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Nt. 87

erwsza lista zdobywców premji

piątego bezpłat~go konkursu premiowego "Expressu'.'_
Wczoraj . 50 Czytelników zdobyło po 4 kilowej szynce.
w dniu wC~Grajszym odbyto siei 4'.
pierwsze ciągnienie piątego bezpłatne- 42.
'(o konkursu "Expressu".
,43.
Wyciągnięto 100 kopert..
Ciągnienie odbywa się"w ten spo- 44.
sob, iż wszystlde szynki (150 premji po
4 kilowej szynce) wylosowane zostaną 45.
IN Ciągu pierwszych trzech dni. aby 46.
szczęśliwi ich zdoby\vcy mogIi Je otrzv
mać przed świętami.
47.
Wczoraj zdobyli!
48.
49.

Po I SZynce.

i. Antczak Franciszek, Lipowa 78.
2. Wagner Maria, KiUJiskiego 107.

Urbanłak Józef, Zelazna '20.
. 56.
MUak Jan, Przejazd 25.
KDmkiewlcz Czesław, Uraw 9, S7~
SI. Rokicie.
WoJciechowska Józefa, Plotrkaw.S8.
ska 121.
59.
Kukulak franciszka. Szkolna 21.
Dresslerówna Utka, Piotrkowska 60.
Dr. 114..
61.
Janiszewski Jan, Dąbrowska 30.
62..
Orszulak Wojciech, Sokola 30.
63.
Zawadzki Maria~ 4 dYWIzjon tand.M.
wojskowycb.
50. Wi.śnJew$ka Anna, żeromskiego 93 6S.

.

3~ Cobeł Lydja, Główna 31.

4. Sdezynger Artur, Radomska 11.
5. Alieczysław Gawroński, Północna
n~. 22.
.,
6. A:~rt EmU. Wysoka ts.
7. Llpkowska Wta4Y$ława, Wo4aa 10.

8. Dąbrowskł Juliusz. Ma~ka Z5.
9. Plewiński Marjan, PiotrkQwska 232
JO. Alłmanówna Sala, Kościuszki 26.

51.
52.
53.
54.

ss.

11. Kułlńska rr~ciszka, Tuu)'uka 3.
U. Ry'dert EugeaJa. KalłQ:a 11.

'

P 5 kOJo
. O
l O

....

66.

61.

a

mąnJ.

Gajewski JÓzef, Jerz:egci- 3&.
Laszczyca Marja, Piotrkowska 5
Radke Adołf~ Zgierz Piłsudsklego
Jutdska Natalia, Wólczań$k.a 19.
MW1er Bruno, Br~zowa 4.

6S.

169•
sa

ł

71.

n

OpO 'W. I"BŚ"
II

70.

Zakonnik Władysław, ~schodnia
nt. 11.
Rędztak Władysław, Nowo lanew
ska 36.
z
SzaIbler NataJJa, Pomorska 101.
Zielińska Jadwiga, NIciamiana 2,
Widzew.
Trzonek Eugenjusz. Rz&owska 33.
DobUas lulła. Wawelska 7.
Ekert6wna Irena, W6lcza4ska 119.
Zarębska francls~a. Karolewska 9
Smorczewskl MIkołaj.· KomJsarjat V
P. ·P. Dl. Lo~
WUmadska Mada, SJen1dewJcza 109
Kit Kazłmłer~ W6itowska 13.
Pr6pska Anna, Targowa Q.
Nowakowś'=tJ udwlk, Wysoka 15
Płndor '
Abtam()wsktego.
itr. 23.
Zbyszewska Władnława, Profesor
ska 16. •
'. .
Zemelko Helena, Nawrot U.

M8rJ8JUl89

O PI-akRalHBlani!.,
II

13. Malecka franclSJ;ka, W61cAdska
dała sł~ porwac.~. szałowL
nr. 177.
y
.
14. Kazimierczakówna Ira Pomorska 84 MenelaulI ataku;. Troię, ale złapany za nogt; przez Pary..., uległ
i5. Wróblewska Małgorzata, Plotrkow.
pf'ze".ocy wrog6w.
ska 290.
Wars~awa. 26 marca.
Ukazanie się prawowitego małtonka
16. Kamińska Kazimiera, Płramowi~za
\Vzorem starożytnej Grecji. dzielni- wywołało konsternacJę.
nr. S.
ca staromieiska w Warszawie ma wlaPięknej Helenie zepsuł się humor w
17. Walczak Michał. Wysoka S.
StU\ Ujadę.
mgnieniu o~a.
18. Scharf franciszek Lowlcka 14
Pan! Helena K.. zwana popularnie
-No. Jazda stąd - przemówiła do
•
•
i k
H l •• d l ·
• K Menelausa
19. Trzepatkowski Kazlmłerz, Nowaka ;;~u~ P~pr~s~~~ sz~~!Ii: porwa.c. o- Dali. 'jui cię niema! - dodał Panr. 4, Bałuty.
Porzuciwszy meia. zamieszkała w rys. zrywając się z krzesła.
lO. Orynif Gustaw. Podmiejska 3.
domu nr. 6 Drz;'v uliey Mostowej. To by
- Nigdy! - odpowiedział !,ohater
Zl. Walter Aamod. Grodzledslta 24.
tn Troja. Rolę Parysa doskonale wyko. epopei r potężnym ciosem powaltł rywa
ZZ. Wygodzka Irena, Nowo Ceglelnia- nał P. · Stanist<l.w Starost. nigdzie nie la na pc:dto~ę.
na nr S2
meldowany. a lVlenelausem zostal oczy·
Padając. pożeracz serc złapał l\\ene
.,
•
wiście matżonel}, p. Edward.
lausa za nogę. z czego skorzystała n'sz",,3. Piotrowska Irka, Chłodna 14. BałuWczoraj. dowiedziawszy się. że w ta towarzystwa.
,
ty.
nowem gniazdku pr~y ulicy Mostowej
Hel,enka rzuciła s~ę na meŻ!' z bułelZ4. Rutkowska Maria. Składowa 36.
odbywa sie wesoła libacja. nowoczesny kąt ktorą stłukła na Jego głOWIe. Następ
25. Bekiert Robert.. Nowo Zarzewska 39 Menelaus zatęsknił ' do pięknej Heleny i nie podrapała. ~o i pokąsała.
.
Zbit~ m.ałz(~mek. zostal wyp;hmęty
26. Clechanowska Irena AleJa l Maja postanowi{ pol{azać. co potrafi.
.31
ł
Drzwi mu otworzono. ponieważ go- za,.drzW1. ZJawiło Się pog{)towie. potem
nr •
sp osIa spodziewata się gości. Pan Ed- pOllcł a .
.
l7. Taborycka Balbina, Piotrkowska 29 ward zastal stół 'Sutó zastawiony wód.. . PIękną Helenę z Pary.sem i wsp6lni
~8. Róinlakowskl Marjan~ Szkolna 23.
ką i zakąskami. ą przy nim Parvsa.-Sta- klem zabrano do lwm!safjatu.
29. Schonbom Bruno. Nawrot 23..
rosza i jeszcze jeanef!o mtod~ieńca, p.
Tak się skończyła walka o Helenę na
30. Weber NatalJa. Zakątna 18.
'VVaclawa Bartoszewicza..
Starem Mieście.
31. Świętoszczyk Francis,ek, Kątaa 54.
&G
&F.UIIiIS!
ME
;gW&M MMm"
'M
if
a
32. Ouzenda Maria, Naplórkowskiego • • •IHIMMKI~~• •IIłIłHMI~~• •łI4BłMMMI~.
nr. 53.
$3. Libocb Alfred, Gubernatorska 19.
"vvios '~nny"
~44 Ołtuski Jokób, Skwerowa 16.
KUDon 16 s,
z do 27 marca '916 r.
35. MUczarek Stanisława, Jerozolimska
nr. 9.
ł m! ę t tl al IN i s1\ o .................... _..... ,......................... -............... ,.......- ......,......................................... _
....,..... ,......
36. Kolaskówna łlelena J Piotrkowska
nr. 116.
Adres ....._.. __.____ ... __,.. _,_. ____.___ ._............. - .....-,........- ---..-.--._. _ _ .,_
&7. Młoczkowskł feliks, ZegUna :1
38. Borowski Zbicbo, Pallska 67.
Njniei~Lv !tUPO\1 na'e ±y starannie wvciąć i echować. Od dn. '22-;10 do dn . 25 kwietnia
należv • S takich I<u/>oo "w. Zamkn1ti\ych w kop .. r :e . wrzuc;ć do Qkrzyl1b f~dbkc;yiQej
,_
39. Kadocz Herbert. Pańska 110.
. Expressu· {Piotrkowska 49. w podw6rzu).
40. Dąbrosińska Józefa. franciszkań

która

72. Janek Edward, Orabc1wa fi,.
13. R~ Adam. KIe1ma 25.
74. Słkorsłd Władnlaw, 'W.tlczaDsb
tir. 157.
1S. SztroszaiD Emma, Kopernika 13.
16. Ołoch Autom. Koastantypowska 54..
77. Potok6wua MaryJa, Czestochowska
lir. 32.
78. Sfraczka ZofIa. Z8 P. strz. kan. Slo
79. Lech MIeczysław, Aleaandrawski'
nt. 28.
80. Dewlcka WIktoria. Roklcltłska JOl
SI. JeU8IIk6WJJa A.Uut Szosa PablanJc.
ka 1.

83. Rybłdska JlCIU'l"ka. Lemlo 3083. RzetJdczak St_au, JIdJu$za Z8
84. OcIJocJd Antoał, 1U1JCZ8 2S..
85.

Pnttnlćb Władysława, Rokicłdsb

nr. 54.
.
86. Grzeslak franciszek, 38 po strz. katt.
IIJ'.

87.
88.
gg.
90.

u.

.

SobczYdska JaultlLTarcowa 51.
Bauer AmIa; Koluszki
,Myszkowsld Adam, R%1IGwska 2.
Dr6żdż Janina! Ogrodowa 24.

'l. FDlpowlcz Stanisław, S~sa PIotr,
kowska 18, Ruda PabJanł~ka.

9& E"'er46wu LuC)'1lB.. PrZQdzaJniaaa
lir. 21.

Po 3 klIo

mąki.

93. Adamczy" AndrzeJ, UPOW;IJ 42.
94. Woiniak Bogdan. PnędztJiuiana Z6
95. Antkow1ak Marian. SlkaW'~k. Z3.
96. Wiśniewska Józefa, Napl6rkowskle
97.

~::ł~ka

Afana,sJa. Ogrodowa 70.

98. Kanlecka Janina, Niska 3.
99. Majewska MIchalina, PrzędzaJniaar
nr. 64.
100. Błałas Władysław, Andrzeja 49•

I

I

ska 66.

Szóstv

konkurs "Expressu"

I!'I!tl>" ,~~
. ~ ·~~7 G.
łH!~ta• •~DłMMMI~• •~~!NMNMI~• •D'

Wydawania pramll.
W dniu dzisiejSZym zechcą łaskawl't
do administracji "Ex
pressu" (Piotrkowska 49. z frontu) w'
godzinach od (ido 9 wiecz.orem zdobyv
cy premii z lif!t 14 I 15.
pofatygować się

!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'

Koronowany przemvtnik.
Ks. Ludwik Orlealiski szmuglowat

Pary?", 26 marca.
Według nadeszlycb tutaj informac~i J

francusko-hiszpańsklego \\
małej miejscowości granicznej Amonio.

pogranicza

w jednym z hoteli policja aresztowata
przebrallego za kobietę ks. Ludwika Orle a ńskiego.

Razem z ksiedem uwięzieni zost·al\
l
trzej jeg-o towarzysze, którzy szmug o·
wali olhrzymi transport kokainy. Księcia
po ustaleniu jego tozsamości. wypusz..
czono na wolność.

F Xo R f

,,~

W, T C' 7

n

~

.l

"

lina liIIraina

Cfekat~~a
~l~rBSp~ndenGtarpl· ,,11
~
C~li~a nłlkołsJa II

,,~e5,.rzem Fr~T::~2~;em J6zefem śmiało może stanąć
'5lvnnv zatarg dyplomatyczny

Z

r. 1908

w

~DQwodowałte.. wvmiaCI

~'H}

listów pomiędzy
.nonarchami Rosji i
Ausłrji.

W d;;iesia tym tomie bolszewickiego l
': '. tiu ,-,'uictwa "Krasllyj Archiw" (Czer

i.lrchiwlIlll) znalazła się

.', ;1I1C

;;..:k:..wa korespondencja cara

Mikołaja

II z Franciszkiem Józefem
• .1 IClnat aneksji Bośni i Herce~owillY
' któ
·t
I d
- alie k-sJi, - ra stanoWha pre LI jum
1,
i
.
1
\:rwawego wy b uchu wie llie wojny.
O
k
k
Larem 19 8 ro U W czasie spot -ania
.
.•
.
t
l"
',' ,:,~lrJ k'u B>UC 11
1 au, mll1lSlrOWIC
rzec l
,
A
., \V'ł h' R"
A
. 'tl!~t\\ ,
ustr]I, . oc 1 OSJI, p. eren
"I
l l"
I'
k
• 'al. ll,tOlll J ZWO S GJ, zawal' 1 sc -ret• 1 t'
,
11'1 umowG, w i{ oreJ
l"?osja i Włochy przyrzeldy zająć stano\risko życzliwe względem kwestji Bośni
i Hercegowiny,
,~tŚ Austrja i \Vlochy zobOWiązały się
i:\'czliwie traktować żądanie Rosji pono
\ 11CZO przedyskutowania
sprawy ci e(lIin w duchu bardziej dla niej korzyst.

•

,

"j

IlYll1.

Powróciwszy do Petersburga Izwol
:.:dj zdobył reasekurację obietnic au. ,riackich ze strony Turcji, oparłszy no
\ .:\ umowę na przesłankach, skierowa':ych przeciw Austrii i przypuszczając,
;:e sprawa cieśnin i sprawa Bośni będą
rozpatrywane na specjalnej konferencji
lliocarstw europejskich.
Tymczasem już 7 września tego roIql Austrja o~łosita aneksję,
powołujac
~ję na rzekomą zgodę Rosji, co wy\\'olalo znany zatarg dyplomatyczny między Izwolskim a Aerenthalem i stało
się tematem ogłoszonej obecnie przez
.•Krasnyj Archlw" korespondencji molarchów Rosji i Austrji,
Na osiem dni przed aneksją cesarz
franciszek Józef zawiadamia Mikołaja,
że "nie wzgląd na polityczne korzyści,
lecz nakaz kategoryczny ogólnego stailU rzeczy zmusza (go) przystąpić do
zaanektowania Bośni i Hercegowiny".
Cesarz powołuje się na stary, bo z
roku 1884-go, 'list ambasadora rosyjskie
~o w Wiedniu, potwierdzający prawa
1-.ustrji, ,,~dy nastąpią nieprzewidziane
ukoliczności (obecnie przewrót młodo
:l1reckO" i przewidujący zmianę poroże
I\ia okupowanych prowincji przez udzie
fellie im "dobrodziejstwa autonomiczne~o ; konstytucyjnego zarządu".
Na list ten odpowiedział Mikołaj do,lil..'ro 22 września po naradzie poprzcdJiej 7. lzwolskim i Stołypinem.
.. Głęboka i szczera przYJazn, jaką
,nam dla ciebie - pisal: car - nie po.,walają mi ukryć tego bardzo ciężkie
(O wrażenia, jakie wywarto
na mnie
ll(j~yt4czenie do Austro - węgierskic~o
-:c,'arstwa tlrogą jednostronnego aktu co jest bardzo smutnem - Bośni i Her-:C~OWillY, oddanyc
pod twój zarząd
"i zez traktat berliński".
franciszek Józef również dopiero po
.!)!ywie miesiąca odpowiedział carowi
lHll~im listem.
- "Zasmuciła mnie '- oświadcza cc
"arz - ta nieufność, z jaką spotkałeś
noje zamiary oraz to, że wyraziła się
ona w przypominaniu mnie takich za!o.iC(I, od których odstępować bynajmniej
lic myślę. I zdaje mi się, że mogłyby
/)yć one wysnnięte raczej \\' stron~ prze
:iwnika. ale nie szczerego przyjaciela".
franciszek Józef przypomin3. ze swej
.;trony carowi te "korzyści polityczne"
'akłe osi~gnęła Rosja na Bałkanach z PO
Utyki allstrjacldcj, która ffPo7,wolił~ Ale
;sandrowi II rozpocząć wo.iJlO z T\tI'ch\
zchrać owoce zwycięstwa nietylko na

wschodzącego
słońca
.
szaragu nałkułfurałni~łszych państw Burops)sklch.

\11
ciągu krótkiego stosunkowo okresu Japonja słała się krajem
par excellence nowoczesnym.
Japończycy blorq od Innvch narodów tylko to , co posiada
bezwzględnq wartość.

Japończycy badaj~ bardzo skrupulat !co cudzoziemcy, i z tej również przyczy
Do r. 1853, a więc w czasie długie~o
nie wszelkie inowacje drugich narodów ny tuziemcy nagromadzili ogromne skar okresu, naród zadawalł się przeto cywili
i przeszczepiają je natychmiast na swój by. Najwięcej zaś godnym podziwu jest zacją chińską i bliskiego lądu Azji, unigrunt, o ile naturalnie one przedstawia- pałac królewski. Pałac ów pokryŁy jest kając nawiązania stosunków z cudz~
ją dla nich wartość. Sposób zaś dosto-I dachem ze szczerego
złoła, ja knasze ziemcami. Dopiero od pierwszej wizysowania tych
nowości do tamtejszych kośćioły l,.~yte są blachą ołowianą. War ty amerykańskiego admirała Perry, któ
wanmków, możemy śmiało \!ważać za tość zaś owego dachu byłoby nawet trud rego okręty 8 lipca 1853 rol\u zarzuciły
specjalną zaletę, naroo\! japońskiego,
no ocenić w przybliżeniu. - Również po raz pien,,:-szy ~~dzoziemskie k?twice
Ok }'
,. t
~
.
d l ' dziedziniec pałacu wyłożony jest złotym na wodach JapOnII, rozpoczyna SIę oko IcznOSCI e wplywaJą po .{az, b' ł ' l d .
d
1d
b d
d d t .
. h I brukiem, a posadzka w pokojach wv- res wpływow la yen u 1.:1.
ym wzg ę em ar zo o a mo na lC
. , .,
,'
W
k - k'
.
P'
'
" ,
h
d' łącznie złotem! płytamI gruboscl dwoch
rot _lm czasIe po erry ego WIrozwol, który swym rozmac em za ZI.,
,
•
• .
l"
..
• k
.
. t lk
,t'alców. To samo t)'czy Sle loklen. Wo- ZyCIe otwarły Się granIce uaJu 1 teraz
wta 1 zacle aWla nIe y o europCjCzy- "
' "
bł'
.. t
k'
Ibl'"
T
'l
óole bogactwa tego pałacu przechodzą Japonczycy łogos aWIą z pewnOSCIą en
ow, zapoznanvc l
IZe) z vapODla, ecz '"'
.
k" k'
.
. d k b ł
t ' . l
.
l
• d"
h 'd "
\'.'szelkic óranice pra.wdopodobIeństwa. fa t, tory wowczas Je na
y wymu·
nawe 1 JC l samyc l, Setl JltJącyc - Zieje
'"
. ,..
.
d
.
J'
.
k '
Posiadaja oprócz tego w obhtosCI 1 perły szony grozbą przez cu ZOZlemcow. tlZ
rozwoJu swego raJu,
, barWIe,
. 'lecz
. k
d
.
k' k'
kk'
o rozowej
plę -!le, uże I w rot -Im stosun owo o resle czasu po
Jeśli bowiem porównamy starą Ja- okręgłe, i nie ustępujące w cenie bia- tym wiekopomnym dla Japonji momenponję z dzisiejszą odrodzoną, to rzeczy lym",
cie, przekonała się zagranica, że upodob
wiście zastanowi nas ogromny postęp,
Takie więc wiadomości o Japonji po nić Japonji do siebie nie moina, a nawet
dokonany w ciągu krótkiego s{osun!co- siadali ludzie średniowiecza. Nie może- naodwrót, każdy cudzoziemiec przeby'
wo o~es,u.
,. "
I my przeto uważać tej bajki za wiarogod wający dłużej w Japtmji przesią't! <!uNIe 00 rzeczy będZie nadlmcmc o zda nl' obraz starej Japonji i tern samem, po chem japońskim.
niu niejakiego P. J<>simaci, który twier- ró"mywać ją, przedstawion ąw takiem
Objaśnić to możemy prostotą i czydzi, że Japonja jest jedynym krajem, któ świetle z dzisiejszą.
stością duszy japmlskiej.
rego dokładnie poznaje niedostępną jest
\Y/ rzeczywistości, 2586 lat upłynE;ło
\li ostatnich dziesiątkach laŁ !1Rstąpi.
rzeczą dla europejczyka, który ni~ był już od owego czasu, kiedy
wstąpił na ły niebywałe 7_'lliany w dziejach .Japonji
w Japonji przez dłuższy czas i nie nau- tron pierws.y cesarz Japonji, Dzimmu. Zdolni japończycy,
wysyłani na koszt
czył się . chociażby potocznego języPierwsze wieki istnienia pallstwa ja- pallstwa za granicę, powracali stamtąd.
ka,
pońskiego spowite są w mitologicznych przywoż"c z soba najnowsze zdobycze
Z uśmiechem, cechującym japOl1czy- legendach, Doniosłem
dopiero 7.naeze- kultury i wiedzy i wcdłu~) nich
prze,
ka, wspomina o pierwszej
wzmiance o niem dla rozwoju Japonji jest podbicie kszlułcali s ','o;e poj"c'ai o d"'uropejczy
Japonji w literaturze europejskiej, ,v-y- Korei w drugim wieku po Chr.,
gdyż kó'\' zaś specjał ,ie z:::proszonych ,lo .Jadanej w języku angielskim, w której po przez Voreę nawiązała ona stosunki z i ponji, ~taraT'O f.i\: V'~, ,+':'''~' 'al nujd:>.
dróżnik Marco Polo opisuje swoje wra- ChinaiT'i, slojącemi w owym cZ8·'ic na lej :chcc korz:'c:.
żenia. Nazywa ją le~endą bajką, ~upeł ~ .cz)ci swej kultur}',
'"
_ ... "
nie błędnie przedstawiającą
ówczesną
Wpływy Chin pozostawiły .. iezalaric
Japonję,
ślady na każdem polu życia
jrrpOllczyCelem zrozurrJenia, jalt dalece mvJ- ka .
nie wyobrażono sobie Japonję w śred
Był na'Nct cza~, ! id:' jęz) l, ,+i"lSki
nich wiekach, streszcimy wrażenia M.ar- był w tald1tm uż.yciu, j1. t u C'IS uawniej
ka Polo w kilku słowach:
łacina. Pi"mo, a więc h;c:'oriiity, od.:iaiRce

I

I

I

I

"Dzipangu (Japonja), wielka wy~pa" jednym ,lakiem cdc r,ohcic, przyięto z
;> :, ':onizowuw)
; le'1 ~r .yób. jak
kilometrów na wschód od kontynentu, u nos -.
" ~ łacińsk;
,
Naród jest blady,
posiada cywilizację 'I
Nie
.;'0 rzeCi.::' ::J.~wą Je:!; zalI-I
i żyje w dobrych warunkach. trwając je- ważymy, :.e ilość ~ló'"" <1 wip' 'n .. l:ów,
dnak w bałwochwalstwie. Jest on n!e:a już w O',',') mcz8sic ',Vl:r!rug
s: ,,';lika
letnym. Ilość złota w t~ m kraj:.' jc~t
chi:lskiego, t. Z ',\', Ha;pj, n ( mo ',:,' siro- \
brzymia i nieokreślo!!a~ ponieważ z;1aj-1 nic,) prze: ;OC Z\ 1<1 li-::zi> _ !J5 !'·sir~t.y,
!
dują go w nadmiernej obfitości, a króli
Religja buddyjsl'n li1"l8,,'kll i rz~,-d
'L.
'
" ' poza ~~r:l"lr:,~
J ' ! 1.llarsh"o
'
I'
lell
me
pozwa1a na wyW()!.
cl'
l'ńf>,(l':',
"l l 'l'lowa'~t' ""\j::[!- it
pa"~twa.
i iem ',V ow)rh C?us3ch w J.l''''!'\nii,
;~na-!
ją
Z powodu du~ej o~!c~ło~:c5 ,''liY~P o.d II mi?,:u rÓ,wn1eż wy~;zo{.ć, hl'
elli;"-I
kontynentu, odWIedzają Je melIcznt tyl- slae) nad o vczesną l,' ponsKą·

rozpościera się w odległości około 2. <!OO l, Chh i
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śliczna 25·~etnla angi~F·a .

dzicstopicCiolctllia,
ta mia1lowana, jak
sB, na pastora kościoła \v Littlco\'(~r \\ I illl,l'(ltnk,
An~:lji. I"Uocłociallr i JliczwyJ.;ly tCI! p,
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";(,:z.
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W nantwiH~.

obłąkane córki mieszkały od kilku lat w jednym

pokoju z trupem matki.
Rozpacz po straeie ukochanej istoty
przybiera nieraz rozmiary tak wielkie,
te doprowadza słabe umysły do stanu
obłąkania i szaleństwa. Przykładem tego jest straszna tajemnica, jaką odkry~o niedawno w pewnym domu w Nantwich, w Anglji.
Sąd w Nantwich wydal wyrok, któty wystawiał na licytaCję meble rodziny Nixon, mieszkającej w małym domu,
polożonym w środku miasta. Kiedy Hcytator, komisarz tlughes, udał się do domu pani Nixon i jej trzech córek, aby wy
konać polecenie sądu, zapukał trzykrotnIe do drzwi, ale nie otrzymał żadnej od
powiedzi.
Ustyszał jedynie we\vnętrz głosy
ludzkie. Nie wiedząc co to ma znaczyć,
zażądał pomocy policji, Ale gdy i agenci
Qolicji nie zc1~lali zmusić mieszkańców
do otworzenia drzwi, UŻyto sny.
Drzwi byty zamknięte na klucz, więc
je wyważono. Gdy riolicja weszła do
środka, musiała usunąć najpierw olbrzy
mią bar~kadQ z mebli, nlożonvch przed
rłrzwlanll,

Oczom policjantó,v

•

Ja!,

5.

lIIot i amerJk~ń~~a milionerka.
--:0::---

Zaczęło się

w
w

stole, leżało pożywienie, ldórc
trzy córld zmarłej: chleb, maslo, owoce i herbatę.
Wszystkie trzy córki dostały obłąka.
nia i wypowiadały jakieś urywane zdanla, wzywając nieustannie Boga. Jedna
z nich zwróciła się do agentów:
- Jesteśmy w rękach Boga --- rzekła. --- Jest to dom naszego Pana, we
wszystkich pokojach jest ogień. Nie wol
no ruszać naszej matki, gdyż ona jest
również w rękach Boga.
Druga córka, wskazując pożywienie,
leżące na stole, powiedziała:
- To dla naszej mamy, bo ze stolu
Boga nie wolno niczego tknąć. Mama umarla przed pięciu laty i od tego czasu
żyjemy z nią w tym pokoju.
Wszystkie trzy córki wywi'eZJiono
z domu i umieszczono w zaldadzie dla
chorych umysłowo. Lekarze którzy zba
dali zwloki pani Nixon oświadczyli, że
przedstawił się umarła Olla przed kilkoma laty,

z\vłok na
poŁożyły

I

żyją państwa,

l

II
l

=
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Parvżu w

dancingu, a skończyło sit}

... w kryminale.

Parvżu
okropny widok. Otulone w kołdrę, zastraszająco brudną, leżały zwłoki pani
Trzydz.iestopięcioletni Roch Roubaud wił go przed domem, a sam poszedł dl
Nixon w pokoju, wydając okropny odór.
jest
z pochodzenia południowcem z Mar mieszkania. Tutaj już czekano na niego
Byty one w zupełnym rozkładzie. Obok

Istnieje na ś\vlecle kilka stanowi ą -\ i otrzymują przysięgę wierności.
tych osobliwość karto\v:ltvch Dm1ste- .
Do karłowatych pal1stewek naleiy
wek, których nrzeciętllY cz,towlek przy l' tal.. Że ksiastewlm Licbtensłein. reprezen
dadającv się mapie zazwyczaj nie cło- towane od cz.asu wojny światowej przez
strzega. Do, takie pailstew,ck, należy. 11P, \ Szwajc~rję. i pobierajace cła; PailstewAndora, ktore po m:pot,oJelllu "I,' ]('):;011\0 to hczv 1l.500 mie5zk,m'~ów.
.
sD.siadÓw. oglosHo SlC ja~,o p::!ństwo mm
Zmienne były l~oleje losu ksi~stwa
tra/ne.
Monaco. Po francuskiem. hiszpat1sk~el1l
Liczy 0110 przesl,ło 5000 mi.!:fi:d·;alków i sardy~skie,m panowaniu. uzyskalo 0110
Od XVII stulecia znajduje $:.;- A [loara' wreszcie .,nlepodległość". Od roku 1918
pod protektoratem Prancji. Za trUdyl MQł1aco zna.iduje sIę pod protektoratem
praWJJOPJljstwowe państc\vko to płaci francuskim. Armja tego "państwa" skla
franc,H rOCZlltC 96() frankóiv, li Nskupo da się z trzech oficerów j 280 karabinie
wi z · UI'~i1ł, za śluby kościelne -, 4GD rów. Monaco rządzone j~st .. parlamcl1frank~\V. Co d\ya lata uda.ią się trzej de t~n~ie': przez 12 .raclcóv:r miejskic~. polegaCI tego panstewka do prefekta de- Slaaa JedIlak takze sWOJą radą panstwa
p<lrtamentu we wschodnich Pirenejach i kompletny gabinet, w którym nie brak
spłacają należność za okres d\\'óch lat, także "urzędu spraw zagral'icznych".
4

V

franm1~i

syJji. Mieszkańcy tego miasta cieszą się
we Francji sławą wielkich żartownisiów
którzy lubią przedewszystk!iem opowiadać niezliczone dowcipy i historyjki.
Roch Roubaud nie zadawalniał się jedII ak tylko opowiadaniem, które baWli innych, a opowiadającemu nic nie przy·
nosi. Zaczął więc "wyprawiać" takie
ka waty ludziom, że kilkakrotnie przytrzymywano go za nic po więzienIach.
To go jednak nic zawróciło z raz obranej drogi. Przed kilku mies'iącami po
stanowił "urządzić kawał" pewnej miljonerce amerykańskiej, niejakllej pani
Magdalenie Swift, bawiącej właśnie w
Paryżu.
Pomysł był dosyć

prosty.
Roch poznał się z nią na pewnym dancingu, przedstawiając się jako hrabia
Bellonet.
W jakiś czas później, kiedy stosunki
się zacieśniły, zaproponował jej i jej zna
jomym przejażdżkę po okoli~ach Paryża. Amerykanie zgodzili się chętnie.
Następnego dnra ' zajechał dstotnie
przed ·mieszkanie miss Swift wspania·
rym, 80~konnym samochodem. Pozosta..;

wobec których Łódź jest conaimniej ... częścią świata?
Andora, kSląstwo Llchtensteln l Monaco.

-

~

.Stefan

i wszyscy byli gotowi do drogi.
-- Jeżeli państwu nie zrobi to rl'j!
nicy, to proszę poczekać jeszcze kilh
minut. Muszę zajechać niedaleko stąd
po benzynę i zaraz jestem z powroten'
-.- Ależ najchętniej, czekamy, odpo,
wicdZliano mu. lirabia Bellonet wyszedł.
widziano przez okno, jak odjechał, alp
potem już~gO ,nie zobaczono nigdy.
Spostrzeżono natom~ast, że wkrótcc
po jego wyjeźdz.ie nagle w niewytłuma,
czony ' sposób zniknęło pięć platynowych bransolet pani SwJft.
Policja, zapytana o radę, doszła pt;
pewnych szczegółach do wniosku. Że'
!.hrabią" Bellonet nie jest kto inny, jak
ka waler z Marsyljio Roch Roubaud.
Przed kilku dniami, kiedy pan Roch
zjawił ·się w Monte Carlo Alla odpoczyn
ku i spróbowania szczęścia w kasyl1iie
policja miejscowa poczuła się do obowiązku przypomnienia mu niemiłego e·
pizodu z panią Swift.
Pan Roch pojechał na koszt państwa
do Paryża pod eskortą agentów policyj.
nych.

Proces przeciwko fakir·Qwi.,
który nie

był

w stanie

odgadnąć

\V Paryżu od pewnego czasu zasły·
fakir hindusl(j Tahra bey, odgadywacz myśli. W tych dniach fakir ów sta
nie przed sądem na żądanle jednego z
paryżan, pana Walie, oskarżony o to,
że nie odgadł myśli. tak jak to zapowiedzial.
..
Stato się to tak: pan \Valie udar się
na seans, urządzony j)rzez; faldra do
Trocadcro. ale tu został zawiedziony,
gdyż Talll'a bcy 1lie był w ~tanic odga.
dlląć I~YŚ1i widzów, . ani też odczyt~ć
zamkl1lętych IistÓ\V, jak to byt zapowIe
dziar.
Pan \;\,Talie 11azajutrz wystosowaŁ do

nąt

cudzych

myśli.

fakira list, proponując mu, aby jeszczf
raz spróbował swych doświadczeń wo~
bec komisji, którą pan Walie zorgani~u,
je ale nIe otrzymał żadnej odpOWiedzi
Wdobkecdtego ~an Walie zk·ą~a.o3dl ffaki l ~ ..o sz o ~wan~a w wy~O OSCI
rar
kow, na ktore SIę skl~daJą: cena bi1~tu,.
s~!łtnfa. koszty przeJa~du. t~almyaJem
(pIerwsza kla~a). podaje on, z.e m~ za·
leży mu bynaJmmeJ na ukaranlu Hllldu
sa, ale tylko 'na tern, b~ otrzymać Z\\fot
swych wyrzuconych p1eniędzy.
Widzimy, że nic brak jeszcze dbajq·
cych o swe dobro ludzL
,

l-

stą plamą rozlała się dokota, tworząc
Chyba, że lepiej, zgodził się K<i'·
rdzawe \vężyki strumieni na wątlej losz, trzeba dać nogę z tego miejsca
trawie.
Inaczej, jeszcze przydrze się, ś..:ierwC'.
I - Zakatrupili! chłopa, psiekrwie, . syk do czlowJeka, po ucząstkach b "dz:f
Iliął przez zęby Jędrzej Tomczak, robo- wlóczyć. Czasem i w mordę t)berwif
I
ciarz, znany wszędzie pod przezwiskiem się po niewinnemu. Chodź, Antel-, zaj,
"Kalosz".
rzymy do francuza.
-Zamordowali... na śmierć ... powtó
Wycofali się ostrożnie z pośród gro
Awanturniczy ' remans łódZki? osnuty na tle zdarzeii
ryt któryś z gapiów, zdejmUjąc czapkę i mady gapiów i poszY! bocznq uliczką,
prawdz wych. =
pobożnie żegnając się.
rOZ'Praw:lając gorączkowJ o mord er_ _ _.................~ _ _..................,..,c.. _
...-.........Morowy' chłop byt z niego, rzekł An stwie,
- Policja!!! Policja! L. Poilcja! L..
]lol\lefbasifo się dokumentnie, - niecierp tek, odwracając głowę do stojącego
- Rozejść się! Przechodzie! - za
Zamordowali, Matko Święta, zamor liwił się młodzieniec w nasunięt.ej na ba przy nim Tomczaka. - Aż mi się ckni grzmiał tubalny głos postenmkowcf,;o
1cwali chłopaka! Policja!!! ....
kier maciejówce.
oc! patrzenia...
Tłum niechętrlie poruszył· się, Ilicsy
Już ochrypła od krzyku l' oddech J'cJ' J
0, rarly s'w!ęte, Antos~, idz' J' zoty
widoku mrożącego kre\v w żyła ell.
Pobladły ze wzruszeuia uczynił parę
7 cza
"~bierało,
ale
przemogła
sie
I'
wrzes
b'lcz
na
~"tasne
oczy,
co
m','
z
Franka
k
Zwolna
opuszczano polan~:<;, przecho"....
i ,
OJ
...
Hi
kroków w stronę, przecis ając się przez
ta na cały glos. Rozpaczliwe wolanie na zrobili, z jedynaka najlepszego!
ciżbę.
dząc na śro~kk a;c1::rukoWilIlC.i 1II k~'
robiło alarmu w całej okolicy. Bałucka
Walen~wa \vskazala ręką na polan
_ Chodź, no, Kalosi, zawołał, muszę
- Chodźci~, \\:'alent'Jwo. ch ' ~clźcir
dzielnica, pogrążona o przedpołudnio- kę, leżącą pomiędzy dwiema kamienica z tobą pogadać.
kumo, nama\viafy ~.ąsiadkj I~.m e n tlikp
\vej godzinie w pracy powszedniej, za- mi. Niegdyś zajmowała to miejsce pod
kobiecinę i tlspakajaly Ją· jak l11()~~ l .':,
Tomczak zwo[na zwrócił się do AntJ
wrzara niespokOjnie.
murowana rudera, ale pożar strawa ją ](a swądziobatą twarz i zbliżył się le- Syna jej zabili? spytał kt l\:~ 7. t ,' 1·
W odrapanej ruderze z przeciwka 0- doszczętnie, i od lat sterczałY jeno czar niwcmi krokami.
mu.
tworzyły się wszystkie okna, z których nc cegty pośród trawy mizernej, \vy·
-- Nie syna, palli0, ale pa~ !('r !):' , o i',
- Jak ci się patrzy, Kalosz, 1do mu
wyjr~aty
dziesiątki
rozczochranych szczypanej przez cztery kózl~i.
Jaśll'ia staruszka \\' żółtej C1111 s t l'C I!:[
dów.
Tymczasem lamentującą kobietę ob- to zrobit?
:;łowle, - ale go \VYChOW Cl b cd 1:1.,\"
- Czort wie, mruknął Tomczak,
- Walentowa! Walentowa! - za- stąpiły grorpadą l\Umoszki i mato co wie
$t"i~'iJ, jak rodzona matka .. ,
spluwając z gniewem. Pomyślał przez
wotał barczysty młodzieniec, biegnąc dząc oraz pojmując, pomagały jej w zaNIebawem w l:?:?0illcci e l1r /-','.J U .:.;, (
chwilę i dorzucit:
środkiem ulicy, gadajcie, co się sta- wodzeniu i jękach.
cZe':,) zadzYv'onit tckfOtl ,
ło, czego wrzeszczycie, jakby was ze
Tłum zwiększał się z każdą chwilLI, i
- Bies wie na co majchrem go
Postenmko\\ y. An to ni F e '; ,i: l , ~ t
o;k6ry obdzierali?
wtargnął na polankę, rozglądając się do dźgn~li.
tn.:r ;orządkO\vy 93\14, z~ln cl d o '\·. l 11 li' \
- O, rany, co się stało! Matko świę kola z niedowierzaniem.
- ~pokoj !1 Y chłop a k był, niema co ).;kzl'yrn wypad'.;:q prz:v' il k :y .l? ii',',"
m. Rodzicielko Boża! Ratujcie, ludzie
Antek poszperał oczyma i c10strzcgt ~ada6, rzcld Antek, pary z f!,Qby nie \\.y oP I,;;: ·wili Z:\aI ;l(lli(; \Y;" , ~' f."s('1 1 1'1'(, 1 II·
ratujCie!
w głębi pod płotem Jeżącego na lllUra- p ~lŚCit, ~:ehy 1'; 0<0 wamhicjo urazić, <\1- p,~{I ;' , ~abi!lct :;.~ ',i zi ,·)\\' !ik ,tny, l!. \ -- '
Zawodziła, miotając się w rozpaczy, wie trupa młodzieńca. który wydałby be co ..... koJer.:;a prJ\\'c]?'iwy, to prawua (h:dn'cy bałuCI,iq h liC Iil
1' 1','''1,.:,\,:; , I'
tawpół nieprzytomna z przestrachu, i mu się śpiącym Ila pierwszy rzut ol,a, r zetellla .. ,
rc< z,:~ ; la si C; \Y l ~'·i\ b lltlz ~\ c a Z\ I' ,) "
zalana łzami.
gdyby nic nóż, zato piony po sarn tI"ZO- - Za dzicwu,;li a mi laLai, fr ,l,k , re\': " ·Z I~'1iZ Ciii c : :11 [ 1' ,111 \ c!ck\w,): ',: ,
r~:l
- franuś. mój rodzony franuś! No- nck w le\vc) pi ersi. CZ2pb. zSllt1"b !';j.> ! nie za to 1 ~1U kt<iry pod p i~\t(~ l,·?l,[ n ",:pa q~ j" .)\\ C _, w Il"l::: j'. w l ;i ] ~\)p:lc:l , m,'
tem cię zakli1lj, zbóje, f~jdacJ-ic dusze, z jasnych wloshv pod l!cho, oczy. zlck- I !\o \'.'~ t. . fel!! - 111<:C!i li i\ ! r~'i\<\ Ld m z, ! '~ I (;,:1 : 1111 ulicy C'in\\·I,:d:\llo ~~r1.i,' 'I '"Lut
'~aprzaIJcY! O, Matlw Przenajświctsza, ka przyml,nicte, patrz,Jy z pcu'? !ha. a re
Te, j)'łtrzaj. prze rw ,d PlU ;\!lt ~k,: ,l i:! 1.('W iliC, ]1r~ :i, 1' 1 ul.i'1,( ;.::," I ,':-'Z,iIlL
co j::t teraz pocznę, nieszczęśliwa!
cc rozłożone S\ 'obodnie m!8iy kurc ZQ- \\ s~m:whc pl"l ·2cb k:\.i q'2"!::u (': l' rze z \ " ... :~( i tlU '11~'C!. '\ ~ ie l U ypI)',; ,'} h f; Jl1( 1- - A dyć mówcie do rzeczy, WaJcn WG zaciśnie te nieści, Szara b!lln 1'n11011 tlum 1w !i ehn t'l , ~iill ;l. i i.1 Z: C, r:.~ ' ~.l! l>::: S :~( fl I J
nieW:l ,'. \ , /()( ' i llil1 :: ,
[t wa, bo mi się widzi, że wam \v głowie IJ;cza zmOC7CWl bvh) I:n'..'ia, Jdr) ra ~fA _ i Z' \: it:1( Ini ' ;C,)
' ( d c. lJ '
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Straszna tragedia gwiazdy kabaretowei, która zosta!a szpiel{iem i sprzedawała swą miłość za tajemnice wOjs}{cnve.
Autenryone zdięcia pól bitew z wolny europeislilej.
W roli llwiazdy kabare!owej i I'zpiella Bełty
słynna z urodv t talentu

Początek

Compl:on Rclęznakomltszy
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Tryskająca humorem komedja w 8-iu aktach.
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Maks L nder .. RaYn10nd arallitha

Rzecz dzieje się współcześnie w Nowym Jorku i na Lonl! Island.,- Początek· w salonie; qui pro quo w teatrze; pogodzen e się- w kabvrec ej konie' lalI 7.wykle- V1 sypialni
TREŚĆ; Kon 1red;lDI małżeliski na nutę .Czy panI jest ta sama" odtańczony o 9 ej minut 5. podczas urlopu żoneczki z cowodu hez koszulkI"

II.

WSPAN'ALY DRAMAT

Nadszedł duży

m a wszechświatowe zastosowanie
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3.50 miesięcznie. - ZamjeJscowa 5
- Zagranicą 7 dotycb miesięcznie
Odnoszenie do domu :lO I1roszy.
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przedpokój, elek ry('ZIluŚć (licznIk. woc
- - da, wygody na u!. KOl1slanty o\\'sk:l'j,
dw.e lTl 111 U t Y od 'Iamwa)u do wyna·
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C!D(zedam sklep poIl kój'l 2 SUlt'ryny
mfE'szkalne Wlado·
mość u dozorcy ul
l\onstantynowskd

TELEFon 30-00
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f~renumerata :

ogłoszeń

uszu, nosa, gar"łe

Spe ')alisla choróh:

Poleca ze składu pierwszorzędnej jakości akumulatory
u VARf A".
Transformatory do ultradyn i superfórmery .. SCHALECO". Transformatory orygmalne
,.KoRTING", kondensatory "FoRG" i wszelkie inne
części do budo\V5' odbiorników.
~paraty niemieckie i franc:usk'ie od dwu do
sześciu lampowych.
Aparaty 8-io i IO·cio lampowe,
ultradyny, superheterodyny i tropadyny.
Ladowa nie akumulatorów. Budowa antt:n. Naprawa,
ulep szenie i powiększenie zasięgu fal aparatów
wszelkich systemów.
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loń ~och(.
',karpe.
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i płuc. wady wymowy i głosu (iąt(ama
się i t. d)

Inż~J.Reicher i S-ka
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F 'C H Sa

Dr. med. Z. RaKowsKi
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fu[gfa to mUl,

Akwizycji

hez

,I Ko<wllil,
WIeI ki
IV \ bór ciRmS!, ej i

o który opn" elę' może najbardziej zacbw:aIia fir '
ma; nie upad1lie nigdy. skoro tylko się zwrócI
~ :-~~ę rt:klamową do

I. PISTSRMArt

OLl.A obdarzają l'ełnemzaufaniem
\...OL LA żądać w składach apteczno i aptekach.

POŁ.UDJ'łIOWA

ro~:~!~wllejA'rłene ~i!lrcb·ał

transport

lłauny ~umow~[h

lepszą.

zapewnimy rutynowanemu kupcowi w każdem
wleks zem mieście Kongresówki w bezkonkurencyjnym dziale branży spożywczel.,
Kupcom, którzy mogą złożyć kaucję do
2000.- zł w gotówce ur. ądzimy filj~, zapewniając dobry zarobek.
Oferty kierować: Zakłady Chemiczne "Santurfn • sp. z ogr. odp. w Mysłowicach.
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Cowboy'e ze S
zosta!i aresztowani przez
SJ!alona

~onitwa

Łódź,

27 tnarca

zdarzyła
przypominająca

':;tryko\vic

się

rzecz

o

policję łódzł<ą.

żywo

ukl'ooatyczno - awanturnicze filmy z ży
ciel amerykańskich cow - boyów.
Oto w pewnej chwili jacyś dwaj je. .<lmoście korzystając z wielkiego roz~ardja5zu. jaki panował na placu jarmarcznym, uprowadzili dwa konie, nale
'Łące do miejscowego gospodarza.
Nim si~ wlaścic:el
szlachetnych
zwierząt zdołał zorjentować w sytuacji,
,-lwaj "cowboye" skoczyli na konie i ' uomknęłi lotem strzały przed siebie'
Powiadomiona o tem wypadku poli'~ja strykowska, wszczęta energ:czny
pościg- jednakże bez rezultatu. Przypu:izczając, iż koniokrady udali się do Ło1zi, policja strykowska,

uprzedz!ła

d

ryl{O~Ta

na ul. ",leksandrows\ueJ.

W dniu onegdajszym na jarmarku w

---------------" Su

"".

o tem miejscowe organa bez.
pieczeństwa.

VV godzinach popołudniowych posterunkowi III komisarjatu natknęli się
na dwóch jeźdźców, pędzących ktuscm i
po ulicy Aleksandro"\vskiej.
Ponieważ "rysopis'· koni zgadzaŁ I
się ze skradzionymi w Strykowie, pali
cjanci usiłowali jeźdźców zatrzymać.
CI jednak jeszcze szybciej poczęli u~y
kać.

Wó\vczas stróże bezpieczeństw'a pl.
ścili się pieszo w pogoń i po kilku minu
tach pochwycili konie za uzdy.
I
Jak się okazało w ręce policji wp adla parka znanych koniokradów, którzy 'I
grasowali na jarmarkach już od dłuż-,
szego czasu.
Konie wraz z ich amatorami przesl<!
no do Strykowa,

2 FILMu DNIA.

W podziemiach Starego Miasta.
fAM NA BAtOTACH, W DOLNEJ DZIELNICY.
KANA ŁACH WYSCHNIĘTYCI1 RlPK ..•

w CIEMNYCH

CZARNE POSTACIE W MGLE TAJEMNICY
UPATRZYŁ SOBIE SAM STEFAN BRZEG.

P. BoI~st«w GGrc;z: ń.:::'i j d. re. ter te
atra miejs!riego.
- \II żyda jest jak w teatrze, dlateo

TAM NA BAŁUTACłI, W OPARACH NOCNYCH
NÓŻ SI<RYTOnÓJCZY OCIEKA KRWIĄ ••••
W SŁOWACH STRASZLIWYCH. PRAWDZIWYCH. MOCNYCtI
LUDZIE ZE Śl\UERCI I Z ŻYCIA DRWIĄ.

PSIAKREW! .•

SZ~LEJĄ

P. łI2nryk W Jstfal (Drewnowska 58)
go też jestem zwolem ikie rcpubn:i. na:
_ I< o -a"c l''). - to p ~elev "..nie z pu
której czele stałbyabsolu uy mona!"cha, \ siego w p.' ż e ... PoliC';: jest potrzebny
~ ~~
-.- _
dyktaŁo o 5'1 c· " ol, i t gim
umyśle
I l tóryby n'c wawchał się postawić
złe>
'" h'"
,. ~ 1/
(lz'ei g•.')uza puhli. zre~o pod słupkiem.
tłł tll
~~

DZIECI ULICY! ..

PSIAFREW! •• PONURY JEST ŻYCIA BIEG: ..

ae

.•.TA!\l NA BAtUTACH, \V DOLNEJ DZ"ELNICY,
W CIEMNYCH KANAŁACH WYSCHNfĘJ:YCH RZE::(...
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wojny

.,.' 6ski, studl:'nt chcmji (Na• }l
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marca.
lMJ';chel
Pan Tc.')do~ Milczyll~.(· zam szkały
~
''JJ!.łl.
przy ulicy Z:e'o~eJ 18 m' ł
D aj s
'Za ten nie~wy;(ły brak pam'ęci sąd s~!a;rał go rra a miesięcy
now,::zo .pe~howy dzień ~. y bo ·cm. r:
.
wiE;zierua.
EO z,a • i1 !3l''' W <' ym 5
, . r~, - I czym sko s,atova z p~: ~ ~ E'
al
W rok~l 1919 p'. .J~ Michel! tkacz z trybie p,:)~tę?owania ~proszczonego
znaczn~j. i1o~ci v:yro: 'w 1 '1: ar .~: .
ta.wodu mIast stawIe SIę do wOJska, wy- przewodnictwem sędzIego tIertberga.
Zloa?,e c by
o:::z
z a ., 1
lecha! sobie do Niemiec.
Oskarżony tłumaczy się przed
są- tego roaz3'u sne Ja w, 51 1 /::
• i1. ali
"
·
ł'
d
I dem, iż
najlepszy teowa
. ~l ~ - I' p_.::" T
ci
Powo
•
! d • ł'
.. pols k
.'
... , l{LI
. d zlło
l' mu SIę
k'11tam
l t zupe
. me b '0- me
w.e
Zla me o WOlnie
0-I"OAsze
u d"
amem Sl~ na POLC)
~rze, Je l1a:eze po
l KU e mm
p-o yCle
Wl'C!r1'",j
_
" c'
.t- 'J-~-J-'" 'T
l
t
·ł
' -, d k . N
.
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\\la_tOlUl- o
oZ'f
pas anOWI wroclc. o raJu,. a graru~y ani o poborze. Pan Mi:::hel zaklinał się, do n:iesz1':llua bv podz'eh?r~ytrzymała go Jednak . zan1armerja, że mówi prawdę i wogóle nie infereso- sIDutn~ wie':h o ia·c Lze
ną·
ktora odesłała go do ŁodZI.
wał się nigdy sprawami polity:znemL ciu SZyllCk i 5:alc_~oló 1.
W dniu wczorais~m p. MicheI zna- S~dzia jednak nie przyjął pod uwagę te
Tutaj jednak clowL 'z:ał się iz tajem
razł się na ławie oskari:onych sądu okrę go oświadczenia i skazał Michela na 8 niczy złodzL;e za'N:;ali r:- J •ez i do
I!owego, który sprawę tę rozpatrywał w miesięcy 'więzienia.
! mieszkarJa. Jem pOdłtl~ ph .l:zcj kra.M1W9!mf.!filt:Ni!JkiHlJ.i2j;;;:J*~~~~\~~':e.;:t:lml.i&h!r:."i\q, dzieży moi:r..a by:o zaIr i. i'f _ ować ta- F:-ecz juz z samą
myśla o królu,
- - - - jemL!iczych o:.ob ,i~6\vt ja1·o sr.:t. !ro:zó\q h6ry by:b I je Y ~ie zdolny do gnębicilia
wc;dlin to w drugim wy_ad' , c_ azs.li s:ę
r a1"odu. tak jal;: 'ego koledzy z dawl10 m:·
oni.:. melon:an<:>.mi.
Tukj i:,ow:zt21 nie
tknąwszy niczego, zab~ali. i d., :2 .. har- dO!1ej p~z~' . .Jś : .. Wo1no~~ r:"<lza zb) t
ciro·o c ,u Hi,;,_ 'I, by moż.a
nią b 'o
monję.Amervka W wa'ce Z eoidernją rozwodową.
~. Milczyński zawIac:!o.ił o POW) z !:zasta' nalewo : naprawo.
t~t,,:,o~ć uzyski\,y'ania r~zwo~ów sta-l mat~Ol:ka. przeszkad.zalo mu
wzięciu szen; ro~icj~~
""..,.,.,.,='"""
la Się lstną plagą dla Stanow ZJednoczo malzenslnego' urlopu, albo tez \v
~ ~ 0;;L~~_
P. M... z'\ :lre, practl-mik fa'" yc~nJ
nych. Niektóre z tych stanów usiłują znaniu takiero urlopu jego żon:e, koszta
(Z
_ oia 1"',=
walczyć z epidemją rozwodów na dro- I poniesie pallstwo.
~
Jestem zasedn!czo zwolel}'1'~' l
dze ustawodawczej. Obecnie jeden z naj .....N~~·mMn'JjBjf(-'1łtiiłP.Zlt'l
... ~. w' iii
..
..ept ~ 'ki, pragnąłbym iec~ al, aoy c 0mll:ejszych stanów ameryl(ańskich, Rho
ccmM pr .... y ut Po ~d" wc U. ł dal przez krótki okres rządził kr::;er.l
de-Island, zamierza wnieść do parlamen
JU::~Y(H vo·1 I"zlow'ek o żelaznej ręce, któryby oct:vtu projekt ustawy zrnuszającej ma.łżon• "3
I :ci t
o::ferę od toczacy:::h nr.S2 O" "
ków pragnących' rozwodu do brania
l!a·~ •. ~ ... Olę 5;::0;
~7

tw
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:v pyzy-l

I

I i1. r
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. "małieńskiego urlopu", zanim zażądają
ofiCjalnie unieważnienia swego malżeń
c;twa.
Autorem tego prOjektu ustawy jest
byty członek Izby wyższej wspomnianego stanu, pastor Prederick Cole, który jest obecnie sekretarzem komisji mat
ieństw i rozwodów na terytorjum wymienionego stanu.
W wywiadzie dziennikarskim pastor

ie'

żącę•••

•

f

Magistrat pod
Powołana

są tuż

jednomyślności

dc)tychczasowych adherentów.
Naog6ł NPR jest partją dośĆ dziwn<~,

tak. jak I jej na~wa.
Bywaj'l wypadki, gdy pTZeclsta wiele
(e: !ej, blorl\ tylko pod uwag~ stowo "na
u
fodG'N:J i fdą na rękę kolu tlarodowt~IU, czasem taś - stowo .,robotniCta",
i wtedy solldaryzujll sIę '/. PPS.
Jeżeli

przykładu

dla

Sę mleiską

z

porównamy ra-

znrządo mkasy

Chorych,

dojdziemy do dziwnego ale starego,
jak śwIat, przekonania, te interes przedcws~ystkiem. bo podclas gdy na terenie rady NPR-owcy zwalczają swych

V~.

i postara

za pasem, bo N.P.R. solidaryzuje z P.PaS.

jakq bardziej lewych kolegów, w kasie cho
tauważyć można z łatwością we frak- rych są ich najwIększymi przyjaciółmi.
cji radzieckiej narodowej partji robotTak było dotychczas, obecna jednak
niczej, zdaje się wrótyć szybsze, niż część członków NPR dószła do przekoprzypuszczać było motna
nania, że na malŻCllstwle z cha- i endecją wyjść dobrze nie można, podczas,
1:akończenle skandaliczneJ gospodarki
gdy związek :t PPS rokuje jalmajlepszc
opecnej większości.
nadzieje.
NPR ilościowo jest największą frak
Rozpoczęło się wewnątrz partji wrze
..;ją na terenie rady. a przedstawiciele nie, tarcia, I w rezultacie nastąpił mały
i.:!j zajmują najpoważniejsze stanowiska rozlam, nie w tem jednak znaczeniu, że
, naszej hierarchii społecznej.
część wystąpIła z frakcji, lecz wtem
Dotąd zwykle (naetcrenie rady) NPR - że gdy dawniej frakCja glosowała,
.,zła zgodnie z chadecją i kołem narodo zgodnie jak jeden mąż, obecnie rozstrze
wem. tworząc z nIemi t. 1,W. frakcje rzą l:wuje swe glosy.
dzące.
Na onegdajszem posiedzeniu rady
Dopiero w ostatnim czasie, w łonie poszll ci opo~ycjon[ścf jeszcze dal • bo
lral\cji, zaczęly się dziać jakieś d~lwne wra~ z przedstawicIelami lewicy
rzecZY.
,
opuśolll demonstracYJnie solę obrad.
Cześć radnych z posłami na czele
SkutkI tego nie dad~ą długo na sie~
!\'yp(")wiedzlafa. 5ię wreez nrzeciwko bie czekać, bowiem NPR jest dziś na te
obecMmu ~włą~kowi z ehadec;J_, uwa,- renie rady języczkiem u wagi, i stanow
żajf\c gO ta me~aljan$. druga ZlIŚ --- nie czy jej krok może
mają na to Siły, lub kieruflle si, uboc~ zadecydować o tak oczekIwanem przenemi względamI trzyma sIę boku :swych
przesileniu samorządowem.
Wrzenie i brak

wGjewództ

życia komisia znada dokładnie budżet
się go doprowadzić do równowagi.

do

Nowe wybory

kuratelą

••*

Rezultaty $kal1da.lIcznej gOSPodarki
obecnej większości nte dały długo na
siebie czekać.
PomijajĄc już stałe pustkI w kasIe,
nłewypłacalność magIstratu ł t. p. kwIat
ki, mamy obecnIe do zanotowania fakt,
który jest nlezem więcej jak, votum nie
ufności województwa dla. ma.gistratu.
Pisał!śmy już niejednokrotnie o tern,
że budtet nasz Jest ~wykłą fikcją, papie
rowem obliczeniem i byli$my prawie że
pewni, ii ministerstwo spraw wewnętrz
l1ych, oraz \VoJewód~two nIe da się

wziąć

na lep papierowych i buchalteryj wnętrznych inż. Cywirlski, 3) itlspektOt
nych machlnacjJ magistratu.
zwląźków komunalnych Kozłowski, 4~
woJeO~fecnie mamy potwięrdzenie tego reprezentant fachowy wydziału
wództwa
dla
badania
poszczególnycb
w całej rozciągloścL
Przed dwoma dniami magistrat do- działów gospodarki miejskieJ.
Komisja wspomniana rozpoczyn:t
stał pismo od p. wojewody, które ze
swą
działalność z dniem 23 marca 1926
względu na pierwszolrzędne znaczenie
roku.
podajemy In extenso.
\
Komisja ta będzie pozQstawała w sta
Do pana prezydenta m. ŁodzI.
łym kontakcie z panem prezydentem i
Magistrat przedłoży! władzom nadzorczym do zatwierdzenIa preliminarz z ławnikiem danego resortu, a wszelkie
z deficytem zł. 4.502.508 (w wydatkach zastrzeżenia pana prezydenta, wzgl~d·,
zwyczajnych zł. 2.407.301 w nadzwy- nie odnośnego ławnika, lub dele~owallie
przezeń urzędnika będą natychmiast pro
czajnych 2.311.144).
tkularnie
spisywane.
Skoro się Zważy, że o zaciągnięciu po
Siedzibą l\OmisH będzie gmach "'."0'
życzki na pokrycie wspomnianego nie
doboru nie mote nawet być mowy. a po je wódz twa, w miarę jednak potrzeby
krywanie zwyczajnych wydatków po. komisja bedzle badać poszczególne dzia
życzką, jest niedopuszczalne, wykazanie ły na miejscu.
przez magistrat tak dużego t1!edoboru
Proszę o wydanie zarządzeI1. a~eb~
nasuwa poważne wątpliwości, że za.. reprezentant l're~'Ydjum
magistratu.
mierzenia budżetowe, a w szczególno. w2:g1ędnie odnośny ławnik, lub w jego
śCi budowa kanatizacjł, mimo udzielonej zastępstwie naczelnik wydziału. brat uze- skarbu państwa pożyczki Jest pod dział wc wszystkich pracach komisji i
znakiem zapytania.
udzielał jej w5telkfch informacj; i 'NYWładze nadzorcze jednak, po zbada jaśnień .
nlu budżetu, doszły do przekonania, że
Obecnie proszę pana prezydenta, t
w razie wprowadzenia daleko Idących bezzwłoczne dostarczenie komisji wyka
oszczędności w wydatkach osobowlIcb zu poborów pracowników miejskich w~
i niektórych rzeczowych, oraz podll:e- dług wydziałów, oddziałów i szkół itd
sienie przewidywanych wpływów, bud przy dołączeniu orYll!jl1~lnych list płacy
żet da się zbilansować, a przynajmniej U luty roku 1926.
deficyt zmniejszyć do mInImum.
(-) DAROWSKl.
Celem zbadania poWyższego budżetu
Dokument ten starannie skrywa!'}
pOWOłuje W porozumieniu z ministerstwem spraw wewnętrznych, komisję przez prezydjum magistratu wskazuje
w następuJ'lcym składzie: 1) naczelnik wyraźnie na to. że znajdujemy się obe(
wydziału samorządowego województwa nie pod kuratelą wOjewództwa.
2) delegat ministerstwa spraw we·

w.

I

Skąd więc

pani,

panno

Marjanno.

dostała si~ na rawę oskarźonych? ....

Skad ~Ię wziął ten drugi stan nienrni'ej poważny? ..
Różni -różnde o tern m6wlią ..
Świadek Balbirska mówi naprzy·
kład:

Największy

konkurent

Steinaeba.
Tak

się jakoś złożyło, te wraz z; na-

~tal1iem wiosny. mamy

od kilku dni slo·
rreczl:e pogody ~ błękltnym niebiem, tłu
'namI spacerOWICZÓW, natchlllenlem po·
etów ! wrzaskami kotów, wyprawiających n!estosClWlle dla ludzi harce na podziurawionych dachach odrapanych do-.
mow.

\Viosna w pelni.
....

Wieczór Aleie Kościuszkń Szósta
"lwka od uii-cy Zielonej na "'r~wo .
,

ł'

•

-;'
J .•• Wldzialam, te miała miee
dziecJw ... A potem widziałam, ze dziecka ni e!ł1a ...
NiiClla mieć - a nie ma...
Małko, COŚ zrobiła
W tern coś musi być.•.
Ot. cała sprawa...
Powiadamy naprz. tak:
- wprowadza się stan wyjątkowy.
.
- Ta panI Jest w poważnym statllIe...
Pozatem jest stan czynny i bierny,
Marianna Zalewska, służąca, skazaPrzYznać slę s~czeTze - ule razu- stan majątkowy i Stany Zjednoczone.
11a została na 4 miesiące więzienia za
mi'em dlaczego m6~my o ~o~iecie, któDalczego więc aJnlrat-"poważny"? dzieciobójstwo.
Juris.
ra spodziewa się dZIecka, ze Jest "w po
...
.
tIIId!!!!!!!!!!,!!!!!!!!!!!_!!!,jf!!i!li'Jh't~łItittiFi!!~D1I~.
ważnym stanie". Zazwyczaj określenia
~~esztą me warto Się zastanawIać ... ;:
lIP
tego używało się w stosunku do ajęi- MllIeJst~ o to ... Wystarczy chyba. ~yll~~
kiej choroby.
ws~omnreć, że n!e'Wliadomo ja!\:, .kledy l tll.J1'10R i SA 1 YRA.
Mówiono naprzykład o człowJ,eku gdz!e panna l\:1anan~a znalazła Się \V po
konającym:
waznym stanIe..
.,
KRÓTKOWZROCZNY NARZECZON\
·
t
bardzo powaz' ny
Ho, ho - jakI powaztty ....
Wf
t ś i··
l d
St
l
al les.
..
.....
_
Poważniejszego stanu niema chyba
es~. w a c WIe me mamy .n c ~
Znaczyło to, ze mozna JUZ na wszel na actym świecie'
zarzucenIa temu konkurentOWI Za S!
k!
wy~adek za~<I;tkować kara~an
Panna M~rjan~a sama biedziła się prócz te~o. że ma tak niestyc:lallic krót
plerws~eJ lub drugneJ klasy w ~alezno. .
" . Id wzrok.
ści od stanu majątkowego przyszłego prz.ez .dtu&l ~bzas.?le mog?ą c zrozumrec
-No moja droga, innvbv się przetrupa
w JakI sp oso to SIę stalo
. ...;.
i
J'
•
Ił
.
N·!e m.la1a
. t męza
•
Ch;;" Z n a n e ozen .
Czyżby stan kobiety w dziewięć mie
- t o f a kt, .
sięcy po ślubie byt rzeczywiście podobNIe mlała narzeczonego .-- drug1 takt
TEŻ PO\VOD.
I1Y do stanu człowieka, leżącego na łożu
A mogla mieć dziecko -,.- to również
Dwie sta.re panny rozmawiają:
śmierci?
fakt niezb:ty.
- Moi sąsiedzi. świeżo pobrani nlf
I dlaczego akurat ten stan nazywaTrudno L. Z dziećmli ma si~ zawsze dają mi spać całą noc, to' wstrętne.
my poważnym?
Idopot!
- Tak hałasują?
Jeżeil hcozdi o zaostrzenie środków
Panna Marjanna pogodziła się z 10- Nie, ale muszę całą noc trzvmal~
bezp'ieczeóstwa na zagrożonym terenie sem ...
ucho przy ścianie .

11

On - bez krawata i bez mankietów,
ł.! bladonfebleslclm. wypłowiałym szaliI.
l t owarowych pan t ~ fI acb na boSY~h
"lU
nogacb. ona - w lekkIej suklience i Je·
')Zc.ze lżejszych obyczaJ6w, w kraciastel chustce na uczesanej po męsku glo,,'ie.
.
.
- ~anno Mamu, skąd panna ManIa
ma takI guz na plecach...
-- To nie guz, to guzik...
. - To panna Mania ma na guziki
4
. .aWSHW' _wc
tapinane? ...
- Zawsze pewniej, a potem łatwiej ..
- Niby co?...
jedenastej. Państwo śpią. MarySJia krzą
- A czy pozwoli panna Man~a spoi.
_ Wogóle ... SłoI1ce, wiosna, koble- ta się jeszcze, zmywając statki.
fzeć sobie w oCZY? ..
ty. co?,..
Przez okno świeci marco\vy ksi<;iyc. \V całym domu panuje martwa ci- Panie Antosiu!... Nie gadaj pan
- Jakby to panu powiedzieć? .. Dla sza. Przy bramie odzywa się dzwonek
dupstw ... To nic wypada ...
mnie wiosna daje Slię streścić w dwuch pierwszego. sPóźIJionel!o lokatora. St,,slO\V1·k l· bocl·an
~
J
- sło '''acll
.~:
.
...
chać ciężkie kroki dozorc'.'. Z~frz,.t klu???
.1
,,,,
Kawiarnia. Godzina 12-ta w polud.
cza \v zamku. Kroki milkną.
Ifie. Słońce na wszystkich stolikach ma. - Słowik --- to prolog, a bocian Marysia zmywa statki i patrzy przez
luje wzorzyste cienie.
epIlog...
IOkno nn śmiejący się księżyc.
N2~ · le z balkonu rozelgł się cichy
- No, panie KI... Co pan powie do
(ego ?.
W kuchnI. Godzina mniej więcej po gwizd Dobiegła do okl1a.

_s

I

I

ZWUl

Kiwl1<l.t na nią palcem.
Mrugnęła do niego okiem.
Po chw:li ś\yiatło \\' Jmdmi zQ'usio.
Nawet księżyc odwróei! twarz.

**
*

A w cchmnckich, \\1'..J'fr ot;;rOWHJ1\,'el'
salonach hlękitnoolvic pal1ienki
o )d(l\Y·
Jwch ,,(I la garcol1l1c" C'l:" t'i.i~ S1J1 t;tJl ,
\·ierszc Wierzyńskiego i \\'zdycl!aj~ł
żałośnie ...
Wiosno, wiosno - konkuerntko Sh. .
naclla!...
Bols!d.
<o

I

~ ~ p ~ l" c; ~ W i ?=' C 7 f'ł ~ W T.
• • 'f. '
~------------------------------------.----------~~~-------------------------------------------------------------~~~

KaJeo'8mk rOlorywek' O miltmUwo tO~li.
końca

czerwca nie będziemy gościli ani
jednei drużyny zagranicznej.

Do
W

ucupełn\cniu rl\-d~ny("!l

Niedziela 23 maja.
"Union" - "Turyści" (DOK.).
"Widzew" - ŁTSG. (\~'odna).
ŁKS. "Siła" (ŁKS.l

przez nas

wiadomo"ci w .erm;t.ie rozpo..::zę;ia mistrzostw Ł(jd~i, dO\\l1adujemy się dalej,
że kalendarzyk przedstawia się następu
i~co:

Niedziela 30 maja,
"Union" (ŁKS.).
- "Widzew" (Wodna).
ŁTSG. - Turyści (DOK.).

ŁKS. "Siła"

N'1edziela 11 kwietnia.
"Union" - Ł.T.S.G (boisko DOK,4).
..Turyści" - ŁKS. (boisko przy uli•'t Wodnej).
"Widzew" - "Siła" (boisko ŁKS.)

ŁTSG. (ŁKS.).

'"W związku z zarzutami naruszenia za, sad amatorstwa przez graczy byłego
hlubu Korona: Akimowa, Amirowicza,
Wójcika i Węglowskiego, zarząd W.Z.
O.P.N. po rozpatrzeniu tych zarzutów
stwierdza: że gracze wyżej wymienieni
naruszybi zasady amatorstwa.
Odstępując jednak w drodze wyjątku od ukarania ich drogą dyskwalifikacji, a to wskutek stwierdzenia poważnych okoliczności łagodzących, zarząd

go napomnienia z zagrożeniem wys.tą·
pienia przeciwko nim z całą surowołl:i?
w razie powtórnego ewentualnego naruszenia przez nich przepisów o allla·
torstwie".
Jednocześnie zarząd W.Z.O.P.N. po·
stanowlit sekretarzowi K.S. Korotla B
Kurmanowi zabronić zajmowania na
przeciąg jednego roku. t. j. do dnia 1:0
marca 1927 r. jakichkolwiek stanowisk
w klubach i zwJązkach piłki nożnej. Kara ta została wymi'erzona B. Kurma·
nowi za angażowanie graczy w sposóh
niezgodny z zasadami amatorstwa.

;m i~knajsurowsze-

naprzełaj Łodzi.

składać poprawki do dni 14-tu. Reklamo
W nledzielę, dnia Z8 b. m. łódzki o-lf:nat na bcisku Ł.K.S. Dystans w przy..
wane spotkania odkładane będą na ko- kręgowy związek lekkoatletyczny orga- bliżeniu 3 i pół klm. Start o godz. ll-ej
niec tabeli. I tak:
z powodu zmiany nizuje pierwszy bieg na przełaj. Bieg Prócz zrzeszonych w Ł.O.Z.L.A. dopu·
"dnia P.Z.P.N." z 3 maja na 13 maja, w ten służyć ma jako zaprawa i przegląd szczane są do biegu kluby nie zrzeszo.
. d .
od
t
sił, któremi będz.ie można dysponować ne, a nawet osoby, które do klubó\"
dmu
:y~ zapOWle zl~ne zaw y zos a'11ą przy utworzeniu drużyny łódzkiej do bie sportowych nie należą. Pierwsi trzei
gu rozstawnego Łódź - Warszaw~ zwycięscy otrzymaja żetony Ł.Z.L.A.
prZenleSl?ne na k?mc~ kalendarzy~a.
Termtn zapowledzlanego prZYJazdu \v dniu 3 maja r. b. Trasa biegu: start i
stołecznej "Polonji" do ŁKS. na dzień 13
-----maja, zostanie z powod6w wyżej wspom
"Siły"
zapaśnictwi~
nianych przedłorony na dzień 2 maja.
Mający się odbyć w tym czasie (2
.c·.ęz·
maja) mecz; o mistrzostwo
pomiędzy
ŁKS. a "Siłą" za zgodą obu drużyn prze
W sobotę i niedzielę w sali Ł.T.s.G. jący(:h się sportem atletycznym, łatwt"
łotony został na pierwszy
dzien świąt przy ul. Zakątnej 52. odbędą zawody at- zrozumiałe zainteresowanie.
wielkanocnych (4 kwietnia).
letyc:z.ne o mistrzostwo największego w
W konkurencji zapaśnicy wystąpi:,
Termin ŁKS. - ŁTSG. zaRewnie r6- naszem mieście klubu atletycznego "Si- między innymi czołowi zawodnicy "Si.
wrueż ulegnie zmiania, bowiem w tym la".
ły", Meyerem z mistrzem Polski Bergeczasie (16 maja) mistrz Łodzi rewizytuje
Zawody obejmowa'ć będą konkuren- rem (drugie miejsce w mistrzostwie Po
mistrza stolicy.
I cję w zapaśnictwie i dźwiganiu cię.ża- skit, Iskodlł, Minnichem i Grossem n;
Jak widzimy z powyższego kalenda rów, i wzbudziły w szeregach interesu- czele.
rzyka, do końca czerwca, a więc w seonie nie sprowadzimy ani jednej droży
'I zagranicznej, z przyczyn bardzo pro Skład Ł. K. S-u na finało- Zmiany w wydziale giel
słych. Nie mamy czasu!
we zawody z Ł. T. S. fi i dyscypliny Ł. Z. O. P. N.

Niedziela 25 kwietnia.
- Union (Wodna)
-

Warszawa. 26 marca.

Zarząd .•W.Z.O.P.N. powziął na posie~zenju swojem następującą uchwałę:

"iedzielny bieg

"Siła"

"Turyści"

lilliflY wanlawlki[~.

Gracze z "Korony" naruszyli zasady
amatorstwa.

Niedziela 6 czerwca•
LTSG. -"Union" (DOK.).
....
ŁKS. - "Widzew" (ŁKS.).
W.7..0,P.N.. ..ń'7i"l~
"Siła - "Turyści" (Wodna).
Kalendarzyk
powyższy
zapewnie
mogą
ulegnie zmianie, bowiem kluby

Niedziela 18 kwietnia.
"Union" - ŁKS. (boisko DOK.).
"Turyści" - "Siła" (Wodna).
"ŁTSG" - "Widz<;w" (Ł.KS.).

"tKS. -

~roleliona1ilm !ró~

"Widzew" (DOK.).

Niedziela 2 maja.
"Union" - "Widzew" (ŁKS.).
"Turyści" - ŁTSG. (Wodna).
"Siła" ŁKS. (DOK.).

Dzisiejsze mistrzostwa
podnoszen,·u

Niedziela 9 maia.
"Turyści" - "Union" (Wodna).
"Widzew - ŁKS. (DOK.)
ŁTSG. - Siła (ŁKS.J.
Czwartek 13 maja.
"Widzew" - "Union" (DOJ{.);:
..Siła .- ł..TSG. rwodna) •
ŁKS. .... "Turyści" (ŁKS.1Niedziela 16 maja.
"Union" - "Siła" (ŁKS.).
..Turyści" - "Widzew' (Wodna).
ŁTSG. - tKS. (DOK.}.

w

aro' w.

-----

~

Finał

na gruncie
Na miejsce p.p. Romana i Benkiego,
dnia którzy kilkakroboie
byli nie ob ecnyt!ll
28 b. m. o godz. 3.30 popołudniu na boisku W.K.S.-u. Skład drużyny Ł.K.S.-u bez ~spraw:iedl.iwienia ~okaptowano dcna powyższe zawody jest następujący: wydZiału gIer l dyscyphny Ł.Z.O.P.N. p
W niedzielę, ~ni~ 28 b. m. o .gO~Zinielza~odnie. dowieść sluszności swego Szale~icz, ~yll,. Kowalczyk, G~łecki, Naglewicza (W.K.S.).
10 m. 30. w sal! gimnastyczneJ glmna- tWIerdzema.
Trzmiel. Jasmskl, Durka. Lutowskl, Ra-I
Jedno mieisce jest narazie nieobsa~jum niemieckiego, odbędą się następuPoza tem do nadzwyczaj tadnych bę- domski, Janczyk, Sledz. Rezerwa - Sto dzone
iąc~ mecze towarzyskie w piłce siatko- dzie. ~a.leżał mec~ Oimn. niemiecki'ego len~verk i Mi!ler. VV przedmeczu o godz.
.
we]:
z Wlsmowczykamł.
2-c] spotka Się Ł.K.S. III --- Ł.T.S.G. III.
KI~ B żeńska: Gimn. p. Prysewicz !!!!!!!!!!!!!!~&!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~
- Seminarium nauczycielskie.
Klasa B męska: GImnazjum im. Ko&ernika - Miejska szkoła handlowa.
Klasa A męska: Wyższa szk. realna
Ił. Wiśniewskiego Gimn. niemieckie.

Siatkówka w

Ołmnazłum

dum

Łodzi.

o puhar P.Z.P.N.

łódzkim odbędzie się w niedzielę,

im. Kopernika - Gimna.

p. Brauna.

Olmnazium im. ks. SkorupJcl "Oświa
ta" - Miejska szkoła handlowa.
Zestawionym powyżej drużynom nie
można
odmówić ,,,·szystkiego. czego
tylko od tego piGknego sportu wymagać
można. A jeżeli do tego dodamy szlachetną. lecz nic mniej zaciętą rywalizację, jaka pomiędzy poszczególnymi prze
ciwnikami istnieje, można być pewnym
że impreza ta będzie niezwykle interc'5ująca.

l tak: Gimnazjum p. Brauna twierdzi,
w mistrzostwie
z Gimn. im. Kopernika, a dotychczasowy mistrz łódkzich szkół średnich. Miej
ska szkota handlowa, pokonała ostatnio. jej zdaniem ró\vnież nic::.lllsZ!lic
nrzez , Oświatę", zechce tym razem. Ilic

te

niesłusznie przegrało

4

Turyści -

Widzew

w

niedzielę, dnia 28 b. 111. o godzinie
przed południem w zawodach towarzyskich spotkają sic na boisku Drzy
ul. Wodnej Turyści z Widzewem.

ił-ej

,

.
"łowy

l'cditai sportu

~w.•. Rigo".

,-'Sli"

---'- - - - - - - '

'.!~
~Ll;,l

,.Szczury

tępi się trucizną. żelaoeem" ...

Psiaki litewsl(ie

-:0:---

lnów na~uiy[ia na nk~~~ ~ińnwa.

({ierownłk wojskowego zakładu samochodo·'V~~o popełniał systematyczne nadużycia.

,,~ł arBsztowany wraz ze swym

porucznikiem,

spóinikIBm"~-

W dnłu dzisiejszym przed połudnIem
n8 rynku pienIężnym w Łodzi w obro,
prowokują!
tach pry",'atnych kurs dolara kształto
Demolują połączenia tele- wał sIę po kursie 8,22 w żądanIu i 8,2fl
w płaceniu. T cltdencja z lekka mocnieJ·
foniczne i lżą polskich żoł- sza.
Materiału brak.

nierzv.

I PRZEDGIEtDA WARSZAWSKA
Londyn 38.41.
Nowy Jork 7.88
Paryż 27.61.
Szwajcarja 152.29.

'WIlno, 27 marca
\V dniu ]'5 bo m, llli\;!dz~' gudz, 12 a 2
w południe w voblizn T(otysz na granicy Jitc\vskicj naprzeciw miasteczka Nowe Troki. oJdz:lał lirewskiej struży gra
nh;zll(',i na znacznej ,przestrzcl~i PO\vyry

funkcjonarjuszr Z:lj~tycll \\" zakladzi.:!
'ill.!zwykłe wrażenie wywolała w Ja samochodowym, ki/n'z,· zrobili doniesie
, \ ,:;tawiu wiadomość o wykryciu olbrzy wc.
inich nadużyć w zakładzie silmochodo
\Vskutek tl::;o. po prz(:osluchaniH cawym X dywIzjonu i aresztowaniu kle- łego szeregu ś\viadl{uw przez majora
J'O'\,vnika tego zakładu majora .Józefa No żaf1darmcr,ii \VOjSkO\Hj z Przemyśla p.
"i,dsklcgo j por. Kazimier..:a Baruszyń dra friesera. nasfąpilo
,Jarosław.

27 marca_
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Tendencja mocniejsza.
J_Ccl~10cl,eoŚI'Je J)o~vY.ł!n~WallO,' t:S:CZk11 ti!!iIW'.i~~ &
W1Ccltarm o7naczPJ<1Cel1ll gramcę J wy
H:t

rzucono je v :"t(~b terytorium polskiego.
Na widok zblli:aiącego się p;,;,trolu K. O.
P. litwini zbiegli.
Tego samego dnia w okolicy wsi Ta
tarzynki o godz. 8 w, dwóch uzbrojonych f\lllkcjonar,iuszy !itcwskic.i straży
,fdl~go.
otresztowanie ma!ora I(owalskiego i por. g-rallicznej us'1owalo sprowokować pa.l informacji któ.re otrzymujemy z Ja Bprt.lszyńskiego i odstawienie icb do fą trolK. O. P. pogróibunl i WY~l1y:Ślania·
mi. \V obu w~'padkach żołnierze K. O.'
(;slawia sk~clinąd wynika, że naduży
du wojskowego w Przemyślu.
P. ZacllO\Vali zimną krew i wytrwali na
:ia, te, godzace nie tylko w skarb pań·
MaJor żandarmerji dr. Frieser da le,i stanowisku w mysi' nrZ~l~bó\\" dovy-ódStW;1 lecz i w ~jk zbroj!1<1 na wypadek
prowadzi tu dochodzenia, przcsfuchujoc cy
l;'ll,jli:~<lcii. się~ają jeszcze r, 1923.

Zemsta

senatorsk~eg6

parobka.
Podpahł 3:agrodę

senatora

pracodawcy,

l

za to,

że

wydalił
służbv

ten

ze

go

Warszawa, 27 marca.

W czeredzie prostaczków krzątajq'"
cych ąię, jak pszczółki, kolo
mająth
Dzierżanów w powiecie Hadzymińskim
~
~fJh i!~~nn UJ U~nton;" należącym do seratora Eryka KurnaŁo
Un.:K~n iJlu ~'W If!Wl
iiirl wsldego, było i pacholę nazwiskiem An-

B\'Iv olle systematycznie uprawiane świadkó\ -.
l;reza vodni dalej uchodziłyby bezkar
WIeść o ~łresztowal1in llmjor~, KQ'\\'~<I
1(' clzieki zn;:cznoścj sprawc6w. gdyby [Sl\ie g O \vywo!ab w mIeście
'le rn ' rrO;Tclcnie kilku zrcduka"'lych
łatwo lrozllmiałc pom:3ZCnlc.
,J łbrzynlia

Z

".

drzej Kur.

arm]a ff a3zeru
je na Pekin.

Otót ten Kur, mimo, ii na jego

po-

żywienie składały się przeważnie ziemniaki z rzadką omaszczoną słoniną. ku

.

ogólnej zazdrości ułyt.
Londyn. 37 marca.
Z
Pekinu
dOllOSZ<l,
że
w
Kantonie
Okrągłe kształty, o~ świtu do nocy
----:0:-geu. Chiang-KaJishek. który dokonał za- pracującego robotnika. rolnego. wpra.
machu stanu, ut\vorzyl nowy rząd z u· wiały dziewki folwarczne w zachwyt.
miarlwwauych cztonh:ów partji narodo- samego jednak właściciela maj~tku de..
wcj Kuo-Nl.ing-Tnng. CZlollkowie tej uerwowały.
!1:.J.rtji zustqpili miejsce li1inistró" przyPan senator,' POOObilO z natury nie
Sen§ac~!ny
w
ch;;lnj"l.!ll RosJi sowicckiei,
był przychylny, dla debrze wy~ląda 'ą..
Pek.in. 27 marca.
cych ludzi, nienawidził tJusbro Jędrka,
mo~(~erstwa.-Polłcla
Już' zabójcę.
Pod Pckillt:!11 stoi w chwili obecnej to też wynalazłszy jakąś.niedokładność
armja Judo\. . ';), w sile .fO tysic;cy ludzi, VI pracy poddanego, wydalił go ze służe
że śp. MakolQl1d.ra mógł ~ginąć ~ rąk
W::\ród do\vodzących &"cnerałĆJw ann.H b
Sp:'awa krwawej zhrodni cmentarza
or~ niz .. t
t
t'
t t '
y.
;",'clakowskie.o.-o, u)'awnioneJ' w dniu 4
,liCi
aCJl errorys yezu"".
'l'c,1 ZrrZi1iiCZY)~ SiG os a !lIO 110\YC
Kur ohu1'Zony długo błąkał się w oko
..,
Jednak orćana policvJ'ne pr-owadzące do· r,.ztcrki. Ot! trony Ticn-T~;iml mas7.C- licy i postanowił si~ zemścić i spalić mu
l ntc['o rho, o czem doniósł szeroko "Ex- h dz . ~ k 1 ł d h d '
rn.ią IW PQl"in \\ O,I,--1\:a !JJarsz.lH:(l\\" folwark.
....
'~re~" w swoim czasie poruszyła do głę- c o ewa za Ol czy y oc. o zema
CZ<:n1g-T~o-Lim i \:Vn-Pci-fn.
Zakradłszy się przeto wczorai w po
Dl szerokie sfery Lwowa, które śledząc
stwierdzeniem samobójstwa.
~
ludnie pod stertę słomy, stojącą w pobprzebie~ docbodzeń policyjnych, nie ~o Tymczasem wczoraj zdarzylo się coś no~
Hżu folwarku, Kur porlpaIU ją i zbiegł.
li
k
h
od •
S "t ł M arII
..• M ag d ał eny z:włoezoie
Miejscowa policja wszcz~-",szy bez.
gły jedna że z wy.~i iem. ie ptJg ZlĆ we go, co prawdopódobnie za.poezątkujeZpJ a
rościg vi",'krył?, go w sąsied.
<.;i~, utrzymując w dalszym ciągu,
drugi etap dochodzeń w tej sprawie.
m~ał niepowołanych sp6lnik6w. niej wsi Wymysly i tfu"11 go 'li'esztowano.
ie na osobie śp. Władysława MakolonMianowicie lwowska
ekspozytura
Łódź. 27 marca
dry dokonano Jl)orde~stwa.
śledcza otrzymała doniesienie podpisa.
Od dłuższego już Cl,:.tsn zarząd szpi·
't-.
7
,.
,Express" po~ał wówczas również prze ue pelnem imieniem i na~wiskicmł w któ· iJ.la lVlarji Magdnkny przy ulicy Trrul1-j zy Cih. ła, V ~ostac
oru
bieg doch~zeń policyjnych, oraz wysu. l'Com auto:r pisze,
\~aj():\Ve,j sro~t~ze,gł, .iż zaI~ttS \vęgla
królem Polsfdm?
•
pJ\VnlC~' topmC1C z plOrurm.lącą szybko·
nąl przypus~zenie, że samobójstwo jest że sp. Makolond.ra został zamordowany, ~cją. Przypuszczając, ii z l1111terjałll 0- Dl!is5e"szy OdC2~t lolS. Ora~zew.
wykluczone, albowiem
wskazuje na oBab.,. mordercy oraz na 1 palowego ~o~zysta jakiś c!chy, nie~o.
s §a::tl~..l:
"'lłlllobójca dwukrotnie do siebie nie
'"
\vołany spolmk, zar;'it!d szpitala zaWlaNatchmony kaplan l utatcl1towan~
strzela...
motyw~< . .
domił o tcm polic,it;!. l\tóra wdrozyla e- orator, ks. Czcsła\v Oraczc;wski. któreDomesleme to C.ksP-O,lylul'a ukrywa llcrgicZlle dochodzenie.
ol gO odczyty clesza 5ie W całym krajt'
,m':yczem wska~ał na
w j~knajgłę?s.zej taj.e~l1icy, pocz.ynh~-I, ~~olde.frzeni~,_ pa~i!o_~ I~a l~rzę~,nl~~-,v n~ezw:y11~m po:v~~ze;~~~m w!f:'tosi dZi~
odpowiedme sZpjta!a Lud\\ l~a tlmlull.t (frall1\\ aJo- \\ Salt nlhannUI1Jl OG .... .,yt lJo t "Cz~
f:ll'1.dy stóp damskich i strugi krwi na kil szy Jednak rownoczesnle
'a
d"
b
.
wa 13) i Joska R.iscnhoka (Pomorska chciałby zostać amen, kanin ford kró·
naście kroków od zwłok.
za:rządz e.nl ,
ZIS
OWlem
1
I'
'? ..
1.r
..4?)
~ .
cm P o']<:1G.
IXfreszcie ostatnio postawiliśmy kon- sprowadzony zostanie do policji autor
Przcpro\V;H.1z0IlC \\" Hlicszkalliacb kh
Ciekawy temat odcz .. tu. oraz popu.
cepcje w związku ze znalezieniem zna- doniesienia oraz sprawca
pn;~~ niego rewiz,ie wyluy{y ZllaCl.UY zapas wQgla larność. jakc:t 'ci;;;:szy się ks. Czeslaw
'c1lych ilości
wskazany
Wobec stwierJzeni'a. ii materjrtl opa Oraczcwski w Łodzi. poz\ov::tla.ią przYPil
•
<
•
• ł
' ....
. łowy pochodzlt z 7,'1pasów SZPitalnych, szczać, że sala Yi1harmonji przepelnic
materjałów dynaDn~owycb pod oknamI
DOO1~SH~nte. to. wywarło we LWOWIe nieuCZCiwych tll'L9dników przytrzpna- na będzie po brzegi publiczno~cią ..
.
w domu oJca nIeboszczyka,
olbrzy:nue wra,zemc.
l1V W areszcie.
Początek odczytu o godz. S Wlecz.
H "Naw. ~a~emnice cmenła ........ lwowskiego.
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lOdy zatrzytnano pociągf z pod kół wydobyto już
zmasakrowanego straszliwie trupa.

Warszawa, 27 marca.
działem s<;dziów: KnlSSO\YSk!e!~o
ł . ,l':)7
Sensacyjny proces b. ministra Lindc- Brandta: obront; \i'llo~i~ będą udw. \';".
B' I' 'u o s- -l ,o
~{lUI., ~ miJh,a.
Skutki upadku byty tragiczne
~~C', wyznaczony na dzień 28 kwh,;ŁniJ.
1 u \11l, l I ,Zlll ej,
\ \' dniu \vczor;ils7.ym \xlsażcrowi'c I Sieradzki spadając
r. b.. tocZYć się będzie na J sali sądu 0OsbrŻOll o','lll
t-hhlTTO\\ i Lindemu. flocia~;tt oSObOW(,f~O. id<\cc~n z Łodzi \V
wpadł pod kota wagonu.
\Villl eJ lll/)W i 13all ()\~, : j BOI.(llstcnH.J\ -i kiC'ri,illkn ~;:ęstnchcwy. b;,'1i ~wh'dkami kiól'(, zmiaidivb' mu ohie nogi. Krzyk.
' I'~Z('\\O' '11 , [ (,"-='1 \."(II'Z'('I':
l zr"71'~"
l"tra<':7.l\~
L~':.) WYj1:tlt'!<tl.
IW'IO"
i wolania o pomoc nieszczQśJ:wcgO za,
.}
'\,",.i."L.~
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... tll _~ -I~._l
• •
~
..
.
Id
hi
\Vej.'cle na salę rozpra\\' za hileta1l1i, IJlr~-ll1'e"
t1 .~., 'tę )st W'l -, '. ol- --~ -91 (" ,tl ' r (7 pllclflgml'~ za S-~-i;<i z:r~'le ID o ego c op~ g! uszył miarowy turkot poci<~gu.
(-tórc wyda.ie wiceprezes VTiJ wydziału "~l -, l- , , ;, ,, l " ;-. f < . ; ) , l , l I) en.
Gdy ]10 chwili pociqg; wstll'yll1anO
karnego.
kod, l;arn,
rld~- r()c;2.~ '" p,'lilvJl1 bin;tl 7lillżrrł hlo już za późno.
Pj(l]'o schdnr/<t dii.'ri; -..:ć hcdzic \1- się do Pio trko'\,;'.'. l'i-ktni ;:;;tchn SicSieradzki. pła\viąc się we krwi z od,
Oskarżenie wnosić h~dzje jlrokurao
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/'au,lc2Zh~jh'
w
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pny
ulicy
cj~temi
nogami nie dawał już żadnych
fn] s;;\du okrę ,~owe,[!'o p. Kazimierz }(ud- tym \\'1\ :\lm pr nce:s .0 (1)'t ~...
,
.~
Kidm;, ):r, 1-1, cile:! \: \: ,'.' ,irzeć' prze/~ o};:no oznak życia.
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