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Łódzkiemu ptaszkowI zrobIło SIl! w styczniu zbyt gorąco w Łodzi. 
---:0::---

Es a',· 
''1c to na Litwę. 

Echa afery wydawn!czej ~ Ło~zi.~Jak\ Ciesielsk~ otwierał cudze kasy.~Stosunki 
z przem.ytni~ami.-Aresztowanie na granicy litewskiej. 

. Łódź, 17 stycznia. I kretana gminy, wyszedł do sąsiedniego /llady biurka w kancelarji gmliJy, która ski zdlOlbyW'sxy $obie odp.owiednią op.ilnję 
W grudniu ubiegłego roku doniósł pokoju i prze-z czas dłuższy nie wracał. o tej porze była już zamknięta na klucz. nie tyłko w Lodz:i., a,le równie!! na' kre-

.. Expresos Wieczorny" o nadużyci.ąch po Zaintry~wany gospodarz wyszedł, I - I\itórę.dy pa.n się tu dostał? - spy sa ch, poSJtanowil wresZiCie wydostać sl~ 
pełniOQych przez ~ego na bruku łódz by go odszukać. Jakieź bytl() j<ego zOO- tał wówczas z.dumiony g,ospodrurz. wydostać się 7)agrankę. ·W towarzy· 
kim "kombinatora":· Adolfa Ciesiel- mienie, gdy - A przez okno - odpad z zimną zaJgramcę. W toWarzystwie niej.akieg·() 
_go, zastał 1,::edaktoraU przy otwieni.rtiu szu- k::wią Gesielłski. W ten sposób Ciesiel- RendeddeglO Uip'llanował 

Pan ten, jak doniósł ~go czastt· wyjazd na Litwę 
bpress W.1ł po całym sZeTegu po
dejr~)'Ch interesów OItworxył w tod2.i 
pisen1lro pod tytułem "Łód;zki Kurjer 
C~y". Praca pMlów .,redaktorów" 
w zMIofJoDem piśmie prócz wyłudzania 
od hacłzi pieniędzy, polegala na spijaniu 
Da kr'edyt 

si~ ilOści w6dek • 
~h J.cd.'aiJa.cłl~ 

Personel redakcyjny tego "wydaw
mctw~" staoowUi prócz pu.6w ,t!'edak
torów'" 

81 l ych r" mji noworocznych 
fi 

dla czytelników "Expressu". 
e D w cią" słałni k.upon! 

W poniedzia ek "Ex·press" zamieści kupon zapasowy, 
łdóry może zastąpić aźdy kupon brakujący. 

\V dZisiejszym numerze "Expressu" wych niedokładności w listach nazwisk 
umieściliśmy ostatni kupon żywnościo- szczęśliwych wybrańców losu. 

i skUJtJkiem tego marał się nawiązać kon. 
taM z władmmi Iit~wskie:m,i. obi eżdż a· 
ja.!C p<Ogiranicin.e wsie. 

Nawliązał on znajomość 

z b8tldą przemytników 

i sZIUluglerów ceLem przecltoota.ni·a się na 
Utwę, I 000 w ch'WiUi, ~y zamierza! już 
pr.zmoczyć linie graniczne, are·sZJtowała 
go polioja. 

Plo W"yIlegiŁymowaniu pana "re.d'3.k. 
t'Ofra" odeSIłano go pod cSlkortŁą polk1i~ 
ną do Lod'Z,t . wy, upoważniający do wzięcia udziału Wszystkie kupony w liczbie 16-tu 

- kdJdJlll kroku repor.rerzy i akwizy- w losowaniu (szesnastu) z wypisanem nazwiskiem i Urząd ś1edczy po przeprowadzonYl'1l 
kimy w ilości ~, którym :nie wypłaco- 1200 bezpłatnych prem~ noworocznych dokładnym' adresem należy włożyć do d<>cbod2łeruu zajął się przedew,gzyst-
.aD wog6le ...-,·0ftI a'-I'o • k perty • dn 20 b DL rzu kiem Cies.1e'lskhn. któreg"o odesłano dG ł""-~~J~' , • dla czytelników naszego pisma. z lLe] nel o , I. • W M , 

At. Wlł"e8ZCJe w poiłowie gru.dnia prze I .." . .. cić do skrzynki .,Expressu", (Piotrkow- Wt~ien.i:a przy ulic.y Targowej. 
bniła się mia1"ka. UrzĄd prokwratorrs& i NadJwta.ŚClwsZą m~arą O~ląg~lęte~o ska 49, w podwórzu.) C~esielgki musi bowiem przedewsry. 
~..I śt-A- ~--~ . ..:~~ """bożyć k'1"e5 I powo zema na tereme zara zema c o l,!, d 1 b . 
~~ ~c.y. ~"""''''''l'Y~ :~. • • i ciażby w części strasznej nędzy, która I Je"eli brak jest je nego u tez na- stkiem odsiedzieć mi~iąc w :l't'cs?:cie. 
ich ma~a~: p.a,n CleS1~Si~ m:ał l dotknęła najszersze warstwy ludności i wet kilku kuponów kolejnych z oznaczo zgodnie z wyrokiem sądu okręgowegC' 
~ nI0~n..,...h 4 mIeS'lę ..... , Wlę- .• . L_ . dn . 1-1"","":,,, J - .-~ • I naszego miasta - jest chyba to wiel- nem! numeramI, w sp;1"awre o olJU."'a:zę)e eg,o z wyzszyCf! 
~30 ~a::~ ~nl (2 li: kie zainteresowanie wśród czytelników można je zastąpić kuponami zapaso- !<rzęd>ndków policyjnych. 

r.. .. pm.e "Expr essu", którzy z niecierpliwością wemł !"!!!!W!!!'!-!!'!" !!!~!!!!!!!!!!!.~M!!iF!!!*,.! 
~~ ~~~..-.-...:_ • tł' • oczekl.lją pierwszych wyników losowa-, Liczba kuponów zapasfJwych jest 

aj ~U''''6I:> ~lą6ntę1:1 nia nieograniczona.. 
~i do odpowiedZlia.łOości za poibiera ·Zresztą nie należy się temu dziwić! Wobec wyczerpania nakładu niektó-me kail1cji pr".ty a:n.~a'lliu praoowni-
ków do K '%"jen Cz.eorwOM'go" . -o me- Z jednej strony cały skład prowian- rych numerów naszego pisma, wydaw-
'W'f1>łaoa~ie ~hże na ich żą~e. tów, artykułów pierwszej potrżeby ructwo "Expressu" chcąc przyjść z po-

W sprawach powy.i;szych \tt1'Ząd pro- (700 korcy węgla, 1500 kilo mąki, 1032 mocą, tym, którzy nie mają jeszcze po-
aa:lO!t"ski 'W'Swząlł en~e docho- kilo cukru!) trzebnej ilości kuponów -
·d.zenie. z drugiej zaś - powszechna nędza, postanowiło w dniu iutuejszym umie-

Ciesielski p~awa.r na woln1:>ści. głód, mróz i bezrobocie! ścić w "Expressie" jeszcze jeden kupon 
~yt ciamo już było mu jednakże w Nie mówiąc już o rodzinie bezrobot- zapasowy, 
~ więc wybrał się w nieznane sa- nej, nawet sfery zaróbkujące znajdują który może zastąpić każdy.kupon ko
Me SibrOO:y i przywędrował do WiJ.na. się dziś wskutek drożyzny w tak kry- lejny. 
Od tego cmsu widzian.o go ciągle roz- tycznem położeniu, że wygranie 25 kilo A więc, czytelnicy "Expressu", wrzu 

n1ąkl' lub cukru albo tez' 25 korcy wę cal'cjP koperty do skrzynki, a zobaczY-jeż.dJżająoego po powiecie wi1eńsko-troc - I'" 

gla - sbwowi powód do wielkIej ra- my, kto z was ma największe szczęście J 
kim. Tu różnym ludiiom prQponował dości. Zaznaczamy, iż po raz pierwszy 

rozmajte ~skowne interesy, Ogólna wartość premii "Expressu'· wrzucać można kupony w śrQdę, dnia 
Na Jakąś tajemniczą mm~kcJę usiłował. przewyższa sumę 8 tysięcy złotych, a ZO b. m. oraz dalej w czwartek I piątek. 
• ,naJbrać" mi'e'jtSJOowe:go ooywwtelll. KUM jak na dzisiejsze stosunki jest to sum-
cewicza. ku nie dQ pogardzenia. 1"""'·'mB .. ~~ ..... 

CieSJielsnd za.miesz.kał wr.eszcie w Ru Prócz 562 premji węglowych, 354 
dz:isz6mrh i c-zestym gościem bY"v;' f U I mąc~nych l 282 cukrowych można wy
sękreŁarz.a gminy. I gral: jC(izcze l radjo - aparat wraz z 

Pewnego razu, gdy Ci'e!ilekJd. PQd~-1 ir·stcllac:.l z frmy inż. S. !,'eichcra i S-ki 
/qcy się wciąż z·a reda 1{lo :a, e\O~~'U 11 ~c· 1 (['Oh,.lI!O '.'a _u), orn~ clcg-ancki zloty l 
~~~ , 'f"urc;" 1 t;:Clll • I ---I Ponieważ czytelnicy nasi informują ~ 

G odne naś~adowanf3. się ci<1~;le telefonicZnie i osobiście o wu i 
I runkach l)rzyst~pienia do losowania,' 

P, h!:l',.U F' ,~~~!.. (1.(.1, Pi-> ,hcT . ~-:" Li vtarz,dny raz jeszcze wszystkie for' 
- ... ,&, ot' ,- .... ~, l' . . t' b ' t J , .1. .'; 1 ~l" _ ·"·.u t a rz~c" oczr'J .. '" - J . <1 110",Cl, li orę Int~szą yc przes rzega- ł 

nych wygzar..y nu _~"i)ak.l~ie "Er.pre::;su"lllE: ze wZl.!"lGdu ~a :!łatwienie l:am pr~-I' 
1 kOlzec węgla. cy przy IOSOWillJlU l wyklucżeme mMh- : 

,., 

Upadłości I nadzory 
w Warszawie w f. 1925. 

W Toku ubi'egtym, 1925, na terenIe" 
Warszawy ogłoszono 95 upadłości i nad~ 
zorów sądowych Hrm i pr?5edSliębiorstw 
handlowo - przemysłowych, przyczem 
najniepomyślniejszemi dla naszego ku
piectwa były miesiące letnie, kiedy pro
cent bankructw byt największy. 

Obniienie cen nafty. 
Na wczorajszym poSiedzenIu zjedno

czenia gospodarczego rafinern olejów 
mineralnych odbniiono ceny nafty o 4 
zł.. tj. do 48 zł. za 100 kg. loco skład . 

( 
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Człowieł{ l wiecznym uśmiechem. Poł~dniowa .S~rbiil 
Doumergue, prezydent francji, kocha wszyst- - JUgO~łOVl~anską 

kich i niema tragicznych wspomnień. Ka!!!!.!!IJą. 
(Specj. służba kore~p. "Expressu~). Z~ajduią się olbrzymie 

pokłady węgla, rudy, az-
Paryż, w styczniu. z uniwersyteckiej bibłjoteki. co dopro-

Odpowiedź obecnego francuskiego wadzalo do ostrych scysji z kierowui
~rezydenta na mowę nunc,iusza papie- ctwem uniwers-y'ietu. Nie wiadomo ezy 
skiego, kardynalla Ceretti, ~rypowiedzia to jest prawdą. Wie Pranej; zwykle o 
ną z okazji Nowego Roku, porównajmy ludziach dochodzącycłl do władzy, OpD 
z odpowiedzią poprzedniego prezyden- wiadają sobie rzeczy. których nie mo
ta Miłleranda ha mowę tego samego żna sprawdzić. Również i Briand i POłn 
kardyoola, wypowiedzianą l stycznia care musieli przyjąć na siebie pewnE' 
1924 roku. grzechy młodośc1 • kt6re zresztą wcale 

Obecna mowa Doumergue'a tchnie im nie zaszkodziły. . 
ducbem spokoju i pojednania. Gdy D0U111ergUC latem 1924 roku 20 

W ówczesnej mowie Mil1eranda te- stał przez wersalskie zgromadzenie na
go nie było. Co za zmiana w przeciągu rodowe obrany prezydentem republiki, 
dwuch lat! MiI\erand i Doumergue. obaj świstki bulwarowe opisywały następu. 
żołnierze reIlubliki, obaj francuzi. obaj jącą historie z czasów Jego młodo§ci. 
patrioci, obaj demokraci... a co za prze Jako student, Doumergue wybrał si~ 
ciwieństwo! kf.edyś z kolegami na wycieczkę w oko 

Miłłerand kocha tylko francję, Dou lice Nimes. W drodze stttdenoi spotkali 
mergue kocha francje I Europę; to Jest bandę cyganów; każdy z nich rzucił iw 
główna różnica między obecnym i 6w- jak~ datek. Również Oaston dał jakiejś 
czesnym prezydentem francuskiej repu cygance parę sous. Ta, chcąc się zre
bliki. ' :anżować, zaczęła wróżyć młodzreń-

Przypontinam sobie jeszcze posiedze com z ręki. 
me parlamentu w roku 1923. W6wczas Ody nadeszła kolej na Oastona, z led 
na ławie rządowej siedział uparty ad. wością spojrzała na jego rękę, rzel{ła 
wokat Raymond Połncare I oparłszy szybko: "Młodzieńcze przez całe życie 
głowę na rękach, przysłuchiwał się roz będziesz szczęśliwy, a kledy~ nadejdzie 

Błed w I: ~I)rym otrzymasz ta~ wład1.ę. 
IJnWom. Jak eesaf'Z-. Mówiono o oknpacJ Ruhry I o rkwa 
wej łatnl w Essen. I o te; historii nfe wła<!omo, czy Jest 

W6wczas podniósł się zakamtenfały prawdziwa. 
lOjalista Mague ł rzuclł szereg cleżklch W każdym razie jest zręeznie u-
oskarteń przeciwko prezydentowi sena .- "" ' -'< -'C'W'_ \ 7ITszak moi -
tu, OastOftowl Donmergue. na stwierdzi'ć, że Doumergue dotych

czas był ulubieńcem bogów. 
Było to w tym czasie. gdy we fran- Niedawno temu pewna francuska ga 

~ mocno się tnyma.ł rząd narodowy. zeta ogłosłlła odpowiedzi, najbardziej 
Ktobr WÓwczas pnYP\lUCzał. te ten ezylUtyeh politycznie ludz:l. na zadane 

lak pnez aarod~w nłelubłany Doa- bn pytanie: Który dzIeń podczas mej 
mergue za rok będzie prezydentem kariery, był dla mnie llaIcięższy?" 
PraneJ'? _ Briand, Poincare i Clemenceau, w 
_ Dopłero oa osiemnasta młesi~ 08- odpowłed.zi na to pytanie, przytoczyli 

. stoo Doumergue stoł Da czele repu bUki bardzo długie h.istor!e, Doumergue zaś 
francuskiej. W przeciągu tegO czasu był odpowiedział krótko: "Donoszę panom, 
zawsze miłym władcą, Jego wdzlekowi, te mi dotychczas, dzięki Bogu wszy
a przedewszntldem uśmłechowl nikt stko dobrze szło. Nie mam ładnych tra 
się nłe mołe oprzeć. Ikznycb wspomnień z meao bcia po.. 

Doumergae jest mimo swe) 'arobnej litycznego". 
f)OStaci, wybQrnym reprezentantem. I doprawdy człowiek chętnie mu 

Ostatnio włdzlalem prezydenta na wierzy. gdy patrzy w jego uśmiechnię
zamknleołu 'WYStawy sztuki dekoracyj- te oblicze. 
nej. Doumergue przybył, republikańska Uśmiech Doumergue'a ma w sobie 
straż sprezentowała broń, orkiestra za specjalne własności; gdy się go wid"i. 

człowiek zaczyna się cieszyć i uśmie-
ella się wraz z prezydentem. bestu i miedzi. . 

Mimo to przypuszczam że odpo- Gleba tego kraiu nadaie się dla 
wiedź Doumergue na ankietę gazeto- kultury roślin prze~ysłow\lch 
wą by ta biciem na efekt. Należy przy- Pewną podstawą jugoMowial1ski* 
puszczać że i on poznał powagę życia przemysłu może stanowić nie tylko za· 
i niebezpieczeństwa walki politycznej. głębie węglowe w dolinie TimOlku, gdzi~ 

Nie najeży zapominać o tern, że Dou dobywa się węgiel i rudy, lecz t.akże za 
głębie w połt.c1niowej Serbji. O nie1)bada 

mergue przebył całą ciernistą drogę po r.ych bogactwaćh nałuralnyah połu.dnio 
lityków i bojowników parlamentarnych. wych krai królestwa SHS mają szczupłe 

Przed 32 laty był on po raz pierw- wiadomości jugosłowianie sami, a jesz. 
szy wysła;iV do p~.: - -., hfYrbońskie1!o- CL.e mnej , wiedzą cudzoziemcy. Prócz 
przez socjaiisb-cznych wyborców okrę ogromnych pastwisk, niezgłębi.onych la· 

sów i licznych pOItężnych wooospadów 
gu Gard. jes-ł południowa Serbja hogata i w liczm 

W cii3,gu następnych lat zasiadał nie pOłkłady mme:ralne, który-ch jeszc.4e 00-
przerwanie w parlamencie francuskim tyehczas nik' nie na.ruszyl, ku wielkie; 
w lewych łav.rach. aż w kOt1cU zamienił s:t.kcdzie dla państwa. 
izbę deputowanych na pałac luksembur W tych chaach p. M. Gawri'l'owiez. 
ski, został bowiem obrany senatorem. który u:;.+.awicznie szuka nowych ho
KarIerę mini'sterjalną zaczął od teki mi- ga,ctw, w Ju~o·sławji, opublikował w 

.. Prawdzie" inform:acyjny artykuł o na
nistra spraw kolonjalnych. pótniej dzier tura~ em bogactwie połud.ni.owej Serbji. 
żył kolejno wszelkie teki ministerjalne. Na;wię.ks-z.e bogadwo p-oludniowe-j Ser

Vl roku 1909 był ministrem kultury, bji two!"zą beZSip'I"Zeczrue mdy. Mał-o 
w r. 1914 ministrem spraw zagranicz- gdzie :ą.a świeci<e roajdują się naprzy
nych -. W międzyczasie (r. 1913) był kład takie masy azbestu, który ieSJt tak 

l d rzadki, f.ak na południu Serbii. Między 
ta de prezy entem ministró"\v. D!e"<dje.!Jh i Dojraną występują ł'ożySika 

Podczas wojny grał również znacz- azbestu rurełni-e na powierzchnię ziemi 
ną roJę; w roku 1916 zosłał 'WYsiany tak że eksploatacja nie była,by zupełnie 
do cara do Petersbu~a z pewną bardzo Irosz.t-owna. Chrom, ktÓt'-ego fak wiad'omo 
ważną polJtvczną misją. Wog61e często rok mało jest w Europie, znajduje się w 
był w drodze. \Vojażer .,w sprawach połuclni<Jwei - Se·rbji w wielkich -ma.&a.cb 

Dotychczą.s - e<kspl-oatowan-o t.ylko dwa 
państwowych«. • szy-by, ' ~t~ryC'h wy-dajnoś_ć w srtClSU11iktl 

Gdy Aleksander MiHerand rzed pó] 90 niena'111S'z:onych dotychczas z,apas?w 
tora rokiem opuścił nrespodzl ie pałac rud il,f& ta,k nieznac~na, że wydohy-wa
elizejski pód naciskiem narodu 6v/~ze- nie chromu jest tlaJjmniejsze ze wszysŁ· 
sny prezydent senatu Doumergue zo- kkh podobnych kopalni Europy. 
stal dnła 13 czerwca 1924 roku wybra- Główne ' b1.11g.<ictWO ~łudni;owej Sef" 
by prezydentem francji. Znacząca byla bji ' s.tanowi jednak węgiel, który datyd~ 

czas wyOe>bywallo tyI'ko z jednego _szy' 
jego pierwsza "czynność urzędowa". bu. Ogromne warstwy węgla wysłępuja 
Zaledwie zostal ogłoszony w historycz ru.pętnie r.a powierzchnię :r:iemi, także 
nym zamku wersalskim wyn.ik głosowa. wydobywanie tegoo wymaga małYch na 
nia. gdy nowGobrany prezydent pod- kładów .&lergj.a ci:eplna jugosł,owiań· 
:. :edł do swev.o przeciwnIka przy gloso ski ego wę~lad cchodz.i do 6.000 kal-o.rji. 
wani .. _, kandydata sochlistycznych re- Prócz w~g;a. miedzi, ' chromu i ai'Jbc 
"lublikanów, Pain~eyego, - i wedle fran stu południowa Serbja ma talde wody 

mineralne. Sześl ciepłych sl:rrkcwych 1 
c:lskich obyczajów padł mu w ramiona żelalZowych iró-de.r przedstawia cllLa go~ 
i ncałował go w oba poli:zki. s-pooar<ki państwowe1 bezcenną wpros-t 

Czy ten pocałunek, dany swemu u- spo$obndć, c)(}tychczas ni~steiy nic wy 
pokorzonemu przyjacielowi w tej uro- korz~·stal1-\;. Gleha p(>;ud!liowei Serbji 
czystej godzinie, nie może być uważa- nada'ic si.ę cli&. kultury roślin przemysł'o. 

wycb. Tamlej&i mieszkańcy ltzyskuj:; 
ny za przewoąnią myśl polityki wielkie t'ocznie tylko z,a samo opium i jedwah. 
go męża stanu. ne kokony pIJnad 200 miJ'jonów dyn:

Andrzej f. rów. 
grała bymn narodowy. ciało dyplomaty I!!!!!.!!.~' !Ś!_!' !!*!!!*!!+!*!!!!!'!!!' !&!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!~!_~!A!AQ!!!-!!.!!!!!!~.!""'~"'"~-~~!!l!!!-!!,!ew~&I~~~~' ~~~~'~.JiliiiIIillIIm 
ezne l publlcmośt podniosła się z - ~-."-' .. _-----

młejsc. ••. Pochód otwferał pan w unifor
mie, trójkątnym kapeluszu i urzędowym 
łańcuchu, za nim szło jeszcze kiUru męż 
czyzn w uniformach, następnie wyele
gantowany mistrz ceremonji z pałacu 
eIizejski'ego de Pougieres, a w końcu 
mile uśmiechnięty prezydent. Za nLm 
_iego świta, urzędnicy ,.maisoll civite" 
i •. mai'Son miUtare". 

Wszystko to razem spraWia bardzo 
pomp8tycznc \'\Tażenic. T t<lk jest zu-
Ą·SZC. 

Nazywaj,), Doumcrglle'a .,l'hOf1lPIC 8. 

~'ete!:"nel sourire" - człowiek z wiccz
ł1ym uśmiechem. T rzeczywi"cie j-Jekroć 

1 • 

szacie: obrazek rodza,owy ze stolicy nadduna;skiei. 
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-- S z ef:. l nie'Ch pan nie zapomina, że pan , ma 6 tygodni 
arJopu •. ~ " ,: ", ' 

B u c: h a' Ił e N . S·ześt?.. Tyl~o dwa'!~ .... 
" S. ~ e'f: Ate 'cżtery tygodnie, w czi:sie ktÓrych Ja jestem na 

. ,~r.lotJle~ 
1*1* g.M, &A 

Napa"d bandycki w lesie. 
Odważny" p.:' Pł6Ciennik zdlielił kło~icą bandytę i u~iekł 
.... I ,'._ - , • • ; 

. Łódź, 17 stycznia.cltwycil Jeżącą przypadkowo w powozie 
Pan Stanisław Płóciennik, właściciel kłonicę j , zadał nią silny cios w głowę 

folwarku Dąbrowa - ,. l(usiecka powracał ~chylol1ego bandyty 
onegdaj do domu, ,wioząc kosztowne za- Rozległ się suchy trzask lam~łnej ko-
;~upy poczynione w Łodzi. ' ści... Baridyta, brocząc krwJą padł na zie 

, Powoził on lekkim amerykaninem, za mię. : 
,przężonym w parę 'koni-; _ P: ' Płóciennik zacIął konie i pęde.m 
. _ Była godzina 6 wieq., gdy p. Pł6- ruszył w kierunku pobliskiego miastecz-
,Ciennik wjechał w las Bankowiecki, cią- ka Łasku. " . ' 
"gnący się po obu stronach szosy. 'Tymczasem drugibandyła, 
, Nagle w krza kach wIdząc kompana sw~o letąc~o bez.. 

'-. ----------

, Jakiego cbciałabyro mięć Ilięża. 
P;er~sla odpowiedź na ankietę "Ex!Jressu tł : wszystko 

, ,jedno jaki, byleby bORaty! 
Panna Felicfa K. grzeszy materializmem, kt6rego nie doradzamy 

, nasi!ymCzytemiczkom.-Jest ona ' typową .. kobietq wieku·. 

Jeszcze parę lat temu nie miałabym 
odwa~i odpowiedzieć na niedyskretne 
pytanie "Expressu", co do moich upo
dobań erotyczno-mat rVlllon.ialnych. A 
~dyhvm nawet wtedy oupo\vicdL.iała, 
to zupełnie ilJaczej. niż teru z ... Kilka lat 
w żYGiu kobi~ty, choćby była tak mło
da, jak ja, odgrywa ogromną r6lę. Ko
bieta co rok myśli, czuje. mówi i marzy 
- inaczej. Uważam się jednak za pan
nę całkowicie dojrzałą i poważną. U
miem oceniać sytuację. patrzę na świat 
trzeź 'wo, bez wszelkich złudzeń. Rozu
miem doskonale, że dzisiejsza koMeta 
jest leszcze za słaba. aby samdozielnie 
walczyć o byt i własnemi siłami zapew 
nić sobie podstawy materjalne. Zwłasz
cza przy obecnych warunkach, w któ
rych tysiące , męzczyzn nie znajduje ! u-
trzymania. . 

Dlatego - ' w obawie przed trudno
ściami materjalnemi l, przyznaję olwar 
cie, - przed staropanieństwem szukam 
męża. któryby _. Nie. wszystko mi jed
no, Jaki to ma być człowiek! Może być 

młody, lu bstary, piękny, lub brzydki, 
wesoły. lub ponury - wszystko jedno! 
Taki. lub owaki, - bylehy - bogaty! 

Mój przyszły . mąż musi spełnić tyl
ko jeJ 110 wymagal1ie :,olllsl ~ wo.lnić mnie 
od trudów l cięiarów walki o bytr 
, Cóż to bowiem Z{l ,~szczcści,~" kle
ać biedę z czluwicMiein, bodaj pięk-

m. jak ' Apollo? ~' 
Co się tyczy t. zw. ,.miłoścI", to zby 

teczne chyba zaZilaczać, że już da wno 
wyemancypowałam się z pod takich i 
tym podobJlych przesądów ... Nie zno
szę sentymentalizmu, już oddawna prze 
stałam być pensjonarką. 

Oto jest moja odpowledt. 
,FencJa K • 

P. S. Jeżeliby kogo InteJ1esow~ło mo 
je pożycie z przysl.łym mężem .który 
bedzłe mial ~otówkę, ale będzie przy
puśćmy, starym gratem.. to muszę mu 
przypomllieć, że mąt to Jest utrzy
manie. a kochanek to jest rozrywka. 

r. K • 
• 

łłiesamowite przygody wdowciI. 
Nah>ierw okradł go narzeczony jego 7-letniej'córkl.
Później opuścił sam swoją narzeczoną, -- Następiiie 
porzuciła go druga narzeczona.- Wreszcie się ożenił. 
A nakoniec ~ciekła mu tona! - Całe szczęście, te 

razem z teśc!owł\! 
rozległ się ,ostry gwizd. . pr.zyt~mnle 

Obywatel zaintrygowaroy tym tajemnJ- ~a ziemI" z~ sw~ ?frarą ~zybko umyka- iódt. n stycznia. przywiózł lIa~ waraawtaDko dO 
l,czvm gw. izde,m.', rO,±,e,.i,r,z,a"l się dokoła,. Jącą" str, zel}ł, s~e~clOl<rotnte. Ł d I i Na szc c d k k I b d t i W roku 1913 odbył się ślub pana K. o z. ' 
; ,W tej sameJ'chWllt ,z;'lasu' wyskoczy- d' z~s le. Je na u~ , an ,Y y n"e kupca z ,ulic"', ZgierskieJ z córk" zuane- ' Jakoś nIe bardzo podobała sł- św1e-
lo dwóch bandvtóW;':,i . . . oS l ęRly uCI~kaJ~c~go. , , , " '. .1 ~ .. , W , rękacb ' :icb ' blyszćzały rewolwer. Pa~ , P~ócłCn~lk .dopadls~y do 'mmst,e- go na Dałutach ... ;źÓłteg.o" Rubina. żo upieczonej palli K.. rola macochy I 
" Jeden z hapastnit-c6w' podbiegi do :0 i::,zk,a .;~awl~domlł .0 napadZie posterunek . Panna · ~łoda zaćmIewała swą oro- zupełnie nie dog-hldala ' dzieci. Natomiast 

tLi.i"chwVciwszy,"je ,Iza rrzdy osaczył na r'.QT)ql ,.'powJatowe~, ' ;', ;:" ," :," ~ą wszystkIch gości,.a przy:znać ,trze~a ~ngł~~~rfC!~eł~ reJłO:~~~~J'l: f~~ 
miejscu; ',ifru~i, kietuJąc , łufe rewolweru ::, Zarza.d,~O!lY n'iltyc!lmia~t pąś?ig nie' ze d by.ła, naprawdę pIęknoścIą w SWOID1 czenia. 
w picrś ,:p. Pł6c.ienuika krzyknął,;-, ~opr?wadzlł ,do pomy.sln,ęgo ; wymku. Na, ro. zaJu: ~ " IJrzyznać tneba. te mlala "7.: Dawać p!ertiądze .Jna j śmi ć' s.lad ·' s'prawcow dotychczas 'nie ' natra-' Małzenstw!, pr~ynio~lo s~częś~ie p. 

, '. ' ' , cze. er.. fIOno.. K. Wraz z dZleĆmJ mllozył su; maJl\tek. g-orące._ rece, 
, ·Porntmo tak, k~.~eg?rYcz~ego ządanla ' Na miejscu-napadu widaial'y' tylko Bojąc się kradzieży, ze strony persone- g-dyż mamona t,opnl~la ~ak lód. 'Yszyst 

~~-pa~nlęty odmówił: ządan~~:. . ' ' nIewielkie 'śtadykrwl ' lu, pan K wpadł na g-cnjalny pomysł ' k!e k~pry.sy i zachc.lankJ nadobnej 'Yar-
, " Bandyta zaklął sJarCZYSCle I"zajrzał Rannego lJandytęprawdopodobnie u- zaręczył swą 7-10 letnią córeczke ze szaw.'ankl był.y spełllla~le natych.ml~st. 
do wnęt,rza powo~'u.. ' ' " : " ' • niósł jegO, towarzysz ' ; , ' • NIC minął Jeszcz~ mIOdowy mlesl~c, 
, ".,Ch:vIl.ę tę :vykOrzysta{.p. PłóCie.nnik. Śledz,two prowad~i "komenda policji 16-0 ,Ietmm ' subiektem swojej firmy, I raptem ~rzy tygo,dme, a jak grom z , J~-
BłYskaWIcznym ruchem " . powiatow'ej w Łasku. ' , ufając. że będzłe mIał "sw~o człowl~ snego meba gruchnął.-

~, ' , " ... ka nr. 2 nie omieszkała przywie1.ć ze poźC2'nalny Ijśclk na ręce nIeszczęsne-

, Taje.rnnicaśwlezego grobu. 
sumienności. . go' .. proWizOrYCZDeRO" małżonka . 

Okazało się, atoli iż niedosuy zięć' z hiobową wieścią! 
kradł całą parą,. Tak. wypadki chodzą po ludziach! 

Św. p. Ze~oJ1 Morawski, uczeń, nie odebrał sobie ży
Oczywiście \Vicc nic , też dziwnego, że • .tona" pana 

K. ' 
zareczyny zerwano 

, - iÓD~~ 1.7 stycznia. Przecież nie niedostatek, bo,ć miesz- ~.~ 
Przed kilkoma dniami na torze kole- kał u rodziców, gdzie mial zapewniony A oto drugi cios: w r.1926 umarła 

Jowym Łódź-Kutno. W odległOŚCi 2 kilo dobrobyt?, p. K. żona osierocając sześcioro dzieci, 
metrów od -Langó\Vka. znaleziono po- Z rozmów, jakie . prowadziliśmy z które potrzebują kobiecej opieki. Nolens 
sząrpane zwłoki rrąodc~o chłopca. ~ajbliższem otoczeniem samobójcy, mo volcns, CZCigodny wdowice zaręczył 

Przybyły na miejsce lekarz policyj- zemy odtworzyć sobie jego postać. się ze siostrą swej zmarłej żony. 
ny sądził początk,owo. że ',l ' . ~h!9piec ;byl. charakteru, łagodnego, Nie podobało się to siostrze młodego 

" CIa , z powodu złych sto'pni w' szkole. i niedoszły zieć ,wyleciar' z posady. 
uciekła ze SWY1D byłym ,.sprzedawcą" 
do Pary ta. ~blerając na pamląlkę tro
chę blżuLerjl i trochc; gotówki na .. bI-
let". ' 

Zrozpaczony małżonek p.ostanowil 
odtąd nie szukać Więcej szczęścia. 

• Niema tego złego, coby na dobre nie 
w szło, gdyż wraz ze .. żoną" zniknęła 
iściowa. 

L. l\-t. 
ie ma d~ c;t:-Y:nJ~niaJ,' tra~icznym wypad a zarazem stanowczeRo. wdowca, perswadowała mu. 
ki~~n, '. ' . ' , ' Co r?z JJostanowil ~ wykonał bez- Na co majątek mą wpaść w . obce rę ~!I:IIli§tMW'J'ii'4''ifi\il!\#M'''B!1iW~ · 
bhzsze Jednak ogl~dzU1Y. wyka~aJy" że WZ,d~1l1e. ce? Niech pozostanie w rodzinie,. 
cbłopiec' W zacIśili«He1 kur:czowo .ręc,e ' . M~r~wski zdolny nie był. Uczył się Póty knuła intrYRę. aż pau . K. ~er- Skrzynka do listów. 
trzymał rewoIwęr.; , " . _ ," " w}ele. ale.~ nauka szła mu z trudem. I wał zan;.cz,yny Z!! ~wą nar~cczoną I za 

Przy chtoPCll znaleZiono matrykułę . ' Krytycźrrego dnia, to jest w czwar- r~t~zyt Się powtorrue ze swą 16-0 let- ŁóDŹ, 17 sŁyc~nia. 
Szko'ly liaJ1.dlo.we~ ;}l~sięży Mł~n) i wy- tek;. był r~nó ' w szkole. zdradzal je~i1ak nią siostrzenicą.. , . Szanowny Panie Pedaktorze! 
daną na' naZWisko ,'Zco()łla ' Morawskic- pewne zdenerwowanie. _ . Matka panny młodeJ była uszczęsh \. 
go, uc.zll~a ~ ką.r.su. ", '-' . Na lekcjach w dniu tym, był roztarg wion~1 tym wyrokiem, atoli znaleźli się W zwi~zku z artykulem p. t. "Skan-

Ws~częte natv-chmiast, dochodzenie Iliony tak da:Iece, że zwrócono mu na to tacy, którzy mnfej realnie zapatrywali dal w rodzinie Beudoriów", ' prQszę w 
policyjnę ustaWo, że.,Mora)V$ki mieszka kilka krotnje ' uwagę. się na zwfązek i zaczęli perswadować im!ę bezstroności o. umi,eszczcnie nastę-
przy todzicach, ~\vy'ch przy, ulicy Smu- . W piątek , rano ... było już po wszyst- 16-0 let!;!ej narzeczonej. . . PUJąCCgO, wyjaSlllc,!!a: . .' . ' . 
gl>Wel nr. , 28. " , kłem. ' , - NIe wypada,- aby takle dZIecko. l) Kłamstwem Jest, Jak- tWlerdzl mój 

J~dno z . Pl~m';łódzkicH. opatrzyło tę Niewiadomo z jakieRo źródła wyd o jak ty. było .macochą sześcionta dzieci! m~ż, jal<obym zabrała mu rzeczy warto 
wzmJa~~e ~om~nt~I.'r:~em~ ze , przyczyną był on narz~dzie samobójstwa: rewol-. Młoda dZiewczyna uległa namowom 'j' ŚCI 3000 złotych. : .. , 
samobOls~wa "i4 ... 1etnt9go ,chłopca były wer. , I zerwała dane slowo. Pra\vd~ Jest nator:liast, .IZ zabrclłam 
z~e postępy w ~ątJr.;ęi" a co zatem idzie Samęjbąjstwo 14-1ctniego Zenonka Wówczas p. K. ost8.tccznie stracH l rzeczy, ldorc stanowią mOja. wyłączng 
me.dostateczne stopńie: ' , . okryte j~t nimbem tajemniczości -..: zanfanie do łodziallek j postanowił prze I własność. 

W tej właśliie sprawie zwróciliśmy chłopiec umad, zabierając' tajemnicę dó rzucić swe afekty do stolicy. Sklep należy do mnie od 3 lat. 
się ,do kanccla:rji. Szk?łY Iiandlo\veJ .ż grobu.' '\N tym tez celu wyjechał do Warsza J 2) Prze::iwlwmojemu !11ężowJ w~zczę 
prosbą p potwlerdzeme. i ~" wy. i PO pevv'nym czasie wróci! z oiek- ' hm kro)(! roz\vodo\~e .1 Wyst~PUJę na 

Jak .. się okazpje z wyjaśnień selucta ml, n:łodą damą którą wprowądził 'do! drogę s<lclową za złoz~n!.e o ml1le falszy 
rza tCJze ~~l(Qly, Zenon Morawski. POD KOtAMI WOZU. swego domn, jako matkę sierot. Mi.lłżOll jl wego meldunku w poliCJI. 
uczył się nicnaHepiej, Na ulicy Pomo1!·s.kiej nr. 21 naje-c~~- b , Nr. 2 lIie omieszkała przyweiźć ze LeoluHłla Ber,dorfowa, 
ale również i nienajg-orzej. DWY l!t'Qslta4ł 7Prl' zez kWOZ kbezrob:JJtny Ged'l .. 'J,e soba swei matki i oto pan I<. mic·;:zka·f, Kilińsldego 143. 

N' ' , d " . k b . 1 . a, ac 1 ws: 'ufe czego otrzym.a~ ra ' , v l ' . lepraw. ą Jest: Ja o Y specJa me. W ne} . . ' • pod jednym dachem ze swą teściową.' ~'W~.&t'~El!Rl!n1U 
Jego sprawie zwotvwano nadzwyczajne . ~"oWY. Jak sie im ~_ do nie wi~m!! ' 
posiedzenie 'rady . pedagogicznej. W ŁAźNI. - Atoli fama głosi. że ~ll1iJu wcale I Z WYCIEŃCZENIA. 

Wobec powyższych danych: . \'II ł.aźni ~rzy ul. G,3.;.ńslkiej 73 ku'p:ec; ni~ było, !c~z że pan K. kupi! s~vą żon~! l N:ł ~tH~y PomorrS'~{:~j ;;;. 149 tl'P3!dlba 
upada całkowic!!e prZvpl!SZ"ZCme ze !lO 25 leL'11 Jakclb Werdygt,er, G~h>ńsk':l 1171 Ponoć ,była zaręczoną w Vv arsz<:t\';le ' z m::hb:e1'l1.:ł bez,wb-:,tna 'V/ ~ ,n l.l IF1o't',za 
wodem s3mobó~stwa były złe stopnie. I upad! na szkllo, wsk:lt'ek czeg,o otrzy!Ilał l ze "s\voim c; ,toucem". a ponicwa,~ orzy m:,es:-:k-' ł::t pT'zy 1.11. Ko:)ernI~a 51. 
" Cóż więc skłol'.no, tef!'o l 14:!c~\1iego r~nę h,:~\'l~1.'o t'~amlanh. Leka'rz pOgQ.t..)'d I padla do ,;~nstt1 P2 11!1 I~:, wiQc (:Yv c' al nJ '; 1.2 k - ;77. • ?o.<, ~t o'Nia '.:',."0 u.<tz:e-le'n,iu po-
"t.łopca do odebrama sobie zycm f ' Wla uch~ehl p,oma.ey, prostu kilKaset dnlarc;w "or.1 stępnegc." 1 mc .::y o.d~.',r v Zf Ją do zhHl'rm .. 



·.EXPRf~fo: l\HEOliEU\TY ... ______ _ 

• pa tanisława S aszlca .... 
Wielki twórca idei demokratycznych w Polsce.-~ego życie i dzieła.

Jak należy dziś uczcić pamięć znakomitego polaka. 
Łón:l, 17 stycznia. naród, wyprowadzić go ze stanu odrę- Inicjatorom nowego ładu chodziło o 

!"ówność wszystkich stanów w')b. c 
prawa, o ograniczenie poddallstwa ~ ~a 

łożenie szkól w każdej parafji wi~j

~kiej. 

Swego czasu stowarzyszenie teclnl 
ków w Łodzi wystąpiło do magist 'alt 
z prośbą o ustawienie popiersia Sto Sa 
szica w parku jego imienia. 

Są nazWiska w życiu narodów, kt6 twienia, do którego przykuty ZJ"1.Qł 
re jak błyskawice olśniewają CllW il 0- wielkiemi ciosami politycznych kata-
wyro, krótkotrwałym blaskiem i giną strof. -
w mgławicach zapomnienia, nie zosta-I Pier~szą próbą zbud~enig śpiącego 
wiając po somie ani śladu i sa inne - spoleczenstwa było załozellle ' 
płonące, jak śwdęty znicz, ogniem trwa l Towarzystwa przyjaciół nauk 

.Czy dziś nie walczymy o te same 
hasła z większą może jeszcze zaciekło
śdą, dzięki przejęciu nowych środków 
walki z reakCją, obskurantyzmem i 
ciemnotą? 

Popiersie to wykonane ' zostało jc~, 
cze przed wojną przez nieżyjącego hl 
obecnie artystę - rzeźbiarza ś. p. Ant(
ni.ego SzczygielskLego. 

.. 

Dzień dzisiejszy jest Jednym z otnlw 
wielkiego łańcucba dziejów, którego po 
czątklem były myśU i czyny Stanisla
Staszica. 

Jesteśmy więc z nim związani du
('hem i pamięcią, czego najlepszym dr.
wodem jest uroczystość jubileusze",~, 
rrzeprowadzom, na jego cześć. 

Władze zaborcze niechętnym jedna: 
wzrokiem patrzały na ten pomnik. 

Dziś korzystając z okazji jubileuSzl 
magistrat łódzki podejmie chyba star 
nia W celu postawienia pomnika, kon 
tynuując rozpoczętą akcję stowarzy 
szenia techników, które proponuje na, 
wet przemianowanie ulicy Cegielniane 
- na ulicę Staszica. 

Człowiek tej miary, co Stani:staVl 
Staszic, zasłużył sobie chyba na wdziĘ 
czność rodaków, którzY dziś jes?, :z€ 

Łódź uczciła Już raz pamięć Stani
sława Staszica, nazywając jego imIe
nIem Jeden z naszych mieiskich ogro
dów. 

Dotychczas jednak nie posiadamy czerpią ze skarbnicy jego ,myśli i f,auk 
pomnika wielkiego bohatera, jakkol- Ldrowe ziarna idei demokratycznej. 
wiek niejednokrotnie już zwracano :v l 'Ego, 
prasie .uwagę na ten fakt. 

STAJOSI.AW STASZIC 

tym ł Bigijy niegasnąeym, rozsiewaJą
cym woń kadzidłową wspomnień w 
późniejszym życiu przyszłych pokoleń. 

Są ludzie wielcy, których czyny nfe 
mogą się pomieścić w wąskich ramach 
spółczesności i 'wybiegają daleko poza 
nawias czasu, w którym tył ł ciepłał 
ich twórca. 

Są wreszcie fakty I zjawiska w (ł~ 
.łach narodu, które nawiązują kantakt z 
historją przyszłości, zespalają się z przy 
szłemJ wypadkamf, stan'owlą początek 
łańcucha dla następnych ogniw. wiążąc 
się w Jedną, nierozerwalną cało~ć. 

, ~ednym z takich ludzłI, ktÓrzy tyjąc 
i pracując w XVIII wieku, tworzyli fun 
(lamenty pod gmach przyszłego ustroju 
społecznego, którzy dziś myśleH o ju
trze i dla Jutra tyoe swe pośv.- ięcall 
- był wybitny patriota. działać spo
leczny I pisarz poiDtyczny ST ANI
SŁAW STASZIC, którego tubneu~l w 
roku bretącym cała Polska ob~bcdzf z 
cz~ f szacunklfem, naletnym temu 
wlelldemu obywatelowi. 

Stanisław StaszIc urodZI1 się w Koń 
cu listopada w roka. 1755-ym w Pile, 
zi~ml włelkooolskleJ. 

Matka lego, osoba łia.r(fzo religijna 
starała się wzbudzić w sercu syna c 
same uczucia I już w okresie najwcześ 
niejszego dzieciństwa przezna ,~zyła go 
do stanu duchownego, jakkolwiek 
Staszic osoblścłe uJe czuł powołania (to 

tego stanowiska. 
stawiając sprawy społeczne ronad kwe 
stję zapatrywa{t religłjnych. 

Sutanna krępowała do pewnego stop 
nia wolność jego myśli ł czyn6w, nak~a 
dała pęt y na swobodę zapatrywall, któ 
re potem, w czasie studjów zagranicą, 

uległy kardynalnej zmiJanie, kolidując 
niejednokrotnie z poglądami, przejękni 
z domu rodzłnnel;Y'o. 

Staszic, zgłębiając w:eazę w Pary
żu, przejął się zasadami Jana Jakóua 
Russeau, 'poczuł sympatję de nowy~h 
prądów rewolucyjnych, nurtu,iacycr w 
owym czasie wszystk/le dZiedziny ?7! 
cia polittycznego, społecz-ne10 l nauko
wego. 

A Polsce potrzebna była wówc7as 
drobna chociażby 

Iskierka nowej !dc!i. 

kMra potrafiłaby zbudzić ze snu c~:y 

z inicjatywy byłych członków kom.sji 
edukacyjnej, w której brat udział rl~w 
nież Stanisław Staszic, późniejszy p:e
zes T. P. N. 

Serdeczny przyjaciel Andrzeja Za
m ojslcle go, pomagał mu w pracy ułoże 
nia "Kodeksu cywilnego", w któr:rm 
znalazł szerold'e pole do wykazania 
swego wybitnego talentu w kierunku 
zaszczepienia zdrowych haseł demokra 
tycznych na gruncie jałowej, miaztra
tarni reakcji przesiąknIętej polltyld na
rodoweJ. 

NIc więc dzIwnego, ze sejm w roku 
1780 odrz.uclł bez czytanła wszyst.i\':e 
projekty kodeksu cywi1nego, nazywa
jąc autorów 
zdrajcami, gubiącemi naród i państwo. 

A zbrodnia ta polegała na tern, te 

• -
MOJE MINJATURY. 

Siedziba Warszawsldego Towarzystwa Naukowego, odbudowana w dawnel 
Jej nieskażonej postaci. W dniu 20 hm. t. i. w rocznicę zgonł;l Staszica odhę
dzie się poświęcenie tei placówki nauki polskiej. Ilustracja nasza przedstawia 
pałac Staszica w obecnym stanie. .... ., .. • MA \SWiM1.E&#4~ 

Pomnik wdzięczności 

Od niedzieli do niedzieli. 
kuchmistrzowi postawiono 

w Pał'~żu. 

Paryż, 1'; stycznj'a. 

Największą sesancją ubeiglego tygo
dnia była fatalna haussa rtęci w baro
metrze, który wykazywał 15 stopni mro 
zu przy slabem zapotrzebowaniu zimna 
ze względu na drożyznę czarnych dja
mentów. 

W tych dniach, ustawiono w Pary
W głowie jednego z mych kolegów, kt6- żu pomnik znanemu kuchmistrzowi Ban
ry znalazł się w niedwuznacznej sytu- tierowL Bautier cieszył się niebywalem 
acH z pewną osóbką płci pięknej i jak uznaniem wśród właścicieli wszystkich 
sam pOWiada - "ogarnął go pożar zmy- reustauracji paryskich, którzy wydzie· 
słów". rali go sobie z rąk. 

Poza tern ubiegły tydzLeń dał nam Ostatnio przed śmiercią Bau,tier pra-
Jest to sensacja, mrożąca dosłownie rozkoszną parę aktorów, którzy z wiel- cowal w największęj restauracji pary

krew w żyłach, a przynajmni'ej uszy j krlem powodzeniem razem "świtują, skiej "Michela". Michel rozwinąJ swą 
nos, o czem każdy mógł się przekonać, dnieją i nocują" w teatrze miejskim upo- restaurację właśnie dzięki Bautierowi 
kto wyszedł z domu o godzinie 8-ej do ieni powodzeniem i kawką sporządzoną którego zdolnośCIi kulinarne posiadały 
pracy. przez artystę-kucharza, pana K.m.rnic- niezliczoną ilość wielbi'Cieli. ' 

Studjując psychologję mrozu, dosze- ki:ego. \ Wszyscy smakosze paryscy wędro-
dlem do wniosku, że Łódź jest miastem Ta kawa podobno jest jedynem utra- wali za Bautierem, gdyż potrawy przez 
pod każdym względem upośledzonem. VI/ pieniem biednej pani Ma1ickiej i bogate- niego preparowane, jak głosiła fama, Dy· 
Łodzi jest największa Hość bezrobot- go p, Węgierko, gdyż muszą ją wypić z ty nieocenione. 
nych, w Łodzi panuje najWiększa droży- wielkim apetytem sodziennie w drugim Intencję do zbudowania Bautierowi 
zna i Łódź ma największe do mrozów. akcie, jak nakazuje scenarjusz, podczas pomnika dat sam M!chel, l{tóry wyasy
Podczas gdy Pińsk ma 6 stopni mrozu, gdy nie mają do tego najmniejszej chęci, gnowat na ten cel znaczniejszą sumę 
Zakopane - 7 Białystok - 4 Bydgoszcz tal{ samo jak do satowania się . nawza- pieniędzy. Również inni właściciele re. 

10 Lwów 5 tyl1ro Łódz' górllj'e nad J"cm, co podobno sprawia im l"eszcze W!"'ę -, - ," stauracji nie poskąpiLi grosza. 
wszystkierni miastami, wykazując 11 sto kszą przykrość, 
pni mrozu. Już tak jest na świecie, że co dla je- Bautier ma jednak za sobą ni't~ tylko 

Zdawałoby !'iię , ż e skoro już mamy dllego Jest o~)o,vi~zkicm ~udnym i przy- kulin2..rne zasługi. Dwadzieścia osiem lat 
"zczęścle do zimna, powinniśmy mieć ' krym, "dJ~ dru~' ;go byloby szczytem temu "Pal ais des Bazar de la Charite" w 
Decha do zJ."awisk odwrotnych _ do 'Zbyt szczę:~c l a l marzen. Paryżu, dotknięte zostalo niebywałym 

-.. pożarem. 
wietkich upałów, zwanych po dziennti- MOJ Boże, dlaczego nic zostatem ar- L d' t "l" t" ~ J 
karsku i w życiu potocznem ..:- pożara- ty~tą ?.. , 11 zJ.e S ras! l ZUpe1TIIe ~,owy. edy-
l " N' . • t " d ·Ib l1le Bautler, ktory znalazł Się tam przy-
m. "" " ,,'~ Ie }c.stem ,:acn.anny, l zgo ZI 1:m padkowo" wzj'ął się energicznie do akcjj 
Tymczasem numo SIlnych mrozów zda- :.">~ '~, m\ J,~t11)rombl -;-.'Y P1lT'J.

T_zych 2-ch I ratunkowej i tylko dzięki jego kierownic 
rzyly się dwa wypadki pożarów- - je- t \taC 1 !llee] g~a «,03 1l111Y - wystarczy twu. udało Się' wówczas uratowar pr~e~ 
den ,~ domu P . A. S. T~~ (ale nie tej O(~ 1 aby lm tylko Jedna noc! I szło 200 osób, których śmierć była nie-
obUWia. tylko do czegos lUnego), a drug'l! Solski unikniona, Jo A. 
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Amerykański król cukrowy uczvnił generalną spadko
bierczynią olbrzymiei fortunv córeczkę swej wydzie-

~~ieprawdopodobna historja 
byłego dowódcy p~wstańców gruzińskich 

zakończyła się manją prześladowczą. 

Książę Dawid Mkeidze, kapitan ar
mji gruzi6skiej byl naczelnikiem po
wstania tego kraju przeciw rządom bol
szewickim. 

dziIi go powtrón1e i umleścilf w je{fnym 
z hoteli w okolicy dworca LyoflSklego, 
Ale nrzyjaciele czuwalI. 

dziczonej córld. 
Dziadek Joanny Ferris miał ba.leczne S&!częś ... 
cie do handlu ale n§e zaznał nigdy S2:tzęśc5a 

rodzin nego. 
Zmuszony do ucieczki przybył po 

szeregu przygód do Paryża z mocno 
nadszarpanemi nerwami i znalazł schro 
nienie u swych przyjaciół politycz
nych. 

Po zaciętej walce w .kawlarni Mkei
dze został ostatecznie odbity i umiesz 
czony w sanatorjum pod Par'yżem z pc 
wodu bardzo złego stanu zdrowia. 

Tutaj objawiła się 
John ferris, kupiec z Londynu. otrzv 

mat w tvch dniacll depeszę z w:adr.mo
scią, iż .lego córka odziedziczyła 8 milio
nów funtów szterlingów W myśl ostat
ttdej woli wleHdego przemysłowca Clam 

I!de Spreckella. 
Szczęśliwą spadkobierczyT1lią tego ol 

orzymiego majątku jest Joanna Ftrris, 
czternastoletnia dziewczynka. która u
częszcza obet.!nie do gimnazjum w Bour 
tle mouth. Przez jedną noc stała się ona 
najbogatszą spadkobierczynią w Ar.gljL 

Claude Spreckell, który kilka miesię
cy temu zmarł. w San-francisco - zna
ny w całej t\meryce, jako król cukrcwy 
- był dziadkiem małej Joanny Ferris. 
Otwarcie testamentu Spreckella' byto 
szaloną niespodzianką dla koła jego przy 
jaciól. 

Wszyscy byli przekonani, że stary 
człowiek. który od wielu lat byt wdow 
cem { czynnie .pracował na polu filan
tropijnym, zapisze wiele miljonów do
larów na cele dobroczynne. Nikt nie 
przypuszczał nawet. że John Spreckell, 
który dawno już zerwał wszelkie sto
sunki ze swą córką i innymi krewnymi. 
uczyni generalną spadkoboerczynią swej 
fortuny - wnuczkę, której nigdy nawet 
nie widział. 

Zdziwienie byto tern większe, ponie
Waż wszyscy wiedzieli o tern, że przed 
dwoma laty miljoner. ciężko chory, zro
bił w obecności czterech świadków te
stament, w myśl którego zapisał prawie 
cały swój majątek na dom sierot w San 
Francisco i na inne instytucje dobro
czynne. 

Krótko przed śmiercią Spreckell anu
Jował poprzedni testament, d zmienił 
swoją ostatnią wolę. 

Król cukrowy, który mimo swego 
olbrzymiego majątku wiódł bardzo 
skromne 'życie, uważany był w San
francisco za dziwaka. Podczas ostat
nich lat swego życia bogacz stal się me
lancholikiem. Bajeczne wprost szczęście, 
które towarzyszyło mu przy wszystkich 
handlowych przedSięwzięciach i ze 
skromnych początków uczyniło jeden 
~ największych amerykańskich mająt
ków, - nlo dopisywało mu niestety w 
tyciu domowem. . 

Żona odumarla go bardzo młodo; zo
~tała mu po mej tylko córeczka, którą u
wielbiał nad życie. Chciał Ją wydać za 

E 

mąż za arnerykańsldego senatora-poli
tyka, któremu przepowiadano wielką 
nrzvszłość. Młoda dzicweczka nie chcia
la słyszeć o tem małżeństwie ponieważ 
zakochała się w pewnym angliku, który 
był urzędnil{liem w biurach jej oica. 

Ojciec nie chciał dać zezwolenia na 
tu malżeństwo. Panna Spreckell uciekła 
więc potajemnie z domu rodzlicielskiego. 
wzięła ślub z ukochanym i przeniosła 
się do Nowego Jorku. . 

Rozgniewany ojciec wydziedziczył 
córkę i zerwał wszelkie stosunki z mło
dą parą. Gdy jednak ' dowiedział się, że 
mlode małżeństwo znajduje się w bie
dzie, przesłał dla' córki przez swego ad
wokata 300.000' dolarów, jako należny 
iej posag. 

Pani Wattson, - dumna mimo cięż
kiej biedy, w jakiej się znajdowała, nie 
pbyjęła ofiarowanego jej olbrzymiego 
majątku. 

Po kilku miesiącach młoda para prze 
niosła s.ię do Anglji. Zamieszkali oni w 
Londynie, gdzie Wattson po krótkiej cho 
robie zmarł. 

Wdowa w dwa lata po śmilerci mę
ża wyszła powtórntie za mąż za Johna 
Perrisa. Z tego małżeństwa urodziła się 
Joanna ferris. 

Na prośby swego męża, pani Fenis 
przedsięwzięła w 1917 roku kroki w ce
lu odzyskania sumy, której przyjęoia nie 
gdyś odmówiła. Motywowała swe żą
danie te m, ie według praw amerykmi
sk1cb kobieta nie ma prawa rozstrzygać 
tak wielkich zagadnień majątkowych 
bez woli męża. Ona zaś nie powiedzia
ła nawet swemu ówczesnemu mężowi 
o otrzymanym darze dolarowym swego 
ojca. a rozporządziła się całkiem sama. 
Ponieważ pani ferris nie miała żadnych 
dowodów dla poparcia swych t,vierdzeń. 
sąd w San-francisco odrzucił lej żąda
nia. Za to obecnie córka jej otrzymała 
caty majątek króla cukru. 

. ~ l'i" 

HaUli aHrUl~a 
udziela łekcll 

gry fortepianowej. 
QDArtSKA 43~ 
od 10-12 j od 3-5 
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Ale dowi1edzieli się o tern bolszewi
cy i postanowili go uprowadzić. Jeden 
z nich zjawił się u niego. przedstawia
jąc się jako jeden z naJbardziej O'dda
nych stronników. pragnących mu uła-
twić zobaczenie się z rodzina. 

Mkeidze wsiadł z calem zaufaniem 
do samochodu i ochłonął dopiero, kiedy 
taksi znttlazfo si;ę na podwórzu 

ambasady rosyjskieJ przy ulicy 
Orenelle. 

mao,ta prześIa,.fn-rocza. 
Mj(e1'1dze dopatrzył się w dwóch rosjo ~ 
ninach, leczącycb się w sanatorjum. wv 
słanników bolszewickich, pobil' ich a 
sam uciekł, przesadzając mur 3 metro
wej wysokości. 

Odnaleziono go nazajutrz i umiesz
czono winnem sanatorjum pod Pary
żem. Następnego dnia jeden z pielęg
niarzy odezwał się do gruzina po nie
miecku. Tamten odpowiedział mu gwar 
townem uderzeniem pod żebra i ucie 
czką. 

Ale jego przyjaciele czuwali i w kil- J tym razem Jednak przyjadele od. 
ka dni później uprowadzili gO z kolei. naleili go, ale umieścili w prywatnem 
kiedy Mkeidze w towarzystwie urzed- mieszkaniu jedneg-o z najbardziej zau
nika bolszewickiego odbyWał spacer po I fanych, gdzie Mke1dze jest bacznie 
ulicach Paryża. strzeżony w obawie nowego napadu 

Niedługo potem bolszeWky tt])rowa.- bolsze\V'1ckiea:o, 

Król jazz-bandu nie zna się na muzyce 
lecz doskonale orjentuje się w sprawach 

matrymonjalnych. 
Prze'd kilKu aniami odbyła się w No nastu laty otenJ.ł się f w tym samym. re>

wym Jorku następująca rozmowa przez ku owdowiał. 
teleforl: Przed niedawnyni czasem poznał 

- liato! Jetetl sIę pan otenl z moją mIss Mackay i postanowił się z nią ote
córka. nie otrzyma ona ani Jednego do- niż, Q czem papa nie chciał słyszeć. 
lara. Panna młoda mdss Ellen Macka, 

- Ba! Wcale nie potrzebujemy pań uchodzi za jedną z najpiękniejszycb i 
skich pieniędzy. r:ajekscentryczniejszych panien w Ame 

Jednvm z romawiających był słyn- ryce. . 
ny multimiljoner, Clarence Mackay. pre . Następca tronu. angtelsklego powie
zes Commercial Cable Ci e, drugifu Ir- ~Zl~ł pewn~go drlla yv N0;Vym Jorku. 
ving Balin "król jazzbandu". ze Jest o~a Jedną z najbardZIej ur?czycb 

"i\r k'II d' t' . I' osób, jakle spotkał w swe m życIU. 
v. J , ~a .m po ej roz~owle rvmg Znaną jest dobrze w wyższym świe 

Berlin ~aslubII w Londyme miss Elle cle londyńskim z zaciętej kampanjl, jaką 
Macka)!. . . . . niedawno wytoczyła w obronie .. mo-

Pan . m~od~ ITl'vmg Bal~n jest lzr~e~- dernizmu" młodych amerykanek. 
tą rOSYJSkIt;l l nazyw,a' SIę ~łaścIwle _ Jeżeli młode panny w Ameryce 
Izydor ęahn. Zarab13 roc~me 30.000 ch od za. do szynku, to jest to winą gości, 
~untów, Jako ko~poz~tor plOsenek dla jakich zapraszają Ich rodz.ice. Nie lubi
Jazzbandów. POOlewaz sam my ludzi nudnych. W kabaretach nie 
nie zna an~ nut anł nie Kra na tadnym jesteśmy obowiązane tańczyć z nimi, 

instrumencie, ._ jak w domu naszych rodzIców. 
swe melodje i tekst dyktuje sekretarzo-
wI, który je notuje w nutach. 

Wśród jego piosenek, wszechśwIato 
wej sławy najwięcej powodzenia mają: 
"l want to be in Dixie", oraz "Say it 
with Musie". 

Balin liczy obecnie 37 lat. Przed trzy 

CZYTAJCIE 

"lIn~łlowan~ ReDn~li~f. 
tuż obok ~ie~o na ~ąsiednim tapczani~.1 twarz dra?a, nie mógł s~ę .w~trzymai 
Niezawodme maczeJ zachowywałby SIę od wydama okrzyku zdzIwiema ... 
również ten dziwny przybysz, gdyby Poznał Janka Rutczaka, który wre
mu powiedziano z kim spędzi noc w ma szczie się przebudził i nie otwierają oczu 
lej, ponurej celi więziennej ... A tak - odezwał się sennym głosem, pr7epojo-
spali twardo i smacznie, aż do białego nym wściekłością:' .dZ 

ranka, kiedy dozorca przyszedł z dwie- . - A co tam znowu - da jasnej cho 
ma porcjami skromnego wiktu więzien- Jery! Co za tarmoszenie i wycie nad 
nego. uchem? Mordę·spiorę i cicho będzie!" 

Plerwszy obudził się na odgfos ot- Widać zlość go wzięła już otrntJla, 
wieranych drzwi - Antoś. Przecia.- bó się w tej samej chwili zenvat z t~,)
~wąt się lepiwie i, wychyliwszy głowę czana i naoślep ruszyl przed siebie z 

25) z pod derki, zapytał dozorcy: wyciągniętemi naprzód pięściami. • 
. - Panie, a co to za zbój tam chra- U· A t· t l' TAJEMNICA CELI NO. 13. dzbanek potłukł, a teraz udaje, że śpi... Jrzawszy n OSIa, za rzymai !' i; \v 

Potem drzwi zamknęły się z pOWTO- Widzicie go - klawisz narwany l pie? miejscu jak osłupiały. Usta otworn' r 7. 

k Mówiąc to, wskazał oczami na są- '11' d"" . 1 tern i w celi zaległa ciemność ... Przy- Potrząsnął nim jeszcze raz z wię - Wie (lego z umiema l oczy CW ęco \\'. -
siedni tapczaJl. b ł t 

b~·sz zacIlowy\?Vat się ·zgoła dziwnie ... szą sitą, ale ten ani słowem się nie 0- 11 a uszy. " . - Nic ,viem - odburknąŁ oprys \. i- C t K ', .... 
Ledwo UCJ'chnął zQ'rzyt przekręcanep.:o dezwał, chrapiąc coraz przeraźliwiej. - o 0, rysp~;l, : ... 

~ - wie za,O'. adniętv., v/ychodząc z celi. 'f' d ł A t ' l r"!\ 
l ł Ale sen t\vard" ma nl'ech gO '" - o Ja - o JXl.f n os z ~! lnc c: . w zamku klucza. rzucił się z la asem - .J - '- ' 

l'ch . 1 ł do s"el~l'e Anto6 l" Ila -- faja marynowalla ... - rzucił za i z naJ"spokoJ·pic.isza. miną \! s ;,n( • -, na tapczan, przewracając przy tern ław l o ... - mru,mąi I· u .~ (-

cl 1'1' d I . c In POCZUł zO'nl'r" llim KrysDin i zerwał sio z pos1ama. wziął się do J·cdzenia... '" 
kę i dzbanek z wodą. ly 1 Się na eZą y. - l. O> o ',,>, 

obrzvd1iwr worl wódki. - t"lci, tam, facet! Wsta',yać! - zu- Józek stal tak pośrodku celi j' z~,:~ 
- Te, wolnego tam! - krzyknął An - '\ ~ t d l d d kt' _ Pijany - pomyślał Antoś i wr6- WOła po c 10 ząc o tapczana, na 0- przez cln" ... iIG. pOC7.cm rzekł ponuro, "I 

toś, któremu zimna woda prysnęła w ~ b" l ]'II( f d A cif na swói tapczan. rym Spoczywat Vv' o Jęclac l flor cusza g:lądając z po dba na .'l!ltosia· 
twarz. l l t " l .., )\'1 l 1 t _ \7\1 ładne towarzystwo wpadłem nowy JOlla er ceJl nr. ,J. - H [lm cię lw'·eszcie. wac 1lJ •. ,,1' ? 

Nie ttsfyszai odpowiedzi, natomia:t _ niema co ... B{Jg' jeden raczy wiedzieć - f(awa !'tygnie -_o rrglln1ClltOy,ra! sig porachujemy .. o 

w celi rozległo się donośne cbrapai11c za jakie morder::.twu, za jakie knŁ'hie- ,\ntoś !'woje lliezbyt deli){~hr zachowa - To się zobaczy - Od::l : I"r. l iil 

przybyłego jegomościa. 170 wsadzili tu t"go draba... \1"::; się ,,,z'2;iędem :~j):;;W('!W bl()~im ;-nem o~')ojęfnie --- Narazi'.; \';~-chl",j kll. () 

- ~pi? - zdziwił się Kryspin i pod l Znldąt nod '()~erll. przykrył ;'ię. U% p!'zyhr~·;:;'·· -- Co to za se;l, ś\vidy B)- ci \'''ystY;;-ilic.o. 
niósł się z tapczana. Podszedł do swego po glo\\'ę cieilką, podziurawioną ..,trasz J ~t:, co to za mocny S.!l1... Foviiaclam, -- Jeszcze bardziej zdzh'"il ;:i..; ~(hek. 
sfJćll.?katora i potrząsnął nim bez cerO-I~jWie derką i po chwili zasnął l\"1rdym ,~c ka\l.:l.... . ." SiYSląC te 510··.\-a - bądźcob<1, -li ~).' 
monJi: snem. Przcr";vd na:;;le l com:;) siq zaumio-; c;zlcj prz.:/jazllc, niż wrogie - - ab (I' 

l 

- Co to za kpiny jegomość urządza,! Nic spałby pl.~wno nas~ bO::ltcr t8k j'lY <'ci tel c, ~lila. ,. inic oc1?owicc;ział i ;·lcgna.t lapczywJC tA) 
co to? '.voQę wylał, ła\vkę przewróciŁ,lspokojl1ic, gdyby WjCd7i~;.t, l,to ':;b:<:pic I UCilyl!W::;ZY derki l zaJrzr~\\'szy w :chleb l kawę .. , (d. c. u.) 
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o-Teai:r CASINO 
Dziś powtórz'enie 5;r;lagierowej premjery! 

Potężny dramat z życia wielkomiejskich don-żuanów p. t. 

Wzruszająca tragedia kobiety, któ
rej temperament, mimo wieku, nie 
wygasł 'jeszcze i upomina się o 
swoJe prawa do życia i miłości. 

Dzieje młodej dziewczyny, która daje się sku
sić cudnemi toaletami oraz przepychem i zo
staje ,~pupilką" szukających perwer .. 
syjnych w r a Ż e fi zgangrenowanych 

don· iuan6w. 

K 
W roli Iwony Pallel, młodej modystki, u której ' 
stóp składaJą wlelblCH!le swe serca, a raczej potą
danie 1 majątek - słynna z swej urody i 1alentu 

Ellen Kurti 
W roli rwyrodniałego don-tuana i oszust~ -

piękny 

o af Fjord' 
PONADTO Część ArtystYCZna: PONADTO 

Występy 
fenomenal

nej pary 
tanecznej Hiny ~awlin[l~w~i i f~li~~a 'arn~lla oraz 

znanego 
recytatora 

J. Kat i grzesznica - (muz. Rachmaninowa) wyk. Bina PawIiunewa i felikl Pamell 
II. Aktualne piosenki i satyra - odśpiewa Benedykt Hertz 
III. Zemsta Cowboy'a - (muz. P-uccini'ego) wyk. Feliks Parnell 
IV·Mowa posła Wierciolka przeciw nagości - wypowie Benedykt Hertz 
v. Kocha - nie kocha - (muz. Chopina) wyk. Hina Paw1iunewa i- felik.! Parncll. 

Orkiestra .Ymfonlczna pod d"r. L ' KANTORA. 
Sala ogrzewar*a. 

Od 2-,4, na .. an. klnematogr.~ zł 1 
łtczny cena wszystkich miejsc •• 

Pocz. o godz. 2-eJ. 

Przychodnia "S A L U S" 

Lermita llkauJ-$pefjaliIłOI 
tuiuł 1e!L-d •• t7IłJ'C&1U' pl'ą 111. 

Głównej 41. 
hm ..... chorydl we wszystkich Ipe
cjafDołclM;b cochłenale od godziDJ 9-ej 

,...., do &-ej wieCIorem. 
Porada 3 złote. 

Wlzyty .. IJIidde. WlIzdtie operacje 
ł opatllleal od nawwy. AaalilJ lebt
skie (moczu, knrt, plwoda I t. d. -
Szaepienła.J:ęby sztuczne, mosty. ko-

rOGy alot. ł piat . 
P ..... akaaaW)fJna I ZIIIII6wIe.'a na porod,. 

Poradnia dla ... teII. 

Sniegowce 
damskie .tanl.,. 

6abardina 

SUKIEnnE 23.~O 
(róg Nowo 

KlttO-TEATR 

CI\Slno 
D&lł, W nłeddeJt:. dnia 17-g0 
Slyaal' 1926 r. o g. la .. pol. 

• .,ecJalne przed.tawRe"le 
dla dzie«ł I ",ło"zlet~-

Czwarte 
Przyk azanie 

(MATKA) 

Obraz c:tcbego bobaterltwa. ja
t(m jut tycłe mit kl. 

Hymn mjłości macierzyńskiej. 

rena \łllYJtki[b misju 
zł .. 1 

- Fi 

notowania Giełdy Warszawskiej I 
dostarcza natychmiast po zamknięciu zebrania giełdowego na giełdzie warszawskiej 'I 
Łódzki Oddział Polskiej Agencji ~Telegraficinel' 

Zielona 8. (PAT) Tel. 11 r i 15·24. 
Ceduła giełdowa. dostarczaa przez l' A. T. ma charakter ceduł.,. urzędowci. 
P. A. T. dostare.. róWDiet DotowllIlła wszystkith giełd światowych. pieniętnych 

ł towarowych. \ 
Wydział ogłoszeń P. A. T. 

załatwia zlecenia ogłoszeDDiowe do wszystkich wydawnictw urzędowych w Polsce oraz' dlą _, 
całej prUT polskiej i tagranicznei bez iakiejkolwiek prowizjI. 

PlerWS2;y W EuropIe speCjalny Zakład prawdZIwego 

KEFIRU LECZNICZECiO 
nagrodzony 33 najwytszemi nagrodami (ostato a na Zjeźdz e 

Lekarzy i Przyrodników Polskich w WarszawIe 1925 r.) 

Kla,udji Sigaliny. 
Anemja, choroby tołądka, nerek, dróg oddechowych, 

rekonwalescencja. 
Ul. Narutowicza (Dzielna) He 6. Tel. 46-40. 

Dostawa kefiru do domu_ Pp. Lekarzom ustępstwo. 

I Ogloszen' a drobne 
VI 30 Iek.cJ~ch -pod 

gwarancją ~ ykJu· 
czalą<ą ws,eJkle Ty 
zyko. wyu=za prak- . 
tycznie 03 szr(lO~ 
dz'elnego bUl hd le~ 
a· bllansistę b. rze. 

czoznawca z wyż
szern '\\ ykS1.talce· . 

"j em Po ukończe· 
n u ŚWIadectwo. 
N lesalrtodzi e lnytn 

instrui{cje w sprl;l
wach: zaDlow"dze
nla. prOWai'iZetll ll 

I ---------_______ aa _____ --si z"mkt1;ecia i kontro 
li kSląg~ sDor4 ~dza. 
n'a bllansow. rticr· 
gJtlIzaCji l re gulo· 

~~i~~zY D6R~DOWA 2 mlejSkiej) •• IiilW __ IIIIIiI_ID! _______ ~_ 
ar n, 

Tanio. bo w prYWa,tnem mie~lkaDiO I Szkoła Plia;~~~6w Ryłmh:znych 
flłID A ~~~~efogo~~!~~U :;a~f; l2nobji JaI!t1~w~kei 
U UH I. Onatowski nowomieiska 27/-Prz:vjmu~e <?~ Stvczni'a .. zapisy' na kurs 

wania n;ep' llW dł-" 
Wo plowadzony.:h 

sp-onądzeni, 
spra\'ouzdall p, f!P.I: 
h owy-:h akc, tuw, 

r)ierwsza pO dwunastu latach 

yprze aż 
M~bii dywan6w Ł6tek metalowych 
z ustęp~twem 200/0 trWać będzie od 
16 do 31 stycznia r. b w magazynie 

Mebll WŁ ROMlSZOWSKIEGO 

~lqirkowska 1ł5 I P. fronł. leI. 2i-6i 

Pracownia Gorset6w 

"MARTA" 
z dniem l stycznia r. b. przeniesioną ilos!ała na ul. 

Piotrkowską N2 103, front II piętro. 
Wykonywam: Gorsety według najnowszycb modeli 
paryskich. od najskromnieiszych do naiwykwin t· 
niejszych. Pasy gumowe PO!lzcluplaiące, pó,1skl 
sportowe, pasy przed i po połogowe. paski hy!!ie-

niczne. biustonosze, i t. p. .86·2 

• Tel. 46-08. WyZSlV I D!Zszy. Opłata dla ' pań pra
cującvch zn ;żon. dla uczenic szkół 

i *. q+ ihiME powszechnych 4 i 5 zł. miesiccznie. 

nnn' [lO[lhy ," nrln'!ł~ne ~:~~~t~~yjhi~i~~?~l~~ 4n!a~i:fu~s~g~:: rU II ~U nu nie (dla pań mężatek). Lekcje solowe 
plas yki \ fańca rvtmiczne~(), Zapisy 

inne, soKnie triilotinowe i t. p. w ponteclziałri i i czwartki oel 6 do 9 d. 

- - Gdańska 29. prawa of. I p. oraz ..:e 
przy~muoe do reperacji. wtorki I piatki od 5 do 9 ~ Piotrkow 

I 
ul. u-gQ ~ie_ ~pnja "\l, . fIl piętro s~~ 81, prawa oI .• I Vle'ście. II piętro. 
ra nio. 00 w prywatnem m'eszk , ~~I!~~ 

~1t1fi'lt&łtit~.atM1re=~Wt'!"...t.I.~!W1i:fu! j [!.~",pq,"'? i:-~:~~~~~ 

I t p. V. yl(onu e 
rl'WtlleZ sam powyź< 
sze czynnośCi InlO{ 
ma. je: Biuro bu
, haltt ryjno-Rew'zy'J 
ne, Pl0lrkowsKa 11:3 

~:ilZąCJ. ~n,' a,ą gu, . 
Ił 10\\, n ;" poszulm
e się. WtólOOmośc: 

Piotrkowska 1 .:;, m, 
3. 0'0-2 

P en m era ta· w lodZl d. 8JiO mio:.slęcznle-laml etscowl 6 dotyeb O ł . tWYl:ZAJNI!: ~ p, .. ..t.r •• 1 .. 'UIU." .... ' lila .ltlllllo lU U .. ,,, 'ł rel(s';l' łIJ l' • r U • Ul!estęcz.nle. - Zagraniq 1 złutych mleSlecznifL _ g OSZenla' ItoWl' <lU SU 4 upalt,1 -4eK.R->LOOI I "Ąl) ,' St.,,'I:!, W ~r '11 ~,.r •• nill-Delt"". :~n. "~~:". '~~: 
==-- .... Odno~enle do domu 3(1 0ro.:t~ " ~aręc7.yno.... t"Ślub .. " 0 telr,clo 10., 1.. -" .81'CO". C) ;') "roc. h~rsll o I(),) oroc , d.ot t. le,,,, 1< 0 ... 
__ " .. ~ . c. - .ru. 0łlłogzen 1dminlst r tf e o1oowhrt.. \J,o~n" 10~, P09t J l.v".,ł~ '' ',ev "l lro.zv "at nnl.,'lueo l( 'f 

I RedakCJII I t\ómlnlstraCI a. Piotrkowska JI& ł9. ~ Qodz,ny pr~11~C ·"daltCIl 6 _7 I <)głOS7.enl8 tolorow., I mi- '( 
Telefony red,akcJI' ~?-21.36-13. 3~.4'l - - po pol . ~e\(')Dł<; 11W <l1e18 nó\Ylc. llmałna włełłl1)lt~ ~w) 'o!r( 
relefl)11 adm.nłstrac,I 22-14, - -' - - , .tvch nie lWI ~c •• e..-. - - trony) 100 procenI <trote, 

.... ----------------- --------- - "-----"-- ------- ._- -
.. 'Wlrd.nralctw. ..R.apabUk.· So. a 1Ifl1. 1148. \:1.1:._ 'u.. CzctoDkatlll .RepubllłLJ-. ł.ódź, r:otrkowsKa 49. 'fłoanla. Piotrllowsla l~ Redalllor odo. Józel Bw .... 



.. F.>?T?FS~ ~F;;..:.n~I...:.;f:.....:-r_· "'_'..::.y_ .. ___ . ____________________ -.:::""'-:::.:_'!:._ ..,... . 

Z hlstor/l łYŻWiarstwa. 
_··O~---

Ooetlłe, Lessing, Szyller 
i ipni poeci niemieccy uprawiali .sport łvż'wlarsłi! 

---:0:--- I 

lJ/fJpSZgnlfJ Jvżwv l tfJchn,kl iazdv pr~fJprowadzahl ' 
amfJrykanll?; ,azda /lgurowa pochodzl z \\t,lednlll.! 

Łyżwiarstwo należy -do tych sportów dji w Grodingen. Dwi~ kobiety pokryły l 
~ nalPI~ było koniecznością, a uo dyst'ans 30 101:1 w dwie godziny, 
pie~ znaC'Z~iE> późnie:j - rozrywką i Wielkie zawody odbyły się dop~ero /' 
ćwlcz.emem cieJesnem. Takie podlodze k\ka at. później w Leuwa1'dem 1 i 2 -lu
nie ma i nali'"..:iarstwo i pływanie i wio- tego 1805 r, W tej małej 'miejSCOWOŚci

t
' 

ś1arstwo i nereg innych sportów Jak ~gNmadzito się Da trybunach 10 do 12 
dla ułatwienŚĄ posuwania się po śniegu l:y~ęcy w.JzÓw, Do biegu stanęło 130 
wynalezion., narty, tak dla poruszania kobiet, z kŁórvch najmłods.ze dwie liczy Klub "Vienna- bawi na tourn~e. sportowem w H·s%pann. ?!dh~cit:. 
bię na !odt.fe, wynaleziono łyżwy. i to ty 14 lat. najstarsze 4{), 41 i 51 la.t; o ile naS<łe przeasta\Al1a ten zn~!,oml~Y klub po rozgrywce z klubem 
l._ .. .J_.J_ bo .1_ b ..... d b . f "Barcelona , gdzse rezultat był 4: 1. 
"""'·u.z.O rJawno. jut w epoce ka.mien- sprawozuo.wca p o rze pomormowa F 
tte;. Wyn.adaz~ łytew byli mieszkań- nT. co jest o tyle wąJł.pliwe, te n.iczego A -
ey' schronisk nawodnych, którzy na lo- się tntdniej dovn.edt:.i:eć się można. mt 
dzie mogli sif( z trudem. poruszać. Kcm- wieku kobiety, to wiad'Otn(}ści te msłu-
5'Łru:')waH je zkości, jak o tern świadczą guja. sianowcw na uwagę. Dość prudlbie 
łyżW)' male';~,iGne w ich siedzibach, t~ g-5w była bu&.o wielka, gdyż zawod
wv te są jeszcze bardzo prymitywne i n1-!J.ki biegaly po dwi.e, Dlate~ te! A
nie rMżna j,..h było przywiązać do nogi wody trwały dwa dni. Wreszcie nastąpił 
; dopiero w epooe bronzowe:; wiercono fŚMt, uwi.eczniony na. miedziorycie Ja
d.z:iW'Y na rzemienie, co omacza duty kóba Ernesta Ma.rku.sa. Z'W'fcięska za,.. 

po~ę;l, wodn1eka 20 Je1ma Tvftie Pet.ers otnr-

~mier[ młnione~o ~Jortow[a i ek~Derla 
Johna Lewisa, któremu od lat kilkudzie
sięciu piłka . nożna zawdzięcza wszelkie 

ulepszenia. 
Pl"'ez następne długie EItu1-ecia nie lD0ła złote ko~ki wartości 150 gulde- Dnia 13 b. ID. zmarł W Londynłe; W I Zmarły był wiceprezesem angiebkłe> 

oh~?rw;;.',c: .... y Żadnych ulepsJ:eń w k<m- n5w i pre!11. je ,-icniężgą. Dru!1ą była 16 72 roku życia, najpopularniejszy ongiś go Z-P.N. i brał czynny udział w pra
strultc:ii ldo-w W t. 1180 kronikarz an- ~ ~ Jank' Wy' es kióra .." otrzyma'a gracz, a do ubiegłego roku najlepszy gę cach nad ulepszeniem i nowacjami, któ-

" J .~ ~, e D .' dzia sportowy. Jeszcze w r. ub. podczas rym reguły gry w piłkę nożną w ostat-
~ielski wspomina o. r-yżwach z kości kan ild,szYlruk koraJoW) ze złotym zamk1l1ę- turnieju po Austraiji jednej z drużyn an- n1ch czasach uległy. 
"kich, które się utrzyma t y jesz'C"l.e przez crem wartośd 31 gulden6w, Były także gielsktich, której towarzyszył. prowa- Prowadził on przeszło 1000 m,ęczów. 
par~ luleci. i innego rodzaiu nagrody, W Anglji łYż- dzi on, jako sę~ia. zawody ku zupel- p~zebywając w tym celu 50.000 mil an-

Dopiero \l' połowie XVI wieku wpa. wian Young wytJ.-ał w 1814 r. ~r ?emu zadowol~ntU. zarówno obli dra- &:JełKich,. Jako podrQtny. 

et • II l d sł bU • ~- b W Lank _L!..... odb...ł· &...k zyn. jak i pub1i~ ~Ją o en n;y na ~y w f)8GIIa 110 su:, my, .a~ Ja lIę, ,... '. 
kościanych i drewnianych łyżew wąz- c~y w .. Sporlmg M.ag.adDe" z t8t8

1 
kich kawa.{!<"ów żela.za. W tym czasie r. bieg Da dysta.nsie 2 mil, w kt6t,.." Konferenc)··e klubów pl-łka' rskfch 
tyżwiarstwo jako rozryw'ka jest jut bu- zwycięzca otrzy!llał jako D;2lgrodę... ka-

d,~ popularne, czemu drują, ,~ liczne pelusz. a} drugą, Dagrodę stanowiła b
1

li . Warszawa. 16 stycmla. s1IDka oł:rzymanep Clochodu z imPrez'1. 
dz1eła malar~y holendeT'lIktch z Breug- telka. - .atwc SlE; domyśleć - ~ Odbyła się tutaj konferenCja kluM.... OPrócz tego kJuby wyraziły 7.v~ze, 
hel'em na czele. W nastę,!>nym stu:leciu \V pó2niejszych b:t.adl iJ'l.o;ć wysci- pilkarskich Warszawy dla powzięcia neI. aby przydział terminów I boisk tre-
takIŻe i Jr,o;biety przypinają łyżwy dla ce gów sit: zwi!;.ksza jednak ~gro.dą 8lą rezolucji na 'Yalne zgroma~enie W. O. nlogowych w parku SobIeskiego wy-
lów ~C'izry-N'-owych o czem donosi leksy .. . b ~ 'ir ze sum'; pieniętne. Z. P. N, O ile przedstawICJele klubów znaczony był przez WZPN. 

.. ; I>. • fIlO1e)SZe lU ~ ę s.~ klasy B I C nie orjentowalf się w poU- Równie! przedstawiciele klubów ~ 
tron kobIecy z 1715 TOIku. W tv:m: ~ Takte i jazda figurowa zy*u;e Da tcey pilkarsldej okręgu warszawskiego sfli rezolucję O ZAltenle opłat na rzecz 
urządzane są ba kanarach wysctgi tyt- p<'1)ulamolcl W 1813 wydaje FralJClIZ O tyle konferencja klubów wykazała fa! WOZPN z meC%Ów o mistrzostwo. 
wiarzy, o których jedna;k nic ścisłe,~o nie Garcin podręcznik łyżwiarstwa p. t, "Le d?jrzalo~ć klei i, świ,adomość . kJerunku ~klad nowego zar,ządu proponowa-
wiemy - czytamy w "Stadjonie , . _ol' fi W' k' ł"': k ._.!.iW wspommanej politykI. ny Jest jak następuje. pp, Esman. Du-

., ... vt'at p<lol.m~UT, nlOS uJąc z ~J S1~~1 I tak zwyczajem klubów A-klaso- dryk. Mechowicz. Pawłowski, Bursztyn 
W 1712 r. tl,kaZUle SIę w Ang111 plIerW repertuar b)"ł skromny, uto zwracano wych będzie zroganizowaIDe wSJ)Ósflej Kornlak. Zakrzewski, Przeworski, Ru

&Za. ksiażka o jeździe figurowej, pióra dużą uwagę na postawę i trzymanie rąk. reklamy i propagandy meczów I impr~ secki, Kasztelewicz oraz jedno miejsce 
porucznika artylerji Roberla Jones'a, Ulepszenie z.arowno łyżwy jak i tech sportowych np. ogłaszanie meczów z Je dla przedstawiCiela klubów klasy C. 

pnyczem iiość figur była bardzo mewie! tk·· d od • Amerykanie dnego dnia na jednym afiszu. . I Wydział gier i dyscypliny p. Antosz 
, " . n,. JV y .pneprowa 'ZaIJą. • Zmniejszy to znacznie koszta rekla- kJewłc:s,. Kapitan zw1ązk.c'"fY poru 3-ci 

b. tytwy z .ego okresu ~ drewmane Zamka u nich ez.ę6Ć ~ cała łyt my, uniknie się nłezdrowej konkurcl"Ci & rzędu kpt. M.1sMsk.l. 
z tel.a.zE"m, zaokrągt.on1! ·z pr!lOdu i z tyłu.. wa robicna je5ł ze staH. lJ1eps2lO!le zosta a koszty reklamy pokryte będą w sto-
W~~dp~~~ą.~~~~~~w~~~~~~~~~~~~-~,~·~§~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

do .. popuJaql~owania łyżwianŁwa. Tak dy 1'1'~rubowywa.nia. łyżew 00 pode- stW.3 dzieła: .,ślady Da. łodzie", które się ~ł.ała looeztem piękna .~y i czysbośct 
Klopstok, o którym Lessing pisze, że nie SLew i obcasów. Europa dowiadUje się oot\.7..ało VI 1881 r, r~-u. 
wie .. ide kobiet KI'Opst.dk już nakłonił do O tych ref-ormach dopiero w 1865 r, dz:ię W tyIl"..ze rdttt odbywają ~ w \Vie- Ze wsp6tcze.sn-ych mi.xów jazd! 
lt&l1-::'Z'Cnla się jazdy na łyżwach", }ak i ki amerykańskiemu bałetmist1"ZlOwi Jack dniu pi«wsze międzynarodowe zawody fig,urowej na pierwszy plan wysuwa s:.ę 
Go~the stwierdził, że jazda na łyżwach, sonowi Haynes'owi, które.~ nazywa się w jeździe figui"<lwej, Mi~j9Cowi Frey i Szwed Grafstromt po nim najlepszym 
naJeży do wielkich przyjemności, ta,l"ie prywszechnie t~oem nO'W'OC7)esnego łyż- En ~ I."mla~n zain1tr.ją pierws,ze mie.jsca bi jest obecnie miiSltTz świata, wie,deńcz'Y'k 
Lessing ScL~i1Jer i inni namiętnie Uipra- wiNstwa e'\.U"lJpe}skiego. Je~o występy jąc Amerykan Curns'a i GoodJrige oraz inż. Bo~ke. Wiedeń dalę,j dz,i,erży prym 
wia.ii sport tyŻwlal's.ki. Z pierwszych Jat na tora('~ Europy były wiełką ~ensaClią sh .. ,"ne:go Pwulsena. w jeździe figurowej, mając obok Bocka 
'leszł~!!o stt!lecC', maJmy już zupełne do- i obudziły powszechne zai.nŁeresowanie W Ciągll czterech przes21lo drziesię- panią Szabo niewątpliwie l1:tjhpn:'\, ł~'';' 
kładne sprawozda.nia z wyścig6w łyż· dJa }a!:!:dy figurowej. Ci, Hórzy ~o wi- cic.le ci , które dzielą nas od tych zawo- wiar!ię śwh>.ta, kt'óra też wraz ze swym 
w~:;!'<;kkh i to sprawow'arue wysoce dz!i.c1~, opowiadają, :że współcześni m!- dó II, p"':~Z slizgawki eur-opejskie prze- partnerem \Vrede'm posiada m~st-rzc
sell~a""!lne. Okazuje się, że dotyczą one sln:nwie przekigalją go w technice, ale sune:!o si~\\ li:!lu mis.trzów jazdy figuro- stwo jazdy parami. W ic7,&ic sz /bkie; 
z,aw"dów kobld i że zWY'ci~żczynie 0- ..nie v: stylu, w lekkości i zgrabności, z ja wc>j. 'JI'/ęgiE"r Toldwary, wiedcńczyk Hu- Wiedeń mniej ma do powlcchc:';a, c ,or 
kZY0-,,-w<lly n':l(grody pieniężne l Były tO' ką poruszał się na lodzie. gal, Sz-wed Grenandert monachijczyk dz:er;~y ni,'!.rzoslwo Europy. - /i'''ae<l
więc stosunki nam z,up~tnie obce, bo- NJ. ni-n wzor.{)\'"ala sie' wiedeńska Fu:ns oh sLcl.eg sławnych lyźwiarzy czyk Po!laczck, mi. ł rz Europ)' 1" c mO'~(' 
wiam obecnie sport łyżwiarski wśroo ko szkc-ła jazdy iigur:o\'rej, W Wiedniu sport przeszłości. Póżniej na dlU!Ższy czas się bowiem równać z ły'::whr.zami pól' 
biel c.granicza się do jazdy figu'rowej, a\lyżw:arski z.acz"J się rozwijać b~ł'd'zol fpod łyiwiarski stoi po,d znakiem Sal- nCfcn~mi z Fir,em Tunb~rgicn' ra .:!...:f:;: 

co si", tyczy profeSlj'onalizmu, to na tę szybko. Wiedniowi, wrażliwemu na mu chowa, -llisiejsz.ego pre,z.esil. mięuzynaro Kto zost~,nie m:3tram pokażą le:.:orocl 
chorobę sport kohiecy obecnie nie cho zy~-ę i rytm, stolicy walca i operetki, erJwego z.wiązku łyżwiarski.ego, Salchow ne mistr"osŁwa świata w jeźd::i:! szyb 
ruje, (Ale że przed stu laty chorował musiała się podo:bać taneczna technika ZWl''1C ł wi~lka uwagę na wiell{'(}ść tu- kiej w Frcnthcim podczas gdy w Berli· 
mogą oplymiści wyciągnąć stąd wni:o- ja:zdy figurowej i w ten sposób powstała ków co Mstępnie pr.lez pewien czas od nie TozsŁrrzygnic się walk? o pierwszeń
.sek, że i obecnie stosunki w sporcie, z wiec.dicka szkoła }az-dy w odróżnieniu grywało wielką rolę i doszto nawet do s.iwo mi'~dzy Bocld8m i Grahtromem. 
wiuuja~ym pro.fesjona.:liz.mem są tyliko od r61no:nej. teO ż'e 'la jednych zawochch m~erZi(mO Sięf1ai~!ca eDch k::~n:ennej 1-1is: ... x;'>:l 
okresem przell'ciowym). T':~rwszymi naśladowcami Hayne.:,a w;:::il->ość łuków! Jednakź,e kongres mię-! h;żwi .. rsh.va. wzbogaci s;ę o j~s~cu ;ed-

Wracając do dawnych biegów, wsporo w W:'edniu byu dr. Korper i DiamanHdi. Ji'.ynt.!·ro.cbwy u.chwalił niebawem ZW'c.1-! ;;0. brtę 
MAĆ aalety o biegu z 1801 r. w Hołan· autcrow1e epokowe-1!o w w.s.Lorji łyżwiar czać wielko~ć n!.!ur Q ile uz.yskana zo-
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Na note! .. 
R.nnego I ocl.kaJącego krwią 

InwalIcI .. odwieziono cloro*k~ 
do domu. 

Lódt. t 7 stycznJa.. 
Przy rogu uJlCy Kmńskfego ISkłado 

wei, sprzedaje papierosy Inwalida wo
jenny Mordka Pelsenstein. 

Pelsenstein prowadzi interesy han-

Kam-lnni[IBleb ,b~lany na l m-łn~-ł~[n ~rnrl1n Ostateczny termin dlowe z ~iejakdm ~awidem Knopem. 
. li l n ~nU · Jlia Ił li U G~ wpłacenia podatku obrotowego do ~~~~;:'0p~:~~~ ~;~b~~ 

za II p6łrocze 1825 ... zala się sprzeczka, która przyjęła ostry 

za namawianie żony dozorcy do fałszywvch zeznań upływa dnIa 31-go b. m. f~~!~rgOK~~:e:~i!ł~;ę~ iDwalidę 
LóDŹ, 17 styczni&, Prócz te-go pan Kelenbrum zło1ył I NieVfiadomo czem by si'ę skończyła 

W dmu W'C'1X:lIra;jszym sąd okręgowy ska.rgę incydentaJnll na. komornikIt 7.4 Jak wiadomo. termin wpłacenia trze ta straszliwa scena, gdyby nie łI1ter.wen 
w ŁocLz:i rozpatrywał sprawę p. Kel-en- nieprawi(Ji,owo dolkonaną eksmłislję. Rów ciej raty podatku obrotowego za drugie cja przechodniÓw, ktÓrzy unieszkodliwi' .. 
bruma, zamieszkałego przy uHcy Gdań- nie! i 4 sprawę wy~rał. I pt1łrocze 1925 został odroczony do koó~ li KJnaok1śa·wOjSkOWY. pr<7echo""-;'cy w t - .. 
s.kicj 4 przeciwko właścici,elowi tej nJę- W międ~y<:zaste Jednak do byłego ie- • " ~~ t4 

ruchomościp. Stanisławowi RoszO'W'skię go mieSZikania wprowacWlt się bra.t wła- ca stycznia 1926. śnie uUcą I<lUńskiego, pochWycił na,past-
mu oraz dozorozyni Góralowe;. ściciela nieruchomo-ści, P. Stefan Ro-- Kto Ido 31 stycznia należn~cł tej me nlka i odprowadził go do komisariatrI 

Sprawa ta, niezmiernie charaktery- szowski, który oświadczył, it nie ma nic k pOlicji • 
.styczna, wywołała w sz.etr()k~ch kolach wspólneg·o z procesem swego brata i nie wpłaci, będzie musiał zapłaelć are za . Do Pelsenstema zawezwano umiesz 
zainteres,owrunie. z.amiena się wcale wyprowadzi~ zwlokę za okres 5 miesięcy czyli 20 pr. kaleg.o w pobliżu felczera. który udzielił 
Właścidelem domu pr'TV uJiI"V I"' .L... Stefana Rosz,owsktego nie eksmitWwa k ty k j . mu PIerwszej pomocy. poczem nieszczę-

-~ -7 \.JIUIiU1 • K 1 b _,.s _l'(' ora:z osz egze ucy ne. ś)iwego inwalidę odwieziono ·do doniu. SJldej 4 jest p. Roszowski, no Wlę,c i p, e en rum lSI.IUerO'W"",, %ll\.lW 

Pan ROSl2'O'wSlki mlodzień<::ze swe lata sprawę do sąoo. !!!!!!!!!~--~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!! 
&pędzi!ł, jak·o czelwd'PJiJk szewcki w l(a. ' I ten proces wygrał p. Kelenhrtl!S1. 
li.5'zu. LokaJtor ten miał iednak 

M.aią.c t'at 19 wyjechał do Ameryki. niebywałego peehe., 
gdzie dorobił się znaczni~,szego majątku Zawzięty kamienicznik sprzedał mów 
Po powrocie do kraju p. Roszkowski, po jego mieszkanie niejakiemu Aronowi Ro 
sia·da.ją·c większą ilość gotówki, kupił zenblum·pwi zamieszkałe1l1u przy: uli~y 
dwi.e kamierike w Łodzi oraz. dwie w Pańsikiej 39, który nie chciał stę r6wmei 

Zbyt wiele podatków 
ściągają o.d nas władze komunalne. 

Dobne, że minqly ml'Ozy. bo magistrat ob/ożyłby je podatki#m .. 
BydQ OSLCZy. wyprowadzić. 

W je,dnym z swych domów przy ulicy Po dq'ugieh stM~h i przejściaoh p. Istnieje w Polsce cały szereg ludzi. Znaczki stemplowe 4 złote, za pn ... 
(;,~~ńSokiei 4, p. Roszow,ski począł rzą- Rozenbluma wyeksm.itowa.{ komornik p. którzy nie mają nre lepszego do roboty, wo polowania - 10 zł. 10 Jf' .• za karte 
duc s·aro. Hiki'et jak tylko wymyślać podatkI. Nikt nie łowiecką ~ 10 zł., za blankiet - 60 gr., 

Cchcąc za wszeLką cenę uzyskać wOil Dopiero więc po roku zaciętej waJki liczy słe z faktyczną możnościa platm- podatki komunalne - 11 d. 10 gr •• 12 
ne mi·eszkanie, nowy gospo;larz ~o- o własne tn:ięs.zkanie, p. Ke1enbrum o- czą ludności. a tylko z tym. CZY gotÓw- zł. 50 gr., i dodatkowo 25 zt 
czyI }'okatoQirowi tegot domu. panu Kelen det<::hną.t nareszcie. ka napłynie do kas. aby można było wy Ogółem zatem posiaclacz fuzji '\lt 
bm mowi, sprawę o eksmiJsję. Po wprowad.zeniusię jec:łnl8ik do mie płacić urzędnicze pensje. Naturalnie, Pruszkowie ma zapłacić w ciagu 19~ 

P. ROSLowski namówił wówez'łS do- S7lkania Q któ~ tak wal,ozył uparcie, p. istJUeja. poda,tkl absolutnie niezbędne roku 74 zł. 30 gr .. w czem podalki ko-
:mrczynią 1). Góralową, by ZłOżyła obcię Kelenhrum dla państwa, czy gminy i te każdy czlo munalne wynoszą dw.a. razy więcej nit 
injące Kęlenbruma zeznania. podał skargę do sądu okręgowego na p. wiek musi płaCIĆ zarówno, w Polsce. państwowe. , 

Na zasa,dzie 'Oświadcz.enia świadka Roszowskiego o namawianie do KBywo- jak w Niemczech. Anglji i f'ra~~fL. C~ Nasz łódzki magistrat. fak okazuJe 
G6ralowej, Kdenlbruma skazan'O przysięstwa dozorczyni domu i o krzy- dzi jednak o to. aby gminy I11l'CJskJe me ·sie. mógłby sfe jenc~e czegoŚ ,.nau-

zaocznie Da eksmisję. woprzysięsłwo - na 4oZOl'CZJDię p. Go. darły pieniędzy od żywych i umarłych CZyć"'. Ktoś dowcipny powiedział 
I cio w sierpniu 1923 r. komornik wy ' . ' ral0:W" . za byle co.. przed kilku dnIami. te prą,gnle. ab~ 

e; .. slItitowat go z mieszkania. Osk~e to ZWlą.'Z;a!De było Z prerw Oto np .. d(')W'hidnJell!Y się. że w ma-I skończyły sj~ nareszcie zif!1na. bo jeśb 
P . . Kel~nbrtml wystamat się w dIn.iłu s:tym procesem ' ś $erj~ $IpN'W p. Kelem.- lej !Dieścmle, Pruszk?Wle. opla? ką'idv. pa!eJ po~alą, to· obawia SIe. że w to-

ebmLsji o wSlt1"zym.acie, jednaJcże bez.. bruma. . pos~dacz dubeltówkl następUjące ko- dU nalozą pod,atek na... mróz._ 
oku·te·cwie Sprawę tę S'IO'ZIP&trywa:r Wczor8lJ sąd szty. . . _. (ak). 

Natych~i:aSlt po wyrruceniu rzeczy -okręgowy pod ~odnictwer.n sęc1z:ie- j ; t .. -. 

l'l. Kelenbruma na strych tegoż domu, d& .gq Arnolda. 

z reugją. mieszkania wprowadził się gospodarz p. OsJm.rtat prokuralt<lll" KawC7JaJk. Bolszewl·cy walczą 
~.oszowski. Sala byba 87)CZe'lnie 

Lokato~ nde dał iednalk :tą. wygrane i wypełDkma pu.b1łcz:n~ 
wytOCZYł Roszowskiemu sprawę. zaciełk.aw~oną nierz;wykłemi c:bkiami tDie 

W lipcu tegoż rOiku sąd pokoiu po roz s.zkania przy ulicy Gda11S1kiej '4. 
patrzeniu sp'I'lawy uznał, ~ pr,etensje Ro lSąd po roz.paŁrzeniu sprawy skalZlał 
sZlJ wskie·go były niesłuszne i z8.l:'Ządził właściciela domu Stanisława Roszow .. 
rksmisię właściciela domu Da rzecz po~ Slkiego na 3 miesiące ansztu, do~orczy· 
szkodowanego lokatora. nh\ zaś, GóraJ,ow", na 1 miesi'l1C ~. 

ledwo narodziły się w mieście 
a już kryz,s chwycił Je w swe duszące szpo .. ~. 

LóDź, 17 slyczn.i,a. Kryzys powieksza jeszcze stosunko 
Drugo czekała Łódź na własne do- wo wysoki patent przemysłowy, jaki 

rożki samochodowe, które bezsprzec!- płacą przedsiębiorstwa auto-tlor:otel!. 
ilie zajmują obecnie pierwsze miejsce Oto np. właściciel dorotki samocbo
wśród środków lokomocji śródmiej~ dowej do "niedawna musiał płacić pa.. 
skiej. tent przemysłowy Il-giej kategorji. o .. 

Nie było ich jakoś widać. Mówiono, becnie zaś po .każdorazowem uzYska .. 
ż e w magistracie leżą już setld ,podań niu . zezwolenia ministerstwa skarbu mo 
na prawa uruchomienia taksówek, lecz że być przeniesiony clo kategorii lII-ciej 
przeciętny obywatel Łodzi nie bardzo gdy tymczasem pnedsiębiorca, posiada 
wierzył temu i dalej korzystał z tram.. jący znacznie większą liczbę dorotek 
wajów, dorożek konnych, no i naturaI- konnych opłaca patent 8-ej kateg:orii. 
'lie - ze swoich własnych nÓg. Wskutek tego, jak skartą się drobnl 

Aż tu nag-le pewnego dnia zadudm~ wymiar patentu ~wtększa. jęszcze kry
J lo. zawarczało na ulicach naszego gro .. Zys, istniejący w przemyśle doi'otkar .. 

du i. jak guyby po deszczu. wys~ły do- sko~samochodowytń. . 
rożki samochodowe. 

Ładne ~ewnętrznle, nawewtia.trz 
luksusowo urządzone. . masowo pr~y-
Ciągały każdego. WALNE ZOROMADreNJE LÓDZKlE-

Wiele ,osób, widząc w taksówkach 00 OKRĘOOWEOO KOLEOJUM 
intratny lnteres, za ostatnie grosze ku- SĘDZIÓW. 
powało na wYpłaty maszyny, wynajmo Łódzkie OKS. odbędzie w dniu 14. 
wało szoferów i PO otn;yrnaniu odpo- lutego br. swoje zwyczajne roczne ~e. 
w!edniego zezwolenia, puszczali je na branie z następującym porządkiem dzien 
mIasto. nym: l) zatwierdzenie protolmłu z o-

Kilkuset biskupów i księży siedzi w więzien·iacb, 
a ~ierni oburzeni są , na władzę ,sowiecką. 

. Moskwa. l~ stycznia. tycznym a kanoniczn'Ym zasadoni pr ... 
~ktropollta Kruhlcki Piotr przebywa wosławla i nie myśli o przyłączeniu się 

nadal w ares~cie domowym. Jak się o- do ruchu żywocerkiewnego. W 1926 TO-
kazu}::, aresztowanie je~o oraz . nowe ku zwolany będZie sobÓr cerkwi pra-: 
prześladowania cęrkwi prawosławnej w woslawnej, który ustali zasady .nowej 
Rosji połączyły władze sowieckie zgóry organizacji cerkwd rosyjskiej i zn.iesle 
uplanowaną akcją przeprowadzenia no- patrjarchat moskiewski. 
wego rozłamu w rosyjskiej cerkwi pra- Dla 'na4ania sobie większego autory .. 
wosławuej. Nałychmdast po aresztowa- teto. członkowie najwyższej rady cer
niu metropolity Piotra, ukonstytuowała kiewnej UlwladnęU kancelarją synodu 
się tymczasowa cerkiewna rada naczeJ. cerkwi prawosławnej. oraz WstorYQz. 
na, do której weszło dwóch arcyblsku~ nym lokalem w klasztorze Dońskim, 
pów i sześciu biskupów, Prezesem . tej gdZie mies*at i działał w swoim czasie 
rady obrano arcybiskupa Jekaterynbur. patrjaroha Ticlron, a po ntm - areszto .. 
skrego Grzegorza. ktÓry w imieniu ra .. Wany obecnie metropolita Piotr. 
dy, ogłosił odezwę do ludności prawo· Olbrzymia większość duchowied
sławnej Rosji. W odezwie tej twierdzi stwa Prawosławnego nie uznaje nowej 
arcybiskup Grzegorz, że aresztowany władzy cerki1ewnej i odprawia nadal mo 
puez rząd sowiecki metropoUta Pdotr dly ta metropolitę Piotra. Aresztowania 
pozostawał w ŚCisłych stosunł,tach ~ emł wśród ducQowdertstwa tego trwają ł 
gracją. monarchistyczpą i był wrogiem obecnie w więzieniach moskiewskich 
wladzy sowieckiej. · znajduje się kUkuset ares~towanych bis. 

Zmusiło to biskupów, naletĄ~ycb do kup6w t księiy prawosławnych. . 
tymc~asowej cerkdewnej rady naezelnei Wśród wdernYcb prześJadowan:f,a te 
do obj~ci.a wyższej wtad~y cerkieWJ'\eJ wywołUją ogromne podnieeenle i obTJ'" 
po ares~towaniu metropolity przez rząd uen,łe, s~czeg6łnlej w Petersburgu, 
sowieckJ. Arcybiskup Grzegorz łwferdzf gdZIe doszło do krwawych $tarć, pomlę. 
dalej w swej odezwie. te najwytsza 14- dfJY demonstracją roboŁniezą ą, '04dzia ... 
da cerkiewna pozostaje wiern_ dogma- lem mfHcJ. . 

Samosąd salomoński hrabiego. 
"Fa niente- - powiedział ~skarżojJy i wymierzył 

drugi poUczek. . I rzeczywiście, zarobki były dosko.. statnicgo walnego zebrania i sprawozda 
nale. Ale krótko trwał ten .. tłusty'~ o- nla kasowego, 2) wybór prej';esa, jego W tych dn1ilłch ~mM'r '" R~ zna.. dorotka'J"um.1 n~kintl "vetltu~lfthnij· ł 
kres; przyszły czasy gorsze. ~astępcy. sekretarza. skarbnika i refe~ ny wszystkim orygi!Wlł, J"O§tra.en wotn;" ra.-z · ~o się, te jednemu ~ mop '111-' 

W?bec ogólnego kryzysu ekonOt.nic~ renta zarządu, 3) załatwienie odwołali CÓW, fL \1!;tbienlec ulicz:ni'k6w, 8O-1etD4 hr. mieT~ł polic1»k, , 
nego l ~zrostu cen benzyny, smarow l bez dYskusji. 4) rozstrzygnięcie wnio· Bennt<:elh. Sędzda, skll:za,ł M4;b.i;egQ na 50 r~w 
a~cesorlI sa!f1?chod~wych ru~h automo sków zarządtl i czlonk6w,S) rozstrzyg Pru-d ki1llka dz~esiął.k6w laJt prHje-t.. gr~Wl'lYf hra~ta, łęt bez prot-eslru wyjął 
bllowy ~mm~Jszyl Się z~aczme. Zma~a- nięcie wniosków nagłych, 6) zmiany rG I dż.a.r cOO)lte codzJ'enn},e dumnie uHoami n<>wiurheńki banknot 100-ł.u l!i!rowy, kttó-
la. rówmeż lIczba kurSUjących po mIe- gulamintl OKS. vVnioski należy pr~e-: Rzymu w swym 'Powo~i~. ~~przęrł·Cl!Q~ re-go jednak ani: sęo'Zia, ańi nikt 'W 's.ąli 
ŚCle auto-taxisów. słać do zarządu na tvdzień przed ,'; ebrą I w sz6~,:'kę rum:'lków, za nim z.a:5 pędJciły nie mógł :zmienit5, "F. nden·Łe" ~ poW:~). 

W charakterze kierowców dorożek niem. cale chmury UliCz:nl1(ów, kr4YC;:U\c i <1-0- d:tiał hrabiila - "J!l(,ll1;n.a z,l"('.)Ibić i tak" _ 
~amochodowych nie jeidżą już wy na.. PowYŻS2:t! ?!grortladzellle oclbędzlc się g!\el'njąo. ·114 co hr-a·hl-a oopowiadał t)'ll'nł o.,. n'lówią-e wY1Uj~"ł q'Młgi P0lłe~e'k do 
Jeci szoferzy, a najczęściej prowadzą je w lokalu ŁKS, pr~y ulicy Piotrkowskiej samym !l'()c:z;~'}"l'Q żarg&nem: roilW%ow! 4 dunude ~ _ ... 

,,.,. .~.. ar. lOs.. . Otót hrabia stale był .!!ta złei ~ • 


