
ów. 

izo ud-rlal cały it-
\ doskonała aiktor-
słona OrUkówma. 

I. lTiih 
Cegle ln lann 43 
— t e l . 41-32. -
Specjalista chorób 
•kornych' wenery" 
cznych i mocza-
płciowych. Lecze
nie ez t . alońcent 

w y z y n o w e t n . 
Przyjmuje od godl 

8—10 1 5—8 1 

Dr . 

Choroby skór
ne, weneryczne 

m o c z o p ł c i o w e 
Leczenie a z t u C * 
nem słońcem 

górak le tn . 
NARUTOWICZA f 
[Dzielna) Ul. 38-98 
Przyjmuje od 8-10 

i od 5—B. * 
Dla pań oddzielni 

poczekalnia-

Zielona 6. 
TEL 45-49. 

Choroby skórna 1 

weneryczna. 
Przyjmują Od e * 
»30. 12-2 1 od 1* 

Wytwórnia 
Pieców i Knchea 

Przenośnych, 
nagrodzona na w f 
•lawie Gospod. Hi
gienicznej w Ładt' 
duiym srebrnym 

medalem 
„Koźminek" 

Główna 51. 

Bkuazerka J.01fł«* 
•ka — przy|m«i' 

zamów, dla niczc 
moznych ustepst"0 

Piotrkowska L. H * 
m. 9. 756' 

Obuwie, firanki W'-

lizną, manulakt"" 
ra swetry, mejaj* 
palla na raiy łam* 
„Kredyt- ul. Nawro' 
nr. 15 I p. 

ociażby posiadał*-" 
indziej o 50 pro6* 

Iroże). 
munikalów ofi"' 

a honorarium u"*' 

>drzuconych red**' 

dpowiada: 
it Llaiowskl 

•n**rx nngTtiiwii mszczona ryczaTtenr. 

Wtorek, 6 grudnia 1927 r. Ro* m. 
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wisi nad sa. 
ecyzja w sprawie konfliktu polsko-litewskiego zapadnie dzisiaj. 

Nikt nie popiera warjackich pomysłów upartego Litwina. 
(Od własnego korespondenta). 

Genewa, 6 grudnia. Dzień wczorajszy 
pOiic/.yf się 
ł dotkiiwem niepowodzeniem 
pisarza sowieckiego Litwinowa i pre
r i a litewskiego Waldemarasa. L i tw i -
P zapragnął za wszelką cenę 

złamać blokado finansową 
Ni sowieckiej, zorganizowaną przez 
RtUe i w tym celu udał sie z wizytą do 
•jnbcrlaina. 

L Przyjęty został po dłuższych stara-

bardzo ozięble. 
Risiejszy krótki komunikat angielski 
perdza, że rozmowa nic dała żadnych 

podstaw do porozumienia. 
Jedynym rezultatem spotkania było 
•wuszenie na Litwinowie, aby Rosja 

'ecka nie popierała 
Wrjacklch zamysłów Waldemarasa. 
fWst< r Zaleski odbył po południu długą 
p iowę ze Strcsemannem, po której o-
pni oświadczył dziennikarzom: 
UUzgodniliśrny nasze stanowiska i 
rWmy 

na dobrej drodze 
zupełnej jednomyślności w Radzie L i 
Narodów. 

Genewa, 6 grudnia. Litwinow w roż
n i e z Chamberlainem poruszył kon-

L.- polsko-litewski. W kołach tutej-
pch twierdzą, że między mocarstwami 

^ osiągnięto już porozumienie 

Polscy jeźdźcy 
U amerykańskiego posła. 

(Od własnego korespondenta).' 
I Warszawa, 6 grudnia. Wczoraj w a-
^arnentach posła amerykańskiego Stet 

odbyło się na cześć polskiej druży-
|. ponnej, która wzięła udział w zawo-
^ hippicznych w Ameryce 

przyjęcie. 
L^-ni byli przedstawiciele świata dy-

co do formy załatwienia tego konfliktu w 
ten sposób,.że zajmie się nim prawdopo
dobnie Komitet Pięciu. Litwa będzie mu-
siała zrezygnować z fikcyjnego stanu 
wojny z Polską. 

WYKRĘTY LITWINOWA. 
(Telegram własny). 

Berlin, ó grudnia. Donoszą z Genewy 
że Chamberlain w czasie rozmowy wczo

rajszej z Litwinowem zażądał na wstępie 
zaniechania propagandy komunizmu 

zc strony Sowietów we wszystkich kra
jach angelskich, na co Litwinow oświad
czył, że sprawa ta należy 

do III-ej międzynarodówki 
i nie zależna jest od rządu rosyjskiego. 
Wówczas Chamberlain przerwał na ten 
temat rozmowę i przeszedł do spraw kon 
fHktu polsko-litewskiego. 

Sowiecka delegacja w Genewie. 

Litwinow, Łunaciarski i Pucaczew za stołem obrad (od prawej strony ku lewej). 

W e 

etycznego', politycznego, sportowe' 
Bunt kompanii litewskiej straży granicznej. 

(Od własnego korespondenta).. 
Ryga, 6 grudnia. W miejscowości Da 

ługi zbuntowała się 
kompanja litewskiej straży granicznej, 

ktÓBej niewypłacono zaległego żołdu. 
Wprowadzono kompanję piechoty i za

grożono zdziesiątkowaniem zbuntowa
nych. Wówczas dopiero strażnicy 

poddali się rozkazowi 
i przyjęli.obietnicę, że zaległy żołd zosta
nie wypłacony im po powrocie Walde -
marasa. 

Pośredników nam nie trzeba! 
Nowa instrukcja Banku Gospodarstwa Krajowego. 

If, *\ WACŁAW DOBROWOLSKI. 
L^a malarz wystawi ł : w'Galer i i Miej-

s*ereg pięknych .'obrazów, "które v "0P;>.. jt».. : ..•» ,j; n)„ . . . 1̂  . c ' łv uwagę ogółu i zjednały mu u-
l e znawców sztuki. 

(Od własnego korespondenta). 

Warszawa, 6 grudnia. Bank., Gospo
darstwa Krajowego ogłasza nowy sposób 
w sprawie 

udzielania informacyi 
osobom starającym się' o długotermino
we pożyczki. Prawo zasięgania informa-
cyj szczegółowych; i interwencji w po
szczególnych wypadkaoh przysługuje 
tylko 

starającemu się o pożyczkę, .< 
następnie zawodowemu adwokatowi :.lub 
członkom najbliższej rodziny klienta, któ
rzy jednak muszą być zaopatrzeni • 

" w pełnomocnictwa rejentalne. 

Celem tych nowych instrukcyj jest ochro 
na klientów przed interwencją osób nie
powołanych i przed zbytecznem pośred
nictwem. 

Samobójstwo syna refenf a 
w mieszkaniu ojca. 
• (Od własnego korespondenta) 

Warszawa, 6 grudnia. — Wczoraj wie
czorem w mieszkaniu rejenta Władysława 
Kosteck !ego przy.ulicy Długiej -28 

odebrał sobie życie 
wystrzałem z rewolweru jego 39-letrii1 syn 
Jerzy. Nie pozostawił on żadnych lifstów, 

Niemiecki delegat w Genewie 
hr. Bernstorff. 

P R E M J Ę 
w kwocie 3 0 zł. 
za uwagę i przechowanie numeru 

„łódzkiego Ech Wieczornego" 
otrzymał 

p. Zenon Banachowski, 
piekarz, zam. przy ulicy 

Sierakowskiego 37. 
Numer „Echa" kupiony na ul. 

Srebrnej. 

Giełda. 
Pierwsza przedg. warszawska. 

Londyn 43,58 
Nowy-Jork 8,90 
Paryż 34,97 
Szwajcarja 171,95 

Druga przedg. warszawska. 
Dolar w obrotach 
prywatnych 8,89 

Pierwsza przedg. gdańska. 
mm 57,53 
57,56 
5,12 
8,90 

Warszawa 
Złoty 
Dolar 
Przekaz na Warszawę 

Dolar w Łodzi. 
Banki dewizowe w dniu dzisiejszym 

kupowały około godziny 12-ei efekty no 
kursie — 6.85 
Prywatnie dolar w żądaniu 8,89 
W nłaceniti 8,88 
Tendencia spokojna Podaż dostateczna 

któreby wyjaśniały prayczy.., rozpacz!"* 
wego kroku. Denat rozwiedziony z żon.i 
mieszkał u ojca wraz z 12-letnim synkiem 

fe. 287. 
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QQEDN 
Dziś p r e m j e r a t 

Po raa I n y w Łoda i 

W I E L K I PODWÓJNY PROGRAM! 

Paryż w dzień i w nocy 
8 aktów priygód młodego amerykanina w stolicy świata 

w rol i . łownej M I K O Ł A J RIMSKI 
lii N A D P R O G R A M ; . 

Pat i Patachon-obr.^ Tancereczka 
'.1. , . fana**/ 8 aktach. • 

GORSD 
Dziś p r e m j e r a l 

Po raa I-aay vr Ł o d a i 

Cowboyów KEN MAYNARD!,! ]ł\(\\ 
z swvm rumakiem TARZANEM I 5 A l i V J 
z swym rumakiem TARZANEM 

w akt. sensac. cowboyskim obraiie p. t. 

„Człowiek, który widział śmimf 
Nad program: F A R S A w 2 aktach. 

Z 2 

rafii iiDii afery 
we Lwowie. 

Lwów, 6 grudnia. — Dzięki szczęśliwe 
mu zbegowi1 okoltearooścł, ujawniona zo
stała we Lwowie duża afera szpiegow
ska. 

Oto przed kitku '.Inkimi znalazł patro
lujący żołniierz K. O. P. w okolicach Pod-
wołoczysk zgubiony przez kogoś pakiet, 
A' którym znajdowały s*e 

materiały szpiegowskie, 
'przeznaczone dla Rosji. Wiadomości1 za
warte w znalezionych dokumentach doty
czyły urządzeń obronnych D. O. K. VI . 

Przeprowadzone natychmiast energi
czne dochodzenie doprowadziło dio wykry 

cia imformatlora, który dostarczał agento
wi sowfitocWIemu materiałów szpiegow
skich. Okazał się mim pisarz kancelaryjny 
Michał Wołoszyn, narodowość* ukraiń
skiej. Przyparty dto muru, zeznał Woło
szyn, iż informacje te 

wykradał z aktów wojskowych 
i oddawał je za dolary Andrzejowi Kuse
mu, zamieszkałemu pod Zbarażem. Kusy 
dojeżdżał db Lwowa, rzekomo celem wi
dzenia sfę z synem, służącym w tym sa
mym pułku, co Wołoszyn. W d#u wczo
rajszym odstawiono go do Lwowa. Dal
sze dochodzenia w doku. 

Nowy sejm zbierze się 
w nowej sali. 

Z Warszawy donoszą: 
Budowa nowe] sali sejmowe] opóźnia sie wsku

tek powolne) dostawy marmurów kieleckich. 
Z 18, kolumn marmurowych, 

które podtrzymywać bodą strop sali, ustawiiorto 
dopiero cztery. BVak również marmuru na wyło-
ienie schodów. Obecnie urządzone są wentylatory 
i lektryczne i instalacja oświetleniowa. Saia oświe
tlona,będzie w oryginalny sposób. 

Szereg silnych lamp tlektrycznych umieszczo
nych zostanie wewnątrz pułapu, składającego się 

z dwu warstw szklanych. Światło elektryczne prze 
puszczone przez szkło mleczne, rzucać będzie na 
sal« oświetlenie 

podobne do dziennego. 
Do urządacnta wnętrz przygotowuje umeblo

wanie kilka fabryk krajowych. Wszystkie sprzęty 
w \;>ii będą dębowe Itrzesła poselskie wyłożone 
skórą. ' ' ' • ' " • 

Budowa domu poselskiego, postępuje szybko I 
przed Nowym-Rokiem będzie całkowicie ukoń
czona. ; ,' • ' 

Zbrodnicza walka konkurencyjna 
ze spółdzielnią w Ostrołęce. 

Z Ostrołęki donoszą: Nic wykryci dotychczas 
Sprawcy dokonał! w nocy z dnia 2 na 3 om. nie
zwykłe) i - jak ni na«ze stosunki wyjątkowe* 
zbrodni 

natury społeczne], 
mianowicie zakradli sie na posesję dzierżawio

ną przez miejscowe spółdzielcze Stowarzyszenie 
spożywców, na której mieścił sie' duży zbiornik z 

.•Ita. świeżo sprowadzoną za pośrednictwem 
Związku sipóldzielnl spożywców z „Polmlnu" 
(państwowa rafineria) I tam wywierciwszy w 

zbforwfku dtziurę, wypuścili zeń 
20.000 kg. nafty. 

Zaznaczyć należy, ie przed paru miesiącami ta 
sama spółdzielnia była przedmiotem innego zama
chu — . 

próby podpalenia, 
I tylko cudem nie spłonęła. Te zamachy stołą w 
niewątpliwej łączności z miejscową konkurencją 
Spółdzielnia bowiem liczy około 1.000 członków, 
co w Ostrołęce krzyżuie paskarskie apetyty kup
ców prywatnych. 

Wizyta 24 przedstawicieli 
polskiego przemysłu, handlu i rolnictwa w Berlinie. 

Berlin, 6. 12. — Na zaproszenie Państw, związ
ku przemysiu niemieckiego przybyła tu delegacja 
polskiego przemysłu, hand!u i rolnictwa pod prze
wodnictwem p. Józefa Źychltńskiego. W skład de
legacji, złożonej z 24 osób. wchodzi 5 byłych ml-
ristrdw* ł!OośoięKl, Kiedroń, Olszewski, Radziwiłł 
, Szydłowski). 

Dzrfś po południu delegacja polska odbędzie 
wstępną konferencje 

• '>jem gronie przed Jutrzejszą wspólną naradą 

obu delegacyj, ktÓTeJ będzie przewodniczył p. 
kohwein. 

Na naradzie tej podsekretare stanu Simson 
wygłosi referat 

o sytuacji gospodarczej Niemiec 1 stanowisku wo
bec traktatu handlowego z Polską. Koreferat wy 
głosi p. Dżażdżyński. Obrady potrwają dwa dni 

Następna konferencja obu delegacyj odbędzie 
się w stycznta w Warszawie, od rewizyty bowiem 
niemieckiej uzależnione zostało wyznaczenie Ber
lina Jako mfejsca obecnych rozmów. 

Litewskie zabiegi. 
Wystawne obiady dla sowieckiego attache wojskowego 

w Kownie. 
Ryga. 6 grudnia. — Poseł sowiecki w Kownie 

I attache sowieckt Sudakow są darzeni 
specjalneroi względami 

i uprzejmościami rządu litewskiego 
Od dłuższego już czasu, niemal codziennie, mi

nister spraw wojskowych Dattkantas, obecny za
stępca Waldemarasa, podejmuje Sudakowa 

wysinwnemi obiadami. 

na które zaprasza sympatyzujących z rządem 
wyższych oficerów liniowych 1 sztabu generalne
go. Na przedstawieniu w Operze Sndakowowi od
dano 

lożę prezydenta, 
aczkolwiek specjalna leża korpusu dyplomatycz
nego była wolna. Te niezwykłe względy wpro
wadzają cały korpus dyplomatyczny w zdumienie. 

Zdarzenia i wypadki 
ubiegłej doby, 

(—) W dniu wczorajszym zostało ogłoszone 
Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o rozpi
saniu wyborów do sejmu i senatu wraz z kalendfi-
izem wyborczym, przewidującym wszystkie ter-
n.iny poszczególnych czynności wyborczych. 

Głosowanie do sejmu odbędzie się 4 marcu, 
tai do senatu 11 marca 1928 roku. 

(-4 Marszalek Piłsudski dziś wieczorem lub 
futro rano wyjedzie do Genewy. 

(—) W dniu wczorajszym główny urząd pocz-_ 
(owy w Łodzi otrzymał zarządzenie min. poczt 

i telegrafów, zmieniające zasadniczo system pro-
iistowanla weksli przez pocztę, wprowadzony 
i nia 23 listopada b. r. Na mocy nowego zarządze
nia weksle przesyłane do urzędu pocztowego w 
celu inkasa mogą być wykupione w pierwszym 
dniu przez wystawcę w cklenku nr. 28. W drugim 
dniu płatności urząd pocztowy będzie wysyłał 
weksle do prezentacji wystawcom przez swych 
listonoszy. W trzecim dniu do godziny )?. w po
łudnie weksle mogą być wykupione w urzędzie 
pocztowym z połową kosztów protestu, po jtodzi-
i'ie 12 zaś z całkowiteml kosztami protestu W ten 
sposób wystawcy uzyskują znowu trzy dni ulgo
we, które Istniały przed 23 listopada, od której to 
daty weksle były pierwszego dnia już protesto
wane przez urząd pocztowy. 

Walka o 8 godz. dzień pracy w Niemczei 
Projekty likwidacji groźnego lokautu metalowego. 

Berlin, 6. 12. — Rząd pod presją kaTteiu metalo
wego, który zagroził pozbawieniem pracy 

300.000 robotników, 
wyznaczył nadzwyczajną komisję rozjemczą, któ
ra zająć stę ma złagodzeniem zatargu. Związki za
wodowe są nieprzejednane | oświadczają, że nic 
zgodzą się nigdy na przedłużenie 8-miogodzmnego 
dnia pracy, natomiast w kwcsrji płac 

porozumienie lest możliwe. 
Prasa Derlińska stwierdza, że w konflikcie me-

taltrrgtoznym sytuacja nie uległa zmianie. Koła go
spodarcze i giełda przyjęty stosunkowo spokojnie 
zapowiedź lokautu. Natomiast bardzo poważne 
znnjcpokojcnie panuje w kołach robotniczych 1 tc 
we wszystkich trzech organizacjach zawodowy .1, 

„Morgenpost" zapowiada, ze związki z* 1 

we wystąpią prawdopodobnie z petycją dotr*' 
Jąca się unarodowienia fabryk metalurKiczOl 

„Berllner Tageblatt" donosi, że wielki* 
cerny hutnicze 

odwołały cały szereg zamówień. 
Min. pracy żywi poważne nadzieje, że 
da silę zażegnać w czasie Tokowań, które sic 
poczną w środę (miedzy przemysłowcami a *' 
kami zaw. Gdyby rokowania nic dały wyn** 
rząd wystąpi z inicjatywą rozjemczą. 

Na dzisiejszych posiedzeniach Reichstagu ' 
mu praskiego komuniści żądali rozpoczeota 
kusjl w sprawie zatargu metalurgifcznego. * 
ski ich Jednak zostały odrzucane. 

Zubków nadwerężył stos pacierzowy. 
Berlin, 6 grudnia. Zubków, który przed kilku 

dniami poślubił siostrę cesarza Wilhelma, pod
czas przejażdżki motocyklem 

uderzył o drzewo, 
złamał maszynę f odniósł ciezkle obrażenia sto

su pacierzowego. Zubków* w stanie nłepr* 
m m 

odwieziono do szpitala, 
w którym spędzić mn resztę miodowego 

Pod znakiem nowego Forda. 
Nowy model samochodu zainteresował obie półkule. 

Z Nowego Jorkn donoszą: 
Niedziela minęła w Nowym Jorku pod znakiem 

i.kazania się 
nowego modelu 

ramochodu Forda. Tajemnica, jaką ostania Pord 
fabrykację nowego wozu wzbudziła ciekawość 
i-ietylko u fabrykantów samochodowych, obawia-
;(cych się eroźnei konkurencji nj / j t f f fa ie . ta ip^' ' ' 

w najszerszych kołach publiczności. 
Na kilkanaście godzin przed otwarciem wysta

wy, która mieści się w jednej z sal Waldorf-Hotelu 
zgromadziły się 

tłumy ciekawych, 
a policja z trudnoś;ią mogła ich powstrzymać od 
wtargnięcia do sali wystawowe). 

Oprócz te) głównej wystawy wozy Forda roz
mieszczono w 13 innych miejscach w Nowym Jtf-
Iru. 

Dotychczas wystawiono na pokaz 5 wo." 
sebowych, 2 chassis I 1 wóz ciężarowy. No* c 

mochody wyglądają 
zupełnie odmiennie 

«d dotychczasowego „Forda", a małą linię & 
podobną do wozów europejskich. '• 

W związku z malącą się odbyć wyfrtawł 
wego typu dały się zauważyć na giełdzie 1°' 
skifi bardzo 

silne wahania 
kursów akcy) automobilowych, w ostatnich ®" 
Język glełdzlarzy amerykańskich określił to 
jjastyczne przyjęcie nowego ..Forda" mianem •* 
nck Forda" (Ford market) w tern znaczeniu, **J 
ły rynek automobilowy nastawiony został *F 
cznie na nowy model. 

:o: 

Maszyna obcięła dwa palce synowi robotnika. 
Kronika pogotowia ratunkowego. 

Łódź, 6 grudnia. W cjągu dnia wczorajszego 
w kronice miejskiego pogotowia ratunkowego za
notowano następujące wypadki: 

Przy zbiegu ulicy Piotrkowskiej i Południowej 
została przejechana przez samochód 

18-letnla Anastazja Dreblńska, 
bezrobotna, zamieszkała przy ulicy Ogrodowej 
70- Uległa pna potłuczeniu głowy i piersi. Ka
retką pogotowia odwieziono Dreblńska do domu. 

• • * 
W zakładzie introligatorskim przy ul. Piotr

kowskiej 26 maszyna obcięła dwa palce prawej 

rękń 
iń-letnlcniii Marianowi Malczewskiemu .' 

synowi robotnika. Nieszczęśliwego chłop-
wiózł lekarz pogotowia do domu rodzic**-

• • • 

Na ulicy Zgierskiej dosia-ł się pod koła * 
68-letnl Lejba Wajselllsz, ^ 

zamieszkały przy Starym Rymku 3. W " ' * 6 ^ 
uległ obrażeniu głowy i Tąk. Karetką PO^LKŚ 
ratunkowego odwieziono go do szpitala przy *^ 
ni Miejskiej. Woźnicę aresztowała policja-

l&opóki istnieć. będ< 
Wczesnych tańców 

Mctycznie' wydaje s 
po to tyli 

|Rióc tańczyć — d 
trach wiclkomie 

*y po to iylko tań 
etki przyzwoitych 
uje w dzisiejszych 

K zawodowych tan 
Pochodzi z bardzo 
Pch wszechświato1 

Wa majątku: wieli 
[zniewoleni do wyj 

"po skończonej w 
f urzędnicy źle pr 
rekrutowanych ins 

nysłowych. 
Iplejcden z eleganci 

tancerzy jest nie 
^znej posadzce, lei 

na poważnej plac 
llwersytccie lub 
ttwawszy od 10-e 
ni, po krótkim śr 

do mozolr 
teiem. Tańcem bo 

Pższych studjów. 
|*ynem zamożnej l 

?as wojny rodzin: 
*Ś żyje ze skromn 

Po śmierci ojc 
Ie studja i wziąć 

Warji adwokackie, 
FWn pracę. Stenoty 
p się zapoznał i t; 

na dancingu, p< 
tał 

zawodwym 
'bował, w małym j 
^Skoro mu się po\v 

m z pierwszorzt 
*nych... 
*Czy jesteś pan zi 

iwodu, pyta go w 
fcporter dzienniki 
'wiada — daje mi 

do zdobycia Inn 
'tancerz zawodo\ 
Jogłem się znów i 
*ać. Na wiosnę 5 
^nin. 

Ile pan mniej \* 
fcnle? 

1 ^ Różnie. Od wł 
Bj- stałą miesięczn 
p i jakich 
I stu pieć dziesi 
Ply wieczór przyti 
fc^p czterdziestu, i 
" lęc iu do, dwudzie 

około czterystu 
miesięcznie . co 

'•'ość żyć przyzw 
J°tnagać oraz kszts 

pochłania ubranie 

>JUSZ A WER 

-:o:-

30 złotych gotówką 
za uwagę i przechowanie numeru ..Łódzk. Echa Wieczorne^ 0 

B M y zecerskie wspólne całemu nakład 0*, 
pleważne. 

Setną dziewięćdziesiątą ósmą premje %v. 
de 30 złotych za uwagę 1 przechowanie ° 
„Łódzkiego Echa Włecz." otrzymał 

p. Zenon Banachowski, 
piekarz, zamieszkały przy ulicy Sierakowski** 
Numer „Echa" kupiony na ul. Srebrnej. 

Cl czytelnicy, którzy w ostatnim numerze 
rEcha" na stronicy S-tej w* pod tytule zamiast 
stów: 

„Idealna zgoda po krwawe] kłótni" 
zauważyli umyślny błąd: 

,.1'kaln.i pogoda po krwawe] kłótni" 
czyli zamienione słowa:' 

„zgoda" na „pogoda" 
zgłoszą się Jutro do redakcji naszego 

pisma (Zawadzka 1) od godz. 15 (3-cle) po połud* 
Ulu) do godz. 19 (7 wieczorem) I otrzymają tam 

30 złotych gotówką, 
Numer premjowy ważny lest 

w ciągu dwóch dal 
po dacie ukazania sie numeru. 

Codziendle wkładamy kilkanaście numerów 
premiowych do nakładu. 

Przy zgłaszaniu się po nagrodę należy przed
kładać numer z umyślnym błędem oraz drugi nu
mer z tego samegd dnia bez tego błędu, czyi! 
normalny. 

SKŁAD FUTER 
i Z a k ł a d K n ś n l c r a k l 

J. S z w a r c m a n 
N a r u t o w i c z a 43 tal. 66-3* 

(tkltp froatowy) 
poleca gotowe FUTRA dtmikit i » f 
»ki«. ora» SKÓRKI pofedyńcie wł«*'' 
kiego rodiala po cenach prrrtłępnyęj 
NA DOGODNYCH WARUNKACH-
Obejrienie nie obowiąiaje do koP"*' 

wszy etap (1916 i 
£ No, u pana w 

wydal pan tyli 
Proszę mi odł< 

e f tiię"... A propos 
g r o d z i e " Boelsc 
, e?..: Sytina?... N 
Następnie, może 
Catulc Mendesa 

? nie „Sfinksa" -
Nad... A to co?... 
• Oczywiście, Hili 

też wiedzieli 
z.Anegin" — wsz; 
Pl . A czyje ilu: 
* 0wskiej? Słodkc 
^ \ za szeroki: ni< 
V c i ' leżącej... 

fN etap (1920 r.). 
V ; Proszę pani!... 

hibljotecznego 
I ^nego . Cóż ma 
^ Proszę coś w y 

• To są książki. 
I V Hm... Tylko tt 
b i e d n i e : „Opis s 0) °nieckiej gube 
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E A N E M 

iłiiieif 
v 2 aktach. 

fiemczecl 
alowego. 
da, te awiązki za" 
ftmle z petycja <k**' 
.bryk metalurgiczny* 
donosi, ż* wielkt* 

:ereg zamówień. 
tne nadzieje, ze 
rokowań, które 

rzemysłowcaTn!'*̂  
anla nic dały wy*1* 
i rozjemcza, 
zemlach Reichstagu 1 ! 

żądali rozpoczęć*1 

mełailurgiłczncgo. 
rzucone. 

którzy nogami zarabiają na żyGie. 
Z za kulis życia zawodowych tancerzy. 

va w stanie n i e p r t ^ ł * 

do szpitala. 
tszte miodowego 

orda. 
ie półkule. 
io na pokaz 5 woz< 
r6z ciężarowy. No* 0 

Imiennie 
da", a mają linie t> 4 f* 
)ejskich. 1 

się odbyć wyttaw* 
szyć na giełdzie l 0 1 

ihanla 
vych, w ostatnich 
artskrich określił to 
y.o ..Forda" mianem 
w tern znaczeniu. * c 

lastawlony został 

obotnfka. 

Ptopóki istnieć, będą kobiety szałem 
Wczesnych tańców tak opanowane, 

•Pcznie' wydaje się, iż 
po to tylko żyją, 

[llóc tańczyć — dopóty istnieć będą 
Jwtrach wielkomiejskich mężczyźni. 

M po to tylko tańczą, aby móc żyć. 
Setki przyzwoitych młodych ludzi za-
Ne w dzisiejszych czasach w charak-
p zawodowych tancerzy. Większaść 
~K>chodzi z bardzo dobrych rodzin — 

rch wszechświatowa zawierucha po
iła majątku: wielu z nich to oficero-

[Jniewoleni do wyjścia z kadr wojen
ko skończonej wojnie, lub zreduko-
ttrzędnicy źle prosperujących czy 
•lutowanych instytucyj handlowo-
ysłowych. 

Niejeden z eleganckich zawodowych 
tancerzy jest nietylko mistrzem na 
*ncj posadzce lecz i gorliwym ucz-
na poważnej placówce; słuchaczem 

•jPjwersytccie lub technikiem. Prze-
ł ^wawszy od 10-ej wieczór do rana 
pami, po krótkim śnie zasiąść musi 

do mozolnej pracy 
'•tłem. Tańcem bowiem opłaca kosz-

fyższych studjów. Jest niejednokrot-
*ynem zamożnej kiedyś, a zubożałej 
jtes wojny rodziny, ojca stracił, mat-
p żyje ze skromnej emerytury wdo-

Po śmierci ojca musiał zarzucić 
-le studja i wziąć posadę pisarza w 
fclarji adwokackiej. Stracił jednak nie 

£rn pracę. Stenotypistka adwokata, z 
R się zapoznał i tańczył od czasu do 
W na dancingu, poradziła mu, ażeby 

zawodwym tancerzem. 
pbowal w małym jakimś barze, a póż-
,*koro mu się powiodło „pracuje" w 
"Tn z pierwszorzędnych lokali . ta -
;nych... 

jCzy jesteś pan zadowolony ze swe-
pwodu, pyta go wszędobylski i wśclb 
Reporter dziennikarski. „Tak jest — 
Wiada — daje mi środki 

do zdobycia innego zawodu. * 
tancerz zawodowy zarabiam tyle, 

•Jogiem się znów na prawny fakultet 
pać. Na wiosnę zdawać będę drugi 

In. 
Ile pan mniej więcej zarabia mie-

tole? 
•Różnie. Od właściciela baru otrzy 
stałą miesięczną pensję w wyso-
jakicli , 

stu pieć dziesięciu złotych, 
"ly wieczór przynosi mi od dwudzie-

ig^o czterdziestu, gorzej udany — od 
B»icciu do, dwudziestu złotych. Naogól 
E 1 około czterystu do sześciuset zło-
t! ' miesięcznie , co ml daje nietylko 
l i tość żyć przyzwoicie, lecz i matce 
P°rnagać oraz kształcić się. Dużo bar-
I™ Pochłania ubranie, obuwie i bielizna 

a letnie miesiące są wielkim uszczerb
kiem w zarobku. 

— Czy bezustanny taniec nie męczy 
pana? 

— Jestem wytrenowany. 
Zresztą kobiety naogół tańczą bardzo 
dobrze. Zdolna partnerka, to nawet wiel
ka przyjemność. Jeśli nawet nie jest mi
strzynią w tańcu, wrodzony 

wdzięk I gracja 
pomaga jej do przezwyciężenia trudności, 
tak że ledwie się ją czuje w ramionach. 
Zdarzają się coprawda mniej miłe tancer
ki, szczególniej kiedy kobieta tańczy ty l 

ko dlatego, 
aby stracić na wadze* 

Ciężka to praca dla zawodowego tance
rza i pieniądze, które zarobi, nie wrócą 
poniesionych trudów. 

— Czy pan sam sobie partnerki wy
szukuje, czy też angażują pana? 

— Rozmaicie. Nieraz dyrektor wska
zuje mi damę, która życzy sobie, abym z 
nią tańczył, najczęściej jednak pytam 
mężczyznę, w którego towarzystwie da
ma sic znajduje, czyby mu nie było przy
jemnie, gdybym ją do tańca poprosił. 

Zawodowy tancerz musi zdobyć nłe-

Wyjście z kłopotu. 

Pan: — Widzisz Jasio, umarła ci matka. I cóż ty poczniesz teraz? 
Jasio: — Będą sie. musiał chyba bogato ożenić. 

lak bogacz zerwał z Dilanstuiem? 
Radykalne lekarstwo. 

Przedstawiciel azjatyckiego ludu Bur-
jatów, Dcngair Dabszi, zamieszkały w Ir
kucku, r.ależał do najbogatszych w lem 
mieście ludzi; pogadał jednak i tę jeszcze 
cechę, że był 

największym pijakiem 
na całą okolicę. 

Jako człek pr.aezority, nie ufający sto
sunkom sąsiedzkimi Biirjat cały swój ma
jątek trzymał w złocie i kosztownościach, 
oceniano go cona-jmniej na 10 miiljonów zło 
tych. A gdy się upił, nigdy r.;e mówił, że 
przepił 100 czy tysiąc rubli, tylko, że za-
płacił pierścieniem czy broszą brylantową 

Lecz już od wielu miesięcy Domgar za
powiadał swym bliskim, że ma zamiar zu
pełnie 

zerwać z pijaństwem; 
w tym celu uczynił coś takiego, co wszy
stkich zdziwi niezmiernie. 

Dongar zbyt dobrze znał skutki p'jań-

stwa, gdyż oje>;c Jego skończy! i.a deli
rium rremons. W ,'ś: <• takiej Śmierci ":'.« da
wała mu spokoju; mówił tedy dc ws?vs ł-
Wcłł, że przed niczem się nie powstrzyma, 
byle snę 

takiego zgonu ustrzec. 
Pewnego d".'a zdumień; p zyja; :ele 

spostrzegł', że Hangar roś dłulń. przy 
swej skrzyni pejnej kosztowności: ładuje 
ją na wóz. Z niejonowym swym skarbem 
skierował się Dongar ku rzece i zrzut"! 
skrzynię wraz z zawartością w rv a.cą 
wodę. 

Wprawdzie *araz rozpoczęta skiętne 
poszukiwania, lecz nikt skarbów n!e od
nalazł. Widać prąd poniósł u daleko czy 
też zasypał śniegiem i piaskiem. 

Teraz, nic ma:ac już asti grosza, Don-
aasr jest pewny, że pić nie będzie, 

co znajomości ludzi, skoro tylko spostrze
gę młodą lub średnich lat damę w towa
rzystwie starszego, nie tańczącego męż
czyzny, niełamiąc sobie głowy nad tern 
czy to jest jej ojciec, wuj, mąż czy przy
jaciel, 

proszę go o pozwolenie. 
W dziewięciu wypadkach na dziesięć 
otrzymuję zgodę. 

Jeżeli jest kilku zawodowych tance
rzy na sali, muszą uważać, ażeby sobie 
wzajemnie konkurencji nie robić. To też 
przyjęte jest, że drugi zawodowy tancerz 
nigdy nie zaangażuje damy, z którą jego 
kolega D O fachu już raz przetańczył. 

— Czy istnieje coś w rodzaju 
taryfy 

dla zawodowych tancerzy? 
— Nie. Najczęściej mężczyzna, za Któ

rego pozwoleniem wieczór przetańczy
łem z jego towarzyszką, opuszczając sa
lę, ścisjtając mi rękę na pożegnanie wsu
wa jednocześnie pięć lub dziesięć złotych. 
Czasem otrzymujemy więcej, jeśliśmy z 
damą dużo tańczyli, lub napracowaliśmy 
się bardzo z powodu jej tuszy, czasami 
też nic nawet, gdyż obowiązek płacenia 
nie istnieje. 

Naogół istnieje wysokość odszkodo
wania — jest w prostym stosunku do 
wdzięku i powabu tancerki. Im więcej 
lat liczy, tern więcej jej towarzysz nam 
płaci: im jest młodsza i piękniejsza, ten 
praca nasza 

niżej się ceni. 
Słusznie coprawda. ale z material

nych względów odczuwamy to boleśnie, 
jeśli tylko dla naszej przyjemności prze
tańczyliśmy cały wieczór i na pożegna
nie otrzymujemy serdeczny i gorący, ale 

pusty uścisk dłoni. 
Lecz są też rzadkie wypadki. Naogół ry
cerze dam przyzwoicie z nami postępują. 

— Ale teraz muszę pana poprosić — 
kończy młody człowiek — obowiązek wo 
ła ! Starszy pan przy trzecim stoliku na 
lewo rzuca mi pytające, jego zaś nieco 
otyła dama oburzone spojrzenia, dwa bo
wiem tańce już przeoczyłem nie trenując 
jej. Do walki zatem z siedemdziesięcń: 
ośmiu kilogramami. 

Zapytana z kolei młoda dama o jej po-
.gląd na zawód tancerza i na drażliwą 
nieco sprawę opłacania mężczyzny za to, 
że do tańca prosi — odparła bez namy
słu: y 

— Nic w tern złego niewidzę. Czyn
nie płacimy szoferowi, za to, że nas w 
aucie wiezie? Przewodnikowi. którv 
nam w turystycznych wycieczkach to 
warzyszy, pływakowi, który nas sztuki 
pływania uczy? Dlaczego nie mamy ho 
norować tancerza za to, że nas 

sztuki tanecznej uczy 
i dzięki któremu nie. siejemy pietruszki 
przez cały wieczór. Co ma zrobić ko
bieta, która niema znajomych młodych lu
dzi na sali? Rardzo być może, iż wolała
bym tańczyć z tancerzem amatorem, ani
żeli zawodowym, jeśli jednak niema wy
boru, wolę na dancingu tancerza zawo
dowego, aniżeli żadnego!. 

* 1 Malczewskiemu 
cześliwego chłopc* 
0 domu rodzicótf-

stół sie pod koła 
Waisełłlsz, ^ 
1 Rynku 3. We&"» 
4k. Karetką P02°*L< 
,o do szpitala prz>' *^ 
esitowala policja-

DJUSZ AWERCZENKO. 

Wtecaorneg0" 
»e całemu naklado* 

i ósmą premie % 
I przechowanie rttf 

otrzymał 
nachowskl, 
ulicy Sierakowski'* 
ul. Srebrnej. 
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n f u l e r s k i 
r c m a n 
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WARI 
riąiaje do kopo*' 

r w s z y etap (1916 r.). 
^ * No, u pana w tym tygodniu jakoś 

0 : wydał pan tylko trzy nowe książ 
» Proszę mi odłożyć „Szypownik" i 
Jtoię"... A propos czy ma pan „Miłość 
g r o d z i e " Boełsche'go?... Czyje wy-
l e ?- . : Sytina?... Nie. wolałbym Sabli-

Następnie, może pan ma „Dzieci grze 
Catule Mendesa... Tylko na litość 

? nie „Sfinksa" — ma niezbyt dobry 
Swad... A to co?... Wcale niezłe wyda-
Oczywiście, Hilike i Wilborg?... No. 

5' e też wiedzieli co wydać: „Euge-
5. Anegin" — wszyscy i tak na pamięć 
jiJ3- A czyje ilustracje? Samokisz-

Jh5°wskiej? Słodkowata. A pozatem 
rWa:. za szeroki: niewygodnie czytać w 

leżącej... 

W etap (1920 r.). 
^ r°szę pani!... Obstalowałem z ka-

plj?1 hibljotecznego 72 numery i niema 
e«nego. Cóż mam począć?., 

j - " Proszę coś wybrać z tej paczki na 
i To są książki, które zostały. 
Q Hm... Tylko trzy. cztery bardziej 
j e d n i e : „Opis starożytnych pamią-

'onieckiej guberni", „A oto znowu 

ona i grób Agamemnona". „Antek - cwa 
niak" I „Zbiór mów Disraelie'go". 

— Niech pan wybierze, która się panu 
podoba... 

— Proszę pani... A czy „Pamiętniki 
Ołonieckiej guberni" — czy to cieka
we?... 

— Ciekawe ciekawe... Niech pan nie 
zatrzymuje ogonka... 
Trzeci etap. 

— Słyszała pani o tej sensacji?., 
— No, no?... 
— Łobilscy znaleźli w swem mieszka 

niu. pod szafą starą książkę!.. Zawieru
szyła się tam jeszcze z 1917-go roku!.. Ci 
mają szczęście. U nich z tego powodu jest 
dziś bal! 

— A jak się nazywa ta książka? 
— Co znaczy jak: Książka! 480 stron

nic... Zapisali się już u nich w kolejce Pu-
stoszkiny, Bildjajewy. Rossomachiny i 
Partaczewy. 

— Ja też tam biegnę. 
— Tylko niech się pani nie spóźni. 

Łobilscy mają zdaie się zamiar porwać 
książkę na 10 cienkich książeczek po 48 
stronic i sprzedać. 

— Jakto — bez noczątku i końca? 
— No to co?.. Chińskie ceregiele!.. 

Czwarty etap. 
Ogłoszenie: 
— „Znakomity deklamator wierszy 

Puszkina deklamuje na żądanie w kół
kach familijnych. Zna na pamięć całą 
„Połtąwę' i całego „Eugenjusza Onegi-
na". Ceny według umowy. Ten sam 
prowadzi tańce i sprzedaje lody na raty". 

Rozmowa na wieczorze: 
— Proszę pana, skąd pam umie wier

sze Puszkina? 
— Nauczyłem siię na pamięć. 
— A kto pana nauczył?... Może sam 

Puszkin, co?... 
— Dlaczego Puszkin?... On nie żyje. 

Dawniej, gdy były książki — nauczyłem 
s'e na pamięć. 

— A czy on ma ładny charakter pi
sma?.. 

— Cóż z tern ma wspólnego jego cha
rakter pisma?... Ksiiąźfka była wydlruko-
wana... 

— Przepraszam, jak sie to robi?... 
— Poprostu w ten sposób: odlewali l i 

terki z ołowiu, tistawflaii jedną obok dru
giej, posmarowali z wierzchu farbą, przy
łożyli biały papier, a potem jak przycisnę
li — samo się wydrukowało. 

— Doprawdy, cuda... Może pan z łaski 
swej usiądzie... Może papierosika?... Ola, 
Piotruś, Józia — chodźcie, posłuchacie 
»akic sztuki wyprawiał swego czasu Pusz
kin!... A lody też pan od niego osobiście o-
trzymał? 
Piaty etap. 

— Proszę pana! Jakkolwiek pam jest 

lylko właścicielem sklepiku mimo to mo
że pan zrozunre szlochanie duszy starego 
'.osyjskfego inteligenta i może mu pan 
przyjdzie z pomocą... 

— A o co chodzi?... 
— Słuchaj pan... Przecież na noc, gdy 

pan zamyka sklepik, szyld już panu n !e 
jest potrzebny... Może mi go pan pożyczy 
- - nie mogę zasnąć bez*czytania... A tam 
jest bardzo ciężka treść i — mydło, i świe
ce, i śmietana — o wszystkiem jest opisa
ne. Przeczytam i oddam. 

— Tak... Wszyscy powiadacie, że zwró 
cicie... A przedwczoraj też był taki jeden, 
wziął przykrywkę od beczki ze śledziami 
Mansa Bermana, żeby przeczytał i nie od
dał. A tam był obrazek i różne litery... Ja 
też, wie pan, mam dorastającego syna!... 

Szósty etap. 
— Skad pan wraca, Mikołaju Mikołaje-

wiczu? 
— Byłem za miastem na spacerze. — 

Oglądałem szubienice... 
— Też pan znalazł .przyjemność: pa

trzeć na szubienice! 
— Niech pan tak nie mówi... Ja tam 

właściwie chodzę, żeby sobie trochę po
czytać: jedna szubienica podobna* jest do 
litery „ T \ druga do „ I " — przeczytałem 
sobie troszkę i poszedłem dalej... Mimo 
wszystko czytanie to jednak pokarm dU 
'ducha... 
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Prośba damy w zielonym kostiumie. 
Dziwne zdarzenie. 

Potęga ślicznych nóżek. 
Kłopoty króla pończoch. 

. Corran Doyle, ztnany autor powieści i 
nowel kryminalnych oraz wybiitny spiry-
tysta, opowada w jednem z czasopism an 
sielskich niezwykłą historję, oparta na 
rzcczywistem zdarzeniu: 

Żaden poWieściopisairz nie mógłby wy
myślić historj: bardziej 

romantycznej i awanturniczej, 
hlź to, co spotkało Kingstonem, zacnego, 
sędziwego pastora, z którym tttttSe od sze
regu lat łączy serdeczna 1 zażyła przy
jaźń. Pastor opuścił pewnej niedzieli koś-
cifół 1 powracał do swego mleszkamla. Na
gle zbliżyła się doń jakaś kobieta, z gorą
ca prośba, aby natychmiast udał sie do 
człowieka śmiertelnie chorego. 

— Chodzi — dodała — o jej przyjacie
la, Wflsona. Chory chciałby koniecznie 
rozmówić się 

z czcigodnym kapłanem. 
Duchowny spojrzał uważnie na orygi-

ralną nieznajomą. Wyglądała ona dziWacz 
r ie. Suknia jej uderzała niemodnym kro
jem i jakimś niezwykłym, jasno zielonym 
kolorem. Zielona dama zaprowadziła pas
tora do auta, które czekało niedaleko koś
cioła, w malej ulczce bocznej. 

Jazda nie trwała długo. Wóz się za-
irzymał. oboje'przekroczyli próg srtarego, 
uonurego domu. 

.Tutaj pożegnała sie nieznajoma z pas
torem, ponowiwszy raz jeszcze prośbę, 
abv natychmiast odwiedzał złożonego cięż 
ką niemocą Wilsona. 

Na schodaoh spotyka pastor portjera, 
który kłania mu się grzeczniiie. 

— Co porabia mr. Wid son? — pyta 
szybko pastor.'Ku wielkiemu swemu zdzi
wieniu dowiaduje sie, że mr. Wilson cie
szy sie 

doskonaleni zdrowiem 
' przed godzkią opuścił dom, aby udać s!ę 
do pobrśłdiej kawiarni. Pastor zawrócił. 
Czegóż jednak chciała od nriego owa zie
lona, oryginalna dama? Po co go w błąd 
wprowadziła? Trudno przypuścić, aby za 
żartowała sobie z poważnego kapłana. — 
A może była niespełna rozumu? Mówi ła 
jednak zupełnie rozsądnie... 

Dręczony temi wątpliwościami wracał 

Zburzenie najstarsze! 
oberży. 

Pięćset lat przetrwał 
„Zloty kompas". 

W tych dniach zburzono w Paryżu naj 
starszą oberżę. Pięćset lat bez przerwy 
istniała gospoda pod 

„Złotym kompasem". 
przy ulicy Montergueil, w pobliżu giełdy. 
Obecnie była ona przytuliskiem najbied
niejszej ludności, kiedyś jednak zbierała 
się w niej śmietanka towarzyska Paryża. 

Właściciele gospody pod ..Złotym icom 
oasem" utrzymywali dyliżanse pocztowe, 
łączące stolicę z portami i z ościennemi 
krajami. 

„ 7 l o t y kompas" słynął przed 300 laty 
z Wyborne] kuchni. 

f'tórei specjalnością były świeże ryby 
morskie, raki ostrygi i drób. 

Kilka razy dziennie przywoziły dyli 
żanse z Dleppe świeże .owoce morskie", 
dla szlachetnych kawalerów I Ich dam. 

W gospodzie pod „Złotym kompasem" 
bywała również młodzież polska, która 
przyjeżdżała do Paryża po „ogładę". Wie
my to z licznych pamiętników i z listów 
XVIII stulecia, zachwalających „kacze 
wątróbki", przyrządzane „a la Amlens'". 
A delikatesem tym częstował swych go
ści monsieur Rat "jeden z właścicieli ober
ży pod „Złotym kompasem". 

Wytworność tej jadłodajni była tak 
Wielka, iż stoły przykrywano białemi jak 
śrneg obrusami, a w lichtarzach 

zapalano woskowe świece. 
„Złoty kompas" miał w sąsiedztwie 

proźną konkurencje w gospodzie „Rocher 
de Cancale". w której podawano „najlep
sze wina francuskie", wiec klientela sii; 
dzieliła, smakosze szli pod ,Złoty kom
pas", pijacy zaś do „Rocher de Cancale", 
a że jednych i drugich nie brakowało, wiec 
obie gospody przetrwały wieki. 

Pamiętajcie o inwalidach 
wojennych! 

pastor wolnym krokiem do domu. Wtem 
ujrzał mr. Wilsona, przechodzącego właś
nie na drugą stronę ulicy. Pastor opowie
dział o swej przygodzie. Mr. Wilson był 
ciemnej zdziwiony. Postanowili cbaj wy
jaśnić tę sprawę i umówiii snę, że wieczo
rem Wiilson odwiedzi pastora. 

Mijała jednak godzina za godzin-, a 
Willsona nie było. Pastor zatelefonował 
wiec do niego. Jego przerażenie me m ;ało 
granic, gdy dowiedział się, że Wilson 
przed dwoma godzinami zmarł z powodu 
udaru serca. Kingstonie natychmiast poje
chał do domu żałoby. Zwłoki leżały w sy
pialni. 

Wtem padł wzrok na stary obraiz w i 
szący nad łóżkiem. Był to portret 

zielonej damy, 
która go prosiła rano o odwiedzenie Wi l 
sona. 

— Na miłość Boska! — zawołał zde
nerwowany kapłan do portjera — kogo 
przedstawia właściwie ten portret? 

— To zmarła przed pięciu laty żona 
mr. Willsona. 

Na ciekawy choć trochę ryzykowny 
trick reklamowy wpadł pewien londyński 
„król pończoch". 

Magazyn jego mieszczący się przy 
jednej z głównych ulic stolicy, cieszył sie 
przez długi czas znaczną frekwencją pu
bliczności. Pończochy Stocka — tak sie 
nazywał ów kupiec — miały markę 

najtańszych 1 najlepszych 
w Londynie. A zawdzięczały tę markę 
tylko swej istotnej doborowości, gdyż 
Stock, człowiek starszy, typ solidnego I 
poważnego kupca, nienawidził krzykl i 
wej i jaskrawej reklamy współczesnej. 

Inni kupcy mieli jednak w tym wzglę
dzie mniej skrupułów, to też niebawem 
obok starego „króla pończoch" wyrosło 
kilku innych 

pretendentów do korony. 
Zwłaszcza jeden 7, nich. młody i rzutki są
siad Stocka potrafił umiejętną reklamą 
odebrać w krótkim czasie swemu star
szemu koledze znaczną część doborowej 
klienteli. 

Stock znalazł się teraz w kłopotliwem 

Krateczkl sądowe. 

Słownik elokwentnej matrony. 
Spostponowana lokatorka. 

Są na świecie osoby, które przez na
turę obdarzone są wyjątkową elokwencją 
w kierunku umnicisizania godności swych 
bliźnich w oczach otoczenia. Osoby te są, 
zaiste, postrachem wszystkich, Ho też omi
jane są skrzętnie. Przeważnie są one ro
dzaju żeńskiego i wiek ich oscyluje około 
lat czterdziestu do pięćdzilesflięcilu. Niewia
sty te, zasobne w dtoświadczenile, wiedzą 
dokładnie, w jaki .sposób zajechać bfźniie-
mu za dziesiątą Skórę. Biada temu domo
wi , w którym tego rodzaju jejmość zamie
szka i uweźmie się na sąs3aJdy swoje 1 Nfc 
innego nie można zirobiić, jaik zebrawszy 
ptnaty swe 1 piernaty emiigrować zgoła 
gdzie indziej, kędy niie dosiięga zjadliwy ję. 
zor owej piekielnicy. Fiekitelnlca to, zapra
wdę, albowiem w piekle jeno djabły tak 
się z sobą kłócić potrafią, jak ona z ludź
mi... 

BYł.O TO NA PODWÓRZU. 
To, com rzekł oowyżej należy trakto

wać jedynie. Jako garść uwag luźnych, nie 
tyczących się zgoła pewnej pani, omówie-
:»'u indywidualnych zalet której zmuszony 
jestem poświęcić nieco miejsca w kra/tecz
kach mniejszych. Minio to czynię to z pe
wną obawą, bo niechby niewiasta ta, po~ 
czuwszy do mnie gwałtowną ansę, spot" 
kała mnie gdzie w miejscu publicznem... 
teżbym miał sie spy&zna. Porozstawiałaby, 
/ pewnością wszystkich przodków moich, 
zażywających oddawna błogflch wywcza
sów wieczności, po kątach. A możeby je
szcze znieważyła mrale czynnie, jak to o 
tern będzie mowav poniżej. Nieprawda pan
no Anielo Łukasiewicz! Pani toby nam naj 
lepiej mogła powiedzieć, kto zacz jest Jó
zefa Koyentewtezowa, z którą złe losy na 
kazały ci mieszkać w jednym i tym są* 
mym domu. 

A zechciej uchylić rąbka tajemnicy, 
Anielo i powiedz, czemu to w piękny dzień 
październikowy doszło do tak sromotnej 
awantury, z której wyszłaś tak bardzo po
szkodowana na honorze. Czem sobie za
służyłaś ty cicha, zgodłiwa, wcielenie sło
dyczy, na taką wściekłą nienawiść ze 
strony Korzeniewiczowej. że dopuściła się 
rak haniebnego siwstponowamia ciebie 
wobec świata całego. Prawda? Było to 
.ia podwórzu domu przy ulicy Dolnej. NI 
stąd ni zowąd Korzeniewiiczowa, widząc 
cię przechodzącą wypadła jak furja ze 
swego domicilum i pogrzebaczem czy też 
innem jaklemś narzędziem gospodarskiego 
użytku, uderzyła cię w miejsce, kędy ple
cy tracą swą zaszczytna nazwę. Niesły
chanemu rękoczynowi temu towarzyszy

ły epitety, tak gorące, że kamienie bruko
we podwórza, w którem rozegrała sie ta 
dzika i niesamowita scena, zarumieniły 
się ze wstydu. >j*'-'I 

Pani Łukasiewicz zaskarżyła Korzenie 
Wieżową do sądu pokoju o zniewagę słow
ną i czynną. 

WYROK. 
W dniu onegdajszym sprawę tę, która 

w swoim czasie najroWła wiele hałasu na 
ulicy Dolnej z przyległościiarm' rozpatry
wał sędzia pokoju VI okręgu pan Czerwin 
skl. Po wniknięcia w samo jej sedno, po 
odtworzeniu przez świadków okolicznoś
ci skandalicznego zajścia, zrozumiał, jak 
wielka krzywda stała się p. Anieli i skazał 
nazbyt krewką, elokwentną matronę, wfbv 
Józefę KorzenŁewflczową na 100 złotych 
grzywny, względnie jeden mDesiiąc aresz
tu. 

Niema rady, paniwsłu... trza płacić, albo 
pójść do kozy! Sa-wlcz. 

Nowa kolei linowa 
w Salzburgu. 

W niedzielę została puszczona w ruch 
nowa kolej linowa w Alpach salcbur-
skich, prowadząca na szczyt Feuerkogel 

(3100 metrów n. p. ra.) 

położeniu. Co począć? Czyżby tali 
chwycić się jaskrawej reklamy? N'E,!!S 
dy tego nie zrobi! No tak, ale jeśli wj 
mo bankructwa, zbliżającego się 
uchronnie, stanic się konkretną rzecz-
stością — wówczas będzie za późno! L 

W sercu solidnego kupca zawflB 
gwałtowna walka. Ze swej rozterki z*J 
rzył się przyjacielowi, znanemu przew | 
słowcowi londyńskiemu. Przyjaciel 
wołał: , 

— Trudno mój kochany! Trzeba ™ 
z prądem czasu! 

Zresztą reklamowanie doborów cen ' -JJ 
lidnego towaru nie jesl przecież zbrodnii 
Co innego twoi konkurenci, kfńrzy 
sadnlo zachwalają towar Uchy I

 dr<j5[ 
Nie rozumiem zatem twoich dziwi l i 
skrupułów. Kupiec ustąpił wobec 
ważkich argumentów ^ nnm 
z przylać 
reklamowy. „I 

Oto na wystawie lecjo sklepu po)a* j 
się zgrabne l wysmukłe nóżki kobi«£ 
obciągnięte śllcznemi, jedwanncml Pg] 

W porozum j -
ielem obmyślił niezwykły " I 
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czoszkami. Nóżki i — nic więcej' 
szty ciała owej „ f igury" nie było >vł*J 
Ale licznie zgromadzona publiczność, 
interesowana tą reklamą, przekonała 
niebawem, że nóżki nie należały wca" 

do figury woskowej. 
By ły żywe i poczęły w takt gramoli 
zgrabnie charlestonować. j 

Trick reklamowy udał się znako^ 
de. Przed wystawą tłoczyły się »s'f 
cznle tłumy ciekawskich. Nazajt"! 
wszystkie dzienniki rozpisały sie o f«M 
zwykłej reklamie, a firma Stocka zn*" I 
zła się na ustach wszystkich. 

Stock zobaczywszy ogromne 
wlsko przed swoim sklepem, natyclirn^L 
żywą reklamę usunął. Za nic w świ*rl 
nie zaryzykowałby raz Jeszcze tego * ' ' 
perymentu. , 

Reklama, choć nic bardzo siibtc',"jl 
wywołała dodatni skutek. Klientela ^™ 
ką -falą powróciła do sklepu Stocka 

IKt 
przy pracy? 

Dobrodziejstwo lampk1 

jednowatowej. 
Iluż ludzi, zmuszonych do pracy ^ 

czornej zastanawiało się nad tern W'* 
niem, nie Ucząc już całej armji sz\vac*j 
stenotypistek pracujących w loka' 
nlezawsze 

dostatecznie oświetlonych- L 
Oliwne lampki naszych prababek —,jJ 
re niewątpliwie — miały swoje d<L. 
strony, są już dzisiaj nieznane, naftę s r j 
tyka sięc oraz rzadziej, gazu u n i k a j 
powodu gorąca I zapachu, jakie wy°*Lf. 
Pozostają więc tylko lampy e l e k t r y ^ 

Nowoczesne biura zaopatrzone sa ,y 
urawda w różne skomplikowane apaf

I(,3 
ilość jednak wydzielanego światła ^ 
zwykle zasadniczą przewagę nad 
jakością. Pomyślmy tutaj o ośwle t , e 

domowem. prywatnem. Posiadamy 
trzy rodzaje lamp: .. 

lampy o włóknach węglowych. dzi=' m 
rzadkie i drogie, lampy o drutach m e t 

wych, jednowatowe I wreszcie 
i. zw. „półwatowe", 

najdroższe, ale oszczędzające 40 Wy 
proc. prądu. Jaki wp ływ mają te Wi * 
na oczy? Żarówka węglowa, bog**J 
promienie czerwone, wydziela W l̂ 
zabarwione na żółto i czerwono. JM 
lampa idealna dla fotografji; w u 

praktycznem, nadmiar promieni czC1m\ 
nych wywołuje ból głowy, rozgrzaJ $ 
łzawienie oczu. Lampa „pófwatowa 1 
je efekt wprost przeciwny i 

oślepia -e<l> 
blaskiem ultra - fioletowych pro''^y 
Przedmioty, oglądane w tem świetle* i 
dają się \ 

spowite w białą mgłę. . 0Ć 
Niektóre przedmioty, a w szczegf>" $i 
biały papier, odbijają w sposób )aS*h\fl 
to światło, które nadaje się conalwy* 
oświetlenia bocznego (indlrcct). " pr 
staje więc lamoa jednowatowa. k t ó r ^ 
l^cana jest ogólnie do użytku dofflO^jr 
światło jej zawiera równą ilość P r 

ni czerwonych i ultra-floletowych 
1 łagodne jest dla oka. 

:o: 

Dzień 

TAJEMNI 
PRZY UL 
Podejrz 

Wczoraj po 
przy ulicy Wes 
nego osobnika, 

i r z u . Dozorcy n 
znajomego, prz< 
sił go aby 

OP 
Mężczyzna nie 
wa wyszedł po 
wrócić ż powr< 
zdenerwowany 
ził, że wezwie 
znajomy podni 
uderzył Klimka 
Dozorca zachw 
ny na ziemię. A 
cofał się czemp 

Mikołajowi 
lekarz pogotow 
wił go na miejs 

' ka poszukują w 
b!ic7negd. 

Czujny 
Nocne kr 
Wincenty O 

zamieszkania, b 
żnej nocy na d 
się do 

przytu 
przy ulicy 28-p 
mu tam było i p 
li Goździk 111 r / 

"Którą ukry ł po 
stanowił skorz1 

nośne chrapani 
śnie wszystkie! 
kradł sie do siei 
je !nakże spał c 
dzieją za rękę 

Pobudzeni ludzi 
stało zaczęli bi 
ro' z --tfej opr 
Pechowego zło 
r.em dochodzeń 
władz sądowyc 

WŁADYSŁAW 

Powró 
na tle stosun 

Tahir - Bey 
ffinks. Smiert 
'ica. Nie odraz 
wiedź. 

— Propozy< 
Wia mi zaszcz] 
Nic w ;em Jedtu 
brym dla pana 
•nie, że zapom.-i 
najważniejszą i 
w tej sprawie. 

— Przeszko 
— Sulejka j 

•dz;ał Eg/pcjant 
w't. żc Sulęjkj 

•sych. •'. 
— Wiem o 

Parł Anglik. —-
Wspólnego z n 
ełaby zostać 
sprawa ta jest 

fco głos wpadał 
pędowy. — Ci 
łe stanowisko 1 

iące: Nie rnarn 
kolwiek sposót 
^ostawiam jej : 
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lć ? Czyżby tawł 
:j reklamy? Nie, *f 
'Jo tak, ale jeśli 
bliżającego sie Ĵt 
konkretną rzeczy** 
będzie za późno! 
go kupca zawr 
'.C swej rozterki' 
d, znanemu prz« 
mu. Przyjaciel 

ehany! Trzeba 
i czasu! 
Ic doborowego ł ; 

st przecież zbrofli 
;urcncl, którzy P̂  
towar Uchy i d r ( 

i twoich dziwny 
ustąpi! wobec ' 

v. W porozumiej 
'ślił niezwykły " 

lego sklepu poja*3 
ikfe nóżki koblej" 
i i , Jedwannemi Pjj 
— nic więcej! 1 
i r y " nie byfo wi* 
:ona publiczność. **J 
lamą, przekonałas™ 
nie należały wca" 
woskowej, 
y w takt gramol 
wać. 
y uda! się znak< 
tłoczyły sie , | S ' a " J 

iwskich. NazaJfjJ 
rozpisały się o " ' I 
firma Stocka z""*! 

tystklch. 
zy ogromne Z^TB 
iklcpcm, natych^ j j 
!. Za nic w śwflp 
az jeszcze tego 

ile bardzo su-- , 
:utek. Klientela 
sklepu Stocka 

ku ofwi 
iracy? 
/v/o lampk1 

a t owej. 
nych do pracy *JJ. 
' się nad tern Po,. 
a!ej armji szwac* 
jących w loka'1*' 

oświetlonych- • 
ch prababek - - y 
l iały swoje o°^. 
nieznane, naftę s r j 
lej, gazu unikatu 
ichu, jakie wyd 2 '^ . 
lampy e l e k t r y ^ 
zaopatrzone sa. „, 

nplikowane apa^j 
anego światła V, 
przewagę n a d j ^ 

144 *• • IJ0I 
tutaj o ośwlet'e' 

m. Posiadamy 
aje lamp: 
węglowych, dziś L 
>y o drutach me'3' 
wreszcie 

Wwatowe", ^ 
edzające 40 do y 
Jlyw mają te la"1!! 
węglowa, boga^, 
wydziela św|f 

i czerwono. J e S f 

ografjl? w " z 

i r promieni czer 
'owy, ROZGRZAF* 
Pa „półwatowa 
wny I 
8pla „l1 

etowych pro' r , 'S 
w tern świetle. * 

«łą mgłę. J 
a w SZCZEGW^I 

w sposób jaski"" <f0 
ie się conaiwy^eV 
) (indirect). P > 
o watowa, która ^ 

UŻYTKU don io^ , r 

ówną Ilość P r °^ 
-fioletowych 
st dla oka. 

Dzień V £odzL Czerwona szrama na białej dłoni. 
Gdy dziewczyna przestanie kochać... 

Tajemnica podwórza 
przy ulicy Wesołej. 
Podejrzany przybłęda. 

Wczoraj po południu dozorca domu 
Przy ulicy Wesołej 12. zauważył niezna
nego osobnika, kręcącego się po podwó-

>rzu. Dozorcy nie podobał się wygląd nie
znajomego, przeto podszedł doli i popro 
sił go aby 

opuścił posesie. 
Mężczyzna nie odpowiedziawszy ani sło
wa wyszedł po to tylko aby za chwilę 
wrócić z powrotem Wówczas dozorca 
zdenerwowany uporem przybłędy zagro
ził, że wezwie policjanta. Wówczas nie-

, znajomy podniósł błyskawicznie rękę I 
uderzył Klimka czemś twardem w głowę. 
Dozorca zachwiał się i runą? nieprzytom
ny na ziemię. Widząc to awanturnik wy
cofał się czemprędzej z podwórza. 

Mikołajowi Klimkowi udzielił pomocy 
/ekarz pogotowia ratunkowego i pozosta
wił go na miejscu Tajemniczego osobni
ka poszukują władze bezpieczeństwa pu
blicznego. 

Czujny sen starca. 
Nocne krzyki w przytułku. 
Wincenty Oodzik. bez stałego miejsca 

zamieszkania, bojąc się przepędzenia mro
źnej nocy na dworzu poszedł przespać 
się do 

przytułku noclegowego 
przy ulicy 28-pułku Strzelc. Kan. Ciepło 
mu tam było 1 przytulnie. W pewnej chwi
li Goździk ujrzał jakiegoś starca przeli

czającego pieniądze. Uczył mozolnie 
jkcoue wreszcie włożył do chusteczki, 
storą ukrył pod siennikiem. Godzik po
stanowił skorzystać z okazji. Kiedy do
nośne chrapanie świadczyło o głębokim 
śnie wszystkich nędzarzy. Godzik pod-
kradf się do siennika owego staruszka, ten 
j( Inakże spał czujnie i pochwyciwszy zło 
dzieją za rękę 

wszczął alarm. 
' Pobudzeni ludzie dowiedziawszy się co sle 

stało zaczęli bić Godzika. którego dople-
' ro' z --łfej opresji wyratowała policja. 

Pechowego złodzieja, po przeprowadzo-
r.em dochodzeniu przesłano do dyspozycji 
władz sadowych. 

Stanisław Magrojczyk, zamieszkały 
przy ulicy Błotnej 1(7, kochał się 

w córce sąsiadów 
— Anieli Storczyk. Dziewczyna darzyła 
go wzajemnością, kiedy jednak trafił sie 
jej lepszy konkurent, porzuciła Magroj-
czyka i odesłała mu pierścionek zaręczy
nowy. 

Magrojczyk rozpaczał po stracie 
dziewczyny i postanowił pozyskać z po
wrotem jej względy. Lecz nie udało mu 
się to niestety. Wówczas zawrzał zem
stą. Przez szereg dni napróżno szukał 

okazji. Aniela jakgdyby wyczuwając zły 
zamiar ex-narzeczonego unikała go. W 
dniu wczorajszym Magrojczyk powraca
jąc do domu natknąf się w bramie na Stor 
czykównę i bez słowa 

uderzył ją nożem w piersi. 
Dziewczyna instynktownie zasłoniła pier 
si i ostrze noża zagłębiło się w ręce. 

Pomocy lekarskiej Storczykównie u-
dzielono na stacji miejskiego pogotowia 
ratunkowego. Stanisława Macrojczyka 
aresztowano i przesłano do dyspozycji 
władz sądowych. 

Wracaf do ipęia! 
Amant płochej mężatki. 

Genowefa Salomończykowa. młoda mę 
zatka zamieszkała pod Piotrkowem, za
kochała się w parobku Stefanie Najdlerze 

łodzianinie. 
Ten usidlił Salomończykowa. która też 
zgodziła się okraść męża i zbiec z parob
kiem do Lod?i. Zamiar wykonała przed 
paru dniami. Kiedy znaleźli sie obole w Lo 
dzi, Najder wzlał od naiwnej wieśniaczki 
wszystkie plcnądze około 1000 złotych 
aby nie zeinęły. jak sam powiedział. Pierw 
szego dnia nocowali w pokojach umeblo
wanych nrzy ullcv Narutowicza. Wczoraj 
rano Najder wymknął sle do miasta 1 

nic powrócił wiecei. 
na pożegnanie przesyłając wieśniaczce ryl 
ko kartkę tel treści .Rozmyśliłem się, wra 
caj do męża". 

W pierwszej chwili Salomończykowa 
usiłowała targnąć sie ną źvcie. a kiedy 
przeszkodzono jej w tern, udała sie do naj
bliższego komisariatu 1 zameldowała o 
przygodnie. Naldera udało sie aresztować 
a po odebraniu mu gotówki. 

osadzono go w wlezieniu. 
Salomończykowa pojechała z powro

tem do domu. 

Złowrogi błysk noty 
wstrzymał przechodniów od interwenci!. 

Wczoraj około godziny 11 wieozorem 
przy zbiegu ulic Kilińskiego I Napiórkow
skiego, wynikła gwałtowna bójka pomię
dzy kilku osobnikami 

płci obojga. 
Nieliczni przechodnie, próbowali zl ikwi
dować zajście, lecz na widok tępych na
rzędzi I NOŻF, 

połyskujących złowrogo 
w rękach walczących, zaniechali tej nie
bezpiecznej misji. 

Ktoś z rozsądnlejszych pobiegł do 
XIV komisariatu nolicjl. 

Na widok nadbiegających policjantów 

awanturnicy w panicznym strachu rzucili 
się do ucieczki, pozostawiając na pobojo
wisku 

ranna kobietę. 
Okazała sie nią 24-Ictnla Leokadja Plus 

kota. bezrobotna, zamieszkała przy ultey 
Kilińskiego 214. Pluskota otrzymała rane 
kłutą klatki piersiowej. Lekarz pogoto
wia odwiózł ją do domu. Kilku osobni
ków podejrzanych o udział w bójce 

aresztowano. 
Nazwiska Ich narazie trzymane są w ta
jemnicy. 

Zbrodnia 
trzech awanturników. 
Bójka w mrokach nocy. 

Onegdaj do Sosnowca przybyło 2 zna
jomych Hangiel Juljan z Porąbki \ Gałusz
ka z Klimontowa. Obaj znajomi pćźnym 
wieczorem udali się „na jednego" do zna
nej z licznych awantur restauracji „Pod 
dębem". 

Po wychyleniu jednej, drugiej kolejki 
i t. d. zapłacili rachunek i około północy 

opuścili wesoły lokal. 
Po ujściu zaledwie kilku kroków nat

knęli się na trzech nieznanych osobników, 
którzy podszedłszy do nich Niżej poczęli 
zapraszać ich, aby wspólnie udali się z ni
mi do mieszkających w pobMżu kobiet lek
kich obyczajów, gdzieby mogli wypić i 
wesoło zabawić się. 

Hankłel i Gałuszka odpowiedzieli jed
nakże na tę ponętną propozycję odmow-
n :e. Nie podobało sie to nieznajomym i 
wszczęli wówczas sprzeczkę, która prze
szła wkrótce w bijatykę. Nieznajomi u-
zbrojeni w noże mieli przewagę nad bez
bronnymi Hanglem i Gałuszką. Wkrótce 
przeto Hang ;el, brocząc obficie krwią, 

pad pod ciosami nuży 
•ia ziemię. Towarzysz zaś jego, nie czeka
jąc, by I jego to nie spotkało, umknął. — 
Zmknęli również I napastnicy. 

Doprero po upływie jakiegoś czasu prze* 
chodzący tamtędy patrol policyjny Zna
lazł leżącego 

bez życia Hangla. 

KINO Dom Ludowy 
ul . Pr łe jazd 34. 

D a f i l D i i i ! 
Prrepiękny film p. t. 

- Miłość żwycfąża -
(WILKI MORSKIE) 

W rolach (łownych dwia gwtaidy ekranu 
Renee Adore i Barbara 

Bedford 
Ceny mtefsc: W dni* powiiednie Ba 

wnystkie s.anay, cal w sobota, niediiele. 
1 lwięta od tinda. 2 do 3 po południu 

1 75 Jr II jn. 40 gr. III m 30 gr. 
W*~ioboty. niedziele i twieta od' Jod*. 3 
po not. I m, 90 tfr. II m. 50 (r. I I I m. <r.40 

• 

I 
Oprysaek w tramwam. 
Opowieść o wypchanym portfelu. 

Wczoraj w południe Andrzel Drv1. no
toryczny złodziej, wsiadł n a ulicy Brze
zińskiej do tramwaju Na peronie Drylowi 
wpadł w oko 

pewien pasażer, 
któremu złodziej nie omieszkał wyciąg
nąć z kieszeni portfel. Dokonawszy kra

dzieży rzezimieszek usiłował wyskoczyć 
z tramwaju 1 wtedy stała sle rzecz nie
oczekiwana Poszkodowany zauważył 
kradzłe* i jednocześnie widząc wyskaku
jącego Dryla, schwycił go za kołnierz. 

Zatrzymano tramwaj; złodziej korzy
stając z chwilowego zamieszania uderzy! 

poszkodowanego pięścą w twarz I próbo
wał uciec. Zatrzymano go Jednak. We
zwany policjant z pomocą poszkodowane
go odprowadził go do najbliższego korni-
sarjtou. 

Po przeprowadzonem dochodzeniu 
portfel 

zwrócono właścicielowi. 
a Dryla przesłano do dyspozycji Władz SĄ 
dowych. 

WŁADYSŁAW TYSZKIEWICZ. 6) 

Powrót do słońca. 
POWIEŚĆ 

na fle stosunków anglelsko-eglpsklch. 

Tahir - Bey siedział nieruchomo jak 
sfinks. Śmiertelna bladość pokryła jego 
'ica. Nie'odrazu też zdobył się na odpo
wiedź. 

— Propozycja pańska, kapitanie, spra
wia mi zaszczyt — przemówił wreszcie. 
Nie w ^ m jednak, czy będ? mógł być do

b r y m dla pana zwiastunem. Mam wraże
nie, że zapom.-ilał pan o tern, co sfanowf 

' najważniejszą i bodaj Jedyną przeszkodę 

— Przeszkodę, ekscelencjo? 
— Sulejka jest mahometanką — powie 

dz ;ał Egipcjanin takim tonem, jakby mó-
Wvf. żc Sulejka jest poza obrębem żyją
cych. ." . 

— Wiem o tern, panie ministrze — od
parł Anglik. — Cóż to może mieć jednak 
Wspólnego z moją prośbą?! Sulejka mo
głaby zostać chrześcijanką... Sądzę, że 
sDrawa ta jest zależną od uczucia, jakie 
Wi mnie żywi? 

— Niezupełnie — odparł minister. Ję
to głos wpadał coraz to bardziej w ton u-
pędowy. — Co do mnie — ciągnął — mo-
*e stanowisko w tej sprawie jest następu
jące: Nie mam zamiaru wpływać w jaki
kolwiek sposób na mą wychowankę. Po
dstawiam jej zupełną swobodę działania. 

Gdyby jednak przyjęła pańską propozy
cję i porzucła Islam, oświadczam, że prze 
stałaby dla mnie istnieć i nigdy już nie 
chciałbym jej widzieć A zatem, czy po
zwoli pan, że powtórzę Sulejce naszą roz
mowę, abv następnie zakomunikować pa
nu jej odpowiedź. 

— Panfe minus trze — przerwał ofcer 
nerwowo. — Znajomość nasza nśe od dziś 
kię datuje, nile potrzebuję wiec zapewniać 
pana o mem najgłębszem do niego zaufa
niu. Czy wolno mi jednak wyrazić prośbę.. 

— Słucham pana. 
— Czy mógłbym pomówić z Sulejka 

Hannm osoWście? 
— W jakim celu? — spytał nirnffster. 
Sir Horace westchnął głęboko i prze

mówił : 
— Jestem chrześ<^lani'nem. W tern tkwi 

główna przeszkoda urzeczywitstrrienia 
mych najgorętszych pragnień, talk bowiem 
zrozumiałem pańskie oświadczenie. Otóż, 
sądzę, mając okazję pomówienia z Sulejka 
Hanum r zapoznawszy ją z zasadami wia
ry, którą wyznaję, zdołam usunęć tę prze
szkodę, z drogi mego szczęścia. Różnimy 
s;ę wyznaniem wiary, ale pozwołi pan, że 
jirzypomnę mu, ekscelencjo, jego własne 
słowa: ,.La illaha nTAllah wa Muhamme-
du — rrasul «- Allah". Bóg jest jeden dla 
wszystkich ludaC!' 

Tahir Bey przysłuchiwał się słowom 
AngWca, nie odrywając wzroku od błękptu 
południowego nieba, nie zamąconego w 
tej chwiK najlżejszą chmurką. 

Gdy Sir Horace umilkł, Egipcjanin, 
skrzyżowawszy ręce na piersi i spogląda
jąc mu w oczy, powiedział: 

— Życzeniu pana stanie się zadość, 
kapManie. 

ROZDZIAŁ VI . 
Rozchyliła się ciężka, adamaszkowa 

kotara, zasłaniająca drzwi wejściowe i na 
czerwonem tle ukazała się smukła postać 
Sulejk'. Tym razem nie zdradzała onie
śmielenia, zachowując zupełną swobodę 
obejścia Uśmiechnęła się do obu męż
czyzn, obrzuciwszy ich jednak łagodnem 
spojrzeniem słodkich oczu i dostrzegłszy 
snać na ich twarzach wyraz uroczystej 
powagi, stanęła pośrodku salonu w nie
pewności, jak gdyby strwożona. 

Tahir Bey powstał z fotelu i, przygar
nąwszy Sulejkę ramieniem, odezwał siię 
do niej poważnie: 

— Sulejko! Nie jesteś już dzieckiem! 
Posłuchaj więc uważnie słów moich, za
stanów się i rozważ je głęboko. To, co ci 
powiem, jest rzeczą tak ważną, że wyma
ga skupienia wszystkich władz 'umysłu i 
serca. Przed chwilą kapitan Honorable 
Horace Rabdy oświadczył się o twoją rę
kę, czyniąc nam tern największy zaszczyt. 
Lecz to nie wszystko. Sir Rabdy jest chrze 
icijaninem i mógłby poślubić cię w tym 
tylko wypadku, gdybyś porzuciła wiarę 
swych ojców i została chrześcijanką. Te
go wymagają zasady jego wiary. Rozważ-
tedy {o, co c!. powiedziałem, pamiętając, 
źę od twej odpowiedz* zależna jest cała 
twa przyszłość. Poradź się przedewszy-
stkiem własnego, sumien&i 1 proś Boga, a-
by udzielił ci światła prawdy- Ja oddalę 
się stąd, pragnąc umożliwić wam wypo
wiedzenie się w tej sprawie. 

Powiedziawszy to, Tahir Bey wy&zedl 
z salonu. Oficer i Egipcjanka pozostali sa
mi. 

Sulejka usiadła w fotelu i, pochyliw
szy głowę, maczała. Anglika dławiło wzrtt 
szenie, milczał wiec również, nie wiedząc 
od czego zacząć. Po chwili dopiero, opa
nowawszy się, przemówił: 

— Ojczym pani oznajmił już jej, jaki 
jest cel mojej dzisiejszej wizyty. Pozosta
je mi tylko wypowiedzieć to, co jest treś
cią wszystkich mych myśli i uczuć, co 
stanowi istotę mej duszy. Kocham panią, 
Sulejko i nigdy kochać nie przestanę. Czy 
zgodzi, się pani zostać moją żoną? 

Mimowołi wyciągnął do niej ręce, w 
jego głosie brzmiała gorąca prośba. 

Sulejka siedziała na pół przytomna 
nie mogąc zdobyć się na odpowiedź. 

Młody oficer powstał z fotelu i z prze-
lęciem uchwycił jej drobną rączkę. 

— Sulejko. niech mi pani odpowie — 
nalegał błagalnie. 

Egipcjanka spojrzała na niego z prze
strachem, ale bardziej jeszcze głębokiem 
współczuciem. 

— Czy pani mnie kocha? — powtórzył 
Sir Horace. 

— Cenię pana bardzo — odrzekła po 
chwili drżącym głosem — tęcz żoną pań
ską zostać nie mogę. 

— Dlaczego!? — spytał oficer poryw
czo. 

— Bo musiałabym wyrzec się wiary 
mych ojców, a tego nigdy nie uezyrię. 

d. c a-
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Ziarnka piasku, z których tworzą się góry... 
Wszelkie sprawy życia społecznego — to ogniwa jednego 

wielkiego łańcucha... 
Szereg bolączek i niedomagań. 

O warunkach sanitarnych Łodzi pisze 
sie wprawdzie dużo, a jednak wciąż nano-
wo trzeba o nich piisać, bowiem wszelkie 
postulaty w tej dziedzinie realizują się na 
naszym gruncie jedynie w bardzo śliima-
czem tempie. 

Na każdym kroku widzimy wprawdzie 
ogromną pracę wieki imstancyj komunal
nych, policyjnych i społecznych. Mimo to 
Łódź nie przedstawia w swym całokształ
cie obrazu bardzo kulturalnego ośrodka, 
lidyż brak jest całej masy drobnych zarzą
dzeń i —co gorsze — egzekutywy do ich 
wykonania. 

W SKLEPACH I V/ SKLEPIKACH. 
Przyjrzyjmy się bliżej naszemu hand

lowi. Odbywa się on przeważnie w warun 
kach nader ruiehigjenieznych. W małych, 
ciasnych sklepikach nagromadzone są o-
bok siebie wszystkie towairy domowego 
użytku, jak: spożywcze, mydło, świiece, 
gwoździe ! t, d. Sprzedający — niejedno
krotnie nawet w większych sklepach — 
nie mają pojęcia o pakowaniu i wydawa
niu towaru. Bardzo często zauważyć się 
daje, że ekspedient czy ekspedientka, bio
rąc papier do zawijania produktów spo
żywczych, ślini palce, aby ten papier łat
wiej wziąć w rękę, rzadko kiedy ręce te 
si Idealnie czyste 11. d., 11. d. 

Zarządzić tym brakom możnaby przez 
obmyślenia regulaminu dla sprzedających 
oraz przez utwoTzentie parodniowych kur
sów instruktorskich, które wnikałyby w 
te antyhigjeniczne szczegóły... 

PLUCIE NA ULICY. 
Pragnąc zwalczać choroby, musimy 

zwalczać przedewszystkiem przyczyny, 
dające podłoże do ich latwiego rozwoju. 
I tak up. gruźlica szerzy się u nas nad
miernie, a nie zwalczamy racjonalnie zwy 
czaju plucia na ulicach, co jest najwięksea 
przyczyną roznoszenia zarazków. 

Bieda jest wielką przeszkodą w tym. 
względzie, bo trzeba, aby wszyscy posia
dali chustki do nosa w kieszeni wpierw, 
nim zabronimy im pluć na ulicach. 

Ale prawdą jednali jest, że również 
brak kultury Jest przyczyną tych wykro
czeń, mających miejsce nietylko u ludzi, 
nie posiadających chustki do nosa.. Kur
sy, szkoły, odczyty, a także kary za wy
kroczenia przeciw, czystości ulic, bram, 
klatek schodowych — dadzą rezultaty do
datnie. 

PORZĄDEK W ŁÓDZKICH KAMIENI
CACH. 

Osobny rozdział stanowi czystość w 
domach i klatkach schodowych, które 
przedstawiają tak często obraz nędzy i roz 
pa czy' z powodu zaniedbania koniecznych 
remontów. Klatki schodowe w wielu do
mach łódzkich są już od lat nieodświeża-
ne, a .ściany — zabrudzone, zakurzone do 
niemożliwości, niedawny „generalny" re
mont dotyczył bowiem zasadniczo fasad 
naszych kamienic. 

Np. schody drewniane, przed wojną 
były froterowane i pokryte chodnikiem 
iub linoleum, dzisiaj w wielu domach by
wają raz na... kiedyś tam szorowane... — 
Naturalnie, to wytwarza jeszcze lepsze 
warunki dla rozwijania się zarazków, w 
wilgotnym kurzu jeszcze bardziej prospe
rujących. 

A wnętrze mieszkań? Te odda wina lo
kator sam już sobie odnawia i remontuje, 
chociaż — wojna nie mniej dotknęła loka
torów, bo przecież dotknęła prawie wszy
stkich obywateli kraju. Należy pod tym 
względem wrócić do warunków normal
nych i stworzyć kulturalne warunki w do
mach mieszkalnych!... 

NA JEZDNI I NA CHODNIKACH. 
Całe masy drobnych niby zarządzeń są 

koniecznie wskazane i bardzo pilne. Rów
nież tedy unormowanie ruchu ulicznego 
ra jezdni i chodnikach. Tak, jak na jezdni 
wkikm być wprowadzony ruch jednoslron 
ny 

i na chodnikach. 
aby ludzie mogli swobodnie się mijać. Na 
jezdni — prócz przestrzegania jednostron

nej jazdy — należałoby zwrócić wielką u-
wagę na ruch kołowy w czasie błotnym, 
aby przechodnie oraz domy na węższych 
ulicach mie były' tak obryzgiwanc błotem. 

Nim przeprowadzimy racjonalne oczy
szczanie ulic, należałoby — w miarę moż
ności — zwalniać ruch w czasie słotnym, 
bo nie można pozwolflć na niszczenie mie
nia ludzkiego przez zanieczyszczanie do
mów i odzieży przechodniów. — W tym 

.względzie należałoby uświadomić bardziej 
naszych panów szoferów i dbiożkarzv '. 

stworzyć dla nich przepisy obowiązujące. 
Rozliczne drobne zarządzenia powodu-

;a duże skutki w rozwoju kulturalnym spo 
łeczeństw. Należy dobytek cywil!zacyjnv 
ochraniać pieczołowicie i dać mu wsiąkać 
w coraz szersze masy ludzkie, aby zapew 
nić warunki najintensywniejszego rozwo
ju przyszłym pokoleniom obywateli. Wszy 
stkic sprawy zazębiają się jedne c drugie, 
nie powinno więc brakować ani jednego 
ogniwa w dobrze funkcjonującym mccha-
.rzinie społecznym. (f) 

Urlop „zdrowotny". 

Żona: — Czy wyjeżdżasz zagranicę z polecenia lekarza? 
Mąż: — N i e . . . Mój adwokat poradził ml to uczynić. 

Syn ubogiego cieśli — 
księciem-prymasem Węgier. 

Wczoraj podaliśmy wiadomość o mia- mowal się również 
nowaniu zakonnika O. Szeredyi'ego księ
ciem prymasem Węgier. Dzisiaj powtarza 
my za „N. Wiener .Journal" ciekawy ży
ciorys nowego księcia kościoła. 

Wiadomość o mianowaniu członka za
konu Benedyktynów, ks. Justyna Szere-
dyi pierwszym kościelnym dostojnikiem 
Węgier, była do pewnego stopnia 

niespodzianka, 
pomimo, iż wtajemniczeni już od szeregu 
tygodni wiedzieli, że pomiędzy Watyka
nem a rządem węgierskim przyszło do po
rozumienia w sprawie kwestii osoby księ 
cia prymasa Węjrier. 

Justyn Szeredyi jest. 
najmłodszym synem ubogiego cieśli 

z gminy Deaki, położonej w pobliżu Bra
tysławy. 

Kardynał Szeredyi urodził, się w r. 
1884. Początkowo cieśla chciał, aby naj
młodszy syn odziedziczył 

rzemiosło ojcowskie, 
ponieważ siedmiu jego starszych braci 
miało już inne zawody. Ale chłopiec oka
zywał tyle zdolności i pilności w szkole, 
że mieiscowy proboszcz zajął się nim i 
skłonił cieślę, aby najmłodszego syna po
słał do gimnazjum Po ukończeniu stn-
djów gimnazjalnych, ze świetnym wyni
kiem, młody Szeredyi w wieku lat 18 zo
stał przyjęty 

do zakonu Benedyktynów 
i w sierpniu 1901 r. przyjął sukienkę zako
nu, światowe jego imię było Jerzy, a w 
zakonie nadano mu imię Justyna. 

Młody zakonnik odbył na uniwersyte
cie studja matematyczne i fizyczne. ZaJ-

poezla 
L w wolnych chwilach pisał wiersze. 

Pracował wybitnie nad łacina i dopro • 
wadził w tern do takiej doskonałości, że 
jego tłumaczenia włoskiego utworu poety
ckiego Papieża Leona XI I I . na łacinę, zy
skało uznanie Ojca Św., któremu posłano 
ten przekład. 

Niezwykłe zdolności młodego kapłana 
skłoniło jego władze przełożone do 

wysłania go do Rzymu, 
na studjum teologji. Ze studenta o zdumie
wających zdolnościach, wkrótce stał się 
profesorem w kolegjum benedyktyńskiem. 

Tutaj ks. Szeredyi poznał belgijskiego 
profesora prawa kościelnego, O. Bastlana, 
którego indywidualność nie pozostała bez 
silnego wpływu na młodym kapłanie wę
gierskim. 

O. Bastian postarał sie o to. że ks. Ju
styn Szeredyi został przyjęty do watykań 
skicj komisji 

dla kodyfikacli prawa kościelnego. 
Ody v/ r. 1918 Szeredyi ukończył swo 

ią pracę nad kodeksem prawa kościelne
go, powrócił do Węgier. 

Tutaj został kapelanem i działał w obo 
/ach jeńców. Ody na Węgrzech ogłoszo
no dyktaturę proletariatu. Szeredyi udał 
j.ię znowu do Rzymu. W r. 1920 Szeredyi 
bvł kandydatem na opata klasztoru Bene
dyktynów, otrzymał jednak 6 głosów 
mniej, aniżeli jego kontrkandydat, pater 
Remigjusz Bartos. 

Obecnie Papież mianował go arcybi
skupem i księciem prymasem Węgier. 

Skarb na wozie. 
Wykrycie wielkie/ kontrabandy. 

Z Sosnowca donoszą: 
Afery przemytnicze na śląsku wyra

stają niczem grzyby po deszczu. Niema 
prawie dnia, ażeby władze policyjne lub 
pełne nie „nakryty" tam 

szajki przemytników. » 
Przez ,.z!eloną granica" polsko - nie

miecką przejeżdżają prawdziwą falangą 
automobile i wozy, naładowane nieoclo-
nym towarem. 

Ostatnio wywiadowcy zauważyli na 
,ulicy Kośc ;elnej w Sosnowcu jakiś podej

rzany wóz. Celem zbadania ładunku wez
wali woźnicę. Józefa Antodskiego z Niwki 
do zatrzymania konf. Na widok wywia
dowców, mężczyzna, siedzący obok fur
mana, zeskoczył szybko z wozu i zaczął 
uciekać. Po chwili jednak namyśMł się i 
powróć •'! w celu pertraktowania z wywia
dowcami, którzy skorzystali z tego i Mord 
kę Halisiewicza z Niwki dostawili do ko
misariatu. 

Przy rewizji znaleziono w furmance 
120 kg. harmonijek ustnych, 57 kg. grze-

i chodzić podczas gołoledzi ? 
Niebezpieczeństwa 

naszych chodników. 
W okresie gołoledzi, która bardzo czy

sto trafa się w Łodzi, szereg osób odnosi 
wskutek upadku poważniejszą kontuzję, 
jak złamanie nogi, ręki i t. d. Dzieje s»ę to 
nietylko dlatego, że mało przywiązujemy 
wagi do natychmiastowego po zamarznię
ciu posypywania chodników piaskiem lub 
popiołem i lekceważenia niebezpieczeń
stwa, lecz także z tej przyczyny, że nkł 
staramy się umiejętnie chodzić 
w takiej porze. Idąc, mało zwracamy u-
wagi na wygląd chodnika I jego budowę, 
chociaż medbałość taką trzeba drogo nie
raz płacić i cierpieć w szpitalu. 

Ody przypatrzymy się bowiem bliżej 
terenowi po którym stąpamy, to odlrazu 
rzucają się w oczy przechodnia różno 
wklęsłości, pochyłości i nierówności chód 
nika. Można wprawdzie i na równej dro
dze nagle złamać nogę, lecz tego rodzaju 
prawdopodobieństwo zwiększa się o wiol" 
bardziej 

w miejscach pochylonych, 
których przedewszystkitem należy się wy
strzegać. Istnieją one zazwyczaj od stro
ny wystaw r dlatego w czasie gołoledzi 
powinno się chodzić moźfwie 

środkiem chodnika. 
Również krawędź chodnika od stro:?v 

ulicy przedstawia znaczne nJebezpieczca-
s.two, gdyż ścięte boks chodnika lub zao
krąglone kamienie ciosane 

ułatwiają upadek. 
Takie fatalne dla przechodniów mM* 

sca są zazwyczaj tuż pod bramami wj:u-
dowcnii kamienic. Dla ułatwienia ruchu 
kołowego zmienono tutaj wysokość chod
nika i ścięto kamienie. Noga, idąc dłuŁs/.y 
czas po równej płaszczyźniie, napotyka 
niespodziewanie na pochyłość I następuje 
upadek, połączony ze zwichnięciem lub 
złamaniem nogi, albo ogólne potłuczenie 
'. poważniejsze obrażenia wewnętrzne. -• 
Zwłaszcza 

dla osób starszych 
nieumiejętne chodzenie podczas goło!ed/> 
bez opieki przedstawia wielkie niebezpi .-
czeństwo. Upadek ułatwiają gładkie po
deszwy śnfiegowców, kaloszy i butów J 
podeszwach z indyjską gumą. 

AKADEMJA MARJANSKA. 
W czwartek, dm. 8 grudnia w uroczystość Nie-, 

pokalanego Poczęcia Najświętszej Manii Panny o 
godzinie 6 wlecz, w sali Domu Młodzieży Kato
lickiej, przy ul. Gdańskie] U l , staraniem Łódz
kich Stowarzyszeń Młodzieży Żeńskie), odbędzie 
sie uroczysta akademia ku czd Matki Bożej. Na 
program /.loża sle: referat p. t. „Ideał dziewczęcia 
pdsktego", wyświetlanie przezroczy „Królowa 
Niebios" Stachewicza, cześć wokalno-muzyczna, 
Jak to: występy zespołów chóralnych, gra na 
fortepianie I skrzypcach, śpiewy solowe, dekla: 

linieje. Na zakończenie wystawiony zostanie ży
wy obraz z udziałem 50 osób p. c. „HoM Marji" 

Ceny rynków łódzkich. 
W dniu dzisiejszym ceny artykułów spożyw

czych na rynkach łódzkich kształtowały sie nastC' 
piijąco: 

Nabiał: kilogram masła osełkowego od 7 do ' 
1 pół zł., klg. masła śmietamkowego 7.70 do 8 zł • 
jajka koszykowe 3 i pół do 4 zł., jajka skrzynko
we 3.40 do 3.50 za mendel, lłtr śmietany słodkie.' 
2 I pól do 2.80, lłtr śmietany kwaśnej (zbieranej* 
do 3 zł., litr mleka słodkiego 45 do 50 groszy. 

Drób: kura 5 — 7 do 8 zł., kaczka 4 do 8 zło* 
tych, geś 9 — 14 złotych, Indyki od 10 do 15 zt-
:v.;ace płacono w cenie 4 do 5 zł. 

Ziemiopłody: kilogram ziemniaków 14 do In C: 
klg. buraków 15 — 18 gr., klg. marchwi 20 do 25 
gr., w hurete (cena za 100 klg.) złerrniakf 13 do H 
zł., buraki 15 do 17 zł., marchew 18 do 20 zł. 

Ogrodowlzna: główka kapusty zwykłej 20 —. 
40 gr, główka kapusty włoskiej 25 do 35 gr., klfr 
fasoli 80 gr. do 1 zł., klg. bobru 50 do 70 gr., klC-
cebuli 50 — 60 gr. 

Owoce: klg. jabłek do susznła 40 do 70 gr., k!2-
jabłek do jedzenia 1.00 do IJJ0, klg. suszonych S * 
wek 2 — 3 zł., sznureczek suszonych grzybó* 
2 — 3 II, za klg. suszonych grzybów żądano 1* 
- - 18 zł. 
^ R u c h ^ j a r y j ^ c a c h ? n a c z n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

hieni rogowych, 2 kg. rękawiczek, 45 kg-
:a«my półjedwabnej, 17 kg. reform dam
skich, 10 kg. pończoch. Cło od przemyca
nego towaru wynosiłoby 6.208 zł., a wat ' 
tość całej kontrabandy 

oceniono na 40 tysięcy złotych. 
Cały transport odwieziono do urzęda 

celnego. 
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Łódź straciła znakomitego pięściarza 
mistrza Polski wagi średniej. 

Zagraniczny rynek pieniężny i towarowy. 

Najbardziej obiecującym pięściarzem 
łódzkim był Aleksander Czarnecki wy
stępujący pod pseudonimem Harry Tzerr. 
|t>«cnv mistrz Polski w wadze średniej, 
Wielokrotny mistrz województwa łódzkie 
KO. Fzerr może się poszczycić niejednym 
sukcesem. Bodajże największym w jego 

karjerze sportowej sukcesem. bvło zwy
cięstwo k. o. nad Janem Gerebichem. Jak 
się dowiadujemy Harry Tzerr opuścił 
Łódź i wstąpił na ochotnika do marynarki 
wojskowej. Obecnie Tzerr przebywa na 
Pomorzu. Przed wyjazdem zażądał zwol
nienie z Unionu do którego należał. ^ (p) 

Sport wśród niebieskich bluz. 
Turniej ping-pongowy. 

, Kurs instruktorski dla członków robo
tniczych klubów rozpoczyna sie w dn. fi 
fe. m. Kurs ten trv/ać będzie 4 tygodnie I 
ma na Celu wyszkolenie zdolnych instruk
torów dla nowo powstających robotni
czych ośrodków sportowych. Kurs l i -
rzyć będzie 30 członków, przyczem ćwi
czenia odbywać się będa w sali szkoły 

poY/^zecbnej przy ul Chłodnej 11. Turniej 
Ping-Pongowy o robotnicze mistrzostwo 
Warszawy rozpoczyna się 9 grudnia przy 
udziale 8 klubów. Organizacja turnieju 
zajmuje się Warszawski Robotniczy Ko
mitet Sportowy. 

Walne zgromadzenie Ogniwa odbędzie 
si? w dniu 6 grudnia. 

Warszawa — Gdańsk. 
Mecz robotniczych reprezentacyj. 

Robotnicza reprezentacja piłkarska sto 
ncy wyjeżdża na święta Bożego Narodzę: 
:iia do Gdańska celem rozegrania meczu 
sowarzyskiego z TAMTEJSZĄ reprezentacją 
robotniczą. - Skład drużyny stołecznej 
ustalono w sposób następujący: Błazałek I 

•Skra), Turczyński .(Ogniwo). Krzypow 
'Gwiazda). Więckowski (Skra). Śtanik 
• Skra). Sokołowski fMarymont). Fenu-
baum (Gwiąfjdn). Polińsk (Ogniwo), Bła
załek tSkira), Cłitidzikcwicz (Sarmata) 
Kierownikiem drożyny jest p. Marciniak 

Łodzianin Daniel Prenn 

wykreślony z listy graczy polskich. 
Dowiadujemy się, że łodzianin Daniel 

Prenn, już w roku ubiegłym dziesiąty we-
uiug mistrzostw gracz Nacmaiec w roku 
bieżącym awansował na miejsce płąte. ~ 
W roku- Ubiegłym Prenm przyznawał się 
do narodowości polskiej t nawet zapisał 
s.ę do Łódzkiego L. T. K. 

Wobec tego P. Z. L. T. sklasyfikował 
PREMIA jako drugiego w Iiśoie poiskfcj. 

NLettrłym zgrzytem był fakt umdiesż-
•̂ zeiuia ' Prenrta na liście niiiemńcckiej, co 

świadczyło, 'że w Niemczech podaje'się 
on za Niemca. Mimo to zajpropoiKwanfo 
Prennow' obYonę batw Polski w puharze 
Davisa. Zgodził się on zasadniczo na to 
i obiecał dać odpowiedź po tygodnu. Od
powiedź ta jednak nie nadeszła, choć mija 
już prawie rok. 

P*Z- L. T. wziąwszy to wszystko pod 
uwagę: Ślcreltń Prenna ostatecznie z ftsty 
graczy polskich. 

Pogrzeb mistrza rakiety. 
Tłumy sportowców odprowadziły zwłoki Kleinadla na cmentarz 

Pary l . Przedwczoraj odbył się po We wspomnieniach pośmhrtnych gazety 
grzeb zmarłego niedawno ś. p. Edwarda odżałować nie mogą straty tak doskonałe-
Kleinadla, słynnego tennislsty polskiego, go tcnhisisty i wzorowego sportowca-
NabożctiStwo odbyte w kościele d'Autoui! gentlemana, 
zgromadziło liczni: rzesze sportowców. • 

Słowiański turniej piłkarski. 
Udział Polski. 

Czechosłowacki Związek Piłki Nożnej cu października roku przyszłego. Pod uwa 
namierza, na panrątkę dziesięcioletniego gę brane są aniami.skie drużyny Czecho-
jubileuszu swego istiienia. zorganizować słowacji, Polski Jugosławii i Bułgarji. 
ogólnosłowiański turniej piłkarski w koń- "'• 

Międzypaństwowy mecz bokserski Polska - Węgry 
odłożony do dnia 16 i 17 b. m. 

Sensacyjne spotkania bokserskie Bu
dapeszt — Górny śląsk i Polska — Wę-
rafy zapowiedziane na ubiegły piątek i so-
'**5tę /ostały w ostatniej chwili odłożone z 
Jtfiwodu równocześnie odbywaiacych sic 
mistrzostw państwowych na Węgrzech 
Reprezentacja Węgier przybywa do Pol
ski w swym najsilniejszym składzie, praw 
dopr dobnie w tym samym co odniosła sen 
^acyjnf; zwycięstwo przed trzema tygod

niami nad reprezentacją Niemiec w Buda
peszcie. Węgrzy zapowiedzieli przyjazd 
najsilniejszej drużyny jaką wogóle rozpo
rządzają. MECZ Polska — Węgry będzie 
NIEOFICJALNYM, a'bo\viem odbędzie się on 
bez zezwolenia Polskiego Związku Bokser 
skiego. Drużynę ustawi kapitan Śląskie
go, O. Z. B. p. Wil lv Snopek. Składać się 
ona będzie /-'zawodników śląskich i łódz
kich (p). 

Pierwsze kroki p. Dewey*a. 
Zmiany w bilansie Banku Polskiego. 

"•V 7 Warszawy donoszą: 
Bilans Banku Polskiego na 30 listopa-

b r zasługuje na specjalną uwagę, po
nieważ 

wykaże szereg zmian 
•*k..spo^bTe.jbilansowania, wprowadzo
NYCH w.poroz'urriieniu.z doradca p. Dewey. 
A więc złączono kruszec i waluty — po 
.yyelimihowaniu walut, nie nadających się 
£o'p'okrvcia w jedną pozycję, jako po
krycie obiegu banknotów, która w bilan 
^ e ńa 30 uh. miesiąca wynosi 

' - / 1,161.669.124.34 zł. 
W gasywacli złączono obieg biletów ban
kowych ze wszystkiemi natychmiast płat-

nemi zobowiązaniami, które obciążą łącz-, 
nie pokrycie kruszcowo-walutowe. Obie
gi biletów razem z wymienionemi zobo
wiązaniami tworzy w ostatnim bilansie 
jedną pozycję w sumie 

1.584.421.558.78 zł. 
Dewizy i waluty, nie nadające się do po
krycia (53 miljn. zł.) stanowią jedną pozy. 
cie łącznie z rezerwą specjalna (75 miljn. 
zł.), z sumą ną zakup srebra (90 miljn.) i 
/ zobowiązaniami walutowemi: pozycja 
ra wynosi 229.7 milj Portfel wekslowy 
zmniejszył się o 463.000 zł. i wynosi 43P.9 
miljonów zł. 

:o:— 

NOTOWANIA ZŁOTEGO POLSKIEGO 
ZAGRANICĄ. 

Londyn za 1 funt szterl. 43.50. Za 100 złotych: 
.Zurych 53.15, Berim 46.73.J pól — 4Z..12 i-pół, wy
płaty telegraficzna m -Warszaw- i Katowice 
46.82 i pot — 47.02 i pół. Odańsk 57.42 — 57 56, 
wypłaty telegr. na Warszawę 57.39 — 57.53, Wie
deń czeki 79.36 — 79.6j' 

GIEŁDY ZAGRANICZNE. 
Londyn. N. York 4.88 7/32, Holandia 12.07 9/16. 

Francja 124.02, Belują 34.89 1/8, Włochy 9*15, 
Niemcy 20.32, Szwajcaria 25.30 1/4, Daofe 18.19. 
Szwecja 18.07 3/4, Norwegja 18.34, Helsingfore 
193.75, Piasa 164.68, Wiedeń 34.61, Warszawa 
43.50. \ 

Pary*: Londyn 124.02, N. York 25.40, Szwaj-
crrja 489 3/4. ( 

Zurych: Paryż 20.40 i pół, Londyn 2530 1/4. 
N. York 5.18 35. Berlin 23.90, Wiedeń 73.10, War
szawa 58.15, BukaTeszt 3.20, 

Nowy York. Dewizy. Londyn 4.88 1/4. Paryl 
3.93 5/8. Berlin 23.91, Wiedeń 14.10, Warszawa 
11.25, Bukareszt 0.62". 

BAWF? NA. 
Nowy York. Amerykańska, do. 5 grudnia. O-

tw: rcie: grudzień 19.43 —, 5d. styczeń 1936 — 40 
m.-rzec 19.51 —"54, mai \9M — 65. lipiec 19.60 
— 62. Środkowe I: grudzłeń 19.31, styczeń 19.24, 
marzec 19.46, ma) 19.60, 10.60, pazdetern* 
19.17. ŚrWkowe I I : grudziefl 19.20. styczeń 19 22 
marzec 19.40. maj 19.54, lipiec 19.55, październik 
19.10. Zamkn'ec'cr loco 19;65, grudzień 19.20. sty
czeń 19.16 — 17, marzec 19.3$— 38, maj 19.48 — 

53k Upiec 19.51 — 53, sietpleń 19.38, wrzesień 19 23 
październik 19.08 — 10. 

Aleksandria, 5 grudnia. Egipska -Sąkellaridis! 
styczeń otw. 34.80, zamk. 34.61, marzec otw. 35.05. 
zanik. 34.94,' maj otw. 35.40, zamk. 35.25, listopad 
otw. 35.55, zamk. 35.27. Ashomuni łuty otw. 
26.75, zamk. 26.68, kwiecień otw. 27.05, zamkn. 
26.90, październik zamk. 26.48, grudzień otw. 26 55 
zamk. 26.34. . 

Liverpool, 5 grudnia. Egipska. Styczeń 17 16 
matzec 17.37, maj 17..47. 

Liverpool, 5 grudnia. Havas. Zamkniecie. Sty-
ceen 10.41. ltrty 10.39, marzec W.41, kwiecień 10.39 
maj 10.41, czerwiec 10.39, lipiec 10.37, sierpie* 
10.27, wrzesień 10.20, październik 10.11, listopad 
10.06, grudzień 10.39. Loco 10.97. 

Nowy Orlean, 5 grudnia., Amerykańska. Za
mknięcie: loco 1921. styczeń 1936 —29v marzec 
19.4i — 47, maj 19.55 — 57, lipiec 19.44, paździer
nik \iS\, grudzień 19.18. 

N4 GIEŁDZIE ZBOŻOWEJ TENDENCJA 
SŁABA. 

Warszawa, 6 grudnia. Tranzakcje na Giełdzie 
Zbożowo - Towa r ow e j za 100. kg. tr. stada zała
dowania. Pszenica poiznańska 3050, pomorska 
49.50, żyto kongres. 3950 — 39V4D 39.25 —. 
39.75. owies kongresowy 36.00, otręby żytnie 
27.00. Ceny orientacyjne ustalone prze* Komisje 
Notowań parytet wagon Warszawa. Mąka pszen
na warsz. lubel. 1 kres. 4/0 A 82.00 — 85.00, maka 
pszen. 4/0 74.W — 77.00, żytm pytl. 65 proc. 37.W1 
— 58.00, otręby pszenne 28.00. Uspoeoole&ie spo
kojne. Ohrót 210 tonn. 

Waluty, dewizy i złoto na wczorajszej giełdzie 
warszawskie!. 

Zapotrzebowanie na dewizy było w dalszym 
• cUffu bardzo małe, gdyż nanW pokrywają się na-

d..' na prowincji I zagranicą, ffttzle otrzymują de
wizy' po Kuriach znacznie tańszycłi, aniżeli Ie 
przydziela' Bank Polski, Wobec czego Ho*ć mater
iału oddawanego przez Bank Polski z dnta na 
dzień ślę zmniejsza I same banki dostaiczaji de
wiz fnnvm bankom, po kursie nstalonym przez In-
sfyłticje enilsyjna. Ałocnlej»eą łendeiłcje miał Wie
deń I' Praga, słabsze zaś by ły Zurych I Włochy, 
Honk Polski ptncll nadal utrzymane kurjy, a w o-
ł»fołach prywalnych płacono za dolary 8 88 I pół. 
/ loicin obraty małe po kursie 4.73 i pół. 

MAŁE ZAINTERESOWANIE „PAPIERA
MI PROCENTOWEMI. 

Z papierów państwowych w dalszym ciajru zy

skała na kursie 5 proc. Pożyczka Dolarowa, więk
sze zaofiarowanie panowało dra 10 proc Pożycz-
l;i Koleiowei. Z listów zastawnych utrzymały sle 
i proc. ziemskfc oraz prowincioualne, pozo^t ilo 
vai byty słabsze przy wlekszem zaofiarowania. • 
(^bllgac!aml nie Interesowano się zupełnie. 

BEZCZYNNOŚĆ NA GIEŁDZIE 
AKCYJNEJ. 

Zarówno przed giełdą, jak i n i same] gletdzic 
7apanowała tendencja zniżkowa, przy malej ilcśol 
tranzakcvl I niechęci do kupna. W grupie banko
wej akcja prowadząca Bank Polski straciła na 
kursie,., a poszi^kiwany przy braku mateflaTu rjvf 
nadal Bank'Zachodni wykupywany od dłuźszK'> 
czasu przez tę samą grupę • i / *v<A-n j 

Projekt przymusowej standaryzacji 
masła eksportowego. 

Z Warszawy donoszą: 
Ministerstwo rolnictwa opracowało 

projekt przymusowej 
standaryzacji eksnortu masła, 

który rozesłało do zaopinjewania organi
zacjom gospodarczym. 

Najważniejsze nostanowienią tego pro 
jcktti przedstawiają się następująco: 

Dozwolony jest wywóz masła solore-
eo. Masło eksnortowe winno być produ
kowane 
wy*s»c7nle z<* śi"i°t»nk' nasteryzowanej. 

Proiekt okrofla ścHte zawartość wo
dy, tłuszczu i soli w maśle solonom 1 n?e-
solon^m. określa 'eeo barwę ^ŁNTO.^ńtta 
o złot^nn nnlv«5kti). smak (migdałowy) i 
7a>i»'%h (orze^wląiacv). 

Minister rolnictwa u t̂aM 
snosoby nrndi«k'*W, 

przechowywania nakowanla oraz trans
portowania masła eksportowego oraz je
go ratunki. 

Po za tern minister może wnrnwadrMć 
obowiązek zaonatrywanla masła ekspor
towano w specjalne znaki i nanlsy. 

Wywóz zaeranicę masła jest dozwo
lony tylko tym mleczarniom oraz ich zrz*» 

szeniom, które otrzymają ria to zezwole
nie ministra rolnictwa. 

Innem! słowy, całe kupiectwo, które 
trudni się dotychczas wywozem masła, 
straci w ten sposób podstawy zarobko
wania, gdyż prawo wywozu będą mogły 
otrzymywać 

tylko mleczarnie 
i spółdzielnie mleczarskie. 

Zezwolenie na nrawo wywozu masła 
zagranice moea otrzymać tylko te mle
czarnie, których produkcja dzienna wy
nosi < • 

conał«mM 51 ke.. 
oraz te zrzeszenia mleczarskie, które łą
cza w sobie mleczarnie, o dzienne!'pro 
d u k r " mnsła ronalmnlei 51 k". każda. 

Mleczarnia może wywozić Jedynie ma 
sło 

własne! nrori»kc!l. 
Urzędnicy ministerstwa rolnictwa be

rła MIELI NRAWO kontrolowania przedsię
BIORSTW eksnortowyfh. 

Projekt ma sie ukazać w formie roz 
Dorzadzenia Prezydenta Rzn'Ite! i ma o-
bowiązvwać dopiero po 6 miesiącach od 
dnia ogłoszenia. 

Skon przvlacl6łki Wilhelma 
w wiedeńskim przytułku. 

W wiedeńskim przytułku dlą starców 
zmarła w tych dniach 73-letnla staruszka, 
Hermiua Fock. 

długoletnia towarzyszka życia 
zamoidowanegc prezydenta austriackich 
ministrów hf Stiir , Tcka. 

Po upadku mónarCM! habsburskiej i 
tragicznej śmierci 'swego przyjaciela, do-
si.iła p. Fock obłe'du, zitawało jej się, iż 
czatują na nią złodzieje, którzy chcą ją 

okraść i zamordować. 
Zabarykadowała się wiec w swem 

mieszkaniu i przez kilka miesięcy nie opu
szczała pokoju. Wreszcie oddano ją j>rże-
mocą do przytułku dla starców, gdzie nie 
pozwalała nikomu zbliżyć się do siebie I 
spędziła resztę swych dni 

w obłąkańczym strachu nrzed ludźmi. 
P Hermina Fock słynęła oneiś z wici* 

kiej urody i odgrywała w wiedeńsklem 
życiu niemałą rolę. 

Była zdecydowaną przyjaciółką Wilhcl 
i na i w tym kierunku oddziaływała na 
twego przyjaciela, hr. Sturgcka. 
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Dokąd póidziemy wieczorem? 
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Malarstwa 

RZEŹBY 

iraUkl 

Czytelnia 

audycie 

•adiolonlcine. 

(Park I M 

-ienkle-
wlcia.) 

Otwarta 

od godz. 

10 rano 

do 23 w 

MBLJOTEKA RADY PEDAGOGICZNEJ. 
Państwowa Centralna Biblioteka Pedagogicz

na, ul. Andrzeja Nr. 7 (Iront l-sze piętro) otwar
ta codziennie od godz. 6 do 9 wlecz., w niedziele 
>d 9 rano do 4 po południu. 

CZYTELNIA TOW. PRZYJACIÓŁ FRANCJI 
(Piotrkowska Nr. 103) otwarta codziennie od 
godz. 6 do 8 wlecz. - wyjątkiem świat 1 
płatków. 

MUZEUM MIEJSKIE (Piotrkowska 91). Działy: 
etnotraficżno • hlstoiyczny ! przyrodniczy. 
Otwarte codziennie od 10 do 14 I 16 do 19. 

POLSKA Y. M. C. A. (Piotrkowska 89). Czytelnia 
plam I biblioteka otwarta codziennie od 4 do 
P-ei wieczór. 

TOWARZYSTWO „WIEDZA", ul. Piotrkowska 
Nr. 103. Czytelnia pism dostępna dla wszyst
kich od godz. S do 8 codziennie. 

Miejski Kinematograf Oświatowy. 
„Płomienna noc". 

Ola mło t i : — „Pat I Patachon". 
Pcezatek seansów: o godz. 4. 6. 8 I 10 

.Apollo" —Pat i Pachon jako Potpory 
tronu. 

Ptczatek seansów: o tjodz 4. 0. 8 I 10 

Caslno"" •— „Ziemia Obiecana" 
Początek seansów: o godz 4. 6. 8 1 10 

.0"»rv" —Czerwone światło 
Początek seansów: o godz 4. fi, 8 1 10 

Corso: — „Król cowboyów". 
Pierwszy seans 4-ta. os»arn* 9 30 

..D«m I i»dowv" — Miłość zwycięża. 
Początek przedstawień o godz. S I pól po pot. 

.,Gnnd>klno" — „Spowiedź Kapelana" 
, Jmnerlar — „Nlbelungi" 
„ l una" - kino nieczynne, 
..Nowości" — Mil jon krów. 
Odeon: — > „Paryż w dzień 1 wnocy". 

. ^ F o u a t i k seansów: o godz. 4. 6, 8 I 10 

.Resursa" - Niedźwiedzie gody. 
Pocz. przedstawień o g. 5.30. 7.1S I 9 wlecz. 

.Splendld". — Dekabryści 
P«<zątek seansów: 4.30, 6.30, 8.15, 10.00. 

Spółdzielnia Pracowników Państwowych 
. „Demon kobiet" 

Pocz. przedrtawień o g. 5.30, 7.15 1 9 wlecz. 

TEATR MIEJSKI. 
„Kredowe kolo" grane będzie dziś o godz S 

i pół wieczorem oraz w czwartek i w sobotę o go
dzinie 4-ej po południu po cenach popularnych. 

,',Peer Oynt" dany będzie na przedstawieniach 
wieczorowych jutro o godz. 7.30 dla Związków I?o 
botniczych i w czwartek świąteczny o godz. 8.30, 

TEATR KAMERALNY 
Dziś, wtorek, ostatni występ wieczorowy K. Ad
wentowicza w „Sonacie KreutzerowskleJ". 

W czwartek, sobotę I niedzielę bieżącego tygo 
dnia o godainle 5-ej po południu Teair Kameralny 
wystawia po cenach zniżonych „Sonatę Kreutze-
rowską" z Kardem Adwentowiczem, znakomitym 
wykonawcą roH Pozdnyszewa. 

Jutro trzecia premjera Teatru Kameralnego, AR-
cywesoła dowcipna komedja-farsa Zygmunta Ka
weckiego „Fura sforny" z Morską, Zlemblnską 
Brodniewiczem, Krotkcm, Mrozińsklm 1 Michałem 
Zniczem w rolach głównych. Reżyseruje Jan Bo-
necki. 

TEATR POPU!.Al?NY. 
• Dziś W dals7ym olągti operetka „Grl-Grl" t t J 

rozmalcona efektowńcłnl tańcami. 
CIEKAWĄ premierą' będzie wielkie dzieło W . 

Reymonta „Chłopi" w Inscenizacji J. Zawleyskle-
go. Reżyseruje M. Mleczyńsłel. Nową oprawę de
koracyjna (6 aktów) I kostiumową przygotowuje 
art. mai. W. Makojnlk. 

TEATR W SALI OEYERA. 
W czwaTtek. dnia 8 b. m.. o godz. 4.20 po pol 

I o 8.20 wieczorem ciekawa komedia w 3-ch ak
tach osnuta na tle wypadków wielkiej wojny 1920 
roku p. t. „Wierna kochanka" z p. Wernlsówną 
BWkupsk-,. Puchalskim. Mleczyńsklm. Bieleckim. 
Borkowskim, MadaVń<klm na czele Bilety w ka
sie teatrn. 

TFATR FTT.-ARTYSTYCZNY ..GONOS, 
Dziś w dalszym ciągu, ciesząca się rekordo-

wetm powodzeniem szlagierowa rewja p. t. „Precr. 
z rozwodami". Pełen humoru program ma zape
wnione powodzenie na dłuższy czas. 

DZISIEJSZY KONCERT ERIKI MORIN!. 
Dziś wieczorem oczekuje nas prawdziwa uczta 

/ artystyczną, albowiem grać będzie w Pilharmon.1 
Erika Morint. 

LISZE i 

KEHHASEHL 
71 PhU kowtko * 

Spór o Westerplatte przed Ligą Narodów. 

Wjazd dó portu gdańskiego „Neufahrwasser" z polskim •kładem amunicji 
na Westerplatte (po lewej stronie za laskiem) 

Obrady konferencji rozbrojeniowej w Genewie. 

Radjo-kącik 
PROGRAM WARSZAWSKIEJ STACJI 

NADAWCZE I. 
Wtorek. 6-go grudnia. 
Warszawa, 1111 m. — 12.00 Syjtnał czasu 1 ko

munikaty; 14.00 Program I-go kursu spółdzielcze
go; 14.15 Odczyt.p. t. „Warunki rozwoju I korzy
ść' płynące ze spółdzielni mleczarskich" wygłosi 
Edward Piątkowski: 14.25 Odczyt „Jak zorgani
zować mleczarnię spółdzielczą" wygłosi ktż. Tad. 
Pl.lafkowskl; 14.50 Słuchowisko: Wesele Boryny 
radjofonlzacja frnirmentu „Chłopów" Reymonta 
(w międzyczasie komunikat. .meteorologlcwiy): 
15.15 Odczyt p. t. „Hodowla bydła a spódzlemle 
mleczarsikle" wygłosi inż. Mieczysław Kwasiebor-
sW: 15.40 Kcflrranirkaty; 16.00 Odczyt p. t. „Wyda
rzenia w Rosji z przed 10 laty". Cz. I I - (z cyklu 
odczytów org. przez M. Spr. Zagr.) wygłosi dr 

Stefan Lltauer; 16.25 Komunikaty; 16.40 Odczyt • 
p. t. „Narciarstwo Jako sport i Jako turystyka'' 
wygłosi p. A. 'MHobędzkl: 17.05 Komunikaty eko
nomiczne P. A. T.; 17.20 Odczyt p. t. „O całkowi-
tern zaćrnleniu księiyca dnia 8-go b m.. wldocznern 
w Polsce", wygłosi dr. Eugenjusz Rybka, asys'*nt 
Obserwatorium Warszawskiego; 17.45 Koncert k* 
meraluy; 19.00 Komunikat rolniczy oraz transmi
sja z Krakowa notowań giełdy zbożowej krak->w 
-sklej; 19.15 Rozmaitości; 19.35 Transmisja r Ks>-" 
towic. Odczyt p. t. „Rozwój państwowej fan'**!* 
związków azotowych w Chorzowie" wygłosi łn* 
Ludwik Brzezowskl. dyr. państw, fabr. zw. afro» 
w Chorzowie: 20.00. 29-ta lekcla kursu elemęnta*;-.' 
nego Języka franousklew według PODREC7NLKA rf, 
L. Roqulgny; 20 30 Uroczysta audyefa ku ttv 
Finlandjl; 22.00 Sygnał czasu I komunikaty; 92.3C 
Transmisja muzyki tanecznej. 

PRCSi tK 

KOGUTEK 
USUWA NAJUP0RC2YWSZY 

BÓL GŁOWY 

Najtepsza 
marka 

świ&towa. 

[1 

L E C Z N I C A 
lekarzy specjalistów 1 gabinet denlysfjczn; 

przy Górnym Rynku. 

Piotrkowska 294, lei, 22-89 
przy prsystanku łram. pabianickich) 
przymujc chorych w chorobach wszyat 
kich specjalności, od g. 10 rano do6-ej 
po pol. Szczepienie ospy.analizy (mo
czu, katu, krwi/plwocin etc.) operacje 

opatrunki. 
Porada 3 złote. 

:-: :-: Wizyty na mieście. :-: :-: 
Zabiegi i operacj*od umowy. Kąpiele 
świetlne. Naświetlania lampa kwarco
wą. Roentgen. Żaby aztuczne. korony 

złote, platynowe i mostki 
W niedziele i święta do godz. 2 po poL 

Dr. 

P. 
Południowa 23 

Specjalista 
Chorób u 1< r> r-
n y c h , wene
rycznych i rno-
czoplc iowych. 
Leczenie światłe*" 
(Lampa kwarc?**' 
Przyjmuje 9 de U 

ed 5—8 wiecz. 

Dr. med. 

GASECHIEGO 
(z kogutkiem) usuwają ból, swe." 
drenie, pieczenie, krwawienie, 
zmniejszają guzy (żylaki). Sprze

dają apteki 

UFJRNCRIUF w T P » < ł « n i e - łupie*,— 
WW 1 U J U L T łysienie osuwa, „E-
aencja Chinowo Chmie lowa" 1 
„Mydło Chinowo - C h m i e l o w e " 
(z kogutkiem). Sprzedają aptaki, składy 
apteczne. Główny skład: Warszawa 
Apteka Gąsccklego, al, Freta nr. 16. 

Przychodnia 
F I SALUS FF 

L E C Z N I C A lekarzy specjalistów 
I g a b i n e t l ekarsko dentystyczny 

Główna 41, t e ł . 46-65. 
Przyjmuje chorych w chorobacS 
wszystkich specjalności. Zabiegi I 
operacje. Szczepienia ospy i prze
ciw szkarlatynie. Analizy (moczu, 
kału, krwi, plwocin etc). Zdjęcia I 
naświetlania rentgenowskie. Kąpiele 

świetlne. 

Zęby sztuczne, korony, mostki złota 
I platynowe. 

Przychodnia czynna do 9 r. do 8 w. 
W niedzielę do 2 po pol. Pomoc 

nocna, 

Cegrielniana 43 
— t e l . 41-32. — 
Specjalista chorób 
skórnych, wenery
cznych i moczo-
płciowych. Lecze
n ie az t . s łońcem 

wy i y n o w e m . 
Przyjmuje od godz 

8—10 i 5—8 

ul . Nawrot 2. 
Choroby skórne 

I w e n e r y z n e . 
Przyjmuje do 10 r. 

1 -2 i 4—8 
Panie od 4 — 5. 

Dla niezamożnych. 
ceny lecznic . 

Maść (a ko 
. . gutkiem) 

„Mrozol" lecsy.goi 
ran ld , zapobiega od
mrażaniu SIC kończyn. 
Sprzedają apteki i akła 
dy apt. 

powrócił* 
choroby skórn* 
włosów w e n * " 
r y c z n e i moczo-

* p łc iowe . 
Leczenie światłei* 
Lampa kwarcowa 
promieniami Roent
gena od 9—2 i oi 
4—8. 4—5 dla p*" 
oddz. poczekalni*' 
Z a w a d z k a nr . »• 

I l k u s z e r k u Pipl 
n k o w a przyjro"!' 
zamówienia i ma»*' 
ta Piotrkoweka \ & 

potrzebna zdoln' 
I I prasowaczka &c 

prowadzenia inta'* 
aa za kaucją. •"' 
6-go Sierpnia 46 

Obuwie, firanki bl*' 
Uzna. manufaktu

ra swetry, mesk'1 

palta na raty l»n»« 
„Kredyt" ul. Nawr» 
nr. 15 I p. 

Bbiory męskie, d*»' 
akie. obuwi* 

swetry na wypl*'.' 
Piotrkowska 37, 
wejście, I pi«tro-

Cena prenumeraty 
97 Łodzi miesięcznie — — — 
Dla robotników . "~ • ~~ 
Na prowincji . 
Zagranica 

— zł. 2.60 
2.20 
3.50 
8.50 

.IL. ETBIS f m i " \ 
Odnszenie do domu 40 gr. 

Ceny ogłoszeń: 
Przed tekstem i w tekście 30 groszy za wiersz milimetrowy 1-łamowy (strona 4 łamy) 
Za tekstem . » , 25 
Nekrologi . , , 25 
Komunikaty . . 25 
Zwyczajne . . . 6 

Drobne 10 groszy. r 

1 zł dla bezrobotnych 50 groszy. 

4 
4 
4 

10 
poszukiwanie pracy 5 gr za wyraz— najmniejsze ogłoszenie 

Ogłoszenia firm zamiejscowych, chociażby posiadała* 
cycb filje w Łodzi, a centrale gdzie indziej o 50 P O 
drożej od cen'miejscowych. 
'; ; Firmy zagraniczne o 100 procent drołef. 

Za terminowy druk ogłoszeń, komunikatów i ofi*' 
administracja .nie odpowiada. 

Artykuły nadesłane bez oznaczenia honorarium uW** 
zane są za bezpłatne. 

Rękopisów zarówno użytych jak i odrzuconych reda*1' 
cja nie zwraca.' . . . 

Wydawnictwo: „Łódzkie Echo Wieczorne". 
ibtiuL Jau btvoułku«skL 

Odbito*w- dzukarpi Tow. Drukarsko-Wydawniczego „Kurier Łódzki" 
uL Zawadzka Nr. L 

Za redakcję i wydawnictwo odpowi 

IR. 288. 
Onłata nocztowa 

lada Ligi 
W dnii 

(Telegram 

Genewa, 7 grudni; 
l|iól po południu i 
W« Rady Lici Naii 
•Wana będTiu spra' 

konfliktu polskc 
^zedewszystkicn 
Vw tej.-prawił* odp 
i Po nim zaś ucz-yi 

4o samo W 
taem wyznaczony 
M osobie delcgaU 
Jtrtkowem posied 
"tów sprawozdawc; 
Polityczne i ROSP< 

J»i kres stanowi w 
Prwa.. przcd'ł>żv 

tekst pt< 
J^tórym oba pai'ib;v 
Bsclzy n:ini za zako 

[J^z Radę L ;ffi Nai 
?J6 stanowi kwes 
eWzi s ;c na tę fon 
*tu. W związku z 
B*os'i! wczoraj ix> 
^ '* l i 5-ciitt moc-arst 

delettat wło 
^ry poinformował 

*thy również 
Wenio-ią formułki 
Oświadczenie to 

przykra nie 
I j y ^ a ż Włochy, p 
lv* l ;tewskiejro w R 

VI 1 1 

cie w konflikcie 
pewnych 

arczych l W; 
W'ele od tejro p 

hil J r ^ w n ' a trudno< 
^^'dcmarasa ] 

L ^ zgadza sie o 
' ^Jies;eniie stanu 
^Inak op ;era sie 
j ^"zględziie konki 
3«Sch warunkach 

^aby uważać k 

L, ^nedyktyn O. J 
' i o w a n y p r z e z p 

1 księciem - prj 


