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Onegdaj w sądzie okręgowym 'nastą
otwarcie testamentu zmarłej niedawno w Szwajcarji EugenJi hrabiny Augustowej PotockieJ,i.
Testament ten jest nielada sensacją,
rzuca bowiem jaskrawe światło na stosunki rodzime spadkobierców ks. Józefa
Poniatowskiego dziedziców historycznej Jabłonny.
piło

Ostatnią swoją wolą, sporządzoną

w

dniu 1 czerwca 1925 r., Eugenja hr. Po-

totka
Prezes Sądu Okr~gowegó
p. T. Kamieński,
wodnfczący oatatniego wszechpolskiego zjazdu hnreerakiego,
any jest w eałym kraju za jednego
gorliwszych protektor6w wZJJiosłych
lsad skautingu wśród młodzłely.

wydzied~czyła

swesto syna Maurycego,_
motywując to tern, że S'Przeda,r 'Pałac w
Warszawie i 'Prowadził z ma~ką procesy.
W zW1iązj'}{'U z tern tes1atorka zarządzi
ta, Cl'by nie pochowano jej w Jablo,tmic,
gdyż

nie chce

być

biercą

hrabiny zostal mecenas Henryk
Konie, któremu zapisała cay majątek po
wyczerpaniu legatów.
Najwyższy legat otrzymać ma

kamerdyner Emil Hugot,
Iktóremu zmarła zapIsała 100.000 dolarów,
niezależn.ie od wystawionego za życia re
wersu. W razie braku g'Otowizny w dniu
zgOltlU, legat ten ma być zabezpieczony na
hypotece domu hrabiny przy ul. Wspólnej
nr. 46 róg Ma.rsl.aN\Owskiej, pfaf1ny c'O
lO-go w miesiąc po zgonie 'testatorki.
Mniejsze
sumy od 1.000 do 4.000 dolarów
Wladysfaw StoLpe, Wincenty
SYlpniewskj, Szczepan Wołacz, Iwan KarwowSlki i Antoni MarytIski.
Pozatem hr. Potocka zapisała 7.000
dol. bar. Krooenbergowi (synowi)
'Otrzymują

z Maurycym nawet po
śmierci.

na utrzymanie koni wierzchowych

R.eszta testamentu zawiera rozporzą
dzenia mająbkowe. Generalnym spadko,

Giełda '

rodzinnego arystokracji.

"żeby były szczęśliwe
żadnej

pracy".

w spokoju i bez
O koniach tych testator-

ka pisze: "Mais ClayneUe - ,,06dJłly"
djabeł i Heure Bleue - k'Ochana droga
bardzo".
P'Oza jednem fu'trem,. Ułd)isanem mec.
Konicowej (płaszcz z "chin-ohidle"), resz·
tę futeT, wszelką bie1nznę osobistą i rzeczy osobiste, testatorika przeznaczyła Emilowi Hugot.
Z pamiątek zalJ)isała: star'Ożytne bittrko z sypialni (Ludwik XVI) p. HClJns'O\\
Tfyfferowi, .,maletikę" staroży'tną ,,00 'Osi
dę roses"z Jahloony oraz

120 sztuk taleczy srebrnych pozłacanych
hr. A'leksandrowi Skrzyńskiemu, obecne
mu prezesowi Rady ministrów i wreszci
złotą papiewśnicę "en olf1lise fwmee" oraz
ołówek z rubinem - ministrowi Bertoniemu.
"Potockim
- pisze w ostatniej woli testatorka-.
nic nie zostawiam; byli dla mnie zupełnie'
obojętni i dalecy::.
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135,54

Dolar w obrotach
bankowy.ch
prywatnych

mi~dzy-

7.05
7.30
7%

w żądaniu

w nlaceniu,

iepu,sza

bAZ
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Z Warszawy donosza:
Śmierć w strasz'nych meczarniach po-

n'iosła wczorai 82-letnia starusZika Józefa
Skórecka.
Od dwóch lat ciężko chorowata na no~i,j

Warszawa

nie mOjda

Złoty

z

Dolar

Dolar w

· Łodzi.

Banki dewil1!owe k~p'owaly e f e k t Y
o godziny 12 ej po kursie 6,80
endenoJa

zniżkowa. Podaż średnia.

-<>0-

miętajcie O

śmierć

Straszna

gvze~g. lU8PS~aUJSlła.

I

inwalidach
wojennych I

dźwijZnać

sie

lóżka. Opiekowała się

nia stale córka.
Wczoraj chora, zostawiono na iakiś czas
zupełnie bez opieki, w mieszkaniu Drzy ul.
Lipowei nr. 8/10.
Wkrótce po w
a że
la zn e'g'O , stoja,ceg
paM

na rzucona w ką<
Staruszka wic
dźwignęła się i p
watek węgla pot(
leżały śmiecie i r

,.~

tli,
l ka
dz.ie

Buchn
NieszczęśHwa ~

nie

dźwignąć się,

cego o ratunek, nikt niestety w
ust·vszal.

la

sta
tają

p'Orę

staneło

słaruszk-.

nie

Łóżko

w płomieniach.

Chora ostatkiem sił dźwignęła sie i w plo
nacej już bieliźnie dowlokła sie q'O drzwi.
Bita w nie pięściami i krzyczała cv sił, wzywając ratunku.
Usłyszał wresz.:ie jeden z sasiadów.
Wyważvłzamlknięte na klucz drzwi i wy
niósł nieszcześliwa,

25

kawałek .

82-letniej

z

mieszkania.

Wezwa·nv lekarz Pogotowia opatrzył
straszne rany z poparzenia i przewiózł
Skórecka, do szpibala Dzieciątka Jezus.
Tu. w strasz'l1vch meczarniach
zmarła

przed wieczvrem.
Pożar w miesz.kal1i~ u'Q'Clsilo POgotowie ratunkowe oddziału straży o\rniowej.
Rozpa·cz córki, która zosta wita matke
bez vpieki. nie ma grani<c.

~kr-=tów uwi~zionych
Góry lodowe

.Dłonące~o

przez mróz.

blokują zatokę Fińską.

TalJin. 13. t.' - 25 niemieckich okrętów
handlowych stoi zablokowanych od kilku
dni Jodem w zatoce f'ińskie.i.
Rzad sowiecki wystał z Leningradu kil
ka łamaczy lodu. które okazały się zupet
nie niewvstarczaiace wobec vJ.brzymich
gór lodowych, ota.czaiący~ ~~~~

. Niemiecki poset \\' Tal,linie zwrócił się
do rządu estońskie~o z prośhą o wy,słanie
na p'omoc dla oluetów wielkiego estoń
skiego rama·cza lodów. którY niewatpliwie
pomóg'tbv w kry tyc znej sytuacji. Dotychczas rząd esto·ński tego nie uczynil.
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Biłel weJścia

na rzecz Szpitala "KOCHA"ÓWKA".

5zł. ZorłlRstry -

SKO'WY

attakcje niebyWałe. " - Bufet obfity i fan.

Kto ma funty angielskie'- niech ieh się szybko pozbędzie
radzi pani De'ux -Thebes.
Pesymistyczne przepowiednie
Ciekawość Jest. iak oowszechnie wiadomo. pierwszym stooniem do...
oorad wróżbiarskich,
Odwieczny lęk przed zrzadzeniami ,.śle
pe.!ro" losu .lrna do ".iasnowidzących" pro
roków, kabalarek . .lrrafO'lo~ów. chiroman·tek etc.
nietylko kucharke.
niesookojna o stałość uc~uć blislcle~o iej
sercu straźaka . ale i niejedna koronowana
~łowe. niepewna wiernoooddaticzvch uczuć sołacaiąceJro liste cywilna ludu.
Wielkie nakłady osią.!raj.ą zarówno roz
brajają.co naiwne senniki, iak i pvtyjskotajemnicze almanachv.
Zeszłoroczne przepowiednie polityczM-społeczne pani Deux-Thebes
sprawdziły sie w dużei mierze.
zaoowniaitlc słvnnei paryskiej wróżbiarce
dużY rozsdos. Zachęcona tern powodze-

D

Z

słynnej wróżbiarki

niem o.!rłasza ona swoje horoskopy na rok
1926. które naoJ;tół niestety
brzmią raczej oesvmistvcznie.
PrzeżyWać będziemy w dalszym ciąiu
okres wielkiej wkufy. którei bliskiego koń
ca jeszcze bvnajmnie.i nie widzę". ostrze.Ira
melanchołiinie pani Deux- Thebęs.
Prande czekają .!rłębokie wstrząsy wewnętrzne: rozwiązanie parlamentu, gorą
czka zaciekle.i waliki wyborczej.
"Ulica przedstawia wy~ląd oonurv, wi
dze na niei krew i błoto'. Zaburzenia przyj
mą tak ostrą P'Ost~ć. że tylko kosztem zna
cznvch ofiar oraz dzięki rozsadkowi narodowemu uda się je uśmierzyć. Nie wiadomo. CZy na dłu~o"...
Dyploma-c.ia francuska będzie zmuswna czynić wielkie wysitki, by, nie bacząc
na wyniki' Locarno. uniknąć nowych, po~ę,ż.nych starć międzynarodowych.

i

o pożycz~~

amerl'kańską~

Monopol tytoniowy moinaby wydzierżawIł
za 200 miljonów dolarów.
dO!1oszą:
Rozpoczvnające 'Się
dz'iś

Z Warszawy

rokowania
przedstawicieli "Bankers Trustu" z rzą
dem polskim w sprawie dzierżawy mono
oolu. obudziły czujność cZYinników parlamentarnych.
Jeden z wybinieiszvch senatorów oświadczył a zdanie jego iest wyrazem
pO.!rlądów wielu senatorów i postów - iż
nad oolsJli nowinien zażądać od .Bankers
Trustu" za wvelderr-awienie monop!u tvtonioWe20 conaimniei
200 milionów dolarów.
Opiera.iąc się na danych roku ubie.!rłe
.!rO. można przyjąć. że monopol tytoniowy
daie rocznie czvstelro zysku 25 milionów
dolarów. kavitał oożyczki zatem może
być smaconv w ciagu 13 lat.
Niezależnie od uzyskanej sumy pożycz
ki rząd powinien zape'wnić sobie 5D proc.
udziału w zyskach monoDolu.

Pozatem należy postawić kaDitaJistom
za warunek dokonanie inwestvcy.i w fabrykach monOPolu conajmniei za 20 .milIonów dolarów. przyczem
maszyny do fabryk tytoniowych p'owinny
być zakupione w kraiu.
Ponadto należy uzyskać od ..BankersTrusiu" zgodę na zapłacenie ..Rm ca Com
merciale" dh.lQ.'U zaciągniete.!ro przez rząd
polski przy t. zw . p'OŻyczcc tvto'niowej oraz od1c:zkodowa'nia temuż bankOwi za to.
że rząd, wydzierżawiając cal'kowicic monODol tytoniowy. nie będzie mÓl!! dQtrzy
mać zobowiazania nabywania 2.000.000
khz. tytoniu rocznie we Włoszech za DOśrednictwem •• Banca Commerciale".
Na tych warunkach można wydzierża
w' Ć' :11(lnopol tytoniowy na 30 lal.
amerykańskim

---(0)---

Proces dzieci-morderców.
Z Warszawy donoszą:
Przed tufeJszym sądem okręg-owvm to
CZy się sensacyjna rOzPrawa przeciwlw
wsoółmmdercv Olesiowi Świeżakowi łat
13.
Przed paru miesiącami OR'romne wraże
nie wywarf Dr'OCeS przed sadem dor1aźnym
Drzeciw 13-letniemu .T. Kowalczykowi.
który razem z Ołe~i,,- Świe7~ldem zamordował lO-letniego Stasia UrmanQwskie!!o. Obaj mordercy postanowili zdobyć Dieniadze na przeia7.dżke samolQtem
i w tym celu namówili Stas'ia Urmal1owskiE'Q,"o. aby skradł rodzicom pieniądze.

Staś zabrał rodzioom 50 zt'Otvch i udał 'S'ię
w umówione mie.isce w pole, tutaj za zbo
żem nieletni zbrodniarze udusili swoia 0fiare paskiem i zabrali mu upra!Zt1ii·one pie
niądze.

Kowalczvk byt skazany na karę śmier
ci. prezydent jednak w drodze laski zmlenil wyrok na bezterminowe cieżkie wię
zienie. Przesłuchany dzisiaj przed sądem
Oleś Świeżak zmienił pierwotne swoje ze
znanIa iż nie brał czvnne~o udziału w mor
derstwie.
Rozprawie przewodniczy ))rezes Duda. oskarża prokurator Go~dste i ll.

Smierc weterana z r. 1863 żyda
Dnia 7 stycznia z. 1'. zmarł w Wtol'e den z ostabni·ch żydowski<ch we.'feranów z roku 1863. Pabian Kal'iński w
66 roku życia. W !foku 186..1 zwró'Ci1i się
do Tlieg'o powstańcy, czyby nie ze-chciat
ao-st.arczać murndurów dla oddziałów powsfaflczy1k. Ka1ińslką z wie!:k iem naraże
mf"Tn się szył mundury w piwnky i sam
()Sooi:ście IjJTzewozH je dla powstańców.
!A.re.ztową,nv na ro.zlkaz osrfawione'g o dytk
cłaWlku

I

An~m również 2ł"OŹa

ooważne

komplikacle
wewnetrzne o chara-k terze socfalnvm".
dzięki podstętpne.i a.lritacjJ obce.!ro mocarstwa. podeirzewane.!ro niejednokrotnie o
wro .~ie zamiary". Zwalczać ona będzie
musiafa J:iczne i ooważne powsfania w 1ro
lon.iach. zwłaszcza w Afryce Południowej
oraz w Indiach.
"Widz e ootoki krwi
wokół Świete~o l\ł,iasta. Pożary niszczą
huk armat rozbrzmiewa w SDO

bieżący

rok.

Niemcy przeżyja w 1926 roku d"
l
machy stanu - Dierwszv ocharak 'rz€
wybi,tnie reakcY.inym, dru~i natomias 111;
dzie miał nororrue wszelkie cechv
zewrotu lewicow~o.
Ros.ti Pl'zepow'i ada pani Deux-TII" , ...
sensacv.ine wydarzen.ia w połowie I ~,l
cego roku. Na czele ruchu pOwstań
stanie wÓ(łz. który w oozooze m(' " ~ 'w
czvch walk
złamie dvktature

świątynie.

bolszewicką.

kolnych dotvchczas miastach", Imperium
Brytyjskie zadrży w swoich posada·oh. Pa
n'i Deux-Thebes daje radę, która może być
cenI1ą clIla naszych czarno'.!rietdziarzy:
•• Kto ma ft.m.tv antzielslde . niechajże
szybko się ich pozbedzie. ~dyż
kurs ich spadnie
znacznie"•.

Obywatele Stanów ZjednócwnY'~ł
p'Tawa
bezkam~o uoiianła sie
w l'Okalach publicznych.
Przepowiednie pani Deux-Thebe ' )
dzie można poddać szczeltót-owei i ~ ~
stromnei ocenie w ... 1927 r-o'ku. Troch ·

l'

czekają 'Się

pliwości!

w sprawie sweg
powrotu do armji.

Marszałek Piłsudski

ś

rozpoczęłll się W Warszawie
rok,owan,la

I

na

Kal~ ńsk~ego.

tatora Schwarza, otrzvmat na rynku w
Kowailu 1'00 nahajek. Ciężko ranny i ni'e IPrzytomny został przewieziony do szp:'tala, a p01em ska~at go rząd carski na
trzy Jata aresztu. Po odsiedzeniu kiuy
wrócH do Wlodawlka, gdzie dożyt sędzi
wego wieku. W po·g rzebie wziął udział
korpus oficers.'ki i przedstawiciele gmiln y
żydo wsaci ej. Na pogrzebie grata muzyka
woiskowa.

Póki nie
władzach

zosłanie zmieniony projekt ustawy o najwyższ
wojskowych, póty o powrocie do armji niema m .. y

~arszateik pasudski wys.tQsowat li&t
do "Kurjera Porannego" w sprawie swego powrotu do amnji, w którym pisze:
Wieiu wydać się mo-że, że traktOowano ze mną osobiście przedtem, nim na
"komitecie polltycznym" - podlkreślam
umyśnnie ten termin rad-zono 'n ad powrotem moim do służby czynne:! na ))Odstawie zgody mojej na ustawę o najwyż
szych wfadzac'h wojslkowych.
Nie mo~ę więc nie zaznaczyć, że ,p o-'
wyżej ws'Poll11niany komunika'f nic wspólnego ze mną nie ma i że nie zmieniłem w
niczem SWegO zdania co do ustawy o naj

wo)skowycb. l r ażarn tę ustawę dziś, jak i dawniej, z. 1"
cną robotę, sz'kodliwą nie daa woJsrr
';e
dVtt1ie, ale i dla rp ańs twa. - w stos: 1 "'I
zaś do mnie o'soibiście za wyraźny sr
P
!powiedzenia. że Marsz. PjfsU'd~i ni
wY~1.ych władzacb

dzie do woiska nigdy, nawet przy m
szem zagrożeniu istnienia samego
siwa. Wynilk a to jasil10 ze wszy:
moich wypowiedzeń publicznych i o
nych zarówno w stosunIku do usta
naczelnych władzad wojskowych,
do jej autora. 'P. Sikorskiego.

&

Które kategorie JrD[owni~lw umJ~łowJ[~ Do~lel~ ·
,

ubezpieczeniu?
ministra pracy i opie

Doniosłe rozporządzenie
społecznej.
W dzienniku ustaw nr. 1 ukazało się
ministra Dracv i oDieki spo
lecznej w sprawie kate2"oryj pracowników umysłowych . oodlegaiącvch obOw i~7.k()'wi. zabezoieczenia na wroadek bez
robocia.
§ 1. Do kategorji pracowników umystowvch oodle.!raiącvch Dbowiązkowi zabezlP ieczenia na wypadek bezrobocia na
leżą osobY'. lWzostaiace w stosunku najmu
pracy. obowiazane do USłU1Z umysłowYch
i spełniaiace czynności:
1) administracv.ine i iJ1adzor·cze. a mianowicie: zarządców i kierowników wszel
kich przedsiębiorstw i zakładów. inżvnie
rów technil{ów, chemików konstruktorów
kontrolerów majstrów, którzy kierują
technicznie pracą w zakładzie oracv i są
za całość tej pracy odpowiedzialni. eksoe
dyoorów. intendentów i kierowników ma
gazvnowych:
2) biurowe i kancelaryjne. rachunłrowe
rvsllnkcwe i kalkulacyjne:
3) sprzedawców skleDowv~h I księgar
rozporządzenie

skich z ukoiiczona szkołą zaW'ooo",
~'Jl
albo też z odbytą praktvk~ 'i cpisana. farmaceutów. dro~istów.
s e·
rów. dysponentów. oodróżuiacvch . '< 1zvforów:
4) personelu lekarskiego, denfvs ..A
go. weterynary.inego oraz wvkwali";. \\:'
llego pomocn;.czego personelu lek: . ~7Ie·
.!ro. dentystyczne.!ro i we~ervnaryJn "
5) muzvków. artystów scenie. .1 l
suflerów i dekoratorów teatralnvch
6) nauczycielSkie i wychowawco
7) pra:cowników redakcii cza~ '~ J
(dzienl1'i karzy) ;
8) prowadzących okręty. oficerć
O{
kl'adowveh i maszynowych. zarz ~ 'J
i asystentów zarzą·dców sta,tków mo
Id
lub rzecznych oraz pełniących cz I 10 .
Dołączone z z,ajmowaniem równoJ - ']nc
.!rO s t an-o wiska.
§ 2. Rozporządzenie niniejsze . ,':0'
dZi w życie z dniem 'Ogłoszenia.
Pod.pilsał minis'ter pracy i oDie' 1 s I ·
lecz·nej: B. Ziemiecki.
średnia.

---:0:---
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MOŻ A ZOSTAĆ
ZYD
A
Rewolucja, w
której
dwóch rannych,(!) --ciągu

Niema me łatwiejszego, Jak zostać
zYdentem w którejkolwiek z ret>U: środkowo-amerykańskich. Należy
co miee trochę cierpiliwości i wycze: ohwi14 rewolucji. RewOllucja zaś w
h !k:rajac'h podzwrotnikowych j'e st zjailkiem tak częstem i kalendarwwo pew
n, jak w Europie karnawał.
Republika Venezuela np, przecbo'<iziła
. :i~gu 96 lat (od r, 1820) aż 120 rewolu-

(.

było

Karnawałowe bo(~e.

złożony

z 300 ludzi. Od niepamiętnych
czasów tradycyjny regulamin wszystkich
rewolucyj nakazuje atakować i bić się tyl
ko we dnie. Noc Jest do spania.
Ca'Sitro łamie święfokradz;ko ten regulamin i aiakuje Valoocję w nocy. Garni-

nych żOłnierzy. Ci uciekają, zostawiają
2 rannych, Castro goni uciekających, zdo
bywa Victorję, uwalnia z więzienia swego
konlkuren'ta łiernandeza i wydaje marnifest, ogtaszająlcy prezy!denta Andradoe za
banitę.

Zaraźliwe•

.

Europejczyikowi może się to wyda: dmwnem, aile w krajaoh, gdzie trzę
lie ziemi jest tak częste. jak u nas
zez, rewolucja ma urok miłej zabawy
arzyskiej~
Jak się robi rewolucję południową I
się w takim wypadku zostaje prezyem repU'bl,ift<i, pouczają o tern dzieje
ydentury Cipriamo Castro w Vene~

IBJLlZACJA PRZECIW ..TYRANOVI" : 55 KORDELASÓW I 5 FUZYJ.
Wróciwszy do rodzinnej wioski, Cao zwolał natychmiast Tadę starszych i
wioedziat o zniewadze, która go spofa. Śród krzyków oburzenia, uchwalo
jedno~łoś.nie zmobilizować armię i ruć przeciw tyranowi.
11.obiHzacJa o~ó\na. 60 ludzi zbrOjnych
ordelasy i 5 fuzyj stale do apelu. C'aogłasza ,ptomioolną odezwę, w któa~otuje naród do powstania przeciw
anowi. co uzurpował sobie prawa
~ Venezuen". Rewolucja!
NOC DO SPANIA.
a czele "armji" Castro masze'ruje na
\' \. nlcję, miasto. !kttórego broni gar,niwn,

Alle tY1llko na

"Głos

Pan Dolaroperałor: - Spadkowi dolara winien jest mróz .. ~
Przyjaciel: - Dlaczego mróz?
Pan Dolaroperałor: - Bo jak dolar zobaczył że rtęć spada, to
jemu

się też zachciało

tego

zon trzy;ma się jednak dzielnie regulaminu
i tradycyji. Zostaje zatem rozbrojony,
śpi spokojnie i rano "armja" zwycięska
Castro powiększa się o 300 lud'zł.
,.KOKOSZA WOJNA".
Wojując w tn sposób
Castro rośnie
w Siły i na czele 600 ludzi wydaje bitwę
generalną 'POd Victorją. "Bitwa" polega
na tem. że obie annie stoJą na swych pozycjach przez dwa tyltodnie.
Kito wie, jakby Slię skończyła ta epo,pe
Ja, g.dyiby nie pojawienie się na placu "boju" nowego pretendenta, liernandeza, na
czele 2500 ludzi. liemandez atakuje woj
ska, prez. Andrade zostaje rOZbity, wizę
ty do niewo1i, a armia jegO przechodz.i na
stronę Castro.
PRZYKRA. POMYŁKA.
Wreszcie i Castro rzuca się do boju.
Na skutek ••pomyłlci" dowódcy fedynei
batem dział, którą rozporządzały wojska
praz. A.ndrade. bat.e rla strzelała do włas-

kobieta wiejska.
lipcowy

i mówi:
- Dzień <lo bry. Iwanie Iwanowiczu ...
A 'On iak zg'ra·na płyta g'ramofonowa
odpowiada swem zwykłem: Tak?
Wasylka zręcznie gO umyje gąbką i
nakarmi kaszą. Starzec siedzi zg-ar.biony
na soke z rękoma za,ło·żonemi na kolanach
Je zwolna i nic nie mów.i.
- Wasz syn. llia Iwanowicz p-rzyjecha,ł mówi Wasvlka ...
- Tak? ..
Starzec go sobie przypomina. widzi
przed oczyma jego postać. ale nie odczuwa ani radości. ani smufku - nic.
Gdzieś w dalli. jak we mgle. ginie obraz syna - z początku iako dziecka. potem jako chłoDca, wreszcie młodzi'eńca,
który dziś jest prawie starcem. Przypami.na sobie. że kiedyś byt mu obraz ten
dro1:ri. ale gdZieś się podział; i dziś .iest mu
obojętny.

Tylko z przyzwycz.ajenia pyta się:
- Mówisz. że przyjechał? ...
- Tak, teraz SPOCZywa. W nocy przy
jeohał.

Tak. Przyjechał. aby s'ię na mnie po
zanim umrę .. mówi.
Wasyla odwrO'tni " nrl",.A,,,;,,rl~.
- Co tam ... wsza
,żyliś
cie tych lat. abyście
Starzec i WasvIa
'" ilczą.
On opiera się o poręC'
e.
Czasem uśnie sta '
dzJn.
. -

patrzeć.

Domy

łódzkie,

wewnątrz tak B, nazewnątrz wyglądają

jak

spróbować.

przypominająca wwlą<lem dzień

Bra k bvło roku i trzech niespełna mi e:v Iwanowi Iwanowi,czowi do pełnej
I ~i. Pamiętał dawne czasy. Bvł na uni
"s'ltec'ie ra.zem z Lermontowem. zapa
.l 1 11m bvł też wielbicielem Byrona.
Już da wno sypiać nie może.
Jrzemie tylko z oczyma w Dołowie c\ . rtemi. w których dogasają ostatnie
1)1:1 k: życia.
'Jeżv na wvtat"tej sofce. Dowleczonej
ż 'l a skórą angielską. okryty futrem n:e
jŹ'; icdziem. Leży dni i noce z podłożoną
. glowę ręką prawą ...
:\ gdy ktoś zawola ..Iwanie IwanowiZI'" ! odezwie się w pół minuty PO wola
I'
Tak ... ?
ano o siódmej przychodzi do Wasyla,

monarchisty'l.

--:0:---

łrzvdziestosiedmio-Ietllia

~fafnie ~Ia~~i IJ[ia.

południu ...

W Częstochvwle ukazat się pierwszy
numer pisma tygodniowego .. G!-os MonaT
chistv".

okropnie.

DOBRY INTERES.
Castro i liernandez maszerują teraz wspólnie na Caracas. Andrade moibilizuje ,policję, straż ogniową i ucieka pod
~oh ochroną do portu La Guaiza. Tu roz1p'Uszcza swą gwardję, zabiera jedyne dwa
statki, ~tojące w porcie i żegluje ku Trini.
dad. Poddaie się tu~; Anglikom i prOponułe władzom brytyjskim nabycIe za tanią cenę "eskadry" vetezuetskiej.
TRIU~iF.

ALE CZY NA

DŁUGO?

Castro ,,,ikracza triUlmfaln~e do Caracas, wydaje wspaniały bankiet; obe}muje
władzę jako prezydent relpub'liki.
Ko'niec? Nie. Nazajutrz podnOSi już
bunt przeciw Castro jego rywa'l liernandez i niepomny dłu~ wdzięczności zabie
ra swoich 2500 żo~ierzy. ogłasza rewolucję i maszeruje na Victorję.
Castro

dopędza

go w

.pół

Wiele domów, a szcz'ególn1iej na ulicach
vo\:.znych jest w ogromnem zaniedbaniu.
Klatki schodowe brudne, nieoświet1o
ne, podwórza zanieczyszczone, nie mówią·c już o zeW1t1ętrznym wyglądzie nieruchomości. Odrapane z poodpadanym
tynk,ielm wyglądają okropnie.
Również niektóre domy nie mają wca
te rynien. Podczas ostat1l1iej, długotrwa
łej sloty woda illiemaI z dachu sptywała
Wlprost na głowy przechodniów z angi'elskim spo'ko.iem przyjmujących len irady-·I
cyjny na brU!ku 16dZ1kim rusz.
Sami gosnoda'rze we własnym intereg.ie. winni się więcej troszczyć o swoje
.posesje, bowiem majątek ich ginie z winy
własnego tI1ied!balstwa.

doro'gi, bije na

glo'wę.

iM

tlPRYS PILNOW.

NAGRODZONE MĘSTWO.
Rewolucja skończona. Castro sprawuJe ,prezy!delltmę aż la,t 8. W r. 1908 udaje się do Europy na kura'cję, a w czasie
j~o nieobecności
viceprezydent. Juan
Gomez. ogłasza rewolucJę. obala rząd Ca
stro i zajmuje rezydencję prezydenta.
Dodajmy, iż liczba zabitych w ciągu
rewolUCji wynosiła O (zero). liczba rannych 2 (dwóch żołnierzy. których mla,nowano zaraz w nagrodę za męstwo poru ..
cznikami), a przekonamy się. że rewolucja ujęta w ramy tradycji może być zupełnie znośną i wcale zajmującą rozrywką doroclm·ą.

i.

KANIE W PRZEDPOKOJU URZĘ
DU PRZYCZYNĄ REWOLUC.n.
lzialo się w r. 1900. w stoHcy repu.. w mieście Caracas. Do t. ,zw. iMpałacu, rezydencji prezydenta Andr. te, ,zgłosił się z prośbą o audiencję w
~ sprawie mały, krępy człowiek o
t (zy kolom palonej cev-ły. Petent. Cino Castro. kacyk (szef) wioski połOżo
I.
na J!'Tanicy KolumbJi. zasiadł w pOczet Traf choiał, iż prezyde1nt był dnia
. bardzo zajęfy. Castro czeka! g-odzidwie, trzy. wreszde zerwał się i
iekły, krzycząc: "Volvere" (wrócę tu
ue) wyleCiał jak bomba z pałacu.

N

'FM

Wtedy zdaje się, że usypia snem wiecznym.
Wówczas cwałują k-onie PO lekarza. a
lekarz wstrzykuje kamforowa injekcję.
stosuje sztucline oddychanie i podaje do
'Oddychani<{'ozon. Starzec pomału zaczyna oddychac i zwolna a bezmyślnie rozglądać się wokół siebie.
Poważnie i z naciskiem mówi iekarz:
- Jes~cze tv'lko iedna minuta. a nie
byłby s.ie przebudził...
.
Uia Iwanowicz. syn. kroczy po pustych
pokojach zamierającego dworu.
Syn jest również olbrzymem. jak o!ciec. lecz chodzi joeszcze wyprostowany.
Ojciec i syn spotykają się na teras;e.
~ Dzień dobry. ojcze. - mówi do nie
gO g!>ośno i żywo i uśmiecha się. idzie na
przeciw. podaje do pocałowania twarz.
która ma zapach wosku.
- Tak ... ? - mówi.
Syn pocałował gO w "twarz. śmieje s'ię
gtOŚ'l1-o i klepie PO ramieniu.
- Dawno nie widzieliśmy sie. ojcze!
Jak ci się powod~i?
Starllec patrzy na syna. uśmiecha s;ę
słabo i PO chwili mówi:
- Tak. .. ?
Dzień mil1ąr! Zmrok wiecwrnv zapadł
.i Z3j;dądał oknami do izby. Był początek
zimy. Na niebo wyplynąl jasny zielony
miesiąc.

Iwan Iwanowicz

leżał

prawą rękę podłożoną

wpól otwarte.

na sorce. mając
pod głowę i Oczy

Nie myśli o nic~em. Nic już :nie zwraca
jego UWagi. Miejsce które za}muje je~o cia
to. podobne jest do wielkiej demnej skrzy
ni. wewnątrz pustej. Gdzieś blisko przebiegła mysz. Starzec nie slvszy. Mucha
siadła mu w pobliżu oka. Nie ruszy nawet
brwią. Z suchych paków u nóg do wys'chłych tydek. do żeber. do piersi. do ser
ca idzie ledwie dające się zauważyć u~zu
cie słodkiej mdłoś'ci. uczucie. które uśmier
ca ...
Zapada wieczór. w pokoiu sie ściemnia
gęsta i ciężka mgla. budząca duszność tro
czy się przez okna.
Do izby w·chodzi Wasyla. krzepka. sze
roka w biodrach. o pełnych piersiach przy
krytych bluzą.
- Iwaillie Iwanov.riczu. musicie spożyć
wieczerze. - Przypomina to w tonie stanowczym.
Ale Iwan Iwanowicz nic nic odpowia
da. Nie słychać jego zwykłego: Tak? Ko
nie cwalują DO lekarza. Lekarz bada puls
przytrzymuje lusterko przed ustami i po
chwili mówi:
- UmarL.
Was via stała w bluz.ie czerwonej wc
drzwiach podobna trochę do zwierzęcia i
SpOkojnie rzekła:
- Pewnie. W tym wieku. W końcu
pomrzemy wszYSCy. Czegoibv jeszcze
chciał? Wszystkiego UŻył. Wszvst'k:iego!

~tr.
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[o otmmał ~yktator Wło[b na Rowy Rok?

Krateczki

sądowa.

~ .~

Apartamenty Mussoliniego zam.~!niły sle w wielkI
magazyn sPoźywczo-bław i4~no-Jubilerskl.·
Pokój s-ekretarza, m i eszczący się obok
aJPaJrtamentów Mussoltini~o,
wygląda
jak olbrzymi magazyn spożywczo-bławat
no-jubilerski. Są to pQdarunki noworoczne, które uwielbiany dyrektor otrzyma ł
od swych czcicieli z całych WłOCh I z zagramicy. Czego lam niema! Nie mówiąc
już o o1brzymdch stosach listów i telegramów, widać róż,ne części odzieży, np.
12 czapek sportowY'ch, pfaszcze, kurtki,
wszys.tfko zaD!patrwne monogramem księ
cia. Speciabną uwagę zwraca para że
laznych butów. Pewn ą ironję wyraża pre
zent w postad sporej fi as z:k i specyfikatu
na IPOfOsf włosów (MussoUni joest mocno

Olbrzymie ilości wszelakich
smak01 yków, w które tak obfituje stooecz
na Italja, zostały odrazu rozdane instytucjom dOlbroczynu1Y1IJl, alby nie uległy zepsuciu. Został tylko wi-alkri biust Mussoliniego, wykonaJllY z czekolady.
Niemałe przerażenie zapanowało, gdy
otworzono S'PQifą skrzymikę, wyglądem
przy,pominającą trum·nę.
WeWlflą.ł..rz leża't nieruchomy chłopiec w kostiumie fa.
szysty. Przerażeni urzędnicy odetchnęIl
do'pie,ro po chwili przekonawszy s,ię, że
jest to faszysta z cukru, dar j aJkiegoś patrJotycznego cUlldemitka.

.

,~?

łysa wy

Romantyczny pies.
Za wycie po godzinie 10 wiecz. pociągnięty został
do odpowiedzialności.
Sprawą tą zajął się sąd odwotawczy
" TUlonie, kiedy pewtna pani, właściciel
tka muzyd(alnie nastrojonego pieSIka ape10wala od decyzji sędziego pokoju, skazu3ącej ją na grzywny za to, ·że jej czworo,n'Oigi lJ)'Up.t1 pozwom so'bie po godz. 22-giej
usilC:\!Ść na mll!rze i wyć romantycZlTIoie do
drsi ęŻyX;a.
I
W ten StPosób zatklóci'l Oltl spOikój ,pn.b'liczny.

r

Sp.rawa ta prawdopodo'bni'e oprze się
o lry;bunal Najwyższy i wyrok w niej bę
dzie bardzo 'pouczający nietyVko dla czwo
Tonog6w, a'le prawdopodobn~ e i dla wię
kszości rodzaju iudzkiego, usposobionyoh
do wdlmtnY'C'h :prodottlkcyj po godzinie
22-łgiej nietylikO' w Tulonie ale i u nas w
Łodzi.

---<o-

Syn północy i umiarkowany klimat.

Piekło

na

il~

przedmieści ~

Krzyk dziewczyny -- finałem pijackiej
Na posępnem od~udzil\l, przy ulicy Kon
slruntynowskiej 121, tuż obok s'ZOsy, w
małym murowanym dmnku mieści się
szczllIP'ła piwiamUlka p. Oskara fIankego.
Od szeregu lat utrzymuje to przedsię
bL'Orstwo i hlien1telę jego stamowi1i gł6w
nie robo,tnicy kolejowi. Rod.zil1a państwa
tJanil<e cieszy się w dzie'lnicy tamtejszej
dool!wiI1afą expinją.
Znane są zwtas'zcza
dwie córeczki pa'l1a lia'l1!kego ze względu
na swą skromność I urodę. Jedna z nich
jek się przekonamy wkrótce przyczynUa
się do
wybawi·enia rodziny z przykrej
bardzo opr'csji.

eSk~~(

•

rzy, oczywista podziela:li zdam
kotle.g ów, będąc również ro,botnj \,
lejowymi. Zebrała się ich spora
po S-ciu min.utach istotnie za:brc
dzieła. Hef'S-llf tej baJndy tobuzC'
czewicz przY'Stą.pit do rewizji za ' !
wódzi nie zna1azł.
SODOMA W PlWIARENC
_ No i zacząl się pogrom. Dzie ',' ~ •.
pani łianke jeszcze bardziej podn ił Z) .
rów. Pchnę1i kobie!tę ta·k sianie,
d~a, d02lłlając rpo:tłuczenia cia'ła.
.J
ke, widząc co się świę.ci, jął w n I t.
sy wzywać ratunku. A ..goście
'0.jąli szyby. Hukli naczynia sZikla!l1e
ł
rych mieściły się sery i wędliny
sprzęty. lak że po krótkie1 chwi1i.
r.ia przedsta \v!a la obra·z camm\Viitf u l
A wówcza·s córecz!ka ,p. liarn'ke
TeInie przerażona. wvbiegla na u
całych sit zaczęła w z ywać polic.
r
SiYSZ8ł to postertmkowy 6-ego
rja'ru Ancza'lc
I

WÓDKI, BO INACZEJ... !
Pewnego dnia, o zmierzchu do piwiar
ni pana lian1ke.go wkroczy to kilku robot~
Zaziębiony Eskimos.
ników imlejO'wY'ch. Byli 'to: Jan Kmk,
WD~k,
Leszczewicz i Wróblewski. Zzię~
/ PewIen ESlkimos z :Kraju Baffina, któPodczas, gdy pierwsze dni swego. pobnięci
byli i 'P'rzemo,czemi deszczem HsfoiJ'ego Iklllpita'n Pearson przywiózł z sobą by.tu s,pędził syn bi'egu,na w lł1ieustającem
ilo Londynu, po'czYlnit z naszy;m klimatem radosnem zdumieniu, poczuł si.ę po ki'lku padowYlTI1, g-romkim przetO' głosem zażą
!:umi,arkowa'l1ym bardw przy,k:re doświad dniach źle, nie chciaf jeść i pić, czul się dali grzamego piwa. W przyleg-tym poczeni.a.
jednem stawem chory.
koju jedna z córeczek państwa Iianke gra
N'owa'ói - 010 imię podtbi'eg-UlTIowca
Lekarz stw,ierdzit zwyczajną gorą la na pialTIinie. Wesote dźwi ek'i in·s fr u·
L żył dotY'Chczas wśród śnie1gów i 10- czkę , pocho dzącą z z a zięb i enia. Po poDO KOM1S p.~fUA.TU!
-{łów, IPTzyzwyczajony byt dO' lodowatych wroci e op o wiedz~t z pewnoś.cią swoim mentu podochocHy przyhytych. podśn 1 e
Natychmiast pO'śpieszvt na mie . l I.
/podnnuohów swojej ojczyzny i żY't iam wsrM"·omkom straszne rzeczy o klima- wując przeto, zaczęli grę w damkę. Ru<:cia
z szabla i rewolwere m w
rorów., jalk w wodzie.
cie :·;"·!1;·kowaonym.
chy ich i grosy och ryple wskazywarv. że
TJ,j,rzawszy
mundur POHCV,iilY, O;
Dopiero iteż w Londynie ten syn pórbyli pod dobrą data. Nie wysta'rczyto im
nocy zaziębił się po raz pierwszy w ży
rzud
li
się 'c1n tleje·czki. RÓŻtt1 e k'T'k
piwo, bo oto w sposób katego ryczny zaciu.
ki zdołali zbiec. zatrzymany zo::ta
żądali od p. liank ego. bv im natvdJm fa'St
nie Leszewicl Sta'ni s ław. 7 Cłr"i~
postawił na stole bute'lk~ wódtki. Spotkali
na KarolewIe a nieco późni e .i T
się przecież z odmową, aI:bowiem p. lian·
Wróble\\'sk
i zam. przy ulJ.cy I{Oj l'~
.Dzieci Paryża i "ew-Jorku b ędą wkrótce m6wiły o koniu jak kemu doz\volony byt jed ynie wyszv11k no wgkiej. Obraz zniszczenia. ja k;
~frun~( ów zawierających naj w yżej 2 i pół
o siwol'.zeni u przedpołopowem.
sfawiafa ni·eszczęsna pi wiaif:nia, b
proc. alkoholu.
Scena odgrywa się w szkole p ocz ątko
Dziewc zynka z pI'tlstofą od:powiada:
statecznym corpus deHcti. P ostc~
Iwej dła dz i e wcząt w śródmieśchp Par yż a . "Nie wid zi ałam nigdy kon ia. Jak ten koń
wy
zabrał i-ch wi~c do komisall"jartil,
GROŹBA ROBOTNIKÓW.
NauczytCielka opowiada dz,ieciom o ko- wygolada ?"
spisano
im protokół.
(niach. Na~de l1auczy.cie~ka zadaje pytaW wi eku i mi eście automoMów dzieOdmowa ta rąz.iuszY'la zac rlvch .l!Oll1.ie: "Czy ko.nie pij,ą?"
ci wyrast a.ią, nie ogląd a jaic na oczy ży- ści: oświa,dczy!i p. Jiankemu. że ieśli w
PRZED OBLICZEM TEMIDY
Chwila mi1c z eil1'i a , poczem z klasy pa- wego konia. Dzi'ed Paryża czy Nowego ciągu S-ciu minult wódki nie będzie. zderlra chóralna odpow!'edź: "Nie, lJ1i'e piją".
Jorlku będą wkrótce mówHy o ko'niu, jaObydwaJ w dniu onegUa1szY'm s
Nauczycie1ka pyta małą dZiewczynk ę : ko o stworzelniu równie rzadkiem i hisIo- moluia doszczętinie piwiarnię.
przed pa'11em sędzią Knappilkiem sctd ,).
W t,raktcie tej utarczki slownej wcho"Czy nie widziała nigdy konia pijącego rycznem w rodzaju no'soroż,ca, dipllodocukoju 3-ego oiluęgu. PrzedSlfawiciel
li·
wodę?"
sa, maml1ta.
dzilI' do 10'kalu co·raz 'to nowi goście. kf6c,ii na rozprawę nie s'tawi" się. Posz i
wany lia!l1ke przeto sam opowiedzi a '...
dowi szczegóły krytycznego wieci
Oskarżony LeszczewitCz oczyz:na! s
winv.
P :wi liankowa słalbym i drią<:ym
sem opowiedziata o sZtCzeótach pobie
dodajac że choru.ie z tego powodu do
dzisiejszego . OpowiedZ/iata td, jak
Leszczewi'Cz uderzyl butelką w pa
się lampę, mogąc tern spowodować

[~ara~tery~tY[lne nvfanie Wmie~[ie aufomonilów.

żar .

Dru.gO trwała rOZJprawa, poczem
uda! się na naradę. "KUimotf ry" osika
nych z niecierp'liwościoą ocze'kiwaH '"
ku, spodziewając się cOlł1ajmnieJ 3 mie
cy więzienia dlla Lesz.czewicz.a.

Ci. kt6rzy się cieszą z mroz6w~

ŁAGODNY WYROK•
. WY'rok bvl przecież niespodzienką
wszvstłkic.p. Leszczewicz skazany zo
na 2 dni aresztu względnie 20 z1. grzy'i
p. Hanke na talkąż samą karę. Tad et
Wróblewskiego za'ś uniewl,nniono .
Wido'cznie, zdaniem są:du p. lia
ró\vn i e'ż nie był bez winy. Jest on .i
nak mocno nieza,dowO'lolł1Y z wyni'lnl i
mierza wnveść a1pelację do sądu okrę
wego.
S7.a-wtc:

-QIQI-
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.,ŁÓDZKIE ECHO WT'f~7r[.'~E" -

zień W foazi.
---r, ~-

10my sufit przy ulicy
Widok.
kkomyślny

gospodarz.

Trudne warunki miesz;kaniowe zmu
An/tonieR'o Jaskólskiegoo do wynaję
omnegoo pokoju w demu Jes1{ieg-o
7.
1. Widek nr. 4.
eszkanko chwiało 'Sie n-iemożliwie
a podmuchem wiatru; właściciel d'O
- ziąwszy spore odstęp.ne. przyrzekał
tko naprawić.
Iv fo jedynie D-biecanki. bardzo dale
urzeczywistnienia.
t'O w dniu wczorajszym runął sufit
legoo .. locum". kalecząc ooważnQe
ask6IskieR'o. pani a Aleksandrę.
7
ezwany lekarz pOR'Otowia 'PO udzie
r.
ierwszei 'POmocv, odwiózł nieISzczę
i ·1 ·robiefę do szpila-l a św. Józefa.
~iadomiona e wypadku oolicja poC'qll 'ła niedbalego kamienicznika do 'Od
. jzialności sądowej.

!h

S...

dnia 13 sfvcznla 1926 rofu

Liebeskind
••
kochane
dziecko.
Przystanek tramwajowy
zarobku.

Gdy

Stroskany kupiec przebolał szybke zna
czną slrafę i za.opa-t rzywszy sie w inny ba
gaż, stanał w dn~u dzisiejszym przy ~ym
że przystanku w ponownym zamiarze po
jechania na dworzec.
Po pewnym czasie lak same iak wczo
rai pOdszedł do ni eR'O len sam osobnik,
który wówczals pytał Q tramwai do sta~
ej i.
Wszczęła się rozmowa. w ci'liR'u kfórej
osobnik ukradł Goldbardowi paczkę war
fuśd 200 złotych i uciekt
Lecz kupiec mial się na baczności i
spos~rzeR'tszy kradzież. pobieR'ł za udekajacym.
Złodziejowi w ucieczce spadł kapelusz
schylił się więc po nleR'o. by gO podnieść.
To g:o zgubiło. Poszikodowa't1Y schwyeił
pomysłoweR'o złodzieja za lwlnderz l- oddał w ręce policji.
W komi'Sarjacie. d'Ok,ątd za!rzvmanegt)
odprDwadzono. uslalono. że jest to n{)to~
ryczny ztodviej, 26~letni Szaia Liebeskind,
zamieszkały przy ll'lli cy Aleksandrowskiej
nr. 17.

na

Trop w trop za

pięty •••
zbiegłym

złoczyńcą.

źródłem

(n) Stał soble na przystanku ft'ramwajo
wyro przy ulicy Konstafvnowskiei kupi'e c
Lajbuś GoIdbard (Lutomierska 15) i trąc
skostniałe drenie oczekiwał tramwaju. ma
jacep"o go 'Odwieźć na dworzec kolejowy.
W pewnej chwili do oczekuiaceg'O pod
szedł przyzwo,icie uibrany osobnik i uchybiac kapelusza. w R'fzecZlt1ych słowach
zapYtał:
,
- Proszę pana, którym tramwaiem mo
2'ę doiechać do dworca Łódź-Ka.liska?
Po udzieleniu informacH zawiazała SIę
między nimi rozmowa. Na~wny kupiec "tak
się zapalił ,p oruszonym przypadkowo 'fematem. że nie zwracał uwaR'i na swój ko
szlowny baR'aż. leżący na chodniku.
A tymczasem dmR'i osobnik. wspólnik
r'Ozmawiającego z Goldbardem. p'odbiega
do przystanku. kradnie cenną pacZkę. war
rości 500 złotych i ucieka.
Zanim Laibuś sPOstrzegoł kradzież, pe
zlodzieju nie pozostał'O śladu.
Poszkodowanv wszczął krzyk.
Powstałe łatwo zrozumiale zamieszanie. z czeR'O sk'Orzystał przygoodny znai'O~
my Goldbarcla l przezornie uciekr.

włażą

5

(n) :Franciszek Adamczyk. mieSZKaniec:
wsi Sucheńce. gminy Woźniki od zarania
sweR'O życia zdradzał chęci do złych czynów.
Uchylał sie od ciężkiej pra'cy. wałęsał
się po wsiach i IDolach, psocir wiele i cze
ste kradł.
Po kilku lalach lak'lieR'o życia. zasł-y.
nał w okolicznYClh wsiach i osadach jak(
wv'kwamikowan'y i nieuchwvitny rzezimieszek.
Mqmo lej sławy Franek "wpadł" i sfa·
ną.t przed sądem. .
Skazany wyrokiem sądu zbieR'ł z Ł~
nińca i zmyliwszy ślady umknął do Łodzi
R'dzie. 1ak słyszał 'Od kole,R'ów P'O fachu.
iest o wiele bezpieczniej.
I rzeczywiście W Łodzi kilka dni minę
ło mu w spokojU.
Aliści dnia pewneg'O poczęto mu weho
dzić na pięty. Umykał ledy tropiącym g'O
funkcionari'uszom władzy. mylił ślady,
mimo' 'to jednak nie uszedł rak policji.
Adamczyim aresztewano i po przepro
wadzonem dochodzeniu przesłano R'O dQ
dvsP'ozycld wtadz sąd'Owych w ŁunińCll.

- - - '-: : : - -

podczas snu chorej.
Wizyta eleganckiego pana•
~

'(x) W domu prZy ulicy Rybnei ,lO za-

mieszkiwał pan Władystaw Kusiak wra:z

małteństwa przeCiw
~dnemu wdowcowi.
Napad na ulicy.
, Wczera.j przed posesja nr. 70 przY
Aleksandrowskiei wV'l1ikła bójka.
zwabiła wie'lu przechodniów. żadsensacyi.
przechodzaceg-o Bertolda Les!a.
_vca. zamieszka'e~o przy ul. Prusa
.. padło małżeństwo Swande i. m~zcza,oc
:a doznana od Lesia kiedyś zniewa- •
ikładalD goo bolesnnemi razami.
:-.Japadnię'ty. si'l ny mężczyzna.
bvf.by
-ciężył awanturnicze mal'żeństwo R'dy
nie Marjanna i Pranciszek W6icikDw1e
,g-iewnicka 118). którzy pośt>ieszyll na
siecz swym f}rz,jaC'ioł'Om.
Bójka przybrała szersze rozm~ary. a
:es iei PDłożyła policja.
PoturbowaneR'o wdowca zabę~pieczo
IQ przed dalszemi ekscesami. zaś awantur
licze parki małżeńskie POCiągnieto do od

,

't

gośo1.

Powiadomiony o kradzieży I komisariat
P. P. wszcząt enerR'iczne poszukiwania.
---:0:'--A

W. Schwab, największy potentat przemysłu stalowego
w Stanach Zjednoczonych, ukończył 70 lat.

powiedZJialności sądowej.
---CO)--~

z malką siwowłosą staruszką. Od kilku
dni p. KusiaKowa zaniemogola i zmusz'Ona
była położYć się do łóżka.
Syn nie moR'C\IC dać matce należytej me
czv. polecił ja opiece sąsiadów.
W dniu wczora}szvm do mie'szKania Ku
siaków wszedł elegancko ubrany mężczy
zna.
NicznajomvP'odszedł do różka. a SitWier
dziwszy. że pani K.. śPi. otworzył szafę ~
skradł rzeczy wartości okO'to 300 złotych .
Svn powrócił z pracy. a spOslrzeds~
ś-p i aca mat'kę i nieład panujacy w otwarte,
szafle, dDmyś1il się wizyty niepożadanyclJ

Kto kupuje towary zagraniczne, powiększa kryzys
i bezrobocie I

"i'
v,

CROSS.
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PRAWO SERCA.
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W l E S C.

herbatę, sam zaś usiadł naprzeciw. Po
chwili rZe'kt "poważnie:
- Zdaje Ttl'i -się. że wiem. 00 Cli dolel!a,
Heleno. Chciałaś pojechać z Rolandem,
nieprawda? Byłaś przeciwna ślubowi ze
mna: czutem to od pierwszei chwiai naszeR''O poznania. Nie powinienem Dyt słu
chać doktera i priOsić cię o rekę . Oświad
czyłem ci 'Się jednak. ciebie zaś zmuszono
do prz'yjęcia moich oświadczytt1: a teraz
czujesz się ni-cszczę'Śliwą ze mna. Ale czy
nie mOR'tabvś mimo wszyStk'O oojechać je
szcze z Rolandem? Wolal'bvm umrzeć niż

- Wcale nie ktadlaś się spać? - rzekł
dumi'Ony. sP'OR'lądajac na jej , wieczorowy
trój i perlowy diadem na R'lowie.
- Nie. nie mOR'·lam. Przez calą noc
lez p.rzerwy chedziłam iDO moim pokoju
wk'Ońcu bylam ZOOZiPaczona. musiałam
i eiść do ciebie.
- Bardzo dobrze, żeś tak zrob'i lą. widzieć cię nieszcze-śliwą!
Pod .lej oowiekami naR'romadzHy s-ię
wole ręce są takie zimne. Cala drżysz z
błodu. Usiądź' w 't ym fotelu d opowiedz znowu łzy. Z Talbofa przemawiała praw
li. co ci dokucza. ja zaś tymczasem przy dziwa miłość. Miłość bez namiętności. Do
tyC'hc za'S znała tylko namięi1ność. ale nie
otu.ie ej fi1'iżankę heI"baty.
Otulil iej ramiona pledem. a k'Olana na stety bez milości. iak się przekonała po
niewczasie.
·ył zdjętą z lÓŻJka kotdrą. Następnie za- Drog1\ Czesławie. - rzekła przy. llił malą lampkę spirytusowa l zajął się
: "ZYR'erowywaniem herbaty. tle'lena sttu jaźnie. - Jesteś dobrym. kochanym chrop
ila swoje l'kanie chusteczką do nosa, cem i to. ce się stale nie jesf wcale twoją
'zvciśni(}'tą de ust. PowoI'! się uspokoila,
wina, Zawiniłam wyłącznie ja sama i mo) <:zeg-o R:l6wnfe przyczynito się zmęcze ja straszna rodzina. Ach. jak Ja kh nienae fizyczne z powodu nieprzespanej nocy widzę!
,/dczuwala Oziwne zad'Owolenie z IPO'WO~ No. dobrze. ale cÓŻ my poczn1emy?
:l przyjęcia.. jakie~o doznała ze strony
- ciąR'nąl Talbot dalej, nie zważając na
, albota.
jej wybuchy. - Nie możesz J)rzecież pozo
Mąż jej ,po. cnwHi zbl~żyt się i podal jej s1f.ać u mnie. skoro czuje'Sz sie tak nie-

szczęśNwą. Nie tOOR'la'byś pojechać dO' Ro
landa?
- Nie! Nie! Ro~and nie chice mnie mieć
u siebie. przecież sam wiesz o tem doskonale. Wvbuchla ponownie płaczem. Zdaje mu SJię, że musial'bv pożegnać się
ze swoim pułkiem i ze swoJa karierą. R'dy
bym u nieR'o zamieszkała. Widocznie Wyżej stawia te ~prawv od miłości do mnie.
Zdaje mu się "także. że nie mog-łabvm znaleźć zadowolenia. R'dybvm stracHa szacu
nek ('\":nij publicznej. Pod tym wZR'ledem
nie uznaje żadnych kompromisów. Wyobraża sobie, że 'Opinia publ'i-czna może czło
wiekewi dać i za'stą,pić wszystko.
Mówiła zupetnie mecba-ni'czn1e. nie
przypuszczaJac nawet. że Talbot dokład
nie pamiętał każde Jej słowe i WSZyst'ko
rozumiaf. Talbotowi WOR'61c nie można by
lo zarzucić ia]{1ichkolwiek braków 1'O~dki.
czv wOR'óle inte1i~encji; ty1'ko Je~ zmysły i wola 'S!POczywalv w jakimś zaklętym
śnie.

- R~land bybby sie z tobą ożeni l, l1:dy
by ni'e mąał żony w Jarewie?
- Tak. natural'nie.
- To przecież straszne. że wyszłaś
za mnie zamąż właśnie w tym dniu, w lctó
rym 'Ona umarła i Roland 'Odzyskał SM'~

swobodę.

- Tak.
- Ale CZy nie moznaby rozwiązać na
szeR'O matżeńlStwa? Czy nie mOR'e ci zwró
cić wolnoś-ci? Ootów j,estem uczynić. co
tyUCO leży w mej mocy. byleby ci pomóc.
- Może być. - odpada z wahaniem.
- Roland byt iednak zdania. że to będzie
trwał'O dość długo i... że ... z tcg<a rnógtby
wyniknąć śkandat

Jej policzki zapłonęły C'icmnvm rumien
cem. Nie mOJda mu przecież powi e dzieć.
że Roland się obawiał. iż dziecko mog-lo
się urodzić wra~nie w okresie procesu roz
wodoweR'o i 'to sIałoby się przyczyna
skandalu.
Talbot uklą.kl obok niej, obiat rękoma
Jej kihić i złożył na jej policzku pocałunek.
- Jeżelibyś u mnie oozostata. sprobu
ję uczynić olę szczę.śliwa. Jesteś dla mnie
złotą. zaczarowaną chmurką. CZy nic mo
di!byśmy żYć szcześliwie razem?
Helena nie znała dotychczas innych
poca!unków męskich. iak tvlko takie, któ
rych pobudek -należało szukać w namięt
noŚoc'i. Nic pamiętała oica i nie miata brata. Dlate,l!o też pocałunek mężczyzny, k'tó
rv ja k'ochal. a mimo to nie oożudat. był
dla niei now'Ością.
(d , c. o.)
--01---

Str.

o

W labiryncie

ZAMIAST PELJETONU.

życia łódzkiego.
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IaiemnillY UielUaiomy.w ele~an[kiemfułfle ije~~ utleniona [iotka
Polowanie na

upatrzoną ofiarę.

Przygoda dziewczyny w kinie.
18-lefnia slużąca Zofja Pęcherska zau państwa Baranowskich przy uL Andrzeja chleboda wcy swemu o1>owied~iata
o przygodzie, która omal nie skończyła
;;ię dla niej fata'lnie.
Otrzymawszy w sobotę Po pOłudnIu
pozwolenie . na wyjście z domu udała się
ana do Idna Apollo i usiadła na zakupio.
nem przez siebie I1I-c.i em miejscu.
jęta

NIEZNAJOMY PAN.
Podczas pauzy przysiadł się do niej
jakiś pan w eleganCikiem futrze i wszedt z
nią w rozmowę, a wreszcie umówi't się z
nią lf1a niedziele o godz. 4 po pot. przy cu
kierni Oostomskiego.
W ndedzi-elę, o oznaczornej godzinie p.
Zofja przybyla na um6wione miejsce.
R6wnocześnie nadszedł 6w nieznajomy
pan w towarzystwie jakiejś pani o utlenionych wło~ach, w wieku ponad lat 40,
którą przedstawił jako swoja ciotkę. Po
kiJku bana'l nych zdaniach 6w ndeznajomy oświadczył ,pannie Zofji, że wtaści
wie już s~oda iść do kina, aJe on ma dla
'li,ej znacznie lepszy interes.

st,·~te.

Na dalszy dystans.

*

............

~ąż: No nie płacz już!...
Kupię ci nową torebkę.
Zona: - A... a ... i... ile... mI tam włożysz złotówek?

wała.
zapylał

łaa

ZNACZACE SPOJRZENIE.
W lej chWili spostrzegła. Jak 6w nlez:najomy pa'n i .,ciotka" znacząco sporzett
na siebie, a rzekoma ciotka. która przed
chwłla Już chciała podać adres. dokad Zo
sia miała się z nia udać. na~te zJt1;"'niła
swój plan i tylko zaoytala. czy tych ko.
leżanek m~łaby wiecei zwerbować do
wyjazdu. Na pytanie to Zosia dała odpowiedź wymija.iącą, poezem pan ów zażą
dał od 'niej adresu i oświadczył, że się po
nia zg-losi.

PONĘTNA PROPOZYCJA.
"Ciotka", którą ze sobą przyprowadzlit, ma bardzo bogatą siostrę w Odań
sIm. któraby ją chętnie wzięła za pokoJówkę do lekkiej służby. za dobrem wynagrodzeniem, przyczem wcale niepotrze
ba pas ZiPorfu , ani dokumentów, bo on to
wszystfko załatwi. Jako waruneik posta!wit, alb y o swoiJm wyjeździe me mówiła
nic swemu państwu, ani nikomu ze zna"
jomych ł by się natychmiast zdecydo-

Po ohwm ów nieznajomy

Po tej rozmowie Pęcherska powrócido domu, a rozmyślając po drodze o
'tej całej sprawie, doszła do przekona,nia,
że w osobie
tego pana i rZeJkomej jego
ciot1ci kryją się handlarze żyWym towarem, którzy ceniac w niei młodość i zdrowie, mieli zamiar wywieźć ją przez
Odańs.k do Argentyny.
Faktem bowiem jest,_ż~ punJctem centralnym ł1amll~l"zy żYwym towarem dla
F.uronv jest Oihujsk. do1n!,rt wszyscy ci
zbro<łniarze zwoża swe ofiary.
Macfr!'l clzi"w<'zvna stantła sie sootkać
z ta 1P1nITlli<'zvml T!i~7,,~i~,"vmi, ażehv ich
oo{1:\ć w rece or-licU. je.dnal{ bez skutku.
Prawdopodr'hnie
pomysłowa
para
zwietrzyła niebezPieczeństwo i zrezygno
wata z upatrzonei (1f i 8rv.

cze, czy o randce z nim już komuś mówita.
Wówczas Pęcherka przyznała się. że
rozmawia·l a o tern z jedną ze swoich przy
jac16l ek.

jesz-

.................................................................
'

Jak · zmusićm~żczyz ~ do ma żeństwa?
"Kocham się szalenie w mężczyźnie.
ortóry mll/ie szalenie ·lulbi" - S'powiada się
:pewlna młoda dama w attnerykańskiem
czasopi'Ś'mie. "Od tr~ooh laJt spotykamy
się regularnie dwa,1ub trzy razy w tygodni,u, idziemy do teatru, na koncert, do
kina. Towa1·zysz mój rozmawia chętnie
ze mną, obdarza mnie różnemi drobnos~tkami, ale nilgdy mi dotychczas nie wspo
mina o miłoś-ci. Życie bez {'e go człowieka
nie ma dIla mnie żadnej wartości. Ale jak
że zdołam pozyskać jego miłość, jak go
Skłonić do tego, alb y się oświadczył o mo-

czywiśde,

ona podobała mu się, oceniał
jej zalety, ale ani mu przyszło do głowy
7. eniĆ się. Ożenek nie leżał bynajmn.iej w
jego zamiarach. Niejedein nie może znałeźć nigdy w rzeczywisiem życiu idealu
kobiety, który sobie wyznaczył, wobec
czego nie myśli nigdy na serjo o miło'śei i
małżeńs'twie, a'l e kohieta, utrzymując znajomość z mężczyzn.ą, przeważni'e dąży do
ołtarza. Dochodz.i do tegO celu rozmaitemi dro'gami, dostoso\VIUją.c je do danego

~

Niektórzy mężczyźni są tak łatwowier
ni, że i·c h na jedwahnym sznurecZiku moż
na do,prowadzić do ś.lubnej obrąc~ki, inni
natomiast odznaczają Slię wiel'ką podejrzli
wością i w stosunlJ(U do ta'kich. trzeba nieraz używać metod gwattownych. Najlep
szym sposobem skfonienia mężczyzmy do
małlŻeństwa, jest w.pojenie w niego przeświadczenia,
że ko;b ieta prawdZliwie go
ko,oha.

mężczyzny.

Sil.

n ajsitlll iej dziala na mężczy
w początkaoh znajomości, owym cza

KobIeta
znę

rem nieznanego, budzi zaciekawienie, co
Z1r.ika przy dłnższem obcowaniu. Męż
:::zyzna. który przywykł kobietę traktować jak dobrą
Zlnajomą,
-przyjaciółkę,
rzadko kiedy zakochuje się w niej potem.
Nieraz bywa, ż'e długie 'PrzyjaŹil1ie prowadzą do małże6stwa, ale w takich wy;padkach za wsze kobieta pierwsza podejmUje
ini'cjatywę.
Tysiące kobiet pov,r.iada
.iedna z czytelniczek - prowadzi męż
czyzn do oHm·za, pomimo ich woli. Niejeden mę~czyzna nie ma -pojęcia, w jaki
sposób doszło do iego, że się ożenił. 0-

Pan :Florian, pelen o}cow~
'e 'li o·
'k oiu, odrywając się na chwil
,ga~
r~ucit nag-Ie pytanie:
- A tobie, Zosiu, nie grol T
la?
Panna Zofja pars:knęla śn
- Chyba tatuś ża;rttlje?
- Nie, dziecko, nie ż
wdąż wszyscy m6wią i pisz
A położenie nasze, iak wiesz,
ciężkie. Matka trzeci mieSlią'C'
Zakopanem i wydaje ba'rdzo { 117 0.
kamiel!1i'Ca przynosi nikły doc d.
ac,ia przykra, a przytem poda
bym jeszcze dawać na two'le o
wunki. drobiazgi. a doprawdy
ciężko ...
- Niech sie tatuś nie o'ba ,;A. ~r •
,r
cież Jeszcze za Niemc6w zredl
tv wvdzia r. w 1<tórym 'Praco" :'!
nak zostałam do osiatn iej ch\"
łąc2'Ono mlf1ie wfaśnie do likwydzi:lfu. •
- Tak. ale wtedy był
n CI· •
Dzi'Ś Iflilkt się z nim nie Hczv.
- Przeni'e siono mnie o6źn
du pr6żnvch usiłowań . . Miare
dzo odnowiedzialina nracę. O
ta redukcia. wszvsffl<icTI usunię
matam się przy segreg{)wani1...
do archiwum.
- Zapewne. a!le dużo ci PO'l
.t A. a t
On w6wczas trząsł parfją. ~
skład węg-la na przedmieściu.
- To nic. Niech tatu'Ś nIe
p 'min,
że ostatecznie dostałam prz~ nI w ~
rzędzie baje,cznych projekt6w.
a
.v
nież dosiedziałam do redukcji i
lam się 'n a posadzie do sameg<
wraz z naczelnikiem.
Bagatela'! Wtedy polecał cie
wy Julek. Dziś korzysta z wolI
ko dzieiki kaucji.
- A gdy później wkręciłam
rzędu 'Spożywania dar6w boży
matam się do osta~niego fohnien
stytucii.
- BOJ}Oipierał cię wuj Teofil, ('
przecież jego smutny koniec?
za półtora wku będzie iIlieborak
- Teraz 'PTacuję w biurze \)
wania dziur w calem. Roboty m
wiele, ~{Qleżanlki mi za roroszczą,
dukcji się nie bOję.
- Dlaczego?
- Bo starszy referenl da·t sto () ł n
A ,
noru, że mnie żadna sita lf1ie ruszy. n.
czę, żeby turuś mial takie placy, j2 fe Ol
posiada.
- Chyba, że talk, moje drogie d
bo mocno się martwitem o 'twoją
'I. Y
sztoŚć.

Teraz spokojny pan Florjan z c
tern już uznaniem .pochwala! reduh
ra córikę Jego oszczędZlić ma wsp.

'0

to

myślnie.

ią rękę?"

Czyt~lniczki owego amennkańSlkiego
czasopisma wsp6kwją zakochanej, nadestały sporą ilość 'list6w z radami, w jruki
sposób najłatwiej mężczyznę zmusić do
małżeńs.twa. Wszystkie zgadzają się na
to. że ikohieta może tak pokierować s-pra
wami, aby się mężczyzna z nią ożenił, cho
ciaż nie miał po,przednio nigdy tego zamia
ru. nie może go jednruk zmusić do mitości. Prawi'c wszystkie zaznaczają, że o
wiele le])Sze są sza.n·se zdobycia serca
męż· czyzl11Y wpetnie obcego, aniże'li czlO'wielka. którego się zna od dłużs.zego , cza

Mocne pl

Kino DOM LUDOWY ul. Przejazd H4:.
Pierwszy raz wŁodZi Od

"

wtorku dn, 12-go do niedzieli dn. 17-go stycznia włącznie

~~~~i!z~~~!!~ii!!~!n~!d~~~c~~.~ Obrońca ludu
Nad

program Hotel na plaży

40 groszy

e

w

czyli

Miłe złego początki =e;oł:k~:~b~

nied~ielę ,i ś~i~ta od godz.2-ei do 4-ei po

poło

wszystkie miejsca po.

ZaCietrzewione

-

-

-

-

-

-

40 groszy

.

nieprzyjaciółki.

Grenadjerskie Ciosy parasolki i razy
Walka prowadzona z

dużą znajomością

Niezwyikte atrak.cyjne wlidoWtis!ko o:bser
wowaN 'lic,zni przechod,nie w dniu w'czorajszym.
Oto o godz. 4-ej na ul. ZgierSlkiej spotkały się dw,i e młode, wystro,-!one modnie
damy. które widocznie miały iasi< iś zatarg
na tle roma.ntycznem skoro po kilku dosaooych epitetach. wygłoszonych z obu
stron piskliwemi głosami, porwały się

pięści.

rzeczy.

do naiprawd.ziwszei wa,lki, prowadzonej z
dużą ma.iomością rzeczy.
Nie zważają'c na o.taczających je kolem roZ'bawionych ,widz.ów, podniecone
niewiasty 'Prowadziły walkę Uł'pamiętale.
Bój to był zażarty i za,i ste wielce osobliwy: na grenadierskie ciosy parasolki
przeciwniczka odpowiadała razami pię
ści. wyrnani!kirowatne
pazlt10tkietlki prze-

isfoczyły się

w .nieJbeZtpieczne d~( , Cz'
Wreszcie wy,próbowano S\ynież wytrzymatość
ondu10wanycr ,to
sów. które na szczęście okazały się ł a ~
dziwe.
Wreszcie po kilkuminutowej sza
nie. wobec równości sit. walka zosh
rozstrZ!pgnięta,
a zadetrzewione,
11,
oi\Vlnicz:ki. pontSowe ze złośd i wsh
ciekły;
jedna pobiegła w kierun
u·
Brzezińskiej, druga zaś schroniła ,
bramie pobliskiego domu. ohlężon( II
tychmiast przez wesotyclr widzów
Na placu hoju pozostał złamany
bień. zerwany pasek od parasolki
.,"
darta falbałllka.
Po chwiU zjawił się pQlicjant.
dłu~o kouferował w bramie ze sko
waną
oanie,nka. i poważnie spor:

szpony.

szczegółowy protokół.
.laik sie {)Ikazało. wojowniczemit
~.

mzv.iaciMkami by?v Maria Kilek i
Tontńska.

Prawdolpodohn ie Wjedyme'k nie
za so;bą Q·płakane skutki.

pociągnie

f'

,.rńn7"'Jf' F~HO V''-C70PJ\T1='H -

anła 11ł sTycznIa '1926 re·Ku..
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chcą się

o osla~nliffi komunilkacie Wydz. Gier
lCWI. PZPN, w kt.órym doniesiolTlo o
wycl1 dySkwaHfiikacjach dożyWofpitkarzy jak i cz'łonlk6w Zarządów,
lOwa'ła bOjaźń i jednocz,eś.n~e otucha.
powiadałą, że to dopiero pOczątek
a brudów w r6tnycb okre2ach, InnI
dzą. że teralz odżyje sport amator~z podeJrzeń.

-I

C" ekawe, iż każdy otcręg s'fara sIę bro
', woiej "krzywdY" już wyrządzonej
ez\ 21Ź mającej nastąpić, Kraków np.
t ' lzi. Iż w pOdwawelskim grodzie
piłkarski nie spotkał się dotychczas
'1:
kretneml zat'lZlutamł i me p()(hJeIUi lo
. {owa.
arszawa oburza się na tych, którzy
posądzać akademików i pracującą
t ~encJe o uprawia.11ie znłena~d,zone1
~ ze.z PZPN 7-3wodowsłwa.
• KlZ powola się ll1a ogólną plaj'fę, a
..."
ań odegra rolę obserwatora.
TszyS'tJko za1eży zr~szt,ą od iebrane,~
aterjału jakim roz'Porządza obecnie
P'
IJ'. no, i od 'tego czy \komisje badające

r:

J

lŻą wszędzi'e jednakową spraw/ność.
7

zeszłym

roku pewną ofiarę ponio-

6dź, rok obecny będz;ie wymowniej-

dla innych.
się dowiadujemy, po wyje'ździe
f: ~za i Słoneokie,go do W loch, udala
~i ~ o lwowskich klubóW komisja PZPN
~ ( na z pp. OrzeIskiego i Cho,c znera.
~ przez kilk;:j, dIt1~ badara książki dru'i. ITaz otrzymafa dodatkowe zeznania
, o trenera "Hasmonei" Kerra i gra" ..
egoż klubu Weismanna.
I

wo I i.

wśród piłkarzy.

Zaniepokojenie
POkrzywdzeni

\

Je

bronit.

Pozeracze kilometrów.

Prócz 9 graczy "Hasmonei", zostalł
zdyskwalifikowani kierownicy
sekcj,i piłkarsk,ieJ w liczbie 5, a mIan.:
Schargiel, Bodensfe.in. Neuwohner, BelgI
i Bogin er.

również

'~~oroy naleią do dziclll1y,c h SPOrtOWc6w. którzy niejednolkro'tnie s'tają się pionierami w dziedzinie rozwoju techniki.
Samochód, samolot, rower itd. s'Porządzo
ne 30 ~at lJ:emu nie spełnią wymogówdzisiejszego śmiabka, k't6rego nie ,p owstrzymują i n-ie krę'Pudą przCJpisy w takim sTopniu jak Slię to dzialo dawniej.
W 1895 roku jazda samochodowa w
An~Ui dozwolona była tylko pOd warun-

kłem rneprzekraszania szybkOścł 6 kltome

(rów na godzinę (na wsi) lub 3 kim. (w;
miastach).
Pod wrażeniem wy~cIgu au!omobHowego Paryż - Bordeaux- Paryż, w kto
Spra wa ,powyż'sza o'Prze się zapewne
;rym Prancuz LevassoT polkryf IPrzes{rzer.
o Zarząd PZPN i Wa/1tne Zgromadzenie,
580 k1m w 22 godz. 35 min., realizuią'C.
gdyż ,p okrzywdzeni bronić się będą do uprzeciętną szylb'kośc 25 ~m. 875 m. na
padłego.
~.
IgDdz., w angie1s1kiej Izbie Gmin domaga---co)--no się modyfikacji powyŻrSzy.ch 'j)rzepigdyż nie sposób bylo ograniczać do
3 kiLm. na godz. szyib!kości ,przyrząd6w ,
~tóre we Francji nie powodowaty wy,
świecie
padków przy 25 klm.
są
Slamazarno~ć da'Wtlych maszyn WySpisek graczy W. A. C. przeciw Schlosserowi.
wołuJe obecnie śmieszność, ale więcej
humoru sprawiaJą zarządzenia zapobieJak już donosiliśmy. ubieg:lei niedzieli za namowa SwOiefZO 1{3oitana i iedne20 z gające możliwość wypadków.
naileoszych iei graczy. Dl!rschmidta pOsta
odbył się mecz W, A. c.-u z drug-oklasową
Kiedy np. Bawarsn(a KTló1ewsn{a Aka"owiła niedopuścić do :rmiany trenera. co
drużyną wiedeńska Brig-iitenauer A. C. j
dOlprowadzito do pe'W'11e,g-o rozdraźnienia demia Na'u k delbatowa'fa nad .projektem
zHkończvł sie niesoodziewana oorażka
miedzy graczami WAC-u a Schlosserem oj budowy pierwszej Hnji kolejowej, gdzie
oierw~zorzednef!o zesoołu wiedeńskie~o
W AC 3 : 2. co stanowiło niernała sensa;' nieprzyjemnej wymiany stów przed za- ,pooiągi miały osią,gnąc szybkość 20 ildm.
wodami z Brigittenauer A. C.
cie w wiedeńskkh sferach !:oortowvch.
Prasa wiedeńska wvsteouie bardzo e- l!1a godzinę, uc.zeni mężowie jednogłośnie
Wytt6maczenie :tel niesp'o dzianki nie
nergicznie
w obronie Schlossera. oodłcreś zadecydowaU ustawienIe po obu strodato na siebie długo czekać. Otóż . iak się
laiac wieltcie ievo zd<l!nośc!. mimo 37-let- nach toru wysokiego pal"kanu, pomatowa
okaz~.ro. w drużynie WAC oanowała dezor1!anizacia. która już n,·",,,,-l 2 łv2'ooniami niego wl.eku. iaklO foothatisty. którego nego na biało. Albowiem "jeśl1by pasasootkał nrzvkrv i niezawinionv wvoadek,
soowooowała kleske iei 7. Rauidem. a po
wodem lei był zamiar kierownictwa te:zo gdyż cudzoziemcowi orzvsłmmie. w mvśl żerowIe zd'aI,i sobie sprawę z szalonej
kJubu. aby swojego gracza (lewego łacz przeoisów Austriadde~m Zwlazku PTaWO szybkości, z ja'ką się posuwają, dostanby
silnego zawrotu głowy, powodującego
nika) i b. trenera krakowskiej .•Wisły", ubie .... ania sie o oosade trenera.
Ciekawe tylko. Jaki obrót przybierze niecbybnie śmierć".
Im re Scblossera zaan!!ażować na trenera
od l marca r. h .. w miejsce dotvchczaso- la afera. g-dyż drużyna WAC-u Zlażądala
A czlowiek dzisiejszy nie bOli się jewego 'trenera Jiuhera. który byt długolet wycofania " ' vpowiedzenia. które orrzy
chać
200 klm. na godz. doty\kając automo '
nim graczem i filarem dawuęj df1.lżvnv mat Huber. W każdym razie s'tosunki w
wiedeńskim
sporcie
zawodowym
są
nie
bulem
~edwie ,z,iemi. 1u1b osiągmąć w przeWAC-u ; cieszył się dużą svmpalją u obee
do pozazdfO'szczeni,a!
neQ'o zespołu.
. ,
suworza,c h 400 Mm. lkipią sobie z przesą
To s1>Owodowało, iż cala drużyna WAC
dów i przestarzałych bojaźni.

ww.

Stosunki w
sportowym Wiednia
nie do pozazdroszczenia.

•

---:0::---

•
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żofenta j~.

Raptowne skoki w którymkolwiek kierunku są niepożądane•••• Miernik wartości
nie może bye płynnym.
.'
t'oprawa Kursu złofeR'o. poslępuiaca
>nio'''"Q w ciąR1l ostatnich 3-,c h tygodni
vbrała w tych dniach nader szYbkie
00. Tak nagły spadek dolara w stoIm do złotef!o wywołał nietvJko wieJkonsternacje na rynku walutowvm. któ
wyraz swój znalazła w masowei 0'0r • y dolarów efektvwnyclt, przvczvniar ąc się. jeszcze bardziej do dalsze i wiż
'Ul· ów walutowych. ale również Wy\V ała dezorientacje w handlu towarami
; . "ortowanemi. Naprzykład w dzialach
o . arów kolon.i amvch. tłuszczów zagralllych. wyrobów bawetniall1ych i weł
n lych i t. d. od paru dni nie robi -się żad
h tranzak,cyJ. g-dyż nikt nie wie na ja~, kursie ustabilizuje się złoty. Dotych
iowe smutne doświadczenia. porobioj
)rzez sfery handlowe na nieprzewidzia
r h funkcjach złote~o, uSl)'osabiają po'e chnie do jaknai<1alej posunietej 0żnoŚci. {rażą pog-łoski. że Minis'terstwo Skar
~awiadomiło podwładne urzoo'V. że bę
. mog-lo utrzymać złoteg-{} na kurlSie,
'loszącym 6.50 zł. za dolara. Zdania w
t ~nrawie są podzielone. ~dyz ied11i uwa
I
I. że zbyt raptowny skok złotefZO momieć taki sam uiemnv wpływ na nasze
unkl ~osV'Odarcze. iak wszelka za da
) idąca zniżka. Jednocześnie ci-<\Jg-łe
rt nv kursowe sa wobec zagTaln icv do
ie m nlynności naszych stol$unków wa"lo-finansowych. paraHżuJąc wsz.elką
'J wą kalkulacje handlowa na dalszą me
iN sferach gospodarczych uważaia. że
'\ uta. podleg-a.łąlCa stałym nastrojom
1'1
wyrażającym się bądź nieumo'tvvó ną nieumością do zto'teg-o. bą/dź nie
r 'widzianą reakcia. na rynku waluron. nie może być uważania za stały
11
"nik wartości.
Vvnika z teg-o. że rząd powinien w jak
rót~7. Ym czasie uP'orzadkować sto'sun
vaJutowe w kierunku trwałej stabiliVl

m.

cH na podstawie rezerw kruszcowych i
walutowvch Banku Polsktel!o, bilansu han
dloweg-o, a przedewszystkiem ptatniczeg-o

fak'tycznej równowag-i

może bv'ć uwała. a przedewszvslkiem
wzbudzać zaufanie. jeżeli idzie w parze 7

rzamy. stabilizacia waluty tylko wówcza'S

żelaznemi zasadami ekonomicznemi.
Wyobraźmy sobie. że w razie p'rzezwyciężenia przez przemysł dzisiejszego
zastoiu. a temsamem wzmożenia się importu surowców i półsurowców zag-ranicznych - zapo'u zebowanie walut wzroś

budżefuwei. siły
płatniczej społeczeństwa i t. d .. bo. powta

Do
P. P. Czytelników zamiejscowych
NINIEJSZEM KOMUNIKUJEMY, IŻ Z DNIEM l STYCZNIA 1926 ROKU
WSZYSTKIE URZĘDY POCZTOWE W CAŁEJ POLSCE ROZPOCZĘŁY PRZYJMOWANIE PRENUMERATY NA "ŁÓDZKIE ECHO WIECZORNE",
KAŻDY WIĘC CZYTELNIK ZAMIEJSCOWY MOŻE SKORZYSTAĆ Z
USŁUG NAJBLIŻSZE GO URZĘDU POCZTOWEGO PRZY ZAMAWIANIU PRENUMERATY NASZEGO PISMA.
ADMINISTRACJA
"ŁÓDZKIEGO ECHA WIECZORNEGO".

Zagraniczny rynek

pieniężny

Notowania złote~() za1Uanica:
Za 100 złotvch: Berlin noty większe
58.40 - 59,00. drobne 57,71 - 58.29. wyplata na Warszawę i Katowice 58,35 58,55, na Poznań 58,725 - 59.025. Gdańsk
73,66 - 73,84. wypłata na Wars'zawę 72,41 - 72,59. W~edeń czeki 103,70104,25, banknoty 1Q2,50 - 103,50. Praga
446.
!lO

!lO

*

Londyn. Nowv Jork 4,85 19/32 - 4.86
3/8. Holandia 12;07 7/8. Francja 128,56,
Belg-ja 1D6,97. Wlochv 120,22. Niemcv 20,38.6. SzwaJ.caria 25,13, Dania 19,53,
Szwecja 18.13. Norweg-ja 23.78. Ji.elsiQ1?:rors 192,75. Praga 163,81. Wiedeń ~4.45.

Paryż.

i towarowy.

Londvn 128,62, Nowv Jork 26.52. Szwajcarja 513.
Gdańsk. 100 marek Rzeszv 123,595 123.905, czek na Londvn 25.20 3/4. 100 zlo
tych 73.76 - 73.84. teleg-raficzna wyplata
na Warszawę 72,41 - 72,59. na Nowy
J2rk 520.35 - 521.65.
Zurych. Paryż 19,82. Londvn 25,13,2,
Nowy Jork 5,17.7, Berlin 1.23.3. Wiedeń
72,90. Warszawa 64.50. Budapeszt 0,72,5,
Bukareszt 2,32,5, tendencia staJa.
Nowv Jork. Londvn za 1 funt ·sztel"'l.
4.85 11/16. tendencja zmienna. Za 100 jed
nos tek monetaf'llych: Paryż 3,75,5. Berlin
23,80.
4msterdam. Warszawa 0.34 7/8.

nie i jeżeliby kurs złoteg-o nie byl należy
cie zabezpieczony rezerwami walutowemi. wtedy nastąpiłaby niepOżadana reakcJa, którabv mosda soowodować miedzy
innemi wzrost cen w kraiu.
Z tych kilku uwag- widzimy. że w str
sunka,c h walutowych nale'l v unikać wsze}
kich pOsunięć nie opartych na koniecznych czynnikach ekonomicznych.
Sz.
JW
GIEŁDA BAWEŁNIANA.

Nowv Jork. Bawełna. Dowóz do portów A,t lantyku i Golfu 31.000. wewnątrz
kraju 17.000. do Ang<Hi 19,000. na kontynent .12,000. loco 20,70. październik 18,OC
- 19,01. styczeń 19,95. marzec 19,72,
kwiecień 19,49 - 50. maj 18.93 - 94. lipiec 18,63, sierp'ień 18,30, wrzesień 18.19
-

2().

Nowv Orlean. Bawełna. Loco 20.13,'
19.94. marzee 19.20. maj 18.96, li
piec 18,55, październik 17.69.
Liverpool. 12. 1. Bawełna. - Otwarcie
Styczeń 10.22, marzec 10,18, mai 10,09, li
piec 9.95.
Brema. 12. 1. Bawełna. 21.66.

styczeń

- _. ···- 0 - -

"a rynku zbożowym panuje
nadal tendencja zniżkowa.
Warszawa. 13. 1. - Notowan'ia na Gie~
dzie Zbożowo-Towarowej za 100 kI,?:. fr.
stacja załadowania. w .nawiasach france'
WarsZJawa. Żyto )wng-resowe 22.50 (23.50)
Tendencja zniżkowa, obroty małe.

c!n18 13
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TEATR MIEJSKI.
Dziś, ~ro~a, po cenach najniższych (od 40 gr.)

efektowna, malownLcza sztuka węg'lerska M. Lengyel'a "Płomienna noc Arrtonji".
Jutro czwartek, czarujący ,,~wlt, dzień i noc"
;';,cccxlcmcgo w mistrzowsk'iej il!1terpretacji Marii
;\l :l lkkiej i Aleksandra Węgierlro. Wobec 'wielkie
;; ~ powcxlzenia prześHc,znej komedji w!O'Skiego autora wtem nieporównanem wykonaniu aktorskiem, dyrekcja Teatru Miejskiego po porozumieniu z dyrekcją Tea,tru Polskiego w Warszawie
pozyskała Aleksandra Węgierko jeszcze na jeden
występ, który odbędzie się w nadchodzący poniedziałek. Tak więc ,,~wi~, dzień i noc'" oprócz jutr.zejszego przedstawienia ukaże się raz jeszcze i
ostami dnia 18 b. m. Na jubt"zejsze przedstawle:lle
, "ŚW1ltu" kontyngens blłetów znl,żkowych jest jut
wyczerpany;, posiadacze kuponów ulgawych mogą 'e realioować Jr<l poniedziałek.
•

, •

'..

Ostatnia

slYcznTa 1926 frTro.

Także Danję

względu

na 'Mellde lXlwoo.zenle, jakiem się
cieszy c:za,ruJący .. Świt, dzień I noc", grany ciągle
pmy szczelnIe wypelnlonel sali, będzie pO'W'Łórzo·
ny r6wnlet w piątek sobotę l niedzielę.
'
XV-ta premjera sezonu, znakomny dramat histor}"CZny Bernarda Shaw'a "Święta Joanna", odłożona zostaje do środy 20 b. m.
W sobO<tę po poludniu przedpstatn.ie w sezonie
przedstawienie czarującej baśni-ferii "Kopciuszek". Ceny zniżone (od 50 grOSZY). Bilety od
dziś w kasie zamawiall. Po raz osŁatni "Kopciuszek" ukaże s'ię na przedsŁaWiieniu popołudniQwem
w niedzielę. Początek tych przedtawień wyjątko
W(l o godz. 3-el.

trapi bezrobocie. '

TEATR POPULARNY.
'Og-rodcwa 18.
Dziś, w środę. l3-go b. m., po cenach znżom'ch
premjera historycznego dramatu w 8 obrazach n
t. .. Zbyszko i Danusia" z powieści H. Sienkiewicza .. Krzyżacy". Obsadę ról tworzą pp,: RostaIiska (Da.nusia), Urbański (Zbyszka), J. PiJarski Ou
rand) , Bolkowsk! (Maćka), Bronowska Ogienka),
Brandt6wna (ks, A. Danuta), Puchaiski (ks, Jam'sz), Bielecki (komtur de Lowe), Galęcki (komtur de Dauwel<l). Sztuka otrzyma fa nowe dekoracje l kostiumy. Bilety codziennie w kasJe Teatru od 12 do 3 i od 5 do 10 we cz.

W Kopenhadze jest obecnie 85,O~1) lu ·hi .be?! !'racy. Scena z przet! kantoru
re) estracy)nego.

---:0:---

'"

,

,

I ,

....'

./Jt'

•

-,

•

• ',' • •

.'

.'

#

.~"':;,,'II;.("'l:"

nowość Paryża:

o kt6rY oprze6 e... mo:le aajbardzleJ sa·
chwiaaa firma, Dle apauaie Dlgdy, .koro
ąlko ei.. awr6cJ e rad.. reklamową d.

AKWIZYCJI

OGŁOSZEn

FUCHSa
:Nt
Tel.

Piotrkowska

50.

21·38. .

'"

Holowania cen ziemiopłodów
w l.odzi I w Poznaniu

I

Agencji WschodrdeJ
w lodzi, Trauluna 6, Hotel .,SaUIJ"

otrzymat motna codziennie

Oddział

W

Telefony 23 51 i 21 50,

POOiOP8Ule
3810 Aleje

Szwalnli1

~-wa O[lrODJ Ko~iel

Cbpześrilańskle
HOŚlluszhl 73

Wszystko dostać tam można.

/Ł6di, Piotrkowska 104-.

SZyje bielili,
_ęsk~

damska..

Dr. med.

dziecinD~

ścielową,

onz

i po.

'

I abażur,.
Dziergania dziurek.
kołdry

kryte szycie, mereżki. ażurki. haf..
macz.enie i plisowani..

Plarzena zam6wienl
I puch
..
Ceny przystępne.
,

Suknia w deseń mapy.'
=:z

Cena prenumeraty:
,/ Łodzi miesięczni.
Dla robotnik6w.
Na prowincJi
.•
2a.granicll
•

Ił.

2.70

- . 2.20
" 4.00
" 6.00

"tództ Ecbo Wiecz." 1.,KurIer Udzki" łąunie zł. 6,90
Odnoszenie do domu 30 gr.

'

~

Wydawnictwo: "Łódzkie Echo Wieczorne",
.Wyd. Jan StypułkowsJd.

f

połciel

:z+
Ceny ogłoszeń:

25...
25...

••

..

~ Hl B~ l~ Kl Bóż anep
ohoreby skór- Choro by skór-

ne W'08ÓW we- ne, wenerlczneryczna i mo- ne i moczo- Piecvki i kuch
przenośne, kafl(
czopłciowe
płciowe Leczeszamotowe..
leczenie światłem nie sztucznem
B-cia
(lampa Kwarcowa) słońcem góraKoźminsc'
kiem.
promieniami Ro·
Główna 51.
DZIEl~A '1(2 :l ,
eritgena od 9-2
telef.
28·98.
4.8. od 4-5 dla pań
Odch. poczekalnia PrzYJmuje od 8.11
do 4-8.
"awalIZka ,~ 1
leI. 25-38.
EW
4

I
.".

Przed łeltatem l w tek§cie 30 gro.zy za wiersz milimetrowy t·łamowy (sltona 4 łamy)
Za tekstem •
25.
••
•
•
•
4 •
Nekrologi
•
Komunikaty..
Zwyczalne.
•
•
6
,.
••
•
•
10 •
Drobne 10 gr.. poS%Uklwanie pracy 5 gr. za WTfU - na'mniejsze ogłoszenie 50 groszy.

.".

Odbito w drukarni Tow, Drukarsko-Wydawniczego "Kurier
uL Zawadzka Nr. 1.

Łódzki"

Dr. med.

Ogłoszenia zamiejscowe o 50 proc. dro!ej.
Zagraniczne o 100 procent droiej.
Za terminowy druk ogłoszeti, komunikatów ł or
administracja nie odpowiada.
Artykuły nadesłane bez oznaczenia b~norarium Uli
tane
za bezpłatne.
Rękopis6w urówno utyłycb lak i o.Jrr.. c.)x"vch red
eJa nie zwraca.

Za

S"

redakcję

i wydawnictwo odpowiada:
Władysław Ulatowsld

l. \

...

