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Wielkopolska uroczyście przyjmuje p. Prezydenta Rzeczyposkolitej.

O zbliżenie polsko-litewskie i załagodzenie
polsko-niemieckiego

zatargu

w

Porucznlk-lekarz zabił
żonę swego kolegi i sam
odebrał sobie życie.
Dramat miłosny w Puławach.

[
(Własny telegram Ł ó d ł k . „Echa Wlecz.")

cne ożywioną działalność mającą przede
Berlin, 5. 3. — „Telegrafen Union" or wszystkiem na celu
gan prasowy zbliżony
zbliżenie polsko-litewskie, a ponadto zaś
do sfer prawicowych w rządzie niemie załagodzenie zatargu polsko-nlemieckiego
ckim
W tym celu rząd angieilski gotów jest jadojosl. że Chamberlain starać sie będzie
kotyy dać Niemcom daleko idące ustęp
w Genewie przedewszystkiem o
stwa dotyczące
wzmocnienie frontu antybolszewickiego wycofania wojsk okupacyjnych z Nadre
i do izolacji Rosji sowieckiej. Rzad angfel nii za cene rozbicia porozumienia niemie
sk; zdaniom tego pisma, prowadzi już obe
cko - sowieckiego.

(Od własnego korespondenta).

Warszawa, 5. 3. — W Puławach p o
rucznik-lekarz Mieczysław Kamieński z
Warszawy przydzielony do 2-go pułku sa
perów wystrzałem z rewolweru
zabił żonę swego kolegi
również porucznika. 25-letnJą Marle Do*
ranitową; następnie strzelił dwukrotnie
do siebie. Obydwie
kule przeszyły mu serce.
Porucznik Kamieński żył w wielkiej przy
rr
jaźni z Doranftami; ostatnio został prze
P. A D O L F B E H R M A N ,
niesiony do Warszawy. Przed odjazdem
*nany artysta-malarz, łodzianin, wysta
postanowił
wił zgórą 200 prac w Miejskiej Galerji Sąd Apelacyjny uchylił wyrok
Sądu
Okręgowego
w
Warszawie.
pożegnać się z Doranrrową
Sztuki.
(Od własnego korespondenta).
bliskie stosunki.
co uczynił pod nieobecność jej męża. Po
Warszawa, 5. 3. Przed pewnym cza Powszechnie twierdzono, że Łęcki popeł pewnej chwili znajdująca się w sąsiednim
pokoju matka Marii
sem znaleziono w rzece
nił tę zbrodnię
zwłoki właściciela folwarku Grabostów
usłyszała strzały.
za namowa Zuzanny Z.
— Władysława Ziółkowskiego. Stwier Opierając się na tych pogłoskach Sąd O- Wbiegłszy do pokoju ujrzała obojga vikręgowy w Warszawie skazał Ziółkow kałuży k r w i .
T r u m n ę wieziono na lawecie dzono, że śmierć nastąpiła
wskutek rany zadanej w głowę
ską
Ofiara jak i zabójca nie żyją.
armatniej.
jakiemś tępem narzędziem. Plotka dopa na 10 a Łęckiego na 8 lat ciężkiego wię
:o:
(Od własnego korespondenta).
trywała się winowajco^ w osobach
zienia.
Warszawa, 5. 3. Dziś o godzinie 10 ra- żony zmarłego Zuzanny 1 sąsiada jej Sta
Obecnie sprawa ta oparła się o Sąd
tlo rozpoczęło się w kościele garnizono
nisława Łęckiego,
Apelacyjny, który uchylił całkowicie po
wym przy ulicy Długiej
którzy już od dłuższego czasu utrzymy przedni wyrok i
,
wali z sobą
nabożeństwo żałobne
oskarżonych uniewinnił.
Sa duszę generalnego dziekana wojsk pol
skich ś. p.
za uwagę i przechowanie numeru „Łódz
księdza Antoniego Niewiarowskiego.
kiego
Echa Wieczornego"
Po mszy kondukt pogrzebowy ruszył na
Zmniejszyły
się
tylko
w
Łodzi,
Kaliszu
I
Częstochowie.
otrzymał
Cmentarz powązkowski. B y ł to pierwszy
(Od własnego korespondenta).
o 646.
p. Marjan Sulima,
[Pogrzeb duchownego wojskowego posia
Warszawa.
5. 3. Pod koniec lutego licz I tym razem statystyka notuje zmniejsze woźny w firmie „Blok f Brun". zamieszka
dającego
ba bezrobotnych zarejestrowanych w ca- nie się bezrobocia
stopień generała brygady.
ły' przy ulicy Piotrkowskiej 175.
w Łodzi,
Numer „Echa" od chłopca na ul. Piotr
W kondukcie uczestniczyły wszystkie łem państwie wynosiła
212.948 osób,
• •
rodzaje broni. Trumnę wieziono na
Częstochowie i Kaliszu, wzrost zaś — w kowskiej.
czyli wzrosła w stosunku do tygodnia po Radomiu, Żyrardowie, na Górnym Ślą
lafecle armatniej
w otoczeniu szwoleżerowi
przedniego
sku itd.
(
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Szeregi bezrobotnych w państwie wzrastają

Zdobywcy premii za uwagę i przechowane „Łódzkiego Echa Wieczornego"
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U f * HenrylT Franiak,
Wójtowska 15 (Chojny).

f - J ó z e f Staszatf,
Brajera 19 (Radogoszcz).

Herskl,
Sokola 21.

P. S t e f a n W o j d a k ,
Kilińskiego 79.

P. A p . E r l a n t ó w n a ,
Zakątna 25.

P. Bronisław S n r o w i a k ,
Zgisrsk* i"
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Rozwiązanie funkcjonujących obecnie rad miel

Obiad na cześć metropolity Dyonizego
wydaje minister Oświaty.
u .r.,... , c n
vi• • . k> • x •
Warw?wa 5. 3 - Munster Oświaty i
Wyznań RcLig.jnycli dr. Dobruck! wydaje

n .„,jj.,
.
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rrezydium Rady Ministrów
obiad na cześć metropolity prawosławnew Polsce - Dyonizego.
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W ndiu wczorajszym Urzędowi Śledczemu w
Łodzi udało się zlikwidować
szajkę kolporterów fałszywych pieniędzy,
których siedziba znajdowała się w powiecie brzc
zińskim; głównym rynkiem zbytu falsyfikatów by
ła Łódź.
Starszy posterunkowy IV komisarjatu pol. pań
stwowej stojąc onegdaj przy zbiegu ulicy Kon
stantynowskiej i Gdańskiej zauważył
wóz z nawozem.
Policjant otoczył go bliższą obserwacją, ponieważ
obok wozu szło trzech osobników, którzy wcho
dzili co kilka chwil do sklepów, a wyszedłszy
mrugali na siebie porozumiewawczo.
,
Po pewnym czasie stróż bezpieczeństwa t po
mocą kilku posterunkowych trójkę tę aresztował.
Byli to Bolesław, Stefan i Stanisław bracia Saleccy, zamieszkali we wsi Puchów w powiecie brze
zińskim.

Jak się okazało Sal.ccy wieźli nawóz tylko J |
pozoru, w rzeczywistości zaś trudnili się
puszczaniem w oblec fałszywych 20-złotówck. Braci odprowadzono do komisariatu, gdzie zostaS
Kto z 1
poddani szczegółowej rewizji. Przy Stcianie zn*| Poście sta
lezlono 2 falsyfikaty 20-zlotowe,

rewolwer I 12 naboi.

mórz mie?

1 w nawozie również znaleziono 9 f a l s y f i k a watcli
t o w i . mo
mu
Dalsze dochodzenie przekazano Urzędowi kleili Żołądku
czemu, który wydalegował do mieszkania Snle&J On. W b<
kich w powiecie brzezińskim
ttych, W O
wywiadowców.
nencyj kul
Znaleziono tam jeszcze 5 fałszywych 20-złoti> dzielny śle
wek oraz
jakkolwiel
listę Imienną kilku członków szajki,
jaworyzo\
których równie* aresztowano.
poggerbar
Braci SuJecklch oraz ich kompanów przcslł" '
'
no do dyspozycji sędziego śledczego.
Olcniu słus
a S 1 C

(Od własnego korespondenta)

w Warszawie. W memoriale tramwajarze
oświadczyli, że maja lepsze świadczenia,
związki tramwajarzy warszawskich żarów
w dodatku bezpłatne.
no chadecki, fak enpccTowsfci 1 klasowy,
Memoriał ten nabiera większego znaczę
Wystosowały do ministira pracy memorjał, nla. zwłaszcza
i w którym domagają sie
wobec identyczne] akcli. wszczęte] już
uwolnienia ich od przymusu należenia do przed pewnym czasem przez pracowników
Kasy Chorych
miejskich 1 warszawskie] kolciki dojazd.
trzy

Pożar fabryki wyrobów celluloidowych w Warszawie.
Zagrożeni lokatorzy zdążyli się uratować.
(Od własnego korespondenta).
Warszawa, 5. 3. — W fabryce wyroków celluloidowych przy ulicy Gęsiej 27
wybuchł dzisiejszej nocy pożar.
Płomienie ogarnęły trzecie piętro gdzie znajdowała się wykończalnte. Rodalna właściciela fa-

bryki Sllbersztajna mieszkająca obok jak i loka*
toizy czwartego pietra t trudem
zdążyli sic uratować.
Pożar ugaszono po kilku godzinach. *
•fity znaczne.

Powiesił się w celi więziennej.
pozbawił sie życia
przebywający tam od dwóch miesięcy przepęIzacz bydła
,' ,
Stanisław Bernatowicz.
(V w|ęalen1u pozostawał on za zamordowanie na
(argówisku rzeźni praskiej w dniu. 1,4-ym grudnia

dyrektora ś. p.Mieczysława Latawca.
do którego strzelił kilka razy z rewolweru kła
dąc go trupem na miejscu. Bernatowicz widocznie
pod wpływem wyrzutów sumienia
skręcił powróz z prześcieradła
I umocowawszy go u kraty okna
powiesił się.

Dwa dni pracy za jeden dzień aresztu.
Niedługo w e j d z i e w życie pożyteczna ustawa.
(Odj własnego
korespondenta).
_ •
«.
. . . . . . .
• . u tuuŁ
Warszawa, 6. 3 / - » Dekretem Prezydenta
Rzeczypospolitej ma niebawem wejść w życie . .
nowa niezwykle pożyteczna ustawa, która zastę
pować będzie areszt przez obowiązek pracy
na rzecz, państwa lub gminy. Obowiązek pracy
zasadniczo będzie nakładamy
aa wniosek prokuratora lub też na prośbę oskar

W całej Europie zachodniej i środkowe] daje
<te dftecnle odczuć
lala ciepła wiosennego powietrza.
Z Niemiec północnych i środkowych donoszą,
że tcniperatiir,i Osiąga tam 14 stopni Cels. Z Frań

Miedzińskiego.

wskazuje na 30 milj. i ł . obwtu czysty zysk spółki
wyniósł zgórą 5 mili. zł.
Tymczasem obecny Rząd pozwolił spółce pod
nieść Już opłatę 1 października r. ub. o 25 proc,
a b redaktor „Ołos* Prawdy", a obecnie mini
ster, który tak mocno występował swe®) czasu
przeciwko droźytnłe^ .
sam Ją wprowadza.
Spółka sprowadziła Już kilkadziesiąt tysięcy licz
ników, wykonanych w Szwecji po 8 koron,
czyli 25 zł. za sztukę.
U nas fabryki stoją, skarb państwa opłaca bezro
botnych, a kapitaliści szwedzcy na nas zarabiają.
Społeczeństwo powinno energicznie zaprote
stować przeciwko licznikom.

idzie!
cjl sygnalizują zupełnie już wiosenne dni o tempe
raturze 18—19 stopni C.
U nas nastąpiło również nagle ocieplenie atmo
sfery.

Apasz strzelił dwa razy do policjanta.
Zemsta za aresztowanie wesołych kolegów.
nlło go od
łdzlną 9 a 10 wieczorem

wP
usiłowano dokonać zabójstwa.
Z bramy domu przy zbiegu ulicy Warszawskiej
i Cegieinlanej WyS2edl funkcjonariusz policji z wy
działu sądowo-karnego, Tadeusz Staszewski.
Nagle rozległy się dwa strzały rewolwerowe.
Słoasawski uchylił sie jastrokotwnie i to uchro

Jedynie w
ciach, lecz
śledczj
Można

Powiadomiony o napadzie urząd
wszczął dochodzenie, Móre doprowadelło
do ujęcia sprawców napadu.
,|t tak sam<
W dn n wczorajszym aresztowano Franciszki!
ści skakał<
Sabete. zamieszkałego na Bałutach przy ultcf
kości, wici
Pmsa 12.
Podczas konfrontacji Kępińscy poznali w S*'
beli Jednego z uczestników napadu. Policja itd
luz na tropie jego towarzyszy.

k<
Uczony Ji
Wad, że o
lodowe g
• że stamt
często koń

Strajk w teatrze został odłożony

iW sto l a t
Przy uniwi
flowiódl is
Wobec groźby strajku, jaka zawisła nad Te ku o ile nit zostaną im do wieczora wypłacone dzi o różm
atrem Miejskim z powodu nieuwzględnienia żądań
różnyc
należne pobory.
podwyżkowych personelu technicznego, zwróci
Z kolei zatnterpelowaliśrtly ». dyrektora G o f Szwed róv
liśmy się w tej sptawlie po Informacje zarówno
czyńsklego, który kategorycznie rapewnH Iż ii Jtematyczt
do p. Kowalskiego; kierownika Związku Pracow
ciągu dnia gaże pracowników sostaną wypłacc-l fec tym sr.
ników UiytecZnoSd PóWIcziieJ jak ł do p. dyre
ne, wobec czego odpadnie przyczyna strajku na« Podk lad dc
ktora Gorczyńskiego.
nowoc
głego. Premierze dzlsjejszej nie grojzl zatem ża-]
P, Kowalski oświadczył, że pracownicy tą zde
dne niebezpieczeństwo! We wtorek sprawa strąk (fen że Ljm
teorie o P
cydowani przystąpić w dniu dzisiejszym do straj
ku zostanie rozstrzygnięta.
iwie śłedzi<
Kem wybi
tóem się p
eorzy połti
Łup złodziejski znaleziono w sianie.
która wici
Ubiegłej nocy niewykrycl sprawcy dokonali
zamieszkałego przy ulicy Konstantynowskie! 42> świecie, L:
niezwykle śmiałej kradzieży
W godzinę po aresztowaniu Piecyka polic)* uliU wiania się
drugiego uczestnika kradzieży
w mieszkania Juliusza Kracza
przepow
przy ulicy Cymera 24 na Bałutach. Łupem zło
Franciszka Orzechowskiego,
• ' Prof. H

Dwóch mistrzów wytrycha osiadło za kratami.

w

T a k nazwano w Warszawi e ministra

Wiosna

Aresztowanie niebezpiecznego bandyty.

. f żonego
czyńców stała sio przędza oraz bielizna 1 inne
o lic wykaże sie kwalifikacjami do wykonywania
rzeczy na łączną sumę 5.000 złotych.
pracy wedłng projektu , . . .
Powiadomiony o kradzieży Urźtid Śledczy
dwa dni pracy Uczone będą za 1 dzień aresztu.
Narazle mowa ustawa obowiązywać będde na te wszczął poszukiwania, w których rezultacie nad
renie całego państwa
ranem ujęto jednego ze sprawców niejakiego
oprócz Małopolski.
Jozefa Piecyka,

„Minister Poczt i drogich telefonów"
Z Warszawy donoszą.
Całe społeczeństwo gorąco protestuje przeciw
ku zamachowi na jego kieszeń ze strony PAST-y,
której nieoczekiwaiiie przyszedł z pomocą sam
minister Miedzlński. Dowiadujemy, się, ze nicktó
rzy ministrowie
są przeciwni podwyżce telefonów,
możliwe wiec, że Rada Ministrów nie zaakceptu
je stanowiska p. Miedzińskiego.
Bo 1 wprowadzenie łicmtkó-w, jest, jak sa
ma dyrekcja PAST-y nie zaprzecza, zamaskowaną
grubą podwyżką opłat,
nic/cm absolutnie nie usprawiedliwioną. Wszak
PAST-a nie podnosiła wcale opłat ti telefony w
wasJe spadku złotego, a lak bilans zeszłoroczny

c

do przyszłego tygodnia.

Samobójstwo mordercy i. p. dyrektora Latawca.
Warszawa S. 3. W więzieniu śledczem na Pa
Wlaku

Echa napadu na sklep w Łodzi.
W styczniu 1
u dokonano nlezwykle śmiałego
napadu bandyckiego na rodzino Kępińskich,
włr.śdclell sklepu kolonialnego przy ulicy Pomór
sklej 97. Bandyci wówczas za pomocą rewolwe
r ó w usiłowali steroryzować napadniętych. Mimo
to Kępińscy wszczęli alarm co zmusiło opryszków
«io zaniechania rabunku i
ratowania się ucieczką.

w

Ze stai
Stwa, śled:
widać cho
nie zadów

Nie chcą korzystać z Jej świadczeń.
Warszawa, 5. 3. — Wszystkie

Poi

Tajemniczy w ó z z nawozem.

sklch na terenie b. zaboru rosyjskiego, z wyjąt
kiem stolicy, nastąpi w przeciągu miesiąca kwiet
nia, wybory zaś odbyłyby sie w ciągu sześciu ty
godni od daty Ich rozpisania.
Wybory te odbyłyby sie na podstawie nlezrale
nlonej ordynacji Moraczewsklego.

Jak się dowiadujemy rozpisanie wyborów do
samorządów miejskich na terenie b. zaboru rosyj
skiego 1 Małopolski zostało definitywnie zdecydo
wane.

(Od własnego korespondenta).'

Szajka fałszerzy 20-złotowych banknotów |
wpadła w ręce łódzkiej policji.

a v • aa

Wybory do samorządów miejskich odbądą sią
w czerwcu.
•»„•.• Z Warszawy donoszą:

Nr. H

niechybne) śmierci.
Sprawca zamachu, mimo natychmiastowego po
Sclgu przepadł bez Siadu.
Jak ustaliło dochodzenie motywem zamachu by
ła zemsta za aresztowanie przez niego 4 mężczyzn
którzy przed niedawnym czasem urządzili
orgję na cmentarzu katolickim.

zamieszkałego na Bałutach przy ulicy Zielone) &
Rewizja przeprowadzona w mieszkaniu przyczy*
nita sie do odnalezienia łupu,
ukrytego w sianie.
tERZY
Obu (Jodzie! osadzono w więzieniu.

dl

Obława w łódzkich norach i spelunkach.
Rewizja w domu noclegowym.
W dniu wczorajszym policja dokonała obławy
podczas które) wywiadowcy urzędu śledczego
przeprowadzili szczegółową rewizję
w domu noclegowym
przy ul. 28 pułku Strzelców Kaniowskich, gdzie
też ujęto kilku niebezpiecznych i

oddawna poszukiwanych złodziei,
Obława po rozmaitych norach i zakamarkach
trwała od godziny 5 do 9 rano 1 zakończyła sie
aresztowaniem 15 osób.
Wszystkich złodziei pod silnym konwojem oi
prowadzono do aresztu przy urzędzie śledczym.

30 złotych gotówką
za uwagę I przechowanie numeru „Łódzk. Echa Wieczornego".
Cl Czytelnicy, którzy we wczorajszym, tj.
piątkowym numerze „Echa" zauważą na stro
nicy 5-ej w tytule w środku zamiast słów:
„Zbył surowa kara ża rozbicie szyby W oknie"
umyślną zmianę i

godzina 19 (7 wieczór), sobotni zaś* do poniedziałku
o tej samej porze.

„Zbyt surowa kara za rozbicie szyby".
czyli brak słowa:
„w oknie"

Pierwsza przedg. warszawska*

zgłoszą sie dzisiaj do redakcji naszego Pisma (Za
wadzka 1) od godz, IB {d-ciej po południu) do go
dziny 19 (7 wieczorem) i otrzymają tam
30 złotych gotówką.
Wczoraj zgłosił się z numerem premiowym 1 otrzymał wyznaczoną premJe 30 zł. tylko Jeden czy
telnik, a mianowicie
p. Marian Sulima,
woźny w firmie „Blok 1 Bnin", zamieszkały przy
ulicy Piotrkowskie] 175. Numer „Echa" kupli od
chłopca ha ul. Piotrkowskie].
Czytelnicy nasi nie przechowują numerów! —
Świadczy o tem fakt, że tak mało zgłasza sie po
premje.
Uważnie więc czytać t przechowywać numery
do następnego dnia!
Numer premjowy ważny jest
tylko do następnego dnia.

Giełda.
Londyn
Nowy-Jdrk
Paryż
Szwajcnrja

43,42
8,93
35,00
172,0?

Druga przedg. warszawska.
Dolar w obrotach
prywatnych

8,92

Pierwsza przedg. gdańska.
Warszawa
Zloty
Dolar

57,55
57,72
5,14

Przekaz na Warszawę

8,94

Dolar w Łodzi.
Banki dewizowe w dniu dzlsleiszyi*
kupowały około godziny 12-el efekty v°
kursie — 8. 90.
j
Prywatnie dolar w żądaniu
8,9>
W płaceniu
8,9*
Tendencja spokojna. Podaż dostatecffl**
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— Poił
— Czy
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H5w. A j !
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Pożądany gość wielkopostnego stołu

i-

pod badawczą lupa uczonych.

li nawóz tylko d»]
rndnili się

Połów Siedzi uzależniony od odwiecznych praw wszechświata.

'ch 20-złotówek.

Kto z nas nie zna i nie błogosławi w
Poście starego dobrego przyjaciela,
srebrzystego śledzia,
ibol.
Wórz mieszkańca? Żaden z innych oby
3 9 falsyfikatów, wateli morskich nie zajął w sercu naszem
no Urzędowi S l e l ł żołądku tak wybitnego stanowiska jak
mieszkania Sulew on. W bolesnej pamięci czasach wojen
nych, w okresie przymusowych abstynencyj kulinarnych
izywycli 20-ztot*! dzielny śledź był nieraz jedynym zbawca,
Jakkolwiek zawierucha wojenna w jego
ów szajki.
faworyzowanych miejscach pobytu, w
Doggerbanku, Skagerraku itp. i jemu da
ła się we znaki przeszkadzając mu w peł
przesłał
mpanow
nieniu służby swej wobec ludności.
zego.
Ze stanowiska naukowego rybołów
stwa, śledź również jest ciekawą rybą, co
Widać choćby z tego, że widu uczonych
nie zadowolniło się
spożywaniem go
Jedynie we wszelkich możliwych posta
ciach, lecz pisało grube tomy o nim.
urząd śledczi
Można śmiało mówić o obszernej
awadizlło
literaturze śledziowej.
apadu.
I tak samo jak wielu nauczycieli mądro
wano Franciszka! ści skakało sobie do oczu o kolebkę ludz
tach przy ulłcj kości, wiedziono dingi spór o
kolebkę śledzlego rodu.
t poznali w Sa' uczony Jan Anderson twierdził naprzyidu. Policja itś Kład, ze ojczyzną śledzia są
lodowe głębie podbiegunowego morza
żc stamtąd podejmuje wycieczki, tak
Często kończące się
w naszych żołądkach.
W sto lat potem dopiero szwedzki zoolog
Przy uniwersytecie w Lund, Sven Nilsson
Jbwiódł istnienia różnych gatunków śle
:zora wypłacone ] dzi o różnorodnych okresach tarła i
różnych miejscach pochodzenia.
dyrektora Oof* Szwed również, Ljungman opracował sy
eapcwnlł Iż * stematyczny podział śledzi na gatunki da
Dsitaną wypłaco We tym sposobem do pewnego stopnia
tyna strajku na*' Podkład do
nowoczesnej wiedzy o śledziu,
grozi zateim im
ek sprawa strar (tenże Ljungman stworzył swego czasu
teorję o perjodycznem zjawianiu się łaiwic śledziowych na południowo-szwedzfaem wybrzeżu w związku z powiększa
ł e m się plam słonecznych i z nastaniem
fcorzy północnej. Na zasadzie tej, teorii,
która wielu hałasu zrobiła w naukowym
intynowskle! At. sypiecie, Ljungman przepowiadał czas zja
rka policja uj«U wiania się rojów śledziowych i
przepowiednie jego sprawdzały się!
lego,
' ' Prof. Heinke po Ljungmanfe prowadził
rjatu, gdzie zosta]
'rzy Stefanie zna-

dyty.

dalej ścisłe naukowe badania nad śle
dziem, które tę gałąź wiedzy zoologicznej
popchnęły wydatnie naprzód. Nowa me
toda
określania wieku śledzi
według łusek, wykazująca wyraźnie co
roczne p i e r ś c i e n i e okazała się bardzo cen
ną w praktyce ponieważ i w morzu, jak i
na lądzie zdarzają się
złe i dobre lata,
co ma doniosłe znaczenie ekonomiczne.
Tarło śledzi odbywa się, jak wiadomo
albo w jesieni albo na wiosnę. Wśród
wiosennych ryb pierwsze miejsce pod
względem ekonomicznym zajmuje
atlantycko-skandynawska rasa śledzi,
do której należy również śledź norweski
i islandzki. O tern, że śledź norweski na
rynku światowym pierwszą gra rolę, wie
dzą wszyscy. W ostatnich latach prze
ciętnie

330 miljonów kilogramów śledzi
wyławiano z wód norweskich. Ten ga
tunek ikrzy się wzdłuż południowowschodniego i zachodniego brzegów Norwegji wzwyż do Aalezund, gdzie w lu
tym i marcu daje nadzwyczajny połów.
Silne prądy przybrzeżne odrzucają ca
ły zaląg do północnego i północo-zachodniego wybrzeża, gdzie stopniowo w y r a 
sta na wysoce pożądane
wielkie masy tłustego śledzia.
Te śledzie, które uniknęły sieci, przy
najbliższym okresie tarła udają się na po
łudnie, gdzie się spotykają ze starszemi
osobnikami swego rodu i tam od listopa
da do lutego (między Drontheimem i
Aalesundem)
dają obfity połów.
Roje idą potem w górę rzek na tarło po
czerń wracają do otwartego morza.
W Islandji larwy wiosennych ryb są

Odpowiedź pokojówki.

>zony

1

Str. s
również przez prądy krążące w około ca
łej wyspy odrzucone od miejsc tarła na
połftdniu, na północny i północno-zachod
ni brzeg, gdzie rozwijają się dalej. Po tar
le duże ryby idą też na północ gdzie ry
bacy
ze wszelkich krajów na nie czyhają.
Ci islandzcy rybacy są między innymi «H
wiecznieni w słynnej powieści Piotra Lot
tego. Roczny połów wynosi tam
przeszło 300.000 tonn.
Ekonomicznie najważniejszą odmianą
jest śledź jesienny tak zwany doggerbank<
na północy morza Północnego wyła
wiany przez przeważnie szkockich ry
baków. Wielkie roje tych śledzi wcho
dzą do Skagerraku. Rybołóstwo północ
nego morza z nich ciągnie
główne zyski
jak również ze śledzia yarmouth na po*
łudniu Północnego morza, który pada naj
częściej ofiarą sieci angielskich ryba
ków.
Według najnowszych badań wielkie
wahania w pojawianiu się śledzi,
w Skagerraku szczególniej, są w związku
z hydrograficznemi warunkami. Powol
ne zmiany w obszarze Golfstromu zale
żą od zmian w sile oddziaływania słońca
i księżyca
wpływającego na wzbieranie fal.
Siły te sięgają szczytowych punktów za
wsze w międzyczasie stu jedenastu lat.
Przytem wody Golfstromu zmniejsza
ją się w Skagerraku i bardziej
północne prądy wchodzą na ich miejsce.
Miejsca tarła norweskich śledzi wiosen
nych są odrzucone przez silniejsze wpły
w y atlantyckich północnych prądów na
południe i śledź, doggerbank zjawia się
wówczas w większych ilościach na
szwedzkiem południowem wybrzeżu.
Według obliczeń kosmiczne zmiany w
systemie słonecznym przypadają rzeczy
wiście jednocześnie z wielkim połowem
śledzi w Skagerraku. Jak tylko ciepły
Golfstrom znowu obficiej płynie pożądani
goście
znikają stąd natychmiast.
Miejski

Kinematograf

Oświatowy

Wodny Rynek

1

O d wtorku, dn. 1 marca do poniedziałku, dn 7-go
marca 1927 r, włącznie
Dla dorosłych
Wspaniała krotochwila (farsa) w 12 aktaah:

rlMU

MODRYM

DUNAJEM

Dla młodaieży.
Dramat w 14 akt., płg. nieśmiertelnego arcydzieła
H e n r y k a S i e n k i e w i c z a przystosowany
do polskiego ekranu

atamf.

P a n i : — Maryniu, czem zajmuje się twój ojciec?
M a r y n i a : — Ma skład d r z e w a . . .

P a n i : — Hurtowy?
M a r y n i a : — Nie — detaliczny. Sprzedaje na ulicy zapałki.

Q U O YADIS...?
Seanse bezpłatne dla młodzieży szkół powszechnych
W jaki sposób ustrzec się można od chorób zakaź
nych? (gruźlica, grypa, dur i t. d.) .

illcy Zielonel &
/Kaniu przyczy-

ska miały rozkaz stanąć w Dettymdze,
— Naprzód!
przed głębokim wąwozem.
I dał się słyszeć przyspieszony krok
Był tam i pan Clermont-Tonnerre ze sławy zwycięskiej. Kolumna angielska da
ła ognia z trzech szeregów. Majestatycz
swymi huzarami
Bytł tam już od godziny, ledwie mogąc ny, wyprostowany jak półbóg na koźle, hu
dosiedzieć na siodle, chwytając się coraz zar Stentor ruszył końmi!
Plan de Clessnont-iTonneiTire. przechadza oburącz za nogę.W pewnej chwili zaeh wiał
Ciężki pojazd porwał się jak wściekły,
ląc się po obozie, zawoteł na rjednego z dra się, jakby miatł spaść z konia. Zbladł z ciągniony przez sześć cwałujących olbrzy
gonów pana Pon+chartrarn, przezywanego wściekłości. Puysegur wsparł go ramie mów! Wyciągnięte,ijak struny, perszerany
niem.
hi Feuiiflee.
rwały przez przestrzeń. Dwadzieścia czte
— Hola! chodź-mo tui, jegomość.
— Cierpisz... Najlepszą rzeczą byłoby ry podkowy sypały iskrami, poryk burzy
iharkotał koniom w gardzielach: za pojaz
Dragon wyjął fajkę z gęby i podbiegł.
dla' cię teraz zsiąść z konia.
dem rwało wszystko wojsko: huzary, dra
— Jak się miewa t w ó j pan, — pyta !
Dał się słyszeć turkot karocy:
— Pojazd pana Pontchartrain! — krzy gony. jezdna chorągiew królewska, karabl
Drzez nos hrabia.
njerzy. gwardję, stu muszkieterów, żan
— Pan de Pomtclurtrain czute się nie le knął Grammont.
W gronie porucznikowi rozległ się darmi. Karoca, już przedziurawiona kula
Piej, — raportował żołnierz. — Ów prze
mi, starła się z nieprzyjacielem. Konie cię
klęty, jak się tam zwie, rumatyzm. Sądzę, śmiech:
ły nieprzyjaciela podkowami, miesiły ciała
— Cóż za pomysł!
*e...
na miazgę, wdzierały się w szeregi, obala
Karoca zatoczyła półkole.
— Jakżeś go zaiailaizłi?
ły, roztrącały ludzi. Trzech Austriaków A—
Clermont-Tomnerre
—
rzekł
de
Gon
— Na łożu, w puchach.
remberga skoczyło ku karocy, bv ją w y 
taut
—
mógłbyś...
Przyszedł kapitan, wracający z odpraDość już wiem, co mam robić! — krzy wrócić. Stentor biczyskiem rozbił dwa łby
Wry.
hrabia szpadą ciął w lot trzeciego.
knął
hrabia.
— Panie!
1 skierował konia ku taborom.
Stentor trzepnął cuglami swe perszero
— Puflkowtwkir!
Przybywszy
na
drugi
koniec
wojski,
ka
ny.
Konie zarżały; ale zwały poległych żoł
— Czy zechce mi pan zrobić zaszczyt i
Doinformować mnie. co postanowiono na zal karocy podjechać i na kozioł posadził mierzy grodziły drogę, hamowały koła. —
Wreszcie konie porwały pojazd, rozrzuciły
raporcie, bym mógł uprzedzić mych huza jednego ze swych huzarów.
Żołnierza
zwano
Stentorem,
głos
bo
kołami stosy trupów, chrupnęły kości, pry
Hów. A j !
wiem miał jak grzmot.
snęły mózgi, a wściekły Stentor natężył
, — Anglicy, panie hrabio, ruszą drogą
Pan de Clermont-Tonnerre kazał sobie głos i z taką mocą krzyknął: „Wio>, wio!
do Haman, pomiędzy Detyngąa Afsehassen
pomóc
wsiąść, wsparł się na poduszkach, zatracone żółwie, ślimaki piekielne", że ku
burgiem, gdzie nieprzyjaciel, na swą nie
korzyść, dopuścił, byśmy zbudowali mo położył jedną .pod' prawe ramie, drugą pod la. która w tym momencie przeszyła mu
lewe. dwie pod' stopy, owinął sie derą i ka oba policzki na wylot, krzyku tego mu nie
sty.
zał sobie podać pistolety. Przyniesiono mu przerwała.
— I w tern mieiscu schwytamy go, aj!
cztery pary, nabitych wykładanych zło
Zepchnięty w tył nieprzyjaciel dał og
tem
i
kością
słoniową,
przepysznych.
nia.
Padło dwudziestu oficerów: hrabia
I — Ufajmy, panie 'pułkowniku. Co panu
—
W
cwał!
d'Hareourt
został postrzelony w gębę. —
Jest?
Pojazd ruszył w skok. przecisnął sie Wówczas pojazd Pontchartrain'a. z sednem
— Bóle w nogach! Podagra łupie, a j !
przed szeregami wojska, przejechał przed kołem strzaskanem, napieramy od tyłu,
^'te to głupstwo.
brygadami. Chorągiew królewska poczęła chciał przejechać naprzód. Woźnica wziął
Nieco przedednietn marszałek rzucił go oklaskiwać.
w prawo, otarł się o pierwsza karocę. —
^"szystkie szwadrony, a wiec chorągiew
Dwaj hrabiowie spojrzeli na sie zbladłem!
Pojazd
zawrócił,
zatoczył
koło
.i
stanął
królewską, dragonów i huzarów ku wsi,
od gniewu oczyma.
w
pustce
o
piętnaście
kroków
przed
zdu
•Drzez którą Anglicy mieli przechodzić. Po
— Na bok! — krzyknął Pontchartrain.
dwóch-mostach przeprawiły sie cztery bry mionymi huzarami. Była ,to stanowisko
— Z drogi r-— huknął Stentor.
bojowe
pułkownika.
Sady piechoty i gwardia królewska. Woj
fERZY dTSPARBES.

c a c h .

złodziei.
i zakamarkach
akoftdźyła się
ih.
tt konwojem ot'
Izie śledczym.

.ornego"*
do poniedziałku

szawska*
43,42
8,93
35,00
172,07

zawska.
8,92

dańska.
57,55
57,72
5,14
8,94

Izi.
dzlslelszyi*
i) efekty v°
8,91
8,91
dostatecJ**
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Drugi woźnica z szablą wbita w bok,
zaciął swe konie:
. — Na bok, po raz ostatni.! Nie wiesz, ko
go wiozę!
Kolumna angielska, sztywna, raz jesz*
cza dała ognia. Stentor, postrzelony w
brzuch, jął krwawić.
— A kogo ty wieziesz? — krzyknął.
— Pana hrabiego Pontchartrain!
Na owo imię huzarzy Clermont-Tomnei
r'a. docinający nieprzyjaciela szablami huk
r.ęli ponurym śmiechem. Stentor ruszył
końmi:
— T y mówisz... ty...
Jąkał się z wściekłości. Lecz nagle głos
mu spotężniał. pierś mu wezbrała iak mo
rze i huknął:
— Na bok! Z drogi przed moim panem
przed jego huzarami i żeby cię oczy moje
nie widziały!
Na ów straszliwy buk głosu konie zje
żyły się. zerwały w skok! Dwa iuż były
martwe. Cztery inne. wściekłszy się, por
wały je z sobą, wlokąc poprzez pierzcharą
cego nieprzyjaciela kościec obdarty karo
cy, w której drobny, ociekający krwią sta
rzec śmiał się i z uciechy trzepał trzciną
w poduszki:
— A Stentor, a łobuz! a dowcipna jucha!
Ludzie z gminu owo, a takie maia pomy
sły!
Wysiadł z powozu z pomocą ponurego
olbrzyma i znalazł się pośród swych zwy
cięskich huzarów:
— Dość nam na tern. ichmościowic. Te
raz zaś uczyńcie nam łaskę i sprowadźcie
chirurgów.
I wsparłszy się sztywno na białej trzCi
nie. ociekając krwią, utkwiwszy oczy w
żołnierza, rzekł:
— Siądźmy sobie, bracie; tu. obok mnie.
Król będzie o tern wiedział. Uśmiałem się
rzetelnie. Zażyj tabaki...
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Śmierć księcia w robotniczej knajpie.
Iragedja

następcy tronu chińskiego.

Demoni opuszczonej kopalni.
Krwawe znaki na

W ubogiej dzielnicy Pekinu zmarł
Książę Pulun nie stropił się taką wia
W opuszczonym szybie kopalni węgla
przed kilku dniami książę Pulun.
domością, wystroił się w nowiutkie euro w Sharton (Waija) rozpoczęło od kflku ty
prawowity następca tronu chińskiego.
pejskie ubranie, wdział cylinder na głowę godni nową eksploatację „czarnych djaW złotej szkatule u stop tronu znajdo i poszedł do baru w Wagon-Lits-hotclu.
mentów". Niebawem jednak nastąpiły nic
wał się duży zwój papieru, na którym ce
Wypił
kilkanaście
koktailów,
a
ssrnowife
wypadki, które
sarz wypisał własnoręcznie w tajemnicy
prawdziwy postrach rzuciły na górników.
rachunek zapłacili przyjaciele.
rrzed całym dworem nazwisko księcia
Od tego dnia jedynem zajęciem „naj Oto w tydzień po rozpoczęciu robót za
Pulun,
jaśniejszej światłości" było odwiedzanie
uważono wieczorem no ukończeniu zwy
jako następnego po nim władcy.
knajn.
kłej pracy dziennej brak dwóch robotni
Zwyczaj* rodowe dynastów azjaty
Czynił to z prawdziwą rozkoszą i u- ków,
ckich nie rozróżniają pierworództwa i mo
piwszy sie po raz pierwszy nrzecl 18 laty.
Przeczuwając nieszczęście zorganizo
narcha wybiera na swego następcę tego
nic o t r z e ź w i ł aż dn swei śmierć', która wano natychmiast akcie ratunkową. Kilku
syna, którego uważa za najzdolniejszego
górników odpowiednio zabczpiec zon yeti
nastaOiła nrzed t<>H<!I dniami.
do piastowania rządów w kraju.
spuściło się
Ksinżo
Pulun
zmarł
w
nędznej
robotni
Książęta rywalizują więc między so czo' knajpie.
do wnętrza szybu*
fią i prześciga la się w dobrych uczynkach.
Kilku
nrzvinciół
enTOOetsWch
nróbnwn
Poszukiwania
n o trwały długO. W bocz*
Imię księcia Pulun przechowywała złota
*o
go
odwieść
od
nałocu
pijackiego,
lecz
nem
przejściu
do głównej arterii, znale
szkatułka I byłby cesarzem chińskim,
livłv następca tronu odrzucał dobre ra ziono
gdyby nic rewolucja, która zaprowadziła
dy.
dwa trupy.
rządy republikańskie.
Nie chciał żyć w świecie rzeczywi Odra/u skonstatowano, żc zaszła TuTni
Nastenca tronu pochodził w prostej stości.
linii od słońca i był
zbrodnia. Obaj górnicy zostali uśmierceni
alkohol dnwał m» 7INDR» szczęścia.
strzałami rewoiwerowemf. Równocześnie
l?07-ym potomkiem „światłości**.
Udowodni!! to heraldycy chińscy z nie Pomimo nii.iństw Piihiii bv? fnfpllwent- zauważono pewien niezwykły szczegół.
zwykła proevzią, a wobec Ich ścisłości nvm i bv«łrvm człowM<i<mi. posiada' sta Na obu policzkach ktoś
wynall? nieboszczykom literę „ X " .
biednie patent herbowy słynnego towa ranne \yvks*fr»łcenłr I mówił biegle kilko
Gubiono się w domysłach. Policja TOZrzysza pancernego Ruszki, który przyje ma ' e l k a m i euronoi«kiemi.
chał do swej chorągwi z dyplomem szla
checkim podpisanym
przez samego króla Dawida.
Pomimo tak wysokich koligacyj los
nie sprzyjał księciu.
Lokomotywa i wagony siedem lat czekały na gwizdek
Wychowany w fanatycznym przepy
chu, musiał opuścić pałac cesarski. Po
Ameryka znana jest z tego, żc rozpo żc morskie, wzdłuż którego jechał pociąg
nieważ posiadał znaczny majątek, nie rządza
zostało
zmienił więc trybu życia i
najszybszemi i najpunktualniejsceinl po
nawiedzone burzą i powodzią,
rozrzucał bogactwa na prawo I na lewo.
ciągami na świecie.
którn zniszczyła tor na przestrzeni kilku
Setki leniuchów i pochlebców żyło je Jak we wszystkich innych dziedzinach
nastu kilometrów. Wśród powodzi po
go kosztem, a skarby topniały z błyskawi techniki tak i pod względem szybkości ko
ciąg stanął na mało] wysepce.
czną szybkością.
lejc amerykańskie dzierżą prym. Tem
Skoro burza przeszła pasażerowie 1
Wreszcie pewnego dnia zaraportował dziwniejszą musi się zatem nam wyda pcsoncl opuścili pociąg i piechotą udali się
mu skarbnik:
wać wiadomość, żc teml dniami ustano
do najbliższych zamieszkałych siedzib.
— Najjaśniejszy synu słońca światło wiono w Stanach Zjednoczonych
Lokomotywa I wagony pozostały. Do
ści oślepiającej nędzne twe sługi, donoszę
rekord spóźnienia pociągu.
piero w zeszłym roku towarzystwo koleCI, że
8 września 1919 roku opuściła loko jwc zdecydowało się odnośny tor z po
niema w skarbcu ani grosza.
motywa z dwoma wagonami, w których wrotem wybudować. W tych dniach
znajdowało się przeszło 30 osób, dworzec przybył ów pociąg do Porto Bolivar z
w Beaurnont w Stanie Tcxas wyjeżdżając przeszło
do Porto Bolivar. W pobliżu Hlgh-Island
slcdmioletnlem opóźnieniem.
zdarzyło się małe nieszczęście. Wybrzc
:

Rekord spóźnienia pociągu.

Obrażony apasz.

Ofiara zawodu aktorskiego.
W teatrze „Eldorado" w Lyonde grajją Krateczki sądowe.
Cd dłuższego czasu przeróbkę sceniczną
sensacyjnej powieści „Arsłn Ltrpłn".
Odtwórcą jednej z głównych ról jest
aktor S. Franek.
Artysta wystudiował bardzo starannie
swą postać, biorąc wzór z pewnego apa
sza,
znanego powszechnie w Lyonie.
Dzięki Franckowi sztuka cieszyła się
znacznem powodzeniem.
iWiesc o przedrzefcrrfaniu znanego apa
sza dotarta,
w zaułki miasta.
Po pewnym czasie w teatrze zaczęły się
pojawiać ttiefoezpieczne indywidua i okla
skiwać gorąco aktora,
grającego rolę włamywacza I bandyty.
Sukces sceniczny pomysłowego arty
sty skończył się jednak tragicznie.
Gdy po przedstawieniu wracał Franek
do domu, zaszedł mu drogę przedrzeźnia
ny rzezirrrfeszek \ .
Pan Wojdalski należał do liczby tych lu
ranił go m'ebezpiecznie pchnięciem noża. dzl. którzy uważają, żc praca wprawdzie
Aktora odwieziono w stanie bardzo nie hańbi, lecz I nie jest środkiem zdoby
groźnym do. szpitala.
cia pokazuieóśzych zasobów pieniężnych.
Uważał zresztą, że świat Jest pełen ludzi
głupich i każdy mądrzejszy może żyć Ich
kosztem.

D;

policzkach.

poczęła energiczne śledztwo, które Jednwj
nie przyniosło rezultatów zadowalaj*,
cych. Tymczasem wśród górników (gór
nicy — jak wiadomo — to najprzesądniej
si ludzie w świecie) poczęły krążyć
tajemnicze opowieści o demonie opuszczo
nej kopalni,
który nic chce. aby mu mącono spokóij
oraz samotność i mścf się w ten sposobi
za wkroczenie w granice jego siedziby*
Z trudem zdołano skłonić robotnikowi
do podjęcia pracy. Tydzień minął spokój"
nie. Ale akuratnie w siedem dni, po do*
konaniu pierwszej zbrodni, t. j . następne*
go'czwartku znowu
trzy życia ludzkie padły ofiara „demona
Zwłoki były również napiętnowane za
Bror
kowyin znakiem ,,X''.
Wie, zai
W kopalni powstał istny popłoch. An
zapro:
prośby, ani groźby ńic skutkowały. Gór
;
do
swej
nfcy oświadczyli kategorycznie, żc za dfl
w a Wn
w świecie nie udadzą się do tej kopalni
we i 5(1.
Zarząd kopalni
Więi
znalazł się w rtlctada kłopocie.
aniżeli I
Wobec zupełnej bezradnoścf policji, któ
ra riapróżuo przeszukała wzdłuż I wszerz
krótkiej
miejsce zbrodni, wyznaczono pokaźną na
do bójki
grodę dwa tysiące funtów szterlingóW
coś S os
za wykrycie niesamowitej tajemnicy.
Rózg
Podjął się tego zadania 21-letni g ó r n * . cali w !
Jerzy Cli/gthon, przystojny, dzielny chło-J Iżejszem
pak,
Po k
ml sprz<;
nie lękający sie niczego w świecie.
Trzeciego czwartku rus2ył do kopalni jL
począł spokojnie ją 2wiedząc. Nagle uslw nic lepie
szał jakiś szmer. Obrócił się dość wcześnie
ki.
aby stnąć oko w oko z dwoma mężczyzn
Mar ja i
nami w czarnych maskach, mierzącym
wej ręki
niemu z rewolwerów. CKgthon nie wleli
w głowę
myśląc padł na kolana. Strzały huknęli
Lcka:
nad jego głową. Wówczas chłopak, w y
dzieleniu
dobywszy błyskawicznym ruchem brow
mu.
ning
strzelił kilkakrotnie.
który ja
Oba! nieznajomi runęli na ziemię w kału
Zawiślak
ż.v krwi. Jeden z nich zmarł tifebawcWi
odpowlei
dirugi byf ciężko ranny.
spozycji
Wyniesiono go na światło dzienne.
Okazało się, fż w opuszczonym szybie ulo
kowala się
scalka bandycka Johna Cooksa,
niebezpiecznego osobnflka, grasującego
T I
tych okolicach, a będącego postrachem
nic tylko okolicznej ludności, ale nawet
policji. Całą szajkę aresztowano.
1

złodziej i
cle.
Prói

Zbrodniarze fałszują odciski
palców.

!

Fabrykant fałszywych książeczek.

POMYSŁOWY WO.IAK.

W T O R K I . SOBOTY i NIEDZIELE
od godz. 5-ej po poł.
Orkiestra:

J. Petersburski
A. Gold
K. Englard

DANCING towarzyski

Pomimo i
o 100 pra
W dni
dek zakr;
mon, w h
borsklej.
Przy i

Policja śledcza w Londynie zwróciła
uwagę, l i daktyloskopia, czyli poznawanie
ludzi po odciskach palców,
straciła swa wartość.
Współcześni zbrodniarze iimie)ą sQ
znakomicie zabezpieczać, pracują w Teka
A. WEI
wiczkach, a dla zmylenia śladów zostawia
ją na przedmiotach
odciski oboych palców.
W tym celu posługują się woskowemi
pieczątkami.
Specjaliści daktyloskopii słwierdzfli, iż
jakoś tam znowu sianem się wykręcił, na często zdarzają sie tak zwane „podobień
wolności bujał, póki go Niemcy do Szczy- stwa rodzinne".
Odcisk palców ojca i syna posiada
piorny nie wytransportoWflli. Tam znowu
Gdy L
zaczął artystycznie podrabiać banknoty, czasami
•co
oanaeż
za które w niemieckiej kantynie w'ara
te sama formę i te same Mnie.
tytule 1 m«
wikt nabywała.
Zauważono nawet, iż w dałszem kuzy
nostwie powtarzają Się jednakowe kształ
słowach o
ty.
PRZYSZŁA KRESKA NA MATYSKA.
zakwitł uś
Gdy wrócił do cywila zaczął znowu u- czyNigdy więc nie można być pewnymi
— Wi
prawiać podejrzane Intoresikl. mocno koli
daktyloskopia
nie
zawiedzie.
jesteś
naje
dujące z kodeksem karnym. Długi czas uNa
Me
bezwzględnej
wiary
w
prawdo
go
w
życi
chodziło mu wszystko bezkarnie, bo to
wiadomo, że tacy mają szczęście. No, ale mówność odcisków palców rozegrała sie 11 le rezygm
poty dzban wodę nosi. póki... Zaczął pan niedawno traigedia. Przed dwoma laty
tułów, to
osadzony został na karę lO-lefniego wię
Stanisław znowu różne dokumenty 1 podpi
mężczyźni
zienia pewien
sy fałszować. Paszporty, metryki, zaiwlad
niewinny
człowiek,
v;:e.
Mało 1
Czerna. Aż zasypał się na jakiejś tam kslą
Y.ickowi c
żeezcc z biura zapomóg dla bezrobotnych. który z rozpaczy odebrał sobie życie.
W rok potem schwytano prawdziwego
Osobnika, który się tym dowodem leghy
rak twój ki
mował, aresztowano, y^zlety zaś na Spyrki winowajcę, który przyznał ślę do popełnię
— Rob
wydał „fabrykanta". Natychmiast go zam nia zbrodni.
mięć
mego
-ro:knięto.
to b y ł pra\
Dochodzenie ustaliło, że jest to ptaszek'
Marjo.. mus
nlelada. Skomunikowano sie z władzam'
Jechałem i
worskowemi. które wystawiły Wojdalsklc
mu nie/byt pochlebne świadectwo.
snu i wypr.
W dniu onegdajszym jegomość ten, bez
ślą: kochar
I"AROMATYCZMA.MOCriA I WYDAJNA.
stałego miejsca zamieszkania, stanął przed
Mn,r.la Si
[ • W S Z E C H Ś W I A T O W A FlfiMA.ISTniEJĄCA OD R
OKU 1787/
sądem I skazany został na dwa miesiące
Czytała
tan
wiezienia.
Sa — włcż.
tek, który
Orzed nią s

Uniwersalny syn Marsa.

Karjerę swą, polegającą na nabieraniu
bliźnich rozpoczął dość wcześnie bo za cza
sów wojskowych, kiedy to jako młody je
szcze chłopak dał drapaka do legjonów.
Rychło doszedł do wniosku, że można i tu
zarobić, chociażby przez umiejętne fałszo
wanie przepustek urlopowych. Czynił to
tak świetnie, i e sam djabełby nie poznał,
że dokument jest fałszywy. To też każdy,
kto chciał do domu z frontu na pewien
czas bryknąć, zwracał się do W o j a l s k i e 
go, nie zaś do dowództwa. Za taki „urlaub
sebetn" brał dwie korony, a że wydawał
ich dziennie po kilkanaście sztuk, przeto
w gotówkę opływał.
Nakryto go wreszcie i skazano na parę
lat Wicilenlai, ale wymigał sie z tego, wy
rażając gotowość udania sie do batalionu
szturmowego na pewna śmierć. Po dwóch
tygodniach dał dęba z frontu, zaczął han
dlować, dorobił się. później znowu wpadł,
siedział rok w Stanisławowie za dezercję,
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Bronisław i Marjan, bracia Zawiślako
wie, zamieszkali przy ulicy Bocznej 36,
zaproszeni byli wczoraj na herbatkę
do swego przyjaciela niejakiego Stanisła
wa Wronki, zamieszkałego przy ulicy No
wej 50.
Więcej tam coprawda wypito wódki,
.iiiiżcli herbaty, bowiem towarzystwo po
króikicj acz gorącej dyspucie wzięło się
do bójki. Za czuby poczęło się wodzić
coś 8 osób.
Rozgrzani alkoholem biesiadnicy rzu
cali w siebie naczyniami kuchennemi i
lżcjszemi sprzętami.
Po kwadransie mieszkanie z rozbitcml sprzętami przedstawiało jeden
obraz zniszczenia;
nic lepiej również wyglądali goście Wron
ki.
Marjan Zawiślak odniósł złamanie pra
wej ręki, a Bronek kilka ran zadanych
w głowę Jakiemś tępem narzędziem.
Lekarz pogotowia ratunkowego po udzicleniu pomocy odwiózł obu braci do do
mu.
Gspodarza zabawy,
który jak wykazało dochodzenie, pobił
Zawiślaków aresztowała policja i wraz z
odpowiednim protokółem przesłała do dy
spozycji władz sądowych.

iftto dzienne,
ym szybie ulo
Cooksa,
rasującogo w
postrachem
ił, ale nawe*
rano.
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odciski

n!e zwróciła
[ poznawanie

Gustaw Krauzer, czterdziestoletni męż
czyzna, miał żonę o połowę młodszą od
siebie a mimo tak wielkiej różnicy wieku
pani Marta kochała męża, chociaż ten pil
nował jej jak oka w głowie, gdyż b y ł o nią
ogromnie zazdrosny.
Małżeństwo to zajmowało pokoik z ku
chniią na drugiem piętrze domu przy ulicy
Kredytowej 12. Krauzer był majstrem fa
brycznym i zarabiał dobrze, prócz tego
zdążył sobie odłożyć pewną sumkę na
czarną godzinę.
Aż tu nagle przed rokiem Krauzer po
stradał pracę. Starał się znaleźć inną. a
kiedy to nie udało mu się zaczął handlo
wać. Za zaoszczędzone pieniądze kupił
towaru który zaczął
sprzedawać po wsiach.
Po pewnym czasie zajęcie Krauzera wyda
wać poczęło owoce. Mógł znów śmiało
patrzeć w przyszłość. Tymczasem jego
żona nie pilnowana już tak jak dawniej, bo
wiem mąż, jak zaznaczyliśmy stale b y ł w
rozjazdach postanowiła rozweselić sobie
trochę szare życic. Gustawa nie kochała,
a miłość jest przecie tak piękna. Postano
wiła tedy mężowi
przypłać rogi.
Trzeba dodać że młoda ta i sympaty
czna mężatka miała wielu przyjaciół. Z po
śród nich pani K. wybrała sobie niejakie
go Betholda Kruzego. Ten szybko
przyzwyczaił słę do swej roli.
Gdy tylko Krauzer z transportem towa
rów wyjeżdżał na wieś, Kruze natych
miast przenosił się do Matyldy.
Po kflku miesiącach romans Krauzerowej wyszedł na jaw. WścPbscy sąsiedzi
zaczęli drwić z Krauzera i nazywali go ro
gaczem. Zdradzony mąż z początku zapa
łał strasznym gniewam, później jednak po
stanowił przekonać się naocznie
o zdradzie żony,
W dniu wczorajszym w południe jak
zwykle wyjechał z towarem. W godzinę
po jego wyjściu do Matyldy przyszedł

Tajemnicze światełko w straganie.
Ciekawi stróże bezpieczeństwa.
Już od kilku dni Władysław Lipiak,
złodziej z zawodu miał jakieś złe przeczu
cle. Prócz tego ciągle mu się śniło, że
siedzi w więzieniu.
Pomimo tb jednak nie był ostrożny I kradł
o 100 proc. więcej, aniżeli przedtem.
W dniu wczorajszym wieczorem Wła
dek zakradł się do straganu Małki Cyna
mon, w halach targowych przy ulicy Wol
borskiej.
Przy świetle łojówki zajął się

pakowaniem pomarańczy i jabłek
do worka. W tym czasie ulicą przecho
dził patrol policyjny, który zauważył
światło poprzez szpary straganów.
Złodziej na odgłos kroków zagasił
świecę: te go zgubiło. Policjanci zacieka
w i l i się tem mocno i otoczyli stragan, w
którym znaleźli drżącego z przestrachu
Lipiaka. Odprowadzono go do pobli
skiego komisarjatu, skąd po dochodzeniu
został odesłany do więzienia śledczego.

sć.

u l . P r z e j a z d 34.

sytuacja.

Dziś!
Dziś!
przepiękny film p. t.

Kruze. Późnym wieczorem mąź-rogacz
znienacka powrócił do dotmu i żonę zastał
w czułem tćte a tete z obcym mężczyzną.
Kranzerowa na widok męża zaniemówiła
z przestrachu! zaś Kruze nie wiele myśląc
wyskoczył oknem.
Nieborak uległ złamaniu nogi i lewego
przedramienia. Lekarz Kasy Chorych od
wiózł go do szpitala.
Pomiędzy małżonkami wynikła bójka
po której Krauz erowa uciekła z domu.
Ex-majster wszczął kroki rozwodowe.

„Czar sceny"
w rolach głównych największe
sławy ekranu Bebe Daniels,
Lewis Stone i A d o l f M e n j o u .
Ceny miejsc: W dnie powszednie na
wszystkie seansy, z a i w sobotę, niedzielę
i święta od godz. 2 do 3 po południu
I n y j O gr. I I m. 30 gr. I I I m 20 gr.
W~soboty, niedziele i święta od godz. 3
po pot I m. 80 gr. I I m. 40 gr. Hf m. gr. 30.

Zaloty brutalnego przechodnia.
Przygoda trzech robotnic.
22-łcini Antoni Czerniak, chłopieć z
wielkim temperamentem nie miał
powodzenia u kobiet.
Prócz tego Antek miał brzydki zwyczaj
zaczepiania panien, szczególniej młodych
robotnic powracających wieczorem z fa
bryk, przytem postępował bardzo nietak
townie, używając trywialnych słów.
Wczoraj o 9 wieczorem Czerniak polo
wał na kobietki na ulicy Łąkowej. W pew
nej chwili przechodziły
3 młode robotnice.
Nasz amant zbliżył się do nich i zaczął je

ameblować. Miuno, że zachowywały się
odpornie, Czerniak nie ustępował, kiedy
jednak spostrzegł, że nic nie wskóra, je
dną i robotnic na pożegnanie uszczypnął
w nogę. Zaaircgowała uderzeniem w
twarz. Brutal usiłował oddać pięknem za
nadobne, lecz w tejże chwirli wtmieszał się
do całej sprawy policjant f
towarzystwo odprowadził do komisariat u,
Tam sprawę wyjaśniono: Antoniego Ćzer
nitka za zakłócenie' spokoju pociągnięto
do odpowiedzialności sadowej.

Bibosz w spódnicy*
Przyzwyczajenie wiejskiej kobiety.
Klementyna Nitecka, handlarka, zamie
sikała we wsi Wielinica, w powiecie sie
radzkim, przyjeżdżała
na rynki łódzkie z nabiałem.
Miała ten zwyczaj, że zwykle przed roz
poczęciem sprzedaży wypijała dla doda
nia sobie animuszu kilka kieliszków. W
dniu wczorajszym-nasza gosposia nie od
stąpiła od tego zwyczaju i wstąpiwszy do
szynku kropnęła pięć większych. Prócz
tego na drogę wzięła całą buteleczkę. Po
wyjściu z szynku kobiecinka uszedłszy
kilkanaście kroków uczuła znowu
zgagę w gardle.
Sięgnęła tedy po butelkę i wypiła kilka po
rządnych łyków. Ną drodze do rynku po
wtórzyła to parę razy. Wreszcie Ni
tecka musiała butelkę rzucić, bowiem nie
było w niej już ani kropelki wódki, śmig
nęła jednak nią tak nieszczęśliwie, że bu
telka rozbiła się o głowę przechodzące
go Moszka Nusbauma. Poszkodowany z
pokaleczoną głową jął czynić wymówki
handlarce, w odpowiedzi na co
orzymał od niej policzek.
Bójkę z tego powodu wynikłą zlikwido
wała policja.

Pokaleczony Nusbaum udał się na sta
ej? miejskiego pogotowia ratunkowego,
gdzie mu nałożono opatrunek. Pijaną han
dlarkę pociągnięto do odpowiedzialności i
osadzono w areszcie
do czasu przeprowadzenia dochodzenia. <
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ORLĘ" (Lunatyczka)

Bardzo oczekiwań* niezrównane arcydzieło
polski*) produkcji filmowej. F i l m fascynu
jący treścią, reżyserią i artystycznem w y k o 
naniem w "-ciu wielkich aktach, lśniących
przepychem wystawy
W rolach głów.; B O L E S Ł A W O R L I Ń S K I ,
bohater gigantycznego lotu
WARSZAWA—TOK JO—WARSZAWA
Marja Majdrowiczówna, H a n k a Or
donówna, Ninka Wilińska t inni.
Brawurowy lot. kpt. Orlińskiego nad
Tatrami.
V•*•<'•:*:••• Ceny miejsc
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umieją s «
toują w ręka
ó w zostawiia
ów.
woskoweml
twierdzili, i i
i „podobieńna
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i Hnje.
Iszem kuzyowe kształ
cie pewnym
sdzte.
w prawdo*
>zagrafa się
1 wonna laty
stniego wię-

e życie,
•awdzfwago^
do popełnfe

A. WEIGALL.

Tajemnice Kairu.
POWIEŚĆ.
(Dokończenie).
Gdy Laonell odszedł, zapytała Marja,
co oznaczały poprzednie słowa Lanego o
tytule 1 majątku Lionella. Lane w krótkich
słowach objaśnił ją. poczerń na iei twarzy
zakwitł uśmiech szczęścia i dumy:
— Wiktorze. — rzekła wzruszona, —
jesteś najdziwniejszym mężczyzna, jakie
go w życiu swem spotkałam. Dobrowol
nie rezygnujesz z pieniędzy, majątku 1 ty
tułów, to jest z tego wszystkiego, o co
mężczyźni zwykli walczyć na śmierć i ży
s. ie. Mało tego, oddajesz to wszystko człowickowi o tak małej wairtości moralnej,
iak twój kuzyn!
—• Robię to tylko ze wztględu na pa
mięć mego stryja , — odparł poważnie, —
to był prawy człowiek, który m l ufał... Ale
Mar jo. muszę ci powiedzieć jedna rzecz...
Jechałem tu tfzv dni bez .przerwy, bez
snu i wypoczynku, przepojony jedną my
ślą: kocham cię!
Marja Spojrzała mu tkliwie w oczy; w y
czytała tam prośbę o przebaczenie i smu
tek, który jej opowiadał, że mężczyzna,
Drzed nią stojący, nie był już więcej nieu
1
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giętym despotą, pobudzającym ją niegdyś
do gniewu swym egoizmem.
— Wiktorze"! — rzekła cicho. — Będzie
my zawsze dobrzy dla siebie...
. Lane przytaknął. — Ale przedewszystkiem poproszę ciebie o przebaczenie.
Maria zaśmiała się i potrząsnęła głową
w oczach zaś ukazały się łzy.
— Czy tak! silny mężczyzna prosi kogo
kolwiek o przebaczenie? — zapytała.'
_ I owszem, — odparł Lane. tuląc ją ku
sobie, — właśnie dlatego, że .jest silnym.
W ciągot kflku godzin aż do zachodu
słońca siedzieli na marmurowej ławeczce,
wpatrując się w siebie i snując rozmowy
na temat, który od czasu starożytnych pi
ramid nigdy nie stracił na aktualności: o
miłości.
Gdy wrócili do domu. ujrzała ich przez
okno Helena Bindane.
— Słuchajno, — zawołała na swego mę
ża, — spójrzno, co się dzieje, ifcanaz chyba
świał ruszy z posad!
Twarz Brndanego skrzywiła się w uś
miechu niezadowolenia:
— Uspokój się, moja kochana. św'at
wprawdzie nie ruszy z posad, ale obawiam
się. źe moje nadzieje, budowane na współ
pracy Lanego wezmą w łeb!
Na kairskUn dworcu kolejowym goto
wano się do ur<c/vstego przyjęcia wysykiego komisarza, który wracał z długiej

podróży inspekcyjnej po Górnym Egipce 1
Sudanie. Zebrało się tam kilku książąt egipskich. generałowie w gali. przedstawi
ciele władz cywilnych z ministrami na cze
le i kompania honorowa wojska: wszyscy
gromadził: się przy czerwonym dywanie,
rozłożonym w mlorseu, gdzie salonka, wio
ząca wicekróla miała się zatrzymać.Wśróć
oficerów kompanji honorowej można było
zauważyć nadęta figurę lorda Lionella, któ
r v zdawał się z trudem znosić nieznośny
upał w swoim opiętym mundurze. W po
czekalni stali sekretarze wysokiego korni
sar za w cylindrach 1 czarnych płaszczach.
Brakło tylko Lanego, którego nieobecność
żywo omawiano w grupie egipskich minitrów 1 dygnitarzy; słyszano wiele o nim i
0 córce lorda Baradony, której również
nic było wśród obecnych!;

jęła Lanego za rękę i pociągnęła go na czo
ło zgromadzonych dygnitarzy.
Wzrok lorda Baradony padł na córkę i
jej towarzysza. Jego zmęczone nieco obli
cze rozjaśnił pogodny uśmiech zadwolenia:
— Czy mam sobie wasze wspólne przy
bycie wytłumaczyć w ten sposób, żeście
podczas mojej nieobecności zdążyli się po
godzić?
— Tak', — odparła Marja, całując ojca
serdecznie, — doszłam do wniosku, że to
(jest jedyny mężczyzna na świecie, który
się nadaje na męża dla mnie.

Ekscelencja uścisnął dłoń Lanego.
— A co pan powie?
— Chciałem zapytać, czy mogę sobie
pozwolić poprosić...
Lord Baradona wybuchnął głośnym
W chwili, gdy zdała rozległ sie huk za śmiechem i poklepał Lanego dobrotliwie
ieżdżadacego pociągu, otworzyły się drzwi po ramieniu. — To są oświadczyny! Ach.
1 do sali weszła Marja w różowej sukni jed jaki z pana kochany człowiek!
wabnej i prześlicznym kapeluszu tej samej
Najstarszy z sekretarzy przysunął się
barwy. Obok niej ukazała się wysoka po dyskretnie i szepnął do forda: — Ekseelen
stać Lanego; b y ł on jedynym z obecnych, cii. książęta czekają...
który zbawił się w zwykłym codziennym
Gubernator znowu sie zaśmiał 1 rzekł
stroju.
tak głośnio, że wszyscy zgromadzeni mogli
Marja spoglądała na niego z uśmiechem usłyszeć jego słowa:
szczęścia na twarzy:
.if- Proszę mi wybaczyć, ale musiałem
przedewszystkiem
powitać moją córkę i
— Ojczulek będzie zaskoczony! — rze
jej
przyszłego
małżonka.
kła. wybucliająć dyskretnym chichotem.
W chwili, gdy pociąg się zattrzytaal. uKoniec j
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Współczesne życie Łodzi, a sielanka z epoki króla Walezjusza.
Łodzi potrzebna jest politechnika.
Z racji dzisiejszej premiery ..Popasu
Króla .Jegomości" w Teatrze Miejskim ba
w i w Łodzi już od diii kilku p. Adam Orzy
mała-Siedlccki, autor całego szeregu cie
szących się wielkiem powodzeniem sztuk
teatralnych, znany powieściopisarz tudzież
świetny krytyk naszego piśmiennictwa —
znakomity znawca Fredry.
Korzystając z bytności jego w naszem
mieście oraz kierując sie wielkiem zainte
resowaniem, jakie premiera
dzisiejsza
wzbudziła w sferach inteligencji łódzkiej,
zwróciliśmy sie do naszego gościa z proś
bą o nieco informaeyj, ciekawych dla szer
sze go ogółu.
GDZIE POWSTAŁ ..POPAS KRÓLA JE
GOMOŚCI"?
— Zapewne zainteresuje panów ten
szczegół. — mówi nam p. Siedlecki, — że
pomysł do ..Popasu Króla Jegomości" przy
szedł mi do głowy w... Lodzi. Nie gdziein
dziej, tylko właśnie w waszem mieście ko
minów rzuciłem na papier pierwsze sceny,
bawiąc tu przed pięciu laty przez dni kilka
Może wyda sie to paradoksalne ni. że
widok 1 atmosfera praktycznego, trzeźwe
go, a przedewszystkicm: na wskroś współ
czesnego polskiego Manchesteru mogły na
tchnąć kogoś myślą napisania ..sztuki ko
stiumowej", raczej o przeszłość opartej i
sielankowej krotochwiti (bo do takiej ka
tegorii należy właściwie „Popas króla").
A jednak — tak właśnie stało sie u mnie.
Rozglądając sic w waszem tak zindustrjalizowanem, zamerykanizowanem mie
ście. pomyślałem sobie: czy właśnie kon
trast nic byłby na miejscu? Czy współcze
sne szerokie masy publiczności nie intereso
wałyby sie żyw. atmosfera zgoła inną, at
mosferą sielanki z wieku X V I właśnie dla
tego, że jest ona tak krańcowo, tak grun
townie odmienna od współczesne! rzeczy
wistości?

nych (chociażby coś w rodzaju „laborato
riów wynalazczych", iakie Ford urządził
przy swych fabrykach), byłoby i z tego
punktu widzenia kwestia ogromnej wagi
nietylko dla Łodzi, ale dla całej Polski...
Życie Łodzi, wzbogacone czynnikiem
nauki, może przyczynić sie kolosalnie do
wzrostu kultury całego kraju.

A wierze chętnie, że ta kulturalna misja
Łodzi z czasem zrealizuje sie...
Interesujące wywody p. Grzymały-Sieu
leekiego przerywa dzwonek telefonu —
teatr prosi o przybycie na generalną próbę
Zatem — dowidzenia na premierze...
(faun.)

Humor zagraniczny.

Zimna krew.

Jeżyk, którym posługiwałem sie przy
pisaniu, to polszczyzna Górnickiego tu
dzież — chłopów krakowskich. Studiowa
łem te dwa źródła, aby nadać „Popasowi"
koloryt jego epoki — epoki króla Walezju
sza.
KULTURALNA MISJA ŁODZI.
— Zaciekawiałoby nas, jakiego pan jest
zdania o Łodzi? — rzucamy pytanie.
— Znam Łódź, bawię tu nie po raz pier
wszy i mogę szczerze stwierdzić, że — wa
sze miasto imponuje mi zawsze swym iście
amerykańskim rozmachem ! tętnem współ
czsenego życia handlowo-przemysłowego.
Ale to są niezawodnie komunały, bo chy
ba każdy z przybywających do Łodzi pod
łoga takiemu samemu wrażeniu. Chciał
bym wiec stwierdzić jeszcze coś innego, co
nasuwa mi sie na myśl. gdy widzę wasze
ruchliwe ulice: Łódź Jako wielkie, najwiek
sze w Polsce miasto przemysłowe — ma
ogromne znaczenie kulturalne dla całego
kraju.
0 ile ziemia .jest psycho-mioralnym ma
gazynem, z którego historia czerpie nie
przebrane zasoby surowca dziejowo-twórczego. o tyle wielkie skupienia industrial
ne, iak Łódź u nas. są tą maszyna, która
bezcenny surowiec może przerabiać w
produkt postępu cywilizacyjnego.
Wyraziłem sie: „może przerabiać". Aby spełnić należycie te role. musiałaby
Łódź promieniować z siebie nietylko czyn
\v '\ praktycznego industrjalizmu współcze
"•fiego. ale również
czynniki energii nau
kowo-cywilizacyJnei. Kwestia otworze
nia w,Łodzi bądź politechniki, badź też ja
kichś zakładów praktyczno-doświadtzal}

Z Sieradza donoszą:
Niejaki Anasz Paweł z Goduli strzefff
w morderczym zamiarze do swojej narze
czoncj Wieczorek Zelmy z Lipin. Na szczę
ście zranił ją jedynie
dość ciężko w lewą nogę.
Po dokonaniu tego czynu Anasz skierował
broń przeciw sobie, strzelił i... trafił się
w prawą nogę.
Dziwny i tragikomiczny ten zbfeg okolic?
ności, wywołany być może wadliwym rc
wolwerem, czy też może zdenerwowa
niem niedoszłego mordercy f samobójcy
sprawił, że dwoje młodych ludzi żyje i po
woli
powraca do zdrowia
w szpitalu.
Prawdopodobne jest jednak że w re
zultacie całej awantury narzeczona kuleć
będzie na prawą, a narzeczony na lewą no
gę.

Jeden ma lat 14,
drugi - - 1 6 . . .
Ukarani

złodzieje.

Z Grudziądza donoszą:
Na ławie oskarżonych Il-giej Izby Kar
nej Sądu Okręgowego w Grudziądzu za
siadł oucgdaj Edmund Krasiński lat 14 z
Grudziądza, oraz Franciszek Szurkowski
lat 16.
Akt oskarżenia zarzucał oskarżonym,
iiż w miesiącu czerwcu i lipcu roku ubie
głego wspólnie dopuścili się
zbrodni i kradzieży
w różnych firmach.
Po przesłuchaniu 20 świadków, którzy
stwierdzili winę oskarżonych, trybunał
Ogłosił wyrok skazujący Krasińskiego na
2 i pół roku więzienia, Śzutkowsklego na
2 lata więzienia.

Angjik: — Y e s . . . odpoczniemy cokolwiek i trzeba będzie

Trup z dwiema ranami
za uchem.

wziąć się. do r e p e r a c j i . . .
HISTORJA Z PUNKTU WIDZENIA H U 
MORU.
Do napisania „Popasu Króla" pobudził
mnie jeszcze jeden motyw: Przyzwyczai
liśmy sie. wskutek długiej niewoli polltycz
nej do patrzenia na historie naszego kraju
jako na dramat. To też mamy w naszej l i 
teraturze scenicznej dramaty i tragedie h i 
storyczne, natomiast — nie mamy ani jed
net sztuki lekkiej, wesołej, o treści zaczer
pnietei z przeszłości. Chciałem wiec
Po
pasie Króla Jegomości" spojrzeć raz krotochwilnie" na ubiegłe w i e k i dać z epoki
dawno minionej fragmencik o treści weso
łej i bezpretensjonalnej. Napisałem tedy —
farsę, krotochwilę w kostiumie historycz
nym.

Wadliwy rewolwer czy
zdenerwowanie ?

Kto zamordował

?
Ciekawy proces i charakterystyczny wyrok.
Z Warszawy donoszą:
ła wielka konsternacja. Zaczęto nara
'Jak wiadomo, w niedzielę nie wolno dzać się, co robić i wkońcu właściciel re
podawać w lckalach publicznych alkoho stauracji postanowił wystąpić na drodze
lu. Na tem tle dzieją się oczywiście
sądowej przeciwko Tarnowskiemu, oskar
rozmaite nadużycia.
zając go o oszustwo. Warszawski sąd
Pi fli 'unie było i w restauracji „Warsza pokoju skazał na tej podstawie Tarnow
wianka" w Warszawie.
skiego
Przybył tu pewnej niedzieli niejaki p.
na miesiąc aresztu.
Tarnowski w gronie przyjaciół i
P. Tarnowski odwołał się jednak do sądu
zażądał wódki.
okręgowego, gdzie sprawa była wczoraj
Kelner podał ją, a kiedy przyszło do pła rozpatrywana. Tym razem sąd
cenia,
wydał wyrok uniewinniający,
wystawił olbrzymi rachunek",
'"n w motywach jego stwierdził, że cała
ale na kanapki, owoce i rozmaite desery. sprawa opiera się na nielegalnej podsta
P. Tarnowski odrzucił rachunek, oświad wie. Wódki - ' 'więta
czając, że ani tych kanapek, ani owoców,
sprzedawać nie wolno,
ani deserów nie jadł, natomiast
a więc niedozwolone takie działanie nie
pił wódkę i chętnie za nią zapłaci.
może być chronione przez kodeks karny.
Skonsternowany kelner zaczął tłumaczyć Niezależnie od tego sąd zdecydował prze
że takiego rachunku nie wolno mu wysta słać sprawę do komisariatu rządu,
wić. Po dłuższej kłótni p. Tarnowski z
celem ukarania restauratora
flegmą wstał i poszedł do domu.
za nielegalny wyszynk.
W zarządzie „Warszawianki" powsta

Straszna zbrodnia w dworku szlacheckim.
Ziąć zamordował
Z Częstochowy donoszą:
Dokonane zostało wstrząsające mor
derstwo w małym mająteczku Klepaczka.
Fclwarczek ten od dłuższego czasu dzier
żawiony był przez
rodzinę Holewlńskich.
Ostatnio powstały w łonie tej rodziny nie
porozumienia na tle porachunków mająt
kowych.
Wczoraj zięć Hofewińskiego, Stani
sław Jończyk, rozdrażniony nowa kłót
nią, porwał siekierę i począł
rąbać pogrążonych we śnie swego teścia
i szwagra.
Pod jego ciosami padli: teść mordercy.

teścia i szwagra.
SO-letni Józef Holewiński oraz szwagier
36-Ietiri Józef, jedyny syn dzierżawcy.
Obydwaj wkrótce wyzionęli ducha.
Zabójca przyznał się do straszliwego
mordu, został też aresztowany przez po
licję i przewieziony do Częstochowy,
gdzie
osadzono go w więzieniu.
Jak ustaliło dochodzenie, morderca po
dokonaniu potwornego czynu wywlókł do
obory zmasakrowane ofiary, poczem sam
udał się na posterunek policji w Hutkach i
dobrowolnie oddał się w ręce władzy.
Ś. p. Holewińscy wywodzą się ze staroszlacheckiej rodziny w ziemi Płockiej,

człowieka ?

Z Częstochowy donoszą:
Wczoraj jeden z robotników firm>,
„Ulen" na Zawodziu, przechodząc w po
bliżu brzegu Warty, zauważył, że w wo
dzie
leży trup Jakiegoś mężczyzny.
Przerażony pobiegł do komisariatu i za«meldował policji o swem strasznem od
kryciu.
Natychmiast przybyła na miejsce po
licja śledcza. Okazało się, że istotnie w
Warcie leżą zwłoki mężczyzny. Po bliższem zbadaniu zwłok stwierdzono, iż męź
czyzna ów został zamordowany, Jak
wskazują
dwie rany poza uchem,
zadane sztyletem.
Przy zwłokach znalezione zostały do*
kurnenty, stwierdzające tożsamość zamor
dowanego. Jest nim 39 letni Józef Gajew
ski. Policja zaś wszczęła energiczne
śledztwo w sprawie zagadkowego mor
du.
:o:

Spadł z drabiny
i zabił się.
Śmiertelny wypadek w hucie.
Z Piotrkowa donoszą:
Wczoraj o godzinie 16 w hucie „Hor
tensja" zdarzył się tragiczny wypadek:
przy naprawianiu przewodników elektry
cznych był zajęty
pomocnik mechanika,
dwudziestoletni Mieczysław Nowakow
ski, który nagle spadł, uderzył głową o
maszynę i
v. •
zabił się na miejscu.
Nowakowski od dłuższego czasu praco
wał na „Hortensji".
Przyczyna zgonu Nowakowskiego na.
razie nie jest ustalona: w pierwszej chwili
wszyscy przypuszczali, że zgon nastąpi*
z powodu rozbicia głowy o maszynę, jed
nakże nie jest wykluczone, że monter zo
stał
rażony prądem elektrycznymŚledztwo w toku.
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Program dzisiejszych zawodów.
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(C-S) W dniu dzisiejszym t. j . w sobotę o godz. 5 po poł. odbędą się w jednej z
najsympatyczniejszyeh sal gimnastycz
nych przy ul Narutowicza 68 zawody w
pitkę siatkową organizowane przez Szko
łę Realną Zgromadzenia Kupców. Pro
gram zawodów następujący: 1) kl. B.

Doroczne szermiercze zawody

o mistrzostwo X Dywizji i D. 0. K. IV.
JC-5) Dowiadujemy się, że w dniu 26
marca r. b. odbędą się doroczne zawody
szermiercze o rłllstrzostwo X Dywizji Ple
choty oraz w dniu 9 kwietnia o mlstrzo*
stwo DOK IV w Łodzi.

» hucie.
ucie „Horwypadek:
w elektry-

^owakow*
1 głową o

asu praco*
skiego n&
śzej chwili
>n nastąpi'
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Udział w zawodach brać mogą jedynie
osoby wojskowe tak w służbie czynnej
jak i rezerwie. Zawody ze względu na
silną konkurencję zawodników w roku
bieżącym przedstawiają się ciekawie.

Reorganizacja Związku Nauczycieli Wychowania
Fizycznego w Łodzi.
Delegacja na ogólnopolski zjazd.
(C-S) Dowiadujemy się, że Istniejąca
'dotychczas przy Związku Zawodowym
Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych,
sekcja nauczycieli wychowania fizyczne
go w najbliższych dniach ulegnie rozwią
zaniu, natomiast utworzony zostanie Zw.
Nauczycieli Ćwiczeń Cielesnych, do któ
rego należeć będą mogli wszyscy nauczy
ciclowic ćwiczeń cielesnych bez różnicy
wyznania i płci. Związek nowopowstały
będzie przyjmować do swego grona nau-

czyciell z całego okręgu łódzkiego.
Pozatem dowiadujemy się, że na ogólno-polski zjazd nauczycieli wychowania
fizycznego, który odbędzie się w dniach
19 — 20 marca r. b. w Poznaniu, dotych
czasowa sekcja nauczycieli wych .fiz. w y
syła delegację w osobach pp. Loby, Chełmickiego, Pawłowskiego, Gorezykowskie
go i Robakowskiego. Z ramienia Kurat.
Okręgu Łódzkiego wyjedzie, wizytator
wych. fiz. p. Szczęsny Połomski.

Rezygnacja majora Essmana

z mandatu prezesa Warszawskiego Z. 0. P. N.
(C-S) 'Jak nam komunikują z Warsza,wy, na ostatnlem zebraniu Warszawskiego Związku Piłki Nożnej, prezes tegoż
związku major Essman zgłosił swą rezygnację, motywując ją różnicą przekonań

między nim a delegacją WZOPN na walnem zebraniu Polskiego Związku Piłki
Nożnej w Krakowie,
Jak wiadomo major Essman został w y
brany wiceprezesem PZPN.

Trzeci Wiosenny Bieg o puhar wędrowny
„Polonjl"
odbędzie się 2 7 marca.
1. Trzeci Wiosenny Bieg o puhar „Po miast Województwa Śląskiego, 7 grupa —
lonii" odbędzie Się w niedziele, dnia 27 mar Zawodnicy ż Innych dzielnic Polski, S gru
ca 1927 roku o godz. 12-ej.
pa Zawodnicy Zagłębia Dąbrowskiego, 9
2. Start i. meta na boisku Kolejowego grupa Zawodnicy wojskowi.
K. S. w Katowicach. Trasa wynosi 4500 m.
8. Nagrody. Pierwszych pięciu bez
3. Prawidła biegn jak w regulaminie P. względu na przynależenie do jakiejkol
I. L. A.
wiek grupy, otrzymuje żetony złote i dyp
4. Udział w bieffu mogą brać wszyscy lomy.
sportowcy.
Z wykluczeniem pierwszej grupy wszy
5. Zawodnik przerywający jako pierw sey zawodnicy zarejestrowani w grupach
szy taśmę na mecie, zdobywa puihar srebr przybywający do mety. jako pierwsi w
ny, ofiarowany przez redakcję „Polonji".
swojej grupie. otrzymiTa żetony złote.Tak
6. Puhar staje się własnośeiai zawodni samo zajmujący drugie micisee — żetony
ka lub klubu, o ile zostanie zdobyty trzy srebrne ł trzecie miejsce — żetony bronrazy z rzędu, lub cztery razy ogólnie.
zowe.
7. Zgłoszonych zawodników GOZLA
9. Wpisowe wynosi 60 groszy od zgło
fcrzłell się na grupy, a mianowicie: 1 grupa szonego zawodnika 1 winno bvć uiszczone
(Zawodnicy, którzy w poprzednich biegach równocześnie ze zgłoszeniem. Zawodnicy
;„Polonji" zajęli 1 — 20 miejsc, 2 grupa Za GOZLA płaca tylko połowę.
wodnicy miasta Katowic, 3 grupa Zawodni
10. Termin wpisów upływa 15 marca.
c y powiatu Katowickiego, 4 grupa Zawód Zgłoszenia należy kierować pod adresem:
nicy miasta Król. Huta, fi grupa Zawodnicy Górnośląski Związek Okręgowy Lekko-Apowiatu Swietochłowickiego. 6 grupa Za tletyezny, Katowice. Warszawska 27.
wodnicy wszystkich innych powiatów 1
1

1

Złote uś miech v fortuny.

iny

Glmn. Im. Szczanieckiej
Gimn. p. Krygierowej, 2) kl. A. Gimn. im. Szczanieckiej
— Gimn. p. Krygierowej, 3) Gimn. p. Sobo
lewskiej — Szk. Handłowa p. Ostrowskie
go, 4) Gimn. im. Kopernika — Szkoła
Realna Zgromadzenia Kupców.

TABELA WYGRANYCH LOTERJ1
PAŃSTWOWEJ.
V-ta klasa.
Dwudziesty pierwszy dzień ciągnienia.
Główniejsze wygrane:
Zł. 5.000 Nr. 23156.
Zł. 3.000 Nr.: 1436, 2527, 24485.
Zł. 2.000 Nr.: 33279, 42713, 78544.
Zł. 1.000 Nr.: 11895, 18389, 36098,
79527.
Zł. 600 Nr.: 8784, 15015, 25282, 33129,
36934, 42423, 46699. 54977, 58319, 63416,
70480, 71513, 76623, 79409.
Zł. 500 Nr.: 714, 3750, 5304, 7831,
10934, 15827, 19119. 33726, 43374, 47444,
52514, 57214, 66586, 78859.
Zł. 400 Nr.: 2792, 2921, 3753, 5261,
5502 5659, 7378, 7141, 12439, 13416, 13596
16442, 19046. 20980, 21216, 21848, 23012,
23269, .27023, 27154, 35770, 35819, 35884,
35901, 35988, 36057. 36027, 36154, 36822,
38972, 40622, 41195, 42195, 42637, 44510,
51251. 51926, 53047, 53558, 55173, 55488,
57071. 5S096, 65550, 69616, 70760, 70821,
71416. 7J961, 77894.
Zł. 300 Nr.: 387, 431, 1296, 1798, 2043,
2059, 3132, 3206, 3532, 4490, 5512, 5782,
6034, 6440. 7643, 9228,'9322, 9458, 9996,

11 "i« • riiiJSrWuBftTi

Angielskie, amerykańskie i japońskie pancerniki zebrań* przed Szanghajem
dla obrony miasta przeciw Kantończykom,

Zagraniczny rynek pieniężny i towarowy.
NOTOWANIA ZŁOTEGO POLSKIEGO
ZAGRANICA.
Za 100 złotych: Londyn 43.50, Zu
rych 58.30 sprzedaż, '58.80 kupno. 58.05
notowania przeciętne. Berlin wypłata na
Warszawę i Katowice 46.96—47.17, Wie
deń czeki 79.01—79.57, banknoty 78.95 —
79.95, Praga 377.50.
. GIEŁDY ZAGRANICZNE.
Londyn. Nowy Jork 4.85 9/32 — 4.86
3/16. Holandia 12.12 17.32, Francja 124.12,
Belgja 34.90 3/8. Włochy 110.25, Niemcy
20.46, Szwajcaria 26.2$ 1/4, Danja 18.20,75
Szwecja 18.16, Norwftgja 18.69, Helsingfors 192.55, Praga 168.75, Wiedeń 34.46,
Warszawa 43.50.
Paryż. Londyn 124.10,5, Nowy Jork
25.57,5. Belgja 355.30, Szwajcaria 491.75.
Zurych. Patryż 20.33,5, Londyn 25.23,5,
Nowy Jork 5.20, Berlin 123.25, Wiedeń
73.25, Warszawa 58.05, Budapeszt 90.90,
Bukareszt 3.12.
Notowań Gdańska nie otrzymaliśmy
dzisiaj.
(Pat.)
Nowy Jork. Londyn za 1 funt szt. 4.85
3/16. w żądaniu 4.83 778, Londyn weksle
60-dnlowe bankowe "4.80 7/8. weksle 60
dniowe handlowe 4.80 11/16. Za 100 iedno
stek monetarnych: Paryż 3.91 1/8, Berlin
23.70,5.

Odpowiedzi redakcji.

NA GIEŁDZIE ZBOŻOWEJ SYTUACJA
NIEJASNA.
Warszawa, 5. 3. — Na giełdzie Zbożowo-Towarowej płacono za 100 kg. fr.
Warszawa: Otręby żytnie 26.00. Ceny
orientacyjne ustalone przez Komisję No
towań fr. st. załad. Pszenica 54.00—55.00.
Zyto 39.50 — 40.50. Owies 33.00 — 33,50.
Jęczmień brow. 37.00. Tendencja wycze
kująca.

Waluty, dewizy i złoto na wczorajszej giełdzie
warszawskiej.

Na giełdzie walutowej mocniejszą ten
dencję miała Holandja, Londyn i Włochy.
Obrót ogólny wynosi
niespełna 200.000 dolarów,
z czego 60.000 przypadło na dolary go
tówkowe. Zapotrzebowanie zostało
całkowicie pokryte pTzez Bank Polski,
który płacił nadal utrzymane kursy. Tak
mały stosunkowo obrót przypisać należy
jćkoby pomyślnym wiadomościom nad
chodzącym z Ameryki w sprawie poży
10990, 11129, 11182, 12567, 13059, 13762, czki. Dolar w obrotach prywatnych
13S59. 14115, 14460, 15598. 15734, 16668, kształtował się 8.9275. Złotem zaś
17575, 17885, 19245, 21788, 21834, 21902,
nie dokonano żadnych tranzakcyj,
22481, 22618. 22658. 24048, 26096. 26388. w żądaniu wymieniono kurs 4.69.
27170, 27248, 27864, 28030, 29969, 31150.
Z papierów państwowych mocniejszą
31324, 31651, 31719, 32873, 33659, 34292, tendencję wykazała 5 proc. pożyczka kon
34524, 34615, 34948, 36497, 36747, 36915. wersyjna zaś 6 fcroć. pożyczka dolarowa
36967, 37431, 37898, 37971, 38632, 38635, była słabsza p r z " minimalnych obrotach
40913, 41086, 41276, 41446, 41712, 42057, i małem zainteresowaniu. Listy zastaw
42568, 42876, 43400, 43417, 44408, 44502, ne zarówno ziemskie jak 1 miejskie były
44568, 45461, 45866, 46436, 47162, 48238, mocniejsze, a prowincjonalne były nadal
49078, 50541,. 51006, 51324, 52024, 53112, poszukiwane przyfcrakumaterjału przy53211, 53566, 54088, 54597, 55684, 55789. czem drobną tranżakcję zrobiono 10 proc.
55943, 56243, 56739, 57423, 57532, 59988. listami zastawnemi złotowemi Siedlec po
60755. 61588, 62453, 63254, 63522, 63698, 75. Obligacje były cokolwiek słabsze.
64277, 65012, 66524, 66525, 66700, 66769, Urzędowy kurs gramu złota określony zo
66835, 66976, 67435, 68201, 69121, 69319, stał na 5,9484, a obliczeniowy kurs 100
69592, 69631, 70395, 70482, 71679, 72861, złotych w złocie 172.69.
73045. 73757, 74325, 7.5066, 76594, 76804,
79346, 79752, 79787, 79813.
Zwyżka akcyj.
Na zebraniu akcyjnem tendencja
była zasadniczo mocna,
wskutek lansowanych pogłosek o poży
czę ruch był bardzo duży. Już w obro
tach przedgiełdowych dała się wyczuć
P. Stanisław Lee, Piotrków. — Wobec tendencja wybitnie zwyżkowa, specjalnie
dla Banku Polskiego i włókienniczych
nienadesłania w terminie numeru premio
oraz metalurgicznych, któremi stosunko
wego w myśl ogłoszonych warunków spra w o najwięcej Interesuje się kulisa. Wra
wa stała się nieaktualną.
żenie to przeniosło sie i na giełdę która co
prawda niedługo grała na zwyżkę i po kil
1

BAWEŁNA.
Liverpool, 4. 3. — Otwarcie: maj 7.72,
lipiec 7.82, październik 7.86. Zamknięcie:
inaTzec 7.53, kwiecień 7.59, maj 7.66, czer
wiec 7.70, lipiec 7.77, sierpień 7.79, wrze
sień 7.81, październik 7.82, listopad 7.84,
grudzień 7.86, styczeń 7.89, luty 7.91.
Nowy Jork, 4. 3. — Dowóz do portów
'Atlantyku \ Golfu 28.000, wewnątrz kraju
10.000, do Anglji 3.000, na kontynent
20.000. loco 14.50, marzec 14.18, maj 14.24
—25, lipiec 14.42, sierpień 14.51, wrzesień
14.53, październik 14.55—67, listopad 14.64
grudzień 14.76, styczeń 14.77.
Nowy Orlean, 4. 3. — Loco 1426, ma
rzec 14.16, maj 14.25—26, lipiec 14.40, patf
dzfernik 14.49—50, grudzień 14.59—60.

ku dniach przystępuje Już 'do realizacji
zysków, w bieżącym jednak tygodniu ob
serwujemy naogół fakt przeciwny, b:'
przeciętnie stałą zwyżkę.

Radjo-kącik.
PROGRAM WARSZAWSKIEJ STACJA
NADAWCZEJ.
Sobota, 5 marca.
Warszawa, 1111 m. — Godz. 15 — 15.25
Komunikaty gospodarczy i meteorologicz
n y ; 15.30 — 16.45 Stacja nieczynna; 16.45
—17.10 Odczyt z działu Radiotechnika
wygłosi p. Włodzimierz Stępowski; 17.15
Koncert popołudniowy. Wykonawcy: or
kiestra P. R. pod dyr. Jana Dworakow
skiego, Adolf Godowski (skrzypce) i W ł .
Kslążklewlcz (śpiew), 18.40 — 19 Rozmaitości; 19 — 19.25 Odczyt p. t. „Artur Gór
ski" wygł. red. Zdzisław Dębicki (dział
Litcartura Polska); 19.30 — 19.45 Komu
nikat rolniczy; 19.45 — 20.10 Pogawędka
z działu Radiotechnika wygłosi dr. Mar
jan Stępowski; 20.10 — 20.30 Przerwa.—
Przypuszczalnie komunikaty; 20.30 Kon
cert: 22 Sygnał czasu. Komunikaty; 22.30
Transmisja muzyki tanecznej; 22.50 Trans
misia muzyki tanecznej.

Szkoła tańca
W. Lipińskiego

0

0

L
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W grupach: 5 i 8 b. m. są jeszcze
miejsca dla panów. Informacje na miej
scu lub
EWANGIELICKA 17.
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Dokąd pójdziemy wieczorem?
Miejski Kinematograf Oświatowy — • (
Nad pięknym modrym Dunajem,
Dlamlodz. — Quo Vadis...?

TEATR MIEJSKI.
Dziś, o godzinie 8 mfn. 15 wieczorem premjera
pefcej w e r w y , ruchu i humoru 3-aktowej krotocłrwiti staropolskie] Adama Grzymały-Siedleckiego „Popas Króla Jegomości", dotychczas w Łodzi
nie grane], Reżyseria Konstantego Tatarkiewi
cza. Nowe dekoracje stylowe (dwie zmiany) Kon
stantego Mackiewicza. W rolach ważniejszych
pp.: Jakobińska,. Relewicz-Ziemhińska, Rodowiezo
wa, Pabisiak, Janowski, Kliszewski, Mrozińskl,
Wilczkowski i Ziembiński (Król Henryk Walczy).

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

..Apollo" — Car Mikołaj H-gi.
Początek przedstawień o godz. 5, 7 I 9 wlecz,

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

.Corso" — Pat i Patachon jako detektywi
Pocz. przedstawień o g. 7.15 I 9.30 wlecz.

Czary" ,.Pociąg błyskawiczny Nr. 2420

Autor przybył do Łodzi i będzie obecny na
premjerze.

Pocz. przedstawień o g. 5.30. 7.30 t 9.30 wlecz,

Początek o godzinie 8 min. 15. Pięć minut po
tym terminie drzwi na widownię będą zamknięte.
Jutro, niedziela, o godz. 3 min. 30 po cenach
zniżonych .Proboszcz wśród bogaczy". Wieczo
rem ipowtórzenie dzisiejszej prcmjcry. Mimo nie
dzieli bilety ulgowe ważne.

.Oom l u d o w y " — „Czar sceny"
Początek przedstawień o godz. 5 i pół po pol.

.Orand-Kino". — Wiedeń—Berlin
(Wiedeńska krew)
„Imperial" — „Królowie beż korony"
..l.una" — „ P a n i nie chce dzieci'*
Pocz. przedstawień

TEATR POPULARNY.

o godz. 6. 8 I 10 wlecz.

Dziś, w sobotę, dwa przedstawienia po połu
dniu I wieczorem. Po południu przedstawienie
po cenach najniższych.,
Wieczorem dyrekcja wznawia na ogólne żąda
n i publiczności wodewil „Warszawa w nocy".
„Warszawa w nocy" grana będzie jeszcze ju
tro po południu I wieczorem.

„Odeon" - Car Mikołaj H-gi
.Reduta" - „Ćmy paryskie"
Pocz. przedstawień

o g. 5. 7.30 I

10 wlecz.

.Resursa" — „Orlę" (Lunatyczka)
Pocz. przedstawień o g. 5.30, 7.15 I 9 wlecz.

Spółdzielnia Pracowników Państwowych
„Otello" (Demon zaidrości)

(Piotrkowska 295).
Na dzisiejszem widowisku premjcrowcm
grana bodzie piękna przeróbka sceniczna powie
ści H. Sienkiewicza „Pan Wołodyjowski" pod t y 
tułem „Hajduczck". Nowe dekoracje i kostiumy.

Teatr Miejski „Popas Króla Jegomości"
Teatr Popularny. —„Warszawa w nocy„
Początek o godz. 8.15.

'| Piotrkowska 4 f
Ninicjisem podaje do wiadomości S i klijenteli
Iz U t n l e U c y od 30 lat M A G A Z Y N K O N F E K C J I
M Ę S K I E J mieszczący t l ę przy n i . P i o t r k o w 
s k i e j N r . 4 po gruntownem remoncie został po
n o w n i * otwarty.
wielkim

DOM KONFEKCYJNY
Przyjmuje obrtalunkl i powierzonych
i własnych materjalów.
Na żądanie sprzedajemy również na raty.
4|

WINTER

T y l k o Górny R y n e k Rzgowska 2.

D
D

I
L

I
I

tylko na Górnym Rynku ul. RZGOWSKA
jest obecnie

2

NAJTAŃSZE ŹRÓDŁO MEBLI
F. Nasielski, t e l . 4 3 0 8 . - 2 Rzgowska 2

DłngoletDla gwarancja,

Ceny minimalne.

Długoterminowe Kredyty

F a b r y k a F a r t u c h ó w i Bielizny

F.

SCHILLER

•

własnego
wyrobu
poleca wsadkiego rodzaju pojedyncze i komplety

L

BE?

C

^ZERWATYWY,

Cena

prenumeraty:

K O N S T A N T Y N O W S K A 9.
Przyjmuje od 12—2 i 5—7.
Najuporczywssy

Ból głowy
' usuwają znane od lat 30
proszki

—

—
—

—
—

—

d . 2.60
2.20

Na prowincji
Zagranicą

—
_

—
—

—
—

—
—

3

Dr.

JMA

5

0

. 8.50

Etfeo IIKL" i „Kurier Łóoli" istnie il 7.10
Odnszenie do domu 40 gr.

Wydawnictwo: „Łódzkie Echo Wieczorne".
Wvd. Jan Styoułkowski.

DR. MED.

Rdźaner POTU
Choroby
skórne, w e n e r y c z n e
moczopiciowe
Leczenie sztucz
nem
słońcem
górskiemu

Leczenie światłem
(Lampa kwarcowa)
N A R U T O W I C Z A 9 promieniami Roent
(Dzielna) tel. 28-98. gena od 9—2 i od
Przyjmuje od 8-10, ~
<Ha-pań
oddz. poczekalnia.
i od 5—8.
8

,

4

—

„Dobropol"
Piotrkowska
7S w podwórzu

5

iii

Telefon 2 5 - 3 8 .

«M'lPEl»llftr

NA R A T Y
I
Z A G O T Ó W K Ę
Przyjmuje się wszelkie roboty tapiesrskie.

Szkolna

12.

Choroby, włosów,
skórne, wenerycz
ne i moczopłciowe
leczenie prom. Roentgena i l a m p ą
kwarcową.
Przyjmuje od 12—3
i od 6 — 9 wiecz.

Łóżka metalowe
materace, wózki,
łóżeczka i krze
sełka dziecinne,
rowerki

Ha dogodnych wa
runkach po cenach
Czopki hemorojdalnc G ą s e c k i e g o ,
(z Kogutkiem) usuwają ból, krwawienie
swędzenie, pieczenie, zmniejszają G u 
zy (żylaki). Sprzedają apteki i składy
apteczne. .

HORHiiiimra
daje

„Palma"
Narutowicza 36.

Południowa 23

Choroby skórne

DARMO.
Darmo prawie, bo
po cenie koszta naj
doskonalsze
płyty
,

Specjalista
weneryczne.
Chorób
s k ó r ' »klewic»ja 5*
•> y c h ,
weneróg Nawrot
r y c z n y c h i m o - w g. 3 - 5 1 8 - 9
czopiciowych.
Ceny lecznicze
Leczenie światłem
(Lampa kwarcowa).
Przyjmuje 9 do 12
i od 5—8 wiecz.
Tel.
40-26.
S

Dr. med.
Dr. med.

e ,

I.

LUBICZ

Cegielniana 43.
— t e ł . 41-32. —
Specjalista chorób
skórnych, wenery
Moniuszki 5
cznych i moczochoroby skórne
b. lekarz Szp. św.
płciowych. L e c z e 
i weneryczne
Łazarza,
nie szt. słońcem
Leczenie prom.
choroby skórne
w jeżyno
wem.
Roentgena
weneryczne
Przyjmuje od rf—10
przyjmuje od 11 — 1 '
i ed 7 — 8.
Z a m e n h o f a L. 6
od 5—8 popoł.
Panie od 3—4.
od 6-8. niedz. 10-12

Przed tekstem i w tekście 30 groszy za wiersz milimetrowy 1-łamowy (strona 4 łamy)
Za tekstem •
•
,
25
•
•
.
.
4
.
Nekrologi
.
•
.
25
„
„
.
„
.
.
4
«
Komunikaty •
.
•
25
„
..
•
»- 4
„ Zwyczajne
.
.
.
6
,
.
.
.
. 1 0 .
Drobne 10 groszy, poszukiwanie pracy 5 gr. za wyraz — najmniejsze ogłoszenie
1 zt. dla bezrobo'.nvch 50 groszy.
M

Odbito w drukarni Tow. Drukarsko-Wydawniczego „Kurjer Łódzki'
ul. Zawadzka Nr. 1.

Łóżka

metalowe, mate
race druciane t
wyściełane, wóz
kl dziecinne omywalki N a j d o
godniej 1 naj
taniaj w akia
dale f abryesnym

choroby skórne
włosów
weneryczne i moczopłciowe.

Or. m e d .

M

.
.

Przyjmuje od 5 d *
8 po południu.

piirWHOrZtiJDe

Dr.

4

,

Ceny ogłoszeń:

W Łodzi miesięcznie
Dla robotników .

WyblU[l

I

Naświetlanie
lampą kwarco
wą.

Z a w a d z k a nr. I.

Dr.

: poleca po cenach najniżLsiych lustra, trema, tualeZielona 6.
[ty: jasne, ciemne w ory
T E L 45-49.
ginalnych ramach o r a z
lustra wiszące, Meble pojedyncze oraz Choroby skórne I
weneryczne.
całkowite urządzenia najnowsaych stylów.
Odnawianie i poprawianie luster z prsy ° r z y i m u j e ad 8 do
9.30. 12-2 I od 7-8
niesieniem do domu, Sprzedaż

U W A G A : dojazd tramwajem Nr. Nr. 4, 6, 10.

* v C 5 1 * aLf

Choroby skórne
weneryczne.

2 ,

na raty, wkfad 2 0 proc. i za gotówkę
M. FOGEL, Główna 4 7 .
Ceny sprzedaży detalicznej * a
tuzin: Nr. 1203 1.00 doi. ameryk.
OLLAjest 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.

Teł. 2 7 - 8 1 .
Specjalista chorób uszu, nosa, gardła
i płuc,

z Kogutkiem
F
A
B
R
Y
K
AL
U
S
T
E
R
/..vl.i'. tylko oryginalnych wyrobów
apteki A . Gąseckiego, w Warszawie.
P
O
D
L
E
W
! S
K
IU

Zachodnia 22

Uwaga, robotnicy!
D

Ceny konkurencyjne!!

Dr.med.Z. RAKOWSKI

Maść (z kogutkiem) „ M r o z o l " leczy,
goi ranki, zapobiega odmrażaniu się
kończyn.
Sprzedają apteki i składy apteczne.

Ł O D

P O L E C A szereg nadzwyczaj dobrych i cennych
f a r t u c h ó w i b i e l i z n y podług najnowszych modeli.
Jednocześnie zawiadamiam, i i w moim przedsię
biorstwie posiadam także zagraniczne fabrykaty pier
wszorzędnych jakości.

• M l WE Q

ODMROŻENIE

J. KUKLIŃSKI

Łódź, Gdańska ( D ł u g a ) 66 t e ł . 31-05.

P I C

Główna 65
M E D I C pojedyncze
^ I Ł D L Ł j komplety
tanio i dobre!
na r a t y — z a g o t ó w t ę .

Sienkiewicza 34.

• • ^ • " Ł s i l I
_
tel.58-37.
: poleca w wielkim wyborze t r e m a , t o a l e t y , l u 
s t r a ścienne stołowe w niklowych i drewnianych
oprawach. Szyby do samochodów i dorożek. —
P r z y j m u j e się do g r a w i r o w a n i a wszelkie k r y 
ształy stołowe i s z k i e ł k a d l a z e g a r m i s t r z ó w .

mm

nabyć
można

Szkła

i Fabryka Luster p . I
i p i f Kilińskiego 77

poleca

A. Abramowicza

~lPiotrkowska

M
T
| • g [ .

Mechaniczna Szlifiernia

Kompletne i pojedyncze, po
C E N A C H B. N I S K I C H

|YLKO u

UWAGA i

(Konstantynowska 17), K. Gaertner (Cegielniana 64), H. Niewiarowski (Aleksan
drowska 37), S. Jankiclewicz (Stary Ry
nek 9).
Dr. med.

M E B L E .

Piotrkowska 4 .

MIEŚCI SIĘ
mój SKŁAD

W dniu dzisiejszym dyżurują następu
jące apteki:
M. Lipiec (Piotrkowska 193), E. Mul
ler (Piotrkowska 46), W. Groszkowski

i-i
K I L I Ń S K I E G O 4 1 . :->
K U P U J Ę używane meble
i płacę najwyższe ceny.

Z poważaniem

|PiotrkoyyikTTti

NOCNE DYŻURY APTEK.

TEATR W SALI OFYERA.

Pocz. przedstawień o g. 5.30, 7.15 I 9 wlecz.

Polecamy n a j n o w s z e m o d e l e w
wyborze n a sezon letni.

Oryginalne wyścigi samochodowe odbyły się. w Paryżu
na dachu 8-piętrowego gmachu.

llecord^zł.W^"
sztuka.
TYLKO
TYDZIEŃ
Olbrzymi wybór pa«
teionów,
palophonów, części i płyt
na wieczny szafir za
gotówkę i na raty.
Ul.

TYLKO
N A W R O T 19

O

buwie trwałe
zgrabne tanio na
raty „Kredyt" Na
wrot 15 I p. 765.

r

anio na wypłatę
obuwie Piotrkow
ska 37 w podwó
rzu Iil-cje wejście

Akuszerka Pipin k o w a przyjmuje
zamówienia. Piotr
kowska 13.'

Ogłoszenia firm zamiejscowych, chociażby posiadała.'
cycb Wije w Łodzi, a centrale gdzie indziej o 50 proc.
drożej od cen miejscowych.
Firmy zagraniczne o 100 procent drożej.
Za terminowy druk ogłoszeń, komunikatów i ofiat
administracja nie odpowiada.
Artykuły nadesłane bez oznaczenia honorarium uwa
żane są za bezpłatne.
.
Rękopisów zarówno użytych jak i odrzuconych redak
cja nie zwraca.

Za redakcis i wydawnictwo odpowiada:
Władysław Ułatowskf.

