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Warunki prenumeraty!
P R E N U M E R A T A adafaeowa a aaV
biaraniam samarów W adaałniatraajl
.Echa*.
. . . . 2 tL 2 0 j r r .
Odnoszenie do domów
« wPi
Prenumerata zamiejscowa 8 a t —
Prenumerata zagrań arma 4 zł. 80 gr.
Artykuły nadesłana boa
nonorafjum uwalane aa
na. Rękopisów zarówno utytych Jak
I odrzuconych redakcja nla zwraca.

KrÓtkt

Warszawa, 17. 5. (Od wł.
kor.) — W dniu wczorajszym
w dalszym ciągu kontynuowano
konferencje polityczne. Premjer
Sławek w prezydjum rady mi
nistrów odbył naradę z wlceprc
zesem BB, dr. Kazimierzem Swl
talskim.
W południe Prezydet Rze
czypospolitej udał się do gene
ralnego inspektoratu sił zbroj
nych, gdzie odbył konferencję
z marszałkiem Piłsudskim.
Po powrocie na Zamek Pre
zydent Rzeczpospolitej w godzi
nach popołudniowych wyjechał
OFIARA

Rok V I , Jfe 1 3 3 .

lasach

1

r

Łódź, Sobota 17 maja 1 9 3 0 r.

aazflłaiaoewa I dwnko• 80 proc drot ej; ogtoezeUa zagraniczne I trójkolorowa a
MO proc drożej,
l a lnami aruka administracja nla
odpowiada.

Kompanja honorowa w orszaku
pogrzebowym.

7

Lubeka,
* (Od wł. kor) Imocnik doktora Calmetta dr
Na stacji gruźliczej dla niemo Guerin przypuszcza, ie serum
do letniej rezydencji w Spale na wląt zmarło wczoraj
było niewłaściwie zastosowane.
Katowice, 1 7 . 5. (Od wł. k.)
krótki wypoczynek. Powrót naj
troje dzieci,
Zaszczepiono je napewno dzic Wczoraj po południu
prawdopodobniej nastąpi w po- powiększając ten sposób licz- ciom, które wcale me były
specjalnym pociągiem
niedziałek.
bę zmarłych do jedenastu. Pochore.
z Cieszyna delegacja ducho
wieństwa przyniosła trumnę ze
zwłokami ś. p. ks. biskupa L i 
sieckiego. Na dworcu Katowic
kim zebrały się nieprzeliczone
tłumy oczekujące
przybycia
zwłok zmarłego arcypasterza.

W

WypOCZynek

4

Przed tekstem Ł i, 1-a strona 27 gi.
aa w. mim 1 lam. strona 6 tam; w
tekicJe 27 gr.; nekrologi 20 gr.; ta
tekstem 30 tr.; zwyczajna 1T gr.;
drobna 12 gr. aa wyraz, dla nouaknMcych pracy 10 I M naj
ottoe zenie 1J0 zL, dla
baarobornycb 1 sŁ

SDalskich.

w

Nowy potwór powietrzny.

Po odprawieniu modłów
przez duchowieństwo zwłoki
ś. p. biskupa Lisieckiego prze
wiezione zostały do
pałacu biskupiego.
Kondukt pogrzebowy poprze
dzała orkiestra, kompanja hono
rowa wojska 1 liczne ducho
wieństwo.

Posiedzenie Trybunału Stanu.
Sprawa adwokata Piotra Zubowicza.
Warszawa. 17. 5. (Od w ł . k.)
Na dzień 27 maja zwołane zo
staje posiedzenie Trybunału
Stanu. Trybunał rozpatrzy na
tem posiedzeniu sprawę swoje
go członka
adwokata Piotra Zubowicza
z Zamościa, byłego senatora
.Wyzwolenia" oskarżonego w

STRASZNEGO NA
ŁOGU.

sporze natury prywatnej. Ponie
waż członkowie Trybunału ko
rzystają
z nietykalności
narównl z członkami parlamer
tu na rozpoczęcie sprawy prze
ciw panu Zubowiczowi musi
być wyrażona
zgoda Trybunału. .

Trzech zuchów powiła
dzielna żona pracownika

D 2000 — nowy niemiecki
olbrzym powietrzny, najwięk
szy samolot lądowy świata, po
wylądowaniu na lotnisku* w
Tcmpelhofie po odbyciu 10Słynna aktorka filmowa Polka
Maria Orska
żona milionera Blefchroedera w
Berlinie zatruła sie śmiertelnie
weronalem. Orska jest nało
gową morfinistką.
(w)

godzinnego próbnego lotu, w U dołu: 1) konstruktor profeczasie którego przebył 1700 sor Junkers. 2) minister komukm. Aeroplan ten może udźwig- nikacji Guerard i 3) Zimmernąć 15 tonn ładunku, a wiec mann. naczelny pilot nowego
tyle. ile duży wagon kolejowy, olbrzyma, (h)

Policja warszawska walczy z wywrotowcami.

lulali Ii-i iwMi
Aresztowanie 36 osób.

Warszawa, 17. 5. (Od w ł . k.)
Łódź, 17. 5. — W dniu wczo Władze bezpieczeństwa 1 poli
rajszym w godzinach rannych do cja polityczna w Warszawie w
Irukarni tygodnika „Łodzianin" związku z onegdajszemi zajś
rzybyll urzędnicy Łódzkiego ciami w stolicy przystąpiły
tarostwa Groddzklego, którzy
do likwidacji
obłożyli aresztem
zawodowych związków komucały nakład tego pisma.
nlzujących mieszczących się
Jak się dowiadujemy, konfls przeważnie w dzielnicy żydów
kata nastąpiła z polecenia staro skied 1 grupujących antypań
sty na skutek artykułu p. t.:
stwową młodzież.
„Co daje sanacja robotnikom".
Prócz anarehj komunilzujące

f
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Zaręczyny córki księcia Radziwiłła
z Józefem hr.

Potockim.

związki stosowały nieustanny
teror wobec przeciwników pod!
tycznych. Lista pobitych, ran
nych 1 zabitych dosięgła już
kilkudziesięciu osób.
W tych warunkach komisarjat
rządu w porozumieniu z proku
raturą zamknął i opieczętował
lokale
14-stu związków
zawodowych między frmymi
chemiczny, drzewny, konfekcyj
ny. krawiecki, metalowy, skó
rzany, lany, piekarski, transpor

towy i kapełusznilczy oraz zwlą
z-ek pracowników biurowych I
handlowych. Znalezione w loka
lach zwkązków książki, pienią
dze i ruchomości przekazane zo
stały
do depozytu.
W związku kamaszników i
transportowców podczas ostat
niej rewizji aresztowano 36
osób z tych tylko znikomą
część wypuszczono na wol
ność.

Z Piotrkowa donoszą.
Nielada sensację miała ub.
nocy Powiatowa Kasa Chorych
w Piotrkowie. Od kilku dni znaj
dowała się tam w zakładzie dla
położnic p. Stanisława Czekal
ska.
Gdy poczuła bóle zawez
wano akuszerkę p. Marię Bigosińską. Akuszerka orzekła, ze
należy spodziewać się rozwiążą
nia. 1 rzeczywiście wkrótce po
tem ujrzał światło lamp elektry
cznych (działo się to bowiem w
nocy) tęgi chłopak, który aw*
narodziny obwieścił zebranym
wokoło głośnym płaczem, co by
ło dowodem zdrowych płuc.
Aliści natychmiast przekonano
się, że poród nie jest jeszcze za
kończony: wślad za pierwszym
chłopakiem urodził się drugi
chłopiec.

P. K. P.

Powtórzyło się to samo. ca
przy pierwszym, gdy w tem —
o dziwo 1 Pan Bóg zesyła na
świat trzeciego zucha... W ten
sposób parni Czekalska przy
jednym porodzie została obda
rzona
trolgietn dzieci
— przyszłymi wojakami. Mat*
ka, zarówno jak 1 trzej chłopcy
są zdrowi i już w dniu wczoraj
szym odbył sie ich chrzest w
kościele parafialnym.
P. Stanisława Czekalska fr
azy lat 24. jest żoną p. Jana, a
zawodu blacharza, pracownika
PKP.
w Piotrkowie. Poród od
była po raz drugi. Za pierw
szym razem
miała córeczkę.
Zaznaczyć należy, że poło*
n5ca ozu je się doskonale.

i
Sukces policji niemieckiej.
Berlin. 17. 5. (Od w ł . kor.). ,dy był 23-Ietni Józef Stefaniak
Policja tutejsza aresztowała na Wraz z nim aresztowano
gorącym uczynku kradzieży
trzech członków bandy.
bandę
Wyrządzili oni kolejom niemi©
włamywaczy kolejowych
ckiim szkodę na półtora midjoiru
grasujących na dworcach towa złotych.
rowych Niemiec. Hersztem ban
—:0:—
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Sprawa zwołaniu soboru prawosławnego

Zakończenie obrad kongresu górników

w prezydjum rady ministrów.

Warszawa, 17. 5. (Od wł. sprawie zwołania soboru prawo
Kraków, 17. 5. (Od wł. kor.)
stanął Anglik Richard,
kor.)
— W prezydjum rady mi- sławnego i związanej z tem sy
Warszawa, 17. 5. (Od wł. z Józefem hr. Potockim. Hrabia — Zakończył się tu w czwar- wiceprezesami zostali Belgljkor.) — Córka księcia Janusza Potocki przebywa obecnie w tym dniu obrad międzynarodo czyk i Niemiec. Polacy, poseł nistrów odbyła się wczoraj kom tuacji cerkwi prawosławnej w
ferencja pod przewodnictwem Polsce,
Radziwiłła, Krystyna
Londynie jako członek ambasa wy kongres górniczy. Na czele Stańczyk, Kurcbeg, Czerwan 1 premjera Sławka z udziałem
zaręczyła się Angljl
międzynarodówki górniczej
dy polskiej.
Chrust weszli do egzekutywy.
kilku ministrów.
-XV
XV
Konferencja
w

Zatarg Angljl
z Watykanem.

Katastrofalna pożoga w amerykańskiem mieście.

M. Chilton,
poseł angielski w Watykanie zc
stał odwołany z powodu zatar
gu duchowieństwa na wyspie
Malcie z władzami angielskieW mieście Nashua (Stany Zjednoczone) wybuchł pożar, który wtkutek hu
raganu błyskawicznie się rozszerzył i obrócił w perzynę 300 domów. M. i,
•plonał też doszczętnie most kolejowy, widoczny na zdieciu. (Hi

Płonące miasto Nashua, widziane z lotu ptaka. (Po lewei stronie
centrum noiaru)
(w)

HU.

{w)

Wr. I

Nr 13T

Ponure odkrycie przechodnia.

(I
Osobliwa propozycja
Łódź, da. 17 maja. W dniu
wczorajszym w sytuacji robot
ników fabryki giętych mebli
„Wojciechów", którzy, jak wia
dortio mimo zamknięcia przed
siębiorstwa z powodu upadło
ści nie otrzymali należnych za
czas przepracowany należnoci — nastąpił nieoczekiwany i
wręcz
sensacyjny zwrot
Oto syndyk masy upadłości
adwokat Walosiński oznajmił
robotnikom, że zarząd fabryki
ma wydać robotnikom na po
czet zaległych należności po
30 złotych w meblach z ustęp
stwem 40 procent
Zebrani tłumnie przed gma
chem fabryki robotnicy
propozycje te odrzucili, •
domagając się ustępstwa 50
proc. . albowiem, jak oświad
czyli, takiego rabatu 7. cennika
udzielała firma swej klienteli.
Tegoż dnia wieczorem zwró
cono się ponownie do robotni
ków. tvm razem jednak propo
nując 45 proc. rabatu.
Zasadniczo robotnicy propo
*vcie te przyjęli, zastrzegając

Wisielec w oknie.

syndyka.

się jednak, iz ostateczną odpo
wiedź dadzą nazajutrz czyli
dziś.
Decyzję swą robotnicy uza
leżnili od wyników starań, roz
poczętych przez swego delega
ta w Warszawie, który, jak już
donosiliśmy, zabiega u odnoś
nych czynników o wyjednanie
dla robotników fabryki
subwencji rządowej.
Niezależnie od propozycji
adwokata Walosińskiego robot
nicy sa zdecydowani przyjąć
nie część, ale całkowita należ
ność w towarze, lecz tylko
przy ustępstwie 50 proc. od
cen normalnych.
Sprawa ta niebawem się roz
strzygnie.
Jak dotąd jest to pierwszy
wypadek, aby fabryka miast
wypłaty zaległych sum — słu
żyła robotnikom swemł wyro
bami.
Wypadek ten wywoła? zro
zumiałe poruszenie zarówno w
sferach przemysłowych jak I
robotniczych.

Aleksandrów, 17 maja. W
dniu dzisiejszym pomiędzy go
dziną 7 a 8 rano jeden z prze
chodniów spojrzawszy mimowoli w okno domu przy ulicy
11-listopada 79 w Aleksandro
wie, zauważył kołyszące sSę na
sznurze
zwłoki mężczyzny.
Przechodzień nie zwlekając
ani chwili wybiegł szybko i
wszedł z kilku innymi przechod
niamł do mieszkania. Saunobój
ca wisiał na sznurze przycze
pionym do haka od lampy.

Kronika Pogotowia

Ratunkowego.

Powrót wojewody
Jaszaołta

Robotnik spadł na koło.
Przytomność

maszynisty
mu życie.

Łódź, 17 maja. W dniu
wczorajszym, w godzinach wie
czornych, w browarze paro
wym przy ulicy Kopernika 53,
wydarzył się
tragiczny wypadek.
Mianowicie Jeden z pracow
ników browaru niejaki 40-letni
Gustaw Zell, zamieszkały przy
ulicy Nawrot 70, naprawiając
urządzenie transmisyjne, spadł
wysokości
10 metrów.

DZIŚ

LUilNA

Przecięto pętle wisielcza 1
zajęto się ratowaniem despera
Łódź, 17. 5. W domu przy mocy udzielił mu lekarz miej
ta, przyczem zawezwano rów
nież lekarza. Wszelkie zabiegi ulicy Trębackiej 18 otruła się skiego pogotowia ratunkowego
okazały się jednak już bezsku kwasem solnym 42-Ietnia Anna
•:x:—Janiszewska, służąca jednego z
teczne. Desperat
lokatorów wymienionego do
nie żył.
Okazał się nim właściciel mie mu. Zawezwany lekarz pogoto
szkania 35-letnl Adolf Reinert, wia ratunkowego po udzieleniu nastąpi w dniu dzis:e;«
człowiek
średnio
zamożny. pierwszej pomocy przewiózł
szym.
Przyczyny samobójstwa nara- desperatkę do szpitala miejskie
go
w
Radogoszczu.
Stan
despeŁódź, 17. 5.. W dniu dzisiej
zie nieustalono. Zwłoki Reinerta zabezpieczono na miejscu do ratki groźny. Przyczyny samo szym w godzinach wieczor
nych powraca z Warszawy,
czasu przeprowadzenia oglę bójstwa narazie nie ustalono.
gdzie bawił w sprawach urzę
dzin sądowo-Iekarskich.
• • •
W mieszkaniu własnem przy dowych — wojewoda łódzki p.
ulicy Dąbrowskiego 18 w celu Władysław Jaszczołt.
W poniedziałek rano p. wosamobójczym poderżnął sobie
jewoda
obejmuje urzędowanie.
nożem kuchennym
żyty obu rąk
?8-letnł Kazimierz Bogas. L e 
wprost na koło rozpędowe
karz pogotowia po udzieleniu wł. Nachumow. ul. Pomorska 20. Te
bedaco w ruchu.
pierwszej pomocy pozostawił lefon 183-40. Polecamy na letnisko de
Przytomność
mechanika, desperata, zdradzającego obja tektory na głośnik oraz zwykle de
który momentalnie zatrzymał w y choroby umysłowej, na tektory od 8 zł. Najnowszy typ ekra
maszynę, uratowało robotniko miejscu.
dyny czwórki oraz Inne okazyjne wy
w i życie. Zell odniósł wskutek
• • •
regulowane
aparaty. Eliminatory.
upadku ogólne obrażenia ciała.
Przy zbiegu ulicy Kilińskie Modernizacja, naprawa aparatów. —
Zawezwany lekarz pogoto go i Pustej najechany wozem Szybka budowa anten. Ładowanie,
wia ratunkowego po udzieleniu odniósł ogólne obrażenia ciała wypożyczanie, naprawa akumulato
pierwszej pomocy przewiózł 28-1 etnd Władysław Kwiatkow rów. Świeże baterje. Wizyty na miej
ofiarę wypadku na kurację do ski,
robotnik,
zamieszkały, sou oraz wszelkie zlecenia radjowe
szpitala.
przy ulicy Rzgowskiej 93. Po również w śwdęta od 9 wiecz. "

W i e l k a

uratowała

„Radio Pogotowie"

p r e H l j e r a .
Przepiękna arcydzieło filmowe słynnej wytwórni FOK - F I L M
Niezapomniana i wymarzona para kochanków

Rod la Rocąue i Marcelina Day
w najlepsza] swej kreacji.w wzruszającej historji miłości pięknej Europejki do syna Wschodu, rozgrywającej sie} za
kulisami haremów, na tle fantastycznego przepychu pałaców władców wschodnich p. t

Wipanlała IIustrac|» mazycena pod dyrakelą L a o n *
Kantora,
f oeiątak i.aaaów o (odz. 4 po poL, w lob. I aiedzlele
o godz. 12 w pot., Cony miejsa zniżona.
W lob,
1 niadz. od godz. 12 do 3-e|pp. po 50 gr. 1 1 zł.

„BASl*

M I Ł O Ś C I "

(MIŁOŚĆ CZERKIESA)
Miłosne przygody egzotycznego księcia, który posiadał wiele kobiet, lecz kochał tylko jedną.
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W nowel szacie! Wszystkie budynki Zmodernizowane
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Poranek muzyczny
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Sezonu Letniego

Koncert popularny.

Helenów

KTO SPRZEDAJE od 25 groszy metr kwadratowy terenu leśnego

•

tiWM
\ l l i i i11

l l l l / l największa pod Łodzią miejscowość klimatyczno-lefniskowa.
l U l l i l B Sprzedano dotychczas 4 500.000 mtr. kwadratowych. SPŁATA NA 2 LATA,
Informacje w biurze sprzedaży
TYLKO l U I m U I — I v i i m l
Dogodna kornuntliacia tramwajów ».

f APITOL"

1

"

Łódź, ul. Narutowicza Nr. 31 1 piętro front. Tel. 110-84

NIEWINNY

DŹWIĘKOWO ŚPIEWNY

z czarującą 1 rozkoszną COŁŁEEN MOOR E
Nad p r o g r a m : Słynny: Kwartet ś p i e w a c z y
Wykonawcy M a r l o n Talley—sopran Jeana Gordon—alt
Ceny miejsc na 1-szy seans ił. 1. Początek w dni pow szednie

Dziś premjera!

GRZECH

i je] rasowym partnerem ANTONIO MORENO
opery nowojorskiej odśpiewa arje z opery „ R I G O L E T T O "
Benj amino G i g li—tenor Gin«eppe de Lnca—baryton.
o jjodz. 6, 8 i 10 w. W 6 o b o t y , niedziele i święta o godz. 2 p. p.

Łódzki Automobil-Klub. JUTRO w niedzielę, d. 18 b. m. o godz. 14 p. p.

W Y Ś C I G I

S A M O C H O D O W E

1 MOTOCYKLOWE na szosie P a b j a n l c e - Ł a s k .
Zamknięcia aaoay o tfodt. !3-a| —szezegćly w afiazaah.

D r . med.

Z. R A K O W S K I

Edward REICHER

choroby akórna i weneryczne
Leczenie diatermią. Elektroterapja.

ul. Południowa Nr. 2 8 .
tal. 201—93.
od 8—10 rano, 12—3 I 6—9 wiecz.
w niedziela od 9—2 pp.
Ola niezamoinych c e n y l e c e n i e .

Tel.

127-S1.

Specjalista cborób uszu. nosa, gardła
I płuc

Konstantynowska 9 .

dofazd ipecialnemi tramwajami 1 antobaaaml od godz. 12-a|. Aatobuay wymazała i plasn Leonarda.

Dr. med. Różaner
Specjalista chorób skór nych. wenery
cznycb I tnoesoptciowych.
Leczenie sztuc/nem słońcem garakleau

Przyjrruje od 12—2 I 5—7,

uL NARUTOWICZA •. teL 128-98.
(Dzielna)

Od 10 — 11 ! od 2 — 3 w Lecznicy.

Przyjmuje od 8—10 I od 5—4

Dr. med.

ZDROWIE T0 SKARB
DOKTOR

W0ŁK0WYSKI
C e g i e l n i a n a 25. tel.126-87
spreparowane Specjalista chorób skórnych I wene

To gwarancja zdrowia

rycznych.

Do nabycia:

L-

Spless I Syn,

P10TKKOWSKA Nr. 107.

PIOTR WOJTASIK, ul Kwiatkow
skiego 20 zgubiił legitymację od dowo
du osobistego, wyd. z f. Poznańskiego
B o l e a l a w K o z a n e c k l , z i m . w Kon SPRZEDAM budkę nową nadającą
się
na
każdy
handel
oraz
przyjmie
stantynowie zgubił książeczkę wojakodwóch panów na mieszkanie. Wlad. SKLEP spożywczy z mieszikantoni
wą, wyd. w P. K. U. Łódi-Powiat
sprzedam, z powodu wyjazdu, tanio
Zielona 65, w sklepie.
byle zaraz, ud. Piękna 35, bocznica
PRAWIE DARMO! Na wyplatel oWólczańskiej.
OKAZJA!
Dwa
samochody
w
dobrym
statnl wjrraz modyl Ootowe, ele
stanie
marki
Dodge
a
5-do
osobo
ganckie I praktyczne Jedwabne dam
CWROMANTKA — Fłzjognormstki
skie I płócienne męskie na gumowa we torpedo 1 ansaldo 4-o osobowe
torpedo. Z powodu likwidacji przed przepowiada z kart, ręki, twarzy
nym spodzie — płaszcze w różnych
siębiorstwa tanio do sprzedania. Wia Określa charakter, przeznaczenie. —
kolorach poleca: Leon Rubaszktn.
domość ul. Zielona 33, m. 14, tel. 169- ul. Wólczańska 75, 1 piętro, prawa
Łódź, Kilińskiego 44, tel. 136-48.
oficyna.
44.
4

Zgierska 17.

intyseptycznia

Ogłoszenia drobne.

Elektroterapja.

Leczenie

lampa kwarcowa.

Niewiażski

ł

0

Przy|mu|e od godz. 8 — 2 I od 5 — 9
•X

,>LU,1 VU»1M

i t n leta od S dli I % poL

SKLEP kolonjalno - spożywczy Z po
wodu przeprowadzenia się do własne
go Jest do sprzedania bardzo tanio.
Wiadomość, ul. Zgierska Nr. 126 (w
budce Z węglem t warzywem).

ZGUBIONE zostały weksle hipotecz
ne na 4000 (cztery tysiące) dolarów,
Choroby skórne, weneryczne
wystawca Moszek Frenkel i Hena
Choroby skórne I weneryczne.
i moczopłciowe.
Fajga Frenkel, Łódź, Nowamiejska 21
U
L
.
N A W R O T N r . 2, t a l . 1 7 9 - 8 i
na zlecenie Dawid Ber Kapelusza —
Naświetlanie lampą kwarcową.
Znalazca zechce zwrócić za wyna Przyjmuje do 10 rano 1 4 — 8 wlecz,
Przyjmuje od 8-10 /i p pot. i od 5-9 w. UBIORY
męskie, damskie, obuwie, grodzeniem do p. Dawida Berka Ka w nledz. 11 — 2 po poł. Panie 4 - 5
Wniedziele i lwięta od 9 do 1 w poi swetry na wypłatę, Piotrkowska 37, pelusza, Łódź, Piotrkowska 17,
dla niezamoż. CENY LECZNIC
OU nań oddzielna aoczekalnja111 weiścle. I pietra.
Weksle nlnieJszem uniawainia sie,
a l . A n d r z e j a 5 T a l . 159.40.

Dr. H E L L E R

Nr

1 3 1

ftr. 123

S!r. 3

Człowiek w armatniej lufie. Dama na niebiesko.

wego.

lekarz miejatunkowego

ijewody
łta

« E C H t

Od

Niebezpieczny zawód akrobaty.

kilku

latt p o w i ę k s z y c h
europejs
ijskich w ę d r u j ą

Konstruktor armaty — Ed
mondo studjował na politechni
ce
Turynie, zbiegł jednak
stamtąd, opanowany myślą zbu
dowania czegoś, coby człowieka
mogło wyrzucać w powietrze.

Dziwaczne kaprysy mody.

Obecnie myśli on nad skonstru
'Jeden z paryskich korespon należy najdziksze ekscenitrycz- licę, to zabija każdą Huzję. Nie
tach
owaniem armaty, któraby mo dentów pisze. Dziś miałem wąt ności „słabszej płci" chwalić, jesteśmy przecie nekrofilami.
«**j Włosi: Edmondo — artyle
gła wystrzelić człowieka na od pliwą przyjemność oglądania rozumieć i tłumaczyć — ale za Otóż na proszonej herbatce zja
ttysta i Vittorio — „człowiekległość przynajmniej 5 0 0 met na własne oczy najnowszej chwycać sie
wiła się taka elegantka, cała
|raaat", produkujący s;ę nie
rów.
ekstrawagancji mody
dam
niebieska, od góry do dołu. Ka
nlebieskietnl paznogclaml,
zwykłym popisem wystrzeliwa
skiej. Wprawdzie mężczyznom tnie! to nadto przypomina topie- pelusz, suknia, pończochy, pan
ni*, człowieka
tofelki i — o zgrozo! — paznoz armaty.
gietki. — To ostatnie wymaga
Specjalną armatę skonstruo
nie mody — rzekła. — Kto chce
wał V ittorio w Kairze i po raz
być w tonie, ten ma paznogcie
P**rwszy pozwolił wystrzelić się
w kolorze sukni.
* 1922 r. na Malcie. Podczas
Jtdnego z popisów Edmondo od
Na moją uwagę, że sądziłem
•tfósł kalectwo, wobec czego zo
iż przytłukła
sobie
palca
•tał on ogniomistrzem a rolę gra
drzwiami, dostałem odpowiedź,
Ifitu przejął jego młodszy brat
że nie mam zrozumienia dla du
— Vittorio.
chowych odcieni dzisiejszej kc
biety.
Poczem dowiedaialerr.
Młody Włoch kładzie się w
się, że malowanie pieska na rę
lufie na brzuchu, poczem na da
Paryż, w maju.
Niekiedy nawet w ciągu dnia w innych krajach, przechodzą — odróżniać gatunki towaru i uy przez niego sygnał brat wpu Cudzoziemcy, zwiedzający Pa zjawia się pod arkadami mostu cy z pokolenia na pokolenie, a mie je posortować nietylko we kach c y na smyczy, do kolory
•zeza do lufy strumień zgęszczo ryż, znają przeważnie tylko wici któryś z nocnych gości na krót ponadto wymagający znajomości dług gatunku, ale zarazem we sukni, już nieco
wychodzi z mody,
go powietrza. Z rękami, w y kie jego bulwary, wspaniałe je ki odpoczynek, lecz gałganiarze rzeczy i zręczności. Nie jest rzc dług wartości.
ciągnięteml przed siebie i złą' go ulice w dzielnicy gmachu o- nie troszczą się o niego, posia czą łatwą osiągnąć jak najwię
że
farbowanie
włosów pod ko
0 zachodzie słońca następuje
czonemi nogami Vittorio szybuje pery, okolicę placów Vendome dając wysoce rozwinięte poczu kszy zysk z zebranych gałga
pora wypoczynku po mozolnej lor auta nie utrzymało się, na
powietrzu na odległość ponad i de la Concorde, szerokie aleje, cie godności. Uważają siebie
nów, lecz „szifonjer" paryski to i przykrej pracy. Bolą plecy i tomiast kolorowe paznogcie
23 metrów 1 pada do basenu
za ludzi pracy,
potrafi. Nauczył się od ojca i pieką nogi od długiego chodze mają wielką szansę przyjęcia
prowadzące do lasku BulońskiePrzed wystrzeleniem „pocisk go, muzea, kościoły, grobowiec wykonywujących uczciwy za dziada —
nia po zaułkach i ulicach. Gał się w eleganckim świecie, wo
bec czego i panowie będą mieli
tousi odbyć
Napoleona w świątyni przy do wód, intratniejszy we Francji niż
poprzedników w zawodzie
ganiarz
5-godzinną głodówkę.
mu inwalidów oraz Panteon,
zdejmuje ciężkie swe obuwie paznogcie odpowiadające kolo
Vittorlo twierdzi, że podczas gdzie Francuzi chowają swoich
i kładzie pantofle, a następnie rem krawatom, więc czarne, li
liowe w czarne p r a ż y zieloni
Wystrzału czuje się zupełnie do zasłużonych rodaków l piękne
zabiera się do posiłku.
•
" ze. Nerwy dopisują m u wy mosty — łączące oba brzegi Se
Po pokrzepieniu się jadłem I w ^ ę . w o . n e j c ó ł k ą j
kwany,
słowem
wszystko,
co
śmienicie. Podczas lotu trzeba
napojem, gałganiarze, zabrawszy
—:0:"•rdzo u w a ż a ć n a moment sal- świadczy
swój towar na wózku, opuszcza
**• aby nie upaść n a atwarz lub
ją łuki mostów.
o kulturze { bogactwie
•
stolicy Francji.
1 wówczas — z zapadającym
Nieliczni tylko turyści znają
zmierzchem — inni zjawiają się
Z dumą opowiada Vittorio, iż
ludzie.
kzecl ich brat, Hugo, popisuje ubogie dzielnice miasta, zamie
< w ten sam sposób w Nowym szkane przez biedaków, ich wąs
Nadchodzą bezdomni,
Jorku.
kle, źle zabrukowane ulice. —
żebracy, bezrobotni { armja próż
Nikt zaś z obcych, przyjeżdżają
niaków. Obejmują w posiadanie
cych do Paryża po zabawę, nau
opuszczone państwo, każdy z
kę, lub w interesach, nie zna te
nich szuka ulubionej skrytki, —
go, co dzieje się pod arkadami
Nocą arkady mostów nad Se
mostu nad Sekwaną, choć stano
kwaną kryją nietylko ciemne e- z parcelacji
wi to właśnie jeden z wybitnych
gzystencje, lecz ponure, mrocz
Afera fałszerska
szczegółów
tamtejszego życia.
ne strony bogatej, kipiącej ży
w Paryżu
ciem, stolicy Francji.
Pod łukami mostów znajdują
schronienie najbiedniejsi z naj
biedniejszych:
(prze dłużeni* ul. Pomorskiej^
ludzie bez dachu nad głową,
Afera sfałszowanych O B R A  bezrobotni t zawodowi próżnia
zów zatacza coraz S Z E R S Z E krę- cy. Wszyscy zarówno schodzą
** Komisarz policji, któremu się tutaj po zachodzie słońca, jak
POWIERZONO
prowadzenie do na umówione spotkanie. Każdy
nich ma swoje stałe miejsce,
wodzeń, odkrył u pewnego pa
na które zawsze powraca 1 nie
Z ramienia angielskiego mt
ryskiego handlarza obrazów aż
Nowy rodzaj niewywrotnych łódek pojawił się na plażach
pozwala nigdy zająć go
nlsterstwa komunikacji podjęto
29 sfałszowanych dzieł
amerykańskich.
niedawno próby zastosowania
nowemu przybyszowi.
Milleta. Handlarz Z E Z N A Ł , Ż E ospecjalnych typów spadochro
v m a ł te falsyfikaty od głów Jest to jedno z Żelaznych, nieu
nów
giętych
praw
tego
świata
pod
N E G O winowajcy, wnuka Mille
do użytku poczty.
ta- Sprzedał dotąd tylko J E D E N ziemi.
a mianowicie do zrzucania z
W ciągu dnia łuki mostów są
stosunkowo umiarkowaną
samolotów pocztowych listów i
8 . 0 0 0 franków. Inny han państwem gałganiarzy, zwanych
przesyłek do miiejsc Ich prze
dlarz, któremu główny fałszerz „chiffoniers". Panują tutaj nie
OnegdaJ umarła w Nowym
Malarz Cazean. powierzy ł 17 podzielnie i nikt im nie prze- Jorku jedna z najbogatszych zdrowia tak się niebawem po znaczenia.
gorszył, że na własne żądanie
Do próby użyto dwu typów
'•arcydzieł", tak się przeraził zkadza przy wypełnieniu naj
kobiet w świecie, która jednak umieszczono ją w sanatorjum. spadochronów,
otwierających
wieść, że te obrazy są fał- ważniejszej cząstki ich pracy.
zupełnie nie mogła używać Od tej chwili pani Flagler nie się automatycznie przy spada L a k a r a y - a p e c j a l l a t * W
v w e , że wrzucił Je do Sek
Tutaj sortują
swego olbrzymiego majątku, podniosła się już
ZAWADZKA 1
J
niu na ziemię w ten sposób, że
WANY...
jpoiicja stara się je
zebrane gałgany,
tiynnt od I rano do • wt.««6f
gdyż
z loża boleści.
czas
spadania
da
się
prawie
z
'amtąd wydobyć...
• 4 I I — U I 3—3 pnylmujł kobi.ta
zanim zaniosą je do własnego
przez 30 lat
Tymczasem dochody Jej mno matematyczną ścisłością w y l i 
Najwięcej falsyfikatów P O - mieszkania lub na sprzedaż. Jest
l.kara
^ ' o zagranicę. We Francji N I E to praca przykra i żmudna, ale złożona ciężką niemocą, prze żyły się automatycznie coraz czyć, co przy jednoczesnem o* w al.dilal. I łwi«t. ad 9—2 pa.
L.Oitnl* chorób
<
bardziej I doszły w ostatnich bliczeniu przez pilota kierunku
FJ°KU fałszerze dlatego swobód konieczna. Lepsze, t. j . całe bywała w sanatorjum.
Jest to pani Ida Flagler. któ czasach do sumy 4 0 miljonów wiatru pozwoli na „dostawie W E N E R Y C Z N Y C H , U O C Z O * ?
"! . działać, ponieważ poważ- szmaty towarów gałganiarz pie
PŁCIOWYCH 1 SKÓRNYCH
rej mąż był jednym z pionie dolarów.
nie" zrzucanych przesyłek we
.'*]sl znawcy
rze odrazu starannie na kamie rów przemysłu naftowego I za
Badani, krwi i vydst.Ua aa i
właściwe miejsce w pobliżu od
H
powzięli podejrzenie
Pani
Flagler
mimo
swej
dłu
niach wybrzeża i odkłada, by łożycieli Standard Gil Compa
rylllii t tryp.r.
nośnego
urzędu
pocztowego.
j " * chcieli przyjmować „ A R C Y wyschły. Z tych napozór nie ny. Flagler. który zmarł w ro gotrwałej choroby nie rozpo
rządziła
dokładnie
swym
ma
W razie pomyślnych prób.
zdatnych do użytku gałganów ku 1 8 9 8 , pozostawia swej żonie
^ " z pracowni Cazeana.
i DBDiologieni
jątkiem. To też uprawnieni do po zastosowaniu odpowiednich
Policja m. In. stwierdziła, Ż E żona „szifonjera" szyje
akcje Standard Oil Company, spadku krewni będą musieli ulepszeń angielskie minister
Cabinat łwintio-lacamicay.
sknie, sukienki { bluzki.
^uzeum w Edynburgu zapłaciKosmetyka l e k a r . k a
przedstawiając olbrzymia war wszcząć odpowiednie kroki są stwo
komunikacji
zamierza
OddiUlo* poci«kelnl» dla a.biat
? DÓŁTORA miljona
franków za Reszta przeznaczona zostaje na tość.
dowe, zmierzające do podziału wprowadzić rozsyłkę poczto
z Milleta, który okazał się sprzedaż i zostaje sortowana
W jakiś czas potem zacho
kolosalne] fortuny
PORADA 8 al.
wa wyłącznie zapomocą lot
według gatunku.
VDZIEŁEM
rowała pani Flagler. a stan jej Flaglerów.
nictwa.
w
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dniu dzisiejh wieczórWarszawy,
awach urze>da iódzki p.
dli
rano p. worzędowanie.

)tow»e"
iorska 20. Tena letnisko Je
z zwykłe devszy typ ekra
I okazyjne wy
Eliminatory,
aparatów. —
Ładowanie,
a akuniuiato/izyty na miej
enia radjo we
wiecz.
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Mrówcza praca # łukami mostów Sekwany
Bezdomni w stolicy świata.
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Przed letńiemi

wywczasami.
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PLACE
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MAJĄTKU

zatacza
szersze

S T O K I

coraz
kręgi.

Listy z nieba są do nabycia
Spadochrony na
usługach

poczty. Informacji udziela
się we dworze
Każdego dnia.
u

u
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Zgon najbogatszej kobiety.
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Kłopoty spadkobierców.
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LECZNIC

Wstąpił na łódź, puszczom;
JUr "
K
'TO —
ją liny, po
uoń
i
C O R Ą C Ą dłon przytrzymujące
fc " v k a . Do widzenia, to czem dotknięciem głównego
żagla i odpowiednie nastawie
^
ebie. Powiedz tvm wie; nie steru odsądziło Ja od barki.
Vi j . ;
i z Moji. że jestem W pewnej odległości Jim roz
:;,. ^a:'.? do Tarani i niech się winął staksle. nastawił główny
' ° i > ^ : i a Miotfa. działa żagiel i łódź pomknęła jak ja
-MICIE.
skółka, mijając wejście do przy
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stani. Barka leniwie płynęła kładnie oznaczona na mapie, a wyżej, aż objął I zaciemnił
cały dzień słychać było w wlel
wślad za nią.
Jim był niezbyt wytrawnym słońce.
kiej odległości stłumione, ale
Znalazłszy się na pełnem żeglarzem. Wiedział, jak la
— Jeżeli to nie Jest burza, groźne grzmoty. Teraz ogniste
morzu, pogrążył się w olbrzy-- two jest ominąć małą wyspę
to ja jestem rybą — rzekł Jim błyskawice przecinały chmu*
miej. czarnej pieczarze nocy z dlatego właśnie, mając do prze
do siebie i żywo zabrał się do ry a od uderzeń piorunów d r ż t
uczuciem zadowolenia w ser bycia odległość najwyżej stu
zwijania i umocowywania ża ły belki stateczku. Zdespero
cu, gdyż obecnie naprawdę pięćdziesięciu mil, zabrał z so
gli, zanim roboty tej nie za wany Jim przytwierdził znów
stał na własnych nogach, był bą żywności na cały miesiąc.
oszczędzi mu pierwszy pod ster i wstał, aby się posilić.
absolutnym panem swego sta
much wichru, zrywając wszy Spodziewał się bowiem nocy
Poza
tem
chciał
po
przybyciu
teczku i swego przeznaczenia.
stko płótno z łodzi. Wicher bezsennej i rozpaczliwej walki
Obejrzał
się raz, dostrzegł mieć dostateczne zapasy włas
zawył i pokrył jego statek sy z płynnym żywiołem.
Gdy
nej
żywności,
na
wypadek
czarny cień barki, rozpływają
cząca białą pianą. Jednak łódź wstał, chwytając się powały
gdyby
mieszkańcy
wyspy
oka
cy się coraz bardziej w ciem
wydobyła się z pod zalewu I małej kabiny, coś, czego nie do
nościach nocy. gdyż już za zali się niegościnni.
rzuciła się naprzód, zgrabna i strzegł dotychczas, prawdopo
wróciła w drogę ku Japonii, po
— Powinienem zachować lekka, uspokajając Jima, który dobnie dzięki temu, że uwagę
tem ustalił kurs, utwierdził nieco prowiantu na czarną go
w pierwszej chwili miał pewn* jego pochłonęła burza, przesu
główny żagiel i ster, a w koń dzinę, w każdym razie — uobawy co do jej solidnej budo nęło mu się przed oczyma.
i
cu ułożył się na spoczynek w śmiechnął się. myśląc o lądo
wy.
Gdy barka znalazła się n«
zgodzie z sobą samym i z ca waniu.
Słońce zgasło I niebo brze szczycie olbrzymiej fali, pło
łym światem. Zbudził się do
Płynął z wiatrem, mając za mienne było burzą. Przez sze mień błyskawicy rozdarł czar
piero o błyszczącym poranku,
sobą
świeżą bryzę a przed so reg godzin Jim uciekał przed ne jak sadze łono nocy, ukazu
sprawdził natychmiast kieru
jąc ocean w całym jego chaoty
nek biegu i przekonał się, że bą gładką powierzchnię morza, nią i około południa zauważył,
cznym bezkresie. I wówczas,
łódź nie
zboczyła ani naobliczał, że powinien znaleźć że wiatr się zmienił. W poło
tak blisko barki, że widać by
się
w
pobliżu
Tarani
drugiego
włos z wytkniętej drogi dnia
wie popołudnia obrócił się po
ło białe grzywy fal, załamują
poprzedniego.
Przypuszczał dnia. pod wieczór. Ale żadna raz drugi, i Jim miał teraz trud
cych się o skalisty brzeg, z> kłę
plama
nie
ukazała
się
na
hory
wprawdzie, że wiatr w czasie
ności w ustaleniu kierunku, po bowiska wód wyłonił się ku
jego snu zepchnął go nieco z zoncie. Umocował ster, roz kilkakrotnie zmiennym kursie.
czarniejszemu Jeszcze niebu
kursu, okazało się jednak, że luźnił staksle i zwinął wielki Nie mógł wypuścić z rąk ste
wysoki stożek lądu i zniknął
żagiel
aż
do
węzła.
Potem
spo
zboczenie to nie mogło być zna
ru, aby się pożywić albo, aby natychmiast, wraz z zagaśnięczne. gdyż po obudzeniu się kojnie ułożył się do snu, pod dobyć notatnika i zapisać zmia
ciem błyskawicy.
obserwował statek pilnie przez czas gdv barka opisywała ma nę kursu i kierunek wiatru. Ocałą godzinę i stwierdził, że łe półkola, nie oddalając się bliczał wszystko w głowie 1
— Przepadło! — mruknął
zachowywał on kierunek tak bardzo od miejsca, w którem spodziewał się. że albo wiatr Jim. patrząc za siebie, gdzie
pewnie, jakgdyby bvł sterowa ją zatrzymał. Nazajutrz rano się uspokoi, albo też wyspa na musiał się znajdować ów ląd
ny doświadczoną ręką.
nie ujrzał lądu, ale poza sobą gle wyłoni się przed nim, za tajemniczy. — Niema nadziei
zobaczył czarny, okrągły kłąb nim pomieszają mu się wszy zobaczyć go raz jeszcze, zanim
Najpoważniejszą jego troską chmur, który oddalał się od stkie cyfry.
się morze uspokoi Ale wiem,
było znaleźć wyspę, do której widnokręgu z zadziwiającą
Już prawie pod wieczór bu że bvła to Tarani. Poznałem ja.
podążał, gdyż nie była ona do szybkością i wznosił się coraz rza weszła w nowa faze. Przez dostatecznie na oa'vm stożku.
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Echa ze stolicy.
Zycie Warszawy w kilku

wierszach.

Krwawy porachunek opryszków.
Sztacheta narzędziem

zbrodni.
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UL
Przegrany proces niemieckich socjalistów.

Z Będzina donoszą:
W nocy ulica Królowej Ja
dwigi w Dąbrowie Górniczej
była widownią krwawej roz
prawy powstał na tle
porachunków osobistych,
między miejscowymi opryszkami. Tło zajścia przedstawia
się następująco:
Na powracającego do domu
Oktawiana Lisa napadł Stani
sław Sokół.
Po wymianie między sobą
szeregu ostrych słów. Sokół
rzucił się na swego przeciwni
ka. Walka trwała krótko.
Sokół, wyrwawszy

z płotu sztachetkę,
Łódź, dn. 17 maja. W swo licjantów i niedopuszczenie ich
zadał nią kilka śmiertelnych im czasie głośnem echem od do wykonywania obowiązków
ciosów w głowę przeciwnika, bil się w Łodzi incydent, jak! służbowych. Wszyscy skazani
który z jękiem zwalił się na inia! miejsce w gmachu Rady zostali po sto złotych grzywnyziemię.
Miejskiej podczas Zjazdu Nie
Niezadowoleni z tego W T j
Sokół zbiegł. Zaalarmowa mieckiej Socjalistycznej Partji roku wnieśli przez adw. Har:'
na o wypadku policja zastała w Pracy.
mana skargę apelacyjną.
kałuży krwi Oktawiana Lisa,
Wczoraj sprawa ta znal*
Na Zjazd ten w charakterze
dającego już słabe oznaki ży poufnym — zaproszeni byli zła się na wokandzie Sądu 0cia. Przewieziono go do szpi członkowie partii oraz nieliczni kręgowego w Łodzi, który obk
tala pow. w Będzinie, gdzie sympatycy, którzy wpuszczani żony został literalnie
skonstatowano u Lisa pęknię byli na salę obrad za okaza
przez członków partji.
cie czaszki w kilku miejscach, niem legitymacji lub zapro
Po przesłuchaniu świadków
wobec czego stan jego zdrowia szenia.
Sąd pod przewodnictwemII 'Ś
fl
Sf
jest beznadziejny.
Wyrzynkicwlcza zaW czasie trwania obr^d do dziego
Sokoła aresztowano l osa gmachu Rady miejskiej przy- twierdził wyrok
dzono w wiezieniu.
pierwszej instancji.
!bvlo pięciu funkcjonariuszy po
Adwokat pięciu skazanych
ił icji państwowej. Na uwagę
przewodniczącego — że Zjazd zapowiedział kasację.
Wyrok Sądu Najwyższego
jest zamknięty I że osoby obce
nie mogą przebywać na sali w w tej sprawie będzie miał IX
czasie obrad — policiancl o- sadnicze znaczenie, gdyż rof
świadczyli. że są specjalnie de p r z y g n i e on kwcstję czv pott"
cja ma prawo wkraczać na ofl*
legowani
cjalnie zezwolono zebrania U*
dla utrzymania porządku
Imieniny pa^nny Janiny.
i wobec tego muszą wykonać szące charakter zamknięty. '
W niedzielę, 18 maja r. b. na
W sferach prawniczych spra
polecenie swoich władz przeło
cmentarzu Powązkowskim na
Gdy m \ * czy zna oszaleje i człowiek szanujący spokój, jak
wa ta budzi wielkie zaintere
stąpi
uroczyste
odsłonięcie powodu kobiety, Jest już straco kolwiek zamieszkały przy ulicy jednakże — nie wytrzymał diu żonych.
W tej chwili z miejsc porwą sowanie.
pomnika na groble ulubieńca ny nazawsze. Człek t a k jest w y Kilińskiego, która nie zawsze to go. Przerwał śpiew Ludwlsia,
wymyślając
mu
w
sposób
gru
ło
ste
pięciu biorących udział
Warszawy znakomitego skrzyp kreślony z listy żyjących, eło- nte w ciszy, cierpiał na rozstrój
ka, ś. p. Stanisława Barcewi- wem choroba t o ciężka o prze nerwów. Skutkiem tego nad bo ordynarny. Śpiewak porzu w obradach członków N. S. P.
cił rymy 1 melodje i wrzeszczeć
cza. Zmarły muzyk zawsze biegu długim i ostrym.
wyraz boleśnie odczuwał wszel zaczął doskolaną prozą. Rezul P.. którzy wypchnęli policjan
tów za drzwi.
merwszy śpieszył Warszawie
Szaleństwo wobec kobiety kie „rumbarbaru
sprzedaje",
Po wylegitymowaniu oka
z pomocą, gdy zachodziła po przejawia się w różnych for „szpinaku, szpinaku", „ogórki tat — protokół, sąd grodzki, wy
trzeba, aby przemówić do serc mach. Jeden cały dzień pije z na bankrut"l, „Handel, handel" rok na Ludwisia: 50 złotych lub zało się. Iż są t o : Bernard Hau
tonami swoich
czarownych rozpaczy, że postrada! osobistą i t d., zaś katarynki priyprawia 7 dni, na Antosia: 20 zł. lub 4 ser. Robert FiJbrlch, Feliks Mły
dniskrzypiec
narczyk. Teodor Bcnke oraz
wolność, Inny snuje się jak cień ły go o rozpacze I najczarniej
A wszystkiemu winne były Adam Adolf.
•
e «
za wybranką swego zdegenero sze myśli.
imieniny panny Janiny Wcisło
Na skutek spisania powyż
W tych dniach rozpoczyna wanego serca, trzeci wreszcie
Pewnego wiosennego wteczo zamieszkałej na parterze pod
szym protokółu — stanęli oni
ją się roboty regulacyjne na pla atakuje kobietę wszędzie i za ru, skołatany całodziennem wy
przed Sądem Grodzkim oskar
cu Teatralnym, które, w myśl wsze, śpiewając jej melancholij słuchiwaniem objawów życia 1 mieszkaniem pana Antosia.
Jerzy Krzecki.
żeni o czynne znieważenie po
programu, mają być zakończo ne pieśni, lub temu podobne- działania handlującej Łodzi, wyj
-XX
ne w połowie września. Robo głupstwa wyczyniając.
rzał znękany oknem swojego na
ty sprowadzać się będą do ni
Pan Ludwik Naborowsld, pierwszem piętrze mieszczącego
welacji placu, który Jest merów mieszkaniec ulicy Kruczej, hoł się mieszkania. Ponieważ był to
ny. wyasfaltowania go, okroje dował zasadzie, że pieśń rnjgo. kontec marca, więc ludziska nie
nia skweru 1 nowego róż/plano ręcej przemawia do kobiety.— urządzali jeszcze krzykliwych,
wania wysepek,
Niewinny ten sposób myślenia, gromadnych spacerów po uli
zda się nie przedstawiający u- cach, innemł słowy nawet na
Łódź. 17. 5. W swoim czasie już raz opłacfflf abonament, po
chwytnego
miejsca
dla
prokura
do
Urzędu Pocztowego w Ru raz drugi zwrócono sie do nich
Kilińskiego
panował
spoko;.
Pan
Związki restauratorów r w r a
cały się już nieraz do władz, tora, czy wyręczających go po Antoś rozkoszował srtę ciszą I dzic Pabianickiej zgłosiło się z prośbą uregulowania należno
kilka osób, które zażądały wy ścL
wskazując, że w Warszawie ist sterunkowych, stał się przyczy powietrzem.
Okazało słe w czasie docho
Aliści — niedługo było te płacenia Im sum jakie przekażą
nieje proceder sprzedawania ną niemiłych dla Ludwlsia na
go. W pewnej chwili wśród mro ne zostały dla nich z Innego dzenia, że 1 tutaj maczał swe
t. zw. „domowych obiadów", stępstw, o czem niżej.
ręce Tomczyk, który załnkasoku wieczoru zamajaczyła syl miasta.
które stanowią poważną konku
WIOSENNY WIECZÓR.
Po sprawdzeniu okazało się, wane pieniądze na sumę około
wetka jakiego*
muzykalnego
rencję dJa zakładów gastronoPan Antoni Waliszewskl, młodziana, który dał poznać że sumy te wręczone zostały 400 złotych
micznych, gdyż prowad7one są
swoje muzykalne zdolności śpie nowemu
zgarnął do swej kieszeni.
TEATR M1EJSKL
listonoszowi
wera, przypominającym ryk za
Tomczyka aresztowano 1
rzynanego wołu, a akompanj> Józefowi Tomczykowi dla dorę oddano do dyspozycji prokura
wanlo s'>bie czkawką przez śpie czernią.
tora.
waka dowodziło, Iż jest on nie W trafkete doehod*en% *rw?er
Wcflonrł Tomczyfc m co pod gazem.' Do dźwięków dzono, że Tomczyk miast pie na ławie oskarżonych gdzie ze
adresatom skruchą przyznał się do winy.
tych dołączyły się jeszcze jęki niądze doręczyć
przywłaszczył Je sobie.
60-letnl Jubileusz Antoniego Kuszewskiego. gitary.
Sąd po przesłuchaniu świad
Niezadługo potem do Urzę ków oraz wysłuchaniu przemo
Pan Anto! ałuchał chwilę,
Odyby romans berllńczyka
Trudno Jest streścić ostatnią
du Pocztowego poczęli się zgła w y prokuratora i obrony — ska
Leo Lenca posiadał obiektyw premierę
Teatru Miejskiego,
szać
Hcznd radjoaibonenct. któ zał go na 4 miesiące więzienia.
ne walory, dyrekcja Teatru trudno również napisać o w y 
rzy
zameldowaiU, Iż mlimo ź:
Miejskiego nie musiałaby się konawcach, zwłaszcza wobec
-XXw swych reklamowych komu wielkiej obsady. Podkreślić na
Jutro,
w
niedziele,
z
powo
nikatach uciekać do „nieścisło leży jednak doskonalą grę pp.
a potem wypił szklanki
ści", twierdząc, że „ Z środy na SkrzydłowskleJ, Morskiej, Wier du święta, koanisle poborowe
trucizny.
nie
urzędiurją.
W
ponledziailek.
czwartek" od dłuższego już cińskiej, Brodniewicza. Winaw
kolejnym
dirriu
poboru
stawić
Z Wilna donoszą:
czasu erane Jest z wlelktem po wera. Krzemleńskiego 1 In., a
wodzeniem na szeregu scen eu przedewszystkiem Diokiego Ju się mają: na komisję poborową
Bazyli, Maślanok, mieszk*'
Z Włocławka donoszą:
zawodowym złodziejem kara niec kolonji Ziabki, gminy pi*"'
ropejskich. Ta lansowana przez bilata — Antoniego Kuszew nr. 1 przy ul. Zakątried 82 —
poborowi roczoiflea 1909 za
Nocy ubiegłej kierownik W y nym za kradzieże
teatr wiadomość o tyle jest nie skiego.
zorockiej, pałając zemstą do '
mieszkali na terenie III komisa działu Śledczego zarządził oprawdziwa, że sztuczka Len
<-łetnlin więzieniem.
jakiego Kuczyńskiego, zamie**'
Ostatnia premiera była śwfę riatu policji o nazwiskach na li bfawe policyjna w lasach pań
ca... mgdv nigdzie jeszcze wo- tem 50-IctuieJ pracy scenicznej
Zbiegły towarzysz Ciesiel kałego w miasteczku Plisie pt*1
terę W .
stwowych w okolicy wsi Ryb- skiego nazywa się Jan Seklec- szedł do jego mieszkania i P°ą
góle
nlo była grana.
zasłużonego, uzdolnionego akto
Na
komisję
poborową
nr.
2
nicv pod Włocławkiem, celem kł, zam. w Włocławku przy ul. sprzeczce zadał mu nożem
W Lodzi odbyła się pra ra. pamiętającego z własnych
przy ułicy Ogrodowej 34 — po pochwycenia
2 rany w piersi.
Żytniej. Uciekając zgubił ka
premiera przerobionego z czy przeżyć
borowi rocznika 1909 zamiesz poszukiwanych przestępców. pelusz.
jegoś romansu na scenę sztuki
Kiedy ciężko ranny KuczY"
zloty wiek aktorstwa
kali na terenie VI komisariatu
W zatrzymanym samocho ski padł, brocząc obficie krwi*
Podczas obławy policja na
— Leo Lenza.
polskiego — p. Antoniego Ku policji o nazwiskach na literę
trafiła na samochód stojący na dzie znaleziono 3 worki w któ Ina ziemię, Maślanok w celac"
Ostatni twór berlińskiego au szewskiego. Wzruszonemu Ju od A do Z.
drodze w lesie.
rych zapakowane były 2 podu samobójczych wypił całą szld "
tora Jest L zw. popularnie „buj bilatowl składalj życzenia ko
Na komisję poborową nr. 3
Z chwila zbliżenia się policji szki, pierzyna. 2 słępy (sieci ry kę esencji octowej.
dą". Jest tam więc I policja i ledzy, przyjaciele, przedstawi
sąd J morderstwo l niewinnie ciele miasta itd. Scena tonęła przy Al. Kościuszki 21 — póbo z samochodu wyskoczyło 2-ch backie) | spora paczka nici ry
Zarówno ofiarę dzikiej ZW
backich.
oskarżony I wreszcie sam au w powodzi kwiecia, zaś widów rowl rocznika 1908 kategorii B. osobników.
sty, jak też niedoszłego safl"''
uznani
za
czasowo
niezdolnych
tor przyznaje, że to wszystko nia gerącą sympatią manifesto
Jeden z uciekających został
Wartość skradzionych przed bójce w stanie b. ciężkim pr***
to tylko „bujda", gdyż był to wała swe uczucia wobec do do służby wojskowej w ubieg ujęty, jest nim Czesław Cie miotów wynos* przeszło 1000 wieziono do szpitala w Gh b*'|
łym
roku,
zamieszkali
na
tere
sen żony prefekta policji, żony stojnego weterana sceny pol
sielski zamieszkały we ws! zł. Ciesielski wraz z łupem kiem.
nie 14-go komisariatu policji o
bardzo ponętnej 1 skłonnej do skiej.
Rybnica.
został sprowadzony do aresztu
nazwiskach na littery od A do Z
•flirtów.
Aresztowany Ciesielski jest policyjnego.
:o:
St. Sap. włącznie.
xx
Rada ait/styczna Warsza bez opłacania patentów I podat
wy rozpatrywała projekt zaku ków. Obecnie zainteresowało
pienia przea mtasto pięknej się sprawą obiadów domowych
rzeźby „Macierzyństwo" dłuta Ministerstwo Spraw Wewnętrz
Franciszka Blacka, artysty pol nych. W najbliższym czasie ma
sktego. zamieszkałego w Pary- sie ukazać zarządzenie według
tu. WydztaJ techniczny zamie którego wydawanie obiadów
rza wstawić do nowego budże- domowych odbywać się będzie
tu odpowiednią pozycje na za- mogło tylko na zasadzie pozwo
kupno tej rzeźby. W Warsza lenia władz przemysłowych.
•
• •
wie istnieje Jul jeden pomnik
Pod tym tytułem, dzieło Szyma
Teatr Ateneum wystąpił! z
nowsklego zdobiące park Trau premjerą komedii Molliera pod
itta. Koncepcja artystyczna t y l ..Chory z urojenia" w prze
lacka Jest Jednakie Inna. Rzeź kładzie polskim Boy-Żeleńskie
ba ta miałaby być umieszczona go.
w parku Ujazdowskim. Wysu
wa się Jednak nowy pomysł, w
związku z postanowioną roz KRATECZKL
biórką pomnika ..Wdzięczno
ści" — o czem donosiliśmy na
łamach „Pcha" — mianowtele
aby zastąpił go właśnie „Macfc
rzyństwem" Blacka.
\
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Leo Lenza.

Z zemsty pokłuł
przeciwnika,

Pobór rocznika 1909

Złodzieje w samochodzie.
Niespodziewany

wynik

obławy.
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ROBERT DIEUDONNE.

Błękitna koperta.
Ujrzawszy na uboczu stoją
cą małą willę w otoczeniu wień
ca rozłożystych kasztanów, Mar
celina Taret wynajęła ją bez wa
hania, wyobrażając sobie, i e
znalazła wreszcie ciche schro
nienie, w którem będziie mogła
odgrodzić się od świata ze
swym dojmującym bólem. Spra
gnioną bowiem była samotności
i skupienia w tem wielkiem nie
szczęściu, które jak grom z jas
nego nieba spadło na nią przed
kilku dniami: po sześciu bez
chmurnych miesiącach małżeń
skiego pożycia straciła ukocha
nego męża w nagły i tragiczny
sposób: wybuch mianowicie pa
i v z kotła w fabryce, gdzje pra
cował w charakterze inżyniera,
położył go wraz z dwoma robot
nikanii tiupem.
Uciekając zarówno przed
meczącemi wizytami kondolencyjnemi, tak obfitemi w zdaw-

kowe frazesy mniej lub więcej fabryki, dzieląc się z nim wie sem fabryki. Nie prywatnego
szczerego współczucia, jak { zczorem w myśli każdem zdarzc jego mieszkania. Charakter pis
mieszkania, w którem każdy nicm, każdą nowiną dnia, jak za ma kobiecy...
kącik, każdy sprzęt, każdy dro jego życia.
Pierwszym odruchem wie
biazg omal przypomina! szczęś
Po tygodniu dopiero odwa dziona, Marcelina Taret zamie
liwe chwile wspólnego z naj żyła się otworzyć portfel jego,
rzała zniszczyć go bez czytania,
droższym mężem żyda, zamknę doznając uczucia, że popełnia
nie z obawy p r z e d czemś, broń
ła się w tem wiejsklem ustroniu świętokradztwo.
Boże, o czem wolałaby nie wie
by zdaia od ludzi oddać się swe
Wyjąwszy kolejno dowód o- dzieć, lecz z wewnętrznego po
mu cierpieniu wyłącznie.
sobisty, kartę wyborczą, pozwo czucia, że umarli mają narównl
„Nie biorę palta. Zbyt jest lenie na broń, fotografję — jej, z żyjącymi prawo do swoich ta
ctepło" — oto ostatnie słowa Marceliny fotografję! i kilka jemnic... W chwili jednak, kie
Karola, kiedy wychodził owego banknotów, objęła każdy przed dy już, już miała rzucić go w ostrasznego dnia z domu.
miot rzewnem spojrzeniem I zło gień, zawahała się, cofnęła i od
I palto pozostało na wiesza żywszy ponownie do portfelu, tąd w ciągu kilku dni walczyła
dle w przedpokoju. Wis ało fał- prócz pieniędzy, postanawiając z pokusą wydobycia go z koper
dzdste, z odstającemi kieszenia wrzucić je w skarbonkę kościcl ty I przyswojenia sobie jego tre
mi i tkwiącemi w nich papie ną, schowała go do pamiątko ści, pragnąc duszą całą i ser
rośnicą, rękawiczkami i „ listem wej szkatułki.
cem, aby była banalną, prośbą
Do swego leśnego zacisza
Poczem wydobyła z kieszeni jakąś o pomoc, ofertą, Informa
Marcelina Taret zabrała prócz palta rękawiczki, papierośnicę cją w sprawie którego z robotni
bielizny I czarnych sukien, port i., list.
ków fabrycznych, czemś, jedfel męża i palto z papierośnicą
Pierwsze i drugą przycisnąw nem słowem, obojętnem dla mej
rękawiczkami !.. listem w odsta szy do ust, włożyła również do Ileż t o takich listów bez znaczę
jących kieszeniach, jako naj szkatułki. List zaś zatrzymała nia kładziemy machinalnie do
świeższe po nim pamiątki.
drżących rękach, przyglądając kieszeni!
Sama z wierną służebną u- się trwożnle błękitnej kopercie
Ale. Ten ładny błękitny pa
rządzila swój dzień po dawne i nie ośmielając się zajrzeć do
pier. Charakter pisma kobiecy.
mu, krzątając się w domu w go jej wnętrza.
Po nocach nawet, w półśnie,
dżinach rannych, jak gdyby w
Wysłany był w wilię śmier Marcelina miała ów list w ooczekiwaniu Dowrotu Karola z ci Karola. Z Paryża. Pod adreczach i Drzewracając się z boku
;

na bok niespokojnie rozmawiała
o nim z Karolem:
„Nie masz nic przeciwko te
mu, że przeczytam go, niepraw
daż? Nie chcę nieporozumień
między namil Cokolwiek w nim
znajdę, nie będę miała żalu dc
ciebie".
Piątego dnia wreszcie, kiedy
po raz setny chyba trzymała ko
pertę błękitną w rękach, wpa
trując się czerwon emi od bezsen
noś ci i łez oczyma w adres, ru
chem zdecydowanym, porywczym, wyjęła arkusik papieru I
przebiegła go wzrokiem:
„Ukochany mój! — pisała
była kochanka inżyniera. — Żad
nej wieści o tobie od czasu
twego ślubu I Jak gdybyś umarł
dla mnie! Achl Co za bóli A
jednak, zdaje mj się, ±e była
bym mniej nieszczęśliwą, gdy
bym mogła pójść płakać na
twym grobie! Napisz do mnie.
zaklinam! Godzę się z tem ,ża
przestałeś kochać mnie! Ale
chciałabym wiedzieć, czy jes
teś szczęśliwy przynajmniej?
Dowiedziałam się przypadkiem,
gdzie pracujesz i pod adresem

twej fabryki wysyłam ten li**
Miej litość nademnąf...
Rzuciwszy okiem na
„Janina Pelerin" I adres: «»:
le-restante. Urząd pocztowy
28. Paryż" wdowa podarła P "
mo na drobne kawałki i r z u ^
do kosza, szepcąc drżącenu
gnewu wargami:
,
— Podła! Pragnęła jego śm'^
&

cii Nie wierzyła, że był szczS*
e

wy! Przypominała siebie i * ,
pamięcil Sercu może! Nikc**^j
na!
Z suchemi oczyma i twardy ^
wyrazem twarzy wyjęła z ^ '
ki arkusik papieru wraz z • J
pertą bez czarnej obwódki
wnym charakterem skreśliła ^
następuje;
^
„Mój mąż uprasza za moi
pośrednictwem
zaprzestać
wszelkiej korespondencji i " ° ,
si jednocześnie, że jest nad *
raz. szczęśliwy.
Marcelina Taret"-

Bieg szl
Redakcji .,
odbędzie s
nice — R
Łódź. Poc;
tano. Meta
skiei obok
Bieg aut
"a szosie D
o godz. 2-ej
Bieg kol
^a" o godz.
Krzywię —
praz bieg ti
'ansie 10 kii
Zapaśnic
^•Jdionie W
k k t u r y elim

Inten

L

( J

Tlum. J . &

Mecz piłk
. A Orkar
^'adomo wy
jfciał Gier i
^ TUR-a ni
dzień
8°dzinę U ri
Jak jedm
*go oficjalr
^ody powyż
'taly p esu
** boisko Ri
kI

k

,2

rZ

133

m 133

.uiif.

X

l

socjalistów.

SPORT

-

5FR

CI

Zjazd gwiaździsty do Łodzi.

niedopuszczenie ich
wania obowiązków
. Wszyscy skazani
0 złotych grzywnyvo!cni z tego
1 przez adw. Wi?-' *
e apelacyjna.
sprawa ta znak
wokandzie Sadu 0cv Łodzi, który obie
literalnie
złonków partji.
łuchaniu świadkó*
rzewodnictwem St
/rzynkiewicza z*
/rok
»zej Instancji.
pięciu skazanyci
f kasację.
Sadu Najwyższej
ie będzie niial IX
iczenie, gdyż rof
t kwcstję czy poił*
o wkraczać na oflolone zebrania rfi
eter zamknięty. ',
prawniczych spr>
wielkie zainlere-

C H O"

Ripper czy Liefeldt'<

My nadal istniejemy!

9*

Nieszczęśliwy

5

wypadek

Jaaga.

Samoobrona

motocyklistów

T.Z.S.

W związku z pojawieniem niem „Łódzkiego Klubu Moto*
Turniej walk zapaśniczych
nie dało rezultatu.
się w miejscowej prasie komuui cyklowego" wyjaśniamy iż sek
Jutro odbędzie się pierwsza
Wyśctg łódzki stanowi in w cyrku sportowym zaczyna
Trzecią parą duia było spot katów o połączeniu się sekcji cja motocyklistów „Towarzy
impreza z serji zawodów o au tegralną część mistrzostw Pol wkraczać w fazę spotkań eli kanie decydujące Fehringera
motocyklowej
Towarzystwa stwa Zwolenników Sportu" z
tomobilowe mistrzostwo Polski ski.
minacyjnych. Walczą same asy Motyką.
Zwolenników Sportu z sekcją żadnym innym klubem się nie
wyścig płaski pod Łodzią
Największe zainteresowanie zapaśnictwa. Komu przypad
Czech dużo słabszy od prze motocyklową Łódzkiego Towa połączyła i nadal istnieje.
(5 kim.).
budzi „pojedynek" zeszłorocz nie pierwsza nagroda trudno ciwnika, starał się go sprowo rzystwa Kolarskiego l utworze!
— ::x::—
Je^zce nigdy wyścig łódzki nego mistrza Polski — Jana narazie przewidzieć, ponieważ kować, by następnie zdezorien
nie budził takiego zaintereso Rippera (Kraków) ze świetnym dotąd o palmę pierwszeństwa towanego podstępnie zwycię
wania jak w roku bieżącym. inż. Liefeldtcm, opromienionym rywalizują Szteker, Pooschoff. żyć.
Składają się na to dwie przy sławą
Grikis i Fehringer. Poważnym
Argentyńczyk nie daje w y
czyny: start elity naszych mirównież kandydatem byłby prowadzić się z równowagi, onowych sukcesów.
Mrzów kierownicy oraz nowa i osiągniętych w mistrzostwie Jaago. lecz udział jego w wal słabiając celowo przeciwnika.
specjalnie przygotowana do rluropy (Zbraslay — Jelonszte) kach z powodu wczorajszego Druga runda należy całkowicie
wyścigu szosa.
oraz niezwykle odważnym re wypadku, jest
do Fehringera, który w 16 mi
Szosa długości nieco ponad kordzistą szosy łódzkiej — Sta
prawie że wykluczony.
nucie zwycięża pewnie przed
? kim. (bez zakrętów) posiada nisławem Szwarcstcinem (War
W pierwszej parze dnia nim pasem.
dostateczną szerokość dwuna szawa).
wczorajszego walczyli, w spot
W tym czasie nadeszła od
stu 1 pół metra. Nawierzchnię
Dziś, odbędzie się doroczny kaniu decydującym, Jaago — powiedź Jaaga. Musiano go
pokryto specjalną emulsją oliw zjazd gwiaździsty do Łodzi. Kley.
Łstończyk z miejsca przewieźć do mieszkania, gdzie
na, która nietylko „trzyma" ma Warunki zjazdu są w r. b. w y  przejmuje inicjatywę, starając zawezwany lekarz stwierdził
szynę, ale i dzięki swej elasty jątkowo łatwe. Klasyfikowany się ezłowieka-gumę zdławić je poważne
czności przyśpiesza bieg.
będzie każdy zawodnik, który dynym, możliwym chwytem.,
uszkodzenie nogi
Start nastąpi we wsi Dobroń przybędzie do Łodzi przynaj podwójnym nelsonem.
w kostce, co nie pozwoli mu na
na 17-ym kilometrze od Łodzi. mniej po przebyciu stu kilome
Walka trwa zaledwie 5 mikontynuowanie walk w ciągu
Wyścig Idzie w kierunku po trów w linJi powietrznej. Klasy nut. Jaago w tvm czasie sto kilku miesięcy.
łudniowo-zachodnim (ku Ł of kowana będzie odległość nie suje dwa nelsony. CzłowiekW ostatniej parze dnia wal
dzi).
większa od 960 km.
guma stosuje przerzut przez czył mistrz amatorów polskich
Dotychczas napłynęły zgłoNOTOWANIA ZŁOTEGO
Po raz pierwszy w Polsce głów;. Jaago padając nadwy Sasorski z Kraussem. Luksem
cień 7.95, październik 7.92, listo
azenia następujących zawodni zastosowano kontrolne punkty rężą nogę w kostce. Łstończyk burczyk wykazał dużą prze
ZAGRANICA.
pad 7.93, grudzień 7.94, loco
k ó w : Jan Ripper, Liefeldt. startowe znajdujące sie w sze prosi o chwilowe przerwanie wagę.
Londyn 43.34, Praga 377.27 8.54.
Szwarcstein, Zawldowski. Kazi regli większych miast.
walki.
pół — 379.27 i pół, Wiedeń
Liverpool, 16. 5. Egipska
W
15
minucie
zagrożony
po
orzyidź,
mierz Poznański, Adam Poto
Zapowiedziany jest start ZIA
czeki 79.34 i pól — 79.62 i pół. styczeń 12.74, marzec 12.82,
W
międzyczasie
puszczono
ważnie
Sasorski
stwarza
most.
cki Maurycy Potocki. Widaw wodników z wszystkich klu
rnku
móit
na ring następne pary. Spotka Krauss — specjalista od łama Zurych 58.00, Berlin 46.72 i pół maj 13.20. lipiec 12.94, listopad
ski. Rhrlich, dr. Szwejcer. Ja- bów krajowych.
nie
nadludzko silnego Griklsa z nia Ich, czuwa nad przeciwni — 47.12 i pół, wypłaty na War 12.63, grudzień
12.63. loco
nuszkowskl I pani Koźmiano:o:
niemniej
silnym Pooschoffem, kiem wytrwale, nie pozwalając szawę 46.90 — 47.60, wypłaty 14,10.
wa.
było zmaganiem się dwóch ol mu pozycji tej zmienić. Mistrz na Katowice i Poznań 46.85 —
Nowy Jork, 16. 5. Amery
brzymów. Grikis zmierza sta amatorów polskich zmęczony 47.05.
kańska: zamknięcie styczeń!
le do ulub'oiifgo nelsona. Poparumlnutowa pozycją ulega.
15.92, luty 15.23, marzec 15.34.
oschoff dzielnie broni się przed
GIEŁDY ZAGRANICZNE.
W dniu dzisiejszym walczy
październik
15.05,
listopad
niebezpiecznym chwytem rula- Pooschoff z Fehringerem. W
Londyn. Notowania końco 15.02, grudzień 15.15. Kontrakt
Wspaniały program imprez sportowych. dą. bądź uwięzieniem rąk prze dalszych
Nowy Jork 486, Paryż t y : styczeń 15.41, maj 16.31,
parach walczą: GrŁ- we:
ciwnika.
Kalendarzyk sportowy na zapasach przed spotkaniem
kis — Deble, Myrna — Kley i 23.85. Berlin 20.36 7/8, Hisz czerwiec 16.31, lipiec 16.39,
nadchodzące dni wygląda b. Warszawą.
Spotkanie, mimo nieznacz decydująca Krauss i—i le Fa pania 39.76 l pół, Amsterdam sierpień 15.35, wrzesień 15.30,
okazale. Obok meczów mis
12.08 7/16, Belgja 34.82 1/4, październik
Piłka nożna: godiz. 11-ta bo ne) przewagi Griklsa, po 20 mi- wre.
15.33,
listopad
trzowskich w piłkę nożną (we isko Widzewa: Widzew — Tu uitach
Włochy
92.68,
Szwajcaria 15.32. grudzień 15.39, loco 16.3P
wszystkich klasach), siatkową ryści, boisko WKS.: Bieg —
25.13 1/4, Kopenhaga 18.16 3/4,
koszykową (męską i żeńską), Hakoah mistrz kl. A.; boisko
Sztokholm
18.U 3/4, Oslo
GIEŁDA ZBOŻOWA.
hazenę — mamy bieg rozstaw Wodna: Hasmonea — Sokół;
18.16 3/8, Wiedeń 34.45, War
Warszawa, 17. 5. Tranzale
ny o puhar „Kurjera Łódzkie boisko Widzew. Manufaktura
szawa 43.34.
cje na Giełdzie zbożowo-towa-<
go", walki zapaśnicze przed Zjednoczone — Pogoń mistrz
w Choinach.
Paryż. Notowania końco rowej za 100 kg. fr. st. Warsza
spotkaniem z Warszawą, biieg kl. B.; boisko Geyera: Geyer—
Sekcja Kolarska Koła Mło- Imają tfodz. 5 rano do Piotrkowa we: Londyn 123.85, Nowy Jork wa. Ceny rynkowe: żyto 18 - i
kolarski na trasie Krzywię — Sztern.
dzieży w Chojnach urządza wy.,Zibórka na boisku S. S. K. M.25.48 I pół.
18.25. pszenica 41.50 — 42.50,
Łowicz,
Godz. 5.30 zawody o mlstrzo cieczkę turystyczną w dniu 18 I Chojny.
Gdańsk. Notowania w gul owies Jednolity 17.50 — 18.50,,
mecz ligowy itp.
stwo Ligi PZPN-u na boisku
X X
denach gdańskich: 100 złotych jęczmień na kaszę 19 — 20, —•
Szczegółowy program Im ŁKS-u: ŁKS. — Warszawianka
57.64 — 78. czek na Londyn browarny 23 — 24, mąka pszen
prez sportowych na dziś i j u  Sędziuje p. Baranowski z Po
25.01. telegraficzne wypłaty na na luksusowa 72 — 77, — 4/0
tro przedstawia się następu znania. Przcdmecz o mistrzo
Warszawę 57.62 — 76.
62 — 67, żytnia pg. typu prze
jąco:
stwo kl. C. Hakoah III. Ł K S
W* pisowego 33 — 35, otręby;
być zastąpieni
razerwowymif
III. o godz, 3,45.
pszenne szale 17 — 18, — śred
SOBOTA.
BAWEŁNA.
O godz. 5-tej grają o mlstrzo Rok rocznie w połowie czerw
wniosku uniemożliwi w przy
Piłka nożna: Boisko WKS, stwo kl. C. na boisku Geyera
Liverpool, 16. 5. Amerykań nie 14 — 15, żytnie 1 0 — 1 1 , łu*
ca obraduje t zw. „Internatio szłości uzyskanie bramki
.TSG Ib — ŁKS Ib — mistrz. Widzewska
ska,
zamknięcie: styczeń 7.95, bin żółty 28 — 29. Usposobię*
Manufaktura nie spokojne, obroty małe.
wprost z cornera.
fl. A : boisko Wodna: Kadimah YMCA, a na Wodnej Oratorjum nal Board" najwyższa komisja
ustaw piłkarskich, do której na O losie tych wniosków zadecy luty 7.97. marzec 8.00. kwte- TUR — mistrz, kl. B ; boisko — Barkochba.
XX
leżą obok przedstawicieli An
Geyera: Trumpcldor — Kraft,
Na prowincji odbędą się na glji, Szkocji, Wailjii I Iriandjl de- dują przedewszystk. delegaci
angielscy, Szkoci i Irlandczycy
boisko TUR: Kolejowy K. S. — stępujące walki o punkty:
'egaci wszystkich
bowiem głosują zwykle solidar
Jutrzenka, boisko Widzewa:
Zgierz: godz. 11-ta rano: So
związków piłkarskich
nie z delegatami Anglji.
Widzew I I I — W K S 111 — kół — Union, boisko Sokoła, m!
na kontynencie.
na giełdzie warszawskiej.
mistrz, kl. C. Początek zawo strzostwo kl. A.
Na sesji tegorocznej omówio
dów
o
godz.
5-tej.
Pabianice: godz. 11-ta, boi
yplł szklankę
Na zebraniu giełdy waluto- kursach zbliżonych do poprzedk
W Pabianicach Burza III — sko Burzy: Burza — Orkan, bo na zostanie m. in. kwestja zmla
wej obroty dewizami zagranicz- nich. 6 proc. obligacje m
icizny.
ny
reguł
piłkarskich
w
tym
kie
Sztern na boisku Burzy. godz. siko Sokoła:, godz. 5-ta PTC.—
neml były średnie przy tenden
runku, aby na zawodach mię
Mlędlzymiastowy mecz pił cji niejednolitej. Zawarto trans szawy — bez zmiany.
5-ta. mistrz, kl. C.
onoszą:
WKS. mistrz, ki. A.
dzynarodowych
gracze
skontu
karski Lublin — Warszawa za
Gry sportowe: Boisko IKP
iślanok, mleszt*'
O mistrzostwo k l . C. gra
zjowani mogli być zastąpieni re kończył się zwycięstwem Lubli akcje dewizami n a Bukareszt,
AKCJE PRZEWAŻNIE
siatkówka
żeńska
Kadimah
—
^iabki, gminy p r '
na które popyt ujawnia się bar
TUR. z Rudzkim Id. C. o godz.
SŁABSZE.
ŁKS. TUR — Rodzina Wojsko 11-ej na boisku Burzy. Sokół 11 zerwowyml Poza tern na pona w stosunku 3:2. — Barw sto dzo rzadko. Mało zakupiona
łjąc zemstą do l
wa:
boisko Zjednoczone: siat u siebie z Sokołem zduńskowol rządku dziennym znajdzie się licy bronili niemal sami gracze banknotów Stan. Zjedn,, o Dank
niskiego, zamie**'
Znów na giełdzie akcyjna
wniosek o p r z " T Ó c e n i e mocy a-klasowi, przyczem drużyna
kówka męska: HKS — ŁKS. sikiim o tej samej porze.
steczku Plisie prtf
noty zaś państw europejskich nastrój był słaby pomimo, że
obowiązującej
regułę
„
o
wol
stołeczna
grała
cały
czas
w
Zjednoczone — TUR. Geyer —
mieszkania i
wcale się nie dopytywano. De dość znaczna jak na obecne wa
Piotrków: godz. 5-ta Concor nych rzutach". Przyjęcia tego
dziesiątkę.
Absolwenci; boisko Nowo-Tar- Ćjfa — SSKM.. mistrz, kl. B.
al mu nożem
wizy na Pragę podniosły sie orunki, Ilość notowań ujawniona
gowa 24, koszykówka męska:
f w piersi,
ćwierć gr., na Paryż >— o pół gr. została w cedule giełdowej. —i
Brzeziny: cod z. 4-ta boisko
ko ranny Kuczy*
ŁKS - ŁTSG, W K S — IKP. BKS. Brzeziński K. S. — Hura
na Holandję i Wiedeń — o 1 gr., Przewaga podaży nad popytem
ząc obficie krwi*
YMCA — TUR, boisko (Czer gan, mistrz, kl. C.
na Kopenhagę — o 3 gr. i na była aż nadto widoczna. Najlicz
aślanok w celaci"
wona 8 ) siatkówka żeńska Zje
Sztokholm — o 4 gr. Po kursach niejsza była grupa akcyj banko
Konstantynów: godz. 4-ta
Warszawa, niedziela 1411,7 m.
„Królowa Poez» Polskie!".
wypił całą sz\<W
niższych oblegały dewizy na Lon wych, w której to grupie kursy
dnoczone — IKP. hazena HKS boUsko KKS : Konstantynowski
10.15 Nabożeństwo.
16.00—16.15 „Dzień Dobrej Woli"
owej.
dyn o ćwierć gr. (na 1 funcie)* o- normowały się niejednolicie.
- IKP. HKS — ŁKS. Rodzina Kl. S. — I. K. Poznański, mistrz
11.58—12.10 Sysnoi czaisiu,
16.15—16.35 Proif. A. Ptekaireki: —
raz na Szwajcarję — o 6 gr. Po Akcje Banku Polskiego zyskały
Wojskowa — Zjednoczone. Po W. C.
Komiiinnikat meteorol.
•fiarę dzikiej ze**'
,.OcJ«rona roślin w Województwie
zostałe dewizy (Nowy Jork, Ho- 25 gr., natomiast o 50 gr. obni«
czątek zawodów na wszy
O mistrzostwo Ligi PZPN.
12.10—14.00 Poranek symfoniczny. Sląsktem".
iedoszlego sam
landja i Bukareszt) utrzymały żyły się Banku Zachodniego. —>
stkich boiskach o godz. 4-tej. "radą: w Krakowie Cracoyla z
14.00—15.20 Zebranie pszczeilnicze
3 b. ciężkim p r '
16.35—17.50 Koncert popularny,
się na dotychczasowym pozio Bez zmiany pozostały akcje ban
"*rv mistrzowskie.
Polonią, w e L w o w i e : ..dnrby'' pszczelarzy.
izpitala w Gb'b*'
17.50—18.10 .Na szachownicy".
mie.
l.egją. w Warszaw-ie Wisła z
15^0—16.00 Muzyka.
ków: Dyskontowego, Handlowe
18.10—18.50 Koncert chóru wychoNIEDZIELA.
Pocoń—Czarni w Katowicach:
16.00 „DzieA Dobrej W o l f .
go j Zw. Sp. Zarobkowych. Z ak
wańców Państwowego Serninairjum
Bieg sztafetowy: O puhar Rncn — Garbarnia.
16.15 „O słońcu, które dla nas pra Nauczycielskiego.
cyj przemysłu cukrowniczego
MOCNIEJSZE POŻYCZKI
-:o:Redakcji „Kurjera Łódzkiego"
PREMJOWE. LISTY ZAST. utrzymał się dotychczasowy
Gry sportowe: BoAafcb Zie3* cułe" — dr. F. Burdecki.
18.50—19.10 Rozmaitości.
odbędzie się na szlaku Pabja noc7onych. fodz. 10-ta s i t k ó w
16.35—16.40 Płyty gramof.
kurs akcyj Chodorowa, nato
PRZEWAŻNIE SŁABSZE.
19.10—19JO Intermezzo muzyczne.
nice — Rzgów — Chojny — kn żeńska: KpdJmah — W K S .
16.40 „Transmisja z Wezuwiusza"
miast
Częstocice 1 Cukier War
19.30—19.55 „Bery i bojki śląskie"
Kursy pożyczek premjowych szawski straciły po zł. 1. Z ak
*Tsyłam ten li»<Łódź. Początek o godz. 9-tej ŁKS. — 1. K. P , HKS. — Rod*. — p. Tad. Strzetelskl
19.58—20.00 Sygnał czasu.
od szeregu dni zupełnie zanied, cyj kopalnianych o 2 zł. obniżyły
demnął...
tano. Meta przy ul. Rzgow \Vrvkkowa: boisko I. K. P.
16.55—17.05 Płyty sramof.
20.00—20.15 Kwadrans literacki
banych,
wykazywały skłonność] się akcje Warsz. Tow. Kop. Wę
°kiem na poaf
skiej obok toru kolejowego.
17.05 „O ostfoszeniach przed Stu la
10-ta «'aitkóvvka m e b ' YMCA
20.15—21.45 Koncert popularny.
do
zwyżki,
a podaż już nie była
m" I adres: „V?
Bieg automobilowy—płaski: — ŁKS.. Oev«r — Tin?. 7 W 1 - ty" _ prof. H. Mościcki.
21.45—22.15 Słuchowisko literackie natarczywa. Ź tych więc pow o gla. Z akcyj metalurgicznych Lii
*zqd pocztowy
"a szosie Dobroń — Pabjanice " o c z o n A — Ab^olWenc': b ^ k o
22.15—22.25 Komunikaty oraz pro dów 4 proc. Premj. Poż. Inwesty pop stracił na kursie 25 gr., Mc*
17.40 Koncert Reprezentacyjnej Or
Iowa podarła p**
drzejów — 10 gr. i Starachowi
o godz. 2-ej.
^own-Ta.rrrrywi oA pry**. M-ta kiesłry P. P.
gram na dzień nast.
cyjna zyskała na kursie zł. 2,50 ce — 75 gr. Z akcyj spożvw
kawałki i rzuC*
Bieg kolarski: T. R. „Resur i r o ^ w ń w k a ż ^ ^ k a : WVS. —
18.50 Rozmaitości.
22.25—22.45 Felieton z Warszawy Dolarówka — zł. 1,50, 10 proc.
>cąc drżąceml
czych wyróżniono znów Haber»
*a" o godz. 8.45 na terenie WnwsrriPinftPT W v — 1. K. P. :
19 15 Wiadomości przyjemne I po
22.45—23.00 Ostatnie wiadomości
oż. Kolejowa drobną (ćwierć buscha. Kurs podniósł sic o dak
ni:
Grzywie — Łowicz (1000 kim.) ttnĄfr, 4-ta V o c 7 - t r V r t T v ( k a w»«Va żyteczne.
PAT.
proc.) wykazała zwyżkę. Za 5sze zł. 3.50.
ragnęła jego śm**^
praz bieg turystyczny na dys v v s — Tin? \ w s . — F/rsn.
19-35—19.40 Płyty gramoł.
23.00—24.00 Muzyka lekka.
proc. Poż. Konwersyjną zapła
ła, że bvł szcz<?*
tansie 10 kim.
19.40 Felieton. Inż. Eug. PorebT r i u m f _ T. K. P.; h o f i c k o CzRf
cono niżej o ćwierć proc. Na ryn
'nała siebie \«£
Zapaśnictwo: godz. 3-cia na wninpi 8 . r l o 7 P f i , i . "v>dz *t»ta .sktefw>.
Kdnlgswusterhausen, niedziela 1635 u ku prywatnych papierów loka
i możeł
Nikcze^\
^ d i o n i e Widzewskiej Manu H V < ? _ ŁK"S. W K S — TUR .
19.58—20.00 Sygnał czasu.
7.00 Koncert z Hamburga.
cyjnych nastąpiła redukcja obro
faktury eliminacyjne zawody w I. K. P. — Zjednoczone.
20.00 Kwadrans literacki,
8.00 Dla rolników.
tów przy nieco słabszej tenden DETEKTORY ol zł. 7
oczyma i twardy'^
20.15 Koncert popularny.—W przer
8.50 Audycja religijna.
cji. Popularne zazwyczaj 4 i pół Komplet z antena, i słuchawką od z). 2}
•zy wyjęła z t '
wie repertuar Teatrów miejskich.
11.00
Dla
rodziców.
proc.
listy zast. ziemskie trud
pieni wraz z
R a d j o a p a r a t y i cząści
21.45 Słuchowisko literackie.
11.30 Chóry chłopców.
ne były do ulokowania, kursu
mej obwódki P'
22.15 Komunikaty.
12.00
Koncert
ork.
Schmltd-Genłwięc
nie
zanotowano,
gdyż
drob
erem skreśliła
Interesujący mecz w Pabianicach.
RADIOLA"
22.25 ..Ostatnia faia" — red. Jan ner.
na partja, zakupiona po 55,75,
. M e c z piłkarski o mistrzostwo
Nastąpiło to wskutek prośby Piotrowski.
14.00 Dla młodzieży.
do urzędowych obrotów się nie P i o t r k o w s k a S S
Jprasza za n i o ! ^
A Orkan — Burza był jak
Orkanu, który przez urządzanie
22.45 Ostatnie wiadomości PAT.
14-30
Popul.
koncert
soHstów.
nadawała.
4 proc. listy zast. tanio bo w podwórzu tel. 105-34
»
zaprzestał
jpadomo wyznaczony przez Wy zawodów mistrzowskich. w
w ,Ło 23.00—24.00 Muzyka taneczna.
15.30 Albert Daudistel czyta wła ziemskie j 8 proc. listy zast. m.
spondencji i do"
{"'ał Gier i Dyscypliny na bo,sdzi ponosi straty. Udział zaś Ka
sne utwory.
Warszawy obniżyły się o 50 gr.
s, że jest nad &
> TUR-a na
na
Katowice, niedziela 408,7 m.
rolewian na prowincji ściągnie
i 8 proc. listy zast. m. Często
16.00 Popul. koncert.
dzień jutrzejszy,
10.15 Nabożeństwo.
niebawem tłumy widzów. Pożą18.30 Jugosłowiańskie pleśni ludo chowy — 25 gr, kursy 8 proc. 1'
Sodzinę 11 rano.
rcełtna Taret"danem byłoby, aby inne kluby
11.58—12.10 Sygnał czasu, oraz
stów zast. m. Łodzi l 10 proc.
we.
Jak jednak wynika f dzisiej kl. A poszły śladem Orkanu i 'omimikat meteorol.
19.00 Oberammergau w r. 1930 (dr listów zast. m. Siedlec — nie
Tłum. J . &
ego oficjalnego komunikatu za wszystkie mecze łącznie z .e- 12.10—14.00 Poranek symfoniczny Oilnther).
zmienione. Od dłuższego czasu
budowę szpitala
^ody powyższych zespołów zo wanżami z drużynami prowin14.00—15.00 Przerwa.
nie notowano 5 proc list. zast.
20.00
Koncert
ze
Stuttgartu
«
•taly przesunięte d»» Pabianic cionalnemi rozgrywały u nich.
0 . 0 . Bonifratrów
15.00—15.40 Nabożeństwo majowe Nast muzyka taneczna,
m. Lublina i 8 proc. list. zast.
''a boisko Rurzv
m. Piotrkowa sprzedawano D O
LR 40—16.00 Ks. B. Rosiński: M
1

Rozrywki do wyboru.

Wycieczka koła młodzieży

Czy gracze kontuzjonowani będą mogli
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uczeń cudotwórcy.

LIST NIEZNAJOMEJ.

Oszust ordynatorem kliniki.
narobiło który został mianowany przez czech i posyła się tam pacjenO niezwykłym
wypadku
asysten- samego Zeileisa na kierownika tćw, którzy odbyli już częścio
nczdwoścl donoszą
obecnie
wo kurację w Galipach.
Zeileisa norymberskiego oddziału,
dzienniki paryskie.
Przed kilkoma tygodniami
i
medyOwa
filja
w
Norymbergii
Andrzej Marbeau. znany ju
ów
Naegle powierzył pieczę
Naetfle.
iest
największa
wc
»
ł
v
c
h
Niembiler paryski. otrzvmal od pew
nad norymberskim oddziałem ia
nego bogatego Amerykanina,
kiemuś innemu uczniowi wiel
bawiącego w Paryżu w towa
kiego cudzotwórcy z Galipach
rzystwie żony. wezwanie, aby
Kobiety w walce o wolność uciśnionego naroau.
sam zaś otworzył w Frankfur
przybył do niego z większą ilocie n. M. nowy oddział pod na
Scia
zwą „Bioambolatorium Zeilei
naszyjników perłowych,
sa".
Ł których Amerykanka chce so
Tymczasem władze policyjne
bie jeden wybrać. Jubiler ucie
w Norymberdze na skutek ja
szony nadzieją zarobku, zapa
kichś specjalnych danych zain
kował naszyjniki perłowe, łącz
teresowały się osobą
nej wartości 600 tysięcy fran
pana doktora Naegle
ków do pudełka i wsiadł do tak
Dublinie odbywała wtec, a na- i rzeczywiście zdołały ustahe
Kobiety,
entuzjazmujące
się
wą
dowiedzioną,
że
p.
Despard
Jeśli
tego
pragnie.
Opowiada*
sówki, aby czemprędzej udać
wołana przez angielskiego ofi niezadługo, że dyplom jego jest
się do hotelu, w którym mie •zawsze dla każdego ruchu re jąc o tym fakcie, pani Despard nie obawia się niczego. Pomi cera do przerwania meetingu, sfałszowany, on zaś sam był kon
wolucyjnego,
odegrały
także
mo
swego
podeszłego
wieku
dodaje:
—
„
I
French
nie
przy
szkali Amerykanie, Jakież b y
odmówiła posłuszeństwa. Re duktorem tramwajowym w Wies
Io jego przerażenie. gdv się wybitna role w Irlandzkim ru jechał. Bał się pewnie, by nie podróżuje niezmordowanie po zultatem tego było. że oficer badenie.
stać się ofiarą zamachu w d r a Anglji i Ameryce, zjednywując
gnąwszy w hotelu do kieszeni, chu wolnościowym,
Po redukcji, która na skutek
trwającym nadal
zwolenników dla sprawy irladz dla rozproszenia tłumu
dze do więzienia".
jrzekonal się, że pakiet
pomimo pozornie zawrotnego
Orzeczenie to nfe jest zupeł- kiej. Opowiadają o niej. że kie- kazał nastawić karabiny ma wprowadzenia autobusów nastą
zostawił w aucie.
piła wśród personelu tej elekszynowe.
nLeDewne. Natr>mŁact leci cnra.- dv6 nnHr.zas wallr nlir.7nvch W
pokoju z Anglja.
Ponieważ nie zapamiętał sobie
Lecz wówczas pani Despard tryczej kolejki, zredukowany
Jedną
z wybitniejszych
stanęła na czele tłumów — l i  Naegle oddawał się rozmaitym
numeru auta, uważał klejnoty przedstawicielek tego
ruchu
czyła już lat siedemdziesiąt dorywczym zajęciom. Był więc
ca stracone, choć oczywista u- jest pani Gonne, rozwiedziona
Nie chcą pieszczot twych...
pięć i zawołała: „Proszę strze kolejno zegarmistrzem, klownem
wiadomił o tem policję.
żona działacza
irlandzkiego
lać!"
Oficer oczywiście opuścił cyrkowym, sprzedawcą ulicz
W dwa dni później otrzy Mc. Bride, z którym rozstała
nym t t. p. '
miejsce
zgromadzenia.
się
z
powodu
kompromisowego
mał pocztą pakiet z perłami, do
Przed dwoma laty pojecha)
Gdy mowa o odwadze i nlektórego dołączony byl list na jego — jak uważała postępo
on
do Gallspach do Zeilleisa i
ustraszonem męstwie, mimowania z Anglja.
stępującej treści:
wkrótce stał się jego
woli
nasuwa
się
jeszcze
jedno
Pani Gonne jest właścłwk
ulubionym uczniem.
nazwisko — nazwisko „czer
Angielką. Dziś liczy lat sześć
Na
skutek ostatniej afer
wonej
hrabiny".
Hrabina
Mar
dziesiąt. Straciwszy rodziców
został o aresztowany i wówcza;
kiewicz
jest
nietylko
bohaterką
w bardzo młodym wieku, do
Irlandzkiej rewolucji lecz nie okazało się, ze ma on na sumie
stała się do krewnych w Irian
niu cały szereg najrozmaitszych
jako jej symbolem.
djl. Nędza I ucisk, jakiemu pod
Płomienna przemowa legali irlandzcy chłopi stały się
Kobieta ta, panna z najlep oszustw.
szego towarzystwa londyńskie
prez. Hoovera.
jej
pierwszemi, niezatartemr
go, piękna, uzdolniona, „star"
wspomnieniami
z
wczesnego
W Ponca-City (Oklahoma)
towarzystwa dworskiego, uta
odsłonięto w tych dniach pom dzieciństwa. Pani Gonne, po
lentowana malarka i poetka,
wszechnie
zwana
„zieloną"
la
nik wystawiony dla uczczenia
wyrzekła się sztuki 1 życia Wieczorne r o z r y w k i Łodzi.
kobiet pionierek zachodu. Jest dy (Irlandję nazywają zieloną
światowego l poświęciła się po Teatr Miejski: — Kres wędrówki, wy
wyspą)
mieszka
dziś
w
swej
to widomy znak zapoczątkowa
lityce. Jako pierwsza kobieta stęp Józefa Wcierzyna.
magnackiej
posiadłość!
w
Roe
nia nowej ery w pojęciach owe
w Europie dostała mandat po Teatr Kameralny: — Egrotycena ku
t o „Zachodu" dotyczący ducho buck. Kiedyś była
selski w Manchesterze, odno zynka, występ Kazimierza Szubert!
znaną
pięknością.
wej wartości kobiety i jej wpły
sząc zwycięstwo nad Chur Teatr Popularny: — Diabeł w zalo
Porwana litością dla uciśnione
wu na kulturę.
chillem. Nie wstąpiła Jednak tach.
Prezydent Hoover w mowie go narodu Irlandzkiego. pomd<do parlamentu, lecz poświęciła Teatr Geyerowskl: — Książe, szota
swej wygłoszonej przy tej oka mo swego angielskiego pocho
sie organizacji i
t kucharka.
zji i Waszyngtonu drogą radio dzenia stała się zapalona paprzygotowaniu rewolucji
Filharmonia: —
trjotką irlandzką, nieustraszoną
wą, której wysłuchały
irlandzkie]
Hclenów: — Koncert popularny orkie
rewolucjonistką.
tysiączne tłumy,
i irlandzkim robotnikom. Pierw stry symfoniczne).
Już w czasie wojny angiel
naznaczył, ze z chwilą tą każ
sza wśród powstańców irlandz Cyrk sportowy: — Walkt francuskie.
dy mieszkaniec „Zachodu" w i  skiej z Boerami prowadziła agi
kich, pod wpływem wodza ro Mlelska Galeria Sztuki — Wystawa,
nien sobie uprzytomnić, iż właś tację przeciwko wstępowaniu
botniczego Connolly. uznała ko Apollo: — Księżniczka Jazzbandu.
nie dzięki kobiecie moralne i Irlandczyków do armji angiel
nieczność połączenia walki so Bajka: — Dusze w niewoli.
duchowe siłv jak również i cał skiej. Udawszy się do Afryki,
cjalnej z narodową. W roku Bratnia Strzecha (ul. Kaeinndenza A
kowity dorobek kulturalny zo walczyła w batalionie Irlandz
1913 stanęła na czele history dojazd 10 1 16-słką. Kino czynne tyl
stał tem znakomicie
wzmo kim
cznego strajku w Dublinie, o- ko w sobory, niedzielę i ponledzAalDlaczego! się zasmucił 7
po stronie Boerów
*ony.
plekowała się w czasie niego ki). — Szaleńcy.
pod
dowództwem
majora Mac„Niewielu z nas jest takich,
600 dziećmi l sama dowodziła Caslno: — Madzi Murat.
zakończy! Hoover swe prze Bride, swego późniejszego mę
oddziałem powstańców, który Capltol: — Niewinny grzech, film
mówienie, którzy nie dopatry ża.
w ciągu czterech dni bronił o- dźwiękowy.
W późniejszym okresie swe
wali się pionierki w osobie
środka
Dublina — t.
zw
.
Czaryt
— Król apaszów.
swej własnej matki. Każda bo go życia rozwiodła się z nim,
Stephens Greem — przeciwko Pocz. seansów o godz. 4, fi. 8 I 10
Tragedia zakochanego
wiąźnia.
wiem kobieta, która nletylko dlatego, że uważała go za za
przewadze armji angielskiej. W Corso: — Bohaterski patrol.
dźwiga ciężar swego pracowi nadto kompromisowego wodza, Oryginalnego samookaleczenia nhi Lecombe'owi doniesiono, że zielonym mundurze irlandzkiej Grand-Klno: — Rycerze miłostek
„wsypała" z o armji powstańczej hrabina Mar
nawet
zpowrotem dokonał siedzący w wiezieniu narzeczona
tego codziennego życia, ale sta przyjęła
przed
policją,
zrozpaczony
roz kiewicz poddała się wraz z po Luna: — Baśń Miłości.
Paryskiem
niejaki
Lecombe,
z
panieńskie
nazwisko
ra sie o to, aby zapewnić dzie swoje
Mimoza: — Mars2« weselny.
b
i
ł
szyby
w
celi
i
kawałkami
ciom swym lepszą dolę Już za Gonne; \ dopiero w roku 1916, zawodu włamywacz. Z miHoścI
zostałymi przy życiu 120 po Oświatowy: — Święte kłamstwo; dla
ostrego
szkła
porobił
szereg
do
pewnej
dość
płochej
dziew
sługuje na to zaszczytne mia gdy Mac Bride
wstańcami w niedzielę wielka młodzieży: Cyrkowiec mimo wolt
dęć na piersiach dookoła por nocną 1916.
czyny zaczął kraść, by
został rozstrzelany
no".
Odeon: — Cnotliwe dziewczęta.
tretu I następnie zaczął rozdzie
zaspokoić Jej fantazje.
za udział w łrlandzkiem po
Została
skazana
na
śmierć,
Palące: — Romans królowej pięk
wstaniu tego roku, wróciła do Także z miłości dał sobie na rać skórę. Manipulację tę spo lecz nie odważono się spełnić ności.
strzeżono
i
desperata
o^tawiionazwiska męża, który tylko w piersi wytatuować portret uko
wyroku pod nieobecność męża Przedwiośnie: — Uroda życia.
no do szipiitala.
Jej oczach był za małym pa chanej.
jej, walczącego na rosyjskim Przyszłość (Młynarska 32): — Karje
Gdy siedzącemu w wfęzletriotą. Ostatnie piętnaście lat
froncie. Karę zmieniono na ra Chaplina I Deszcz róż. — Po
XX
walczyła bez przerwy: przededożywotnie więzienie, a następ czątek w dni powszednie o sodz.
DAMIANA.
wszystkiem po stronie powstań
nie zniesiono zupełnie na pod 5 po pol., w soboty, niedzielę 1 śwl«
i— Słyszałam Lusieńko, że ców przeciwko Anglii, po przy
stawie amnestji. Po ponow ta o eodz, 1 po pot
cucesz swą podróż poślubną od mierzu z Anglja przeciwko rzą
nych aresztowaniach i zwolnie Resursa: — Przed wyrokiem.
być w aeroplanie? Czy chcesz dom irlandzkim „tym zdraj
Przedpiekle angielskich uczniaków. niach, hrabina zakończyła ży Splendld: — Melodia serc, film dźwi*
zrezygnować z czarującej jaz com — jak się wyraża — re
cie dwa lata temu.
kowy.
W uczelniach angielskich skJego chłopiec nie posiadał się
dy przez tunele?
wolucji I świętej sprawy Slnna
Spółdzielnia:
— Jel pleprzyk.
I wówczas speaker, radjo
— Wcale nie! Poproszę pi- Feina". Zostaje kolejno aresz istnieje system tak zw. „fagów" z radości. Był
Slorice: — Pat 1 Patachon lako boha
w
y
na
stacji
nadawczej
w
Lon
szczególnie czuły
fota, aby leciał przez najciem towana, zesłana, ułaskawiona. nieco zbliżony do niemi eckiejgo
terowie.
„ustroju"
burszów
1
fuchsów
i
serdeczny
dla rodziców oraz dynie oznajmił: „Uprasza się Wodewil: — Cnotliwe dzlewczęti
niejsze chmury.
Drugą postacią kobiecą ru
rodzeństwa. Choć chłopiec nie córkę hrabiny Markiewicz — Zachęta: — Miłość 1 łzy Szopnua,
chu rewolucyjnego w Irlandp w zakładach wyższych.
zwierzał się z przeżyć szkol Maeve, niewiadomego miejsca
W
Anglji
każdy
starszy
uczeń
ALTERNATYWA.
jest pani Despard, dziś licząca
ma swego „jaga" młodszego nych, jednak widać było, iż czu pobytu w Anglji, udać się do
— Ten budynek do mnie na już lat osiemdziesiąt pięć.
WINSZUJEMY.
Dublina, do umierającej matki".
Pani Gonne jest wrażliWH koflegę, który musi obsługiwać je się jak ktoś, który chwilowo
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