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Grodno, 4 kwietnia.

W dn4ru wczorajszym w kOściełe O.
O. FrandsZlkanów w Grodnie dokona·n'O
z zakrystji 3-ch relikwiarzy,
oprawnych w drogie kruszce i kamienie1
2-ch monsfraoji, 5 z.łotych kielichów, pu
sz.ki złotej, 3 lichtarzy i kukunastu inn)"Ch C·ennyich przedmiotów. Zawiadowszczęły
władze
mione o kradzieży
śledztwo, którre dotychczas nie da!'l:o jeszcze rezultatów. Stwierdzono jedy1t1ie,
że według wsze·llldego prawdopodobień·
s.t wa, złodzieje udelcli z miaisita..
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Wielki skandal' literacki .
m.
lf
z
w
Łodzi
związku nagrodą teracką
P. A. T. obdarzyła p.-zez ooni,yłkę 10.000 złotych •••
W. Sieroszewskiego miast Al. Swiętochowskiego.

'

Sowięty
w Gdańsku statek
motorowy.

zakupiły

Gdańsk, 4 kwietnia.
Sowiecka Rosja zakupiła od niemieckiej stoczni Schichau w Gdańsku statek

Rząd wysłał depeszę gratulacyjną 'pod lałszywym adresem ::~~!~~:=~;f~!{~~~:.:~~~i

· Łódź, 4 kwietnia.
•.
.:r.... i~
w i;.uwu wczora<JSzyro
w s~li pqsiędzeó. ma.g istratu cxfbyl!o się
posiedzenie komitetu nagrody Jtt~rac·
kiei m. Lodzi, celem przyzna.in.ta nagrody
za rok 1927„my.
Zgłoszono ogółem 16 kandydatur,
W ostatecznych g<l>osowaniaoh szanse wahały (l;ię
~ pomiędzy Aleksandrem święłoohow•
stdm i Wacławem Berentem•
W wyniku głoiSowania nagrooa literacka
m. Ło,dzi na r'Nt 1927.y w Wyi&okood
,
f' tys. złotych
;rzyimana została za catckszitałt chta·
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składając tooie rzekomego Jamieata
ul •

mu lotem l>lyskawicy ·

gra- wczoraj d~ Gdańsk~ i przejął nowy sta:
Sch1chau. w obecnośc1

tek od firmy
ed t icieli generalnego konsulatu
t acJe
W sferach łiterąckich stolicy wia40lllość z okazji ~zczytu, jaki spotkał jej męta. ~~~ie~k:go w Gdańsku. przedstawiciel

~biegła Się po całew mies~
•

•

•

• _:_

Słowem - cała Wairszawa wie ofieta wywarł~
jałnie o-tero. że n<l!g,rodę otrzymał
01tf0D111.e wruenief
Wynik obra.d komitetu nagrody liter~- pie świętocbQwski lecz Sieroszewski.
~ała p!'asa warszawska podała w dniu
kiej dotad również
dzisiejlszym
do sfer rządowych.,
wiadomość P.A.T-foznej.
imieniu rządu wysłano natych.ntlad
ipisma wa'l'ISzawskie umieściły
Niektóre
gdzie
depeszę gratulacyjną do Londynu,
••
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ero„ nąwet o OIK
-"1aw
pne ywa 0~1e p.
fQt~aiję Wacława Sd.eroszeJWSk.iego.
suwskL
Do pani SieroszewS<kiej, mieszikaiitcei wł Jak się ten cały skandal Hteracki siko.tlczr ..... nie wladomo, ale narazie w toWarszawie
dzi l ?-Ulllea ł m jest Ale!.! a1lder więtocho
zgłaszają się ~ od saaie1!~ rana /
delegacje zwią~ów li<teraetclch i stowa wski w Wamzawie zaś - :Waclaw Sierosz;w.ski ••
w r~zeó. kmturałno-oś..,Viatowychi

łamości literackiej
P· Alekse.ndrowi ~więłochowskiernu
Warszawie.
Do tego miejis.ca wszystko jest proste i

zro2ltlmiałe, ale nieste,ty,
rody litera..ckiej m.

Łodzi

daliszy los nag-

mógl1by

posłu-

żyć nie}ednemu humory5de za te·m at do
~wieine.go sik-ec7.lU.

Łódz:ki oddział P.A.T-foznej ptzesł, ał

wiczoraj póź.nym wieczorem wiadomość
-o nagrodz'.e literaddeJ ro. Łod~ do swej
cenJh"aH wa:rszawskiej,
1 podał zgoidtnie z prawdą, te walka
toczyła się między
. ś • łochowskim
t
B
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Wlę
erei: em
lecz w konreu nagrodę przymano
Aleks iDdr • 8· • " h _,_.
~ę,oc owSa1emu. . .
owi
~
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Wtdo·c~e stenotyipistlka warszawis:k1e1
? .A. T-foz:nej., przyjlmuiją<:: telefon z Łot .
!·-~ł
. d ł
d z1,. rue
os ysza a nazw~Ka 1aut"ea a 1
przez omył:kę zanotowała
nuwwtro SittoszeiwSkiego,
od
·.
t
· ·
przyip1w1ą<c mu o rzyma~e na~rr Y·
Telefonognm .przyięty '"'~1ęc przez
warszawską P.A.T-1czmą hrmiiał w ten
s.posób, że w ~łcsGwaniu szanse wahały
się pomiędzy Aleiksan:drem $więtochowski'm i Wa:dawem Berenitem,
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niewłaściwe imię rz~
l k.omeg·o laureata i sądząc u tyllko na
tlA

rNl/iltiB:O:?\'
- -\
-

,;
. k-o•••co111
h SPIS
.~. m a•

li

.

U

W

Warszawa. 4 kwietnia.
Gorszące sceny rozgrywały się na
walnem, zębraniu „Rady żydowsk~ch
zw}ązkc:w zawodowych" przy ulicy
Dz1elneJ 33.
Mówca p. Lew w formie dość ostrej
zarządu o
oskarżył jednego z czfo11ków
. _ł t , .„ W .1 ł
. 4:-.. i..
•
1
ym <:1
„ti:mame 1rnn~~1 , SJ;> ma nosc1 .
spor, podczas ktorego doszlo do awan. ~t N _
E
. t
turyN. t b
a ry unę w 1Heg p, manut;.I. . owo
grodzki i uderzył pana Lwa w głowę.
Stalo się to hastem do rozbicia zebra
nia, a krzykom nie bylo kof1ca, bowiem
obecni podzielili się na dwa wrogie
obozy.
Stronnicy p. Lwa, nie mogąc uzyskać
doraźnej satysfakcji, zorganizowali spisek. Pan Nowogrodzki byt śledzony
przez catv dzień. O zmroku ~wybrał się
' · ~
.

wyślą spóln·ą notę

Londyn, 4 kwie~nia.
„Manchester Guardian" donosi, że
W
w rokowan.iach
" ac- mocarstwa doszły
swych do zasadniczego porozumienia co
ła.w' •
ws·zy.stko 1uiZ było w porz~u: do ostrego wystąpienia do rządu kantoń
fe.raz
ski ego. St. Zjednoczone z~odziły się na
W arszawa była przekonana, ,tę, ' ~
~ę Jitenicką miasta ł.odd omy· W~Ji>ólną akcję ~ Afrglją i Japonją, c~o·
ciaz z tą ostatnią z pewnemł zastrzeze.
t.:.t
Si
ł W cl
niamf natury podrzędnej. - Rząd francuso aw ~AJ. •
~
1
o przyznaniu nagrody lite1"ac- ki iostat powiadomiony o dokonanem
-e;ć
W
kitj m. ł.,ocfai Wadawowi Sieroszewskfo już porozmnięniu.
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przepu::.r~:-:,t:t=e.r:k!zf.tA*

nie wolno
·11 do lndjl W.schodnl~h.. Tyllło 2 dni, - Przejazde
-rtikomu
Wtorek: 5 l środa 6 kwl~tnia b r o go~iinle 8 )5 wiee1orem
W SALI FILH~RMONJI • Narqtow~2a 2Q)
Niebywałe sensar;yfnP. ddwlad ·1enia z tycia poz ~ rrob o wego, demonstruje
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do kina „Scala'\ zaledwie jednak stanął
przed wejściem, z bramy wYbieglo kilka
posępnych postaci.
okrzykiem „Bij go!" rzucili się na
p. Nowogrodzkiego, wywijając laskami.
Roz ra\wa trwała k ótko Na astni
P d k:
N.
b"t r
.kl"
. P
owogro z 1
cy uc1.e 1, 1 a po 1 y p.
wsiadł z po~ocą przechodniów do taksówki, odwiedził lekarza i położył się
do łóżka.
. t
d .
. 'ć
N
. . a. w1:s \O napa zie c 1.10rego iv1zy _o
\vah _hczm ~?.mpatyc:>'.'. Mmęta za.edw1e
g?dzma, a JUZ zorgamzowany był no~v.y
zamach, tym pzem na pana Lwa. ktore
~w~l.ipe~ z
g~ otocz01:0 P-:t:ZY ~bieg-u
u!1c.ą Prz_eJazd 1 ?ob1tc:i tak s~I~ie. 1z rowmez mus1,at poEozyć się do lozka.
Dodać wypada, że p. Lew jest radnym stoleczneg-ó miasta Warszawv- ,

z

.:,.ed3c:-odari

~~u cK~na 0~~z <l;:ekto~ s~oczni WYgło-

sili przemówienia 0 rozwoju stosunków
!1a_ndlowyc~ gda_ńsko -rosyjskich. Statek
JUZ wczoraJ wy1echął do Hamburg~ by
zabrać towar dla Leningradu.
11
,.

1lzcz1gólny

PraCU/(J cala rodzina.

z M"'msk a

Magister wszech 1,1nuk oimltyst Vl'zny-11 Ujawien ie t;; jern nir lndyiskic11 fa~l rO w o czywi ste
stwie1dze11ie is1nie11Ja t~jemnyc11 sił nado rz yrodwn y ~l i ~ C. ś czego jeszcze nie widzian oniesamowite objawienia iasniHVtd zen ia
Bil~fv w ct>..oła od I do ~ zł lui nabywa ć rn 0 żna w kasie f'ilharmor.j'

.Moskwa. 4 kwietnia.

donoszą • z' e rew1·z1·a cen-

tralnego urzędu statystycznego Biatorusi sowieckiej stwierdziła. że kierow...
nik tego urzędu udzielał posad jedynie
osobom znajduja,cym się w tYttJ. czy in..
nym stopniu pokrewieństwa z jego rodziną. W ten sposób zdołał kierowpik
ten obsadzić wszystkie 55 miejsc etal:o-·
wych w tym urzędzie przez swoich kre·
wnych.
W buchalterji napr~yktad •. pracow~fo tr~ech ~nów J?Od k1erowmct;vem ~l·
ca. zon~ k1erowmk3: urzędu za1~o~a a
stanowisko na7z~lmka kancelan1, 1 nv
syn by l urzędmk1em do szczegókt eh
zleceń itp.
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i Japonia
Stany Ziednoczone
do

item polega omyłka
fmi'eoił imi ,Al bander"
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Osaczony. ·przez kilku napastników,
uległ wobec przemocy.
.
.

~~=~::le: ftnolia.
zwrócił uwagę

Jl!::
- ·a

stwa handlowego oraz sowieckiej floty
t ś,
.
handlowej.
1
dNa stk.\~u j k1by~ ss

stworzyli nowe

arcydzieło

filmowe

rządu kantońskiego.

Ąg. .Reuter~ donosi •. że wręczenie rzłl
dow1 kantońskiemu zbiorowej noty rzą-1
dów brytyjskittgo, japońskiego i St. Zjednoczonych m\leży się spodziewać w
najbliższych dl')iach. W nocie swej rządy wymienion}1ch mocarstw domagać
się będą odszkt?dowan.ia za str~t~. spowodowane WYP!'łdkam=.11liwmN•arilnlikllni11 e.ia•-m iiiiilm•••••••l!ll9
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świętoszek

Stre1·k na Oo" rnym

Sląsku

wprowadzen1·a 9-godza·.nnesto dn1·a pracy
„~ z PO""'Odu
n
W
Kątowice. 4

hutach.

kwietnia.

Na skutek wprowadzenia 9-godzin-

~

Swiętosławicach.
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W Hucie Pokoju 4 wielkie piece igai

.
.
ne~o dnia pracy dla niektórych ~rup ro- sly zupełnie.
.Dla poparcia s_trejku przeds.ta.wiCJ~
botników. zaJ·ytych przy wielkich pie._
l sil
h
b
'
og o l pi
strejk tych grup w Hucie związków ro otmczyc
1' cach, wybuch
Pokoiu i w t~ucie fałdy w ~- Bytomiu i stacyjny streik demoustracyJIJ7„
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Na ·chińskimi!
placu bo,t u.

W•FC70f?~\'

Obrazki z wojny domo w ei w Chinach.

Piekło ~- Cbarbi-~ ·
oie.-Narodowa )
flaga ebińska ,zbol 1
1' szewiekiemi em·
blematami. -Terror sowiecki I:
l
w Mongolii.
1

Korespondent pi·s m wiedeńskich, któ )
ty udał się obecnie na chiński pfa,c boju
- a raozej pole manewrów generałów
DaJekiego WsohocLu - nadesłał pierwszą swą korespondencję z Charbina tej treści:
Chairbin, letąicy na zbiegu krzy.żują
cyd1 się dróg samowi doskoo,ały pUltlkt
obserwacyjny. Rooyjscy emigranci w liczbie 125.000 żyją tu pospołu z 175.000
Mandżurów. Mooigołów, Chińczyków, i
Japończyków,

Ogromne miastio eiw-opejskie o szero
kich wlkacih i pięlmy;c,li zahoooswaniach
sąsiad:u.je z. &~ie'lnicą tubylców, a za nią
cią.g1nie się po brudzie łatiwo roz;pozn.a wa
Ina kwatera chińczyików.
Ju,ż 111a dworcu ko[ejowym widać setki mę!Ż>Czym odzian:yich w dłiugie chałiaty,
za niemi zaiś Z1a:stępy kobiet wfokąieyoh
ze soibą chmarę dzieci i cały sprzęt domowy, do pościeli włą1Cz:nie. Cała ta hor
da ciąigni·e kiu miastu w nadziei zna1e-zie
ni~ jakie·goś ciec~oo.e - przybywają oni później, w •C'ZJasie ż.n.i'Wa. W tym rokJU,
wyipę1dze·ni przez w-ojlnę domową., tysią
cami srukają schroniema w Mamidiż;urji,
słysząc zapeWtnien.i1a, że tu paJD1Uje spokój
i pMządek i morina maleść pracę. Całe
pułlki ihie:dalków ściąigia~·ą tu:taij. Zresztą
tnie tydkio biedaków, ale i bogat}"Ch _
focz d ~UlŻ z innyioh pow1odów. Tam w nie
któryoh prowi:ntjaoh podia-tiki ściąga się
Doda·jttny ciągłe
ijiuZ o 75 lat 111aiprziód.
ria:buinki i reikrwizyo'jeH. wtedy zro:rumie
się fos tych nies·zczęśHwych.
I '1u 5ą zapewne poda-tki; ale pMzą
Wys-tan:zy
Cłe.k pamiu;je :niewą:bp1iwie.
spojrzeć na cale zastępy poil~w uchałaty. z
btaaiydi r6wtn.iet w dłiu;gie
ez.aa*ami o $peqa!Lnych kliapaoh na UISIZY
i U?lbro}on}'!Ch w cały 8.flSenał broni. Z .p o

wag,

Oo Szanghaju, ostoi wl)ływów europej-

skich, wkroczyły wolska rewolucyjne.
Na łłustracii górnej 'widzimy widoczek
jednej z ulic miasta. Na fotografii dolnej
widać tłum uciekini~rów, którzy pragną dostać się do wqętrza koncesji francusldei.

•

stojąic nia. sbzyż.()Wani

tdic rel?UW,ją, moh. Genertał Cmng-Tso-Lin dzieriący Mukden i kontrolujący Charbin nie
lubi so\Weckiej ~dy. Pneid paro
tygodłniami jeden z jego gene'Ł:rałów. któ
ry 'Wdał się pertraktacje z lbdllszerwikaml

w pmec:iągu pan godzia

został rorrslne-

laay. T * sai;1nego ~osu oozekiuje jitlltro
T8JDJO jedett z a:gTtaforow.
Zagadką jednak jest, skąd to pocho-

d·zi, iii na Wl\lzystkid1 budynlkaQh wsohod
chim•kiei kolei powiewa osobliwa
flaga, na kitórei pny tr~ch narodowyich
sowieoki
ehl~iich kolorach widnieje
mł~ i sieiip. Tajemnb ,,chińskiej poli-

nieł

łyli

Gł'ównie ijedlnak . ~ór MMlldlŻIUrow
pwzeciw bolliszewimiOIW'i pocłsyca~ą wypadki yr Moogolji - zamkniętej dfa
wiS·zystkicli. ale nie ~a riosyij1>kich emisar;UJSzy - Mon.goil!ji. o które~ na mie1jtsiCU
w Oha~bin.ię usłyszeć można takie ililformatje:
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Zmiany w rządzia

Reforma p,r awa małżeńskiego
na Ukr ainie sowieckiej. · ·

charkowskim

1

Zbyt radykalny kodeks małżeński,
Rosji · sowieckiej, nie
do gustu mieszkańcom
Ukrainy, lecz przeciwnie, wywołał pod
niecenie opinji publicznej.
Ulegając. naciskowi w1tościan i robotników CIK ukraiński (centralny komi
tet wykonawczy) wydał polecenie komisji prawniczej, aby opracowała projekt nowego kodeksu małżeńskiego.
Projekt ten przedstawiony ma być
również do rozpatrzenia keimisji prawniczej Rosji sowieckiej.
Według tych nowych przepisów licz
ba rozwodów ma być ogn~niczona do
czterech razy.
Koszty utrzymania dzi,~ci ponoszą
obie strony, płacące propqrcfonalnie do
obowiązujący w
przypadł zbytnio

'

MonigolJa.

przez pewien
ez.as zajęta była przez chińskie woj1ska,
zadhOIW!lljące się. wobec braku dys·cyipłi111y - bairdzo po parlyzatnclm - następ
nie przez znane~ z awantum:itczyoh
przygód hir. Un,gerin-Stem'berga stojące
go na cmae armói tfbiałydi". Bomewicy
r~ go. żołnierzy jego wcielono
pta'Wlie ~ do t. zw. armji szantuńskiej, w której twarzy1i osobne brygady.
Po wojnie

.„

'.Marsz wojsk kantońskich w Chinaclf.
Jak widać do zupełnego ekwipunku nie
brak żołnierzom nawet parasoli, które
uważane są w Chinach za niezbędne akcesorjum każdego szanującego się czło
wieka. Trzy fotografje dolne przedstawiają różne widoczki z Szanghaju.

swych wydatków.· Odpowiedzialność
za ich wychowanie ponosi ten rozwiedziony z małżonków, kto zajmuje się
·
ich wychowaniem.
Spór między małżonkami o dzieci
rozstrzyga wyłącznie sąd.
Osoby wstępujące w związki mał
żeńskie nie są obo;\viązane do przedstawiania ' świadectw małżeńskich, podobnie jak to się dzieje i obecnie.
W razie jednak o ile ktoś z małżon
ków wystąpi ze skargą sądową, domagając się odszkodowania z powodu zarażenia ~o jakąś ciężką i trudną do ule
czenia chorobą, skargi nie będą przez
sąd rozpatrywane, o ile obie strony nie
wymieniły między sobą świadectw lekar.skich wzajemnie.
'

prawie be:z oiporul okolice Urigi,, ubiegłym roku minister wojny wraz z
~towani, tego
zamieszkałe przez mnie·j ,więcej 800.000 drugim dygnitarzem
mieszlkańiców. Urga ~wie się obe«,nie U- samego dnia zoslali rozsłrzelnał. Wielhle
Ian Bator Hofo, to j-est rniasito czerwo- mu zebranfo krótko podano fatkt do wiaprzyjęto go bez szemrania.
domośd nyich żołn.i.erzy.
Ciekawym, którzy chicieliby osohiśW r. 1923 ;,:7.ywy Budda" wraz z ro.diz1ną ·2loofał zamord'Ow:ILllY· „Toiwarzy- de dotrzeć do Mongolii ozy do Turkiezaiprowa.dziH stamiu władze sowieckie odmawiają zezsze'' Szilicihit ·i BaJdan1«irN
odra2JU w kliaju Czekę. Raz 111a rOłk zibie- wolenia. Pr:ziez granicę dochodzą tyl'ko
ra się t. zw. Hurnilidan (wie~kie zebranie) - wieści i one tylko stanowią niar azie
podczas gdy mały Huruldam \rr'Zędiuie ca- na.jisi1miejisze przeci.wdziałanie sowi-ecł?F tok. Czelm ooistępu4e be·z parooou. W' kiej ~opagandzi"'-'
sadziły

skierowane przeciw
Polscę.

,l

Z Chairkowa demos~. ż.e- zmiany VI
Ukirniny sowieckiej. ·nie sa. jeszcze. ostateczinie zakończone d że stainowisiko prezesa rządu . charkowsk:Je.go
Cz.tihara je st zachwiane, gdyż central-·
ne organizacj,e komu:nistycz.ne rnatią zamiair posadę prezesa rządiu charkow.ski1ego . µowdeirzyć zwolennikowJ bez·
oentra1.izacji. Mianowani•e
wzglę<l111ej
zaś na prezesa komisji kontrolnej Zatoń
ski ego, k óry byt w · r:o!ku 1920 przewo·
rządu Ukra!iny Zachodnie·j,
cLnicząicym
.iak równ ież powalanie do s1dadu rządu
Porafki. pochodzącego z Gw1ici.~i Ws.cho·
dniej j;est skierowane P•t zedwko Polsce.
Celem zaś powyższych zmian jest
odwróoo11ie ruchu narodowego ukrnif1·
s1c;ego od dążeń separatyety;cznych w
stosunku do Moskwy i .skierowanie opin1.i ukraińslciej prveciwko Pol<sce. Zadaniem Zatońskiego i Porrujk1LJest-izreali·
zowanie zmiany f.rontu po4i.±yczneg~ ł
·
zwdękS'zenie ag.itac<ii a,ntyp-Oltsikie.i.
W tym ce1lu za:łożono s·p.ea.ia1l111ą Ligę
Zachodniej Ukra.iitw, która rowoc:zęta
propa:gandę na s:z,erszą skalę, W końcu
b!eż. mi,esiąca zacmie_wychodzjć w Ki~
jo.w ie organ tej Ligi „Globus'', pośwJ ę
cony catkowicie siprawom .G a1I1iQ("
Ws.chodrnej i Wołynia.
rządz.ie

1
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l\ ·eszlowanie w „Canadian Pacific'u"
Dwaj

oszuści usiłowali

uciec do Ameryki.

Od kupców warszawskich wyludz1Ji wielkie
1lośc1 towarów.

„.

Z Warszawy donoszą nam:
Przed paroma tygodniami przyjechali do 'Varsz.: wy dwaj kupcy kresowi:
Abram Gotll1i1b i Dawli!d Różański. właści-dele sklepu z manufaktllrą w Pińsku.
Operoiwal:i g-tćwni'e na utilcy Gęsiiej
wśród hurtowników. \Vvstawiiając auten
tyczne weksle firmowe, zdołał zgromadizić duże zapasy towarów łokciowych.
Nilkt !lli1e podejrzewał. że sprytlln:i haindlowcy SJPrzedaja z.a ~otó\Vll\e to, co <>trzymaH 11? raty. Zupełrnuc przypadkawo
ustaJi~ ten sz,cze.r.ól jeden z hurtowniilków
p. J. Dynowicz (Gęsia 3). Zaniepokojony

ftafucYttacje człowieka, rozwiązującego state krzyżówki.

•

li

'Wfłli

&

;,niebezpieczny" lidcinuk w śródmieściu.
jest
a

Ulica W~ólezańska między Cegielnianą Zawadzką
. . w dalszym ciągu terenem . nocnych awantur.

WczoraJ PD. gódzlnlB 1Z·Bi o mało nia doszło do rozlawu krwi
na tai ciemnej uliczcs.
:. .

Należy z fego W:9'diagną'c5 wruiosek Ze
P0Jli1cja mW.taby \V ted sprawie wdzię. ' l.ódi, 4 k\t.r~i.etrm.
ten sposób załatwienia sprawy nie Jest
NiJejednokromte wskazywaL:śmy .jut czne pole do dziailanfa.
właściwy.
_
na horen4ail!ne stosunki, painująoe po && • PobLiskle komisariatu 4-ty i 7-my

telegrafowait <to Pińska, sl{ą{f naideszlą
Go-

,Filrma
odpowi,edź:
alarmująca
tl1nb i Różańskd nfe ]struileje''.

Na uHicy Gęsi'ei zawrzafo. Zaimileszk<l!l!i 11alm kupcy urządzili walny Wliiec,
na którym wyszJo na jruw~ że oszuści
wytudmiffi! od niiich wiie mdie illości rowairów.
Sam p. Dy:nowicz oMiicza straty na
8 tysięcy złotych, killilmn:astu ilnlnyich poszkodlawainych zlożyiło podobne skaa:'·
gi.
Poniie'W'a!Ż iJStnWy :J)OSIU~. ze oszyśct znajdują si.ę jeszcrre w Wairsz.awie, poddano obserwacji biura okrę·
towe i konsUlaty.
Po kitlrudJrui!OWYcli ~W1aJtlli1aich
wvwiadiQIW!Oom urzędu śl'ediczego udato
sd:ę wczoraj odnalleźć prres~pców. Aresiztowaioo ilch w biw:'ze aigootwry „ Canadilain PacBfi:c, przy u1lilcy Mairsza•l!kows.kl":ej, diokaA przyszli, by zaopatrzyć siię
wyjalzd do Ameryld.
w szyfka1"ty
Gotib d RóżańSkli powędTowai'hi <b
aresztu. Dla kupców maiła z tego pocie~
1

na

cha, R'<lYż odzySkaJą zalledwde
straconych l)ileniędzy.

część

bowa choroba umyslow
Niedoszły poseł
na własną r"kę

formuje

gabinet

"

ministrów.
O ile to jest możliwe, trzeba byłoby
dawno Jui zwróciły uwagę
dzilni,e 12-ej
Warszawy donosza,:
u ulicy Wólczań~kieJ między Zawadzką na ten ,niebezpieczny" odci'pek w śród- raczej na przeciąg pewnego czasu postaPodczas ostatnich wyborów kandy...
m:eściu, . loez wiidocm·e ilnterwencja wić
a Cegielnianą.
dowal do sejmu p. Michel Grodzieński.
stały posterunek
Już od samego zmierzchu wesote wfadz bezpieczeństwa
przy rogu Wólczańskiej i Cegielnianej fabrykant mebli z Białegostoku. Jako
jest nazbyt słaba,
córy Koryntu i ·ich Ótyiekunowi1e zbierają
s:ę na tern miejscu, wszczynadąc między· skoro awaitl'tury na ulitCy Wólczaftslciej lub Wólczańskiej i Zawadzkiej, co nie- człon~k ży~o~skiej partji ludo~ej, .zna~b?k posł~ Pnłuckiego.
~ię na hście
miedzy Cegielniianą a Zawadzką powta- chybnie pociągnęłoby za sobą skutki do- lazłNiestety,
soba
nadzie1e zawiodły. P. Pri• .
.
. .
łucki otrzymał mandat poselski, a p. Gro
raznie1sze.
rz.aJą s1ę w dal'Szym c1,ągu.
kłótnie, .
.
przepadł z kretesem.
dzieński
powtarzających
stale
Tolerowanie
tam
się
ukazuje
czasu
oo
czasu
Od
których ofiairami padają n:a.Jcz;ęści.ej
Porażkę odczuł boleśnie. Kondolen„
grotna postać Polfcjainta, na wid.ok któ· się awantur w jednem miejscu moźe
·
prze<:bodnie. .
'
cje, ~kładane przez J?!zyjaciół oraz horozzuchwalić awanturników,
Wczoraj o godzinie 12-eJ w nocy rego ul!Lczntke i ich „Qpi·ekunowie"
którzy czują się na tej ciemnej uliczce w r?skopy na przyszłosc - ~s_zystko ·to
chowają się do bram,
miesz'kańcy domów przy zlf.egu uL'lc
me mogło 1..:..leczyć głębokie] rany. P.
.
.
.
. .
li
.•
eh
M
ń ·k" • Al .
,„ról
Grodzieński wpadł w rozstrój nerwowy.
śr6dmieścm zupetme bezp1eczme.
W1Illli znowu wyJsć na u cę
aija zaalanno- by po
ei 1-go
"v cza s 1eJ i
graniczący z chor<>bą umysłową. Wyo-str.konty.nuować swój proceder. ·
wani ws~tii
braziwszy sobie, że jest postem, odwię~
przeraiłliwemi krzyk~mi,
d~ał ~luby sej~owe, czynił starania .o au
•
doohodzr ~emi z rogu.
pohtyc.z
u wybitnych osobistości
d1enc1eopracowywał
ą'. nych.
„Zło
Ok,azalo si:ę' że ·jeden z · .idfol1lSÓW
referaty dotyczące
~
publicznego.
życia
dziedzin
wszelkich
błł i kopał
Ostatniemi czasy choroba przybrała
Lucłan
chciał
w okrutmy $OS-Ob jaikąś diziewczynę uliostrzejsze formy. Polityczny pęchowiec
d
:zuą, która
wyimagino~~ł sobie, .że )~st prezydenu/Bg/ości pannq tJO/iJq.
zmUSlĆ
wrzeszczała w nleboglosy,
tern repubhk1 ~alestyn_skieJ, . przy3.echal
a.łarmując okoNicznych m· s kańców
Rechowiak chciał zaciągnąć dziew- do Warsza~ i ~ar?bił ~amieszama. •
Lódź, 4 kwietPia.
. • .,
.re ~.
W knajpie na Batutach zebrało się czynę do jakiejś bramy, czyniąc jej nie- . 'YczoraJ ~J~wił się zmenack~. w gm... Ody jeden z przechodrn:i.o:; wtrąCl·l
me zydowskieJ (Grzybowska 2o)._
Slię d~ awamitury, ~hca,c obromc katowa- większe grono młodzieży. Koit;jki krą- dwuznaczne propozycJe.
-:- Pr.zysze~ł~m -:- rzekł - srormo·
Panna Teofila wyrwała. się z jego
żyly z błyskawiczną szybkością.
m\ dztewczyne. ki:lku andrusów .
.
wac gabmet. mu)l~trow.
rąk i poczęła uciekać. ,
. .
.
rżuciło się na niego
'
. Lucja~ Rechow1~k. dz1ew~.tn!lstolet- 1 Pijany młodzieniec puścił się za nią . I zwracaJą~ się do prezesa gmmy,
'
chcąc go z.a1katrupić
.
posta Farbsz.taJDa, dodał:
m r?b?truk, po. kt!~unastn kieliszkach biegiem, walając przerażliwie:
•
„
. ·
, .
1
-.~ianuJę pana.pre?1jerer_n! .
_Złodziejka! Łapać ją!
.
N;ie~dlomo, 1aikby się skonczyta ta był Juz,~01~pletmc puany.
~iesć ,? ukazan~u ~ię ta3emmcze~t1
Przechodnie zaalarmowani krzykami
P0Jdz1emy na prze?hadzk~. - zw~?
no~na a~antura.
idyby napaidnręty me wyjął dffia postra- cit. s.ię do sweJ znaJomeJ, Teof1h Sempm pobiegli za dziewczyną, którą wreszcie „działacza; palestynsk1ego szybk? obie
schwytano i sprowadzono do komisa- gła dzielnicę. Przed gmachem ·gmmy po
skieJ.
cbv .
wstało zbiei;owisko.
Panna Teofila projekt ten przyjęła z rjatu.
rewolweru,
f\'lichel Gro~zi~ński, spotkawszy się
Dopiero tutaj wyjaśniło -się, iż Recho
prawdziwem zadowoleniem.
_Przy3ęc1em, wyszedł z kance·
i:~mnem
z
o
dziewczynę
oskarżył
umyślnie
wlak
wYdosta
się,
zataczając
para,
Młoda
rozpierzchli
na widok którego aintlrusi
mówiąc:
lani,
zmusić
sposób
ten
w
ją
chcąc
kradzież
i'
po
świeże
na
ruszyła
w~
i
knajpy
z
się
ła
sie na wszystkdie strony.
- Poszukam sobie ministrów na
do uległości:
wietf'lP
Awantura wczorajsza która prawdo·
mieście.
pooobnf.e ni·e została zanotowaITTa w
kronice pol!iicyjnei, ze względu na to, że
nikt na szczęście
nie został poszkodowany,
oszusta
namówiona
n~ jest wyjątkowem zdarzell'iem w tej
oo"lełniła kradzież.
dz, elflticy.
w rocznikach po1~ji
Miieszkańcy okolicznf
tódź, 4 . k:wietn.ia. I kowała w ~o.rki. roz~aitc sprzęty do'll!o
,
łódzkiej.
obawiają sl
Jozefy , we oraz posc1el 1 uciekła do lasu, ~zie
\...tętka byłia dola 17~1et01e1
·
.·
.
•
•
I ódź, 4 k~;etni
nieznajomemu
WY'JŚĆ Wl~oricm na uli~ę. awanturn,iey Fl:orczakówny. z.a:nieszkałej w jednej z j' wyznaczyła spotkanie
ki
tef
c
mtodzieńcowi
o<lzią
t
pod
wiosek
z zyg s emu M.teh a ł ow ł, zam .
bowiem. n.1ez.awsze trzezw1,
·
· .
·
. przy ulicy Brzezinskiej nr. 84, skradzioOsohn k ten . c~ekał tuż .na nią.
Macocha morz~la 1~ ~odem .zamyk~ I
.
. zaczepi~ją przechodniów
mer rzeczy 1 natychmiast no uprząż na konia, wartości 100 zł.
Za?rał
Jttr ktocą si'ę m1 ędzy sabą w sposób tak ła w 1emne• komorce 1 biła w nieludzki 1
Kenigowi Teodorowi zam. przy ul
udał sie w. kierunku La~ku.
.
.
ordynarny że przykro poprootu przejść sposób
:-. Wrocę rano, g~y .tylko SJ?r.zedam Pabjanickiej nr. 49, skr;dziono z niiesz~
. Pe\•~„ego d·nia ' t !Jrni>ła s.1ę pr~adko
u!1:·cą w towarzystw:.e dam.
kania dywany wartości 176 złot~ch .
„,,.., " •. . !- m f>rlf, ri .vm ~1c~z1e?cem, ~dzies . gardero?ę - oswrndczył 1e1.
.T
•
•
.•
,
~. -~.i •
r•
'
.
Naiwna dziewc zyna c z'2 k ała.
. „e '.li<lile~~ zal'?m n~c o _tern ze TO }. kt ur' rru 1.:, ,..,,,, <'C z•a „ o znęcaniu s i ę ma
Ste~g~rt Oldze, zam. przy ul.. \\ lllDwa dni ukrywała się w lesie oba.
~eg1el1nia'11eJ 1 Wolcz.ansk 1. tak sam o co -'lv.
cta(1sk1eJ nr. 188, skradziono z mwszka-r-0 1. ·r ·ei ły -...y:e::ha- wl~ ~ c się wróc ć do wioski.
P. i '"';''
jak róg Zawadzk\:~j i WóJ.czań~k · ej zr.aj·
Cłł&d ją wreszcie z.nmsił do powr.otu. nia róznych r lCC?. y, na sumę 800 zł.
r. .~ r ~ t.-·· or~:ą otrzyma
la dó t-r t"
duJe s.iP. w cxlJeg.lości dwuch rogów
Rózi:ę Ste a a z:.a.m. przy ul. Kar la
G<lv ~ylk o ukaz~da się w ·wiosce aresi
;J.- ych
I
.rz
z.:i
od urcy Piotrkov s -·~·
nr. 4 i Nieśm1 ai A nto1 iego. zam. przy
wyjaw uwci.no i ą .
ty na
.„ r.1
.c.
D:-i ewc r:;na zeznał~ . iż nabrał ją ia- · ulicy Poprzcci' 1 nr. 2 za trzyma110 z to
'
-.~.,.,
'l
a W:ęc ne są to krar ' • ;; . „
: <> nani co~ r.ah· kiś nif'7'11'1jomy. lecz nie t~c! a! o się go od- . warem pacho · 1ą; r.n z k rad zie żv z fir·
wa;ntury tego mrłvh I '
j my Szajhlcr i UrcJ111rn1u.
- ja te r„.e . szul.· <-ł,;.
systematyczni~ ;..- ż
!•! nr~w k ówna znalnł~ się przed są- 1 · tł<ldakowi l(azimierznwi, zam. przy
g<\ be'Zkarni:,e '[ 'ć
~ c z te~o de:n : ktm Y .Po. roł.p a tr7emu sprawy 'Ska- ul. AL lJnjj nr. 2, skradziono z to.i1órki
czeń&twa pub! 1i,;z1q.w
12 kur. wartości 78 złotvch.
zaI ,ą na m es111.c aresztu.
ś .ie , s1 l
„

z

dz'•• eJ· ka''·' .-.;-a pac' J.

w

Jaki sposób
do

pan

l

1

I .-.

-

Naiwna

d·ziew~zyna

Pierwsza niedzie a
kwietniowa

przez wyrafinowanego

I
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~
IZdna n
Czy nasze metody walki z proslytucją-są
. .,celowe?

W .łlPOCE GARSONKI.

py, teren~m operacn handlarzy zywym ·
Kierując się tezą „divide <; impera",
towarem, po odzyskaniu niepodległości
l ·
t
tl
·k
. ·
. .
. .
.
. l
za1ę a się energtczme wyp 1ememem, po- po11cJa rosyJS a począ rnwo pa rzy a się
•
·
·
1·
b
•
h
zosta ł ego po za borcac , systemu pohcyJ- przez pa1ce na prace a o ic1omstow, b y
nycb nadużyć, konsiachtów z handlarza~ póź1;Iej wpaść na pomysł sprowokowami żywym towarem, alfonsami etc. Nie- ma pogromu lupanarów, które się odby.
mniej jednak ooecny stan rzeczy u nas ły w Warszawie i na prowincji pod wopozostawia jeszcze b. wiele do życzenia dzą przebranych stójkowych, prowokai dużo wody upłynie, nim stosunki zmie- torów i szpiclów.
Lupanary, gnieżdżące się w szeregu
nią się na lepsze.
Zmiany dodatnie w tym kierunku po- kamienic przy ulicy Towarowej w WarJących razlegtą literaturę wszechśw1atoczynić może rozszerzająca się 'i dea abo- szawie, Składowej w Łodzi etc., stab
wą.
się łupem rozszalałej tłuszczy, rabusiów
Licząc się z ~amami pism~ codzienne- licjonizmu.
Ruch ten został zapoczątkowany w itd., prowadzonych przez najelt'tMłków
g?, postaramy .się uplastycznić zagadnieme prostytucji w fragmentarycznyc? Anglji około r. 1870 „Manifestem Pań", policji.
Wyrzucano przez okna sprzęty, fa„
s~~ótach1 które zaczynamy w n-rze dzi- ldóry proklamował równość odpowiedzil::lnoścl przed pr.lłWelll kobiet i męt- mano pianina, obrazy, tłuczono lustra.
SłeJSZym.
czyzu i, mając na celu wyzwolenie ko-,· pruto poduszki, a ulice były ustane piełac1· ~
biety z pęt niewolnictwa, szerzył idee rzem. .
,. li)
l
wstrzemięźliwości i czystości moralnej. j Policja mundurowa, wzywana na poPropagatorką ruchu była Paulina moc, interwenjowała za późno i zasla·
•
u
Prawodawcy wielkiej rewolucji fran~ ~ Buttner, która w r. 1866 przeżyta donio:!1niala się, że to organizacje rewolucyjne
cuskiej Rastif i Arl~s opra~owali projekt 1slą chwilę zniesienia reglamentacjł . w gromią lupanary... walcząc w ten sposób
z rewolucją.
ujęcia prostytucji ,w karby przepisów AngłjL
Absurdalność takiego twierdzenia
„
policyjnych, który to projekt wcielony
zbyt już była widoczn~, ale nie było sp~Rswołu.tra
został w życie. za czasów Napoleona I
•_ sobów walki z zorga:uzowanym do ~aJ.
b .
.
R.
p. -n. regla~.e~tacji i objął całą .Europę.
w . · imperJun: .ro. drobniejszych ~zczegołów planem, ktory
)
. ~wo1U~Ja r. 1905
W 1866 r. wprowadzono. reglamen- sy1sk1e?1 lllfi m~g~a pon;mąć, urąga:iąceJ . brał swój początek z kancelarji oberpotację w Anglii i sprecyzowano między- p~czucrn wołnos~.i wspołczesnego czlo- 1licmajstra m. Warszawy.
d ·t
.
„
J
narodowe porozumienie państw w spra- wieka, prostytuc11.
0 strze te orgJl. pogrom~':e! go zi 0
Rozstrząsano sprawę m. in. na szerewie wydawania prostytutek.
Naczelne tezy reglamentac1"i: dozór gu specjalnych wieców w filharmonji tylk,o w pro~tytutk1; bo w.tasc1c1ele l~pah narow umieh posumęciami spekulacyJneh ·
·
. · ·
d . , .t t
bk0
.
sanitarno •· PQłicyJny nad nierządnicami warszawskie] 1 w w1ększyc miastac
.
w~nagro zie s ra y.
mi szy
przymusowe leczenie,. skupianie ich .;; b. Królestwa kongresowego. .
Prostytutki, ogołocone ze wszystkie·
..
'*"'"'.„
.~....n,„ wiJd
p 1.:i... •
d
• t
h.
· '
d 0 tkrw
.
t
.
·ząc w prOS.y·tuCJll
o~J'a rosy~
k onces1onowanyc przez pans wo „ · O•
1
1
, •
~stc:z~
wą
mach publicznych.,. i kontrolowanie tych- nierządzie i obniżeniu się poziomu mo-j go,. sta;at~ ~ ~
6
0
1
że - . prz~t:':ato w ogólnyc~ zarysac!1 r~lnego społeczeństwa czynni~i so!~sz- szeJ nę zy ky 1~ h=~df a .meJszem zr u.
do dma dzis1e3szego, aczkolwiek po WOJ- mcze, w r. 1909 zastosowata na3daleJ idą-j dłem wyzys u.

1

„.

n
RBgłam.B"J.ORl·zm

O 1z1m ·11' mów'„.
Do kasy w saii Pilłha.nnonji przed

kcmcertem Hubermana piodiohod'Zli Jakaś
dama z s"Ylf1lk!l'lem i zwraca 84-e d'O ka~er.-:>J
ki:
'- Jlie kooztu1e bllł·et w trz,ecltm rzę

ate

I

Łódź, 4 kwietnia.
h
k. ó d k
„ sz~r~gu dszt 1tc w~ r u owany~ ~
u em „ 0 czemtlsięś me
po y l'ś
„Lxpress1e
n d.
1
o rom
tytutk
. og61 ne
kt'owa i . my
d 6w1. k, vO ma
a~
orem ZYJe .pros
OWlS a, _w
Próba -charakte~ystyk1_ -P_rosty:utk1, opar~a na wydarz.emach z _JeJ codzienne~o
~c1a, dom~g~ się z. kolei szersz~go UJeCzy ogolić, proszę pana.. c1a zagadmema .w. s\vietle badan p;awno-społecznych t.lustorycznych, pos1~da·

w

.

je jaknalryehleJ zm1eoic.
Polska~ będąc ja~. cały wschó~ Euro- ! Pogr.omy lupanarów.

Należy

Nie!

tłryzJer:

- - - - ----··--·

k:rzeseł? „

- 10 zliotych... - br7Jrnm otlpowi~ź
kasjerki.
Dama zwraca si,ę wówczas do swego

S3in.ka:
~- A w~d'z:Psiz? „. Co ci mówf'A:am? ...
~udl!Jile płacą dziesięć ztotvich za bi!•et ! „

tui

vzY ternz nareszdile bę-.dzi-esiz s'iię
"1nf'e uczył g:ry na sl<r·Z~:aldh? •.•

*"'
*

; abo11··

r. -1905.

Rozmowa przed sne<111:
- ... i wfaśnile W!l: edy m&tal iffaki
moment, że z:aic:ząlem Siiię zastana wiać
za:sitrziel'ic się, czy
· 1~~ tern. oo zi1'<01blllć:
zyc dafo·J.„ Gzy p1aina fu fllile mteresuk? ..
.._ A~ież oc·zyw;r.ści.e ! .. - brnmi Otd1po- nie paf1stwa (m. in. i Polska) zniosły ofi- ce środki represyjne i zamknęła wszystkie kółka i organizacje abolicjonistyczne.
,v~ed'ź - Ore!Jro:w Jestem co pan po.sta. cjaln1e domy rozpusty.
noWtiq? ·1

Ton skrzypi·a...-,y

PaITTm.ra Upeiia wybrera się na bat
O g001ziunl.i'e dWll.lln'aStej ojdec painnry
Li'pci zwrtaica Silę do S'\Vlej pol'oWti1ey:
-

V
I

ktOry

Czy ona już nru-eszc:te poszła?

odipo~ada
Zdaje s!iię, ż.e talk malllka paminy LilpcHbo w'Fd!zę, 1Je wszystkliie jej S'ilkinre wli!Szą w szą:fie.„

-

p:s

1

.
•1t=rafura u~boli„„J.00'•
I
u
sfyczna.

I.
U ta

rewolucjonistyczne zaJo.
Orga~izacje
żywo ruchem abolicjonistycznym
ty się
Powstała obszerna literatura na ten to
mat. ideowo badająca sprawę. a opiera·
największy
targnął się
jąca się na wynikach badań uczonycl1
---=·o;
" zach. europejskich i rosyjskich, na spo.
•
• • ,
_
posądza kradz1ez 1ak1el?OŚ "amatora strzeżeniach, obserwacjach, danych sta·

fJ

zdradzą złod".iie•ia
f' 1

skarb artysty.

na

o

Prof. Barcewicz

Wwszawa, 3 kwietnia

ł złodiziejowi nie uda się sprz.e;dać tef:> tystycznych etc.

l.

Panti OllltlrM•s'k:a budzi Sitię o g'O(hsln!e
Rewelacją w_ r. 1909 stała. ~ię ks~ą4
.
Znaklorą~ty wi'rtuoŻ • sikrzyipeik prof. c?.arodziejiskie@o i~·t.ru.:nentu? . .
·
drug:iiej w 111JOCY.
Jestem pew.en, ze :z:łodz.ie1 będzie zeczka p. Stefall]i SempołowskieJ, zaw1e·
Barcewiicz został, j.ak donieś11'.śmy, okr.aW kruiryta.r.vu sły&y iattdleś Slzmeo'.
Skrzyipce bow1~ te . s~ rająca wrażenia z pobytu w areszcit
ro1Jcza:owany.
,n.arcenniejis~ego
z
.
b~aj
cme~druj
dzilQlly
Męża jeszcze ndema, w diamu.
1 znane .1 .zanotowane we wszyst!kitch ks!ąz . ratusza warszawskiego, gdzie autorki
ukradztono
ton:0w
m1strz.owt
skarou:
Ba.IJlffi Ci'IJa)'iłiska ~ga rewolwer
. •
.
,
kach 1 mformatora-ch sikrzwcowyich 1 u i .
he:!lceooej wpI"OSt wartości skrzypce.
z sizu1ilad1y ·ffl za1Staimw'ila silę :
w tak ta.jemni- mi~~ynall"~h handlall"zy skTzyi,piec. 1miał~ sposobnosć zetknąć. s1e z w1ęz10się
odibyła
ta
Kira-dzież
'-- Dialbld wnedzą, ktio tam jest.„ Zło
sch~wał skrz~, lub · nem1 tam p~ost:rtutka1:11 ~ w sło~acb.
Cl!7Jilej, czy mój mąż? ... Na wSIZdk:lr wYC>a- czy-eh okoHcMośd·aich, ie :tJwrócilt:śmy · Je:e•lt „~ato~

I -

l

dek

wysfll:welę_.

•**

W omisle u'b'i~gteg-o tytgodima s9erot
do jednego z. OO'Wlażnńlejszych kupców
łódl21kndh zig<foslilta s.fę dcl.egacja z prośbą o ofii1rurowan~ pewmiej sumy.
Kuplilec wy+ją'f ksłiląfoic'Zlkę i wypitmł
.
czek nia 500 złotY'C\h.

-

Pain

5Walłl0Wlny ~llał dożyć

się do ?JMkomlitego niuzy1ka 0
wyjaśnienia.

parę słów uciekł_

I1

r.'I

„.

Kradn~ była za1nsc~~·

a:iioAKEN„HAGEN

f'fSUNICJ.!lfoJek•y re1<tam

WDŻ Piotrkow~lDO, Tel 11 •72

,••„ .........,..... .,„

•·

_

-==--.

:a~ra.m.<:~

-

~ędzi~ ~ze-

Iprostych, a Jakze przeJIDUJących op1sał<J

. 1

°

nas;j -~~ ~~ęc0j;~~ćeb!~c~~~o d}~ ·niło się na lep. sze. Z tej to pracy przyto• k
K :t..?
•
awe I' c hara kt.eryst yczne da
czymy cie
si aru.
mvstrza
.- Cała moja nadzie.ja w sprężysitoś- w w nastę.pnycb artykułach.
·
Uik h ,
k' - ·
· i· „.
•
w końcu·
o J'ednem. należy pamiętać.
Cl naszej p.01uop. c;c~e iwan e n~ . OC a I
.
ną z.giubę ratuie 1111me od pog·rą.zema w
XVIII stulecia wahano Slę wprowadzi(
ostatec:zmą depresj-ę moralna. .
J eżoH efo ty1ch słów dod~my, iż nikt ; reglamentacj, we f rancji, jako stojącą w
nie potrafi tak czarnwn.e wać na bez- !jaskrawej sprzeczności z naczelnemi pra··
·F
tk"
i d
instromende 1' ak to Barcewicz '
eenn,1'1\"I
1
'-:ivam1 .e nos twe ranc31 .
• 1
. .
:
,
'7„. .
Reglamentacji> wprowadziła carska
potrafił i ze dla sędz1.wego iiuz ~;n1Ja.!~e.
"
.
~o artyis1:y trudin'O o inną rad·os-c zyc10wą, wyraz~ć mtt5imy przekona.nie, i·ż ~osJa~ w_ r. 18~3 z pew~e:n .~azenowaśw:ęitokiradcze ręce niedługo cieszyć się . mem I meufnoscią w mozhwosc przepr(}·
będą posiada.niem cennych sil<Tzypie.c. 1wadzenia wszystkich jej zarządzeń.
d • , d
· t
I •
mistno- 1 A
Allbo same tony zac;::zairowanq!o
zisl~
po z1en dl.
reg •a entacJa rwa
. .
~'· :-"""-·- t _..1 ..1_ zł-.J
___ ,_
·
d • .
•
· u<UZle-:
w-ą r"i""ą wzi·,..-.......e:n u Z1UTau.zią
1
ja, kt6ry.by chciał s.truny s:krzypie·c spro szy ~ k~y3e. się .to zaga nt~me wsty r\\'.Ie
faai{)'Wlać, atbo zinajid.ą się lud.zie, ddót'zy w c1emu, ile ze wszystkie zarządzem1-1.,
przyczynią .się dJO wyj.a.śmienia zaga·dlko- 1oparte s:ą na dowolności administracy '•k d ·
l nych posun:ęć, i sprzeczne są -ustawo. .
.
we1 .·ra z eży. •
. Nie mogą się tacy. nie :m1a_leźc, 1:0 lawstwu obowiązującemu.
•
n~a w Polis<:e c~ow1eka, ktorylby rueJ
Czas s1e nad tern zastanowić.
eh.ciał usłyszeć giry mistrza Ban--cewicz:a

I

T

•

I

- A więc były io nia11uil1u!b1eń'Sze
sbzypce miisrtrza?
t t k J t . t •
- N.ie,,.~e· y, . a • es em ez Zll"OZ!pa.człmy. Całe ży:oie na nkh koncertowaj łOOi w cał~j Etttopie od 33 lat. Kuipił~m
i je w BertHn:ie, a w Londy.n:i·e już prz.ea 15
_. l'
1 OOO L-t • . s.w,er
•
•
.i
l a;y
ml
Oieetit~O ~e na • . ~Ulu O'W _
g<lw,, czyh 1ąk.e·ś 45 tysięcy, ~ł?1yc~. Obeome po 15 latach, °"'ariosc 1dh ieist o
.
wiie'le vri ęl~za.
~»-•~~us™ p. prołes«1 ie na t~ D.ie~wykłsdi
,j.

<o)('C'"""°"""""'dl6te11oo...m:

mem1.

Pj

swój podJpiJs - Z'\Vl1"3!C'a mu UiWaigę je""""'~_. dry ~ard~j~ się ph~ prawej stronie od
dna_: p:ne..·. -:1- ~...111
~i:t!l'l .TZW'l We)l!>ClowyC'. •
uo;; zavvou1111111U.•ent. •• 1'1111
- ....l "k
. ..1.
.
B .
kuPDec - Chcę ż;eby to b:Y1f,a Ofilarn.
a· k .oruew~ P~~;oda'°'a,n~ 4 L~ł·ei• ła. ~e
•
n.......;....,,,..._
s rzypcami, a ~ . ZleJ zau~a w asme
_
vui111111V1w""-·~
.
od .
et
„„... . .
-1·~~e15ze, prz 0 P e}t'zewa~, ze
.
,
.
Podsfuclia!nla mzmow-a Pr'ZelZ ftletiefon: ~ed.z1J ~prze po ~o przys~ctł .1 znał.
iicih. w~;tosc. Ptzypuszezam., ~z~ me był
.__ Halo!_ Kto mówlil? m Jnłra? „.
to J~ts przy.ipa.dikowy złodz.e·J-4!1etant.
.-. Tak...
ppsąid:z:am, i~ .t<> kto-s. z „a'-- Koobańle mole.. C'&Y kooha!S'Z !ntltlie P.rzectyroie,
matorO'W" obti:!cał ~.odzieiow1 d~ą sujesztiZle?
.
. . h sk
..·
t
d
~~
K
on:;.:.
.......
rzyipte-c
mę za tos a\!1Czett1e lllit1 moiic
.1~. to uivwł' r
,
•
•
„11••••11111e•eNl9111••••••• ukochanyicJt..

CEftrflKóW~~~~~

z

~ł. az d? ~loJe) smi1erct z u1a~:eruem ich nędzę.
Nieco później w Wilnie wydał praCfi
- Skrzyipce U!kra.d.zono mi z 30 z. m. m;e•1.s•ca, gd.Zle się skrzyp-ce zna1dUJ4· Na1na ten temat dr. Rząźnicki; ujmując za·
ins"
•
•
ag
G
Usta
Ba
h
t. j. w środ1ę, nawrawdiopodiobniej mię0
hl 1gadnienie szerzej zgrupował dane doan~~. P,
dzy 2 a 5 ·po poł. podczas mej ni eo.b ee- b~~ anes
0 ~zyw1sc1e..
.'
.'
o. ' e '
y• arcywyrazmy.
ności w domu, ~dy wraz z żoną spożywałem obia<l. Złodziej niewątp'Hwie o- skrzy1pc·e ukradł :ziło~Zle1 P!"8P'O'łity t or- , tycząc_~ handlu zy~m towarem l pre>
tworzył wytr)"Clhem d1rzwi wejścłowe i dynarny, prze~alu1e . mo1e u!kochan~1 ! stytUCJI na całym sw1ecie.
1 Było to w r. 1911, czyli lat temu 16
.
niesipQJSttrzetooy prze.z n~kogo m~iał się skirz~~:zJkt, miszczy Je, sitracą tOltl
r „ A od tego czasu nie wiele, niestety, zmb
.
f
do•stać do mego syp:ialne~o pokoju, kt6- 2;I11arn.S1~ • .

I

skr:llllPCAiCh.
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. ~--··EXPRESS WlfCZORNY„~
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\Upływ· odżywiinia
---:·a:- -

Ciekawe

spostrzeżenia

Członek japońskiego MJ:stytutu

medy-J

na

płodność.

lekarza ja ,ońskiego~
Wed~e badań ia;pońskiego

SALA flLHARMONJI

lekarza,

(NARUTOWICZA 20)

cmego w Tokio, prof. dr. Taela.su Sai:ki, rodzaj odiżyw , ania '~pływa na płod.11ość
ogłosił drutldem pracę o nowyich meto- : lud~ i zwierząt.
dach odżywiania się.
Pokarmy bogate w witaminy, poclm.o
Dzieło ucz.onego Japot'lazyka przy- s.zą płodino$ł, tem się też
tłumaczy, iż •

I

aosi rewelacyj,ne odkry:cia, które wipro-, wieśniacy posiadają z.na·cznie
większą
wadzą dhni·osłe reformy w kuchni.
liczbę dzleci niż mieszkańcy miast.
·
Dr. Tadasu Saiki stwi~rdził, ~ sbłe
Nafomiast wędzone mięsa, konser wv
używanie jednych i tych samych pokar- korzenie, a w pewnej mierze i alkohol
mów .sprowadza liicmie choroby, jalk ka- wpływają na 2ID11I1iejszet;iie płodności~
mienie żółdowe, choroby ne~ek, wątroSpo.żywanie
niektórych- ryb działa
by, serca, sklerozę itd.
'Wlprost zaibój,czo na płodność.
Nadmieme uiywanie witamin jest róDo takich ryib należy ł()ISoś w stanie
waie szkodliwe, jiak bra'k ich w pokar- wędzon-ym lub w konserwie.
macli.

Od czwartku

1

dnia 7-go· kwietnia r. b.

,,SZOPKA
CYRULIKA''

J '

50-lecie

lonogratu

Maszvnv mówiące znano już od trzech wieków.
W tych dniach upływa 50 lat od księiżyc'' 0 0 śpiewajtt<Ce.j i grającej macłnwiłi, gdy genjalny WYlllailazca Edison szYIIlie".
zadem·cmsilrował poraz pierwszy fonogW 18. stuleciu zbudował fooograf hi-

skiwp Witlitdciins i w niedł!ugi cza.s potem
ludzie nie mogJi żadną mia ; zwbił te:n sam wy.nafa'Zlek ksiąitę de Lecą uwierzyć1 a!b y można było .z1hudować vis.
mówiącą maszynę i uważałi Edisona za
W czasie wQjen na,pc>leońskicli skonOS2lllJSła, po.siaclaiącego dar brmchomów .struowfl;ł dr. Thomas J~ ,,bardzo wyetwa.
'.l'aźinie mfu\riącą maszynę" i bylfby ją 'I"OZ

..,af. _

ówcześni

Trzy akty satyry politycznej I lokalnej pi6ra:

Marjana Hemara, Jana Lechonia,
Władysława Polaka, Antoniego
Słonimskiego i Juljana Tuwima.

Mówiącą maszynę
znaH jlWL ludzie pcvw1sz.echnił gdyby nie przediwczema
przed wiel01na wiekami.
śmierć.
W roku 1632 zachęca
czasopismo . W r. 1840 Fr. Duhamet~ paryiżamn,
francUJSkie „Courier VerHahle" do ip06łu a w cztery latil potem Niemiec Wiartchania tirąby, która sama
przez Sii!hie ! heim zrobi!li podobny wynafazek.
Ałe '
śpiewa i mówi bez żadnej pom-ocy l:ud:z- wymienieni wynalazcy nie p-OtSiadaJi zmy
kiej.
słiu kupieddego i nie u.miełii z.robić roz·
Sła'WIIly pisaTZ
Cyrano de Be·r gerac 11 ~o.su swym dziełom.
WiSJPomi:na w swem dziele „Podr6ż :na I

ro~1iennie

Mo1·derca 7-miu osób

l une~itawi!nia :

o godz. 8.16 w.
i o godz. 'IO w.

Ceny miejsc ·od t zł. 50 gr. do 8 zł.
BJlety do nabycia w sati FłlharmoaJL

@

przyznaje się do winy
po SS latach oct dnia popalnionia zbrodni.
Do sędziego w Torbołe, nad jeziorem
Garda przywlókł się 78-letini stil.rzec Au
~ust·o Muro.
Prodipienł się na po'i:ęŹinym k~, a ~y
usiadł na kirz.eśJ.e, w biurze
sędz.ieigo
Olll!dllał ze Zl11U1Żenia.
- Było to 55 lat temu - !OlJPOCzął
starze-c. Byłem mfodzieńicem i pdkochałem Florę Orlmr, oól'kę
aptei'arza .z
Twbole.
Poniewad: rodzice nie chcieli mi dać
lei za żonę, więc dOfPUŚciłem się z:brodJni:
otrułem natpier'Vr'. oj.ca, w 2 tygodnie po~~ matkę mej
u.kochanej, wresz;cie
trzech jej braci i siostrę.
S:reść osóib pozibawiłem życia.
Z całej r:odziny została tylko Flora.

Błagałem, aiby została
moją funą,
lecz gdy odmówiła mi swe; ręki, ot;ułem
i ją, wsyipawszy do wina tnlciim.ę.
Nikt się nie dowiedział o me,j zbr-Odni
Żyłem otoczony szaou:nkierm
ludzkim.
Przyszedł jednak schyłek mych dni Nie
dłlugo umrę, a siwmienie me daje mi spo„
lroju. P!rzvcOOd~ę więc ponieść zasłurżo

ną karę.
Sędzia stanął wobec me2'JWY'kłego

-•

~

~ " • • ' · "'"'>'

<

•
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'

melin w smokmon i•.•JE-....oes~emona a ~ aanonne.
Talent Szekspira

pro

:e::--...
zwyciężył i takie błazenstwa.

T'l'lt.Dpa alktorów anigie~1sdtk:h odegrała
blemu.
Jak sprawdzić zbrodnię? Cz;f siairze-c w Kiopeinhadze WJShrząsa:jący dramat
nie jest obłąkańieem„ który sam się O!"' Szeki.5ipira ip.t. „Otełfo" w now.c>itytnydi
k,osifljumach i WfSiPÓłlczesnelj dek0traoji. Bo
kum niesłusznie?
Starca
zatrzymano do C'Za:su roz· hater s7Jtuki mw-zyn 01teru!Q ~jawił się na
soenie w smok~ i moinok!Lu:, a parbnerskznmęcia sprawy.
1ka jego Desdemona W)'IStą,piła w krot-

··········~···································

~

ście,

lecz GodaTd me ®uisz.cZał swej

I

1

kiej, modaiej sltieoce i &y:zurze a 1a gar.
oonne.

·
Retyser dramatu uttądził :na s:ceniqbar, w lkJtórym podawano
cocitaille, f
jazz..hand wygryw
. ał cm
. e ~łepy.
.
Pomimo tych nowożytnydi atkicesor„
.jófw szht&a ~ada wrażenie.

Po s'lron.stiatow.attu tych faktów ()lp,ra·
phm d!ziiatama.
Zmęczony !i wycrerpany be?JS1e1100Pewne~o dh1m. Godard oznajmbl mL,
scią Z'rezyignowa~em vi końcu z tezo że wybrera się wi:ec-zorem z wf!z~ tą io
spotkamra i poszedłem U-Mia spać, jlaik- c!oktora Wi~lmota.

syipii:ailrri. '

kolwtiei'k wiediziia,t,em dokaa c1Jni,e, że tej samej nocy doktór WiiUmot -umówitł Sli:ę z
l!IJl1lllllll
Oodwrdem [ o~1 miteN si~ spotkać u niie~··················~··„~··················
go w mfJesizkain11iu.
26
'fej nocy mow11 popelnfono olbrzy„.:
. 1~ ł-,,,...... I 1:
kr ,.i, • •
k+"- .
.~r'-7
• DZl'!'el\!1. ~-"•!• .<Hollicznośd<>m . ~t"~te!!11Vi"!fl,ad!Li· n.a ślady zbrodnii:a-rz.a. to bylo pe- nu~ . .a-uz11ez, o_ Lvr~ naizaiJ""i.:1·.1.o zrana
snk!tro~w.
w ca~eJ
·
„„ w„.... naJnieprawdopodobnieJSt.y-.n wne, że w na:jblńższych dniiach Z!"'·"'p·ią gf' mownon:o
..
. . okohcy.
.
11
0
fako człowiek w życi.u cod:zie.nr1em na gorącym uczynku.
Gd~ d-0'"' ~~Jem srę tern, .prz-y_byt on. d:la n!ni:~ oJ?;rnmni1e sympatycznv,
Óoprowa<l'z.ifoby to do okropnej b .· szło m 11 na mysl ze prawdi01>odolm1e wrlecz, n111enaw.~dZ'Jt.em go za je~o dwuJdco· tastrofy i llliie mógrbym już nigdy ocah~ zyty Gocl:a·r da w m:eszk~iiU doktora
wośc.
.
.
.
,
Godarda mimo najwi1ęks:zy:ch wys:i' łków. \\Tl'!lrnota są tylko pretekstem, służącym
Dopr~wdy, mgdzie _nt~ma tyle KonCobv wówczas bylo? - de zm-yilein:iia ws.zefkid1 podejrzeń. . .
tr.aistów, f<ł;k w samem zycnu.
·
•
,
,t
d t
-~...11~,:ich ·,,
P orowna,em
Oto ja, nJied'aw;ny przedstawiciel św:a·
ROZDZIA
.
ł, VI.
'll Y popr~111
n.ra·
t~. zbrodł~1iiCzeg~. stałem siię nagle n:ioraNa gorącym uczynku.
dz'.eży i dosizedłem d'o wnioo'ku, że przy~istą, ktorego .tedlyinym celem w zyc.i·u
Myśl o tern że Godard ~j:du1e sie puszcwnita made byty s~uszne: , wszybyił·o nawrócenfo bHźn~ego ze złej drog. "' wi""'l·1.::e
. 'b
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, t .
· . · stkiie kra<lzieżie popetnfanie byty w tym
•
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.,
r-.... ·lill m me ez.piecz.ens w.ie,
grozą·
Dązenuem tern chcirrute!Il okup;c wszy- ccm całę-j jego przyszlości, skłoniła cza,si:e, gdy Go<l:a:rd udaw;i~ S1lię na wil.zystkli.e moje gr.zechy j przeikreślić. z.ar.t- mnfe dlo przedsiięwziięda nam-y,,--,nkow- t" do doktora \Vi!11mota.
t
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zem caią mcną, smutną przesz.tośc.
niej.szych k•roków ce:tem wy-ra:tawarri1a
Teraz dopiero zrnzumi'aiłem, dlaczeI?rżaiłem tylko na samą myśl o tem, go z ciężkfiej opres~'i.
go Godard i czuł się tak bar<lzo zmę:czoco .fęd'Z!ie, Sikoro ktoś się dowie o przePrzed!ewszystkiem
posilaJnow:iitem ny po każdej noc.The.j wt'.!Zyicie .w mlileszstęp5twach Gotarda·
przyłapać g.o na gorą1cym uczyinku pod- kaniu daktora Wlil1lmota.
sąsiiedlnicb wHlach znowu doko;,a„ czas dokonywamiia kratl~ieży, by móc z
To s,iiliile zmęcz.eniile me bylo skutno kiiłim śmialycb krndzi1eży.
n:m szczerze 0 otware11e pomówić.
k:em zatrucia orgaini:zm:u, j:alk początkoDet ektywi· din.i,em i nocą węszyli w
Prrez killika na!Sltlę1pnycl1 nocy czuwa- wo p1rzypuS'zczalem, lecz prarwd'opodo·
~j okolicy i je.żel.i ciotl"~hcza.s 111: l~· ~· bramą, C'Zekia:iaic oa„ i~ wyi- bnile. powodem była noaia praca,.
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cowai~m nocny

OozywdOOie, że pootanow~em rrfo~spo·
strzeienfo śled:ti'ć każdy j~go krok.
Godia:rd .m:~--~„o z domu 0 god'zi1,;e ,,.
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S1e JM'eszo.
Ani razu się m'e obejrzał w dirou~e.
J·akrrdyby niiie ' ""'zypuszczał nawet ?e
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., 1'.oś go może _ie ZJ •
. o. g~'binie pół d<;> d~.~. wią.tetł .•b. y.l 1. a.
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Ood:aird napewno byt przekonany, ze
d kt,
I
o·· or go eczy. •
.
Zhrodnieza aikcia następowała pr.tw
dopod.obn!e inn. w Dzycite lelrairskiilej.
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Chylkiem obszed~m dom dokoła w
nadziei że zobacz.,., yo się dzteje we"
wnątrz.
Lecz okiennk.e Lyly tak szczelnii l!
zamlmi;ęte, że a111:i jeden promyk św,:a1 Ha
1

n;e pirziedostawał ~ nazeW<nąitrz.
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proletariatu.
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Robotnicy

są kapila~ista·
kapiłaliści

mi, a
robotnikamt
-:-

Proletarjusze, którzy
są akcjonarjuszami
wielkich fabryk.
W jednym z klubów amerykańskich
niedawno niejaki Otto
Kahn, który powiedział: „Ameryka nie
wie, co to jest antagonizm klasy, albo- l
wiem w Ameryce dzisiejsza klasa robot
nicza jest jutrzejszą klasą posiadającą.
Wszyscy nasi _miljonerzy, z jednym tylko wyjątkiem, \vyszli z nizin społecz
nych. Każdy proletarjusz może o so- '
bie powiedzieć, że jest przyszłym kapi- »
przemawiał

WLADYSŁA W ORKAN!~

talistą".„

powieściopisarz i . poeta Tato..
Otóż jedna z najciekawsżych statyświęci 25-letlli iubileusz pracy pisarskiej.
styk, świeżo opublikowanych w Waszyngtonie przez departament handlu,
potwierdza w jaskrawy sposób zacyto~
wane powyżej oświadczenie i wykazuje znaczne pomnożenie się pracowników najemnych, kt )rzy doszli do mająt
ku czyli kapitalizmu ie wszystkiemi jego prawami, korzyściami i z całym jego ryzykiem.
Według te.~ ciekawej . statystyki, w
23-ch największych przedsiębiorstwach
Stanów Zjednoczonych 315.497 pracowników najemnych posiada obecnie za l(obiefy beduińskie odrzuciły iuz z twarzy zasłony i okazują piękne swe oblicza.
454.963.282 dolary akcji tych towarzystw, w których są zatrudnieni.
Tak np. słynna amerykańska korpo•
,
·
racja stalowa na· 1s9.ooo akcjonarjuszyl
Połodn1owo-amery kanskł
liczy 50.000 akcjonarjuszy w przedsię•
•
•
••
biorstwach
tego
towarzystwa
akcyjnego zatrudnionych. Towarz~stwo •• ~~e
·I ·
.
U •
rikan Telephone and Telegraph"' bezy
·
57.0!JO zar_obkułących w tem towarzy- lukSUSOWy pocfqn WYWIÓZ/ przowódcÓW opozuc;i
stw1e akc1onanuszy. „Bethlehem Steel
W
·l ::7
"
•
•
.T
Company" liczy 35.-000 pracowników ną
yspy Wio 'kanocne przy dzwufkach 1azz-bandu
będących akcjonarjuszami itd. itd.
:W ll"zeczyipoopolitej ChiMe objęła wła putowanyah Santiago la Barca, a zaraz
Stosunek procentowy takich pracow
dę
.part.ja
liberalna.
potem zjawiać się j>oezęli pasłowiie, wy
ników jest jeszcze znaczniejszy w towa
Nie obyło się
przy t<ej spos·om0<ś•ci socy urzędnicy 'i działacze stroooictwa .
rzystwach akcyjnych, należących do
konserwatywnego w licZibie 130 osób.
Standard Oil. w których przeważnie po bez rozdewu kirwt
Przed tygodniem przybył do Warszawy
łowa akcji znajduje się ·w rękach perKonsetrwatyś<:t musieli oddać - II'z~y
Na diwo.rzec prz.yibyU whrew swej wo
DR.
LĘOPOLD BOIS5IER, sekretarz
sonelu. Okazuje się mianowicie, że w kira.ju ale nie dia11i za wy;granę.
li, Toiwarzyszyti im ża.I1Jdanni i :z wiel!ką
· uqii miedzv'l-"rlamenta.1. oei.
trzech towarzystwach. należących do
Nrowy ~abinet postan~ił więc poz- uprzejm<>ścią lecz bardzo
stanowczo
Standard Oil, 44.000 pracowników do- być za jedn:y1m zam•acliem opozycjt
wpro:wadziłi ii<::h clio wagonów:. ·
szło do posiadania akcji reprezenutją
Pewnej ' więc no·c y na staoji w SanNaj!Szybszy w całym kra·j u parowóz
cych kapitał 90 miljonów dolarów!
tjago p~ygofowano pocią.g złoź:ony z 20 dał sygnał odqiaulu, a tów.nocześnie oTego rodzaju fakty, zmieniające co- wagonów pierW\Szc·i kilasy. Do pociągu dezwały się tony jazz:bandu,
głiUszące
raz bardziej warunki socjalne w Ame- dołącrony był wóz restaiuracyjny. UJSta- głośne protesty konseniatyWnych męryce, nie uszły oczywiście uwagi so~ wiooo radjoaparaty, nie za.pomniano na ż.ów sta:r;i.
.
wieckich dygnitarzy w Moskwie. I je- wet o orkiestr~ zł~one1 z 12 jaz1.ibanPociąg pomknął z chyżością 100 klm.
den z dzienników sowieckich z gory- dzistów.
na g-0.dzinę w .stronę n:JJOrza, gdzie wedle
czą zaznacza, że Ameryka, posiadająca
P10 półnody schod2iić się · poczęli pod przypuszczeń czekać ma parowiec, kt6w r. 1914 4.400.000 właścicieli mająt różini. . Piefwis:r;y . · przyibył były prerr.jer ry wywiezie przywódców . op-nycji na
ków ruchomych, liczy obecnie przeszło chi1iijsild . Maniµ.el Rivas Vicuna, po nim Wysipy Wiełkan-oane, położone ria OceZO miljonów !
się .na.cielny rndaktor konserwa-, an:e Spoko jnym w odlJeglości 2000 kifo„Jeżeli pisze sowiecki „Między zil.a;wił
tywnego 9,z'.e1lllli~a „Diaro lJustrado", metróiw od wybrzeży t:zeczypospolitej
narodowy przegląd \)racy" - taka ten- trzecim: .z klQl~~i był. prezydent._· lz,by De- Chile.
. , . .
.
.
dencja rozwijać- się będzie nadal, to doprowadzi ona do zupełnego zniesienia
w Stanach Zjednoczonych klasy robot-

znany

pozbvwa

system ·
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nym skomplikowane. w którem bardzo
znaczna liczba oracowników najemnych odgrywać będzie w taki, czy inny sposó!J. rolę. kapitftłistów''.
·
Znam1enną Jest rzeczą, że nawet organ S?wkieckitrs ~iekrdza, iż podczas gdy
rosy3s us J
omunistyczny, czyli
urzeczywistnienie socjalizmu, tworzył
tylko nędzę mas robotniczych i na tej
nędzy spekuluje, celem rozszerzenia rewolu~ji na cały świat;, to amerykański
ustróJ „kapltahstyczny
stwarza po!11yślność, ł~d ! . szczęście; Zaiste sow!e.yzm !OSyJsk1 ma. powód do -- ~ruvczy 1 ruezadowotema... .
.

Pruto~a ·~el~Uata iowiel~ie10 w Hra1Jlii.
·

· ·

· Żony Jego nie wpuszczono do Rio-de.- Janeiro.

.
·
P ·r asa brazy.lBjska z~o~ow.afa hi.stoNiewiele pomoglo oburzeni:e i dypiJoryjkę bardzo · c1.ekawą 11 nli1epozbaw1aną mata handUowy musiał Sa.moitniie udać
sp~~Ja;tnego sma.c iku.
'.
się do stotifY grazylijs:Wiej, pozowstaw.iaJ. A. HERTZ .
Oto- w ośtartn:iich czasach przybył do jąc ma1żon1rę tymczaso\\'.O .na
yspfo
Rio de Ja11•e iro dele·ga:t ·rządu sowiec- Kwiatów, na ·której odbywa· się badanie napisał k11medię ,,Epokowy :wYttalazek".
k ·ego · Kra!fows:hi~~ celem nawrą:zania sto wszvstkkh przybytv.ch: '.
którą wystawił Teatr-letni w Warszawie
sunkh-w handlowych z Brnzyłją i sąNatural~11e ni1e wypada:fo ndc i11meg:o, o
!iWiiiM• r4I
siednie.mi pań1stwami - Argentyną i U- jal~ zwródć się ~o m:ie_js~owych wtą.dł•
.·
rugwauem. ,
.. · . .
_
k!are ostatecznn.e udz;i.eh1fv pozwolerna
fak_ pi·zystal~ na ~:'(plomatę. udają: ::a wJazd n:a:Iron~e. parła ddeg-a1~.
.. .
cego suę .:z pow.azną nnsJą, .de.i.ezat przy
Przv teJ okazJ~ Jed!liak p . . J.(raJewskrJ
·
Ś
byt z w1e1k~ ~o:moą 1uksusowvm okrę- d0wfodz<iYsię. iż maHoinka jei:i:o miesz.tern, oezyW'1sc1·e p!ierwszą klasą. W po- kci!a w swoim czasie w Riio de janeko
N ·
·
h't kt ·
·
Nl
.....,. _.,.
<lróży tej t'()Waitzysz;yfa mu mażonka.
Żajmurją:c aparrtamendk w dvieh11icy po~
•• a· wystawie .arc i .e om<ez:nei w . .
dł
Wbrew przewidywanfom swym za- pulamej \Vśród ndecnotHwych brazylij- ce1 ~;prez~nt9wah dwa! frau.c:uscy arch1pewne na wstępiie, zamiast oczekiwa- czyk6\V, natomiast cieszące.i się niiezbyt tekci George Lecuyer, 1 Henn Inhault nc
go 11ies'Podz;focnoty.
Poli1cja portowa z szacunkj.em obcjdowolnym kątem.
. .
gO
rzafa pa'J)'i1erv delegata i jego towany:11 ten sposó? w kazd.e1 porze dnia
Panna Piezara z Kreuzwaldu, w Lo- szkt. bacz1nie przyglą:dając s;ię obojgu
l
0WJ0 moLn~ korzystac z pełm słonecmych
taryngji, miała niedługo mieć wesele. ma1 lż>011kom.
byli
olbrz'7
blaskow.
Chcąc uraczyć swych gości dobrcmi a
Lu:stiacj.a nie pozostala bez wyni'
eY
.
•
Dom 2.lbudowa:ny ie:st z betonu i ża„
niedrogiemi cygarami, udała się na dru- k6w - po pewnej chwiib oświa:dct-ono
Uczony amerykańs~i. dr. Ą1eksy !ą.za, a z~ podstawę sł.wży mu płyta sta
gą stronę granicy i stamtąd usitowata dele·gatowi iż wlad'ze brazyNiski1e wi.ta- ttordliczka, dowodzi na podstawie od- iowa, um1eszczoin.a na szynach
.
przeszmuglować pokaźną ilość cygar. ją go rade, niatpmiast mają za:strzeżen:!.e · nalezionych rysunków w wykopalisJedną tyłko wadę 'po<Siaaa budowl3i
SchwYtana przez celników franciiskich, co do małżonlvi, której n•i:e praginą wi-1skach, że nasi przodkowie byli olbrz.v- fraruc~kich initynie.rńw. lro.sztuńet miiJ,j,
oowedrowala do kozy„
dzieć nia swym terytor:jum.
mami o wzroście pieciometrowym.
200 _tvs. franków.
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Mistrzostwa

zawody lootbalowe ·o ri11strzostwo
Polskiej Ligi Państwowei.
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ba gra Ob

4 kwietnia.
Podupadła nieco, lecz wierna P.
C!
~
;P. N-owi i gloszonym przezeń zasadom,
!rodzina piłkarska rozpoczęła wczoraj
.
. . .· .
.
... , .
Ł. K. S. Dwia te wyira:.zy Jez·eJ·: macie zamia1r w t~n sposób u- rozgrywki (i mist;zostwo Ł. z. o. P. N.
' UJrYSC1 ,
. .
. .
fł'YStalr·cza,, by zieleikitryzować masy; 11t1- .prnwuać spoct footbaJ!mvy, ro s:z:koda wa
Na pied~szy ogien p~szły klub1l kfo
teresujące stę mni·ej w.iięce·j sportem szeg-o czas11.1 i p.ra.cy ! Sz:części'ern nazwać
mo1żna fakt, że zawody prowadzi1l cvło- re POJ?rze m sezon sp.o~ o-yvy_, zam nę Y
·
foptball~m w Lodzi.
. Mlimo jec]tnail(, 1Jż zawody tegoroczne .wiek nde·zwykle ener~ic-z~ny, k1tóry ·w za- qez . z~dnych złudz~p l mezi~zczalnych
0
obu tyicb dirużyn ni1e maj,ą już te,go cha- rodlku ,tłumi~ nves.po;i·tow·e wy'brykii po- ~adzici, .na .Pr~~szłos~. T .tez, ?becn~
rnkter~ oo dotyichcz:a,sowe, . ze względu .sz<:·z~1golny....h. je·~·oste'k w .v·r~-eciwny~ dcz~ epo~tzenU lt;!!~t~~~;h ~k~fti~ j~:t sbr~o
n~ zmllalllę s~uen:m r>l'.'z~_YWelk o tytuł bowwem. r~·z11e bmsiko zamrernito1b y sitę w~r:'wlz'ie ni~co gorsze a p~odu dezercji ich najlepszych graczy do bur~~!Sltlrza Pdlsk'r~ m~emnmeJ Jeidirna!k s.potlka- na poh0iJ10w'ilSk-0.
o zchowaltli1u siię pub:]iild względem żuazji" sportowej wskutek czeg~ ich
m~ obu ty'.Ch kil1t11bow za.w~z·e będą w Łodzit' szllaigiilerem. pobud!mJącym .umysły :gości:a :i;. Zi1em[1ańsk11e1go, moż:naby byfo szeregi zostały z~acznie osłabione.
h dl k 6
,
. ł
równileż durżio pilsać. NiteSlte'ty brak nam
.
tysJ1,ąca SiPOirtiorwcow.
tyc ' a t Le~z wy~ada Z!l owac 110
Ta1k też i było . w · dniu w<:.zornjs'zym do te·g;o mJile'js,ca. Jed'Y'nliie podikreśUć nam
Atmosfora pirzesiąknięta byfa elektrycz.- \V}'lpada, że p iZemitańs.k:iJemu staJa siFę ~ych: zadn~ idea, za~n~ c ; .ta? sportow,a
nośdą, zaiiównio wśród grajctcyich z,e-. wilelika krzywda. Stall bO'W~em w zup.eł- 1 umil.o'iame ba.rw ~e.istn_ieJą. Stano-\'d· · . ~zo me. -_Po.mewaz. zoł~ierz opuszczai"
d· ~1:,
k· " ·
· .·
jaik t liiczirnie nagromadzonej nosc1
społów
na wyso osc1 za a1uw'a, nme aJąc Jacy szeregi me będzie mgdy bohaterem
,.kli
1
b
·
··
s·ię urnLeść oigóJriemu z.denerwowa11d1u.
PU b'~1 1 •
1a dca, wzg1ę d.m~
yw
na
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w
n~WY
ł~go
a
r
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,
Okaiz.aao się j.ednak, że Ł. K. Siacy
1
~ ~eny gry, :prz~ z- ca ~ędzie go ta długo cemł, Jak długo
>Prze~~·o"1'ząic
posiaid1aija, -0 w.i1e1~ ~d!row~e ne<rWY i
.
nac m1usilllly wyzs.zosc taktyczną ,] bo- będzie on mu potrzebny.
er t
.
.. dil t
d
Widźzimy więc, że niema czego żaego ·i m zwyi ięsi wo jo wą ŁKSu. QSll.aJbd:eirui1we wszysitikliich 1.ilnz riow~dłe no,giii
. . , jach fi10ileWm\Tlil, nii1e moiidi z;diobyć silę na fować, a klupy, które wskutek decyzji,
. . , ,..
Pl'·ZY\P~ 0 w. ~~ ~i:ai e.
1 wszyrt :nmtai...\ ZI es~- grę, ja.lk:ą dioty;chczas u tej drużyiny o- znalazły się w przykrej sytuacji, po""' tuz w P'l:d
wstale braki, ltwo uzupełnią, krocząc
a:~z,~! ~ z ~10.g:, o . a·z;i zo1 aiczyc, glądanśmy.
J.uż w p.ilerwszyich milniutach uwy- tą samą droga, i stosując dotyr.hczasowe
z~ ~~s s.ę 1:111 ~ ~le~ \1 . l)~rystow. Depre.sJ<l; J~ka ?garnę.a_ me'h.'ioryc~ graczl'.'. u- datnda s'.ilę nieznaiczna p.rnewaga biał1 0- . środki. Pracę w tym kierunku winna im
czerwonyich. Ataikii iich roiz:b1~ają oeil>C)IWIO osłodzić jeszcze i ta okoliczność, że w
dZ11elt~a siię. p<rwolh caJemu ~~spotowi.
N:ie moz~Y.. WPil'OS~ poiąc? czym po- skraj.rui prz.eciw.nJicy flidleitibrwycb, bądź przeciwn)łm obozie, o ile, chwilowo dzie
wodiow~?~ si11ę k11 ermvmc~w? j1Qlet;owyc.h też paira 01brtońców Ku1b'iJk Af. - MM- je się cokolwiek lepiej, to, że to· lepiej,
n!e potrwa ~byt długo, a przynajmniej
v.~taiv.;11;aJąic chr.egn. W11eifo1sZJka~ We~- czewskn1. .
Sp01rwdyioone -wyipiatdy Turystów z ta- mema ono zadnych podstaw do trwasz~ nue1~ko, ze n!JJC. clił~ drużyiny 1~1,e
mogl zrtolbrc, ai1e prze1cuw.rne. będąc nme- two· ści:ą ra;Zib' itiaiją Cyil luib Gafocikń~ któ- łości.
Wczorajsi przeciwnicy t. j. Widzew i
z~a1ti:v dio gry psut wsizie~kre poczyl!la- rzy mają o tyi}e ulatw1i1ooe zadiam:i•e, że
pomagają jm w .ttym bairdro słabo grada.- Union nie ponieśli wielkich strat w gra. .
ma f1()11etowy'?h: .
Gra '11ao~ó'ł p.rowatdzima jest c1laoty- czach. Nie poniósł ich przedewszystOzy T.urvsc1 naie. vosn1ada)'ą re:zeirw?
kiem Widzew, a mimo to jego drużyna.
Czy 1wc znal~ruz1t1by s111ę k~~ś. kltloby mógł czuiiie i ncnvmvo (Jlbusilroondie
w porównaniu z ubiegłym sezonem spor
·
.
W ·. . " .
...,.J1ore.go VI eirszka zastąp1.c?
21 . munu?ie, ~~J'e K~.hilk At. w towvm okazała się nawyraz słabą i zaNi,e h\1ite:rd'z1'.!my. że \Ve}i!is.z;ck by.I
. niedba~ą. Przecież Widzew, jesienią
~rawcą PTZ~~ranej, afo pewni }esteśmy bard<zo. n~:et?:ez:pmc· zne;J ~yituiaC'JJI. .
z~ g;d:yby Jakli:s rezorWO\\TY gracz zaSita.-: . · Wyjfi•s.~el1'1'e. sytuaicJt na:~tępU:Je diop1-e- 1926 r., pod względem klasy gty, stal
iP'l't cho1rcgo \VelilsZ<ka, 11i·ezawodn1iie gra ro w ,32 m'11t1oclie. Durlka w bli!eg:u ockla~ na równi z wszystkiemi naszemi czołotoczyfaby si':ę inaiczej, a w !każdym raizi1e je si'lny str.za~ na braim'kę ~ pillika odbi- werni drużynami - a d~isiaj? - Gra
nde byłoby tę:go, cz,ego n!iies1te1ty był: iśmy jg.. s~ę . {) iprzedwny róg bratrnU<::i. ~ wpaida jego 1-szej drużyny WYmaga jeszcze
eto sI:atU<t.Iiuicz.ne htawa. W 40 munu:t 'kar dużo pracy i zabiegów, apy mogla zaśwfradikami w dinriu wcwrajsizym.
·,
Niie1cihaj prizeg1·a.i1'a z ŁKSem będii:e ny, <l!la ŁKS~ biije D~rka, l;e'S'~ ~~ P'l'1ZY służyć na miano A-klasowej.
prz,es1brogą <lila kn1emwinilic\Uwa se'kcji pi~- tor:1no1e .~111!· · W mu~tlę P'O;ZinlileJ ~wrika
kt iJ11ożniej KII. Turyis;tów, ż,e P'beirws,za dru- m,iow. b'idie ostro .~· La:sis 'J)!Ora'Z d!mg:1 ka. ; ~·
ży:na n:i1e mO'źe wyi1ąic'Ż1 fllie op}erać się .,J)ri:fuiluJ'e. ,. •
na 11 lub 12 g:raiczaih t'. że niileraz naiieży . Turyscii. r:ewazuJą saę · sizybkfiJm atas:i:ęgnąć do rezerwowych mlods'Zych ki!!en:i. zaikon'.~ronym rz;urem !kaimyil11, liecz
Dempsey doznał
ira:cz.g, kit&-zy stanowillą pr:ziecleż przy- Kil!bilk AJ. hl.re w sJUiJ>e'k.
W . ten sposób mli\ta iPii·envsza :porowa
SZilość 'każ.diego normailnti!e rozwija>jąioeSłynny pięściarz amerykański Dem.
g-ry. ·
go sffię towar,z ystwa S!P'ortowiego.
Druga: po1ł.orwa nrne z:aisitugu.Je wogóle psey zaniemógł poważnie. Zadraśnięcie
A te.ra:z ip'Od ~dresem obu respotów
kiTiłka s!l'ów prawdy, których podia:nie do nia opis. Ciiągt·~ .gwliizdki sęd:z:iiego p[·ze- palca, któremu uległ niedawno spowodo
Wiilaidiornośd pubtilcznej n'i!e na;Jeży d!o rywaily tę he·zustaninią kopa11IDnę, najczęś wato zakażenie krwi w lewej ręce.
Cierpienie rozprzestrzeniło się na całe
przyjemrnośc'i sipirawo~diawcy. Chodzi citej jednaik; w no~1i pT'~eci'wnlilk:a.
Tury§cii1 ruadą cqpmwd:a w teij cz:ęś- ra~ię. Chirur~zy w przeciągu, ~8 gona mrmllluirall11ffle o ~p.o.sób prowadluen:ia
g.ry prz,e'Z poo:zioziegolnych giraiczy. BOilo- · dprzewagę. lecz rui·e imo;;ą jej wykorzy- d?-m operowah szamp.iona . szes.c1o~rot"'.alflliie na „ikosd" prz.eciiWJliika, mi:ast na stać, wsku:tek zupefnlile stabe'j gry za.wo- me. Stan ~apalny .me zw1ę~sz.a się, a
1miNrę w:i:nioo wr-eszoi1e ustać! Zawody dnlków. \VyiróżnHJi s·~ę w ŁKS-die CyH, le~rnrz.~ chwilowo n!e. prz~w1du3ą ~omfoOltbaQowe to nule W1a/llka byków, łecz Gafock:i., , MilkolaJczyik ffi Durika. u Tu- ph~acJl: Jest ~ad~teJa, ze energ1cz~e
ch1rurg1czne zab1eg1 lekarzy amerykansz1ache·tna gra 22 focm - "'P<'"''"'Łnwców rysmów Kubłk Al K·ii'lLi_iw'i!alk n' T...as~
skich nie dopuszczą do utworzenia się
· ··
•
'
•
·
gangreny i uratują rękę i ramię Dempseya. Jakkolwiek sprawa się przedstawia o ile sądzić można, karjera bokserska jest skończona. Dempsey w ostatnich czasach objawił kilkakroVJie
zamiąr przywdziania na nowo. rękawic
CDSBCYJDC WYDI I W eałym kr8JU•
bojowych, oraz zawezwania swego o.
..
w e ał' ym.b a'Jlll· nie· d'zie· l a dn.ta 3 kw'1~ ] • w' ~-rU7.lll'antU: Cza11m (Lwów) - War- prawcy do odwetowej walki.
•
32-letni Jack Dempsey dość pótno
itinia były ~IJll. em.dla .s:p orl.owca se.nisa~ ta 3:0 (_2:0). Br~ki zdobyli Kla~s, Swa

Sła.

u ze1390 OW.

J. .·, 'f

'; ""

Sześć

·operaCyj „Tiger Jacka"~),

. I\VO p.o·Isk•I.
• ·m•istrzos
ROzgry\V. k• I O .k.•
•
S

<f:ni? tym k~y $J'Or.tow~ec ka, W1tko:wski. . Pągoń-Posn.an1a 2:1
oozek1~ał wyuiikow z całe1 P.0Js>k1: ~ele-, )1:1) •. Sęcłzia p. Walczak z Warszawy.
w Krakowie: Wisła - Jutxrenika 4:0
fon działał. be~ J>1'Zęrwy w C1~ kiJLkunym, ~o te:z w

z
Union natomiast
lepszej ~ieco stron)[.•. aniżeli w końcu
roku ubiegłego. I je,zeb praca nad 1-szą
drużyną oddana zostanie w odpowiednie ręce, to i o jej owoce nie będzie
trudno.
Obie drużyny grały bardzo ambitnie.
forsując się bardzo ostrem tempem, do
jakiego nie były przygotowane. Nic też
więc dziwnego, że nie na długo star.
c~ylo im .sil, wskutek cze~o. gr~ strac1ta st?pmowo na wartośet 1 zamtere· ·.
.
sowamu„
W p~erwsze1 ~owie, wi~cej z gry
m~ Umon, uzrskUJąC 2 bra~l, k!ón:m
V\ idzew, dopiero w os.tatn1ej nunucie,
zdobycie jednej przeciwśtawil. Po przer.
wie padła wyrównująca bramka i rezultat 2:2 utrzymał się do końca mimo podyktowania obu drużynom po 1 rzuci6
śU . ·
b m· ob ·
któ
·
k
aJ ~czę ~~e
arnym, - re 0 ron
~- '
.
grający bramkarze.
Publiczności mało ·r;-,,~.~,. „ i "h~1 .
,
.
.
•
•A teraz, Jeszcze jedna kwest:ia' zasadmcza.
Sport i wychowanie fizyczne ~
obecnie !la pierwszym planie wszelklcll
P!>czynan, wł.adz~ szkół itd. Zdawałoby
su~ wlec. ~e 1 wsród mas roJM?tnlczycb
sp_ort nale~yte zrozumienie ł me bedzie,
D!Ia~ przeciwników. Lecz niestety. tak
me iest!
• Naiwiekszemi ł naJgroinieJszyml Pl'Z81
c1wnikaml sportu w robotniczych zrze-1
szeniach są ich fanatycy klubowi, którty swemi niepoczytalnemi i prowoka·
cyjnemi względami na widowni zniechQ
cają szanujące10 sie widza. I leżeli W~
downia na imprezach zespołów robotul"1
czych świecić będzie putstkami. a kluby przez to nie zdobędą środków. potrzebnycb dla swej egzystencji. same Po 1
noszą winę za za ten stan rzeczy!. Bowiem sajgorliwszY zwolennik sportu i ,
bywaiec wyrzeknie się raz na zawsze'1
uczęszczania na takie zawody, na których nie 'jest pewien. z której strony cze
7,.. ·
ka nań wszelkie20 rodzaiu naoaść.

rozpoczął ka;jerę bokserską, ponieważ

~to~zył pierwszą ~alkę w 2Q-tym roku
zyc1a. Przed porazką. o którą .Przypra
, wił go Tunney pobito g-o tylko trzy .ra-

zakażenia

krwi.

zy. Pierwszy raz powalił go w pierw

knock-outęm. :
następnych razac~,h pokonali go na ,

szej rundzie Jim flynn

W

punkty Jack Downey, a w matchu o ;
czterech rundach niejaki Willy Me.
chen. · . .
. Wszystkie mne walk! .s~o~zył zwy·
c1ęsko, ~ 42 razy zwyc1ęz) l zapo1!1oca
btyskaw·1czny_ch knock-out6w o p1oru. nu1ącym wymku. Jed~n z tych efektownych występów połozył kres zav.;rodo
francuskieg()
wi bokSera słynnego
szampiona Georges Carpantier.
Zawodnik francuski okazał przy tej
sposobności zbyt wiele zaufania Wt:
własną zręczność, ponieważ podjął wal
kę z handicapem 20 funtów na ·korzyśó.
straszliwie nacierającego rywala.
••
~--

Warszawa

biie Łódź w siatkówkę.

•
.
.
·
(l
k
m.aistu ~~ztlil, J•edin.ak W1Skutek trudnego {2·'o} Bra.mlk'1 zd 0 b li Ad
W dnttt wcz01ta15zym w Warsza'Wle
f
połącze~ua telefomcznego ze wszystkie- d · • :k'1 R . Y 1. amę 2 z J~- odlbyło się spotkanie dit"urż1rin repre~at·:
mi miastami nie mogtliśmy wyczerpują- j)5t ) • ae1t~ ~ Czufak I. Sędzia
· CJ1nych Łodzi i Warszawy w siatkówkę1
. •
cydt iniformaiciji udzielić zailll!teresowa- p. 1..ą.nzyigie; z · · Zf·
I w którym Wa\l'ISZawa p. obiła Łódź 'W sto1a~kab1 - Zw1erzymecln 5:1 (4:0).,
nym. Dziś · natomiast· podajemy wszystsooku 2:1 (2:15, 15:3 i 15:14). Po1.la!Łem
kie rezulltaty meozów tozegrainycli. o mi- 011:sz~. -:- ~iparfa 1· 1 (l:O}.
odbyło· się sipotkainie towarzyskie d!ru.
uzyska1a puJrWSZQ
4:3
W Tontniu: TKS. - Polonia:
miastrzostwo PO!ls'1a we wszyist.1dch
żyn Pofon.ii Oświaty (Łódź} w iklWr-tm
• .
(4:0). Bramki zdobyH Herbsfreich 2, Su·
litach i talk!
'lJWY'C ężyła drutyna wanizaiwska w ~stoffil<l/SC'3
We Lwowie: ~ogoń spotkała się z chooki 'i .Gwnkowiski po jed.nei cliła Poslllilku 2i0 (15:7, 15:8).
w biegu na przełai d·ła pat.
Hasm~eją wyigrywa.ia.c 7:1. (3:0) Br~ki l~ji Graib~owski ~ .Ała.szew.siki. Sędzia p.
.
w Warszawie.
zctobyli Wacek KuchM" 3, Bacz, Bairb:eń Pwtrowsik1 z Łodzi.
w
.
W dlniu wczorarszym
_LeWieczorlkiewiicz i Hanke. D!a Hasmo111ei . W W:arsza,wie:
Stoyerman z woiline.go, Lech~a .- 40 P;P· g1a 4:1 (D:O). Bra:mk1 1xfo.bylt Luxemhw-g Warszawie 1-szy NarodO'wy . bied na
4:2, Sparta - AZS. 3:3, Sę<Iz1a P· Ł~oa 1 II, Juin.g., Haberwus·ch i Redlich z krai.ne- przełaj dla pań na dystainisie 1.400 mtr. 11.•.-tllll111411iP~
·
_.J by l a Raż;mewsika
· j·lSce ZJUO·
~
· clk'1. W
6" l 'rze:l)'cl zie
I go. Dł1 a Leo:11
z Kir.a.kawa
1Krus' "'
, 1...sz.e ~me·
· arsza'Wlan.
.
••
.
W ~--h: I.FC. - Ruch 7:~ (2:0) ka · cały ·GZ_a~ grała w dziesiąitkę. Rwch chender - Pabjaniice) w c.zasie 5 14,5, •lllllllllllladd~IAI•
11>
AROMATYCZNA.MOCNAiWYOAJNA.
'
Bramki zid~byh: Ko.wk II 4, Gerlrtz I~.!- Varsovia 2:2 · (1 :1), As:kola _ Bar- ' 2~gie miejtsce Plichelówna (Wa!'szaw'.anJesik~, Ku:p1.C'z. Sędzia P· Hanke z Łodz1. Koch.ba 3:0 ..[l:Ol, .Kororu:i -. Makikabi . ika) w cmsie 5:20.7, 3) WareoKa (War- WSZE.CHSWIATOWAFIRMA.ISTNIEJĄCA.DOROKU1787.
Wiec~orkiewiczówna
4)
1· szawianka
.
Orzeł 2:1 12:1 (1;0}
Pllltbhczpi~ 9.0W Dzi.aiiua · ·
!.Wa.ri.z"wiaaikal.
·
(1:0).

·rab1·an1"czanka

~arszaw!anka

!

,·

I

odJ'był się

<~~~i.~lta

.„.„•••••

~
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wreczo~·.:....:Mr..::_::.

__,

rządu

pruskuigo

Berlin, 4 kwietnia.
W Cl(~ przyj~ Reiohsfag w trzedem czytaniu większością gł·osów koalioji rządowej, tak zwany „FinanzaµsgJiech'' (rozdział dochodów z podatków
pomiędzy poszczególne kraje Rzes·zy}.
kolei w imieDJll:em głosowa.nl'li przyjęta
zos'tała więikszoocią głosów ustawa o roZ'
GłosO'Wani~
dziale podatków od piwa.
poprzedził ostry dljalog między pruskim
prezydentem millliistrow Braooem, a przy
wódcą cemrum posłem Guerardem.
Braun zaprotestował imieniem ~
przeciwko podwyższaniu podatku od pt•
wa z 17,2 milj. na 42 miljon.y marek i zagroził odwołaniem się Prus do ~ybunalu Rzeszy.
Ponie'Wrui usiawa . ta przeszła tylko
zwyldą większością. głQS6w, a nie kwa-

z

są

Sł1dztwo

Habsburgów

mi,dzy Prusami a risztą Rzeszy.

poltczone.

lifikowaną, rząd pruski sipeł1ni napawdopodobnie,j swoją groźbę.
W ten sposób wiszący w powietrzu
konflikt między Prusami a Rzeszą stanie
się rzeczyw:stośclą, sięgają.cą aż do samych podstaw o.rgania;atji ustroju państwa niemieckiego. Jesit on niczem innem. jc::.k odżycieDJ w innej jeszcze formie starego antagonizm_u między północnemi, a południiowemi Niemcami.
. Prosy czUlją się pokrzywd:zone nopowołu;ąc
wym rozdziałem dochodów,
się na to, .że ~onfosły ~skut~k wspólnie
przeg'l'~eJ woiny na 1w1ęfkszeJ straty ze
~Z_Y~tk1~h paootw Rzesz~. Pr1!8Y sprzec1w1a1ą stę załe1!3 podwyiz:szeruu dochodów dla .po~~1o~ch państ~ Rzeszy,
w ~ei!oJnosa zas dla Bawarji.
Jut obeonie można się liczyć z tem,

......

w sprawie
za!iC

Skandal w rodzinla

Zatarg o piwo
Dni

_________________---'.""___.._

Prawnuczka Franciszka
Józefa uciokJa z tenorem.
Córka arcyksdęai'ta J6zefa, b. palatyina węgierskiego, uctełda ze ~ooym

przed pomnikiam
Bis marka.

Ber~ 4 kwieioia. -· ·
Prezyidenlt pot1eji w Berlinie prowadził dziś przez cały dzień skrwpulait:nie
śiled:rtwo w sprawie zaijścia pod po'1111!li"'
Bismarcka, kióre spowodowało
kiem
5mierć gen, Wriesl>erga., przewodniczącegQ Ostmarken.fereiiniu. śleditwo W')llka.
zało, ze zebrani pod pomnikiem ina.leżeli
cfłÓWIIlie do O&tmarkenver-eiin.u, którego
~ały zarząd był o•peeny pr~ składaniu
h~ u stóp pomnika Btsmaroka. Pozo-.
stali, byli to ficerowi~, . naizag<>rzalsi militaryści i m~hiści. _. Ze?raini .mani"
festanei za.grata'h porządkowi pu!bhczn.e..i
.
•
mu.
Koła rządowe trwa1ą na stanOW11Sk";'-

tenorem oipeTOWYJTI.
Arcyks. Józef ma d•W©e córkii, które w
prostej liimji przez maitJkę, z domu ksiiężrnicz'kę bawairską, są prawnuczkami
cesarza Franciszlka Józefa.
w
_
że Mam wytęży wszystkie siły dla upo·
korzenia Brauna, Dziś przed południem
fraikciji
konferował Marx z zarzą:dem
cenrorum w sejmie pruskim, zwracając uwagę, że stronnictwa centrum, :należąice
prawkowe-j nie
w Rzeszy do koalicji
n,togą w sejmie pruskim polityki bloku te
go rozbijać. Wynika stąd, że dni rządu
pruskiego, opierając się - iak wi.adomo·I ż~ policj~ i;iebnią.cy ~~ur p~d, pomnl"'
od dwóch lat o więk.iszo-ść lew1c0>wo- ktem, posłt\Plł w mysi pnepisow t;>J'il„
._l
wa.
cen:tr-0wą, są $)<>licz.one.

I-

Oryginalny film w całości bez skról61N
wyświetla tylko

ASINo··

''

Wielka karta dziejów, zbryzgana krwią ludów, ję·
czących pod tyranją cezarów Rzymu.
Główną rolę Ben-Hura, rycerza bez skazy i bojaźni, odtwarza słynny ze swego talentu i iście
rzymskiej piękności męskiej

RAMON NOV ARRO.
niewidziane dotychczas sceny bitew _!TIOr&k!ch„! Pe_lne _ży~iołowej ek„spresji
wyścigi kwadryg I Męczeństwo n1ewol~1kow, c_1erp1en1a galerni~ow,
Dohna trędowatych.
orgje tyranów! Ofiary prowokac11 !

Znacznie powiększona orkiestra symfoniczna ~od dyr. L. ~ANTORA wykona specjalnie skompono„
waną dla tego hlmu 1lustraC)ę · muzyczną.

-------------------------------------Początek o godzinie 3.30.
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Pierwsza

Ł6dzlla

Wytwórnia

Macy Maszynowej
w l:odzi, Pa6slla 91, Tel. 41-08 i 30·28.:
poleca hidJenicznle wypieczoną, smaczną i świeią
macę po cenach llonllurenc1jn7ch.
Sprzedat odbywa się od godz. 8 rano do godziny 9-ej w.
Uprasza się o zwiedzanie naszej hlgjenlczno-mechaniczi:iej piekarni.

Pi'z»Jmu)e ••
Hurt.

„

telefoniczne zamówienia.
Detal.
/

c-0dzieilnie od"-g<>dl
2-7 wiecz.

•
•
DTEftBERG 1~ omynaJD(I~
,
R
Jabob
u
n
n
Al. Kościuszki 22
(Piotrkowska 79: II brama. I p.) 3•1,
od 9-1 1 3-7 w„

pokOJ,•

oułoszen:a

~

Dr.

.

P

!

I ~on'tlOtbY *')tillW·*:d=abnnti 1~::!:i~ P~o~~~ L ''Y~DISkl R01aner
leka~':e~~~~.~t~nty. Or. me~.Tel.l.27•RASK,OW~KI
„.
.

-

styczny przy 06rnym Rynku,

-

gardła
i płuc.
Konstantynowska 9.

Piotrkowska 284, tel. 22· 89 SpecJalista chorób
przy przystanku tramw. pabjanlcklch)o
przyjmuje chorych w cborob1ch wszystkich spectalnośd l'd g. 10 rano do 6-ej
po poł. Szczepienie ospy, analizy (mo''(U, kału, krwi, plwocin etc.) operacje
opatrunki.
,
Porada a alote.

mteście. -

- Wizyty na
Zabiegi I operacfe od umowy.

Przyjmuje od 12-2 i 5-7.

LEKARZ·DErtTYSTĄ

o·

Jl

s

ł

kowska 87, m. 8
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r. n. oO\VIBJGZY
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•SZU, DOSI\,

i inae, soKnie trlllotinowe i t. P•

przuimuje do reperacji.
JT

Ta~io-bo

w

m piętro

prywatnem

Ul 6-go Sierpnia 'Z6,

mieszk.

.

01·
R
eper ę

O~~z:~z::..~:::

składowe

- oponJ
najtatt1e1 Gł 6 w n C.
2ł
~ l,.. Tater.

.....
01:1eln• - 9 • oł>u~ trwałe.
· :11tr•boe,r.r~°1~"
Tel NI 2&-98.
Choroby sk~rpe. llA raty. „D.ł'e"ll~
weneryczne~ mo- Nawrot 15. I P• X

a
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