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I iied;i!<cja: Zawadzka 1, — I elefony •
[ 138-28, 182-48, 102-28.- Administracja
Piotrkowska 11. - Telefon 102-29.
R.daktor i jego zastępca przyjmują od
godsiny i.^io 2 po południu,

Ceny -ooloezeA i

Warunl
PRENUMEiHMP
bieraniem umucrć
'Unoszenie do do.

Prenumerata zajniejsaUt | | \
PrenumerataTaeraniewia 4zŁ 50"fr.
Artykuły nadesłane bez oznaczeni*
honorarium uważane sa. za bezpłat
ne. Rękopisów zarówno użytych jak
odrzuconych redakcja nie zwtaca

Rok V I ,

Ni

112.

Łódź, Piątek 2 5 kwietnia 1 9 3 0 r.

w Wilnie.

Przed tekstem L l 1-a strona 27 gr
za w. m.ai 1 tam. strona 6 tam; w
tekście 27 gr.; nekrologi 20 gr.; ta
tekstem 20 gr.; zwyczajne 17 gr.;
drobne 12 gr. za wyraz, dla po
szukujących pracy 10 gr.; naj
mniejsze ogłoszenie 1.20 zł, dla
bezrobotnych 1 zł.
Ogtoszenla zamiejscowe I dwuko*
lorowe o 50 proc. drożej; ogłosze
nia zagraniczne I trójkolorowe o
100 proc drożej.
Za termin druku administracja nie
odpowiada.

Potworna kara za podarcie
20-złotowego banknotu.

K o m p r o m i t u j ą c e d o k u m e n t y P. P. S.-lewicy.

Wilno, 25. 4. (Od wł. k.). We
Wilno. 25. 4. (Od wł. k.) —
filia partii komunistycznej.
ksicgl kasowo
wsi Załucki gminy KościerzyńWczoraj rano przyniesiono do Wśród kompromitujących do- i wzór zaświadczenia partyj- skiej 50-Ietni Jułjan Żyliński go
starostwa grodzkiego w Wilnie kumentów znajdują się trzy nego w języku rosyjskim na spodarz
Paczkę
księgi protokółu regulaminu,
przepustki do Rosji sowieckiej.
zarąbał siekiera
owinięta w gazety.
Po otwarciu tajemniczej paczki
okazało sie. że zawiera ona taj
ne akta wileńskiego komitetu
P. P. S. - lewicy. Z akt tych
wynika, iż organizacja P. P. S.
lewicy jest

Łowienie ryb z przeszkodami.

na śmierć 7-letnią siostrzenice
Stasię Lewiczównę. Żyliński
ukarał w ten sposób dziecko
za to iż bawiąc się w izbie Sta
sia znalazła banknot 20-złoto-

w y I nie zdając sobie sprawy z
jego wartości podarła eo
na drobne kawałki.
Potwornego zbrodniarza aresz
tcwała policja.

Gmach nowego szpitala
Z w i ą z k u Kas Chorych.

Aresztowanie nieuczciwego
woźnego Kasy Chorych.

Pierwsza podróż

„KOŚCIUSZKI".
Gdynia 25. 4. (Od w ł . k.) —
29 b. m. zawinie do tutejszego
Portu statek „Kościuszko" daw
niej Litlmauia dla dokonania
zmiany załogi obecnej na załoKę
wyłącznie p°lska.

Warszawa, 25. 4. (Od wł. k.)
W dniu wczorajszym policja tu
tejsza
wpadła na trop
sprawcy kradzieży dokonanej
przed dwoma miesiącami w Ka
sic Chorych. Kradzieży tej do

konał 37-1 etni woźny kasowy
Mieczysław Marcinowski za
bierając
B tysięcy złotych
z Kasy samopomocy związku
pracowników Kasy Chorych.
Marcinowskiego przyłapała po

Poi; isanie protokółu morskiego w Londynie.

licja w Tarchoiminie po<l War
szawą w chwili gdy defraudant
łowił ryby na „łasze" wiślanej.
Na widok wywiadowców Mar
clnowski odwiązał łódź I usiło
wał odpłynąć. Rozpoczęła się
strzefaniinai.
Zbieg chrontąc sfię przed ku
laml
*
skoczył do wody.
Iectz wywiadowcy płynęli szyb
ciel ł po krótkim wyścigu „ r y 
baka" dostali w swe ręce. Mar
oinowslktego przewieziono pod
eskortą do Warszawy.
DR EDWARD M I T T E l STAEDT.

i

WlOk

oenfony lekarz łódtzikł, tnspetkPrzemówienie Macdoualda (x) [czenla londyńskiej konferencji |miedzy Anglją. Stanami ZJedno tor szpitailnictwa miejskiego w
czouemi i Japonja. (h)
Podczas uroczystego zakon- rozbrojeniowej na chwilę przed
Łodizl. obchodzi jutro, dmia 26
I podpisaniem paktu morskiego
b. m. dzdiesięcioJecie pracy sa
morządowej. Dr. Miirtelstaedt
położył Wielkie zasługi około
I-azy D ź w i ę k o w y K l n o - T e a t r w Ł o d z i
rozbudowy szpitalnictwa m&ejsikiiego. M. In. jego inicjatywie
zawdzięczać nalleży powstanie
tositytutu radowego przy szpi 1) Widok zewnętrzny gmachu nowego szpitala Związku Kas
u
talu Św. Józefa.
Chorych, którego uroczyste otwarcie nastąpiło dzisiaj w obec
Dziś dawno o c z e k i w a n a p r e m j e r a pierwszego
noścl p. Prezydenta Rzplitej. 2) Główne schody.
europejskiego 100 °/ f i l m u d ź w i ę k o w e g o

Splendid
0

MELODJA SERC

Popiera]
Czerwony Krzyż!

Premjer Sławek honorowym prezesem
k o n g r e s u cechów b u d o w l a n y c h .

Poseł litewski opuścił Berlin.

Berlin, 25. 4. (Od wł. kor.) —
lir
*\m 4.
* (Od
ł
* w łi. .
Warszawa,
25.
k.)V r-komitetu ogólnopolskiego kon Poseł litewski Sidiskauskas, po
Premjer Sławek przyjął wczo gresu cechów budowlanych. złożeniu ostrego protestu prze
raj godność
Kongres ten odbędzie się w ciw podwyżce ceł agrarnych,
honorowego prezesa
dniu 11 maja r. b.
opuścił nagle Berlin

i udał się do Kowna. W kołach
politycznych wyjazd Sidtskauskasa komentowany Jest jako de
monstracja przeciw lekceważą
cemu traktowaniu Litwy.

Prieśliczny film miłosny pełny napięcia . dramatycznego
Malownicze tło puszty węgierskiej 1 pięknego Budapesztu
W rolach głównych t

Pierwsze posiedzenie Międzynarodowego Banku Reparacyjnego w Bazylei.

WILLY FRITSCH

DITA PARL0
Najnowsze arcydzieło twórców
„Rapsodji Węgierskiej"

E. POMMERA
kierownika produkcji

H. SZWARCA
reżysera

H. SZEKEŁYTGO
scenarzysty
Zachwycające pieśni cygańskie w wykonaniu słynnej
kapeli cyganów JANCZI BAŁOGHA
Największy dotychczas wszechświatowy sukces
filmu dźwiękowego.
Każdy musi usłyszeć jak brzmi „MelodLfa serc",
którą odśpiewa Willi Frftscłl
Panadto: Rewelacja z ekranu DJALOO POLSKI
w niezwykłym 20-sto minutowym polskim filmie dźwię
kowym sensacja.
Początek seansów o godz. 6. 8 i 10 wiecz.

Pierwsze posiedzenie Między
narodowego Banku Reparacyjne
go w Bazylei, na którem dokona
no wyboru władz banku.
Siedzą (począwszy od zwró
conego do aoaratu tyłem 1 pochy

onego nad stołem) dr. Reuscha, Francąui (Belgja), 7. Sir Charles Nohara (Japonja), 13. Azzolini
na lewo dookoła stołu(: 2. dr.
Addis (dyrektor Banku Angjel (Włochy), 14. Profesor Beneduce
Luther (Niemcy), 3. dr. Melchior skiego, wiceprezydent MBR), 8.(Włochy), 15. Markiz de Vogue
(Niemcy, wiceprezydent MBR), Norman (Anglja), 9. Le Bosguet(Francja), 16, Moreau, prezydent
4. Adw. Fraser (Stany Zjednoczo tłumacz, 10. Tatsuzabuko (Japo
Banku Francji* t 17, Baron de
ne), 5. Mac Garrah (Stany Zjed- nja), 11. Tanako (Japonja), .12.
Brincard (Francja).
jnoczone. prezydent MBR),

TTr.

^
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_

_

_
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.ECHO*

Bojowcy ukraśilscy u.ganizowM- zamach

Nr

w
Szczegóły wczorajszych aresztowań vje L w o w i e .
Lwów. 25. 4. (Od w l . k.) —
rozmaitych obiektów.
We Lwowie jak doniosła dzi
siejsza prasa poranna policja Przy jednym tylko Mikołaju
Łasejczyku znaleziono w wa
polityczna dokonała
lizie 20 klg. ekrazytu, zapalnikr,
licznych aresztowań
wśród członków ukraińskiej or kwas siarkowy, zwój lontów i
janizacji i wojskowej. W uzu litr benzyny. Dochodzenie po
pełnieniu t v : l i wiadomości do licyjne ustaliło, że aresztowań:
Włodzy
wiadujemy się. iż w czasie rt> Mikołaj Łasejczyk.
mierz
Salak
i
Bogdan
Peczy
wizji u aresztowanych w y k r y 
ło 20 granatów ręcznych i cały szyn mieli dokonać zamachu w
końcu maja
szereg przyrządów do zapala
nia pocisków i wysadzania w na międzynarodowe zawody
powietrze
strzeleckie
-XX-

Furjat z siekierą w ręku.
Zdemolował

meszkanie
zagrodą.

i

podpalił

215 lisimi Unii mhtił Wi ra
I»i ! 1 *

ARCYKSIĄŻĘ OSKARŻONY
O KRADZIEŻ.

we Lwowie, oraz na konsulat
sowiecki. Nici śledztwa sięga
ją daleko na prowincję, gdzte
policja śledcza przeprowadza
rewizje i aresztowania. W cza
sie przeprowadzonych rewizyj
we Lwowie bojowcy ukraiń
scy potrzebowali samochodu
do natychmiastowego
wywiezienia z miasta
materiałów wybuchowych. W
tym celu wynajęli oni taksów
kę Niederhofcra. o którym pisa
liśmy wczoraj | wyjechali do
Przemyśla z częścią materia Arcyksiąże Leopold Salwator
łów wybuchowych. W drodze stanie przed sądem przysię
powrotnej skradziony samo głych w Nowym Jorku jako
chód
oskarżony o kradzież słynnego
pozostawili w Rudnikach
naszyjnika, darowanego przez
zbiegli w niewiadomym kie Napoleona swej żonie Marj'
runku.
Ludwice.
(h)
Ł

ł ó d ź . 25 kwietnia. W dniu powiecie sieradzkim była tere
-XX^c/oraiszym wieś Potok, w nem niezwykłych porachun
ków osobistych pomiędzy dwu
ma
wieśniakami a mianowiert
H-LETNIA REKORDZISTKA.
Władysławem Gajem 1 Józe
fem Sitonią.
Nieudany rabunek na drodze.
Gaj. znany awanturnik, upiw
Zgierz, 25. 4. Ubiegłej nocy Już rabunek, 1 ostrzelfwując się
szv się postanowił skończyć ze
s w y m przeciwnikiem Sitonią, na
przejeżdżającego
drogą zaczęli uciekać.
uzbrojony w tęgi kij wtargnął przez las zgierski wieśniaka
Policjant odpowiedział rów
do jego mieszkania 1
Stanisława Olczaka, zamieszka nież strzałami, od których jeden
pobił go dotkliwie.
ego we wsi Kwpnm, gminy Kar z opryszków, ranny śmiertelnie
Niezadowolony bynajmniej z
szew,
w powiecie łęczyckimi, w pachwinę
zemsty porwał siekierę i porą
napadło
bał nia okna i drzwi chaty, po
upadł na ziemię.
czem pobiegł do sąsiedniej za dwóch zamaskowanych oprysz Drugiemu sprawcy napadu uda
grody niejakiego Ciupka. gdzie
ków,
ło się zbiec.
porąbał w kawałki płot.
uzbrojonych
w
rewolwery.
Rannego przewieziono nie
Wieśniacy bali się obczwład
Krzyki napadniętego wleśnla zwłocznie do szpitala Kasy Cho
nić szaleńca, gdy tymczasem
'on wbiegł do chaty Ciuuka i ka zaalarmowały przechodzą rych w Zgierzu, gdzie po godzi
zdemolował tam wszystkie mc cego przez las policjanta, który nie zmarł.
ble.
Opuśoiwszy ebatę Gaj za pośpieszył napadniętemu z po
Zmarłym okazał się łodzia
rąbał psa podwórzowego Ciup
mocą.
nin,
niejaki
ka. poczem podpalił stodoiłę,
Bandyci
widząc
biegnącego
Karol Makler,
szopę l oborę I na skradzionym
ze stajni Clupka koniu pomknął z bronią gotową do strzału poll zamieszkały na Bałutach przy
w kierunku pobliskiego lasu. cjan-ta, przerwali rozpoczęty ulicy Zielonej 13.
Zabudowania Ciupka, mimo na
tychmiastowej akcji ratunko
wej, spłonęły doszczętnie. Stra
uchwała w sprawie jak naj
Zdarzenia i wypadki na
ty wynoszą
szybszego zlikwidowania wszyst

Policjant zastrzelił złodzieja

kwietniu

Komitet Niesienia
Najbiedniejszym.

Pomscy

Łódź, dnia 25 kwietnia W
9.500 złotych.
dniu wczorajszym w Lrzędzie
Komitet postanowił ze wz;
Wojewódzkim odbyło się po du na ciężki kryzys go pod
"W paźd:
siedzenie Komitet!' Niesienia czy oraz słabo widoki na ryci
V mieście
Pomocy Najbiedn
vin, w ożywienie handlu i przemyślu
fik) znalez
którem wz>Ii udzi„ p. Woje akcję swoją prowadzić w d
razów ciafc
woda Jaszczolf. wicewojewoda zym ciągu.
«!<yakieRo t
dr. Rożniccki, dyrektor Banku
Gdyby komitetowi nie uda
Śledztwo
Polskiego
Czcrlunczakiewicz. się uzyskać jakiejkolwiek pctera zamon
W
kurator Okręgu Szkolnego p cy materjalnej. — wówczas i
Gadomski.
pani
Gadomska cja komitetu ograniczył
Podejrzenia
dyr. Skalski, prezes Rady Miej!do środków posiadanych
hm ku jedne
skiej Holcgreber,
pułkownik
Akcję dożywiania cIzicct
p / a ź u , nas
Vogcl oraz pp.: Przedpełski i szkołach
•"ory rnik;
Krzyżanowski.
postanowiono kontynuować
Ujawnieniu
Jak wynikało ze sprawoz do końca bieżącego roku szkol
Jednak żad
dań poszczególnych sekcyj w nego.
obec czeR
Wreszcie postanowiono /."rgi
ciągu miesiąca kwietnia wypla
j£ał w dalsz
nizować w bieżącym roku pćłcono bezrobotnym
kolonje dla trzech tysię-y dzie
około 247 tysięcy złotych.
Po pewn
Niezależnie od tego prowa c i
ttany spraw
W ostatnich czasach do Ko
dzona była akcja żywnościowa
ręce polk
w formie wydawania bonów mitetu wpłynęło około 4 tysięcy i oszustwo,
skazał r o i
— co wyniosło okofo 40 tysię podań najbiedniejszych obywali*
li z prośbą o
Więzienie.
cy złotych.
pomoc żywnościową.
Podczas v
Poza tem komitet prowad-ił
Komitet postanowił wszyst
Podmore po
akcję
dożywiania dzieci w
"jTn z wspć
szkołach — co pochłonęło w kie te podania załatwić w duchu
przychylnym.
» a. które 1
miesiącu kwietniu około
tollcff.
Da
Xx

ta °

w

0

h

?

i przeciwko I

•V-

1

około 10.000 złotych.

i4-letnia księżna Bedford po Zawiadomiona o powyższem
wylądowaniu na lotnisku Groy policja zarządziła obławę, w
jon pod Londynem. Księżna rezultacie której po kilku go
Bedford przybyła na samolocie dzinach Władysława Gaja uję
łrzez siebie pilotowanym z to.
Zbrodniarza osadzono do
Kapsztadu przez całą Afrykę i dyspozycji sędziego śledczego
v ciągu 200 godzin.
(h) w wlezieniu sieradzkiem
-XX|

Przeskoki temperatury.
Po

chłodach -— upały.

Warszawa. 25. 4. (Od w l . k). rozpoczęły się już kąpiele mor
Temperatura wykazuje w dal skie.
szym ciągu silne wahania, nie
Na wschodnfem wybrzeżu
oczekiwanie zjawiają się mro Stanów Zjednoczonych tempe
zy, albo upały tam, gdzie ich ratura spadła
nigdy przedtem o tej porze nie
poniżej zera.
było. Pozatem szaleją w dal W głębi kraju temperatura Jest
szym ciągu burze.
niższą i dochodzi do kilkunastu
Na Krymie termometr w y - stopni poniżej zera. Wczoraj
nad ranem padał w Nowym
Vazvwał wczoraj w słońcu
Jorku gęsty śnieg.
38 stop. C.

ubiegłej doby.

kich przedsiębiorstw
wych, z wyjątkiem tych, któr^
służą obronie państwa lub eks
ploatacji wybrzeża państwa W
związku z tem koleje zostaną
przeorganizowane na autonomi
czną spółkę handlowa,
(—) P. Dcwey wyjechał do
Paryża celem zainteresowania
finansistów francuskich lokatą
kapitałów w Polsce.
(—) PPS I BBS w Warsza
W Hlszpanjl srożą się
wie zawarły porozumienie w
burzo I wylewy.
sprawie obchodu 1 maja BBS
W Pamclune rozpętała się g w a ł wystąpi na Placu Teatralnym.
towna burza, która zapanowa-'PPS na Placu Grzybowskim,
ła nad całym okręgiem. Komu
(—) We Lwowie aresztowano
nikacja z Francją została przer !0 członków Ukraińskiej Orgawana. Nad okręgiem Palim rizaejt Wojskowej, którzy mieli
srożyła się burza z piorunamr, dokonać zamachu na konsula so
powodując olbrzymie straty wiecklego | skonfiskowano zna
wynoszące przypuszczalnie 20 czne zapasy środków wybucho
miljonów pesetów. Stan wody wych.
na rzece Ebro stale wzrasta.
Z

j a w i o n o prj

Samobóistwo

przy ul. 11-go
nr. 17.

AUTOBUSOWA

m

| r

Ogłoszenia drobne.

ŁÓDŹ-PIOTRKÓW

snaski rodzinime. W dniu dziisiej
szym Kruk przyszedł do pie
karni o Rodzinie 5 rawy. mimo,
^ pracę miał rozpocząć
dopiero o 7 rano.

WEKEROLOGICZNA ! Edward REICHERl

wyszedł

iwierdzilf,
1

lordów, I
"*tancJL V
Jnlał być w ł
ferrnRn jedna
^
rwiaziku

Książę Noi
*yn angielsk
skiej cieszy s
starsi bra.
p w kraju z
<e«o |
skromnegi
To też ca,
jesował się '
l l c

r

k

W dwie minuty później lokato
rzy domu usłyszeli Rłuchy odRłos wpadającego ciała, które
mu towarzyszył
przeraźliwy krzyk.

a

rCfoną I inte
e

! i wadą jest
°wiem infan
mocn
i Książę Noc
chczas prze
[lżonej, a
; ^*ą wieści,
p i e r z a sl<
f/W projektor
P°»no miał oś
Mnie nie z r c
zenie r o z je
6

Kto żyw wybicRł na podwórze,
przedśmiertnych

Roman Kruk.

' 4 , że młod

toaju kończy
^zyć z 18-1.
^ską
Marją
. Kslężniczk
J I uważana

kiennych pantoflach na noRach

leżał tam w kałuży

r

^edliwoścl
J " Prawa o<

na podwórze, w su

krwi, w
drRawkach

y

Okazało sle, 14

wyszedłszy z piekarni udał się
on na balkon pierwszeRo piętra

r

klatki schodowej prawej oficy

Księżniczka Bcatrycza

uy, skąd r/ucił się na bruk Rło- (po prawej stronic) najstarsza
wą na dół.
córka króla Alfonsa i królowe!

Przybyły

na miejsce w y  EuRenji (po lewej) ma w naj
czasie wyjść zamąż
wia ratunkowcR© stwierdził za księcia Spoleto, syna księcia
już tylko
Aosty, brata króla włoskieRtt
padku lekarz mieJskieRo poRoto bliższym

.
^
,
,

(h)

XX

|nana lond
Szerokie
ekują w
y.Rnięcia 1
a w y i jak

z

r2

Dr

a

J wet wysok

Konferencja przedstawicieli wszystkich
województw w Warszawie.

n

g książę za
?

szawie. Na konferencji tej omó
wionę będą sprawy opieki spo
łecznej, pośrednictwa pracy,
akcji zasiłków i walki z bezro
bociem.
—:0:—

JOAN L(

KOLEI

Rowerzysta między taksówkami.

Skomplikowana

Niewlażski

W0ŁK0WYSKI

pad odwoła-

O Rodzimie 6 minut 45 Kruk

PORADNIA

RAKOWSKI

Podmore'
v . skazar

któremu pękła czaszka.
ZwłoJc: samobójcy zabezpi
czono na miejscu przez policj
do czasu przeprowadzenia orI
dzin sądowo-lekarskicli.
wyi[xtdek.
O wypadku zawiadonilon
Przeprowadzone dochodze również żonę samobójcy.
nie policyjne ustaliło co nastę
puje: W wymienionym domu
HISZPAŃSKO - WŁOSKIE
zatnidnlony był w piekairnt
Adolfa Hermausa 43-lctnl Ko
MAŁŻEŃSTWO?
man Kruk,
czeladnik piekarski,
zamieszkały przy ulicy Zakaź
nej 9.
Kruk od dłuższego Już cza
su zdradzał w wysokim stop

P o t r z e b n y natychmiast łluiącf. Zglo ZAGINA! dn. 22 kwiietnia wieczorem
siecią ul. Brt«iińiWa 3o Ruizcsak.
pies mały, czarny (suczka) rasy Pin^zerck'. Za zwrot kosztów utrzyma
Schody ż e l a z n e krętons do pierWarszawa, 25. 4. (Od wł. k.)
wsaejjo piętra ipnedara. SrebnyńiWa nia t za wynagrodzeniem zawiado
mili: Napiórkowskiego 25, Arthur Kum Minister pracy i opieki społecz
I 13, tfoipodari.
mer. Za wskazanie również wynagro nej zwołał na dzień 27 kwietnia
M a r j a N i e w i a d o m a , ul. N.Cejiel- lizę.
konferencje przedstawicieli
niana Nr. 31 zgubiła kartę od pasiportu
Or. m e d .
wszystkich województw
wyd. w I. I. K. Poznański.
W DNIU 24 b. ni. za^taięła dziewczyn j komisariatów rządu w War
ka 3-letnita, blondynka, niebieskie o| POKÓJ umeblowany do wynajęcia, czy, ubrana w różową sukienkę, bez
choroby s k ó r n e i w e n e r y c z n e i Orla 23, m. 25, I wejście.
pończoch w pantofelkach żółtych, na
U k u r t j r -i p t o a l l i l * w
imię Janina. Ktoby wiedział, gdzie
Leczenie diatermią. Elektrotcrapjn
ZAWADZKA 1
ABRAA1 DRAJHORN, zam. w Ozór się znajduje, proszony Jest o zawia
ul.
Południowa
Nr.
2
8
.
U T n o .
od 8 rano do 9 wUeiAi
kowie, zgubił weksej z protestem na domienie Tomasza Olodowskiego, ul.
•d I I 12 > 2—3 pnrlmut* kobi.U
od 8—10 rano. 12—2 I 5—8>/t
zl 100, wyst. przez I. H. Rozenberga Andrzeja 6.
Itkarj
w niedziele od 9—2 pp.
zam.
w Ozorkowie na zlecenie Z.
• oladiteU
lwięta ad •—2 pp.
Z Poznania donoszą:
|DIa
niezamożnych ceny l e c z n i c . Oruenbauma. pl. 3. 2. 30 r. Weksel
Laczeoie chordb
IRENA MICHALAK, ul. Niecała 5.
Na Tamie Garbarskiej obok
ten unieważniam.
W E N E R Y C Z N Y C H , MOCZ Ozgubiła legitymację zapomogową nr. Rzeźni Miejskiej wydarzyła się
Dr. med.
PŁCIOWYCH i SKÓRNYCH
39836, wyd. w Lodzi.
skomplikowana katastrofa sa
Badania krwi i wyHiieli* aa
M. WAJNBERO, ul. Jakńba 8. zgubił
mochodowa. W stronę Piątko
«Ytil!« tr»pv
legitymację zapomogową, wydaną w
ZIOŁA LECZNICZE według przepl wa jechał samochód, wiozący
Lodzi.
(.osniiatii i m i m m i urologii!
sów sławnych lekarzy przeciw choro p. Martę Cieślińską na ślub do
al. A n d r z e i a 5 T a l . 159.40.
Gabinet i w t a M o - l a c s B i c B * .
bom
żołądka, kiszek, płuc, nerwów, krewnych.
Choroby skórne, w e n e r y c z n e SZAFY SKLEPOWE białe oszklone,
Kosmetyka lekarska
wątroby, nerek, pęcherza, hemoroi
Z przeciwnej strony naje
Oddcialoa pociekalnta dla U o blat
I moczopłcibwe.
okazyjnie tanio do sprzedania. Wia
które
naświetlanie 'amoa k w a r c o w a , domość: Konstantynowska nr. 24 udom, upławom, obstrukcji, kamieniom chało auto osobowe,
żńłclowym, kaszlowi, astmie, błędni (prawdopodobnie
frzymuie od 8-10"s po poł. i od 5-9 w. dozorcy.
z powodu
cy, sklerozie, artretyzmowi, reumaty nieuwaRi szofera) wpadło na
Wniadziela • iwięla od 9 do 1 w pot
zmówi etc. Żądajcie bezpłatnej bro wspomniany samochód. Zde
n«n oddrialna socrekalnia.
JAN JESZCZYK, ul. Sikawska 4 zgu
szury pouczającej! Adres: Liszki, — rzenie było tak silne, że obie
Dr. med.
bił książkę wojskową J kartę mobili
Apteka.
taksówki wywróciły sie I zo
OOKTOR
zacyjną, wydaną w PKU Łódź oraz
stały
legitymację KOP.
znacznie uszkodzone.
1eL 137-81.
TOKARNIE 3 mtr. w kernerach w b.
:
Między
karambol taksówek
specjalista chorób uszu, nosa, gardła Cesf>ein ana 25 tel.126-87
dobrym stanie, tanio sprzedam. Ofer
Choroby skórne l weneryczne.
specjalista chorób skornycb I wenę
I płuc
ty do adm. pod „Em".
UL. N A W R O T N r . 2 , t a l . 179-89
rycznyeh. Ek-kiruiera[>ja. Leczenie
Przyjmuje od 12—2 I 5 - 7 ,
lampa kwarcową.
FELIKSA MIZALSKA. Ogrodowa 64 'rzyjmule do 10 rano M — 8 wlecz
Konstantyuowska Nr 9.
i*r/v Imuk od »od2 8 - 2 I od S — • zgubiła wyciąg z ksiąg Jtałej ludnoś w aledz. 11 — 2 po pol Panie 4 — 5
10 — U 1 Od 2 — 3 w Ucz:.:;y, W niedziele i gftltfta od 9 do l » nul. ci, wrd. w 1 .• »T

Autobusy na powyżsrej linji odchodzą do Piotrkowa
o knidej pełnej godzi.,ie o d 8-ej rano do 20 w wieczze stacji autobusowej pri.y u l . f o g o w e k i e ) L. 85 d o j .
t r a m w a j r . i r : 11 i 4. Czas przjzduay3 Og.l . cena 3.59 gr.

Z.

łych w Win-

Łódź. 25. 4. W dniu dzisiej
szymi około Rodziny 7 rano w
podwórzu pomu przy ulicy 11
Lis top a da
(Kons tan t ynows k a
17 wydarzył się wstrza.saja.cy

zgon desperata.

KOMUNIKACJA

Listopada

niu rostrój nerwowy, przyczem jak twierdzą Joro kołepaństwo, dzy, powodiem teRo b y ł y nie

(_) W R y i e odbył sic
wczoraj rano ślub p. Oddy Mussolini, córki premjera italskiego
z hrabią Galezzo Ćiamo. Przy ce
rcmonji ślubnej byli obecni, po
za rodzicami ( rodziną, członko
wie rządu, korpus dyplomatycz
ny i t. d.
(—) Na wczorajszej radzie
ministrów zapadła jednomyśl

W dniu

! •Tesztowa.no

Dr.

HELLER

katastrofa
dowa.

samocho

dostał się rowerzysta. !3-!ctiu

Antoni Kaczemba. Został on *
rowerem przyRnlecony i od
niósł ORÓlne potłuczenia, p r z y
czem rower został zniszczonyJadąca na ślub Cieśllństa
oprócz ORÓlnych obra2en, ooniosfa na Rłowle ranę ciętą sze
rokości 3 cm.
Druga taksówką jechała na
spacer rodzina KaźmiersKichStanisław Kaźmierski wrszeuf
z katastrofy ze zRnieciona klat
ka piersiową.
J C R O żona Marja odniosła cr
Rolne potłuczenie.
Równi'. /
dzieci zostały lekko kontuzjo
wane.

Popierajcie przemysł kratowy.
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ma uratować głowę skazańca.
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Samobójstwo v przeddzień ślubu.
Kochanek ubogie! nauczycielki.

W październiku roku 1923 |obrońca skazanego otrzymał
W związku z tem obrońca
'w mieście Southampton (An- od pewnej paryżanki.
adwokat 0'Connor wyjechał
Samobójstwo młodego czło gatego przemysłowca. Tymcza jej przemówić do „rozumu",
flja) znaleziono w jednym z ga
Autorka listu twierdzi, że do Paryża celem porozumienia wieka w przeddzień własnego sem we wtorek około 3-ej po
napróżno. Wobec tego
razów ciało jego właściciela, Messiter zginął z ręki jednego sie z ową paryżanką, której
ślubu wywołało w Medjolanie południu Bcrolle zastrzelił się.
niejakiego Messitera.
ze swych wrogów, który mu nazwiska ujawnić nie chce. nielada sensację i pogrążyło w Powodem rozpaczliwego kro w dząc, że skandal jest nieuni
kniony, odebrał sebie życie.
Śledztwo ujawniło, że Mess! przed laty zaprzysiągł zemstę twierdzi jednak, że wynurzenia ciężkiej żałobie
ku była kochanka Berolli, któ
tera zamordowano
i wreszcie
Samobójstwo wywołało w
jej mają wszelkie cechy praw
ra zawiadomiła go, iż, gdy odwie poważne rodziny
w celu rabunku.
Mediolanie
bardzo głębokie
dzieła dokonał.
dy.
tamtejsze. Bohaterem tej trage śmieli się porzucić ją z dziec
Podejrzenia zwróciły sie w kie Jednocześnie nadmienia, że go
wrażenie. Rzecz całą starano
Zrozumiałe, z jaką niecierpli dji jest 28-letni Giovanni Be- kiem, doczeka się
trunku jednego z pracowników towa jest złożyć wszelkie w y  wością oczekuje Podmore po
się utrzymać w tajemnicy
rolla. W środę przed południem
czegoś strasznego.
prażu. nazwiskiem Podmore, jaśnienia bądź sądowi, bądź wrotu swego obrońcy!
przed
panną młodą, której po
miał się odbyć jego ślub z 20- Berolle po otrzymaniu listu uktóry znikł bezpośrednio po obrońcy skazanego.
wiedziano, iż Giovanni mus'al
Ietnią
Anzelmą
Messi,
córką
bo
daf się do kochanki, starał się
ujawnieniu zbrodni, dowodów
i.agle wyjechać na tydzień. Do
Jednak żadnych nie zebrano,
wiedz'ała się jednak o wszystwobec czego Podmore pozosta
kiem i znajduje się w rozstr>;n
y a ł w dalszym ciągu na wolno
Wymierająca wieś — bezpańska ziemia.
nerwowym, graniczącym
ki.
wprost z obłędem.
Po pewnym czasie domnie
Trzeba wreszcie wyjaśnić
many sprawca zbrodni wpadł
iż owa kochanka jest ubogą na
ręce policji, jako podejrzany
uczycielką, której Bcrolle obie
I 0 oszustwo, za co następnie sąd
cał małżeństwo. Pozostająca z
skazał go na kilkomiesięczne
r: m od kilku lat w stosunku za
wiezienie.
/
y l y m , obar-suna nacito dziec
Podczas pobytu pod kluczem
kiem, była istotą pożałowania
Podmore poczynił przed jed
t;odną.
nym z współwięźniów zwierze
Paryż, w kwietniu. cja Francji postępowała zwol dzone w latach 1914 — 1918.
H'a, które ten zakomunikował
— :0:—
tvs. a nadwyżka urodzin naa
Władze francuskie ogłosiły na, acz stale. Była wprawdzie
Polłcfl.
Dawne
podejrzenia
Mimo tych niepomyślnych zgonami blisko 53.000.
.przeciwko PodmoTe'owi odży w tych dniach statystykę ru nadwyżka urodzin, ale tak nie warunków ludność Francji w y 
Stan ten byłby jeszcze smut
ły. W dniu ukończenia kary chu ludności za rok 1929, która znaczna, że wiadomeni było, iż nosiła jednak w roku 1921
niejszy,
gdyby nie silny napływ
jŁresztowano go powtórnie 1 wywołała w światłem społe jakiś poważniejszy kataklizm
robotników
obcokrajowych. Sa
*
39
milionów,
istawfono przed sadem przyslęg czeństwie już nie obawy.
wstrząśnie poważnie równowa a w roku 1926 blisko 41 miljo- mi Polacy wraz z rodzinami dali
lecz przerażenie.
• y c h w Wincesterze,
gą demograficzna kraju. Kata nów. Przyrost w tem pięciole Francji do roku 1926 około
Okazuje się bowiem, że w u- klizm ten przyszedł
Podmore'a
750.000 głów,
ciu wynosił około półtora mil
KMuzy
biegłym roku Francja nictylko
l _ skazano na śmierć.
nie licząc liczniejszych jeszcze Powodzenie
w roku 1914.
iona.
Oficjalnie
podano
wów
oa'd odwoławczy wyrok ten za nie miała tego słabego przyro
Włochów
I
Hiszpanów.
Jeśil
„Miastem kinematografów*
Wielka wojna powyrywała po czas, że liczba cudzoziemców
twierdził, minister zaś spra stu ludności jak w innych la
przeto, opierając się na urzędo nazwać można Pragę, stolicę
partycypuje
w
ogólnej
liczbie
ważne
luki
w
ludności
francu*
wiedliwości odmówił skazane tach, ale że liczba urodzin w
skiej. porywając przeszło mil ludności w wysokości 5 proc. wej statystyce, weźmiemy pod Czechosłowacji. Od szeregu
m
u prawa odwołania sie do Iz- stosunku do liczby zgonów
ion
w zabitych i pozostawiając Ale wiadomem było. że rzeczy uwagę tylko ludność czysto fran lat powstają tam w niezwykle
_
„ i i w r i . i u u i SUT; i m i,
jest deficytowa.
tyleż
kalek. Drugiego kryzysu wiście procent ten dochodzi do cuską, to otrzymamy bardzo po szybkiem tempie
lordów, łako do naifwyższ Deficyt ten wynosi przeszło
oczekiwać
należy w latach 10 proc. Statystyka za rok ważny deficyt
nowe kina.
Wobec tego wyrok 12.000 podczas gdy w roku
rdzennej ludności Francji.
1935
—
1940,
gdyż
dorośnie
nie
1926
wykazała
również,
że
l
i

Według
najnowszych
obliczeń
jniał
być
wkrótce
wykonany,
1928 przyrost ludności wynosił
l
o ile istnieje, zapisać Praga ma dzisiaj 130 kinemato*mh jednak kaźnif odłożono 70.000. czyli 18 pro mille. Nie dofeźne pokolenie wojenne zro czba małżeństw wynosiła 346 Przyrost,
należy na conto cudzoziemców, graiów. ale liczba ta, jak się
związku z listem, który mniej
spadła 1 liczba mał
szczególnie Polaków I Hiszpa zdaje, nie odpowiada jeszcze
żeństw z 339,000 na 333,000, a
nów.
wymaganiom
publiczności,
zwiększyła się liczba rozwo
Opierając się w dalszym cią gdyż kina są stale przepełnić*
dów z 18.000 na 19.000.
gu na zbieranych od szeregu lat ne i bardzo często na wieczor
Tyle mówią
Aktorka rywalką
cyfrach, stwierdzić należy, że ne seanse bilety wyprzedana
Infantki.
wymiera przedewszystkiem wieś
najświeższe cyfry.
są już na parę godzin przed po
francuska. Exodus ludności wiej
Ale
badając
ściślej
zagadnienie
czątkiem przedstawienia. Jak
Książę Norfolku, najmłodszy
skiej do miast jest tak wielki, że
1 cofa
•yp angielskiej pary królew- depopulacji Francji
kiedy liczba robotników rolnych podaje prasa, jesienią powstać
w e j cieszy sie tak samo, jak je jąc się wstecz w poszukiwaniu
/
wynosiła w roku 1911 jeszcze ma w Pradze jeszcze
spostrzeżemy, że
P starsi bracia wielką sympa przyczyn,
7
kinematografów,
5.300.000, w dziesięć lat później
tia w kraju z powodu swego mi proces depopulacji trwa Juz
których jeden będzie praw*
liczba ta spadła do 3.S00.000. Za
bezmała
lego I
dziwym
dziwem techniki, obli*
pewne, że pewna część tego uod lat 150.
skromnego usposobienia.
czonym
na
2000 osób.
bytku pochłonęła wojna, ale
To też cały Londyn zainte a zapoczątkowała go, rzecz cle
większość
wywędrowała
do
resował się wielce wiadomo- kawa, pierwsza Konstytuanta,
miast
•cią, że młody książę, który w po wielkiej rewolucji. Aż do
Miasto przedstawia łatwiejsze Istnieją specjalne fundacje dla U
toaju kończy 21 lat ma się za w i e l k i e j rewolucji Istniało tra
możliwości zarobkowe, mniejszy cznych rodzin, istnieją dla nich
dycyjne
prawo
dziedziczenia
s z y ć z 18-letndą infantką hisz
wysiłek i rozmaitość rozrywek. zniżki n a kolejach, Istnieją — i
dóbr rodzicielskich
fańską Marją Krystyną.
Opuszcza zresztą wieś nietylko wszelkie pomoce zarówno za
przez
pierwotnego
syna.
Księżniczka jest bardtoo ład
robotnik, ale i
strony państwa t samorządów^
1 uważana jest za osobę do Aliści Konstytuanta, opierając
jak I zakładów przemysłowych,'
dzierżawca
t
właściciel.
wcipną i inteligentną. Jedyną sie na głoszonej zasadzie rówOtrzymaliśmy niedawno wykaz Wszystkie te śreidki wytrzymują
nośct,
wprowadziła
ustawę
o
rri wadą jest błąd wymowy, al
całego szeregu ferm w poludnio. tylko gwałtowny proces depopu
podziale dóbr rodzicielskich
°wiem infantka
zachodniej Francji,, z których lacjl, ale go nie neutralizują zu
między wszystkie dzieci
mocno sepleni.
jedne są do sprzedania, inne do pełnie. Naród francuski
• Książę Norfolku nie zna do Ustawa ta jednak spotkała się
zanika widocznie
wydzierżawienia. Wśród tych
tychczas przeznaczonej mu na- z oporem konserwatywnych
i tylko genjusz jego kultury spra
ostatnich
są
fermy,
które
po
f eczonej, a w stolicy Anglji chłopów francuskich, którzy,
wia, że potrafi przyciągnąć k u
śmierci właściciela mają przejść
Ja.żą wieści, iź syn królewski nie chcąc rozdrabniać majątku,
sobie liczne szeregi obcej ludno
automatycznie na dzierżawcę.— ści i zasymilować je już w drup i e r z a się przeciwstawić woleli raczej wyrzec się liczne
Warunek ten stawia w kontrak giem pokoleniu (Gambetta, Zolla
7°! projektom małżeńskim, po go potomstwa i poprzestać nu
cie sam dzierżawca. Niema po — to synowie Włochów), wsku
fobno miał oświadczyć, iż abso jednem dziecku. Skutki nic
tomstwa,
i e nie zgodzi się na rozła dały na siebie długo czekać. Po
t e k czego zanik rdzennej ludnoś
ludnie Francji, najbardziej rol
niema komu zostawić ziemt.
żenie go z jego ukochaną,
cl francuskiej staje się niewidocz
nicze, zaczęło szybko wymie
Smutna to dla Francji statys
*nana londyńską aktorką.
ny.
tyka i zna ją mniej więcej każdy
Szerokie sfery
Londynu rać i musiało zkolei patrzyć na
Zagadnienie to nfe jest jednak'
szybko
postępującą
kolonizacja
obywatel, ple nie zaprząta sobie tylko wewnętrznem zagadnie
^ e k u j ą w naprężeniu roztem głowy. Dziś już żadne cyfry niem Francji, lecz posiada zna
°t 2ygnięcia tej romantycznej przez Włochów i Hiszpanów,
nie poruszają przeciętnego oby czenie międzynarodowe. A t .
w a w y i jak słychać robi się wykupujących za bezcen fer
jjawet wysokie zakłady o to, my z rak bezdzietnych właści Łódź przystroiła się dzisiaj odświętnie na przyjęcie Włodarza watela francuskiego poza specja
Rzeczypospolitej, który przybył na uroczyste otwarcie szpitala Ijstami, zajmującymi się specjal
^?y książę zaręczy się czy też cieli.
lie?
Związku Kas Chorych przy ul. Zagajnikowej.
Aż do wojny depopuka
nie zagadnieniem wyludnienia.
:

!

KLĘSKA WYLUDNIENIA WE FRANUI
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Smutne horoskopy dla naszej sojuszniczki.

Praga miastem
kinematografów.
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Dostojny Gość miasta pracy.

Serce królewicza.
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JOAN LOWELL.
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KOLEBKA Nft GUBINIE
autoryzowany przekład J. Sulkowskie).
^ Pod burtę podpłynęły czte- szv i najlepiej zbudowany, zo
r ciężko wyładowane lodzie, stał królem plemienia. W ra
^dzie te są tak zbudowane, że zie jego śmierci władzę obej
k. wywracają się na przy mował najokazalszy po nim
falach. Obfity ładu-poddany. Przybycie „skrzy
J.* składał się z bananów, ka- dlatego okrętu białych ludzi"
„ , uów malabarskich, suszw było galową okazją, to też Raśp. v b v i dzikich kur. wielko- ra - mongai wystroił się we
L. srołębi. Widocznie przed wszystko co miał najlepszego.
Jakiś kapitan wielorybni- Krajowcy widują dwa okręty
k ^o okrętu podarował im kh- na rok i wizytę tego rodzaju
n, tuk drobiu i ptactwo to, uważają za wypadek wielkiej
między sobą,doniosłości. Naczelnik wdra
2c °żac sie
\ Generowało się do tego pał się po drabinie, obładowa
st-J^ia,
zdziczałe potom- ny sznurami rzadkich muszei.
ł(,v° malało do rozmiarów go Nigdy w życiu nie widziałam
'•Ul.
T
x - . l _;l_:
również dziwacznego stworu.
Teraz
żyje
ono w Jdzikim
j .-v na drzewach. padając Nastroszone, siwiejące włosy
h,? ofiarą nocnych polowań podkreślały jeszcze czarność
viców.
jego skóry. Miał na sobie sui
Ora — a i ! — wrzasnął dut. malinową halkę (pewnie
A oniny dzikus, stojący w po żonie jakiego kapitana), któ
">b:e pierwszej łodzi.
ra nie sięgała kolan i sznur
Znaczyło t o :
biżuterji w pasie. Biżuteria ta,
i
Przybywamy po przy- ściśle mówiąc, zardzewiałe że
* £lsku, jako przyjaciele!
lastwo, wyniesione na brzeg
p v l to I?ara — mongal, na- przez fale, obejmowała puszkę
plemienia, zamieszku-od pomidorów, żelazne kółka,
pc^co Atafu. Jako nairoślej- stary amszlak i nóż do otwie
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rania puszek. Dla naczelnika tałam je, czyby czego nie zja
— A ja, czy mogę jechać? woźnica wsiedliśmy do łodzł,
były to tajemnicze, niesłycha dły. Na twierdząca odpowiedź — zapytałam, zaniepokojona,
zabierając z sobą dwie beczki
nie fascynujące przedmioty.
zawołałam chłopca okrętowe że nie zechce mnie puścić.
Ale co innego jest przeprowir
Znalazłszy się na pokładzie, go i powiedziałam mu, że mam
— Dobrze. Pojedziesz na dzić przez przybrzeżne fale
postąpił ku nam i włożył mi na ochotę teraz zjeść kolację. Dzi wyspę pomóc tym dwom wie
łódź miejscową, a co innego
szyje sznur muszel, a ojcu dru kie damy nigdy w życiu nie by przom lądowym napełnić be
niezdarną łódź okrętową z ła
gi.
Miało to oznaczać przyja ł y w pokoju i duszność za czki świeżą wodą.
dunkiem dwóch beczek i pię«;
cielskie powitanie. Ojciec od mkniętej przestrzeni w połą
Z obawy, aby nie zdążył" ciorgicm ludzL Szwed wiosło-,
powiedział równie przyjaciel czeniu z kołysaniem statku cofnąć przyrzeczenia, zawró
wał. a ja, stojąc u dziobu, po
skim gestem i dał znak czar przyprawiła je o morską cho ciłam i znikłam w trapie. „Do
kazywałam mu drogę, gdyźf
nym w łodziach, aby weszli na robę.
Obserwowałyśmy się bra" i jej towarzyszka kończy miałam rozleglejsze pole w >
pokład. Wdrapali się po bur nawzajem uważnie. Siedziały ły właśnie pochłaniać zawar
dzenia. Trzeba było u ^ ż a ć
cie niczem skrzeczące małpy. przy stole, kiedy podano jedzt- tość beczułki z pomyjami. W
na rafy. W pewnej chwili por
Mieli ciała, jak z bronzu i z w y nie.
Najprzód zupę. Patrzy czasie mojej nieobecności, za wała nas kręta, zielona fala t
jątkicin opasek na biodrach, łam, czy będą wiedziały, co z kradły się do kredensu i są
wyrzuciwszy wysoko w po-'
byli nadzy. Wyładowanie ło tym fantem zrobić. Przyjrza dząc, że to jest taka sama po
wietrze, spuściła z hukiem na
dzi odbyło się z błyskawiczną ły się co ia robię j naśladując trawa, jak zupa, wyprzątnęły
spienioną wodę. Posunęliśmy,
szybkością i zaczął się wrza każdy mój ruch. zjadły zupę. wszystko do czysta. Musiałam
się trochę naprzód, ale nim
skliwy targ.
Nigdy w życiu nie jadły nic sprowadzić trzech krajowców zdążyliśmy odzyskać równo.'
W ostatniej łodzi czekały prócz owoców i ryb. to też zu i ojca. żeby je wywindować na wagę. nadbiegła druga i cisnę/
dwie kobiety, obie tak tlustb, pa cebulowa wprawiła je w pokład, na świeże powietrze. ła wszystko: łódź, ludzi i be*,
że przechylały łódź ku rufie. zdumienie, które odbiło się na
Na sygnał dany przez na czki w kierunku brzegu. Uto
Młodsza z nich była to córka ich czarnych twarzach. Prze*, czelnika, niektórzy z dzikich nęliśmy w chmurze ' piany.
naczelnika. „Dobra", a starsza cały czas śmiały się, bulgotały wyskoczyli za burtę. Przepa Szczęśliwym trafem uniknęłam
— jej piastunka.
i przyglądały mi się szeroko ski ich wzdymały się wyhan- zderzenia z beczka i wylądo
— Chodźcie na pokład! — otwartemi oczyma. Nagle u dlowaneml artykułami.
Inni wałam na plaży cała i zdrowa;
zawołałam do nich po angiel słyszały poruszenie na pokła odpłynęli łodziami. Chciałam ale łódź przepadła. Poszła for
sku,
zapominając w podniece dzie i zaczęły się niepokoić. wsiąść razem z „Dobrą", alt malnie w drzazgi. Beczki moniu, że chcąc, aby mnie zrozu Powiedziałam im. żeby minutę gdy przechodziłam przez bur rze zmyło na brzeg. Nie zmar
miały, powinnam mówić ich poczekały, to pójdę zobaczyć. tę, ojciec przytrzymał mnie za twiłam się tą katastrofą takj
djalektem.
Uśmiechnęły się Okazało się, że czarni goście pantalony.
jak powinnam była. bo bez ło
szeroko, lecz zorientowawszy zabierali się zpowrotem na w y
— Popłyniesz łodzią razem dzi ojciec nie mógł przyjechać
Naczelnik mówił do ojca: z załogą. Przywieziecie dwie na wyspę, a mv nie mogliśmy
się. że moja pantomina oznacza spę.
— Przyjedź, naczelniku bia beczki wody do picia. Napeł wrócić na okręt. Ciekawa by*
zaproszenie, wdrapały się na
pokład z ogromną trudnością. łego statku ze skrzydłami, a nić je i razem wracaS. bez żad łam wyspy. Nim zdążyłam o-j
Ojciec i majtkowie nie zwra wyprawię dla ciebie zabawę. nego marudzenia!
trzasnąć się z wody. otoczyła
cali na mnie uwagi. Skorzysta
Ojcu jednak niebardzo jed
— Rozkaz, kapitanie — od mnie kołem kilkunastu chłop-j
łam z tego i zaprowadziłam nak się chciało jechać na „za powiedziałam posłusznie.
ców. w wieku może lat dwu*(
obie kobiety do kajuty, Zapy bawę" dzikich
Ja. Bułgar. Szwed, kelner 1 dziestu. Śmieli się, jak UMitni»
1
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Zycie Warszawy

w kilku

Po kilkakrotnych wystąpie
niach magistratu do władz rządo
wych o wywarcie nacisku na In
stytucje rządowe w Warszawie
w celu wpłacenia do kasy miej
skiej zaległych należności za wo
dę, ogólna suma z tytułu powyż
izych zaległości ostatnio się
zmniejszyła, mianowicie z 1 mii
Jona 400 tysięcy złotych spadła
do 840 tys. zł., a zatem zmalała
o pół miljona zł., nie licząc nor
malnych należności bieżących
Prywatni odbiorcy wody zalega
ją również z sumą przeszło mil
jona zł. Zaległe należności wyno
szą razem 3.500.000 zł., co ogromnle utrudnia dyrekcji wodo
ciągów i kanalizacji normalną
gospodarkę

•

s

• •

Sprawa letnisk podwarszaw
skich będzie tematem konferen
cji starostwa powiatu warszaw
skiego.
Letniska nasze przedewszyst
kiem wymagają bezpieczeństwa
publicznego. W tym celu, wzo
rem lat ubiegłych zwiększone
będą posterunki policji konnej,
które po dniach i po nocach krą
żyć będą po lasach i po drogach
Następnie tematem konferencji
będą ceny na letniskach.
Do zagadnień ważnych nale
ży sprawa aprowizacji letnisk
podwarszawskich. Starostwo dą
ty do tego, by letniska miały do
stateczną ilość sklepów, aby uBtanowić kontrolę nad cenami w
łych sklepach.
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Wykrycie tajnej mennicy.

.

Konfiskata

wierszach.

lej i prowadziło ją we własnym
zakresie. Jednak takich ofert nje
ma, przeciwnie, nadesłane do
magistratu oferty wyraźnie pod
kreślają, że ofertanci chcą eks
ploatować kolej podziemną, a
nawet dalej, bo jedna z ofert łą
czy koncesję na metro z konce
sją na tramwaje miejskie, chcąc
trzymać jak jedno tak I drugie

„cennego"

Z Czarnkowa donoszą:
W y k r y t o tu przy ulicy Rybaki w domu, którego właści
cielem jest posterunkowy P. P.
p. Cichoński,
tajna mennice,
w której fałszowano 1-złotowe
monety.
Przybyła na miejsce policja
aresztowała dwóch fałszerzy
w osobach obuwnika Marcina

KRATECZKI.

metalu.

Idczaka oraz kupca Romana
Czwojdzińskiego z Czarnkowa.
Między in. skonfiskowano for
my gipsowe, sztaby cyny i oło
wiu. Również znaleziono w
mieszkaniu, w którern znajdo
wała się dotąd tajna mennica,
gotowe do puszczenia w obieg
monety 1-złotowe oraz monety
niewykończone.
— :0:—

TEATR KAMERALNY.

••Księżniczka na grochu".
Bajka sceniczna

Ruchliwy zespół Teatru Ka
meralnego pozyskał sobie nie
małą zasługę tem, że — jako je
dyny w całej Polsce — wystą
pił z widowiskiem ku czci zna
komitego bajkopisarza duńskie
go Andersena, którego 125-ta
rocznica urodzin obchodzona
jest obecnie tak uroczyście za
równo
w ojczyźnie pisarza,
jak też w innych krajach za
chodniej Europy.
Ku czci Andersena więc w y
stawił sympatyczny teatr przy
ulicy Traugutta piękną bajkę
sceniczną, której treść zaczerp
nięta została z baśni pisarza te
go p. t. „Księżniczka na gro
chu". Widowisko to — przy
skazując go na 2 miesiące wię brane zostało nader umiejętnie
zienia, z zawieszeniem wykona przez Remusa w cztery akty
nia wyroku na 3 lata.
o pociesznej, zajmującej dla
Jerzy Krzecki.
dziecka treści, pełno w niem

Syn stai ego skąpca.
Akt zgody w sądzie.
Syn marnotrawny jest to ta
ki osobnik, który wcale mądrze
zauważył w życiu, że pieniądz
jest po to, aby ojciec go zara
biał, on zaś je wydawał, Dowiem
podział pracy musi być wszędzie
Inna sprawa, że określeniem —
,,syn marnotrawny" zbytnio się
szafuje. Wyda taki goguś 5 zło
tych i ju* ..syn marnotrawny".
Co innego parę tysięcy.

człowiek bowiem zostaje w przy
szłości albo wielkim panem, al
bo wice-prezydentem jakiegoś
miasta. Najsmutniejszym losem
„syna marnotrawnego" jest fatalność, która każe mu zostać
np. dyrektorem teatru. Taki syn
marnotrawny zostaje wówczas
dotkliwie ukarany za wszelkie
troski, które sprawił swemu oj
cu.

Takiemu synkowi często nie
podobna odmówić słuszności. —
Przecież ojciec przeważnie doro
bił się majątku nie nazbyt uczci
wym sposobem \ syn więc niezawsze uczciwie te pieniądze wy
daje. Zrozumieć przecież trzeba,
że syn ma zawsze większe wy
datki, niż ojciec, co jest zupeł
nie logiczne, zważywszy, że oj
ciec jest przecież starszy niż syn
Młodość ma swoje prawa i swo
je wydatki. Młodość ojców była
ciężka i pracowita, synowie więc
chcą w czasie swojej młodości
oddać je] dług i swój I ojców

w4-ch aktach
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Cyniczne zeznania
morderców
ś p. ksiądza
bobowskiego.

Uemusa\

groteskowego humoru, to tiS
należy je potraktować n.Ietylko|
jako udany akt pietyzmu wo
bec genjusza duńskiego bajko"
p sarza, ale — niemniej dodat
nie zjawisko w dziedzinie wf
chowawczo- estetycznej
dla naszych dzieci.
Bajka została w y s t a w i a
nader starannie. Pomysłotf
bogatą oprawę reżyserską i*
dała jej p. Dehnclówna;
Trapszówna — arcymiła ks#
niczka. p. Michalak przczaba»
ny książę Jonek. który za żflrt
chce „tylko prawdziwej księf
niczki" — p. Kozłowska 0
matka, utalentowany p. S*
szewski jako pociesnny I*
charz — cały ten zespół spf*
wia zebranej na widowni dzlj
twie niezwykłą radość, to to
nic dziwnego, że sala r<#
brzmiewa
śmiechem 1 weselem.
Piękne, groteskowe dokor*
cje stworzył dila widowisW
znany artysta-malairz W. Br*
ner. Liczne tańce uzupełniać
wielce udaną całość.
;

OTTO I SŁOMA.
Oszustka i i t r u
w
Z Bydgoszczy donoszą:
We wsi Radogoszcz, gminy
policyjnych, aby zyskać czas do
Jak to już donieśliśmy, poli ucieczki. Policja wiedziała, t e
tej samej nazwy znajduje się za
na wolności.
groda Erdmana Roznana, gospo cja ujęła sprawców morderstwa żona Ptaka, z domu Małecka,
Ze Lwowa donoszą:
darzą dość zamożnego 1 — jak dokonanego na osobie ś. p. dzie ma w Inowrocławiu swą rodzinę
Ks. Puzynina, oskarżona '
powiadają — dość skąpego. Go kana Robowskiego w Sadkach i brata, przeto wysłała tam u- szereg oszustw, których dap*
spodarz miał syna, który stał się Mordercami są: 30-Ietnl Feliks rzędnika śledczego, który zajął ściła się wspólnie z hr. Kotwtff
„synem marnotrawnym" z powo Ptak, zamieszkały w Bydgosz się obserwacją domu Małeckich skim na szkodę wielu osób, W
du głupiej słomy, wartości 5 zł. czy przy ulicy Długosza 5 I Jó
W tym samym czasie policja stała na skutek zarżądzen*
• • •
ów synek nazywał się Otto i zef Stoli, zamieszkały przy uli inowrocławska otrzymała dro prokuratora wypuszczona
Realizacja projektu kolei pod
miał latek 19. Ponieważ stary cy Szczecińskiej 7, podający się gą telefoniczną od policji w Wą»
na wolną stopę.
/JemneJ w Warszawie zależna
Roznan lubił pieniążki, wysłał za elektrotechników.
growcu wiadomość, że został Spólni>k jej hr. Konarski XC
Jest od technicznych i finanso
syna do Łodzi do fabryki, aby
tam przytrzymany jakiś osobnik,
wych warunków, wysuwanych
JAK WYKRYTO MORDER- podający stę za Małeckiego z I- jeszcze onegdaj wypuszczoflJ
zarabiał złotówki
za kaucją 20.000 zł. Proces K>,
przez kapitalistów zagranicz
CÓW.
noWrocławia, przyczem żądano odbędizie sic w niedalekim cz*
Wszystko było dobrze, aż
nych, ubiegających s!ę o konce
Nieustająca w poszukwa odpowiedzi, czy podane przez o- sie I wzbudza ogromne za hit*"
sje. Zarząd miasta jest w posia
Lekkie „marnotrawstwo" sy zdarzyło się, że zmarła żona Ro
daniu 4 ofert w sprawie metra nów jest zresztą bardzo wskaż* znana, a Ottonck został zreduko nlach policja, pierwszą niejasną sobnika personalja zgadzają s;ię resowaniie. ze względu
„książęce" pochodzenie oska*"
Najdogodniejsze byłoby dla mla ne. Nje może być sympatycznym wany. Zmartwiło to bardzo sta wiadomość, dotyczącą morders 1 czy można go zwolnić.
kia przyjęcie oferty pożyczkowej człowiek, który nigdy nie był rego Roznana. Nie miał kto gos twa zdobyła od szwagra Jednego
Ponieważ nie było żadnych żonej.
by miasto samo wybudowało ko ,synem marnotrawnym". Taki podarstwa domowego prowadzić ze zbrodntarzy, a mając już nit sprzeczności co do podanych
1 nie miał kto Łodzi złotówek kę w ręku, poczęła w tym kie- personalyj ł Małecki rzeczywiś tów miał pochwycić fuzję, na »W j
-XXzarabiać. Wpłynęło to na zwięk runku śledzić dalej. Dochodzenia cje zamieszkiwał w Inowrocła- tek czego Ptak oddał strzały'
szenJe stę skąpstwa (tak mówią) naprowadziły na ślad Stolza któ włu, wiec policja tamtejsza bę rewolweru, który od chwili w«r
starego Roznana. Synek nie do rego też po przeprowadzeniu w dąc przekonana, że to nie o nie śeia, miał już przygotowany *.
stawał więc kieszonkowego, a jego mieszkaniu rewizji, areszto go chodzi, zamierzała już dać od ręku,
że był młody, silnie brak pienię wano Ptak, będąc już wcześniej powiedź korzystną dla przytrzy
— Dlaczego rwał ite do fu^
dzy odczuwał. Nawe* na wsi za powiadomiony o aresztowaniu manego osobnika po której nie — tłumaczył sie w policji ba*
Przyczyną
zawód
miłosny.
przyjemności trzeba płacić.
Stolza zbiegł. Przeprowadzono wątpliwi* zostałby on zwolnio dyta, — nie mógł siedzieć cicW
Ze Stryja donoszą:
do siebie • rewolweru. Kula
Głowił się Ottonek co zrobić w jego mieszkaniu skrupulatną ny. Szczę-ścłem jednak, nadszedł jak tamten w Sierakowicach
Wielką sensację wywołało przebiła serce, powodując na aż wpadł na pomysł „genjalny" rewii^ję I znaleziono przy żonie
w tym momencie wywiadowca byłoby mu się nic stało. Byłby"
•V Stryju samobójstwo mło tychmiastową śmierć. Przywo Udał się do sąsiada Piotra Masz Ptaka browning,
policji
bydgoskiej, który przed go tylko związał, zakneblował'
dziutkie! bo 17 lat liczącej łainy na miejsce lekarz dr. Llp- kego I oświadczył mu, że z powo
ukryty w bieliźnłe,
chwilą
widział
na ulicach miasta tak zostawił. Ksiądz w Sicrak*
uczenicy miejscowej szkoły pel Jul tyliko stwierdiził zgon. du braku gotówki ojdec chce którą miała na sobie. Browning
prawdziwego
Małeckiego,
a zro wicach, to nawet się śmiał,
handlowej panny I. J. W pierw Według pogłosek, powodem sprzedać trochę słomy. Maszke ten, po wypróbowaniu strzałów
jakem go wiązał.
zumiawszy
o
co
chodzi,
zoriento
Izy dzień Świąt Wielkanoc rozpaczliwego kroku młodej oświadczył gotowość kupienia i zbadaniu łuski, skwalifikowany
wał
SNĄ
odrazu,
że
przytrzyma
nych
dziewczyny, był pono zawód wiec w pierwszych dniach lute- został prze* rzeczoznawcę jako nym W Wągrowca oaobiukfem ZACHOWANIE SIĘ MORDĘ"
CÓW.
miłosny.
młodziutka desperatka
o Ottonek przy pomocy swego niewątpliwie ten sam, z którego jest nie kto limy.
Stolz
jest
przygnębiony i c*j
nołożyła się do łóżka i strzeliła
oddane
zostały
śmiertelne
str
z
a
olegl 21-letniego Feliksa Woź
Jak
tylko
Ptak.
ły
przejęty
strachem.
Ptak *jj
XX
niaka wyniósł z ojcowskiej sto ły do ś, p ks. Robowskiego.
Chwycił więc słuchawkę te po aałamaniu się w chwili ba*
doły parę pęczków słomy I za
lefoniczną i wyjaśniwszy rzecz,
niósł ją Maszkemu. Otrzymane JAK PRZYCHWYCONO MOR zażądał natychmiastowego przy nla, odzyskał dobry humor, **
ra się być dowcipnym I wvgł*'
DERCĘ PTAKA.
za słomę pięć złotych zgodnie
transportowania Ptaka do Byd sza nawet sentencje filozoflczu*
przepili i byłoby wszysitko w po
W Wielkim Tygodniu wpadł goszczy.
Do kierownika wydziału śledc^
i ponieśli śmierć na miejscu.
rządku, gdyby nie to. że stary w ręce pollcłi Ust Ptaka do ro
Ptak w swych zeznaniach, go mówił np.:
Roznan spostrzegł kradzież sło dziny w Bydgoszczy, w którym przyznając stę do zastrzelenia śZ Poznania donoszą:
odzyskując przytomności.
— Panie kierowniku, i«W
my i zaskarżył do sądu zarówno
, W Bralinie w pow. kępiń
Alfons Krowiarz. handlarz z swego rodzonego syna, Jak i Woź to liicie, tycząc swej rodzinie p. ks. dziekana Robowskiego, nie było złodziei I złodziejstw
wesołych świąt, pisał,tewie o przypisuje sam pomysł napadu nie byłoby potrzeba
skim spłoszył sJę koń zaprząg- Proszowa
(pow.
kępiński)
L
rzuconem na niego podejrzeniu na plebanję w Sadkach Stolzonięty
do wozu,
przyczem wiózł zakupione na handel świ nJaka ł Maszkego,
policji, urzędników.
. *
Już na rozprawie w Sądzk i wkrótce przybędzie do Bydgo wl. Dalej zeznał, te krytycznej zbankrutowałby przemysł i
właśc. Ludwik Mosch z Mlnl- nie, a za wozem uwiązał k r o
chowa (pow. kępiński) upadł wę, która szarpiąc się wywró Grodzkim tknęło coś jednak oj szczy, ażeby osobiście w policji nocy obydwaj ze Stolzem weszli cej byłoby bezrobotnych robot !
na bruk. Obrażenia były tak ciła wóz. przyczem Krowiarz, cowskie serce i darował stary wyjaśnić oafą sprawę. List nada przez okno do plebanji, jedynie ków. Widzi pan, ile by to luo*
Roznan winę swemu synowi — ny był na poczcie w Inowrocła w zamiarze dokonania kradzie utraciło chleb.
•aęźkle. że Mosch
padając uległ
Przewód
sądowy wykazał nie wiu. Policja jednak nie w cie ży. W pewnej jednak chwili, gdy
zmarł
zmiażdżeniu czaszki
Po sfotografowaniu obu tir
winność
Maszkego,
tak, że sę mię bita, zrozumiała odrazu, iż znajdowali się już wewnątrz, zbu
następnego dnia w szpftalu MC i poniósł śmierć na miejscu.
derców,
odstawiono ich w ^
dzia Wojciechowski wydał wy Ptak listem tym chciał tylko
dził się nagle ś. p. ks. Robowski, dankach pod silną eskortą *
-XXrok tylko na Feliksa Woźniaka,
zmylić czujność władz
który rzekomo na widok bandy- więzienia sądowego.
w

Kuia w sercu pensjonarki.
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H. YAHLBERG.

Było niewymownie miło, nie
symownie cicho i spokojnie w
domu Franciszka Henryka El'nera.
Franciszek Henryk jun. zamął w swym wózku, pani Wicky Elmer spoczywała na szezlon
gu, pochłaniając feljeton powieś
Ci, a Franciszek Henryk sen. sie
dział w najwygodniejszym fote
lu, czytając dawno upragnioną
książkę. Wysoka lampa stojąca
ciepłym blaskiem oświetlała po
kój, stary zegar cykał, a na
dworze padał deszcz. Słowem:
Vyło niezwykle miło i zacisznie.
Lecz wówczas pojawił się pa
/ąk. Łaził po ścianie, nad szafą
do książek, wielki, czarny, długo
nogi i bez pośpiechu kierował się
ku drzwiom.
Przewracając kartkę książki
Franciszek Henryk zauważył Jo
Miał już otworzyć usta, by poviedz!eć:
— Spójrz, Wicky, pająk!
Lecz w tej chwili właśnie od
czuł szczególnie wyraźnie, jak
wygodnie, zacisznie i spokojnie
było mu w fotelu, jak bardzo cie
kawa bvla książko UłAra czy

tał. Zamknął usta napowrót, my
śląc:
— Jeśli teraz pokażę Wicky
pająka, wskoczy z kanapy, ręko
ma zakryje oczy i zacznie krzy
czeć: „Henryku! Henryku! O,
Boże! Boże! Bożel Złap go! —
Śpiesz się, Henrykul Złap go!
Lecz nie zabijaj go, bo to spro
wadzi nieszczęścieI Złap go i
wyrzuć za okno"! — A wówczas
— snuł dalej swoje myśli Fran
ciszek Henryk Elmer — będę
zmuszony wstać, choć mi tutaj
tak dobrze, wziąć kawałek pa
pieru, skręcić go w rożek, wpę
dzić pająka do tutki I zwinąć ją
A potem trzeba będzie otworzyć
okno, odwinąć tutkę, wytrząs
nąć pająka, bacząc, by nie wlazł
mi do rękawa, a przez cały ten
czas Wicky będzie biegała po
pokoju, zakrywając twarz dłoń
mi, zbudzi z pewnością Francisz
ka Henryka młodszego i przez
cały wieczór nie będę już miał
chwili spokoju. Achl lepiej bę
dzie, jeśli nic nie powiem
Pająk znajdował się już na
pół drogi do drzwi.
— W życiu swem nie widzia
łem jeszcze tak wielkiego, gru
bego pająka, — konstatował El
mer — Ale za pięć minut już go
nie będzie. Śpiesz się, ty wstręt
ny potworze!
W tei chwili pani Vlcl'« zie

wnęła, odłożyła gazetę i spojrzą
Franciszek Henryk za wszel
Już wierni już wiem! l i 
— Vicky, spójrz przynajmu *
ła w górę,
ką cenę starał się temu prze terywas z coś
>ś pr
przede mną, Hen na to, co przed tobą ukryłem— Żeby tylko nie zauważyła szkodzić, ponieważ pająk znajdo ryku! Asta Mueller
Mu<
miała rację
Pani Vicky uniosła się fl|f
pająka! — pomyślał Elmer. — wał się zaledwie o dziesięć cen mówiąc o tobie, że jesteś... ach, chętnie i rzudła okiem na z**^
Trzeba odciągnąć jej uwagę. 0- tymetrów od ramy obrazu. Posu Bożel Bożel
niętą pięść męża.
dezwał się z przymileniem:
wał się teraz ogromnie wolna
Znowu tupnęła nogą, rzudła
Franciszek Henryk rozw^
— Jakże d do twarzy w tej
Elmer pochylił się trochę na się na szezlong, szlochając tak rękę: pająk przebiegł po je*
sukni, Vicky!
przód, zbliżył głowę w stronę żo silnie, że trzeszczały wszystkie wskazującym palcu i za trzy!"*
ny 1 rzekł z czułością nieco na sprężyny
Pani Vicky rozdarła oczy.
się na czubku, poruszając łap*
— Coś ukrywasz przed mną! mi w stronę pani Vicky.
— To zastanawiające, — rze ciągniętą:
kła. — Dotąd nigdy nie zajmowa — Vicky, kochaneczko, spójrz — krzyczała, — Wiem o tem.
— A więc teraz już wieś*.'',
Ja...
łeś się memi sukniami w dągu na mnie!
rzekł Elmer, gdy zamilkł krżr
W akompaniamencie skrzy pani Vlcky.
całych sześciu lat naszego współ
Pani Vlcky zerwała się x miej
nego pożycia. A obecnie nagle sca, usiadła ponownie całym piały sprężyny.
Następnie przeszedł przez f
Franciszek Henryk ocierał kój, ustalił równowagę chwi 8
zwróciłeś uwagę na ten stary swym dężarem i wytrzeszczyła
łachmanl
oczy na męża, otwierając usta. pot z czoła. Spojrzał na pająka, cej się jeszcze lampy i rzekł: ^
— Hm! Może dlatego, kocha
— Henryku, — wykrztusiła który zatrzymał się nad szafą z chol Cicho! do Franciszka H*.
nie, że sama wyglądasz dziś tak wreszcie — co to znaczy? Co się książkami w niezdecydowaniu tyka młodszego, który zakw'' '
nad kierunkiem dalszej swej wę poszukał papier, skręcił tutk^
prześlicznie. Oczy twoje tak się
tobą dzieje?
drówkt.
błyszczą, tak cudownie błysz
a umieśdwszy w niej pająka, .
— Ależ, dziecko najdroższe,
czą!... A usta twoje..
— Droga Vicky, — tłumaczył zwinął ją. Otworzył okno, od^'
przymilał się Elmer, — czy
Pani Vicky zerwała się na jest w tem naprawdę coś dziw sie Elmer, — chciałem tylko... nął tutkę, wytrząsnął paiąka
— Nie odzywaj się do mnie! cząc star»nn'e b» « t t wpa<8 &
szezlongu, badawczo przyjrzała nego, że ja...
— sarknęła pani Vicky, zatyka do rękawa Wkońcu zamknął
się mężowi 1 zapytała:
— Co stę z tobą dzieje? Co to jąc uszy.
kno 1 powrócił, by pocieszyć
— Frandszku Henrykul Co znaczy?
Elmer westchnął i powstał ze ją Vicky.
tobie jest?
Elmer rzucił szybkie spojrzę
Po wykonaniu tego wszyst*^
— Mnie? — pytał Elmer. — nie na pająka; Zawrócił 1 odby swego wygodnego fotelu Tak sil
nie oparł się nogami i podłogę, go wziął kapelusz, zatrzasP
Nic. Jestem taki, jak zawsze.
wał obecnie powrotną drogę do że zakołysała się lampa.
drzwi i wyszedł na deszcz.
— No, nje udawaj! Od lat— szafy z książkami. Spacerował
W dwóch susach znalazł się czuł z niewysłowioną ulgą r
conajmnlej od lat pięciu — nie powoli, jakby pogrążony w zadu
przy szafie z książkami, wyciąg swej twarzy dężkie, orzeźw
powiedziałeś ml nigdy tadnego mie. Elmer jęknął z dcha.
nął rękę i pochwycił pająka.
jące. chłodne krople deszczu
komplementu o moich oczach
— Ależ droga moja, dobra,
— Tak jest, Vicky, — rzekł
Mówiąc to. machinalnie od maleńka Vicky — rozpoczął zno potem twardo, — tak, ukrywam
T ł u m L. M
wróciła głowę, by obrzudć po- wu.
coś przed tobą.
równawczem spojrzeniem swój
Vicky wskoczyła znowu 0— Wie - e . e - dzia - a • a -:o:portret z lat oanuińsklch. wiszą czy jej rzucały iskry. Tunncła am o tem. wiedziałam, — sxk>l
cv na ścianie.
tooiJa 1 syknęła:
1 chała.
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rĄi par w ligewym kadrylu

C ążka ręka Argentyńczyka.

Czerwoni

grają

z

Wisłą.

Kalendarzyk spotkań ligo
wych na nadchodzącą niedzielę
m. in. przewiduje mecz ŁKS —
Wisła, który dla sportowej Ło
dzi będzie nieiada sensacją.
Na niedzielnych zawodach
będziemy mieli możność podzi
wiać grę jedenastki dwukrot
nego mistrza Polski — Wisły,
z jej bezkonkurencyjna pomocą
i Pychowskim z obrony na
czele.
Wisła należy do najlepszych
zespołów piłkarskich w Polsce.
Ze nie zdobyła ona mistrza
stwa Ligi w r. ub., to nie nale
ży sobie tego tłumaczyć spad
kiem formy krakowian; nastą
piło to naskutek braku na kil
ku meczach Rejmana I, ich du
chowego i moralnego wodza.
Dziś Wisła sięga po tytuł
mistrza i trzeba przyznać, że
nie bez słuszności, Cracovia
nie wytrzyma tempa, Legja,
walcząca bez ambicji, nie ma
szans na zdobycie 1-go miej
sca w tabeli mistrzowskiej. Po
zostaje Warta, lecz ta zadowoli
się tytułem
vice.
Czerwoni muszą dołożyć
wszelkich starań, aby z walk)
wyjść
zaszczytnie.
Jeżeli
szczęście dalej będzie towarzy
szyć ŁKS w spotkaniach z W i 
słą, to możliwe, że krakowianie
nie wywiozą z Łodzi ani jedne
go punktu.
Drugi zespół ligowy Łodzi,
ŁTSG będzie miał we Lwowrt
nie lepsza przeprawę

1 ŻYCIE EKONOMICZNE. [
NOTOWANIA ZŁOTEGO
ZAGRANICA.
Londyn 43.36, Praga wypła
ty na Warszawę 377.35 —
379.35. Wiedeń czeki 79.36—64
Zurych 57.85. Berlin 46.70 —
47.10, Berlin wypłata na War
szawę, Katowice 46.82 i pół —
47.02 i pół, na Poznań 46.85 —
47.05.
.
.. M

1

październik 8.20. listopad 8.20,
grudzień 8.22, loco 8.70.
Liverpool, 24. 4. Egipska zam
knięcie: styczeń 13.25, marzec
13.39. lipiec 1.3.32 listopad 13.15
grudzień 13.18. loco 14.40.
Nowy Jork, 24. 4. Amery
kańska, zamknięcie: luty 15.48
marzec 15.67, październik 15.17
listopad 15.25, grudzień 15.30,
styczeń 15.36. Kontrakty: maj
16.28, czerwiec 16.30, lipiec
16.33, sierpień 15.90, wrzesień
15.63, październik 15.44, listo
pad 15.50, grudzień 15.54, sty
czeń 15.60, loco 15.50.

z Czarnymi.
Prawdopodobnie
benjaminek
nie da sobie wyrwać 2-ch punk
tów. Może choć 1 zdoła urato
Zapowiedź dwóch decydu już w drugiej minucie przerzu
wać na gorącym terenie lwow
jących spotkań przyczyniła się tem przez ramię.
skim.
do świetnej frekwencji. Arbi
W drugiej walce - decydu
Warta zda się ma zapew
ter p. Brański otrzymawszy od jącej spotkali się Motyka z fa
nioną wygraną z Warszawian
powiedź ze związku atletycz worytem publiczności le Fa
ką w Poznaniu.
GIEŁDY ZAGRANICZNE.
nego w Berlinie przyjął Sas«r- wrem. Czech jak zwykle wal
Polonja z Pogonią ma pro
Londyn. Notowania końco
skiego do turneju. Amator ten czył z całą brutalnością, me
blematyczne szanse na wygra we: Nowy Jork 486.32, Paryż
walczyć będzie początkowo po przebierając w środkach. Fran
ną, tern bardziej, że Albański 123.98. Berlin 20.36 i 5/8, Hisz
za konkursem, jednakże z chwi cuz wymyka sie kilkakrotnie z
znów broni świątyni „pogania pan ja 39.09, Amsterdam 12.08 i
la wykazania walorów pierw podwójnego nelsona, i rewan
czy".
5'16, Bruksela 34.82 i 7/8. Wło
szorzednego zapaśnika będzie żuje się tym samym chwytem,
Derby krakowskie Cracovia- chy 92.77. Szwajcaria 25.08 i
GIEŁDA ZBOŻOWA.
czem
doprowadza
mógł ubiegać się
Garbarnia
przypuszczalnie 1/8 Kopenhaga 18.16 i 1/8 Sztok
Warszawa, 25. 4. Tranzako nagrodo pieniężną.
przeciwnika do wściekłości.
przyniosą nową klęskę ostat holm 18.09, Oslo 18.16 i l/S
cje na Giełdzie zbożowo-towaNajciekawszą walką dnia Widząc wreszcie, że Francuza
niej.
Praga 164.06, Wiedeń 34.49 rowej za 100 kg. fr. st. Warsza
Wczorajszego było decydujące nie pokona, kopnął go ordynai
Najbliższa niedziela zatem Warszawa 4,' 36.
wa. Ceny rynkowe: żyto 20.50
spotkanie mistrza Polski Szte- nie w brzuch i zemdlonego
wprowadza w bój ligowy aż
Paryż. Nctowania końrc- — 21.50, pszenica 40 — 41,
przygniótł do dywanu. Arbiter
kera
pięć par klubów. W Warsza we: Nowv J-rk 25 49.
owies jednolity 18 — 20, jęcz
zdyskwalifikował Motykę, a
zo Schneldrem.
wie walczy Połonja z Pogonią
Gdańsk. Notowani, w gul- mień na kaszę 22 — 23, — bro
Z miejsca ujmuje inicjatywę sędziowie przyznali zwyeręlwowską (sędzia p. Rutkowski Cfr «łcb. gd..i * K \ h : 100 7?>tv.h
warny 24.50 — 26, groch polny
Szteker zmuszając przeciwni stwo le Fawrowi.
z Krakowa), w Łodzi ŁKS
czełf na I . V h j y f i jadalny —, ma.ka pszenna luPrzeciwnik Myrny Argen
ka do częstego chwytania się
spotka się z ex-mistrzem Ligi,
9 i 3'i
ksusowa 70 — 75. — 4/0 60 —za liny ringowe. Bawarc/yk. tyńczyk Feringer wykazał nie
Wisła (sędzia p. Nawrocki z Po •1i 5 - - H.
65,
— żytnia pg. typu przepiso
lak zwykle walczył brutalnie bywałą siłę. Myrna — exznania). Kraków będzie widów
wego
.38 — 39. otręby pszenne
.,czarna
maska"
bije
przeciw
stosując cały szereg chwytów
nią miejscowego derby CracoBAWEŁNA.
szale
17
— 18, — średnie 15 —
dowolnych w walce wolnoame nika kilkakrotnie w twarz.
via — Garbarnia (sędzia n. Ro16,
—
żytnie
11 — 12, kuchy
L?ver>
ol
ii
i.
\
p
v
r
\
k
n
i
'
rykańskiej. Mimo bolesnych Z kolei Argontvńczvk rewan
senfeld z Bielska), w Poznaniu ska, zamknięcie: styczeń 8.23. lniane 34 — 35, — rzepakowe
chwytów 1 uderzeń Szteker żuje się, przyczem wymierzo
mistrzowska Warta gościć bę luty 8.25, kwiecień 8.27. maj 26 — 27. Obroty średnie. Uspo
Ignoruje przeciwnika, wreszcie ny przez niego policzek, zwaid
dzie stołeczną Warszawiankę 8.26. czerw ec 8.26. lipiec 8.29 sobienie spokojne.
Myrne z nóg.
w 14 minucie zgiewany kładzie
(sędzia p. Brzeziński z Krako sierpień 8.26, wrzesień 8.23,
Schneidra
swym ulubionym Walka nierozstrzygnięta.
wa), wreszcie we Lwowie p.
-XXDzisiaj w siódmym dniu
„młynkiem".
Mallow z Warszawy poprowa
W pierwszej parze dnia turnieju walczą: Fischer —
dzi mecz Czarni — ŁTSG.
wczorajszego walczyli Greno Bartnik, le Fawre — Sclmei
Warszawę poza meczem
wicz
przeciw
Pischerowi der 1 Dutzman — F e h r l n g n .
niedzielnym czeka w sobotę,
(Brno). Przewaga po stronie Sensacja dnia dzisiejszego bę
na g i e ł d z i e w a r s z a w s k i e j .
dnia 26 b. m. ciekawe spotka
Fischera, który też zwycięża dzie spotkanie decydujące Szte
nie międzynarodowe Lcgji z
W związku ze zniżką dewiz DOLARóWKA ZNÓW BEZ NO
ker — Motyka.
węgierskim klubem Attilla.
amerykańskich wytworzyła się 'IOWAN. LISTY ZASTAWNE
również i słabsza tendencja dla
— MOCNIEJSZE.
dewiz europejskich, z pośród
Tendencja dla pożyczek parł
których dewizy na Londyn znów stwowych była niejednolita przy
Pitka nożna I hazena.
stanowiły największą pozycję.— | obrotach w dalszym ciągu dość
Dewizy na Holandię obniżyły się szczupłych. 6 proc, Poż. Dolara
W dniach 3, 4 1 5 maja ba
I Łodzi.
Warszawa, sobota 1411,7 m.
KOnlgswusterhRusen, sobota 635 m.
o
4 gr., na Nowy Jork i Kabel — wa zyskała na kursie pół proc,
wić będzie w Polsce drużyna Równocześnie przyjźdża do
12.00 Artystyczna audycja dla
1158 Sysmait czasu.
o 0.02 gr. (na 1 dolarze), na Pa 7 proc. Poż. Stabilizacyjna —i
piłkarska „Bata" z Czechosło Polski drużyna liaz en y „Bata",
szkół.
12.10—13.10 Muzyka gramol.
ryż j Pragę — o 1 gr., na Włochy ćwierć proc, natomiast niżej o
wacji, ze Zlinu, „Bata" roze w skład której 'wchodzą znane
14.0 Muzyka gramol.
13.10 Komami/kat meteorol,
o
1,5 i Sztokholm — o 3 gr. Z po pół proc. płacono za 10 proc. Po
łekkoatletki
czeskie
Jandcroya
gra spotkanie w Poznaniu,
14.15 Walka o puhar Davlsa13.20—15 00 Rrzcrwa.
zostałych dewiz Belgja podnio życzkę Kolejową 1 ćwierć proc.
1 Smolova.
Warszawie
16.30 Koncert z Hr.mhurga.
15.00 Kołnunikat eospoidarczy.
sła się o 8 gr. i Londyn — o trzy
XX
1750 M. Kyser: Świat niewidzialny ćwierci gr. (na 1 funcie) oraz t i - za 4 proc. Prem. Poż. Inwesty
15.15 Odczyt proł. J. Iwasdtlccyjną Dolarówką bardzo mało
18.40 Lckcfa francuskiego.
wlcza.
trzymała
kurs
poprzedni
dewiza
j
j interesowano. Wprawdzie wy
19.30
Dr.
Kem:
Twórcza
pnzyjaźń
15.35 Odczyt prof. K. Górskiego.
na Szwajcarję. Banknoty Stan. ' mjeniano kurs 75.50, lecz do uwielkich
tuczów.
16.15 Wtodomoścl Tow. Koopciraprzy zmiennej rzędowych tranzakcyl nie doszło
20.00 Wesoły wleazór. — Nast. mu Zjednoczonych
tystów.
tendencji w końcu obniżyły się o Obroty prywatnemi papierami
zyka taneczna.
16.20 KacJk artystyczny L, S, O,
j ćwierć gr. na dolarze.
lokacyjnemi były nieco więcej oZarówno prasa francuska.
Pomijając niesłusznie przy
—:0:—
16.35—17.15 Muzyka gramol.
żywione.
Tendencja natomiast
Jak i angielska zgodnie podają, pisywane
ministrowi
Matu
17.15 Skrzynka pocztowa.
była
mocniejsza,
wszystkie bo
iż:
szewskiemu narodowości ru
17.45 St-uchowiisto dHa d«iwt,
wiem papiery, będące przedmio
Haa ia Konopacka, mistrzy muńskiej,
stwierdźmy,
że
18.45 Rosunafltasot.
tem transakcyj, osiągnęły więk
ni olimpijska w rzucie dyskiem alarm ten Jest przedwczesny,
19.10 CenitT. 'Iow. Orgnnłz. i Ko
szy lub mniejszy przyrost kursu,
do igrzysk olimpijskich w Pra KOTU packa bowiem w igrzy tek Rodntaych do swych orfnmk&w.
Betty
Amann
w
polskim
filmie.
4 I pół proc. listy zast. ziemskie
dze startować nie będzie, w y  skach prawdopodobnie starto
19.25—19.40 Muzytka gramol
8 proc. Listy Zast. m. Łodzi i 10
szła bowiem zamąż
wać będzie, niepotrzebnie wiięc
19.40—1950 KomunJIkaty PAT.
Polskie „dodatki
dźwiękowe
proc. Listy Zast. m. Siedlec pod
cieszą się jej r y w a l k i
za ministra rumuńskiego
19,58—20.00 Sy»rrafl czasu.
•xxRealizator „Bandery miJości" Było to wielce pożądane, ponie niosły się o 50 gr„ 8 proc. Listy
2000 FelJcton p. Z. Brzozowsktej.
Zast. m. Lublina — o 75 gr„ 5
i
„Kultu
oiala", Michaił Waszyń waż puszczy przypadła w u20.15 Recital fortepianowy.
proc. Listy Zast, nu Warszawy
21.00 Wiadoniortd przyjemne i po sW przystępuje wkrótce do sfil dziale rola... Syberji
o 45 gr. i 8 proc. Listy Zast. m.
mowania jednej z najbardziej
Znakomicie ucharakteryzo- Warszawy — o 35 gr. Również
żyteczne.
ciekawych powieści Andrzeja wana przez przyrodę na sybe- drobną zwyżkę (25 gr.) osiągnę
Ogólnopolski
bieg ndprzełaj
Sokoła. 21.15 Dalszy dag koncertu.
Struga według scenariusza A- ryskie tajgi 1 tundry, nasza ro ła 6 proc, Poż, Konwers. m. War
22.00 Dr. B. Szariitt: Trtumł sceny
dzima puszcza była świadkiem szawy z 1926 r.
naitola Sterna.
Na przeszło 100 zgłoszonych biński (Warta). 4) Kościelniak poIsMcJ w Wiedniu.
scen wielce wstrząsających.
Mowa
o
kasjera
stanęło na starcie 60 zawodni ISokół-Jarocin). 6) Nogaj (57
22.15 Komunikaty.
Pochód skazańców
pogania
Spiewankiewloza",
która
w
AKCJE — PRZEWAŻNIE
ków z trzech zachodnich dziel p p.), 7) Sitko (Zw. Powst. Ślą
22.25 Ostatnia fala — retd. J. Pio
przeróbce filmowej nazywać nych przez knuity i nahaje car
SŁABSZE
nic Polski. Z miejsca prowadził skich, Katowice), 8) Więckow trowski.
skich zbiirów, nagła ucieczka
się będzie „Wielka Afera".
bieg Rochowicz, jednak już na ski (Sokół-Grudziądz), 9) BroNa
zebraniu
giełdy akcyjnej
22.35 Komunlkaity PAT.
Będzie to flfan dźwiękowy jednego z nieszczęsnych więź najruchliwsze były akcje Banku
pół metku wybił się na czoło nisławski (AZS.). 10) Miałkas
23.00—24.00 Muzyka tameczna.
Po premjerze „Moralności Pani niów caratu (Adama Brodzisza) Polskiego, które też początkowa!
Snlcrzycki (Sokół-Bydgoszcz), (Sokół-Poznań). Specjalnie licz
Dulskiej" nikt już chyba nie ma umożliwiona dzięki zabiegom zwyżkowały, w końcu jednak z»
który też jako pierwszy przer nie obesłany był bieg ten przez
Katowice, sobota 408,7 m.
wątpliwości, że dźwickowość jego ukochanej (Jadwigi Smo- brania, gdy przystąpiono do rea
wał taśmę w czasie 12:23.8, bi gniazda sokole. Organizacja do
11.58—12.05 Sygnał czasu.
— to jedyna droga dla rozwoju sarskiej), dramatyczny pościg lizacji zysków, kurs się obniżył.
jąc po ładnym finiszu Janow bra.
kozaków — oto najbardziej fra
12.05—13.00 Koncert Bramoł.
polskiej sztuki filmowej.
skiego (Sokół-Poznań), 3) RoZ akcyj bankowych dalsze zł 1
13.00—16.00 Pmzerwa.
„Wielka Afera" będzie 100- pujące momenty, czujnie chwy zyskały akcje Banku Dyskonto
16.00—16.20 Komunikaty.
procentowym d/więkowcem" tane przez objektyw aparatu wego, Bank Polski stracił pół zł.
inż.
Zbigniewa
16.20—17.10 Koncert Bramo!.
to też scenariusz przewiduje filmowego
utrzymały zaś dotychczasowy
Gniazdowskiego.
17.10—17.45 Skrzynka
pocztowa wiele
poziom akcje Banku Zw. Sp. Za
dla dzieci
• * *
w Ul igrzyskach
kobiecych.
specyficznych efektów
robkowych. Z akcyj elektryczr
17.45—18.45 Shidwwltsflco dla
dźwiękowomówionych.
nych obniżył się o zł. 1 kurs ak
W
kinie
„Pola
Negri
Palące"
W trzech kobiecych igrzy landia, Włochy. Japonja, Ło dzieci.
Główną
rolę
kobiecą
odtwo
w Warszawie odbył się po cyj Siła I Światło. W grupie akskach w Pradze w dniach 6 —• twa, Szwajcaria. Czechosłowa
18.45 Rozmaitości
rzy
Betty
Amann,
bohaterka
kaz
prasowy pierwszego pol cyj metalurgicznych utrzymał sią
8 września weźmie udział 15 cja, Jugosławia, Spodziewane
19.05—19.20 Codzifefliny odcinek po
firnu
„Asfalt",
specjalnie
zaan
skiego
dodatku dźwiękowego tylko kurs akcyj Ostrowieckich,
państw a mianowicie: Niemcy, są zgłoszenia jeszcze kilku in wie śc łowy.
gażowana
po
raz
pierwszy
do
według
systemu
polskiego „pa natomiast pozostałe oddawano
Austria Belgja, Polska, Esto- nych państw.
19.20—19.30 Weinmeizizo muzyczne
poniżej kursów dotychczaso
fiilmu
polskiego.
Wyjątkowo
tent
Biskego
i
Vlassaka).
nja l'SA. Francja. Anglja, Ho
19.30- 19.55 , 0 człowieku z punk
:x:
trudną rolę samego kasjera
Z trzech numerów, które wych. Lllpopy i Starachowice ob
tu widzenia ffoyki" — D; Dobrzyński.
Spiewankiewicza odegra Bogu pokazano (tango „Szkoda two niżyły się po 50 gr. i Rudzki —•
1958—20 00 Sysmal czasu.
sław
Samborski.
Pozatem: ich łeż...", piosenka ludowa zł. 1. Dopytywano się wprawdzi*
20.00—20 05 Prof. K. Slmma.—„Ze
o Parowozy, lecz do tranzakcyf,
Modzelewska, Bodo, Walter. „śmierć komara" i żołnierski
nie doszło. Z akcyj Spożywczy.h
(—) W konkursie myśliw
(—) W nadchodzącą niedzie swfata przyrody — Zwierzęta w sfui Dymsza.
„Chór weteranów",
Haberbusch zyskał na kursie złskim o nagrodę Monaco dla ko lę nastqpi w Łodzi uroczyste Wie nauki"
• • •
najefektowniejszy był ten o- 1. W innych grupach panowała
20.25-21.00 Koncert wieczorny.
ni. które nigdy nie zdobyły od otwarcie sezonu kolarskiego.
Wytwórnia
„Klnefon" rea statni, w niczem nie ustępują cisza. Tranzakcje do skutku
21.00—21.15 Wiadomości przyjem
znaczeń w Nicei, pierwszą na Kolarze zrzeszeni w klubach
liźnie dźwiękowiec polski „Na cy zagranicznym
,reveller- dojść nie mogły, gdyż kontrahea
grodę zdobył por. Korytkow- zbiorą się w Helenowie, nastep ne i pożyteczne.
Svbir"
(reżyser Henryk Szaro, som".
ci co do wysokości kursów nit
21.15—22.00
Muzyka
lekka.
ski na .Ostrym".
nie udadzą się na nabożeństwo
kierownik produkcji M. LibWogóle całość (240 me doszli między sobą do porozumie
22.00—22.15 Dr. B. Szarlltt: „Tri
W konkursie myśliwskim o do Ka edry. Przewidziane w
kow).
Z puszczy Białowie trów) wywarła dodatnie wraże nia.
nagrodę Monte Carlo dla koni programie otwarcia zawody umf sceny polskiej w Wiedniu".
skiej powróciła pierwsza w y  nie, a musimy przecież pamię
które nie wygrały 3 tys. fran kolarskie przesunięte zostały
22.15—22.25 Komunikat meteorol.
prawa plenerowa.
tać o pomyślnych skutkach ini
ków rtm Pkupiński na ..Pro do niedzieli 4 maja na znak ża orae prosT.^m na dzień nast. w JpzyEkspedycja
..Kinetonu"
zdą
cjatywy
Biskego i Vlassaka dla
mieniu" zdobył nagrodę 11-tą łoby wskutek śmierci nestora kiy francuskim.
żyła jeszcze zastać puszczę, po polskiego przemysłu filmowe
za< por Strzałkowski na „Ob^r kolarstwa łódzkiego ś. p. Wła
22.35- 23 00 Komumllk.iły PAT.
kryta
go: pozwoli bowiem zastąpić
dysława Sierpińskiego.
k n " wstęgę honorową.
•23.00—24.00 Muzyka lekka.
zasnarnl śnlsżneml.
obce 1 niezawsze zrozumiałe
dodatki dźwiękowe takiemiż
W sobotę o godz. 4 po południu 1 w niiettzielc
TEATR MIEJSKI.
WIEDEŃSKI KWARTET SMYCZKOWY
krajowemL
Dziś po cenach najniższych „Przestępcy" o godz. 12 w południe bajka dla dzJeci „KsięźuiicaKOIJSCHA.
Zaznaczyć Jeszcze należy,
ka na grochu".
Brucknera.
Znakomity kwartet wiedeński Kolischa, którego że koszta synchronizacji we
W sobotę o godz. 4 po południu po cenach naj
koncert odbędzie ste w FMhaTmonJi w środę, dnia dług polskiego wynalazku są
TEATR POPULARNY.
niższych groteska „Dziwne wędrówki Salvermo30 kwietnia Jest dzisiaj reprezentatywnym zespo w porównaniu do zagranicz
Dziś
wieczorem
oraz
sobota
po
południu
osta
»*ra".
nych, minimalne.
tnie powtórzenie wodewilu „Wiosna, wtena, wio łem wiedeńskim.

Skałki coraz bardzie/
publiczność.

rozpalają

Czeska drużyna w Łodzi.
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W a l u t y , dewizy i akcje
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Sport w kilku słowach.
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W sobotę o godz. 8.30 wieczorem po cenach
popularnych komedja L. Lenza .Perfumy mojej
tony".

sna"

(„Mężowie na urlopie".
W sobotę wieczorem i w niedzielę dwa razy
komedja H. Malina „Maż na usługach kochanka".

TEATR KAMERALNY.

TEATR GEYEROWSKI.

Dziś I dul następne lekka komcdja Zygfryda
Oeyera p. t. „Kobietka z eleganckiego śwkUa". Po
M a t e k o godz. 8.45 wieczorom.

W sobotę wieczorem 1 w niedzielę o godz. 4.20
8.20 wieczorem wyborny wodewB „Wiosna, wio
sna. wiosna" czyli „Mężowie na urlopia"
1

DYŻURY APTEK.
Dziś dyżurują apteki: M. Epsztajna (Piotrkou
ska 225), M. Bartoszewskiego (Piotrkowska 95).
M. Rozenbluma (Cegielniana 12). Gorfeina (Pił
sudskiego 54), J. Koprowskiego (Nowomieiska 15.

Pamiętajcie o
walidach
wojennych.

in-

D z i e w c z y n k a : — Dają tt>
raz muzykę taneczną i Oazy.
Ze teu tatuś tak blisko siadł
mikrofonu I.«

i 12

.ECHO"

Włosy długie czy krótkie?
Opór starszych pań przeciwko nowej fryzurze.

Dobry fortel wieśniaka.

W ostatnich dwu a nawet przynajmniej nie na krótko stu. W tym celu należy jeść du Na całym świecie istnieją ważał się dzierżawca Antoni wo-zachodniej Francji.
Nie
trzech latach z każdą wiosną i Jest tu wskazane zrobić trwałą żo jarzyn i owoców oraz pro- spryciarze.
Ze szczególnego Pithou. pikardczyk, pochodzą słusznie. Za spryciarza mógłby
z każdą jesienią staje się na no- ondulację, starając się równo- wadzić spokojny tryb życia, ni jednak wybitnego przedstawi cy z miasteczka Quevauvillers s:c uważać raczej jego współwo aktualną kwestja, czy nadal c.eśnifi n wzmocnienie ooro-1 czem sie nie orzemeczab"
cielstwa teso rodzaiu ludzi u- w onbliżu Amicns •ar rłr»łtwi«*«- |<ł'ómek,
utrzyma się
^
^ ^
bogaty wieśniak,
moda ściętych włosów, }
Michał
Perin. Dlaczego — w y
czy też powrócą znowu długie,
niknie z następującej historji:
NAPRAWIACZE MODY.
spinane szpilkami, jak za daw
Pewnego dnia, gdy miał być
nych „dobrych czasów"? Obec
właśnie uiszczony czynsz dzier
nie zdawałoby się, iż kwestja
żawny,
zjawił
się Antoni
ta zostaje rozstrzygnięta na ko
Pithou u Perina i wdał się z
rzyść długich włosów. Przy
nim w dłuższą rozmowę o po
najmniej wszystko co młode, i
dlatego odważne, zapuszcza
godzie, ostatnim jarmarku, ce
włosy. Natomiast żywioły bar
nach zboża i o innych rzeczach
dziej konserwatywne pozosta
które miały skupić na sobie
ją wierne fryzurze chłopięcej:
uwagę r°lnika.
kobieta, practijąca zawodowo
Jeden z poczytnych dzienni jest dobrodziejstwem dla ogółu, chirurgjt estetycznej za dobro
„Panie doktorze, proszę mnie Tylko ani słówka nie powte
która nie chce tracić czasu na
zoperować. Chciałabym, żeby dział o czynszu dzierżawnym,
mozolne czesanie długich wło ków paryskich ogłosił ankietę dozwalając zarówno kobietom, dziejstwo socjalne.
Odłam specjalny tej dziedzi mnie pan zrozumiał, choć z pew o który właśnie chodziło. Spoj
sów, kobieta 40-letnia, pragną co do zapatrywań wybitnych c- jak i mężczyznom przedłużyć osobistości
na
tak
zwaną
„chirur
kres
pracy.
Jest
rzeczą
pewną,
ny
lecznictwa stanowią
nością przywykł pan do róż rzenie jego błądziło po izbie 1
ca wyglądać na lat 30, i starsze
nych postaci.. Operuje pan prze nagle zatrzymało się radośnie
ofiary wojny,
panie po pięćdziesiątce aż do gię estetyczną", stosującą żabie że człowiek, płatny za swoją
gi
operacyjna
dla
„naprawienia"
pracę,
ważnie starsze panie, które pra na kozie, która spokojnie prze
na
których
—
rzec
można
—
sześćdziesiątki, nie chcące tra
nlo powinien wyglądać staro. chirurdzy
estetyczni zdobyli gną odzyskać młodość. Jednak żuwając, stała w izbie. Wpadł
cić swobody a przedewszyst- urody.
Z szeregu licznych ciekawych
Z chwilą ,gdy mówi się o
swoją wprawę, tem niemniei zaznały wszystkiego: miłości, u- mu do głowy, jak mu siec zda
kiem te typy, którym ścięte
i
dowcipnych
odpowiedzi,
notu
kimś:
„Biedaki
robi
co
może"!,
większość
chirurgów estetyce wielbienia, radości życia... A l ewało, cudowny pomysł.
włosy są do twarzy.
jemy uwagi znanego powieścio- już niedaleki jest dzień, gdy po nych powstała po wojnie, a za pan nie wiej co znaczy upoślsPo kwadransie dalszej roz
W każdym razie i te panie, pisarza I publicysty francuskie prosi się daną osobę, by raczy
biogi
przez
nich
wykonywane
w
dzona
młoda
istota...
Patrzeć
mu
mowy
wstał dzierżawca i za
ttóre zdecydowały się na za- go, p. Louis Leon - Martin.
ły wypocząć. Pomimo to, ludzie 80 proc. nie przekraczają potocz szę na radość, życie, szczęście in czął s'e żegnać.
>uszczen.ie włosów, miech pa— Esteoi — pisze Leon Mar pracy operowali się tylko wów nej banalności.
nych.. A sama jestem skazana..
— No, a gdzież pieniądze?
niętają. że nie powinny one
tin — są bardzo zadowoleni. W czas, gdy chirurdzy potrzebowa
Wyjątki są rzadkie, lecz Doktorze, przez litość, proszę o — zapytał Perin.
być za długie,
ich mniemaniu chirurgia estety li próbnych okazów dla wykaza
operację...
•jłowa musi zachować kształtną czna weszła w zakres naszych nia swej umiejętności. Dziś ci, co wstrząsające.
— P.eniadze? — Położyłem
Do
ickarza
przychodzi
pacjent
Lekarz dokonał operacji.
grecką linję. Przytem fryzura obyczajów i stała się dobrodzisj się operują, robią to z kokieterji
je
przecież
przed chwila
A w dzień zabiegu opowie
musi być zawsze zastosowana stwem socjalnem. Trzeba jednak | tylko chęć podobania się do ka. Ma lat dwadzieścia, olśnie
na
stole!
do okoliczności inna na co- było zwalczyć pewien opór, — starcza lekarzom klientów i wającą cerę, śliczne usta, cudo dział mj o tem zdarzeniu I po
—
odpowiedział
Pithou.
wny
owal
twarzy,
lecz
wtórzył
namiętne
te
błagania
.
dzień. inna na większe wystę wprawdzie nie osób operowa klientek. Trudno jest ganić czy
nos
straszliwy.
—
Odzicżeście
położyli? —
Zapewniam
wszystkich:
od
py w świecie. Dlatego idą czę nych, lecz ich otoczenia. Opero jeś postępowanie, lecz stąd wv
Zwraca
się
do
lekarza
ze
łzami
zdumiał
się
tamten.
— Prze
owej
chwili
przestałem
krytyko
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