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Warunki prenumeraty:
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Przed teksfem Ł 1 1-a strona 37 cr.
sa » . m/m 1 lam. strona 6 lam: w
tekście 37 cr.; nekrologi 30 gr.; ta
tekstem 30 gr.: zwyczajna 17 gr.;
drobne 13 gr. sa wyraz, dla po
szukujących pracy 10 gr.j na)
mniejsza ogłoszenie IM iL, dis
bezrobotnych 1 sŁ
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prywatna

Dzisiaj wybory do sejmu śląskiego. premiowa, pożyczkę budowlaną
Gorączkowe przygotowania dnia wczorajszego.
rozpocznie się w czerwcu.

Katowice, U maja. (O wł. kie próby zamącenia spokoju w od piątku bowiem obowiązuje
Warszawa, 11 maja. (Od w ł . nów złotych, która, jak to Już ląc się na subskrypcji banków I
już zakaz sprzedaży njetylko
kor.). W dniu wczorajszym, dniu dzisiejszym
kor.). Premjowa pożyczka bu donosiliśmy, została w zupełno używając do tego celu swoich
lako w przeddzień wyborów,
beda likwidowane siłą.
wódki,
dowlana w wysokości 50 miljo- ści pokryta przez banki zosta
walka wyborcza na Górnym Restauracje świecą pustkami.
ale i piwa.
rezerw kasowych.
Śląsku
nie wyłożona
Koła bankowe rokują po»
do prywatnej sprzedaży
doszła do zenitu.
życzce wielkie powodzenie z«
w pierwszej połowie czerwca względu na małe odcinki (50-a
Do Katowic przybyli senatoro
na okres
wie i posłowie klubu BB. z
złotowe) i dogodne warunki
dwóch tygodni
Warszawy, m. in. pp.: Polakie
Wszystkie obligacje bowiem
Rząd nie czekając na wynik nie są seryjne, nie będą wyco
wicz. Piasecki. Przedpełski. Wa
sprzedaży, może już obecnie u- fywane w ciągu całego okresu
lewski. Idzikowski. Lempke
ruchomić kredyty budowlane pożyczki I będą brały udział
Rogowicz, Roman 1 in.
w wysokości pożyczki, opieraPo południu posłowie cl ob
we wszystkich ciągnieniach.
XX
leli okręci wyborcze 1 zwołali
szereg wieców
Niezwykle odkrycie policji gdańskiej.
6rzv wybitnym udziale robot
ników, wychodzących z pracy.
W ostatniej chwili władze bezDleczeństwa przychwyciły na
Gdańsk. 11 maja. (Od wł. ne, aresztowanie szajki w y w o 
Kranicy niemieckiej wielki tran
kor.). Policja tutejsza w y k r y ł a łało olbrzymie wrażenie. P o 
sport bibuły komunistycznej.
olbrzymią aferę krzywoprzy- krzywdzeni zwołali na dzień
Komuniści usiłowali przemy
sieska. która miała charakter
dzisiejszy zgromadzenie, na któ
cić na polska stronę nlctylko orem wystąpią
dezwy I afisze, lecz takie dru
zawodowe] organizacji.
towane
Dotychczas aresztowano 30 oz żądaniem rewizji
sób. 10 zaś osób
ukryło się wszystkich spraw, w których
kartki z numerami list
przed karzącem ramieniem spra występowali świadkowie zde«
Główny kandydat z listy komu
wiedliwości.
nistycznej. Wieczorek, przeby
maskowani obecnie Jako k r z y
wa już od kilku dni w wiezieniu
Organizacja ta. na czele któ woprzysiężcy.
schwytany na gorącym uczyn
rej stała
—:0:—
ku agitacji wywrotowej. Ze
żona gdańskiego rzeźnlka,
względu na
miała na celu dostarczanie za
„podwyższona tempera
odpowiednią opłatą zawodo
turo polityczną.
wych krzywoprzysiężców do
Wojewódzka komenda policji za
Moskwa, U maja. (Od w t
sądów, jak 1
rządziła bezustanne pogotowie
kor.). Władze sanitarne odm>
do urzędów skarbowych,
Oolicii na całym Śląsku. Wszel
gdzie występowali w roli śwład towały tu w ciągu uMegłeg*:
ków na korzyść stron, opłaca tygodnia
jących te usługi.
cztery wypadki dżumy,
Hlstorja BlesledowWśród
osób.
które
w
ostat
która
została zawleczona % T u *
„CHRYSTUS PADA POD KRZYŻEM",
słciego w Londynie.
nich miesiącach przcxrałv pro- i kiesianu
Przejmujący moment przed-mości nuncjusza papieskiego wjmjera dr. Helda oraz 30000 wi- cesy. względnie zostały skaza—:0:—
stawienla pasyjnego, którego Monachjum, mgr. Vassle dJidzów na nowozbudowanej sceinauguracja odbyła sie w obec-1 Torrcgrosso I bawarskiego pre'nle.
(h)
a

Otwarcie przedstawień pasyjnych w Oberammergau.

Dżuma w Moskwie.

1

Zagadkowe morderstwo

SĄD APELACYJNY

przy ul. Wolborskiej 4 0
patrz str. 2-ga.
Wyrok w sensacyjnym procesie.

BRYLANT SOKOLNIKÓW,
Sowiecki ambasador w Londy
nie, został przez agentów GPU
zmuszony do powrotu do Mo
skwy gdzie ma sie tłumaczyć
*e swej zbytniej
lojalności
Względem socjalistycznych mi
nistrów angielskich. Szereg
Urzędników, którzy wezwani
zostali również do powrotu do
Moskwy, poszło śladem Biesiedowskiego 1 odmówiło usłu
chania rozkazu, który krył w
sobie groźbę krwawego odweto sionaczy.
(w)

o nowe kredyyt

s 2 lat do 1 roku.
Łącznie zaś wydany wyrok oplewa na Jeden rok wiezienia z
zaliczeniem 3 miesięcy aresztu
prewencyjnego.
Na wniosek
asa ocean.
obrony kaucję zmniejszono z
3000 złotych do jednego tysią
Warszawa, 11 maja. (Od w ł . Gliwic, wyjechał w dniu wczo
ca złotych.
-XXkor.). Wicemarszałek Senatu, rajszym do Stanów Zjednoczo
nych, gdzie zabawi
Jeden miesiąc
Wyjazd ten łączy się ze spra
wami kredytowo - pożyczkowemi i Bankiem Handlowym w
Mińsk. 11 maja. (Od wła
leży śmiertelnie chory.
Warszawie.
Teheran. 11 maja. (Od w ł . trupów, zaś przeszło 3000 osób
snego kor.). Sąd okręgowy w
Szłymanowl GPU zapropo
Wobec tego, że marszałek
Mińsku skazał
nowała najpierw wstąpienie do kor.). Trzęsienie ziemi, które odniosło lżejsze 1 cięższe obra Szymański
dotknęło niemal całą Persję — żenia
obywatela polskiego,
specjalnej
bawi w Paryżu,
wyrządziło największe spusto
Jana Szłymana na osiem lat
szkoły agitatorów komu
wskutek zawalenia się
prowadzenie spraw senackich
szenie w okręgu Salwas. Do licznych domów i meczetów. objął wicemarszałek Hałuszciężkiego wiezienia, za niele
nistycznych,
galne przybycie do Rosji celem a gdy Szłyman odmówił, oskar tychczas zebrano zgórą 2000
—:0:—
czyńskL
odwiedzenia sędziwego ojca. żono go o szpiegostwo | skaza
który
no na osiem lat.
Warszawa, 11 maja. (Od wł.[rade i ogłosił wyrok, mocą któkor.). Wczoraj wieczorem za rego zmniejszono Wójcikowi
padł wyrok
karo
za obrazo adiutanta 36 pp
w emocjonującym procesie
przeciw Józefowi Wójcikowi. z 3 miesięcy na 1 miesiąc, zaś
Po przemówieniu prokuratora i za usiłowanie zabójstwa świad
obrońców, sąd udał sie na na- ków honorowych

Wyjazd wicemarszałka Gllwica

Za odwiedzenie ojca 8 lat więzienia.
Skazanie Polaka w Sowietach.

2000 zabitych i 3000 rannych.

Fascynujący mecz bokserski w Londynie.

Mecz Niemcy—Anglja.

%

Do Berlina przybyła druźy-|lem rozegrania meczu między-[angielska po nrzvbvciu do stoZwycięstwo amerykańskie- [ga Striblinga nad niemieckim [szych zawodów w angłaJsdtUl
™* reorezentacyjna AnttliL ce-i narodowego z reprezentacjąjjicv Niemiec*,
lwi
sta b o k s e r a rmiirmi woo^ Youn-(zawodnikiem Hansem Schonra-jmetropolii
(w)
'Niemiec
zdjęciu drużyna*
Sthem było af nsania
oneodai*-

StT.
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P R Z Y UŁ. WOŁBOStSKIEJ.
Policja zatrzymała

dwóch

podejrzanych

o zbrodnię

prowincji.

„Fachowcy

osobników.

Łódź, U maja. W dniu wczoraj
Przeprowadzone
przez
organa
Niezależnie od tego złoczyńcj
Łódź, 11 maja. Wczoraj około go nlonego domu Kukiełe opuściły Jed [poważne poszlaki, i i oni to właśnie
szym w komendzie policji powiato śledcze dochodzenie wstępne wyka wyrządzili dużo szkody w cennycl
dziny 12 w nocy władze śledcze za nak siły. Zdążyła jedynie wbiec do są istotnymi sprawcami zbrodni.
wej w Brzezinach zaalarmowana zo zało, Iż włamywacze, których
meblach pałacu.
alarmowane zostały wiadomością o mieszkania dozorcy Wojciecha Salo.
Nazwiska aresztowanych trzyma stała wiadomością o zuchwałym ra
było
czterech,
Rabunek zauważyła nad raneił
gagadkowem morderstwie przy ulicy mona, gdzie usiadła na ławce, szep ne są narazle w tajemnicy. Zwłoki
bunku dokonanym w pałacu właści wyłamali kraty w oknie parterowem służba pałacowa i zawiadomiła właś
Wolborskfej. Na miejsce zbrodni re cząc ledwie dosłyszalnym głosem:
Kukiely przewieziono nad ranem do ciela majątku Wola Głębowa pod przez które dostali się do wnętrza
ciciela majątku, który zkolei zaalar
dakcja wysłała niezwłocznie specjal
— Pogotowie, lekarza.prosektorium miejskiego przy ulicy Brzezinami, p. Ludwika
Lemanow- pałacu, pozostawiając w oknie na stra mował policję.
nych sprawozdawców, którym udało
Kończąc te słowa upadła na zie Łąkowej.
skiego.
ży Jednego z pośród siebie.
Włamywacze przy rozbijmlu ka»
lic zdobyć następujące dane.
mie, brocząc obłicie krwią. W kli
Bandyci splondrowali w poszukiwa setki ogniotrwałe]
W restauracji w domu nr. 37, nie ka minut później Kukleła zmarła.
niu gotówki kilka pokojów, wreszcie
pracowali w rękawiczkach,
Cieszące) sie zbyt dobrą opinią, pod
W mieszkaniu dozorcy, gdzie le
natrafili
co wskazuje na to. że byli to starz?
chmieleni goście wywołali sprzeczkę, żały zwłoki zamordowanel, sprawo
na kasetkę ogniotrwałą,
wykwalifikowani przestępcy.
która zamieniła sie zkolel w bójkę, zdawcy nasi zastali grono osób, skłaTragedja młodej
melancholiczki.
którą
wynieśli
do
ogrodu.
Zarządzony za zbiegami pościg
lecz już nie w lokalu, a na ulicy.
dalące sie z Jej koleżanek, gospodyni
Łódź, U maja. W dniu wczoraj pokoju. Nikt nie zwrócił na to uwa
Po rozbiciu zabrali zawartość Jej przyczynił się do ujęcia kilku osob
Awanturnicy otoczyli przechodzą I rodziny dozorcy.
szym w domu przy ulicy Nowo-Ce- gi. Tymczasem młoda dziewczyna w postaci 400 złotych w gotowlźnie. ników, podejrzanych o dokonanie ra
ca w międzyczasie dziewczynę lek
Na środku malej Izdebki w dużej gielnianej 7, rozegrała się Jedna z
wypiła znaczną dozę esencji octo złotych medaljonów. cennej biżuterii bunku.
kiego prowadzenia sie niejaką 24-let- kałuży krwi leżaiy zwłoki zamordo
wielu cichych tragedyj, których isto wej.
oraz znacznej wartości papierów war
Dalsze śledztwo trwa.
nlą Władysławę Kukiełe. rodem z wanel.
ty trudno w wielu wypadkach usta
tościowych.
Kiedy
domownicy,
zaalarmowani
Łasku. Dziewczyna, otoczona przez
Kukleła, przystojna, szczupła sza lić.
jękami wbiegli do pokoju, młodociana
XX
bijących sie osobników, zdołała mimo tynka, ubrana była gustownie I z pe
W domu tym zajmuje od wielu lat desperatka dawała już tylko
wszystko wyrwać sie z rąk swych o- wną elegancją, co wskazuje. Iż po
obszerne mieszkanie rodzina średnio
słabe oznaki życia.
prawców I pobiegła, goniąc resztka wodziło ste lei nieźle. Kto jest spraw
zamożnego handlowca p. Ginsburga. Rodzice zawezwali niezwłocznie le
mi sił w kierunku domu przy ulicy cą morderstwa, narazte nie ustalono.
P. Glnsburgowie posiadali córecz- karza, przed przybyciem którego
WolborskleJ nr. 40, gdzie zamieszki
W rezultacie przeprowadzonego
wszakże Genia Glnsburg zmarła, nie
wała od trzech tygodni w lokalu •'.ledztwa pierwiastkowego policja za
16-letntą Oenlę,
odzyskawszy przytomności.
Schadzek, należącym do
niejakiej trzymała dwóch podejrzanych osob
która od kilku dni zdradzała jakiś nie
Przyczyny tragicznego kroku mło
Wlenerowej. W podwórzu wymle- ników, co do których Istnieją bardzo
POznari. 11 maia. (Od w ł. wjechał na przydrożne drzewo,
pokój, wyraźalacy się opryskllwośclą
dziutkiej samobójczyni narazle nie u- kor.). Miedzy Środą a MirosłaSamochód został doszczętni*
w stosunku do domowników I znajo
:
Ł ó d z k a s t r a ż o g n i o w a u p r o g u n o w e g o r o k u . mych oraz brakiem chęci do pracy I stalono. Do czasu przeprowadzenia wiem zdarzyła się katastrofa zdruzgotany, szofer zaś i p eciu
oględzin sądowo - lekarskich zwłok! autobusowa. Wskutek
zepsu
P a s a ż e r ó w odniosło ciężkie ra*
rozmowy.
zabezpieczyła policja, która też pro
cia sie kierown cv autobus
ny.
W dniu wczorajszym Oenla Olns- wadzi dochodzenie w celu ujawnienia
lódf. I I maja. W dniu wczoraj
Zkolel prezes Jarzębowski przed burg z książką w ręku udała się do
Istotnej przyczyny samobójstwa.
szym o godzinie 6 po południu w lo stawił preliminarz budżetowy straży
kalu przy ulicy Sienkiewicza 54 od- na rok bieżący. Jak wynika ze spra
>yło sie doroczne walne zebranie
wozdania tego, zarząd straży wobec
Zwycięstwo Pooschoffa nad Myrną.
lód/klej Straży Ogniowe] Ochotni panującego kryzysu gospodarczego,
Ewenementem
wczorajszych walk
Sensacją dzisiejszego dnia bcdzlt
czej.
ograniczył sie w swym preliminarzu
Łódź.
I
I
maja.
Jak
się
dowiaduje
było
spotkanie
decydujące
Pooschoffa mecz bokserski na wyzwanie Czecha
mieli
być
powołani
na
ćwiczenia.
Zebranie zagaił prezes Jarzębowski, do minimum, mimo to jednak straż
Pierwsza tura ćwiczebna rozpo z Myrną. Żydowski herkules prowa Motyka contra Kraus. Krausa Łódl
powołując na przewodniczącego p. ogniowa spodziewa sie większego my, w dniu wczorajszym Powiatowe
Komendy Uzupełnień rozesłały pier częła swoje działanie w dniu 17 maja dzi przez cały czas akcję, nte pozwą- zna luż z zeszłorocznego pobytu, ja*
ataroste Dychdalewlcza, na asesorów deficytu, slegalącego
wsze wezwania na ćwiczenia woj r. b„ a kończy Je po sześciu tygod laląc przeciwnikowi dojść do głosu. ko doskonałego boksera, to też spo
ławnika Harasza I dyr. Wolczyńskiesumy 613 3S5 złotych.
W 40 minucie
Pooschoff zwycięża dziewać się należy, Iż stanie się on
niach, t. J. w końcu czerwca.
go, zaś na sekretarza p. Plaseckle- Suma ta powiększy się znacznte. po skowe w roku bieżącym.
Wezwania
te
otrzymali
wszyscy
paradą
z
przedniego
pasa.
zwycięzcą.
Jak nas Iniormulą poza tą turą od
10.
nieważ madstrat łódzki miast pro
podchorążowie I podollcerowle
Jaago przeciwnika swego w oso
W dalszych parach dnia dzisiej
będą ćwiczenia Jeszcze trzy tury.
Po odczytanto protokółu z posie jektowanych 250.000 złotych, tego
bie Motyki zwycięża |uż w 6 minu szego walczą Jaago contra Kley, Or
—: :x::—
dzenia z roku ubiegłego, sprawozda roczne subsydium dla straży obniżył rezerwy, którzy w roku bieżącym
cie odwrotnym pasem.
łów — Grikis I Pooschoff — Bu*
nia z działalności straży I komlsll re do 200.000 złotych, czyli. *e deficyt
Nelsonlarz — olbrzym Grikis ulu cheim.
wizyjnej, przeprowadzono wybory straży za rok 1930 wynosić będzie
nowego zarządu drogą tajnego głosoŁódź, 11 maja. Jak nas tnformuje 4.476. w Konstantynowie 600; w Ale bionym swym chwytem pokonał I I ponad 650.nnn złotych.
vanla.
W wolnych wnioskach przylcta Państwowy Urząd Pośrednictwa Pra ksandrowie 301 I w Rudzie Pabianic schera w 8 minucie.
Nowy zarząd ukonstytuował się została propozycja
mianowania do cy w dniu wczorajszym na terenie kiej 472.
następująco: pp. dr. Marks, Inż. La- żywotnim naczelnikiem 1 oddziału Lodzi I powiatów: łódzkiego, łaskie
W ubiegłym tygodniu z zasiłków
botynowicz, Dobrane, Dressler, Fabi straży Wilhelma Pfelfra. który przed go, sieradzkiego, łęczyckiego I brze korzystało w samel Lodzi 16.999 bez
szewski I Oofkont: komisja rewizyj niedawnym czasem obchodził 50-lecle zińskiego zarelesrowanych było
robotnych.
na: pp. Fiedler, Tempelhof I Hauk.
46,665 bezrobotnych.
swej pracy w szeregach straży oraz
fridź, I I maja. W dniu wczoraj cy KątneJ 24. Nowicki, jak wykaza
W Łodzi straciło w ubiegłym ty
Na komendanta został wybrany nadano tytuł honorowego kierownika
W tem w samej Łodzi zarejestro godniu pracę 926 osób; otrzymało-zaś szym w godzinach popołudniowych ło przeprowadzone dochcdzenle, zo
Jednągłośnte, przy
fremetycznych pastorowi Dytrychowt.
w mbszkanlu własnem przy ulicy stał napadnięty 1 pokłuty nożami
wano 31.341 bezrobotnych, w Pabia pracę 202 osoby.
•/prost oklaskach
Lipowej 71, ustłowaj pozbawić się przez nieznanych sprawców. Ranne
Zebranie zakończyło sie o godzi nicach 3674, w Zgierzu 4318, w Zduń
— :0:—
dr. Alfred Orohman.
życia przez poderżnięcie gardła no- go przewieziono w stanie groźnym
nie 8 I pół wieczorem.
skie! Woli 1783, w Tomaszowic Maz.
iem
<! : do szpitala. Sprawców tajemnicze43-letnl Ailoli Kamfener,
go napadu poszukuje policja.
małżeństw w Polsce.
bezrobotny. Zawezwany lekarz micl•
•
•
Warszawa, I I maja. Według 0- skiego pogotowia ratunkowego po uWczoraj wieczorem na ulicy Wol
statnlo sporządzonych zestawień u- Jzlelenlu plerwszel pomocy, prze
borsklej najechana przez samochód
rzędii statystycznego w reku ubieg wiózł desperata do szpitala. Przy
odniosła ogólne obrażenia ciała
łym w związki małżeńskie wstąpiło czyną tragicznego
kroku — brak
11-letnia Edzla Perclman.
300.o25 par.
Lódi. 11 m?Ja. W dniach tem wydatniej występuje godło na członka Czerwonego Krzy
środków do życia.
córka kupca, zamieszkałego przy uli
Jest to najwyższa cyfra związków
1—8 czerwca 1930 roku na te braterskiej pomocy i miło:';ci bli
cy Aleksandrowskie) 14. Kaietką po
ża.
małżeńskich na przestrzeni ubiegłych
renie całego kraju odbędzie się źniego.
Wiedzteć Jeszcze należy, że dziesięciu lat. Przeciętny wiek mał
W okolicach Widzewa znalezio gotowia ratunkowego przewieziono
tvdzień Polskiego Czerwonego
Dlatego
też Czerwony t J olski Czerwony Krzyż nie jest żeński dla mężczyzn wynosił lat 25. no leżącego w kałuży krwi 29-letnle- ją do domu rodziców. Szofera po
Krzyża.
ciągnięto do odpowiedzialności sądo
Krzyż jest niewątpliwie naj- oparty na żadnym absolutnie !la kobiet 21, choć znalazło się kilka 19
W związku z powyższem o- większem dziełem miłosierdzia, fundamencie materjalnyni a eg
wej.
Leonarda
Nowickiego,
małżeństw, w których Jedna ze stron

Ucie zka od życia w wiośnie życia.

Szofer i 5 pasażerów ciężko rannych.

550-tys. deficyt pożytecznej olacówk*.

Powołanie pierwsze] serji rezerwistów
na ćwiczenia.

Turnei walk zaoaśniczych.

1

Mały spadek cyfry bezrobotnych.

Skrwawiony bruk Widzewa.
Kromka Pogotowia

Ratunkowego.

Rekordowy rok

Przed Tygodniem Czerwonego Krzyża.

•

• •

negdaj w lokalu oddziału łódz a Jego twórcę. Henryka Dunant zystencję swą zawdzięczając 'ic-yła ponad 75 lat.
handlującego, zamieszkałego przy uli
kiego Czerwonego Krzyża od słusznie można nazwać wiel ofiarności społeczeństwa, pro
była się
kim, bo iak mówi p sarz Kościo wadzi swój żywot od budżetu
k°nfereticja prasowa
ła Tomasz a' Kempis: „Praw do budżetu.
w sprawie akcji propagandowej dziwie wielki Jest ten, kto ma
Według
przedstawionych \ P I E R W S Z O R Z Ę D N A P P A C O tWNIA C H O L E W E K
tygodnia C. K..
wiele ducha miłości".
BF7PLATN1E oddaje sale t ogrodem
nam na konferencji planów — I D a m s k i c h , M ę s k i c h I D z i e c i n n y c h
Poza przedstawicielami pra
na zabawy stowarzyszeniom 1 zw azZkolei p. Ulrichsowa prze trzeba przyznać, że akcja pro
sy w konferencji wzięli udział : chodzi do scharakteryzowania pagandowa „Tygodnia"
kom.
Na wesela, zebrania, odczyty
prezes okręgowy P. C. K. p. Fi
- minimalna oplata, tamże wspólny
wszystkich placówek,
poprowadzona będzie z roz
dler, prezes oddziału łódzkiego nad któremi roztacza swe opie
pokój dla panów. 5 zł. tygodniowo.
Łódź, N o w o m l e j s k a 3, Skl. 31.
machem,
starosta Rżewski. sekretarz ge kuńcze skrzydła ta wielce hu w wielkim stylu, stworzy wiel
Wiadomość w adminlstr.
U W A G A : Wielki wybór najnowszych fasonów
neralny, p. Ulrichsowa, członek manitarna instytucja.
kie ułatwienia tym. którzy ze
i t K C . l t muzyki na skizyp^a.iL mat
zarządu, inż. Rau. przewodni
PO CENACH PRZYSTĘPNYCH.
Jest ich taka moc. że trudno chcą zostać członkami Czerwo
J<4lnie i g'tarze Opłata uniżona Zle
cząca sekc dochodów niesta pomieścić je w ramy szczupłe nego Krzyża.
wna 23 m 24 III p.
łych, red. Milkerowa o r r j dy go artykułu.
W bcznych lokalach usta
rektor oddziału łódzkiego P. C.
Crerwony Krzvż jest tfeod- wione zostaną stoliki- gdzie
W i n c e n t y W i a d e r n y , ul. SłowianK. ppłk. Serafnow icz.
•ka 17, igabll książeczkę wolskową.
zowną częścią składowa ustro dokonywać się będzie zapisów.
wyd. w Łodzi.
Ł Ó D Ź - P I O T R K Ó W
Po zag£L;iiu
konferencji ju społecznego i w rodzinie pań Wszystkie pisma w Lodzi ot
Autobusy na powyższej linji odchodzą do Piotrkowa
przez prezesa p. Fidlera — głos stwowej jest ta najstarsza sio worzą listę składek i przyjmo
B o l e s ł a w G ó r e c k i , ul. Bonifrater
o każdej pełnej godzinie od 8-ej rano do 20 w wiecz.
^abrała p. Ulryciisowa. która w strą pełną poświecenia i miłoś wać będą zapisy.
fka 14, zgubił ktląieeakc woiakoWł.
ze
stacji
autobusowej
p r z y u l . R s g o w a k i e l L . 85 d o } ,
dłuższem przemówieniu pod ci która nietylko niesie pomoc
i kartę mobilizacyjną, wyd. w Jaro
Na miasto wyruszy kilka sa
niosła znaczenie I cel Czerwo i opiekę bratu żołnierzowi na mochodów z plakatami, a na e- t r a m w a j a m i 11 I 4. Czas przyjazdu g. 1.30 cena 3.50 gr- | sławiu.
nego Krzyża podczas wojm, wojnie, ale i całemu rodzeń kjanach kinowych ukażą się aSKLEP kolonjalno - spożywtzy z po
europejskiej, bolszewickiej, po stwu w biedzie i nędzy podczas foryzmy o Czerwonym Krzy
Dr med
wodu przeprowadzenia sie do w(;isn«wojnach, w czasie kataklizmów kataklizmów.
żu.
ODDAM
go jest do sprzedania bardzo tani*
żywiołowych oraz w czasie oI aczkolwiek niejednokrot
Akcję werbunkową
człon
Wiadomość, ul. Zgierska Nr. 126 ( *
Decnym.
Tel. 127-S1.
nie słyszy sie zdanie, że w cza ków rozwiną również apteki.
budce z węglem I warzywem).
— Podnosić znaczenie idei sie woiny dość będzie czasu na
Specjalista
chorób
uszu.
nosa.
gardła
Jeśli chodzi
I piętro, Piotrkowska 85,
Czerwonego Krzyża — mówi nopieranie Czerwoneeo Krzyża,
1 płuc.
o propagandę
MASZYNY do szycia „burgera". Wap. Ulrichsowa — to znaczy mó to jednak musimy uprzytomnić żvwem słowem, to w kościo- K o n s t a n t y n o w s k a 0 .
l e w a ofic, I wejście, m. 9.
runki dogodne. Ceny przysiepne. —
wić
społeczeństwu, że praca, która ach wygłoszone zostaną nauki
Przyjnuje xl 12—2 | 5—7.
Piotrkowska 82, w podwórzu.
o naikulturalnlejszej zdobyczy ma
Czerwony
Krzyż jest i znaczeniu i popieraniu C. K. Jd 10 — 11 * od 2 - 3 w Lecznicy
DOKTOR
świata, o naihumanitarniejszym wprost olbrzymią i że
WYNAJMĘ duży pokój słoneczny dla
Zgierska 17.
Również w kinach podczas an
wvsiłku społecznym, wreszcie
dwóch panów Inteligentnych. Ul. So
mylne sa zdania tych.
traktów przemawiać będą apl
o najwznioślejszych porywach którzy twierdza, że działalność karci adwokaccy, podnosząc
snowa Nr. 1, II p., m. 24, front.
Dr. med.
duszy ludzkiej. W imię bo Czerwonego Krzyża zaczyna znaczenie tej instytucji.
C e ? i e ! n i a n a 25, t e l . 1 2 6 - 8 7
DO SPRZEDANIA budka ze słodf
wiem ukochania ludzi i dobra się w dniu mobilizacji i kończy
Znaczenie i praca Czerwo
specjalista ehorrth «kórnyct> 1 wenę
czarni i wodą sodową z mieszkaniem
powstała instytucja Czerwone się w dniu zanrzestan a działań nego Krzyża jest ogromna. Po
rycznycb. Elektroierapja.
Leczenie ul. Narutowicza 53. Wiadomość •
go Krźvża pod hasłem: ..Wszy wojennych. Wieści takie mogą. dobać jej można będzie tv!ko
ul. A n d r z e a 5 T e l . 1 5 9 . 4 0 .
budce.
lampa kwarcowa.
scy, którzy miłują — dla wszy szerzyć tylko ludzie złej woli wtedy, jeśli dewiza społeczeń Choroby skórne, weneryczne
stkich, co cierpią". Gdziekol lub nieuświadomieni.
PrzyłmuJe
od
gndz
8
2
1
od
1
1
którzy, stwa bedą słowa Kanta: P o 
i moczopłciowe.
wiek ukazuje się groza śmierci wygłaszając te zdania paral żu- stępuj tak. abv każdy twój naświetlanie 'ampa k w a r c o w ą , W niedziele . U i « i > od • do 1 pol WYKWALIFIKOWANA niania wy
chowawczyni do nowonarodzonej 1 *"
lub oożoga. gdziekolwiek zaglą ią ofiarność społeczna dla P. C c/vn bvł. wzorem dla innych", 'rzyimuie od 8-I0 '! po pot. > od 5-9 w
letniego chłopczyka potrzebna zara*
da
K. i szkodzą rozwojowi tej nie a wtedy, napewno każda gło *ni«d-iel» lwięta od 9 do 1 W po:
na wyjazd. Zgłaszać się tylko z do*
"la
oafj
oddnelna
pncrekalma.
O
r
.
m
e
d
.
widmo głodu lub nędzy,
zbędnej w czasie wojny 1 pod wa polska pochyli s e przed zna
breml rekomendacjami. Przejazd 3*"
tam śpieszy na odsiecz Czerwo czas pokoju instytucji.
kirrm Czerwonego Krzyża ka
m. 1.
ny Krzyż, niosąc ratunek i ukoW czasie trwania tygodnia żde polskie serce odezwie się
Or m e d .
lenie.
Czerwoneeo Krzyża społeczeń na jego hasło, każda polska
choroby • k o r n o i w e n e r y c z n e j ROWER okazyjnie do sprzedania, u*
I czem większe przychodzi stwo łódzkie będzie miało oka dłi.ń przv ożv sie do lego pra
Gdańska 123. Borczyk.
Leczenie diatermią. Elektroterapja.
zniszczenie czem większa na zję zadokumentowania
swego cy a każda polska pierś ozd"bi
powrócił.
o t P o ł u d n i o w a N r . 2 8 . [ POSZUKUJE zdolnych lnt«li«entnyC*
wiedza klęska, tem szerzej ot zrozumienia dla wzniosłych ce s'e tem wieikiem godłem, jaipee. choroby ocio
od
8—10 rano. 12—3 t 6—9 wiecz. I panów na wysoką prowizję. Dzlefl'
k
em
jest
znak
Czerwonego
wierała sie
lów tej wielkici instvtucji i niePrtylmuje od 1—2 i 5—7.
w niedziele od 9—2 pp.
nie rrożna zarobić od 25 di. 30 z '
ramy samarytańskiej działał . wątpliwie pośpieszy
tłumnie, Krzyża.
A l a j e K o £ c i u s ? k f 23 1
Ola aiazatnoznyeb c e n y l e c e n i e . 1 11. Ceglsna Nr. 1 orcv Bału-kH"
laby zapisać sia
UL 516-17.
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Ogłoszenia drobię.
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Amor w bibliotece księżniczki.

Syn zabił śpiąca iiiatki

Sukces nowej farsy paryskiej.

Niewyjaśnione motywy zbrodni.

Grana z olbrzvniiem powo żąda rozwodu. W drugim akcie
Sztuka, przeplatana muzy
Z Amsterdamu donoszą nam: Młodszy brat, który studiuje w cze tego samego wieczora za
dzeniem na scenę paryskiej far odtworzona jest cała historja, po ką, cieszy się w Berlinie powo
17-letni
syn kupca belgijskiego
ta Verneilla i Berra p. t.
przedzająca małżeństwo, w trze dzeniem. Główną rolę kobiecą w Svest zabił 4-ma ciosami sie Amersvoort, wróciwszy do do kończyła
biedaczka życie.
„Moja siostra i ja"
cim zaś akcie mamy rozprawę kreuje artystka filmowa Liana kiery swą 49-letnią matkę w mu, odkrył straszliwy czyn.
Matka leżała nieprzytomna
Podejrzenie skierowało się
okazała się w berlińskim „Ko- sądową, podczas której oczywi Haid.
chwili, gdy odbywała
na kanapie, a na jej głowie wid natychmiast przeciwko 17-letBiódienhaus" w przeróbce mu- ście następuje pogodzenie.
drzemkę popołudniową.
niały 4 straszliwe rany. Jesz- niemu synowi, którego odzież
tycznej i tekstowej Berna tzzbryzgana była krwią. Zrazu
ky'ęgo.
zaprzeczał on! później jednak,
Sztuka operuje powielokroć
gdy znaleziono zakrwawioną
Używanym motywem sióstr bl'ź
siekierę i raz jeszcze chłopcŁ
Łiaczek, ale pomyślanym orygi
przesłuchano, przyznał się do
nalnie. Treść następująca: Pew
zbrodni.
na księżniczka wzywa dla upo
Odpowiedział on, co nastę
rządkowania kosztownej bib1j>
puje: Był on po południu sam z
teki młodego bibliotekarza i za
matką w domu. Matka jak
kochuje się w nieśmiałym młozwykle po obiedzie,
dzieńcu. Ten jednak, tak jest
Wszystko dla mamony.
położyła sie spać.
olśniony bogactwem i pochodze
Chłopak czytał książkę, a na
niem panny, że nie śmie pod
Paryż, w maju.
niemal do ziemi są tualety. —- tę konieczność w dzisiejszej mo nelusze popielate, z małemi pod stępnie wyszedł, aby narąbać
nieść na nią oczu. Wtedy księż
Również
niewiele widać fryzur dzie szerokość dołu sukni. Pa wlniętemi rondami, a spodnie trochę drzewa. Następnie wró
niczka ucieka się
Poza zawrotneml cenam
z
długiemi
ztyłu lokami. Ucze sek umieszczony jest w talji. — wcale nie sa tak szerokie, jak to cił z siekierą do pokoju i zadał
przyjezdnego
uderza
przededo podstępu.
śpiącej matce 4 potężne uderze
Udaje rodzoną siostrę bliźniacz wszystkiem wyrafinowany — sania takie należą do stroju wie Wieczorowe tualety sa fantasty u nas często się widzi.
czorowesjo i przeważnie
czne. w kroju i rysunku powłó
kę, pracującą w magazynie I bi szyk wystaw sklepowych.
Teatry, kabarety, kina, re nia.
loki sa przypinane,
czystego ogona, lub końców stauracje są przepełnione i to
Motyw czynu test jeszcze zuelegancja paryżanek,
bliotekarz wyznaje jej swą mi
łość i oświadcza się o jej rękę długie wąsy I przemiły uśmiech gdvż okazały się niewygodne |sięgających zawsze do ziemi.
przeważnie publicznością angiel nełnie niewyjaśniony. Ojcica
Płaszcze — nieco dłuższe od ską. Wogóle słyszy się wciąż bawił w tym czasie w spra
Sześć tygodni trwa już szczęśli paryżan. Francuzi śmieją się w codziennem i całodzjeuncm
we małżeństwo, gdy księżnicz wszędzie ł przy każdej sposob noszeniu. Te informacje pocho dziennych sukien, lub wydłużo angielską mowę. co dla Francu wach handlowych w pewnem
ka wyznaje ukochanemu pod ności, nawet, gdy są niegrzecz dzą od najbardziej eleganckich ne bardziej tylko ztyłu, z bar zów jest sukcesem nielada. Dla odleełem mieście.
stęp. To tak go na nowo onie ni (co im się często zdarza). — fryzur paryskich. Na noszenie dzo wysoko stojącemi kołnie Amerykanów i Anglików bo
śmiela, że zaczynają się w mał Lecz nlegrzeczność ich, podana długich włosów, ukrytych w lo rzami; noszone są do nich ka wiem — Jedynych w świecie,
żeństwie niepowodzenia, które z ujmującym uśmiechem wpro kach- pozwolić sobie mogą ko pelusze o tym samym kolorze, posiadających naprawdę pienią uskarżają się niemal wszyses
mają doprowadzić do
dze — Paryż tworzy, fabryku przyjezdni. Ponieważ moc py
wadza obcego w kłopot gdyż biety bogate i rozporządzające co i okrycie.
łu czarnego unosi się stale nad
duża
ilością
wolnego
czasu,
a
rozwodu.
nie wie on. czy ma się obrazić,
Pończoszki jedwabne w kolo je, pokazuje i sprzedaje.
miastem, codzienna zmiana bie
Pierwszy akt rozpoczyna się czy odpowiedzieć z równie w y  mające codziennie do dyspozy rach od beige, wpadającego w
W sklepach umieszczone są "izny i częste mycie się są ko
cji fryzjera, gdyż fryzura taka. ton różowawo-liljowy
właśnie od sceny, w której mąż szukaną minką.
angielskie napisy, programy te niecznością. W lecie zas\ w po
Jakkolwiek Francuzi odżywia zrobiona sposobem „domesttdo ciemno - szarych,
atrów i teatrzyków we francus rze upałów, jest stokroć gorzej:
ją się skromnie 1 tylko trzy ra que", wygląda brzydko i nicpo- które u nas już oddawna są no kim i angielskim języku — jed- Paryż wtedy staje się nie do
zy dziennie, przywiązują jed rządnie. Kobiety pracujące no szone, tu jednak mniej mają po nem słowem, zapomina sie chwi zniesienia, szczególnie dla WTanak wielka wagę do jedzenia i szą wyłącznie
wodzenia. Chvba okres deszczu lami. że mieszka się w Paryżu, żliwszycli i słabszych organiz
krótko strzyżone wł°sy.
robią z posiłku
i słot zmusi paryżanki, ze wzglę a człowiek ma wrażenie, że lo mów. .
Ogólny rys mody teraźniej du na praktyczność tego koloru sy zagnały go do Londynu, czv
całą uroczystość,
Druga, przykra dla przyby
|_z mnóstwem talerzy, z malutką szej — to suknie obcisłe w pa do wyrzeczenia się jasnych poń New-Jorku! Lecz czegóż się nie szów, czarna strona metropolj!
sie
I
w
biodrach,
a
dół
przeważ
robi
dla
pieniędzy!
czoch.
ilością rozmaitych jarzyn I przy
świata — to napiwki.
Dziś teraźniejszy Paryż był
stawek. Gdy zaś zbliża się pora nie kloszowy, lub ułożony w mi Na zakończenie części omawia
Wszędzie, gdziekolwiek się
sterne
fałdy,
które
przy
poru
jącej modę. wtrącę krótko, że by niekompletny, gdyby nie ruszyć: w samochodach, tram
śniadania (od 12 do 1) lub obia
du od 6 — 7 wieczorem) — nie szaniu rozchylają się I tworzą panowie noszą przeważnie ka- wspomnieć jeszcze o przykrych wajach, kinach, teatrach, restau
stronach tego miasta, a są nie racjach, muzeach — za wszy
O ciekawem przeżyciu dono istnieje dla nich świat: rzucają
mi: powietrze i napiwki. Po stko daje się napiwki, bo tak!
si prezydent Royal Society S>r wszystko 1 śpieszą, by zaspo
wietrze paryskie jest wilgotne jest zwyczaj, poparty nledwuCharles Sherrington: „ W mo koić głód.
przesiąknięte
pyłem, dymem 1 znacznem domaganiem się, o ii8
lem laboratorium znajduje się
Stosy najwyszukańczych pro
wyziewami rozmaitych środ się nic nie wręczy. Niestety!
dla celów eksperymentalnych dukjów żywnościowych — na
ków lokomocji, Jednem słowem czasy poezji i galanterii minęły,
samica szympansa,
turalnie, dla przyjezdnych prze
—
nich:gjcn czne, powodujące realny pieniądz je zastępu ie.
umieszczona w osobnej ubika ważnie — powystawiane w ok
ciągłą chrypkę i kaszel, na co
.
Mag.
cji. Ile razy wchodziłem do tej nach sklepowych,
ubikacji, powstawało we mnie
drażnią mile podniebienie.
Jakieś dziwne uczucie. Jakby A owoców takie mnóstwo I tak
pietyzm dla naszych „przod tanich, że dla nas Polaków, dla
ków"... I naodwrót — zauważy których — szczególnie w tym
łom. że obecność moja nie by roku — są prawie luksusem,
ła obojętna dla pani szympanso- stanowią one główną atrakcję.
wej...
Banany są tu śmiesznie tanie
Pewnego razu przyszło mi (od 40 centimów). ^ - Bułeczki,
na myśl. że powinienem za świetnie wypieczone I bardzo
obserwować, jak małpa zacho smaczne, pieką dwa razy dzień
wuje się po opuszczeniu pokoju nie l mimo demokratyzacji w
przezemnie. Zamknąłem tedy całem tego słowa znaczeniu,
drzwi i spojrzałem przez
panującej we Francji — w nie
dziurkę od klucza.
dziele ł święta Paryż
J cóż się stało? Oto spojrzenie ma zawsze świeże pieczywo.
moje spotkało się ze spojrze
Paryżanki doprowadziły swą
niem małpy, która wpadła na charakterystyczną smukfość do
ten sam pomysł... Ponieważ jed maximum, są umalowane f, Jak
nak była płci pięknej, a więc cie zawsze. szykowne. Dbałość o
kawej — uczyniła to o dwie se wygląd zewnętrzny i kokieter
kundy wcześniej. Odym parę ię wpajają w córeczki swe od
minut później wszedł znowu do lat najmłodszych. Nigdzie chy
pokoju, małpa siedziała znowu ba na całym świecie nie widać
rdala od drzwi z miną pozornie dzieci, tak wyszukanie ubra
Dbojętną... Zdawała się zupełnie nych i ufryzowanych w mister
lie zwracać uwagi na moją ne loki, jak w Paryżu.
)sobę.
Na ulice ubierają się Francuz- Angielska flota powietrzna odbywa obecnie wiosenne ma W Kalifornu odbyły się oryginalne zawody, podczas których
.ki krótko, wieczorem zaś długie newry- Na zdjęciu eskadra miotaczy bomb w szyku bojowym. pływaczki musiały torować sobie drogę wśród pomarańczowe:
powłoki.
(ip) '

Stolica szyku i... drożyzny.

!

Flirt małpy
z uczonym.
Zalotna
szympansica.

Władcy przestworzy.

;

Oryginalne zawody pływackie.

mówić, w głosie Jego brzmiała chowuiąc niedbałą pozę. Spój do środków pomocniczych ludzi
Wszystko więc w danej chwili
nuta pewności.
rżenie jego jednak spoczywało pańskiego pokroju.
przemawia na korzyść pana.
— Szukałem takiego chłopca nicporuszone na Gurncy'au, nie
— Dziękuję — mruknął Gui
jak pan 1 cieszyłem się. widząc, tracąc ani jednego z jego ru ney. a iego błyszczące oczy jak A teraz pytam pana i zwracam
jak pan dosolił temu Moskalowi. chów. Obserwował pilnie jego by zamgliły się na chwilę. Po- uwagę, że może pan odpowie
dzieć, albo nie: czy w życiu
Po tern. co się stało, klimat w wyraz twarzy.
wziąwszy szybkie postanowie pana Jest coś, czego biały czło
Moji będzie dla pana zbyt gorą
nie co do dalszego sposobu po
cy. Zdaje się bowiem, że ude — Hm, z reguły n!e Jestem stępowania, oszczędził swemu wiek mógłby się wstydzić?
zbyt
zapalony
do
roboty
—
ce
Gurney pochylił głowę i mil
rzenie stołem wyprawiło go
dził Gurncy. — Ale, powiedz gospodarzowi trudu stawiania czą! przez kilka minut. Potem
gładko na tamten świat.
pytań i zaczął odrazu opowia spojrzał prosto w oczy Lynnopan, panie...
— Niech pan kończy — przy
dać mu zwięźle dzieje swego w i i z podniesioną głową, z bfy
— Moje nazwisko fest Lynn. życia.
nagiął Gurney, nie spuszczając
oka z Lynna.
— Powiedz pan, panie Lynn, — Nazwisko moje" jest Jim szczaceml oczyma, odpowie
dział jedno tylko słowo:
Jego bystra inteligencja ukry przecież pan nie wyławia ludzi Gurncy. Informacje pańskie by
— Nie.
ta pod zewnętrznym wyglądem poomacku i poomacku ofiarowu ły dobre. Co do moich zdolnoś
człowieka, który gwiżdże r\a je im robotę. Pan jest jedną z ci, to muszą to osądzić inni. — — Dobrze więc. A teraz przej
wszystko, powiedziała mu, że grubych ryb w Moji. Pan znał Zdaje mi się. że potrafię być dźmy do sprawy roboty, do któ
rozmowa ta nie była wynikiem moje nazwisko. Co pan Jeszcze deść nieprzyjemnym, gdy mnie rej jest mi pan potrzebny. —
kaprysu próżniaka. Poza tern wie o mnie? Być może, że wca ktoś pod włos pogłaszcze. By Wszystkich szczegółów dowie
szare oczy młodzieńca zrob'łv le nie bede chciał brać udziału łem majtkiem, włóczęgą moi sic pan od mego przełożonego.
Jeżeli pan się podejmie zadania.
już dokładny przegląd pokoju, w pańskiej grze.
skim. obieżyświatem, trochę Mogę pana tylko objaśnić, śe
w którym sie znajdował i, po
— Niewiele wiem o panu. pa przemytnikiem, nieco wszyst
informowały go. że nie jest to nie Gurney — odrzekł Lynn. — kiem. Mam dwadzieścia sześć zadanie to wymaga człowieka
jedno z tych mieszkań, w któ O nazwisku pańskicm zdołałem lat. a żyłem miljon wieków. — tak nieposkromionego i tak nierych żyją mali. przeciętni lu sie wywiedzieć. Pańskie zdol Rum. kobiety, zabawy w ba zwalczonego, jakim pan się w y
dzie. Porządnie ułożone na ma- ności bojowe poznałem z włas rach, znowu rum i kobiety, a daje Zajmie to panu może rok.
svwnem biurku papiery wyglą nej obserwacji. Zapytam się pa notem znowu rum i znowu ko może mniej, a może nie wróci
pan źvwy z tej misji. Jest to
dały na urzędowe.
na teraz o dalsze informacje, je biety. Oto mój wizerunek aż do zlecenie, które wymaga silnego
— Proszę, niech pan już po żeli mi pan przyrzeknie, że pod dzisiejszego dnia. panie Lynn. nieugiętego człowieka, pełnego
wie, o co chodzi — rzekł. —Nie odpowiedniemi warunkami przy Zamilkł nagle i drżącą ręką się odwagi i mającego poczucie ho
BttfcszeZeme początku: W porto atici>cznego majtka Uurneya, sła
łapie pan chyba zabijaków poto ,ialbv pan na siebie ważną misję gnął po butelkę rumu. Lynn ski noru. gdyż niewątpliwie znaj
wym szynku Japońskim doszło mię
niającego się jeszcze na nogach z
tylko, żeby sadzać ich na aksa Nie jest pan obowiązany odpo nął głową I przysunął napój.
dzie pan się w sytuacjach, któ
dzy
pijanymi
marynarzami do
odniesionych ran do Lynna, który
mitnych fotelach i poić rumem. wiadać na moje pytania. Zapew
— To się zgadza z informa re wystawią na ciężką próbę
krwawe! bójki. Młody żylasty majmłodemu 1 nieustraszonemu siłaczo
Jakie są pańskie zamiary?
niam pana, że przyrzeczenie al cjami, które zebrałem o panu— iego łoialność I uczciwość. Na
ek bronił się zaciekle przeciwko ol
w i chciał powierzyć Jakaś ważną
— Czy podjąłby się pan prze bo odmowa nie wpłyną bynaj rzekł żywo. — Wszystkie te groda jest bardzo wysoka, od
Srzymiel przewadze, ale wkońcu umisje.
prowadzenia pewnej sprawy, mniej na swobodę pańskich ru wykroczenia w moich oczach powiednia do ryzyka i Jeżeli
'egł przemocy. Całe) te) scenie przy
^—— :o:»—^
wymagającej dużej odwagi, — chów przy opuszczeniu Moji. — sa niezbyt poważne. Zamiłowa nan ma rodzinę, będzie ona do*
Siadali się z okna wytwornej berba
sprawy, która przez pewien, Równ''/.nie będę żądał od pa nie do kieliszka i do płci pięk brze raODatrzoną,
clarnl Anglik Lynn. urzędnik bry- Uśmiech jego na wspomnienie
czas nie pozwoliłaby panu po-j na odr"wicdzi zgodnych z praw nej, to pańskie sprawy. Na od
tyiskiei misji I Amerykanin Jack walki nie uszedł uwagi gospoda
wrócić do Moji?—zapytał Lynni dą, o ^ ^decyduje się pan od robinę przemytnictwa można
son. Następnego dnia sprowadzono
O.C1.
rza i gdy Lynn zaczął znowu monotonnym swym gjosem. ga- powiadać. Kłamstwo nie należy czasami oonatrzeć Drzez palce.
A.E
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Dialog po

. Echa ze stolicy.
Zycie Warszawy w kilku
Towarzystwo przyjaciół we
teranów 1863 r. rozwija od ro
ku żywą i owocną działalność.
Roztoczyło ono troskliwą opie
kę nad zamieszkałymi w War
szawie weteranami i wdowami
po weteranach wypłaciwszy im
w ciągu ubiegłych 3 kwarta
łów 4.145 zł. tyhiłem zapomóg
dla weteranów zaś mieszkają
cych w schroniskach na Pradze
sprawiono łóżka żelazne z ma
teracami, dywaniki i fotele. Sto
warzyszenie pamięta także o
potrzebach kulturalnych i roz
rywkowych staruszków, ułat
wiając im korzystanie z wido
wisk i urządzając zebrania w
rocznice narodowe. Na walnem zebraniu tego towarzy
stwa uchwalono zarządowi ab
solutorium i dokonano wybo
rów do nowego zarządu.

wierszach.

Straszna

Warszawie między In. gazown
oraz wodociągom 1 kanalizacji
zbytnią wysokość wydatków
administracyjnych tych przed
siębiorstw, uczyniwszytoprzy
sposobności zatwierdzania bud
żetów omawianych przedsię
biorstw na rok 1930'31. Uwa
gę powyższą skierowano rów
nież w stosunku do tramwajów
M S. W. zaleciło nadto dyrek
cji tramwajów zmiany w ukła
dzie różnych pozycyj budżetu
tego przedsiębiorstwa

Z Poznania donoszą:
Wczoraj wydarzyło się w
Czempiniu straszne nieszczę
ście, którego ofiarą padła nieja
ka Cykówna z Czempinia. Ma
jąc trochę wolnego czasu, udała
się w towarzystwie pewnego
osobnika
na huśtawkę amerykańską.
Nagle dostała zawrotu głowy i
przechyliła się na brzeg łodzi
Oczom przyglądającej się pu
bliczności
przedstawiła się

katastrofie.

scena.
straszna scena, mrożąca krew
w żyłach. Głowa, którą prze
chyloną miała w bok. zaczęła
uderzać w miarę jazdy o po
przeczne belki huśtawki. Cy
kówna wskutek uderzeń zalała
się obficie płynącą
z ran krwią.
Przywołany lekarz stwierdził
poważne pokaleczenia głowy i
wstrząs mózgu. W stanie nie
przytomnym przewieziono ją
do szpitala
— „To pan jechał po lewej stronie I

Zaskarżę pana do sądu" 1

KRATECZKI.

Wróżka w celi więziennej.
Przyszłość ciekawej służącel.

Zapowiadana przez „Echo"
specjalna komisja do zbadania
stanu technicznego rudery w
Saskim Ogrodzie, czyli t. zw.
teatru Letniego dokonała bar
dzo szczegółowej lustracji gma
chu. Dała ona spodziewane wy
nlki — komisja orzekła, iż teatr
nie nadaje się do użytku. Po
stanowiono. Iż zamknięcie musi
nastąpić najpóźniej 1-go maja
1931 roku Na ostatni rok „prze
pisano" teatrowi szereg remon
tów, które mają podtrzymać
łtarą ruderę.

Firma z nieprawdziwe
go zdarzenia.

Z Poznania donoszą:
|stwo przeprowadził sie z lichej
Gdybyśmy wiedzieli, co nas wiecie się państwo z poniższej służąca Marjanna Grzinilas oWładze śledcze ujęły poszu chałupy w Kruszy Zamkowej
czeka, bylibyśmy naiszczęśliw historyjki.
raz jej przyjaciółka, Stanisława
kiwanego od 4 lat Leona Fran (pow. strzeliński) do Gdyni. Ma
szyml z istot a Kasa Chorych
Kotlarczyk.
ciszka Nastałego, który, obraca rzył niewątpliwie już o zacisz
wogóle bv nie istniała, a wład
WRÓŻKA.
Dwie niewiasty z ciekawo
nej willi w Helu lub Sopotach,
cy Magistratu siedzieliby w dal
Józefa Maczyk ma lat 34. ścią słuchały wróżby Maczyko jąc się
dosięgła go jednak karząca rę
szym ciągu w swoich, bardziej jest bezrobotna 1 bezdomna i o- wej:
wśród robotników rolnych,
wieczorową porą pozna
dla nich odpowiednich, warszta statnio zajmowała się zawodo się pani z jasnym blondynem o oszukiwał ich gremialnie, zbte ka sprawiedliwości,, umieszcza
tach pracy. Bvł<>bv wszystko wo wróżbiarstwem. W tym niebieskich oczach, potem list rając kaucję na wydatki zwląza jąc w znacznie skromniejszym i
ślicznie I pięknie, mój przyja celu odwiedzała służące w ku w drodze . a z nim przyjdą pie ne rzekomo z wysyłką na robo bardziej zacisznym lokalu, w
ciel nie poszedłby do pewnej re chni, a wiadomo przecież, żeniądze, przedtem jednak będzie ty do Niemiec. W tym celu Na którym dłuższy czas zapewne
będzie mógł się zastanawiać
stauracjL gdzie struł się zale niejedna służąca Jest stworze pani miała małą stratę".
stały przedstawiał się jako peł nad zmiennością kolei losu Na
dwie trzyletnią klebasą, a prze- niem, które można namówić na
To ostatnie było najzupeł nomocnik Centrali Robotnicze) wiasem wypada dodać, że Na
dewszystklem nikt nie żeniłby wet na leczenie się w Kasie niej godne z prawdą gdvż wraz w Berlinie, rozdając hojnie fał stały nie dał posady żadnemu
się.
Słowem na świecie zapa Chorych, a cóż dopiero do z wróżką zniknęła z kredensu szowane przez siebie kontrakty ze swych
nowałby raj. nastrój byłby ra wróżby.
portmonetka Marysi, w której okazując moc podrobionych za
W gabinecie prezydenta m. dosny I wieczna wiosna okwiłatwowiernych klientów.
Dzięki temu, Maczykowej było (w portmonetce, nie w Ma mówień na różnych robotników
przesłanych mu rzekomo przez
Warszawy odbyło się posiedzę tałaby fiołkami w wiciu głów powodziło się wcale-wcale l rysi) 32 zł.
Ze szczegółów ujawnionych
nie prezydium magistratu z de kach i głowinach.
miała ona już nawet pewnego
Sprawdzian wróżby jednak większych właścicieli maiąt w toku śledztwa okazało się. że
ków ziemskich w Niemczech
legatami klubów radzieckich.
Niestety, przyszłość Jest prze rodzaju sławę, zwłaszcza, żc że się później skomplikował. Zamówienia te zaopatrywał Na ludzie są wciąż wprost bezgra
Na posiedzeniu tern omawiano
od
Jednej
służącej
dowiadywa
gdvż służące dogoniły wróżkę
nicznie naiwni 1 obdarzają zaufa
sprawę deficytów opery. P o ważnie nieznana. Jeśli natural ła się szczegółów o drugiej, oddały Ją w ręce policji, a wczo stały pieczęciami
nicm nawet niezręcznych oszu
nie
nie
brać
pod
uwagę
faktu,
niewaź projekt uczynienia z odzięki
czemu
Imponowała raj Sąd Grodzki w osobie sę
hrabiów, baronów | t. 4 ,
stów. Należy tu podkreślić że
pery warszawskiej
Imprezy że wiem z całą pewnością, że swym pacjentkom znajomością dziego Tustanowsklcgo skazał
w
sprawie robo zagranicą uda
jutro
dopuszczę
do
protestu
we
fałszując
je
masowo.
objazdowej nie zyskał uznania, L
Józefę Maczyk na 4 miesiące
wać
się trzeba do urzędów po
z własnego wystawienia. Ich stosunków osobistych.
przeto postanowiono skrócić
Ruchoma „centrala robotni
Dnia 22 lutego Maczykowa więzienia
lezon operowy do 6 miesięcy.
cza"
prosperowała widocznie średnictwa pracy, które bezpo
I nie rozjaśnią tej przyszło łażąc od mieszkania do miesz
Oto do czego prowadzi nie bardzo dobrze, gdyż w krótkim średnio komunikują się w spra
Zmiana sezonu ma być przopro ści nafbardzlej różowe wróżby kania w domu Nr. 80 przy ulicy
wadzona od 1-go września domorosłych wróżek, z obowią ZakątneJ, weszła do kuchni pań znajomość przyszłości.
stosunkowo czasie uzyskał Na wach emigracyjnych z niemiec
Jerzy Krzcckl.
Sprawę tę zdecyduje w najbliż zkowym blondynem. listem w
siały
wcale pokaźną sumę^ze ką centralą robotniczą w Bel Lstwa Z., gdzie znajdowała się
szym czasie Rada miejska.
składanych przez łatwowier me, a odrzucać wszelkie
drodze I małem! stratami pieoferty pośrednictwa,
nych
chłopów kaucyj. W ce
niężneml Ze jednak czasami
lach najwidoczniej
praktycz gdyż przeważnie zmierzają on«
Mlmfst. Spraw Wewnętrz wróżka trochę potrafi przewi
nych jak również zapewne « do wykorzystania klientów, lub
nych
wytknęło
szeregowi dzieć przyszłość, choć bez na
względu na osobiste bezpłeczeń wyprowadzenia ich w pole.
przedsiębiorstw miejskich w stępnych komplikacyj. o tern do
-xx-
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Trzy role oszusta.

Architekt — sekretarz sądowy — agent
linii kolejowej.

Zdemaskowany kolporter
komunistycznych.
Ze lwowa donoszą:
Przed sądem przysięgłych
Btanął wczoraj 23-letni czelad
nik rzeźnicki Bronisław ł.otockl
oskarżony o kolportaż
bibuły komunistycznej.
Policia w I kwartale b. r stwier
dziła, Ze na adres Teofila .Ja
błońskiego, zamieszkałego na
Jałowcu, nadchodziły paczk' z
Warszawy, zawierające ulotki,
wydawane przez PPS. lewicę o
treści antypaństwowej.
Dnia 18 lutego b. r. nadszedł ta
ki pakunek na pocztę w Jałow
cu na adres Jabłońskiego, ale
Jałłcńsk. nie mógł go osobiście
odebrać, gdyż w tym czasie siedział w więzieniu pod zarzutem
działalności
antypaństwowej
Dnia tego do żony Jabłońskiego
igłosił się Łotocki, któremu Ja&DR1EN VELL

—:0:—
Wśród bywalców kawiarni
zajmowano się przedt-wszystkiem żoną Cezarego. Mówiono
o niej co wieczór. Regularnie
o dziesiątej wieczorem, gdy Ce
zary zabierał się do domu, je
den z partnerów występował
t uwagą:
— Cezary znowu ucieka do
domu. bv nie narażać się żonie.
I zaraz po jego odejściu za
mieniano dowcipy, zawsze Je
dnakowe, nietyle na temat jego
wierności małżeńskiej. Ue —
braku samodzielności w poży
ciu.
Uchodziło za pewnik, że
Cezary boi się żony.
Pewnego wieczora Jednak
że, przed fatalną chwilą wybi
cia godziny dziesiątej, mówiono
leszcze o przedłużeniu partyjki.
Cezary odezwał się nieśmiało:
— Chętniebym został, gdy
bym mógł...
— A więc zostań! — zawo
łał Lampoix. — Nic się nie sta
nie twojej żonie... A ziesztą rób
Jak chcesz, nie chcemy brać od
powiedzialności za scenę, jaką

druków

hłc.ńska dała recepto ! Łotocki
pakiet z bibułą na poczcie pod»

-

g-

w-
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jał. przvnlósł go do mieszkania
Jabłońskich i tam zawartość
rozdzielił
na 12 części,
przeznaczając je na poszczegól
ne dzielnice, poczem rozdzielo
ny materiał zabrał ze sobą. Po
dradze spotkał się z Aleksan
drem Pohmurskim, którego po.
prosił, by pakiety te wziął do
siebie w przechowanie. Po-hmurski nie wiedząc o co cho
dzi zgodził się. Tymczasem wy
wiadowcy
policyjni,
którzy
przez caiy czas obserwowali ru
chy Lotecklego obu przvtrzyaia
li Fochmurski wykazał swą nie
winność i został zwoln ony, zaś
Łotocki
poszedł do więzienia.
;

Z Bydgoszczy donoszą:
Na terenie Pomorza i Pozańskiego pojawił się znowu
niebieski ptak, który żeruje na
naiwności ludzkiej. Jest nim
30-letni Władysław
Wlerzchacz. pochodzący z Cherlejcwa, powiat Środa, bez stałego
miejsca zamieszkania znany
również 1 na bruku bydgoskim,
gdzie pozostawił po sobie
niejedna smutną pamiątkę.
Wlerzchacz. obchodząc róż
ne miejscowości przedstawia
się raz za archJtekta-budowniczego, to znów za sekretarza
sądowego, lub za agenta Itoiji
okrętowej, werbującego robot
ników do Ameryki
Jako ..architekt ', obiecuje
łatwowiernym
pobudować
własnym kosztem dom na dłu-

goletnlą spłatę, jedynie za zło
żeniem do Jego rąk 50 zł. za
datku. Jako „sekretarz sądo
w y " obiecuje wszystkim tym,
którzy brali udział w wojnie
światowej, wyrobienie u rządu
odszkodowania
w sumie 10.000 zł.,
jedynie tylko za zwrotem kosz
tów. Jakie pociągną za sobą sta
rania Jako „agent linjl okrę
towej" werbuje robotników do
Ameryki, pobierając od nich za
datki. Oszust poszkodował w
ten sposób cały szereg osób.
które mu zawierzyły, wpłaca
jąc do lero rak poważne nieraz
sumy. Włada on językiem pol
skim I niemieckim.

1
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Wesoła zabawa przed śmiercią.
Samobójstwo

młodej

Z Pakości donoszą:
Mieszkańcy domu pod nr. 139
przy ulicy Św. Jana zostali zbu
dzeni przeraźliweml krzykami
I lamentem. Okazało sie. i i za
mieszkująca u swej siostry J.
Rzeczycka. lat 23 popełniła sa
mobójstwo. Denatka spędziła
wieczór wspólnie
ze swojeml siostrami.
Około godz. 22 pobiegła Rz.
sama do domu. nie zabierając
garderoby. Siostry zanlepokojo
ne Jej dłuższą nieobecnością

kobiety.

pośpieszyły do domu. I tu przed
stawtł im się straszny widok.
W kałuży krwi na podłodze le
żała młoda samobójczyni Już nia
żywa. Denatka wycelowała so
bie w prawą skroń z rewolwe*
ru. Przywołany lekarz
stwierdził zgon.
Powodu tego tajemniczego
samobójstwa nie stwierdzono.
Denatka bawiła sie i tańczyła
wieczorem bardzo wesoło.. Roa
nacz pozostałych sióstr jest wiel
ka

Wolał śmierć niż wojsko.

do szpitala.
W toku dochodzenia ustalono
ie wymieniony miał stawać na
Na wczorajszej rozprawie sę
wciskową kemisję poborową I
dzk>w>e przysięgli p o t w i e r d z i ł '
Z B'łgoraju donoszą.
21-letni Moszek-Lejba AUbaum usiłował popełnić samobójstwo,
winę Łotockiego, a T r y b u n a ł na
Wczoraj wieczorem usiłował zamieszkały w Biłgoraju. Po u- w celu uchylenia się od obowiąa
tej podstawie zasądził oskarżo popołnr. samobójstwo przez po d/ieleniu
pierwszej
pomocy ku służby wojskowej.
nego na 6 miesięcy więzienia.
derżnięcie sobie gardła nożem przewieziono go na kuracją
— :0:—

Desperacki

czyn

młodzieńca.

ci zrobi... Nie. nie. kochany Ce
— No I cóż. mój stary, co bardzo dobrze! Cezary dał się docznie dotknięty tera ograni ry, pośpieszyła się bardzo
zary, lepiej uciekaj czempre- się stało?
namówić I zajął miejsce przy czeniem.
wziąć ciebie pod pantofel...
dzej...
Cezary odpowiedział głosem stole, i dnia tego wybiła dzie
— Bo nie mam żalu do cie
— Zdaje się, że dnia tego
I Cezary oddalił się melan bezdźwięcznym:
siąta a nie poszedł do domu. bie...
go mieliśmy trochę „ w czu
cholijnie.
— Naturalnie, nie opuścisz
— Moja biedna żona... Tak
— I za co — czy wolno wie bie"?..
— Biedny CezaryI — zau jest... Straciłem ją.nas, — namawiał Lampoix. — dzleć?
— Możliwe.- A więc wyzna
ważył jeden z graczy. — Nie
Zawsze jeszcze daść wcześnie
ję cl to dziś. Lampoix, niguy
Zapanowało
długie
milcze
—
Za
co?...
Z
twojej
winy
jest rzeczą przyjemną żyć pod
nie byłem żonaty... Lecz ni«
nie, po którem odezwał się je powrócisz do swego pustego do zabiłem swoją żonę...
stała kontrolą...
chciałem
ciebie obrażać, odma
den z graczy, party ku temu po mu.
Lampoix cofnął się z oburzę
— Pomyśleć, że znało się
Nie trzeba było zbytnio na
wiając
cl
stu franków pożycz
czuciem przyzwoitości:
nlem:
go takim wesołym, zawsze go
ki—
Tylko, te nie zastanowi
— Przerywamy
partyjkę, mawiać Cezarego. Przedsię
—
Cezary!
Co
ty
mówisz?..
towym do hulanki I towarzy
wzięto wędrówkę po lokalach
łem się nad tern. te odtąd będą
wszak prawda?
stwa — rzekł LampoiJC — A
i Cezary wracał pod rękę z Ty, człowiek tak uczoiwy... zmuszony zostać człowiekiem
—
Opieram
się
temu
stanów
Nie
mogłeś
zrobić
nic
podobne
tymczasem
pewnego
dnia:
Lampoix'em. również „pod do
żonatym do końca, byś się nie
go...
krach! Z chwilą, gdy się oże czo. — oznajmił Cezary. — Nit brą datą". Jak 1 on.
obraził na mnie. mój drogi... —
życzę
sobie
pozbawiać
was
— Tak jednak zrobiłem, mój
nił, straciliśmy Cezarego... Już
Przechodząc mimo winiar
Przypomnij sobie, żeś tv sam
po nim! Panowie! płacę kolej zwykłej rozrywki... Grajcie ni w halach. Cezary rzekł do stary... zaraz cl wytłumaczą— pierwszy raz odesłał mnie M
kę pogrzebową! Kelner! W i  dalej... Będę się przyglądał LampoIx:
— Postaraj się o to, Jeśli domu o dziesiątej, zapewniając
grze...
no dla wszystkich!
— Ostatni kieliszek jeszcze, chcesz zachować mą przyjaźń.. wszystkich, że poślubiłem )•*
Partnerzy powrócili do gry. przed pójściem do domu...
Tak miały się rzeczy przez
— Czy przypominasz sobie dzę... Siłą rzeczy zostałem *
Po
kilku minutach Lampoa
czas dłuższy. Wreszcie zdarzy
— Zgoda — zadecydował że któregoś wieczora prosiłeś to kłamstwo wciągnięty... —
mnie o pożyczenie cl stu fran Wkońcu Jednak znudziło ml słą
ło sie. że Cezary nie pokazy zwrócił się do Cezarego:
Lampo;x bardzo chętnie.
— Posłuchaj... Gdybyś mógł
wał się w kawiarni w ciągu
Ostatni kieliszek dopełnił ków?...
to wszystko I uśmierciłem swo
ją tern wskrzesić, niebym nie wpływu poprzednich. Cezary
kilku dni.
— Pamiętam, Jak dzisiaj.. Ją tonę...
— Coś się stało — mówił powiedział... Ale — widzisz — I Lampolx, siedząc naprzeciw Pamiętam nawet, żeś mi odmó
— Niech spoczywa w spo
Lampoix. — Nie mógł wyjść... życie Jest życiem... I trzeba bę ko siebie, przyglądali się sobie wił pożyczki... Lecz nie miałem
koju I — wyrzekł LampolŁ —"
dzie.
abvś
kiedyś
do
spraw
co
Zona trzyma go pod kluczem...
wzajem z czułością
Tylko. o to żalu do ciebie.Pożycz ml te sto franków...
Czwartego wieczora Cezary dziennych powrócił... A zatem: gdv przywiązanie Lampołx po
—
Odmówiłem
cl,
bo
zapo
— Masz Je U Uf!.- Narei**
zjawił się znowu. Bvł ubrany czemu nie odrazu?... Naprowa zostało nieokreślone, czułość
minasz o swoich długach- Nie ciel... Spadł ml ciężar z serc*.
dzi
cie
to
na
inne
myśli...
czarno I miał krepę na kapelu
Cezarego stała się wymowna chcąc Jednak obrazić ciebie, po Przykro ml tylko, że będę zmu
szu. Wszyscy na jego przyję
— Tak sądzisz? Tak sądzi Dotknął ramienia przyjaciela, wiedziałem ci, te żona moja szony wieczorami nakładać tacie powstali z miejsc dla zło cie, panowie? — pytał Cezary, oznajmiając mu:
kontroluje moje wydatki... Za łobę, bv nie zdradzić się przed
żenia mu kondolcncjl. Cezary nie bez skrupułów i z waha
— Mój stary Lampoix... Lu pytałeś mnie wówczas, czy je- innymi partnerami 1 i e trwa4
usiadł z mina wielce zasmuco niem.
bię clę pomimo wszystko..
tem żonaty... Odpowiedziałem to musi przez rok cały!
ną.
Usiedli i Inni. Lamnnix
— Ależ tak!—zawołali wszy
— Jakto: pomimo wszyst cl. że tak. — Odkąd to? — Od
Tłum. L. M*
zwrócił się do niego.
«cy Jednogłośnie. — Zrobi cd to ko? — zaizadnal Larnpolx, w i  dwóch d n i — A wice, mól "ża

SPORT
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Gdy zmysły się bu Izą..

Łódzcy bokserzy w Warszawie.
Mecz „Sokół"

:o:——
Warszawa, poniedziałek, 1411.7 m.
11.30 — 11.45 P. A. T. Przegląd prasy krajowe).
11.58 Sygna! czasu.
12.10 — 1310 Muzyka gramofonowa.
13.10 Komunikat meteorol.
13.20 — 15.00 Przerwa.
15.00 Komunikat gospodarczy,
15.20 — 15.45 „Kawaleria a mim,ryzacja armii" — por M. Baliński.
15 45 Przegląd komunikacyjny.
16.15 Program dla dzlesl.
16.45 — 17.15 Muzyka »ramofonowa,
17.15 Lekcla francuskiego
17.45 Muzyka lekka.
18.45 Rozmaitości.
19.10 Skrzynka pocztowa, rolnfcza.-*
Giełda rolnicza.
1925 Pogawędki techniczne — !nż. K.
Znaniecki
19.40 Prasowy dziennik radjowy.
19.58 Sygnał czasu.
20.00 Program na dzień następny.
20.05 Pogadanka muzyczna.
20.30 Koncert międzynarodowy.
22.00 Felieton dr. Serwina.
22.15 Komunikaty.
22.25 „Ostatnia fala" — red. Jan Pio
trowski.
22.45 Komunikaty P. A. T .
23.00 — 24.00 Muzyka salonowa.

— Łódź — „Makabi".

Dziś gościć będzie w Warsza wlenie ich przez WOZB. do re
»ie znakomita drużyna bokser- prezentacji Warszawy na mecz
łka „Sokół" z Łodzi
rozegra za Śląskiem.
aaccz ze stołeczną „Makkabi"
W drużynie „Sokoła" wystą
w sali teatru „Nowości" o godzi pł wielokrotny
reprezentant
nie 12 w południe.
Polski
Drużyna „Sokoła" zalicza »1ę
Seweryniak,
i o najsilniejszych
zespołów w którego walka z Wysockim za
Polsce i w tegorocznych mistrzo powiada się niezwykle cieka
stuach
wie. Poza tem walczą: Trzonek
zajęła 3 miejsce.
— Garbarz, Klimczak — Biren
Ostatnie zas tvgodnie
przynio cwejg. Jabłoński — Anders, Ry
sły jeszcze wyższe podniesienie dzyński — Urkiewicz,
Małoszlię klasy drużyny o czem śwlad czyk — Borensztejn.
czy sukces jej osiągnięty w Bu
W ostatniej chwili kierowni
da rrs7f-le, gdzie bije reprezenta ctwo „Sokola" zawiadomiło te
cję Bawarji i Czechosłowacji. legraficznie o udziale w zawo
Zawodnicy „Makkabi" znai dach wicemistrza Polski, Cyra
duią się obecnie w doskonałej na który walczyć będzie z Daiormie, o czem świadczy wysta widowiczem.
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Biegi krótkie i piłka nożna
dwie na/ciekawsze

gałęzie

Radjo-kącik.

sportu.

Ciekawą ankietę przeprawa ter indywidualnych ruchów Pły
rjziło 'edno z pism francuskch, wanle — najznakomitszy
sport
zapraszając do udziału literatów higieniczny. Boks — bo wyma
Katowice, poniedziałek, 408.7 m.
artystów i polityków.
ga najwszechstronniejszego tre
11.58 Sygna! czasu.
Ankieta wymagała, abv wska ningu. I wreszcie — piłka nożna
12.05 — 13.00 Koncert gramofonowy,
rano sześć ulubionych sportów Mora jest mistrzowską grą ze
13.00 — 16.00 Przerwa.
w kolejności, zgodnej z zaintere społową.
16.00 — 16.15 Komunikaty.
sowaniami odpowiadającego, oNajznakomitszy
współczesny
16.15 — 16.45 Program dla dzieci.
raz — aby podano motywy, dla pisarz sportowy, Henryk Mon16 45 — 17.45 Koncert gramofonowy,
czego sporty te zostały wyróż therlant, autor wielu dzieł inspi
17.15 — 17.45 Jan Ciahotny: „Nowo
nione w plejadzie innych.
rowanych ideą sportową o roz
ści radjowe".
Z wielu opublikowanych na głosie międzynarodowym, odpo
17.45 — 18.45 Muzyka tekka.
ankietę powyższą
odpowiedzi wiedział na ankietę w następu
18.45 — 19.05 Rozmaitości.
w>jmujemy
kilka
najbardziej jący sposób:
19.05 — 19.20 Codzienny odcinek po
charakterystycznych.
„Biegi krótkie I piłka nożna
wieściowy.
A więc — Józef Jolinon, li — oto
1920 — 19.30 Intermezzo muzyczne.
Lupe Velez w karykaturze.
terat francuski, odpisał:
dwa sporty,
19.30 — 19.55 Wizytator Dr. Farnlkl
,,Najbardziei lubię chód, choć które najbardziej lubiłem { naj
„Wiadomości z gramatyki Języka
by na czterech łapach, jest on chętniej uprawiałem w cas^ch.
polskiego".
bowiem ćwiczeniem
ktedy mi nie przeszkadzały ra
19.58 — 20.00 Sygna! czasu.
najbardziej naturalnem.
ny, otrzymane na wojnie. Po
20.00—20.05 Komunikaty Strażactws
Potem — bieg na 100 metem — ogromnie lubię I cenię
Prace organizacyjne nad wysta Wejście Jednorazowe
do przedszkola Z . H . P . śląskiego.
trów, bo wymaga zatraconego boks,
aczkolwiek
znam len wą, prowadzone przez zarząd wy
będzie kosztowało Z złote,
20.05 — 20.30 Dr. M. Budek: ,2 dzie
w Łodzi.
pędu.
sport tylko, jako widz,
trwale I konsekwentnie, dobiegają a abonament na caty czas. t. J. 5 ty
jów panowania nad morzem".
Dalej — skoki, bo one to,
Sekretarjat Zw. H. P. przy 20.30 — 22.00 Koncert międzynarodo
„To są moje trzy ulubione końca. Mimo to, pozostaje Jeszcze godni — 10 złotych. Dodać jeszcze
choćby naj! aTdziej ryzykowne, sporty Do sześc-iu nie mogę do dużo pracy, związane) z transportem trzeba, że w tym czasie (lipiec—sier ul Ewangielickiej 1. 9 przyjmire
wy.
realizują na i wspanialej charak- ciągnąć...
urzędowych co 22.00 — 22.15 Felieton Serwina.
eksponatów I rozmieszczeniem Ich w pień) Poznań ma do dyspozycji wiele w godzinach
x x
pawilonach. W każdym rarie niema wolnych pokoi umeblowanych, które dziennie na godz. 9 — 13 oraz 22.15 — 2225 Komunikat meteorolog,
żadnych wątpliwości co do tego. że będą przyjezdnym chętnie na krótkie od 17 — 19 (tel 134-91) zapisy
oraz program na dzień następny.
kandydatek
1 kandydatów w
wszystko zostanie wykonane według okresy wynajmowane.
22.25 — 22.45 Felieton.
wieku
od
4
—
6
lat
do
przed
programu na czas do
Dztękl wlec zespołowi tych warun
22.45 — 23.00 Komunikaty P. A. T.
dnia otwarcia wystawy tj. 6 lipca r. b. ków. Międzynarodowa Wystawa Ko szkola Opłata — 15 zł. mie&lęcz 23.00 — Odczyt w Języku angielskim
nie. Zajęcia przedszkola w naj
Ten dzień sprowadzi do Poznania munikacji 1 Turystyki może śmiało li
prof. Jana Stanisławskiego.
W pływaniu ogromną rolę nej pozycji, gdy ręka kończy nie tylko slery fachowe I c*Jonków czyć na powodzenie. Będzie to Istot bliższym czase odbywać się hę
dą na świeżem powietrzu w
Odgrywa
pociągnięcie. Wydech dokony Międzynarodowego Kongresu Komu nie wystawa dla wszystkich!
Koenlgswusterbausen, poniedziałek*
ogrodzie, przy ul. Sienkiewicz?
• uniieletność brania oddechu. wamy pod wodą.
nikacyjnego, lecz będzie także atrak
1635 m.
A wiec — wszyscy na wystawę! 1 40.
Specjalnie zaś sprawa ta Jest
Oddech można brać co Jed cją dla szerszych sfer naszego społe
12.30 Muzyka gramofonowa.
-xx.
ważna i przytem trudna przy no, dwa albo nawet
czeństwa. Wszechstronność zaopa
14.00 Muzyka gramofonowa.
najbardziej
nowoczesnym ze
trzy pociągnięcia.
trzenia wystawy w Interesujące eks
16.30 Koncert z Berlina.
stvlów pływackich — crawlu.
Ćwiczenie tego sposobu od ponaty ma wartość dla każdego, kto
17.55 Dr. Schulze-Pfaelzer: W 5-c!o!e.
Oddech przy pływaniu tym dychania, który jest naogół tru ma choćby tdeowy związek z komucle prezydenta Hlndenburga.
W dniach 7, 8 1 9 czerwca b. r.prof. Piltz, prof. Piotrowski, prof.
stylem wierze się zawsze z Jed clnv do przyswojenia sobie, mo nfkaclą, turystyką lubs portem.
odbędzie się w Łodzi X-ty zjazd psy Orzywo-Dąbrowskt, docent Rose, płk. 18.20 Dr. Bohner: Dlaczego tak bar
nej strony. Płyniemy w zasa żna przeprowadzić u siebie w
Dla automoblllstów
prawdziwą chiatrów polskich.
dzo kochaliśmy Włochy?
Nelken 1 wielu innych.
dzie z głową zanurzoną w wo domu. W tym celu stajemy nad gratką będzie wspaniały salon samo
18.40
Lekcja angielskiego.
Uczestniczyć w zjeździe będą naj
Jeden z pierwszych na tak wyso
dzie. Dla zaczerpnięcia odde miednica pełną wody i, zanurza chodowy, na którym Icdna z poważ
wybitniejsi uczeni I w trzydniowych kim poziomie naukowym zjazd urzą 19.05 Audycja autorska. — Prof. dr«
chu — skręcamy głowę w bok jac w niej twarz- wytrzymuje niejszych firm francuskich wystawi
wysuwając usta i nos ponad my sekundę pod wodą, poczem modele swoje) produkcji od początku obradach rozstrząsać sprawę alkoho dzany w Łodzi niewątpliwie zadoku- Schmld-Noerr.
lizmu. Referaty licznie zgłaszane da Imentuje. że nasze miasto nletylko 20.00 Koncert muzyki hiszpańskiej.
wodę. Skręt szyi następuje w odwracamy
twarz
bokiem, założenia fabryk!. Sportowcy w sek
chwili gdv ręka z przeciwnej chwytamy oddech, twarz wra cjl turystyki będą mogli odbyć prze dzą obraz najnowszych wysiłków na 'jest ośrodkiem przemysłu, ale również 20.30 Koncert międzynarodowy.
—:0:—
stony ciała rozpoczyna pociąg ca do wody. gdzie następuje gląd najnowszych zdobyczy sporto polu zwalczania I leczenia chorób wy I nauki.
wołanych nadużyciem alkoholu oraz
Komitet organlzacylny pod prze
niecie. Głowa wraca do normal wydech.
wych, a miłą wśród tego rozrywką pchną na nowe tory wiedzę polską.
wodnictwem pp. d-rów Starzyńskie
-xxbędzie film podróżniczy t wydawnic Odczyty I referaty zgłosili najwybit
go, Frenkla wytęża swe siły, aby go
fl
twa sportowo-podróżnlcze.

Wystawa komunikacji dla wszystkich.

Zapisy

P ł y w a k nad miednicą.
Prowizoryczne

ćwiczenia.

Zjazd Psychiatrów Polskich.

P ł k a ręczna, a palant.

Międzynarodowa konferencja
w Berlinie.

sportowa

W Berlinie w dniach 18 i 19 podział tej piłki
maja rb. odbędzie się zjazd Mię
na ręczną i palant.
dzynarodowej Federacji
piłk'
Poza tem na tern zebraniu
ręcznej. Polska będzie repre ma być uchwalone rozgrywa
zentowana przez prof. Charpo- nie mistrzostw w koszykówce
wickiego.
P- Prażmowską I żeńskiej i męskiej od roku 1932
prof Prędziewieża.
a w dwa lata później w piłce
Komitet Międzyn. Federacji ręcznej (łącznie z palantem).
oiłki ręcznej ma przeprowadzić

rze
Pod protektoratem minister
stwa obrony narodowej, minis
terstwa spraw .zagranicznych i
ministerstw*
zdrowia publicz
nego odbędzie się w czasie Zielnnvrh ^w'at w kaneliskn Pisz

niejsi uczeni, lak prof. Mazurkiewicz ści w mieście naszem godnie przylać:

Bluszcz.".

W numerze 18-tym „Bluszczu*
W tej same) sekcji, w dziale pro
zwraca uwagę artykuł J. Jezierskiej
pagandy miejscowości turystycznych,
p. t. „Nowy kodeks honorowy" loglca
nasi lekarze znajdą odpowiedź na me
nie 1 rzeczowo wykazujący braki w
czące niejednokrotnie pytanie o war
kodeksie honorowym świeżo wyda
tości naszych uzdrowisk, w stosunku
nym przez Ligę Reformy Postełwwado zagranicznych. Odpowiedź na to
nia Honorowego. Z. Mlszewska w ar
zagadnienie nie Jest tak prosta, gdyż
Z
Poznania
donoszą:
wiedzący szofer ratować sie bę tykule „Kobiety na placówkach kul
wartość uzdrowiska nte polega Jedy
Alojzy
Sobkowiak
był
szofe
dzie ucieczką, natomiast bandy turalno - oświatowych" kreśli sylwet
nie na uzdrawłającein działaniu źró
rem
w
firmie
Degórski
i
posia
ci
obrabują kierownika z go kę kierowniczki Sekcji Oświaty Po
dła czy powietrza, lecz uwarunko
zaszkolnej p. Zofjl Iwaszklewlczowej.
dał 2 zaufanych kolegów w o- tówki.
wane Jest też sprawnym dojazdem i
Felieton M. H. Szpyrkówny o „Kra
sobach Teofila Matysika | Jana
Sobkowiak
wyjechał
z
p.
Bła
urządzeniami.
Lisieckiego. Była to ..dobrana' szczykiem; za nimi wyruszyli ju zamyślonych Jezior" aktualnel z po
Nie mniej niż fachowcy, znajdzie i nierozdzielna trójka. Razu pe
krótszą drogą na rowerach Ma- wodu wizyty w Polsce p. Lllius. re
dla siebie interesujący dział świat wnego Alojzy opowiadał kole
tvsik oraz Lisiecki i zatrzyma cytatorki poezji fińskie), „Kuzynki
naukowy w Imponującym
gom że jego szef nosi się z za li się na szlaku Wronki—Czarn Wądofkowskle" Ewy Szelburg-Zarem
miarem
„Pałacu Geograłjl".
ków, czatując na samochód. — btny. ciekawa praca z dziedziny es
Wszystko poszło jak z płatka. tetyki p. t. „Kult llnji abstrakcyjne)"
spalenia samochodu
którego urządzenie spoczywa w re
kach profesorów. Poznanie rozwoju celem uzyskania wysokiej pre- Auto zatrzymano bez trudu. — St. Machniewlcza, recenzje z teatrów
Przerażony Błaszczyk staraf t z książek wypełniają dział literacki.
komunikacji w historii
cywilizacji mji ubezpieczeniowej.

Jak hultajska trójka

wyreżyserowała napad na samochód.

czałiy międzynarodowy turniej
szermierczy, w którym wez
— I pomyślcie — prawił z em się
W dziale praktycznym mamy cle.
mą udział zawodnicy Polski, świata posiada dla szerszych sfer
fazą
Alojzy — szef chciał, abym
kawe „Wrażenia z powojennego Pa
wielkie
znaczenie
dydaktyczne.
ukryć gotówkę,
Czechosłowacji, Rumunji i JuTen ustrój wystawy sprawia, że podpalił ten samochód, była to lecz zamiary jego na nic się nie ryża", „Polska na targach międzyna
gosławjL
przeznaczona Jest ona nie tylko dla jednak zbvt ryzykowna rzecz! zdały, gdyż bandyci poinformo rodowych w Lipsku 1930 r.", artykuł
sfer przemyslowo-kupleckich I Inży.
—Cóżeś zrobił? — pytali ko wani przez szofera
wszystko wskazujący drogi naszej ekspansji go
nleryjnych, lecz dla każdego obywa ledzy.
dokładnie wiedzieli, pobili pa spodarczej". „Sztuczny Jedwab 1 Jego
tela. W myśl tej wytyczne), zarząd
— Odmówiłem — uciął Sob sażera, gwałtem wydarli mu te zastosowanie", przepisy Pan! Elżbie
wystawy wyznaczył bardzo niską o- kowiak.
kę z pieniędzmi, a następnie w y ty oraz aktualne w dziale mód —.
płate wejściową, aby dro+.szeml bile
na ekranie „ C a s n a " .
Na tem skończyła się narazle rzucili ofiarę z samochodu. Sob art. Weil „Pelerynki".
tami wstępu nie ochładzać powszech rozmowa
W dodatku powieściowym cieka
ale tylko narazte. kowiak niby zbiegł, a w rzeczy
„Hadżi Murat" posiada trzy nie kich koło Nicei wykonano
nego zainteresowania wystawą. — gdyż niebawem uknuto podstę wistości zaś oczekiwał kolegów wie rozwijająca się powieść „Kraska
zaprzeczone znamiona wielkości: 1)
z Imponującym rozmachem.
pny plan. Sobkowiak
wożąc Matysik i Lisiecki
wskoczyli w Jarzębinie" Z. Reutt-WitkowskleJ.
scenariusz, przerobiony z noweli Toł
Scena wypadku Czerklesów na od
przedstawiciela firmy do róż Jo samochodu i zostawiwszy ostoja, 2) reżyserie Aleksandra Wołko dział rosyjski w nlczem. pod wzglę
nych przedsiębiorstw na prowin bitego Błaszczyka odjechali.
wa. który raz Jeszcze udowodnił, że dem techniki trickowej, nie ustępuje
cję.
wiedział gdzie i kiedy in
Zawiadomiona o niezwykłym
lależy do szeregu wybitniejszych re- podobne) scenie z ..Miłości Kozaka"
Dr med.
kasuje się często nawet znacz wypadku policja wszczęła do
illzatorów Furopy. Zademonstrował
LII Dagover i epizodycznej roli ce
ną gotówkę. Tak się właśnie chodzenia i niebawem
lam widowisko, pełne szerokiego roz sarskie) metresy, wyróżnia się. Jak
złożyło,
że miał Jechać do
zdemaskowano Matysika
rtachu malownicze, barwne, stylowe. zwykle, finezja t wdziękiem; Betty Omroby wewnętrzne, spec- allerglcz
Lisieckiego,
przyczem
»otratił przykuć uwase widza, wzbu- Amann ma śliczne momenty: żywlo/ <e. astma, pokrzywka, reumatyzm, Czarnkowa z kierownikiem dla oraz
zalnkasowania
pierwszy odgrywał role hersz
izlć )ej»o zainteresowanie I nadewszy komiczny reprezentuje nieżylący iuż
artretyzm.
2.500 złotych.
ta. Poprzednio jeszcze uwięzio
stko unlkngć tanich nie licujących z Slerow. którego pamiętamy z „Amrr t\ fi-go Sierpnia 22, fr. I-sze PSobkowiak nowladomlł o tem no Błaszczyka, gdyż przypusz żonych. a Błaszczyka uwolnio
Powagą Totstojowsklego arcydzieła Kareniny" I z „Wołga. Wołga".
Tel. 164-21
Matysika i ' c k i e g o : napręd czano, że jest on współautorem no z aresztu śledczego. Matysi
efektów I $) erę Iwana Mozżuchina
Na specjalne wyróżnienie zasJuso
'>Ti!»1mule od 5 — 7 wleci., w nie ce uradzonafceobaj
koledzy zaaranżowanego napadu, jednak ka jako prowodyra ..wyprawy*'
Cekonstrukcie plenerów kaukas. je chór dońskich kozaków.
dziele I święta od 10 — 12 w po!. zainsceni
"''nad na samo Sobkowiaka ruszyło sumienie i zasądzono na 4 i pół. Lisieckie
chód f i n
-Arski, a rzeko wyznał cała prawdę i cała trój go na 3 i pół, a Sobkowiaka na
-XXmo zask <MWu.v o niczem nie ka znalazła sie na ławie oskar- rok wiezienia.

Hadżi

Murat

Pamiętajcie o in<
walidach
wojennych.
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CZARtlY SZYLD 2 PONURYM NAPISEM. WIELKA UCZTA KOMUNISTÓW
Smutny zakład naprzeciwko wesołego hotelu.

w luksusowem mieszkaniu posła.

Medycyna nie wynalazła do przedsiębiorcą pogrzebowym, stał pieniądze
Paryski rosyjski dziennik dłuższy czas przydzielony był ników poświęcony ja«t przenie
zpowrotem i
tąd zioła przeciwko śmierci, proszono , grożono, nalegano, sześćset tysięcy drachm od „Wozrożdienje"
ogłasza nie- do poselstwa sowieckiego w Fin sieniu się poselstwa do nowego
albo powiedzmy lepiej, że zioła aż wreszcie uległ namowom i szkodowania, czyli że pokaźny zmiernie ciekawe pamiętniki b. landji.
gmachu w Helsingforsie i
przeciwko śmierci niema i nie zrezygnował z kontraktu. Do Drocent w ciągu jednej doby.
czekisty Smirnowa. który przez
Ostatni rozdział tych pamJęt
pierwszemu przyjęciu,
będzie, czyli że i zakłady po
które zostało urządzone przel
grzebowe niestety
posła Czornych.
mają racje bytu.
Czytamy tam:
'Jedno jest coprawda stwierdzo
„Wielki gmach na ulicy Bul*
ne, że zakłady takie nie cieszą
warowej stał się na podstawia
sie specjalną sympatją, i że kto
pokojowego traktatu własnością
może, omiija je z daleka. Zwłasz
R. S. F. S. R. Komendant gma*
cza, że zdarzają się wypadki...
chu Mucenek otrzymał polecę*
W Białogrodzie np. był pewien
nie dokonania kapitalnego re
irstytut pogrzebowy tak na
montu. Wojskowy attache Bo.
trętny, że nawet gazety zajmo
bryszczew otrzymał do swej dy
Łatwa
1
niedroga
dieta.
wały się nim ostatnio, piętnu
spozycji całe czwarte piętro.
Jąc jego ordynarny wręcz spo
Gdy w dawnych czasach wadzić mogą I powinni wszys stlcle dawniejsze dania: kawę starczy wypić filiżankę kawy Poseł Czornych, który lubił prze
sób postępowania. Jego przed kobiety mówiły pomiędzy sobą
cy bez wyjątku, śniadanie sma z tłustą śmietanką, kakao z jaj bez kofeiny lub zbożowej bez pych i komfort burżuazvjny za
Rtawiciele urządzali się popro o jedzeniu, chodziło wyłącznie
kować będzie wdwójnasób. — kiem i pianką, ciasto itp. dania, mleka i z niewielka ilością cu mieszkał na pierwszem piętrze.
sili w ten sposób, że dowie 0 zaspokojenie potrzeb smako
Przedsiębiorcy, którzy wyko
Wyklucza sie oczywiście wszy tak ulubione na śniadanie. W y kru, a do tego zjeść kilka kawa
dziawszy się o zachorowaniu, szów. Niezliczone przysmaki,
nywali remont, Dyli kontrolowa
łeczków
jednego
z
wielu
chle
którego ze znaczniejszych oby
ciasta i ciasteczka podawano w
bów dietetycznych, jakie dziś ni przez mnie. robotników
wateli miasta, posyłali natych
obfitości i spożywano równie
mamy
w handlu. Surowe owo wciągnięto na listę osób, która
miast swego funkcjonariusza z
obficie,
nie
zwracając
uwagi,
ce stanowią pożądany dodatek śledzone bvły przez naszvch
ofertą na trumnę i pogrzeb. Nic
agentów i sklepy, w których za
czy
przynosi
to
zdrowiu
do podobnego śniadania. Rozpo
dziwnego, że takiego natręta
mówiono
meble, zostały odwie
pożytek lub szk°dę.
wszechnienie znalazła także lcwyrzucano za drzwi, ale on
dzone przez wszystkich człon
Po sezonie towarzyskim, do
gumina następującego składu: ków helslngforsklej „czrezwyniewzruszony, zapowiadał po
rozmiękczone w wodzie
nowną wizytę i polecał się „ła starczającym niejednej sposób
czajki".
ności „nadużywania" jedzenie,
płatki owsiane,
skawej pamięci".
Ostrożność
posunięto do
zmieszane z surowem, tartem
W Atenach Instytut pogrze poddawano się krótkiej kuracji
szczytu:
po
ukończeniu
remontu
w
Marienbadzle
lub
Karlsba
jabłkiem, odrobiną miodu i mle
bowy dał się jeszcze
opukano
wszystkie
solany
w po
dzie, wzgl. w domu. jeśli na to
ka kondensowanego lub świe
więcej we znaki.
szukiwaniu
mikrofonów,
która
żego.
W Jednej z najokazalszych nie pozwalały środki, I w krót
mogły być założone
kim
czasie
stawano
znowu
do
Wszystkie
wymienione
po
'dzielnic miasta, gdzie mieszczą
przez policję polityczną.
trawy należą do łatwostrawsłę wszelkie wspaniałe hotele i rekordowych zapasów w zakre
Czekista
Pietrow kontrolował
nvch. nie zatrzymujących się
kawiarnie ogródkowe, pobudo sie jedzenia.
robotników, badał zawartość
długo
w
kiszkach.
Na
drugie
Czasy te minęły Już bezpo
wano ostatnio nie mniej okaza
każdej beczld cementu i każde
śniadanie można zjeść jabłko i
ły gmach. Nie byłoby w tcm wrotnie. Lekarze dowiedli nam
go wozu z plaskiem. Wreszcie
blszkopcik, ale tylko w potrze remont zakończono i przed gma
nic przykrego gdyby nie pe na podstawie długoletnich stubie. Kto nie odczuwa głodu — chem zawieszono sztandar czer
wien obywatel ateński, który djów 1 badań praktycznych, że
a odczuwać go właśnie nie po wony, zakupiony kosztem 15 ty
wynajął w suterynach tego zaradzić możemy wielu choro
winien po sączących pokar slęcy marek w pracowni, nale
właśnie domu sklep za dwa bom, a nawet
mach, jakie wymieniliśmy — żącej do członkini „Mopru".
dzieścia tysięcy drahm miesię
wyleczyć Jo zupełnie,
spokojnie wytrzymać może do
cznie, płacąc zgóry komorne stosując odpowiednie przepisy
Na urządzenie mieszkania po
obiadu. Jest zresztą rzeczą do
na kwartał z tern zastrzeże dietetyczne.
sła wydatkowano 450 tysięcy
niem, że nie wolno mu otwie
wiedzioną, że przy zajęciu za marek O pościeli posła t jego
Dieta wpływa nletylko na
rać przedsiębiorstwa, które by zachowanie młodocianej figu
pomina się przeważnie o jedze małżonki attache wojskowy Boloby konkurencją dla innych. ry, tak pożądanej przez panie,
niu. Po większej części wiele bryszczew, który wiele widział
N i tern koniec. A ponieważ nie lecz dopomaga zarazem do ujedzą tylko ludzie,
w swem życiu, powiedział: „Mu
pytano go o jego fach, więc I trzymancia l zdobycia pięknej,
nie mający żadnego zajęcia.
siało to kosztować najmniej tyle,
on nie uważał za stosowne spo zdrowej cery.
Odmiany jadłospisów obia ile kosztuje utrzymanie brygady
władać słę z tego,
dowych
są bardzo liczne. Jeżeli kawaleryjskiej przez miesiąc'.
Panie uświadomić sobie po
dieta
stosowana
dla urody za
ezem się zajmuje.
winny, że tylko odpowiednia
W salonach poselstwa ulo
Fragment filmu, którego oryginalna akcja toczy się
stąpić ma coś w rodzaju kura kowano dywany z Moskwy, kry
iW każdym razie dał przyrze dietą, t j . zastosowaniem ra
na
Polinezji.
cji, należałoby ograniczyć
czenie, że nikomu nie wejdzie cjonalnego, zdrowego pożywie
ształy Jusupowa i Seremietiespożywanie mięsa do minimum. wa, srebro | porcelanę ze skle
iw drogę swem przedsiębior- nia ustrzec się można od krost
jarskiej kuchni dostar pów Faberge i OłowianlsznlkoItwem.
Zapłacił
komorne, 1 Innych nieczystości skóry,
Czy straci 35 fUrttówT Przepisy
czają nam w znacznej ilości wa, antyki ze zbiorów, skonfi
jwzlął kontrakt opiewadący na szpecących najpiękniejsze na
'dziesięć la/t i poszedł zadowo wet twarze.
wskazówek do przygotowania skowanych po rozstrzelaniu w ł *
Nowa artystka filmowa.
lony do domu. Dnia następne Jeść zdrowo I trawić dobrze
Sławna śpiewaczka amery wpływem swych dostojnych kotletów, sznycll z jarzyn. Na ścicteli.
go zaciemrrllt sile horyzont nad
W tym nowym gmachu poseł
stanowi elementarne zasady kańska Mary Lewis, która do ról 1 niemieckiej djety, co zre wiosnę, z chwilą pojawienia się
nowopobudowanym
domem.
tychczas występowała w nowo sztą w zupełności zgadzało się świeżych, smacznych jarzyn, Czornych postanowił urządzać
dla
pogodnego
życia
l
ponętnej
Nowy lokator kazał bowiem
jorskim Metropolitan
Opera z upodobaniami bywalców Ope obiady bezmięsne nie będą sta raut. Na ten cel przeznaczono z
wypisać dużemi Merami nad powierzchowności.
ry, W Hollywood panują od nowiły trudności ani pod wzglę Moskwy
House
i
ważyła
.
170
funtów,
120 tysięcy marek.
Pogoda usposobienia nadeawym składem firmę, która
mienne
gusta j śpiewaczka mu dem kulinarnym, ani pod wzglę Do Leningradu 1 Moskwy udali
podpisała
kontrakt
z
jedną
z
wszystko
dodaje
dobrego
w
y

brzmiała dosłownie: — „Insty
się 2 urzędnicy, którym poleco
wytwórni w Hollywood, angażu siała się do nich zastosować. dem smaku.
tut mycia I chowania umar glądu, a rozwinąć ten dobry jąc się do głównej roli w filmie Opuściła ona zresztą bez ialu
Sałatę | rzodkiewki
no nabyć kawior, ryby, owoce ł
wygląd
w
piękno
nie
stanowi
łych". Pięknym Greczynkom,
jadamy zawsze surowe; jeśli wina.
deski
teatralne
dla
blasku
jupi
dźwiękowym
„Śpiew
Syreny".
już trudności u ludzi o pogo
które siedziały naprzeciw
dodamy do tego tarte selery,
Żona posła włożyła perły, któ
dnym charakterze. Natomiast Równocześnie musiała się zobo terów, twierdzi bowiem, że ope
nowego domu,
nieco kwaszonej kapusty I ka- re stanowiły własność barono
ra
jest
wiązać
do
zredukowania
swej
jest rzeczą dość trudną przeko
mr wytwornej kawiarni f zaja
rotki, przyrządzić można bar wej P., rozstrzelanej w Lentngra
Instytucją p r z e s t a r z a ł e ,
nać panie — wskazówki te sto wagi do 135 funtów. Miss Le
dały ciastka ze śmietaną, sta
dzo
smaczną sałatę, zaprawio dzie po zabójstwie Wołodarskie
sujemy głównie dla pań — że wis, w zaraniu swej karjery śpię odpowiednią dla śpiewaczek,
nęły smakołyki w gardle, gdyż
ną
sokiem
cytryny.
waczej
była
podobno
smukła
go.
które
są
zbyt
otyłe
albo
zbyt
dieta dla urody jest rzeczą ko
nikt. pewnie nie lęka się śmier
Po obiedzie, chcąc zacho
jak topola, utyła jednak pod stare, aby móc robić co innego
Azjatycka twarz Lenina spo
nieczną.
ci tak Jak Orek. Goście hotelo
wać elastyczność postaci, wy glądała ze ściany na eleganckie
Nieodzownym warunkiem,
wi, przerażeni tak mało zachę
Olbrzymi lew
rzec się należy popołudniowej towarzystwo, które zebrało się
ca jącem vis & vis, pakowali co by zachować wysmukłość cia
drzemki, wykreślić z programu w salonach poselstwa.
prędzej manatki i żądali ra ła 1 Jędrną, zdrową skórę —
dziennego podwieczorek, a wie
O pięknym wypadku okaza go ramję. Na tygrysa rzucił się czorem na kolacje spożywać
chunku. -Zrozumiałe, że wobec tę najważniejszą oznakę mło
tego. co się działo, musieli za dości — jest przedewszystkiem nia wierności przez dzikie zwie w tej chwili olbrzymi lew, ulu potrawy z jajek z chlebem Gra
reagować hotelarze I właści ranne wstawanie l wypicie na- rzę, donoszą z Kokomo w stanie biony przez pogromcę, odrzucił hama i znowu jedną z wielu od
ciele kawiarni I udali się do czczo szklankę gorącej wody. Indiana (Ameryka Północna}.
go w kąt jak piłkę i zagryzłby mian sałaty.
Wieczorne rozrywki Lodzi.
właściciela nowej kamienicy Jest to niezbędny początek ka
Pogromca zwierząt, Clyde go zapewne, gdyby inni pogrom
Przed spaniem zaś — po ko
PorDoczeła się eonitwa za żdego dnia przy kuracji, wzgl. Beatty, urządzał próbę ze swe- cy mu nie przeszkodzili.
Teatr
Mlelskl: — po pol. Perfumy mo
smetyce twarzy — przyjąć łyż
diecie, stosowanej dla urody. ml 32 lwami i tygrysami, gdy na
Beatty, chociaż ciężko ranny, kę oliwy parafinowej, powsze jej żony, wiecz. Noc pod Stogaipore.
Wpływa to znakomicie na żo gle rzucił się na niego
pomagał
jeszcze pozapędzać chnie dziś doradzanej przez le Teatr Kameralny: — po pot. Ksrfeiatłądek, odciąża głowę I serce.
świeżo nabyty tygrys,
zwierzęta do klatek, pogłaskał karzy jako doskonały środek, ozika na grochu, wiecz. Kobieto x
Po rannej kąpieli lub obmy zadał mu pazurami ciężką ranę swego wybawcę i zemdlał.
regulujący czynności żołądka i eleganckiego świata.
Teatr Popularny: — po pol. I wtocz,
ciu całego ciała, które przenro- Ina piersiach i zębami chwycił je
kiszek.
•:o:Pan Geldhab.
WYKRĘCIŁ SIĘ.
-:o:Teatr Geyerowskl: — po poi. 1 wtocz.
Matka (Herod-baba): — Więc
Dwaj kamraci Icek 1 Kajtaś w woj
pan pozwolił sobie oświadczyć
sku.
•tę mej córce Dlaczego pan nie
filharmonia: —
rwrócił się, najpierw do mnie?
Cyrk sportowy: — Walki francuskte.
— Nie miałem pojęcia, ze
Mielska Galeria Sztuki - Wystawa.
pani mnie też kochał
Apollo: — Przekleństwo krwi.

Nowoczesne zasady pożywienia

Białe cienie.

1

uratował życie swemu pogromcy.

}' Podsłuchane.

Brawuroura inscenizacja

w katedrze westmmsterskiej.

Niezwykła próba generalna
odbyła sie w tych dniach w
Londynie w katedrze Westminsterskiej. Otóż była to
próba ślubnej ceremonii
Lady MiilHcemt Taylor, córki
markfea l markizy Headford, z
p Fryderykiem Tiarks. Cho
dziło o wypróbowanie efektu
długości... trenu panny, mło
dej. Próba powiodła się zna
komicie. Panna młoda w ba
tystowej kopji ślubnej sukni
włożyła w zakrystji tren z mu
ślinu, rozpuściła włosy 1 z na
rzeczonym udała się przed oł
tarz...

FACHOWIEC.
Dyrektor: — Mnie potrzeba
tzłowieka dobrze przygotowa
nego.
— W takim razie ja się na
daję panie dyrektorze. Trzy ra
t y otrzymałem pierwsza nagro
dę za rozwiązanie szarad
— Dziękuję panu bardzo,
ale mnie potrzeba kogoś, kto po
trafj dokonać czegoś w kanto
rze.
— Ja właśnie w kantorze
rozwiązywałem szarady, za któ
re otrzymałem nagrodę.
RODZINA.
— Zaręczyłeś się z córką
twego szefa?
— Nie, bo cała rodzina by
ła przeciwna.
— A panna?
— Ona przecież też należy jednego « najlepszych reżyserów amerykańskich z filmu „ C i t e r y pióra", w którym gfowne
do rodziny.
role grają William Powell, Richard Avlen, Fay Wray Clive Brooke i Noah Beery.
Redaktor naczelny; Franciszek Prubst,

Odbito na własnej maszynie rotacyjnej
ojzs ulicy Zawadzkie! n i . i

WINSZUJEMY.
Jutro: Pankracemu.
Wschód słońca 3.49.
Zachód — 7.16.
Długość dnia 15.27.
Przybyło dnia 7.45.
Tydzień 19.

Bajka: — Kobieta na księżycu.
Casino: — Hadżl Murat
Capttol: — Arka Noego, film dźwię
kowy.
Czary: — Jego Królewska Mość Dcu
Klas I.
Pocz seansów o godz 1 6, 8 I Id
Corso: — Arena grozy.
Grand-Klno: — Rycerze miłostek.
Luna: — Zielona Brygada.
Mimoza: — Romans
współczesnej
panny.
Oświatowy: — święte kłamstwo: dla
młodzieży: Cyrkowiec mimo wolL
Pocz seansów o godz 4. 6. 8 ) 10,
Odeon: — Władca karnawału.
Pocz seansów o godz t ». I I W,
Palące: — MÓJ Ideał to blondynka.
Przedwiośnie: — Miłość w ogniu.
Resursa: — Dlatego, że de kochani
Splendld: — Melodia serc, film dźwit
kowy.
Spółdzielnia: — Wesoły wdowie*
Słońce: — Jarmark miłości
Wodewil: — Władca karna wału.
Początek seansów o godzinie 4-et
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