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OpTata pocztowa niszczona ryczałtem.
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Tajemnicę tanich odważników—
Kompromitujące dokumenty.
(Od własnego korespondenta).

Warszawa, 17. 12. Policja tutejsza uję
ła wczoraj jeszcze* jedną
szafkę szpiegowską,
Którey centrala znajdowała się w lokalu
Sury Weisgot przy ul. Pańskiej 9. Poli
cja •przybyła niespodziewanie do lokalu w
Chwili gdy odbywało się tam
zebranie delegatów z całej Polski.

iy serDSKi mąż

fański, na kata-

Aresztowano ośmiu a rewizja potwierdzi
ła podejrzenie o zbrodniczą ich działal
ność.
Szczególnfeij niejaki'Szymon Mirteiberg
zaopatrzony b y ł w
notatki, plany wojskowe oraz klucz szy
frowy.
Wszystkimi zajęła się policja polityczna.

le&llitslli
liUSZkl 73

Eksportacfa zwłok ś. p. Latawca.

tam można.

Mowy delegatów łódzkich rzeźników.
na poduszkach Odznaki honorowe zmarłe
go kapitana rezerwy.
Na dwpircu towarowym przemawiali
Odbyła sie eksportacia zwłok ś. n. Longina^
. delegaci łódzkich wedliniarzv:
Latawca
zamordowanego przez „pędzacza" Berna i). Szybiłło oraz były poseł Wróblewski.
towicza na targowisku trzody chlewnej. W czasie eksportowania zwłok zamknięte
^Kondukt żałobny, po nabożeństwie odpra- były wszystkie sklepy z wędlina. Trumnę
wioncm w kościele św. Floriana ha Pra odwieziono
dze,
wyruszył w asyście
(Od wł. Korespondenta).

Warszawa. 17. 12. — Wczoraj

ox-filmu.

dusze)
w 2 akt.

wraz z orkiestrą. Przed trumna niesiono

Depesza hołdownicza dla Prezydenta Mościckiego
i marszałka Piłsudskiego.
(Od własnego korespondenta).

'i materjaly bawełnie!
:u
ne. wełniane,
,
jedwabne

!1

-4

Warszawa, 17. 12. Wczoraj rozpoczął
się w Warszawie ogólnopolski
M. BORTNElj Zjazd żydowskich związków Inwalidzkich.
Piotrkowska 114. Obrady poprzedziło nabożeństwo odpra
wione w synagodze. Na zjazd przybyło
80-ciu delegatów

P

otrzebni sprzedaj
cy, sprsedawczfl
nie.
Piotrkowski
79,
prawa oficyn!
I wejście parter Ą
parter
l\t

Iniewainiam we

sel na sumę 1
o
zł. wystawiony
imię
Konstantę;
Kucharskiego, *
mieszkałego
p
ul. Zakątnej 10
zlecenie Wojciec
Filińskięgo. Weki
powyższy wykup*,
ny był w oznac«
nym terminie.

15 tysięcy p r z e s y ł e k p o c z t o w y c h z p o d a r k a m i o d e s ł a n o
z powrotem do Ameryki.
Warszawa, 17 grudnia. Dyrekcja poczt
i tedegrafów odesłała z powrotem do Ameryki
15 tysięcy przesyłek pocztowych
Przybyłych do Polski od emigrantów pol
skich w Ameryce dla ich rodzin. Przesyłki
te nie zostały odebrane, gdyż urząd celny

1

komunikatów I ofi* !
:zenia honorarium uw*
ik i odrzuconych r.dalr

:o odeewiada:
i Ulatowskl.

(Od wlasneeo korespondenta).

Warszawa. 17. 12. Od pewnego czasu
kursowały .po Wanszawie
komplety odważników
z mosiądzu i niklu, sprzedawane DO cenie
bardzo niskiej.
Badając tajemnice taniości odważni
ków .których sama opłata za cechowanie
jest dość wysoka
p. Gelbart. naczelnik Urzędu Miar i Wag
w Łodzi.
wybitny ekspert w tei dziedzinie, wezwa
ny do Warszawy. Ustalił, że tanie odważ
niki pochodzące z fabryki Abrama Gcwiircmana w Warszawę
posiadają fałszywe cechowanie.
Stwierdzano przytem. że GewiirCman

Urzędu

narazili w ten sposób skarb państwa n i
przeszło
30 tysięcy zł. straty.
Aresztowano go natychmiast wraz
wszystkimi jego wspornikami.

ze

Minister jum Robót Publicz
nych nie będzie skasowane
Uchylona uchwała.
(Od wł. korespondenta).
Warszawa, 17 grudnia. Na wczorajszem
posiedzeniu Rady Ministrów uchylono uchwałę Rady Ministrów z lipca r. b. w
sprawie
skasowania Ministerjum Robót Publ.

Dalsze aresztowania w związku z nadużyciami
na dworcu wileńskim w Warszawie.
(Od w ł . korespondenta).
Warszawa, 17-, 12. W związku z nad
użyciami Wykrytemi na dworcu ^ i l e t f skltn w Warszawfe poiegającemi na
fałszowaniu frachtów

policja aresztowała obeenfe ekspedytora
prywatnego Jonasza oraz
funkcjonariusza kolejowego.

• >

Józefa Dobrowolskiego.

Samobójstwo Polaka w więzieniu gli wiekiem
Do Katowic z Gliwic donoszą, że w wię
zieniu
popełnił samobójstwo
przy pomocy chloroformu Polak górnoślą-

ski Jerzy Ditmer, więzień polityczny. Jest
J
siódmy wypadek samobójstwa
Polaków więzionych przez Niemców.

t o

u ż

Piąty wyrok śmierci
na bandytką

Marją

(Od wł. korespondenta).
Wilno, 17 grudnia. Sąd Okręgowy w W i l
nie rozpatrywał sprawę znanej bandytki
Marji Zboińskiej, oskarżonej o
zamordowanie siostry miłosierdzia.
Zboińską skazano na karę śmierci.

Zbolńską.

Jest to już
piąty wyrok śmierci
na tę zbrodniarkę. Z chwilą uprawomoc
nienia się pierwszego wyroku, co nastąpi
w najbliższych dniach, Zboińska zostanie
powieszona.

obłożył je
nadmiernemi opłatami
mniej więcej 100 złotych od paczki. Kwota
ta przewyższała niejednokrotnie
wartość przesyłek,
składających się przeważnie z odzieży i
bielizny.

Mężczyzna spoliczkował kobietę.
A w a n t u r a w restauracji „Cristal".
(Od własnego korespondenta).

..Cri

Warszawa, 17. 12. Restauracja
stal" w Warszawie była wczorai późnym
"wieczorem
,
terenem skandalicznego zajścia.
<\* v jednym ze stolików siedział major
w towarzystwie eleganckiej damy .nie
wkiej p. G. Po'pewnej chwili podszedł do
nich.
• '
dobry znajomy pani G.
J. i zachowywał'sre "tak prowokująco,
?° oboje musieli opuścić ~sale. P a n J . wyg ł jednak za nimi do garderoby i tu
j,
spoliczkował panią G.
to oficer odpowiedział również policz
z

proc. droz«).
sżej.

reprezentujących 70 oddziałów. Na sa
mym wstępie posiedzenia postanowiono
wysłać depeszę hołdowniczą do
Prezydenta Rzeczypospolitej i marszałka
Piłsudskiego.
Zjazd powitał w.imieniu stolicy prezes ra
dy miejskiej senator Baliński.

lekkomyślne utrudnienia urzędu celnego.
m

flienografji wyucfj
darmo listowni)
Redakcja Stenograj
• fa Polskiego, Waj
siawa. ul. Szczygl
Nr 12.
18<j

miejsca urodzenia ś. p. Latawca.

M żydowskicli związków inwalidzkimi w W a n i ę .

i Ha raty'
'jj

do Rawy Ruskie!

kompan]] honorowe! wolska

wyświetlił w Warszawie naczelnik łódzkiego
Miar i Wag.

0 i e

r
N a

kiem. Gdy pan J. rzucił się-powtórnie na
damę. wówczas maror.
wypłazował go szabla
poczerń wraz z -towarzyszka szybko się
oddalił. Uparty jednak pan J. zagrodził 'm
drogę.
Zdenerwowany tern oficer wyjął rewol
wer i
• *
strzelił kilkakrotnie.
.na szczęście jednak kule nie trafiły nikogo
gdyż obecny przy tern inny oficer podbił
• mu rewolwer.
Zajściem tem zajęły się władze wojsko
we.

J. Eksc. ks. biskup Tymieniecki dokonał w dniu,wczorajszym uroczys-tego
otwarcia wystawy, urządzonej przez Komitet Budowy Pomnika Ks. Skorupka
w salach Harcerstwa Polskiego przy ulicy Ewangielickiej Nr. 9., która
potrwa cztery dni. Wzniosły cel i niskie ceny eksponatów zachęcę,
niewątpliwie publiczność łódzką do tłumnych odwiedzin.

8tr.

*

„ŁÓDZKIE UCHO WIECZORNE".

— * > * n grudnia 1926 roku

ie mor:

Angielska i amerykańska
propozycja pożyczkowa.
Anglicy żądają kontroli Ligi Narodów —
A m e r y k a n i e z e z u j ą na koleje, j a k o na upragniony
Z Warszawy donoszą:
Sa dwie główne koncepcie kredytowe. Jedna to
angielska, przedłożona we formie konkretnego pro
Jektu
przez wielki bank londyński,
podpisana przez wybitnego finansistę londyńskie]
„ C i t y " , przewidująca pewna kontrolę finansową
nad użyciem tej pożyczki i pewien luźny kontakt
ze sferami flnansoweml Ligi Narodów.
Pożyczka w wielkim stylu, na niskich warunkach
oprocentowania, przeznaczona przez projektodaw
ców na stworzenie niezbędnych rezerw kasowych
państwa, na fundowanie waluty Banku Polskiego,
wreszcie
na ogólna sanacje kredytu.
Koncepcję te sfery miarodajne z calem poczuciem
swej odpowiedzialności odrzucają, zwłaszcza, gdy
W ostatniej chwili zjawiła się na horyzoncie druga
koncepcja,
która popierała dyplomaci Stanów Zlednoczonycb.
Na rynku amerykańskim w związku z
osłabieniem koniunktury
dwóch najpotężniejszych przemysłów amerykań
skich, budowlanego 1 automobilowogo, procent spa
da, wkłady rosną, rośnie gotowość robienia tranzakcyj emisyjnych, także I z Polską, tem bardzie]
że Tynek niemiecki ]est Już
przesycony kredytem amerykańskim,
Nastrój na korzyść Polski zmienił się w ostatnim
czasie bardzo wydatnie. Wystarczy nadmienić,
te kurs potyczki Dillona osiągnął na targu ame
rykańskim niebywale
wysoki poziom 49 za 100.
Przed kilkunastu dniami zjechali się do War
szawy pełnomocnicy banków amerykańskich d to.
trzeba powledzileć,
t własne) Inicjatywy,
a nie z inicjatywy rządu. Mają w kieszeniach róż
ne oferty pożyczkowe. Oferty również przewidu
ją gwaTanele, zastawy czy dzierżawę, wreszcie •
kontrolę
nad utyciem potyczki.
RÓŻNICE MIEDZY OFERTAMI.
Zasadnicza różnica pomiędzy ofertą angielską a
amerykańską polega na tem, że Anglicy chcą prze
dewszystklem
podmurować potyczka budtet I walutę,
zaś inwestycje pozostawiają osobom prywatnym,
względnie państwu w okreste późniejszymi, nato
miast Amerykanie chcą zabrać się tylko do inwestycyj państwowych, załnorządowych, a
Zwłaszcza Inwesłycyj kolejowych.
Chwilowe rokowania te są w stadjum przed•Wstennem, i. J. nie wyszły
poza oświadczenia gotowości
pertraktowania z obydwu stron,
• Co do osoby kontrahenta, wiadomo tylko, te
dotychczasowy bankier Polski, Dlllrm, Read et Co.,
Jak dotąd, w rokowaniach udziału nie bierze. Tak
samo rokowania te nie obejmują 1 domu Morgana,
dyktatora „Wałl-Streetu", ani banku Kuhn, Loeb
et Co, drugiego z rzędu potentata bankowego.
Jakie gwarancie I zastawy będą żądane 1 ofia
rowane,
dotychczas niewiadomo.
Wiadomo tytko, że purytańska Ameryka „nie chce
roapfjać ludność", a więc ze względów zasadni
czych
odrzuca monopol spirytusowy,
zaś główny nasz atut, .monopol tytoniowy, jest ob
ciążony serwitutami na rzecz Banku Toeplitza w
w Mediolanie, monopol zapałczany jest puszczony
w dziertMę,'^zostaje więc tylko monopol solny
p&f względem dochodowym mało wydajny lub
akcyzy.

Giełda.
Pierwsza przedg. warszawska.
Londyn
43,64
Nowy-Jork
8,98
Paryż
36,11
Szwajcaria
173,97
Druga'przedg. warszawska.
Dolar w obrotach
prywatnych
8,99
Pierwsza przedg. gdańska.
Warszawa
57,10
Złoty
57,25
Dolar
5,14
Przekaz na Warszawę 9,01 do 9,02

Dolar w Łodzi.
Banki dewizowe w dniu dzisieiszvm
kupowały około godziny 12-ei efekty po
kursie — 8 . 9 5 .
Prywatnie dolar w zadaniu
9,00
W płaceniu
8|99
Tendencja utrzymana. Podaż dostateczna.
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„Gwiazdki"

Z Warszawy donoszą:
Toczący się od dwóch dni proces przeciw b.
dyrektorowi Kasy Chorych Sellowi i jego podwlad
nym o nadużycia przechodzi obecnie w fazę cie
kawszą.
Szereg świadków ustalił
kwitnący stan łapownictwa
w Kasie Chorych, gdzie przyjaciel i protegowany

Nowy etap rokowań polsko-niemieckich.
Postulaty w sprawie
Z Warszawy donoszą:
Pełnomocnik rządu polskiego do rokowań han
dlowych z Niemcami dr. Prądzyński, odbył w Ber
linie naradę z pełnomocnikiem niemieckim dr. Lewaldem i doręczył mu
pisemne sformułowanie stanowiska
rządu polskiego co do żądań niemieckich z zakre
su osadnictwa osób fizycznych i prawnych.

lecz niehigjeniczny

osadnictwa.

Pełnomocnik niemiecki zaznaczył, że oświad
czenie polskie będzie przedmiotem obrad gabinetu
Rzeszy.
W nadchodzący poniedziałek dclagacja niemie
cka zakomunikuje stronie polskie] stanowisko nie
mieckie.
Zależnie od tej odpowiedzi podjęte będą prace
w komisjach w połowie stycznia przyszłego roku.

szkodzi interesom konsumentów,

stan piekarń i brak
maszynowych.

Niedawny strajk robotników piekarskich demen
strujących przeciwko pracy nocnej, jest zjawis
kiem obchodzącem nictylko piekarzy. Oto
co mówi o te] sprawie
jeden z gruntpwnych znawców stosunków piekar
skich:
Praca nocna w piekarniach jest nadmiernie cię
żka. . ^ '<...'_' .
Nawet przy dziennej pracy trzeba być bardzo
silnym, ażeby w warunkach naszych piekarń wy
trzymać )ą bez ruiny zdrowia, szczególnie jeżeli
weźmie się pod uwagę
brak pomocniczych urządzeń maszynowych
oraz brud i fatalny stan pomieszczeń piekarnlunych.
Ręczne zagniatanie ciasta jest barbarzyństwem
We Francji związek piekarzy paryskich robił ba
dania, polegalące na ważeniu zagniataczy ciasta.
Okazało się, te w ciągu kwadransa zagnlatacz
traci 200 do 300 gramów
(pół do trzy cfcwaTtc funta)-swei wagi. a przecież
nasze ciasto żytnie, jeśli jest należycie przerabia
ne wymaga wiece] wysiłku, niż pszenne. Część tej
straty z wagi ciała ulatnia sic, jako pani wodna
i kwas węglowy* a część (1 to znaczna)
spływa w ciasto, iako pot.
Pył mączny wywołuje zły stan dróg oddecho
wych, a nleodprowadzane wyziewy z fermentacji

Goła i

„gratyfikacje".

urządzeń

ciasta duszą piekarza.
— Czy robotnicy piecowi mają łatwiejszą pra
cę?
— Bynajmniej! Choć uciążliwość ich pracy jest
nieco innej natury. Do bardzo przykrych koniecz
ności należy w zimie odchodzenie od rozpalonego
pieca do ustępów, «
znajdujących się zwykle w podwórzu. Przy
znanym Ich brudzie
nawet w dzień trudno się tam nic zawalać, a w
nocy wraca się w fatalnym stanie./
— Czy to się odbija na spożywcach?
— Oczywiście! Jest rzeczą wiadomą, że chleb
z pieca
wykładany jest na posadzki,
po których sie rozmazuje to, co piekarz przynosi
na podeszwach. Gruźlica Jest bardzo rozpowszech
niona wśród piekarzy. To, co trafia do ciasta, ulega zwykle wyjalow'P lu w piecu. Groźniejszą
lest
gruźlicza flegma
w spluwaczce T-ub na posadzce, gdyż, szczury,
myszy, karaluchy rozmazują ją po chlebie I buł
:

n

kach. ^ « f e 2 f | & ł S | s L .

. .

dyrektora p. Czachowski z wydziału zakupó*
wprowadził usankcjonowane zwyczajami systemy sprzedajności.
Świadek p. Taborowski opowiada o bezczelnem zachowaniu się Czachowsklego, który wrecf
zażądał od zajmującego się dostawami
świadka „gratyfikacji" dla wydziału zakupów.
Pieniądze miały być sprawiedliwie rozdzielone fflkT
dzy poszczególnych urzędników.
Jako Jeden z poważniejszych argumentów V
Czachowski powoływał się na
zadawnione zwyczaje,
Pizy]ęte tak przez poprzedników oskarżonego, M
I wszystkie firmy, będące kontrahentami Kalin
Chorych.
Zeznanie to uzupełnił świadek p. Balkowski,
również dostawca materiałów aptecznych. Cza
chowski i Sobczak domaga!! się od mego datlrt
tym razem w formie „gwiazdki", ofiarowywani
Jakoby rok rocznie przez Inne firmy.
Niemnie) charakterystyczne jest zeznanie t>
Paczyńskiego, zastępcy kierownika apteki Kasy
Chorych, który prowadził
dochodzenie przeciw urzędnikom I magazynieron*
Oskarżonym o łapownictwo.
— O niemal wszyscy oni, jak ustaliłem,
pobierali łapówki —
dowodzi świadek.
Rewizja, przeprowadzona przez świadka, ust*
iiła zupełną
niezdatność wielu materiałów
aptecznych, nabytych po cenach nadmiernych.
Lekarstwa Kasy Chorych niejednokrotnie by*
wały przyczyna niespodzianek, lak to między lit*
nemi stwierdza świadek p. Trick.
Dano mu z ambulatorium środek na tamowanie krwotoków, gdy jednak zaszła potrzeba utycb go w pewnym
bardzo poważnym wypadku,
okazało się, że zamiast tamować krew, wywołuj*
on
wręcz przeciwny skutek.
Ostatni z przesłuchanych wczoraj świadków,
p. Pyszkowski, opowiadał o kolacji u „Wróbla",
wydanej za pieniądze Kasy przez p. Sella dla zja*
du delegatów Kas Chorych.
Goście Jedli I pili obficie, a następnie wycho
dząc, nic myśleli o płaceniu, przeto sytuacja wy
magała, by warszawska
Kasa pokryła rachunek.
Sumą tą obciążono jeden ze szpitali.
Na zakończenie świadek pytany przez proktf
ratora, mówi o wersjach, te
córka dyr. Sella
pobierała z,podległej ojcu instytucji stałą pensie
choć praca jej tam była fikcją.
Dziś będą przesłuchani pozostali świadkowie.
1

• '

— Czy mechanizacja wypieku naprawi obecny
stan rzeczy?
— Zasadniczo' tak, lecz nie przypuszczamy, by
to prędko nastąpiło.

Analiza kosztów produkcji

Ciągnienie dolarówki

r o z p o c z n i e s i ą o d b a d a n i a k a l k u l a c j i cen a r t y k u ł ó w
pierwszej potrzeby.

w dniu 3 stycznia.

Z Warszawy donoszą:
Jak słę dowiadujemy, rząd postanowił, że .-an
kieta o kosztach produkcji rozpocząć się winna od
analizy produktów pierwsze] potrzeby.
W związku z tem w najbliższym czasie ukaże
się rozporządzenie w sprawie analizy kosztów od
nośnie do
handlu zbożem, wyrobu mąki,
chleba, handlu bydłem, handlu mięsem, handlu cu
krem, dale] analizy kosztów wyrobu i sprzedaży

Z Warszawy donoszą:
Urząd pożyczek państwowych ministerstw*
skarbu zawiadamia, iż ciągnienie premjowe] po
życzki dolarowej odbędzie się dnia 3 stycznia r, P
o g. 10 rano w lokalu ministerstwa skarbu.

skór, gotowego obuwia i gotowych ubrań oraz ma
terjałów włókienniczych.
i
Jednocześnie rozpoczęta zostanie ankieta
w kwestii budowy mieszkań. .
Wstępna ankieta obejmować b,edzie analizę ko
sztów węgla, ropy naftowe]"1 produktów pochod
nych.
Wyrób i zatwierdzenie kandydatów nastąpi w
przyszłym tygodniu.

Nożem i siekierą.
K r w a w a bójka w Pabjanicach.
Z Pabjanic donoszą:
W dniu wczorajszym około godziny 5 po po
łudniu,, ulica Zamkowa w Pabjanlcach była wido
wnią
krwawej bójki.

Nadwyżka w Pabianickiej Kasie Chorych.
Redukcja uposażeń lekarskich. — Budowa własnego
Z Pabjanic donoszą:
*
W środę, dnia 15 b. ni. odbyło się posiedzenie
zarządu Kasy Chorych, na którem powzięto wiele
wniosków 1 nowych uchwal oraz odczytano spra
wozdanie z działalności Kasy- Ze sprawozdania te
go wynika, te za pierwsze 10 miesięcy
nadwyżka wyniosła 100 tysięcy zł.
Na wniosek Frakcji Zw. Zaw. Polskich uchwa
lono zwrócić się do rządu, by ten wywarł presję,
zapewniającą bezrobotnym, korzystających s do
raźnych zasiłków,
pomoc lekarską
i korzystanie z praw przysługujących bezrobot
nym. W dalszym ciągu poruszono kwestię lekarzy
Kasy. Postanowiono
zerwać z nimi umowę
i poczynić pewne ograniczenia, motywując to tem,
ze lekarze są zbyt dobrze uposażeni.
Zmniejszenie pensy]
lekarskich rozpocznie się z początkiem roku przy
szłego.
,-,.
.
Poruszono również sprawę lokalu Kasy Cho
rych, który okazuje się za szczupły.
Wniosek ten przeszedł prawie ze jednogłośnie.
Postanowiono opracować plan i w najbliższym
czasie
• •
przystąpić do Ludowy nowego gmachu,

i

Tyli

C i e k a w e szczegóły dalszej r o z p r a w y przeciw p. Sellowi 1 j e g o
t ow a r z y s z om .

zastaw.

Co do utycia pożyczki, rząd
nie opracował dotychczas szczegółowego
planu inwestycyjnego. Rząd rozesłał kwestjonarjusz do władz I urzędów, aby zebrać materiał, Ja
ko substrat dla własne] decyzji. Zdaje się jednak
że, że na pierwszym planie znajdować się będą
inwestycje w przedsiębiorstwach państwowych, a
zwłaszcza Inwestycje kolejowe.

i
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Obchody żałobne ku czci
śp. prezyd. Narutowicza.
Z Pabjanic donoszą:
W dniu wczorajszym o godzinie 6 po południu
odprawione zostały nabożeństwa żałobne ku czci
pierwszego prezydenta Rzplitej ś. p. Gabriela Na
rutowicza, przyczem w kościele Najśw. Marji Pan
ny, nabożeństwo odbyło się przy współudziale
przedstawicieli władz policyjnych
samorządowych i komunalnych, oraz związków i
stowarzyszeń.
*

Przesadza zaws
Cechę swej ofiary i *
Sadzie karykatura
działa,
frapuje po
najiudatniejszy por
Fotografie zaś —
są „źle udane", jaki
floścfą dokładniej i
lakis pendzeJ czy ol
to nfe żywe oko i n
Ha
nic pr

Jeżeli jednak ter
uchwyć
W* którym fo-rojrraf
jakiś ruch, ztmarszK
kącików ust, uwyd,
sltyczną cechę a tci
wówczas fotografia
Bijące w oczy p
Wszo na pewnej pr*
K*o posiada twar
nadającą się do km
dzie zawsze ze swe
lony,
zawsze
Co to znaczy zatc
twarzy cziłowieka?
Takie, z którego
na pierwszy i
CzyJi jakie?
Podkreślające
Styczną cechę — p
nem słowem.
— Nicprawdriiw
— Natpralnie.
I to się stosuje r
fowanych,
rysowa
ale i do
postaci kreowany

Każdy ból i każe
tnlzim, każde porus;
wszystko
Nigdy prawdzie
fle-bokie i czyste
ekstazy Słowackie
Nigdy sknera nie je
toszek tak ofctfudnya
moljer©
Rfedy żałoba i szci
1

JEAN MANCLE1

1

który z łatwością mógłby pomieścić lecznice, am
bulatoria 1 lokale biurowe Kasy.
Fabryka Krusche 1 Ender wystąpiła z prośbą aby zarząd Kasy Chorych otworzył specjalne am
bulatorium na terenie fabrycznym.

*

Karykaturzysta,
wać człowieka z d
nos większy od a;k>\
rysować długonogi*
korpus na nocach t
jak kij i

o podkładzie erotycznym.
Ulicą szedł obserwując idącą przed nim park?
nieznajomy osobnik.
Ona, zdradliwa jak wogóle płeć piękna pogar*
dzlła nim I względami obdarzała Innego. Postano
wił srodze zemścić się na-swoim rywalu i w pe
wnej chwili zaczepił go wszczynając kłótnie. P°
chwili w ręku Jego
błysnął nóż.
Nim jednak zdołał zad ć rywalowi cios, ten wbicej
do pobliskiego składu i po chwili wybiegł z sie
kierą.
„Dama" o która toczył się ten niezwykły po*
jedynek zemdlała. Srodze poturbowanych od

?

ciosów siekiery I noża

zabrała policja.
Awanturnikami okazali się niejaki Zdzicchow''
ski i Łaski. Zdziechowsklego, Mory odniósł

•»' •'

bardzo cUżkie okaleczenia

W niedzielę w sali kina miejskiego odbędzie się
uroczysta ąkademja żałobna pod protektoratem
prezydenta miasta p. Jankowskiego.
Na akadernji przemawiać będzie prezydent Jan
kowski, oraz ławnik wydziału oświaty i kultury
p. Pluszkowski.
Pieśni żałobne wykona chór Związku l e g i o n i 
stów.

ciała, umieszczono w czpiłalu, haskiego, po n*
łożeniu mu opatrunków przez lekarza Kasy Ch?
rych, osadzono w areszcie.
Dama — powód bójki, w odpowiedniej chW'jj
odzyskała przytomność 1 znikła zanim policja f * a
ciła na nią uwagę.

»

I

Gdy pan d'Auv
Icwskiej Mości odd
Mogącemu, młodą j
wielbicieli. Nic dzń
niewiasta bardzo u
Jeden z jej wieli
°ie tracił nadziei,
^byt przystojny, b\
k m potężnej brody

Pewnego wieczór
^miłowaną w ogród
dzień ciągnienia lot
ści.
Pani d'Auvillac u
?i była piękniejsza
^a ten przecudny \
°zgorzał cały. Zbli
Posuwistych lansad
— Królowo, ki(
^oją, którą żywię ]
Pani d'Auivilac
opowiedziała od r
— Gdy m i poda
r
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Goła prawda Jest bezbarwna i nudna.
Tylko umiejętna, aczkolwiek niewinna przesada, —
czyni z niej rzecz interesującą.

>wi 1 j e g o
wydziału zakupó*
zwyczajami syste•powiada o bezczelsklego. który wrecł
istawaml
•ydzlału zakupów. ,
iwie rozdzielone ml?
iw.
ych argumentów V
:za]e,
iw oskarżonego, H
kontrahentami Kast
adck p. Balkowskl
/ aptecznych. Cza
sie od mego datku
Ikl", ofiarowywane!
lirmy.
le jest zeznanie Pwnika apteki Kasy
>m I magazymcroiA
ak ustaliłam,
kl —
rzez świadka, u! ta
atorjałów
ch nadmiernych.niejednokrotnie b /
, jak to miedzy lu
lek.
Środek na tamow*
iszla potrzeba uty-

1

yypadku,
ac krew, wywoluft
skutek.
wczoraj świadków
tolacjl u „Wróbla",
;ez p. Sella dla zjaz
i następnie wyciiorzeto sytuacja wyhunck.
ze szpitali.
^tany przez prakif
dla
iytucjl stałą pensję
ostali

Świadkowie.

ilarówki
:znia.
vych ministerstw*
nie premiowej po
inta 3 stycznia r. p
itwa skarbu.

ikierą.
abjanicach-

Karykaturzysta, który chce naszkico
wać człowieka z dużym nosem, daje mu
nos większy od głowy, a kiedy pragnie na
rysować długonogiego umieszcza drobny
korpus na nogach długich
jak kij od miotły.
Przesadza zawsze charakterystyczną
Cechę swej ofiary i dzięki właśnie tej prze
sadzie karykatura tak przekonywująco

sko siebie jak na stronicach dickensowskich romansów!
Istotą sztuki jest zdolność do
trafnej przesady.
Kto chce na ludzi oddziaływać nie mo
że się posługiwać słowem, farbą 1 dźwię
kiem
powszedniego dnia.

Tylko odpowiednio przystosowana, zre
tuszowana,
przesadzona prawda
ma moc być za prawdę uznaną.
Ażeby nasz lekarz zrozumiał, co nam
dolega, musimy odmalować bóle o wiele
silniejsze niż te których doznajemy. Chcąc
aby nas leczono tak jak nasze cierpienie

Ne 5 7 .

N° 5 8 .

Mi 5 9 .

Ns 6 0 .

działa,
frapuje podobieństwem:

najiudatniejszy portret traci przy niej.
Fotografje zaś — przeciwnie — nieraz
Są „źle udane", jakkolwiek kamera z pew
nością dokładniej i sumienniej pracuje niż
lakiiś pendzei czy ołówek. Aparat bowiem
*o nfe żywe oko i nie podnosi, nic podkrę

ca
nie przesadza!
Jeżeli jedniak ten, kto robi zdjęcie
uchwyci moment,
W k t ó r y m fotografująca się osoba przez
iaJrtś ruch, zmarszczenie czoła, drgnięcie
kącików ust, uwydatni swoją charaktery
styczną cechę a tern samom przesadzi ją,
wówczas fotografia będzie udana.
Bijące w oczy podobieństwo polega Za
wiszo na pewnej przesadzie.
Kjto posiada twarz regularną, gładką nie
nadającą się do karykaturalnych liniij, bę
dzie zawsze ze swej fotografii niezadowo
lony,
zawsze „źle wyjdzie".
Co to znaczy zatem prawdziwe oblicze
t w a r z y człowieka?
Takie, z którego można go
na pierwszy rzut oka poznać.
Czyli jakie?
Podkreślające jakąś jego charaktery
styczną cechę — przesadzone odbicie jed-

nem słowem.
— Nieprawdziwe zatem?
— Natiuralnie.
I to się stosuje nietylko do twarzy ma
towanych, rysowanych, modelowanych,
ale f do
Postaci kreowanych w literaturze i mu
zyce.
Każdy ból i każda radość, tragizm i ko
mizm, każde poruszenie serca —
wszystko jest przesada.
Nigdy prawdziwe uczucie nie jest tak
głębokie i czyste jak mcilodje Szopena,
ekstazy Słowackiego i liryka Ujejskiego.
Nigdy sknera nie jest tak skąpym, ani świę
toszek tak obłudnym jak
molierowskie typy;
nfgdy żałoba i szczęście nie stają tak bli-

tego wymaga, powinniśmy otoczenie na
sze przekonać o
przesadzonych naszych cierpieniach.
Z chwilą, kiedy zaczynamy coś opisywać
przesadzamy natychmiast, równie do
brze jak poeta przyoblekający w wiersz
poetyczny nastrój wieczoru, muzyk wcie
lający ciche poruszenia uczuć w tony se
tek instrumentów.
Mowa nasza przedewszystkiem jest
przesadną ponieważ w swym szablonie,
pośpiechu i szorstkości wybiega zawsze
daleko poza odcienia pojęć,
które pragniemy wyrazić.
Tępość w Teszcie słuchu naszego ^
współodczuwania jest stałym przymusem
do przesady.
Kto mi uwierzy — w rzeczach w du
dużej cązy małej wagi —
jeśli nie przesadzę?
Kupiec musi przesadzać zły stan intere
sów, robotnik — drożyznę, żebrak — swą
nędzę, inaczej bowiem żaden rząd, żadna
partja, żadne pismo nimi się nie zajmie.
A choćby gazeta!
Kto ją dedzsie czytał,
jeśli nie przesadzi?
Całe życie nasze od rana do wieczora
— wszystkie godziny spędzone przy biur
ku, stoliku kawiarnianym, w teatrze, na
koncercie, w galerii obrazów Itd. są nie
przerwanym łańcuchem sensacyj, któreml staramy się wzajemnie przelicytowywać.
Nie bierzmy tedy, na miłość Boską,
za złe i naszym politykom, jeżeli na tym
świecie powszechnego braku umiaru
najnlepotwściągliwlej przesadzała.
Co mają robić?
W jaki sposób dać sfę zrozumieć,
jeśli
zgiełku jednorocznego nie przekrzyczą?
Jeżeli każdy śtniertełnik w swoich pry
watnych sprawach musi wydymać poli
czki, cóż dopiero publiczni puzoniści!
Nie dziwmy się przeto, jeśli mówią c
dyktaturze i walkach, kiedy my, przecięt
ni, poprzestalibyśmy na kryzysach mini
sterialnych i waśniach obstrukcyjneh.
Wszak oni są bezsprzecznie najpoważniejszeml jednostkami w kraju, zupełnie
wiec muszą swój własny autorytet specja'
nie przesadzić.
Gdyby tego nie robi-lf, ktoby ich wedle
zasługi cenił?
I ktoby nam uwierzył, że przesada w
ca-fcem wewnetrznemt i towarzyskiem ży
ciu współczesnej epoki odgrywa
pierwszorzędną role,
gdybyśmy tego tematu z przesadną powa
gą nie poruszyli?

Podobiznę, uwalaną za najpiękniejszą, należy wyciąć w a z i n u m e r e m i do dnia 20 grudnia
złożyć w redakcji. (Zawadzka 1).

i godziny 5 po poanlcaeh była wido-

JEAN MANCLERE.
:ą przed nim park*
płeć piękna pogar*
la Innego. Postanoilm rywalu i w pejynajac kłótnie. Po

swi cios, ten wblefil
wili wybiegł z sle-

Gdy pan d'Auvilac, porucznik J. Kró
lewskiej Mości oddał duszę swą Wszech
mogącemu, młodą jego wdowę otoczył rój
wielbicieli. Nic dziwnego, była to bowiem
niewiasta bardzo urodziwa.
Jeden z jej wielbicieli p. de Tremisieres
e tracił nadziei. Trochę już leciwy, nie
zbyt przystojny, był natomiast właściciem potężnej brody.
Pewnego wieczoru kawaler spotkał swą
^miłowaną w ogrodzie Wersalskim. Był to
dzień ciągnienia loterji J. Królewskiej Mo
ści.
, .Pani d'Auvillac uczesana w puszyste loK' była piękniejsza jeszcze niż zazwyczaj.
^ ten przecudny widok p. de Tremisieres
°zgorzał cały. Zbliżył się zaraz do niej w
°suwistych lansadach i rozpoczął atak.
— Królowo, kiedyż nagrodzisz miłość
0 j ą , którą żywię ku tobie?
Pani d'Auivilac bawiąc się wachlarzem,
-Powiedziała od niechcenia:
— Gdy mi podarujesz ten śliczny pałaQl

le

ten niezwykły pojrbowanych od
I noża
niejaki Zdziechotf'

tory odniósł

a

deczenla

r

i, Ęasklego, po n*
lekarza Kasy Chfr

p

m

odpowiedniej c h * f l
i zanim policja 2 * "
r

cyk koło Marły, o którym już mówiliśmy
onegdaj... Wówczas będziesz moim panem
i władcą...
Pożeracz serc niewieścich umilkł zmie
szany. Szczęście kłóciło się w nim z uczu
ciem wrodzonego skąpstwa. Lecz gdy pięk
na blondyna, śmiejąc się głośno, rzuciła mu
w nos bukiecik pachnących kwiatów po
marańczowych, serce w nim zmiękło i po
przysiągł sobie jutro kupić pałacyk. Tym
czasem jednak służba dworska zapowie
działa przyjście Króla. Pani d'Auville Wijęła swoje miejsce, a p. Tremisieres pobiegł
na spotkanie J. Królewskiej Mości.
Jego Królewska Mość, imponujący w
swym fraku z czerwonego jedwabiu suto
zahaftowanym wszedł do sali, ukłoniwszy
się obecnym zakończył półgłosem rozmo
wę:
— Synu mój, pamiętaj o tem: ulegając
swemu sercu, trzeba pozostać panem swe
go rozsądku.
Ta uwaga królewska zrobiła duże wra
żenie na p. de Tremesieres; zaczął się głę
boko zastanawiać...
Wynikiem tych rozmyślań było to, że
nasz zacny kawaler nazajutrz nie udał się
do Marły celem kupna pałacyku, lecz od

wiedził piękną panią d'Auvillac, która mie
szkała w malutkim domku przy ul. Guenegand.
Pani d'Auvillac przyjmowała właśnie u
siebie młodego lecz biednego kadeta musz
kieterów p. d'Ornival, który ją żywo zain
teresował od pewnego czasu. Piękną wdo
wę życie nauczyło jednak wyrachowania.
Uważała, mimo wszystko, że miłość p.
de Tremisiera była praktyczniejsza od sza
leństw gorącego kadecika. Pozostawiła go
więc samego w buduarze i udała się do sa
lonu, gdzie tymczasem lokaje wprowadzili
p. de Tremisiera.
— A więc — rzekła wyrafinowana ko
kietka po pierwszych słowach powitania—
czy przynosi mi pan dokument, mianujący
mnie kasztelanką Marły?
— Przynoszę pani, zdaniem mojem zna
cznie więcej jeszcze...
— Naprawdę? A cóż takiego?
— Słowo Jego Królewskiej Mości...
Mały grymas skrzywił piękną twarzycz
kę p. d'Auvillac.
— Jakież to słowo? — zapytała.
— Słowo to ma wartość złota, proszę
pani. Król powiedział (słyszałem jak to mó
wił Delfinowi), że ulegając swemu sercu,

trzeba pozostać panem swego rozsądku.
— Ba!
Urodziwa kokietka wpół leżąc na szezlongu zdawała się niewiele cenić poradę
królewską.
— A więc?
— A więc zrobię panią kasztelanką
Marły, nie pierwej jednak, aż otrzymam
od pani... pewną zaliczkę.
Młoda wdowa zbladła ze złości i zape
wne z rozczarowania. Zapanowało ciężkie
milczenie. Wreszcie pani d'Auvillac zer
wała się gwałtownie i skierowała się w
milczeniu ku drzwiom.
— Dokąd pani idzie? — zapytał p. de
Tremisieres przerażony wielce.
— Do mego buduaru, gdzie mnie ocze
kuje p. d'Ornival...
— Pan d'Ornival?
— Tak... Muszkieter bardzo dobrze zbu
dowany... Długo się wahałam, czy spełnić
jego życzenia... Teraz słuchając rady kró
lewskiej i pańskiej, mogę zostając panią
rozsądku ulec memu sercu...
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Kieszeni.

Niema kobiety na świecie,
któraby nie używała
Pekin — Paryżem
Strój kobiety w Mongolii niewiele ró
żni się od stroju Mongoła. .jedynie tylko
przybranie głowy jest bardzie i skompli
kowane, składające ste z
różnych spinek srebrnych koralowych,
przyranych w turkusy. Ażeby fryzurze na
dać całość i połysk, natłuszcza sie włos?
specjalna maścią, zamożne Mo-ngołki w z y
sfcraiaia nadto swe włosy perłami. Mongołki kochają się. podobnie iak Chinki, w
szminkach.
zwłaszcza w białych i czerwonych,
któremi malują swe twarze. Co do mody
— Paryżem Mongołów jest stale jeszcze
Pekin i ehiińskic towary galantcrutoc. je
dwabie, hafty, kosmetyka i t. p.. uchodzą
za ostatni wyraz elegancji, Jednakowoż
w ostatnich czasach zaczynają Mongoło
wie i Mongołki pod wpływem oropagandy sowieckiej

a potem złóż

szminek.

Drukowane

Mongofek.

le liberalnicisze od chińskich i daia kobecie o wiele poważniejsze i odnowicdz''a!nieisze stanowisko w życiu publicznem.
Kobiety nie żyją w zamknięciu, a matka
cieszy sie
wielka powaga w rodzinie.
Pielęgnuje dzieci, strzeże trzód, przygoto
wuje „kumys", strzyże barany — iednem
słowem — gospodaruje. Ma także Mongoł
ka obowiązki publiczne. naprzvklad do
r.ier należy roznoszenie poczty. Gieżka pra
ca i niezdrowe stosunki higieniczne spra
wiają r
y
c
h
l
e starzenie sic kobiety mongol
skiej. Śmiertelność dzieci iest wielka i licz
ne rodziny są w Mongolii rzadkością.

Krateczki

Dzień

wizytą!

zaproszenia gwiazdy filmowej.

Greta Nissen, jedna z najpiękniejszych
kobiet świata, zawdzięcza swą karjerę fil
mową „Synowi Marnotrawnemu", w któ
rym to obrazie kreuje rolę
krwiożerczej i zmysłowej hetery,
posiada całą kolekcję zwierząt domowych.
Myliłby się jednak ten, kto sądziłby, że
zwierzątka te stanowią dla pięknej Grety
jedynie zabawę! Nie! Zwierzęta te są jed
nocześnie jej gwardją przyboczną i chro
nią ją od wielu
przykrości codziennego życia.
Posłuchajmy jednak co sama „gwiazda"
mówi na ten temat:
„Wiele razy ktoś z obcych pragnie mię
odwiedzić, otrzymuje przedtem odemnie
list, który zresztą kazałam sobie wydruko
wać w większej ilości egzemplarzy. List
ten brzmi jak następuje:

sądowe.

ubierać sie po europejsku.
Mongolskie zasady domowe sa o wic-

Głowa węża
w otworze szafy.

„Proszę zawczasu włożyć do kieszeni
kawałek cukru, ponieważ w przedpokoju
moim stale dyżuruje
moja ulubiona małpeczka,
która przyzwyczajona jest do obszukiwania kieszeni przychodzących gości. Prósz*
jednocześnie nie nosić w kieszeniach żad<
nych listów, w których nazywa mię WPal
marną aktorką, brzydką i nieelegancką. —ji
Listy takie zazwyczaj
wypadają z kieszeni podczas rewizji
i nieraz gość znajduje się w niemałym kło
pocie jeżeli małpeczka porwie, który z
nich i przyniesie go do mniel
Jeżeli na chwilę wyjdę z pokoju, nie na-L
leży wtedy plotkować na mnie, moja papu-I
ga bowiem odznacza się niezwykłą pamię-T
cią i tak doskonale naśladuje głos ludzki,
że po powrocie do pokoju natychmiast
wiem co o mnie mówiono
i kto mówił.
Nie radzę również specjalnie kokieto
wać małpki, ani papugi, mój jamnik bo*
wiem jest nadzwyczaj zazdrosny i posiada
bardzo ostre ząbki.
List ten wywiera, kończy urocza .gwia
zda", doskonały skutek. Od czasu rozsyła
nia go przezemnic ilość natrętnych, niecie
kawych i nudnych gości moich spadła do
połowy.

Niedługo \
gdy się m
nieczys

Stach Kręgickl
ską rozpoczął
W 13
Sierota będący i
nych. okradł na d
ta i oskarżony pr
domu poprawnegf
5 l;il z górą. Pcwn
na rynek po prodt
zorcy i zmiesza w
przcpai

Szukano go, a
bowiem nic umvk
gami polnemi Kr.
dało.
Niedługo jedna
cha. Potygodiniov
Lodzi Tu postaw
ślić plam dalszej w
W dniu wczorr
kradzież kieszonk
samą porę
spostrzegł •
i wszczął alarm,
gielskiego odorów
skąd powędrował)
dowych.

Ród męski ginie.
Z a lat 2 5 przypadnie

jeden mężczyzna na
cztery kobiety.

Przygoda publicysty
londyńskiego.
Znany publicysta londyński, Charles
Grown w poszukiwaniu wrażeń
wyruszył w podróż.
Nie będziemy opisywali jego tarapatów
podróżnych. Dość jednak, że po uciążliwej
podróży, pełnej najrozmaitszych komplikacyj, które dla innego człowieka okazałyby
się poprostu — drobiazgami — znalazł się
w Indjach angielskich, w miecie Dcliii.
Zajechał do przyjaciela swego i kolegi
z lat szkolnych, porucznika Gandorffa. —
Porucznik odstąpił
pokój sypialny przyjacielowi,
sam zaś przeniósł się do przyległego gabi
netu. W nocy około godziny drugiej zer
wał się Grown nagle ze snu. Obudziły go
jakieś
miarowe gwałtowne uderzenia.
Było to tak, jakby ktoś uderzał młotem
V drewniany przedmiot. Grown czekał
chwilę w milczeniu, nadsłuchując. Niezwy
kły łomot nie ustawał. Publicysta, drżąc ze
strachu, zerwał się z łóżka i
odkręcił kontakt elektryczny.
To, co ujrzał było tak okropne, że
Grown omal nie skonał z przerażenia.
Z szafy, stojącej naprzeciw łóżka wy
dobywała się
głowa ogromnego węża,
walącego rytmicznie w zaporę drewnianą,
w której zdołał już wyłamać pokaźny ot
wór.
Jeszcze chwila, a wąż, wydobywszy się
z więzienia, rozdrażniony i wściekły rzuci
się na nieszczęsnego podróżnika
i zamknie go w duszących, straszliwych
oplotach.
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Flirt przy słodkich

ciastkach.

Latem, wieczorami schodzą się do sym dzej wrócił do swego stolika, jednakże pię
patycznego parku Sienkiewicza różnego ro knej panienki już nie zastał. Niezwłocznie
dzaju ludzie. Jedni dla odetchnięcia świe- przeto puścił się w pościg za nią i w krót
żem powietrzem po całodziennej pta.?/ ** kim czasie dogonił. Pierwszem pytaniem
dusznem biurze, czy sali fabrycznej, inni było: gdzie jest zegarek? — Odpowiedź
zaś przychodzą na tak zwane łowy, któ brzmiała nader lakonicznie:
— Skądże ja mogę wiedzieć I
rych celem są sarenki nie czworonogie lecz
Utwierdzony w przekonaniu, że to nikt
dwunogie. Łowom tym jednakże towarzy
inny
jeno nadobna partnerka przywłaszczy
szy tak wielka wrzawa, że spokojny oby
watel długo w takiem piekle usiedzieć nie ła sobie jego chronometra, złożył meldunek
w najbliższym komisariacie.
może.
Jednem słowem wynikła grubsza awan
PAN ROMUALD NA „ŁOWACH".
tura.
Było to pięknego wrześniowego wie
PRZED SĄDEM.
czoru. Pan Romuald Żabiński nudził się nie
Sprawa
z
kolei znalazła się na wokan
bywałe, postanowił przeto przyodziawszy
dzie
sądu
pokoju
5-go okręgu.
się odpowiednio wybrać się do parku i tu
Oskarżał pan Romuald Żabiecki, doma
upolować sobie jaką dziewuszkę. Po pół
gając
się od oskarżonej zwrotu zegarka,
godzinnej wędrówce po alejach, wysiłek
względnie
równowartości jego w kwocie
jego uwieńczony został pomyślnym rezulta
50
złotych.
tem, upolował bowiem dzieweczkę. Palusz
Oskarżona Zofja Rańczykówna (ulica
ki lizać, zgrabniutką i śliczniutką. Zaczęła
6-go
Sierpnia 49) do winy się nie przyzna
się miła rozmówka i po paru minutach wy
ła.
Na
pytanie dlaczego opuściła cukiernię,
tworzył się już przyjacielski stosunek, pe
wyjaśniła,
że przykro jej było samej sie
łen serdecznej poufałości. Do pokoju pana
Romualda panienka iść nie chciała, nato dzieć przy stoliku.
Po naradzie sąd pod przewodnictwem
miast do cukierni na ciastka po długich
sędziego
Olbromskiego oskarżoną dla bra
wzdraganiach się, pozwoliła się zaprosić.
ku dowodów uniewinnił.
Sa-wicz.
GDZIE JEST ZEGAREK?
4

W cukierni zacisznej i przytulnej czuli
się oboje doskonale. Rozmowa toczyła się
gładko i lekko: rozmawiano o rzeczach mo
dnych, jako to o tańcach, programach ki
Cudem jakimś zdobył się publicysta na
nowych, t o a l e t a c h i t. d.
ostatni wysiłek, zaczął pukać do przyleg
Skoki z samolotu.
Wszystko zapowiadało się jak najlepiej,
łego pokoju. Zjawił się obudzony porucz
Pięcioletni chłopczyk francuski Graugdy oto stało się coś, co naprawdę do nie
nik i wyprowadził na wpół żywego przy
veaud, którego rówieśnicy bawią się je
możliwości pogmatwało sprawę.
szcze ołowianymi żołnierzami lub podobjaciela z pokoju. Okazało się, że porucznik
W pewnej chwili pan Romuald zmuszo nemi zabawkami, dokonuje już
schowa! w szafie
ny był przeprosić towarzyszkę i udać się nadzwyczajnych sztuk na samolotach
młodego pytona,
na ubocze. Pragnąc przekonać się, która w towarzystwie swych rodziców. Zaopa
przeznaczonego dla Londynu, ale na śmierć godzina sięgnął do kieszeni po zegarek i... trzony w spadochron, umocowany na je
go plecach, mały bohater podczas lotu w y
o wszystkiem zapomniał, udzielając gości aż krzknął z przerażenia. Kieszeń byłą pu
skafcuie z samolotu i spuszcza sie na zie
ny przyjacielowi.
sta — zegarek zniknął , jak kamfora.
mie. T y m badź co badź karkołomnym
skokom przypatrują sic w Paryżu
Grown następnego dnia
tysiące ciekawych ludzi,
POŚCIG.
zrezygnował z dalszych „wrażeń"
których przejmować musi dreszcz, skoro
W panu Romualdzie zrodziła się myśl,
f czemprędzej powrócił do Londynu, przy
pomyślą, że gdyby się kiedykolwiek nie
że
to towarzyszka jego skradła zegarek. otworzył spadochron na plecach, chłop
sięgając, że więcej już nie ruszy się wcale
Gdy wszelkie poszukiwania zguby pozosta czyk biedaczek rozbiłby się uą drobne ka
z rodzinnego miasta.
ły bez skutku, wszczął alarm i czemprę wałki.

Ulubiona „rozrywka"
pięcioletniego chłopca.

Tak alarmującą wieść komunikuje świa
tu niemiecki statystyk dr. Horch,
nie szczędząc argumentów cyfrowych.
A więc:
W Anglji w ostatnich 3 latach urodziło
się 40 procent chłopców, a 60 proc. dziew
cząt, natomiast w tym samym okresie
śmiertelność mężczyzn
wynosiła 70 proc,
a kobiet 30 proc.
We Francji na 100 noworodków tylko
42 jest chłopców, a na 100 zmarłych — 76
mężczyzn.
W Niemczech cyfry te są również za'
straszające, jak i wielu innych państwach
Europy.
Niemiecki uczony oblicza, że jeśli ta
kiem tempem ginąć będzie ród męski, to w
ciągu 25 lat wypadnie 1 mężczyzna na 4
kobiety.
„Sprawa wielożeństwa
stanie się już koniecznością"
— kończy swe wywody dr. Horch.
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żelazno!

głównych:

3.000 pasażerów w jednym
samolocie.

Eddy D

UWAGA: C«ny t
Balkon gr. 60, I mi
Caoy micisc w i
Balkon 80 gr., I m
Pat•••partout w nii

Tak dużą ilość pasażerów wiózł w yb.
miesiącu samolot z Benllna do Moskwy.
Pasażerowie
odbyli podróż szczęśliwie,
lecz po przybyciu do Moskwy oddali swv
życie w ofierze... wiedzy ludzkiej. Oryginalnemi tymi pasażerami było
3.000 mvszy,
które przewiezione zostały z Berlina do
mikrobiologicznego instytutiu w Moskwie
dla stiudjów nad chorobą raka. Dzięki sa
molotowi wszystkie myszy odbyły daleka
podróż zupełnie zdrowo, podczas gdy
przy przewozie kolejowym niewątpliwie
znaczna ich część

A. WEIGALL,

Tajemr

B
„Kochany Pani
Pan będzie ze
fcnowu daję znak c
mość, jaką panu p
wyginęłaby w drodze.
Wypadek ten wybitnie świadczy o wyż* drogi Helsing nie ż
szóści samolotów nad wszystklemi inne- cieczki parostatki)
mi środkami komunikacji.
Wszyscy głęboko \
a najwięcej moja c
naocznym świadku
'Pamięta, zajmował
«retarza dla spraw
Biam zamiar to st
dalekoidące komt
aproponówać je F
szczęśliwego, gdyb
K prośbę. Aby po
e wśród tubylcó
*dobył swoją dotyc
*m się, aby rząd lt
"tf szlachecki w u
w k r ó t c e w R E D U C I & ^aukowych i pierw
k' h ja, jako prze<

Kto śmie
znęcać się nad
Kobietą?

2

a,

r

NĘDZNICY

c

Kr Stt

„ŁÓDZKIE ECHO WIECZORNE".
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Dzień w lodzi.
«-:s:—

«""» 1? grudnia 1926 roku.

Skarb ukryty w zielone! skrzynce
skradła żona pracowitemu mężowi.

vej.

Pan Adam Zajdziński zgodnie z wolą
rodziców, poślubił pannę Helenę Skwarożyć do kieszeni
ż w przedpokoju
czewską, córkę sąsiada. Młodzi przenie
śli się do Sieradza, gdzie za pieniądze oałpeczka,
trzymane
od rodziców kupili sobie
st do obszukiwasklep
z
całkowkem
urządzeniem a nawet
ych gości. Proszą
towarami.
kieszeniach /adazywa mię, WPei
Minęło kilka Jat...
i nieelegancką. —>
Zajdzińscy porośli w piórka, bowiem
interes
dawał duże dochody. Razu pew
iodczas rewizji
trwa
nego Adam oświadczył żonie, że dość już
w niemałym kio*
porwie, który i
ma pobytu w mizernern miasteczku; nie
gdy się m a na sumieniu
nie!
upłynął miesiąc, a już nasze młode mał
nieczyste s p r a w k i .
; z pokoju, nie na*
żeństwo zdążyło sprzedać sklep 1 założyć
mnie, moja papw
Stach Kregiekki swoją karierę złodziej
nowy w Zduńskiej Woli.
niezwykłą pamię- ską rozpoczął
Na nowem mieijscu powodziło się im
idujc głos l u d z k i ,
w 13 roku życia.
i natychmiast
również nieźle:
Sierota będący na wychowaniu u krew
mówiono
zielona skrzynką
nych, okradł na dość pokaźna sumę stry
>ecjalnie kokieto* ja i oskarżony przez tegoż dostał sie do służąca za kasę napełniała się powoli acz
stale banknotami, brzęczącą monetą i bi
mój jamnik bo*
zdrosny i posiada domu poprawnego. Przebywał tam przez żuterią. .
5 lat z górą. Pewnego dnia wydelegowany
ł znów minęło kilka długich lat...
czy urocza ,gwia» tia rynek po produkty, zmylił czujność do
Pan Adam znowu postanowił zmienić
Od czasu rozsyła* zorcy i zmieszawszy sic z tłumem
miejsce pobytu. Następneim etapem mfała
atrętnych, niecieprzepadł bez śladu.
iiiou.li spadła do
być Łódź. Ponieważ w Łodzi trudno by
Szukano go, ale bezskutecznie. Stach ło uzyskać patent na sklep jak również
bowiem nie umykał gościńcami. lecz dro zdobyć lokal odpowiedni p. Adam nolens
gami polnemii. Kradnąc po drodze co się volens musiał ipożegnać małżonkę i wyje
dało.
chać do kominogirodu na pewien czas, aby
ypadnie
Niedługo jednak trwała swoboda Sta się na miejscu .postarać o wszystko.
cha. Po tygodniowej tułaczce dotarł on do
Po paru tygodniach nic nie zyskawszy
l o d z i . Tu postanowił wypocząć i obmy uznał za Stosowne
ślić plan dalszej włóczęgi.
odwiedzić żonę.
komunikuje Świn
W
dniu
Avczorajszym
usiłował
popełnić
Przyjęła
go
chłodno
i lekceważąco. Powi
. Horch,
kradzież kieszonkowa. Poszkodowany w tanie to wzbudziło w nim pewne podejrze
tów cyfrowych.
sama porę
nie. Po kilku dniach pan Z. skonstatował,
3 latach urodziło
spostrzegł manewr ziodzleia
że żonka ma przyjaciela, który ją często
a 60 proc. dziew
odwiedza. Chcąc zapobiec złu masz ro
samym okresis i wszczął alarm. 18-letuiego. Stacha Krcgielskiego odprowadzono do komisariatu, gacz czemprędzęj zlikwidował sklep w
skajd powędrował do aresztu władz sa Zduńskiej Woli i zabrawszy z sobą żonę
proc,
dowych.
oworodków tylko
)0 zmarłych — 76

Niedługo

-

swoboda,

zamieszkał w Łodzi w pokoju umeblowa
nym.
Tutaj pan Adam będąc zupełnie spokoj
ny o żonę i ze zdwojoną gorliwością wziął
się do załatwiania swych interesów.
Tymczasem pani Helena uważała za
stosowne w dalszym ciągu kontynuować
swój romansik.
Pan Adam czuł jakąś zmianę w usposo
bieniu żony, lecz nie uważał za stosowne

Nieuważny

Kilińskiego N r . 123.
DZIŚ

liczą, że jeśli ta

„NERON"

e ród m ę s k i , to w

mężczyzna na 4

K r w a w y Cezar Rzymski i bezduszny
k a t bezbronnych. K r e w ścinające
epizoty m ą k pierwszych chrześcjan
rozrywanych przez dzikie bestje.
Potężny pożar Rzymu.
A r c y f i l m w 12-u w i e l k i c h a k t a c h .

ecznością"
Ir. Horch.

ilaiioii

ŁffiŁ Eddy Dardea i Merlo BernardL
UWAGA: C«ny mlcjic w dni powszednie
Balkon gr. 60, I miejsc. 50 I I 30. I I I 20 ar.
Ceny miejsc w soboty, niedziele i lwięta
Balkon 80 gr., I m. 70. I I m. 50, I I I m. 30 gr.
P»»««-partou! w niedziele i iwicla nieważne.

i w jednym

Ie.
:irów wiózł w ub.
lina do Moskwy.

ześliwie,
śkwy oddaili sw\
ludzkiej. Orygibyło
lyszy,
iły z Berlina do
tufcu w Moskwie
iraka. Dzięki sazy odbyły daleką
o, podczas gdy
ym niewątpliwie

A. WEIGALL.

36)

Tajemnice Kairu.

POWIEŚĆ.
„Kochany Panie Lane!
Pan będzie zapewne zaskoczony, że
ftiowu daję znak o sobie. Pierwsza wiado
mość, jaką panu podam, jest smutna. Nasz
drodze,
świadczy o wyż' drogi Helsing nie żyje. Utonął podczas wy
^szysfklemi inne- cieczki parostatkiem na Nilu. — Byliśmy
Wszyscy głęboko wstrząśnięci tą tragedją,
a najwięcej moja córka Marja, która była
naocznym świadkiem nieszczęścia. Jak pan
opamięta, zajmował Helsing stanowisko se
kretarza dla spraw wschodnich. Ponieważ
mam zamiar to stanowisko wyposażyć w
dąlekoidące kompetencje, postanowiłem
Zaproponować je Panu. Uważałbym się za
\
**częśliwego, gdyby pan się zgodził na moK prośbę. Aby podnieść pańskie znacze
nie wśród tubylców, które pan już sobie
dobył swoją dotychczasową pracą, postaftm się, aby rząd londyński nadał panu ty*Mł szlachecki w uznaniu pańskich zasług
^aukowych i pierwszorzędnych usług, z jaw REDUCIE
h ja, jako przedstawiciel rządu korzy
h

ać się nad
Kobietą?

l

r
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Aż tu w dniu onegdajszaro stwierdzi,
że pani Helena skradła mu % zielone}
skrzynki całą potówkę oraz Ibiżuierję war
tości 1500 zł. i zbiegła ze swoim .przyja
cielem. Marzenia Zajdzińskiego o założe
niu interesu w Łodzi prysły ijak bańka my
dlana. To też w rozpaczy biedak targnął
się na życie, wypijając kwas solny. L e 
karz pogotowia KaSy Chorych odwiózł so
do szpitala. Za zbiegłą żoną rozesłano
listy gończe.

Fatalny spacer.
W dniu wczorajszym, panna
Helena Molińska.
bez stałego miejsca zamieszkania orzecha
dzała się ulicą Żeromskiego z zamiarem
zawarcia jakierś porządniejszci znajomo
ści.
Po kilku słodkich spojrzeniach rzuco
nych wjstrone przechodniów, zbliżył się
do niej dość elegancki mężczyzna i'
zawarł znajomość.
Helena wzięła go pod rękę i zaczęii
spacer. Niemym świadkiem całci tej sce

Zmobilizowane

ny był zaczajony w jakiejś bramie Feliks
Zabłuda, przyjaciel Heleny. Ujrzawszy
swoją bogdankę z innym, zapałał sfrasznyrn gniewem. Znalazłszy duży kamień w
bramie rzucił się na rywala. Helenka zasło
niła go sobą otrzymała za to
cios W CZOłO.
Mocno pokrwawioną Helenę odprowadzo
no na stację Pogotowia, gdzie udzielono •'ej
pomocy lekarskiej. Mściwego Felka Ża
bi wie aresztowano.

resztki

fortuny

n i e p r z y n i o s ł y szczęścia z u b o ż a ł e m u k u p c o w i .
Dawid Nachirigal, nie posiadał szczęścia
w liandlu. Z zamożnego kupca hurtowni
ka został
detalista podlejszego gatunku bakalii
i innych słodyczy. Zmobilizowawszy osta
tnie resztki swej fortuny otworzył budkę
przy ulicy Konstantynowskie? 38. Lecz
i tu .pech go dosięgnął.
Wczorajszej nocy niewykrycj dotąd

Nie czytaj cudzych gazet w tramwaju!

Kino RESURSA

c są również za*
nnych państwach

głębiej zbadać tego, będąc święcie prsekonany, że żona jego nie popełnrra * H H M '
nic zdrożnego.

Wściekłość zazdrosnego amanta.

I ginie.
yzna na
biety.

lit. «

sprawcy wyrwali kilka desek ze Ściany
sklepiku, który też obrabowali doszczęt
nie. Łupem ich stało sie kilkanaście
pudełek cukierków i czekolady.
oraz znaczna ilość owoców.
Rano dopiero spostrzegł kradzież pe
chowy detalista. Na wszczęty krzyk zbie
gła się cała rodzina Nachtigalów oraz wie
lu znajomych. Wszyscy radzili zawiado
mić policje. Tak też t uczynił Nachtigal. Za
złodziejami wszczęto poszukiwania.

pasażer.

W dniu wczorajszym pan Alfons Wideł
ski\ zamieszkały przy orlicy Przemysłowej
15. jadąc tramwajem siadł obok
nieznajomego mężczyzny,
czytającego z wielkiem zainteresowaniem
gazetę. Jakiś artykuł o fascynującym ty
tule zaciekawił również parna Alfonsa, począjł wiec po przez ramie sąsiada połykać
wzrokiem litery.
Właściciel gazetki widząc zaintereso
wanie Widelskiego cała swoja uwagę
sifcupftł na zwieszająca! sie
grubej dewizce od zegarka.
Po krótkiej manipulacji dewi&ka Wraz

ze złotym zegarkiem z kieszeni Dana Al
fonsa przeszła do kieszeni nieznajomego.
Uporawszy się z „praca" osobnik ów wy
skoczył natychmiast z ttramwaju. Niema
łe było zdziwienie .pana Alfonsa gdy spo
strzegł kradzież.
Wszczął alarm lecz było już zapóźno,
gdyż P O złodzieju nie pozostało ani śladu.
Pan Alfons klnąc głośno przygodę,
która
pozbawiła go 200 złotych
(wartość zegarka), udał sie do najbliższe
go komisariatu i zameldował o wypadku.

KINO Dorn Ludowy

stałem. Jestem pewien, że pan rozumie,
jaką radość pan by sprawił mnie i mojej
córce, gdyby pańska odpowiedź upewniła,
że pana wkrótce powitamy w stolicy w
charakterze stałego współpracownika wy
sokiego komisarjatu.

nim silniejsze wrażenie, aniżeli sam przy
puszczał. Próbował z tego się otrząsnąć,
ale otrzymany przed chwilą list zdawał się
wołać nań, z pomiędzy wierszy jej ojca. Ja
ką ma dać odpowiedź?Całe popołudnie zeszło na rozmyśla
niach i dopiero gdy słońce zniżyło się do
wierzchołków palm, wyjechał konno na
przechadzkę. Mrok już zapadł, gdy z po
wrotem minął bramę klasztoru.
W podwórzu czekał nań szeik, aby z
nim omówić dalszy ciąg sądu, odbywające
go się nad obu wrogimi obozami. — Lane
wprowadził swego gościa do jasno oświet
lonego pokoju i usadowił go w wygodnym
fotelu, poczem poczęstował go tytoniem do
fajki.
Gdy ceremonjał powitania <się skończył,
zwrócił się Lane do starca.
— Ojcze — rzekł — moje serce jest za
smucone, pozwól, że cię zapytam o radę.
— Mów — odparł szeik Ali — słucham!
— Ojcze — rozpoczął Lane — opowie
działeś mi pewnego razu, że niegdyś miesz
kałeś w Kairze i innych dużych miastach.
Zechcesz mi powiedzieć: czy czułeś się tam
szczęśliwym?

— Mój synu — odpowiedział szeik —
byłem młody i brałem przelotne radości
za szczęście, dlatego też musiało przyjść
rozczarowanie.
Lane opowiedział teraz o liście lorda
Baradony z propozycją objęcia posady w
Kairze i o swojej niechęci opuszczenia oa
zy El Hamran, która dla niego była sym
bolem swobody i spokoju.

Pański oddany Baradona".
Przeczytawszy ponownie ten list, Lane
głęboko się zamyślił; najpierw miał zamiar
zupełnie odrzucić propozycję lorda Baradony. Z drugiej jednak strony były moty
wy, które przemawiały zatem, aby całą
sprawę rozważyć chłodno i bez uprzedze
nia. Jego praca w pustyni była do pewnego
stopnia zakończona. Jego notatki odnośnie
języka, zwyczajów i wierzeń były skomple
towane. Przywiązał się jednak do oazy El
Hamran i Tubylców; pokochał swoje miesz
kanie w ruinach starego klasztoru. Stary
szeik Ali był jego przyjacielem. Gdyby to
od niego zależało, zdecydowałby^się bez
wahania na zrzucenie europejskiego stroju
i pozostanie do końca życia wśród wolnych
Beduinów pustyni.
Myśl o Marji nie dawała mu jednak spo
koju; córka lorda Baradonv uczyniła na

u l . P r z e j a z d 34.
Dziś!

Dziit

W miłosnym obłędzie
(Pielgrzymi miłości.)
W roli głównej słynne artystkę

Arlette

Marchal.

Ceny miejsc: W dnie powszednie na
wszystkie seansy. zaś w sobotę, niedal.le,
i święta od godz. 2 do 3 po południu
I m.60 gr. II m. 30 gr. III m 20 gr.
W"sobo"ty! niedziele ł lwięta od godz. 3
po poi I m. 80 gr. Um. 40 gr. III'm. 30 gr.

Szeik Ali opuścił głowę i przez kilka
minut wpatrywał się bez słowa w swoje
safjanowe buty. Wkońcu podniósł wzrok
i rzekł:
— Cóż moja rada może pomóc człowit*
kowi, który już dokonał wyboru? Odje
dziesz od nas, ponieważ musisz to uczynić
Ale ciebie nie woła ani obowiązek, ani w>
sokie stanowisko, które ciebie czeka. Ża
den młody człowiek, który się odznacza
zdrowiem i siłą, nie może bez końca żyć
podobnie, jak ty to czyniłeś. Jesteś młody
i mężczyzną... zaś mężczyzna lgnie do ko
biety... dlatego od nas odjedziesz... Może
wrócisz kiedyś do nas, ąle razem ze swoją
żoną....
(d. c. n.).

Rit.
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Coś się popsuło w państwie... K.E.Ł..
Niepunktualność i niedostateczna liczba łódzkich tramwajów.
Uzasadnione skargi pasażerów.
JEDYNIE NA PAPIERZE.
Już od dłuższego czasu zakradł się pe
wien nieporządek do łódzkiej komunikacji
tramwajowej. Mimo liczne skargi ze stro
mi jubliczności i niejednokrotnego odgłosu
prasy nieporządek ten trwa spokojnie na
dal...
Tramwaje nasze odznaczają sią wprost...
przykładną niepunktualnością. Zgodny z
rozkładem jazdy przyjazd na krańcową sta
cję, zarówno jak i odjazd, istnieje już od
dłuższego zasu jedynie na... papierze.

TRAMWAJ NIE JEST POCIĄGIEM
KOLEI.
Nie jest naszem zadaniem badać przy
czyny niepożądanego zjawiska, jest nato
miast obowiązkiem naszym zwrócić na nie
uwagę i domagać się, w interesie ogółu, na
prawy. Nie można, oczywiście, wymagać
od tramwajów, aby kursowały z bezwzględ
ną punktualnością, jaką stosuje się do ko
lei, niemniej jednak — tak poważne odchy
lenia od punktualności, jakie mają miejsce
w Łodzi obecnie, nie mogą być tolerowane
w zadem sposób...

NIEWYGODY I PRZYKROŚCI.
W praktyce wozy tramwajowe spóź
niają się tak dalece, iż motorowy — aby ja
ko tako utrzymać sią na poziomie teorety
cznego rozkładu — jest zmuszony często
nie dojeżdżać nawet zupełnie do krańco
wej stacji, nawracając prawie bezpośred
nio w kierunku przeciwnym.
Można sobie łatwo wyobrazić jakie
stąd powstają niewygody i przykrości dla
tysięcy ludzi zamieszkałych na krańcach i
śpieszących zrana tramwajem do odległe'
go miejsca pracy lub powracających wie
czorem do domu.

.WŁAŚNIE DLATEGO...
Tę okoliczność punktualności kolejowej

nie można stosować do tramwajów, możeby właśnie wzięła pod uwagę dyrekcja K.
E. Ł. i stosując inne wymagania do czasu
trwania kursu tramwajów w godzinach po
rannych i wieczornych (kiedy panuje wiel
ki natłok) zastosowała też rozkład jazdy do
tej okoliczności. W konsekwencji trzebaby
też było i ilość wagonów o tych porach do
by jeszcze bardziej zwiększyć...
Obecny stan rzeczy wywołuje pośród
jadącej publiczności tak liczne skargi i uzasadnione protesty, że należałoby jak naj
szybciej kwcstję tę racjonalnie uregulo
wać,
(faun).

Przed drzwiami mieszkania.

KTO TEMU WINIEN?
Nie trudno zorjentować się, że wina nie
leży po stronie służby tramwajowej, t. j.
motorowego lub konduktora.
Główną przyczyną jest brak odpowied
niej ilości kursujących wagonów; w rzadko
biegnących wagonach trudno pomieścić
wszystkich szturmujących doń pasażerów,
wskutek natłoku zaś musi zatrzymywać się
na każdym rogu o wiele dłużej, niż to przy
sporządzaniu ogólnego rozkładu jazdy zo
stało przewidziane. Zwłaszcza — jak po
wiedzieliśmy — zrana i wieczorem tram
waj zatrzymuje się na niejednym przystan
ku, miast normalnej pół minutki — 2 lub
3 minuty.
Kilkanaście takich przedłużonych przy
stań! ów w jednym „kursie" stanowi pokaż
ną różnicę w czasie, w której rezultacie
tramwaj przybywa ze znacznem spóźnie
niem na stację krańcową i — ledwo przy
bywszy — już musi śpieszyć „co tchu" z
powrotem.
CZYŻBY I NOWE MOTORY BYŁY
WINNE?
Na nienormalne kursowanie tramwajów
składa się dodatkowo może jeszcze i ta okoliczność, że motorowi nie są dostatecznie
przyzwyczajeni do nowych, niedawno do
piero zastosowanych motorów.
Jeżeli i to miałoby być przyczyną, to
tembardziej godziłoby, aby odnośne czyn
niki dyrekcji K. E. Ł. wejrzały w tę sprawę
i szybko zapobiegły wynikającym stąd nie
wygodom.

SM
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Dzień fryzjera.

Echs

Godzina dziewiąta rano.
Mistrz brzytwy 1 maszynki
zapalił
pierwszego papierosa, włożył na się biały
fartuch i stanąwszy*przy witrynie czekał
na tych. którzy dnia tego posłano wffli zgła
dzić niepotrzebne zarosty na swych twa
rzach i przyciąć wybujałość czupryn.
Apatycznie zaspanemi jeszcze oczyma
spoglądał na ulicę f pasanłów. Było ich
wielu, lecz nikt jakoś nie chwytał za klam
kę drzwi wiodących do jego lokalu.
Minęło pół godziny...
Mistrz ziewnął przeraźliwie, odszedł
od szyby wystawowej I siadłszy na kanap
ce zagłębił się w czytaniu dziennika.
Z potopu wiadomości o licytacjach, upadłośeiach i podatkach wyrwało go nagle
wejście pierwszego klienta.
— Nareszcie! — westchnął w myśli
mistrz brzytwy i ruszył do gościa w po
suwistych lansadach.
Ponieważ każdy fryzjer ma w sobie
oceany grzeczności przeto posypały się
słowa:
— Moje u s z a n o w a n i e dla pana... Czctn
mogę służyć?... Golenie, strzyżenie, ma
saż twarzy i zaocwne manicure szanowny pan każe? W tej chwili służę...
Ale gościowi jakoś nfe śpieszyło się do
tej usługi: namyślał się przez chwilę wre
szcie machnąwszy ręką siadł na fotelu.
Chociaż nie był to klient słały, fryzjer
załatwił się z nim bardzo szybko.
— Gotowe, panie radco, należy ml sic
tylko złoto we czka.
Goć zmieszał sic.
— Proszę mi wybaczyć mAi postępek.
Jestem zredukowanym urzędnikiem .i wfaś
nie Idę szukać nowej posady. Pan rozu
mie, nieogolony człowiek robi njemne wra
zenie. Jestem bez rrosza przy duszy. Zapfarc p a w i , gdy znajdę posadę. Dowidze
nia!
— Do-wf-dzenia — powftorzył za nim
przeciągle osłupiały właściciel salonu mę
skiego i zanim zdążył zorjentować sfę w
sytuacii wszedł nowy klfenff.
— Moje uszanowanie! Jak zdróweczko
pana dyrektora? — rzucił z przyzwyczaje
nia. — Ogolić?...
— Tak jest. Tylko jak najprędzej, bo ml
się śpieszy — odpowiedział „pan dyrektor"
Szast, prast i twarz odświeżona.
Gość chwycił płaszcz, kapelusz i skie

Na zawodach r
Stami w dniu 17 p
p. Pozncr, prowac
boiska za grę faul
szczyńskiego ora
Ponieważ jednak
nazwisko Błaszczi

Czy P. Z. F

Przed 2 niicsfąi

• c y p l i n y nakazał E
w o d ó w między Uri
Słwo klasy A na

ŁZOPN przystał <

dyscypliny do kom

Fuzja

1

NIEGODNA ZAZDROŚCI PUBLICZNOŚĆ.
Dodajmy do tego jeszcze, że już oddawna kursują po mieście przeważnie tylko
pojedyncze tramwaje, bez dodatków.
To powoduje, że wozy są szczelnie za
pchane. Zwłaszcza w rannych i wieczor
nych godzinach, gdy ruch jest tak bardzo
wzmożony, dostać się do tramwaju jest
rzeczą wcale niełatwą. Gdy więc nadomiar
jeszcze tramwaje zatrzymują się na krań
cowych stacjach zbyt krótko, gdy trudno
jest wogóle doczekać się takiego wozu —
trzeba przyznać, że los ludzi, zmuszonych
do stałego , godzinnego posługiwania się
tym środkiem komunikacji, nie jest, bynaj
mniej, godny zazdrości/
NIE MIESZKAMY W AMERYCE.
Podobno w Ameryce co drugi przecięt
ny śmiertelnik ma własny „fordzik" do dy
spozycji...
My od takiego ideału jesteśmy pono je
szcze... dość dalecy... Zaledwie na bilet
tramwajowy stać nas, a i ten już w posta
ci wydatku codziennego, jest niemałym ci^
żarem dla wielu...
To też niepunktualność tramwajów, po
łączona z „przyjemnością" tłoczenia się w
zapchanym wagonie lub też częstą niemoż
nością dostania się do niego wogóle, jest
dla bardzo wielu łodzian pierwszorzędną
bolączka, która winna być jak najszybciej
usunięta w imię dobra ogółu.

X*.

grudnia 1926 roku.

W ł ó c z ę g a : — Litościwa osobo, chociaż grosiczek.

Od dwóch

dni nic nie jadłem.
On was nakarmi i da
K o b i e t a : — Idźcie do mego sąsiada.
jeszcze z a j ę c i e . . .
W ł ó c z ę g a : — Bóg zapłać za ostrzeżenie.

Zatruta rodzina robotnika.
Wadliwa konstrukcja pieca.
Łódź. 17. 12. W dniu dzisiejszym, o go
dzinie 5-ei rano przy ulicy Cegielmianej
91 wskutek
wadliwej konstrukcji niecą
zapaliła się ściana w mieszkaniu Leona
Tarczyńskiego robotnika przędzalni D.
Fuksa.
Spoczywający we śnie Tarczyński oraz
żona jego i dwoje dzieci ulegli zatruciu
wydobywającym sie z pieca
kwasem węglowym.
Ocaliła ich przytomność umysłu zamie

s:skałego w tymże domu naszetro współpra
cownika. który własnoręcznie
wyniósł nieprzytomnych
z pełnego dymu i czadu mieszkania.
Następnie współpracownik nas a zawe
zwał toporników z I Oddziału Straży
Ogniowej dla usunięcia przyczyny ognia
i czadu oraz Pogotowie Ratunkowe, które
po udzieleniu rodzinie Tarczyńskiej doraź
nej i energicznej pomocy
pozostawiło ich na miejscu
w stanie bardzo osłabionym.

Nie wiesz kogo

przyjmujesz.

Podrobiony paszport służącej.
Z Piotrkowa donoszą:
Przed kilkunastu dniami do bogatego
kupca w Kaliszu, niejakiego Salornonowicza
zgłosiła sie do służby
w charakterze kucharki. Eugenia Rudzka,
lat trzydziestu przedstawiając paszport ze
starostwa w Piotrkowic, dla stałej nreS7kanki Sulejowa. Rudzka przedstawiła
pani domu dwa świadectwa o tei wzor<iwem prowadzeniu się i wykwalifikowaniu
w zawodzie kucharki, w iakim to charak
terze przesłużyła
kilkanaście lat sprawiając sie dobrze.
• Jednak kupiec Salomonowicz miał ja
kieś przeczucia i postanowił wreszcie »ba
dać bliżej pochodzenie nowei kuciurk'.
Wystosował więc list do policii w Piotrko
wie, załączając paszport Rudzkiei i pro
sząc o zawiadomienie go.
jaka była przeszłość
wzorowo prowadzącej sie służacel.
Policja w Piotrkowie z fotografii Rudz
k i e j rozpoznała zawodowa złodziejkę —*

Władysławę Grzelewska. lat 30. która już
kilkakrotnie
karana była wiezieniem za kradzieże.
Dowód osobisty podrobiony był w ten spo
sób. że personalia innej osoby wywabio
ne były chemicznie, a napisane inne na
nazwisko Eugenii Rudzkiei.
Wobec powyższego Grzelewska false
Rudzką aresztowano i sprowadzono do
Piotrkowa i tu na mocy decyzii sędziego
śledczego przedsiębiorcza niewiasta po
wędrowała do wiezienia
za fałszowanie paszportu.
Domniemana Rudzka przyznała się. że
zgodziła sie na służbę do Salamon owic za
w tym celu jedynie, aby w odpowiedniej
chwili okraść go z wickszei sumy pienledzy. która podczas służby iuż wypatrzyWidocznie taki sam wyste" tófri chcia
ła zaprodukować w Kaliszu, udał iej sie
niezsrorzer" w innej miejscowości, co nie
wątpliwie wyjaśni dalsze śledztwo.

Łódzki klub
swego lokalu p r z y
rozwijał swej dziś
Czyną b y ł dofkliw?
Po sfinalizowaniu
•tacyj z sekcją

szi

Klubu Sportowego
femi organizacjan
szermierczej pracu
Wobec zbliżając vel
miastowych z W a
Pierwsze spotkani)
się w styczniu, tori

Mas(

(C-S) Dowiaduj
kiego Okręgowego
«a ostatni cm swem

Czynnościach okoł<:
za nieuregulowani

Przypadających z i

r o w a ł się ku wyjściu.

— Proszę pana... — rzucił za nim dy«
skrętnie fryzjer.
— Co takiego? Aha! Byłbym zapom
niał. Panie Józefie — zaczął serdecznie —
zapłacę panu później, a teraz niech mi pan
pożyczy dwudziestu groszy na tramwaj.
Mistrz na tę niespodziankę chwycił się
jedną ręką za głowę, a drugą machinalnie
wręczył gościowi żądany pieniążek.
Weszło dwóch panów.
— Uszanowanie! — słychać stereotypo
we powitanie.
Finał podobny do powyższych.

(C-S) W najbli!:
Krudnia r. b. w sali
fto przy ul. Zagajnił
stępurącc gry W Mi
Stwowa Szkoła Hai
0. Waszczyńskiej. \

Mecz Ti

(C-S) J a k się do
He uprzednio zawo<!
a ŁKS., które miały
niedzielo dnia 19 gr
takiej pogody nie oc

Godz. 7 wiecz. Pełno w salonie — pu
sto w kasie.
Godzina 7.15. Protokół przodownika zo
przedłużanie godzin pracy.
Godzina 7 i pół. Mistrz zwarjował.
Rom.

Odłożona
Up

Myśliwy w z i ą ! chłopca
za rogacza.
S t r a s z n y w y p a d e k na
polowaniu.

(C-S) Według oj
Czerpnie tych w Kor
Ców polskich pcw
Jorku, powrót nasz
ftm. Królikiewicz I
Prawdopodobnie

Z Katowic donoszą:
W dniu wczorajszym urządziło sobiĄ
kółko myśliwskie polowanie w Mistrzów-'
cach (Śląsk czeski) z nagonka, w którent
brało udział
dużo chłopaków.
Kiedy chłopcy pełniący czynność naga*
niaczy zwierzyny, zbliżyli się do myśli
wych, stojących na swem stanowisku na
odległość strzału, wówczas jeden z my*
śliwych, niejaki Wali ca strzelił do tednegi
z chłopaków, myśląc.
że strzela do rogacza.
Chłopak po paru godzinach zakończył iy
cie.
Nieot rożny myśli y, widząc fatalną po*
•myłkę swej nieopatrzności. chciał sobie
odebrać życie wystrzałem
z dubeltówki, w czem mu atoli orzeszko
dzono. Jednakże sumienie nie dawało rn"
spokoiu. gdvż po przybyciu do domu f£&
zbawił się życia wystrzałem z tej sa& >
e

w

*wiązku z tem. w s ;
bankiet, odczyty i z;
le z przybyciem ieź
^ ł , zostały od l o ż o

Lekkoa

y (C-S) Według
W ą z k u Lekko-Ark
M'Cym (1926) pobił*
*°rdv lekkoatleta

Reprezer

Brazylijski zwląj
cił
jj- się za pośrednie
^udapeSzfn do pańsl
? vc;a rozegrania
jL - Pomimo wzgh
i^ików A ust r ja mu
J k i i tcreiluów. Pi
ożywia również tę
2

ft

e

a

* « . SM
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Echa z a w o d ó w Ł. K. S. — Turyści.

zynki
zapalił
żył na się biały
witrynie czekał
ostanowili zgła
na swych twaść czupryn,
leszcze oczyma
tów. Było ich
iwytat za klam
ro lokalu.

Śledztwo w sprawie brutalnej
Na zawodach między ŁKS-em a Tury
stami w dniu 17 października b. r. sędzia
p. Pozncr, prowadzący zawody usunął z
boiska za grę faul gracza Turystów Błaszczyńskiego oraz ŁKS-u Jasińskiego.
Ponieważ jednak w biuletynie sędziego
nazwisko Błaszczyńsklcgo nic figurowało.

i l i w j e , odszedł
idłszy na kanap
dziennika,
i licytacjach, u/irwafo go nagle

er ma w sobie
•> posypały się

Usilny

J

Łódzki klub szermierczy po stracie
swego lokalu przy ul. Narutowicza 32. nic
rozwijał swej działalności, czego przy
czyna był dotkliwy brak lokalu. Obecnie
Po sfinalizowaniu długotrwałych pertrakłacyj z sekcja szermierczą Wojskowego
Klubu Sportowego nastąpiła fuzja między
łemi organizacjami. Członkowie sekcji
szermierczej pracuią obecnie Intensywnie,
wobec zbliżających się zawodów między
miastowych z Warszawą i Poznaniem.
Pierwsze spotkanie z Warszawą odbędzie
się w styczniu, termin zawodów z Pozna

i mój postępek,
ędnilkicm.i właś
dy. Pan roztiobi ujemne wra
przy duszy. Zaadę. Dowfdzc-

Jak zdróweczke*
z przyzwyczajeajprędzej, bo ml
„pan dyrektor'
wieżona.
kapelusz i skie*

Niedzielne mecze.
' (C-S) W najbliższą niedziele dnia 19 towy — Wyższa Szkoła Realna Zgrom.
frudnia r. b. w sali szkoły tm. Piłsudak'*- Kunców. 3) IMCA, — RTS. ..Widzew",
£o przy ul. Zagajników ej 32 odbędą sie na 4) Gimq. Zimowskiego — Harcerska drustępujące Kry W pilke siatkowa: 1) Pań źyna im, Batorego. Mecze odoedą sie o
stwowa Szkoła Handlowa Żeńska—Gimn. godz. 11 rano.
o. Walczyńskiej. 2) Harcerski Klub Sipor

Byłbym zapomął serdecznie —
az niech mi pan
' na tramwaj,
nkę chwycił się
ugą machinalni*
ieniążek.

Mecz Turyści — Ł. K. S. — nie odbędzie się.

i

Zamknięcie sezonu.
(C-S) Jak się dowiadujemy projektowa
ne uprzednio zawody pomiędzy Turystami
ŁKS., które miały się odbyć w najbliższa
Wędzicie dnia 19 grudnia r, b. z powodu ta
tałnej pogody nie odbędą się.
a

przodownika zft

W związku z teni dowiadujemy się, że
ŁKS. w roku bieżącym uważa iuż sezon za
zamknięty i do wiosny roku przyszłego nie
będzie rozgrywać zawodów w twlkę no
żną.

Odłożona uroczystość przyjęcia zwycięskich
jeźdźców polskich.

zwarjował.
Rom.

na

niem nie zostaf jeszcze ustalony. To ostat
nie spotkanie wywołuje wielkie zaintere
sowanie. Poznań reprezentować będzie
Centralna Wojskowa szkoła Gimnastyki I
Sportu, w barwią ch któreeo wystania zna
ni szermierze: Laskowski, BerskI, Nycz,
Segda 1 Dobrowolski. W związku z wy
stawieniem silnego składu szermierczej re
prezentacji Poznania, członkowie Ł. K.
Szepm. pp.: dr. Krausz, sierżant Szorr, nor.
Gruca. nor. Skór&ki. kpt. Gutakowskf, Plm
mler i Rozenblatt trenują pilnie.
(e)

Siatkówka w Łodzi.

suci! za nim d y

chłopca
za.

trening.

p r z e z z a r z ą d Ł . O . Z . P. l i .
(C-S) Dowiadujemy się. Zarząd Łódz które kluby miały uregulować w terminie
kiego Okręgowego Związku Piłki Nocnej do dnia 15 grudnia T. b W wvkaza'e klu
zawieszonych
wkMmv
niemal
«a ostatnicni swem posiedzeniu zawiesił w bów
Czynnościach około 30 klubów nllkarsklch wszystkie najpoważniejsze towarzystwa
za nieuregulowanie należności ŁZOPN. sportowe.
Przypadających z rozliczeń meczowych-

nf,

t salonie — pu-

jednakże do dzisiejszego dnia decyzja osta
toczna nie nadeszła. Nasuwa się pytanie
czy komisja ma zamiar przysłać swą de
cyzję w styczniu lub w lutym, mocą której
zainteresowane kluby miałyby rozegrać
te zawody.
(e)

Masowe zawieszenie klubów w Łodzi

wtórzył za nim
Iciol salonu męientować sfę w

fższych.

x

Fuzja łódzkich klubów szermierczych.

ła pana... Czeni
strzyżenie, ma
nicure szanow
1 służę...
śpfeszyło się do
;cz chwilę wrcadł na fotelu,
rrt stały, fryzjer
szybko.
), należy ml się

:hać stereotypo-

NOTOWANIA ZŁOTEGO POLSKIEGO
ZAGRANICĄ.
gdyż ten zajął miejsce Waltera, sędzia p.
Za 100 złotych: Londyn 43.50, Zurych
Pozner podał Michalskiego II jako winne
go zajścia. Wydział gier 1 dyscypliny za 57.50, Berlin 46.385—46.865. wypłata na
wezwał tegoż na swe posiedzenie, jednak Warszawę i Katowice 46.58—46.82, na
że wobec nieporozumienia postanowiono Poznań 46.53—46.77, Gdańsk 57.18—57.32.
wezwać Błaszczyńskiego na przyszłe po wypłata na Warszawę 57.03—57.17. Wie
deń czeki 78.35—78.85, banknoty 78.28—
siedzenie.
(e)
79.28, Praga 375.

o mistrzostwo Siła — U n i o n ?
Przed 2 miesiącami Wydział gier i dy•cyr>!iny nakazaf powtórne rozegranie za
wodów między Unio nem a Siła. o mistrzo
stwo klasy A na r. 1926, W odpowiedzi
ŁZOPN przvstał decyzje wydziału gier i
dyscypliny do komisji prawniczej PZPN-u,

U p o m i n k i b ę d ą w r ę c z o n e na b a n k i e c i e .
(C-S) Według ostatnich wiadomości za dem'tego postanowienia Komitetu Przyję
Częrpnietych w Komitecie Przyjęcia Jeźdź cia jest zmiana terminu przyjazdu i zbliża
Ców polskich powracających z Noweiro jące się święta Bożego Narodzenia. Wszyst
•torku, powrót naszej ekiny (mir. Toczek. kie upominku' dla jeźdźców zostaną wrę
tm. Królikiewicz i por. Szoslamd) nastani czone 113 bankiecie.
Z powodu wyjazdu prezesa Komitetu
Brawdopodobnie w dniu dzisiaszym. W
związku z tem. wszelkie uroczystości jak ks. K. Lubomirskiiego. funkcie Przewodni
Ankiet, odczyty i zawody hioiczne zwiaza czącego pełni w zastępstwie pułk. Za
z przybyciem jeźdźców eolskich z Anie horski.
tyki, zostały odłożone do stycznia. Powo
r

urządziło soblt
de w Mistrzowi
Miką. w które!

Lekkoatletyka polska pnie się na wyżyny.

)W.

czynność naga>
i sie do myślistamowisku na
is ieden z my*
zelił do -jednego

Poprawione rekordy.
y (C-S) Według statystyku' Polskiego męskich i 39 rekordów w konkurencjach
związku Lekko-Arletycznego w roku bie- kobiecych. Pozatem szereg rekordów zol^cym (1926) pobito f poprawiono 44 re- stało wyrównanych.
*Orcly lekkoatletyczne w konkurencjach
\

eacza.
h zakończył ży-

Izac fatalna P°"
.1 chciał sobie
Grzałem
atoli orzeszko
nie dawało n i "
iu do domu TP".
tem z tei saBJ
-

ei

Reprezentacja piłkarska Brazylji odwiedzi
Europę.
O d m o w a Austrji.
jest czy doskonałą jedenastkę Brazylijcj. Brazylijski związek piłki nożnej zwró
h' ie za pośrednictwem d-ra Fedora z czyików z'najlepszym na świecie środko
""daneSzdu do państw europejskich z pro- wym napastnikiem Friedenreichem oglą
• j ^ W ą rozegrania 20 zawodów w Euro- dać będziemy w Polsce? Jak wiadomo
*b \
względnie dogodnych wa- Brazylia w mistrzostwie południowoj j k ó w Austrja musiała odmówić wobec amerykańskiem zajmuje II miejsce tuż za
zwyc^zcą olimpijskim Urugwayem. (e)
Prawdopodobnie PZPN
0 J9KU ternf.nów.
v w ą również tę propozycję; ciekawe
1

s

n

2

Zagraniczny rynek pieniężny i towarowy.

gry.

Czy P. Z. P. N. załatwi wreszcie sprawą zawodów

:hnął w myśli
0 gościa w po-

Słr. T

Zycie ekonomiczne.

fi SPORT. ^

EJ era,

dek
u.
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GIEŁDY ZAGRANICZNE.
Londyn. Nowy Jork 4.85 5/16 — 4.35
3/4. Holandia 12.13 1/5. Francia 12.06, Bel
tria 34.68. Włochy 108. Niemcy 20.39,5.
Szwajcaria 25.09,75, Dania 1S.21. Szwecja
18.15.75. Norwegia 19.23.5. Helsinerfors
192.55, Praga 163.81. Wiedeń 34.43. War
szawa 43.50.
Paryż. Londyn 121. N^-- •>- Jork 25.95,
Belgia 347. Szwajcantó 482.75.
Gdańsk. 100 złotych 57.18—57.32. czek"
na Londyn 24.98,5, 'telegraficzna wypłata
na Londyn 24.99, na Warszawę 57.03 —
57.17.
Zurych. Paryż 20.65. Londyn 25.10, No
wy Jork 5.17 1/4. Berlin 123.10. Wiedeń
73.00, Warszawa 57.50, Budapeszt 72.55.
Bukareszt 2.70.
Nowy Jork. Londyn za 1 f. szt'. 4 85

5/16. tendencja mocna. Za 100 jednostek
monetarnych: Paryż 3.99,75. Bruksela
13.91. Berlin 23.80.
BAWEŁNA.
Nowy Jork, 16. 12. Dowóz do portów
Atlantyku i Golfu 54.000. wewnątrz kraju
19.000. do Anglii 11.000. na kontynent
14.000. loco 12,60. grudzień 12.40 — 41,
styczeń 12.02 — 04. marzec 12.28, maj
12.49. lipiec 12.69 — 70. sierwień 12.79,
wrzesień 12.89, październik 12.89.
Nowy Orlean. 16. 12. Loco 12.13, gru
dzień 12.10 — 12,10 — 12. styczeń 12.09 —
10. marzec 12.25. mai 12.39. lrioiec 12.53.
Liverpool, 16. 12. Zamkniecie: Styczeń
6.48. marzec 6.53. mai 6.62, lipiec 6.73.
Brema. 16. 12. 13.64.
NA GIEŁDZIE ZBOŻOWEJ TENDENCJA
CHWIEJNA.
Warszawa, 17. 12. Tranzakcje na Gfełdzie Zbożowo-Towarowej za 100 kg. fr.
stacja załad. Pszenica poznańska 52.00, żv
to kongresowe 41.00, żyto pomorskie 41.00
Obrót 270 fonn. Podaż zwiększona. Uspo
sobienie słabsze.
£

Waluty, dewizy i złoto na wczorajszej giełdzie
warszawskiej.
Na zefaraniu wahitowem mocną tenden
cję miały Wlocliy. Paryż, w mniejszym
zaś stopniu Holandia i Szwajcaria. Obrót
ogólny wynosił
400,000 dolarów,
a zapotrzebowanie zostało całkowfcfe po
kryte przez Bank Polski. Około 50 proc.
zapotrzebowania przypadało na waluty i
dewizy amerykańskie, około 10 proc. na
gotówkę, a około 1/3.cja dewizy na Lon
dyn. Dolar w obrotach ofywatnycli nofnwano 9.00. a Bank Polski młacif.nadal utrzymane kursy, a wdec 8^95 za gotówkę 1
8.98 za przekazy.
Złotem nte zroł»rOrto żadnych tranzakcyj,
żądano 4.74 f pół, chciano zaś płacić 4.74.

Mocna

tendencja dla papierów państwo
wych.
Na rynku papierów państwowych ob
serwujemy w dalszym ciągu
tendencje zwyżkową
zapoifrzebowanie jesT bardzo duże, a ma
teriał niewystarczający szczególnie zaiś
dla pożyczki dolarowej 1 10 proc. pożyczki
koleiowei, których jest stosunkowo mało
w obiegu.
Urzędowy kurs gramu złota równa się
5.9816. a obliczeniowy kurs 100 złotych w
złocfe 173.66.
Akcje mocniejsze.
Na rynku akcyjnym obserwujemy
Tendencję mocniejszą.

Ceny rynków łódzkich.
W związku z przybllźaiayemlsię świę
tami ruch na rynlkach łódzkich duży.
Ceny naogół pozostały bez zmiany 1
kształtowały się następująco:
Nabiał: masło osełkowe 6.70— 7.00 do
8.50; masło śmietankowe 7.50 — 8.00 do
9 zł. za kilogram; jajka,3-30 do 3.70; za
pierwszy gatunek Jaj' L zw. wybieranych
płacono po 4 złołe za mendel; jajka skrzyń
kowe od 3.20 do 3 i^pół zł.: za liter śmieta
ny słodkiej żądano 2.00 do 2 i pół zł. za
litr.
Drób: kura 5.00 — 5.50 — 6.00 do 7 z!„
kaczka 5.50 — 6.00 do 7 zł., gęś 9.00 —
10.00 do 14 zł., indyk od 12 do 15 zł., kur
czaki 4.00 do 5 zł.
Ziemiopłody: kilogram ziemniaków od
12 do 14 groszy; za 100 kilogramów ziem
niaków (korzec) płacono od 10 do 14 zło
tych; kilogram marchwi 15 do 20 groszy:

Robotnicy angielscy
będą udziałowcami przedsię
biorstw — w których pracują.
Londyn, 17. 12. Wczorajsze posiedze
nie Izby Lordów poświęcone było nara
dom w sprawie t. zw.
pokoju w przemyśle.
Dyskusja toczyła się około wniosku
zgłoszonego przez lorda Weira. który pro
ponowią} rozwiązywanie sporów w prze
myśle drogą
bezpośrednich konferencyj
przedsiębiorców z lobotnfkaml.
W sprawie tei zabrał glos Imieniem rzą
doi lord Cecil. Mówca opowiedział się za
wnioskiem lorda Weira, dodając, że nale
żałoby sfę przedewszystfciem starać o usu
nięcie niepewności będącej źródłem niepo
rozumień, a następnie
dopuścić robotników do udziału
nie/tylko w zyskach, ale i w kapitale, a nawef dopuścić ich do głosu w sprawach ogólnego kierownictwa w przemyśle. Zda
niem mówcy, dopiero wówczas będzie
można myśleć o wytworzeniu nowej atimo
sfery wsoójdziałanią, gdy zniknie panują
ca dotychczas
obojętność robotników
na interesy przemysłu.

kilogram burafków ćwikłowych od 20 do
25 groszy; ćwiartka marchwi 2 złote:
ćwiartka buraków ćwikłowych od 2 do 3
złotych; kalafiory od 80 groszy do 1 zło
tego 50 groszy za safukę; kilogram cebuli
zwykłej 55 — 60 groszy; kiSogram cebuli
cukrowej od 80 groczy do 1 złotego; głów
ka kapusty włoskiej od 20 do 50 groszy;
główka kapusty zwykłej od 40 do 70 gro
szy; kapusta do kiszenia od 10 do 15 zło
tych za kopę. Pęczek włoszczyzny 10
groszy.
Owoce: (cena za 1 koloeram) gruszlki
1.50 do 2 złotych; jabłka od 90 groszy, 1.00
— 1.50 do 2 złotycń; pomarańcze od 80
groszy do 1.30; mandarynki 0.30 do 50 gro
szy za sztukę.
Ceny grzybów suszonych wahały sie
pomiędzy 10 a 13 złotemi za kilogram.

Niewykorzystane
kredyty w Banku
Polskim
w y n o s z ą o k o ł o 1 3 0 m i l j . zł,
W dn. 30 listopada różnica pomiędzy
kredytami przvznatieml a wykorzystaneml w Banku Polskim wynosiła
125 mili. zł.
W ciągu pierwszej dekady grudnia rozpift
tość ta wzrosła, kredyty przyznane bo
wiem wynosiły 435 milj. zł., wykorzysta*
ne zaś 306 milj. zł.
Wobec tego dyrekcja Banku Polskiego wrdała dyspozycje największym swo
im oddziałom, by w drodze wyjątku przy
znawały firmom poważnym kredyt
ponad przyznana Już normę,
Przewyżka nie może wynosić więcej nad
10 — 15 proc. przyznanego kredytu.

PopiBPaltle CBPzeS(i!ifslli
Hale Piele HoSilusill 73
Wszystko dostać tam można.
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Dohąd pójdziemy wieczorem?
rzeźby
grafiki.
Czytelnia
audycje
radiofoniczne.

Dziś dwa spektakle, po południu I wieczotem.

P I
^ 5 *

Po południu dyrekcja wznawia po iaz ostatni dla
Otwarta

młodzieży

od eodz.

część. „Dziadów".

szkół średnich „Warszawiankę"
Ceny

najniższe.

i III

Wieczorem

po cenach normalnych „Taniec szczęścia", pozo

10 rano

stający na afiszu już dwa tygodnie, a mimo to cie

do 23 w,

szący się nadal

BIBLJOTEKA RADY PEDAGOGICZNEJ.
Państwowa Centralna Biblioteka Pedagoziczrta, ul. Andrzeja Nr. 7 (front I-sze piętro) otwar
ta codziennie od godz. 6 do 9 wlecz., w niedziele

powodzeniem.

Jutro po południu i wieczorem „Taniec szczę
ścia".

\

W:

od 9 rano do 4 po południu.

.

DYŻURY NOCNE APTEK.

POLSKA Y. M. C. A. (Piotrkowska 89). Czytelnia
pism I biblioteka otwarta codziennie od 4 do
7 wieczór.

W dnfu dzisiejszym dyżurują następu
jące apteki:
M. Epszteina — Piotrkowska 225;
M. Bartoszewskiego—Piotrkowska 95;
M. Rozenbluma — Cegielniana 12;
S. Gorfeina — Wschodnia 54;
J. Koprowskiego — Nowomiejska 15.

MUZEUM MIEJSKIE (Piotrkowska 91). Dzlaty:
etnograficzno - historyczny
!
przyrodniczy.
Otwarte codziennie od 10 do 14 i 16 do 19.
TOWARZYSTWO „WIEDZA",
ul. Piotrkowska
Nr. 103. Czytelnia pism dostępna dla wszyst
kich od godz. 5 do 8 codziennie.

Nr. 295.

Jak już pokrótce donosiliśmy, z powo
du eksplozji chloru koło St. Aufoan
utraciło życie 23 osoby.
Wśród robotników, którzy
otrzymali
śmiertelne rany,
jest wielu Polaków,
oraz kilku Rosjan i Algierczyków. Stan
niektórych pozostałych przy życiu ran
nych jest tak ciężki, że należy obawiać
się, że f oni nie zostaną ocaleni.
Wydobywające się gazy chlorowe
zatruły ciężko 30 osób,
pozaicm 40 robotników odniosło
ciężkie okaleczenia przy eksplozji
dwóch zbiorników, zawierających 10 me
trów sześciennych płynnego chloru. Pra
ce przy uprzątaniu śladów zniszczenia są
wielce utrudnione przez to, żc gazy się je
szcze ciągle wydobywają.
Przyczyna
eksplozji dotychczas nieznana.

CZYTELNIA
T O W . PRZYJACIÓŁ
FRANCJI
(Piotrkowska Nr. 103) otwarta codziennie od
godz. 6 do 8 wlecz, z wyjątkiem świąt I
piątków.

Miejski

Opłata poczto

padło wielu Polaków.

(Ogrodowa 18).

malarstwa

Wr. 599

7 grudnia 19Zb roKu.

If

TEATR POPULARNY.
Wystawa

1

Trzechsetna rocznica urodzin królowe)'
Krystyny, słynnej córki Gustawa Adolfa
obchodzona jest obecnie uroczyście w
Szwecji. Królowa Krystyna, córka wiel
kiego bojownika protestantyzmu na po-,
lach bitew Europy przeszła, jak wiado
mo na katolicyzm i złożywszy koronę
umarła w klasztorze.

F POI

Kinematograf Oświatowy —
Na szczyt świata.

Początek przedstawień o godz. 5, 7 I 9 wlecz.
.ADOHO"

— Sybir (Carskie zbiry.)

Początek przedstawień o godz. 5, 7 I 9 wlecz.

„Casino" — Wielkomiejskie lalki,
Pocz. przedstawień o g. 4.30, 6.10 8 I 10 wlecz,

,.Corso" — Ezpress Arizona.
Pocz. przedstawień o g. 7.15 I 9.30 wlecz.

„Czary" — Okręt Samobójców
POCŁ przedstawień o g. 5.30, 7.30 I 9.30 wlecz.

„Dom Ludowy" — «W m i ł o s n y m

obłędzie"
Początek przedstawień o godz. 5 1 pól po pol.

Ks. F
członek zarządu
w Łodzi i organi:
dzie;

„Orand-Kino". —„Bajka o m i ł o ś c i "
„Luna" — „ Orkan namiętności".
Pocz. przedstawień

o godz. 6, 8 I 10 wlecz.

„Nowości". —Zemsta błazna.
Pocz. przedstawień o g. 5, 6.30, 8.15 I 10 wlecz.

Gi

..Odeon" — „Stacjonnyj Smotritel".
..Reduta" —' „Ofiara wolnej miłości".
Pocz. przedstawień

P i e r w s z a prz<

o z. 5. 7.30 I 10 wlecz.

Wycieczka wybitnych amerykańskich przemysłowców przybyła do Europy i ma zamiar zwiedzić również Polskę.
Wśród nich są dwaj reprezentanci Forda, który w Gdańsku zakłada filję swej fabryki samochodów.

„Resursa" — „Neron"
Pocz, przedstawień

o g. 5.30, 7.15 I 9 wlecz.

Spółdzielnia Pracowników Państwowych
Symfonja l u d z k o ś c i czyli Śmierć za życie
Pocz. przedstawień o g. 5.30, 7.15 I 9 wlecz.

Teatr Miejski — „Madame Sans-Gene"
Teatr Popularny. — „Taniec szczęścia".
Początek o godz. 8.15.

TEATR

MIEJSKI.

Dziś, piątek, w dalszym ciągu świetna sztuka
historyczna w 4-ch aktach Włktoryna Sardou „Ma
damę Sans-Gene", na której publiczność entuzjastycznemi oklaskami przyjmuje porywającą grę
Marjl Przylbylko-fPcrtocklej w popisowe] roli t y 
tułowej. Dekoracje, meble i kostjumy, pierwsze
według projektu art. mai. Konstantego Mackiewi
cza, dTugie prof. Karola Frycza, budzą dawno
nie ROtowany zachwyt na widowni zyskując oklaskl przy otwartej kurtynie, w tej znakomitej
obsadaie I z tą wspaniałą wystawą sztuka Sardou
będzie napewno jednem z największych powo
dzeń bieżącego sezonu.
„Madame Sans-Gene" z Marją Przybyłko-Poiocką grana będzie do środy przyszłego tygo
dnia włącznie, poczem znakomita artystka wraca
do Warszawy.
W niedzielę, o godz. 3 m. 30 po południu, po
raz pierwszy i prawdopodobnie jedyny na przed
stawieniu ponołudniowcm ukaże się ..Król" de
Flers'a i Cnilhvet'a z M. Kamińska i M. Maszyńskim.
Rozpoczęto próby z wybornej komedji G. Mont
gomery'ego (autora „Cały dzień bez kłamstwa")
p. t. „Tajemnica powodzenia". Reżyseruje Wła
dysław Ryszkowski.

Radjo-kąciłc.
PROGRAM WARSZAWSKIEJ
NADAWCZEJ.

w* Lodzi miesięcznie —
Dla robotników
—
Na prowincji
.
—
Zagranicą
.
—

—
—
—
—

—
—
~—

—
—
~"
—

STACJI

Zwiedzajcie Wystawą
Artyst. Malarzy Łódek.

Stow.

START
6-go Sierpnia 4.
o t w a r t a coda. o d godz. 10 r a n o

d o 10 w.

Dr.

med.

Cegielniana 43
— t e l . 41-32. —
Specjalista chorób
skórnych, wenery
cznych i moczopłciowych. L e c z e 
nie szt. słońcem
wyzynowem.
Przyjmuje od 8—10
i od 5—8 popoL
DR.

Berlin 483,9 m. — 16.30 Muzyka lekk-i
20 Wieczór operowy: „Hugonoci", oper;
Meyerbera. 22.30 Muzyka taneczna.
Hamburg 304,7 m. — 13.20 Poranek po
świecony twórczości synów .1. S. Bacha
17 Koncert poświęcony twórczości Vefd'e
go; w programie wyjątki z oper: ..Bal mas
kowv". „Otello", ..Siła przeznaczenia" i t.
d.. 20 Koncert bcethoyenowski. w progra
mic m. te.: aria „Ah, perfido!". koncert
skrzypcowy D-dur i symfonia nr. 5 (cmoll).
Wiedeń 517.2 m — Muzyka lekka. 2©.C5
Wieczór włoskiej muzyki operowa!.
Stokholm 454.5 m. — 18.50 Muzyka ta
neczna. 20 Transmisja z or>erv królew
skiej: „Cyganeria", op. Pucciniego.
:o:

Ceny sprzedaży detalicznej Za
tuzin: Nr. 1203 1.00 doi. ameryk.
OLLAjcst u d o w o d n i o n o n a j 
starszą przodującą
marką
ś w i a t o w ą u d o w o d n i o n e naj
bezpieczniejszą.
O L L A ma u d o w o d n i o n o n a j 
w i ę k s z e rozpowszechnienie.
P e ł n a gwarancja
za k a ż d ą
sztukę.

INSTYTUT „KEVA" PARIS
O D D Z I A Ł w Ł O D Z I , Cegielniana

Ceny o g ł o s z e ń :
zł. 2.60
- 2.20
3.30
'
6.00
!}•'

OdnMzcate do domu 30 gr.

Wydawnictwo: .Łódzkie Echo WiecłCtfne."

Nr. 6 m . 3.

Odmładzanie i konserwacja cery. Usuwanie
zmarszczek. Odtłuszczanie podbródka i karku.
Kształtowanie rysów twarzy. Upiększanie twarzy
na bale i wieczorki.
Przyjm, od 10—8 w., panowie od 2-

Przed tekstem i w tekście 30 groszy za wiersz milimetrowy 1-lamowy (strona 4 łamy)
Za tekstem
,
25
„
_
_
_
„ 4 .
Nekrologi
25
_
_
.
.
. 4 .
Komunikaty
.
.
25
..
_
.
„
. 4 .
Zwyczajne
.
.
.
6
,.
.
.
>,
.
„ 1 0 .
Drobne 10 gr., poszukiwanie pracy 5 gr. za wyraz — najmniejsze ogłoszenie 50'groszy.

Odbito w drukarni I o w . Drukarsko-Wydawniczego „Kurjsr Łódzki"
uL Zawadzka. Nr. L

D r u g a prze<

Stopę

Dolar w obrc
prywatnych

P i e r w s z a pi

Szkolna 12.
Choroby,
skórne
włosów, wenerycz
ne i moczopłeiowe.
Leczenie światłem
(Rentgen. L a m p *
kwarcowa) Elektroterapia.
Przyjmuje od 6 — '
wieczór
Panie od 12 — 3 p°
poł.

Warszawa
Złoty
Dolar
Przekaz na. V

1

Radiostacje zagraniczne.

J M mwmrijm w a r ł p w . m
Wyd. Jam StypułkowskJ.

OT.

(Piątek). — Godz. 15 Komnnikaf gosoo
darczy. godz. 16.45 Komunikat harcerski,
17 Program dla dzieci. 18 Koncert oopolud
niowy. 19 Pogawędka z działu „Wśród
książek", wygłosi prof. Henryk Mościcki
(przegląd najnowszych wydawnictw), g.
19,30 Komunikat rolniczy, 19.45 Nad nrogram rozmaitości. 20,05. Retransmisja kon
certu symfonicznego z Filharmonii war
szawskiej. Sygnał czasu. Informacje pra^o
we.

Cena p r e n u m e r a t y :
m

Londyn
Nowy-Jork
Paryż
Szwajcarja

Dr. m e d .

b. lekarz Szp. św
Łazarza,
choroby skórne i
weneryczne
Zamenhofa L. 6
od 5-7. niedz. 10 21, c h o r o b y s k ó r a *
włosów
wene
r y c z n e i moczo
Dr. med.
płeiowe.
Leczenie światłem,
(Lampa kwarcowa)promieniami Roent
Choroby
s k ó r  gena od 9—2 i oi
n e , w e n e r y c z n e 4—8. 4—5 dla pa*
m o czopie io w e oddz. poczekalnia.
L e c z e n i e s z t u c z Z a w a d z k a n r . 1>
nem
słońcem
Telefon 2 5 - 3 8 .
górskiem.
NARUTOWICZA 9
b u w i e trwa'*
Dzielna) tel. 28-98.
zgrabne tanio O*
Przyjmuje od 8-10, raty „Kredyt" Na
wrot 15 I p. 567'
i od 5—8.

Dolar

Banki dewizo
kupowały około t
kursie — 8 . 9 5 .
Prywatnie dolar i
W płaceniu
Tendencja spokt

D

Ogłoszenia zamiejscowe o 50 proc' drożsi.
Zagraniczne o 100 procent drożej.
Za terminowy/druk ogłoszeń.-: komunikatów i ofiar
administracja nie odpowiada.
Artykuły -nadesłane bez oznaczenia' honorarium uws*
żanc są za bezpłatne.
Rękopisów zazówno-uiytych iak-rodrzuconych redak
cja nie zwraca.

Za redakcje, i wydawmetw^odegwiada:
Władysław Ulatowsk

ł

MARJA PRZ
nakomita artystl
Łódź, jako dosl
„Madame

