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Warunki prenumeraty:
P R E N U M E R A T A mlejs cowa a od
bieraniem numerów w administracji
.Ech.".
, . . . 2 * t . 20 gr.
Odnoszenie do domów
— 40gr.
Prenumerata zarrriejacowa, 3*1. —
Prenumerata zagraniczna 4zt. 99 gr.
Artykuły nadesłane bez oznaczenia
rjooorarjurn uważane tą aa bezpłat
na. Rękopisów zarówno utytych lak
l odrzuconych redakcja nie zwraca

ory dzisie?nych. w któ
iejsce zawia
i wybitniejy ważniejwiadomoścl
;enia rządo
jednak rzebyły skanda
3 tem św ad
?CH „acta" z
roku przed

fet*

Rok VI, NS 117.

Łódź, Środa 3 0 kwietnia 1 9 3 0 r.

8 Ł L T-a strona TL gr.
ta w. m/m I tam. strona 6 łam; w
tekście 27 gr.; nekrologi 20 gr.; za
tekstem 20 z;.; zwyczajne 17 gr.;
drobne 12 gr. za wyraz, dla po
szukujących pracy 10 gr.; naj
mniejsze ogłoszenie 1.20 z l , dla
bezrobotnych 1 zl.
Ogłoszenia zamiejscowe i dwukolorowe o 50 proc drożej; ogłosze
nia zagraniczne i trójkolorowe o
100 proc drożej.
Za termin druku administracja ale
odpowiada.

;

Rokowania

jusz
objął
swych oboch.
toru wymia
ntarius) Au;p nosi ozu a
/ cymbryjiać trzeba,
>le). zabiera*

Warszawa, 30. 4. (Od wł.
kor.) — W sali konferencyjnej
Min. Spr. Zagr. odbyło się wczo
raj po południu
inauguracyjne posiedzenie
konferencji polsko-rumuńskiej w
sprawie zawarcia umowy hand
lowej. Przemówienia inaugura
cyjne wygłosili wiceminister Wy
socki i poseł rumuński w War
szawie Kretzeanu.
Następnie zabierali głos prze
wodniczący obu delegacyj dr- So
kolowski t Popescu.
W dalszym ciągu przedysku
towano
parę artykułów rumuńskiego
projektu umowy handlowej, sta
nowiącego podstawę wzajem
nych rokowań.
Następne posiedzenie zbiera

)ści50
olarów,
IskieJ"
od czasów
ono szczegó"
należących
i". Pierwsze
kosztowno-

27 maja Prezydent RzpliteJ.

traktat

potrwają około dwóch tygodni.

leniedzy.
waniach zoircsztowany
ocenia piezomych.
dytów Pen
yźowany w

się dzisiaj w Ministerstwie Prze
mysłu t Handlu; rokowania o
traktat potrwają około dwóch
tygodni.

Ę 1 BO
Warszawa, 30. 4. (Od wł. k.)
Prezydent Rzeczpospolitej uda
się w objazd województwa
warszawskiego dmia 27 maja i
pozostanie w podróży

Zderzenie okrętów w pobliżu Hamburga.

Biuro wypłat Funduszu Bez
robocia przy ulicy Matejki nr.
9, gdzie komunistyczny poseł
Żarski sprowokował awanturę
bezrobotnych, w której kilka i , -

kierownikiem biura
prasowego

w gmachu

poselstwa

sowieckiego

Straszny wypadek na poligonie.

ro*

Katastrofa motorówki wycieczkowej.

8.Q0.

Bydgoszcz, 30 kwietnia. (Od poligon pod Brodnica był tere
wł. kor.). W dniu wczorajszym nem nader

Tendencja spokojna.
Podaż dostateczna.

w<łi Łodzi*
:slcpcy.
z eleganckie-

-
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Warszawa, 30. 4 (Od wł.
w
Warszawie.
KOT.) — Kierownictwo biura pra
Amerykański okręt pasażer-1 gielsk Inn
parowcem towaro- laznej, która utkwiła w otwo
Warszawa, 30. 4 (Od wł. cjalistów, którzy na miejscu zba
nowego prezydjum rady minis ski .Prezydent Hardimg" (po wym, który moimenitalnle zato rze, wyrwanym w boku „Pre
trów obejmuje od 1 maja
(w) kor.) — Dziś przeprowadzona bę dają jeszcze sposób, w jaki za
prawej stronie u góry) zderz .W nął. Jedynym śladem zatonięte zydenta Hardiinga".
dzie ponowna
łożona została instalacja wybu»
redaktor Tadeusz Święcicki.
go okrętu był kawał blachy że
wizja lokalna
chu i czy możliwe było
Dotychczasowy szef biura,
w domu przy ul. Poznańskiej 17
niespostrzeżone założenie
Zygmunt Hładki przechodzi do
celem zrekonstruowania wszyst bomby w kominie poselstwa.
służby w Min. Spr. Wewn.
kich szczegółów
Tą drogą policja zamierza
udaremnionego zamacha.
dojść prawdy w tym tajemni
Ekspertyza przeprowadzona bę czym a nieudanym zamachu.
DOLAR w Ł O D Z I .
dzie z udziałem ekspertów spe
Banki dewizowe w dniu dzłfciejszym kupowały około go
dziny 12-ej efekty po kursie
K o n a j ą c e g o oficera p r z e w i e z i o n o s a m o l o t e m
8.85.
Prywatnie dolar w żądaniu
do s z p i t a l a .

przysłownr
afo przysfoic:
skarby

t NAJWYTWORNIEJSZE
| KINO DŹWIĘKOWE

wio*-

koncert sym-

sób zostało rannych. Poseł Zar
ski został aresztowany i prze
wieziony do więzienia w Siera
dzu.
tMeyer).

Ponowna wizja lokalna

w prezydjum rady
ministrów.

dolarów.
u Wielkiego
jrzypotnntce
lelki Mognł
ił monarchy
majątek ro-

Vlosna,

Teren wczorajszych awantur
komunistycznych.

cały tydzień.
Prezydent Mościcki zwiedzi
osobliwsze miejscowości woje
wództwa i weźmie udział w
uroczystościach lokalnych.

Tadeusz Swiccirki

Mogoła.
jonów dolaiir.ia -1 - Nur
atła", który
IT oceniony,
ia na kawat
niony nawef
irmę jubilera perskiego
5,2 kilograkilogramów.
V razem zo-

dochodu

o polsko-rumuński
handlowy
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OZIŚ WIELKA
PREMIERA!

Pikantny dramat erotyczny z zakulisowych tajników współczesnych
małżeństw, Orgje zabaw. Kontredans rozwodów p. t.

Wielki pra

„Dzieje małżeństwa"

lki francuskie.

rolach
głównych
w

- Wystawa.
sdca.
ilość.
pani DuJskle.
'V.
nne.
lonoru.
4. 6. 8 I tU
policjant.
R Kurjer.
irz Paryża. - *

E„rop,

RJj f »

r m -»sra

|fiQ|*|»|f
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Nad program: atrakcyja* dodatki.

T o d d

Pocz. o 4.30 pp. Pasis-Partout l bilety
premierę nieważne.

nlgowe aa

przykrego wypadku.
Na poligonie tym Jedna z kom
panij 67 p. p. ćwiczyła się w
rzucaniu Ostremi granatami —
Ponieważ nauka nie szła po my
śll przepisów dowódca kompa
nii kapitan Jan Baran postano
wił zademonstrować
powtórny pokaz
prawidłowego rzucania grana
tem ręcznym. Wziąwszy pocisk
do ręki począł manipulować
przy zapalniku tak nieostroż
nie, iż granat eksplodował mu
w diłonL Skutki wybuchu były
przerażające.
Obfe ręce zostały oberwant
po łokcie. Prócz tego nieszczę
śliwy oficer doznał ogólnych
obrażeń cielesnych.
W stanie beznadziejnym
kapitana Barana przewieziono
Wyrzucony z szyn wskutek ma. Podczas katastrofy 15 osób
samolotem do Torunia, gdzie złego nastawienia zwrotnicy wa odniosło ciężkie rany.
walczy ze śmiercią.
gon motorowy w pobliżu Berli-1
M
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Otwarcie wystawy stulecia Belgji.

Sterowiec „Zeppelin" nad stadjonem w WembJey,

Ic nowego,
bez grzechuna kslezycm4, 6. 8 I 10
ZY druh.
4. f.. 8 I ' *
I Jwlyt* ! MV
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Jkowskl

Król i królowa Belgji wcho-jna teren wystawy stulecia Beldza w towarzystwie komitetu I trii w Antwerpii
(h)

Sterowiec „Zeppelin" przele
ciał nad Londynem i stadjonem
w Wembley, gdzie właśnie od
bywał, się mecz w obecności
króla. Cała prasa angielska bez
xóżnicv odcieni zaprotestować

fa w gwałtowny sposób prze
ciwko tym odwiedzinom, przy
pominającym
londyńczykom
straszliwe,skutki bombardowa
nia miast angielskich w czasie
wojny.

„Lodzie podwodne i Zeppeli
ny nie mogą być narzędziem po
rozumienia pokojowego naro
dów" — pisze wskutek tego nr«
niiccki dziennik ..Vorwaerts'*,
(w)
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Dekorsrje oflcer6<v polskich
krzyżami

francuskie/

Lęgu
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Warszawa, 30. 4. (Od woł godzinie 11 ? pół w południe,
•Najgorzej c z u j e się p r z o d o w n i k
no Papieża.
kor.) — Szef francuskiej misji w generalnym inspektoracie sił
Rzym, 30 kwietnia. Z bardzo Piotra trzy agentki, przebrane
wojskowej w Warszawie gene- zbrojnych szereg wyższych ofice
Kurowski.
•*»ł Denain
rów polskich krzyżem Legji Ho dobrze poinformowanego źród za zakonnice, z rewolwerami,
Łódź, 30. 4. — Stan polician przebywa dotąd na kuracji w
ła donoszą o sensacyjnym wy ukrytemi w rękawach habitów.
udekorował dziś
nor owej.
padku.
Na szczęście na godzinę przed tów z II komisariatu policji, inter domu.
Pozostali policjanci, a mianc
Oto w dniu 19 marca b. r. rozpoczęciem mszy papieskiej, wenjujących podczas wczorai
bolszewicy przygotowali za policja polityczna poznała i are szych awantur przed lokalem wicie starszy posterunkowy Ka
mach
sztowała zbrodniarki. uniemo PUP-u przy ul. Matejki 9, gdzie rol Tajchert oraz posterunkowi
padło pastwą
płomieni.
żliwiając im tem samem wyko zostali przez tłum poturbowani, Michał Karbulowski i Wojciech
na papieża Piusa X I .
nie budzi
Kraszewski odnieśli potłuczena
Wysiali oni do bazyliki Św. nanie potwornej zbrodni.
Kraków, 30. 4. (Od wł. koT.) 'rozszerzał sie gwałtownie na
pleców, piersi, twarzy i rąk. —
poważniejszych
obaw.
xx
W Liwiażu pod Chrzanowem sąsiednie
zabudowania. Pa
Policjanci w liczbie czterech Stan ich jest znaznic lżejszy niż
w jednym z domów powstał stwą płomieni padło siedem do
zostali pokaleczeni kamieniami st. przodownika Kurowskiego
wczoraj
mów mieszkalnych i kilka sto
Stosunkowo najcięższy jest stan
Jak się dowiadujemy, śledz
groźny pożar.
dół. Straty sięgają 150 tysięcy
starszego przodownika Kazimie two w sprawie awantury nie zo
Ogień wskutek silnego wiatru ziotych.
rza Kurowskiego. Zachodzi po stało jeszcze całkowicie ukoń
w Zgierzu.
x*
dejrzenie, Iż kamen strzaskał mu czone. Prowadzi je urząd proku
Zgierz, 30. 4. Onegdaj wie zauważył osobnika przemyka kość nogi, wobec czego zachodzi ratorski. Dotąd aresztowano 2
czorem, o czem donieśliśmy jącego się w stronę lasu zgier konieczność prześwietlenia jej. osoby,
którym
udowodniono
we wczoTajszem „Echu" w do skiego.
Za
nieznajomym Starszy przodownik Kurowski sprowokowanie całego zajścia.
mu przy ulicy 1-go Maja w wszczęto
pościg.
Rzucona
dla pewnej
poznanmnki.
Zgierzu został
przez policjanta groźba użycia
Poznań. 30. 4. (Od wł. k o r ) szy czas we Francji i dopiero
porąbany siekierą
broni poskutkowała. Zatrzy
W jednej z tutejszych klinik niedawno stamtąd powróciła niejaki Władysław Andrzejew mał się i pozwolił aresztować.
urodził się wczoraj mały mu Matka jak i noworodek czują ski, przez zamieszkałych w 1 ijętym okazał się właśnie Wła
rzynek. Dziecko jest
się
tymże domu Edmunda Miteb- dysław Edelwein.
Wyjaśnienie
łódzkiej
Izby
Lekarskiej,
całe ciemne,
dobrze.
skiego i Władysława EdclweiPrzewieziono go dzisiaj z
tylko na stopach i dłoniach ma Wiadomość o tem wywołała w na.
310 łóżek,
Witebskim do więzienia śled
:iałko różowe. Matka jego po- Poznaniu wiele humoru.
Pierwszego z nich ujęto w czego przy ulicy Kopernika w
\V związku z przemówie (szpital okr. Zw. kas chorych —
manianka bawiła przez dłuż
— :0:—
d niu wczorajsz ym. Ed el w elno Lodzi.
niem p. komisarza okręgowego 320 łóżek), szpital fundacji małż
wi natomiast udało sie zbiec.
Jak się dowiadujemy porą związku Kas Chorych na uro- im. Poznańskich ma 200 łóże
Za zbiegłym mordercą
otwarciu
szpitala a szpital Anny Marjl dla dzie
bany siekierami Andrzejewski czystem
zarządzono obławę.
Kas Chorych, jest największym szpitalem dl:i
umieszczony w szpitalu zgier okręgowego
Około godziny 3 w nocy patrol skimi znajduje się w agonji.
Łódzka izba lekarska ogłosiła dzieci w Polscepolicyjny na krańcach miasta
następujące wyjaśnienie:
Młody lekarz kasowy mć
Krwawa tragedia miłosna w Toruiru.
„ W przemówieniu swem, odbywać praktykę, a w razie
Toruń, 30 4. — Wczoraj w i gdy ta w stanowczy sposób od
wygłoszonem na uroczystem miłowania do pracy i nawet dłuż
godzinach pop>>łudniowych ro rzuciła małżeńskie prepozycie
otwarciu szpitala okręgowego szą w szpitalach łódzkich, a sa.
zegrała się w Toruniu przy ul Dobrzyniecklego, ten chwyciw
związku .Kas Chorych woje między nimi I tacy, którzy pra
Szerokiej 41,
dotąd nie stwierdziła
nazwiska wództwa łódzkiego, wobec cują po lat
szy brzytwę, rzucił się na nią ł Policja
poderżnął jej gardło.
krwawa traged|a.
Najwyższego dostojnika pań
dziesięć I więcej.
samobójczyni.
stwa, władz rządowych I samo
Młody lekarz uzupełnić swą
Oto mieszkający tam 21-lctni Będąca w sąsiednim pokoju sio
Lódź. 30. 4. Wczoraj około miękkiego przy ulicy ł.ąkowej. rządowych, licznie zebranych wiedzę mógł również, gdyż nie
Józef Dobrzyniecki od dłuższe stra Dobrzynieckiego, usłyszaw
szy
krzyk
Korwiczowcj,
przybi?
godziny
11 wieczorem, z okna
Prowadzone przez VII ko przedstawicieli społeczeństwa należy zapominać, że tacy, jak
go czasu starał się o względy 40schodowej misariat policji dochodzenie nic i świata lekarskiego — wypo ś p. rektor Brudziński, ś p. prof.
letniej Aleksandry Korwicz, któ gla na miejsce tragedji, gdzie za IV pietra klatki
ra pozostając w separacji z mę stała Korwiczową, leżącą w k*t- przy ulicy Andrzeja 7, wysko ujawniło dotąd nazwiska samo wiedział p. komisarz okręgowe Mikulski, prof. Mazurkiewicz,
go związku Kas Chorych woje minister Chodźko, prof. Venulet
żem, nie chciała się zgodzić na łuży krwi I pochylonego nad nią czyła w celu samobójczym nie bójczyni, którą jest
znajoma kobieta lat około 20.
wództwa łódzkiego o Istnieją prof. Jasiński, prof Szenajch,
małżeństwo z Dobrzynieckim. brata, również
najprawdopodobniej bona
Poniosła ona
Dobrzyniecki zresztą zdradzał
względnie służąca z lepszego cych obecnie w Łodzi szpita prof. Grzywo-Dąbrowskl — to
okaleczonego brzytwą.
lach i lekarzach w nich pracują dawni lekarze szpitali łódzkich
śmierć na miejscu
objawy choroby umysłowej i wła
domu.
W stanie ciężkim przewiozło
śnie przed kilku dniami zbiegł no Korwiczową do lecznicy nuci wskutek pęknięcia podstawy
Przyczyną
rozpaczliwego cych zdanie wysoce niespra lub ich instylucyj pomocniczych
wiedliwe, mówiąc
Łódź
ze szpitala.
Stwierdzamy więc, że szplta
sklej; jest nadzieja utrzymania czaszki oraz złamania obu rąk kroku była również prawdopo
W dniu wczorajszym zaprosił jej przy życiu. Obłąkańca rów i lewej nogi. Zwłoki desperatld dobnie zawiedziona miłość, bo pozbawiona była klinik I więk le łódzkie, pomimo, że nic mają
przy której nie znaleziono żad wiem w torebce denatki znale szych szpitali, młody lekarz ka niektórych urządzeń, które silą
on do 6ieb;e za pośrednictwem nież odwieziono do szpitala.
nych
dokumentów, któreby ziono skrawek papieru, na któ- sowy nic mógł odbyć w Łodzi rzeczy musi mleć nowopowstaią
swej siostry Aleksandrę Korwicz
— :0:—
przyczyniły się do ustalenia rem widniały luźne, pisane w dłuższej praktyki szpitalnej, ani cy szpital, niektóre przez lat kił
tożsamości, przeniesione zosta zdenerwowaniu słowa: miłość, uzupełnić swej wiedzy, wynie kadzlesiąt, inne kilkanaście już
ły dzisiaj rano
spełniały i nadal spełniać będą
zdradził mnie. jestem shańbio- sionej z uniwersytetu"...
do prosektorium
na ! t. p.
Rozumiemy, że p. kom'snrx zaszczytną misje dokształcania
Kronika Pogotowia
Ratunkowego.
mógł nie znać dokładnie daw młodych lekarzy i dlatego prze
niejszych I obecnych stosun ciwko zarzutowi temu, wys<
znaczvćc a
s
u
m
Lódź. 30 kwietnia. Przed do
Przy zbiegu ulic Południo Zdarzenia i wyDadki'
^
?
2.700.000 * ków w tym względzie, a posił niesprawiedliwemu, z całą s
mem przy ulicy Aleksandrów wej i Wschodniej przejechany
budowę domów magistrackich kował sie prawdopodobnie In nowczością protestujemy.
ubiegłej doby.
sl.iej 19 została przejechana przez wóz odniósł ogólne, cięż
na Polesiu, a 140.000 przezna formacjami osób które rów Za: sąd Uby Lekarskiej Łódzk
p.zez samochód 4-letnla Łucja kie obrażenia ciała 62-lctni Men
(—) Poseł sowiecki w War czyć spółdzielni „Naprzód".
nież tych stosunków nic znały, Zarząd Łódzkiego Towarzyst
Sawicka,
wręczył
del Wigdowicz. kupiec, zamie szawie Owsiejenko
Lekarskiego".
iub znać nie chciały.
Następnie
komitet
dokonał
po
córka rzcźnlka,
szkały przy ulicy Wólczań wczoraj ministrowi Zaleskiemu dziw fu dotacji w wysokości 2
Wyjaśniamy wiec, że klinik
zamieszkała w wymienionym skiej 41.
notę w sprawie zamachu na milj. 720.000 złotych pomiędzy rzeczywiście w Łodzi nie było
domu. Dziewczynka odniosą
Lekarz pogotowia przewiózł gmach poselstwa. Nota utrzy
i niema, gdyż Łódź
szereg tłuczonych ran głowy. ofiarę wypadku do szpitala mana jest w formie spokojnej i przedsiębiorców budowlanych
nie była 1 nie Jest miastem iinlokręgu
łódzkiego
na
wykończę
Lekarz miejskiego pogotowia przy Zbiorni Miejskiej. Spraw nie wysuwa postulatów katego
klubów sejmowych.
wersytecklem,
nie budowli, już finansowanych
ratunkowego udzielił jej porno cę wypadku - woźneę pociąg rycznych.
Warszawa, 30. 4. (Od wł.
a I nowootwarty szpital okrę
przez BOK.
CV.
nięto do odpowiedzialności są
kor) — Dziś odbędzie się posie
(—) Magistracki komitet roz
gowego
związku
Kas
Chorych
Przedstawiciele
właścicieli
a a •
dowej.
dzenle poszczególnych klubów
budowy miasta uchwalił prze- lieruchomośCj
zapowiedz eli na zajadzie art. 4 rozp. prezyd
W fabryce przy ulicy Zerom
Xx
sejmowych z okazji przyjazdu
Rzplitej
z
dnia
22.
III.
1928
r.
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wniesienie do urzędu wojewódz
ikicsro 113 poparzony został ao
posłów po
odbiór djet.
zakładach
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zamiesz
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tkliwi:- parą z kotła S-letnl Sta
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l rzeciwko przyznaniu prawie
nisław Jankowski, syn robotni
..tronnictwa Centrolewu
całego kontyngentu budowlane poz. 3S2 (klimilkl są zakładami
ka, zamieszkałego przy ulicy
nauk
o
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Kradzież przy ul Pokicińskiej.
" o na niefinansowane budowle
Radwańskiej 38. Zawezwany le
wydziałów lekarskich I służą WOJEWODOWIE W WAR
niarristratowi łódzkiemu.
karz pogotowia ratunkowego
Łódź, 30. 4. Ubiegłej nocy sumę około
celom naukowym i dydaktycz
SZAWIE.
po udzieleniu pierwszej pomo niewykryci dotąd sprawcy wła
nym), do tej nazwy pretendo
4.000 złotych.
Warszawa, 30. 4. (Od wł.
cy przewiózł
mali się do mieszkania Józefa Złodzieje zbiegli. Kradzież spo
wać nfe może.
kor.) — W dniu wczorajszym
nieszczęśliwego chł°pca
Makówki, przy ulicy Rokiciń- strzeżono dzisiaj rano 1 zaalar
Wi«kszvch szDttali rzeczywiś przybyli do Warszawy w spra
do szpitala dziecięcego Anny - skiej 20. Łunem złoczyńców pa! mowano policję, która prowaPopieraj
cle jest w Łodzi mało, lecz jed wach służbowych wojewodowie
Marii.
dła garderoba i t. p. rzeczy n a ^ z j dochodzenie.
nak s z p i t a l miejski w Radogosz z Tarnopola Moszyński i z Kiclr
a
a a
Czerwony Krzyż! c z y ma
Pacjorkowski Jerzy.

Siedem domów mieszkalnych

Schwytanie drugiego morder y

Czarny upominek bociana

Miłość... zdradził mnie...

Chłopiec poparzony parą z kotła,

n

Posiedzenie

:

Złodzieie w mieszkaniu p!ekarza.

Dr med.

Chorzy na ruptury i różne kalectwa!!!
RUPTURY, jako t.z kalectwa n i . wolno
zaniedbywać, fdyi skutki dla życia M i k ego
są bardzo niebezpieczn.. Runtura (taj. się
wielka, jak gł.wa ludzka, spowodować moi*
śmiertelne powikłani, kiszek.
Sp.cj.ln. l.einicze bandaż, ortopedycz
na ({umowę mojej metody usowaja. radykalni?
nainiebezpiecznl.isz. i najiast.rzalsz. rup
tury u mężczyzn, kobiet i dzieci. N a . k r z y 
wienie kręgosłupa, przeciw tworze
n l u alej g a r b ó w , leczn.
rsety ortope
dyczne. Dla skrzywlon-ch nóij I ptaskieb
bolących stóp, wkłady ortopedyczne. Sztucz
ne aofli i ręce. Przyjmuje od 9—1 i od 3—T.
Z a k ł a d o r t o p e d y c z n y Spec. 1. R A P A P O R T o r t o p e d . >e L w o w a .
Ł ó d ź , A ( . K U Ś C . U S Z K I nr. 9 .
U W A G A l Osobiste jawienie sie. chorych lest koni.cza*.

PODZIĘKOWANIE.
W.Pan. Ortop.d Specjaliście J. RAPAfORTO OM, sa Lwowa w Łodzi
•I. Al.Ja Kościuszki Nr. 9, driękn-ę publiczni, za umiejętna założenie sp.cial.
bandaża na moją zastarzałą rupturę, na którą byłem dwukrotnie operowany.
Z poważaniem
D r . E. B E R O H O F
l.kiri.

KOMUNIKACJA

AUTOBUSO

ŁÓDŹ-PIOTRKÓW
Autobusy na powyższej linji odchodzą do Piotrkowa
o każdej pełnej godzinie od 8-ej rano do 20 w wieczze stacji autobusowej przy u l . Rsgowckiel L. 85 doj.
t r a m w a j a m i 11 I 4. Czr-, przyjazdu g. 1.30 cena 3.50 grlatu

Ignacy Margolis
powrócił.
apea choroby ei 11
Przyimui. od 1—2 i 5—7.

Alef e Kościuszki 21
tel. 516-17.

i r . med. Różaner
.lecldlLst*

chorób skórnych

weneo
cznych l moczopłclnwych
i eczume szłuc/nem słońcem car.
•kiem.
ul. NARl TOWIC7A • tel 128-98.
(Dzielna)
Przyamiie *J *. Ki . od 5—8

Ogłoszenia drobne.

SKŁADY NASION

L. Jasińskiego
Łódi. ul. Andrzeja 10, tel. 168-56
Łęczyca, ul. Poznańska 30, teL 125
prowadzone od 1870 roku.
polecają
N A S I O N A pierwszej jakości
rolne, traw, drzew, warzywne,
kwiatów oraz narzędzia i przyrządy
ogrodniczo ps/czelnicze. przytem
nawozy, preparaty i środki chemicz
ne dla celów ogrodniczych
Cenniki na żądanie bezpłatnie.
Or.

i LASKI sprzedaje, odnawia, naprawia SPRZEDAM dwa wózkil do wozcuU
wytwórnia Kadyńsklego. Nawrot 20. lodów z przyrządem niklowym. Ul.
l?zgowska 31, Malinowski.
B1ZUTERJA, zegarki na raty Ceny
f.otówkowe. „Preclosa", Piotrków POKÓJ umeblowany dla dwóch pa*,
-ka 123, w podwórzu. »
do wynajęcia. Zawadzka 44, m. u
IEON Slazak, ul. Bazarna 5, zgubił KURS Fil E l ręcznego IU zl. Hrat4
książeczkę wojskową, wydana * zapewniona Wyuczam hattów ręcz
P. K U Lódź.
nych, maszynow Toledo, aplikacje 1
wenecką robotę oraz Tenerylę (zmte
IBIORY
męskie, damskie, obuwie, serwetki) Kaufmanowa, ul. PiotrKow
swetry na wypłatę, Piotrkowska 37. ska 18 w podw„ 1 prawa oficyna,
III wciścte, I piętro.
I piętro.
____________________

med.

Niewiazski

ZAGINAŁ WEKSEL na zł. 70, pt. 31 POSZUKUJE spółnika do zakładu Iry
marca r. b. bez protestu, wyst. Józef zje.rs.kte go na dział damski lub SiprzsChoroby skórne, w e n e r y c z n e
Macioszek, Pochaczew, kol. Jasmiec, d.nm zaikład. Zgierska 112.
i moczoplciowe.
pow. lubelski, ost żyro B. Weldan.
Naświetlanie lampą k w a r c o w ą , Weksel unieważniam. Znalazca ze JAN JASZCZYK, ul. Sikawska 4 zgn
Cejjie.niana 25 t e l . 126-8? /rzyimui. od 8-10 '! po pot. i od 5-9 w chce zwrócić do p. B. Weldan. Zgierz bił książkę wojskową I kartę mobili
^p«c|all»ta chorób skńrnycb l wene Ot'niedziele i święta od 9 do I w poł Berka Joselewicza 25.
zacyjną, wydaną w PKU Łódz oraj
rycznych. Clektrulerapia. Leczenie
iegltymację KOP.
Ola pań oddzielna poczekalni*.
lampa kwarcową.
PANIENKA przyjmie posadę Jako pod

UUK1UK

ul. A n d r z e j a 5 T a l . 159-40.

W0ŁK0WYSKI

1

Przylmuje od (odz 8 — 2 I Od S — 9

D r . med.

W niedziele • Iwkjta od • do l w poł

Edward REICHER

Dr.

HELLER

skórne I weneryczna
UL. N A W R O T Nr. 2, t a l . 179-89
Choroby

-"rzyjmuje djo 10 rano M — 8 wlecz
a nlrdz I I — 2 po poł Panie 4 — I

dla niezamoż.CENY LECZNIC

choroby . k o r n a i w e n e r y c z n e
Leez.nie diatermią. Elektrot.rapja.

ni. Południowa Nr. 2 8 .
od 8—10 rano. 12—2 I 5—8»/»
w niedziele od 9—2 pp.
Dla niezamożnych ceny l e c z n i c .

ręczna do sklepu rzeźtnickiego. Zgło
szenia ul. Wójtowska 6, Pasikowska

Or. med.

Z.

RAKOWSKI

POKOJOWA potrzebna zaraz. Zgła
Tel. 127-81.
szać się tylko z dobrą rekomendacja
Specjalista
chorób uszu. nosa, gardtr
ul. Przejazd 36, tn. 1.
I a-ac.

Konstantynowska ©.
MARJANNA LECH, ul. Młynarska
i"i zgubiła legitymację zapwnogową
Przylrruje od 12—2 I 5—7.
metryka urodzenia, wyd. w pr\i- Od 10. — 11 i od 2 - 3 w Lecznicy,
ul. Osic<eV
Zgiariica 17.
;
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Poco ma żona cierpieć niewinnie.
Skm§^ony morderca.
W Berlinie zaszedł niezwy
kły wypadek samooskarżeniti
lie
po Jedenastu latach.
Pewien 33-letni technik zgło
«ił sie w prezydium policji 1 zetnał. że w czerwcu 1919 roku
obrabował pewien skład cukier
ków w Charlottenburgu. Mia
nowicie, zauważywszy po zam
knieciu składu, że znajduje srę
lam tylko właścicielka, zapu
kał do drzwi i pod pozorem ku
pienia
tabliczki czekolady
wszedł do składu. W chwili,
gdv właścicielka odwróciła stę
celem podania żądanego towa
ru, schwycił ja za gardło i dła
wił tak długo, aż straciła przy
tomność. Następnie po zrabowa
nlu 750 marek uciekł, nic zau
ważony przez nikogo.
Od tego czasu prowadził się
dobrze i pilnie pracował. Na za
pytanie dlaczego dopiero po 11
latach zgłasza sie do policji, oś
wiadczył, że chce zawrzeć
związek małżeński, a obawra
sie. że w razie wykrycia zbrod
ni. jego przyszła żona musiała
by
niewinnie cierpieć.
Wiec sam zgłosił się do poli
cji, ażeby odcierpieć zasłużoną
karę.

Błyskawiczna

Policja początkowo nie do danych faktów. Przekazano da
Onegdaj wieczorem roze-|ponurej tragedii małżeńskiej.— zastrzelił w foyer teatralnem
wierzała technikowi, lecz póź wnego rabusia sędziemu śled grał sie w mediolańskim tea .Mianowicie 24-lctni student me swą
niej stwierdzono zgodność po czemu.
22-letnlą żonę Inez.
trze „Rosetti" krwawy epilog ldvcvnv Dawid Humbert Secct
Młode to małżeństwo było
od roku rozwiedzione. Przyczy
ną rozwodu była chorobliwa
zazdrość studenta, podsycana
zresztą przez
lekkomyślność I płochość
młodej mężatki. Seccl nie mógł
jednak zapomnieć ukochanej ko
biety i począt czynić kroki po
jednawcze. Kilkakrotne próby
spełzły na niczem.
S m u t n a rzeczywistość w ś w i e t l e s t a t y s t y k i .
Wobec tego student postano*
Nędza mieszkaniowa pol wie zanotowano nawet wypa i mało zajmujących miejsca mu Właśnie przy małych rozmia wił
skich warstw
robotniczych dek
„rozmówić się"
bil.
rach mieszkania robotniczego I
przejawia się nie tylko w nie- dzielenia łóżka z sublokatorem.
Obecny stan rzeczy, wyraża dużej liczbie jego lokatorów, z żoną definitywnie. Ponieważ
słychanem przeludnieniu izb
W tych straszliwych warun jacy sie pełnym wstydu faktem sprawa odpowiedniego umeblo trudno mu było uzyskać roz
mieszkalnych, kiikakrotnem zu kach mieszkaniowych — trud że jedno łóżko przypada na wania staje się ogromnie wazr mowy z ukochaną, udał się do
żytkowanriu jednego i tego sa no o inne rezultaty, jak — zwię przeszło dwie osoby w tniesz ną.
teatru, dokąd, jak się dowie
mego mieszkania (sublokator- kszona chorobowość oraz
kaniach robotniczych — must
Przedewszystkiem dążyć na dział, wybrała się Inez w to.
stwo), w niskiej jakości tych
niezwykła śmiertelność.
ulec szybkiej zmianie.
leży do
warzystkie znajomej. Podczas
mieszkań, pozbawionych na
Jedną z najbardziej koniecz
usunięcia braku łóżek.
O warunkach wychowaw
antraktu przystąpił nieoczeki
wet w miastach posiadających nych i pilnych spraw — staje czych w tego rodzaju miesz
Przy obecnej niskiej naogół wanie do żony i jeszcze raz za»
wodociągi i kanalizację — naj- się również kwestja opracowa kaniach — trudno zaiste mówić stopie zarobKOwej robotników pytał ją, czy doń powróci. —i
niezbędniejszych urządzeń hi nia specjalnego typu rzeczywiś O tem, żeby w mieszkaniach — brak łóżek da się usunąć w A gdy znowu otrzymał odpo
gienicznych.
cie
ten t y l k o sposób, że w nowych wiedź odmowną
takich
Nędza mieszkaniowa robot tanich, a Jednocześnie wygod
domach dostarczone zostaną
mogły się uczyć dzieci
dobył browninga
nych
ników znajduje swój wyraz
części urządzeń
łóżkowych i kilkoma strzałami zranił nie
niema co i marzyć.
-xx
również i w niezwykle ubowraz z mieszkaniem.
szczęśliwą kobietę tak poważ
giem i nieodpowiedniem
Ponadto sprzęty w małem nie, że umarła ona po kilku go*
umeblowaniu robotnika.
mieszkaniu muszą być tak roz dżinach w szpitalu.
Instytut Gospodarstwa Spo
stawione. *abv pozostawiona zo
Najwybitniejsi artyści paryscy —
łecznego wydał niedawno spe
stała jak największa ilość wol
to cudzoziemcy.
cjalną broszurę o warunkach
nej przestrzeni do poruszania
życia robotniczego, gdzie znaj
40.000 malarzy znajduje się nak walczy ciężko z losem.
sie po mieszkaniu, zabawy dla
dujemy wiele interesujących obecnie w Paryżu... Oczywi
Charakterystyczną
r z e ^ ą dzieci, a wreszcie — jako zbiór
danych o zaopatrzeniu miesz ście każdy z nich pragnie zna dla malarstwa paryskiego jest nik powietrza, którem przecież
kań robotniczych w meble 1 leźć nabywców na swoje dzie przewaga cudzoziemców...
Interesująca
spra
oddychać musi cała rodzina.
sprzęty. Rzeczywiście
ła, tr> toż konkurencja wśród
Najwybitniejsi przedstawi
Wykorzystanie miejsca da
wa sądowa.
straszna rzeczywistość miesz braci malarskiej jest w elka i ciele malarstwa współczesnego się osiągnąć w ten sposób, że
kaniowa
przysłowiowa bieda artystycz w Paryżu — to obcokrajowcy.. w nowych domach budowane
Sąd w Koszycach rozpatry
większości naszych robotni na niewiele się zmieniła od cza
Vlamink — to Belgijczyk, zostaną mieszkania
wać będzie w najbliższym cza
ków przedstawiona
została sów kiedy Murger pisał swoją Van Donghen — Hoicnder, P i 
z niszami łóżkoweml.
sie interesującą sprawę.
wiernie, tembardziej więc robi „Cygan erję".
casso — Hiszpan. Kislimg — Po szafami ściennemi. Nowoczes
W klinice położniczej ko
wrażenie ponure I przygnębiają
Tylko malarze o bardzo w y lak, Fujita — Japończyk. Cho- na architektura opracowuje w
ce.
bitnych nazwiskach uzyskują rico — Grek. Chagall — Rosja tym kierunku coraz lepsze wzo szyckiej przed laty 20 dwie
większe sumy
nin, Modigliani — Włoch.
ubogie kobiety urodziły tego
ry.
Przeprowad zone statystyki za swe obrazy, większość Jed
:o:——
samego dnia
wykazują, że jedynym sprzę
dwu chłopców.
tem znajdującym się absolutnie
we wszystkich mieszkaniach
Dozorczyni
zamieniła w ką
Poświęcenie teatru pasyjnego w Oberammergau.
robotniczych,
pieli niemowlęta, a gdy spo
jest tylko'łóżko.
strzegła swą omyłkę nie mo
Zreszitą — łóżko to bynajmniej
żna jej już było naprawić, po
nie wypada na jedną osobę,
nieważ jedna z matek opuściła
laik dobrze nie jest...
już zakład.
Na każdych 100 osób w
mieszkaniach
robotniczych
Winowajczyni lękając sie
przypada: 26,2 stołów, 8,3 krze
skandalu, postanowiła tę spra*
seł. 42.4 łóżek, 21.4 szaf.
wę przemilczeć.
Z powyższego widać — że
Od tego czasu minęło lat 20.
na jedno łóżko przypadają
Niewiadomo w jaki sposób je
2 osoby.
Liczba ta jest miarą przeludnie
den z urodzonych wówczas
nia łóżek, zjawiska niezwykle
iiłopców dowiedział się o tej
groźnego pod względem higjezamianie, a ponieważ jest sy
nioznem.
nem biedaków, a tamten drugi
Rodziny, w których na każ
posiada
de łóżko przypada jedna osoba,
stanowią nieraz w Warszawie
zamożnych rodziców,
zaledwie 6 procent.
więc młodzieniec zamierza do
Zpośród zbadanych przez In
chodzić swych praw. Chce
stytut Gospodarstwa Społecz
zmienić rodziców i w tym celu
nego 1530 osób, tylko 234 sypia
zasięgnął itnformacyj u wszyst
o oddzielnie, w łóżku. Na stoł
kich osób. które o tej sprawie
kach I
na podłodze sypiało
coś wiedzieć mogły. Między In
staile po 43 osoby, w czem
nemi przesłuchano ową dozór
Słynne przedstawienia pasyjne w Oberammergau, odbywające się począwszy od roku 1634
— 37 dzieci. W ciasnem i przeczynię,
która złożyła na piś
co 10 lat i ściągające widzów z całego świata, otrzymały obecnie wspaniały gmach teatralny
ludnionem mieszkaniu robotnimie
zeznania,
iż istotnie zamie
utrzymany w stylu epoki Chrystusa, Gmach, który kosztował 10 miljonów marek, został
czem często niema nawet wolniła
dzieci.
poświęcony
przez
ks.
kardynała
Faulhabera
(na
zdjęciu
z
kropidłem
w
ręku).
Na
tegoro
negp miejsca na postawienie do
czne przedstawienia pasyjne spodziewany jest przyjazd pół miljona widiów. (H)
datkowego łóżka. W Warsza

Uniwersalny mebel mieszkania robotniczego.

„Przeludnienie łóżek" w mmm i łodzi

40000 malarzy w Paryżu.

Zamiana w k i i

f

ucieczka zło
dziejki.
Zuchwała kradzież dro
gocennego pierścienia.
Paryż pozostaje obecnie pod
wrażeniem sensacyjnej kradzie
żv. dokonanej u jubilera Karola
Lantricra.
Pewien zbankrutowany mag
nat francuski powierzył jubile
rowi jako komis przepiękny,
starożytny pierścień,
którego ozdobą był wielki, 8karatowy brylant, bardzo pięk
ny i wspaniałego blasku.
Pewnego razu zgłosiła się do
jubilera jakaś elegancka dama,
mówiąca bardzo słabo po fran
cusku i zażądała, aby pokaza
no jej pierścień. Kupiec uczynił
zadość temu żądaniu. Dama
wzięła pierścień i zbliżyła srę
do okna*, aby przyjrzeć sie „le
piej" blaskowi. Nagle — nim
kupiec się zorientował — otwo
rzyła drzwi, wskoczyła do stoiącego auta 1
zniknęła!...
Policja według rysopisu, po
danego przez jubilera, przypu
szcza, iż złodziejką jest pewna
kabarecistka hiszpańska, która
bawiła przez kilka tygodni w
Paryżu, a po dokonaniu kradzie
ży zniknęła bez śladu. Zacho
dzi podejrzenie, że powrócLła
ona do Hiszpanji, dokąd tez
skierowały się poszukiwania
Policji francuskiej.

i
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JOAN LOWELL.

KOLEBKA Nft GŁĘBINIE
autoryzowany przekład J. SULKOWSKIE).
— Morowe żarcie — rzekł
między dwoma kęsami Gdy
zjadał już resztę, odkruszył się
kawałek i upadł na pokład. Mo
e go nie zobaczy! Postanowi
ENI poczekać i gdy odejdzie
"Odnieść okruch i zjeść Siedzia
'am więc dalej na mej grzędzie.
Areszcie zjawił sie Olesan. abv zluzować Nelsona. Mój w y 
dany, odchodząc, przydeptał
Przypadkiem ogromna bosą noKa okruch ciasta i rozpłaszczył
£o NA desce, zawalonej ślina i
Vton:em.
Fred Nelson był Duńczykiem,
•Wał jasne włosy, jasne, niebiep i e oczy. około trzydziestu
t i siłe trzech ludzi. Bvł on je
d n y m mężczyzną (jakiego w i 
SIAŁAM), który miał na pier°'ach złote włosy i to kędzie
rzawe. BYŁ zupełnie inny. niż
szta załogi. Nie pozwolił mi
jtrać w obedrzyj-pokera i gdy
mnie patrzył, żałowałam, żc
nosze sukien, lecz overalls.
Rwałam wrażenie, że gdy na
" u e snoidadał. w oczach jego
z

l

, a

rt;

n

odbijał się jakby głód, pomimo
to jednak starał się ze mną nie
rozmawiać. Służył na naszym
okręcie przez sześć lat i nigdy
przez cały ten czas nie okazał
strachu przed burzą lub nieza
dowolenia z powodu ciężkiej
pracy.
Uwielbiałam go całą duszą,
nie dając mu tego poznać. —
W pewną, parną noc. w ty
dzień po historii z ciastem, spa
łam w łodzi ratunkowej, zawie
szonej nad rufą.
Obudziwszy się nagle zoba
czyłam przez napół przymknię
te powieki pochylonego nad so
bą Nelsona. Ucinał nożem pu
kiel moich włosów i dyszał pr«>
dko. jakby po gwałtownym bie
gu. Zaczęłam drżeć od stóp do
głów. Serce mi biło, jak szalo
ne, ale jakiś głos wewnętrzny
kazał mi udać uśpioną. Zabraw
szv pukiel, odszedł cichemi kro
kami i zniknął w stronie forkasztelu. Nigdy potem nie dawa
łam mu poznać, że widziałam,
jak to zrobił. Czułam, że była

to rzecz, którą pragnął utrzy
mać w tajemnicy.
Nelson zachowywał się tak
jakby nie miał na sumieniu ro
mantycznej nocnej kradzieży.
W kilka dni później usłyszałam
go. zwierzającego się Szwedo
wi i Bułgarowi ze swoich ambicyj. Siedzieli we trzech na
szpygacie koło bezan-masztu,
zajęci struganiem kijów.
— Trzymam się tej barki, bo
chciałbym się dosłużyć stano
wiska drugiego oficera. Chodzi
mi to po głowie od kiedy opuś
ciłem kraj — mówił.
— I cóż to znaczy być dru
gim oficerem? Odpowiedzial
ność na morzu i dyżury w por
cie! Nie dla mnie! — rzucił po
gardliwym tonem Szwed.
— Kiedyś będę miał swój
własny okręt — ciągnął dalej
Nelson — najszybszy statek, ja
ki się da znaleźć.
— To znaczy, że będziesz ka
pitanem, Nelsonie? — zapyta
łam.
Popatrzył na mnie przeciąg
le. Znów poczułam, że krew uderza mi do twarzy.
— Tak, ale na moim okręcie
nie będzie kobiet. Miejsce ko
biet na lądzie — odpowiedział.
Nie mogłam tego znieść. Uciekłam na rufę.
— Cóżeś ty taka zważona,
Joasiu? — zapytał mnie tego
wieczora oiciec. — Od pewne

go czasu jesteś biała, jak
szkwał i taka spokojna, że mu
sisz być chyba chora. Co cl
jest?
— Nic — tylko chciafcbym
być o mil jon mil od tego miej
sca. Żałuję, że moja noga po
stała na okręcie. O. czemu nie
jestem na lądzie! — krzyknę
łam w uniesieniu.
— Raz wysadziłem cię na
brzeg, toś uciekła, więc teraz
nie puszczę cię na żeglugę lą
dową, dopóki się nie nauczysz
trzymać prostego kursu. Napa
trzyłem się. co to znaczy dla ko
biet żyć na lądzie—w głowach
im się zbiera tyle balastu, że na
prawdziwy ładunek — zdrowy
rozsądek — niema miejsca. Nie
puszcze twoich cum z okrętu
dopóki nie nauczysz się żeglo
wać samodzielnie przy złej i do
brej pogodzie i nie wjeżdżasz
na mielizny.
Były to jedyne słowa ostrze
żenia, jakie usłyszałam od oj
ca i do dzisiejszego dnia nic
wiem. czy się domyślał, co się
we mnie działo. Jeżeli nawet
podejrzewał, że się kocham, to
nie dał mi tego poznać. W parę
tygodni później przybyliśmy Qu
portu australijskiego Newcast
le. Jak zwykle po długiej podró
żv, załoga udała się na brzeg
złożyć wizyty w nadwodnych
tawernach. Drugi oficer zrobił
po pijanemu awanturę i dostał

sie do więzienia. Szwed. Bułgar lin i spuściłam nogi. które jed
i Oleson nie pokazali się na po nak nie sięgnęły do podłogi. —
kładzie przez cały tydzień. Pe Siedziałam tak może pół godzi
wnego dnia ojciec się udał ny. Rozmyślałam, a Nelson pra
wcześnie zrana do portu w cował. Żadne z nas nie powie
sprawie ładunku węgla i zosta działo słowa. Nagle zwrócił sie
wił mnie na okręcie. Staliśmy szybko w moją stronę i nim
na kotwicy w kanale. — Poza zdążyłam się zorientować, co
mną jedynemi osobami obec- się dzieje, objął mnie 1 pocało
nemi na statku b y l i : kucharz wał. Zakręciło mi się w głowie
Japończyk, Stitches i Fred Nel i doznałam wrażenia, że lecę w
przepaść. Byłam upojona i prze
son.
— Jesteś najtrzeźwiejszym straszona. Jednocześnie z tem
człowiekiem, jakiego miałem, zawrotnem wrażeniem przeszy
Nelson—rzekł ojciec. — W c z ta mą świadomość bolesna myśl
sie mojej nieobecności obej że muszę być zła, bo mnie ten
pocałunek ucieszył. Chciałam
miesz dzienny dyżur.
— Rozkaz, kapitanie — od uciec z ładowni na światło słoń
parł Nelson zadowolony, że za ca. ale nie mogłam ruszyć ant
uważono jego wstrzemięźli ręką, ani nogą. Mój pierwszy
wość. Miało mu to zrobić do „prawdziwy" pocałunek! O,
brą markę i ułatwić zdobycie gdyby dno okrętu rozstąpiło
się i dało mi zapaść się w mo
pożądanego awansu.
rze.
Około południa tak mi zacięUsłyszałam głos Nelsona, jak
żyła samotność, że poszłam
szukać Nelsona. Znalazłam go bv z jakiejś ogromnej dali. Po
w ładowni, zajętego zwijaniem wrócił do roboty i rzekł:
lin i przygotowywaniem miej
— Jak ci smakował^, co?.
sca pod następny ładunek. Ze Tego ci się chciało, tego, nie
ślizgnęłam się po linie do kilu. prawda?
Nawet się.do mnie nie odezwał,
Złudzenie moje prysło, jak
wobec czego zapytałam:
bańka mydlana. Prawdą byto,
— Czy mogę tu posiedzieć. że tęskniłam do jego pocałun
Nelson ?
ku, ale za to właśnie, że wyra
— Jesteś córka kapitana i pe ził moją myśl w słowach, gotownie wolno ci robić, co ci strze wa byłam go zabić. Bv'am. jak
li do gfowy — padła niezachę- nieprzytomna, On mówił dal ety"
cająca odpowiedź.
Usiadłam na wielkim zwoiu
D.c.1,
a

1

Sfr

4

Nr m

m naouza
vit

. Echa ze stolicy.
Zyc/t? Warszawy

w kilku

Projekt przepisów o urządzę
niach reklamowych w Warsza
wie przewiduje, że na szyldach
i
znakach,
poza
znakami
ochronneml i godłami cechowe
mi
nie będą mogły b y ć inne
emblematy obrazkowe. Przepis
ten motywowany jest w ten
sposób, i e w reklamie wogóle
tekst należy ograniczać do nie
zbędnego minimum, a w miarę
możności unikać go, pozosta
wiając jedynie brzmienie firmy
1 jej adres. W znakach i go
dłach reklamowych unikać na
leży przedstawiania towarów,
gdyż wykonanie rysunku przed
miotu najczęściej odbiega b a r 
dzo od faktycznego wyglądu
tych przedmiotów w naturze i
tworzy karykaturę.
H

•

• *

Dorocznym zwyczajem Li
ga obrony powietrznej 1 prze
ciwgazowej orR awizuje w r. b.
w Warszawie „ V I I tydzień lotniczo-gazowy". który będzie
miał za zadanie zwiększenie
liczby członków L. 0 . P. P.,
Jednorazowe zasilenie Jej fundu
szów
dTogą
dobrowolnych
ofiar, oraz pogłębienie wśród
wszystkich warstw społeczeń
stwa zrozumienia dla spraw
lotnictwa I obrony przeciw gazo
wej, tych najistotniejszych za
gadnień naszego życia współ
czesnego. W r. b. Tydzień lotni
czo-gazowy odbędzie się nie
jesienią, jak zazwyczaj lecz n a
wiosnę, w połowie maja. Inowa
cja ta pozwoli na znaczne roz
szerzenie programu imprez lot
niczych na świeżcm powietrzu,
gdyż Jesienne niepogody nieje
dnokrotnie zorganizowanie ta
kich Imprez uniemożliwiały.

•

• •

flada miejska ma obowiązek
zgłaszania kandydatur z po
ś r ó d obywateli miasta do wszel
kiego rodzaju komisji. Jak pobo
rowych, podatkowych i t p.
Czynność ta jest honorowa.
Okazuje się, że niestety dość
często obywatele niechętnie
przyjmują nałożone na nich ho
norowe misje 1 starają się uchy
lić od udziału w tej, ozy Innej
komisji. Cierpi na tem społe
czeństwo, gdyż brak elementu
obywatelskiego przyczynia się
w wielu wypadkach do uzależ
nienia Interesowanych osób
wyłącznie od decyzji urzędni
ków.
0

*
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Zaczynają napływać 3o le
karzy sanitarnych sprawozda
nia z przeprowadzonej na po
czątku miesiąca walki z gryzo
niami w Warszawie, Bywały
wypadki, że właściciele pose
sji na przedmieściach killkakrot
nie zakładali trutki i zawsze z
doskonałym wynikiem. Następ
na akcja prowadzona będzie na
wiosnę roku przyszłego Nie

s

J A N FEUGA.

Strzał z za gór.
Działo s^ę to w roku 1900 pod
tzas wojny z Chinami.
Dziwnym zbiegiem okoliczno
iści francuski okręt-kanonjerka
„Penelopa" został desygnowany
przez komendanta flotyli między
narodowej dla wzięcia szturmem
ujścia rzeki Pei-Ho. Za ,Penelo
pa" szły okręty I torpedowce in
nych narodowości, z których ka
i d y miał na swym czołowym ma
szcie swoją banderę.
W pewien zatem, od upału ołowiany poranek, statki, pchane
metodycznie przez śruby, posu
wały się zwartym szeregiem po
woli ku wyżłobionemu korytem
rzeki wybrzeżu.
W miarę zbliżania się odleg
łość stopniowo malała, ukazując
oczom marynarzy ląd czerwona
wego koloru, pokryty gdzienie
gdzie zleloneml jak gdyby trędo
wateml plamami.
Przy ujściu Pei-Ho piętrzyły
się dwie córy po obu stronach

Ptaszek

wierszach.

wyklucza to, by ten czy tany
właściciel posesji we własnym
Interesie nie zakładał trutki w
międzyczasie. Foksteriery, ho
dowane przez zarząd hali mirowskiej do walki ze szczurami
zaraziły się od szczurów i do
stały egzemy. Leczenie jest tru
dne. Głównie słońce może do
pomóc to też urządzona bę
dzie dla foksterierów specjalna
plaża słoneczna na dachu hali
mirowskiej. Jeśli leczenie nie
da dobrych rezultatów, 3 psy z
pośród 4 będą zgładzone.

wyfrunął przed
policji.

Z Poznania donoszą:
Prokurator Sądu Okręgowe
go rozesłał listy gończe za st>
kretarzem adwokackim, zatrud
nionym w jednem z poznań
skich biur adwokackich, nieja
kim Aleksandrem Duddą, poda
jącym się również za Dudzianskiego. Dudda dopuścił się
znacznych nadużyć
na szkodę klientów biura, od
których wyłudził około 60 tys.
złotych i zbiegł w niewiado
mym kierunku. Dudda mieszkał

przybyciem

w Puszczykowie. Gdy policja
przyszła go aresztować, już go
nie bvło w domu, widocznie zo
stał ostrzeżony. Wśród poszko
dowanych przez Duddę jest wie
le osób przeważnie z prowincji
m. in. p. Hańczuk z Wielenia,
który sprzedawszy swą posiad
łość w Otowie upoważnił Dud
dę do odbioru znacznej części
sumy sprzedażnej. Sumę tę Dud
da zdefraudował. Przypuszcza
ją, że uciekł on zagranicę.
:o:

KRATECZKL

A M O R

W K I N I E .

Nadprogramowe zdjęcia.
KinematogrŁf odgrywa tak
wielką rolę w życiu codziennem
wielkiego miasta, Iż nie zdziwi
chyba czytelnika, że bohater
dzisiejszych kratek zapracował
na swoich pięć miesięcy wialnie
na widowni kinoteatru.
Pan Feluś Świątek był mło
dzieńcem bardzo trzeźwym, oczywtsta w chwilach, kiedy nie
dotykał flaszki z okowitą. Brał
życie realnie, stosując systema
tycznie zasadę: co twoje, to i mo
je — natomiast unikał jakiejkol
wiek dyskusji na temat tego, co
„moje".
Rezultatem tych zasad życio
wych Felusia było, Iż nieraz zda
rżała mu się sposobność do roz
myślań za kratkami na temat
znikomości rzeczy doczesnych oraz zupełnej niesolidności powo
dzenia, które jest zdradliwe bar
dzjej od najprzewrotniejszej ko
biety.
Nadszedł jednak czas, iż Fe
luś ożenił się, a że traf ł na oso
bę dostatecznie energiczną —
przestał z czasem kraść i wziął
się do uczciwej pracy.
;

FELUŚ BUDUJE TRÓJKĄT.
Przy jakiejś tam sposobności
>oznał Feluś sympatyczną PauInkę Kwaśniewską, nie mającą
również wielkich skrupułów z
zakresu moralności, która tak
mu przypadła do gustu, iż zwol
na zaczął zaniedbywać własną
połowicę. Ponieważ Jednak mał
żonka pozbawiała go systematy
cznie wszelkiej gotówki, a do
chody jego nie wzrastały wcale,
przeto zaczął Feluś przemyśllwać nad tańszemi sposobami na
bywania prezentów dla Paulinki.
Pewnego czwartku, który
był dla Felusia dniem wypłat,
zaprosił on swoją Paulinkę do ki
na. Wybór padł na „Resursę",
dlatego, że tam i tanio 1 blisko.
Gdy oboje znaleźli się na w:
downi, stwierdzili z ubolewa
niem, że film nie był szczegól
nie interesujący, dlatego może
zwróctło ich uwagę, że siedząca
przed nimi parka jest całkowi
cie zatopiona we wzajemnej kom
templacji.
Żeńska połowa czułej parki,
jak się okazało później, Zosia
Czeraszkiewicz, siedząca z nie
jakim Stanisławem Kazankiem,
zdjęła dla własnej wygody czy
przyjemności płaszcz i powiesiła
go na poręczy krzesła, a potem
— dla wygody dyrekcji kinotea
tru, a dla przyjemność! Felusia

f
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Z Podhajec donoszą:
Zofja Heller, lat 27, nauczy
cielka prywatna u właściciel*
dóbr Edmunda Wasylkowsklego w Nowosiółce popełniła sa
mobójstwo strzelając do siebie
z browninga
w prawa skroń.
Po
6-godzinnych męczar
niach Hellerówna zmarła.

Poiar szopy ułańskiej.

I

rzeki niby warta, stojącą na po
sterunku.
Ze swego mostka komendant
„Penelopy" z lunetą przy oczach
badał fałdy lądu i blade od barn
busów wysepki. Wobec braku
czegośkolwlek podejrzanego nie
określony niepokój ogarniał otl
cera. Ach! Znał on bowiem do
brze walkę praktykowaną w
tym kraju i wojnę podstępną, —
zdradziecką, — straszną bo nic
mą i skrytobójczą.
Na pokładzie ..Penelopy" ca
ła załoga była zebrana za wyjąt
kiem mechaników i palaczy, pła
wiących stę w swym pocie pTzy
maszynach w temperaturze 60-u
stopni zgórą...
Za wyjątkiem również młodo
cianego majtka-kanonjera, któ
ry strachem zmożony, zagrzebał
się w składzie żagli na przodzie
prawej burty statku.
Obsługa dział stu sześćdziesieciopięciomilimetrowych była
na swoich stanowiskach. Z bocja
nich gniazd działa rewolwerowe
patrzyły ziejąceml paszczami ku
łysym górom, z których szczy
tów mógł trysnąć pierwszy gra
nat chiński. Jakże długo kazał
czekać na siebie! Jaka trwogę

Straty

wynoszą

6 tysięcy

złotych.

Z Poznania donoszą:
stowej interwencji straży. Pło
Wczoraj wybuchł pożar w mienie ugaszono całkowicie po
długiej drewnianej szopie przy dwuch godzinach
wytężonej
ulicy Grottgera, będącej włas pracy. W szopie znajdowały
nościa 15 p. ułanów. — Ogień się duże zapasy drzewa i sło
przybrał wkrótce wielkie roz my. Szkodę ocenia się
miary, zdołano go szybko zlo
na 6 tysięcy złotych.
kalizować wskutek natychmiaOgień został podłożony.
-XX-

Nieprzyjemna kąpiel motocyklisty
w chłodnych
Z Poznania donoszą:
Świadkami niezwykle dener
wującego zajścia byli powraca
jący od pracy na plaży Rusałki.
W chwili, gdy przejeżdżali łodzią
na drugą stronę rzeki, wysokim
brzegiem Warty jechał szybko
znany motocyklista p. Mafchcrek z Poznania. W przyczepce
siedziała jego towarzyszka. W
pewnym momencie pędzący tuż
nad brzegiem motocyklista osu
nął się skutkiem oberwania się
ziemi j runął do Warty. Znajdu
jąca się w biegu maszyna, któ
rej motor pracował jeszcze przez
chwilę,
znikła prędko z oczu,
wpadając na glebie. Równ eż p.

nurtach

Warty.

Malcherek i jego pasażerka poczęli tonąć.
Ofiarom wypadku pośpieszy
li z pomocą właściciel plaży „Ru
sałka" ze swymi pracownikami,
ratując oboje. Motocykl wyciąg
nięto z wody przy pomocy lin.
Towarzyszka p. Malcherka
uległa atakowi nerwowemu i
kontuzji lewego kolana Niefor
tunnymi motocyklistami zajęła
się administracja willi „Rusałka*
udzielając im pierwszej pomocy.
Na szczęście wypadek ten oprócz zimnej i nieprzyjemnej ką
pieli nie pociągnie dla obojga
przykrzejszych następstw, gdyż
po kilku godzinach zdołali oni
iuż o własnych siłach odjechać
do Poznania.

wogóle opuściła krzesło, przez
Tymczasem bileter, Józefat
się zajmowane, przysuwając si ; Konopka, który znał cokolwiek
na krzesło swego adrpiratora
Paulinkę, zauważył, iż wycho
dzi ona w innym płaszczu, niż
WYKORZYSTANA OKAZJA. przyszła. Gdy przeto zakochana
Feluś, który przestał się zu arka zrobiła piekło z powodu
pełnie interesować filmem, po radzieży płaszcza — wskazał
kazał Paulince palto, mówiąc: lej adres Paulinkl, u ktńrcj poli
— Patrz, jak się rozczulili, cjant znalazł skradziony płaszcz
można Ich podebraćl
W rezultacie pan Feluś otrzy
-XXZ teml słowy ściągnął płaszcz mał 5 miesięcy więzienia, jego
i już w przejściu nałożył go na sympatja tylko 3, przyczem jej
Paulinkę, która udała się b e z  karę zawieszono na przeciąg 3
zwłocznie do domu przy Wod lat.
Jerzy Krzccki.
Gruba rybka wpadła w ręce żołnierzy.
nym Rynku.
Z Wilna donoszą:
W dniu 10 listopada roku uPlacówki K. O. P. areszto biegłego Czerniawski zbiegł do
wały Aleksandra Czerniawskie Rosji sowieckiej, gdzie. Jak
go, który w rejonie odcinka gra stwierdzono przeszedł 5-mlcsię
Pomysłowa
spółka
złodziejska.
nicznego Wilcjka
nielegalnie czny kurs w Mińsku, zorganizo
Łódź, 30. 4. — W ostatnich la wraz z nim po zlikwidowaniu przedostał się na teren Polski wany przez Q. P. U. dla emtdniach powiatowa policja wpa ..agentur tanich rowerów", gdzie Czerniawski Jest stałym tniesz sarjuszy sowieckich 1 szpiegów
dła na trop niebywale oryginal zdołano wykryć 10 maszyn—za kańcem Wilcjkl i od dłuższego wysyłanych na teren państw
nej szajki złodziejskiej, której kratki więzienne powędrowało czasu znajdował się pod obsei ościennych. Czerniawski, jako
główna robota polegała na kra kilku innych złodziej, będących wacją policji, jako podejrzany wykwalifikowany Już szpieg
wysłany został ze specjalną mi
dzieży rowerów.
przedstawicielami tego „rentow
o szpiegostwo
sia do Polski, dokąd przedostał
Szajka ta nie po raz pierw nego" przedsiębiorstwa.
na rzecz Sowietów.
sie nielegalnie drogą przez t.
szy zwraca na siebie uwagę,
zw.
„granice zieloną".
gdyż jeszcze w ubiegłym roku
Niedługo Jednak bawił na
dała się ona we znaki meszkań
wolności, gdyż w kilka dni póź
Czy barazo mnie kochasz i
com okolicznych miast i wta,
niej
został aresztowany.
skąd rowery ginęły masowo.
Przeprowadzona
u niego re
Szajka tak zręcznie potrafiła
wizja ujawniła cały szereg taj?
zacierać za sobą ślady, że do
nych dokumentów, szyfrów ochodzenia policyjne w tej spra
raz sfałszowany dowód osobi
wie pozostawały przez dłuższy
sty 1 większą Ilość gotówki w
czas bez rezultatu.
walucie polskiej i obcej. Znale
Aż oto z pierwszeml podmu
zione przy aresztowanym do
chami wiosny szajka znów podje
kumenty pozwoliły stwierdzić
la swą działalność, a po mias
ponad wszelką wątpliwość, ro
tach okolicznych, jak w Rudzie
lę. Jaka Czerniawskiemu zosta"
Pabianickiej, Pabjanicach, Zgie
ła wyznaczona.
rzu, Aleksandrowie, Radomsku
Aresztowanego szpiega osa
I t. d. znów poczęły ginąć w ta
dzono narazle w więzieniu w
jemniczy sposób — rowery.
Wllejce, aż do ukończenia to
Usilne śledztwo policji zosta
czącego się śledztwa.
to wreszcie uwieńczone pomyśl
nym 1 niezwykle sensacyjnym re
zultatem.
Okazało sie mlanowide, i e
szajka posiada
sprężystą organizację
polegającą na tem, że w każdem
L e k a r i j - i p * < l a l l i t « w
z wyżej wymienionych miast po
ZAWADZKA 1
otwierano specjalne filie, tak. że
taynne od I ran* de 9 wleeiAi
rower ukradziony w jednem
•i li—U I ł— 3 priy|mii|e kobiet*
mieście, wędrował do drugiego
Uk*n
miasta i tu po odnowieniu go był
• aiadat.le
lwiąt* ad ł—3 pa.
sprzedawany za bezcen.
Laeiaote ahorób
WENERYCZNYCH, MOCZOAgentem na Pabjanice t naj
PŁCIOWYCH t SKÓRNYCH
bliższą okolicę był kilkakrotnie
Badania krwi ł wydalali* U
karany już za kradzieże niejaki John Boles 1 Mary Astor w filmie „Dziewczyna ze spelunki"
ayllUi i tryper.
Jan Popiołek, który kradnąc ro
wery przesyłał je do fllij innych
o
lD
t
i
m
a
d
i i oiDroliglin i o
r
o
o
ig
r
la
.
miast, otrzymane zaś z lifij są
Gabinet iwtatło-le>cinic*y.
siednich maszyny przerabiał i
Kosmetyk* lekarska
Oddtieloa pocukalnie dl* k*M«t
sprzedawał.
PORADA 8 al.
Popiołek został aresztowany
1
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Szpieg w pułapce.

„Agentury tanich rowerów"

PORADNIA

WEKER0L0GICZNA

Czy zapisałeś się na członka

Czerwonego Krzyża?

siał zwłoką swą w umęczonych
wyczekiwaniem duszach żołnler
skichl...
Żółci nie mogli oddać bez oporu ujścia Pei-Ho! Z jakiegoś
niewidocznego ukrycia tryśnie la
da chwila błyskawica. Może z za
kopuł górskich artylerzyści chió
scy pod komendą oficera euro
pejskiego wątpliwej narodowoś
ci celowali, powolj a pewnie dla
dania strzału według wszelkich
prawideł współczesnego bombar
dowania z jakiejś siedemdziesięciosiedmiomilimetrowej
baterji
„made m Germany".
Całą siłą wytężonego wzroku
komendant Penelopy badał łyse
grzbiety, nie mogąc wyśledzić
nic podejrzanego.
Majtkowie w koszach maszto
wych daremnie sondowali błotni
stą wodę: nigdzie śladu cienia
dżonki (barki chińskiej) na rze
ce Pei-Ho.
Zdenerwowanie ogarnęło ca
łą załogę. Serca ścisnęły się trwo
żnie. Skulone palce kanonjerów
szarpały gorączkowo sznury łon
tów. W oszołomionych głowach
zawrót odbierał możność wiąza
nia myślj,

Zbyt młodzi byli majtkowie się z niewidocznej armaty wzbił nad Jego Unję wodną prawdopo
„Penelopy" dla tej ogniowej pró się w ciche powietrze.
dobnie.
by energji i sił żywotnych... —
Zebrana na pokładzie „Pene
Jeden z oficerów zeszedł na
Dziećmi byli omal, dojrzewające lopy" załoga zbladła 1 spojrzała dół obejrzeć ściany międzypo
mi w niezdrowej atmosferze feb po sobie. Ale wnet serca skurezo kładowej przestrzeni 1 sprawdzi
ry j wygnania...
ne wezbrały, rozszerzyły się!-.. wszy ich nienaruszony stan, udał
Brzegi lądu zarysowały się Nareszcie!... Nareszcie!
się zkolei do składu żagli na
już wyraźnie: ponuro-jednolite.
Działo!...
spekcję.
Za niemi ciągnęły się niewidocz
Nim padł rozkaz, dwie arma
U przodu prawej burty, p o i
ne równiny o poziomie niższym ty 100 i cztery 65-milimetrowe okienkiem, którego soczewki
od poziomu morza prawdopodob wykręciły się na swych osiach. strzaskana była w drobne kawał
nie. „Penelopa" wpłynęła mię W bocianich gniazdacn silne mus ki, równo z wodą widniał otwóf
dzy dwie góry, strażnice ujścia kularne dłonie kanonjerów obró w stalowej ścianie. Granat —
Pei-Ho. Komendant wyczuwając ciły ciężkie nasady dział.
prymitywny — tkwił w nasadzie
panikę w swej załodzie, nadał
Gruchnęła straszna salwa.
masztu.
maszynom maksimum szybkości.
Wyżłobione wybrzeże drgnę
Bagatela, naogół, takie uszko
Na pokładzie trwoga (foejęgłk ło. Czerwonawa ziemia w okru dzenie. Kawałek stalowej bla
do szczytu. Co będzie, jeśli wkci chach rozprysła się w powietrzu. chy 1 trochę cementu dla spoje
chołki gór zaroją się armatami i Wraz z nią coś masywnego nia jej z kodłubem wystarcz*zatamują odwrót na pełne morze wzniosło się i opadło wnet cięż
Njm udał się z meldunkiem
flotyli, znajdującej się już w za ko: to koło armatnie, a na niem do kapitana, oficer rozejrzał
toce?
na pół rozpłatane ciało ludzkie- jeszcze po przedziale.
W składzie żagli pod stosem trup.
— Ach! Co to? Między
mat, hamaków, płócien i kołder
Zwycięska cisza zawiała w sem płócien żaglowych, mat 1
młodociany kanonjer z głową przestrzeni. Kanonjerką „Penelo kołder broczące krwią dało lud»
wtuloną płakał cicho Miotany pa" zatrzymała się. Otrząsnąw kie w strzępach!...
strachem nte myślał o niczem.— szy się z wrażenia, wszyscy przy
Ukośny promień słońca, pa
Dygotał tylko całem ciałem.
pomnieli sobie, że stalowy kad dając przez otwór od pocisku, '.Nagle, z szybkości strzały i- łub statku ich drgnął przed kil grał w purpurze szczątków 1
ska wytrysnęła z brzegu i zgasła ku chwilami jak zwierz raniony zbryzganej podłogi!...
u przodu prawej burty. Dreszcz Granat chiński — jedyny — mu
Oficer zdjął z głowy galonem
wstrząsnął kanonjerką. Wslad siał go trafić, a ponieważ okręt oszyta czapkę.
Tłum, J. S»
zatem słupek dymu ulatniający nie szedł na dno, strzał padł po
-
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Ostry języlf Orłowa.

Klasa A.

Turyści — Ł . K. S. I B.
o mistrzostwo
Na czoło mistrzowskich rozKr\ wek drużyn kl. A, które od
będą sie w nadchodzącą nie
dziele, dnia 4 maja wysuwa się
snotkanie Turystów z ŁKS. Ib.
Rok temu Fioletowi w walce z
Czerwonymi rozgrywali „derbv lokalne". — Dziś dużo się
zmieniło. Turyści walczą no o
Puszczeniu Ligi o mistrzostwo
ł««lzi. Lekceważenie przeciw
nika, pech podczas strzelanin
rzutów karnych i zbytnia wia
ra we własne siły. wszystko
to odebrało Turystom kilka
punktów.
Niedzielna walka będzie inte
resująca, bowiem żadna z u«zestniczącvch drużvn nie ze
chce tak łatwo zrezygnować z
drogocennych punktów.
tiakoah ma szanse uzyska-

Łodzi.

nia z Karolewiakamł zwycię
stwa, gdyż ci ostatni przecho
dzą obecnie kryzys.
Derby lokalne w Pabianicach
— to mecz Burzy z P. T. C. —
Sądząc po ostatnich wynikach
powyższych zespołów więcej
agresywniejsza drużyną jest
P. T. C.
Wojskowi w spotkaniu z ben
iaminkiem kl. A — Biegiem i
tym razem nie zejdą ze zwy
cięskiej drogi.
Union z rezerwą Białoczar
nych powinien przerwać pasmo
remisów. Już na zawodach 2
Biegiem Zieloni pokazali ładną
grę jedynie mało skuteczną w
linji napadu Gdy atak Unionu
bedzte więcej strzelał zwycię
stwo bezwatpienia przypadnie
mu w udziale.

y

Sprawa Petkiewicza

dzie załatwiona 21 maja
sprawie zawieszenia Pet Prawdopodobnie jest zatem, że
za przez Miedzynar. Fe- na kongresie w Berlinie 20 ! 21
ę Lekkoatletyczną dow>a maja gdzie sprawa zawieszenia
V się nowych szczegó- Petkiewicza będziie ostatecznie
łów Oto Petkiewicz przywiózł rozpatrywana, żądania łotew
*e sobą z Ameryki bardzo po skie nie znajdą poparcia.
chlebna opinję od Federacji
W Pradze odbył się kongres
Amerykańskiej, a sekretarz międzynarodowej federacji ko
Miedzynar
Federacji, p. Fd- biecej podczas której zajmowa
strom zwrócił się do Łotew no się głównie sprawami przy
skiego Zw. Lekkoatletycznego gotowań do III Igrzysk Kobie
z propozycją polubownego za cych. Polska reprezentowana
łatwienia
była prz2Z mjr. Stcrbę.
całe! sprawy.
-XV-

Łódź n a p hliwszym ośrodkiem
I V dziedzinie

gier

sportowych.

Żaden bodaj ze sportów nie btet) zdobyły sobie n i e b y w a ł e
może pochwalić się u nas tak powodzenie.
W c wszystkich
szybkim rozwojem, jak
w i ę k s z y c h l mniejszych miastach
jł>y sportowe,
naszych odbywają sie mecze
które osiągnęły zdecydowany w tych gici, a w i d o w i s k o w a Ich
naszych warunkach rekord po strona stale zyskuje na znacze
wodzenia, popularności i maso- niu, ściągając na t r y b u n y coraz
większe liczby w i d z ó w .
wn<r-l, jeśli chodzi o liczbę upra
Jednym z najruchliwszych onych gry
>szykówka, siatkówka i ha środków w dziedzinie gier spor
(ta ostatnia tylko dla kc. |towy.h jest u nas Łódź
xx
.*

Klub starych graczy.
Oryginalny pomysł
sportowców.
Na szczęśliwy pomysł wpad
ła grupa starych graczy, znajdu
jących się w stanie spoczynku.
Nie chcąc całkiem rozstać się
ze sportem, któremu poświęcili
tyle prac I trudu, postanowili za
łożyć klub
Old-Boyów.
Plan nic jest nowy, niejedno
krotnie bowiem spotykaliśmy sią
z drużynami Old-Boyów tego
czy owego klubu, które jednak
szybko znikały z powierzchni
dla prostej przyczyny, że prze
ważnie brakło U członków. —

lwowskich

Tym razem chodzi o coś innego.
Organizacja Old-Boyów skła
dać sie będzie z członków wszy
slkich lwowskich klubów, a po
nieważ emerytowanych graczy
spaceruje po mieście
spora ilość,
więc też spodziewać się należy
że z radością przyjmą inicjaty
wę kilku lepszych kolegów i
czynnym udziałem poprą pochwa
ły godne zamierzenia.
Pierwsze organizacyjne ze
branie odbędzie się w dniach
najbliższych.

W y s t a w a rzeźb w metalu
profesora

J.

Po ostatnich sukcesach w
Warszawie i we Lwowie wy
stępuje prof. Joachim Kahane z
artystycznym przeglądem swe;
twórczości na gruncie miejsco
wym
W dniu 3 maja b. r. o godz
6 Po poł w sali Gimnazjum Żeń
skiego orzv ul Piramowicza u
nastąpi vernisaź bogatego, cen
nego a tak ze wszech miar c *
kaweeo plonu prac artysty, i
najnowszego okresu
lego twórczości.

S?r 5

ir

Kahanego.
Wystawa pomieści kilkadzie
siąt eksponatów, o oryginal
nym temacie rzeźbiarskim, ty
pv. studja. kinkiety talerze itp.
oraz przeróżne
kompozycje
zdobnicze w srebrze, miedzi i
spiżu.
W najbliższych tygodniach
organizuje prof. Kahane podob
ną wystawę w Wiedniu na za
proszenie tamtejszej „Secesji"
tej poważnei wyroczni w spra
wach malarsko - rzeźbiarskich.

YY

TEATR MIEJSKI.
Dziś po cenach najniższych komedia Lenza
•Perfumy moie] żony".
Jutro akademia 1-go maja. Początek o god-.
iJfe wieczorem.

TEATR KAMERALNY.
Komedia Z. Oeyera p. t. „Kobietka z desan-Aleijn świata" grana będzie nadal dziś o godz. 8
'nin. 4S wieczorem.
Cudowna, czaro-wna bajka „Księżniczka na gro
u " powtórzona będzie w piątek o godz. 4.30 po
tołudwiu.
C r |

TEATR POPULARNY.
D*'ó i jutro ostałrtie powtórzenia wodewilu z
•ańcaini i śpiewami Bachwitza „Wiosna wiiosna
Wiosna" (Mc/.owte na urlopie).

1 ZYCIE EKONOMICZNE. [

]

NOTOWANIA ZŁOTEGO
dziernik 7.99. listopad 7.95, gru
dzień 7.94, loco 8.73.
ZAGRANICA.
Liverpool, 29 kwietnia. Ba
Wiedeń czeki 79.32—60, bank
Nfesportowa awantura w „cyrku
noty 79.18—38, Zurych 57.85, wełna egipska, zamknięcie: sty
Berlin 46.70—47.10, wypłaty czeń 13, marzec 13.14, maj
sportowym".
na Warszawę 46.87 1/5—47.U7 13.33. lipiec 13.18, listopad 12.90
Wczoraj w cyrku sporto le Vavrem (Francja). Walka ta i pól.
grudzień 12.92. loco 14.25.
wym zdał ostateczny egzamin zakończyła się szczęśliwie dla
Nowy Jork, 29 kwietnia. Ba
mistrz amator polski Sasor- Bawarczyka, gdyż dala wynik
wełna amerykańska. Zamknię
GIEŁDY ZAGRANICZNE.
*
ski i został przyjęty do tur nierozstrzygnięty.
Londyn. Notowania końcowe cie: styczeń 14.90, luty 14.99,
nieju. Sasorski-młodizieniec 24Ostatnie spotkanie Sztekera Nowy Jork 486.20, Paryż 123.93 marzec 15.08, październik 14.71
letni, ładnie zbudowany posia w stylu amerykańskim z Moty
— 72. listopad 14.81, grudzień
da wspaniałe zalety atletyczne, ką, nie obfitowało w wiele mo Berlin 20.36 3/8, Hiszpanja 39.25 14.84 — 86.
Amsterdam
12.07
31
[32,
Belgja
walczy inaczej, jak zawodow mentów emocjonujących. Moty
Kontrakty: styczeń 15.23,
cy, nie posiada bowiem jeszcze ka nie wykazał umiejętności, 34.81 7/8, Włochy 92.78, Szwaj
carja
25.07
3/4,
Kopenhaga
l8.1b
maj
16.08, czerwiec 16.12, lipiec
wyrobienia technicznego.
to też Szteker, który jest w Eu
Prócz dopuszczenia Sasorskie- ropie również mistrzem w tej i trzy ósme, Sztokholm 18.09, 16.16, sierpień 15.65, wrzesień
Oslo 18.16 3/8, Helsingfors 15.27. październik 14.99 — 15.
go do turnieju
konkurencji już w 1 rundzie raz193.12. Praga 164.06, Wiedeń listopad 15.07. grudzień 15.09—.
zwiększyła sie
atrakcyjność ciągnął go na dywanie. Pod 34.46. Warszawa 43.36.
10, loco 16.30.
walk. gdyż będzie on groźny czas tej walki zaszedł incydent
Paryż.
Notowania
końcowe:
nawet dla Sztekera. Komisja między siedzącym na widowni
GIEŁDA ZBOŻOWA.
sędziowska niesłusznie go jed Orłowem a walczącym Moty Londyn 123.93, Nowy Jork
Warszawa, 30. 4. — Transak
nak skrzywdziła, nie uznając ką, który nie mógł znieść do 25.49.
Gdańsk. Notowania w guide cje na Giełdzie Zbożowo-Towaro
dotychczas jego walk w tur cinków rzucanych przez Orło
nieju.
wa pod jego adresem. Zdener nach gdańskich: 100 marek nie wej za 100 klg. fr. st. Warsza
mieckich 122.65 — 95, 100 zło wa. Ceny rynkowe: żyto 18 —
W dniu wczorajszym arbiter wowany porażką, rzucił się
tych 57.61 — 75, czek na Loir 1850, pszenica 41 — 42, owiea
wprost
z
ringu
na
Orłowa
1
spo
Brański tłumaczył onegdajszą
dyn 24.99 3/4, telegraficzne w y | jednolity l ł — 19, jęczmień na
porażkę Sztekera. Mistrz Pol liczkowa! go. Wynikła z tego
płaty na Warszawę 57.58—73. kaszę 21 — 22, browarny 24,50
ski nie powinien się w przyszło powodu
— 26, mąka pszenna luksuso
ści narażać na tego rodzaju
olbrzymia awantura;
BAWEŁNA.
wa 72 — 77, 4-zerowa 62 — 67,
kompromitację i jeśli czuje się okładano się pięściami, a na
Liverpool, 29 kwietnia. Ba żytnia płg. typu przepisowego—!
niedysponowany nie powinien wet krzesłami. Z tej walki na
walczyć.
pięści wyszedł zwycięsko Or wełna amerykańska, zamknfę 34—36, otręby przen. szale 17—«
cie: styczeń 8.96. luty S.98, ma 19, średnie 15 — 16, żytnie 10 —<
Przebieg walk wczorajszych: łów, którego galerja mocno do
W pierwszej parze Sasorski po pingowała, a potem wśród ol rzec 8. kwiecień 8.15, maj 8.13, 10.50. Usposobienie spokojn*.
konał tylnym pasem Bartnika brzymich owacyj odprowadzi czerwiec 8.10. lipiec 8.10, sier Tendencja na żyto w dalszym
pień 8.02. wrzesień 8.10. paź ciągu słaba. Obroty małe.
w stosunkowo krótkim czasie. ła do hotelu.
Następnie walczyli Dębie — Fe
Motyka publicznie oświad
hringer. Obaj wagi ciężkiej, bi czył, że mu „zwycięstwa krzeli gryźli i kopali się wzajemnie. słowego" nie daruje I obliczy
Dcbic. mistrz Berlina, odegra sie z nim przy najbliższej spo
na g i e ł d z i e w a r s z a w s k i e j .
niezawodnie w turnieju
sobności.
Zapotrzebowanie na dewizy za Częstochowy obniżyły tlą o 25
poważną role.
Ponieważ uważamy, że te graniczne ze strony instytucyi gr. j 4 1 pół proc. listy zast. na.
rozporządza bowiem olbrzy go rodzaju wystąpienia nie po bankowych na zebraniu gjełoy Warszawy — o 75 gr., 8 proc.
mią siłą i... brutalnością. Wailka winny mieć miejsca w cyrku walutowej znów małe. Tenden listy zast. m. Warszawy obiega
nierozstrzygnięta.
sportowym zracamy się do ko cja ogólna była słabsza, Utrzy ły po kursach niezmienionych.
Snotkanie Myrna — Fischer misji sędziowskiej by w regula mały się jedynie na dotychczaso Pozostałe podniosły się: 5 proc
(Makkafoi) po zaciętej w a k e za minie turnieju zabroniła zapaś wym poziomie dewizy na Holan listy zast. m. Warszawy t 10 pr.
kończyła
sie zwycięstwem nikom wszelkiego rodzaju
dię, Kopenhagę i Sztokholm, po listy zast. m. Siedlec o 25 gr. I
kłótni 1 bójek.
Myrny po 25 minutach. Zydow
zostale bowiem sprzedawano po 10 proc. listy zast. m. Radomia
ski zapaśnik z Brna stawiał
kursach niższych od wczoraj — o 50 gr.
Dziś walczą:
dzielnie opór.
1) Deble — Dtitzman. 2) Myr szych. Obniżyły się więc dewizy
Najwięcej emoeff I humoru na — Fehringer decydująca, 3) na Nowy Jork o 0.01, kabel — o AKCJE —PRZEWAŻNIE MOC
nrzyniosfa walka nerwowego Sasorski — Rauer decydująca, 0.02, Londyn (na 1 funcie) i Pa
NIEJSZE.
ryż — o 1 gr., Wiedeń — o 3 gr.,
Buchhejma z sympatycznym 4) Orłów — Schneider.
Aczkolwiek na rynku akcyj
Szwajcarja — o 3.5 gr. 1 Praga nym niektóre akcje wskutek
mtetraem świata, wagi średniej
—:0:—
— o pół gr. Obniżył się też kurs chwilowej przewagi podaży nad
popytem.poniosły niezbyt dotkli
dolara St. Zjedn. o ćwierć gr.
we straty kursowe,, jednak naoMOCNIEJSZA 4 PROC PREM. gół większość skłaniała ais ku
zwyżce, a nawet można było za
POŻ. INWESTYCYJNA.
obserwować
pewne ożywieni*.
Obroty popierami państw, by
W związku z odczytem o Jarstwle nia różnorakich roślin trawiastych.—
Z
akcyj
bankowych
obniżył tlę
ły
ograniczone,
gdyż
oprócz
zwy
wygłoszonem w niedziele przez p. dr. Zawdzięczamy ją mądrości naszych
Bctchcrówne, zamieszczamy poniżej przodków. Pszenica zawiera kroch kłych notowań listów zastawn. 0 zł. 2 Bank Dyskontowy i o zł.
ąrtyfcttl dr. O. Z. Hanflsha, z dzida mal, białko 1 fosforany w proporcjach i obligacyj banków państwo 1,25—Bank Polski. Z akcyj prz*
..Zasady odżywiania", tłumaczony najbardziej odpowiednich, tak, że wych, w cedule giełdy figurują mysłu cukrowniczego Częatoctprzez p. Feliksa Pyzla, kierownika skład Jej może służyć za wzór w do notowania zaledwie trzech poży ce i Warsz. Tow. Fabr. Cukru
kancelarii Uzdrowiska Nałęczów.
borze pokarmów, toni bardziej jeżeli czek 5 proc. Poż. Konwersyjna zyskały na kursie po zł. 1.50. Z
będziemy
pamiętać o uzupełnianiu po — bez zmiany. Z pożyczek pre akcyj metalurgicznych utrzyma
Następne odczyty p. dr. Betehei^wny odbywać s!c będą co 2 tygod karmami oczyszczającetni: owocarń' miowych o zł. 150 podniosła się ły 6LĘ na dotychczasowym wyso
5 proc. Prem. Poż Inwestycyjna kim poziomie akcje Cegielskiego
nie w piątki, dniia 9 t 23 ma|a 1 6i Jarzynami 1 o dodatku oliwy.
Dolarówka
pomimo ciągnienia Lilpopy i Parowozy podniosły
czerwca o gdzinie 8 wieczorem w Sa
Zespół potraw nadaje sie do tra
ii Gimnastyczne] p. Boruńsklcj-Kru- wienia tylko wtedy, gdy oddziaływa odbyć się mającego dn. 1 maja się o 25 gr, ModrzeJowskie — o
wciąż jest zaniedbana. Kurs ob 50 gr. Akcje Rudzkiego obniży
kowsklej, Wólczańska nr. 57.
nie ich wzajemnie się uzupełnia 1 rów
ły się o 75 gr. oraz Zieleniewski
niżył się o 25 gr.
Ciało ludzkie nie Jest maszyną, w noważy. Dwie potrawy podobne lub
Prywatne
papiery
lokacyjne
1 Fitzner i Gamper — o zł. 2. A k
którą można bezkarnie pchać wszel niezgodne powodują w żołądku
pomimo
obrotów
ożywionych
—
cjami innych przedsiębiorstw
kiego rodzaju paliwo. Jest ono ży
k lśnienie.
wym organizmem, to jest zrzeszeniem Ody są podobne, żołądek przyswaja miały tendencję niejednolitą. Wy tranzakcyj nie zawierano wsku
narządów, posiadających właściwą tylko Jedną z nich, draga zaś pozosta różniano specjalnie najwyżej pro tek rozbieżności, czasami doić
soMe siłę życiową, odipowledrtli do je nieprzerobiona t poczyna kisuleć centujące. 4 i pół proc. Listy Z. dużej, między cenami sprzedaw
Ziemskie i 8 proc. listy zast. m. ców a nabywców.
otworzenia cafkowttoj osobowości,

W a l u t y , dewizy i akcje

kierowanej przez mózg.
Jeśli wszystkie narządy działają
prawidłowo, w zbiorowości — ozy
to będzie państwo, stowarzyszenie lu
dzi czy ciało — króluje harmonja. (Idy jeden z narządów Jest zepsuty,
lub gdy jego działalność sprzeczna
jost z nakazami mózgu, wkrada się
zamieszanie,' wybucha wojną we
wnętrzna 1 choroba.
Ponieważ każdy pokarm ma swo
iste właściwości 1 sPłe żyalową, swo
iście oddziaływa na ciało, należy uni
kać łączenia produktów, których od
działywanie wzajemnie sie zwakza,
lub których zmieszania
żołądek nie znosi.
Przeciwnie, pokarmy należy do
bierać bardzo rozumnie 1 to w odpowlednlem ustosunkowaniu.
Najodpowiedniejszym
pod
tym
względem pokarmem są zboża, a
wśród nich
pszenica.
Zawiera ona wszystkie składniki nie
zbędne dla ciała ludzkiego, w najlepszem ustosunkowaniu. Pszenica nie
jest rośliną dziką, lecz wytworem kul
rury, otrzymywanym ze skrzyżowa

W sobotę wystąpi Teatr Popularny z przygo
towaną przez reżysera St. Dę-Wcza premjerą
współczesnej komedii JJwaJ kamraci".
KONCERT KWARTETU WIEDEŃSKIEGO.
Dziś przyjeżdża do Lodzi jedem z najznakomit
szych kwartetów spółczesnych. Jakim jest bez
sprzecznie kwartet wiedeński Kolischa. Artyści
na program swego dzisiejszego koncertu, który
odbędzie się w FHharmomłi punktualnie o godz.
8.30 wieczorem przygotowali kwartety Mozarta,
Bela Bartok oraz Beethovena.
WYSTĘP RANKI ORDONÓWNY.
Dziś o godz 10.30 wieczorem w sali Fflłiarmflwji publiczność łódzka będzie miała okazję usfy
szenia Hanki Ordonówny. Program zapowiada sze
reg piosenek. Artystce towarzyszyć będzie Karol)
Hanus*.

Należy przeto unikać łączenia potraw
zawierających skrobie lako składnik
zasadniczy, np. ryż, ziemniaki i chleb
biały, lub takich, których składni
kiem zasadniczym Jest białko, np. Jaj
mleka I sera.
Jeśli potrawy są niezgodne, kiśnitenie wytwarza się z Ich połączenia
Tak Jest z cukrem I •olami, kwasami
i zasadami, jak np. owoce I Jarzyny.
Owoce zawierają kwasy I cukier. Ja
rzyny zaś sole, przeto połączenie Ich
w żołądku powoduje kiśntenie. Wy
jątek stanowią Jabłka, cytryny I nie
które jagody, których kwasy mogą
się mieszać z jarzynami bez żadnych
szkodliwych następstw. Sporządzanie
sałat z cukrem świadczy nietylko o
zupełnej nieświadomości funkcji tra
wienia, lecz także o

Radjo-kąciK.

zupełnem zwyrodnieniu smaku.
Smak powinien służyć za przewod
nika: nie należy mieszać tego w żo
łądku, czego nie chciałoby się mie
szać w ustach.
Tylko po długiem 1 powolnem go
towaniu lub pieczeniu cukier, kwasy
i sole tworzą nieszkodliwe połącze
nie I ale wywołują kiśnień żołądko
wych.

RAJ UŚMIECHÓW W

FILHARMONJL

Najsympatyczniejsza z tegorocznych imprez
dla dzieci I młodzieży „Rai Uśmiechów", barwne
1 nader efektowne widowisko scenkazno-estrądo
we, zapowiedz Jam e przez Polski Biały Krzyż na
cele oświaty wojska na dzień 4 maja r. b. t. j . w
niedzleię o godz, 12 w południe, zapowiada się nad
zwyczaj ponętnie I kusząco.

Warszawa, czwartek 1411,7 m.
11.30—11.45 PAT. Przegląd prasy
krajowej.
11.58—12.10 Sygnał czasu,
Komunikat meteoiroil.
12.10—12.40 „O czerni wiedzieć po
winna dobra gospodyni".
12.40—13.40 Muzyka gramol.
14.40 Komunikat gospodarczy.
15.00 Komunikat LOPP.
15.35 Odczyt prof. J. Iwaszkie
wicza.
16.15—17.15 Muzyka gramol.
17.15-17.40 „Wśród książek" H.
Mościcki.
17.45 Koncert kameralny.
18.45 Rozmaitości.
19.10 Giełda rolnicza.
1925—19.35 Płyty gramol.
19.35—19.50 Prasowy Dziennik Ra
djowy.
19.58—20.00 Sygnał czasu.
20.00 Program na dzień następny.
Wiadomości bieżące,
20.15 Felieton 1. T a r » .
20.30 Muzyka lekka.
W przerwie repertuar teatrów tntejsk
21.30 Słuchowisko z Katowic
22.15 Komunikaty.
22.25 „Ostatnia lala" red. J. Pio
trowski
22.35 Komunikaty PAT.
23.00—24.00 Muzyka taneczna.

16.00—16.20 Komunikaty.
16.20—17.15 Koncert gramol.
17.15—17.45 Odczyt.
17.45—18.45 Koncert.
18.45—19.05 Rozmaitości.
19.05—19.20 Codzienny odcinek J»
wleścioiwy.
19.20—19.30 Komun. Tow. Caytelnl
Ludowych.
19.30—19.55 Dr. K. Załuski: Z cy
klu sportowego,
1958—20.00 Sygnał czasu,
20.00—20.05 Komunikat. .
20.05—20.30 Skrzynka pocztowa,
2030—2130 Muzyka lekka.
21.30—22.15 Sjfuchowteko regio

nalne.
22.15—22.36 Komunikat nwteorol. |
program na dzień nesł.
22.35—23.00 Komunikaty PAT,
23.00—24.00 Muzyka lekka.

Kónlgswusterhausen,

:

DYŻURY APTEK
Dziś dyżurują apteki: M. Epstetna (Piotrkow
ska 225), M. Bartoszewskiego (Piotrkowska 95).
M. Rozenbluma (Cegielniana 12), S-ców Gorfelna
(Piłsudskiego 54), J. Koprowskiego (Nowomlejska 15).
(al

czwartek 1631,

14.00—1430 Płyty jjremol.
1430—15.00 Program dla młoda,
15.40—16.00 Godzina kobiety.
1630—17.30 Koncert % Berlina.
1730—1735 Hans von Huelsen
czyta własne utwory.
18.20—18.40 Artur Hcye: „W del
cie Amazonki".
18.40—19.05 Lekcja Jeżyka hlszpaU
skiego.
19.05—1930 Odczyt pierwszoma
jowy.
Katowice, czwartek 408,7 m.
11 -58—12.10 Sygnał czasu oraz ko
20.00 Koncert. Nast. muzyka ta
neczna.
rmmikat mełeorol.
i
:
12.10—13.00 Koncert gramol.
0

Koło Absolwentek
Państwowej Szk. H. Ż . w Łodzi.
urządza w dniu 4-ym maja r. b.
o godz. 5 po poł. w sali Towarz.
Śpiew. „Lutnia" Karola 4 tra
dycyjne ..Jajko Wielkanocne",
na które serdecznie zaprasza
lczłonkLnta.

Po zaproszenia dla wprowa
dzonych gości prosimy zgła
szać sie w dniu 1 i 2 maja od
godz. 19 - 21 w Kole P. S. H,
Z., Cegielniana 70,
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ierwszyprocesofilmdźwiękowy SKOMPLIKOWANA HISTORJA.
l i i i Irr u r io r n n f ł i > i n n n ł i i » n i f
Odkrycie
spostrzegawczego widza.
A

^

_
• _ . . .
. _ .
Cała
rodzina
w poszukiwaniu
nazwiska.

Wbrew powiedzeniu Ben
Orzeczenie sądu zostało od wśród prawników, jak ł przedOd 20 lat żyje w Genewie
sposobności, że Colas y Garcia
nie zadarł z władzami.
Akiby, że niema nic nowego łożone na później celem wysłu- siębiorców
kinoteatralnych. kupiec poczciwy i uczciwy na- Niedawno jednak musiał zadość wcale się tak nie nazywa a pa
pod słońcem, rozgrywa się obe chama rzeczoznawców. Jest gdyż będzie stanowiło prece- zwiskiem Miguel Colas y Garaiie przed sądem paryskim pro ono oczekiwane z niezwykłem dens, posiadający doniosłe zna- cia. Posiada swój skleja i nis?dv uczynić jakimś formalnościom piery ma od jakiegoś ślepego
i z tej racji przedłożyć swoje żebraka hiszpańskiego.
ces
zainteresowaniem
zarówno ez«nl* rUa kinematografii
łe**™*
Władze interesowała natu
'papiery. Okazało sie orzy tej
na wskroś nowoczesny
ralnie
przedewszystkiem spra
jakiego jeszcze nie bywała Po
w a dlaczego kupiec ów zmie
wód do niego dała ósma Muza,
nił swoje nazwisko, jak rów
Romantyczne początki kopalń diamentów.
a raczej jej najmłodsza siostra,
nież to. w jaki sposób uzyskał
fiłm dźwiękowy.
nieswoje
papiery. Golas y Gar
Jeden z spektatorów kinote
cia
twierdzi,
że własnych me
itralnych p. Langlet zaskarżył
tryk nie miał i aby móc swego
właściciela kinoteatru o oszu
czasu dostać się do Francji,
stwo i nadużycie zaufania w
zmienił nazwisko stosownie do
myśl par. 105 francuskiego ko
nowych za jakąś sumę kupio
deksu karnego, oraz o odszko
nych
dokumentów.
Władze
dowanie w kwocie 2 tysięcy
szwajcarskie poszły jednak da
'ranków za stracony wieczór.
Jeszcze sześćdziesiąt pięć diamentami Wyśmiano go, po
lej w swojem badaniu — i tu
P. Langlet, znęcony afisza lat temu nie wiedziano, że w nieważ kamieni takich było tu je za wygładzone krzemienie. d-ra Atherstone, dla bliższego okazało się. że poczciwy ku
0'Reilly
jednak
nie
dał
się
zbadania,
mi, które zapowiadały film mó Afryce Południowej znajdują taj bardzo wiele i dzieci znaj
Nietyle zdziwiony, ile urado piec pozostawił w Hiszpanii żo
wiący i śpiewny, zakupił Me się djamenty w obfitości. Suche dvwatv U> wszędzie. Uważano przekonać I przesłał kamyczki
do
Grahamstown.
do
nieiakiejio
wany
odebrał następującą in nę, a w Szwajcarii ożenił się z
ty 1 wraz z rodzimą udał się na obszary stepowe, gdzie dziś
iakąś Francuzką — więc
formację:
przedstawienie. Istotnie przed znajdują się najsłynniejsze ko
dopuścił się dwużenstwa.
„Przesłany
mi
kamień
jest
ekranem nie było ani orkiestry palnie diamentów, w owych
Cami
mnie
Z
tą
Francuzką miał dzieci...
bezsprzecznie
diamentem
i
•ni fortepianu, a z chwilą uka- czasach nabyć można było
Cała rzecz nic byłaby zno
waży 21 karatów.
tania się obrazów na ekranie,
za bezcen,
Wartość jego wynosi 500 fun wu taka nadzwyczajna, gdyż
ubrzmiał
a pomimo to każda morga zie
tów
szterlingów. Poddałem go w takim wypadku dzieci pocho
śpiew tajemniczy.
mi uzyskałaby z biegiem czasu
wszystkim
próbom, jukic znam. dzące z drugiego, a właściwie
Jednak krytyczny widz stwier wartość miljonową.
Tutejsi
jubilerzy
popsuli na nim nielegalnego małżeństwa przyj
tfzil że śpiew ten jest poproDziesięć funtów szterlingów
wszystkie swoje narzędzia do mujn po wykryciu blgamji na
itu reprodukowany przez gra uchodziło wówczas za dobrą
szlifowania W miejscowości, zwisko swojej matki — cóż, k e
mofon, opatrzony głośnikiem, cenę za osiedle, na gruncie któ
skąd pochodzi kamień, z pewno dy tym razem również matka
który znajdował się pod sceną. rego znajdują się słynne dziś ko
nie posiada ustalonego nazwi
śeią
znajdzie się ich więcej".
Pan Langlet nie zaprotestował palnie Kirnberley'a.
ska,
ponieważ i jej wszystkie
Oczywiście
przystąpiono
do
odrazu. ani nie zażądał zwrotu
Odkrycie ich było
papiery zginęły 1 podobno rów
poszukiwań,
lecz
nie
znaleziono
ceny biletów, jak niemniej nie
sprawa przypadku.
już więcej podobnych kamieni. nież ona nosiła
wygwizdał filmu. Natomiast w
Pewneiro dnia jesiennego w
kiedyś inne nazwisko.
Wiadomość, odebrana od dr.
dniu następnym udał się do roku 1867, już około wieczora,
Dzieci jest kilkoro, a z po
Atherstone. nie dała już spoko
adwokata i zażądał wniesienia toczył się ciężki wóz przez pu
ju 0'ReiMy'emu. Przypomniał śród nich najstarszy syn tuż s>ę
skargi na dyrektora kinoteatru szczę Hopetown, na północy
sobie nagle, że kiedyś widział ożenił I ma syna, który otrzy
do sadu karnego.
Kaplandjii. Woły pociągowe by
już
podobny, lecz znacznie mał przy chrzcie św. dźwięcz
Onegdaj odbyło się pierw- ły zmęczone długą drogą w
większy
kamień u pewnego Ho ne imię Alfonsa Colas v Gar
•ze przesłuchanie stron, które upale i wlokły się powoli i rów
tentota. Z wytrwałością Boera cia. Władze szwajcarskie gło
mu ze względu na niebywały nież zmęczony był ich pan, ku
wyśledził tego Hotentota po wią się teraz. Jakie nazwisko
dotychczas motyw skargi przy piec John 0'Reilly. Rad był za
długich poszukiwaniach I za ka nadać całej rodzinie, względnie
słuchiwały się liczne rzesze pu tem, gdy jeszcze przed zacho
komu pozostawić dotychczaso*
mień oddał mu swą
bliczności. a także reprezentan dem słońca ujrzał zarysy celu
wf. Skoninl'kowana historią.
farmę
z
inwentarzem.
ci świata prawniczego. Oskar swej podróży farmy Rickerks'a
W krótkim czasie znalazł na-.
Przyjęto go gościnnie, a po
żony dyrektor kinoteatru bro
bywcę na swój diament, za któ |
nił się przed zarzutem oszu kotecjl usiadł przed domem,
ry otrzymał dziesięć tysięcy
stwa oświadczając, że dopełnił cdzie Riekerks przyglądał się
funtów szterlingów. Jest to
przyrzeczenia,
znajdującego dzieciom, bawiącym się ka
dziś słynny brylant, znany pod W i e c z o r n e r o z r y w k i r o d z i
się na afiszu,' ponieważ fiUrn rze myczkami
nazwą „gwiazdy A f r y k i " (star
szywiście
Fraiiment z filmu ..Zbłąkana młodo*,-"
Mlelskl: — Perfumy moje) żony.
- Dziwne kamfenie, — zau
of Africa).
mówił I śpłewał...
ważył 0'Reilly, biorąc jeden z
Kameralny: — Kobieta z elegancki*.
Drugi rozdział tej historji go świata.
dzięki gramofonowi, funkcjonu nich do ręki.
ibrzmi
również romantycznie, Teatr Popularny: — Wiosna, wto»«
jącemu — jak twierdził — zu
Wyglądały, jak
jak i pierwszy.
pełnie synchronicznie z taśmą
mętne szkło,
na!...
Dzieci farmera van W y k w Ftiałr Oeyerowskl —
filmową.
Oskarżyciel
nato lecz przy obracaniu ich w pal
Pod
znakiem
oszczędności.
kraju Griqua zabawiały się w y
miast przez usta swego adwo cach, rzucały kolorowe promie
I III '.animują: — Koncert kwartetu Wit
W poniedziałek Wielkanocny moniału ślubnego, urządzeniu dłubywaimiem kamyczków
kata twierdził, że tylko praw nie.
dewsklego. Występ p. Hanki Ordoi
odbyła
się
w
Tryjeście
orygi
wesela i t. d. Obrzędowi zaślu z grubego tynku ściany domu nówny.
dziwy „talkie" ma prawo do
— Nie zdziiwfirbym się wcale nalna uroczystość zaślubin
i
przyniosły
kiedyś
ojcu
kamy
bin, który odbył się w obecno
oaz wy filmu dźwiękowego.
— dodał, — gdyby okazały się
Cyrk Siauiewskich: — Wielki pro-i
70 młodych par,
ści przedstawicieli władz cy czek, rzucający tęczowe pro
-xx
sram atrakcyj.
które o jednej I tej samej go wilnych i wojskowych oraz tłu mienie. Obejrzał dokładnie mu
Cyrk
— Walki francuski*,
Dziesięciolecie a k r o b a t y k i lotniczej dzinie zawarły w tamtejszej ka mów publiczności błogosławił ry domu, by przekonać się bielskasportowy:
Galeria
Sztuki
- Wystawa.'
tedrze związki małżeńskie. — arcybiskup tryjesteński, monsi- wkrótce, że zaprawa tynkowa
Apollo: — Ostatnia maska.
Popisy lotnika.
Pomysł odbycia zaślubin „hur gnore Fogaro. — Również dla jego domu literalnie
Halka: — OTzesrna Miłość.
W drugie święto odbywały po drabince na aeroplan. Po tem" nie był bynajmniej przy tych samych względów oszczę
lśniła od diamentów.
Caslno: — Dzieje małżeństwa.
«!ę popisy akrobatyki lotniczej trzech nieudanych próbach za padkowy, lecz — w myśl pro dnościowych wszystkie 70 noSąsiad
wzmiankowanego Capitol: — Kino nieczynne.
w Tempelhofie. dla uczczenia czwartym
razem udało się pagowanych obecnie we Wło wozaślubionych małżeństw w y farmera, młody człowiek nazwi Czary: — W obronie honoru.
dziesięciolecia pierwszych
Schindlerowi chwycić drabin szech haseł oszczędnościowych jechały
skiem Rawstone. kiedyś udał Pocz seansów o godz 4. 6, 8 I 19
usiłowań akrobatycznych.
kę i wejść po niej do samolotu. — miał być wyrazem czynne we wspólna podróż poślubna się na polowanie. Zmęczony Corso: — Tajemniczy policjant
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