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Zupełne odosobnienie Litwy
jest wynikiem ostatniej sesji genewskiej.

P. INŻ. WOJTKIEWICZ.
okr. inspektor pracy w Łodzi, zosta?
przes Ministerstwo Pracy i Opieki Spo
łecznej delegowany do Białegostoku w
celu pośredniczenia w zlikwidowaniu
trwającego tam już od 2 tygodni strajku
włókienniczego.

Minister Zaleski o rezultatach swojej podróży.
Berlin, 16. 6. — W drodze między Hanaowerera a Berlinem minister Zaleski
Dizyjął korespondenta „E. Por." i w dłuż
szej rozmowie skreślił główne zasady pol
skiej polityki zagranicznej.

Stowarzyszema

— Jak p. minister ocenia
bilans sesji genewskiej
z Dunktu widzenia polityki polskiej? —
zapytał korespondent „E. Por.".
— Bilans ten naogół jest dodatni — o-

urzędnicze walczą o poprawę

bytu.
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Specjalista chorób
skórnych i wenen rycznycli

Wielki włec protestacyjny urzędników państwowych, komunalnych i społecznych,
który zgromadził w sali Handlowców Polskich przy ul. Piotrkowskiej 108
igórą tysiąc osób.
Fot. A. Meyer.
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— Tel. 44-92.—
Przyjmuje od 11—4
po poł. i od 8—9 w.
W niedż. i święła
do 9—2 popot.
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Amundsen dał się uprosić.
Wielka wyprawa

Konstantynowska 12
T e l . 55—52.
przyjmuje od g. ?
—1 i od ,6—8. d l ,
pań od 4—5
Dla niezamożnych,
ceny lecznic.

ch, chociażby posiadajągdzie indziej o 50 proc.
icent drożej.
ń, komunikatów 1 ofiar
aczenia honorarjum uwa-

Uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę nowego pawilonu dla dzieci - chorycn
H Krużlicę na terci-Je szpitala Anny Marji. I o płożeniu pierwszej cegły przez J. E. ks biskupa.dr.
•Tyniieni*-*'ego, prezes Rady Miejskiej inż. Ilolcgreber wmurował w fundanieiit szklana puszkę
z .ikcami
hot A. Meyer.
J

vo odpowiada

Dolar w Łodzi.

8

Choroby skórne.w.
neryczne i płciowe.

jak i odrzuconych redak-

świadczył p. minister — albowiem w sprawie litewskiej zaznaczyło się
zupełne odosobnienie Litwy
w Radzie Ligi Narodów, w związku ze
sprawą transportu części karabinów ma
szynowych przez stacje St. Gotthard. Ra
da Ligi wykazała, że bynajmniej nie ma
zamiaru lekko traktować kwestji rozbro
jenia państw centralnych, przy sposobno
ści rozpatrywania skargi albańskiej prze
ciwko Grecji, Rada przeprowadziła zasa
dę, że traktaty mniejszości nie mogą słu
żyć za podstawę do wzajemnego miesza
nia się państw do spraw wewnętrznych.
— Jaki jest wynik podróży p. ministra
do Brukseli?
,V
— Doznałem w Brukseli nadzwyczaj
serdecznego i gościnnego przyjęcia. 0 d dawna pragnąłem odwiedzić Belgję, gdyż
od chwil, gdy przedstawiciel jej nie zasia
P. J. OWINSKI.
da w Radzie Ligi, nie miałem sposobnoś
ci osobistego zetknięcia się z belgijskim b. kurator okręgu szkolnego łódzkiego,
ministrem spraw zagranicznych. Rozmo objął stanowfcTPo dyrektora gimnazjum
w Koluszkach.
w y moje z p. Hymansem przekonały mnie
o zupełnej wspólności interesów Polski i
Belgji zarówno w sprawie potrzeby
utizymania pokoju, jak i organizacji bez
pieczeństwa.
— A sprawa paktu antywojennego
Kellosra? — podjął korespondent. — Co P i e r w s z a p r z e d g . w a r s z a w s k a
Londyn
43,51
robi Polska, aby nie dopuścić do przemy
Nowy-Jork
8,89
cenia
rewizji traktatów
Paryż
35.05
w tym pakcie? Czy wogóle takie niebez^
Szwajcar ja
171,84
pieczeństwo zachodzi?
Druga przedg. warszawska.
— Niebezpieczeństwo takie nie zagra
ża — stwierdza dobitnie p. minister — po
Dolar w obrotach
nieważ oprócz nas Wielka Brytanja i Fran
prywatnych
8,90
cja kategorycznie zażądały sprecyzowa
Pierwsza
przedg.
gdańska.
nia, że pakt Kelloga w niczem nie zagra
Warszawa
57,55
ża istniejącym dotychczas traktatom i
Złoty
57,57
zgodny jest z paktem Ligi. Kellog sam
Dolar
5,11
wyraził swoją zgodę na powyższy punkt
Przekaz na Warszawę
8,90
widzenia.
Na tern minister Zaleski zakończył
swoje oświadczenie.
Banki dewizowe w dniu dzislejszytr.
Minister Zaleski przerywa swoją pokupowały
około eodzlny 12-ei efekty DC
d; óż w Poznaniu i spędzi niedzielę na wsi
kursie — 8.85
pod Poznaniem.
8,89
Wagon salonowy, znajdujący się pod Prywatnie dolar w żądaniu
W
płaceniu
»
opieką konduktora p. Antoniego KryszkiePodaż dostateczna
wicza, zaczeka na p. ministra na bocznicy Tendencja spokojna
dworca poznańskiego.

wyleci na ratunek generała

Oslo. 16. 6. — Jutro rozpoczynają się
pierwsze
kroki
wielkiej
wyprawy
Amundsena
na ratunek Nobileeo.
Do wyprawy tej przyłącza sie także lot
nik francuski Guilbaud,- który na swym
hydroplanie jutro opuszcza Parvż.
Obaj lotnicy spotkają sie w Bergen,
gdzie naładują możliwie największą ilość
benzyny i odlecą do Tromsoe na północ
nym cyplu Norwegii.
Stamtąd, po uzupełnieniu zapasów
benzyny, nastąpi start do lotu na Szpicherc.
Na Szpicbergu Amundsen założy swo
}a bazę operacyjną dla lotów, bezpośred
nio już mających na celu dotarcie do roz
bitków „Italii".
Amundsen oświadczył, że będzie sic

Nobile.

starał dolecieć jaknajdalej na północ. Je
go w i e l k i " hydróplan francuski pozwoli
mu na
najśmielsze, loty ratownicze.
Także hydróplan Guillbauda został
specjalnie wyekwipowany do lotów nu
biegun. Na aparat założono śmigła meta
lowe. które odznaczają, się największą od
pornością na burze śniegowe.
Obaj lotnicy zabierała ze sobą żyw
ność, odzież i lekarstwa, które zrzucą z
hydroplanów dla załegi „Italii".
Na jednym z aparatów znajda sie rów
nież łodzie gumowe o które orosił Nobile
w ostatnich , swoich radioteleirramach
oraz karabiny do obrony przed zbliżającemi się coraz bliżej do rozbitków
białenii- n i e ^ ^ ^ d j m i oftkunemi.
:
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Daiś i dni następnych!
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WlfcCZUKNfc."—dnia lo czerwca iy^s toku*
W i e l k i podwójny p r o g r a m !

Wspaniała f a n *
• erotyczna p. ł.

t „Moja żona Twoja t o n a " ! ^ ^ ^rat B I L L I D O V Eartystka
1 inni
głównych: C O R I N N E
„Panienka od szlagierów G RWI Frolach
F I T H , T O M M O O R E i inni
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P r z e p i ę k n y romans
f i l m o w y p. t .
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KRWAWA BLIZNA

Dramat

NASTĘPNY PROGRAM. Nalbog.t.ty. nalpl.kalejttr. aeffl
stawnlejszy, oszałamiający I erotyczny diamat paryski t.1

SZALONA

życiowo -*sn»acyjny 12 aktów niesamowitych przygód
i przeżyć bohaterów dramatu
GERMA1N C H A M B E R T , J E A N M U R A T j J O E H A U S M A N .
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W roli głównej: królowa salonów, kiękna władczyni
H U G U E T T E
DUFLES.

CORSO

„LE S T I G M A T "
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SYN NIEBA

Dramat chiński w 10-ciu aktach.
W podwój, „fliifln Unniii j
nej roli

. Gorączka a trupa? Cz
* ale jest jednoznaczne z
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Anons I W następnym programie
?j> czasu do czasu jednał
* \ 11
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Eddie Polo „ U K R Y T Y SKARB
•* nawet, że temperati
Najnowaia produkcja.
i) W Haremie Maharadży 2 ) Wesoły Wujaszek.
y nieboszczki
j>°un.osi sią ponad norm;
CENY MIEJSC DO P O Ł O W Y ZNIŻONE! '"dzkiego organizmu.
Zmierzono naprzykh
Wejście dla dzieci, uczniów i wojskowych 1
^toperaturę
zwłok człow
75 ki., dla dorosłych — zł. 1,25, miejsca siedzaj
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trybuna otwarta zł. 2,50, trybuna kryta od 3rl **azał przeszło 45° C l
bów Województwa Łódz
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rzędu zl. 2.50, trybuna kryta 1 I 2 rząd zł. 3, « 1 » Temperatura taka u t:
kiego.
R E U L , M l s t r a Ł . K. 8 . ,
J U l l U , •••rarca 1928 r o k u —
miejsce, jeżeli człowii
Szczegóły w programach.
wi.atrz toni zł. 3, kupon do łozy zł. 4.
— • środa. «-•] p a p o ł u d n i u —
KNch przedśmiertnych
PrzedsprzdaA biletów od godziny lj-ej do 1-ej po pol. w sekretariacie Stowarzyszenia, Przejazd 7. tel. 27-25.
*nrczom mięśni, co tłurr
Wkowc to zjawisko.
F Po kurczach mianowic
Pjowa ścina sią nagle i
Pt szybko występującei
p e ilości ciepła wyzwą!
gykalnych zmian, wynil
Z Włocławka donoszą
prowadził komitet błdowy z prezydentem Pachl w ó w . 16 czerwca Z Rzeszowa donoszą o trą coml własność państwowego Instytutu meta
Pany gęsto-płynnej zaw
Ii/.iui jutrzejszy, t. 1 niedziela, 17 czerwca 1928 newskim na czele, jako przewodniczącym, przy
*ło stałe. Szybkie krzep
roku l)fd'ie wlelklem świętem samorządowem dla pomocy — w charakterze konsultantów — najwy. bie powietrznej, która przed południem przeszła logicznego w Warszawie.
w nobliżu miasta.
również ciepło, które
Na szczęście liczba tych Instrumentów była
Włocławka i Kujaw. W dniu tym odbywa się po bHr.icjszych fachowców w tej dziedzinie, profeso
Huragan, który rwał pasem szeroki-n na 14 wielka
* zwłok.
świecenie Elektrowni Okręgowej, której kamień rów Politechniki Warszawskie): Stan. Wysockiego
kim. wyrządził
węgielny założono iO maja roku ubiegłego.
W drugie! wsi Zawadka huragan zniszczył
Ciało nieżyjącego już
1 Wacława Chrzanowskiego.
olbrzymie szkody w 3 walach.
pełnie 3 gospodarstwa oraz 3 morgi lasu. w kti
ak i wtedy być jakiś <
Poświecenia elektrowni okręgowej Włocławek
Czas, w jakim wybudowano elektrownię, łeśl.'
Wc wsi Szufnarowa zniszczył zupełnie 8 gos- rym powyrywał drzewa z korzeniami. •
erć następuje nie nagle
będzie obchodzić uroczyście. Na tę uroczystość odjąć 64ygrxtnlo<wy strajk murarzy, nie przekra
pojarslw wraz z budynkami 1 Inwentarzem. —
W trzeciej wsi Różanka wyrządził szkody
pjczas kiedy oddech, i*
zapiosił magistrat rn. Włocławka
cza 10 miesięcy. Jest to rekord
V/ tej marnej wsi zniósł zupełnie
polu.
niszcząc zupełnie zasiewy.
krwi ustały, czyli kie<
przedstawicieli rządu,
naprawdę amerykański.
Jednopiętrowy yiidynek szkolny
Piła,
W
czasie
huraganu
4
osoby
zostały,
ciężko
instytucyl samorządowych, społecznych 1 t. p.
Pierwsze próbne uruchomienie elektrowni na
przemiana materji >
Wybudowanie elektrowni okręgowej jest rea stąpiło juz 19 kwietnia roku bież. Światło lamp wraz z urządzeniami meteorologicznemu stanowią kaleczone, trzy zaś śmiertelnie ranna
•Oie jeszcze się odbywać
lizacja wstępne] Inwestycji z pośród tych, które ulicznych nowej'elektrowni jaskrawo odbijało od
*8s czasu — przemiana i
nakreślił prezydent miasta — Stefan Pachnowski takiegoż starej, elektrowni miejskiej, prowizorycz
* swej istocie spalaniem
w swym planie gospodarczym m. Włocławska na nie zbudowanej za czasów okupacji niemieckiej
^ięc wydzielaniem czyli
lat 10 — 18. Jest to inwestycja w bliskiej przysz
Koszt budowy kujawskiej elektrowni okręgowej
Ma.
łości bardzo rentowna z które] dochód pozwoli mta wytlósł
stu na realizowanie Inwestycyj nierentownych:
Normalnie przemiana
około 5.500,000 złotych.
szk'<ł, przytułków I t, d.
| o wiele więcej ciepła,
Fundusze na budowę zdobył zarząd miasta z po
'tzebuje; zbyteczne cie
Elektrownia okręgowa ma wielkie znaczenie życzek obligacyjnych Polskiego Banku Komunał-,
ftzez
skórę nazewnątrz dla Kujaw. Jut obecnie elektryflkuje alf powiat nego i Banku Gospodarstwa Krajowego. Magistrat
Z Warszawy donoszą:
Aresztowano jednego t urzednlków* i dlatego, że nowa krew
włocławski, w niedługim zaś ciule powiat kut m. Włocławka korzysta nadto z kikoletnlego kre
Komisarz rządu ni. Warszawv pole
Teodora Szuklcwicza.
oosterunkowegl
ftzypływa, przynosząc z f
nowski, a potniej prawdopodobnie — nioszewskl i dytu dostawców.
ci! wskutek skare szoferów przepro
Wacława Tarło oraz Adama Kolia. k t o n Ł - t, t czne ciepl.
lipnowskl. Młasteezka pow włocławskiego: Ko*
wadzić
pośredniczył miedzy szoferami i Szukic-P . ^ ' ^ ^ t
S
ić
Budowa elektrowni okręgowej we Włocławku
wal, Lubraniec, Lubień, Przedecz l Chodecz budują jest dowodem, ie samorząd nasz poczyna odgry
ob$erwack> niektórych urzędników
wiczem.
przez skórę ciepła
Jut na swój rachunek siec rozdzielcza wskonaplę. wać coraz poważniejszą rolę w życiu Państw*. oddziału ruchu kołowego.
W chwili obecnej odbywa sic w wy
dowodzi wysokość i
clową. Sieć dalekonosna
Obserwacja
dala
sensacyjne
w
y
n
i
k
i
.
dziale
ruchu
kołowego
Trzeba tylko, aby w pracy samorządowej by!©
% lokalach, w których p
o napięciu 30.000 wolt
Jak najmniej polityki, a jak najwięcej troski o W y k r y t o nadnżvcia polecające r.a*"wvmu
rewizja kslac.
doprowadza na swój koszt eletrownia.
szaniu od szoferów łapówek przv wyda
wspólne dobro i fachowości.
prowadzonych dotychczas przez areszto| ^b. U trupa wydzielanie
1 jest dlatego ograniczeń
waniu
.zaświadczeń
na
prawo
iazdy.
Kujawska elektrownia okresowa ma najnowsze
waneco
Szukiewlcza.
Włocławek może służyć za przykład dla wielu
'
z nią nowe ilości ciepła
urcądzenia techniczne. Moc zainstalowana tur miast polskich. Życzymy mu, aby ję dalej pobu
skóry, ponieważ krażi
bozespołów parowych wynosi 2,800 kw., naplecie dzał do szlacbetnę«o współzawodnictwa.
r ze spalanie się w ciele i
6C00 v, — prąd tafcfazowy. Budowę elektrowni
« :o:
•
fcas, ciepło się gromadzi
N n e zjawisko gorączki u
pomiędzy bokiem 1 reka sędziego ( nie crynlae napieką,
Z Biały Podlaskie] donoszą:
W lokalu sadu pokoju w Piszczacach pod Bia komu krzywdy, utkwiła w ścianie
Z fenomenu gorączki
ła Podlaska dokonano wczoraj zamachu rewol
Zamachowiec strzelał do sędziego przez okno.
wielką pracę, jaka pr:
werowego na sędziego Adama Zielińskiego.
mierząc w serca.
Lwów, 16. 6. — W Dobrzanach koło Stryja. 50 złuk zakupili większą ilość spirytusu, który prze
Wypadek ten wydarzył się
Policja wdrożyła w tej sprawie energiczne do*
fośoi zaproszonych na wesele niejakiej Maryny robił! na likier, używając do tego różnego rodzaju
podczas rorprawy sadowej.
chodgenle Istnieje przypuszczenie, It zamachu do
Baziuk,
•Sency] I larb.
Ponieważ sala była natłoczona publicznością, konał ktoi z podsgdnych, skazany przez sędziego. ANTONI DE COURSC
uległo zatruciu
16 gości z tej nieszczęsnej uczty weselnej od wie dla przewietrzenia otworzono okno.
Prawdopodobnie sprawcą strzełu Jest przestępca,
po wypieki znacznej ilości alkoholu.
łtono w groźnym stanie do szpitala w Stryju.
Około godziny 24, do tej pory bowiem rozpra
który już odsiedział karę.
Dochodzenie ustaliło, ie rodzice Maryny Bawa przeciągnęła się, niespodziewanie rozległ sie
Wśród mieszkańców miasteczka zamach wy
huk wyetrzału rewolwerowego. Kula przeledata
warł ogromne wrażenie.
Nie mógł pohamow;
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WYSCICI KOLARSKIE
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Elektryfikacja Kujaw.

Piękny wynik intensywnej pracy

Olbrzymia trąba powietrzna

samorządu.

zniszczyła

3 wsie w Małopolsce.

Rządu
za wymuszanie łapówek.

e

z

v

e

c

s

Zamach rewolwerowy na sędziego
podczas

SMACZNY

50 osób zatrutych

rozprawy.

na weselu.

ZEG/

Akademickie wywczasy.
2 5 0 studentów wyższych uczelni w obozach letnich.
Z Warszawy donoszą:
Wroku bieżącym po raz pierwszy zorganizo
wane będą z Inicjatywy mta. oświaty
2 obozy wychowania ilzycznego
1 przysposobienia wojskowego dla akademików.
Ministerstwo Oświaty w porozumieniu z pań
stwowym urzędem W. F. 1 P.W. oraz rektorami
wjższych uczelni powołało specjalną komisję dla
zorganizowania obozów.

Zdarzenia i wypadki
ubiegłej doby,

W obozach znajdzie sie
250 akademików.
Termin rozpoczęcia pobytu w obozach, które
urządzone będą w Klewaniu na Wołyniu 1 potrwa
ją 5 tygodni, władze wojskowe wyznaczyły na
dzień 16 lipca.
'
Uczestnicy obozów otrzymają bezpłatny prze
jazd w obie strony oraz całkowite utrzymanie
pnez cały czas trwania obozów.

tglnety 3 weksle,
podpisana przez

Kenig* tam. w Łe-

(—) Sejm uchwalił budżet w 3 czytaniu. Mniej
szóści narodowe I komuniści glosowały przeciw
budżetowi. Narodowa demokracja i PPS. wstrzy
mały sic od glosowania.
(—) Pod sędzinem wpadł parowóz na 7 robot
:.ików 1 zabił wszystkich na miejscu.
(--) Wczoraj odbył się w Łodzi wiec prołestacyjuy urzędników państwowych, komunalny,. :
I społecznych, na którym uchwalono szeres
ostrych rezolucyj wymierzonych przeciw uzależ
nianiu podwyżki płac od uchwalenia nowych uodatków.
Po za tem wystawiono zadanie 25 procento
wej podwyżki • 20 procentów dodatku więJkomiej
ikicgo dla Łodzi.
V—) We Lwowie rozpoczął się diecezjalny
kongres eucharystyczny, na który, przybył ki. pry
mas kaid. Hlond.
1

dzl przy ni. Llsnera nr. 16/18 na ale
cenie Aleksandra
Piotrowicza płatna
w dniu l-«»y 1 lip
ca 1928 r. na suma
Zt. 300. Il-gi 4 lip.ca 1928 r. aa same.

listrzy ni Akademii
1 Paryskiel, była
właścicielka szkoty
kroiu w Warszawie
po kilkuletniej pra
cy w Łodzi łyska
ła liesne uznania.
Nauka szybką me
todą wyłącznie i
Jtnrnali Łódź ulica
Odariska 29, Lebie-

lipca 1928 r. na su
mę al. 300 i jeden
weksel podpisany
przez Józefa Zurka
i.im, w Ł o d i i p r i y
ul., Piotrkowskiej
pr 181 na »l«-enle
Akksandra Piotro

ulotny

y
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Wznowienie rokowań polsko-litewskich

c

st. 400. III-ci 9.go

wicza,

[Przy zimnem dotknięciu
Nrwy były widocznie na
już bowiem i Ło w chv
Ujęto go w Częstochowie
Ncżytniejszych, ściskał w
Egzekutor miodki w stolicy, Makaymiljn Li
ra! na ten kwttarjusz podatki. Wszczęto pościt p iękojeść rewolweru, ni
pińsk: (Źródłowa 11) przed tygodniem przy wia za egzekutorem 1 upolowano gc w Częstochowie, p tego powodu wzruszeni;
szczyt sobie
Tylko, że dawniej ch
gdzie chciał
przeszło 2000 zł.
C bronić, walczyć o życ
udawać pątnika
i ulotnił się z bruku warszawskiego. Po ujawnie Onegdij defraudanta sprowadzono do Warszawy dawał się nikczemnie. 1<
2ego ludzie wybierają m
niu tego faktu, kontrola ustaliła że Upiński l osadzono w więzieniu.
Popełnienia samobójstwa
sktadł rezerwowy kwltarjusz inkasowy i że zbic
ujrzeć swą skrzywioną
^Inym twarz w któremś
Jerzy nie zastanawiał
nastąpi równocześnie w Kownie I Warszawie.
^izacją i nie troszcząc si<
Z Warszawy donoszą:
otaz pretensje pieniężne Litwy za rzekome „szko ^ jakiem położeniu znale
Sesja Ligi Narodów przerwała konferencje pol dy" wskutek akcji gen. Żeligowskiego. W War ^ego, myślał o tem jedyi
sko-lltewekie.
szawJe przedmiotem rokowań będa sprawy gospo Rć. aby się nie skaleczyć
Dnia 28 b. m będą one na nowo podjęte rów
'erpieć,..! Na tem bowi<
darcze I komunikacyjne.
nocześnie w Kownie 1 w Warszawie. Pod obra
Naczelnik wyJzbtu wschodniego M. S. Z. P- ^kczemność właśnie!
dy kowieńskie wejdzie projekt litewski
Hotówko wylerdza 26 b. m. na rokowania i Li ^yśl, że jeszcac będzie ci
aktu przeclwnapastnlczego
S przyczyną jego aktu r
twinami do Kowna.
Przez szeroko otwar
»wniki parku, falujące i
?ną, dalej drzewa rzuca
' nie, kwiaty mieniące sl
Zbrodnia wyrostka.
j^mi w zgrabnie wycięt'
zykach. Lecz słońce, ś
ł od; 16. t>. — Wczoraj około godzwy 11 wie
Kilku mężczyzn biorących udział w uroczyste
czorem przy ulicy Kiamciszkańsklcj 55, w mie
(ci wybiegło na podwórze usiłując pochwyc> ^barwność, całe to boga
można było domyślać
szkaniu Jednego i lokatorów odbywała się
Npriiwcę wypadku, lecz awanturnicy poturbował
ich srodze I zbiegli. Jednemu z goić! podczas z*j H odwieść od rozpac/.liw
uroczystość obrzezania.
iio go bardziej jeszcze i
mieszania skradziono zegarek,
Przed oknami zgromadzili .się mlodoisiaiti awaaiw czyn.
turnicy a jeden z nich rzudł kamieniem, który
Pacanwicw w stanie bardzo cięźkni odwie*
ugodz l w czoło 31-letniego Symehę Pacanowiiziano
tza. zamieszkałego w Pacanowie (pod Kielcami).
do kliniki „Unita*•-.
P-a;ąaawii.'MtWł ad uderzenia pękła kość czołowa, Policja wszczęta energiczne docbodgeuża,

Defraudant udawał pątnika.
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Zmasakrowane czoło przyjezdnego.
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dniu
15-go lipca
1918 r, na suma,
1000 zł. Weksle ta
unieważniani.
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tak, że pot może łatwo wyparowywać i w
ten sposób wpływać ochładzająco. Uwaga
przy sposobności, że kto chce przeprowa
6w, kiękna władczyni mody
dzić kurację za pomocą pocenia się, nie
DUFLES.
powinien chodzić do łaźni, lecz do kamery
z gorącem powietrzem.
W wilgotnem bowiem gorącem powie
trzu temperatura ciała podnosi się o wiełc
wyżej niż w suchem gorącem — przy 60* C.
ciepła z zewnątrz temperatura ciała wzra
i w 10-ciu aktach.
t Gorączka a trupa? Czyż oziębienie cia- niu temperatury przez skórę w życiu orga kilka dziewcząt, które przetrwały dziesięć sta do 41* C ! W wodzie naturalnie odpęje jest jednoznaczne ze śmiercią?
oere) RoDort I t . Kim. ^
nizmu. Może rzeczywiście cudów dokazać. minut w gorącem powietrzu, którego tem da zupełnie ochładzanie za pomocą, wypa
;L Oczywiście, w większości wypadków, Białko człowieka ścina się, jak wiadomo, peratura wynosiła 132° C. (!) Jak dobrze rowywania potu, dlatego też kąpiel.z wód'
astcpnym programie
"czasu do czasu jednakże zdarza się, że już przy 43° C , gorąca zaś kąpiel powietrz działała regulacja temperatury przez skórę
•Wołu
pozostają przez dłuższy czas ciepłe, na albo łaźnia ma temperaturę dochodzącą widać z tego, że temperatura ciała dziew 0 50° C. ciepła jest już nie do wytrzymani.
IKRYTY S K A R B I
Rekord w gorącej kąpieli z wody zdo
n. nawet, że temperatura nieboszczyka do 80° C. i więcej, a mimo to temperatura cząt tych podniosła się tylko do 38,9° C.
ia produkcja.
ciała nie zmienia się; białko pozostaje w Pewien człowiek wytrzymał w ciągu ośmiu był pewien mężczyzna, który wytrzymał w
nieboszczki
P°dnosl się ponad normalną temperaturę swym kolloidalnym, zdolnym do życia, sta minut w gorącem powietrzu o temperatu niej osiem minut przy temperaturze 45,5" C
nie.
Ręka jest daleko więcej zahartowana
O POŁOWY ZNIŹONtJ 'Wzkiego organizmu.
rze 127" C.
Zmierzono
naprzykład
pewnego
razu
Największa
temperatura,
jaką
człowiek
Jest to możliwe wówczas tylko natu 1 może znieść jeszcze temperaturę SO.S'' C.
I, uczniów i wojskowych 1
— zł. 1,?5, miejsca sicdzll •toperaturę zwłok człowieka, który umarł może wytrzymać, została osiągnięta przez ralnie, kiedy powietrze jest bardzo suche, W gorącej kąpieli wodnej temperatura cia
ła znacznie się podnosi, dochodząc do go
') I R — zł. z, taras A zł. i Ą "•tężec. W godzinę po śmierci termometr
rączkowego stanu już przy 40° C. kąpieli.
2,50, trybuna kryta od 3**1 **azał przeszło 45° C l
a kryta 1 1 2 r/ad zł. 3, VI , Temperatura taka u trupa miewa zwyKażde zbyt silne ogrzanie iest szkód li
?** miejsce, jeżeli człowiek podlega w ospon do lody zł. 4.
we
i niebezpieczne wtedy nawet. kiedv
•JJuich przedśmiertnych chwilach silnym
temperatura
ciała podnosi sie tylko o je
"""rczom mięśni, co tłumaczy właśnie zaden
do
dwóch
stopni C. Omdlenie, zawro
Wkowc to zjawisko.
ty głowy, bezwład zmysłów, utrata przy
, / o kurczach mianowicie substancja mię
lomtiości w dwa dni po nadmiernem go
Jajowa ścina się nagle i gwałtownie; przy
rącu uszkodzenie wątroby, serca, nerę';
szybko występującem tężeniu mięśni
i mięśni — oto fatalne skutki przebrani i
J-*e ilości ciepła wyzwalają się z powodu
miary w gorącu.
"tyknlnych zmian, wynikających z przeTolerancja organizmu w stosunku d o *
;wowego tnstytutu meteor«(| * y gęsto-plynnej zawartości mięśni w
zimna jest o wiełc znaczniejsza. Skóra
iwie.
"ło stałe. Szybkie krzepnięcie krwi uwalogranicza bowiem wydzielanie cieplika
ł tych Instrumentów była
• również ciepło, które podnosi temperaprzez ściągniecie swych naczyń krwio
* zwłok.
nośnych. Szkodliwość zimna polega w ł i
**adka huragan zniszczył zł
Ciało nieżyjącego już organizmu może
ściwie nie tyle na jegp bezoośrednien
i oraz 3 morgi lasu, w kt<
ak i wtedy być jakiś czas ciepłe, jeżeli
działaniu, ile na
wa z korzeniami. •
erć następuje nie nagle, lecz stopniowo,
•czas kiedy oddech, bowiem i cyrkulaf>żanka wyrządził szkody
kurczu naczyń,
krwi ustały, czyli kiedy śmierć już nae MilÓW?.
(które później znów się rozszerzają) i z;»
Piła,
i 4 osoby zostały ciężko
tamowaniu obiegu k r w i . jaki w pewnych
mlcrtelnic ranne.
przemiana materji w tkankach
miejscach ciała (palcach, uszach naprzy
••tożo jeszcze się odbywać przez pewien ckład) może zupełnie sic zatrzymać.
* es czasu — przemiana materji, która jest
Ciekawe jest działanie zimnych kąpii
* swej istocie spalaniem się właściwie, a
Ii. W zimnej wodzie temperatura ciała
^"(c wydzielaniem czyli zwalnianiem eleopada aż do 30° C. Niska ta temperaturri
P a n : — Czy wanna przygotowana?
Pła.
utrzymuje
się przez pewien czas. poczem
P o k o j ó w k a : — Już dawno proszę, pana, tylko wody brak
Normalnie przemiana materji produkunastępuje reakcja — temperatura ciała
w całym domu.
o wiele więcej ciepła, aniżeli ciało posięga wyżej, niż przed zimna kąpielą.
tebuje; zbyteczne depło wydziela się
Wtórne to działanie tłumaczy pozorny
paradoks, że zimne kąpiele wcale nit
cdnego z urzędników • z e z skórę nazewnątrz — skóra wyrzuca
działają ochładzająco i że oo takiej ką
icza, posterunkowegop . dlatego, że nowa krew ciągle do skóry
pieli człowiekowi robi sie gorącej, niż
raz Adama Kolia. którv pzypływa, przynosząc z sobą i pozostawia
Ponura zbrodnia gnębionego syna.
przed nią. Podniesienie temperatury cia
zy szoferami 1 Szukie Ic swoje zbyteczne ciepło.
Jak wielką jest Ilość tego wydzielane
Z Czerniowiec donoszą 0 wstrząsają rował mu część majątku, lecz później
ła zapomocą gorących kąpieli znalazło
g
o
przez
skórę ciepła
cej tragedji rodzinnej, której terenem by
chciał cofnąć darowiznę
£ wieżo ważne bardzo zastosowanie w
nei odbywa sic w w r |
dowodzi wysokość temperatury
ło miasto Kocmań. Rewizor policyjny z i w tym celu wszczął kroki sądowe, lecz medycynie i gorączkowa temperatura
vego
k'okalach, w których przebywa dużo o- Waszkowiec Mikołaj Maccdon, popadł przegrał proces. Wskutek tego bezustan wywołana gorąca kąpielą trwa dość dłu
zia kslatr.
lychczas przez aresztr, Z*".- trupa wydzielanie ciepła przez skó- szy w spór 7. rodzicami, ,
nie prześladował syna, usiłując go pobu go i lekarzom udaje się dzięki tei „leczni
?
jest
dlatego
ograniczone,
że
nowa
krew,
zastrzelił
Ich
oboje
dzić do takich czynów, któreby stanowi
czej gorączce'" przeprowadzać
iza.
' s nią nowe ilości ciepła nie przypływają z lewolweru służbowego.
ł y prawną podstawę cofnięcia darowiz
..kuracje gorączkowa"
Jo skóry, ponieważ krążenie krwi ustało.
Aresztowany zeznał, że w czasie woj ny.
przy tyfusie i malarii mianowicie. Bardzo
* żc spalanie się w ciele trwa jeszcze jakiś ny doznał wstrząsu mózgowego, wskutek
Dochodzenia stwierdziły, że stary Ma- gorące kąpiele są zresztą od tysiącleci
r*as, ciepło się gromadzi i daje paradok- czego w momentach wzburzenia traci* ci/don był dla swycli dzieci złym ojcem stosowane w mongolskiej medvcvnic l u 
plne zjawisko {{oraczki u nieżyjącego czło zupełnie panowanie nad sobą. Z rodzica i że dokuczał im na każdym kroku. Z te dowej przy całym szeregu chorób.
ca sędziego ( nie czynlae ru wieka.
mi od dwu lat żył w niezgodzie na tle go powodu jeden z synów powiesił się, a
ta w ścianie.
Z fenomenu gorączki u trupa poznaje majątkowem. 70-letni jego ojciec poda- drugi wyemigrował do Ameryki.
lal do sędziego przez okno my wielką pracę, jaka przypada wydziela-
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Dom ojcowski czy piekło?

sędziego

ic w serce.
r tej sprawie energiczne do*
vpii-.zt7.enir, Ił zamachu dn*
eh, skazany przez sędziego. ANTONI DE COURSON.
vca strzału jest przestępca,
odsiedział karę.
w miasteczka, zamach wy-

ZEGAR

ie.

Nie mógł pohamować wzdrygnięcia
P*zy zimnem dotknięciu rewolweru. Jego
f«rwy były widocznie na wyczerpaniu, nie
f*z już bowiem i to w chwilach o wiele zapZczytniejszych, ściskał w dłoni chropowa
i podatki. Wszczęto poidi ta, tękojeść rewolweru, nie doznając nigdy
owano gc w Częstochowie. * tego powodu wzruszenia.
Tylko, że dawniej chodziło o to, aby
M bronić, walczyć o życie; dziś zaś pod
ić pątnika.
.prowadzono do Watizawy"' dawał się nikczemnie. Kapitulował. Dla
tego ludzie wybierają najchętniej noc dla
lu.
Popełnienia samobójstwa? Czy obawiają
—c———
*«ę ujrzeć swa skrzywioną skurczem śmłerklnym twarz w któremś ze zwierciadeł?
Jerzy nie zastanawiał się nad t ą insce
i rasowie.
nizacją i nie troszcząc się bynajmnie o to,
c Litwy za rzekome „ssko-i jakiem położeniu znalezionoby go mart
n. ŻciUgoweklego. W War w e g o , myślał o ten; jedynie, aby nie chy
ikowań beda aprawy gospo- bić, aby się nie skaleczyć, tylko... aby nie
jerpieć,..! Na tem bowiem polegała jego
e.
i wschodniego M. S. Z. m "•'kczemność właśnie! To, że cierpiał i
b. m. na rokowania i U- '"yśl, że jeszcae będzie cierpiał, było jedyprzyczyną jego aktu rozpaczy.
Przez szeroko otwarte okno widział
awniki parku, falujące pod topielą słonei ą , dalej drzewa rzucające nieregularne
^ i i e , kwiaty mieniące się jaskrawemi bar
^ami
zgrabnie wyciętych klombach —
wcych udział w urocrysM -zykach. Lecz słońce, światło, bujna różworze usiłując pochwyci^ ^obarwność, całe t o bogate życie, którego
z awanturnicy poturbował' }** można było domyślać wokoło, zamiast
dnemu % aoic! podczas za Jj° odwieść o d rozpaczliwego kroku, skła
dało go bardziej jeszcze do wprowadzenia
seeartak.
w czyn.
wie bardzo ciężk-ni odwJ**

|tnika.
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jki „Uuitas".
gicane dochod»eme>

Po tamtej stronie barykady ziemskiej
było prawdopodobnie stokroć pięknej!
Chciał zejść z tego świata tak łagodnie,
tak nieznacznie, ażeby mógł niespostrzeżenie przejść od widoków znanych sobie
do nieznanych, niewiele sobie zdając spra
wy, że wchodzi w inne życie...
Ach! Gdyby mógł zapomnieć! Wyrzec
się tego bezsensownego marzenia! — Otrząsnął się ze swych myśli. — Wspom
nienia bowiem opanowały gwałtownie je
go umysł, zdając się wstrzymywać go na
śliskiej pochyłości, na której się już był
dość daleko posunął, zaangażował... Czyż
by odwaga jego osłabła?
„Jeżeli w ciągu trzech dni, ukochana
moja, nie otrzymam odpowiedzi od Gębie,
stracę na zawsze nadzieję w urzeczywist
nienie mego najgorętszego marzenia..."
Sześć dni minęło od tej pory! Kiedy oznaczony termin upłynął, postanowił cze
kać jakiś czas, obawiając się, że list zagi
nął, lub się opóźnił. Ale sześć dni! Jakiś
daleki głos z łąki śpiewem się rozdzwonił!
Co za cisza! Uśpiona okolica, jakgdyby
była pełna tego śpiewającego głosu...
Ale Jerzy po chwili nie słuchał już. Za
absorbowała go całkowicie myśl: cierpiał,
nie chciał żyć, rewolwer był tuż, w jego
ręku... dlaczegóż się waha? Gdyż wahał
się... Wiedział przecież, że nic i nigdy nie
uśmierzy jego bólu. Ach! Gdyby ktoś mógł
go zabić! Tak ciężko wyrzec się cierpienia
nawet!...
Siedział/przy swojem biurku przed ok
nem; pokój nawpół tonął w cieniu. Słychać
było tykanie starego wiszącego zegara.

który regularnie kontynuował nakazaną so
bie monotonną pracę, tak jak my powinnibyśmy iść bez buntu drogą wyznaczoną
nam przez los. '
Cyferblat ten wskazywał godziny rado
sne i smutne i nic nie wstrzymywało jego
nieodmiennego terkotu — ani gwar życia,
ani milczenie śmierci.
Cztery uderzenia; cztery rozbite nieco
dźwięki rozdarły ciszę. Cztery powolne uderzenia... jak gdyby niechętne, jak gdyby
żałujące, że wybiły...
Jerzy Wziął znowu do ręki broń, którą
położył był na biurku. Utkwił wzrok w ze
gar. On zadecyduje o tragicznej chwili!...
O czwartej minut dziesięć, to jest za osiem
minut Jerzy naciśnie cyngiel.
Zamarł w bezruchu z głową opartą o
poręcz swego fotelu. — Patrząc długo na
wskazówkę, która się posuwała po gdzie
niegdzie porysowanej emalji, wzrok mu się
zaćmił. Czyżby wzruszenie? Obawa? Je
żeli był zdecydowany umrzeć po co ta zwło
ka, po co te targi? Tak przecież łatwo
skończyć z życiem!
Czyż żywi jeszcze nadzieję? Ach, nieste
ty! Nie! Zna całą bezdeń swego bólu, tęsk
notę za pogrzebanem marzeniem! — Jak
szczęście wydaje się rzeczą naturalną, sko
ro się je straci.
Jeszcze trzy minuty, trzy minuty... Dla
czego pies z sąsiedniej wioski tak zawył
żałośnie? Ależ nie! Nikt nie może przyjść
na jego ratunek. Rozesłał swych ludzi w
kilka rozmaitych stron. Był sam, absolut
nie sam, wolny, niezależny; rozporządza
życiem swem i śmiercią. Wyznaczył sobie

termin dlatego tylko, że najwolniejszy duch
potrzebuje przewodnika.
Jedna minuta... Uśmiechnął się... Ona
jedna wiedziała o jego uczuciu. Ludzie będą
się pytali, dlaczego? Bogaty, młody! ko
bieta? Daremnieby szukali! A gdy o nim
mówić będą w jej obecności, ona szepnie
prawdopodobnie miękkim, właściwym błon
dynkoin, głosem:
.,Acb! Tak. Ten mały, który odebrał
sobie życie..."
Boże, jakże ostatnia minuta jest długa...
tyle dłuższa od poprzednich... Ileby można
dokonać w ciągu jednej minuty, kiedy
śmierć na człowieka czyha!... Urodzić się,
kochać, umrzeć, stworzyć arcydzieło, jed
nym błyskiem myśli świat przewrócić.
Och! Jak pożegnanie jest zawsze długie!
Wspomnienia tłoczą się w umyśle: stacyj,
odjazdów pociągów, okrętów oddalających
się powoli i zmuszających patrzeć nie wi
dząc — mimo oddalenie — aż dopóki wiel
ki parostatek nie stanie się małym czar
nym punkcikiem z kitą u góry.
Nareszcie! Ależ nie... jeszcze nie!
Jakieś kroki zaskrzypiały na piasku aleL Jerzy podskoczył. Rozpromienione oblicze listonosza ukazało się w ramie okiennej.
— Jest dziś list oprócz dzienników —
rzekł, podając dużą białą kopertę, na któ
rej Jerzy rozpoznał spiczaste pismo. Nie
śmiał otworzyć listu. Zmiął go W palcach,
jakgdyby dla przekonania się, że żyje je
szcze i spojrzał instynktownie na zegar.
Zegar stanął przed pięciu minutami.
Tłum. Jotsaw.
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Taniec polskich apaszów
w kabaretach całego
Na parę lat przed wojną światową w
Warszawie i Łodzi była niezwykle
popularna polka ..O], r a ! "
Nie było domu, w którym nie tańczonoby tej siarczystej polki I nie było dziec
ka ulicy, któreby nie nuciło zadzierżystej
„Oj-ry".
Popularność polski była wręcz zdu
miewająca i bodaj że już nigdy potem żad
nej Innej piosence nie sądzonem było tak
prosto a szczerze trafić do serca ulicy, jak
to ..Oj-ry" było udziałem.
Upłynęło kilka lat i kiedy wyparta z
miast przez inne aktualne piosenki, znala
zła „ O j - r a " na głębokiej wsi polskiej przy
tulisko, nagłe jął się niq
*
entuzjazmować Petersburg.
Car Wszechrosji, Mikołaj II ku nieby
wałemu zdumieniu swego dworu — każe
„Oj-rę" grać na dworskich przedstawie
niach.
Potem triumfalnie obiegła „Oj-ra" Bu
dapeszt. Wiedeń, Paryż, wszędzie budząc
entuzjazm i zachwyty.
A kiedy w Polsce nawet i na wsi caf' kiem już stała się niemodną — wówczas
właśnie chłodny i obcym przybyszom ma
ło życzliwy Londyn adoptował ją
bez żadnych zastrzeżeń.
Odtąd „Oj-ra" stała się angielską pio
senką, żadnemu bowiem Anglikowi nawet
w głowie nie postało, że twórcą tej nie
zwykłej muzyki — był rodowity warsza
wianin, Polak, Twardowski.
•

m

m

Niebywały swój rozgłos w kraju i za
granicą „Oj-ra" zawdzięcza utalentowa
nemu 1 niezwykle pracowitemu artyście
warszawskiemu, Wojcieszce, twórcy ty
pu Antka-KIawisza.
On to podpatrzył tańczące na sali dre
wnianej w parku praskim ówczesne apa
szowskie Indywidua warszawskie I zmon
tował
kapitalny kwartet taneczny.
Ten dobrany kwartet po niezwykłem
powodzeniu w Warszawie, ruszył w sze
roki świat, zdobywając sławę I majątek.
Twórca kwartetu, p. Wojcieszko, zna
ny obecnie zagranicą pod pseudonimem
„ O y r a " . wkrótce zasłynął jako niepospoli
ty reżyser w „Caslno de Paris" I Innych

„Dziwna
W Insterburgu. w Niemczech, zakoń
czył się przed kilku dniami sensacyjny
proces, którym interesowali sie okultyści
całego świata.
Sądzono bowiem
56-letnia kobietę,
żonę dyrektora szkoły, panią GuntherOeffers. znaną pod nazwa „Dziwnej
P.lzv".
Kobieta ta jest fenomenem swego ro
dzaju. Sama posiada olbrzymie zdolno
ści medjumistyczne i każda osoba, na któ
rej położy swa rękę, staje sie doskona
leni medjum.
Doświadczenia, czynione z „Dziwną
Flzą" dały
niezwykłe wyniki.
Nawet władze policyjne w z y w a ł y jej
nomocy z dobrym skutkiem.
Przed kilku miesiącami oani GuntherOeffers zdemaskowała zbrodnie, której
nie mogła wyświetlić policja.
Zginął bowiem w sposób tajemniczy
woźnica nazwiskiem Kaschnitzky. zajęty
II właściciela majątku Miggego. „Dziwna
Flza" wpadła w trans i rozkazała
szukać trupa w stawie.
Ciało znaleziono istotnie w szuwa

świata.

teatrach paryskich, jak również londyń
skich.
••
W Londynie p. Oyra przebył lat 11, ja
ko reżyser jednego z największych tam
tejszych
teatrów lżejszego typu.
Wojnę utalentowany artysta odbył w
armji angielskiej, poczem objechawszy ca
ł y stary świat, zawitał do Ameryki, bv
w New Jorku na Broadway prowadzić
samodzielnie wielkie rewje.

Skandaliczne

dowcipy „Niebieskiego

Onegdaj zamieściliśmy w piśmie naszem notatkę, że rosyjski kabaret „Nie
bieski Ptak" przybył do Wiednia, gdzie
da\yaf 3000-czne przedstawienie. Przed
niedawnym czasem dawał „Niebieski
Ptak" przedstawienia w Berlinie. W
sprawie tych występów piszą nam z Ber
lina, oświetlając w nieoczekiwany spo
sób antypolski charakter tego teatru:
Berlin, w czerwcu.
Przedstawienia „Siniej Pticy" wypeł
nia publiczność niemiecka i emigranci ro-

Ptaka'4

syjscy, których Jest sporo w Berliniekabaret ten cieszy się
znacznem powodzeniem.
Nic w tem dziwnego, bo w c z t e r o jot.owem mieście zawsze znajdzie się & \
publiczności, która pragnie zobaczyć co»
nowego.
I
Program naogół jest ten sam, jaki W*
przed dwoma laty w Łodzi. Te safl»
„burlaki", „Katarynka" etc. Konfercn
cier p. Jużnyj, aby ożywić ten uicznn* '
r y program w konferencjercc swej pof'
sza aktualja w sposób niewybredny. '
nadto świadczący o braku inwencji i
zaniku dowcipu.
. .
skoro musi się aż. uciekać do schlebia""
antagonizmom narodowościowym.
..
I tak pozwala sobie p. Jużnyj na t**
dowcip: Podczas pobytu w Warszaw*
króla Aman Ullaha ofiarowali mu Pola"
samolot polskiego wyrobu. Było to b» '
dzo ładnie ze strony Polaków i król *
man Ullah był bardzo uradowany tym w
zentem. I byłoby wszystko bardzo w
brze. gdyby nic jeden błąd:
Samolot nie chciał latać!
Ale nic w tem dziwnego — bo to M l
polska robota! (Zapomniał p. Jużnyj W
dać tylko, żc to był model).
Dowcip się udał, bo publiczność "J
miecka i rosyjska bije brawo i h a r d z n *
Cieszy z tego. żc polski samolot nic cM*
latać. Tej publiczności nie potrzeba yn|
!e. aby była zadowolona, a p. Jużnyj m
nim kosztem zbiera oklaski i
robi kasę.
Jest bardzo łatwo wygrywać atdl
narodowościowe i polityczne i — choćfcf
to było robione w bardzo niędowcipri
niesmaczny sposób — sukces jest dob'
zapewniony.
oS
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Awanturnik o sławnem nazwisku.
Zajście na ulicy.
Cała Europa zachwyca się obecnie fe
nomenalnym śpiewakiem polskim Janem
Kiepurą. Nawet Niemcy volens nolens
musieli oddać hołd wielkiemu artyście I
wybaczyć mu, że na scenie opery berliń
skiej śpiewał „Fausta" po polsku. Oneg
daj entuzjastycznie przyjmowała Kiepurę
Warszawa, do której zrazu nie miał szczę
ścia. Wiadomo, nie będziesz prorokiem
między swymi. Zazwyczaj artysta polski
staje się sławny i uznany w kraju ojczy
stym, gdy zdobędzie sobie uznanie zagra
nicą.
Dzisiejszej krateczki swoje poświęcam
również Kiepurze, lecz nie temu sławne
mu śpiewakowi. W odróżnieniu od zna*
komitego artysty, nasz Kiepura zwie sie
JÓ2ef. nie jest śpiewakiem i żadnych aspi-

Elza
rach a dochodzenie ustaliło, że Kaschnltzky'ego przejechał na śmierć pędzący
z nadzwyczajna szybkością samochód.
Zbrodniczy szofer zabrał trupa na
wóz i wrzucił go do stawu, chcąc w ten
sposób
uniknąć odpowiedzialności.
Pani Gtinther-Geffers. gdy jej mąż
stracił posadę, poczęła przepowiadać lu
dziom przyszłość i wróżyła z reki. każąc
sobie za to płacić duże sumv.
Na ławę oskarżonych przywiódł ją
niezwykły fakt:
„Dziwna Elza", wróżąc z reki pew
nej
damie.
przepowiedziała
rychłą
śmierć jej męża i poleciła kobiecie upo
rządkować swe finanse
zanim zostanie wdowa.
Przepowiednia ta podziałała w ten
sposób na klientkę, iż ta ciężko zapadła
na zdrowiu, a gdv istotnie maż -ej umarł
z powodu katastrofy kolejowej, dostała
obłędu.
Rodzina nieszczęśliwej kobiety po
ciągnęła jasnowidząca Elze do odpowie
dzialności sądowej.
Sad uniewinnił jednak wróżkę.

dolarów miesięcznie.

W Los Angelos odbył się niedawno
sensacyjny proces o allmenta, który w ko
łach aktorów filmowych
obudził sensacje.
Proces wytoczyła znana aktorka Ire
na Cummings swemu mężowi, również
aktorowi. Roy Cummłngsowi.
Pani Irena gorąco domagała się ali
mentów również dla swych dwóch wiel
kich psów rasy duńskiej, z których każdy
w a r t jest
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„Samolot nie chciał latać!"

Krateczki sądowe.

Pensja dożywotnia dwóch psów.
45

rolni;

po 2000 dolarów.
Oświadczyła ona, że rozwód z mężem
aczkolwiek jest on istotą dwunożną, nic
ją nie wzrusza, natomiast utrata którego
kolwiek z czworonożnych przyjaciół, do
prowadziłaby ją do rozpaczy.
Sąd przychylił się do wywodów pani
Cummings i zasądził od jej dawnego mę
ża
45 dolarów miesięcznie
jako pensję dożywotnią dla obu psów.

r?cyj w tym kierunku nic zdradzał i nic
zdradza. Nie ma też absolutnie pretensyj
do sławy, ani do rozgłosu. Jest sobie
zwykłym śmiertelnikiem, szaraczkiem je
dnym z miljona. Wśród grona swoich zna
jomych słynie jako awanturnik, szukający
zawsze okazji do zwady. Z tego też zna
go dobrze komisariat, na którego terenie
zamieszkuje. Wystarczy niebaczne słów
ko, rzucone pod jego adresem, a już bój
ka gotowa. Kiepura wpada w furję i tłu
cze przeciwnika gdzie i czem popadło.
NIEZRĘCZNY KROK.
Zrozumiałe jest tedy, że zetknięcie s'e
z tego rodzaju człowiekiem nie należy do
przyjemności. To też wszyscy, którzy
chociaż trochę go znają, unikają go jak
ognia i zarazy morowej, zwłaszcza gdy
jest w stanie nieco podchmielonym. W y 
starczą dwa lub trzy kieliszeczki, a już
Józef Kiepura jest gotów do narwania się
na samego Belzebuba.
Nie miał szczęścia Jankiel Zelman,
Nowomiejska 12, gdy dnia 10 marca r. b.
wyszedłszy na deptak w pobliżu ul. Św.
Ar;ny natknął się w ścisku na Józefa Kie
purę. I natknął się w sposób zgoła nie
fortunny. Rozmawiając z towarzyszącą
mu panienką cofnął się i urazi? w odcisk
Kiepurę. Ten aż syknął z bólu i jak ci nie
huknie nieszczęsnego w głowę tak, że aż
mu piękny nowy kapelusik spłaszczył
całkowicie. Powstała niebywała awan
tura. Zelman usiłował zareagować czyn
nie, nie zdążył jednak, gdyż posypały się
nań z błyskawiczna szybkością uderze
nia worawnej ręki Kiepury.
Zebrał się ogromny tłum gapiów, któ
r y z nieukrywanem zadowoleniem przy
glądał się bójce. Zjawił się wreszcie po
sterunkowy, który obu zapaśników
od
prowadził do komisarjatu, gdzie sporzą
dzony został protokół. Dochodzenie w y 
kazało, iż stroną zaczepną był Józef Kiept-ra. zamieszkały przy ul. Radwańskiej
nr. 45.
Pociągnięty został do odpowiedzialno
ść karnej za zakłócenie spokoju publicz
nego. Niezależnie od tego Jankiel Zelman
wytoczył mu sprawę o pobicie.
W tej drugiej sprawie stanął Józef Kie
pura wczoraj przed sądem i skazany zo
stał na 50 zł. grzywny, względnie 7 dni
aresztu.
Sa-wicz.
1

KINO Dom Ludowy
.

u l . Przejazd 34.
Dział
Dzlśi
Wspaniała epopea filmowa p. t.

12 Dfamentów
W zoil główne) genialny ł niezrównany

-Douglas FairbanKs.Ceny miejsc: W dni powszednie na
wszystkie seansy, zaś w sobole., niedzielę
i święta od godz. 2 do 3 po południu
I ni.75 gr. II m. 40 gr. HI m 30 gr.
W~soboty. niedziele i Święta od go'<!z73
popoł. I m . 90 gr. H m . 50 gr. I I I m. gr. 30

KI w koo
lrowym kosjl
Egzotyczny gość Londyntt
W Londynie bawił w ostatnich c ą
sach gość ze Złotego Brzegu. Odwied
nv te nawet nad Tamiza, gdzie sa pr*
zwyczajem do różnych egzotycznych
ści, wywołały wielką sensację. Gości
tym był
Ofori Atta
<
łaski Anglji władca Akirmi Abuakti
księstwa w zachodnio-afrvkańskiem psj
stwie Aszantów. który na Nowy m
otrzyma* godność szlachecka w Anglji
tytułem „Sir". Ofori Atta. który, j a l j
członek Rady ustawodawczej pozostajw
cej pod protektoratem brytyjskim, odzrj
czył sie jako świetny mówca 1 działacf
pierwszy z afrykańskich książąt o d z r Ą
czony na osobiste polecenie króla angi«
sklego
tytułem szlacheckim.
W b r e w wszystkim innym egzotycznvł
gościom Sir Ofori Atta nie chciał słuch*
o przebraniu się w strój europejski I ww
stepował na wszystkich uroczystościach
urządzanych na jego cześć w LóndynW
w bajecznie kolorowym kostiumie narfl
dowvm, jakkolwiek bardzo usilnie pra
je nad zeuropeizowaniem swego kraj*

Usprawnień

Od jednego z cz
fty następujące uwt
sprawy telefonów, pc
Telefon jest beza
nieniem, które w p
doniosłe znaczenie
waniu się osób znajd
ntniej lub więcej odh
tach. To też telefon
całej Europie zacl
bardzo wysoko
pod względei
oraz szybkości i spr
O jakiejkolwiek prze
waniu nie może być :
one bez przerwy dzi
dzin obsługa się zmi
murokacji może spov
katastrofa
pożar, huragan, zlośli
uszkodzenie przewód
trali słowem siła yn
nc działanie", jest od <
zależne.
Zresztą telefon
każda instytucja uż
są administrowane wi
kiera jest dla nosa, a
ry. t. j . że wszelkie u
ju muszą być, dostoso
magań publiczności, i
Jakże inaczej jest
wiedzmy, że ktoś z o
bardzo pilną sprawę '
sandrowie, czy też w
okolicy Łodzi. Osobi:
ma czasu, pragnie wii,
fonicznie. I oto okazu

Przed Ko

Diecezjalny Kong
w Łodzi informuje z
twem, że w dniu 1 lii
uroczysta procesja ;
krsmentcm, która w
lera. gdzie zostanie
kalne nabożeństwo i
kowską zmierzać be
Stanisława Kostki. I
pochód Boskiego Mi:
bliczne wyznanie h
rzeczywistą obecnoś
Sakramencie, oddani*
nia Jego Boskiego JV
Przez to komitet i
będąc głęboko prześ
mieście naszem nie 1

E. BIAŁOBORSKI.

oi
Rozpaczliwe sceny
w

powietrzu.

W Stanach Zjednoczonych urządzOflj
w ubiegłym tygodniu wyścigi balonowi
Pomimo ostrzeżeń z obserwatorjum m i
tcorologicznego.
startowało 14 balonów
w Pittsburgu. Zaledwie wzbiły się w %\
rę. zostały zaskoczone gwałtowna bur^
z piorunami i gradem i b v ł v zmuś;'OT
szybko opuścić sie na ziemie, nrócz je^
nego nr. 1. który przebiwszy sie przf
chmury, szybował przez. 12 godzin i d4
leciał do Wcems w Stanie Wirginii. T l
zapewne będzie ogłoszony zwycięzca
Nie obeszło sie bez tragicznych ^ 1
padków. Por. Evert został zabity P ' ^
nem, a jego pomocnik Ent zwalony z nojj
Balon stanął w płomieniach. Fnt "[!
chciał dopuścić. bv ciahf towarzysza $1
spaliło, więc z wielką odwaga skierowjł
balon nad rzekę i tam wyładował p r j
pomocy widzów, wraz z nieuszkodz"
i.vm ciałem por. ł!vcrta. Inny balon
rażony piorunem,
został opuszczony przez swoich oiloto\
z którycji jeden zabił sie w skoku, a dr*
gi złamał nogę.
0

Tajemnic
Powi

Komisja sądowo następnego zjawiła s
ni, niewiele więcej po
niż wczoraj komenda
piwnicy, aby zdjąć
rza, przekonano silę, i
od strony ogrodu byi
dy znikły. Zbrodnife
wował wieczorem c
ta policji i po Jego od
Ponieważ Nowtt
czuł się zupełnie dob;
przesłuchać.. Do wiec
go o listach Ordona i
Cypryjskiego, posłań
do mieszkania, okaza

Nr. 143

Nrjf.

„ŁÓDZKIE ECHO WIECZORNE"—'dnia 16 czerwca 192S roki?

Uzasadnione

atać!"

lamenty.

Ptaka".
jest sporo w Berlinie. *
y się
n powodzeniem.
„
iwnego, bo w czterofflL*
zawsze znajdzie się do*
ra pragnie zobaczyć co»
ról jest ten sam, jaki by'
ity w Łodzi. Te san*
•ynka" etc. Konferefl
sy ożywić ten niezmien*
onferencjercc swej po "'
sposób niewybredny, 1
r o braku inwencji 1
Iku dowcipu.
i. uciekać do schlebian*
i rodowośćio wym.
i sobie p. Jużnyj na tajj,
ts pobytu w Warszaw
la ofiarowali mu PotóoJ
) wyrobu. Było to bal
ony Polaków i król m
rdzo uradowany tym P I
>y wszystko bardzo o f
:dcn błąd:
nic chciał latać!
dziwnego — bo to
Zapomniał q. Jużnyj m
tyl model).
lal, bo publiczność tĘ
t bije brawo i bardzo
polski samolot nie c!
zności nie potrzeba
iwolona. a p. Jużnyj
ra oklaski i
>bi kasę.
atwo wygrywać al
i polityczne i — choć'
W bardzo niędowcipn
')b — sukces jest dob
r

v gość Londyn^
bawi? w ostatnich cm
tego Brzegu. Odwiedl
Tamiza, gdzie sa pr«
żnvch egzotycznych
lelka sensacje. Ooście%for i Arta
ładca Akimu Abuakrl
odnio-afrvkańskłem PJ
. który na Nowv rfl
: szlachecka w Anglii'
Dfori Atta. który. ja]J
tawodawczej pozostań
atem brytyjskim, odz*
ietnv mówca I działaańskich książąt odznt
: polecenie króla angi«|
i szlacheckim,
m innym egzotycznej
i Atta nie chciał słuchał
y strój europejski i w »
ystkich uroczystościach
iego cześć w Lóndynif
rowym kostiumie narv
:-k bardzo usilnie pracjl
owaniem swego kraj'

Usprawnienie służby łączności musi objąć cały okręg przemysłowy łódzki.
Od jednego z czytelników otrzymuje
my następujące uwagi, odnoszące się do
sprawy telefonów, podmiejskich.
Telefon jest bezcennej wartości udogod
nieaiem, które w pierwszym rzędzie ma
doniosłe znaczenie w szybkiem komuniko
waniu się osób znajdujących się w różnych
niniej lub więcej odległych od siebie mias
tach. To też telefony międzymiastowe w
całej Europie zachodniej są postawione
bardzo wysoko
pod względem technicznym
oraz szybkości i sprawności połączeń. —
O jakiejkolwiek przerwie w ich funkcjono
waniu nie może być nawet mowy. Działają
one bez przerwy dzień i noc, co parę go
dzin obsługa się zmienia. Przerwę w ko
munikacji może spowodować tylko
katastrofa żywiołowa,
pożar, huragan, złośliwe czy też bezmyślne
uszkodzenie przewodników, defekt w cen
trali słowem siła wyższa, której zgub
ne działanie, jest od obsługi telefonów nie
zależne.
Zresztą telefony na zachodzie, jak
każda instytucja użyteczności publicznej,
są administrowane według zasady, że ta ha
ki era jest dla nosa, a nie nos dla tabakiery. t. j . że wszelkie urządzenia tego rodza
ju muszą być, dostosowane do potrzeb i wy
magań publiczności, nie zaś naodwrót.
Jakże Inaczej jest, niestety, u nas. Po
wiedzmy, że ktoś z nas ma do załatwienia
bardzo pilną sprawę w Tuszynie czy Alek
sandrowie, czy też w innem miasteczku w
okolicy Łodzi. Osobiście tam udać się nie
ma czasu, pragnie więc rzecz załatwić tele
fonicznie. I oto okazuje się, że

nie o każdej porze
wą o ścianę — połączenia nie uzyskasz!
może otrzymać połączenie. I tak samo je
Czyż nie dałoby się wprowadzić na sta
śli np. ktoś w Rudzie Pabjąnickiej niebez cjach tych w urzędach pocztowo - telegra
piecznie zachoruje i na gwałt trzeba wzy ficznych obsługi, zmieniającej się w ten spo
wać lekarza z Łodzi, uskutecznić tego w sób, by przerwy w komunikacji telefonicz
żaden sposób nie możemy wtedy, gdy się nej nie było?
zechce. Dlaczego?
Szczególnie doniosłe znaczenie miało
Dlatego, że telefony w Strykowie, Tu by to
szynie, Aleksandrowie i Rudzie Pabianic
dla Rudy Pabianickiej,
kie; czynne są tylko w godzinach od 8 ra dokąd mnóstwo rodzin łódzkich wyjeżdża
do no 12 w południe i od 3 po południu na letnie wywczasy. Szybkie komuniko
do 12 w nocy.
wanie się z głowami rodzin, pozostałem!
Są to rzeczy, o których świat kultural w mieście jest dla nich bardzo ważne.
ny nigdy nie słyszał. Żaden europejczyk za Niektóre telefony prywatne w Rudzie Pa
chodni nigdyby nie uwierzył, że coś podob bianickiej są włączone
nego może mieć miejsce.
do ogólnej sieci
Przez jedenaście godzin, a więc prawie łódzkich telefonów miejskich, to jednakże
przez pół doby telefony w wymienionych nie jest wystarczające. Dobrze byłoby,
wyżej miastach
gdyby P. A. S. T. pomyślała o wprowa
nie istnieją
dzeniu w wymienionych tak karygodnie
dla osób prywatnych. Uprzywilejowana jest zaniedbanych miasteczkach własnych cen
jedynie policja, która połączenie bezpośred trali, tak jak w Zgierzu czy też w Pabia
nie z Łodzią może uzyskać o każdej porze. nicach.
Nie jest to wina P. A S. T., która wła
K.
snych swych stacyj w Tuszynie, Strykowie,
Aleksandrowie i Rudzic Pahjanickiej nie
posiada. W miasteczkach tych centrale te
lefoniczne mieszczą się na poczcie, a że
poczta w godzinach od 12 do 3 w dzień jest
nieczynna z powodu pory obiadowej,
laiemmca
emigranta.
telefony obiadują również.
Z Poznania donoszą:
Czyż nie jest to humorystyka? Telefo
Wczoraj rano o godz, 9.30 na tutejszym
nować pragniesz do kupca czy krewniaka dworcu kolejowym w przedziale 3-ej klasy
w sprawie niecierpiącej zwłoki do Stry- pociągu
kowa, a uczynić tego nie możesz. Telefo
Poznań — Kalisz,
nista i urzędnik pocztowo - telegraficzny w jakiś mężczyzna oddał z browninga 5 strza
jednej osobie spożywa obiad, czy też ucina łów w powietrze, a następnie przytknąw
drzemkę poobiednią i wobec tego bij gło- szy broń do skroni szóstym strzałem zra
nił się bardzo poważnie. Strzały wywołały
zrozumiały popłoch wśród pasażerów.
Przywołano wóz sanitarny i ciężko ran
Przed Kongresem Eucharystycznym w Łodzi.
nego
samobójcę odwieziono do lecznicy
Diecezjalny Kongres Eucharystyczny
ganizacji społecznej, opartej na ideałach
w Łodzi Informuje za naszem pośrednie^ Chrystusowych, któraby nie wzięła udzia miejskiej.
Przeprowadzone dochodzenia ustakły.
twem, że w dniu 1 lipca r. b. odbędzie się łu w Jego triumfalnym pochodzie, ninie.iże
desperat
jest 40-letram robotnikiem Mar
uroczysta procesja z Najświętszym Sa szem wyznacza termin prekluzyjny 20 b.
kramentem, która wyruszy z placu Hal m. do zgłaszania swego udziału w sekre cinem Derbichem, którego rodzina miesz
lera, gdzie zostanie odprawione pontyfi- tariacie — ul. Piotrkowska 263. tel. 40-14. ka w Długiej Wsi
kalne nabożeństwo i poprzez ulicę Piotr
pod Kaliszem.
Jednocześnie komitet oświadcza, że po
kowska zmierzać będzie do katedry św. tym terminie zgłoszeń przyjmować nie
Pracował on przy robotach rolnych we
Stanisława Kostki. Będzie to triumfalny
będzie, gdyż sekcia pochodowa wypracu Francji ' w Poznaniu znalazł się w przeje
pochód Boskiego Mistrza a zarazem pu je już plan pochodu, wyznaczywszy miej ździe do rodziny. Powód tragicznego kro
bliczne wyznanie naszej wiary w Jego sce dla każdej ze zgłoszonych organiza- ku reemigranta nie jest bliżej znany. Wy
rzeczywistą obecność w Najświętszym cyj.
padek cały osnuty jest mgłą tajemnicy. —
Sakramencie, oddanie Mu czci 1 uwielbie
Ponadto komitet podaje do wiadomo Derbich posiada żonę i
nia Jego Boskiego Majestatu.
troje nieletnich dzieci.
ści, że biorące udział w procesji organi
Stan jego zdrowia jest bardzo poważny
Przez to komitet diecezjalny kongresu zacje winne są ściśle podporządkować si?
i prawic niema nadziei utrzymania go przy
będąc głęboko przeświadczonym, iż w zarządzeniom sekcji pochodowej.
życiu.
mieście naszem nie będzie ani jednej or
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Tajemnice rulety.
Powieść.
Komisja sądowo - lekarska, która 'dnia
następnego zjawiła sie na miejscu zbrod
ni, niewiele więcej potrafiła skonstatować,
niż wczoraj komendant Gdy udano się do
piwnicy, aby zdjąć ślady stóp zbrodnia
rza, przekonano się, że okienko piwniczne
od strony ogrodu byiło wyduszone, a śla
dy znikły. Zbrodniarz widocznie obsear*
wował wieczorem czynności komemtanta policji i po jego odejściu zatarł ślady.
Ponieważ Nowiński po wyjęciu kuli
czuł sic zupełnie dobrze, postanawaono go
przesłuchać.. Dowjedzilawszy się od nie
go o listach Ordona i Manelbaurna i osobie
Cypryjskiego, posłano po korespondencję
do mieszkania, okazało się jednak, że. po

ss n

trzebnych Mstów brak. Widocznie zbrod
niarz musiał je zabrać; bo zginęły. We
zwano wówczas doktora Manddbaiuma do
przesłuchania, które miało s*ę odbyć w
kancelarii szpitalnej celem ewentuałnei
konfrontacji świadka z Nowińskim.
Młody, z prowincjonalną elegancją ubrany adwokat zjawił się niezwłocznie m
kanceiarjr szpitalnej.
— Proszę nam opowiedzieć, jak pan
mecenas poznał swego kienta Cypryjskie
go — zagaił przesłuchanie sędzia śledczy.
— Dlaczego zaraz poznał? — odparł
Pytaniem adwokat. — Czy ja jego musia
łem koniecznie poznać?
— lak to — ciągnął zd-zawtany sędzia—
całkiem go pan nie zna?
— Przecież mówię, że nie! Rano przed!
kilku dniami dostałem tielefon, że jakiś Cypryjskff posyła mi równocześnie posłań
cem 1000 dolarów i prost o rozpoczęcie
wiadomych pertrafctacyj. Równocześnie
udziela mi prawa złożenia zadatku i prosi
o za/tełegraforwanie mu do Warszawy, poste-restante o wyniku mej akcji Jak Już
dostałem dolary, to po co mnie poznawać
osobiście takiego porządniego klienta!
— Cóż pan nczynfił, gdy p. Nowiński
odmówił sprzedaży?
— Co mftałem uczynić? Naprzód się
zmartwiłem, że stracę ładny zarobek, po
tem zatelegrafowałem wedle dyspozycji
Tymczasem tego samego dhia po południu
mój klient zgłosił sie znów tdegraftCznie
po relację, dowiedział sie o odmowie, polccM mi zatrzymać 100 dolarów jako ho
norarium, a resztę wydać t/emu samemu
posłańcowi za zwrotem klwfltfu na 1000 do
larów.

— Jak wyglądał posłaniec? — zapytał
komisarz policji.
— Był to starszy, porządnie ubrany je
gomość, średniego wzrostu, krepy, grubawiy, nieco zgarbiony z dużym nosem, o
szpakowatych w losach, z rumieńcami na
twarzy, iednem słowem bardzo porządny
człowiek!
— Czy pan zna go może bliżej?
— Dlaczego ja mam go zaraz znać? —
odparł adwokat.
. — Czy to katolik, czy żyd? — zapytał
sędzia.
— Pewnie, że to żyd. Ale, jeżeli pan
sędzia podejrzewa iego lub pana Cypryj
skiego o cokolwiek. Musi to być chyba
gruba pomyłka, to porządni ludzie, ja gwa
rantuję za nich! Ktobądź nie płaci za nic
100 dolarów honorarium!
Po tem zebraniu sędzia zrezygnował
z konfrontacji z Nowińskim, która nie mo
głaby przynieść nić interesującego i od
prawił adwokata.
Na tem zakończono oficjalne śledztwo.
Komisja nie była pewna, czy między po
strzeleniem Nowińskiego, a zamordowa
niem kucharza oraz osobą Cypryjskiego
istnieje związek przyczynowy, zwłaszcza
że co do osoby ostatniego brak było
wszelkich danych, po za ostrzeżeniem
Ordona, narazie nieobecnego. Śledztwo
na tern niknęło. Postanowiono poczekać
na powrót Ordona. v
W międzyczasie Nowiński wyzdro
wiał i pojechał do Lwowa, do rodziny
Ordona, dowiedzieć się, co z nim sły
chać
Była to już połowa czerwca. Od w y 
jazdu Ordona mijały trzy tygodnie. Prócz

Str. 5

wiertacza nafty.
1000 złotych
za odszukanie zbiega.
Ze Lwowa donoszą:
Onegdaj oparła się o poKcję
sprawa dwużeństwa,
niejakiego 'Józefa Niezgodzkiego ze Zmienicy obok Sanoka, wiertacza nafty w Bo
rysławiu.
Według przeprowadzonych
dochodzeń, Niezgodzki pp raz pierwszy
ożenił się w r. 1914 w Budapeszcie.
z rodowita Węgierką.
Powołany do wojska, przez cały czas
wojny światowej bawił po za domem.
Młoda żona tymczasem o bujnym węgier
skim temperamencie, zniecierpliwiona w i 
docznie nieobecnością małżonka, poczęła
pocieszać się z różnymi przygodnymi zna
jomymi. Doszło nawet do tego, że zajęta
się nią budapeszteńska
sanitarna policja.
Niezgodzki, po powrocie Ho domu, do
wiedziawszy się wszystkiego, porzucił ją
i wyjechał do Polski. Nie mogąc w y 
trzymać w samotności, bez rozwodu ze
swoją pierwszą żoną, wszedł po raz drugi
w związek małżeński
w swej rodzinnej wsi z córką jednego z
zmienickich gospodarzy.
Miał on jednak straszliwego pecha. Otr?ymawszy posadę w jednej z kopalń w
Borysławiu, wyjechał, pozostawiając żo
no pod opieką jej rodziców. Opieka ta
jednak była zła, skoro i ta żona poczęła go
zdradzać.
Gdy Niezgodzki począł żonie czynić
wyrzuty (przyczein dochodziło nawet do
gwałtownych scen zazdrości), druga jego
żona Katarzyna z domu Chrobak wraz z
siostrą" swoją Paulina pokryjomu
opuściły 'dom rodzinny
i zbiegły w niewiadomym kierunku. Nie
zgodzki odniósł się do policji z prośbą o
pomoc w poszukiwaniach, przyczem p o 
świadczył gotowość ofiarowania nagrody
w wysokości 1000 zł. znalazcy jego nie
wiernej małżonki.
Policja rozpisała listy gończe i wdro
żyła dochodzenie, w toku którego wyszła
najaw zbrodnia dwużeństwa. <•

Pamiętajcie o inwalidach
wojennych!

kilku kartek z Riyiery, które datowane
b y ł y z początku czerwca, brak było ja
kichkolwiek wiadomości.
Pani Ordonowa, która nie znała celu
podróży męża, przestraszona wypadkami
w Brodach, zaczynała być niespokojna o
niego. Po długich przekonywaniach uda
ło sic jej skłonić Nowińskiego do wyjazdu
do Monte Carlo celem odszukania Ordo
na.
Niełatwo przyszło człowiekowi inte
resu oderwać się od przedsiębiorstwa, w
którem tkwił ciałem i duszą i tylko dzięki
temu, że przypadkiem spotkał kolegę z
lawy szkolnej, pracującego również w
branży drzewnej, zdecydował się Nowin
ski wyjechać, zobowiązawszy kolegę do
zastępstwa na czas swej nieobecności.
Niemniej przygotowania do podróży i
wprowadzenie zastępcy w urzędowanie,
zabrało jeszcze kilka dni czasu, tak. że
czerwiec miał się ku końcowi, zanim No
wiński mógł ruszyć w drogę. Od Ordona
nadal nie było żadnych wiadomości.
Rozdział IV.
Dziwne uczucia opanowały Nowiń
skiego, gdy usiadłszy już spokojnie w
przedziale pośpiesznego pociągu, począł
rozważać wypadki ostatnich dni.
Było nad czem zastanawiać się! Zni
knięcie Ordona, względnie brak wiadomo
ści od niego, postrzał w lesie i mord słu
żącego, list ostrzegawczy i mityczna,
niewidzialna postać Cypryjskiego, wszy
stko to chaotycznie splątało się w umyś'c przemysłowca, przywykłego dotąd
r.isślcć całkiem innemi, realncmł kategor
iami.
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Nie wyrywaj z rąk cudzych torebki,
bo będziesz w areszcie skrobał kartofle i rzepki!
Wczoraj wieczorem przechodzącej uli
cą Napiórkowskiego
Stanisławie Witkowskiej,
zamieszkałej przy ulicy Nowo-Sikawskiej
nr. 14, jakiś osobnik skradł torebkę.
Poszkodowana wszczęła alarm i zaczę
ła opryszka ścigać. Z pomocą pośpieszyło
jej kilku przechodniów. Złodziej korzysta
jąc z zamieszania wpadł do bramy nr. 113
przy ulicy Napiórkowskiego. Otoczono dom

ze wszystkich stron. Złodziej znalazł się w
pułapce, a nie mając innego wyjśda
ukrył się w piwnicy,
gdzie go odnalazł policjant.
Torebkę, skradziona p. Witkowskiej
a zawierającą 60 złotych i zegarek znale
ziono pod kapeluszem.
Złodziej nazywa się Chaskiel Gołąb i
jest mieszkańcem Sosnowca. Osadzono go
w areszcie do dyspozycji władz sądowych.

Smutna notatka lekarza.
Ważny moment.

21-letnia Bronisława Krzyżankówna
służąca, od paru lat przebywała w Łodzi,
gdzie się jej względnie dobrze powodziło.
Ostatnio Krzyżankówna znalazła się bez
pracy.
Przez jakiś czas żyła z własnych osz
czędności, a kiedy te wyczerpały sję, zaj
rzała jej w oczy nędza.
Koleżanki, widząc ją w nledolł, odwró
ciły się od niej.
Trudności życiowe, w jakich znalazła
sie Krzyżankówna wpłynęły na nią de
prymująco. Postanowiła tedy przeciąć
nić swego żywota.
Wczoraj około godziny 8 wieczorem
na Placu Wolności usiłowała rzucić się
pod tramwaj.
,
Maszyniście udało się wagon zatrzy
mać. Eks-służąca odniosła jedynie lekkie
potłuczenia głowy. Karetką pogotowia
ratunkowego odwieziono ją do szpitala
przy Zbiorni Miejskiej.

;

Kierowca: - • Panie, czy ten policjant zasnął w takie] pozycji?
Przechodzień: — Nie, akurat przez ulicę przechodzi jego te
ściowa więc nie chce się narażać.

Łodzianie g owy do goryl
Wiadra lecą z dachów na pasantów.
W dniu wczorajszym na ulicy Północnej
wydarzył się wypadek, będący dostatecz
nym dowodem ignorowania przez prywat
nych przedsiębiorców przepisów o należytem zabezpieczaniu domów
poddanych remontowi.
Na przechodzącego 59-letniegp Bajnyma Kalksztajna, zamieszkałego przy ulicy
Północnej 19, spadło drewniane wiadro od

cementu, przymocowane do liny. Kalksztajn odniósł tłuczone rany głowy.
Zawezwany lekarz miejskiego pogoto
wia ratunkowego po nałożeniu opatrunku
odwiózł ofiarę wypadku do domu.
Powiadomiona o tem policja pociągnęła
winnych do odpowiedzialności sądowej.
A zatem łodzianie: głowy do góry, bo
niewiadomo co z nieba spadnie na wasze
nieszczęśliwe, skołatane głowy.

Bagnet w piersi szofera.
Kronika pogotowia
Łódź. 16. 6. — W ciągu dnia wczoraj
szego w kronice miejskiego pogotowia ra
tunkowego zanotowano następujące w y 
padki :
Przy ulicv Szkolnej 30 w mieszkaniu
otruł się jodyna 16-letni
Saul Zylbersztein.
Zawezwany lekarz pogotowia ratunko
wego po przepłókaniu żołądka pozosta
w i ł go na miejscu.

•

•

•

Przy ulicy Głowackiego 6 otruła się
kreozotem 28-letnia
Marianna Korecka,
żona szofera. Pomocy udzielił jej lekarz
miejskiego pogotowia ratunkowego.

•

.

•

W podwórzu przy ulicy Przejazd 98
oparzony zosta' w czasie pracy kwasem
siarczanym 52-letni
Mateusz Matusiak.
robotnik, zamieszkały przv ul. Przejazd
70. Matusiak uległ poparzeniu głowy. Po
mocy udzielił mu lekarz pogotowia ratun
kowego.

•

•

«

Przy ulicy Łagiewnickiej 12 na stry
chu domu spadła z drabiny 23-letnia
Marjanna Gostyńska.
służąca. Gostyńska odniosła okaleczenie

Kilka większych kieliszków
odebrało woźnicy
60-letni Jan Pietrzak, zamieszkały przy
ulicy Zakątnej 1 lubił spokój i...
wódkę.
Z zawodu woźnica jeździł na beczce
asenizacyjnej i był w wielkiej przyjaźni z
okolicznymi wieśniakami, którzy chcąc po
zyskać sobie jego względy częstowali go
często alkoholem.
W dniu wczorajszym wypił sporo wó
deczki, a potem siadł na wóz i podciął ko

^mwchv

1

•

przytomność.

nia. Beczka skakała po nierównym bruku
ulicy Kopernika, jak opętana. W pewnej
chwili Pietrzak spadł z kozła ulegając ogól
nemu
potłuczeniu ciała.
Przechodnie wnieśli pijanego woźnicę
do bramy, gdzie zawezwany lekarz miej
skiego pogotowia ratunkowego udzielił mu
pomocy, a następnie odwiózł do domu.

ratunkowego.

głowy 1 klatki piersiowej. Odwieziono ja
do szpitala św. .łózefa.

•

• •

Na ulicy Cmentarnej najechany przez
samochód 4-Ietni
Marjan Kowalski,
syn dozorcy, zanii przy ul. Cmentarnej 3.
uległ złamaniu kręgosłupa i czaszki. W
stanie ciężkim, odwieziono go do szpitala
Anny Marii.

•

•

•

Na ulicy Konstantynowskiej przeje
chany przez samochód 27-letni
An'oni Wóitowiec
odniósł ranv głowy. Pomocy udzielił mu
lekarz pogotowia ratunkowego.

•

•

•

Na Chojnach przy ulicy Łącznej ude
rzony został bagnetem w piersi 26-letni
Władysław Janowski,
szofer, zamieszkały przy ul. Łącznej 16.
Lekarz pogotowia ratunkowego po udzie
leniu pomocy odwiózł Janowskiego do
domu.

•

• •

W bójkach odnieśli rany 58-letni Fran
ciszek Jarzębowski, rybak, zamieszkały
przy ulicy Franciszkańskiej 29 i 24-Ietni
Jan Fuks (Kilińskiego 140). Pomocy udzie
lił im lekarz pogotowia ratunkowego.

o

Sobota, 16-go czerwca.
Warszawa. 1111 m. —
16.00 Odczyt p. t. „Jak powstała pracowria przyrodnicza w naszej szkole (z cyMn od
czytów organ, przez Mki. W. R. 1 O. P.) wygłosi
prof. Tadeusz Paszkowski; 16.25 Nad program 1
komunikaty; 16.40 Odczyt p. t „Kredyt komunal
ny" wygłosi Bolesław Mrozowski, sekretarz rady
zfrzdów łnstytucyj oszczędnościowych w Polsce;
17.05 Przerwa; 17.20 Odczyt p. t. „Hoene—Wroń
sk! w 150-ta rocznice urodzin" odczyt Il-gt wygłdr. Adam Zlelerłczyk: 17.45 Transmisji z Krakowa.
Program dla najmłodszych; 18J55 Przerwa; 19.05
Kcrmirirkat rolniczy; 19.15 Rozmaitości, występ
p. Henryka Matkowskiego; 193$ „Radjokronfki"
wygłosi dr. Marjan Stepowskl. Po odczycie komu
nkkat Tow. Z $ty do hodowli koni w Polsce;
20.00 Przerwa; 20.15 Koncert wieczorny, w przer
wie biuletyn „Messager Polonats* w Języku tranci^klm. Koncert popularny organizowany przez
orkiestrę FHharmonJ! warszawskie] współ z Pol
skim Radjo. (Transmisja z Doliny Szwajcarskiej);
22 00 Sygnał czasu, komurrikał lotnlczo-meteoro
logiczny ; 22.05 Komunikaty P. A. T.; 22.20 Ko
munikaty: policyjny, sportowy i nad program;
22.30 Transmisja muzyki tanecznej z restauracji
„Oaza". Orkiestra pod kierunkiem Wacława Rosz
kowskiego i Ignacego Kairbowtaka.
44

acfl

4

Niedziela 17 czerwca.
Warszawa (1111). Godz. 10.15—11.45: Trans
misja nabożeństwa z katedry poznańskie], godz.
13: Sygnał czasu, hejnał z wieży Mariackiej w
Krakowie oraz kom. lotn.-meAearol, godz. 13.10
—15- Przerwa, godz. 15: Kornunfkwt meteor© ,
godz. 15.10—16: Przerwa, godz. 16—16.20: Od
czyt p. i „Miody owocowe i wina" — wygi. p.
Kaiz. Bajorek, godz. 16.20—16.40: Odczyt p. Ł „Za
sady racjonalnego budownictwa wiejskiego" —
edczyt Il-gł — wygł inż. Kaz. Kalinowski, godz.
16.40—17: Odczyt p. t, „Najważniejsze wiadomo
ści i wskazania rolnicze" — wygi. p. S. Medraerk!. godz 17—1S.30: Koncert popularny, ((trans
misja z Doliny Szwajcarskiej), godz. 18 30—1835:
Rozmaitości, godz. 13.55—19.10: Przerwa, gediz.
19.10—19.35: Odczyt p. t „W Szkocji" — wygł.
P J. Frankowski, godz. 19.35—20: Odczyt p t.
,Z doby Sasów i Stanisławów" — wygł. dr. K.
M. Morawski, godz. 20—20.15: Po odczycie komunfkait Tow. Zachęty do hodowli koni w Pol
sce. Przerwa, godz. 20.15: Koncert popularny
Orkiestry Fl!harm. Warsz., (transmisja z DoUny
Szwajcarskiej), godz. 22—22.05: Sygnał czasu,
kom. lotnJczo meteor„ godz. 22.05—22.20: Komu
nikaty PAT., godz. 22.20—22.30: Kom. policyjny,
•.portowy, godz. 22.30—23.20: Transmisja muzyk;
tanecznej z rest. „Oaza". Orkiestra pod kier. W,
Roszkowskiego i 1. Karbowiaka.
4

Tragiczna śmierć bombardiera.
Nieostrożny strzał.
Ze Lwowa donoszą:
W koszarach 6 p. artylerii ciężkiej na
Filipówce pod Lwowem wydarzył się tra
giczny wypadek, zakończony
śmiercią młodego bombardiera.
Oto w jednym z pokojów koszarowych
dwóch podoficerów manipulowało nabi
tym rewolwerem, przyczem jeden drugie
mu usiłował
broń siłą odebrać.

14?

fortuny.

II klasa.
Drugi dzień ciągnienia.
Głównlejsze wygrane.
Zł. 70.000 Nr. 87067.
Zł. 35.000 Nr. 106806.
Zł. 2.000 Nr.: 21824, 29673.
Zł. 1.000 Nr.: 104039.
Zł. 600 Nr.: 43138, 85555.
Zł. 500 Nr.: 15899, 121063,
Zł. 400 Nr.: 14417, 204S5, 227S9, 6F64F.
71087, 93140, 93944. 127690, 148436.
153120.
Zł. 300 Nr.: 6707, 18608. 19009, 3820' ,
41815, 49020, 55346, 57334, 60711, 68701.
75009, 78347, 90316, 91278, 95254, 122943,
130560, 144598.
Zł. 200 Nr.: 93, 106, 570, 1516, 540"
5742, 6526, 6902, 7131, 7850, 9838, 11238.
14213, 14770, 17837, 23691, 24921, 30617.
30815, 32558, 34413, 38874, 42267, 43492.
45129, 47423, 48293, 48594, 49320, 49976
52391, 59890, 60335, 61426. 63947. 64248.
65330, 71808, 73633, 75417, 76773, 78770.
81114, 81306, 82051, 83403, 84007, 8486S.
88623. 90294. 95370, 96955. 98383, 98989,
99244. 100268, 101966, 103118, 104019.
105002, 105443, 105774, 107872, 108014,
109131, 109686, 112012, 116540, 11671*.
12308^. 123524, 125553, 130224, 130624,
133716, 136803, 137992, 139353, 140157,
140157, 140235, 140256, 144124, 144438.
144847, 145753, 146223, 146817, 147101.
150525.

Radjo-kącik

Zamach samobójczy pod
•chodami.

W dniu wczorajszym w podwórzu przy
ulicy Zawadzkiej 14 wydarzył się
nieszczęśliwy wypadek.
Antoni Cieplucha, mieszkaniec Kon
-stantynowa przyjechawszy na wymienio
ny dziedziniec, wyprzągł konia I pozosta
wiwszy go luzem, zajął się własnemi spra
wami. W pewnym momencie Ciepluchę
bawiącego u jednego z lokatorów, w y 
wabiły na podwórze krzyki dzieci. Oka
zało się, że koń rozbrykał się, niecąc po
płoch wśród milusińskich.
Cieplucha, chcąc zapobiec wypadko
wi, usiłował pochwycić rozbieganego ko
rt a, co zakończyło się dlań tragicznie,
howiem „rumak" kopnął go zadnleml ko
pytami tak silnie, że doznał pęknięcia
dwóch żeber.
Zswezwany lekarz miejskiego pogoto
wia ratunkowego po udzieleniu mu pomo
cy odwiózł nieszczęśliwego Antoniego
Ciepluchę do szpitala przy ulicy Drewno
wskiej.

Z ł o t Q

1

Nerwowy spacer
biednej kobiety.

Kruche żebra.

«

1

Próba ucieczki w zaświaty.

Rumak nieostrożnego
kmiotka.

r

Nr.

Dzień W Codzi.

Wczoraj wieczorem po ulicy Cmentar
nej kręciła się około 20-letnia dziewczyna,
która zachowywała się
.
niżej wszelkiej krytyki.
W pewnej chwili dziewczyna zamknęła
się na terenie posesji nr. 1 przy ulicy Cmen
tarnej.
W pół godziny później dozorca domu tisłyszał słabe jęki wydobywające się z bra
my. Gdy wyszedł ze swego mieszkania uj
rzał leżącą pod schodami dziewczynę. W i 
ła się w boleściach, obok leżała butelka
z resztkami trucizny.
Zawezwano karetkę miejskiego pogoto
wia ratunkowego, którego lekarz po prze
płókaniu żołądka odwiózł desperatkę do
szpitala przy ulicy Drewnowskiej. Niezna
jomą okazała się 21-letnia
Marjanna Adamczykówna,
bez stałego miejsca zamieszkania. Przyczy
ną tragicznego kroku brak środków do ży
cia Stan Adamczykówny ciężki.

rvr.

W czasie szamotania się padł strzał, a
kula ugodziła stojącego opodal Włodzi
mierza Kowałyka. bombardiera, absol
wenta Szkoły Przemysłowej i V I k l . gimn.
syna właściciela realności z Bogdanówki.
Przeprowadzono natychmiast operację w
szpitalu wojskowym, lecz ranny zmarł.
Obu podoficerów, winnych mimowol
nego zabójstwa, aresztowano i osadzono
w więzieniu garnizonowem.
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Aoszutzki, najgroźniejsi

Program bogaty, gdyż
1000 mtr., biegiem an
dzic się próba pobicia r<
200 mtr.

Ł. K. S organizuje •
na trasie Łódź—Pabjat
Pabianicka—Łódź. Dy
jazd o godz. 7 rano z lol

„Makkabi" organizi
Widawy. Dystans 11
6 rano.

*

•

Ł. T. K. organizuje
czną do Czarnocina pi
wrotem.. Dystans 104
klubu Piotrkowska 174

•

*

P. T. S. „Bieg" urz
Kał z bardzo urozmaić
Zbiórka w lokalu klubo
n godz. 8 rano. Dojaz<
sandrowskim.

Na szosie Rzgów—
jodz. 9 rano odbędą s
szosowe zawody kolar:
przez „Unję". Prograt
ńa starcie w Rzgowie.

Zawody sportowe po

Jutro g. 9 r.zawody k<
50 kim. Start w Chojnac
marszowe na 25 kim.
o godz. 17.00 zawody hi]
ni przy ul. Wólczańskie
Dwudniowe świę

Dziś na boisku W.
finały: palanta, koszy
półłinał hazeny i zawód
Jutro o godz. 9 ra
zbiórka wszystkich orgi
W. klubów sportowych
Ui•,kitli ze sztandarami
defilada przed gmachen
Piotrkowska 104. Wsz
Proszone są o przybycie
*ni członkami.

rvr.

r

«

Nr. 14?

..ŁÓDZKIE ECHO WIECZORNE"—dnin 16 czerwca 1928 roktŁ

chv fortuny.
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1 SPORT.

lasa.
i ciągnienia.
e wygrane.
067.
6806.
324, 29673.
1039.
8, 85555.
9, 121063;
, 20485, 22789, 68645,
44. 127690, 148436,

Kalendarzyk
Kalendarzyk sportowy na dziś i jutro,
jnimo, że oba łódzkie kluby ligowe grać
pędą po za Łodzią, przedstawia się frapu'^co, bowiem odbędą się uroczystości
sportowe w postaci dwudniowego świę
ta W. F. i P. W. oraz pierwszych wiel
kich zawodów kolarskich w Helenowie o
tytuł mistrza torowego województwa. Nie
cała również sensacją dla żydowskiej pu
bliczności będą zawody towarzyskie war
szawskiej „Makkabi" % Hakoahem.
Inaczej mówiąc dzisiejszy i jutrzejszy
dzień będzie próbą sprawności fizycznej
naszego grodu, bo i nawet policja przepro
wadza przegląd sportowy swych wyczy
nów w strzelaniu, kolarstwie, lekkiej/
atletyce, hippice i t. d.
Szczegółowy kalendarzyk wygląda na
stępująco:

106, 570, 1516,540«,
11, 7850, 9838, 1123S.
23691, 24921, 30617.
38874, 42267, 43492.
48594, 49320, 49976
61426, 63947, 64248,
75417, 76773, 7S779.
83403, 84007, 84868.
96955. 98383, 98989,
966, 103118, 104019.
774, 107872, 1080 M,
Dl 2, 116540, 1167H,
553, 130224, 130624,
392, 139353, 140157.
256, 144124, 144438.
223, 146817, 147101.

i.
. t. „Jak powstała praco*
izeJ szkołę" (z cyklu od. W. R. 1 O. P.) wygłosi
cl; 16.25 Nad program I
t p. Ł „Kredyt komunałrozowskt, sekretarz rady
ednośctowych w Polsce;
żyt p. t „Hoene—Wroń•dziin" odczyt Il-gl wygł.
5 Transmisja z Krakowa.
:h; 1855 Przerwa; 19.06
.15 Rozmaitości, występ
o; 19.35 „Radjokronłki"
wski. Po odczycie konru
hodowli kord w Polsce;
:ert wieczorny, w pnzer^olonab" w Jeżyku fran
cy organizowany przez
•szawsklej współ z Poli Doliny Szwajcarskiej);
unikat lotnlczo-meteoro*
ity P. A. T.; 22.20 Ko
ntowy I nad program;
tanecznej z restauracji
; runkiem Wacława Rosz
rbowlaka.

' czerwca.

Piłka nożna.
Dziś: na boisku przy Wodnej e godz.
'14.00: Szturm — Kadimah, mistrzostwo;
*a boisku przy Wodnej, godz. 16.00: mecz
towarzyski Makkabi (Warszawa) — Hakoah I; na boisku ŁKS. o godz. 17.00: T. U.
R. — Kraft, mistrzostwo.

iia się padł strzał, a
ro opodal Włodzijmbardjera, abso!słowej i V I kl. gimn.
ości z Bogdanówki.
chmiast operację W
ecz ranny zmarł,
winnych mrmowol:towano i osadzono
went.

Zagraniczny rynek pieniężny i towarowy.

Jutro: na boisku Ł . K. S., godz. 11.00:
Orkan — Ł. T. S. G., mistrzostwo; na
I boisku W. K. S., godz. 11.00: Ł . K. S. B. W.
[ "p Bieg, mistrzostwo; na boisku przy Wo
dnej, godz. 17.00: Oratorjum — Siła, mi
strzostwo; na boisku w Zgierzu, godz.
i 17.00: Orlę — Gwiazda, mistrzostwo; na
boisku w Pabianicach, godz. 11.00: P. T. C.
— W. K. S„ mistrzostwo; na boisku w
Zduńskiej Woli, godz. 17.00: TUR. — So
kół (Pabj.), mistrzostwo; na boisku w
Moszczenicy, g. 16.00: M. K. S. — Ł . T. S.
G., towarzyskie; na boisku w Piotrkowie,
godz. 16.00: Concordia — Strzelec, towa
rzyskie.
Kolarstwo.
Jutro o godz. 4 po poł. S. S. ,,Union"
ha torze w Helenowie organizuje pierwsze
r wielkie wyścigi kolarskie torowe dla sprin.Terów o mistrzostwo województwa łódzkie
go. Udział biorą po za najlepszymi
jeźdźcami Łodzi, jak Szmidt, Reul, Źybert,
równi zawodnicy z okręgu, między innymi
Koszutzki, najgroźniejszy rywal łodzian.
Program bogaty, gdyż po za biegiem na
1000 mtr., biegiem amerykańskim, odbę
dzie się próba pobicia rekordu polskiego na
200 mtr.

•

NOTOWANIA ZŁOTEGO POLSKIEGO
ZAGRANICA.

sportowy.

Łódzcy sędziowie na pierwszem

miejscu.

Jutrzejsze mecze ligowe.

ł ódz otrzymała największą ilość silosów :
p. Hanke Zygmunt został uznany najlep
szym sędzią w Polsce, ponieważ otrzyma!
głosy wszystkich klubów ligowych.
Również zaufaniem obdarzeni zostali
p.p.: Rcattig, Piotrowski i inni. Pełne ii-

\\ ad/a. najpoważniejsze mecze.
Jutro p. Marczewski sędziuje dogryw
kę Legia — Czarni (0:1) w Warszawie,
zaś p. Rcattig męcz Warta — Pogoń we
Lwowie.
'
K.

Finałowe spotkania szkół średnich
w piłką koszykową i siatkową.
Dziś zakończono eliminacjo drużyn
szkolnych w piłce siatkowej i koszyko
wej.
IJo zawodów zgłosiło się 13 druż\">
szkolnych (8 koszykówki (szkoły męskie)
I 5 drużyn siatkówki). Na dwadzieścia
zgórą zakładów naukowych w Łodzi jes:
to cyfra mała, trzeba jednak wziąć pod
uwagę fakt, źc termin Święta Sportowe
go jest stanowczo spóźniony.
Lekcje kończą się w szkołach prywat'
nych 24 b. m. Obecna atmosfera w szkołach usuwa zainteresowania
sportowe

Straszliwa

katastrofa

młtdzicży na plan dalszy i drużyny staja
na wezwanie wyłącznie z obowiązku, dla
bronienia honoru swych szkół.
Bezwzględnie przyszłe Święta -Spor
towe winny być organizowane znacznie
wcześniej, pod koniec maja lub na po
czątku czerwca.
. W niedzielę spotkają się zwycięzcy
zawodów eliminacyjnych:'
Koszykówka: gimn. im. Piłsudskiego
i Zimowski.
Siatkówka: gimn. Sobolewskiej i Krvgierewej.

lotnicza

w Kopenhadze

• •

Dwudniowe święto sportowe.
Dziś na boisku W. K. S., godz. 10.00:
linały: palanta, koszykówki, siatkówki,
pólJinał hazeny i zawody lekko-atletyczne.
Jutro o godz. 9 rano obok katedry
zbiórka wszystkich organizacyj W. K i r .
W. klubów sportowych 1 towarzystw ko
larskich ze sztandarami. Msza polowa i
defilada przed gmachem Kuratorjum O. Ł.,
Piotrkowska 104. Wszystkie towarzystwa
Proszone są o przybycie wraz ze wszvstki*ni członkami.

NA

GIEŁDZIE ZBOŻOWEJ
ZNIŻKOWY.

NASTRÓJ

Warszawa, 16 czerwca. Tranzakcjc na giełdzie
zbożowo - towaiowcj za 100 kg. Ir. st. Warszawa,
ceny tynkowe żyto 50,50 — 51.00, pszenica 58—
58.50, jęczmień brow. 52 — 53, na kaszę 48 — 48.50
owies Jednolity 50 - . 52, otręby żytnie 33.50 — 34.
pszenne .30 — 30.50. mąka pszenna warszawska,
lubelska i kresowa 4/0 Ay90 — 92, mąka pszenna
4/0 &2 -S4, żytnia 65 prdfc 71 — 72. Usposobienie
nadat spokojne. Obroty mate.

Waluty, dewizy I zfoto na
wczorajszej giełdzie
warszawskiej.
W przebiegu zebrania giełdy pieniężnej uwi
doczniła się mocniejsza tendencja dla wszystkich
niemal km sów dewiz. Najbardziej zyskała na kur
sie Szwajcaria, natomiast Nowy Jork i Belfja
kształtowały się bez zmiany. Zapotrzebowanie by
ło naogól znacznie większe niż dnia poprzedniego
I zostało w zupetnośd pokryte. Na gotówkę dola
rową i opyiu nic,byta /.ppełnic.

ŻYWE OBROTY DOLARóWKĄZ papierów państwowych wyróżniła się dolaroMka. która interesowano się najwięcej. Rozmia
ry ifanzi.kcji tym papierem były znacznie zwięk
szone, chociaż (etui obniżył się o 4 zł., wskutek b.
obfitego materiału, liuicmi papierami obroty były
irodnie po kursach utrzymanych, z wyjątkiem co
kolwiek mocniejszej 6 proc pożyczki dolarowej.
W dziale iistów zastawnych panował nastrój mo
cny, z wyjątkiem b proc. listów miejskich, które
kształtowały sie siaiui wskutek dużego zaofiaro
wania. Obroty były naógól większe zarówno Us
tana mlcjskłeml, lak i ziemskicmi. Drobną tran
zakcjc 4 i pó| proc. liftami miejskiemi zrobione
po kuisic 5-1.75. Obbgacjaruj nie interesowano się
zupełnie.

Ł. K. S organizuje wycieczkę kolarską
na trasie Łódź—Pabianice—Rzgów—Ruda
Pabianicka—Łódź. Dystans 41 kim. Wy
jazd o godz. 7 rano z lokalu klubowego.

marszowe na 25 kim. Start w Chojnach;
o godz. 17.00 zawody hippiczne w ujeżdżal
ni przy ul. Wólczańskiej 111.

BAWEŁNA.

Nowy Orluans, 15. 6. — Styczeń 20.05 — 20.07,
Londyn 43.53. Zurych 58.17 I pół, Beilln 46.625
marzec 20.03 — 20.05, maj 19.98, lipiec 20.40, paź
— 47.05. wypłata na Warszawę 46.775 — 46.975,
Godzina 15.00: finały: szczypiorniaka, na Katowice 46.74 — 46.94. Gdańsk 57.43 — 57.57, dziernik 20.14 — 20.15, grudzień 20,12 — 20.14.
Liverpool, 15. fi. — Zamkniecie; Styczeń 10.70,
rzutu granatem, hazeny, pokaz lekcji gim wypłata na Warszawę 57.43 — 57.57, Wiedeń
luty 10.70. marzec 10.70, kwiecteó l O ^ r n a j 10.68
nastyki, marsz na 10 kim., finały zawodów 79.53 — 79.S1, Praga 378.425.
czrwiec 10.98, lipiec 1054, sierpień 10.88. wrze
lekko-atlelycznych. Wieczorem uroczyste
sień 10.84, październik 10.77, listopad 10.70, gru
rozdanie nagród zawodnikom.
GIEŁDY ZAGRANICZNE.
dzień 10.6S — 10.69, loco 11.34.
Londyn. N. Jork 4.88.21, Holandia 12.10.06.
Liverpool, 15. 6. — Egipska. Zamkniecie: Locn
Mistrzostwo lekko-atletyczne pań.
Francja 12-1.19, Uclgia .34.9-4, Włochy '92.77. Niem 2065, styczeń 20.49, marzec 20.49, maj 20.49, liJutro na boisku „Kruschendcr" w Pa- cy 20.43. Szwajcaria 25.32?, Dania 18.193, Praga l-ec 19 04. listopad 20.46.
bjanicach odbędą się zawody lekko-atle 164 75, Wiedeń 34.70. Warszawa 43 53.
Aleksandria. 15. 6. — Zamknięcie: SakcJJaridis
tyczne pań o mistrzostwo okręgu łódzkie
Paryż. Londyn 124.20, N. Jork -'5.44 1/4, Szwaj styczeń 41.80, lipiec 41.00, listopad 42.00, Ashmo
go.
csrja 490.80.
und — czerwiec 26JO, sierpień 20.88, paździer
nik 27.28.
Nowy Jork, 15. 6. — Otwarcie: grudzień 20.43
— 20.46, styczeń 20.3C — 20.31, marzec 20.26 —
20.29, maj 20.23, lipiec 20,47 — 20.48, październik
20.58 — 20.61.
Zamknięcie: loco 2(1.55, styczeń 20.35 — 20.36.
Polskie Kolegium Sędziów ufa snać znanie uzyskał p. Marczewski, który swe luty 2032, marzec 20.30, kwiecień 20J7, maj 20.21
łódzkim arbitrom, ponieważ powierza go czasu zakwalifikowany został przez czerwiec 20.58, lipiec 20.63. sierpień 20.68, wrze
im najpoważniejsze rheczc. Nic dziwni-- p. K. S. na sędziego międzynarodowego
sień 20.78, październik 20.69 — 20.71, listopad
KO, gdyż w przeprowadzonej ankiecie
Wynikiem tego jest, że łodzianie pro- 20.61, grudzień 20.53 — 20.54.

I

ifc. 10.15—11.45: Trans,
odry poznańsJcfeJ, godz.
z wieży Mariackiej w
*
• •
t.-meteoro!, godz. 13.10
„Makkąbi'' organizuje wycieczkę do
>: Konhitkfkat meteoroi.,
Widawy. Dystans 110 kim. Wyjazd o
w godz. 16—16.20: Od6 rano.
arc 1 wdna" — wygł. p.
• • •
-16.40: Odczyt j>. Ł „Za
Ł. T. K. organizuje wycieczkę turysty
/nóatwa wiejskiego" —
czną do Czarnocina przez Tuszyn i »poKAIZ. KaNnowski, godz.
Wrolem.. Dystans 104 kim. Wyjazd z
4ajwa<tnlejsze władomoklubu Piotrkowska 174 o godz. 6 rano.
— wygł. p. S. Medrae» * » . . cert popularny, (trainsP.
T.
S.
„Bkg"
urządza wycieczkę do
tfej), godz. 18.30—18.55:
Kał z bardzo urozmaiconym programem.
-19.10: Przerwa, godz.
Zbiórka w lokalu klubowym, Karolewska 9
„W Szkocji" — wyj-f.
s godz. 8 rano. Dojazd tramwajem Alek
19.35—20: Odczyt p t.
sandrowskim.
iwów" — wygł. dr. K.
* • •
20.15: Po odczycie koNa 6zoaie Rzgów—Rokiciny jutro o
> hodowli koni w Polgodz. 9 rano odbędą się międzyklubowe
15: Koncert popularny
szosowe zawody kolarskie organizowane
:., (transmisja z Doliny
przez „Unję". Program bogaty. Zapisy
—22.05: Sygnał czasu.
na starcie w Rzgowie.
4z. 22.05—22.20: Komu-22.30: Kom. policyjny,
Zawody sportowe policji państwowej.
20: Transmisja muzyki
Orkiestra pod kier. W.
- Jutro g. 9 r.zawody kolarskie szosowe na
kwiaka.
SO kim. Start w Chojnach; o g. 9.15 zawody

a.

BOISKA,

któreby w dniu jutrzejszym nie było zajęte.

, 18608. 19009, 38200,
57334, 60711, 68701.
91278, 95254, 122943,

•-kącik

Zycie ekonomiczne.

NIEMA

r

1

MOCNIEJSZY NASTRÓJ DLA AKCYJ.
Zebranie gielo\ akcyjnej nacechowane było
znacznie Większą eiiędą do kupna, przyczem ro/miaiy traiuakej j bi ly wc wszystkich dzjalach
znacznie zwiększone. Ożywienie nastroju wpły
nęło w poważnym stopniu na poprawę kursu, cho
ciaż zgłoszenia na kupno ze strony zagranicy by
ły ograniczone.
W grupie bankowej kupowano niewiele po ku>
sacl! mało zmienionych, z wyjątkiem słabszego
Banku Pciskiego. Akcje chemiczne były przedmio
Onegdaj zamieściliśmy wiadomość o katastrofie lotniczej, która miała miejsce
tem żywego zainteresowania. aMoł materiału byłj
w Kopenhadze. Trzech lotników wyskoczyło z aparatu, rozbijając się o bruk
przy „Sil.: i Świetle", która wskutek tego zwyż
miejski z powodu złego funkcjonowania spadochronów, aparat zaś poszybował
kowała, zyskując 5 złotych. Orupa cukrownie/u
dalej i spadł na przedmieściu. Na ilustracji widzimy rozbite szczątki samolotu.
była naogól zaniedbana, z wyjątkiem akcyj Cliodorowa, z papierów cementowych wyróżnił sw
zwyżką kursu Firlcy. Grupy węglcwą i naftowa
charakteryzowała poprawa kursów. Dzljł meta
lurgiczny cechowało naosół zwiększone ożywie
nie, na pierwsze miejsce zaś wysunęły się Lilpop
Władze klimatyczne w Zakopanem bowy 5 zł., za 2-osobowy 7 zł. 50 gr. — i Modrzcjńw. Drobną poprawę uzyskały równiiż
Starachowice, Pocisk i Ostrowiec.
wydały onegdaj maksymalny cennik na razem 13 zł. 50 gr, dziennie.
W grupie handlowej doszło do trauzakcjj je
sezon letni dla pensjonatów i hoteli, któ
Hotele I-szel kategorii
dynie
Borkowskim.
r y obowiązuje od dnia 15 b. m. do 15-go Dobierać mogą na dobę: za ookć.i 1-oso

Letni cennik pensjonatów i hoteli
w Zakopanem.

września.
Cennik jest następujący:
pensjonaty I-szei kategorii
pobierać mogą dziennie za utrzymanie
U z ł . za pokój 1-osobowy 8.50. za 2-osobowy zł. 10.— razem za pokój z utrzyma
ulem 19 zł. 50 gr. dziennie:
pensjonaty H-giej kategorii
za utrzymanie 9 zł. 50 gr.; pokój 1-osobowv zł. 6. za 2-osobowy S zł. 50 gr. —
razem zł. 15 50 gr.
pensjonaty 111-ciei kaieeorii
za utrzymanie 8 zł. 50 g r „ za pokój I-oso

bowy lOSO za 2-osobowy 12 zł..
hotele H-giei kategorii
?a pokój 1-osobowy 7 zł. 20 gr., za 2 oso
bowy 10 zł. 20 gr..
hotele lll-ciej kategorii
za pokój 1-osobowy zł. 0, za 2-osobo
w y zł. 9.
Do cen tych doliczać wollW zarówno
w pensjonatach jak i- w hotelach 5 proc.
Ula służby. W czasie ijosezoiitnwm, po
cząwszy od 15 września ceimik zostanie
obniżony o 20 nroc.
:o:
»

Sprawozdanie zarządu
głównego
Związku Strzeleckiego
za rok 1927.
Ukuzało sie sprawozdanie zarządu głównego
Związku Strzeleckiego zawierające prócz szere
gu zestawień ogólnych i rachunkowych, obrazując.tch d/.i.tlalnusć związku w ubiegły m roku licz
ne i dobrze wykonane tablice statystyczne.

Sir. 8

.ŁÓDZKIE ECHO WIECZORNE"—dnia 16 czerwca 1928 roktf.

DOKĄD PÓJDZIEMY WIECZOREM?
TEATR MIEJSKL

Miejski Kinematograf Oświatowy.
„Marsyljanka"
O l a młoda. — „Biały kieł"
Pcczątek seansów: o eodz. 4 fi, 8 I 10

„Apollo" — Nędznicy
Ptcyąłek seansów: o godz. 4. 6. 8 I 10

..Casino" •—„Łódź bez koszulki"
..Czary" —1) Szlachetna zemsta
2) Pensjonarka, miłość i sport
Początfk seansów: o eodz. 4, 6, 8 I 10

Dztś o rodzinie 9 wieczorem premjara wybor
nej komedji de F3ers'a 1 CaiUavet'a „Romans pana
k?jjera (Monsicrur Brotonneau) z występem jedtezo z najznakomitszych współczesnych aktorów
poiskich Stefana Jaracza w popisowej roli tytutow«J. .

TEATR KAMERALNY
daje dziś ostatnią premierę bieżącego sezonu —
arcywesołą krotochwtle amerykańską Hopwood'a
„Jntro pogoda". Początek o eodz. 9 m. 15. Ceny
zniżone od 1 zł. do 7 zŁ

„Corso":—Syn nieba
Pierwszy seans 4-ta, jstaW 9.30.

..Dom Ludowy" - 12 Djamentów
Początek przedstawień o godz. 5 I pój po pol

INAUGURACJA

„Orrmd-klno" -

„D Kabar«t 2) Pięciu
ojców i córecika
..Imperial" — Skandal przed ślubem
..Łuna" —. 1) Wyścig o siczęście
2) Władza przestworzy
..Mimoza"— t) „Moja iona twoja żona,,
2) „Panienka od szlagierów"
„Odeon" - Kwawa Blizna
Powatek seansów: o eodz. 4. 6, 8 ł 10

Początek seansów: 4.30, 6.30. 8.15, 10.00.

Pocz. przedstawień o Ł 5.30, 7.15 I 9JO wlecz.

OORO-

W odnow-kwiytn teatrzyku miejskim w o grodzie
Staszica odegrana będzie drlś wieczorem na lfiaugnrację sezonu tc coroczne jto przezabawna, pełna
niespodziewanych powikłań faTsa Hennequin'a 1
Vetera „Pani prezesowa".
Po przedstawieniu oczekiwać będą wozy tram
wałowe Nr. 7 1 2.

•Resursa" —Dama w wagonie sypialnym
„Splendld". - U Dama Pikowa 2) Złota
dziewuszka
Spółdzielnia Pracowników Państwowych
Hazard"

TEATRU LETNIEGO W
DZIE STASZICA.

TEATR POPULARNY.
Dziś 1 jtrtro o eodz. 4.20 po południu I 8.20 wie
czorem arcyclekawa sztuka amerykańska w 3-ch
aktach „Powódź",
We wtorek powra"ca na ailsz mile słuchana ope
retka „Oejsza". Bilety na wszystkie przedstawie
nia są do nabycia w obu kasach teatru.

Dr.

C e j r l e l n l a n a 43
— t e l . 41-32. —

Sportowe n» gum. pod. Sandałki od 4 zł.
PIŁKI
W0LB801 Sp. AftC. W WOLBROMU
I I HDUERTTA L
Skorochody, Pantofle domowe

Spacjaliata chorób
skórnych, wenery
cznych i moczopłciowych.
Naświetlania lampą
kwarcową.
Dla pań od 3 — 5,
oddziel, poczekalnia
Przyjmuje od godz,
8—10 i 5—8

Płóciennego

wej podeaawle

Nr.

21 — 36
27 — 54
35 — 40
41 — 46
4.00
5.00
6.00
7.00
otrsym«|e również b.zpł&tnl. 4 kupony rabatowe po 1 zloty
• dla odstąpienia iwym znajomym S k ł a d P ł ó c i e n n e g o O b a 
w i a I S a n d a ł . k w Ł o d z i F a n t a t t a O g r o d o w a 2 (róg Nowomiej.kLI)
CENY BEZ ZOBOWIĄZANIA I

•mi ii u

I

W sobotę, niedzielę i poniedziałek ostatnie czte
ry przedstawienia, poczem druga scena popularna
na okres letni zamyka swe podwoje dając znako
mitą melodyjną egzotyczną operetkę „Gejsza" w
premjerowej obsadzie.

TEATR REWJI W „CASINIE".
Dzisiejsza promjera rewelacyjnej rewii p. Ł
„Łódź bez koszulki" wywołała w naszem mieście
ogiomne zainteresowanie. Gwoździem prosrramu
Jest „Łódź bez koszulki", wierna fotografja Łodzi,
fenian i łod/Janek, odźwicrciadlająca najaktual
niejsze stosunki, panujące w naszem mieście. Po
nadto w programie znajdują się następujące szla
gierowe numery: „La donna est mobile" sketch'
Nlkko-Tina, „Psy — choza" sketch K. Toma, .Ple
mic dzikich" scena baletowa, „Kasa Chorych" i
w. ta. w wykonaniu pp. Gierasieńsfclego Boroflsklego, Korskiej, Macherskiej, Halicza, SzczerbIacMachersklego, ZaboJkineJ 1 jej zespołu baletowego.
przy ul. Ceelelnlane] 16.
Występy ulubienicy Łodzi znakomitej pieśniarki
J?niny Madziarówny wzbudziły powszechne za
interesowanie. Nlemniejszem powodzeniem cieszą
sic występy znakomitej artystki teatru „Out pro
ouo" Heleny Buczyńskiej ora« pełnej fhiezji I nlewysłowionego wdzięku tańce p. Jadwigi Hrynie
wieckiej. Pozostały program, w którym króluje
ulubieniec Łodzi Skonieczny 1 egzotyczna Hanka
Runowlecka wywołują raz po raz wybuchy śmie
chu.
Dziś dwa przedstawienia: o godz. 8-eJ i 10-ej,
w niedzielę tnzy: o godz. 6, 8 I 10-eJ.

Uwaga: dojazd tramwajem Nr.Nr. 4, 6, 10, 14, 17, 16

Rowery i izeJcl, oraz gramofon! I płyty
na dogodnych w a r u n k a c h
poleca

—
—
—

—
—
—

—
—
—
—

—
—
—

llFRT

.Łddzn. f[ko Wlecz." i „Karier Łódzki" łącznie zł. 7.10
Odnszenie do domu 40 gr.

Z Warszawy donos2
Po pustej jezdni al. 2
^wczoraj w kierunku
iejjo taksówka nr. 181
MkneJa ..po kawalei
cym nia ludziom pilno
•"wiat i *na loże boleści c
Alkohol zamroczy! u
Atmosfera knajpy od
*iar, nawet zdrowy ins
wawczy: ostrożność.

P.

-

Specjalista chorób
skórnych i wene-

Dr.

100 km. ni

Z Warszawy donoszą
P. wicepremjer Bartę

med

1T

Poio
rlwska 99.

HajwriwTntDlsItzrti

3

..SIELANKA" PiMMlila 59

Otwarty dla jazdy łódkami codziennie
od godz. 1 w południe.
P a r k dla stowarzyszeń i szkół do wynajęcia
na zabawy ogrodowe lub wycieczki.

Dr.med. Z. RAKOWSKI
Tel. 27-81.
Specjalista chorób uszu. nosa, gardła
i płuc

Konstantynowska 9 .
Przyjmuje 12—2 i 5—7

Przy przystanku tramwajowym
na uL Rokicióskiej obok fabryki
Widzewskiej Manufaktury zagi
nęła

P A C Z K A
zawierająca parę spodni, znalaz
cę proszę o przyniesienie do S.
FOGLA Piotrkowska 71 zakład
krawiecki front I I p. za wyna
grodzeniem Zł. 25.

Przed tekstem 1 w tekście 30 groszy za wiersz milimetrowy 1-łamowy (strona 4 łamy)
Za tekstem .
.
,
25
*
•
•
.
•
. 4 .
Nekrologi
.
.
25
_
.
.
•
» 4 .
Komunikaty .
.
.
25
.,
m
m
«
4
.
Zwyczajne
«
..
. 1 0 ,
Drobne 10 groszy, poszukiwanie pracy 5 gr. za wyrai — najmniejsze ogłoszeni.
1 zł. dla bezrobotnych 50 groszy.

iii

M

F. N a s i e l s k i

Park

Szkolna 12.
Choroby
wtosó^
skórne, w.ncryejf
n . i moezoplciowł,
Naświetlania lamp)
kwarcową 1 profll
Roentgena . , j
( e k z e m a t y no
wotwory zło
iliwe)
Przyjmuje od 6—%
wl.cz., w nl.dilelfl
od 3—6 po pol

Jed

"*w póważnem niebc;
wicepermjer jest zaps
i już od dłuższego C2
% prowadzi samochód
«av
m
Dobre, tanie
— Tel. 44-92.—
Zielona 6.
•"ycieczek.
Przyjmuje od 1 1 — i
TEL. 45-49.
Wczoraj przed połud
tlaJskromolBiszycb po poł. I od 8—9 w. Choroby saórn.
wicepremjer Bartel w t<
W nledz. I święta
weneryczna.
do 9—2 popot.
Osób na krótki raid do P
*
* Ł - l # s l - # e ł - #
rzy"JmuJe od 8 do
Jojerowi towarzyszyli r
Doktór
kupuj tylko we firmie
lwowskiej prof. Tokarsk
'trzędników Prezydjum
Pp. Bociański Mieczysh
Dr
<fci, wszyscy z sekretarj;
Rzgowska 2, t e l e f . 43-08.
Zachodnia 57.
Choroby skórne,w«
Całe towarzystwo je<
Specjalista
W i e l k i w y b ó r r ó t n y c h lotek m e t a l o w y c h
neryczne i płciowe •Dochodami, p. wiceprem
Chorób skór
Dogodna warunki. — —
Długoletni, gwarancja.
Konstantynowska 12 HCadillac".
nych i wene
Dojechano do Płock;
T e l . 55—52.
rycznych.
miasta
i spożyciu śniad
L e c z e n i e l a m p ą przyjmuje od g. 9
—1 l od 6—8, dla Tnjer dał hasło powrotu
kwarcową.

Ceny ogłoszeń:
zŁ 2.60
2.20
„ 3.50
„ 8.50

Choroby
skór
ne, weneryczne
nioczopłciowe
Leczenie aztucz
nom
słońcem
gór.kłem.
NARUTOWICZA 9
(Dzielna) tel. 38-98
Przyjmuje od 8 - 3
i od 5—8
Panie od 3—5

r a m zł. 7.50.

1*QP? Chcesz kupić?

med

Ról i ner

Budowa i reperacja rewerów i motocykli

jjj miejscowości kuracyjne i odpoczynkowe

Cena prenumeraty:

Dr.

Dr.

Maks Hoffrichter, Piotrkowska 134

Słynne na cały świat

KAT/

D

na raty, w k ł a d 2 0 proc. i aa gotówkę
M. FOGEL, Główna 4 7 .

iimm

W f odzl miesięcznie
Dis robotników
.
Na prowincji
.
Zagranica
»

DYŻURY APTEK.
Dziś dyżurują apteki: F. Wójcickiej
Napiórkowskiego 27, W . Dar.ieleckiej**
iotrkowska 127. Unickiego. Wólczański
37. Leinwebera. Plac Wolności 2. .I. Ha
mana Młynarska 1, .1. Kahana. Aleksafl
drowska 80.
(p)

własnego
wyrobu
poleca wsielkiego rodnaju pojedyncze i komplety

Choroby skórne
i weneryczne.
Przyjmuje do 10 r.
1—2 I 5—8
Panie od 5 —6
Dla niezamożnych.
Ceny
lecznic.

Biuro Pensjonatów Pestalozzl

HERBERT HOOYhR
został przez swe stronnictwo, podczas wczo-j
wjszego głosowania oficjalnie •wysunięty. Ja
ko kandydat na prezydenta.

MEBLE

nl. Nawrot 2.

JFederation Internationale des Pensionnats Eurooeens)
Budapeszt, V. ul. Alkotmany 4. L
(Telefon: Terez 242-36).
Miejscowości k u r a e y j n e 1 odpoczynkowe:
Ma Węgrzecht Budapeszt, Siefek. W Szwajcarjit Genewa*. Lozanna*
Neuchatel*, Lucerna, Montreux\ Zurych*,Lugano, St. Moritz. W e FrancjSi
Paryż*, Deauville, Trouville, Biarritz, Aix-les-Bains, Grenoble*, Evian (nad
jeziorem Genewskiem) Cbamonix. Na R i w i e r z e francuskiej: St. Raphael,
Cannes, Nicea*, Juan-les-Pins, Monte-Carlo, Mentona. W Angljii Londyn*,
Cambridge*, Bringhton, Folkstone. W e Włoszech! San-Remo*. Nervi, We
necja, Bordighera, Abazzia, Riccione, Rzym*, Neapol*, Palermo, Meran.
W Auałrji: Wiedeń*, Zell-am-Zee, Linz*, Insbruck*. Salzburg', W Niem
czech! Berlin*. W BelgjIr Ostenda. ^ W A f r y c e i Algier, Tunis.
W miejscowościach, oznaczonych *, znajdują się stałe internaty dla
dziewcząt i chłopców (także dla dorosłych) otwarte prztz cały rok. Na
tomiast inne pensjonaty w miejscowościach kuracyjnych otwarte są jedy
nie w lipcu, sierpniu i wrześniu.
Podróże zbiorowe korzystają ze zniżki (25—50 proc). Bezpośrednie
ezlra wagony Pullmanowskie. Ceny internatów w czasie roku szkolnego
od 15 września) 110 fr. szw. miesięcznie,

tiy

TEATR LTT.-A RTYSTYCZNY „ G O N G "

Ol.

Pensjonaty, internaty dla dziewcząt i chłopców. Cena całkowitego pen
sjonatu dla dzieci 140 fr. szw,, dla dorosłych 150 fr. szw, obowiązująca dla
4 miejscowości kuracyjnych, p n y zmianie miejscowości co tydzień. —
Referencie przeszło 1000 rodzin. Prospekty sa zwrotem porta.

Hf. 143.

PRZYSZŁY PREZYDENT STANÓW
ZJEDNOCZONYCH

TEATR POPULARNY W SALI GEYERA

Emaljjowanle
Ok.zl.lel nlńl.jsiego ku
pom korzysta « rabatu
Woły l.d.n) przy kopni,
pary obuwia

Pnfata pocztowa ni

Nr.Jg,

Przyjmuje-od godz.

1—2
w

i

4—8

niedz. 1 święta

pań od 4—5
Dla niezamożnych
ceny lecznic.

Probk

11—1

K

Dla pań od 4—5
aruzel łańcuszko
oddzielna
wa do sprzeda
poczekalnia.
nia. — Wiadomość
Gdańska 158. 1263

LECZNICA
lekarzy loecialiitów i gabinit dentystyczny
przy Górnym Rynku.

Piotrkowska 2 9 4 . tli. 22-89
(przy przystanku tram. pabianickich)
przyjmuje chorych w chorobach wszyst
kich specjalności, od g. 10 rano do 7-cj
po poł. Szczepienie ospy, analizy (mo
czu, kału, krwi, plwocin etc.) operacje
opatrunki.

Porada 3 złote.
:-: :-: Wizyty na mieście :-: :-:
Zabiegi i operacje od umowy. Kąpiele
świetlne. Naświetlania lampą kwarco
wą. Roentgen. Zęby sztuczne, korony
złote, platynowe i mostki.
W niedziele i święta do godz. 2 po poł.

O

buwie, iirankl bie
lizna, manufaktu
ra swetry, na raty
tanio . K R E D Y T "
ul. Nawrot 15 1 p.

U

biory męski., dam
skie,
obuwie,
swetry na wypłatę
Piotrkowska 37. 111
wejście, I piętro.

B

blady smaczna —
wyda|. tanio od
12—4 w pry waty m
mieszkaniu, —Kon
stantynowska Nr. 20
m. 18. parter.

Ogłoszenia firm zamiejscowych, chociażby posiadają
cych filje w Łodzi, a centrale gdzie indziej o 50 proc.
drożej od cen miejscowych.
Firmy zagraniczne o 100 procent droże|.
Za terminowy druk ogłoszeń, komunikatów I ofiar
administracja nie odpowiada.
Artykuły nadesłane bez oznaczenia honorarium uwa
żane są za bezpłatne.
Rękopisów zarówno użytych jak i odrzuconych redak
cja nie zwraca.

W dniu wczorajszym <
• . którym wzięło udzi
w

Wydawnictwo: „Łódzkie Echo Wieczorne".
Wyd. Jan StypulkowskL

Odbito w drukarni Tow. Drukarsko-Wydawniczego „Kurjer łódzk'"
uL Zawadzka Nr. 1.

Za redakcję i wydawnictwo odpowiada:
Wtedxsiaw^M?Mfl!Wsia

