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o klm mówią w t.odzi? 

P. p ... ł'CIIBor polltecJullJd, 

Inf. Włady.daw Michalski, 

wygłosU w<czoraj odelllyt o rozbudowie 

•• ń wogóle, .• Łodzi w 8zcał)g61~oRei. 

Nie będzie sIu'" cenia 
wakacyj s::ko!n!'th. 

Warszcw~. 21. 1. - Ze strony powia
domionej ośw i :tdczai<1. iż pogłoski .i:lkob,· 
ministerstwo OŚ\' iatv m~aro zam:ar skró
cić ferje szl}.oIne. sa bezpodsta',: Ile. 

---:0:--

PREZES SOWIECKIEJ MISJI HANDLO·· 
V{EJ W ŁODZI. 

W Łodz.i PTz.ebY\va prezes warszaw
skiei mis.ii llan<11owei SSSR. w celu zor
.ient{)wania sie. na Jakie materj,d~· Sowiety 
mo~dvby reflektować w nildch0dz'J.~ym 
sezonie letllich towarów. Nie oznClcza to 
naturalnie jeszcze, że ceny j wai·ll!1ki umo
żliwiają doJście tranzakcJi do skutku. -
W każdym razie zaczyna się powoli zno
wu .. nlszc:ć". 

Gie·~da 

Plepwsz~ p.PZSdg. m8PSZ8UJS~a. 
Nowv- York 
Londyn 
Szwa:carja 

7,3 1 

35 ;'!:j 
11-1,1/2 

DpUqa ofizedp. !'mpSJ.3UJS~a. 
Dolar w ohrotach roit':dzy-
ban:{(l\vych 7.81 
prywatnych 75S 

'i'endencia utrzymana. 

PIOPUJSZH PPZeda!ełda gdańsh~. 
Warszawa 
Złoty 
Dol1łt' 

Dolar w Łodzi. 
Banki dewizowo w dniu dzisiejszym 

KU pOWAły okolo god?liny 12 ej efekty po 
kursio 7,28 

PrywatnIe dolar 
7.62 
7.57 

P odat $rednia. 

w ża,daniu • 
w płaceniu 

Tendollcla utn"y~ana. 

Red/lktl)r lub lego zastęoea onlf: 'yreld"J' 'V4AlI"Ucfwa prnimulll od ~~dr'"l\ l d" 3 po południ1l. 
łk wsw Vi .. 

Rok wania I poiy[lk~ am~rykań~~1 w~nły W Ita~jum r~alila[ji. 
Rząd zamianował swoich przedstawicieli, którzy 

sfinalizują umowę. 
(Te'lefonem od wf. korespondenita.) 
],alk się d()wiadujemy lZ w'i1arogodnego 

tr6dta. w dniu dzisi'ejszym TCl'kowrunia o 
pożycZlkę z przeootaw:cieJamai Bankers 
Trustu 

wkraczają w decydują\:e sład]UlU. 
Do tYChcz~lS J)ncdsta witCiele kap-it.ahl 

amervb(;skicgo bac1<di stan naszego mo
no'pclu t:'itoniowego. którcg'o dod1Ddy ma 
ją zabez.pkczyć po,życzkę. Obecnie bada
nia te IzostaJy ukończone i p:rzedstlawicie 

le Ban:kers Trustu 
wyrazUi chęć 

przys.fąJ)ienia d-o sZlCzegól-owyoh i oslale
cznvch rorowań. 

Wobec tego rząd zna1azl się w koo..e 
czności zami'anowania swoich re.pre z·en
ta'nt6w i pet.nom{)cników, których zada
niem i obowiątzikiem będzie 

rychłe sHnaUzowanle 
umów i ułożenie W'alTunlków, któreiby do
statecznie chroniły interesy polskie. 

ni si 2 p 'O. 
[eilitl prądU jest zależna od kursu waluty i urucho

mie.i la przemysłu. 
Im ~Nr.ęceJ fabryk w ruchu, lem tańszy może by~ prąd. 

vV z\".··ią;zku ·z ,,:apo\viedzianem przez 
jeden z dzienników ))Qrannych podni0s1c
niem ceny prądu zwr6oi1iŚ'l11Y się o hlif,
sze wyjaśnienia do p. dyr. Ullmana. Pro 
f.esor Ul'lma'l1 tak sfo,rmutowal swoją od 
po\Viedi: 
Podwyżka cen prn,d.tt by ta już akitru.a1mą 

od killk'll miesięcy, jedl1<l!'k z powodu cięż
kiego ·położenia weocydowati'śmy s';ę po
nj,cść pewne ofIary i wstrz}'111ac się z tą 
nieodzowną kCl'niocZlnOścii", do chwili usta 
b:lJwwanita .z'łotego. Ru'c:h w fabrykach 
zmnkjszyl się. 7,c;'1.potrzeoo\valnie ·prąd\! 
spa.dło. a ,nasze wy,datki z-reduko,waty SJic 
tylko bardzo nieznacznie. 

Jak w;'a.do.TI1(} im wię.kszy jest o.bróT, 
t,em niższą może być cena jedno'S,tkowa. 
Obrót 'nasz, wyralŹ.ają'cy siG w ionnie zu
życia prąd11, s.padł do kat-aSlt'rofa,l'nego mi 

nimuJ11. Obsługa, administraCja, urucho
mienie maszy;n jest p.raw·ie takie same, co 
przedtem, c.zy1i wyd'<l!{kj są niewłe'le mo!iej 
S'Ze. Poz.atem kontrakt zawarty z miastem 
przewiduje pev..'1ien minima'lny zysk <llit 
a:koelona·rjuszy. To wszystko r.n.zern W!ZJięte 
7mus~ nas do przeprowadzeni~ pod wyż 
l\!i ceny prądu od J lutego. W każdym ra
zie mo~ '" zapewni'ć. że podwyżka ta bę
dz'ie się obraca·t.a \" daleko niższych gra
nicach, aniżeli 25% i 'przy mi,nimalnem 
s,pożyciu ()(becnem d~a poszczególnych 
konsumentów \\'yniesie talk mato, że to ab 
"-o'lutnie nie bedzie si~ mog-ło o·dhić ani na 
kal1.'Ulac}i to\v.a:ru' lub zdo'łności konkure·n 
cvlnej firm. ' 

W miarę, ja'k ufuchomie.nie fabryk 
'.vzrośnie. będzie molina pomyśleć o po
nownej miżce cen. 

--·--:0 :-"~-

D1Jisiiaj spnllwJl la zosllah za1aJfv.iona 
i peroomocnikami rządu 

zostali mia.OO'wanł: 
b. rnin1s1er p'rzemyS'tu ;. hand1u lP. Czesław 
Klarner i dyrektor d-epaTtamentu w mi,m
sterstwie sk.a1rbu p. Ad'amskJi. 

Obaj ci panowie już w ditl'ilu dzisiejszym 
roz.poozynają narady IZ p·rredstawicielami 
Bankers Trustu: ostatecznego z:ak·o·ńcze· 
TlIia należy się spodziewać rtied.·hłg'o. 

Znakomita art stka 
p. Marja Halicka 
divą fUm wą. 

Honorarjum za każdy film 
w~niesie 10.000 dolar6w. 

Przed rejemtem Lisowskim w Ło-dtl 
ws:/:ał zawarty k{)ntrakt. po:mip,.dzy znako 
miltą Cl.!I'tysłiką scen warszawskich M.rur,jq 
Ma1icką, a ko!nsoofcjum fiiLmowem N. U.:.§ 
mocą którego p. Maiicka IZ'Ostah zaanRa· 
żowana na lJ!rzc,:iąg dwóch bt do Wystę-, 

! 

p6w filmowych na fi1ma'Oh P'OlWYższej w.., 
twómi. 

\V przeciągu bież::l;ccgo roiku M. Mal'ic 
ka ma wykonać gtówtJe ro~.c w trzech fil 
mach, które w bieżącym roiku zostaną wy 
k()ńczone. Za każdy fUm Malicka pobiera 
gaże J O tysięcy aoJ.rurów, ponad~o bierZ!' 
udział \V zyskach ogóJ.nycb. 
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tOd 1mSZIeg;G Sl)eC}a~nezo koresJ>OO;denta,). 

L 

Parp.t, W' styct.IÓIL 

Pti!RWSZl! WRAtfME. 
Płlerw$z,e. mjs1łnlle,bz:e ~eułe, }ati.e 

go dmna}e katdy. pr'rlybywa.m-cy po fU 
merw'SZ'Y do Par:V7A to osrotoorie:trie z 
powodu otbwymiego, 'lliebyWcrle rO'zM
.niętlogo ruchu. Czt<m-iek staje os.rofomio 
ny a nav.ret v.~ be-zradny na wfdolkte 
sm nie1')rzebrn,nego :poitaku a'1l'f<>mobiti, pę 
dzących z wtellką !zyhkOOcią po u!:icach 
nieprz.errwa.nyn1 sznurem. 

, RUCH ULICZNY PARYZA W CYF
RACH. 

iGllkadz.iesfąt tysi~.-.cy samochodów kur 
suje po mieście bez m-z.erwy i w dzień i 
w nl()<:y. Jeże1i <ledamy do tego 40,000 sa 
moohodów ciężarowych, 30,000 lZa!Przę
gÓW konnych. 1500 autob-usów i okuło 'ty 
siąca wozÓW' tramwajowych (cyfry, wy 
;ęotere sltatystyk1i Pary2a') - będziemy 
mieli oo~ero sta1Je p{l5ęc1e o tym .po-łęż
nym '!'!Idnl uHcznyan, jaki pal!1:Uije w m.etro 
ooli fmn,ClIskiej. 
. hdqc Sc1!n1.o.chodem z dworca "Ga'f''C 
dlu Nord" do hOlte1'u, p.odz.hviiam v."'prosf 
zręcZlłość szo.fera, z jaką prrebiija się 
!przez oab' 'iafbirynt różnych W'ethiHrułów. 
me lZJWla,hl'i'aląc n~wet tempa jazdy. Dodać 
!hl frzeba, że tltloe Paryia -rmzffivażnie są 
gtCld'k"e j~( tafle szJlda i r.t'zda jesf 1"Ze'Czy 
:wi:ścioe przy~. nie męczą bowiem !P'O
óryogl. do Iotórvcll l111lJSimy się 'Przyzwy
czaić na naszych sW(}jsktch b!rukaoo. 

lolic Ś 
kticl:l, łctórY'Ch jest cały szereg i na któ
rych ruch w .pewnytCh poq-ach drm jest 
'f.* ~ j,e fJrer.az cze1m.ć neba ca
ły k,wadr.an:s zanim na uHcy ~'Wsbm1e hl 
lat <h przejścia czekają.cych ~
mów. 

REOtJlJOWAN1E ·RUCHU. 
OeJka1wy jest l:o ba'rdzo -wJldok ł ~,.. 

mujący. w jaki sposÓ'b po4licja !fegn1tTJe 
'ten SlZalony wprost potok łuóz.i i samoclJo 
dów. Otóż na takim mchłiwym zbiegu u
le (na ,.Pl~ de r~" ro1ega się np. 
aż dwooa~.)ie ułk) słot 1JW}"lde dWÓch M 
bo więcej poiicj.a!lMw ł co b1ka minut 
POOO05ząC kr6tJkie palki do góry i gwiż
dżąc r6w!1ocześnie, zatrzymują .ca1tą lawi 
n~ samochod6w nadjeżdżających ze sfron 
przectrwnych. Na tę chw!iRę czekaj-ą tuż ca 
te tłtUTlly iprzeclJ()dr/1'~w, kt6rzy Slry.bko 
ni,e 1lrncąc ani sekundy ozasu, prreohodzą 
na dTUg'ą stronę. Jeszcze o-stami przeclro
dzi'eń -n{e zdążył ,postaWić nogę na pru
c1wnvm ctJo.dn1ku. a jut pa.rka po1'icjadta 
spada na dM i cała ta fala. samochodówwo 
z6w, alltoht.1G6w z huacilem i crzasJctem pę
dzi da1ej. a:by IJ)O kilNrn milI1ultach znów na 
nooem miejscu z.a:trZ1'111ać sio i rpmzelPuścić 
pa.lokhtdzi" jak również z boktt nadjeż
dŻ'aja;ce ,,'I()'ZY. 

Nie brakuje leź i ryzykanfów. rekrufu
jąocych się przeważnie z. rodowitych Pary
tan. którzy na własną r~kę" jak węg-orze, 
J)rześlizg-u;a się miedzy pedzącvmi samo
chodami. Nie o!woieni z tym Dotwornym 
ruchem ulicznym Paryża coowziemcy nie 
kwapią się jednak w ten soos6b ryzyko
wać życia. 

SZTUKA CHODZENIA. PARvt A WARSZAWA. 
Wyszed!S!zty ,później p'ieS7..(} na miasfu, , (kły sle na fo patrzy. rozumie sfę do-

ł"ychro doszC!cl'tem do '\VTI1osku, że cl100ze skonale trudne zadanie tx>I1cli parysIkie;. 
n'be p{l lni'C".-ach· Paryża wyra.bia w dużej mającej nilnować porzadkn i troche z ir<l
mierze wQlności ekwi11/brysty.czne. Prze- nja przypoom!na się projekfv obda17;enta 
idevlszystk,jem potrzeba dużo odlwa~ i na-szycl! warszawski.ch ooTlciant6w palecz
zimnej krwi. aby bez pomocy J)O'Hcjanta. kami dla re.lnllnwa!iia rw-hn. Co tam w 
przejść na drugą stronę uHcy, nile iI1Maża Warszawie jest do reg-ulowania. kiedy w 
jąc się na przejecbanie. Dotyozy to lIaj- najruchliwszy"Ch miejscach rucl1 me do
więcej najglówniejszycł! arr,feryj parys- r6w:ovwa dziesiąifej cześci paryskiego. 

• 
• 

MORZE SWlA TŁA. 
Ruch w Paryż.a na ~tó\\l1ych arteriach 

trwa o.ieusłarmie od wczesn~ raM de 
P6tne:J ftOCY. Ody o zmieTZ(:hn zapłoną set 
ki tam}) Jtko'fr--vdt i I:UOwvch, m na ka
!dej ścianIe domu. wielkich lmtwa<rów za
Jata sie o dzie~idkach barw świct1ne re
]damy o bterach metrowei wietkości. J!dy 
się spOirzy wkotku na ulice. zalane ia1ą 
życia p.rawdzIwie wldkomiclskiesro. wre
dy dopiero zrozumieć można różnicę mię
dzy Pan'~em a jakiemkolwiek innem mia
s.tem. 

NOCNE zYC1F_ 
W DÓtniejszei porze wieczoru ruch IJ)rze 

nosi sie częściowo na Bouleyard de CUchy 
na słynne Mootmartre. ~dzie setki 1lOC-. 
nych restauracyj. kabarefów i dandrtgów 
z ni eśm!ertelnYm .. Moulin RoutreU na cze
le 'romrzmiewają g-warem i muzyką. 

DWIE FALE. 
Po kUku dniacłt pobytu w feJ nreb"opołJi 

naieles:!1lntszef na catym R"lobie ziemskim, 
doskDnale odczuć można rvtm jej tycia i 
odróżnić dwa świa'tv i dwie fale. phnna;ce 
obok siebie. Jedna - to przV1łeooni. którzy 
przybyli sio bawić oraz cały świat. a ra
cz,ej p6rświatek ~ nich żyjący. ożvwiają.cy 
niektóre bulwary i Montmartre. druza. -
to ParyŻ miejscowy. pracu:iacy. 

Palę tych pracownilców sootkać mom 
wcz.es:rym rankiem. dążąca do macy. w 
południe J!dy mla.ie -sie lub wraca z dru~e
~o śniadania i wieczorem, g-dv dzień m-a
cv się skoOCZv ~ wszyscy udała się na 0-
biad. Wtedv autobuSY f wa1!Ołl'V ..Metro
roRtafne (1.tColet nodz:lemne.O PTzepoeln;one 
sa ~ywynl l wesołym Uumem. - Tam., 
wśród ~ th.-mu widz.i się też nafładnie}
su kobiety. prawdziwe paryżanki o reglI
lantych rysach i miłvrn uśmiechu. tak róż
ne od tvP6"w z l'ółświatka. których petno 
na ~rieHricb bulwarach. 
:1 Tu .:ei.,jak wszędzie w Paryżu, widać 
zdrowy pośpiech. ruch, tężyznę i energję. 

L. L 

• 

Sens cyine wieś i oUy\l o 
Jak zacho\vać piękno i powab {S · altów? 

Troska g~Niazd ilmowyc fi 

HOLLYWOOD w listopadzie. 
Cały świat podziwia obecnie zwin

ność, p.owa.) i wdzięk amerykańskich any
stek filmowych, ł6rych rozkoszne twa
rzyczki uśmiechają się z kolorowych afi
szów w 'każdym kraju i w kaMem mie 
ście.. Nie wszystkim jednak wiadomo, że 
tak doskonałą .,formę fizyczną" osiąga się 
nie1ałwo, kosztem bądź surowej diety. bądź 
metodycznych ćwiczeń sportowych. 

Kobieta pantera 
Ponętna i gibka jak pantera. Bobe 

.DanieIs ni:; uznaje diety, która podobno 
powoduje zmarszczki i zły humor Ale za 
to cnły swój wolny czas młoda ta 
artystka poświęca sportowi. A jest wszec~. 
stronna na tem polu: pływa, fechtuje SIę, 
gra w golfa, jetdzi konno ' jak rodowity 
cowboy,., 

Zwole~niczka rygoru wojsko
wego. 

florence Vidor codziennie wykonywa 
ćwiczenia gimnasty'czne, przepisane w woj
sku r rrerykańskiem. 

Pod~.i6jna szampionka. 
Priscilla Dean ma świetny apetyt i po

dl!ani~ wszystko, co jej wpadnie pod rękę. 
Ale._. Gi3pieina "dziewica ze, Stambutu" 
gra VI t~onisa, pływa po pół godziny dzien
nie, taf~czy ile się da i prócz tego wyko
nywa ćwiczenia gimnastyczne, ułożone przez 
słynną Annr.tte Kellerman (ta zaś jest słyn
na pod wóinie: .Jako światowy szampIOn 
pływania i iako kobic!ła, której wjlmiat:v 

zg-adzają się prawie zupełnie z wymiarami 
Venus z Miło. , .'. 

Przeciwniczka djety. 
Vio!a Dana uprawia z zamiłowaniem 

jazdę na wrotkacl> (po g':.<izmie dziennie) i 
me chce słyszeć o żaGnej diecie. 

Ciłodom6rka. 

Nita Nald:, prileciwnie, jest zwolen 
niczką diety. Jej o:odzienne menu składa 
si .z kotletu baralłiego i kawałka ananaslt. 

. 
. Chodzenie taicie pomaga. 

Constancja Talmadge zaleca chodze 
nie ale nie spacer. tylko szybkie tempo, aż 
do l zmęczenia Wystał'czy przeiść dwie 
wiorsty dziennie-·ale tak, żeby skóra obfi 
cie. tra:rspirowalJł:. Nadto - t~nn.is. golf. 
tamee l g·imnastyka. Constancla I Norma 
mnią specjalną halę gimnastyczną ze wszy 
stkiemi przyrząda~1i. W południe - sałata 
lub dwie szklanki mleka. Wieczorem 
skromna kolaCja. 

Szajka ~a'szerzy 
lO-złotówek . 

tlerszt został zaaresztowany 
w CzesłochowScs 

Z Czest<lchowy donooza: Przed prze
szł<l dwoma laty .!!lośna była sprawa fał
szerstwa banknotów 1000-marko\yych. 'do 
konvwaneJro nruz zorg.anlzowana bandę, 
które! cz~ łtTeszto-wal Iromisarz Bach~ 
rach. hers~t zaś szaJlń. Pawel OrvnbeTR'. 
tak zwany Pawdek. zdota! zbiec. 

'NJeooprawnv "pawe~k'" wkrótce wziął 
si~ do falnowania ban:łrnot6w 100..,roło
wych. 

Władze śledcze.. w-padIszv na tmp Pa. 
we~ka. wvsłały dł) CZę.stoc110V:V kDmisa- ' 
rza Bachracha. ktÓry łącznie z komisa
rzem Mike areslitowaf Pa'W~łka. 

Ten udawał. te nie wic ~ co chodzi. 
przechodzttc wszatie oko-to ubikacji miej
skich U'Silowat wrzucić tam DaC'Z'ke. w kt6· 
red - ja'k się okazal<l - z.naidowalo sie 
kilkadziesia,t Sfatszowanvch baniknotów 
10-zJotowvoo. 

"Vobec tak oCZ"VWi~e"g"o dowodu Pa· 
w"f-ek powędrował do wiezienia. 

Krwawa traDe~ja w r~iląngWKłt 
Teśdowa zabiła sieJderą 2!:iecia 

dybiącego na ,~ej żyde. 

Z 'Wars.za 'ł.'Y d:OlJ1lOlSZ3, : 
DZliIŚ w nocy IfOzegrab się -'1;1{ .M.ihun.6w 

ku 'Po.nl!lra tragedja rodzi n.na: mtejak-a Alf][ 
staJzja Brz'Os.tkowa, wdmva, 7.",').bita ude:rze 
n~em siekiery zięcia. Woźm·aka. 

PO-ŻYcie Wofuitaków było fata1~; mąż 
- brutal i -piiak - katcwat żonę. grożąc 
jej ustla!wiicznje ś.mre.rdąi t'eśdiową zaś 'te 
roryz.ował, odbiett"ając jej !nac.syilaue pmez 
ba-W'i'C\,c~ VI A~ syna, dolal[Y. 

Wcz:or.ad ~rml 'Votn'.ak 'WÓOit 
do domu k~e 17itany, ~jr2at po
mJro na oł>1e k<t!tileły. mry.gro.,Na1 drzwi. 
poar.-e:tn dobywszy no i.!, nmil w piersi 
żonę. 

N1'eS1JC.zę."'"a UPIIld1a~ iaJcwał1tC sił; 
!f.twtlą. , 

Od'y potwór 't"mCi1 si e na HI'ZOS'lko;wą 
napastOfW'8Jla schwyoiła W'f! ~1a&'Jej OM',) 

me S'Ietkierę i T00Ptatata rrtą gtowę Woź
rua:ko'i.\"i. WY'Z'iQ~:t on d'ucha po ki.~u mi~ 
mtfach. 

Brzos.tkowa sama muookiowal.a. z.rana 
\) s'woim czyrlłe . 

Aresztowano ją. 
NiewątpHW'i1e sąd u~ oKc!i'ClZm'Ośd 

'Wyj ąt1mWt, townrzyĄ.~ sh'a!8:2lnef tra-
ge<Hi rodzinnej. • 
Km2'Jł1\Iii&W!iił.łl'ł.fMiii#kli~4\B(~_ 

~~~lq;1e dekolty s~ęgają 
granic ••• niEH l:OiIiWQŚci. 
Jak panie się ubieroa"ą w te

gorocznym karnawale? 
Przepisy moov na fe2"oroczne suknie 

wieczorowe i balowe są' bi'.rdzo wyraźne. 
Pozornie krój. bardzo pros tv. ~órna 

cz(';.;ć obcisła. d<lchodzi znacrnie poniżej 
stanu. poczem rozwiewa sie w szerok~ 
sn()d1~icz1-: ę. dzieki marsz~zeniom i klo
szom. Suknia bardzo krótka. 

ledwie za łrohttta. 
Barwy ja~me. bardzo iasne 

Ten .. strój wieczorowy" jest nieskoń-
. czenie różny w sz.czel!ółach. Bardzo pole· 
cane są suknie cate haftowane ueretkami, 
korali1(ami. pa.HetkamL wszelkieg-o rodza
ju metalowemi świecidetKami. Inkrustacjr>e 
z koronek lub galonów zfotych i srebrnych 

Dekolt zjawia siG aloo z przodu. albo 
:lQ nlecach - rzadko z obu stron. 

Nainowsza. formą dekoltu jest 
wyciecie śDic~ste. 

wąskie. ale za to głębokie - aż do granic .. 
niemożhvości. 

i k6 , 
• 
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;Ę(ZąSalw~e W morzu pRaii ~ słagnacjim 
Zawsze pogodny i pelen humoru. 

gi Zdawałoby się, że w czasie panu· 
Jącej obecnie wszechwładnie stagnacji i 
morzu plajt nie znajdzie si~ nikt w grodzie 
naszym, ktQby nie złorzeozyłby swemu lo
sowi i nie narzek~ł na złe czasy. Repor
terowi naszemu udało się jednak wyszukać 
takiego slcręśliwca. 

Dobry zaw6d.' 
Napewno niejeden z naszych czytel· 

ników widywał na ulicy Jub w kancelani 
któregokolwiek z rejentów ł6dzkich mę~
czyznę lat kolo siedemdziesięciu, siwego o 
wiecznie pogodnym obliczu. 

Od lat kilkudziesięciu pewnie czło
wiek ten odbywa codzienną wędr6wkę od 
reienra do re'enta i kładzie sw6j podpis na 
aktach wymagających zaświadczenia os6b 
trzecich Za czynno~ć tę pobiera każdora
zowo !lO groszy. 

Niewiele to coprawda, ale jeśli zwa
tymy, że składa on codzień niemniej ni~ 
20 do 30 podpisów to dojdziemy do wnio 
sku. że samotny człowiek bez wyswkanych 
upodobań pędzić może spokojny tywot i 
odłotyć niewiel.ką sumę na czarną godzinę. 

To tet nasz szczęśliwiec zawsze wno· 
si ze sobą dobry humor, żart i pogodę 
ducha. 

Żartob.!iwy "podpisywac:z". 
Ot, wczoraj, naprzykład. wchodL.' do 

kancelarii re,ientalnej przy ulicy Piotrko'.v
ski e;. Urzędnicy zajęci rozmową o reduk
cji, aktualne: w ~ym fachu zdaJą się n e 
dostrzegać przybysza. lvliny kwaśne. lu
dzie ,pochłonięci cał'<owicie rozwiązaniem 
dręczącego pytania: kio te2 zredukowany 
zostanie, nie śoieszą się z odpowiedzą na 
slowa powitania rzucone od proga. Sta· 
ruszek zwolna posuwai1c się w stronę 
nęcącego ciepcem pieca cichym, trochę 
drtącym g-łosem rzuca stereotypowe tl'l

tanie: 
- Czy niema dla mnie co do pod 

pisu?-
Otrzymawszy kilka arkuszy papieru 

wolno kładzie na katdym podpis, zgarnia 
należne sobie honornr'um i odchodzi ce
dząc: 

- Ci~iko, ciężkc! 
- Pa.nu te! dętko? - słychać 1dzi-

wione ~łosy, 
Tak, cię!łro - wzdycha staruszek,' 

wytrzymuje chwilk'2 i kończy - ... pien; . 
dze nosić. Pclaą ich mam kieszeń. 

Za dużo bilonu, za dufo. - dodaje 
i wychodzi zadowolony ze swego żartu, 
potrząsając kieszen;~. 

ARKADJUSZ A WERCZENKO. 

~lf!ilvstko na opak. 
Byt czlowieik4em przez los ptfześlado 

wa 11 ylill. Mial han<le'lek drogeryjny. z kió 
rego z trudem mógt wyżyć ... 

S ZC'ZlliP ty, wychooly, drugj jalk tyczka 
sta{ za hamrvrn sflotem, 

.- OZE"go szanowny pail1 solfle ży-czy? 
- Proszę o cukierki na kaszet 
Zrdjąl z regalu jeden, drug'i i trzeci sto 

ik 
-- Z którego panu dać? - rzekl namy 

Ś'Jając się. 

- No. za'ryzykujmy z drug,iego. 

W chwiH. gdy starem przy kramnym 
stoJe i ptacilem. '.vs.zcd! da sklepiku jaki,ś 

pan otvty 'z pa'cZ'ką w ręce. 

- Tu masz pan! - krzY'k:nąt i Trucil 
paczkę na .stól. 

Smiech nigdy nie zawadzi. 
A za nim zostaie &miech, rozjaśniają 

sit) oblicza i w ludzi w~tępuie winra w lep 
sze jutro. Zapominają o widmie reduk.cji, 
smutnych jej następstwach i poczynaią 
farłować z odchodzącego 

Ten zaś śpieszy do innego zn6w re· 
jenta by powt6rzyć swój .. nowo wykon· 
cypowany· kawał. 

Nikt jeszcze nie widział tego człowie
ka smutnym lub zdenerwowanym Bywa 
czasem zamyślony o czemś, to prawda, 
ale pytamy o pow6d prawdopodobnego 
zmartwienia odpowiada znanym czasem 
dowcipem i nie czekając na skutek jaki 
frazes wywoła sam śmiać się poczyna 
szczerze nieprzymuszel1ie j długo, pociąga 

iąc za sobą interlokutorów w kraine we ' 
seJa i beztroski. 

T o tet za te mote cechy charakteru 
lubiany jeit ogólnie. 

"Pan minister". 
Jednodniowa iego nieobecność u ja

kieg-o~ rejenta zwykle zauwaźoną bywa, i 
fywo komentowaną n~ rótn,. sposób. 

Niektórzy podejrzewają go nawet o 
posiadanie pokaźnej fortunki. 

Nikt jednak nic pewnego nie wie w 
tej sprawie. "Minister" za~ jak nazywają 
staruszka usilnie wszelkim pogłosbm za
przecza. wygłaszaiąc każdorazowo - jak 
sam m6wi - urzędowe dementi. 

Współczesne dziecko ulicy. 

Chłopiec: Proszę o parę grosików. Jestem sierotą. rodzice po-
marli i zbiją mnie, jaźeli przyjdę do domu bez niczego. 

f"ara alko izm II 

Mąż-tyran kałował brzemienną żonę przywią
zaną do stołu 

Kn.7ioi:el'czego brutala osadzono w więzieniu. 
Z Warszawy ooooSU\: 
Cęźko doświadczył los 19-łefnią Ste

bnję Olszewską. Przed pi~cioma miesią
cami rodzice wydali ia mm8.Ż za znaneg'o 
na Won ~ i awant~ika BroniMawa 
SZiPicki e'R'o. 
Już w pierwszym ty~odnju matżeńtstwa 

SZDicki po pijanerrrn z;bil M krwi swą, re-

Kt1Piec spojrza.l lila gOOoia, potem pacz 
kę wZ'wmąt 

Była w niej zdechła mysz.. 
- Zdecllła mysz! - mówi zamroczo 

ny drogerzysta. - Gremu zdec'hra? ... 
- To musi'S'Z pan wiedzieć łep'iej -

rze'kl (rw wojmw!iczo usposobiooy jego 
mość, - łrnpi'tem tu wczora1 mydlto. Po
łożyłem je na ml1YMt)ce, a rano., gdym 
się omtd'zti.t" leżą na ntiem dWtie roeClhte 
myszy! Jedną ,przyni·osl'em. 

- Czego ślę poo ilryt1ujesz? - rzeklem 
- ma,sl' 'w domu d'W'ie myszy mniej, .. 

- Talk, dwie myszy mniej, aie niech-
bym się' był pierwej 'fem myd:tern n
mył, kto wie c-zytbyrn żyt j~ze!... 

OrZJWTi się <Ytwartłv i do śk1epikn wszedł 
tn:eci k'Jłiooit, równie? zdenerwowa.ny. 

- U lJ)311a krt:nmJem len z.nak()tlTlity śro 
dek na lJ)('XroSt wros6w? 

- ROZ!UT11fe się - rm6wi kttptec, <tlśmioe 
chając się grzecznie. 

- Za to poW'i1T11eif1,eś wis·ieć na s.zubiooi 
cyt - rzekt i swiknął .pięścią. 

- Cóż się stalo? - pyta wystraszony 
drogerzysta, - C'zy palTlu wlosy nie ro
sną? 

- Rosną: f1qsną!... bodajby na grobie 
tweg{) oJ'c.a takie wyrosty włosy!... 

- A cóż s.ię sta'lo? - pytam zacieka 

, 

D<ę-

Od tei chwili życie biednej kobietv sta ... 
to się jedne 11 pasmem mąk i udreczeń. 

Mąż-tyran biie żonę przy każdej SPO
sobności. 

Ostatnio nie stara się nawet szukać 
Drzvczyn. Z zimna, krwią przywiązuje swą 
żonę do no~ od stołu i bUe w niemiłosier-

'\triony. 
- Co się stało? Otomcaty zeziele,"~ał 

GfQrwe mam ZJ.ieloną jak tą'kę ... Spójrz pan. 
Zdjąt ka'r>eluoSz i w istQCie rz.eczy wło

sy miar z:ielooe. 
- Oszuśde!... Ja ci pokażę!... 
I ują/I k'U»ca !Za ka..T1c. iPocząl nim 'trząść 

Na pomoc I>Ośpieszyl mu ,nabywca myd
la, a gdy obaj .zemstę na kupcu wY'warli, 
wysrli najspoikoj.niej. 

Ody zostaHśmy sami, rozgadaliśmy si·ę 
na dolbre. 

- Los mni1e pTześladuje ws~ędzie -
cj)Owiadar.- Raz mnie pewien ' przedsię 
hiO>rca. który mial PU'f1o/!}tik'Um, za~:,",gażo
wal jako gl'odomora. Zobawia;zatem si-ę 
si<"f.iZlieć klZydzieści dni w S'zklaonej skrzy 
ni bez .pożyv.r;je.nia. W nocy 'fulkiego dosta 
rem apetytu. żem skrzynię re zbilt, wsz:edt 
do śp,iżarki przedsuębi{),rcy i zjadł cala 
szyn.kę., piecwną gęś i dowad'tieśda jaj ,1a 
'tv,rardo. Potem ogrosi't mnie mistrzem -' 
żarlo'kiem. InterBs s'Zedł ZTI <1komici e. ale' 
jad'rem tak dużo, że pl'Izedsięoiorca zba'f1.l 
krutowat I tak zawsze się działo! Sfabry' 
kcwat.cm mydlo. O!nzało się. źe to jad mil 

myszy.Wynalaztem środBK na porost wtc~ 
sów. w rzeczywist'o'ści jest to z-i,elo.na far 
ba ... A teraz za\vmlem zonajomość z po" 
Tlządną dZiewczyną, ale c'bawiam się. żó 

Str. " 

pł.~~nClnośt łódzka we 
"'Jł'a!snllm mnter~s~e 

nie pOU'~'~-rilna pril!ep~acat 
towarlJl. 

TenderaltY]!1le usu.uw.;],lrtilc ~::artek 
z okien wysi:awowyc~. 

Mimo Z'l1aCZJ1ego spadku d'()Lrura cen w 
restauracjach i kawiarniach nłełylko nie 
obniżcno, ale j€;szcze znacznie je pOd'wyż 

szcno. 
Na targach dala się odczuć \Zln~Żika na 

b~hl oj iln'f1ych środków f"pożywczych, a 
mimo t{) w s'klcpa,ch SPożyw>Ctl)"-::h n5ektó 
ny nie~tlmiemli lmrcy sprzedaJą tO'War 
po !ki: \\-larsJdch c~a<:b. 

Puhliczność \ye wtr'snym i'f1tcrc~ie n;t, 
POWi"L1TIa przt'!:l'lr.::ać towaru, lecz ;:. [\dać 
od kl'P C' I' ,,;V ~t-Qsn .'.'i ania się do celjo'll' I~;:Ó",.', 

Zaz~I ~r."7rĆ przy('em nale"~y, że w sld~· 
pach Wll1l1Y być Utni~~zC,lonc cer.ni~d na 
widN!lz,nych mlejscadl, 7...atwic-rdzooc 
prZ0Z władze. 

O Ika,idym '\',ry"ad:knn?dtIżyciat;02 11dV 
donos:ć ,p.oJ:cji. \V ten tyU<'o b0wqcm spo
sób można przeciwdz;n.r.ać n~>Ct1zJsadl1io

flE'i zwyżce -cen. 
F(\wnież i kllJlCv tow::.rów t::'~~tyt1!yclt 

i n -, ':mtery,inych ule przeGtrzeg::1~<l ~en, a 
Wi0!U z !lich U51t!tc!O z wystaw Uf>t,nvOwQ 

nt~kazane kart!iłi 7. cemm~j to'i'i'at'u. P.rlZ'e· 

ciw wie'lukuopcom \vszelkich ka·tc~o,ryj na 
pływają us.ta\vicznic doniesie11ia 0 lichwę. 

~1~~1r..:l.~ 

nv ~Dosóh. 
.leki katowanej rozlc~aj~ sie PO ca!eJ 

1{pm;enicv. 
Interwencie sąsiadów rozzuchwalają 

jeszcze bardziej opilca. 
'. Sfvsząc stukanie do drzwi. rzuca się 

na żonę z kijem i bijąc ja PO ,plec.ach i gło
wie. krz",,-czy: 

- Zdeclmiesz, zanim cie matuia.. 
Kilkakrotnie. na skutek skarg- sas:ad6~ 

interwenjowała pol,icia. Lecz Szpicki, po 
wv,k';ciu z komisarjatu. zems'te 'Swą wy
wierał na nieszcześliwej kobiecie. Teścio
we. kt6ra kilkakrotnie próbowala inter
weniować. lotr zbii do nieprzytomności. 

W czoral Szpicki przebrał jednak miar
kę. Nie bacząc na brzemiennOŚĆ żony, 
zbir ją tak silnie, że nieszcześliwa ciem 
zachorowata. Przewiezono ja natvchmiaSl 
do szpitala, zaś mężem - z,brO{lniarzem za.. 
opiekowała sie policja. 

Na zasadzie decYZJI s~dzie~ śledcze... 
g-o Szpickieg-o osadzono w wiezieniu. 
skad wyjdzie do sądu. aby uslvszeć sm. 
sznv wyrok za swe łotrowskie DOstępo
wanie. 

zmowu coś będ2ile ... 
- żarty! Nie bój sle part. Zona ~na 

naprowadzi. na w1aściwq drOg'e. Oteń się 
pa.n. 

W domu przypomni·alem robfe cukierłcl 
na kaszeL SprÓ'oowa!em. CukIerek mial 
smak n&e'[J'rzyjemny. Wy,p1ulem i zaczą
łem się przechadzać po ,pokoju, m}"Ślą:c 
nad losem drogerzysty. 

Na,gle j'alkbym do :z'i'emi przyrósf. Joedn.a 
nO,g-a ani msz z mieJsca. Siad lem na ood!o
dze. rozsznurowałem but. Przekonalem 
się, że 'j}Odesz,wa porzyiepila g,ię tak mocno 
do wvplu1eg-o cuk,ierka. 

Jda,cprZYP3d.kiem obok skradu meg-o 
drog-erzystv. \ystapilem. 

- Dzień dobry panu. PrzYchodz~, aby 
mu zwrócić uwa,~ę. że cukierki Ila kao;:O'21 
sa wlaśo::iwic znakomitym środkiem kle
iacvrn. Sl)rzcdawaj ie pan iako kIci . a st,a
niesz się miliarderem. 

- Tak ~ ohic pomvślar~m. U mn~e WS7:}1 

stko naopak. Mam nJeszczcście. '\Vidzi pan 
wzi",!em sobie owa dziewczyne ... 

- Moje .!tratulac.ie ... Wszystko w p:;, 
rZ'ldkll ? 

- Gdzicż tam, panic. wyob;';,;ż pan so· 
bie - okazało się. że to eh!opiec. 

Pożcg-nafem nieszcz<:'śli wca. 
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Moda może do nas przywędrować, ale czeki 

hyba nie. 
f'~ dobrego bnu jest Anglja 

tak jak PrancJa jest kr6lestwem mody. 
W AlIdł obecnie ogólnym praw;";' :ewy 

czaJem IWy Głęt. zw. 
..śłuby-nlespodz1atrkr' • 

Narzeezmł albo zupełnie zamłlczaJą 
przed. krewnymi ł !ZIJl3łomymi datę §łubu. 

ałbo teł ezy.Wą to na dz3.eń łub dwa dłIł 
orzed tenmoem. 

\V d-rugfm1 ~adku odbywa się ~ltl'b 
za..zwycza.i o ~<><1.ZIinie 9 Ifano tak że tyłko 
mala liC""...h.'l gośd. zjawia się na ur~""Zy
stym obr,zę~jozje. 

Jalka Jes'f przyczyna lego zwy-czaju, 
który od pev."nego ozasu Ulezą! przenikać 
rownież 00 oos?, 

- Ludzie, obdarzecl dobrym ~ak:lem 
- brzmi opinja {)eW1Ilej aryslotkrark! an-
giet~iel ~ cz.u~ zabobomty wProst lęk: 
PI1.ed 

vrez.errtam1 śłubn.emł 
z kt6ryah rzadko n11m pańsqyo młodzI 
są zadowolect Dlatego COt'M modnłeł
szym prezentem śbthnym staJe słę " AG 
rtJl- czek na m11~eJ łub wt~sz.ą lrość ftm 
t~ szteriingów. I taJe na pewnej uroczy
stoścl ślubnej zawieszono pOnad tortem 
weselnym cały pel( taMch czeków, które 
o,glądano z 0'g'61'nym 'POdziwem. 
Może ta moda przywodrujc i do nas ... 

Taniec usuwa wadliwość wymowy. 
Poczucie rytmu radykalnym środkiem. 

Lekarz ioodyński oc. Sallnf John Rum 
sey, ~Ś'Więcający się ieczetllu jąkat6w, 
OŚWIiadoz:a, te 

doskooołem lekat'Stwem 
<Ba iudzł W J.oo sposób U;J)OŚłedzoillych Jest 
[fuRce. 

Zdaniem tego lekarza, jąkający się lu 
dz.ie nie posiadają poczucia rytmu. który 
mo,gą właśnie wyrolbić sobie przez tal11'iec 
i pr:z'ez JO uleczyć wymolwę wadliwą. 

Kanar i o głosie SłOVJ!czy • 
Ciekawe eksperymenty. 

~ ~łałćów udaJło się uzyskać 
6.rugą knyWwania kanarki o glosie si~nie 
PNYII>OtttJilnającym głos słowiczy. 

Pofomstwo ł:aJdCb ,kafł,arków-stowikÓ'W 

aclJowaJe ów głos, 
t,ędący kombinacją glosu sło'Wlczego z 
głosem kanarka. 

Tect ciekawy objaw d'Ziedziczenia pe 
'W1I-ydt cech s.kon'trołowaflo eksperymen
~e 'W ren sposób, że młódki kanarki ta 
Ide łra:ymaIno w ooosclmienliu. Wobec 'te 
~ Ratety wYkluczyĆ wszcl}(;i Wtp'tyw ,po 
sf.ronoY. 
O~ ~ o Itosie sbwiczym rów 

'IIIr:t pod lImemi ~ przypom1naj_ 

częściQIWo kana:rka., ozę.ściO!Wo stowika. 
Ił!alk np. upierzenie jes~ 

szaro..żółte, 

przyczem u 'PO'Szczegó1Jn,ych osobników 
wzajematy sfusunek tyclI ko1orów zmie
nia się, a więc raz przeważa kolQr S2MY. 

raz iwlor żółty. Tym interesrującym prny
cZYlf1llQem do kwes-tj1 dziedzictwa cero na 
bytydJ. Interesowały się kota uczonych i 
poSlfanowiify 'Orze.dsięwziąć szereg badań 
i' ekSlperymentów, celem Slczeg-ótowego ij 

OOkładn~ wyś\v~dleIl:ia tej zajmującej 
kwestii. orÓ-wme badani~mL 'temi 7;ajmuja 
się 'VI Bawarji. 

Tyslą· s ron O gł PS wach ludzkie • 
Koścfllszko nigdy nie rzucił szabli i nie krzytzał: 

. , "finis Polonnae". 
ZDany flłoiog ~c1ski J),ł'Ofesm N. c. 

e. Oarc ogłosił o~tnło ksi~(ę, zawiera 
~ąca, prze5Jzto 1000 sbron drukill p. 1. . .Mo 
re Mislakes we rnake" czyli "Nasze głu,p
stwa". 

W ty;m olb.rzymim :tMli~, wydanym o 
czywiście na wtasny koszt autor zebra! z 
ciElI'Ipliwośdą na:fturaHsty wszystkie omył 
ki, g-lulJ)s'Vwa i grzechy językowe, które 
oopeliniają intdgenci w cod:ziennem ży

ciu. 
"Lapsusy" te nalicz~ć można tysiąca

mi we wszystkich gałęziach, jak nauka, 
histmia. g~afja, literatura. 

Pmezp. Clarca dOwtadujertly ~ę. ·że 
Wilhelm Tell nigdy nie e9.'ZYStowat że 
Ka'bif Omar .nigdy nie snalH biJ-:ltJotelki Ale ... 
ksandryjskiej, że Kleopatra nie była e. 
gipcjank 0\ , aie groczy,nką, ż.'; żóhvie n4e źy 
,vią się j'nsektami, że lliafpy nie mają 
pc:hel. że K() ści uszko, nisrdy nie rzucH sza 
bU i n~e bzvczał: I :,finis Po kJ<TIiae" e,tx;. 

Ale legend:y"'iJOIPtrlame mają zadużo 
żywotności, by lOOO-stronil1Y rom p. Clar 
ca mó~ j [e raz na zawsze. 

Kino DOril LUDOW ul. Przejazd B4. 
Od wtorku dn. 19 do niedzieli 24 stycznia włącznie 

Dla młodzieży ~fttł>O. A 
dozwolone. 5va~ l. • 
~~BRZDĄ(U (The kid) historja j 

;Y6~~;~~ 4 ł. JaCRR [nonan i [barie ChapIin Obraz 
zdobył sobie zasłużone 

Nad program Pechowy rywal 
JjO 1ft) r~s'2Jy w niedzielę i święta od 
'1of ~ U &. pał. a w soboty od 3 do 5 
Poc~Łek w dnie po~szednie o g. 5.30 po pał .• 

Czytajcie 

kto z was jest bez grzechu 
w nią kamieniem. 

wiele -dla jednych komedia, 
dla innych dramat 

ze względu na treść i jego głównych od
są Jackie Coogan i C.harlie ChapIin 

ekranach całelIo świata 

2 =kt:~h~~ [eoy miejsc: 
2-ej do 4-ej po 40 nroszy 

wszystkie miejsca po ~ 
Sala ogrzewana. 

jer Łódzki." 
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DOlie epiej ~iiij : W łOWi[lU [lY W tO~li ? 
Fatalne s!\utki znajomości w POCiijgM. 

W pieknem mieście t..owiczu. słynnem 
z '1}i~knych strojów ludowych i oięknych 
niewiast bezwąŁpie!1ia naj.pieknieiszą jest 
panna 13ronisfawa Zalewska. A że nudziła 
sie w prowincjonalnei mieścinie. ieździta 
co niedziela do Łodzi, iżb,' spedzo.: wesole 
chwile w towarzystwie koleżanek. 

Pewnego razu panlla Bronislawa Ja
dac oociagicm towicz - Łódź Kaliska, 
z powodu braku miejsc, zmuszona była 
stanąć \V kurytarz! kła,,\' drugiej. S;pozą
cv wiednvm z .. m[('!~kich" przedziałów e
legancki pasażer w u1)rzejmy nader spo
sób n<;t3,pu mieisca pieknei nieznaiomej.-

P6tmrok oraz lurkot ,,,agonu dzjaialy 
rozmarzaj<1co. tak, że Po krótkim iuż cza
sie doszJ.i oboie do takieg-o stopnia poufa
lości.iakgdvb:v znali sie od dawien dawna. 

O t!odz. 11 wieczorem nrrvbyli na st.a
cie Łódź - Kaliska. nan;!i sie herbaty w 
bufccie i .. de pache" siedli do taksówki. -
W międzyczasie mtodri('n;ec zaDrezento
wal sie lako 'Roman Włodarczyk, stały 
mieszkaniec Łodzi. 

NIEDYSKRETNY PRZYJAC!EL. 
ł'anna Broncia nie vriedz i ::l.la iednak. i'Ż 

łest przez cały czas obserwow2na przez 
pewne,lro ohywafela !owickiego. Zachowa
nie się pickne i Dannv m":::no !rO zc1ziwHo. 
Nic';!"d.,.-ś koch;łł ck beznadzieinie w panni.e 
Zalewskej. beda-c rrzyi8c;elem .iei lat dz,ie
cinnvch. Dostal jed'1ak kosza. albowiem 
panna Broncia postanowit.a oddać rękę 
swą pa1nu Gajdzie, również towiczanino
wi. 

Wrootw"'Zy do Łowicza ów obywałel 
nieomieszkal 'Podzielić się spo~trzeieniami 
z narzeczon'vm vanny Bronisław.". 

TR.4..0ICZNA Sct:NA ROZSTA.!'nA. 
Upotona ł ronnar~i"'~E wróciła do Ło

w,icza. zaprosf-:"'. ~zv uprzednio pana Wło
darczvka dr Siebie w Żościne. Narzeczony 
przyjął i'i serdeczn:e. i-akg-dvbv nig-dv nic . 
Zwierzyl .ję Je.! jednak. źe nawied'lił g-o 
sen j,trasz.Hwy, w którym v.ridzial ja pod 
rek~ ~ j,lkimś mężczyzną. A zdy o. Broń
cia śmiała sie do rozpuku z teg-o snu. zapy-

tar: .. A moź.eś jeździła p{) Łodzi samocho
dem? 

Na to przewrotna TXlnnu odpowiedzia
la, iż jechała tramwajem. W6\vcr-as p.nn 
Oajda poprosił świadka - oW:-{(O przVJa· 
ciela dziecinnych lat paml'v Broni. kt6q, 
opowied7.ial ową scenę na d·,,·orcL! kole
io\\'ym ze wszelkiemi szczeg-6tami. Nastą· 
p.iła wstrząsaiąoa scena i w rezL!ltacic' pan 
Gaida zenyd na Z<l<wsze z wi:uolomną na
rzeczoną. 

NIEPORTUNNf. ODWIEDZlNY. 
Tvmczasem o nicum nie wiedzący i 

Bog-u ducha winien pa'n Wfodarczvk wv
bral się do Ło\y!cza do "wojej nowe; p~ck
nej znaiomel \\Tvpra\va ;Ag-O icdnak za
kończvI:: sie kompletnem fiaskiem. Na kro 
cza.ce'to uroczyście l111cą napadfo l~i1ku (I 

bvwateli łowickich l C:'~narz:;cZGI1';Y": Dar, 
ny Zalewskiej na czek. którzy dotkliwif 
~o De-bilL 

W oplakanvm stan:~ Włodarczyk na, 
'tvchm!ast wrócił do t,odzi. 

Gnzu: LEPIEJ nUA'~ 
UpTvl:do parę 'tyg-odni. Pewnelrc dnia 

sJ)otkaf Tl. Włodarczyk na. ulicy d\vó~h je
g-omościów. w których poznat lowiczan. 
którzy brali udział w pamtetnvm dlGlń sa·· 
mosadzie. Postanowi! śledzić ich i st\Y!cr
dzit .. że zamieszkuJą iako sublokatorz~' 
przy ulicy Żóra wiej. \ViecZQrem y,r8.Z 'l 

paru lmlel!ami zaczaił się na nich w .. zórzf. 
ulicy Piotrkowskiej. Jeden z ko!e~ów tych 
P. Soko!owski - atletycznej budow\' rnę), 
czvzna, 'OrzvstanU do dwóch ł<Jwk7.an ' 
ze slowam: : .. A teraz 'Przekonamy sie. 
~zie tt1}id bitą: czy VI' Łowiczu. czy \li 
Łodzi", t:acząt Ich tak obfiać. te 'Z ledwo
ścia m<X!1i atrmmat sie na n01(ach. 

Napadni~ci skierowali crzeci,,·ko "'lo
darczvkowi et cons'Ottes skarze do S;;;1u, 

W rezultacie panowie Sokolowski i 
WłodarcZ'V'k stanęli w dniu oIlcg-da}szym 
przed sadem pokoiu 4-1ro Okrl,'gll. SDr:l wa 
jednak lostafa odroczona do cza::n sta
wiennicrw-a paru bardzo waznvch świad-
ków. Sza-wicz. 

• 

Dwie c6rusie, 

kt6re mamusia 
dobrze otuliła 

, w obawie przed 
mrozem. 



!lr. 11" 

Dzień w fOGZi. 

Eglołvc%ny owoc znęcił 
łÓdzłdego złQdl.ieja. 

Tajemnica skrzynI. 
(1:.) \V hram1e domu prlZy ul. AJeI~.n

d'l"Y.Fsikiej 5, stal mę.żczy~:a i k.obiefta, .o
bok nictI lZaś leż,aJ1la spory'ah ro.zmla.rów 
skrzynia. 

Była ło parlrn ztodziiejska; skrzvnka 
1Jaf'lń"ierata tup z udan~j ~adZlie.ży i w~ś
~i~ midi s'i ę nim lP'O'd~ied:i"Ć. 

medy fuk s+..ałi. r.ozpra,wtaJąc ź,""WO, lita 
u'tiey 'I.l!1m1:a'1 się ,paifrO'l poiB!cyjny. Zoczyłi 
20 ... Uctekalć ~ by.ł'o jm zai>OŹ'no. 

PodicjaT!'Ci ,podesrl'ł' do n1dt 1 <POISwaty 
S'i:ę 'P~: 

- Cooci~ ut Jedni? Co jeSt w skny-
4? Pro'S~ o oo.'WOdy! . 
_ Ki:edy 1foWa~ 2:~ odpotw1n 
<ła:a na IPYfani"a. sIroTZ~ ~ lfegoo ad{ 

\re SlUSlamf d'obiegł si{ojącego 'PO prxeciiW
tlej słronJie, ułky p!a!rkatrIIU wzesruWi~ g'O 

zręcZ!!lfile ,i Pl'IZ'epa;dt bez ślaoo. 
Sktnzynia zawieram cy'UrYIlY poc:hodzą 

Cle z 'kmdzieży. 
Zt~'ejlrę, nfejak'ą Ra<;ę PmnasU"w

:$ką (Ła~ewnidra .13) osa,drono w aresz
cie. zaś 0a ,zbi-egtym lWSiZ'CZę.to iPOS,z,oo
rwania. 
~""';: ... -... -:ru;:;;;:;;:;;a~.~"!JW!!!Iij 

C .lIlk' " , , LI WII' W. 
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PRA o SERCA. 
p o W I E S C. 

STRESZCZENIE POCZA TKU. 

, Putkiwr:ik Roland \Verend miał umy
skJ\ v ą ch.orą żone, która od piętnastu lat, 
'to jest od pierw'szegQ roku ioh matżeństwa 
przebywała VI szpitalu w Jarewie ; na,czel
nvm lekarzem te9.;'D szpitala jest 'Przy ja
ci el lat dziecinnych Rolanda. dr. Wiktor 
laroński. Jej Sta11 ·po,gorszyl się z cza.s,em 
do teRo st,o:pnia, że jUfi nie pozna'\vata s we 
,~W) męża i dnstawata na jCRo wic10Jr furji. 
V·l~zpita·lu tY,m prze'bywia'! t.rHkże ml.ody. 
utalentowany i p'rzystoiny człowiek. Cze
staw Talibot, który ehorowaf na brak wolii 
i wvko,nv\v,ar wszellkie najniemożJiwsze 
T'ozkazv, nie zdając sobie zThPettrlie swat
wy z ich dzi,aralrności. 

Roland bywa? częstym gokiem pa rui 
Torne. której mt'odsza córka. Helena. P.o 
powr0cic ze szkolv wpadlla mu VI oko. --
Nie 111'OP";;(C się z nia o,żenić, a P'OZYSk2,w
,~zv .iei w7:,J.cmną mitość. postanowit zdo
hvć ia, podśtępem. Zapro·sit tą w imiendu 
swei siostry do Comb w ' Al'p,ach. g'dzie je-
111'8'k sam lo przyjął. Po krótkim ODorze u
!e r;: r(l i p.o mlE'sic (:zn'vm DObycie '\vrócila 
ue domu. Pohvt z l;ikocba'llvm na Dołl1d11iu 
nie pozostał bez slmtków i matka \v!k:rót
r.:e z,auwatvta nleszczCŚde. DC)J,'-iedziaw
szv się f) wszystk;em postanowi/a zmusić 
córkę do z,amatpójśda za kO!g'o'kolrWiek, 
Gbv llr c!tow,a-ć ieJ dobre imię. Jedvna na
dzi e,ii1 tIele'nv była w Rola,ndzie; ten ied
. 'lak podczas Dot,a,jemnego widzenia się z 
nią. także doradza! }ej zamąż,pÓ,i'ście. ja'ko 
iedyne wviście z ITudnej 'svmacii. Helena 

ijane du z 
"ocn, koncert przed bramą danlua 

W iK.rurol_ K~~ ~ 
przy uQ:y NoW'O-'}'G,ńsk'iej 15() ~ Józ;io Pi 
g1us (VvMSz.a;WSlka 19), obai w ikwieci~ 
ilał, Sltano~i Korrcer.tO'\"V'O zg.raną dwój.kę. 

Nie ltC%ąc s1~ 1: pieniędzmi. gdyż te za 
'W&1Je pobr.Jlwaty VI kłesze,.'11.aoh -obu" 
IDV."at"l':YSU txty'w.<t1'i ,;~'l całego". 

R~i!t się czt;:'sto .Ji1lOooą", a IPO skofl 
croneJ ~wk, łr'z;y.mają,c 'Się m tr~, 
1ałi. nieprxYm':ctt:aJ~1C m,alefJ1rte d:7Jeci, pQ 

'W!T'3.caty do d01nĆw. ~ 
Pov,l'róf byit :r:::a1Z1'W~ 'weschr. 
:J(.aT()~ek r .k"rrlo 'W' łt:a;p.e'htsm-ch na ba 

kler. z l>O'ł:an-raflł\ oozietą, ŚpiewaJa.:c swa-
v."Otne IJ)iosook1' 'P'aJrardO'W'a~1 środkiem chod 
il1iiOCa Ij biada mkiernu śmiałkoM, kffóryby 

- wówcms wsftldt ,PIf.Z~d(jltom :w d:~.: 

O 00 JprxJ'1.liać mde:ty, że oba,j biroan
ci oprócz !kvocerfo"WYClh g-tosilk6w ł glitT

dz;i'ol1k.ów. rns:y.cn na dobrą "w6dzFUi1'!'ę", 
milefi r6~ież hępe po3fud.e ł poitężtle 
1}1~, jakiml seozjlcUby słę niejeden bak 
ser. 

O zał~fudl :t'vteh nłe w:i:ed'l'lał me do
rorca domu, w kJtórym zamieszkiv.rat Ka
rolek. Józef Benkson, w1lęc !!lk dZllwillego, 
że od birbatn'tów !tęgo blOOrwat 

Ił. ~Jo 1ld:: 
Wrncaf! ob'a4 ® doom, a te śliska' by

to L rn1k'li 'j)OT'Ządn!e w czubach. wzelo Ka 
ru'łe!k bk pr.z~fa!ro n.."ł 1)l"awclz;iw-eg{) pnzy 
jacile;!a:, 'lZ\8.1()~t .!~()iwł tlOC'ieg 'Il sie 
Me, J)Or.l1'e'WW! f1g(Us mes;r.kaf o <l~)bl"e pól 
mlft ~, ' ~.,.ęe ~o~ ,przyjął. 

Po cłmil1 K<nta~' , W$.par~'Y;na.amre 
Mil prrz.~e'la, ~<'l! do bramy mmiesz
k1~ran-ego f;"!T.ez się donm 

Nim ~ca ~&. by oItlW'OUyć 
$pÓfnlooemu lo'klat01"owi ft!i1::ł'kę, już, !pół do 
'Mm w-ył)iegło 1m ~ztl'ły p.'rt:':-ez P1~ÓW 
~z:yk 1 toskof Złte osad:rone! w zawiasach 
bra!l'11'Ylo 

Z1Ń'ecletrp'n~~leni z.11y;f d'hl~km (fuk s.{'ę 
!im ~:ynaJm;nt!lC1 'W'yd-a wału) I'lczeki wa
,n:r~, f)OIr'W114i si[nem1 rami,oipami ro:z.e'S;p;..'l~ 

~ Ber'ksona i z,aczę.N go oklad1ać, ide 
vAerle. 

Nim nasYC'l1i się Ib1ciiem bezbronneg'{) , 
;prIZ"Y!bt,~ ,,'WSzędobylska" poMcj.a r, o".l);U 

kłtnro'ści&w OlS .. l!dzita w areszcie aż d.-o bila 
1~ TaJnika. !Ponadto Ko~vaqslkiego i Pt
g1usa pOCiągnięto do odpowi'edz~lailiności 
sądow,ej. 

o 

Nosem po chodniku. 
Koń wpada na s,łup telefoniczny. 

{n} Już od sameR'O Tana Majęr Gros
~1>f. ,voźnica, unnies:tkab 1)1'ZvuHcv Ła
!rlev:lRi<-"kiei 1'5 zdradzał nlebY'W3.N humor. 
A kiedy zarobek j-eg-o wyniósł przez nie-
spema całv d~ień ki!1-::adziesiał złotych. 
Majerek WtPr~t szala~ z radości. 

A te doObrv Ml"Obekbrzeba ootać. więc 
też wziąwszy dwóch to,warwsZ'V po fa
chu. P'Oszedl Maier dQ knajpy_ Nie bawili 
dh~o. mimo to p'o'ciCl,g-neli sobie nieźle. a 
szczeg-ólnie sam "fpndatm". /którv jak po
wiadal posiada słaba ~łowe. 

Po tei iście furmańskieilWce Majer 
'Wvsz.edt z cięż,k~ IrioW'l\ i eu:wie!lacemi się 
ao)2'ami. 

Siadł .. Ic10mt ~ ł 1nasD~W'SZY 

sie Dl"zeciw temu i!}.rof.~nowaniu swej mit-Q
ści broniła i pos}tano,wita żyć dla SlPodzie
wane~o d:ziedat. 

Do1ct~ Zarońskii. 1k>tóry przypadkowo 
:przyjec:hatóo stol1CY z Talbotem. pora
dzi! Rolando\vl, aby Helenę wyda! za ' te
go cZil.owieka o chorvm zmyśle krytycy
zmu a \V ten sposób uratował tIelenę od 
hańby, z.:1ś sohie z,apewni't bewi·e,cz:ne 
ws.pólżycie z ulochaną kobietą. 

vV dniu ślubu z Talbotem, któremu l'e
karz kaza! sip z ;nią ożeJ1 i ć. uma.rta żona 
RoLanda. On był wiec wolny. ale ona mę
ż,atka, . Rozwodowi Ro1.al1d sie sprzeciwiat. 
obawiają-c się skandalu. Talbot z żoną 
Helen,a zamieszkali w wieiskiim dworze 
Ro.landa. który Jako pnlamwnik i dowCld
ca P1Aku mUs1alł opu:ścić WliaZ z pul1dem 
stolice i '.ldać się na daleka p.row;incie. 

Po kilku mies.ią.caCJl. UJrodzi'!o si.ę dzie
dm. owoc mHości Rolanda i Heleny. Ona 
z.ap.ra~'11da teraz zobaczyć 'sweg-o kochan
ka; mą'Ż jakokłwiek intelillt-enmv i 'wy
kształcony, byt zitpelnie nieuświadomi.o
nym pod wz,golędem stvsunku kobiety do ' 
mę7"czyznV i nie widziat dlatego w miłOŚCi 
Iielc'nv do Rolam'l .:t nic ztlr.ożneg-o. 

W następnyclldni,adl nie mvślwła o 
niczem innem. j,ak tvl1[o o odwwiedzi. ja
ką otrzv;ma od 'Rolanda. Czv I UłOŻY ;'akiś 
plan. aby mOQ'li być razem? Noc,ami nie 
mO'irla zasnąć, llSUUJąC odgadnąć. co o,d
p'o\vie Roland ma jej derx~sze. 

Byt to ,i,ej pie''',:v'szv lis.t tego Il'od ~1tl 
od cz·aSll, g'dy poż egnali się na ,dworcu w 
Como. Podziękowała mu wDrawdzie t2~{'
i ,e oficjalnie '\vraz! meźem za ze,g-are'k, l 'c 
ten list byt pj,envs zvm btv,sk,j'em jej 0$611 1. 
O'd chwili ich rozstania. Bylo to wofanit i 
bunt ;pr'zeciw los{)\vi, laki jei z9:otowalt 
go,[zm Rolanda. Tęslkinit.a niewymownie -) 

z bata pomknar iak wicher. Konik nad. z .. 0-
J!!1,ia" SWe1ro pana :rwa! z }rol}yta. Wresz
cie 'tui 'l)TZOO sąmvm domem 'nastą;pi't sił
ny knrnmho1. 

Koń pUszczony samopas wt>adt na SlUiP 

lełdouicznv. 

Rozłeg-l się dźwięk drutów i blas.zek, 
trzask rozbitej reso'l"ki i jęk Oroskopfa. 

Silą: zderzenia '''iyrzuCOny z k.ozła padl 
na ziemię i 1>o:i,echal, przez kilka metrów 
oosem 00 'hvardvm asfalcie. 

Po s'Pisanym przez nadbie~t'e.rro:po
sterunkowego P1rotokllle. kuruje się .obec
me furman w domu. l}oń odpoczywa a [e
SOł1k:e reooruia.. 

jeg-o widokiem czui<!.'c budząca s.ie POTLOW
!!lie ra-d:ość życia. Chc~,a!aby być 'tJ'rzv nim 
i nasycić je:!?:o oczy i ZiffiYSty swoją p'ił:-k
nościa i śwież.oŚcia,. 

Prz,ed urodzeniem dziecka w.olala na
wet w samotności spędzać dni i g'odzinv. 
Bvlo t'O dlatc <:,:o, że iej ,alt,1'uist'iczna natu
ra nie ))Ozwalaią :ei obciążrrć innych t,ro
skami o nią. Teraz iednO'lk była znowu 
zdrową i piękna i nie Dotrzebowala wię
cei v,"spókzuci2-: prze'ciwnj'e moda iemn 
zi?:'ot'owac radosne ('hwf1e. Co Roland od
powie? To n.iepokojące z po,cza) ku pyta
ni·e pnemienilo się :powoli w r.ado.sną pe
wność wmvś]lnei oc1powiedz.i. 

DWUNASTY ROZDZIAŁ. 
\Vil.g-otnv \y'j-?iT ta,rg-at drzewami. zasa

dzo'nemi dookota kasyna oficerskiego w 
Grurwie, Niebo bylo ciemno fjQlerowe z 
sQ:ary'lTl odcieniem. a TYl"z·ez ~U'by caJun 
chmur nie mó~l się przedrzeć ani j·eden 
1)r-omień ożywiającego wszystko stońca. 
Okienice byty wszedz!c prawie hli poza
mvkane. -albowiem zbliża? sie wieczór i w 
wielu domach z,apalo!1o iuż światło. 

Rohn·d sicdzia,j Il 's iebie w pokoiu brzy 
stole, I?:d:de lyrZ e Q."1ąclrl t na,g-romadzona na 
nim '!lieco bczJa.dn ie kor esPol1denc.ię urzę
d.owa. Jeden z lish'SVi bv1: na tlelenv. co 
poznał natychmiast DO charnlder::;·e pism.a; 
wstar więc od stotu, prz.eszcdt DO tlumią
cvch l -wl\i dVW ;] n2cł:! i rzuci! sie na W,ygo
dny fotel. 

Gdv przefamat damską pieczeć lalkową 
i QCZY jego przebie.dv pierwsze litery, u
kazał slę na hvarzv \Vwaz zniecierpliwie
nia. 

- Jakże óna moda być tah niedoll'ze
czną i napis,ać tal<i nierozsadny li'st? -
rzekt p6tgtosem do siebie; l}O chwili Z3,-

Ty mnie Ja zał drug~emu! 
Teorja wesołego kmiotka. 

-(x) 24~leł!n! Boiesław OzechnO'wsJd, 
mieszgmut!ec ,,/m Mar~ary, 'PQwil:łtu Opo
czyński'ego, bę,d ą'c Da talTg,u w Ło,dl!i , padł 
ofl,arą o'SzU'slwa. Wręczono mu fals:zywą 
2O-z'to't6wkę. Spos,trzegl to dopi,ero:po 
skorńczQ,nym haucHu, a Źle byt kuty na 0-

hie nw,'i, 'Wię.c ~"ta'1l{)f\vliq fa'lsynH,:a:t wy
dtać w Ład z;i. 

- Uda s:i.ęł-o n,aiieJYiej w kJ1!3 1,~p'ie-

rt~ robie ł wsz:edl do il'es.t·atlrac.H GcrJd
bon;a, ~!1ZY ul. Północnej 14. 

!PQdpi'łso'bl-e oh:t.ope'k, podjadł nr.t!.eŻ)J 
c\1e i wy'jlłW'SZY falszy.wy ba,!1k'l1ot :pla,cL 

Lecz f.o'Clwiamie dolbrze Sli:ę 'znają n.a p:( 

n1i2Jd'zaclh: rest'amator Zft1:wczwa.t j)iYli.r.:jćl'D 
ta i kmioteik z'l1:a1azt się w 1m2'k. 

Za"tnvym:ano go Q1RtegO, że usHowal 
,ptli(;,cić banknot, wie,dJzą,e, i'l tenŻle iesf ;VCG 
TOIbiiO 11 ym. 

'(x) Złe sie v.'liodto. Stanisław.owi 1-"0,
czvńskj,enm. zamleszl1~atemu przy ulicy 
We s.o1ejl 10 w' Nowych Choinach: postTa
dat pracę, WY'Tzudli gO z domu, więc zgł.o., 
dniatVi 1 miebnięfy chodzlil PO zaśnieżo
nvch tdittth mias'tal, ż'ebr:zac po skl'<!J}acb 
o jakiekolwiek zaleC'i.e. 

Wsz,.vstko bezsku~,ecznie, .a żehrać ,nie 

chciał. 
_ Umre 7, itt~dtl,! - mawiat. lecz ręki 

00 jałmużnę nie Vt''yci~nę! 
Głód. nie zrażoov oostan'Owieniem Pot 

czvńskie~() • .ua.vnN swoje. Bezdomny. wy 
nędzniały ~ s!ę ulica. Piotrkowskq i 
iIla:g-le tn'Ud posesją Nr. 45, chwycił się za 
żorądek. rfwan mu się boleśrn.e rwykrzy
wi<la· i iekną'W'$;ZV' cicrho -pad! na ziem-ię. 

Zawezwa'l1Y lekarz lXlg{}to.w~a odwiózł 
nową oflM"e g-lodu do. szpitala w sianie nie
przvtomnvm. .. ____ n & WWAW __ ,,*9' .... 

Połr2ebny jest 

młody ałowiek 
inteligentay, elegancki., towarzysko oby .. 
ty do pracy cqaaizacyjnei - apolitycz
nej. Referencje i kaucja, wymagana 
bezwzgł.ędni~. Wiadomość: Hotel Savoy" 

od 3 do 4 p, p. 

brał się do dalszego czv'tania. zmarsz,czo .. 
ne brwi świadczyły jednak o teru. Źle uie
za.dowolenie jeszcze nie minęło. 

"Mó,i Kochanku najdroższv!'4 
Tęsknię za tobą! Wróć do mnie! Czy 

nie możesz ocrzvrrnać urlopu, aby do nmie 
przyjechać? Albo też, czy nie mozt.abv 

" twoja "si'ostra" mnie zaprosić. podobnie 
Jark to się staro w Como? Ach. iaka ja by
tam t.am szcześliwa.a i tv także. m6j Ro
landzi,e! N,ie za,p,omnia!eś chvba?.. Nie, 
nie. wi,em o tem. że nie z3:pomnirrtcś. C;:y 
nie mOQJybv znowu \\'rócić te cudowne 
chwile? 

Dziecko ma t·eraz miesl~,c. ia zaś .jes
tem .iuż zU'Petnfe zdrowa . Mam v:raże'nie. 
że nigdy d.otad w mem życiu nie- czu1am 
się tak zdrową. jak w 1 8śnic teraz. To jest 
zapewne reakcja po dtu'g-jm okresie s,!.a
bości. Musz'sie pocbwalić, że wvpięknia
łam; to może dlaieg-o. że tak b,lfdzo or2,p:
nę znaleźć się przy tob~e! Talbot iest dla 
mni,e nieskończenie dobry i rozwi11al sic 
bardzo od teg-o czasu. gdyś g-o widziaJ c
c;tatnio. nie zna · jednak miłości m:c:dzv 
mężczyzną i kobietą; żyjemy też razem 
iak pa'fa rodz'eństwa, On mn:c kocha i 0'0-
zwoli!'bv mi pojechać do ciebie, (7,dvbv ~~ go 
o to p'oprosiL Bvtobv iedtHlk jeszcze ie
niej. Jrdyhvś m6gt przv.iechać tu do nas. -
Ułóż wszys t1ko tak abv:~h1V sie mOQ;l' S1j')t 

kać teraz albD w D!'edal : kiei f),rzvsJ:lof,ci. 
Nigdy ciebie nie kochl!am i'::tk. i2.1· \\ 

obecnej C'hwili i mo'ż e ni~dv pMll;ei c; c
bic tak ko'chać nie będę. Widz'.' cle ci ?'.I'd::
prz.ec1 soba i nocami myśl o tobiE' Si){lĆ mi 
nie daje. Mój na~droż<;zy. mO,ie Żydc. po,
zw61 mi przyjecb ,łć do , sicbi ('. ' albo tci 
p'rzy.icdź sam d.o mnie . 

Het<loo. 

(d. c. n.) 
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W labiryncie życia łódzkiego. 
--X'--

Gdy' Z poezty otrzymasz przesyłkę. • • 
Skarżą się ludzie na działalność. urzę~ów J a cz~sto sami 

ponoszą wInę. 

(Z działalności urz,=du pocztowo-celnego). 
Na porządku dzIennym są 'fi Ło

dzi skargi · ze strony zaInteresowanej 
publiczności na łódzki urząd pocztowo
wo celny, którego działalność dotyczy 
- jak wiadomo - nadawanych na 
pocztę przesyłek wartOŚCiowych w wa
dze do 20 kq. Ten zakres ruchu 
pocztowego jest w Łodzi - stosownie 
do ilości mieszkańców - bynajmniej, 
nie mały, więc też różne bywają na 
tle ruchu tego Incydenty ..• 

Swoiste "widzimisię" urzędni
ka czy publiczności? 

Liczne są n. p. skargi ze strony· 
odbierających cz~sto paczki kupców 
łódzkich na to, że - zjawiają się 
oni przy okienku przed godz. 3-ą, t. j. 
jeszcze w godzinach urz~dowania. a 
jednak nie mogą tegoż dnia odeb:"ac 
przesyłki. spotykając się z ośwIadcze
niem urzędnika, że • dzisiaj jut za
późno· ... 

Wydaje sIę napoz6r, że słuszność 
leży zupehlfe po stronie klijenta. Bo 
je~1i zjawił się w godzinach urzędo
wych l mówią mu, że jednalc spóźnił 
si~. to może to być tylko .•• Widzimisię 
urzędnika, z drugiej strony zbytni na
tłok klljent6w tuż przed zakończenIem 
~rJ,:ędowania dowodziłby · za małej 
i10~ci urzedów tego zakresu w stosun
ku do 'interesantów f świadczyłby 
równIeż o tern, że bądtcobądź klient 
ma rację a winien jest. tak czy owak, 
celny urząd pocztowy. chociażby przez 
to, że nie otwiera filii w kf1ku pun
ktach miasta ..• 

A winien - jak zwykle -
brak gotówki ... 

Tymczasem sprawa przedstaWia 
sJe zgoła Inaczej.. Urząd pocztowo~ 
celny dostarcza ~dresatoVłI przesyłkę 
do dot'ou. a zabiera ją z powrotem do 
urzedu wtedy tylko. gdy adresat nie 
wykupuje jej bezpośrednio u poczty
ljona (co S1ę stale zdarza przy obe
cnym braku gotówki). Przesyłka wę~ 
druje z powrotem do urzędu, dokąd 
adresat musi jUi: sam zgłosić się po 
odbiór. 

Urząd otwarty jest do 3 p. p. 
W regule więC nazajutrz dopiero 

kupiec łódzki poczynał" clynlć starania 
o potrzebną gotówktt. , a że gotówka 
jest dzisfaj w ŁodzI .rafa avis" więc 
nim ją .. wytrzaśnie". jes t już po po
łudniU, i w rezultacie - zjawia się 
w urzedzie na 10 minut przed 3-ą, 
urzę(!]li;wą godziną zamknięcia. Jest to 
obecnie zwykły tok rzeczy, a w dzia
łalności urzędu pocztowo-celnego uwi
docznia sie on w ten sDos6b j fe w 
porannych· godzinach jest' przy okien
kach prawie pusto. zaś nagle, o godz. 
2 · -,-- 21/, zjawia się taka naw'ałnfca. 
iż dla dobrej sprawy mUSieliby urzę
dnicy pracować przynajmniej do 6-7 
przed wIeczorem. 

Ze wszystkl;go tego, a I z In
nych jeszcze szczegół6w, publiczność 
łódZ!m nie zdaje sobie sprawy, sar
kajqc częst) na rzekome nlepor~dki. 
Swiadomość tych szczegółów zapobie
głab,y .natomiast niejednemu nłeporo
zum~enfll. wynikającemu na szkodę 
za;nt~resowanych. 

Garderoba z Ameryki. 
Mało kto wje 'W' Łodzi, że

otrzymawszy z A l1erykl przesyłkę z 
używaną garderob~ - musI, VI myśl 
odnośnych przepisów, przedsta?/Ić w 
urzędzie świadectwo ubóstw.a tudzIeż 
zaświadczenie policyJne. że: nie pro'
dzi handlu starzyzną, VI przeciwnym 
bowiem razIe garderoba podlega ocle
niu. 

Tysfące łodzian posiadają krew
nych w Ameryce, to też przesyłki te
go rodzaju są na porządku dziennym, 
Wtekszość adresatów nie zdaje sobie 
jed~ak sprawy z państwowej konlecz
noś:i tego przepisu i zwleka z przd
stawien":m obu tych świa.dectw prze
ważnie dopóty aż przesyłka, po 3-ty
godniowem wyleżenIu się na poczcie 
- wędruje z 'I'owrotem do nadawcy ... 

Bo j tego pow~f\nl być świc:d:Jmi 
ludzie~ otrzymujący przesyłki pocztowe, 
że, w myśiprzepisu przesyłka, której 
adresat nie odebrał VI przeciągu 21 
dni. podlega odesłaniu z powrotem do 
nadawcy. 

vr'szystkie przesyłki dostarcza u
rząd pocztowo-celny do domu adresa
ta, za wyjątkiem podlegając)lch rewizji, 
uszkodzon:ych. po które adresat musi 
sam zgbsić się, aby we Własnym in-

teresie sprawdzić zawartoM uszkodzo
nej pa ezkl. 

A przesyłki z uszkodzonem opa
kowf1ntem zdarzają się narler czę~to. 
Nad3 wca bowiem niezawsze dba o na
letyte opakowanie, odbIorca jednak 
zawsze krzyw,j slę, poczcie zaś nIe 
pozostaje nic inneJo. jak... usprawie~' 

dliwiać się •.• 
R6wniet prz~syłek z G~ańska nte 

doręcza się do domu. Są one VI za
sadzie - I na podstaWie doświadcze
nia: słusznlel - podejrzane o szmu
giel, rewiduje się je więc w obecnoścI 
adresata. 

Wog61e ruch przesyłek zagranIcz
nych mały jest obecnie na skutek za
ostrzonego Za kazu wwozu towarów 
z zagranicy. O ile dawniej przyby
wało dziennie ok'Jło 500 przesyłek. 
lI:,ść ich obecnie wynosi tylko około 
150 - 200 na dzień. A i z tej 
i1oś:i w regule lwia część (prze-szło 
setka l) wraca z powrotem wskutek 
braku pOlwolenia mioisterjalnego na 
wwóz. 

Względy natury społeczno - eko
nomicznej są, naturalnie silniejsze od 
interesów jednostek, •• 

(hun) 
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Łodzianie zagran~cą. 

C6reczka: - Mamusiu, co to jest? 
Matka: - To jest pomnik wieIkiego człowieka. 
C6reczka: - To .on rzeczywiście był taki duży? 

G I ota malucz ich. 
Matka odjechała sama, a pi~fCioro swych drobnych 

dzieci pozostawiła na łasce losu. 
,w dzisiejszych czas,ach wiele krzyw

dv dzieje się looziom - krzywdy .ni:ezaslu 
żonei ... 

Ale chyba nałwieksza iest krzYwd~ 
maluczkich. kJóte cierpią bez własne.i wi
ny. nie m02ac same sQbie dać rady. 

Przed dwoma laty wYiechał z Ł.cdzi do 
Francli pewien roootnik: zabrał z sobą żo
rte i oiecioro dzieci._ 

Widocznie źle oowlOdziło mu się we 
Francii. bowiem zbi~ł stamtad do Nie-

mice. Dorzuciwszy ż011ę i dzieci. 
Jeden tylko człowiek iest istota" kIóra 

może ulec wyzucLu ze wS'lystkich UCz,uć 
szlachetnych. 

Matkę z dziećmi odesłano z oDwrOtem 
do Łodz'i. Tutaj kobieta wszczeła starania, 
aby dostać się do męża. 

Władze. wchodzące w 1l00oźerue nie
~częśIiwej. poczyniły jej 'wszelkie lesral
ne ud02:odl1ienia. 

Tvmczasem matka. ł1iesłusmle snać mia 
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ZAMIAST PELJETo.NU. 

Straszny cios. 
Pewnego dnia p'rzyj.acle1 mój Hipotl't 

At.anazy Ooioglows1d. wfuozyl się do me 
~o miesztka<nia b.lady. jak śmierć anlgi,dska 
w polskiej przeróbce, z 'paralitycznym u
śmiechem i Qlbtędem w za.padfydJ oczach. 

- lona mu mnarla - pomyŚ'lałem z 
zadziwiająca bystrOŚCią I siadltem Grok 
nie~o, prÓbując poc1es:zaĆ go wed!le sil i 
zdolności. 

-- Mój kooha.ny, dla,cz;e~o rozpaczasz? 
Czyż nie Ierpdej wszystkti-e ciosy przyjmo 
wać pog-odfO.ie. jak -przystało na •.• 

- W'arjaf! - wrzasnąf pr"Leraźliwde , 
;m'vwając się 'z krzesła jak OIparzooy -
w.arj<lt! kaftan be ZIP i ocz,e11stwa !... , - po 
chwili Izaś Widząc że nie rusz,am się z milej 
$lca, z...1:czql zdławionym g-tosem, ustawiCl 
nie przerywanym prZsez spazmatycz,ne 
bn'le, mówić zwo~na: 

- Takielro ciosu nałpod1ej'Sz.a pod le
obIdlem S!lońcetn kreatura nie wytrzy
ma, a c6ż dopiero przytl'Woity człowiek, 
taki jak ja, który ma sześciorO' dzieci. nie 
licząc 1:ony, calyoh S'Pod;ni i niklowego ze 
garka. WyOibraź sohie. Jeżel'i. wogó1e zdo
łasz pojąć i'aki ogrom nieszczęśc,ia - te
ściowa zachorowala na cze.rwonkę tak o 
sirą. te mo,ż'naby ją nazwać perpetuum 
mOlbl1e, kwę.kała. kaw ęczał-a , ryazala L. 
i- wy7.drO-Wi:ata!... 

Zajęty akurat iJn.ną myśla" .nle zwrn .. 
ca'jąc wie1e U';vagi na J)rupłan:inę Hi\pka. WJ 
rzekłem m,elbacz,nie: . 

- Chwata BG'g'U i życzę ct. żeby fe
ściowa ~'Oja 100 lat Jeszcze Żytą._ 

tUpet:: zerwał się Jak oparzony. 
...... Nogi se połam, ty .,lLterade" ~ 

wrzas'nąl miast podzięki i 7.akląw'S!zy tak 
mocno, że 'Z n1eomiatanego ni'R"dy pokoju 
poczęty ~madać ogromne ptaty ilrurzu na 
moją gtowę - wyszedł. 

Od f~ ozasn pastanowitem sluoha'ć 
wszystkich z większą uwagą sh!pie-
niem. L 

Tak giną alko~onC'i. 
Odpoczynek wieśniaka 

na mrozie. 

Ćwikła Mi1rofaJ. mieszkaniec wsi OKO
py jakoże .• CZystą" lubU, wiec stale do 
butelki zas:dadal. 

Zdarzvto się raz, te Ćwik1a udar się 
do todzi. R'dzie nlezg-orzei sobie oodpil. 

Ody wracał do swych domowych pie
leszv no~ odmówiły mu posłuszeństwa, 
usiadł więc. na polu. aby .. krzynke" sobie 

,oapocz,ąć - i tak nieborak oosiedzial c:dą 
dobę na mrozie. aż znałazł ~o skostniat~ 
soltvs wsi sas'ladującej z okopami. 

Bezskultecznv byt wszelki ratunek. -
Ćwikł.a. bvl bowiem w stanie agonji i w 
kilka v.odzin wyzionął ducha. 

Drn~ wypadek śmierci z PDwO<iu nad
mierneg-o spożycia alkoholu miał miejsce 
we wsi Bvrki, g-dzie 50-letni starz.ec Wój
cik Wincenty. uraczywszy sqe do syta al
!roholem najprawd-o·podobniei nieoczvsz
'czonvm zmarł nag-le w swem mieszkaniu. 

no to noSZąC3. odjechała sama. zosfawiw~ 

SZy pięcioro dzieci w wieku od 4 do 15 
lat. 

Dzieci zosta?v na bruku ... 

Przez iakiś czas zao-viekowała się nioe .. 
mi oolicia. 'Potem iednak oozostab znów 
bez dOZQru. 

Podobno dzieci' mają Jakaś krewną. kt6 
ra także nie może zaiat się pieciorgiem 
dzieci. 

Dotychczas jakoś ni1d nie zaintereso
wał sie losem nieszczęsnycb istot. I{tóre 
zdodnia:e i nieoma! skostniałe watesaia 
się po naszem mieście i żebrzą. 

Bo cóż mają czynić illne2:o?, 
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Ach, gdyby tak Magistrat ł6dzkl 
poszedł ś-Iada-mi oJc6w stolicy nadsekwatisklejl 
Miljon fra:nków wyasygnował magi

strat Paryża lI1a cele sporfu.v.re w ciągu 
ub. roku. mimo ci ęż.lri'egu k'ry.z}''Su ~
S()WegQ <i ekooomlcznego. iati obecńe 
prrezywa P'rao:c.Ja~ 

Na IJOS!Zcz~gó\ne ddety ~: 'WY 
cłWiwa:rrle t.izyczn.e 1 g1mnasb'h - 155 !fy 

~ęcy ~Ji9l, 1łoV.'15!n:ysłwa kooiece -
75 ~y tr ... ~ w W\1fjśu - 25 łys. 
lir .. bL~ - 10 bs. W •• ptY'W .... e - 16 
~.łr .. ~~M~~. 
fr .. tmby ~ławe n boł5b - 668 fys. 
łr. C/nlI'J ~ ł fEdet'llCje - ~ ł}!S. łr. 

Tydzień mi~dzynarodowych sKoków 
narciarskich Ul Zakopanem. 

Zakopane., 22. 1. - Z końcem shyczn1a 
org,a;n1zuie Sekcja NeJrciarska Po.tsk,lcgo 
Towarzvstwa Tafrq.-ańskiego ty~zi~ń mię 
dzynaroldo wy skoJców mrci!arsikicb n-a 
wie'Jłiej .sKo{Jzni imien'ia Karola Stryje6-
5<ldego w Za~wp'runem. Do konkUJretl(:)fj 't'ej 
zaproszono między innemi z3!lU3łlł~z-

IlYch skoczłrów I Norwt71dl. Przewird'Uje 
się tt'S·tanO'W'ier.6e na lej skocz.rti nowych 
rdmndów pokkicl1 ,pooad &I m1Jr. \V dniu 
24 b. m. ()d'będzilc się .,Bieg· wytrwal-ośęi" 
na J}TtZeS~rzel1~ 30 klm., który ougan1.z'Uje 
S. N. P. T. T. 

Tennisowa mistrzyni .test tyU(O kobietą .• a 

Zuzanna Lenglen pod zarzutem profesjonalizmu. 
Zarzut ukrytego profesjonali~mu zwra 

~ ,się ostatnio nawet do osób bardzo wy
soko słojącyth w hierarchji sportowej. 

Oto nawet Zuzannie Lenglen czynio· 
ne Aą zarzuty, iż związana jest wieloletnią 
um01.vą ze znanym mistrzem paryskim (ale 
od sztuki krawieckiej) p. Patou. it swoje 
kostjumy, zarówno sportowe jak i salono~ 

we. będzie robić tyłko u niego, lako tet fe 
będzie go polecać swym znajomym, 

Sądzić jednak należy, iż surowi augu
rO'J'lie od "czystego amatorstwa" zechcą 
zrozumieć, że tennisowi.l mistrzyni jest tyI 
ko kobietą, a jako taka jest ogromnie wra
żliwą na piękno paryskich tualet. 

Szwed~ł : i' Fi n landczyczy· najsławniejszymi 
. lekkoatletami światsa 

'JedYt'rle 14 1tfJs~-wnl$nm łek1roat1.~
wmśwlahl udnł.o sie 1'}i"reblec 5000 mtr. 
w ~sfe 1Cr6łu-nn od 1.5 minut~ sa to mie
dzY lmymi Nurm! (Fłni.aft.dJa 14 m. 282 5.). 
Rłtoła (łYml 14 m.. 31,4 set.)- Korentna!-

nnen (Fin!. 14 m. 36,6 -sekJ. Jean Boni!'! 
('F'ranc:la 14 m. 36,7 ~k.), Wide (Szwecja 
14 m. 40,7 'sek) ł· t. ci.. a o2'ó'lem licząc 5 
Pirdandczvków. 5 Szwedów. 2 Francttz6w, 
l ~ i 1 AYl'teT'Ykattin,. 

"~ewiarcgodnej wag~ ciężar · , 
podn~6Gł :li: ziemi oburącz Francuz Rlgoulot. 

'\V Paryżu odbyt się rewanżowy mecz: . 
Ri1!'Owof - Cadtne IW J)'odnoszeniu cie-la
rów w 10 ]cotI-kuI'encjacn. który wzyn,iÓsl 
mtoo:emu Rbro1l1ofowi 1)Onnv.nne zwycię
stwo "W .srosuilk".t 1.156: 1.050 kk. ~ąK;2lI1ie 
POdniesionei wa~"i. 

W d:fwig-niedu ciężaru z ziemi Obl:
rą,cz Rilgornot 'Pod'lli6sł niewiarotrodnei wa
gi cietatr-bo 271.5 kR"o wtedy g-dv Cadine 
dźwJ~l tylko 242 khr. 

--:0:---' 

o tytuł mistrza stayerówlI 
\ "ewy rekord. , 

Tytuł mIstrza sŁaverów francuskich w 
bie~u na 100 klm. r..a motorami zdobył po 
zaciętei wa1.c.e Grassin, bijąc recorrlman-a 

Praga. 22. L - Ze sprawozdania ro·cz 
n0go Czecl101Stow'lIcki·ęgo Związ.ku Pj!lGd 
NPżn'ej daje się zaUl\v:ażyć zna'czl1Y od
,pryw spoutowc.ów ·pItik.r~rsl1;:tic:h do in'lly,ch 
sportów. I ta1( Z"V'i~z'ek Czechosłowacki, 
k!tóry i'i1cz;y! 'w roku U'biegt'ym niespel1n.a 40 

świata w bieg-:u godzinnym Bmnie-r'a i Ma
roooieI'a. 

tysięcy Izta'r~jesttwwanyCfh graczy, notuj·e. 
że iOikCJlt·o- 6,DOO g,raczy opuś-oiilo s:zeregi,- ,pn 
kairslki'e i ub1ntek .fen nj!tJ został skompens-0 
waJn'Y żadnym nowym 'P!"zY'Pfywem no~ 
wych zwo1enniików sportu ikotPane,go. 

. -

ZYCIE EKO"OMICZNEII 

Bank Polski płaci 11 proc. dywidendy. 
Rada 'Baliku P<JIskle~ na 'POsiedzeniu, 

odhytem w dniu 21 b. m. roz.paVrzyla spra 
wO;z.Jd~!1'ie z dz'iala łności. Banilql za rok 
1925, ,przygofovv'mle dlaWain,ego Z'g,ro
JOOI'"JJzeil1Iia aJ(cjooarjuszów, kb6re .posta'llo
:wi1()l!10 z\volać na chleń 10 marca. 

Na wniosek Komisji bH'lł;nso\\"O-oud:ŻJe
(owej Ra·dy przyjęto biiloos O1Sta't'eczw/ ' 
Banku na 31 ~~rudn~a T. 1925 maz rachu
nek l.Y8ków i si-raJ ~uią.cy 15,727,000 

d. .zysku, 1: OUSI!O -- po abwłerdun'iu 
spnawoooanIll z dztałai'lośoi ! ~u 
zy"SkĆ!W 1 siItnllt po;rrez V/ame ZgrO'madz.e
n&e nkcjoJJ'arjusz6w - zosta.fo pr-reroa~ 
ne: 

na ka'p:lf~ ~W)-.- 1,567,<lOO z .. 
na dynideooę <la akcjonMJuszy 11 % 

czylI 11 miUcJ;fK w rot, oo.z1.at w zyskach 
Skarhu P~tw:a ,wyniesie 3,053,000 d. 

Wy\t:fÓZ pszenh:y zahamowany. 
Cło WYWDzo,ve od pszenicy weszło w 

Ż}'lCie z Gniem 20 b .. -m. (Dziemtik Usta w 
DT. 6) 19~'6 T. IJ)O-Z. 34) - na zasad'Zie mx 
porządzenia Mmłstirów: Skat1bu, Rnzemy 

stu i tf..andłtt o.ra'l, Ro!ln1ctwa { D6l'.ut" Pań
st.\vowyclL S&ltWka celna wy"OOSi 15 71. 
011 l Ct} t.-g. ps....-en;l·cy (246 poz. :13!ryfy cel
nej). 

, 

Zagraniczny rynek pieniążny ~ ~owarowYII 
NOTOV/AN!A ZŁOTEGO ZAGRANICA. 

Za 100 zl·otych: Zurych n.SD, Berlin 
noty większe 57.50 - 57.80, notvdrobne 
57.01 -·57.59. Wiedeń czeki 97.00 -- 97.50, 
banknoty 96.25 - 97.25. Pra!!l:l. 467.50. 

Zafi'r ~r,jc,zny ryn:k pie.nlężny i to<warowy. 
LQndl'll. N. Jork 4.86 3/16. Holandja 

12.09 3/8, francja 130.10, Bel~a 107, \Vlo
chy 120.40, Ni-emcy 20.42, Sz\vaicar.ia 25.17 
Dania 19.60, Szwecja 18.16. Norwefda 
23.90, tIelsingiors 191'3, Praza 164. 

Pal'Yi. Londyn 130.10, Nowv Jork 
26.8'0, Szwajcaria 516. 

I 

Gdańsk. Notowania w g-ukIenach ~dati-
skich: 100 marek Rzeszy 12-3.321-123.629, 
100 złotych polskich 71.01 - 71.19. wypła
tv teleg-raficz,ne na Berlin 123.296-123.604 
.na vVarszawe 71.36 - 71.54. 

Ztuych, Paryż '19.45, LondYn 25.17,2, 
Nowy Jork 5.17,7, Berlin 1.23.2. Wiedeń 
72.90. W'arszawa 72.50, Buda1Jesz;t 0.72,6, 
Bukareszt 2 . .3(; i wt. 

Nowv Jod,. Dewizv. Londyn za leden 
fll!nt szterl. 4.86 1/4, tend. mocna. Za 100 
_jednostek monetarnych: ParW; 3.73 i pól, 
Berlin. 23.80. 

GIEŁDA BA WEŁNI.A..NA. 
NQWY .fork. 2'1. 1. - Dowóz baw'etny 

do portów AtlantYku i Q.o~u 32.000, we
wna.trz kraju 19.000. wY'w6z na kontJrnent 

2.000. LocQ 20.~'(), ma'ltZec 20.47 - 20.49, 
kwje'Cień 19.29, maj 19.62 - 19.64, Itpiec 
19.00. sierpień 18.60, \vTzesień 18.35, paź
dziernik 18.23, lo!T1xdzie·ń 18.02. 

NO'W'Y Or1~ 21. 1. -- Bawelna. Loco 
20.50. styczeó 2025, marzec 19.61, -maj 
19,08. lipiec 18.58. październik 17.66. 

Uverpoo-1. 21. 1. - tIavas. Bawełna. 
Notowania ooczątlkowe: Stycz..eń 10.36, 
marzec HJ.34. maj 10.23, lipiec 1QJO. 

Brema. 21. 1. - Bawełna amervkań
ska 22.29 Ce11tów dolarowych za lhs. 

.. 

ud ilk6 

Ceny rynków lód~kicłt •. 
(iw) W por6wtumhl: z tandem Ulbiedym 

dzisiejszy stan rvnirów Mdzkich mz.edsta
wiał sle o wiele lepiei. 

'Vle1ki dow&!- wsze~ch bez Wyją.ł!ku 
2_rn'ku.Mw i xnaczny oonvt na t)rodnkty 
51fJowooowalv de'Ść dtI'ŻY ruch. . 

Ceny moó.ttktów pozostały bez zmian, 
iedvn!e zanotowano zniżkę cen nahiału. 

I ~Rk placono ~ 
Nabiał: 4.80 - 5.00; mas!o śmietanko

we 5.00 - 5.3{l, jaika 3.00 -- 3.3'0, jajka 
skrzvnko'Wf! 3 r.l-ote, śmietana (cena 1· litra) 
2..1':) - 2..30, ser (oeM 1 ~J 1.60 - 1.80, 
JIIl Rłr mk.ka t>Mcono 40 ~r1'}'Sz'Y. 

Drób: kura 3.50 - 6.00. kaczka 3.00 --
5.00, Jręś 8.00 - 10.00, indYI.1{ 9.00 - 12.00, . 
za ktlTCZaki ptacono od 2 d~:J 3 ztotych~ 

ZiemioPłody: (cena za 100 kilo/Uam6w) 
zIemniaki 6.50 - 7.00, buraki 9.00 - 10.00, 
marchew 11.00 - 13.00. 

Ozrooowizna: (cena za 1 sztulke) kala ... 
fior 0.50 - 1.00, kapusta wtoska 0.30 -
0.50, kapusta zwYkła 0.10 - 02:5. za kUn· 
.\rram cebuli placono od 50 do 70 zroszy
Zwyżka cen zi.emiop!od6w prz.ewidywa
na jest w dniach najbliższych. re wzzlędu 
na trwalącv mróz. co w roaCZillY'ln stop
rnj·tt ntru4,nia dowóz. 

Na giełdzie zbotowej -- uspoko.ienie. 
W~wa. 22. 1. N()'to~lta!lla na Giet

drie Zbożowo-TowarrOlWej za 100 kg. fr. 
stacja xatao.t)w-a-m.a (w na v,ri:asac'b fraoco 
Warszaw:tt): 2yto kcng.resorwe 23,50-
23,80. 22,50 - (24,00), jęczmień ko,ngreso 

wY bmw. 1)g. próby 24,75, na ik.a5!z.ę (23,50 
- 23,00), O'W,ies koo,g;r. joono1li:ty 23,00 -
23,50, of1ręby żytnie 13,00, (14,00), 'pszenne 
grube 16,5{) - 16,00. USJPo-s{)bieitli.e s,po.koj 
ue. Obrót 400 lonn. 

Łódź posIada e:ethy amerykańskieo 
interes prl~rDlysłu Billusi być podstawą nowoczesnych 

planów rozbudowy. 
Odczyt profesora inż. M h:hamskiego. 

V\T dniu wcz-oraiszYm o godzinie 8 wie
czorem w sali Radv Miejskiei 1.-Ostał Wy ..... 
g-łOSlOnv przez profesora politechniki war 
szawskiej architekta p. Wradvsrawa Mi
chalskieg-o odczyt o polityce budowlanej 
miast, ld6rei wyra~em :test plan regulacji 
i roz.budowv miasta. 

Odczfv ten, pierw.sz.y w swoim rodza
ju. zgTomadz;ił niewielu, bo zaledwie oko
lo siedemdziesięciu .s l'utc'haczy , - śród 0-

_ becnych zaUivtażyliśmy g"·euerata JU'l1R"a, wi 
cewoiewode Ł"li''S,:zlkowskieg-o. wicepre:zy
Genta Wo]ewódzldeg-D. p;rezesa Radv Miej 
skiej f.jchnę , pUJlkov.."'I1ika sztabu Iwanow
~eJ.!'o, inspektorów p. p . .pp. WTÓleW
s'kieg-o, Roszkowskieg-o i Niedzielskieg:o, 
kś. prałata Kaczyńskie,~o i 'komendanta 
straży og-hiowej p. Groirmana. 

Preleg-ent dobitnie 'Podkreślai nieo~ed
ność. :r; jaika oSię ,postęP11Jc prZy budowaniu . 
novlo'POwstajacvdl mias~ w Polsce: wyła
niaJaca s'ę zawsze prędzej czY' później kwe 

sti.a ,regulacii spowoduje przy tej bezpla" 
nowości olbrzymie koszta. albowiem oka
że się POtrz'eba przebudowy cal'vch dziel
ni·c. 

Dat.ei prof. Michalski zazmlc7.vL że 2. 

pośród szeregu miast poIskich. Lódź j.edna 
'POsiada wlaśnie cechy amervlkanizo~Ta
·ma i ·svstem rozbudowy iej można porów
nać śmiało z sys.t.emem budowy \~aszyng· 
tonu . 

Na1ważnieJszą cecha nowoczcsnei?"o Dla 
nu rozbudowy powinno bvć szerokie u
wZ'ględnienie interesów przemysłu i jeg-o 
rozwoju. System -domóv; i dzl::,lnic miesz· 
kalnvch powinien być tyLko uzupełnieni-cm 
"teR"D podstawowego pla'lll1. 

Łódź ma pod tym wu:1edem wiele do 
zrobienia, chociaż przewyższa inne mio.sta 
oolskie CO do t~ s~zesrolu. 

Interesujący odczyt byl wysłuchany 1 

niesłabną.,cem zaciekay"ieniem i liczne o· 
klaski nag-rodzUy. preleR"enta. 

--:::-~ 

• 
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Dokąd pójdziemy wieczorem? Marek Windheim w Łodzi. 

Wy.tawa 

i~< 
Park im. 

QUllarstw~ Sienkie-
ne:t~y ."jen.) 

i grafiki. f/}.fJ. . ~ Otwarta 
Cqtelnia :ł 1:t N 

od godz. ~.I"W~ODZJ ~ 
i audycje 

~~~ 
10 raDO 

radofoniczne do 23 w. 

~\l'ZEl lM Mlf ,lSl<IE (PlotrkowslC1l III). Dzfaty~ 
etnogr~ftczno-blstoryC7'y f J)f'Zyr')d r ' 'zY. 

~~art. wdzteonie od iO cło 14 ł 16 do 19. 

N)f SKĄ V. ~. C. r\. (Pl..,1 " .·<1, ~ Qf)1 '-,, ·tr lnl , 

: l ~m t bIblIoteka otwar!" eocJzlennle 00 .. ~ -
wie.:z~r. 

TOWo\PTV~TWO _Wflłnz" ... ttł . l'T,.,łrT((\wsh 
»r. 10;.1 Cmefn'a ,,'~m (t1lc;fE"n"~ cnn wUYSł. 
kkh od 'rOd7. 5 cło Ił cod'T.r~""'e. 

OVTFf 1\1, . Tf)W. PR7V.JĄCJM r~"NC." (Piot. 
~C)W!;1ra t fi;.!) ofwarta ("()<'df'"n'e "d I!:l'ld'T. . ~ 
~" !Ił wTPr'?' ., w~fnłldE"m Ewraf , prałk~w. 

MIEJSKA GALERJA SlTUKJ. Parlf Im SIenkIe
wicza. WY!ltawa małarst~, rzetby I ~mcl. 
Cmelnla I andycJe radJofonlCZtle. Otwarta 01 
~1:. 10 rartO do Z3 wlecz. 

BmLJOTEKA RADY PEDAGOGICZNEJ 
Państwowa Centralna Bibljoteka Pe

dago!ti~zna, ul. A n d r z ej a nr. 7 (front, 
I-sze pu~tro) otwarta codziennie od godz. 
4 do 9 wiecz., w niedzielę od 9 rano d 
t po południu. 

--0:-:--

.. :4.ooUQ" - Geo~e Canperner 
(botyszcze kobiet) 

Poez. przedstawIeń o godz. 5. 7 I 9 wlecz. 

"Cnslno· - "Handlarz z Amsterda'.nu·', 
Pocz. przedstawIeń o ~f)dz . 5. 7.30 I 10 wie":l 

'łednła" - .,Gorączka 7łoh " 
Pocz. przedsfa wień o god7.. 5, 7.30 i 10 wiecz. 

.LUDaN "Złoty cielec" 
Pocz. przedstawłet! o g.. 5.30, 7.30 I 9.30 wlecz. 

"Odeon" - ,.Harry LIoyd" w swej naj
§wieższej kreacji. 

Pacz. prz~ds ta \\ ieć o godr.. 4, 6. 8 I 10 wlec? 

"Nowości'" "Głosy samobójców" 
Pocz. przedstawleti o go<!z. 5, 7 I 9.15. 

SE!ółc:h~etnia PracowniliÓW Pańsh·,-owych. 
"Oskarżam". 

Pocz. przedstawień ::J godz. 5.30, 7.15 I 9 wlecz, 

"ClZCi1yM - "Niedoszły samobójca" 
(z I,;rólem śmiechu Maksem Linde
rem) 

• Pocz. prz edstawIeń o g. 5.30. 7.30 I 9.30 wlec-L 

Dom lttdow v - Brzdąc 
Pocz. przedstawlet! o godz. 7 I \) wlecz. 

ReqJrsa _ "Ęrólowa Saba", 
Poci. przedsta wleń o godz. 7 I 9 wlecz. 

Miełs!,,;-; r(1 r" I"'::lto'!ta1 O~w~~to WY -
"W siódmem niebie". 

Pocz. przedstawień o godz. 5, 7, SJ wlecz. 

re~tr Miejski - "Święta JotlIlna", 
Początek o godz. 8.15. 

Teatr Popularny. ul. O~rodowa Nr. 18 
"Krzyż'acy" 

Początek o godz. 8.15. 
-:-:-:-:. 

TEATi< MIEJSKI. 
Dziś, piątek, po raz dzJeS'iąty, czarn,lIlCY "~t 

d z.ień i noc" w .idealnej inteTlI)retacH Mar}1 Malłc
klej i Aleksandra Węgierko. S'W'ietna para artY
stycz.na raz jeszcze ukaże się w tej pmemHej 
sztuce w najb1iżs,;ą środę. Kasa zamawiań sprze
daje iuż e-i1ety na to przedsia'wienie . Kupooy miż 
kowe wawe. 

Jutro l) godzinie 3 m. 30 po raz przedootatni 
w seoonie oraz w niedzielę o tej samej godzinie 
po raz osŁatni wspaniale wystawiona czarod.del
ska baśń sce,ni.cz,na • .Kopciuszek" z Zotill Oryf
Olszewską w roli tY'WtawcJ. Ceny wi>ż.one (od 40 

rro.szy), Kasa S'Pnedade bltety na otIydwa przed
stawienia. 

Jmro wie.c1JOremt ])O n.z łrzed potężny dr4mat 
1tI5tor~y Bernada Shaw.! ,.Swięta Joanna" z 
Marią MaHcka, w roli t y tufawej <mlZ Konstantym 
Tatarlri~liczem, RyukO\v<;kirri. Szymafi~kim. Via 
skOW!;kim. Pabl..,.iakłem. BJ.afM.,-ezv1hkim i terom 
sldim w roiacb ~h, W~ łntere-<m.fl\
ca., .efe~ ~ ~l'\łaJne~o ~rza an~el 
sk4elto, gra1I}a b~ Oł'rÓ1:::l! jttt;rzcI~~ wlec.!:o
re jeszcze dwu'lcrotni-e: 'W'e wtorek; cr.warlek lIi'T.Y 
szle~o tysmdn!a. pocum ze \V7.~l edt1 na krmi l.'C1.
ność s1<r6cenla wnt~6w Ma""1 MalickJ,ej t1~t31)t 
mIejsca premter.ze J)O~neJ, wesałe1 lromedH ~a1() 

nowe! de F1ers'a ! eamavet'a "Łacna h«;toria" , w 
kt6re! l1taIerMIoW'a~ gOŚć naszej sceny Wy kOll1 

trzecią ze ~ch r61 t!:()śc;nl1vch: poy:rism:va role 
Hefeny de Trev1t1ac. W rola Bahki wy-;tapf E,,>ie

ma wv!ronawe.zyni tel rn'-f .WY'błtrnI artvsł'1<l' Tea 
tru Potskle~ w WaTmłwle Zofta Cza-pliti<:oka. 
Premjern .. Ła·dne-j hl~rtr' w piątek dnia Ze) h. m. 

W nil)d'ziele wieczorem po cenach zn iż"nvch 
(od 50 groszy) dana hęd r-ie pr7.e7. 3h1WTl ~ h"<:a 
HetliTleoumn I Vebera .. Codziennie o lliate," - po 

Ta.Z ostamI w !:ez,rllll'le (z powodu wy·iazAJll p . C:;~e
fanji JaTkO'W!kfei ck> Wa'l"lzav.ry, .. dzle k rl"""''1ć 
J.,ędz.łe na ~me T~aMI ~~kgo ~Mwna rn1(" ko
bieca. w nafh:tt.~ l)T'emlerze tem Teatnl) 

W J)(J!lI!edzołałe ·k przed-.;ł.awle<TtJe 1)(l CC" ~("h o,i 
ttltszych (od 40 ln'0SzY) da'nl! hed'l'lc cie<:z3ca ęe 
rnesTa1>nncem pov.-o<1zcniem efr.1dmvn\l sztuk, w,: 
g-icrska .. Płomienna noc Antonii", Bilety 0<1 d:>:iŚ 
w kasie zam1wiań. 

PocząWSZY 00 dn'::.! dri"-ieme~o bilet" na 
przcdstawienie bietą-ce s.vrzeoawane bf,'dą w l{a
sle zamawIań od 10 ra'11O do 6 po 1)(lT. (nie .iak d" 
tychczas dQ 5); zaś od 6 m. 15 w kasie dz ienlflej 
Teatru. Również do godz. 6 (od 2-cj) realizowane 
będą w kaS'le zama'W'iati kupooy zni'żkowe (ul
gowe) 

TEATn POPULARNY. 

Ogrwow a Nr. 18, 

Wobec n~ebywałego z;:. interesowa nia n·je-
słahnące go powodzenia jakie m cieszy si ę sztt.ka 
p. t. "Krzyżacy" H. Sienkiewicza, dyrekcja Teat ~ 1t 

pos·taoow;i1a Z3I!)OW'!edziia!llą premierę krotochwi'li 
p. t. "Jannark marteńsld" ocltotyĆ do przysdego 
tnodnfa. Wylruptooe zM Da premJere bftety ])O 

cen:a-ch zniżonycl! t. !. od 50 er. do Z d. StI, wUDe 
tego~ dnia t. f. 'W sooote, 23-go słyezma o ~. 
8, t5 wieczorem. Pn:edsta'W'łe:lrle to jest zakuplooe 
na cele otwtatowe. 

Licz~ SĆIę z mezaJ)l'2ec:ro!lemt wałommł dJ'4.,« 
ty~ l I)C'dagOgi\OZltemi .. Krz~ów" d7rek· 
cja tlTztldz:t jutro, ",. sobOIt~, dni2 23 stycznla , w 
ŚTodę, dnia 'n ~mia o ~dz. .. po połodariu 

pr1..edsta'W'iema SlPecialne dla ml~eży szJro1ne; 
po cenach najIlibzy<;b. t. l. od 30 11'. do 1.50 er. 

OSTATNI KONCERT CHÓRU lQ~SlQEOO • 

Dztś, .... Irlll'tek, o ~. s.ao ~eIII, od
będ21e s.ię 'W Pilhannootl dMJ~ ł ostatnł ~ 
1JDakomłt~ .chóru ~s.i1ego pod dY!l'ekct. 
D~ lCotko. Wczoll3łUY kmoert wrdmIbIł 
W'!Tód ptsbłłcrz.mścł lIleopbany ucltwyt f ..m
zdazm; N$OIm f 'W}'WOl'Y'W'Miom nie było koóal.. 
Program dzis<lejszego koncertu b~e c.ześclowo 
z.mlemo.ny. W Warszawie Chór dO;zllłaf równJcż 
niezwykle gortlcego ,przyjęcia. Po występach łódz 
lcich ~śot 'WY1eżdżala. do Wielk>O'Polsiki. Blle1y 
na dzisiejszy koncert sa, nader przystę·pne a mia
nowicie od zł. 1 do zł. 5. 

KONCERT JULJANY AIM. 

Znam! w mieście 1lll$7.eTl1 łocWianka Juliana 
Aim (Jtllja Me.n<lel~n6W'1111) przyież.d~,a w naj
bllższych don!.a<:h do Łodzi ł w środę, dnia Z7 b. 
nt. ~a"JJi w salt P:ilham1OO$i o godzinie 8.30 
wieczorem z ,k~em wła·snym. 

.TuldalIa AłnI świetna ś!)iewQ~ koloramrowa 
uczen1ca sbmnego mistrza hisz.patisk.ie.go Juah'a 
Raventos'a dala z:a.~a, szereg koncertów, kt6 
re wyw~a.ly powszechny etl'tu.z1aozm WY'hredllej 
publiczności E1tropy zachodniej oraz ziednały nie
zwykłe uz.name fadowej krytykij tamtejszej. Do
kładny J)To.gram kon.;eT'tu mebawem podamy. 
Pnzy: fortepl.a.trie zasiądzie Je~e Bueroo. 

W niedzie l ę n:tdchodzącą wyhltny krytyk li
~erackł dr. WUhclm f all ek wygłosi w M.iejskie j 

Gal e rJi Sz ltrlrl od,cz,J't o sztuce Bemarda Shawcl 
,.Święta J03I1lna", której wystawienie n3 deskach 

Teatru Miejskiego stało się ewene mente m w kul

rura·tnem życiu OOS7..egO miasta. 

W llZlrpel·nienlu świeinclto programu z · Henny 
Porte'l1 dyrekcja kloo-teatru " Lul1<l" uzyskała tyj 
ko na 5 WyStę pów od dnia clz.isiejszego - świetne 
gO hl1morystę Marka W indbeima, który zaba w' 
publicu~ość swemi n ajr. uw~ zemi piosenkami i " ka. 
\ra la mi".. Chlubnie znany w na ~zem mieście nr. 
Łys t,l ten ścią.gnie rriew;jtpliwle GO "Luny" Umil' 
public.mMcl . 

Ostatnł pomnik WiThelm~ w Nh"czec1l (lorz~fnlęb ob'?cnic w "~"'~emo,,od.at'1czym" 
Brandenburgu. . 

Holowania cen ziemiopłodów ! 
w Łodzi I Poz~~niu I 

otrzyma~ motna codztenme genCjl schGdnłeJ -
Oiłllzlał \V lOd~:w!!iI!~:I~!. Ualel ..saIOY· i 

~J:ifJłJMAĘiWłiiWWł&~łU 

ił 1łi10MlIatii5'l1B= ~ • 

",TV60DHII( ILUSIROWnnr 
.. DZIEnNIK OSTAW" 
,.MOnITOR POLSKr 

"BIBLJOUHA nOMO POURIE60" 
TY~O~HłK JtiUr 

" "BLOSnZ" 
I INNE CZASOPISMA I DZIEN
NIKI PRENUMEROWAĆ MOŻNA 

w K~ł~~arni ,Xffiaf'· 
właśc. KAZIMIERZ PAWLAK 

Łódź, N'arntowic2la (Dzielna) 2. 

MA~KARA
::~~WI:: 
Peruczk~ a la 
Tutallkhamcn. 

Najnowsze 
C z e II a D i a oraz 
trull'licure p o l e c a 
SAlon fryzjerb.'i p. f. 
•• Bene Tele" ulica 

RoostaRtJnOlJlsta 13. 

Pieeyki i kuchenki 
przenośne. kaflowo

szamotowe. 
R-cia 

Koimińscy 
Główna 51. 

Dr. med • 

HI ~u'i lz 
Ceuio~nłana 43 

tel. 41-32. 
Speojalista cho
rób sk6rnycbJ we· 
nerycr;nych i m .... 

crol'łciowyoh . 
Leczenie szło 
słońcem wy,q. 

IltOwem. 
Przy!muje od 9-11 

i od 5- d 

tlrzybłąkał się pie~ 
fi suczka c h a r t. 
Odebrać można u 
Papiernik .. , Me.r,-
siśska Nr. 3. t ,,1 

adam Olszacki z~u 
li bił k siążecz~ę 
wojskową. wydaną 
w gm. D»,browa -
Widawska p ow, ta· 
skiego wieśBrzykó\I 

__________ ~~~~-~--~-~-~.~·-~~-~77~i~------·~mr7~~---~ .. =--·-· ---~---. _--~-_._._--_.~~ ____ ~~~ ____ ~ ____ ~ _______________ ~r; __ .. ~.~ ______ _ 

Ceny ogłoszeń: \ Ogłoszenia zamiejscowe o 50 próc. drożej. 
P 

~ _t.. Za~ranicZDe o 100 llroccnt drożej. 
rze4 te .... _ I W teK.lleie 30 ~r08ZJ za wiersz 41ilimetrowy t·lamowy (strona 4 łamy) 

Za tekstem • 25.. ••• .. 4 Za ter minowy druk ogłoszeń. komunikatb", ł ofiar · I a.dministracja nie oC:powiada. 
Nekrologt • 25... . • .... Artykuły nadesbne bez oznaczenia b.-norad um uw a-
Komunikaty. • • 25 .. ... • • .". tane są za bezpłatne. 
Zwyczaine • 6 lO .... 10. Rękopisów >:ar6wno użytych ia.lc i o.!rz, c:>x-ycb red ak-

Odnoszenie do domu 30 gt'. Drobne 10 gr.. ~osltlkiwanie ~racv 5 gr. r:a wyraz - najmnie;sz'1 o~łoszenie SO groszy. cła nie zwraca. 

'W';d;;nictwo: ~t6dzkie Echo Wieozorne'·, Odbito W drukarni Tow. Drukarsko-W;cla:-n~g~:K~rjer-LÓd~ki" .. m z;-;.~ ;'yda'W;ictwo odpowiach: 
WYd. Jan StY.oułk.oW'sId. ul Zawadzka Nr. 1. ' Władysław Ulato\Y5kL 

-


