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Astronomia w

życiu.

Astrottomja rzuca ślady
Na prawicę i lewicę:
- Długów mamy wcłąi: „pleiadył";
Pożyczkowe zaś ••• „mgławice".
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.Tragiczna
'mlerć
„Co. za szkoda ••• Gdybym
Takie

były

ostatnie

l.ódż, 21 czerwca.
Tragiczny Wypadek zdarzył się w
dniu dzisiejszym o godzinie 3-ej nad
tanem
w restauracji Oenerowlcza przy ulicy
Brzezińskiej 17.
W restautacji foj ibłerają się bat„
dzo otęsto
· _,,
.
3

l

__

CENA NUMERU •

_....____,__,~__,__,__,

OROSZI.

I

NR.- 172

__,__,__,~__,__,__,__,__,..__

policlanta.
od kuli baodvty"•••

łódzkiego

choć padł

słowa konającego

Kiedy z szefem masz t:-0zmowę,
Będzie dramat, ałbO farsa,
Więc z godnością wznosisz głowe.
Si.1flrczys.t~o strojąc „marsa".

wywiadowcy.

alarmował pogotowie ratuaRówe. Oka...
Wkrótce przyjechafa kt1retka pogozalo się jednak, że karetka pogotowia towia.
miejskiego zajęta była na mieścię wsku
Okazało się, że
tek czego iawezwano pogotowie nocne kula przeszła przez żołądek i utkwiła
„Linas Iiacedek".
w płucach.
1
W kilka chwil po wystrzale na miej Rannego śmiertelnie policjanta przesce wypaQ.ku przybie~ł •
wiez ono karetką pogotowia do szpitala
ldęrown.ik 3•gQ kom1s~r1atu komisarz św. J6zefa vrzy ul. DrewnoW$kiej,
.
l\o$tenkQ.
gdzie natycłu:niast priystąpiono efo ope„
P<>11eJt~ 1ił .?8<>bnJeJ1, , .
Na widók przetożorteg<o wy\Viadow- racji wyjęcia kuli.
wskutek cze~o po~tqa, szcze~oln1e zas ca chciał slę wyprostować, lecz uniósł
Mimo jednak wszelkich zabieg-ów "\V
3-ci kotni5tuJat, m1eszQzący się przy ul. się tylko z krzesła i szepnął cichym czasie dokonywania tej ciężkiej operacji
Zgierskie~ 7, stale ?hserwuJe ten ltJkal. głosem:
Włodarski zmarł.
W dnm wczoraJszym .
•
- Stało się nieszczęście, panie komi
Tragiczna. śmierć dzielnezo policjan
wywiadowca 3-11:0 kom1sa11atu 27„tetm sarzu„. Postrzełiłetn się przez nieostro! ta, który zakończył życie wskutek wła
Jan Włodarski.
ność Co za szkoda „ Gdybym choć snej nieostrożności, wywołała wstrzą~amieszkaly w l<ochanówku, ?bje_żdżat' padł „~d kuli bandyty.~ Ate czllję, że ~ające wrażenie nietylko wśród kolena rowerze powierzoną mu dz1elmcę w umrę„. Kula weszła fdęboko, pód samo gów zmarłego, lecz w całej dzielnicy ba
okolicac:h ulicy ~~zezińskiej i Zi:rierskiej,
serce...
łucl\iej, gdzie ś. p. Włodarski znany był
z~glądaJąc do roz?ych sp.elunek bafucKomisarz Kostenko podtrzymał ran ze swej dzielności.
kich, skąd wyławiat ppde1rzanych osob ttego, który z trudem siedział na krzeZmarły pozostawił
uików.
.
. . .
. . śle, opierając się loko ami o stół. Skrzy
żonę i dwoje dzieci.
Włodarski pełni 1uz od kilku łat słuz \Viona bólem twarz zdtadzala
Pogrzebem zajmie się komenda pQttc;jj
hę w policji śledczej i wyróżniał się
okropne cierpienia.
łódzkiej.
swą energJą i bezprzykładną uczeiwo- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8
ścią.
OboY1iązkl,
.rĘo do noszenia

l>o ł)ełneg~ Ciągnąc wor~
Mkną wenery" jak PoiaZdY„

„

Gdy zapalisz zaś „ierwora",
To znbac~ysz.„ wszystlde gwiazdyJ

jakie spełniał, zmuszały
cywilnego ubrania, jakkolwiek wywiadowca zaliczony był do
policji munduróweJ i przydzielony byl
szczegóły niesłychanel
posła
do 3-R"o komisarjattt.
Włodarski w czasie dokonyWania in
jugosłowiańskiego.
spekcii miał przy sobie
rewolwer systemu „Parabellum„, który
Befgrad, 21 czerwca.
Belgrad, 21' czerwca.
nosił stale bez futeratO. w prawej kie- Sz_?zcgófy ,kr:vaw_ego zajścia w S1?1P_.:
Poset Pun?s-Ractci.cz przy.jechał Oiko I
, szeni od spod~L
. czynie, o ktoreJ doniosła „Republika ło godz. 5 pp. samochodem w towarzy- .
Po polno~y :Włodarski sprowadził są następujące:
stwie przyjaciela swego do
ministra '
do 3-go kom1sar3atu
Na ostatnich posiedzeniach Skuph
·i.~
d"
dwuch opryszków,
Jczyny panowała atmosfera niezwykle- spraw wewnętrmyc z prosu.q, 0 au ten
Jdórych aresztował na ulicy, jako po- go podniecenia, ponieważ op?zycja sto- cję.
• •
• . . . .
•
•
A gdy gonić za pOdnietą
dejrzanych o dokonanie kilku kradzieży s?.wała metody bez\yzględne1 obstruk- • Minister ~mowiłt ~adcza1ąc, il
Chęć na księżyc kogo bierze,
i ruszył na swym rowerze w dalszą CJl wobec przedtożen rządowych. Ostat me chce przyjąć zwykłego mordercy.
Nlęchai śmięcbu mknie rakietą
drogę, spełniając
obowiązki
tlie t>0sied~efiia. byt~ z reguły przery:
Jedn-ocześ:nie minfoter wy;dał żan<lai.
Dzisiaj w Ciottgu tta premierze.
wiadowcy.
wane, pomewaz meustanna wrzawa 1
.
.
O godzinie 3-ej nad ranem policjant krzyki uniemożli_wiaty obrady. yvczo- m~~· P':fod.ącym s.t raz przed ~mache~
zatrzymał się przed restauracją Gene- rajsze posiedzenie rozpoczęf o się pod mm1sterium lt'oZ'kaz aresztowan11a Pun1- -••••••••••••••••••••••••"...
rnwicza .przy ul. Brzezińskiej 17.
znakiem wielkiego podniecenia. Szereg sa- Raczcie.za. Rozkaz: został wykonan}ł
~-Uwagę wywiadowcy zwróciła palą- posłów .. stronnictw rządowY.c~ groził Punis-Ra<:zckz nie stawiał żadnego o..
ca się w restauracji I~mp~ ~lektryczna, ··opoz,YCJt okrzykam!: „zapłac1c1e •• ~łową pora i został puewieziony do więzienia.
co o tej porze było z3aw1skiem, budzą- za ciągłe obrazy i oszczerstwa i t. p. ·
pociągu~
cym podejrzenia, tembardziej, że
Posłowie koalicji chlopsko - demokra•,,.•
Częstochowa, 21 crerwca.
lokal Oenetowlcza nie cieszył się zbyt tycznej protestowali gwałtownie przeBelgrad1 21 czerwca.
20-1cinl ur.zędni:k k-0le.łoWJi„ Wtadydobrą opinią.
ciwko tym groźbom. Poseł radykalny
p.0 tragi.cz.nem posiedzeniu Skupc.ty„ sław RaczYński, us~fował Wskoczyć dłJ
Włodarski, przypm;~_czaj,ąc," że spot- PoP.?:Vicz kr~Y.knął pod _adresem opo.: ny komunikacfa teleg:raf&cz:na i telcfo.ni- będąc.egio w biegu po.oi~. zdąźając~o
ka w lokalu swych .,khJe1:to:v • zosta- ZYGJL „zapłacicie glowa,!" 1 ~a te obelgi czria była z rozporządzenia rząd·u prze·r.; do stacjj Błeszno.
wil rower przed restauraCJt\ 1 wszedł do
_W izbrn pows:ala me?p1~ana wrza- wana. o godz. 5 po południu komuniikaRaczyflski 1>0śUzg-nąJ slię ied11ak 1
wnętr~a.
. .
.
.
\~a .. Prwwo~nlcz,~cy. prz_erwał poste- cję już wznowiono. Celem utrzym~~ wvadl pod koła pociąg-u. które obcięty
Okazało się, ze św1atto w I estaura- d.~eme. o ";Znowienm obr.ad po~el par porządku w kraju zarządzono
daleful mu obie nogl.
cji palłlo się z powodu dokonywa11ia w t11 ra~ykalp.eJ Pu,nis-.Racz1cz ?swiad- idące środki bezpieczeństwa. DotychPtrzewi'ez:iooy d-0 szpitala zmarł w
\okalu remontu.
czył, 1z sohdaryzu]e się słowanu posła czas ni~ doszło do ża-dnych zajść
męczarniach.
- Włodarski usiadł więc przy stoliku Popowicza. Na ławach partii chtowko·
ł ~~uw~~ prog~e~~ p@ro~ o h~chl~ rorle~ysied~ne ~uyhl !~~~~~~~~~~!-~~5~'!1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
szklankę wody sodowej.
·prótestu, a poszczeg-ólni posłowie wstaw
tej chwili do lokalu wszedł wła- jąc z ław zarzucali Punisowi-Racżiczorumun~
ściciel sąsiedniej kamienicy, który za- wi, iż wzbogacił się nieuczci"\vemi środ.
li .
._
.
•
żądał przy bufecie szklanki piwa.
kami.
ł
·
·
•
W czasie picia wody wywiadowca
Wrzawa mra:statfa w d.ailsiym ci~ołski Samo Ot ~ałun OWY U eg rówmeż wypadkOWI.
sięgMf ręką do kieszeni, chcąc wyciąg gu. Przewodnrlczący prz.eryv.---a ponowLwów, 21 czerwca.
stano g'O~cłom na pomoc samslot woj..
nąć chusteczkę, lecz przez nieostroż- niie post.edzeni'e. W tym momencie Pu. .a .
ność zawadził chusteczką 0 leżący w ni'S-Raczicz wyciąga rewolwer i wśród
Przybyh tut'""~z Buka.reszt~, na woJ: skowy.
kieszeni rewolwer i
okrzyków:
skowym samolocie, dwaJ lotmcy r_umun
Wskutek defektu motoru antrat 1>01"
pociąrmął za cyn~teł.
•
• hl",• • scy: kpt. Michael Stepanescu 1 por. ski zmuszony byt równie.Z do przymu„
n l l i h k
t
ł
I .,Zastrzelę tego. kto stę do mme z · izy" I Szwarc profesor szkoły pilotów w Bu- sowego lądowania na polach pod Kraś„
A.OZ eg s ę u wys rza u rewo - dał sześć strzałów w kierunku Opozycji k
i
niklem
. , przyczem samolot został poważ
werowego.
. ,
.,
,
.. l
;
aresz~ e.
Stojący przy bufecie właściciel kaPięc kul traiJo postaw parlJt .~ad.Dzls rano obaj piloci wystartowali nie uszkodzony.
mienicy, słysząc strzał, podbiegł do cz_a. Pose·l d~. Basańc~ek zmart natych- ze Lwowa, zamierzając lecieć do War
Zawiadomione o wvpadku lotnisko
stolika rz którym siedział wywia- m1a~t w sah posiedzen. Po~eł Paweł · szawy.
lubelskie ·wystało autobus z mechanika'"
dowca: P Y
Raid1cz, !m~Yfl: Stef.ana ..RadLCza zm~Tl
W pobliżu (140 kim. od Lwowa) mo- ml na mięjsce wypadku samolotu ruWlodarski blady jak trup szepnął po pr~ewtez11 e1111u <lo szp1tafa.- ~osel St~ tor samolotu przestał działać, zmusza- muńskicgo.
zbielałemi wargami:
_
fan Radi:c·z i .dr. _P~r.n·ar są c1•ęzko ra.nn;, j~c lotników do ~z~bkiego wylądowaAparatu nie moina było naprawie.
_ zawadziłem ręką 0 cyngiel•• Po- po'Sel C1rand1oa IzcJ.
.
ma na polach .wsi Bieliny. ~1~molot P?d- Rozebrano go l przewl~ziono do Lubłi·
strzeliłem się••• Ratujcie mnie!...
Na sali' zapanowała painika. Poslo- czas !ądow~m~ uległ rozb1cm, lotnicy na, gdzie udał się rówmei kpt. Stepa.
Ponieważ właściciel kamienicy znal wie opuścHi salę, a wśród o.gólneg:J za- ran me odmeśb.
nescu.
Włodarskiego, zawiadomił natychmiast mętu Punis-Raozi(:z zbiegi do pokoju
. Rumu~i J?Orozumieli się -telegraficzPor. Szwarc odiechal poci~giem dit
o. ~ad.ku 3-cl komisariat policji i za~ ministrów. a stamta.d na ulieę,.
'
me z lotrusk1em w LttbłinJe , skąd WY- Warszawy_.

·PaDalsze
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Sylwetka
Herberta Hoovera
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Budroplon morski w Wisie.

przyszt.ego prezydenta
St. Ziednoczonvch.

Hoover urodził się przed 55 laty jako syn kowala w Stahie Jawa. Matka
jego, agitatorka , gminy kwakrów, umar
la gdy chłopiec miał 4 Iata. W trzy lata
później umarl i ojciec, wobec czego sierotą zajęli się krewni. Hoover trafił do
jednego ze starych przyjaciół rodziny,
'
którego nazywał dziadkiem.
Mając lat· 13 chłopak porzucił dom
nieco za surowego opiekuna i własną
pracą przedzierał się przez życie. Ambicją jego bylo zostać inżynierem górniczym. W tym celu oszczędził dwieś
cie dolarów i w r. 1891. zapisał się na u-\
niwersytet. Tam dawał sobie radę w
ten sposób. że w ciągu dwu dni nie cho
dzit na wykłady, oddając się oracy
rawblowneja, a w nocy odrabiał to, co
koledzy już przeszli w dzień. Jego to\varzyszką studj6w była Lon Henri, o.
becna jego żona. ·
Po opuszczeniu uniwersytetu aż do
t'oku 1913 ,Hoover pracuje w St. Zjedno
czonych. Meksyku, Kanadzie, Anglji. ·
Afn:ce, Indja~h i Rosji. W czasie P?W- Dnia 15 b. m. wpadł do Wisły łiyor01>fan Wojskowy z .Pucka. Lotn'cy wyszli bez ,9ZWanku. Pm-~a wypadku ~yto
sta_nia ~okserow. Hoover był V: Tsien- złamanie skrzydła. Kadłub samolotu ·z fal Wisły wydobyła p0licia rzeczna. Zdjęcie przedstawia hydroplan w WISle.
w !!iWiMi
,
•
.
Tsmłe 1 qrat udział w walkach Jako dowódca karabinu maszynowego. ,Wtedy

~~r~1~~;~;:t~!i~~·~ f~~~ć
1~t r~~~~~ w~~t~~~~i;~ z~:;~t~~

laigroźniBiSZil · Choroba - rak
znana już. je'st od 2.590 lat.

Ow;e 80W0ili parnk:e.
-Syn

Kar jera pana Cohena.
on
zmarłego.•• bezpotomnie
Wybuch wojny światowej zaskoczył go
Do . dziś dnia nie odkryto przyczyny tej choroby.
w Londynie, gdzie zajął się losem obywatelt amerykańskich, którzy opuścić
Na rogu Wielkich Bulwarów i t;ut„
W PatrY1Slk1im ilnstyt.ucie barl:ainia ralka ied!nej se!kcji zwłolk clrrześol.~dt w
chcieli tereny walk i wracać do kraju.
Dzielnie też spisał się na stanowisku po wy~OSia · prof. dr. Gustave RO'UlSl.SY od- roku. Byił t~ piet\V\SZY krok ku powiaiż- waru Strasbourg ma pow.stać nowe „U.do", na wzór tego, jakie już istnieje na
memu badaniu ainaitommnemu.
mocy Belgii, któreiro zadaniem było za- czyt o ralru w hilstorji· med}'!Cy.ny.
W czasńe Odrodzen.iia., m:itrno Otl1:Ólmego Polach Elizejs.Jcich. Jeg.t to połączenie
Już Hifppoikratets., zwamy o.icem medyrm atrzenie ludności Bel~ii w żywność.
Powod-ienie jego na tym oolu dopro CYU1Y, kftóry żytł' międlzy r. 460 a ok. 370 w tym dkresie poslt@u medY1CvnY. w rrestaurac;ji, koncertu, kabaretu, teatru,
wadziło do te.~o. że gdy St. Zjednoczo- przed Ohr „ zmatł raka, araz pdda~ jego d'zi:edzfmie ra'ka wiprowadzilł Paraoolis'll!S łaźni parowej i domu gry. Właścidelem
ne same staneły w s-iereg-u walczących :n~y do dziiś używaine. mkmow:cje ba:tamuchv10 tw:e'!'id>reniem, że ,p,rzyczy. nowego Uda będzie niejaki pan Joz, któ
Hoover został powołany na kierownika lki<JI'kimioo (raOc), karkl!noma. oraiz Skhmos. ną jest sól mffnerałna znajdująca się w ry po całym Paryżu ma najrozmaitsze
urzęd żvwnościowczo. Po wojnie z po- ~twaade ka:rlk.inoma). Wiicdz;iał równ·eż krwi. która me znajduje tdścia i twony sklepy pod firmą Joz i który sam mia1111
Historja pana
łecen·a Wiłsona udaf si~ do Euroov fi n;lektóre :postacie raka są nkw1ecurlm.e. nabrzmienia. Zina:kam:irty francuSki chi- ie się ,,królem zniżki".
wschodniej. organizując pomoc w dot- MulSiait oo ztnać sporo \vyJpa<llków. bo ruT.g Arrfuraise Pare w 16...itvm w:eku Joz ieat pouczająca.
Przed wojną nazywał się Cohen. 1'e·
knlętych ~łodem krajach. I my, polacy, tw:erd'zil 111.ip. że raika w maic\cv mOŻ'l1a z:aileca:ł s.ill.'łly upust krw.i z żył, alby wywdzięcznie RO wspominamy z tego 1~eazyć tyll!lm p.r:zed: okresem k.lt>ttnaterycz- puścić czarną włć, jalko SiPOSÓlb I.oczeWa wnego dnia, i<łąc ulicą Rivoli. zauważył,
ralka. filozofja lciemnku wi!taJlistvcmego że sklep przytykający do wielkicl1 many:m.
·
okresu.
gazynów .Samaritaine, jest do wynajęRiówin5leż w sitarrożytnoścl Gafonus, nie $P'fZyjalla badmil()IJTI.
Działalnością swą zdobywa tak wiei
W r. 1761 rozpi1.5ała aJkademiia w pyo.- cia, Cohn ~ał w kieszeni kilka franków
ką popularność, że już w wy~o:ach P_re lkt6f~ ur<?dzirł się w r. 131 po Chr. w A~ji
zydenta w rols:u 1920 mówi się o mm .Mnie.iszeJ a umarł w r. 201 w Rzym1·e nie ko•nlkurs na pracę 0 poohodzeinliu ra- całego ma1ąitku, ale zato sporo pomys•
jako o możliwym kandydacje na prezy- i by« lekarzem w Smy.m~e, KorW)Cie, A- ka. Nagrodę otrzynnaJ 28„t.et:ni Berna.rei łowości, W kilka dni ~n~lazł kogoś, !eto
denta i to zarówno ze strony demokra- leiksa.111d'rjrj i Rzymi1e, jalk w całości me- Payr.illle. Da~ cm pmvaiiiną p.rooę, madą- mu pożyczył na wyna1ęc1e sklepu, oraz
tów, jak i republikanów - g-dyż Hoover dycy111y tak i w s.p.rawiie ralka skup:isl w cą w sobie już. p.ooziąftki ell\'spervrnemita!l- pewnego współwyznawcę kuśnierza en
~ros, który mu dał na kredyt zapas fu.
nie ~edział, do jakiej ma przystąpić ~wej ~~iedzy ~eja:ko calłą W'.!ed~ star0- , nej p.aitologji.
1
„
,
w tym samym czasie w Angdiji s:łyrnmy 'ter.
zytnio:sc1. Prnibowail on wYlaŚillLC przy.
. , .
partn.
Repubhkanski . . prezydent Hardm~ az.y111y r?fk<l:· U'7.l!1ruł ~· :pra:v:czynę t z.w. John Hunter występuje z teorja, że na- . Cohen_ kazał pomalow:ac. swoJ sklep
powołał go na ll!m1st~a handl?. Stano":71 ~zarna zó!c, któ~a me maucflu.1e w:yJśda hrzmieniia. raika tworzą cześć or.gani2- id.entycuue taką s~m.ą ~eb1eską farbą,
sko to Hoover piastu.ie do dziś. Uczymf i powoju.te wrzod. To b'łęd111e inn·ema- mu ja\k zwvik1e tkanki z którvoh pooho- I co magazyn Samantal:lle 1 zaczął sprzeon z tego minlsterium jedną z najważ- me prz.etbrwało stu\lecia aż do 18-<g'o w.ie- <lizą oraz ie talkże te' nialbrzimienia od-: dawać futra otrzymane na kredyt, za go
tówkę za ~eny t~ niskie, że cały dzied
niejszych instytucji w St. Zjednoczo- ku; Z te:m ip~iem ,łączył siie t*.i zaJbiif:g ż~ są krążen'..anni •k!rwii.
tłocz<:>no s1ę u mego, zwłaszcza, ze pubusc 19
f
Im· ł wrrtli 1 'k
ch1tn.rr·g:11cziny, ze :runetyłk"'O wycinało s:ię
nych.
V c.go liczność, złudzona kolorem sklepu, świę
ai:ze-'- ranLc
. ..tir l ~j(~_,.:h ł
Hoover ma wrogow pośród ferme- w;rzód, aae taikże Wyeiska!.do krew ze't
·. · t t _.idzi ł
ł
·
TV1!Sa1·i.. aennec, ru- ·
W'l'tm.U. mu~ a...
.
.
t
I •
.
•
aman a
na pod- ~1e w1erzy a, lZ 1es o V'l.ll a
raQ{a
r6w środkowego .zac~od_u Stanow. n.ie ~utą., o:~z PI1ZY1Plł! al10 ~ias ęipn1e roza- veillhiier, starają się badać
. ..
.
.
staiwach h~staofogiozm.ych Afo mają prze- me.
m~ mu darowac msk1ch cen zboza I~ ze~azem.
W średlnich wJekac.h sł~ne SlZlkoly ciw sobie Broossa·s•a., p~waigę Iekarsiką, . Po kilku dniach własClciel, . ~arły
pod~zas w~jn~ .ś:Viatowej. Natomiast
rolmcy z M1ssissipi są mu bardzo odda- Je.kaTISikile, w Sakrno. Mcmt;pellrer J Pa:ry- który jest za Iinfą neterQI>la:stviczmią, zmad- r.leda~ Cognac, wezwał do s1eb1e C:o
m~ ta~ wyis-0k.ie
ni, gdyż straty z powodu zesztoro~znej ŻJU, nii~ :przyniosły "1-fraśdiwiie ni.c nowe- dującą się w przejściach między tkamlk:a- nena 1 zap:oponował
straszliwej powod'zi pokryt dzięki jego go, p.rzyjmuj~c żółć czarną jatko powód. mi. Ostatecznie i wi,e k 19_ty b~ąka:ł się 1 odstępne, ze tamten zgodził ~1ę ?ez na„
·mysi?, tego zr~zt~ był pew1~ l Spo to
~abiegom skarb państwa. Lubiany on fod1t1a!k z początku 13-go wiielku królew- nuepmadniie wśród ~}aw'.tsik
się pod bokiem amawogole usadowił
v·
Miilll. ·
p b .r1 . • h J h
i1~~t bardzo i w stanach dalszerro zacho- skiem zarvdzein·i.em ot.rz:vmalł uniwell"SY1 -! b ł
· lk"ieJ· f or·
· T-a:lU
Y począt ek wie
. era., pur - n·ta·me.
~·...i.. t
,~o a1111t1es
· R
tet w Salemo pozwOłlen:e kirólewsitwie ,h o aiuan·ac
lu. stamtąd bowiem pochodzi.
o owa 1 e~ai11.;:.a ~1a eczme .za a- Łuny pana C-Ohen Joz.
..,
u
steur'a ustaila się w medyicyin5:e kierrunek
*bram Paryża rozbił
u
dni
kilku
Od
si'~
Sitajc
rnka
sipra.wa
i
a.thog~.ei.tyicziny
p
·
grają·
namioty wieLki cy.rk wędrowny zowiący
zaigadn~e:ii1em dot~zą·c~ tlkaneik. .
Obeante ralkow1 ~ośwuęoone. sa.. miijo- sit;: "Buffalo Bill". Jakoby właściciel CYf'
.ny diola'Tów fundacsi a~erylkanskich? o- ku był synem słynnego pułkownika Co
sobne ZJ?Z~Y naukowe, :m.s1v1tutv. ,~~o ·dy, zwanego Buffalo Bill, który ze swym
to rak U!l:<: JC'St ~atlamy. W:raidomo&el\, ~e 'cyrkiem objeżdżał cały św.iat.
Po kilku dniach dyrektorzy pa.rys„
tt?n czy OW cos ookytł'. nnchło ?kaz~
s1ię z\vy~ą blagą np. przed rokrnm, ze ,kich cyrków zebrali się i wydali odezwę
katpei1usm1ik w Londyiniie od!Jcr"W ba·kcy'la I do public.zności, rozlepioną po murach
w której demaskowali rzekomego BuffaraJka.
lo Bill. Afisze oświadczały, że pułikow
·n ik Cody umarł w r. 1910, nie po:zostawiając potomka, a rzekomy Buffalo Bill
nazywa się popros tu Buglio:ne.
Wszystkie sensacyjne numery jegCJ
,
„
Kto ma sui zglOSlC 1utro1 cynku przeszły poprzednio w innych cyiprzybywa4 ąa połowa
kach,
d . . bo
k .
· t k
J u t ro, w p1ą
kil
t ł
.„
A jego ltrupy,
t
·
e . w o 1e1nym mu po ru,
a a na . zos
,
mery;u
z
„'"?Pros
Ce'J
!
1
Nr.
poborową
komisję
przed
się
winni stawić
(Pomorska 18) mężczyźni rocznika 1907, zamie- ka dm -przed otwarciem cyr1ku angazcszkali w obrębie 8-go komisariatu policji o na- i wana w znanej kawiarni paryskiej „CaIfe du Globe", uczęszcz.anej przez arty~
zwiskach n~ li~e:y K od Kub L, Ł.
Pr~ed. komi~i.ą "?obor~wą .N:. 2 (~grodowa stów cyrkowych i musik-holowych W
.
·
. .
.
•
34) wmm stawie się męzczyzni roczmka 1906,
odroczeni z art. 35b (czasowo niezdolni), zamie- ten sposob Buffalo Bill powuuenby s1~
szkali w obrębie 13-go komisarjatu policji, o na- nazywać raczej Buffalo Bluff.
Ale tajemnicza ręka pozdzierała ozwiskach na li!ery J, K. L, Ł, M, N, O, P R. j
l We afisze, ptasa, z początku dosyć chło•
s, T, U W, z.1. ż.
wl!r2s~~~~~~in~~zo;~~;;1i~a (f~~t~:rJ~~ i ~a, zaroiła się pochwałami. dla B:iffa1o
Zd.lęcie miSZe pizedsfuwia scenę z mećzu, rozeg·ra'fłego w P. ar. y u między i szkali
w obrębie 7-go k-0misarjat-. POiicji 0 naz- j B1lla a odezwa konlcJtre11cv1na zm1e11i!a
dwiema kobiecemi drużynami.
się w rek.lame..
wiskach na litery W od Wen, Z i ż. (b)

Buffalo Billa.
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Str. 3.
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Rządowe
zapewni·ą podaż

zapasy zboża
mąki aż do nowych zbiorów.

Import zboża z zagranicy i b:erność bilansu handlowego.

Łódź, czerw~a.

I

zboża

21
z <lrnf.!'ifi 711Cl\VU strony intcnsyww: :m- tym import import
z zagranicy,
Sytuacja aprowizacyjna w Łodzi, pnrt istrteie \V sposób . fatąlny wp\yw:i który powinien być jednak ujęty w pew
dzięki energicznej interwencji rządo- na sta:1 naszego bilansu handlowego. ne org,anizacyjne ramy.
~ej z~stała całkowici~ opanowana. Po- Sy-rna·~ia kcmplik~1je się jeszcze barJ ·~1.;.j
v.j. chwili ob~cnej, jak zaz~1aczyliś111ewaz rezerwy zbozowe rzucane na z t.'!g,) Wlf?.ł1:du. ze według doty:;hcza- my JUZ na wstępie. ceny mąki na rynrynek łódzki nadchodzą · obecnie regu- S:)\VY1.-h iH · rc~kopów zbiory tcgorr)Gt.i1e kach krajowych · wykazują tendencję
larnie i w dostatecznej ilości - istnieje bQd<1 mkrr1t. utrzymanie \Vięc dowJw zniżkową. Jest to skutek akcji interwenuzasadniona nadzieja, że aż do nowych rn dlu1szą metę jest rzeczą nieuniknio- CY,jnej, która mimo wszystko winna być
zbiorów podaż mąki na rynku łódzkim li.\. Z dwojga ztego wybrać trzeba jed- w dalszym ciągu przez rząd kontynuobędzie zabezpieczona.
, r.ak mniejsze. Mniejszem złem jest w wana.
Akcja interewencji zbożowej u• a ~..-.
e;--:
.,.. łm!l:\!',.,,,.__>ll!!:~wcm~~~-~!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!
testała przez rząd planowo i opracovia
...;
- -na została w formie specjalnego programu na rok 1928/29. Jak donoszą z
Warszawy, komitet ekonomiczny rady
ministrów powziął w tej dziedzinie w
ostatnich dniach cały szereg uchwał w
r,wiązku z czem zwołana została konferencja miGdzyministerjalna komisji dla
spraw zbożowych..
Na konferencji tej, w której między t
innemi wzięli udział przedstawiciele'
państwowego banku rolnego, ustalone
zostały zasady na jakich oparta ma być
akcja zbożowa rządu. Ustalcno również sprawę rozszerzenia w tym kierunku działalności samorządów gminnych i związku spótdizelni spożywców,
którym to instytucjom rząd przydzielać
będzie kredyty na cele interwencji zbo-

~

iI

I

żowej.

W chwili oijecnej zapasy

B. prem]er angielski (foyil George,

•.....••.•w„ ••.................
karykaturze.

w
t.liongu''
premjera
Dziś

rewji W. Laka

„Rakiata na

llsicżyc".

W dn1u dzisiejszym

a~ się

w.

teaitrze "G~ premjera wi'el'kiej alktu-

a1nej rew)i łóctJ.Jkilej Wiadystława La:h.a
„Ra.kieta na księżyc".
Rewja ta, przez którą przewida się ca„
ły szereg Z01anycit na bruku tódzJklim <>sobi·stości Jest a!kt~ siatwą na Łódź

p. t.

społeczną.
Kogoż tam n:ilema w te.i bairwlneJ rMą
~ })iosen~ ~ djakigów? Jest tedy,

radny SmalaJer, mecenas Kdbytłkie~z.
prezydeot ldlr. M!eliń~ u!ktbie.m.iec lrobiet czru:ioobrody Kh i w.ide innydi

zboża

prze
tnaczone na rezerwy zbożowe są tak
znacme, że część ich będzie mogla być
użyta na potrzeby wojska. Nagromadzenie tak znacznych ilości zboża dato
zgóry przewidziany efekt. Ceny spadają bowiem z dnia na dzień. Wpływa
na to między innemi nieustający dowóz
zboża z zagranicy. Ostatnio naprzyklad
przybyto do portu gdańskiego okoto 30
tysięcy ton mąki, która po wyładowa
niu również rzucona ma być na rynek.
W związku z polityką zbożową jedno z pism zamiejscowych atakuje rząd,
zarzucając mu, że przez zwiększenie
importu zboża wpływa na dalsze spotę
gowanie bierności naszego bilansu handlowego. Pismo to zwraca uwage, że
podczas gdy do kwietnia import nasz
miał charakter wyłącznie produk::.yjny.
to w kwietniu z chwilą otwarcia granic
dla wwozu pszenicy, import ten noc.~ąt
gwałtownie przybierać charakter k~n
s11mpcyj11y. W miesiącu tym wzrost 1m
portu artykułów spożywczych wyraził
się cyfrą 40,2 milj. zt., z czego na samą
tylko pszenicę przypada 30,7 mili. zło
tych. W dalszym ciągu pismo to stwier
dza, że „granicę dla przywozu pszenicy otworlyliśmy dopiero wówczas, gdy
ceny na rynku światowym podskoczyły w spo.;ób wyjątkowy. W ten ~posób
w ciągu maja płaciliśmy za pszemcę
blisko o 40 procent \Vięcej, niż byliby:ś
my ptacili za nią z początkiem roku.
Największe ilosci pszenicy sprowadiiJiśmy \·daśnie \Y maju. Po tych nas.iych
masowych zakupach w maju CMV na
rynkach świat0wych znów spadłv tali,
ie c.becliic cena rządowej mąki 111tt'.:-we11::.vj1!ej, którą otrzymują pie:rnrze
jest \\. vższa ad ceny mąki na rynku pry
\\ratuy ni''.
Autor al'Wku?u, którego najcharaktcrvstyczniejszy ustęp przytoczy1·~mv
wystepując przeciwko zakupom zbo~,)
\VYm .rn~rai-ic<1. . poruszył naiczulst<\
stnmę Jednr~o z najważniejszych p• o·
blemat<»w .::!1wili obecnej. Z j:::dnej b~'
\Viem stror;y, nez dowozu zboża zat;ranicznego,
LEk wewnętrzny byłby iiajz:.;r.ct;uci O!.!,l!ocony, co pociągnętohv za
s.Jh~ fataln--s w~rost drożyzny w kraju,

f

~

postaci
Cetn

na d.esiki

Śpiewają

mbawne

~ fyłw.

scetłiC1..lne.

frywame tdosenk.i.

Wxtą

d~sy. ta:ńc7Ja. Skaczą

ku ·

uc.iles.ze pubicmośd.
Wszystkie poot.acie-3ak wtd'Zimy oo.

we.

niettmęt.e ~

<>*em

'Płó-

Na wars7.awstrfft1 f<>tze łlfppfcmynt w [azfenlfacll raze-gra1te os1afnł0 zawG<ty r~;:.r~e l:Jogatą. ~e
konne zgromadziły elitę naszych Jeźdtców. Nasza ilustracja przedstawia ZWY· POIItl'Y'Sława oprawę <Je~ projelkcięzcę w biegu pocieszenia, Pot. Rojcewicza z 25 p. uł. w chwili, gdy bierze towmią przez art. mat Sta..'1.łsława D<>przeszkodę.

brzyńskłeeo. Po zalteln ..Ralklieta. na
księżyc" abtitu;e w orN!oołne DOOJY'Sly
re-ż}'SeTS.kre.

H omeopat-ziołalis
ta
.
•

OłówtJą Idę odegra.

Cmdaw Sko.

~~:.i~=?~o=L=-

'
8 a łut , ze
· „u dz1e
· I a pot ęzne
·
Iczyńska
W rolach kobi'ec:vch wyst~ pp• .Bu.
zapewnia m1eszk ancom
1 RllllOWiecka. P. Stefan Las.
1
. rady(?) dla każdego chorego".
1~:k: K'J,~~a. ~~ =~

Łódź, 21 czerwca. karrzy i urojenia'· róż.nią sh; tem od le- Sokii. będozi'e ~głądaić, ~ ż:Y!\Ua !kqpja
\V <lzielnicy starom~ejskiej na Balu- karstw prawdz·i wych, że o ile prawdzi- rarlnego ~miafora.
„
tach jakiś chlopicc, stojący na rogu u!i- we l~karstwa nie przy.noszą fadnego
~a-ńce 1 ev.;omcje <!La 8 ,,.g~tek

cy z pliką ulotęk, wręczył mi kankę z
następującym napisem:
-,,Baczność chorzy! RatuJcie zdrowi~? .Radźcie dobrze .drugiJD, którz.v nie
um1e1ą czytać, na rózne zastarzałe choroby udzielam potężne rady dla każde.go ~horego. Hómoopat-ziołalista •.•" adres 1 t. ~· .
.
.
Pom1J<im błędy gramatyczne w rodzaju „u.dz1etam potężne. rady'·. ~He .. o
to chodzi. „tlomoopat - ·u o!alista" mozc
być świetnym cudotwórcą, a nie znać
języka polskiego. Może to jakiś włoch
albo abisyl1czyk. Djabli go wiedzą.
Chodzi mi o z.drowi(; tycn, ~tórzy się
doń zgłoszą. Zabiegi tego rodzaju „ie-

Za

usiłowa11ie zgwałcenia

25-letni Leon

r"

polepszenfa, o tyle wskazania różnego
rodzaju ,,h-0m-0opatów - zioła:listów'' nlc
jednokrotnie pogarsza,ją stan choroby.
Zn~cho/stwo cieszy się u. n~s je~z.cze wi·eltk1m popytem. Szczegolrue dziel
nica baitucka ba:rdz.iej skłonna jest zaufać sprytnemu reklamianowl~ ?i~ _lc~arzov.:.i z K~sy chorych. W tern .kwi n:ebezp1ecz_ę_nstw-0. Praktyką „hmnoopaty:zi<?łałi~t~". i je~. kol.egów 'Yi~ny się
w1~ za3ąc odpow1ed111e czyn111k1 z<lrowotne.
Może rzeczywiście „homoopat-ziołalista" z Bałut j·est genialnym lekarzem
ale w takim razie niech się nie ukrywa
i niech z.bawi Łódź od cpitl-cnlji \,,rypy!

Błoch

skazany został na 2 lata domu
0011rawv.

utozyl bałetmfs.tirZ A. Llałński. · ~
dy.r.. Tadeusza ~-

Ml!ZYCZ'DY

sk.i;f0 •

kę

. ii
. _napais:a. ii

~

aQom.

m . .
.
ixnY1t-OTZ)'. kraiow: zaig:rairnczm. ~ J>.c.
ter~s.kiW~erfełdj Gold~ d. ~
ll'ZY

wszystkiiclt

00 księi

st~l., ~~w~ „~aid'eta

c"' 'WY!>a.dła rzoozywdście łm-

ponu·ącO:

Jak narazie-~-0 się m

powiada.

~~
·

Plłnłklam zranił katag, ·
i posiedzi za to miesiąc
•
w areszcie.
Lódź, 21

CWrVlca.

Edmund Witczak pracował w fabryce Majera f ogfa w Oz-0rikowie, mając.
d-0 pomocy 54-Ie:tnieg<> robotnika Stanisłaiwa Racz;kowslciego.
W styczniu bieżącego ifdka mi'(.:dzy
robotnikami wyni1kła w fabryce bójka.
Witczak przybył . owego dnia do pracy
o godzini;e 5-ej rano. O goozin,ic 10-ej
ez.ut si~ ba'l'dzo zrn~ony.m, zwróci? się
wi:ęc d:o Raczikowskdego, ahy mu pomógł. Na tern tle dosz.ło między rob An;i·kami do ostrej wym!any Silów ~ po
chwiili klótnia zamieni.ta się w bójk~ w
czasie kitórej Witczak zadał Raczkr.w·
skiemu kHka ran pHnakiiem.
'Epflog bójki rozeg:rnt się w du.W
wczorajszym w sądzie okTęgowym.
WHczak skazany został na 1 m!esi1'C

Lódź, 21 czerwca.
Jrzaf Irenę powaloną na ziemi i broniącą
Irena Szmitówna wybrala się ;r,c się rozpaczliwie
przed
napaściami
swą koleżanką pewnej lliedizeli do. Błocha.
rzgowskiego kościota, gdzie spotkała
Jak się okazało Bloch umyślnie zwal
brata swego oraz kilku jego koJegów nial kroku, idąc za calym towarzymiędzy innymi zaś również 25-letnie- stwem i gdy znaleźli się zdała od reszBiią rodziców.
go Leona Blocha.
ty towarzystwa powalił Szmitównę na
Zamulewkz Josek (Łagiewnicka 13) zawiadoPo nabożeństwie cate towarzystwo ziemię,
·
mil volicię. że syn jego Leihuś pobił go dotkli- udało się na spacer i po drodze wstąchcąc i<. zgwałcić.
wie. - Małżonkowie Urbanowscy Jan i Agnie....
szka J>Qbicl zostali przez swego syna Maksymil- pito do restauracyjki, gd:iie mężczyźni
\V
duiu
wczorajszym
Broch zasiadł
jana (Nawrot 80). W obu wypadkach w:rrod- wypili kilka kieliszków wódki.
na ławie oskarżonych. \V czasie przenych synów pociągnięto do odpowiedzialno:;ci
Wracając do domu w pobliżu wsi
sądawci. (b)
ttuta Wiślicka Bf och odciągnął na stro- wodu sądowego wyszło na · jaw, że
c::.000000000000000000000000000000C 1 nę Szmitównę pod jakimś pretekstem i Btoch był· już raz karany za zgwałcenastępnie szedł z nią razem w odległo nic.
a-resztu.
Obradom przewodniczył sędzia Arści kilkunastu kroków od całego towanold. Oskarżał prok. Mandecki.
rzystwa.
Ze względu na drastyczność spraW pewnej chwili brat Szmitównej
Osłodził
żvcie.
wę
rozważano przy drzwiach zamusłyszał za sobą
kni
Ptych
Józef
Raciński ('Brzezińska 68) przywfasz~yl
przeraźliwe krzyki siostry.
.,
·
oobie różnych sl-Odycz;y na sumę 346 ~r. ZawłaPrzerażony pobiegł w stronę, skf!d
Sąd skazał Leona Błocha na 2 lata domiona o PoWYt~em ~ wszczęła dochofas. i dz:enie. (b)
rozlegały się wołania na pomoc i uj- domu ooprawy,
.
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Teatr w teatrze.

Wesoły kawał· studentów
w Heidelber~u.
Chłopi~: Przepraszam, czy :1ie wie

.

I

pan. którędy Ldz:i'e się na Górny Ry11ck?.
- Utośchva owbo, prosz.ę kup'.ć .ten
- A dokąd wybiera się kawaler z najpiękrniejszy kwiatuszek.„
- !P.oc9 zrywcrs.~ tyde kwiatówr? ...
- To jest najplęlm1iejszy kwiatu'- Prz.ee.reż mówłłaś, że za kwiaty iYm plecakiem?..
- W podróż naokoło świata...
sze'k?„. A mni;e pa.n n:ie liczy? ...
~d'alaibyś swe życie!...

...........„ ...•..„ •••.••.•••••

"
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Mi!SWq M

Truciznę przysłała mężowi
zmuszając

go w ten sposób do udzielenia rozwodu.

Epilog toqo skandalu rozoqra sui przed
rab1nack1m.

liódź

~ Łod:zt ukońez:yt.y &ię jut eg;~amimafura:lrre, którę_, na:wiase.ut mówJąc narobiiły bard:z-0 wLełe hałasu.
Pipstock ma równi·eż syna, kt6ry
lmńczyl w tym roli.u giitnnazjum. Znajomy pyta go w k:ct\vłarni:
"'-·~h ac,
~ · paiu11e
-' n:
...._ Co StY'-'
r-,.p.>;tock'
•• „.
Styszaletm, że podobm> pański slo·u źle
się spd1sal na maturze...
.A.
•
•
- "Ni·.„. , ,.,.;,„m
,.,,.....,. , d-oprawuy,
n.te
WFC'nt.„
- odpowiada Płpstock - Powiem pa·
nu prawdę, że ja się wcaJe nie znam na
lfY

i4Yołt d:z1isiejszyg.h tańcach...

*

Gancegail kupil żonre wachlan. Zwy
ezajny, tani wadtlairz. \Vcwraj był z
~0111\ w teatrre. Pani Ganc-egalowa
przez cały czas machała wachlarzem
przed twarrzą, albowi~em w featrie bylo
bardzo gorąco. Gancegai wiercił się
niespokojnie na krześle. \Mreszcie ziry·
tował się i lf'Zek~:
- R.<mu. trzymaj lepiej wac.hlan
1>1"0Sto, a machaj twarzą, bo on s:ę

pisuje!.„,

*
Niby niema 1.ata, ale

bardzo wielu

~ do wyja:zdu. Jed!li ja.
dą zagra~ drnd'Zy n.a W:tś<ti:ową
Oór~.
Ba'U'Inan miał wyf.echać zagranicę.
Star.al się nawet o pasz.pod.
·
(Wczoraj spotykam g-0 na ulicy i py„

!Pl'ZYgotowuje

!tam·

sądem

.
Lódż, 21 cterw-:a. na. Jednocześnie wszczęła sta.rrania w
Bi.·zez trzy łata iyU ze sobą szczęśli- celu ueySkanlia rozwodu, lecz
v.,-:ie. On był a.tentem bm'Jdlowym, ona...
mąt nie cbclał się zgodzić na ten
przystoina. nJi.ewiastą. Pobrati slę i m:~
warune~
·
·lości. ~zeście ich trwało trzy lata.
Mhno ki•łkakirotnych wezwań. od rabina
A po;tem - zacz.ęlo słę coś p·su~.
p·an P. ani razu nii'e zgłosil się ua rozMąż n.ie w.racal wi·ec·zorami do do· 1prawę.
mu, był często. zdenerwowany, ro~ta·r·
Zrozpaczona żona nie wiediz.Laia jak
g.ndooy. o.pryslcliwy. Pani P. odrl.:ZU do· wobec tego postąpić.
myślila się, że
Wire~zcte k 7Jdecy<lowata sfę na sraie
winna jest temu kob ta.
nowczy bo ·
Czekała iednak cierpliw.i1e daJszeg:J t1.>zW dudu W<?zoraJsiym p. P .. otrtymat
wn.iu
"'YP~..ł·ków.
przez pocztę Jakąś paczkę z lIStem.
v,
n
c:ru;
Dowody nie dalv na s(eb.ie długo
Po mzpaikowan.iu paczkt malazł w
ezekać. Przed miesiącem v.anl P. vtrzy- pudełku f!aszeczke z jakimś płynem.
mała
W 11ści.e zmalazl wyttumacze.nie. Żm1a
anonimowy list,
p.iSata:
w rotórym jakiś przyjaciel męża po- ,J>oniewaź nie chcesz mi dać roz·
t:wi.erdziił' jej · przypuszczenia. Anoil'mo- wodu, przysyłam ci we wlaszC(,-ZCC
wy ~<lawca Hstu określ.ił mfojsce i truciznę. Przypuszczam, że wiesz co
cza'S, kiedy pani P. będzie mogła złapać masz z nią zrobić. O ile ten ostatni sposwego męża na gorą-<;!ym uczynku.
sób nie odniesie skutku I nie UW()lnisz
Painl P. skorzystała z d:oni'esl·enia i mn!e od wezłów małżeńskich, w taltim
o wyznac.w nej PQrze udała się pod razie ja wypiję zawartość tej flaszeczki••
wska:zany adies.
Pan P. wysła·ł przedewszys'!k!em
Mie~m zdira<ly rn.alżeńskiej byl u- list do rodz.iców żony, os.trzega~c aiemeblowany pok011{ na jed:nej z bocz~ by zwróoono baczną uwagę na panią P ·
n~"'h u1kze_k. Okol.icuiości, pod:rne w Jednocześnie P· P. zawiadomi•l żonę,
n:ścle zgadzały się z rze:czywistoscią. żeby się ni:e truta, gdyż
Zaprzeczenia ze strony mE}ia nie miały · zgadza Się udzielić jej rozwodu.
racji by.tu. \Vszystko było jasne Jak na
YY najhliż.szych d11iach małion~r1wie
dłool.
spotkają się w rabinade celem ostar.cParo P. tego samegio dufa
czniego z.I:ikwidowania łąc'Zących Jeb
opuściła Lódi,
stosmków.
udając się d"o swych roo'Z'iców do T\.•>n:~
- lew -

bez koszulki.

_;~?~umon,dostalpanlll,

- Owsum....
~i dostałem...
.
ja

Zat>łaci!lem
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Teaitr miejski w Heideilbergu,

mieś·

cie s~ynnem z wesołych studen.:;k;ch
k alów, byt w tych dniach widowniq,
o g.i1nalnej awantUJry, wywołanej przez
jedno ze stowa,rzyszeń akademickich.
Grano Operetkę „Ptasz.nik z Tyrolu". Stukiłkudizi•esięciu studentów zasiadło "w pojed'Y'Ukę" rozsiani, na parterze, am~tteatrze ma:z w lo·ż~h i rozpoczęq, o zarnz w .poł· owii·e pi~wsz.eg..:> :'.l,tu
wesotą akcję, która od.wraca-la, oczywJ.- •
ście, uwagę widzów od sceny !. .tl1JiemożLiwiala przedstawiiende.
A więc: jeden ze student.ów po~ząl
w jednym -rogu widowni paUć paµierosa, drug·i w drug.im rogu jąt k<®c.ić olbr. zymią fajkę. w pierwszynll! rzędzie
wszczęło dwóch a:kademri>ków gfoś1w,
umówioną zawczasu clysputę na jakiś
pseudcrfilm;oficzny temat, na górze
ktoś kiicha:l zawzięcie jak z mo~izier:za,
w loży kfo$ zdjął kołni:erzyk .t ma:rvnarkę i jął przez olbrzymią lunetę spoglądać na wi:downię, j'ed:nem slQWE2.,m: każ.dy wywiiąi;ywał się-doskonale z wziętej na siehi'e wli, a wszystko odbywa- _

' ° się\Yesola
'ZUPeinle }e'U'nocz.eśru.e.
obstrukcja wywołała wśród
t

••

pub:l.icznośc:i

• ..i.

1

POCZąi:kowo

zdumienie i
- · n•
Sll1le'C
Trtl!dn'O był1o uie śmiać się, widząc roz·
paczliwe WYS.Miki obecnych w te:ii'i:ze
cz;terech ty1ko poticja,n tów, którzy nlt:
mogli sobi:e poradz;ić z licz.chnie tak ich
przewyższającymi przooiwnikam1 ładu
i porządku spqlecznego. Umiejętina „re·
ży:serja" obliczona byta na ro, że P'J Jczas, gdN umundurowany d-ozor:ca bezpieczeństwa publicznego spisyw.al per-

- ,
Olburzern:e,

·e ]-ou!uJa
·~A1-. k W reszc1•
1

sona:lja Studenta w dzi•esi<l!tYm rz~izie,

który ziewa1 dopieroco tak, że m :>żna
go było słyszeć na drugiiej ulic:v... o
dwa rzędy da.tej i:n:ny „studniarz" \VY·
mawal głośno })!rzypajkowei sąsiadce
gorącą miłość sW10ją ..•

Aktorzy na otw;~ scerue 'Ntórowali śmtechem pubHczności, poJi>:.;Janci
zaś, po długicll a daremnych dość vry•
siilkacb, zmuszeni byJ.i• zawezwać do
pomocy killlrudziesięc.iu swych kolegów
z irówych posterunków.
W wesołym nastroju powmechnynt
trudno byto „szutzmanom'' rozwmąć
n<l'leżyitą energję, to też dopiero Po u-

Dlaczego
jesteśmy znużeni? ~~~"~~~~~osię~rzyzło-I
•
•
•
~ Zmęczenie, spowodowane nadm1ernem spozywan1em
mięsa

Me za 250 zfotycll .to przeCdez n.e
ulgowy!..
- Dla mnie an jest ulgowy, bo nje
-

WYieżdżam, lecz moja .żiOna...
d,.......Mł TIA5"..i_ ę buchalt"'"a
Let.-an
uan
:v~„u pv ...u
.....„

*

-.-

I

TEATR MIEJSKI.

- .

Wobe·C ogromnego zainteresowania, jakie 0.
•
budziły występy Ja.racza, tlyrekcia teatru miejo-hecnych cza$aoh mamy mnó- łzeolog~ę o nerwowości i nied-oikrwistQ!ś- ski~go poz:vskala ..znako~1it~go ;vykon,aw~ę roli
stwo kootra.stów, Z jednej &trony widzi· ci. Gdy się te symptomaty znużenia, ob- kasiera w komedJI Plers a 1 Caillavet a J~zcze
1d · d b
·
h ·
t t ·
· · ·
·
b '1
ł
·rł •
na parę przedstawień które odbędą stę w
W my u ~· 'f' <?' ywa1ącyc się. na y a.meli Jaw1a1ą;e s1~ w o u g owy, m.11f7~1e,bza dniach: dziś, t. j. w czwartek, oraz w piątek i
ne wys1łk1 fizyczne. Pomysl:my tylko, burzeniach zołądkowych itp. bi=ei z a- sobotę. Focza.tek o godz. 9-ej.

,w

filTtni:e „Kohn ii S-ka".
iłe ene11gji musi po11iaidać taki lotmk n·ad da, okazują 011e bliskie podobidstwo z
Nazajutr~ po zaa'Tligaiowainiiu webo- oceanem, który spędza 48 godzi.n be„ patologicznemi zmi.anami, towarzyszą·
dzi Kohn d'O biura i spostrzega now,:go snu i pracuje z natężeniem wszystkich cemi niekiedy przy trawieniu m~ęsa. Nie
prac·o wnika.
'
· - He pan ma lat? ,_pyta.
- Gzterdrieści dwa, pa.ni'e szef.ie...
.- odpowiada buchalter.
- tlm ... .___ mruczy Kolm - Pan ml
jest troszkę za ni:s:kL. Psuje mi pan
wzorsteun harmonję bi'Ulra... Jeżeli pan
tllie podrośnfo o jakie dziesięć centy;ncitrów, to otrzyma pan wymówienie...
Da_ję panu na Po<lrośnd·ęcie dwa tygo-

i

MfĄQ4M

·

·

sił fizycznych i umysłowych przypomnij ulega iuż dawno wątpliw~śd, że ludzie . r.nuże.niu najlepszym środkiem iesit hyd•

niy oobie pływaczki, przebywa.łące Ka„ ta-cy, 'którzy podlegają łaono

chorobie ropatja.
znużenia, cierpią wskutek zbyt obiite-1
Zupełnie inną formą iest znużenie fy
go pokarmu mięsnego. Wrażliwość na. ciem, z jej strasznym skutkiem - epiohfite pożywienie mięsne jest ZUJPełnie demją samobójstwa, :która objęła p.rawie
indywidualna, i to co jest z pożytkiem l cał!\ środkową i wscho..-\.1ią Eunipę. Modla jedneg<> o.rgani.z.mu, może być łatwe żna sprawy sądzić jale kto chce, jedna
szko<lłiwem dla drugieg>0,
jest rz-ecz pewna, mło·dzież straciła mo.
Ta-cy ludzie pow.inni, za poradą swe- . raLne podstawy, nie uznaje żadnej kar"'
go lekarz~, wpłynąć.. odpo~~e~niią dj~tą nośc~, a.ni autorytetu. Pr'zesyca si~ ~k<ró
-dm'.ę cza'Su, mzumte·s z pan?...
na przenua.nę mateą1. Paqe.n-c1 zdum1e- tce zyetem, a przedwczesn,e nałogi i po„
wają się nieraz, gdy pr:zyehodzi\ z b6- pędy wyeuirpują je.i siły i zniechęcaj·ą
Iem. g~~, ~ lekarz;, :prócz, dj.e ty . - inie do. wa1J.d. fy_ciow~j. ~utlde:n ~ego na.s't~
:i:ap1su1e im Zadnyd1 proszkow, am medy pu1e zn.uzenie, mechęc do zyc1a, a brak
kamenitów. Ci ludzie muszą wyrzec się sił, roztrwonionych niec:>patr?;ID.ie, rzu:c:.~
:mięsa, jako podstawowego pożywienia. nieszc.z~śliwyeh młodych ludzi w obię·
Ale są i z.nużenia czysto nerwowej cia śmie.rei 'Samobójc:zei.
nahM'y, nie mające nic wspólnego ze mu
Sporl rozwija i wzmacnia wprawżeni.em, zwanem tedm.icznie
„z.nuże„ dzie siły fizyczne, acz;kolwiek w bard:z()
niem wskutek samozatrucia orgam,zmu" wielu wypadkach wynaturza się i p:rze~
I .tu występuje już wcześnie zra.n.a, a na· chodzi albo w bJ·awurowe ekstrawa ~a.."l•
n
wet po głębokim śnie, zmęczenie i sen„ cje, albo zawodowe rzemiosło.
Nafo.
ROJEKTY·
RYSUNKI
ność
nie
do
iprzezwydężenia,
niekiedy
w
miast
siły
i
zdolność
duchowej
pracy
1
P
połączeniu z silnemi bólami głowy. Czło zm.niej.sza~ą się u mł·odziezy wi<locżnie
wv~OrtYWA
wiek czuje się formalnie ro:zbity, nie na dnia na dzień.
Lekarze i pedai<>gowie
WYTWORNIA KLISZ
dający się do żadnej pracy, jest zły, zde powiln:ni sQibie jasno zdać sprawę z g:ro:i.O'' f\IOTl"IKQWSKA
nerw~.a:n-y: i pierwsza poło~a dnia j~t nego 111ie~ezp:i.eczeństwa, jaki~ z .tej ~h?
Y
K
W1 0niu illllęsa i białka.
dla .mego formalną męczarmą. Po obie- ny za>graza. społeczemtwu s obmyslec,
TEL., 57-68. I Nitl bawmy się w pus~ i zutyt~ ff'a· dzie J>op.rawia si~ ..taiu.. h.zeciw itemu aQPÓki cza~ ieszcze, środki zaradcze.

nał La Manche itp. Z dru,giej strony iednak większa część ludZkości cierpi P
nadzwyczajny spadek sił fizycznych. Ka
żdy pra;ktykujący leka.n;_ zna ten rod.zaj
znużenia, spowodowany nie nadmierną
pracą, lub nieprzes.pa.ną, przetańcZO!ll<\
na<:ą, ale którego przyczyiny są głębszej
wew111ętrza1ej 1 że ta.k powie;my nat~:Y·
Już zrana przy wstaw a.mu z łożi'ka,
· da.ie s.ię odc~uć to .znużenie, które robi
człowiek'!- niezdotn~ cl? wszelki~j intensywne1 pra-cy. Znuzeme to czy.m czlo
wieka złym1 zgtymaszonym, niezadowo
lonym, zanim jeszcze pnystąrpił d.o .ia·
wodowej pncy. U nieiktórych st<UJ. t•
poprawia się w przeciągu dnia, tak, te
pod wieczór są już zupeł.nie nor.mal.ni i
zdolni do pracy.
Przyczyną tego stanu osłabienia Si\
produlkty hiałka, '4<tóre n.ie zaabsorbo„
wane .zupełnie, działają
we krwi, jaAt
I trucizna. I jak n.aiprzy.kład W}11kryfo, ż11t
rp:rzy,c~·ą migreny jest tak zwana hi·
1ta.mi1na, produkt białka, naclzwycuj zja
~wc:i na~ury•. wydzielający się puy tra

I
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film z Rudolfem Valentin·oe
Dzieje wycofanego przez
Jeden ze spadkobierców
.zmarłego
artysty odnalazł z willi, w której zamieszkiwał w Hollywood słyny artysta, taś
mę filmową dotychczas nigdy nie wyświetlanego O'brazu, _którego bohaterem
jest Valentino.
Jak się to stał-o, że „Amant" - ta:k
brzmi tytuł odnalezionego obrazu - hę
~ dąic najzupełniej wyko·ńc:ronym i go.towym do pokazu, nie ujrzał swej proijekqi na srebrnym ekranie?
Podobno negatyw tego filmu ~.uż po
o.statec:zmym zmontowaniu zoistał wycofa
ny przez same·go Valentino, który uległ
w tym wypa:dku natarczywym prośbom
swej drugiej żonie. Nie chciała ona, aby
mą.ż fej ootwa.rzał postać oszusta i niebie.s:kie..ro ptaka, jakim
~est
bohater
A
„

t

11

man a •

·

zmarłego
ki i żeni się z

Są

aktora obrazu.

nią.
Mełżeństwo to nłe
je,st szczęśliwe. Wybucha wcina i hrabia
Robert, w którym mimo wszystko obudziła się krew przodków, wstępuje do
szeregów i okupia swą mętną przeszłość
chwalebną śmiercią na polu walki.
W oo;razie tym Valent:lino nie schodzi prawie zuipełnie ze s<:eny i zachwyca
wsipaniałą g1·ą no i niezastąpionemi po
dziś warunkami.

Sta~:OW•GZO za mało s.pofyWamy
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Gilda. Gray

ta::~~tr:1~s:~ki
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dramat w 10 aktach p. t.

- ·
Począłek

,---

Warner Baxter, Parey Marmont i inni.

nII\ TKO z TEPl P6RAP1 BIł TB ffl"

W rolach głównych: MARION DA\ilES, GEORGE ARTUR i MATT MOORE.

Naszyinik

··-

seansów o g. 4 i pół, w soboty. niedziele i święta o g, 1.
Ceny miejsc w niedziele, śwląta I soboty na I 15eans ocl ~O
Orkiestr._ pod dyr. P• R. KAN TOR~

ococooa skie

KAMll DENIS.

'
Ir upa.

•

rka Mórz''

fJcz~aza~~~~fa0-;~~: ttłł IEWI

18 at:tówl

'

ryby fada:n.e 8'

samą jak i. chude mięso. W dooatku jeszcze białko rybie ma tę wysoką zaletę,
że jes.t niesJrnńczenie łatw.iej.sze do strawienia i wskntełc teg·o pokarmy ,r ybne
znakomicie nada;ją się dla dzieci i wie~
lu \ka.tegorji chorych.
ą •
a
u

Porywający

W rol.
Podwójny rekordowy program !

Dlateg.o zagranicą

stanowią nietyLko barclz-o nieslrończooie więce~; a.niżeli w Polsce;
pożądaną zmianę w jednosta}ności pokar bardzo znaczne jest :Lch s-pofycie w Anmów lecz maj.ą wartość odżywczą taką g.1Fi, gdzie w wielu domach ryby poda.ją

Pokarmy z ryb

,,Aloma C

następnych!

ryib

mięsa.

y.

1)

dni

I

one zdrowsze od

ryb!

do stołu codzień, ultt1biónym poikarmem
są też ryby we Fran~ji, gdzie szczeg61·
nie sma<:z:nie przyrządza~ zupę z ryb,
skła1 da;jącą się z cooajmm-ej s·ześdu róż·
nyd1 .g atunków ryb, Znac.zin:ie więcej ryib
!liiZ pola<:y, jadaią też włosi. nar-ody pół·
MW
&JW
nocne, a nawet sąsiadujący o miedzę z
nami iniemcy.
.
o
ł
Naogół pa:nuje przeświadczenie, że
ł .p
ryb łatwiej jest używał zimą. iLartem ()•
't
bawiamy się złego działania upału na
•
.ł
dł
.
d
.n~ e, psuda si:ę. Obawy te nie są 1:awsze
Die Zll0S1 Y my a I WO
słus'Zine; dzi.siejsze sposoby przesyłania
·
ryb koleją są tak ud-oskooalCille, że naW opubl~owanych ostatnio 'Pamię- gneuse zwierzyła się księżnie d'Hijar, że wet największe upały wcale nie szkodzą
tnrka,ch Balzaka znajduje się ustęp, któ- nie znosi soboty.
ry czy:tamy z pewny.in *iwiemiem.
_ Dlaczego?
Jest iin:ny jeu<:ze wzgl~. mianowi·
_ Bo to J'est dzień, w którym mv,;ę cie ryby podczas lata s·ą. zna<:m.ie taiiOto ;słyinina piękność swoijej epoki,
n
sze, na ten bowiem Qkres przypadają naj
.
·
.
h portret.ach. pe ł sobie
nogi...
1icznyc.
uwieczniona
na
W
d
obHbze nnłowy. zresztą ryby w maju,
k M
R
k
k
idać więc, że pię1me amy tamtej
r
na uro. u -me .. ec~m1er, ":'. to.re1 · ~- odległej epoki nieczęst>0 fatygowały się czerwcu, lipcu i sierpniu są najHu:st:i:'ze i
ohał;o się :ia zabo1 poł Era.ng1„. me lub1- ze swych malowniczych szeslongów i fo z tego powodu nieskończenie barozi-ej
ła stę myc.
teli, w których je tak często portretowa nadają się 1aiko pokarm. a.niżeli np. izi.
W pamiętnikach
swych o.powiada no, by udać się na parę bodaj min.ut do m:ą.
Ba:lzaik, ze M-me Recamler i !kuzynka jej łazienki.
Pamięfa"6 p.rzytem ·łrze!b'a. ze met~„
pami <le Saiint-Juljen wydawały okrzyki
Mocne perfumy tuszowały nie,dokła- ko ryby wód słodkich :tl!<ldają się qako po
oburzenia, gdy im opowiada·no <> jakie§ś dności w zapachu :niemyteg-o
dała, a fywieruie. Cał·e mnóstwo m<l!I"SkWh iryib
pani, która „!lly~a si~ ·codzienni~". One szminki i pomadJki <lopełniały reszty.
ró·wmiJeż staillo~ d~ooały . ~karm,
zadawalały Slę 1edyn~e ;ZID-ywa:i;i1'001. za:
Wygląd zew:nętrzny pięknych pań trzeba .tylko :im1eć ~e odipQ'~i~ !PtzT
pom~'Cą t~uszczt; szm1.nki ~ pohczkow : nie cierpiał więc na tem zupełnie, C'lfY ~ządzac, by me wydawały_ metmł<t?go dla
wyCJ;era!11:m się delikatnie sitrzępikan11 zaś cierpiało zdrowie, t>0 już i.nna spra- ie<lzący<eh 1e ~apachu.
stare1 b:elizny.
Całe. to fo~arzystwo wa.
Jak dalece :ryby IS<\ pofywne. wym•
przepowiadało zły kox:iec ipc;-.ill Doumen.
Przeciw.ni-cy higjeny mówią że w tam ka stą<l 111', 1 ze te.n &krom.ny śledt, który
któr.a propagowała uzywarue wody do tych c:zasach umierali
sędziwi starcy, stał się przedmiotem ipowszeclmego u„
mycia.
którzy nie ką.pali się nigdy w
życiu. żytku, dotaTłszy :na:wet do 111.a.jwyhredPiękna księżna d'Esclignac, urodzo- Czy prZytjemnie było z tymi ludźmi prze niejszych, ma zawartość białka taką sa•
na Tal1eyra.nd-Perigoird a uwieczniona bywać dług-o w jednym poiko:ju, o tem mą, co i chuda wołowina, a tłuszczu za„
przez Bafaaika jako księżna de Mautri- nie mówią nawet przeciwnicy higjeny. wiera rtrzy razy więcej nit ta wdowi.na.

kobiety, którą ko'Chał, zwiraca wytwórcom kolosalne pien:i<>dze, wyłoione na
;real:izac1·ę ,,Amanta"""' i wycofu1' e
film
przed. jego wyświetleniem.
Po kiil.ku latach film poprzedzony ta
ką niezwykłą rddamą wy.stawiony 7.0·
stał po raz pierwszy w Paryżu w wielkim kinie „Electric Palace" i ściągnął
tłumy publiczności i wie1b1cielek z.martego Rudi. Stanowi o.n dzisiaj najwi~k·
gzą senisację w Paryżu.
W filmie ·tym, jak zapewniaqą fachowe pisma paryskie,
Valentino święci
triumf swego nieposp.oli.tego talentu. Gra
on w nim postać pięknego hrabiego ifoberfa San Franeini, w którym kocha się
żona bogatego fahryikanta.
Jednakże wytworny niebieski. ptak
prag.n ie ·tę miłość wykorzystać materialnie, a ·g.dy mu się t-0 nie udaje, r-o:zikochuje w sobie cót1kę swej niedo'Szłej k-0cha.n
w;w w *'W4AEAM4+M !MW
Cf

Dziś i

więcej

p k ne k ob Ie
• t y przesz os,cI.•

I oto Valentino posłuszny prośbom

„.,..,

Jedzmy

I

Sensacyjna powieść z; życia powojennej młodzieży.
\...

życie.„

'Przyrzeknij mi. że więcej
już tego · nie uczynisz...
- Eeee„. Daj spokli · !... Znudziłaś
mi się już z t w ojemi radami.. Mądry
człowiek nigdy nie czerpie dwa razy z
tcgo samego źródła„. Mam inne plany...
- Co ci znowu wpadlo do głowy?..
Pakula wyprostował się, zrobił krót

sr•

- To się zdarza bardzo często.„
Ona była prawdopodobnie w letargu„
I ani jeden z trzech lekarzy, a wśród
Jiich również narzeczony, nie zrozumiał
istoty rzeczy.„ Nóż nie doszedł du samego serca, rana już się prawie zagoiła.
Lecz przerażenie zrobiło swoj•.!„. Ja
tego nie mogę wYjaśnić, ale faktem jest,

~:5~E~l~~E~~-~m~
- Jeżeli to, co pan mówi, odpowia- Swietnie! - uśmiechnął się do rzystając z zamieszania, panującego w
da rzeczywiście prawdzie, w takim ra- siebie' Pak.uta. - Dziś w nocy Michał willi, ukradł naszyjnik z pereł?„ Nic
zie bądź pan spokojny, nie minie pana wpadnie w ręce policji i będę wolny!
podobnego!... Przywłaszczyłem sobie
nagroda„.
naszyjnik - to prawda - ale w wy- Ale stawiam jeden warunek.„ -ROZDZIAŁ XXII.
jątkowych okolicznościach i muszę dorzekł Pakuła. - Nikt nie powinien do-:dać, że uczynilem rozsądnie„.
1
'"" iedzieć się o tern, że ja zdradzilcm pał
d . .
- Co ty gadasz? .„ Mów wyraźniej!.
nu tę tajemnicę...
Pierwsze s owa a .
Nie jestem złodziejem! - ciągnął
- Bądź pan spokojny!. .. · Znam się
Anna, usłyszawszy, że przodownik dalej Pakuła tym samym tonem. - Kie
na tem....
wyszedł, weszła do pokoju.
rowała mną ręka opatrzności, która ze
- Zresztą, panu też powinno zale- No, teraz tu mnie czeka nowa mnie skromnego, maluczkiego cziowieżeć na tern, aby nikt się nie dowiedział, przeprawa.„ pomyśiał Pakula. ka uczyni!a cudotwórcę!...
że ja podsunąłem panu tę myśl... Jeżeli Bądźmy ostrożni!...
- Robercie, ja się ciebie boję...
zlapie pan Michała, cały zaszczyt spad- Powiedz już co się tu dzieje ... _:Boisz się? ... Ciekaw jestem cob~,;ś
nie wyłącznie na pana„.
przerwała milczenie Arina. Sprzeda- ty uczynifa na mojem miejscu dzisiej- Ma pan rację ... Nie wpadfo mi to łeś już ten nieszczęsny naszyjnik?
szej nocy!...
nawet do głowy ... Nikomu nie powiem,
Pakuła, nic nie mówiąc, zamknął
- Dzisiejszej nocy?.„
nikomu„.
drzwi na klucz, który schował do kie- Słuchaj i nie przerywaj mi...
Przodownik zadowolony podniósł się szeni i rozłożył na stole banknoty.
Pakula opowiedział żonie ze wsze!t miejsca.
- Dzięsięć tysięcy złotych! - krzyk !demi szczegółami dzieje ubiegłej nocy.
- Dziękuję panu!... \Vyświadczył nęta zachwycona właścicielka hotelu. - Anna słuchafa go z naprężoną uwagą i
tni pan wielką przysługę...
Przecież to kapitat !...
co chwilę załamywała ręce. Gdy Paku- Odwdzięczy mi się pan za to kie- Głupstwo!... - odparł obojętnie la począł opowiadać o swym strachu na
dykolwiek, prawda ?„.
Pakuła. To jeszcze nic ... Prawdz iwą widok wstającego z trumny trupa , An- Może pan na mnie liczyć...
forsę dostanę dopiero później...
µa miała łzy w oczach.
Uścisnął rękę właściciela hotelu i
- Jak to?„ Chcesz znowu? .. - za- Gdy upadła zemdlona na ziemi ,~,
chciał zaplacić. za wino, lecz Pakula pytala, patrząc na niego z przestrachem dopiero wtedy wszystko dla mnie stało
sprzeciwił się temu.
- Nie, nie, więcej już tego nie uczynisz .. s;i;- Jasne„..
- Niechaj tak będzie.„ - rzekł od- Ukradłeś naszyjnik, bo byliśmy na skra
- Nie rożumiem ... Co to było?..
chodząc. Odwdzięczę się panu, od-1ju przepaści, 'bo pieniądze byly nam po-1 - Pochowali ją żywą...
wdzięczę ... A. narazie do widzenia!..
trzebne ... T~raz, c~wała Bogu, może- - jaki sposób moglo . się stać coś
{'rzodowmk wyszedt
my już spłacić długi I czeka nas beztro- podobnegQ.?.

J

wigi.

-

było gdybym nie odkopał grobu ... Nte
ui\radłem, lecz uratowałem CM:lowieka
od śmierci..„
- A gdzie ona jest? ...
- Blisko stąd.„ Ulokowślfom ją w
bf'zpiecznem miejscu ... Ona trwa w jakimś nawpół sennym, nawpół ;1ieprzytumrnm stanix i ty musisz pomóc m;
przywrócić ją do przytomności. ..'
- Dobrze, dobrze .. AJc diac·1,ego ją
Hiffyleś? ... Powinieneś był p0stipić it.ia
c;.ej! Pocoś zabrał naszyjnik?„ Trzeba
byle zawiadomić otem księc\a a .Jtrwmałbyś za tę wiadomość napew~10 wh:cej niż 1n tysięcy złotych. Musisz to
r.a~ychmiast zrobić!

- Poco? .. żeby mnie aresztowano? ·
- Nie gadaj głupstw. Przedewsz~stkiem muszą ci przyrzec, że nie będą
c iebie prześladowali. Możesz im postawić warunki i zażądać wię!..:szej sum;
p~eniędzy.

- No, dobrze„ Jak ci si-? zdajl!, ile
j')uwinienem zażądać?
- Jestem przekonana ,ż.-: k~l4żę
c!.„ tak napewno da ze sto tys:1;cy ztvtych.„
·
- S•u tysięcy zloty1;h '.'... J'.'.\rtko
tyle? ...
~Uważasz, że to mało?
--· Ne:, chyba„. Mniej n tż pi~ćset tvsfęi::y nie wezmę.„
,~e c. n.). ·
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Wódka -zalewa
Rosję.

zginęli . śmierceą bohaterską

mogąc ookonać

epokowego _odkrycia.

Kasa Chorych

.l

WARSZAWA.
O<lczyt: „Jak pr.z:yjemnie i pozyt~
nie spędzić wakacie''. 1.3.00 - Sygnal czasu.
hejnał z wieży marjackiej w Krakowie, komunikat lotniczo - meteorologiciny oraz nadprogram.
15 ..30 - Komunikaty: r_neteorologiczny, gospodarczy i Jlarlprogram. 16.00 - Odczst: „O zawodzie dyplomaty". 16.25 - Komunikat harcer16.40 - Pogadanka: • Wychowawczynie
ski.
,Wśród książek" naszych dr.ieci". 17.20 17.45 przegląd nainowszych wy<law11ictw.
Ko*cert po.pofudniowy. 19.05 - Koncert rolniczy. 19.35 - Odczyt: .,Owady szkodliwe w le:;nictwie polskiem". 20.15 -· Koncert wieczorny. 22.0ll - Sygnał czasu i komunikat lotniczo-

Sketch K. Brzeskiego w wykonaniu pp. J. Machersklel, R. Głer•s!eń
s1ciego, Wł. Szczerbiec-Ma· herskiego, J. Boroi'łsklego

I M Halicza.

Piat.ka, Ballada wnanowska, Praczka
Odśpiewa

p. M. Korska.

oraz wiele innych numerów.

n-4y.rai:d Ross~t .._ Samorząd. a problem mleczny 1dokończen1c), J. Augustymak - Doroczny

7-jazd billljofdów i blbljotcl:a.rzy, S1)'1'awozdanie
z. dzi:tfalnotci wyd:zialu opieki społecznej , Biuletyn staiystyewy. Okólniki Nr. Nr. 16 i 18, Kronilca miejska Z ctycia mia~i polskich. Ogloozenia.
Mres redak.cji i administracji: Magi trat (Pl.

,\\'oloośCi Nr. 14, parter. P<>kój 10). '1):.-łefon 2.S-00.

A

W roku 1912 dzielni poprzednicy gen. Nobile

•
lednago nie
roku.
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4 tragicz e wyprawy do

400 mili. litrów
wypiło w ciągu

' ·,.DZIENNIK ZARZĄDU M. ŁODZI''.
Wyszedł z druk"tt w objętości 20 stron Nr. 2.5
(15.3) Dziennika Zarządu m. Łodzi o treśei nastę

bieguna"

- - - - - - - - - - - - -88- - - - - - -
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Zapowiada p. Jerzy

BerońsKi.

Orkiestra pod dyr. p. L. KANTORA.
a
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12..35 -

22.05 - Komunikaty PAT-a.
mcteoroiogiczny.
22.20 - Komunikaty: policyjny, sportowy i nadprogram. 2-2.30 - Transmisja muzyki tanecznej.

.

Dvżury

aptek.

Dziś, w nocy, dyżurują nast~pu]ące aptek}~
Danieleckiego (Piotrkowska 127), Wójcickiego
(Napiórkowskiego 27), Ilnickiego i Cymera (Wól
czatiska 'iJl), Hartmana (Młynarska 1), Kahaua
(Aleksandrowska 80). (b)

Lódź-Górny Sląsk.

N1edz10/na walka o mistrzostwo Polski

,,Sląsk''

L. K. S. zadecvduie o pozostaniu
Po dłużs~ei przerwie
odbędzie się
t.nów w Łodzi w na<lchodzącą niędzie1ę
spotkanie lig·orwe LKS. - śląsk.
Może n.areszcie po całym szeregu nie
powodzeń drużyn łódzkich, szeczegól·
nie ŁKS-u, poszczycić się bęclzi-emy mo.
gli wy.g.raną. Nie jesteśmy tego zwycięstwa pewni, bo czyż nie zawiedliśmy się
kilkakrotnie na zespołach łódzkich.
Nasze zespoły ekstra klasy, albo nie
~.dawaią sob.ie siprawy ze zgrozy sytua·
cji. albo machnąwszy ręką powiedziały
sobie: 11 ~akoś . to będzie, poco się nad wy
rężać".

Takie właśnie wrażenie pozostawia
drużyna LKS-u, po każdym ro
zegranym meczu ligowym.·
Gdzież -:-. pytamy - podziała
się
dawna amh1cia, czerwonych?
Sytuacja -jest może groźniejsza, anitell wszyscy przypuszczają.
Jeszcze jedna, dwie
przeg.ra:ne, a
LKS. pożegna niezawodnie ekstra klasę
gdyż .utraconych punktów później nie w
liposób będzie nadrobić.
A o tym ja:k bardzo jest zle, może po
Niedzieć najlepiej zeszłoro.crna tabela
ligowa z ~zerwca.
W połowie tego miesiąca LKS. znja„
dował się na trzeciem miejscu w tabeli
za Wisłą i IFC.
W 8-iu, spotkaniach ·LKS. z·d-oibył 11
punktów, fracąc zaledwie 5.
·
A w roku bieżą(;ym istny obraz 11~
dzy i rozpaczy. ·
.
W 10 grach czerwonych zdo·bywają,
ialedwi.e 4 punkty, t.racąc ·ni mmniej ni
więcej tylko 16-.
Niechaj teraz n~t nie sąd~, ze 4 zdo
byte punkty, są dziełe:m dwoch
zwy„
cięstw. Broń Boże! ,
Od czerwca b.r, LKS. zwyciężył tytko raz jeden z Turysami i to w nikłym
stosim~u 1:0, zys.k17ią_c 2 dalsze pu:n;foty
~ r~m1sowyc~ wymkow z Warszawian„
ką i Wartą.
..
_
Czy sytuacja nie jest więc rozpacz.liwa? Czy il1:aprawdę zespół repre.zenta„
cy:jny czerwonych jest tak słaby, że nie
może zdobyć się nawet na mikroskopijue zwycięstwa.
Wątpimy w to bardzo. Raczej bra.k
amb.ioji, poświęcenia dla barw klubo..
wych i woli· zwycięstwa
zawodnikom
po sobie

ŁK.S.

Międzymiastowe

spotkanie o puhar odbędzie
w Łodzi w połowie lipca.

w ex1ra klasie.

się

,

Nle o wiele lepiej dzieje się w szere„
Swego cza-su do:nosiliśmy o trudnoś· cznie do organizaicji zawodów między„
gach Turystó:w, aczkolwiek niepowodze ciach z iakiemi boryka się
ŁZOPN., miastowych Łódź.Górny ślą,sik.
nia fiolefowy;hc mają zupeł.nie inne pod· chcąc dop.rowadzić do skutku doroczne
Skład drużyny łódzkiej <lparly hę·
łoże.
zawody
międzypaństwowe o puha1· dzie na klubach ligowych. Po porozumie
Ambkji zawodnikom Turystów nie Łódź - Górny Śląsk. Najważniejszą rze niu się, ze Śląskiem ustalono, że pierw.
brak, o czem zresztą przekonała
się czą było usatlenie reprezentacyjnych ze sze zawody odbędą się w Łodzi następŁódź s-porlowa na ostatnich zawodach społów obu miast.
ne zaś w Kafowicach.
fioletowych w Łodzi.
,
Chodziło o to, by w drużynach rep.re .
śląs:ki O.Z.P.N., pragnie ZOJ."'g"aniz'lJ•
Powodem przegra:nych Turystów są zentacy;jnych mogli wziąć udział gracze wać je dopiero we wrześniu. Ł.Z.O,?.N.
ustawiczne zmiany składu 1mji ataku.
klubów lig?wych. .
.
zgodził si ęna tę ipropo.zycję z tym zv.„
Główtnie ta część zespołu,
fioleto„
~.reszcie Vf ub.1egłym tygodmi; i1'Ll:t strzeżeniem, że w Łodzi zawo.dy odb'ędą
wych wykazuje stałe braki i jest najsłab pr?sb~ ŁZOPN., nac~elne w~a<lze piłka?' się w i-ednym z na.stępnuja,cych it ermiszą częścią drufyny.
skie orzekły, że kapitan związkowy ok- nów: 8, 15 i 22 lipca b.r. Ostate;i:roej deA czyż można się temu dziwić, sko· rę.gu może ~ysponować również gracza- cyz.ji spodziewać .si ęnależy w .naibliż·
ro na każdym meczu fioletowi występu· mi. klubów lrgowych, w danym wypadku szych dniach.
·
ją w innej obsadzie?
zawodnikami Turystów i ŁKS., z tą tylW związku z powyższem
stała się
W trzech grae'h młodzi gracze Tury- foo róz:nicą , ,że grac~y związkowych za również obecnie aktualna sprawa ~wo„
st~ Stolarski i Chojnacki byli bohate„ wszeL~e wykrocz':'naa ma. prawo ~arać d~~„mię_d.zymiastowych o puhar 11Repu„
ranu zawodów a gdy przy.szła klęska 21 ~ezposredn10 kap~tan związkowy l~Y- billu ł..ódz - Warszawa,
.
Czarnymi orzeczono, że ci właśnie za„ ~ie zawodru'ltów hg?wych, \Yydz. G1~
I w tej sprawie prowadzi Ł-ZOPN.
wodniicy nie wytrzymali tempa zawo„ 1 Dysc..w Warszawie na wn:.iosek kap1- pertraktacje z WZOPN-em, t~ · że "'
dów i na :ttich zwalono tałą winę przeg- tana związkowego.
najbliższym czasie spodziewać się nalera.Dei.
.
. .
Ma:ją:c tę broń w ręku zarząd Ł.Z.O. ży dwóch ' sensacyjnych spotkęń łootba•
Tymczasem zapomniano· 0 t~, . żt P 1N. · zdecydował się przystąpić niezwło- lowych o puhar.
winę p00iosło Kierown:ictwp sekcji foot
balowej, Turystów, któ:'.e zadecydowało .wysłać druż'ynę, do Lwowa d01piero
w sobotę, slipin.giem.
Zapomniano o tym, że -gt"aaze muszą
na:le'życie wypocząć, 'że · ·$lipping . to' nie
jeśli
tysiące

Urugwaj

przybędzie

otrzyma 4

hotel,

do Polski

dolarów. -

w tktórym możnaby się należycie
wyspać.
W zwizku z sensacyjną władomoś- bów zaryeykuJe doprowadzłe
. D.rugim b. ważnym
powo<lem jest cią o przyjeździe do oPiski i Lodzi egzo ną tę imprezę do skutku.

zh~ie forsowanie gra-czy Turystów.
Jeśli .zawodnik ·wykazuje przemęcze
nie i nie nadaje s:ię zdaniimt Kierowmctwa, s-ekcji foofoalowej
Turystów do'
pierwszej droży.ny .to pocóż go forsować
w. z~l? rezerwowym ?„ 'f,e m)"l:ne posu
nlięCla fioletowych odb:qaią się bardzo
uj.enmie na grze ataku reprezentacyjnego ze.Społu Turystów.
W pierwszej kolejce rozgrywek Tu·
ryści i~~· ni~ będą jut mieli okaz.ji ~o
zrehabfil:t'CYWama dotych:zasowych mepowodzen. Pozostała druzy.na nmda roz
grywek, która będzie ostatecznym egzaminem dla zespołów łódzkich.
Powracając do niedzielnego spotkama ŁKS-u ze Śląskiem, pra,gniemy zwr6
cić uwagę czerwonych, by nie lekcewafyli niedzielnego przeciwnika, gdyż gór-

tycznej drużyny · piłkarskiej Urugwaju,

sensacyj.

Pozatem . dowiadujemy się, te Pol·

mistrza poprzedniej i ostatniej olimpja-1 ski Związek Piłki Nożnej w Warszawie
dy, dowiadujemy się obecnie dalszych w odpowiedzi na" propozycję, skieroszczegółów. Szereg wybitnych osobi-1 waną wprost do kierownictwa Urugwa
stości zgłaszało się do związku piłkar- iu otrzymał odpowiedź przychylną na
•
·
•
•
. '
.
.
~kiego z prop.ozycJą siinansow~rua te1 rozegranie meczu w oPlsce z reprezen•
imprezy, bowiem było rzeczą wiadomą tacją Polski za 4 tysiące dolarów. Poże tutejsze kluby nie będą w stanie, z nleważ w Polsce niema takiego stadjopowodu ciężkich warunków finanso- nu, któryby pomieścił kilkadziesiąt ty„
wycb, sprowadzić drużynę Urugwaju. sięcy widzów, przeto P.
P. N. starn
. • . .
•
. ,
Jedn3:lcze, Jak Juz .donosiUsmy, w mysi się, by tfrugwaj przybył do oPlski, na
przepisów statutu, klubom sportowym kilka meczów.
nie wolno się · wiązać z osobami postron
Łódź godzi sie na grę za. 1.200 donemi tak że dotychczas nie Jest pew- larów.
'
któ
·ni •
h kl
nem, czy
ry z powaz eiszyc
U•
·- - - - -

I

n-ośląskie zespoły luhią często sprawiać

-nies;p-0dzianlci.
·
ŁKS-u.
Spotkanie z drużyną „Śląsk" naleSą to bodaj najważniejsze czynni.ki, fy b. powaz.aie tr~ktować, trzeba boktóre za;decydowały o niepowodzeniach wiem zważyć że zespół ten odpoczywał
tegorcznych zespołu LKS-u.
blisko 6 tygodni.
.
Stef, '

z.

Echa zawodów Turyś.c~-W.K.S.
Wojskowi

żądają unieważnienia

l

meczu.

J

Drużyna Turystów od pewnego cza„ darczylc, sznuróją-cy sohie budk, i ... da•
su wykgrywa wszystkie zawody o mi· lekim wykopem PO$iał piłkę z. powrostrrostwo kl. A., to też nic dziwnego, że tern na po.l e przeciwnika , uniem<lżliwił
· " db d · •
.
•
trzyma się czołowego miejsca w ·t abeli. w ten sposób WKS. zdobycie goala.
SI 8 d
I OUT de France O ę Zie Się za kilka tygodni Poważniejsze mecze Turyści wygrali wy Sędzia zawodów w takim wypadku
kolarska
de
so~ocyfro;-vo. jedynie mec~ z WKS. _za· P?w:i11ien zar~ądzi.ć_ z miejsce . wykopu
·
•'
.
konczył s:ię trudnem i;wycięstwem w sto p1lln, rzut posredm na bramkę
Tury•
Donoszą nam z \i\Ta:r'sz:awy, że r·eda- nawczego, siał dotychczas za\vsze na sunku 2:1, pro/czem. na zawodach Z!l-- s~ów, tego jedna·~ _ni': uczynił, co zmu·
keja.· . największego fachowego pis:JJa \ przeszkod;~ie wsz.elkim usifo. wan.iom.
sz.edł następu1ący ciekawy .wypadek, s1fo, WKS. d~ zl~z~ru~ pro.te.s tu'.. ora:t
spOTtowego w Pols<;e, „Przegląd Spórśladem największego pisma sporto- ~wno.towany ~-0tychczas. w piłkarstw~ pro~by o umewa~eme z~wo·do~. W.
towy" w- osiatllii:m numerze zapowiada twego na świecie paryskiego "L'Auto", łodz~~ a ktory. ~tanow~ yunkt, do eg- C. i D. na <;>stat:m~
pos1edz~1u . PrtJ
reaJ,izację ta:k gigantycznej imprezy iak kt&re rok rocznie qrgainkuje jedea z naj , zam1!1ow dla sędz:ow. Ot oz. obro_n:ca. T_u: prze~łuchamu sędziego ·odt:zuc1ł 1?rówYśkig kolarski "OO<>koła Polski".
większych wyś-cigów świata p. n. „Tour .rystow w.~o. darsk1, w cza~ie naJgrozn1e1 i:es~ •. 1ednak WKS. odwołał si~ <>d .teJ d:e
de .Prance" przystąpi.ta red.akcja „Ptze- lszych aikCJ·! pod ~ramką fioletowych ze- c~~1 do Zarz_ądu Ł?-OPN., kto.ry na ~1·
Jak się dowia:dujemy z:e źródet' do- gfaidu Sportowego" do prac przygE}to- : sz.edł z pola• gry i poza ~ramką popra- b.~rzszem !POSi•e<lzemu r-0zp:itrzy całą tą
brze poinformo.wanych, b.ieg ten zosta- wawczych organrizowania fakt czuie ~la~ r-0z.sznurowany buctk, w tym cz~~ cie·~awą _sprawę.. ;Powyzszy :WVJ:>a?ek
g
yśc"1
k I k" y
s1e 1ede.n z graczy WKS. przeprowadzi! stwierdzaią zasluzem na gruncie łó4z·
nie zTeali'Zowany jeszcze w .r. b. • bę gi a t c
:g n Y zne 0 w
~ 0 a~~ tego
• piłkę przez linję obrony, wysunął ją na kim sportowcy, między któ.remi zn.ajdu·
d,zie 111iewątpliwie największem wydaŁ'd' t'f.our df logne ·tuk . „for" i w chwili kiedy z kilku kroków je się również prezes Kole)ljum Sędzió,„
rzeniem Polski sporioy,rej. P.::-zedsię
0 1ar- miał oddać str.zał -na b.ra.mkę, niespodzie p. Zygmunt Hanke.
- . o . z, s o ~<:a po s iego. spor
wzięcie to j.es;t solą w oku Po.:ski·eg:o
sk1ego !Jl;a n~1.w1ę~sz·e zaant~r~sowame wa.nie wyskoczył z poza bramki Wło-l
Związku Towarzystw Kolarsktch iUi do powvzszeJ Fmpr.:~zy, to tez . . . . zyteln.;od ~Hku I.at. , N ~ e~tety, brak odpowied- ków naszych inf~rmować będziemy
nich fuindu5zów oraz niemożność zorga- każdora:zowo o wszelkich . pracach przy
·:i.
Mlliazowainia foolosalnego aparatu wyko- g.otowawczych.

To u r de. po
I o . g n e '' •
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·
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em "
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Tour
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Pologne".

f.·

-
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spadł

piłkarska.

Nowa sensacja
Turniei „siódemkowv" z

Hakoah .wiedeński

I

udziałem · Turvstów

i Ł. K. S.

Projektowany na najbliższą niedzielę D.-0. K. IV. Dotychczas do turnieju zgro

do

niższe.i

klasy po niedzielnej
W. A. C. 4:1.

porażce

I

Ubi.e~ł~ niedzieli c~ły. Wied_eń był
Tempora mutrun.tur!, Za!edwie k,iJlłia:
pod wrazeruem sensacYJ:ne1 wallu o spa lat temu Hakoah w1edenski był .n.~znapfcr :"szy v:1elk1 turmeJ „s1_odemko~y I s1ly się ~ruz~n~ Ł:
S. G., Bieg l' dek do niższej klasy mię·dzy drużynami: ,komitszą drużyną w Europie, zdobywa·
w piłkę nozną o puhar w0Jewódzk1ego Kraft. Pomew~z 1 urysc1 I Ł. K. S.
Ha.koah i WAC.
ljąc sukces za sukcesem, dziś repr<::zen
komitetu w. f. i p. w. 1 który mial sic od-; ~frywają obecnie gry ligowe, w turnieju
Spotkanie to, któremu przyglądały tuje conajwyżei naszą klasę A.
być z okazji ,.Tygodnia Sportowego" w 1 udziatu wziąć nie mogą, jest jetlnak iła- się tłumy widzów, zakończył!() się zdecy
Kierow1nictwo te.g•o klubtt musi. &iś
Helenowie zostal w ostatniej chwili od- dzieja, że w razie · wyrażenia .t~cd~r, d-owam~m z-wycięstwem W.A;C. w sto- gorz'.ko żałować
pogoń za dolarami w
łożony, ponieważ boisko helenowskie i tych klubów na wzięcie u'działu w wal- 1 sun.ku 4:1.
krai.nie yainkesów, co Hakoah 1k osdowa;
do zawodów piłkarskich nie nadaje się.! kach, turniej odbędzie się w dniu 29-g-o !
Na skutek tej porażki, Hakoah spa· ło utra.tę na·jlepszych jednQsfek i przy„
Wspomniany turniej odbędzie się w , czerwca. w którym to dniu oba kluby da do niższej klasy, wraz z drużyna Sim czy.nił<> się do spadku formy tej <I.osk~
przyszh 1 · iedzielę dnia 1 lipca na boisku 1 sa wolne od rozgrywek.
mering.
· całej ongiś drużyny..,
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SPLENDID
Wlelkl podw6jny program!

o

I)
według iałynnej powieści

A

Aleksandra Puszkina i opery Piotra Czajkowskiego.

z a

li)
Sensacyjny dramat

wrolach gł.:

według

Pawła

scenariusza

Sugara.

CILLY FEINDT, NINA VANHA, ERICH KAISER TITZ.

~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••&•••••„•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o••••

Hustracia muzvczna ood

bątutą

A. Czudnowsk1ego.

••••••••••••••••••••e•••••••••••••••••••••••••••••••••••............••••••••••••••••••••••~•••••••••••••••••••••

Początek

seansow o godz. 4.30 po

poł.

I

I ~u~!.t ~ł!~z~t~~!in~~~~:~~I:::::::j ;:!.~~~n~!~aa!~~~!!~!J.C

TEATR LIT. ARTYSTYG
w OGRODZIE

li
I

...__..CEGIELNIANA 18.
Pod dyrekcją WALEREGO JASTRZĘBCA.

Pro quo". Heleny
Skoniecznego.

Buczyńskiej, artystki scen paryskich Jadwigi Hryniewiecłliej i ulubieńca Łod;.i Czesława

.tllllllłZiiilili!imiiillii'l!!!lillllallllmlllili!l!liliillllll!!!!!lilllBll!l&illm!ElllB„llBIBIEIZ
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W niedzielę 3 przedstawienia o g. 6, 'I i 10 wiecr.

Codziennie 2 przedistawlenia o g. 8 i 10 wiect. •

es+

?A4

A

DID

20, NARUTOWICZA 20.

Jutro premjera

Aleja Kośduszki 68,

Wielki podwó.jny

tel. 22-90,

Dnia 2 go lioca t 92~ r. otwie-

-1. -

rają

VA

Zapisy przyjmuje kancelaria codziennie
od godz. 9 do 12 i od godz. 14 do 20

............ Stup

DE

PUTT

LECZNICA

,,,w sidłach
.

li. -

w.

ni:edziete 1

s~~~:t~~ godz. 2 po p. -IVI •

''

Dr med•

61

Dztś i dni nastr„pn.

1

.

-.-

•

~

wroli gł.: Królowa snłonow.

Za wyd, ,,R.ępu°-Hk " sp. z ogr. odp. Wt ad~'>l.2W ~olalt.

·' .

piękna władczyni

gmnbfow
i ny
lilt

-,,

, n,

„.

1

72 Wschodnia. 72

Poprz. of. U piętro
od 10-1 i i 3-1

i

Choroby wene· Chor. skórne we DWUU l(JOCTTJ[
rycEne, skOrne neryc1ne 1 płdowe
Dr. med. .
i włosów
lecz:e11ie tamp2' Konstantynalłska 1Z.

skiego 22 m. 14

kwarc •

Andrzeja Nr. 2

Tel. 55-5?

r1

~

•
Przy1muje od 9-1
od 6-8. Dla pań Mon•uszkl 11,
te'efon 63-22.
do 4 - 5,
.
God iny przyjęć:
od 1,30-2.30 dla Pań Ola mn1motnych . Choroby skóme
1 weneryczne elek.
p .trot.erapja.
W niedziele 1 śwtę·
~zy1mu1e od ~-l
•
od 10 - 12
l od 5-8 w1ecz,

mody

.

Huguette Dufles

n

Maszyna do ·szycia

biibeaMIf,~~ l KI IEI k<iwaSingera
w dobrym
·

~1-~er~~I 2 pokojowe I'stanie
nia,

Tel. 32-28.

,.

1-go l·pc-i.

domość: Żerom-

O.

V

Il

12-2 7-8 wlecz.

Szalona c'' 1

j"

Al (D p O k Ój

l k.
t
111. Zielon N! 6. f
ron OWY_ z. e e •
Telefon 45-49
Chnr. skórne tryczn. s:wiatłem

[eDJ (8[llll[

- . - paryski P• t

f "OIOWl[l
li

ob~z1D

ilo•m•·te I.
Wia-1'. l„
nu _r':'_y:i_"e_:_:_~~_":_,;2 ~o~~~~k!~~y~a
" '.leWb"Wł.[l~
K11.ggar
.....

Beztroski żywot viveurów światowych! - W pogoni za błyskot
kami dnia. „Gigolo", wytwór współczesnych dancingów paryskich

~;~;;::~~ie:Z~ięk~łse~::::
erotyczny dramat
nuaiący

Lekarz- unrnta

Porada 3

!ycia''

„Tancerz
pieniądze"
za (GIGOLO)

•

(Cigarettes)

RU iii
•
lu ran-0 do 7-cj po pot. Szczepienie 1 prom. Roentgen•
OSPY. analizy (moczu. katu. krwi. {e„aematy n ... [lO[~J
wotw:~) zlośtl •
plwocin etc.) oper.acje, opatrunki.
przyjmuie od 6-9 orzyjrnu1e w teczzłote
w nieruielę do 3-6 nicy p1zy. ul. Piotr
\v:zyty na mieście.
we wszy.stkich J!.ak~ws2~ 1 e1 294
Zabiegi i operacje od umowy. Kąpiele ••••••••••••
c '>d~1enn1e . od godz tunk~ch J .kolora~b.
świetlne. Naświetlania lampą kwarNa1tanie1 r,.abyc
L-:7 wiecz _
Or. med.
cową Roentgen, Elektryzacja. Zęby
można
sztuczne, koro.ny złote, platynowe ~·

Dramat pod tyt.

•

~Rtlf HWAlf Wł

eł

kwarcową

bach w~zntkich specjalności o_d g. .

ROD LA ROCQUE'A

I

·xxxx••tcxxxxx.

lekarzy specjalistów J gabinet dentY· Szkolna M t2
nied(Jścignionel wartości I
'--~oroby włosów,
styczny przy Górnym Rynku
Piotrkowska 294, tel. 22-89 skorne. weneryczne Radjo-Gumm Centn1le, Wień, Capistral„
gasse s.
mocxopłciuwe.
(przy przystanku tramw. pabjanickich) przyimuje chorych w chora- Naświetlania lampą - - - - - - - - - - - - - -

rlajnowszy film uKrólał wytwornej mody"

MIM o z A

I

UWAG A I Ceny przystępne, ratami

Dr.

jako gwałtowna i namiętna dziewczyna
uliczna, w swej
najnowszej kreacji,
wspaniałym filmie
p. t.

-

nowy lrnrs die zawodowych
i amatorów obo1ga płd.

do spr111da·
Wiado11106ć

kuchnia. łazienka. :O-go Sierpn.ia 42„
·
gaz. elektryczność, !vsocki,
w śródmieściu oddam na letnie m:e- \lloz parokon~y do
sprzedanta.
siące małżeństwu j
lub pojedyńczym 0 _ Wc(lner~ 6 (przy
26
sobom, Zgłoszenia Rzgowskiej) ·
.sub oJ.2/21" do adm
30 I ~IMillP
.Re publiki",

I .

,,MOST SMIE 0I.\· c1"
=-e
.
:3'i -· =~pi;~:Ju~~~n:.t'w~!
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Sensacyino erotyczny dramat w 10 wielkich aktacli.
W ' rolach głównych

..,, O: W rolach głównych:

z::;

=a.

fteoea Adoree. ~Y:.M~::!~~~z~~;0.:: Thomas ~eigban, Allleeo rrlDgle

W. <lr~ar_nj „Rep_uLl)~a" ;3_, ~. _()gir_, Odp. Piotrkowska

49, i

l~

R~tor od1>0w„ Jan Probdniak.?

