaję już od szeregu lat. Co
czy to zwłaszcza jedzenia. Jem bardzo prawda - przyjdz:ie mi to z wielką tru;,'obliski hotel "Belwederu.
mało d temu zawdzięczam zarówna mo- dnością. Poza tern vlli'ele się gimnastykuCo się dalej działo, niewiadomo. Jest ją smukłość, jak żelazne zdrowie. A za- ję. uprawiam rozmadte sporty. sypitam
1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Wi!!!!I!!!!W wód artystki fiolmowej wymaga idealhe-1 9 godzin.
go zdrowia i nerwów, jak pofronld. Ra- Słowem prowadzę życie tak solidne. że
no piję szklanke mleka i jem kilka suchar
aż się wstydzę.

gdy

kurm

sarjalu.

..ooy

dnri1ł

sferach 7.t

albowiem na imię jej bylI) .Marja Anto.
runa.. W chwili. gdy policja wkroczYła
królowa popisywała się tańce~

teria. trunków i rozpoczęła się
• :r:eroka zabawa.
[J,rocza Rela, rzekomo najc%ystszej
'Warszawd.anka, ...krótce tak zakrę
ci1a się koło pana ~", it ten
nic zdąttył ~ wypitych butelek,
na10mrasŁ poczuł amęt w głowie, """0bec czeg.o wyrównał rachunek. ....,n0szący przeszło 200 złotych.

W

specjalnych
"kr6łowę",

"Amusiermadel", •
cdem zaangażowania się do istnieją
cych we Lwowie lokali nocnych. Wszystkie te (lamy zjawiły się naprzód VI "Ba
gaŁeli" i tam właśnie na jedną z nich pa
dło oko p. Pryjmaka.
Za kilka minut znalazła S1ę w loży
p. Pryjmaka
aroeza ta dziewica o silnie naszminkowanem obliczu oraz jej koleżanka i
~C.l stałych bywulców tego lokalu,
!ak. te momeu:łaln1e %ebralo się towany
stwo li pięciu. oe6b.
Kełnen;y

za "artystkę",

Vh\..

,

.

M.iło~ć i pfzywiaz<luie są warunkiem
Nap[s na karclC brzmi:
l1Ie kochali l nIC UHJI en l\Ochać.
z :1ro\, iJ. lud;ddeg-o.
"Mehmet Uzan, oficer orderu Nichan
" Sp~a~~ _~ą ,zajmy.i e si~ lek~l1~z u1el jeśli posLlda kto te uczucla w ma- IHikar, e1<s-agent firmy JO!!11 W. 1"Uiol
Dlleclo.. (II., SteJ.nc~ l, n I~odst;} Wje dlu-I lYi}! stopnin. PD\vinien je \V sobie roz- w Ol ,1 s g-O\:". Szc! ek:;:pedycJl domu, han~.olctl11~h ~~J':(~,an ,C1?~ 1?,~71 do, \\'lljOS~{~, I w',i'-ć, gdyż zaj1"'\vni mu to zdrowie i I d~owego S '1"10 !l lana. Agent ~bezpl~~~~
I.Z bra~~ U\.:,ZU\';10'\\ O",Cl .le,:H do\\ odem d,o odd, li oC! nie,~o przcdwcz(~sl1ą śm;erć.
111l0WY - . l~orcsroll~cnt "Petit Matm
I oby .!zyc~l1e).
'"
.
' ,,,'
' "
'"
r
Profesor S!)l':Wl1 i tallea. 'Prezes kda ar
LudZIe " l(torz"
s'
Mil,
c do . l <l ... l!tl ni •. ,,\\ sze moze .j.y~t'TC7.nf'(ro
N'l1l'''1" "·/·!('''pr''zr.., tO\"'l'
", lWC1l"., ' IV" 11'11\("'\
"<',''', t
""l,.,,,,'r""j'
,~'
et.'
chorzy na !llec1o~,~at(' 1', crcrwo I'/cll cJas aj) C,. 11. z '!, I<~u~l \JC,
....
.
rzystw am11zVCZllcgO Sał1cllen. \Vic,_ p",
lek w, krv,/l I ol:..:? [',i" sl,!oJlIJo~Ć do za- I
L!l~l~::e pr7~"'''J?t111 1.'O\Y'l1tli, ';~~, W!ęc , zcs lwln pomocy dlr~ bi'cdnych w Niok,
burzeli nCl'\\'owvch, a nawet i obląka- l Lchac I lIn'lec CI('r'lCC J,a rmloscJ.
I hnin. Komisarz związku sportowego \.J
nia.
l Wtedy bęu(), zdrOWi
SOlLSS".

I

kowy w banku i safes na własne imi .
1tOŻY~ urzędowi zeznanie i' ' r d ę_
" 'd rOCznvwynOSI. l lOOOfrankó\v
' , z Je~.o o
,'10
U d'
'.,'
'lic~Zją ~lie zJadhz~d SIę na tę ocel1ę,
a ą~ le~o oc o na 16,000 fr.
Są WięC Jeszcze rentowne zawody. i

I

7"1

,H..

r

.

'l

,

l,.3,

l

A

"--'-
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Hlsto~~ad~kl~;,e~;:!:::;O~r~:::t~~u~US/ ~;~:~.wamu
Miłe

Wia~i i~O~Ó~ ~ow~tał i~lJk an~iel~ki?

Mowa ojców pana Chamberlaina ... powstała z odpad ..
ków, które pozostawiła matka natura.
do czego dopro-. <;>. pochodzeI;\iiu jQzyka angielskiego Szedł on do naznacwnego mi'ejsca,

telefonistki, opatrzone numerami od iedności do nieskończności
i zważcie
przeczytajcie t~'I: • opowieść
••
•
, ,
wadzlc moze wasza nledbałosd

istnIeje następUjąca legenda:
ale po drodze poczuł pragnienie i wstą·
Matka-natura chciała obdarzyć każ- pil do karczmy.
dy naród odrębnym jczykiem i w tym
Wreszcie z ciężką głową, zataczająt'
celu wezwała wszystkich, którzy pra- się na nogach przyszedł po swoją czę\Ść.
gną otrzymać własną mowQ.
Al ematka-natura wyczerpała już ca·
.Około mat~i-natury na s!ole leżał ty swój materjał, ~ dla angl.ika nic nie zod
k
l
Z t e~o mIęsa 0!la staJo.
uz~ awa .mIęsa:.
Ale matlra-natura pomyślała prze"
wycmała nozycamI Języki, nadawała lm·~
"
chrakterystyczne właśCJiwości i wręcza chwilę d rzekła:
la oczekUjącym.
. - Wi:esz ~~? Tu na podto~z~ leżb
Wszystkie narody zgłaszały się po rózne skrawkl,jęZY~ÓW, któr~ lUZ rozJęzyki: polacy francuzi niemcy rosja- dałam. - wez sobie z półtuzma t::<.~
"
h I d ., t 'd'
b'
. l'awalków i ulep własny j'ęzyk'
l1!C,
o en rzy 1 nawe ZICY uszmem. \.
.
Matka-natura zatroszczyła się o nich
Anglik posłuchał się i tak zrobit
wszystkich. Każdy otrzymał oddzklny
Dlatego też, jak głosi legenda, mowa
język.
"ośw]econych marynarzy" jest taka
Nde zjawił się tylko jeden angIJk.
pstra ~ tak: różnorodna.

..
.
....
. . .
'.
..Panny od telefonu są to Istoty me-I zome, ze wYJezdzam na trzy dm na pro
widzialne, bez których nie można się 0- wincję,
bejść i do tego stopnia obojętne, że jak ale naprawdę to nigdzre nie wyjechałem
naprzyldad
i. jestem u mojej millej• ..
w Łodzi, zamiast z narzeczoną łączą
Jest Jednak taka sprawa, lZ w poczłowieka z cmentarzem lub urzędem śpiechu zapomniaŁem pieniędzy, a do do
Qdatkowym
mu nie mogę wracać. Przyjdź tedy co
p
•
rdze' d
.
. i ' . k' 2 ;1'
Nikt ich niO'dy nie widział i gdyby p ę J o nas, 1 przy ll.es Ja Je mi JO'0
'
ny koron Zjes
. kl'
t m
z z nam l o aCJę, a po e
nie tego rodzaju okropne pomyłki, lub "d"
czasami maly strajk, wogóle nie wie- pOJ zIeMmy. razem ,do teat:u..
.
d·
b
'ch istnieniu
ozesz byc spokoJl1Y, blOn; taksl
Zlano y o l.
•
d ..
.
d I d' i za 10 minut będę na miejscu.
Nasluc?uJą SIę co z~enme o
u ZI,
Podczas tej rozmowy piękna Ilonka
których mgdy na oczy me oglądały i 0- obejmowała za szyję
niewiernego
glądać nie będą,
(względem żony) pana Gezę pan Tibor
różnych cierpkich a nawet gorzkich
uśmiechał się złośliwie a pobłażliwie.
wyrzutów,
zaś oburzona żona. pani S.,
do walki o szczęście domowego ogniska s\łanął "kruh
ao czego zresztą są przyzwyczajon~ na
przysięgała zemstę.
stałości małżeńskiej".
całym świecie, a jeżeli takiemu zirytoDecyzja pani S. zostala powzięta
Ogromna liczba rozwodów w Ame- jaka - a wńęc: przy pomocy propagan . .
wanemu gościowi, który zamiast z przy
w tempie piorunującem.
ryce wywołuje odruch społeczeństwa, dy w druku i słowie, oraz w formte do'
jaciólką dostał połączenie z niezapłacoVi niespełna minutę zajechała samo zmierzający do zaCJieśniitenia węzłów brych lat, udzielanych indY'vvidualnic po
nym krawcem, nie odpowiadają ironicz- chodem przed mieszkanie pana G., któ- ma!żeńslcich.
waśnionym małżonkom.
nie: "Mów do mnie jeszcze", to tylko ry właśnie wychodził z domu i skinął
Wyrazem tych dążeń jest zalożeI1!i"e
"Klub ochrony stalośc.i matżeflskiej
dla tego, że i bez tej zachęty "gość" mó na przejeżdżające taksi w chwili, kiedy w Nowym Jorku towarzystwa pod na- wydał jut kJilIka broszur, z których najciekawszą jest rozprawa pani 1:. C.
wi dalej, póki się nie wygada.
nadjeżdżała pani S.
zwą:
,.KIu b och rony s t a t oŚ CI· ma ł'zeń - L
A t k d od" .
.
sk:i:ej".
yons. u ot a ow 7.11, 11~ najgorszym
"V innym wypadku inny kIijent doW niespełna 10 minut obydwa taksi
C tonkaIllli kI bu
d świlad rone o~resem dla mt~yc? małzonl-ów Jest
Maje zamiast niezaplaconego krawca po sy znalazły się przy ulicy Szigony,
. u
~ą o
c
plerwszy rok pOZYCIa.
. z.
~o~lety l starSI palloW'~~, któro/ przeJeśli przebędą szczęślivtie tcn Rubiłączenie z ostatnim flirtem z ostatniego gdzie mieszka piękna Ilonka.
zylI
wtl'ele
lat
w
szczęścm
rodzmnem.
'kOn,
mOIr.a. . bvć snokojni o dalsze wspó!,
balu, i w ten sposób krzywda mimowol·
Na wychodzącą w trzy kwadranse
D2Jialaloość tego klubu ma być dwo- życie.
.
na jednego nagrodzona jest sowicie w później trÓjkę spadły razy parasola pani
sumieniu panny od telefonu mimowolną S. Wieczór zamiast w teatrze, skończył
J;>rzysługą. wyrządzoną drugiemu.
się w domu państwa S., gdzie pan Geza Zgubiła
na~ii:tność
Najniebezpieczniejszą omyłką, popet otrzymał resztę na1eżnoścL
nianą przez panny od telefonu na całym Zaś o przygodzie pięknej flonki.
świecie, bywa
któ~a j~st znana. divą ?peretkow~, .
Przea paryskim sąaem przysięgłych
Coudray ootknJ'ęty był i;yłka, fiIate"włączenie" kUjenta do rozmowy.
oPowledz13ty nazaJutrz mektóre dZlen-\toczy się proces ruiejakiego Andrzeja hlstyczną w tak wielkim stopniu, że nte
Coudray, byłego poborcy podatkowego. mając własnych pieruiędzy na kupowaJakie następstwa mogą z tego wy- niki z wyrozumiaIem pobłażaniem.
Anąć, oi{azuje jaskrawo omal nie dra&
52
nie rzadkich marek poczto,vydJ, derm·
mat, który się ostatnio zdarzył w Budaudował powierzone sobie sumy.
W ten sposób w latach od 1919 dG
peszcie.
Austrja przygotowuje ustawę przeciw modnym tańcom 1922 potrafil sprzeniewierzyć bli'Sko pól
NIeJakł pan Geza s.. szanowany kumiliona franków. Całą tę sumę obrócił
~ec zbożowY. zapOwiedział to_nie. tt
Kompanję rozpoczął zakaz dancingów
na kupno rza.dkich marek. Obecnie w!a.
wJSl wyjechać na trzy dni. za iJJta"esaplaży.
śalclel drogocennej kolekcji zasiadł na

I

w Ojczyźnie

roz\vodów

do -, marek poczto-

go

wych.

na

na pro·wincję.
Wieczorem pani S., znu<:bor.a samotIlOścią. zatelefonowała do przyjacłela
mę~ TIbora G .. chcąc ma zapropooować wspólne udanie się do kina.
uj

Niestety panna od telefonu włączyła
s. 00 numeru pana który jut
był zajęty rozmową z kimś lnuym.
Wt d
. S
sI al taki djalog:
e y panI . po ysz a
.
- Słuchaj, Tibor, zapowiedziałem
~ą

o..

Pod wpływem łistu pasterskiego arcybiskupa wiedeńslo.'iego do wszystkich
bisknpów austrjackich. rozpoczęła si'ę
w całej Austrji kampanja przecilw nowoYD1ó tańcom ' . d' . k .
tytnZar
...
wno z re ma, Ja I z prowmCJl
napływają do posłów listy, domagające
się wydania prawa. któreby zabraniało
tańczyĆ shimmy, tango i charlestowna.
Ządją tego n.ietylko katolier, ale żydzi i protestancu.
Możliwą jest wtęc rzeczą. iż parla-

W

ment austrjacld wyiła ~wę. zakazująca. modnych tatków na zabawach Pllbhicznych.
NJim jednak to s1ę stan:łe, prezydjum
pO!icji. w porozumieniu z bur:nustrzem
WIednia wydalo rozporządzeme. zabranwyiajcąh.ce zabaw w kos-tjrunach kąpielo--

laWlłe oskarżonych.

Jetełi w~ród. sęd116w

przysdęgł~C\.

XX...... .

są zagorzalI zbIeracze marek czy mnych osobIłwości, Coudray ma pl,;wne
widoki, że wyrok będzie łagodny.
...
~ ~.

CZYTAJCIE

III t'(UWaBi!

W umeglYD1 bowiem sezond!e letn!rn
rozpanoszy ta . się mod~ urządzania !la
brzegu DunalU "dancl'Ilgów" dla kąIll:ącej się publiczności!.
"

n~

ReDn~likf.

Ci@L

te jeden z nich jest mózgiem., nie pana - rzekł wydobywając z przerozkazem, a drugi - ślepym, nie- paścistego portfelu paszport zagranico
świadomym wykonawcą.
ny - nie zwykłem jednak nigdy sprzeSpojrzał na Kirchnera : stał już teraz ciwiać się żądaniom władzy, tembarspokojnie, oparty ciężko o ścianę, łapiąc dziej, gdy reprezentuje ją tak energiczchciwie ustami powietrze. Spokojny, ny przedstawicieL
słowach jego brzmiała nuta zlonieruchomy wzrok wbił w jakiś martwy punkt i zdawał się być zupełnie o- śliwej ironjL
bojętny na wszystko, co się koło niego
Jaskólski wziął do ręki dokument i
OI2.f CJItJJGaturniezo-ero(yezo!/.
działo.
rzucił okiem na nazwisko:. Anton Ker<
120
praJ1J(}Zitl"!Je!D
- Widzę, że przeszkadzam panu - naies, narodowości serbskiej, ostatnio
rzekl nagle mężczyzna w pelerynie, jak zamieszkały w Poznaniu.
77)
by dopiero teraz zauważył obecność Ja
Komisarz zdecydował się szybko.
przez cały skólskiego. - Dowidzenia...
- Aresztuję pana, panie Kemaies .•,
Nełznajomy, nie zwracając najmniej- znajomy, nie spuszczając
SkinaJ lekko głową w stronę detek·
Na serbie nie zrobiło to oświadcze·
.&zej uwagi na komisarza, ujął delikatrie czas wzroku z twarzy buchaltera. JaNyciągniętą naprzód dloń buchaltera i skólskiemu, który umyślnie nie prze- tywa skierował się ku wyjściu.
nie najmniejszego wrażenia. ""zruszy)
- Za pozwoleniem! - zawołał ko- tylko ramionami i rzekI, uśmiechając sic
rzekI cicho, akcentując dobitnie każdą szkadzal obydwom w tej dziwnej rozmowie, przemknęło przez mózg:
misarz.
chytrze:
sylabę:
- Iiypnotyzer ... Nie ulega najmniejKarzeł przystanął i podniósł na nie_ Pierwszy raz znajduję się w podo
- Co jest z panem, panie Kirchner?
<::0 się stało, żeś pan taki blady?
szej wątpliwości, że ten zagadkowy go pytająoy, zdziwiony wzrok.
bnej sytuacji i przyznam szczerze, Ż(
Mówiąc to wpatrywał się uporczy- człowiek hypnotyzuje teraz Kirchnera...
- Pan będzie łaskaw się zatrzymać mnie ona niezwykle bawi. .. Dlatego teJ~
Wie w oczy Kirchnera, który trząsl się
Dziwiła go bardzo odwaga teg:o kar- - rzekł, zbliżając się doń Jaskólsl...:i.
pozwalam się tak bez oporu arc!;ztoNa ustach nieznajomego zaigral Ied- wać, choć m 6gi~b ym...
teraz jak liść osiki. 'Widać bYłO, że ba- la, ldóry nic sobie nic robił z obecności
dawczy wzrok mężczyzny w pelerynie komisarza. Czyzby liczył na to, że de- do dostrzegaluy uśmieszek.
Nie dokończył zdania. lllachl1'l.ws7."9
tektyw nic zorjcJltuje się w sytuacji?
- Słucham pana - rzekł grzecznie.
~rawia mu jakieś niepojęte męki.
lekceważąco ręką.
Po krófhm namyśle Jasl,ólski posta- Proszę się \vylegitymować! - za
- Nic ... nic ... nie wicm ... - ocharl
- Proszę naprzód! - za" ·oT"J J~,
~dwo dosłyszaluyrn
szeptem, blednąc nowił zlikwidować te niezwykla 'lccnę i żądał detektyw stanowczym głosem. skólski, którego poczęło już ir31to\\ ać za
to w sposób stalIowczy.
MGżczyzna odchylił pelerynę i zanurzył
coraz bardziej.
CI~'1ic siC; karla.
Zda wal sobie obc . . 1 i 'loldadnic '>im:l r«kę w kieszeni.
- Tak to prawda - pan nic nie wie.
(D~c. u.)
- Dziwi mic coprawda postępowaAbsolutnie nic ... nIc ... - powtórzył lIie- wę, że tych dwócll bCl.v jLLkaś ttliemni- I
cza

nić,

wolą,

ty

I

tle zocu.zeri
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'sta zdo ywc'

czwartego "żywnościowo-dolarowego" bezpłatne

em

~

••

onkurSD ..Expressu.

la

Wczoraj zdobyli: Przepiórka Marja (Piotrkowska 255)-10 korcy węgla; Bujała Eugenja (Kie1 ..
ma 20) ...... 5 korcy węgla; Lichłenfeld Tadeusz (Piotrkowska 182), -- 5 korcy w~gla; Ciesińska
Eleonora (Brzezińska 58)-25 kilo cukru.
W dniu WC2OTajs%ym odbyło się dzie
.".ią te ciągnienie czwarlego. ,,ż'ywnośclo
wo-dolarowego" bezpłatnego konkursu
?remjowego "Expressu".
Wyiosowano 100 kopert.
Zdobyli:

10 korcy

węgla.

1. Pn.epiórka Marja, Piotrkowska 255.

Po 5 korcy węgla.
ła Eugenja. Kielma 20.
3. Licnłenfe!d Tadeusz, Piotkowska 182

'L Bu'

2S kilo cukru.
Brzezi.6ska 5&

4. Ciesińska Eleonora,

ilo cukru.
Zgiersb Mo
6. RobinzoD. Zdzisław, Piotrkowska 83.
7. SuwalIka Heleaa, Now. Złotao. Lu..
tomierska 12.
1. Kn1nas Józef,

Po

ł korcu-węgla.

&. Matusiak HeJ... WrzdD1ews1ra 60
9. Kaszuba BoJesł~w, Moniuazki 7.
16. Wolk Estera. Piramowic:za 10.
ti.
t2.
13.
14.
t5.
16.
17.
18.
t9.
20.
21.

n.

Gomulak Józef, Marysł6ska 5l.
Blumenfeld Franska Nowomiejska 11
Czernik Wacław, Siedlecka 12.
W1sowski Zygmunt. Janiny 7.
Granecka Stanisława, Wrobla 5.
Modrzejewski Józef, Szkolna 27.
S:ymańska Jadzia, Piotrkowska 255
Chojnacki Bronisław, Kielma 21 a.
Gołdyn Kacper, Pomorska 130.
Spmch Tcooo, Ogrodowa 24.
Waldm.anówna Hanna, Narutowicza
nr. 32.
AIMnowska Bron1slawa, Fnmdszka6
sb nr. 2łl.
.

Po S kilo
2~.

Kaczmarek

Marian.

181. Przybylska Leokadj.a, Głucha 13, Be

Leska Hania,,· Wolbol'ilka 31.
54. Napieraj Antoni, Feliksa 2.
Cygnechert Leokadja. Cymera 6.
55. Kowalskj Antom, Konstantynowska
Maksajda Krystyna, te1azna 7.
nr. 26.
ŚIiwkiewicz Dawid, Północna 12.
56. Pielrzykowska Genowefa, Drewno"
Kanow Władysław, G6ma 16, Ruda
ska nr. 83.
51. Motyliński Mieczysław, Wawelska 19
Pabjanicka.
29. Kobiela Helen~ N...Zarzewska 2.
58. Frankłurtowa Marja, Piotrkowska 51
30. RadzikowUa Franciszek, AL I ma- 59. ZemIer Anna, Lipowa 4360. Danecki Feliks, NaWt'ot so.
ja Dr. 11.
31. Kapecki Eugeu.j~ Somowa S.
61. Drzazgowska Bronisława, KOItItau.ty
32. Matelska Cecylja, Młynarska 41,
nowska 4S.
•
33. Kowalczyk, Józef, Przędzalniaoa 55 .62. Kwiatkowska Aleksandra, Naru:toWl
.
Al
dr
cza Dr. 22.
eban ow 63. Abramowicz BeJIlt Zawadzka 2334. Mły6czyk Mieczysław,
ska nr. 25.
64. Garczyńska Marjan, Franciazkaiaska
35. Zazubanka Elza, Piotrkowska 14.
nr 11.
36. Kopaoia Staś, Pograniczna 19.
65. G~ldberg Abram, NowomieJska l.
37. ~ińska K~a. Feliksa 11.
66. Koszelowa Konstancja, Gdańska 4.
38. Kison Paulina, Aleksandrowska 47 67. Szczygielska Czesława, Towarowa 8
Zgierz.
39. Pletzer Karl, Gńnberga 2, ZlIbardz
40. Gn:elewski Michał, Klli6skiego 166. 68. Karpiński Stelan, N.-Zan:ewska 54
41. Smiechowski Tadeusz, Gdańska 134 69. Lizak Piotr, Stacja Kaliska, Urząd
42. Lau.fman Monio, Wóhzańska 91.,
Pocztowy Łódź 3.
41. Rajska Stanisława, W ólCM6ska 109 70. Bundk6wna Klara, Piotrkowska l.
44. Tumlłowłcz Bole3ław KiJi6skiego 155 71. Szyłman6wna Anna, Narutowłcza 9.
45. W"Jenbic:hi Koasłanły, Skierniewi- 72. Słaolszewska Stanlsława, ~elniacża 28.
na Dr. lOS.
46. Nowak Zea
D
39..
73. l:rinsberg Janusz, Narntowk:za 51.
47 Essenb..... ~ _a:_~ "7.t.-tu 78.
74. Kopczyńska Danusia PL Kościelny a
•
-5
erCL&&UAAf ~
75. Warsza~ld Ludwik, Dębowa 5.
76. Goźdzlewicz Boleś, Przęcha'oiana 38
48. Głenda Genowefa. Okrze! 111'. 21.
49 Kn:ymowski Władysław Gda6ska 152 77. Borecki Stanisław, Ogrodowa 60.
7S. Lipiński lL, Zgierska 550. Karp Rózia, Nowomiejska 4.
51. Halperinówna Mania, Zawadzka 9'179. Klajnermanowa Emilia. Narutowicza
52. Weber Kazimierz, ZaklłtDa 25.
. Dr. 31.
53. Tabako Antoni, Wólcza6ska 93.
BO. Szykier Marek, Północna 1.
24.
25.
26.
21.
28.

łuty•
82. Trubowicz6wna Maniusia, Konst.aza.
tynol\'Ska 40.

Po 3 kilo culIru.
83. WaIędzlliówna Stanisława. Kielma 3a

Krucza 19.
S5. Lichociński Adam, F abrycma l.
86. Snieżawska Stanisława, Trelenberf6
nr. 31.
87. Duberl Stanisław, Bn:e~ 6l.
88. Jastrzębska Emllja, Wiznera 7~
89. Nowicka. l\tarja, Emilji 12.
,.
90. ·Rosiak Władysław, Leszna l
91. Krzywwak Antoni, Skienńewłcb
nr. 16.
92. Krawczyk Władysława, Rzgowsb
nr. 109.
93. Klein Leib, Bałucki Rynek 1.
94. Paul Aleksy, Skorupki 19.
95. Pawlak Jan, Franciszkańska 3896. SzymaÓ$ka Stanisła~-a, AL I mała
nr. 37.
97. Pi6recld hrI.y, Wodna tS.
98. Koprowski WilhelDlt Borysa tt..
99. Walenczyk Tadeusz, Zagajl:!ikowa S1
100. Goł4bkówna Helena, Odyń~ 30.
84. Wojciechowski Zenon.,

Ol"

łkłei była
szczegóły

W dniu dzi5iej-szym zechcą się łas&.
wie zgłosić do, administracji "ExpreSlStl"
{piotrkowska 49, z frontu} w gcdzinach
od 7 do 8 i pół ",-ieczorem zd:>bywą
premji ze 'W.szyst.ki~h 11&1: (1 - 16).
Wydawanie premji czwarle~ koa.
kursu rozpocznie się w poniedziałek,. d.
\15 bm.

Komunikacja powietrzna
między Berlinem i Moskw,\

kochanka

• przyczyn~ zdrady aaalźe6-

Z Moskwy donosza,:
Zaprowadzono stalą kornurilIrne'Ją l?O'"
włetrzną miedzy Berlinem a Moskwą.
Loty będą się odbywały z pominiecJett.
korytarza polsldego przez Krćlewie<:t
Kowno 1 Smoleńsk. Lot Berlin - Moskwa trwać będzie 14 godzin.
.

.. tej sprawie opowie jutro

ERNEST LUBICZ

mąki.

aJZtiłnCB

W _MME • f' 6;'&.IA&ijt!§Mfif\łI~
~
I~ Pani dz!sial bez

Dworska 31, Ba

łuty.

DZIŚ PORAZ OSTATni!
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. Emil Jannings

Lya de PuUi
Dzl~

-

DZiŚ

V

A
R
RI E
E

szukiwana.

PORAZ OSTaTni!

•

~

Wielki.

•

-

H~ -KIH~" I L· A D·

.,'

Dziś premjera!
1. ~T.łe jedn9cZesnie!
Całośt W iedll1m programie!

Reżyser:

na

, -... hilskieqo 44

raty.
261

zielny sprzedawca
-z branży męcz~el~, Upiększajcie wadobo:e obznajmJG-11ł Sze pokOle! Rny li pIekarzy chrzell.anki od metra od •
śCljan w Łodzi pasowcne kapy pIu(obecnie zatrudnio- azowe. pi:.towe, gony w lejte bran2y) beli nowe,
KOldry
poszukiwany od za- watowe. PodpInki-

D

Lya de Puni

E

raz. . do spr~edaży pracującym na raty,
mąkI pszenne) I żyt Leon Hnbaszkln, Kinh~l w lepszych ga-!lińsklego 44.
325
tunkach.. na prowl-!
zię. Duży obrót
pewnłony. Wyczer- ST!:~OGRAPJI wypuj~ce oferty snb.
L tlCze wszy~
,.Młyn- do tdmin.'klch lislownie beJniniejszego płsma Ipłatnie. celem pro.
597·11' pagsfldy Instytut
-sp-rz-e-dll-m-s-am"""o"C-bÓ"';;d Stenograflczn.y A1ł'
marki Opel" w l tonłego WClnarą.
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Dziś

wszyst\de mlelsea na wszystzł. -

kle seanse po 1 I po 2

call1cvm

Juljusza 17. 6'25.12 ,Leon Rubaszkla. Ki-

wszystkie miejsca na ws~yst.
kle seanse po l l po 2 zł. -

dobrym ;ianie Jan_IWarsp,wa.
doletka Zagajniko-!! 20

~~s~ 89,

~

H koszulki.

wybór damskIej i
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Utrzymywała go m a k a
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Monumentalny
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\V roli tytułowej urocza wiośniana gwiazda ekranu LIA~A HAlO•.

ronradIł yOirlt
"III

I{'BO"

W rolllolda mlłrnM
najwytrawnlt'is~y odtw.órca W roli króla D 'ZI.'TrtM
Ham1lton - iii:;!ma al ~~ slylm','ych lypOW komlczn Neaoolu - ił, tl JOLU
Oszałamiają. ~ !llzepyc~l wystawy! 13ez!i:onkurerycyjn.v koncert gry :Jktorskiej ! re2yseqll Wspaniałe momenty burzy rewolucyjnej I słyonej
w dZIejach ŚWiata bitwy mrrs!Hel pod frafalgarem!
Muzyka układu j pod kierunkIem dyr. A BANASZA.
UWAGA; Wobec wyjątkowej dh!~L'",ci obraw po~zqtek oiitatnieijJo seansu O gl)dz. 9 & pół w&eczorem.
A~~O)jS' W _następnej zmianie szlagierowa fllm.o~~r('\k3 .B,,~ to ty z 'iann: Welsse i KaroSem Beck~rsachs w rota'h gł(l'W.Il\'~h.\
film Ilustrowany jest specjalną muzyKą oraz !J;HeWam\ w wykonaniU specjain1e sprowadzonych śpiewaków z operetki wiedeńskiej.

W roli admi.rala Nelsona zn.llkomity tra?ik .f1i~po:~wnany jako bohaler IlHod wy I 2wyC!ęzca sen meWH.'s':lch L

~
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Nadchodz4ca nltJdzltJ!a

piłkarska.
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Ii.K.S.-Hakoah, Sila-W.H.S., Turyści
-Widzew i II.K.S.-UniaD
swe

zmierzą

Nasze kluby piłkarskie idą również
zawody z kapryśną panią Aurą. Onegdaj mieliśmy burzę śnieżną, połączoną
z grzmotami i błyska\\'licami, przez dzień
wczorajszy - pogoda "pod zdechłym
Mcdorkiem". Fatalny stan boisk i ni:esprzyjające warunki atmosferyczne, nie
odstraszają nasze kluby, od urządzenia
obok narzuconej pailszczyzny w postaci
powtórzonych zawodów o puhar P. Z.
P.N.. również i spotkań towarzyskich.
Mistrz Łodzi. naprzyklad, gra w so60tę i w niJedzielę.
, ~.

siły.

Zawody zapowiadaJą się ze wszech
miar ciekawie, albowiem "Siła" odbyta
już w sezonie bieżącym
dwa mccze,
z chwJ1ą gdy wojskowy klub sportowy
i'nauguruje sezon tak ważnym dla niego
spotkaruiem. Widać, że niedzielny mecz,
nie jest wcale dla kierownictwa W.K.S.
tak ważnym, że mógł go zlekceważyć,
nve zmJerzywszy dotąd z nikim swych
sU w sezonie bieżącym.
W tym samym czasie przy ul. Wod- Szlagierowy ..ekorcfan,e.;ylCa,,'s kle9o mo{o'c,lMiłSfPETER Ó-EPAU.
nej spotkają się. ~ meczu towarzyskim, LO, który przejechał SOO-tu milową przestrzeli w średnim tempie
gospoda~ze boisKa - KI1!b T!:rysłów
robiąc 217 kilometrów na godzin ....

As~ćmuu~! -~kk~ś~afu~ z~b~m~ymhl~em"W~w~.Tm~
R~~h~~~.~i!.i!a!ł~~~.~~~~e~~a~~~~~~~~~~~~~~~~~
~CI, pomm tak w~z~ego, s~o.tkallla, które =

IkresHł, mając na myśli dwJe równorzędny drużyny, jakie Ł.K.S. posmda, a
które z powodzeniem mogą nawet jedno
~zeSl1k godnie bronić jego barw.
1.0

•

~

• • • •

W s~botę Zl11ilerzy Się ~Y mlstrzow
6ka. drużyna z ,.~akoah~m • kt~ry ~
wyzszym spotkameI? za,[~ugurule SWO}
tegoroczny sezon pIłkarski.
W barwach bialo-nlebleskJcb czynlIym już w sobotę będzie "armatka" Segal, który po rocznej niemal przerwie
znów zajmie pozycję prawego łączni,ka.
Spotkanie powyższe odbędzie się na
boisku Ł.K.S., w sobotę popoludni'll, i za
'Owi ada się bardzo ciekaw&e.
VV niedzielę przed południem w zaRodach o t:!uh:r P.l.P.N. spotkają się:
'
W.K.S. z .. SIłą.
. '."..

tch czeka w tydzuen pózm.eJ z .L~.S.-em
o puhar P.Z:P.N., przygo~OWUJą SIę bardzo starannIe. Po. niedzielnym w:rgr~nym meczu Z "UnlOnem", po druzynne
fJoletowych, prawie że nIe poznać (za
nieł:icznymi wyjątkamii) letargu zimowe
go.
Zawody obudziły w mieście w&elklie
zalnteresowanie.
Popołudniu, na boisku własnym odbędzie miStrzowska ' ' drużyna p3~te już
spotkanie w tym roku. Przeciwl1ii~iem
L.K.S.-u będzie sympatyczna drużyna
»Unionu", która trenuje obecnie pod kie
runkiem trenera anglika p. Monhy PoIloncka i robi postępy naprzód.
Ja~ na.ni'edziel ęmarcową - dość urozrnru.cenrra.
-

I

..

(

Łódź

przoduje w kolarstwie.

..H8ła~an

W
~~I~kim Kolelium ~~~liów piłkinoinei.
Omal nie
Kolegju,m.
rozwiązanie

o jakiejkolwiek dzi-alalności polskie- członkiem zarządu. byt przyszły prego kolegjum sędziów piłki nożnej, nie zes polskiego kolegjum sędziów. Tym
słychać już od długich miesięcy.
czasem, obecny prezes mjr. Engel nie
Na listy okręgowych ko{egujm sę- uważał nawet za właściwe zjawić si(
dziów, nie nadchodzą wcale żadne od wogóle na zjazd w Krakowie .r za.dowoł
powiedzi, lub po kilku miesiącach, a w . nil się zakomunikowaniem przez osobf.sprawach, które statut poleca polslde- trzecią, że sprawozdania składać nie 1>(
mu kolegjum sędziów do przeprowadze dzie !Rzecz zrozumiala, że takie zachowr
nia. illstytucja ta nie zabiera wogóle nie si-ę przedstawiciela P. K. S. SpfOoo
głosu.
wadzd~o burzę na głowę tej instytucji. ,
Na dorocznem walnem zgromadzeniu z powodu funkcjonowania jej poniżej
polskiego związku piłki nożnej, które wszelkiej krytyki, omal nie został z9:1oodbyło przed dwoma tygodniami w Kra szony wniosek o roz~iązanie Polskiego
koWli'e, postanowJono aby trzynastym Kolegium Sędziów.•

Z ostatl1liego komunikatu zwilązku "Aurora", 13) PIotrkowskie tow. cykl.
Lekkoatletyczne zawody "Unionu".
t><>lskiego towarzystw kolarskich (nr. 3) - Piotrków, 14) Pabjanickie tow. cykL,
wynika, że na 71 stowarzyszeń sporto- 15) "Burza" - Pabjaruce, 15) Tow. cyWe wszystkich gałęziach sportu, bUl
Na ostatni.em posiedzeniu sekcji lekwych w Polsce. uprawiających sport kli'stów - Ozorków. 17) Tow. cyklistów dzą się zawodndcy i kllierownictwa z koatletycznej ustalono następujące dwa
kolarski przypada na okręg wojewódz- - Radomsko, 18) Rudzkie tow. sp. - przymusowego letargu ~imowego. K11e- terminy, w których wstaną zorganizotwa łódzkiego największahlczba 19, Ruda Pabjanli.cka, 19) Tow. cykl. - Ka- rownictwo sekcji lekkoatletycznej ,.U- wane zawody. Terbńn w maju przewidu.
przyczem poszczególne okręgi liczą na- lisz.
nionu" z pierwszymi zwdastunami wio- je zawody klubowe, zaś w sierpn1:u zastępującą. liczbę zrzeszonych klubów:
We wszystk,jch wymi'enionych klu- sny przygotowuje trening,i dla swoich wody międzyklubowe.
warszaw sld - 8, ktielecki 7, krakowski bach przeważa kolarstwo szosowe.
' członków.
Postanowiono licZl1iie obesłać pierw.
- 10. lwowski - 4, poznański - 8, po- _
,___
. . . .'"
S-WiN
M*WP&MM8iIiiU!Cit
szy bieg na przełaj, organfzowany przez
..
"b.,,'
LO.Z.L.A. w dniu 28 marca.
morski - 2, śląslci - 11, wileńsld i polesk,t po 1.
:
'Jak Się dowiadujemy do biegu m.
W województwi~ łódzkim zrzeszone
.~ przełaJ Ł.Z.O.L.A., zdosza. silę licznie
~ą następujące kluby, uprawiające ko:! członkowie sekcji bokserskiej .. Unionu",
tarstwo: 1) Towarzystwo warszaw, al'"
skJich cyk~istów w Łodzi. 2) S.S. "Union"
3) Sekcja kolarska przy tow. rzemieśl
niczym "Resursa", 4) Tow. sp .•.Szturm"
l
.
5) S.S...Rapid". 6) Tow. zwolenndków
<sportu. 7) Tow. cykl. ,.Record". 8) Ł.K.
I Program rozgrywek o miS., 9) "Bar-Kochba", 10) Tow. sport.
.. Bieg", 11) S.S. "Pogoń", 12) St. gimn.
strzostwo szkół średnich

=

Siałkówka Ul ł'aodzi

•

CN

Piotrkowskie Tow. CVklistów zawieszone w czynnościach.
Zarząd związku polskiego towarzystw
kolarskIch na ostatniem pOSlicdzeniu, ucłro/al:i'f zawiesdć w prawach czfonka
piotrkowski'e to\varzystwo cyklistów,
lJrzynależne do
okręgu województwa
łódzkiego. za nieuja\vnianie i nicopłaca

, na

aż

do odwo-

Zawody puharowe na treningowym boisku Ł.K.S.-u
'Vydzi:ał &fer i dyscypl,iny LO.Z.P.N.
J)ostanowit, że zawody pubarowc, roze~rania których wyznaczone zostało na
~Isku LK.S.-u, odbywać się będą nie
~a boiis ku gówllym, lecz na treningo-

wym.

- ,,:'

--

....

13 ' b. m.

W sobotę, dnia 13 b. m. o godzinie <4
min. 30 po poftidniu, w sali gimnastycznej, Szkoły realnej zgromadzenia kupców odbędzie się dalszy ciąg rozgrywek o mistrzostwo szkól' średnich w pi~
cc siatkowej pomiędzy na.c:tfmujacemi
drużynami:

Klasa B żeńska..
Gimnazjum p. Prysewicz zjum p. Waszczyckiej.

!lie składek członI\Owskich.

Okres za wieszcnia t[\va
lania.

dzień

Gimn,
thcrt.

Klasa A żeńska.
niemieckie - Gimn.

Klasa B męska.
Szko1a handlowa stowarz. realna p. Wiśniewskiego.

Gimn3

p. Ru

Szko1L

Klas<1. A męska.
Gimll, im ks. ~kroupki - Miejska
szkota handlowa.
Szkoła realna zgro kupcó\\ - Miejskje s,:;m. nauczycielskie.
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Zorza

północna

przywędrowała

z

arktycznycłl

kraJ6w do Wilna. .
wUno, li marca
Wit_ki. o-b8erwatorjum komunik,
je. ~e w dniu 5 b. ID. l'I'idńa.no • WU...
~ półll~

Podobne zjawiska są bardzo rzadki\.
w naszych szerolfościach i pozostają 'W
związku z działalnością słońca,
która
zmienia się okresami w ciągu lat 11.
Dnia 5 bm. okoto godz. 21 zorza I'OJ
ciągnęła się nad Wilnem szerokim pae.~otworna
LubUn, 11 marca
se.m, sięgal'ącym 30 st. pod horyzontem.
W Kraśniku uwięziono z polecenia ś ..,decąc b adozielonym światłem i ulu.
przez testament.
prokuratury wojskowej dwu oficerów z:ując dwo jasne promienie w północ
Ber~ 1t marca.
śoe ndesłychan~ seasaeJę, wszystkie 24 pułku ułanów, porucznika Hodulewl- nej części nieba.
T esŁat:i:tent zmarłego przed kilku dnia dziewczyny oblegane są przez reporŁe- cza i porucznika Pawliszewicza za na.ni ogrodnika Kaisera wprawił w zdu- rów, z:aró~no miejsoowych, jak i zagra dużycia przy dostawach prowiantów
i paszy
mienie przedstawicieli władzy. Na usa nieznych.
~ar111ata nie chcą wy puścić
dzie tego testamentu ujawn.jc.n." bowiem .iII.~liMIi&łaiii!ś\l.i1!W&'łM &yw.~~m
niesłychane dotychczas przestępstwo na
więllenia,
':le seksualnym.
młm", I~ Jest poważnie chory..
Kaiser ożenił się 48 bl temu. Gdy
Berlin, 11 maTea.
-::órka jego miała 20 lat. ojciec zbliżył
się do n-iej płciowo.
Jak jui dQnosiliśmy kiJka dni temu,
dwaj słynni aferzyści niemieccy, bracia
Z kazirodczeg., stosunku urodziła się
Lekkonlyślnie
małżeństoo
da·
ł
o
Bannałowie,
pochodzący zlodzi, areSl
Jziewczynka, któn była iednoczE'śnie
towam
wstali
ponownie. Starania ich 1)0szczęścia.
wnuczką i córką zbrodniarza. Wnuc~kę
bro!iców w prokuratorii berlińskiej w
swą. gdy mi.ała lat piętnaście wyrodny
Wiedeń. l t marca
wać. Zajmowali oboje mały pbtnet, ja- Ipra wie uzyskania pozwoleni. na pobyt
Ojciec i dziaclelt zgwałcił.
W
Badenie
pod
Wiedniem.
wydarzy
ko sublokatorzy a stotowafi się w resta w szpitalu nie odniosły żadnego rezu!Po roku przyszła na świat prawnuto się onegdaj sensacyjne samobójstwo uracji. Każdego ~ieczoru tańczyli w b.a- \ tatu. Jak. stwi~rdził l~kan wlęzien~:r,
c;~ka,
' stan zdroWltl JulIusza Barmata prz'fW1ebóJ- z.ionego obecnie ze npitala do więzienia
W Łestamęncic swym Ka..iser pny- niedawno zaślubionych małżonków Ka- rze, krytyczo.ej nocy" .prze d samo,
:maje się do zbrolni !zVC~ czyn/,w . d/ie rolany.
stwem. wrÓCIli rówmez p6fną godZIną nie uległ tad.nej zmianie. Juliusz Ba!'11lat
li majątek pomię,v-y swe połom~two.
Ona liczYła lat 25, on 28. UtrZymy- z baru. Odkręcili kurek u gazowego pie chory jest !la p1'zewlekłą, skomplikoWnuczkom, córkom l prawnuczkom wali się z pensji, jaką pobierała młoda cyka i położyli się spać, aby już nIe po- waną chorobę, która
wymaga dłu
Ka!ser wyznaczył posag. Najwięcej otrzy małżonka. która od 1919 roku pracowa- wstć więcej. Z pozostaWionego listu. pi- giej k~ra~ji. Spraw.ą ponownego je~o
.
';"
.
. '
rwolmenla zajął Slę profesor Lewl.Q
mala najmłoclsza jego córka czyli prawDJ.1czka, dalej następna, najstarsza zaś ta .ja~o urzędmczka w magIstracle ba"" sanego .w torue peSY,mlstYCz~ym. wyczy słynny z s'wego protestu o skandaliC'~
tać mozna. że spodZIewali SIę Wlęcej od nycb Gtosunkach w więzieniach niemiec
która ma obecnie lat 48 otrzymała naj- denskim.
Młody
żonkoś
mial
genJalne
plany,
życia, niż ono dać im mogło. więc dobro kich. który domaga się od władz przemniej.
których
jakoś
nigdy
nie
mógł
zrealizowolnie
wybierają śmierć.
wiezienia chorego Barmata do szpitala.
Testament Kaisera wywołał w

łładużYCłii, nadużycia...
Areszto\vanie 2 oficerów.

[lłowiek, który bYł m~iem [ór~i. wnu[l~i inrawnuuki
zbrodnia seksualna, od.kryta

I

'.M
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. Dziś

Dziś

wspaniała

wspaniała

premjera!

premjera!
najpięłlniejszy

NajpopularniejslY,

bohater ekranów

w swej ostatniej kreacji, w 10 aktowym erotycznym dramacie

p .. t.

tórym
szale,ją "oblety"
"Ten,
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(Tragedia nocy
według

Cira

J1oślubnej)

powie§ci Rex BGlatb'a

Valenłino os~ągnęła

W

~,Sajnte ·d

Devir'c
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tym 'flimie szczyt artyzmu!!!
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W todzi :d. 3,50 miesięczn.ie. - Z:if'ajejscowa 5 d.
Inie~ięcz:nie. - Za.granicą 7 złotych O1ie~ięc;!:nie
Odnosz:tDie do domu 30 grOS1:y•

Za wydawnictwo ..Republik&" Sp. z Qgr. odp.
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