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o tego przekonania doszli P. P. S-owcy na swoim posiedzeniu.

rze Henie
Z \Vraszaw'V donoszą nam:

o e wisi

rzą

\lyby urzędników wyższych.

a

włosku.

w mnie i-\ wlenstw. dro~ą spowodowania ministra po

I

wysłuchaniu snrawo~dania

mimstróv

. ~cs. Witns. zapytany, jak ocenia wy; szym. stopniu ś~~dn!ch. a omin~~yby u- sl~arb~ do ustępstw. ~ P. P. S. do ogra- Barlickiego i Ziemięclciego z ostatniegC"
(11k1 wczorajszych narad. oświadczył I r7ęd\llków na mzszvch kate~orjJ.
mczeOla swvch żądan.
posiedzenia rady ministrów i po przepro

I

~ez namvsłu:

Na tle tych pogłosek uważają og6ł***
wadzeniu dyskusji. przyjęto jednogłośni'
..,..,.. Koallcfa została nletvlko uratowa I nie, zd'e i j •
d
. i 6
Z Warszav;ry donoszą nam:
następującą uchwalę:
1a. ale ł utrwalona.
z s elsza ra a mm str w
,
"Z.PoP.S. ule przyjmuje t. zw. pih.
.
,
,będzie dalszą próba zatarcia przeciNa wczorajszem posIedzen1u Z.P.P.S.
PremIer 5krzynskJ na pvtame nn finansowego mln. ZdzIechowskie~c jest prawdy w pogtoskach o przes~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
go, polegającego na obulieniu uposa·
'eniu - odpowiedzIał;
żenia urzędników I pracowników pap
- Nl(' mOlZ0 zaprzeczać fałszywym
stwowycb,
stwierdza. że mm. ZdzleIlogłosl"om. O przesłłcn1n bedzie D1Qtna
cbowskl żadnego planu rzeczywIst~
mówłć dopiero wówczas. 2dy ktoś.
choćb~' w Drz",bUżeniu. bedzłe wledzfał.
sanacJI niema i że wywody mlnlstl'l'
Tłum demonstrantów oblegał magistrat.
lakJ rzad Z3!it2lP: obecny,
Zdzlecbowskiego' nłe odpowiadają ta
Krążą również pOKloski
w kulua~
danIom P.P.s. a" co do robót p...
Postawa tłumu ł zachowanie były wy
Wilno, 24 marca.
fach sejmowych o kompromisie WYSll~
bOcznycb, auł co do ruchu budowla·
Tłum bezrobotnych dziś o godz. 12 zywaJące. Wobec pogrótek zdemolowar.iętym przez
nego. ani co do zaslleuJa skarbu, . .
mln. 30 w południe, w Uczbie około 300 nia urzędu, urzędnIcy zawezwali policję.
P. S. L. i N. P. R.
co
do właśclwycb sposobów doko>osób, podżegany przez ciemne jednost1d
Policja przybyła z komisarzem na cze
Kompromi ten ma pole~ać oa tern. że agitaton\w.. demons aC31nie obległ wy- te j pOlQżyla kres zalś",lu, przyczem arenania oszczędnoAcI 1Ił' budtecle".
rcd kc,c p orów i personalne d{)tknę~ dział opieki społecznej magistratu Wilna.
sztowała jednego z agitatorów, a tłum
I.,
., ....
żttdaJac wypłaty doraźnych zasiłków l rozpędziła•
Dziś o godz. 4-ej popal. w lokalu Z
wydawania bezpłatnych obiadów.
P.P.S. odbędzie się spó1ne posiedzente
C.K.W. l Z.P.P.S.

I

I

ezr ~ ot ych Wilnie.

I

••

Wydawanh1 pr mU.

oces O k ry

w

dniu dzL iejszym zechcą łaska.wie
do administracji "Ex·
pressu" (Piotrkowska 49, z frontu) w
godzinach od 6 do 9 wieczorem zdobyw
cy premjl z list nr. 10 i Ił.
'
ł>ofatygować sIę

do n

t

d UJ niJ.

Następujące osoby ofiarowały zdobyte premje na cele społeczno .. filantro
pUne'

SA DOM EROT (PÓŁNOCNA .. ~\
P. Lewkowicz LeQkadja, Kon tan tytlowska 12. 1 korzec

węgla.

NA DOM SIEROT (PÓLNOCNA 46)
P. ROfiowa Stefanja, Piotrkowska
113, - 1 korzec werlla.

afurę

rabskie

o~

Sąd uniewinnił redaktora Zabawskiego.
Katowice. 24 marca
preml'era GrabskIego. Na rozprawie re.

I

litwini

niszczą

polskie połącilenla telefoniC2!ne.

I
I Bilans handlowy \Vłocb
wl'kazuje def.c)łt.

WIJno, 24 marca
Rzym. 34 marca.
Agencja .. Dl Roma" donosi. ~e bi.
W nocy z 23 na 24 b. m. na odeinlnl
podgajskim grupa szaulisów. korzysta- lans handlowy Włoch w pierwszych
rzec węgla.
jąc z ciemności nocnej przedostała się dwóch miesiącach tego roku zamknięty
11a teren polski i zniszczyła połączenia został deficytem 1717 miljonów lirów.
NA KROPLĘ MLEKA, PIOTRKOW.. telefoniczne, co zau-.yaiono dopiero nad podczas gdy w tym samym czasie roku
SKA 103.
Li~
ranem. PnypuszczaJą tu, że szaulisI 1zeszt"(Yo deficyt wynosił 1408
P. Trubowiczówna Maniusia. Kon· mieli zamiar dokonać napadu i w tym rów.
celu zniszczyli sieć teleioniczna..
~tat1tynowska 40, -- 5 kilo mąki.
,
NA BEZROBOTNYCH

mm.

q

...-.--

przysieqll

gdańscy nac'onallści.

!
f

Gdańsk. 24 marca.
,
Na strzelnicy gdańskiej obchodzono I
t29 rocznicę urodzin Wilhelma l. Uro~
czystość zorganizowCl.ły związki nacjo
l1allstyczne.
Rel~tor 'politechnikI Iialkcnbcrg o·
świadczył. że dom ł1ohenzolJernów jest
jedynym domem cesarskim. który przez
500 z ~óra lat wydał samycb gcnju· ,
szów (?). Po WYKłoszeniu szereKU mów
~ebra1i złożyli przysięgę na wierność

I

:Wilhelmowi IL

Łodzi.

W dniu dzisiejszym przed południem
na rynku pieniężnym w Łodzi w obrl)t
W sądzie akr gowym karnym odby daktor .Zabawski oświadczył, że kary~ tach prywatnych kurs dolara wynos~
la się ciekawa rozprawa w obronie czci k~tura J~s.t praktyko\,,:'aną w całym świe 8.13 w płaceniU i 8.15 w żądaniu. Tenbyłego premiera Grabskiego.
cle cywll~zowanrm, Jako legalna forma dencja spokojna. Podaż materjału dola.
..
rowego znacznie przewyższała popyt.
Przed paru miesiącami zamieściła walki pohty~zn~J.
formy tej uzywala także ruezalezna
Polonia" ilustrację
"
d t ~-'
t
c~ęść prasy W. walce z systemem rzą- I PRZEDGJElDA WARSZAWSKA.
pr!c
s aWId]ącą k ary kaurę
p. G rab - dow
p. Grabskiego.
sk!er.o, wysprzedaJącego. wsz stIde mo
Niezależnej prasie nie chodziło o oso
Londyn 38.41
uopole panstwowe z nap!s~. : "Zastaw bę, tylko o system rządu. Materiału do
Now~ Jork 7.88
się, a postaw się.
I tej walki było "aż nadto. Trybunał po na
Pary~ 27:53
vv ilustracji tej dopatrzyła się proku radzie ogłosił wyrok uwalniający od wi
Szw31c3qa 152.12
ratura obrazy władzy i osoby byłego ny i kary.
Ił PP1EnGTEłJDA WARSZ' -. ~r ADolary 8.10
TendenCja spokojna.

P. Netzl Erwiqa, Ka.tna 17, - 1 ko~

Na wierność Wilhelmowi ~l

Dolar w

;

.

Olbrzymia afera wywozo
wa w Rosii.
Członek rządl4

stał

na c2!ele

bandy.

W~łno. 24 marca
Z Moskwy donos~ą. ;te G. P. U. wykrył ...., Moskwie organizację. zajmlljąc~
się wykupem i wywozem droO'occllln ch
zabvth1w z RObji zagl al1icę .
Na czele organizacii staJ członek re
syjskiej rady kO!11 isarzy lt,tdo\\'ych Cin
rupa, Pod~tav:ami opcracyjneUJi bvlJ.
, miasta TaUin, Ryga, Kłajpcda, gdzie nr
ganl.l'Clcja posiadała kantory.
j Nicdawr,o prze 1v:lcz!ono ?; ~Qsji d\,
Ry~1 kandelabry, ktore "czn 'le rewo·
lucj, franc ~sUej \\, \\ leziono z Wersal"
dC1 Pd r, b1!n~il. O rój 111 arc. ztc \V;il1(
7: agcllli'lw i po 'rcdllil·ó\\,
D7.ier;!;Yli I-i, I- tc'lI'y o 'Ol.Ji' de kil!ruje
'ledzL VClll, oświadczył. Żl,) W af~rę za
Ili, ~l ,t1' ",ą pewne l·on"llIaty i poseł
st\\<l pal'is{w ztlgrallicznych w Moskwie.
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Generał

Jan},,'

m~anowany 2!ostał głównotłr:
dzącym armH węgiersk.e ..

A
.' : o g rafia powytsza przedstawIa okręt wybudowany wyłącznie tylko z cementu. Dogodnośt
'k1owacii tej po5eqa na zmnieiszeniu koszt6w budowy I szybszem zmontowaniu parowca.
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Od czego ubezbiecza·
ją się anglicy?

"do góry nogami". Ochrona przeciwko losowi,

HistorJa pewnego dnia w New-Jorku.-Iście po amerykańsku. - -Ubezpieczenia przeciwCzłowiek z 'inuzeumza 18 dolarów. - Yankesi nie mają pojęcia o wypadaniu włosów,-prze-
geografJi. - Człowiek, który darł banknoty dolarowe i policjant, ciw tro,jaczkom. i-konkupostępujący ściśle według lltery prawa.
renc~L
Godzina S-ma I'8l1O. Niebo jest jasno- ze swoim przyjacielem. Słyszałem jak zwarty tłum, zobaczyłem człowtieka sieWdadomo. że można się ubezpieczYl

Dtęki'tne, nie widać ani Jednej chmurki. !1owiedz.iał do mego z uśmiechem:
Z:mowe słońce me ogrzewa cichego po- Odstąpiłbym ci chętnie moja, żonę
rallka; miljony ludzi W tem olbrzymiem za J>Olowę tej ceny".
n1lieście śJ)ies" do swych ąlar. fabryk,
~•.,
składów.
W pewnem towarzystwie zapytano
Godzina 9-ła rano.. Na. horyzoncie u- mnie, gdzie właściwie leży Czechoslo~;.....t ..,,", -I l kk' wacja. Odpowiedziałem, że w Euronie
kazuje się kilka c hmur. ~i ~Ię e l
Y'
wiatr. Ruch na' ulicach mtasta dosięga Środkowej ł zajmuje część dawnej Au')unktu kulmłnacyjriego ł trwa w tym strjl. Praga jest stolńcą. Oświadczenie
,tanie przez cały dzień.
moje '\\-"YWolało ogólne zdziwienie i jeden z panów zauważył'.
Godzina lO-ta rano. Niebo Jest zupeł_ To jest bardzo dziwne: myślałem,
,1'ic czarne, rtęć w termometrze opada
znacznie, wUttr nabiera' sit,' wszystlde że Czechosłowacja leży gdzieś na graniulice i sklepy są rzęsiśde oświetlone. re- cy Ros!!, gdzie powstało teraz tyle no'dama świetlna pracuje jak 'W nocy.
wych państw.
Inne pytania Yankesów były jeszcze
Oodzłua l~ rano. Zrywa się burza. wymYŚlnłejsze.
thodzeme po ulicach staje sIę' poprostu
' - Powiedz m( pan, proszę, C%Y paft_
ałemotJłwe: szyby padają na bruk, zerid ł ced fru ~ d ł
_ stwo balkmsJde Jest republiką. czy D»e ~__ ł. y~óna
~ narcbJą?
mI prze
z--. pruc
w.
~
cbWii1 pótnlej zac~ padaĆ śnieg. buWczoraj wi(fz.falem w parku na Betrza zamłenlasfę w orkan. Ruch dczny tery-Place wid1de zbiegowisko. Ody się
zamiera calkow1cle, tyłko gdz;ienie~dzie doń przybliżylem ł przecisnąłem przez
gwizdnie posterunkowy lub pocznie war
.
.
kotać auto. tkwiące bezradn!e.'" masach

:v

w:m

ŚniÓodzlna U-ta w l1Ołudnłe. Orkan sza
~~, c:~~:!e~~=: :~~f~~
cm.

'.

O godzinie 4-tel po połudn-.ltt burza

dzącego na ławce, który wyciągał z kieszem jeden ban1mot 20-dolarowy po dru
gim. darł go na drobne kawałki j rzucał
na ziemię. Wszystkie perswaz.je i drwiny otaczających były daremne. Czlowiek ów krzyczał, te są to jego pieniądze i ma prawo robić z niemi, co mu się
żyWnie podoba. PosterunkowY napró1.no przemawiał mu do rozumu. Nic nie
pomagało, rozrywał banknoty i rozsypywał następnie na ZJiemię. Zbiegowisko
stawało się coraz większe i policja była

na życic. przeciwko pożarowi, od wypadku i ostatecznie można zapewnić sobie zapłatę kosztów własnego pogrzebu.
Ale w Anglji posunięto się jeszcze dalej,
Tam zabezpieczają się od przypadkU. Tak np. jedno z najwi-ekszych angńelskich przedsiębiorstw - LIoyd - zabez
piecza przeciwko wszelkiemu ryzyku w
życiu, przeciwko wsz~lk.1m nieprzyjemDym możliwościom. Do LIoyda llaply,
wają najprzed71iwniejsze oferty, brzmią·
ce niekjedy niesłychanie wesoło, które
jednak firma ta bada poważn.le i o ile.
. " uwzg Ję d'
l,'
I
1110ZnOSCl
l1Ja tar:,
ze rza dh:0 t yko nie przyjmuje. się wniosku ubezpdeczc
bezsilna. Nagle posterunkowy wpadł na niowego. A co ważniejsze, firma wypelszczęśliwy pomysł, ktÓry pototył kres nia skrupulatnie wszystkie postanowie·
całej scenie.
nia, chociażby nawet nie miały one znaZaaresztował dztwaka i zaprowadził czenia wobec prawa.
go do najbUższego komisarjatu poncji,
Oto kil~a cick~wY:C~l ube~pie~zeń•.'
Jako winnegO rzucania papierków I t. p. których PIS~ą dZlen~ki a~glelskie. NIe
są rzadkOŚCIą ubezpleczema od zbY'
śmiecI na zlemłę w mleJscacb pubUcz- wielktego błogosławieństwa "\v dzieaiach
uych. co Jest surowo wzbronione I ka- często też ubezpieczają się małżonkowie
rane Il'%YWDą.
od - bliźniąŁ Pewien gentleman zabezDzIś opisano zajście w gazetach i 1>0-1 pieczyl się na 300 Ł. przeciwko trojaczdano wartość podartych pkmiędzy na 3 k~m. ?dYi. j~gO ż,o.~a ,sama }e~t trojacztysiące dolarów.
k~:nt~ l.~ ~~l pfamąll n~e9rlazt 1.UZ zdarza
b tv
Sly rOJ«\.;z_.. eWlen 0 .- ~ nI pan za ezplCczyl Slę w wYSOkOŚCI 2,,0 Ł. na wypa,
dek. gdyby mu w przeciągu lat wypa-

lhUrunu,dn-I.u~ rl, "ti\ o' rJ ID ,t~ u~ ł "aal noudl') n~ iI•
-I

Ta k-I pąra do ks •Jes t mo żl-IWy t y Ik"A
o Wg meryce.

llcichła, śnieg przestał padać,

na !lHcach
Jednym z najbardziej gorliwych kapojawiły się tłumy przechodniów z trU- znodzi-ejów w Ameryce jest Michał SUk.
'ilem torując sobie drogę, poprzez zwały
Przez cały -dZień SUk jest
śniegu.
zatmdnlollY w bandlowem przedslebłorNazajutrz w gazetach pojawiła się
.
stwie,
a meczorami' gorliwie nawraca grzeszwzmianka następującej treści:
ników na drogę prawdy.
..Podczas wczorajszej burzy śniego
A jeszcze przed niedawnym czasem
~:cj 22 osoby zostały zabite. Zatrudnia- Silk miał sławę nieco innego rodzaju.
:10 39.000 robotników przy oczyszczaniu
Znany byt przcdewszystkiem policji,
131\0 llip.ho'l ; .. "". ~. >:,"ł ~~
ulic ze śniegu. Gmina poświęca na usu:'
nięcie śniegu z ,miasta 3 i pól miljona do-

.t_._

:arów""
\V muzetun przyrodniczem w .Je\VYorku naprzeciw wejścia do, pierwszej 11
sall stal posąg człowieka naturalnej wieI
kości, wykonany z wosh.n, Na pi 'rsiach
iego wisi tablica opie vr j~ca ilość ~ktad
'lik6w chemicznych ciała ludzkieg-o.
Ustanowiona cena każdeg;o sJ,J ~)dllik.l
";cny zsumowano i otrzy IT<lIlf1 •. , rynl:ową cenę człowieka, która wynos· ni
mniej ni wlęcej, tylko 18 dolarów (sic l). : z
Obok mnle stał w tej sali jakiś człowiek

......

~~~~~~~~. ~~~~d~~ó~b~:Pła~~~ł :~in~~

~~~o r~~ j:s~~~a~f:ia g~~lć j~;O~;~~io.
Na zapytarue. dlaczego to czym, wy-

tłumaczył, że jest to bardzo proste, gdyż

według brzmienia testamentu miała żorecydywiSty ł upartego
na ubezpieczającego się wypłacić wymepoprawnego przestępcy.
chodzącej ponownie za mąż teściowej
postanowił spróbować szczęścia w Eu- 1000 L posagu.
ropie, i udał się' do Anglji.
Kiedy jeden z kupców dowi'ed?Jiał się
Poldcja angielska jednak aresztowała że obok jego sklepu otworzony zostanie
go i etapem odprowiła do AngIJ·L
bazar z wszystkiemi rodzajami towa.
-.
LI 01' da l. za b ezTutaj znowu popełnił Si'lk kilka prze row,
poszedl d o !irmy
stępstw i został na dłuższy czas zam-. pieczyl sic na sumę 800 Ł. przeciwko
knięty w więz1eniu.
przypuszczalnej konkurenCji. Podobnr.
Lloyd nie musiał mu wyplaci'ć ani szyTym razem jednak
_ JUnga. Niedawno chciał się ubezpieczyć
jakiś pan na wysoką sumę na wypadek
gdyby jego narzeczona nie wyszła za
niego zamąż. Ubezpieczenia nic przyjęto
sdyż :tarzeczona ta jest bardzo bogata,
lle również bardzo - zmienna.
Tak więc nic wszystkie wnioski przy.
nuje firma ubezpieczeniowa LIoyda. #ogóIe często ubezpieczenia te wyglą, •
łają raczej grą na loterji, niż na soLidne
tbezpreczenia. Gdyby towarzystwo tade zaprowadzić u nas, to o zakład moż
laby pójść, żc największa ilośĆ ubezpie:zeń
byłaby przeciwko bezrobociu
'-\b plajcie, towarzystwo też podobne
ic pożyłoby długo z powodu ~'l1d!
'ypłat. ,.
J
błoną opinję

-

-

w,

f " P f1 ... c: C':
p r 7 ,l 1) 'I V
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głodu
•
moru, ognIa,
wojny i króla-

Od

tVlołocy kłem

do Berlina.-Don-Juan, któremu nie zbywa na sprycłe.
-Łodzianie robią interesy D!łwet D!ł mlłości.-Konsorcjum hapdlo- zachowa!nas,Panie!wo-erotyczne.-W tym największy ~est ambaras, gdy się ma dwóch -woła d~ iS at urz~dnik-Czytel.
synów naraz.-Snlutny powrót do Łodzi.
WIlk flEl:::~~S~".
RZICZ, kłóraby mogła być Isdnocz8śnia
SZiłnSB króla JBgomoścJ

scenarIuszem rilmowym.

Łódź,

chankami konsorcjum. które wypu';cito zerwał stosunki z Qbierua swemi .,,-yna ulice Berlina kilkanaście taksówek.
brankami
lnteres poszedł z miejsca znakomi\V ten sposób prysłą. "miłość" l cie.
rozwiązało si-ę przedsiębiorstwo taksoW ubiegłym roku nastąpił jednak
metrowe.
krach. Oto dwie kochanki Woźniaka
Obawiając się zemsty zdradzonych
w jednakowym nic~a,l czasie
Iliewiast, Woźniak opuści! Berlin z zapowiły zdrowych. różowych syt1ł,ów miarem powrotu do swego rodzinnego
Konflikt powstał wtedy, gdy dwie grodu.
wybranki jego serca zażądały odeń, by
Gdy znalazł się jednakże na tery torpoślubił każdą z nich.
jum polskie m przytrzymała go żandar1
Woźniak nie wiedz ał co począć.
. 1merja wojskowa, która odstawiła .:omau
Nie mogąc rozdwoić swej osobowo- tycznego dezertera do dysPozycJI sądu
~ci,
wojs~owego w Łodzi.

2S marca

W dniu wczorajszym aresztowany
Astał na pograniczu poJ sIw - niemieckim j odstawiony do Łodzi Franci,>zek
Woźniak, który podczas inwazji bolszewieki ej w r. 1920 uciekł z frontu i wyjechał do Niemiec.
Ten okres sześcioletni był dla Wotn1aka sumą
iście kinematograficznych przygód
W czasie marszu bolszewickiego na
Warszawę znajdował się w autokolumnie pancernej pod Grodnem, jako szofer.

staią się

coraz mniejsze.
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oewne zamieszanie. Korzystając z tego
,.bohaterski" szeregowiec

na motocykl i ... pojechał do Nie- Z
miec.
Po kilku dniach przybył do Berlina.
Młody. przystojny obraca się w lepuycb sferach towarzyskich I stara się ,
zadzierzgnąć jaknajszersze stosunki.

FILMlJ DN/A.

wsiadł

Zabiegi

uwieńczone zostały

Rozdziobią

ZNÓW NADUZVCIA WCTA Ż SIĘ SZERZĄ,

WKRAO ALARMOWE DZ WONIĄ DZWONKI,
{ KRACZĄ WCIAl NAM NAD Gl.O\VAhU

pomY5l

PRZERÓŻNE KRUKI

4YD1 skutkiem. Woźniak zapoznał się-

z klIkoma

młodemi

nas kruki ••. Wronki.
ORAZ WRONKI...

IOEDV SIĘ SKOŃCZY TA AfERA,

niewiastami,

GDY

które nietylko zaofiarowały mu przy iaźń i miłość, ale nawet... pieniądze.
Po niejakim czasie sprytny łodzia
nin założył wraz z kilkoma swemi ko-

SIĘ ZŁODZIEJSKIE Zł.AMIA

fRONTY, -

JUŻ NAS PORYWA PAS.JA SZCzeRA
lEŁAZNĄ MIOTŁĄ WYMIESC KĄTY!-

AS-PIK

-

ig;

Kradzież
Policji

wozu z

k?nie, n.atomiast
dza ł złodzieJe zniknę!. bez siadu.

przę-

II

Łódi. 2S marca.
Wszelkie poszukiwania okazały
Wczoraj o godzinie 7 wieczorem za się ~ezsku~ec:zne tak ~ż woź~i~a zawl~trzymał się przed domem przy ulicy•. donut o tel mezwykłel kradZJezy policję
Piotrkowskiej nr. 5 wóz. naładowany Przeprowadzone energiczne śledztwo
P rzędzą. przyv.riezioną dla kupca Szmu ' J·Uż o t'><Yodzinie 10 wieczorem przyniosło
la Izpechta.
pewien rezultat.
\Voźllica Stanisław Liso :vskj udał się
Posterunkowi 1lI komisarjatu znalena podwórze celem odszukania dozor- źli bowiem przed domem przy ul. Brze
CV. któryby mu otworzył bramę.
zińskiej nr. 110 wóz zaprzężony w dwa
Gdy po kilku minutach powrócił konie. które podłu~ opisu wofnicy, zga
wraz z dozorcą z ust jego wydarł się dzaly się z kradzionymI.
okrzyk przerażenia.
Jednakże przędza wartości 5000 zł.
Po wozie i przędzy nie pozostało na znilmęła bez śladu. Policja czyni w dal
Net śladu.
szym cią~u poszukiwania.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~

Snieżne ś\vięta
~

każe

Wielkanocne.

na siebie

czekać

zbyt

długo.

Obl~c2enia meteorologów n·e mogą nikogo ucieszy t, chyba że,
jal( zwykle, pozostaną ... na pap.erze.

Łódź, 25 marca.

*'W

ryby wielkiej wartości, a zatem i stan

Metereologowie mają dla nas niezbyt
j1Qcieszające co do najbliższych dni informacje. Zima i chłody, trwające już od
dłuższego czasu. mają i w najbUższym
'lkresle nie ulcc zmdanie.

pogody w święta Wielkanocne z całą
stanowczością przewidzieć się nie da.
"V każdym razie objawy, z którymi mamy obecnie do czynienia, nie pozwalają
na horoskopy zbyt pomyślne. tak, iż M-

Obecne chłody są dla obecnej pory
roku anormaine, albowiem podczas, gdy
I Ip . do 2.2 marca przeciętna temperatura
\V dawniejszych latach wynosiła 3-4 st.
ciepła I była uważana za normalną. obee
na przeciętna temperatura. wliczając w
10 i noce. 'wynosi mniej więcej O.
Nocmi mamy 3 stopnie z,imna, a w po
(uunie przeszło 3 stopnńe ciepła. Także
i następne dni marca wały przeciętną
temperaturę niezwykłe niską. Przcwil .dane są dalsze chłody. częściowo sloficczne, a częśc i owo chmurna pogoda,
l mafcmi opadami śl1Ii eżnymi.
~rzc~z . oczywista, że przepo~lednje
n:.! nUrdZIej odległy okres czasu me mia-

czyć się musimy z możUwośclą śnleż-

OSC

=

Woła1.ompo1i~.,anta.

W

w październiku roku ubiegłego do
mieszkania A. Swiątkowskiego przybył w gościnę .tan Bora.
ZazwyczaJ' ""ospodarz winien :;ię cle
'"
szyć. gdy do domu je~o zawita gość,
w dodatku gość tak miły jak imć pan
Bora.
To też $wiątkowski urządził maleń
P. Antoni Banasiak, robotnik Piotr.
kie przyjęcie. zaprosił przyjaciół w~ród kowska nr. 92}.
ki K
- J.estem stanowczo za prezydenktórych był również Baczews i anto
tem chociażby dlatego. że na calYl11 zarowicz.
Gdy w dowie zaczęlo już im szu- chodzie został wprowadzony ustrój Temiee. między gospodarzem a ~ościem publikański.
wynikł spór.
Pokłócili sie.
P. Edward Klisz. urzędnik (Ruda p~
Wcz~es~u~~$~~~m~~ ~~~~
.
l
derzyl Bora s·ojącem na stóliku małem
- Krola w złotej }~oron:e pragną u·
lusterkiem.
•
dzie krótkowzroczni. ł o cIasnych urny
•
4-....- ni
·ś
i
"Stach.
Ro~w ŚcIeczony ' .YII! . esro c nnym po
O dobrodziejstwach. jakie Iudzkośd
stępklem Bora chwYCIł ze stołu nóź i za wyświadczy Jego Królewska Mość _
d~l $wlątk<?wsklemu dwie rany w bok mówi historja wczorajszych dni sanu
l Jedno cięcIe w ~łowę.
za siebie. Król nie ulec~y nasz schorzaO zajściu spisano protokół i sprawę ty organizm państwowy i nie zlikwidu.
skierowano do prokuratora.
je wzma~ające~o się bezrobocia - na.
Swiadkowie potwierdzają akt oskar tomiast za jednym pociągnięciem pióra
żenia.
przekreśli wszystkie }{rwią
okupione
Sąd po naradzie osrrosił wyrok, mo- zdobycze socjalne. .
. .
cą którego Bora zosłal skazany na 4 mie
Jestem zVi'OletlO1kiem. republlkl Z
siące wiezienia oraz pokrycie kosztów i prezydentetI) na cze1 7 maJącym szeroopłat ełl1iowYCh.
.
kie atrybucje d.zlatama na wzór prczyJurt
denła Stanów Zjednoczonych Ameryki
s. Północnej. Od głodu, moru. ognia, \vo.i·
.~~I~~~~~~~!I!I~~~II.!' ny i króla zachowaj nas Panie I

::'vvvvvxxxxxxxxx

nych świąt Wielkanocnych. o Ue wkrótce nie nastąpi radykalna zmiana w kie- ........... . . .
runkach wiatrów.
O przyczynach obecnego stanu pogody da się powiedzieć co następuje: nad
morzem Północnem panuje silne ciŚl1!enie. które przesuwa się zwolna bu po:5;:::=
łudni'Owi.

To wysokie

ciśnienie.

nie

słabnąc

byl1~jmniej, przesunęło się już poza morze
Północne. a pod jego \vpływem odczuwać będziemy w dalszym ciągu chłody.
Zaburzenia o mniejszej rozległości dadzą
n~m prze~nljająco si1n!:jsze zaclu~urze- ,
1I:1a. a moze ~·u;e.t lekkie opady śrudne.

I

·1

przędzą. ~G~~KI SĄD;WE.

udało ~ję przyt!zvm~ć

feooroczna wiosna

P. Władr "' W Woinar. ~redukow.
ny ' biuralista ~:ialiska nr. 99).
- Gdyby się znalazł mistrz. kt60
mógłby polepszyć obecne warunki Ży
cIa - a w pierwszym rzędzie potrafił
by dać zajęcie wszystkim bezrobotnym
- chętniebym oddał na niego sw6,
głos. choćby to miał być nawet król.
Jednak uważam. że sam tytuł n!,
świadczy o większej mądrości, wole 2·
tern pozostać przy TJrezydencie.

---------

--~-=
::::.- =
- -

-

-:::= .::::;: :::

P • A Łeb. (tkacz) (Wiznera 32).
, - Wszystkie choroby. kt6re trap::.
obecnie Polskę, to spuścizna po monarchjach, które rządziły naszym krajem
Z tych chorób może kraj uleczyć tylko
rząd republikański z Prezydentem n2
czele. któremu należy dać większe pra
wa.

•

.~

Odoowiedzi redakcji.
P. Władysławowi Koslorowskletllłft.
Adres Poli Negri - Pola Negri Para.
mounth Pictures, HollYwood.. C51i~
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Przerwać

Pan

Stanisław

"

P t'

~:;; W I I C 't

n.? v.

a ~~ ulg
mur

zp

ch:ńsk',

,który zagrodził nanl
na, szeroki świat!

idąc w ślady swego brata,
drugą "sanację" kulturalną!

Grabski,

y

.0

drogę

,•

chce przeprowadzie

Łódź, 2~

marca.
Zdawałoby się, że jeżeli młody czle
a gdy chce wyjechać zagranicę, pań- nych. nie wyciągnie z kraju, gdyby na
wiek
ukOńczył szkolę średnią, choćby
\V bogatej spuściźnie, jalca pozosta- państwo na to nie pozwala, zmuszając wet chciała, tak dużych sum choćby z
nawet ta szkoła nie pOSiadała prawa
(a nam po robocie sanacyjnej byłego ją do próżniactwa, które jak wiadomo, tej przyczyny, że
rodzice tych dużych sum nie posiadają. publlcznoścl, i Ubiega się o paszport za
"remjera p. Grabskiego, ograniczenia najgorszym jest nauczycielem,
Ograniczenia te nie mają nawet rze
W dodatku opIaty są tam niskie iub graniczny, twierdząc. że celem jego wy
paszportowe, do dzIś dnia ObOWiązujące
jazdu jest kształcenie się,
czowcgo uzasadnienia ze stanowiska sa wcale nie wymagane.
Docześne zajmują miejsce.
nacji
waluty.
Tak
np.
we
Włoszech,
umieszczony
jut to samo powinno wys'arczyć,
Blogie dzIałanie tych ograniczeń od
Młodzież nasza przeważnie
ubu~a na indeksie uńiwersytecklm wyraz "cu gdyż w przeważnej ilości wypadlc6w
czuwają przedewszystkiem sfery hanniema podstawy do podejrzenia. że taki
iłowe i odczuwa je w znacznej mierze przywykła do kształcenia się w warun dzoziem!e" powoduje albo zlliżkę.
kach materjalnych bardzo ogranlczo- albo całkowite upuszczenie czesnego. człowiek udaje się zagranicę. by tam wy
całe gospodarstwo społeczne,
• a:ztbiłł1fi..iMM1*t§r$!'łłł*'" 'IMBlU.' ItlllLi'" rzucaĆ pleniil,dze na zahawo i tymi wy
00 "chiński mur", odgradzający rzutdatkami obciążyć nasz bI1ans płatniczy.
kie i przedsiębiorcze żywioły państwa
Co wiecej wedle br7.lluenia ustawy.
od reszty świata, jest bezsprzecznie MOJE MINJATURY.
naWet bez ukóńczenia szkoły średniej
jedną z przyczyn stagnacji w naszej pro
I powinna mlodziei w wieku
szkolnyrr
dukcji krajowej, skoro uniemożliwiono
pozostająca
korzystać
z
paszportów
ula cOl1ajmniej utrudniono naszemu świa
gowych,
gdyż
dla
czystej
przyjemności
tu kupieckiemu wyśledzenie dróg prawi
nikt nie posyła mlody.:.-h dzieci zagranidłowej i korzystnej dla kraju Wymiany
cę.
d6br w stosunku do zagranicy.
Jak jednak postąpił rząd p. Włady~
Łódź,
25
marca.
I
Naród
nie
zado"WolonyNiemniej dotkliwym ciężarem zacią
"Najjaśniejszy
i
najuczciwszy
sza
Udajesz
greka
i
gwiidżesz.
stawa
Grabskiego? Otóż wydał dnia 1
żyły i ciążą ograniczenia te
nowny panie królu!
'Rewolucja?
1924 , r. rOl.;>orządzlmie wykosierpnia
na naszej młodzieży,
Tv nic - ~itdżesz.
Dziwi się pewno Jego Wysokość, że
naWCze do pow~~'szcj ustawy w laÓTem
laknącej wiedzy i szukającej możliwo- jakkolwiek nie mamy wzajemnie zaWieszają Cię na latarni?
ści kształcenia się naukowo i zawodo- szczytu znać się osobiście, mimo to
Wierzgasz nogami, jf';czysz. syczysz, um:E'ścU postanow\ nie, że osoby, udaj".
Cf się zagrank:~, w celu kształcenia SIę
mama odwagę wysłać list pod J ego wieI charczesz i gwiżdżesz.
wo,
możnym adresem.
Powinieneś również postarać sie o ItIOgF, uzyskać p·~.;zpOrt ulgowy f!"Ikc li
Młodzież nie mając możności kształ
J pomyśleć': kto to pisze do kr6la?
bogatą stajnię. Wiadomo, że krÓloWI, tyJe,
~-t::nia się w kraju, nie może udać się za
Ja - Izydor Gancegal, ustosunkowa jak wogóle wszystkim, którzy robią dziś
granicę, gdzie ją w zachodniej Europie ny kupiec łódzki, były zamożny czło- jakieś interesy _ nie brak zmartwień. "o ile dos~atecznie udolwmentują potrze
Więc kto się będzie martwił? Ty?
bę wyjazdu zagranico".
prawie wszędzie chętnIe przyjmują. Bę wiek, obecnie szykanowany członek
Kasy
Chorych
i
wielu
innych
towaB
I
k
'
Cale
to postanowit.nle l'est niepraw.
dąc w przeważnej Ilości wypadków nie rzystw filantropijnych,
ierzesz pierwszego epszego oma.
Królu! GdziekolwIek jesteś _ w te- sadzisz g'O na tronie i niech się koń mart nem ograniczeniem przcp:su samej usta
wsobna w środki materjalne,
atrze, w domu, w tramwaju lub na uli- wi - skutek będzie ten sam. a n1n:d wy, bo ustawd )lle mówI o "potrtębie",
uie może uiścić wysokIej zapłaty wy- cy - i kiedykolwiek będzIesz - wysIu stracisz na zdrowiu.
lecz o chęci ksz!aIcelli.l się, jako o celu
maganej dziś za paszport zagraniczny. chaj mnie, dośwI'adcwne,rro człowieka.
Nie zapominaj nigdy, królu, nosić
i d
.
l k
•
'l
N
'"
P przy sobte paszportu.
'",y.al u, aru o ,.BuO Ul11entowaniu' tc~
l
N
Młodzież ta skazana jest dziś na próż
ajm ościwszy i ajprzystoiniejszy a
U nas nigdy ttle wiadomo co się mo potrzeby. co daje możno~\< wyrnagallla
nie, uczyń, iżby się stalo, jako mówię, z' e zdarzyć.
I I'e l'
. 'loś '
. k' .. k
.1Owarue tu w tym kraju, bo przy panu- proszę
i błagam ze łzami w oczach, ktć
l z ICZOI1eJ l
CI .. pupler 'UW
rajo,
jącym kryzysie ekonomicznym, wyrzu- re na kdde Twe skinienie gotowe są do
Prz,yjedzlesz napr~ykład do Łodzi z wy ch f zagran]cznych, ani też wreszcie
zamiarem odwiedzenia swych krew.. o "dostatecznoścf u tego udokumentowa
~ającym codziennJe Uczne resze pracu- wypłynięcła.
(",
ZwrÓCI'Ć
uwanych,
zamieszkałych na ulicy Zawisza"
t,
Na wstępie muszę 'A
jących na bruk, nIe motna marzyć o
d
d
k l' ki
ó
n: a, co nas t ręcza oĄf.lZje
do swobodne;
gę, że jesteś nierozsądny, sięgając po ko wsią ziesz na worcu a 15 m w sem
' >
lem, by młodzfeńcy nas! znaleźli tu w rone, a nie po dolara, co nasuwa pewne kę i poprosisz o przesiadkę w stronę ceny. czy udokumentowanie jest dosta
kraju jakiekolwiek zatrudnienie.
Starego Miasta, konduktor weźmie pie tecznem czy nie.
podejrzenia o tajnym fa k cle z B encszem niądze. da ci bilet, przesiE\,dziesz sle Ila
W wyniku mamy stan wprost absur i dowodzi, żen fe jesteś biegłym w sJ)ra jedynkę, wejdzie kontroler, porwie Ci
Przeżyliśmy Vi P{)lsce dwIe sanadalny:
wach, co się tyczy zarobku.
C
cje. Jedną, ekonomIczną przeprowac1zi\
Wiedz również, że czasy są dziś nie Twój Bilet na kawałki, wyzwie ię od
'Dłodzle! nłe ma mołIlwo§c! pracy w pewne, nic nie można przewidzieć, dziś oszustów i idjotów (służba tramwajowa p. Władysław Grabski z powodzeniem
•
ł
k
umie wszystko wyczytać z twarzY!) i" bo nas gruntownie spauperyzował.
kraju,
Jest CZłowie na wozie, jutro - nawo- co wtedy zrobisz, Najmilościwszy PaĄ
i
r _ zem. trzeba więc pomyśleć również o l?
Drug ąpolltyczno-kulturalną przepr\
swej przyszłości.
n e,'-li l ć
k b
~ t
d
l wadził i przeprowadza p. Stauisław
Oszczędzaj jak możesz, wydawaj
IV z ą
ze s ar U pallS wa na ru!!
mato, zawsze się ktoś znajdzie, kto cbet bilet tramwajowy - to co ci zostanie Grabski z niemniejszym powodzeniem
Nieszczęście
nie zaprosi Cię do siebie na obiad, a ta- w kasie pallstwowej na oświatę, robo- !.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..
!!!.!!!~!!!...!!!!!~
ki. któremu na oplnji zupełnie już nie za ty publiczne, subsydia dla zrujllowazabija w zwierzętach krwio- leiY, zgodzi się nawet pójść z Tobą do nych kupców i. t. p. konieczne gfupstew
żercze instyktv.
odludnej restauracyjki na sznapsika.
Ira?
zwierzęta
Pamiętaj królu o swej godności i o
Zawołasz więc policjanta i odprowa
Podczas ostatniego wylewu rzeki T
. b' d
1d
k '
f (", dzą Cię do komisarjatu.
le nym u zie, tory potra i vi
_ I dlaczerro pan nic kupit biletu? _
Wesery zaobserwowano niezwykłe zda- sięWOIm
odwdzięczyć i szybko o Tobie za,..
rzenie. Oto n~ kępie ze wszystkich stron pomni l
zapyta przedown!k.
'"
W Rlębi olbrzymrej wyspy Borneo
otoczonej wodą schroniły się dwa zają
Niektórzy naiwni sądzą. te Rdy za- , - Jeden kUPlł,em, na WIęcej mr:1e znajdUją silę okolice, n ik<l. 11 e przez krace, siedem krÓlików I jeden lis.
siądziesz na tronie polskim. źle będzie Ule stać - OdJ)OWICSZ ~rawdopodobTIle. jowców ze wz,:;lędu na zamieszkujące
Woda podchodziła coraz wyżej i miej w kraju. To' nieprawda! Niema tego zlc ,~Paszport! ~ zaząda przeodow-· je, rz~korI!0' zwi, crzęta potwor!1e. AbJl
sec na którem schroniły się zwierzęta go. coby nie magIo być gorzej!
mIc.
przecIwdzlatać temu poglądovn, "':ladze
l)yto coraz mnliejsze, tak, że w końcu leWielu ludzi zastanawia się już dziś
- Zapomniałem ... Jestem z Warsza- holend,erskli~ wyspy wy~laty do Jedne.
dwIe mogły się poruszać.
nad tern, jak Ty właściwie będziesz wy Wy." KroI:..
"
z okohc takIch patrol WOJskowy.
' - To Jest naZWIsko ... ~ Jak panu na
Gdy patrol kroczył wzdłuż jedJ;le)
Głodny lis sied~ial przez trzy dni glądał
Ą1~ród również głodnych zająców i krt'lCzy będziesz miał wąsy i brodę, czy tmi 7? - zapyta roztargnIony urzędnik z rzek tamtejszych, ujrzano nagle, na
lil\ów, ale ich nie tknął. Lis rzucił s.ię do będziesz przystojny i ładny, młody, czy polIcyjny.
skraju lasu, dotykającego rzeki, okolo
wody i płynąc do br~egu utonął. króliki stary. dobry, czy zły, mądry czy jesz
- Przepr,aszam, jest~m? kr~lem .. ,
dziesięciu zwierząt, które na widok pał zające utato~wały się od zagłady.
cze mądrzejszy, albowiem dziś niema
- A ~dzl,e I,Jan panuJ,e, .. It~.
trolu, usadowiły się na gałęziach drzew
głupich i każdy tylko patrzy by dla nie
p.la, unlkn!ę~ta tych m~przYJemnoścl lub na kamieniach rzecznych wyjąc gloS
go bylo dobrze.
If:~leJ Jest mICe przy s-oble zawsze ja- no li przyglądając się żolni1erzom bez
• ł dk·
d
Dla mnie sprawa ta jest jasn:l jak kIs d?kument.
,
strachu,.
NagJe
y 1 prze sądem. proces Wronki.
I J~sz~ze jedno:
.
Wówczas OlIcer, dow?dz<\.cy patr~,
Wyobrażam sobie Ciebie w ten spo PamIętaJ. królu, ze zasadą wszystkIch lem, wycelował z karabmu I zastrzelIł
W jednej z Izb paryskiego sądu roz- sób:
monarchów na świecie jest dewiza:
jedno z najWiększych. Reszta uciekła.
ttrywa się obecnie proces wytoczony
Masz lat 50, a wyglądasz julmdyby , - Im wczc.śI~icj następuje ahdykaZabite zwIerzę przypomina budowa
')rzez słynna wedetę music - holów, pan Ciebie wogóle jeszcze na świecie nie bv en - tern lepieJ!
ciała wydrę rzeczną. Mierzy 35 centym.
nę Polairę, przeciw dwom szoferom, lo, Jedyną rzeczą słuszllą UT Tobi\'! jest
Gdybyś jednak miaf SkOl1cl~iĆ swe wysokości, a 80 cellt. długości. Łeb je~o
Przed kilku miesiącami byli oni spraw- Twój wzrost. Masz wąsy, pod kt6remi panowanie śmiercią naturalną nic spisIli przypomina kształtem łeb tygrysa, OgOl
cami
wypadkuzostała
samochodowego,
w kt6 sta le się u~miec hasz. rozum, J<ttlrego l1ie ł t rsta111elltu,
'
'd dl Ugl. I.meco
'
:ym artystka
lekko poturbowaZ\\'terzę pOStel. a
sp taszc.w11
powstydziłby się niejeden z obywateli
Skoro za życia nikt Cię nic słuchat j ny. Ciało zwierzęcia pokrywa wlo ~'
a, p
"
KO,chanówka, oraz blazna nadwor~le~o: l,dó,ż z~stOSltjc się do Twej woli po Twej j ci~lt1no-br~tnat~y, krótki, jedwabisty.
an.na Polalre zjawl~a Się
sali sa,- ktory pełni zastępstwo w czasie rweJ smlcrcl?
ClCkawc Jest. ZC ZW1'erzęta te przyby·
d?wej z gołeml łydkamI, tak, lakto czy nieobecnOści lub choroby.
Pozwolę sobie zalwClczyć ten list ser ją tyiko w jednej okoLicy wyspy.
Ol zwykle na scenie.
Musisz posiadać doskonały słuch decznym okrzykiem:
Obecnie władze holende!"skl'e wysra'Sędziowie poprawili
okulary i w l byś mÓRł tańczyć tak .ial, Ci I{raja, noza
~ WItaj królu i pIj kakao Van Hou- Iy wyprawę dla schwytanIa kilku egzem
plarzy tego nIeznanego zwi,erzęcia dl~
milczeniu spoglądali przez chwilę, a po tern powinieneś się wyćwiczyć ~.' sztu tena!
lem wr6cUl z godnością do samei spra- ce gwizdania, albowiem ta UmiejQt'10.~ć .
Z niepiśmiennego Izydora Oancega umieszczenia go w ogrodzię, zoolog.icz.::
wy.
czesto orzvdać sie Ci mote.
l~ tu\.r:~q)
Sowa.
vvw..
.

I

List Izydora Oancegala
do przyszłego króla polskiego
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Gwar
Piesek Fili Jeździ winoą, bo I-lie lubi

rz

!t:.

Ai..

źników

otoczy powóz prezydenta Rzeczypospolitej francuskiej

Prezydent Rzeczypospolitej francu- a nlle np. szklarze. albo kominiarze!
- 0, to zupełnie co dnnego! - odpaskiej p. Doumergue wybiera się do miej
scowości Lirnoges.
wied:meli dotknięcI do żywego mistrze
VV miasteczku zawrzało od przyO"o- topora. My mamy tradycje. których inni
Oopra\vdy, na czwarte piętro trudno dostać się ma- towań
'"
nie mają. Już król Ludwik IX w 1224 r.
leńkiemu Fift
Między innemi wystąpi~ także cech nadał cech?wi naszemu ten pr~ywile.;
rzeźników ze szczególnem żądaniem, by eskort?v.: ał1i1a po~ozu swego. Ilekroc
Jedna z naszych korespondentek do uważając, że fili, może sobie "iść" po mu wolno bylo tworzyć honorową es- przejezdz~l do LlmOg~S, a .kJót hennh
nosi nam niezmiernie interesujące spo- schodach dokąd zechce.
kortę przy powoZJie najwyższego dostoj- IV przywIlej ten potwrerdzlt
strzeżenia nad stosunkiem pieska domo
Piesek jednak nie dal za wygraną. nika.
Wobec takich argumentów mistrz ((.
we~o do zdobyczy cywilizaCji ludzkiej.
Stam3,l na tylnych łapkach i zrobił
Mistrz ceremonii z zaldollotaniem po remonji ustąpił l rzeźnicy z LiTIlo~c~
Gdy uda lam się dQ wód, - pisze na czulą minkę do chłopca od windy.
drapał się za uchem.
przygotowują się uroczyście do honort
Ale i ten sposób nie pomógł.
sza korespondentka, - zabralam ze
- firn ... Dlaczego właśnie rzeźnicy, wej służby.
Wówczas. zniecierpliwiony,
podsobą
biegł do windy !
małello rocznego foksterierka.
.<la 1J0wcm miejscu m6j Tifi sprawował enendcznJe począł drapać w drzwI•
się przykładnie, jak przystoi dobrze wy czekając póki mu otworzą.
Ktoś
kupował,
zaś
płacić
Teraz dopiero i chłopIec stracił cier
chowanemu pieskowI. i wkrótce oswoplfwość, f, żeby odczepić się od natręt
Ił się zupełnie z nowem otoczeniem.
Kłopotliwy proces słynnej artystki paryskiej.
Towarzyszył mi wszędzie,
dokąd nc~ "gościa" otworzył windę i wpuś
cił foksterjera.
tylko .udałam się.
fifi osiągnął swoje!
Panna Klara Tambour jest jedną z lał i zamówił dla swej bohdanki wspaZamieszkałam w hotelu na czwarniały garnitur mebli za 50.000 fr.
Po chwili przyjechał na czwarte pię najpowabniejszych artystek Paryża.
(cm piętrze i do swego pokoju udawaFirma meble wykonała, dostarczyła
tro
I
dostał
się
do
mego
pokoju.
Kiedy
w
wiosenne
rano
wYchodzi
na
tam się zawsze windą.
ale
jakoś z zaplata. nikt się nie kwapił.
Tutaj chłopiec opowiedział mI szcze spacer na Pola ElIzejskIo - młodzi szaZ początku mały Tifi
Pokazało
się, że Nabab w międzycza
gółowo o calem zajściu.
leją, a starzy emeryci. wygrzewający
bał się windy,
sle
zbankrutował.
A teraz, - kończy nasza korespen- się. przebIerają nóżkami i mówią:
fIrma wystawiła wówczas rachu( musiałam siłą wciągać go ze sobą.
dentka, - ciekawe jest, co zrobi fifi w
- A to cI przylepeczka! Palce linek artystce.
Zwolna jednak przyzwyczaił się do Berlfnie, kiedy wrócę z nim do domu, - zać!
,....- Ani myślę! '- rzekła Klarcia. Kto
wygodnego jeżdżenia winda. i sam ph~r czy zechce wdrapywać się tam na trze
Tego samego zdania był peWien mlo
zamawiał
niech placi!
dy Krezus, który czynił wszystko. aby
wszy wbiegł do niej, gdy wracałam z cie piętro.
Sprawa oparła się o sąd, który \\
Zdaje mi się, że trzeba będzie zapro pozyskać względy pięknej artystki.
nim ze spaceru.
pierwszej instanCji nakamł wyrówna'
Wreszcie, fifi całkowicie ocenił tę wadzić dla nIeg-o windę!
- No. niech mnie kosztuje! pomyś- nie należności po połowie: zakochane....
aa~mamW~9SEŚma
..
~mmmmmamgEDBRwmBWSfflMPM
..
AA&44#4&Q.*EM$
zdobycz techniki ludzkiej ł absolutnie
mu młodzieńcoWi i jego ideałowi. Ale
stracił cbeć do łażenia po schoda~b.
ideał był nie zadowolony i apelowa!. \
murzyński
przekonań
woląc stanowczo jeździĆ
szybko i
źle na tern wyszedl, bo sąd kazał je;
\wygodnie windą na czwarte piętro.
zapłaciĆ cala. właśnie S'lltnę, motywuja(.
fałszerz giełdowy z zawodu
Pewnego razu mój foksterjerek wYtern, ~e ona właśnie korzysta z tych mt
z więzienia broni pi6rem praw czarnych.
szedł na ulicę bezemrue.
bli.
J jest że tu sprawiedliwość na świe
zbie5tł na dół ze schodów
MarktlS Garwey.
niekoronowany kańskiei, do Afryki i stworzenia
tam
cie?
&Je po powrocie do hotelu nie chciało krój murzyński. skazany przez władze silnego państwa.
W tym celu zalożył dziennik p. t. B1 i1-!J!B1!BJ )Bllł]l!3] lBllRI ~ j~ ~p i'tl)1) i'~ ~8.
mu się więcej korzystać z pOprzedniej amerykańskie za oszustwa giełdziarskie
musi odsiedzieć w więzieniu pięć .pel- "Wyzwolenie", w którym
walczy o
drogi,
równouprawnienie czarnej rasy.
Stanal więc przed winda i począł wY- nych lat.
SUI,:owa kara rue pozbawiła go gorą
Pismo to nrowadzi w zastępstwie u- CZYTAJCIE
czekiwać, póki mu kto ją otworzy.
Wreszcie. fifi znudziło się próżne 0- cych wielbicieli. którzy wierzą, iż temu więzionego redaktora jeden z jego przy
mężowi opatrznościowemu
stała się jaciól.
czekiwanie.
Mar. Garwey nie zaprzestał jednak
Blagalnym wzrokiem
spojrza1 na wielka krZyWda.
Markus Garwey powziął plan prze- współpracownictwa i codziennie przechłopca od windy, dając mu wyraźnie
transportowania 10 milionów
murzy- syta z celi więziennej wstępny artykuł
110 zrozumienia swój zamiar, ale
chłopiec nie 'wracał uwasd na pieska. nów. mleszkaJacych na ziemi amf'ry- do swego dziennika.

ł'ażenia

po schodach.

inny

Król

ona

musi

z

..łln~łlOwan~ Ke~nDłikf.

opowiadania Kryspina nieZwYkle lwleje tern rentową posadę w swej fabryc(!.
życia Rlltczaka.
powierzając mu nadzór nad personelen
Antoś nic nie odpowiedział, wpatru- technicznym. Byłby z tego wszystk!eg-c
.ląc s.ię apatycznie w jakiś nieruchomy niezmiernie zadowolony, gdyby nie te
punkt
męczące myśli o konającym Józku.
Serce ścisnęło mu się z wielkiej żaZ zamy§1erua wyrwał go uagi(
łości, gdy pomyślał o swym przyjaCielu szum wjeżdżającego na stację pochNU.
który na ło~n .szpitalnym zmagał się WybIegł ",rraz z Sarneckim na peron.
resztkami sit ze ś~iercią. W gardle coś
Przeraźliwy świst pary. zgrzyt butam ok~tnie dławIło, a pod ~oWie~aml forów. nawoływania służby kolejowej
- żar silny, pIekący:, Jedyme śWlado- _ wszystko to wyprowadziło Antosia
mość, że niedługo uJrzy Jankę, kt6ra z równowagi. To stawał przed wel89)
,,?,acała z Zakopanego. dodawała mu śclem jakiegoś wagonu, to biegł jak ope
Verłtos
W poczekalni drugiej klasy - jesz- meco o t u c h Y - t a n y wzdłuż toru. Szukał oc.zami jej.
Co chwila spoglądał na zegarek i Janki najslodszej najukochańszej .
r\-.
led-"':'-~
-...A..ł ch ae wfę,ksze pustkL
.vwOfzec 'W
~,...... w i!;UUUna
Przy dn
llkó' d
niecierpliwił
się coraz bardziej... Każda
.-leczoraych....
. je ym ze sto
w SIe zą przy
- Janka! Janka! - łka mu coś w
nastQpna
minuta
wydawała mu się dłuż
Pustka, apatja 1 nlezwykll'l nuda... herbaCIe dwaj panowIe: s~ to, - Konrad
duszy.
Niema jej, niema ... Tyle osób - SZllJl'
~zyS ekonomiczny wycisnął l tutaj Sarnecki L.. Antoś Kryspm. Niktby te- sza., niż poprzednia ...
Oczyma
duszy
widział
już
tę
ja~ą,
gwar
- a jej nie widzi...
swoje piętno... Niema tego porywające- raz nie poz~~l w tym elegancko ubrapiękną
dZiewczynę
w
swych
potężnych
_
Nic przyjechała, nic przyjccbał<'l
go, niepowstrzymanego ruchu. jak za nym młodzIen~u nas~ego bohater~ ta~
dawnych, dobrych czasów, kiedy to fa- ~o nowe. ład me skroJon~ ~alto i mtękkl ramionat;b, na tle miłego mieszkanka, _ szepcze do siebie wyschłemi WCl,V:tlód kie pracował
tr
i _ filcowy kapelusz
zmlemły. Konrad które wynalazl dlań Konrad Sarnecki.
.
b •rvkł
~
z
t.
Y na zy zm a
l"
Ik'
ITI!.
ny", bez wypoczynku, bez przerwy, kie .przypatrywa SIę z WIe lem zaJęc:e~
Bardzo było mu wtedy przykro.
\Vielki żal chwyta go za serce, <1::'
dy "ódź była główną stacJ'ą węzłową twarzy swego towarzysza, na kto reJ gdy Sarnceki, który z ust komisarza Ja- r-zuJ'(, w'rrażny bó1.
~
•
Ił"
kU d .
t k .
'- J
gdzie zbIegały się interesy handlowe ca ma o~aslę Ja 15 ZlWTIY SU1U e 1 przy skó!skiego dowiedział się, że Antoś uraNag-Ie _ zamig-otata mu przC(l ot; ';,
łei Polski, kiedy codzień przyjeżdżały gnęblC~e.. , .
.,
,towat mu życie, zabijajqc na kurytarzu mJ roześmiana cudna twarz, wielkie ])J
tutaj cłunary kupców z kraju i zagrani- K - , OWlOlen ~; panI Cle~ZYCI ;.aUle palacO\;;ym potworną malPG, wręczył s:;,czące oczy i jasna grzywka z 'pod 1~;t·
cy, kiedy ze stacji towarowej rozcho- rY~PIn -:- rz?
n~g e
arnec. ~ - mu czek lla 10 tysięcy dolarów. Njc
1
'
l
'
l
"
'
.
d
gdyz
za
kIlka
mmut
Ujrzysz
LubaslOwne
chciał
przy.i<>ć,
'''zdrarral
się
J'ak
mÓ!rt,
pe.usza.
,.
..'
.'1
~
1'ogi ug-iQly sic pod nim z wic 11,dl' . )
dz I Y Się po ca ym SWleCle nala owane.
.
i
k
t
·
M
za
ktorą. Jak sadzę, stęskmJ SIę pan bar bogat\: przem:\.'sfowiec b~;l J'edllak nlenJ
J
wnl.;~enia.
na tł oczone POCiąg z e spona aml an- d '
chesteru. polskiego..,
zo...
.
stępliwy. '
. ,
. K
.
- Janka!... Janeczka!. ..
znleczona twarz Antosla poł' dz k'łe przypommają
. . Blada
,
- MlISi pan prZ"'Jąc.
pal1łe
ryspm, I
_
A t k'
.
:
. ,
J.
DZl'ś d worce iO
'ki
.
.
I
d"
kryła
SIę
lekkIm
rumlencem.
ten
d.
owód.
mojej.
wdziQcz.n?śc.i
za.
urat~
ne .
mare s t aCYl prowmcJona ne, g Złe Je.
.
Porwało ich młodzieńcze, ży\\ io~(J'
den pasażer - to coś niezwykłerro,
a
Owszem
cieszę
się
niezwykle,
wam
e
nlllle od nlechvbnel Sllllcrc!... Pan
.
. , N'Je uacząc
Ł..
•
l
'I
J' J I
.
.
,·c 11I1łCS\C!11C.
na 1l1t.
ril "'1
~ ,
~
to
l'UZ'
I'stna
sensacJ·a
...
Tu
l'
a
lo!
jednocześnie
mys
ę
o
nim,
o
.
oz
51-;
a
lO
zastl1g;a,
że
?ły
d':mlO!l
rodziny
t
l'
trzech
się sobie na szyj..;. Kryspin h~.
)'is" l !l.
Sarncekich zostal 1I11 iAszlwdllw!ony, .. trtlly przyt')]111JO~ci.
owdzl'e na ławkach pod s'cl'aną dr'zeII11'e Rutczaku.
jakiś chłopek z Galkówka, lub "drobny
- Jakże się czuje pański pr?;yjacicJ? Manl również pewne 7Oho'\yi~zania mo
Czuf jej drobne. rozplollllclliołW n:,h
kupiec" z Ozorkowa notuje w brudllym
.,...- Bylem przed godzillą \V szpitala i! rLl.ltlc w/.I,dę cle 11 J pa]'!. 1,ie.i nnrzcczol1ej.
11<1 !:>wokh llsta(:.n, 11a po!lczk. ell. !la ';l.f)pomiętym notesiku dwucyfrowe liczby. rozmawiałem z lekarzem ... Stall bardzo; która przez ni~odpo\\'ktl\lic postc;po\.\'U
Jakaś stara babina wracająca widać dol groźl1:J' ... Kula przeszyta \la wyl.ot płu- nic 1Jlego brntr. slr~cil« sv.oich najbliż- k. . ~
.
. ~
,
i '
I
ł
N'
. 1
l N' .. 1
.
ct-'· ~ i t .
A"t ~·arncckl H\VaZa, za stosn ;\'11'
wioski z targu miejskiego oblicza z wicI i ca mocno Je I1HaSZarpllę a ... , J~t1a. jan: ~~lyC 1.., le ,\ n no r,llllt o ułOWiC m eJ
l'
..~. d '
1"
t
l
t fn!'"
J" 1
."J~"
,
. T !Jl'l'.'rWOĆ tę CZU1q scenę:
kim przejęciem groszowy zarobek, a ml (TlOWlt
za' nCJ nac.ZJCJ
t1 rzyman.u .... 0 Sil. ys CU\CJJ... n C,lCC:; \'.1l.1.C }lUnU l . ~łl '
tui obok niej wychUdzony człeczyna przy życiu ... Jer.zcze cJzlcil, dwa. trzy ... I k~ szczGśHwycłJ...
- \\'racarny do pałacu, ll10l pan·
Szkoda chłopca - rzekl, potrzą-I
Po długich perswazjacb i namowach ~t\n) ... Auto czeka ...
zajada z apetytem starą, twarda kicłba
sę.
saJac ~jo\Vq. ~arnccld. który znał iuż z Kryspin uległ. Si'lrl1f:cld dat mu poza(D. c. n.)
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NORMAN KERRY

KAPELUSZE

:.tęskie

I dziecinne ze starlC!! ZDiszczonych fasonujemy oajnowszą
metodą na nowe w znanej pracow.

Flreukl, kost~u·
mowa

ni egz. od szeregu lat

n, nACHUUan Piotrkowska 25. w tlodw.
Prl:y;muje się również obstalunki na
nowe kapelusze.
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Główna 36.
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Lan- _ _ _ _ __
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~ dolet plaWle nu·
I sprzedania autO.
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Rozpoczvna się 15 marca komolet dla
l'an początkują ycb: lekcje w~ wlork:
i p ątld o g, 8 m 15 Piotrkowska 84•
prawa oł. I wejście ił p.- łDmże zaol·
sy we wtorki i piątki ()d 5 do 9 god%.
Zapisy w poniedziałki i we czwlIrtki
Gdańska 29 f'r oł I n. szkoła mieiska
lnfcrmacje i zapisy także we sTod" I
sobory od 5 do 6 1/ 1
Wólczańska 6:
m. 11 I! p. fr (mieszk, pryw.). Osob)
ws' ępuiące na obecny komplet mo '<I •
wziąć udział w popisie w m~1U.
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M{ĘDZY/VARODO'WE

JtBomby" krajowe i zagraniczne.

ZAWODY BOKSERSKIE

PRZEZ PRYZMA1 WYW,ADOW.

Niespodziewane klęski polskich mistrzów.- Wyró'wlO
"anie klasy czołowych drużyn w całe.i Polsce.- Kalejdeskopijne zmiany w mistrzostwie Austrji.-lB-letof
mistrz Węgier, M. T. K. w r. b. stracił palmę

..--10:--

oście

z all ka, Bturnia i kraju

dzielą' się

z

wrażeniami

z czytelnikami
"Expressu"•

Sobotnie zawody boksersk1e były ze
wszechmi'ar udaną imprezą. Zawody same, jak i ich wzorowa organizacja stały
na bardzo wysokim pozion~ie. Udaną tą
imprezą zdobyli organizatorzy bardzo
wielu zwolenników dla sportu pugilatorów.
Posłuchajmy co' mówią o ostatnich
międzynarodowych zawodach bokserskich. ludzie zajmujący w świecie ptośclarsłdm powune stanowiska.

pierwszeństwa.

stem bardzo zadowolony, jak: równiet
z nawiązania stosunków. Przypuszczam
że odwiedźimy Łódź sportową, jeszcze
Iliejednokrotnie.
Pragnąłbym bardzo doprowadzić do
skutk-u mecz pomiędzy Konarzewskim a
mistrzem niemieckiego Sląska, naszym
koleg-ą klubowym Tanchetem (82 klg.).
Wspomniany mistrz liczy 17 lat. pokonal w pi4tek w Bytomiu w pJerwszeJ
rundzie mistrza poludnłowycb NtenEec
Hansena (95 klg.) przez k. o.!
P. Heimans (Gdańsk)
Za serdeczne przyjęci'e zarówno ze
KIEROWNIK DRUZYNY BOKSERstrony organizatorów, jak i publiczności
SKlEJ _ DANZIGIER SPORTVEREIN". serdecznie dziękujemy - kończy ki e"
rownik drużyny llIiemieckiego Górnego
- Mile wstałem zaskoczony, stosun Sląska.
•
rawo dość wysoką klasą pięściarzy pol,kich, jak i wzorową org-an/.zacją. nie
P.
Laskowski
mówiąc już o przyjęciu. które przeszło
uajśmielsze nasze oczekiwartia.
(\Varszawa)
Dużo jednak miałbym do zarzucenia
ARBITER lA WODÓW.
&.:erownikowi zawodów p. LaskowskieL\IL
_
Na czoło zawodników wysunęli
mu. który zbyt ostro potraktował sprasię gdańszczanie. MoUD1Y jednak śmiawę naszego zawodnika Mitzlaffa.
lo z nimi walczyć.
Nie mogę też pominąć milczeniem
Należy stanowczo unikać zestawtafaktu, który mnie mocno zdziwił, a mia- ma par z różnicą wagi na naszą wekonowicie: polemikd arbitra z publiczno- rzyść (\Vende-Kraft). Wyrabiamy so'-l'." Wszak "le byli'śmy na wy'.'ładzl·e
M;. •
....
'hie sami niepotrze h. ne przegrane
f) dozwolonych i niedozwolonych
cio-

Kazimierz

~aclhd Dc~rz~.t~b~r~ ~est Ś~ię~, .czego

nieJ

Długoletni młstn ck:rę:u, warta.
wa, kolebki pUki DOłDel Jdno 1ICler·
pokonana przez ładnego przeciwnika piała.
swej dzielnicy uległa w spotkaniu o
Jeżeli do tego dodamy, mespodziank;
mistrzostwo z drużyną, którą ona przed I warszawskie, które zgotowała dotychsympatyczna
niedawnym czasem najlepszych graczy czasowemu mistrzowi
pozbawiła. Rzecz zrozumiała, te wszy- ..Warszawianka~ to wyratone wczoraj
scy przejdą nad tern do porządku dzieu na tern miejscu zdame. te
nego. Ale dla pokonanej Warty, jest to klasa aaszydr czołowych drtd;)ia ...,..
rzecz nadzwyczaj PT%Ykra. a dla zwyró..,a.aJe- .clęskiej dnUyny radoso.. uzbrajająca ją ole cIotyc:a;:, samej tylko t.ocł.d.
w wielką nadzieje, ~ śaIć o
TaJde laDle lak:t7 lIOUde r6waIeł za
laurach mistrzostwa.
crantca.
Kraków pndył r6tm1et scmaciJę
Wdmy napn.. Wary, adz.:te ta-łetoł
nielada: Oto słynna "Cracovia'" zwy_ mistrz Państwa. M.TJC. w r. b. lIJistno.
cięża swe~o najproźnlej$zego, długolet- stwa z pewnościĄ nie zdob~d.zfo.
.
ywaJa Wisłę 'W meczu o mtstrzo
W Wiedniu tabela. l-ej Ud zawodaw
mego r .
ców przybiera z katdym tygodnlem ak
stwo okręgowe. Zwyclę~o "Cracovir prawdopodobne wprost kształty. Wpra.
Jest tem ~enDłejsze. te do pauzy pro- wdzte ,.Amateure" Ide łatwo ~
wadziła WISła 1:0 t pewoa nryd~ się zepc_~ ze s:tCtYbI. ale co się cb:k
rozpocz~ła drQ&1l poł~ ale spodzie- Je. bezpośrednło pod ałemI? Rąłd prze
waJąc się po swym pruclwnlb teKo, co skoczył Slovan I Jest na cl.rudem mieJw ~rugiej połowie nastąpiło. Bo oto Cra sen, a Hakoah z dzlesłąteco zaJęba awar
COVla pokazała w tej połowie nie w1dzta te mleJsce, wychodząc w spotkanłu G
ną u niej już bardzo dawno ambicję l wo
m1strzostwo s Rapidem, ,wobec 16.000
tę zwycięstwa zwyct.ęt.ając y ....
zutŁaclc 1:1.
wtd;:::~ " chroooIodczny.

4.000 ma.sa obecnych w1down1 por-ządku: W.A.C.. Sportklab. Słmerlng,
jej zwolenników przyjęla nłetyle nry- Admłra. VlenDa. Wadter. flońdsdort
cięstwo ne zaszłą " jej dotyehczasoRudolfsh02e1I
Hntha.
b
n--_,-- S
..A-ł- . .- - ' - .....
wem ..co mf zrobisz" asposo lemu elita
n__ parta ~ lMIIi URi aOlą
I ziastycznłe. I słusznie. Pneclet utra stała naletycle z lekcil ..króla" Scbaffe
P• W oyna (W arszawa )
te dzierżonego przez n.tą przed laty nie Ta, pozbywając slę go zbyt ~
B. WICEPREZES POLSKIEGO ZWIĄZ- podzielnie mistrzostwa poprzedzfly taki Uległa ona bowiem VI ubiegłą niedzielę
KU BOKSERSKIEGO.'
niesłychanie szkodlIwe VI sporcie mach! Sla",U 1:3 z któl1l przed ktlku mlesłąQ
_._
__ł._'_
t
I~
specjalnie przybyły na zawody ze sto!1- nacje, z powoda których sportowa - - mf nie P.O"'~W4U4IL Ile -.-.n1e ~cy.

.,_11,

o
. a 0:v
I ~ ~ d [ ~z, naJmśo:ekrlsZCgO
~~rzecr'l}.·u ~rzYJa o wk.laQomo CI zyw
lUąCY go meco wyro
Z zawodników polsldch bardzo mi
lię podobał Konarzewski, któremu nf.e
wolno jednak po wspanialern zwycięZ za.zdrośctą patrze na wzorową 01'zagranłcznYAb
sMe spoc~ć na laurach. Musi dużo nad g-anizacJę.
...,
... ""
:I.L
~bą pracować.
Triutnf Konarzewsk1em alezaprul..oa.tba. 24 marca (be zawody bobenttc pomIęCIzy PraCiężka waga gdańska uznała się za cza1ny.
W edfnburgu francuz Lafflnear pry Jgą f Dreznem. W mlesł~ maJu rti
~konaną. Domagać się będziemy rewan
ci~tyl na punkty po 15 nmdacb. n.koc- od.bed7.le liQ młedzymfastowy mea bo
tu. N czas wielkiego tygodnia sportowe P. in1;. R\,szard Kanenberg kiego boksera Johnny Browna.
bersld między amatorska ~.l'm
Prap, 24 marca Prad I A\onacbjum.
~o, który tradycyjnie odbyw.a ~ię w le(Pab ~ aoice)
W dnłu 26 b. m. odbedą sjc VI Prade zapras~my Konarze~sl?ego. Tym PREZES LÓDZKIEOO OKRĘOOWEOO
..
razem ~owlerzymy bronIeme n-:szych
l\YIAZKU BOKSERSKIEGO.
barw Zlentzowl. który wprawdzie Jest
.
iechnicznie słabszy, ale wytrzymalSzy
Dzisiejsze zawody były najlepsze, Polonia wytacza proces Raczej samobójstwo, nii
Id Schultza.
jakie kiedykolwiek odbyły się na teren1e "SnortcentraU"
Wiedniu s~otkanie z Dempsev'em.
Poza Konarzewskirn podobałł mi się Polski.
Nende, który mam wraieui:e jest słabo
Jestem niezmiernIe zadowolony z naWIedeń. 24 marca.
NowY Jork. 24 marca.
·
~Isma tutejsze donoszą, t.c wpłynęła
'Jeden z bokserów prowincjonalnych.
Ó
Od
k
tdiywiany. Bardzo korzystne wrażerne wiązania stosunk SW z
ańs lem ~ nie- skarga sądowa warszawskiej Po[onji na kt6ry miał stoczyć mecz pokazowy 7
~czyniłi na mnie zawodnicy z niemicc- mieckim GÓr.nym . ląskiem, bo~iem tyl- firmę sportową t. z. ..Sportcentralc" o Dempseyem, nazwiskk~m Brooks w chwi
óegO Górnego Sląska. Ran i Rażniewski ko przez zmlerzerue naszych Sil z prze- zwrot sumy 250 funtów ang. wniesio- li, gdy sekundanci jego przybyli do m;(?~
,rzy wieIk~ej nad sobą pracy mogą się ciwnikami silniejszymi, podniesiemy nych przez Polonję, jako zaliczka na szkania, aby go zabrać na ring, strzelił
stać pierwszorzędnymi zawodnikami. - swój poziom - kończy sympatyczny IpOd:ÓZ i wynagrodzenie dl.a anr.iclski~j poprostu do siebie i pozbawił się :iyci~t.
Obaj technicznie bardzo dobrzy.
interlokutor.
L
~i~~rł;.~z~~:!~ l~~~~t~!k~ I~~~~j ~\vl~ Z~ajomi samobÓjcy twU'e~dz~" te .aczkol!!~~!,!~!!!!!!~!!!!:!!!!"!!!~Ea~ szawie.
Wiek Brooks zdradzał wIelką OCHotę do
P. Beno
waIld z niepokonanym bokserem, to jcd~
MROWNIK DRUŻYNY NIEMIECKIEZawody bokserskie'
Walka 4 i pół godziny oksa
nak uderzenie pięści jego byto dla 8:0'
straszl;wszem niś śmier· od \~ y00 GÓRNEGO SLĄSKA.
W Poznaniu.
o jedną bra.mkę..
strzalu.
'
- Zawody jak i organizacja na barPoznań 24 marca
Lond?tl. 24 marca.
,':;i~"J
Pru!ts:?,
~o wysokim poziomie. \Vasza pubhlczZorganizowane przez klub sportowy
Mecz o puhar ang';'::!ski między dru- P .,~- k.('!.'.lt;:ere~
- k
t....
••
tość sportowo wyrobiona. Poziom za- •. \l\.'arta" wielkie dwudniowe za'\'ody żynami Bolton \Vanderers Q. t10tts roBruksela, 24. n1:lrca
wodników polskich, tych których widzia bokserskie przyniosły następujące wy- rest trwał nie mnie' tylko 4 i pól ~odziSpr:n 'a Zl\\ odosh.'a pomimo l!di.:.iab
lem - dść wysoki. V.!ybijają się natural- niki: M.atuszeuski zwyciężył na pnnk- ny. \V rezultacic przynióst z\\'yci~stwo H-tu deicgató\V z\\ i:.tzkó\\ j)<lhSf\VO_ie ~ Konarzewslci i v.,' ende.
ty Tupkego. Benls contra Arski. zwycię BOItOllO\\ i 1 :0, ,,'skuteJ.. czegC! drużyna I ,'cl! lIk zosb.a deLnitY\\'l!ic z:.:.!atwioSchlochow m1ał przeciwnika o wiele żył Ben!s na punkty. Pcwcrsdorf CO!ltra b WCh0dzi do ćwierć f:nełn o pahr.
na i ostatr'cZl!:t cLcyzja z::lp'ldnic l,c[ InCięższego od siebie. Zaznaczę jeszcze, że Czarnecki, zwyciężył Pt:wersdorf na
Na meczu tym obecnych b:do przez stQpILj kOllfl.!rei:_l. \',' Rzyr l;", Spra \\':.1
dnia poprzedniego (piątek) mial Schlo- punkt .
caw ciąg gry 30.000 I.,\~idzew. Podn:ccc- s<;dzió\\ :niGdzynar(;dJ\v ych ró\\ ;,:~!
thow bardzo ciężk!ie spotkanie z mi\V drugim dniu zawodów Iwa(lski trdc i zain tereSO\\' anie meczem w caici iic ;)O:llf :'b ~ię )1,p rzód i pozosta \ 1ullO
strzem poludniowo- ;vschodnich Niemiec zwvcieżyl Tupkev:o na punkty. BCl1j~ Anglji bYlo lw!osalnC'. Radj ktegraf prD.-1 tiotycllczaso\;y sh n rzecz/o Rów:(c~ 1.;)
\V Bytomiu i po ośmiogodzinnej podróży przeci w.'\1.ajchrzycki, zwycięstwo od- cowal Drzez cary czes meczu informując konf('rcl1cj(~ de I(·lYl.1U przc!0 7 el cIOSŁa,
przybyliśmy do Łodzi na cztery godziny niósł piel' ~'S'lY na Ptlilktj'. Spotkanie l-'c n;cobc.;nych n3. f'1CCZ:! o przch:rg-u grY_I tcc<:qie ~,'r;·y\:(' s.:mo :\'U:a z,\ :ąl~ . 'J. , ll~
orzed zawodami.
wC'rsdorfa z Czarneckim zakOIkzyto Jedyna bramka r:adla z Leutu Z :'O~U jgiclskicg:o \V ~'pr:1wic p:ł 1 d ll(jż:!c': na
Z rezultatu wyClicczki do Łodzi je- c;ie porażką Czarneckiego na punkty.
)rzez Joe Smitha
Iprzyszłych olil11pjad:lch.

_.

ringów bokse...aklc""
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Cohn
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str,,&

odda i sieroce
grosze!

Grudzhisł<i,

Dobrowolny inkasent
Zreduhow2Iny Szmaglewski nada'

intensJPwnie

pracował.

Łódź, 25 marca
coraz częściej najróż
norodniejsze broszury. wydawane przez
Instytucje społeczlle na cele fllantropljnt'
poszukują inkasentów. kt6rzybv zajęli

Ukazujące się

Koń W

poczekalni
kolejowej.

~rofem Jme~IIWar PJtania e~laminminH.
Niesłvchana

afera na politechnice

wiedeńskiej.

Wt.edeń, 24 marca.
iż opłacany jest przez studentów li w ten
.Na politechnice miejscowej w okolicz sposób od kilku lat rozwijał się ten oszu-

Drezno. 24 marca.
miał miejsce

w teatrze mieJscowym

r.i~hy",:aty

skandal.
Trzej pisarze nlemleccy Brecht, Bron
nen i Doblln. zaproszeni przez dyrekcję
teatnl na dl;!ktowną premjerę, wslmtek
omyłkI kasjera, miast biletów wejścia
d.. krzeseł otrzymali wejścIe na górę.
Wobec tego pisarze demonstracyjnie 0-JuSeili teatr.
Nazajutrz trójka pisarzy postanowi.
ia godnie zanrotestować przecIwko po-

Samochód

nieambarasu.

świadków.

I

łII tł.

Jorku.
Nowy Jo· rk, "4 marca.

W aiC\g;tl jednej nocy wybuchło tu
czternaście pożarów w starej dzielnicy
milasta. Znaczna część nawiedZionych
.
b d
. t
t
d
.
Dozarem u OWtl splonęła oszczętme.
Sledztwo ustaliło. te przed każdym
t tych pOi,rów widziano w pobliżu da'.1ego bud~lku jakąś kobietę, która w
chwili wybuchu pożaru znikała Wyt.._._
..
. '
,",-,-y
k> rÓWUleż ślady gazolmy.
Wobec tego powzięto przypuszczer,ie. te sprawczynią wszystkich tych po;'-lrów jest jakaś obłąkana. która zakrada
cię do pustych bud OWI,: i, podpala je.
&.

ł.ł

Polic,ja Jest już na tropd,e podpallu;zki,

drogę wodną nlię
Polską a sow ietami.
Warszawa, 2.., marca.

otworzv
dzv

Do \Varszawy przybyli dwaj sowiec-

cy

W; ! he~m
II przenosI
~
•
d I..-upa no.
Się pO
n,.

Pary!, 24 marca.
tutll.j \viadOlIlo·
Ul Pek~nie.
ści. eks-kajzer Wilbcbn WZ110 !ViI stara
'lI7lłed • "4
' Zbrodnicza para mał- rzn.dy
nia o zmianę miejsca pobytu. Podobno
łU en. ~ marca.
koaJicvjne zs:!'odzitv się na opUSZ'
United Press donosi z Pekinu. że Sy'
żeńska,
czenie dotychczasowej rczvdencji w
tuacja w mieście staje się coraz groź- kt6ra popeSniia 52 morderJ!!itw&, Doorn przez 'Wilhelma. Obecnie tocza,
nieisza:
z",:iązku ~ wczorajszemi zastanęła przed sądem.
się rokowania o 113bycie zamku Treva
burZell1aml uhczneIDl, które pochłonęły
d Lm::ul.10. g dZle
. w o bccnc j c l1W1'1'I
setId ofiar centralny rżąd pekiński podal
, W i l I ) o , 24 mMea,
no po
SIlę do dymisii.
W tutejszym sąd~ie apelacyjnym ro~ przebY\va WielU ozłonków rodr.inv ,Ho
~
ł
'
. Sł . ł
ll;tenzoller!lÓw
Zachod~ą poważne obawy, że żQłnie.,. Pt?c.1!ę a .S1.ę ~pra~a .przęclw. an;! awo . ~~~~$~~'Htilt#N
rz.e spl::tdruJą 1 obrabują miastp. Ąmbasa.. Wl l Jamme Zbłonsklm o best)alskl mQrd
dy pan~tw zagranlczny~h strzezone są popełniony na siostrze miłosierdzia 5z;pi
przez silne kordony wOJska.
t~la epidemiczne~o w Grodnie . A:n~oni~u"a z~orł,a
8.
Nierln.. ejrzane tlumy student?w do- me Wro6blewskieJ. Zblońscy mają
n~ T~emn~.r.?y na pa~ ij1a PQsta, kt6.
ma?,alą się bezustannie wydalema wszy- s~mienl~ ,52 morderstw, ~a ~o oŁrl;ymab, E:1l'L'\lU a:abt~H'HJl .'H'l~ U!:lf}iI::h" POVSłfQ.
stl\}ch Obcych dyplomatów z Pekinu. - ktlkana$cl~ wyroków śm,lercl. •
•
ll!~d w:3l!i!~ł. *
Wsród europejczyków s~erzy się pal1lika. .
OsŁatmo sa.d okręgowy w Pińsku ska
.
. >f
"
•
W lTIfleścię panuje stan oblężenda.
~ał zbrodniczą parę na karę śmierci. f .. v.:t1e~ska Ca.!t z dl1li't ?1 marca tli
Wobec 7:askartenia wyroku, sprawa bę~ .orm!lle, .ze przed kmcu dnIami jeden ~
dzie rozpafrywana jeszcze raz,
poslow . zydowskich padł oH~tĄ zajścia
Według ł1Qdesztych

W.

SC

d·'

lU:

Brussiłowa

1121

ugo d

następu.Jącego;

M'

d
. ~
tędzynaro owy Złazu
t
f'
!t").. •
eozo GW W tieriłnle.

poc:iąg kurjerski w Rosn~

Pogranicze sow., 24 marca.

odbył się z wielką pompą·
Po~rzeb Brusiłowa odbył się w nie
t\vyklycb dla Rosji sowieckiej okoliczl1ości:lch. W uroczystościach pogrzebowy.:::h uczestn:czyli jednoczeŚnie przedsfawicJeJe rządu soW!ieckie~o oraz du:::howicllstwo prawosławne.
Nnbo2:eflstwo tałobne odbyło się \V
mieszkaniu Brusiłowa skąd
trumnQ
ze zwłokami przewieziono na laweci.e
11<l cmentarz w klasztorze Nowodziewlc,~ym. W procesji brali udział delegaci
;e\VolLl~yjJ!<~j rady :vo1ennej oraz oddziaiy armJ! czerwone]. Na cmentarzu pogrzeb (dbyf s;ę z zachowaniem obrządków ccrk:cwnych oruz pizy udziale 3-ch
biskupów prawOSlaW!lycb. Liczne ttumy
publiczności odwiedziły m(;lgił~ zmarłe ..

Bukareszt. 24 marca..
Pod Klausenburgiem nastąpiło zderzt.
nie dw·u pocią~ów.
Jedna os . . . ba zabita. 10 rannych. Szko
dy materialne znaczne.

In-d
•
wl mo rZBZI

Na"ad bandvtów

g~

Kanal P;ósk - Dniepr

siedm oO'rodzkich.

PO-\

Pogrzeb

(as)

inżynierowie pp, Mostowoi I Pipko.
Przyjazd ich stoi w związlm z projektctn uruchomienia drogi wodnej pom~w
dzy Polską a Rosją na terenie Piilsk K,ijów.
MysIa, przewodnIą jest potanIenie
kosztów przewozu towarów z Pcłsfd do
Rosła sprowadza
sow'ietów i l1aodwrót. przez zna.cZ\1~
skrócenie drogi, jaką transporty te odz zagranicy 14 000 pługów bywajf\ koleją obecnie.
Zreali~owanie tego projektu wyma·
parowvch.
l[ałoby wybudow,1I1ia lmnall1, !a.czace~w
Moslcwa. 24 marca.
Pińsk z Dni'eprem. \V tej sprawie lwnfr~
Rada pracy i obrony postanowiła! ruje \Vojkow z mln. robót publicznych J
sprowadzić z za~lanjcy 14200 pługów i Barlickirn. .
motorowych. a 1.750 zamówić w fabry
kach krajowych. Komisarjat rolnictwa
rozda sprowadzone pług-i n!ezamożnym
rolnikom. którzy muszą w tym celu złą ł<aramboi W ~órach
czyć się w większe grupy. W najbliż~
s:?ej przyszłośc.i sprowadzi Rosja z za~
"
granicy jeszcze większą ilość plugów
Zderzenie nociągów
motorowych.
VJ ( . 1TI1!n~t

LIpsk. 24 marca.
swej działalności sądowej robiJ również
W dniu wczor'ajszym aresztowany zo doskonale Interesy. Za sowitem wy na<ttał !la sali sądowej sędzia przysięgły g-rodzenfem. otrzymvwanem 0<1 oskar~
Moskwa. 24 marca.
fernhof. który, jak się okazalo był
żon.Y.Ch przekupywał świadków. ldórzy
W ostatnIch czasach sprzedało w
~zukiwanv przez władze ~a szereg na- dzięki
ofiarowanym im znacznym su- Moskwie kilka osób swe ł11ies~kania.
n,~dów rabunkowych. fernhof podczas mom składali falszywe zeznania.
żądając przytem odstępne w wysokości
800 ~ 1000 rb. Obecnie zostało wydane
rozporządzenie komisarjatu sprawiedli
wości. w myśl któreg-o sprzedawanie
mieszkań jest wzbronione.
vlznieca obłąkana podpalac:zka
zagląda w oczy europeic;zykom

..,

Dolicja wdrożyła śledztwo.

--_..o-_

Sędzia przysięgły
organizował napady bandYCkie i przekupywał

..,
' ..
Czt ernfltSC!e
pozarow

Inkasenci ci nie zawsze jednakże ód·

znaczają się uczciwością. Oto pan Waprzyczyną
cław Jaroszcz, zamieszkały przy u1ic~
zwvkłego
Skwerowej 18, zameldował w policji. iż
Józef Grudziński przywłaszczył sobIe
Warszawa. 24 marca.
tysiąc książek, sprzedawanych na ko~
WczoraJ publiczność na głÓwnym rzyść towarzystwa opieki nad sierotami
wiedeńskim dworcu kolejowym w \Var- PO polC'j:dvch wojskowych. których kolszawie przeraziła się, gdy do poczekalni portażem miał się zająć. \"1 sprawie tej.

J1ośoiach wręcz przypadkowych ujaw- kań czy proceder.
Zawiadomiona o aferze policja wdro'Ilona została niesłychana afera.
Od dłuższego już czasu asystent pro żyła energiczne śledztwo. które przynio
fesora Leidl.era. inżynier Pascher, sprze- slo nieoczekJiwane rezultaty. Jak się bo kolejowej na sali dworca
dawał studentom
zdającym egzamin wiem okazało. Pasch er posiadał w swem WIladł na~de spłoszony kod, unoszący na
dyplomowy przygotowane przez niego mieszk~.n1U podrobione pieczęcie uniwer
grzbiecie szwoleżera
")ytan~a.
'
syte"kie i iabrylwwal masowo świade- ze szwadronu przybocznego prezydenta
Profesor Seidler będący pod wply- ł ctwa egzaminacyjne.
RzeczypospoMtej.
'
\\lem swego asystenta. stosowa! się do
DI,lisze szczegóły toczącego rię śledz
Na szczęście szwoleżer nie straclł
'''skazań Paschera~ nie wiedząc o tern. twa trzymane są w tajemnicy.
przytomności umysłu, zsiadł z konia i ująws~~v krótko za wod~e przY pysku 10Z
jus7.one zwierzę
wyprowadził je z poczekalni.
Okazato się, że koń przed dworcem
przeraził się przel"::!ŹHwego ryku trąbki
pT7.ejeicżającego samochodu.
wywołali trzej pisarze, którzy miast do krzeseł,
stanął dęba. a potem rzucił się po schod?ch do poczekalni
otrzvmali bilety na galerię.

Skandal teatralny w Dreznie

się kolportażem ksią±ek.

Z MoskwY donoszą: DokopanQ nie,.

Jechał

on w oddzielnem coupe 1 kl.

z Gdańska do Vvarsz;awy. ZO minut
PfZW pr:wbyc!cm pocią~u do \Varsza~
wy wtargnął do Pl zcdzi.ału jakIś mtodzieniec. rzucił się na posta. zatkal mL
usta l przystąpi! do rewidowania jegc

zwykle zuchwałego napadu na pocią,~
B~rUn, 24 marca.
Kurjerski idl\cy ~ Syberji do Ivios Invy.
W dniu wczorajszym rozPoczl:\l tu walizy,
\V drodze mfędzy mi~jsc.owośc1a Per- obrady międzynarodowy zjaw teoz;o. . P o~ct stra~H prz;~~On,1110~Ć ze ~t~ac1~.~
lUią. a Wiatka szajka uzbrojonych ha!1~ fÓ'\}l. Na zja~d pr7:ybyfa 2:!1l1.czna jlość 1 \\r tym stantę prz.~J ...d.at d~ \Va. ~"aw y
dyłów zatrz~Ylłll'lła p~cia.Jl: stf?;.eJan[Il~. reprezentantów z wszystkich pa.ńtStw
DopIero tu stwlerdtH. ze nkZnaY;l,W wagO"adł z,uildowata SH,l m. m. crd'es:o świata wśród których ~n~CZllfl JUY !5kradl 11}ł po~fne dol~ttmenty pol.\
liczna. grupa. oficerów clti~l-łcb, delego- Hoś\~ ,;tanowif\' profesorowie ul1iwersyte \ tyczne, wsrod l tOl'y~1t z:naJdo',:rua, Sle
wanvcll "r~ee: r~fl,. pekhJ51d do ,M,O-j t6w
lWf;jn H:7.ody polsko - zydowsUeJ.
skwy. Ckiczvcy oipowi('!dzie!i też s~na f.: " .
~
Jest ~odne u\yagj, że w waliz!!": któn
taml, przycr;eN zawlą~a1a Sj~ ~acl~ta ,.
•. - napaMltlk re'\\',Gowd znajjowalZi 5!~
wa.lkl.. Jede. oficer-c.k1ct':"fJ.; ~ostClł Z2I!
';.~Cf:!"!. suma piel1j~d7,;Y i ueczv ~'artt')
hity. z: POŚT'<)ti ftl~fl:nó:v padło d,,-óci. I
OKOUCZNOSC LA(H?DlA~A
,sdo"\v:--ch . .I ór.'c;'1 j~d11<'lk 1111' ntSz.rł. P5·
Re~zta raio"iYl!h~ ~~'<: uCleci:1H\.
l - A zatem pan po{,\m<lł SWOJ". Iti 'i'k ę lsd ltdr.ł ~I~ natychm11'11'it do POliCJI pol!Wedle il1f.nnHcji sowleck!clt. f1a p a-j tJ:ł f'lskari:yciell1?
tyc2iI1ej, gd:c ~akomunjkowal o z:.!jsciu
da tesr.o dokonano \'la tle tJolitycwem I
- . Tak jest. ale flje miałem tego !;t1Prc;.wa.dzonc jest ślcdzt\1,Io. które ma
v,; celach ,,'knntrrewo1ncvin:vch".
Po" Udltrl.L
ruetylko doprowadzić do zaaresztowaszukiwani!3. ~a SDra ",cami nic Qaty rc~
_. Jakt01 nie mial pan zamiarn?
nla napastnika, ale też do ustalenia jaki
zultatu.
- No. las Id nie chciatem połamać... byl cel ukradzenia dokumentów.
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