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G iazda acdonal a zno

kim mówią w Łodzi?

WSC

Wybory gminne w Anglji

przyniosły sukces
Powrót do stanu z r. 1922.

LondYD. 4 tfs!opaiia. WczoraJ

odbyły

się

wybOry do rad gminnych w Anglii.
SOCjaliści uzyskali w Londynie i w
hrabstwach wiele mandatów.
Naogół przywrócony został pn,y wyborach stan rzeczy
z roku 1922.
,
ZUPEŁNA PORAŻKA

Generał Stanislaw Mała~ho~aki~
. po powrocie z rocznego kursu dla wyż
szych dow6dc6w, objął urzędowanie jako
dowódca lO-ej dywizji 'piechoty
i Komendant miasta.

KOMUNISTÓW.
Londy,JJ, 4 Hstopada. Prasa oficjalna
donosi. że silny udział w wyborach do
rad gminnych cnara!deryzował I)f<~zenie.
Atak ..Labour Party" był znakomicie
zorganizowany. to też part ja ta zyskała
znacmą ilość nowych mandatów. Z drugiej strony. w tych niewłelu okręgach.
gdz'i e komU:t1Iiści w:vstąpm z własnemi
kandyda.t urami, dO·z.nali cni stanowczej po
rażki.

Sytuacja
w Elektrowni łódzkiej
Dzień dzisiejszy nie przYtlOsi żadnych
zmian. Pracownicy straUrują dalej. ocze
kując przyJazdu swych delee:atów z War
szawy. który n::stapi w dniu jutrzejszym.

WiiEJEtffl*j*

Hi

Giełda

Plepwsza ppzedu. w8PszawsBa.
Holandia
londyn
Nowy-York

241,27
29.06
5,96
24,79
17,7
115,61

Paryż

Pra.ga
Szwajcarja
Wiedeń
Włochy

84.54
23,72

Opuna ppzedu. tU8PSzawska.
Dolar

603

IpZOlla PPZedg. W8PSZ8WsBe.
Dolar
6/)4 do 6/;4 1/2
Tendencja mocniejsza.

Plepwsza

DPzedglełda gdańsku.
86
87

Warszawa
Złoty

Dolar
Przekaz na

5,2l
6,00

WarSZ8wę

"

,'.

Dolar w

Łodzi.

W

dniu dzisieiszym na rynku pje.
dolar kształtował się
:po kursie 6,05 1/2, 6,06. Banki wymiany
kupowały
okolo ~odziny 12 ·ei ete·
kty po kursie 6,(5, sprzedawały po
lliężnym w Łodzi

6,05 1/2 6,06.

Tendencja mocniejsza.

Podaż

-_ x--...

obfita.

Ze specjaJnem zainteresowaniem śle
dzono wybory w Londynie. a to z tego
oowodu. że mandaty londyńskie sa ważne
na trzy lata, podczas gdy w reszcie kraju
Jedna trzecia część członków rady miejskiej ustepUje każdee:o roku.

Pewne jest tylko że. socjaliści uJe uzyskali absolutnej większości. wzrośli jednak bardzo w siły. a konserwatyści bardro osłabli. W poró\ynaniu z wyborami
do Izby Gmin w r. 1924 wybory wczoraj
sze są kIeską konserwatystów.
Libel'ali - jeśli sądzić po wynikach w

frunze

padł ofiarą

*

*

'Labour Party.

Londynie i o2ólnikowycli relacłach z pro '
wincii - oonieśli znowu straty.
Jakkolwiek więc wybory wczorajsze
nie muszą spowodować rozwiązania IZlb:y
Gmin - to jednak wobec wzroslu socjalistów nie jest to wykluczone.
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"pOlitycznej operacU"?

Paryż, 4. 11. - •. Echo de Paris" donosi ze Sztokholmu. że krążą tam niesamowite pogłoski o śmierc:: Frunz . o.
Frunze zostal operowany l~a skulek
decyz,ji lekarzy rządowych ;operacja odbyta się ze wzg-\ędów politycznych. Podobno Frunze zamierzal wykonać zamach
stanu.

*

odzi.

Pogrzeb Frunzego.
Moskwa. 4. 11. - (United Press). niezliczonych tłumów ocLbył się po
grzeb Frunzego. O ~odz. 2 ~ pół szer~gi
wojsk i robotników fabrycznych podąża
ły z domu z\viązków z:awodowy.;h na Plac
Czerwony. gdzie pod murami Kremla za
'TIau~oleum Lenina pochowano zwłoki na·
czelnego wodza armji sowieckiei.

Wśród

,Al

WYNIK WYBORÓW W LONDYNIE.
Londyn, 4 lis'fopada. (United Press.)
Według dotychczaswyc·h wymków o Wy
bo.rach w Anglji, partia robotłtlicza odniosła wszedzie wielki sukces i to nietylko
w okre2ach przemysłowych. lecz i okregach wiejskich.
Wedle dotychczasowych wiadQmości.
w Londynie konserwatyści stracili 23
mandaty. liberali stracili 22 mandaty. nie
zależni stracili 3 mandaty .•a partia robotnicza uzyskała 48 mandatów.
ZNACZENIE WCZORAJSZYCH WyBORÓW.
Wybory do rad g-minnych w An.glji ma
ją doniosłe znaczenie ogółno-poli'tyczne.
Ze strony socja1istów Wytężono \VSZy
stke sity. aby uzyskać w nich absolutną
większość. W 'ten sposób udowodni\.iby,
że ma.ią za sobą większość kraju. 00 w na
stę.psrw.ie musiałoby spowodować czynniki decydujące do rozwiązania wybranej w r. 1924 Izby Gmin i rozpisania nowych wyborów.
Konserwatyści ze swej strony dążyli
do wykazania, że nastrój sDOteczellsh\"a.
który w r. 1924 dał im tak olbrzymie ZWy
cięstwo - utrzymał się.
Liberall: ze swei s'trony oczekiwali wy
borów. po których spodziewali się. że bę
dą pierwszym przejawem ich rzekomego
odrodzenia.
Na podstawie dotychczasowych depesz 'trudno sobie wyobrazić ostateczny
są.d o wynikach aktu wyborczego.

W Londynie odsłonięto nowy pomnik, poświęcony pamięci bohałerow 'Wojny
światowej. - Napis głosił "Pod tą pł:;,tą leiy spis tych bohater6w, kt6rzy juł
nigdy nie wrócą, a mimoto żyć bębą wiecznie w sławie swej ojczyzny".

"ŁóDZKIE ECHO WIECZORNE",

\Str. !

Ciężar

podatków.

Nie ulega wątpliwoś'C:, że cały nasz ustrój podatkowY tworzony był w nienormalnych wamnkach gospodarczych i że
pod wieloma jeszcze względami wymaga
przystosowania do warunków obecnych.
Nie wynika jednak z tego. że obecny sysfem, zwłaszcza PO wprowadzeniu ostatnio szeregu zmIan i poprawek, przedslawJa się ponad si,l y społeczeństwa polskiego. Dokładna analiza obecnego stanu rzeCZy upoważnia do przeciwnych raczej
w.nios'k ów.
Dotvczy to nawet podaliku majątkowe
gO, bezwzględnie wedle pierwotnych zamI:erzeń zbyf uciążliwego. a nawet. jak w
P1'aktvce się okazało. niemoż~: wego do
'ściągnięcia w przewidzianym trzyletnim
okresie. Szereg jednak roz,porządzeń, przy
noszących znaczne Ulili i odroczenia, stę
pił ostrość tej daniny. RÓWI!1ocześnie rząd
niewątoliw.e będzie zmuszony do obni, że
nia ogólnego k,ontYT1lgentu jednorazowego
podatku majątkowego do takiej kwoty,
która fakfycznie mogłaby być ściągnięta
-w Urzyletnim olJcr-esie. przeWidzianym w
ustawCe. Wzamian za 'to będzie mógł skarb
otrzymać k, ompensatę przez wprowadzenie na nastę'P'I1e llata stałego. niewvsokiego
poda tku majątkowego, który nie wplywał
by paraliżująco na życie gospodarcze pań
s~wa i swoją wys.okością nie oddziaływał
by deotYtnujC1lco ma płatników.
Co do innych podatkóW! bezpośrednich,
fo podatek dochodowy. daje najmniej piOwodu do zarzutów. Zniesienie 20-procenlowego podatku i zł-u,godzenie z;byt wygórowanego obciążenia, zwł'aszcza średni·ch
dochodów (nowela z marca b. r.) wiża 'tę
daninę w wf.elu wypadkach prawlie o p.orowę. Rewizji wymagałoby może obcią
ienie podatkiem dochodowym przedsię
biorstw sprawozdawczych w kierunku uzależnienia jego wysokośc: od stosunku
między osiągniętym zyskiem a k,apitałem
zakładowym. NaogM jednal~ polski podatek dochodowy jes t lżejszy. niż w innych
państwach np. we franCji, BeLgj,; .inb Niem
czech.
Nie można też nazwać nadmiernemi.
sfuwki podatku gruntowego. TyDokrotnie
omawiana sprawa P'fogresH w tym podatku wchodzi Ś'ciśle w granice ogólno-pań
stwowej pot tyki. badane jednak cyfry obciaienia wykazują przeciętnie 2.35 zł. TIIa 1
hektar gruntu. kwotę zatem nie przewyż
szajaca chyba naszych zdolności podatkowvch.
Podatek przemysłowo-obrotowY. w:prowadzają,cy podobnie jak w Czechach,
Niemczech i Austrii aż 2 procentowe obciąt.eru:e wszvstkkh obrotów. odbit się dotkliwie na naszych stosunkach handlowych. Nowa jednak lliS'tawa, liczq,c się z
wvmaga'niami życia gospoda,r czego. wpro
wadza znacz.ne ulgi. obniżając dla cafes:ro
szeregu artyku?ów stawki I: zwalniają'c od
podatku t. zw. wewnętrzne obr-oly. Naj_większe ulgi są wprowadzone dla handlu
artykul'ami pierwszeJ potrzeby (hurt 1/2
.proc., defallproc.). Uprzyw.ilejowane zostały surowce niezbędne dla rozwoju prze
mysłu. ekSpOrt j t. d. i w tym ki erunku
widać dalsze możl;:wości.
Okazuje się, że ciężar bezpośrednich
oodatków naszych nie jest nie do wytrzymania. zwł'aszcza gdybyśmy gO zrównali
z ciężarem oodatkowym wszystkich i·nnych państw. a nawet z:em polskkh przed
,~jną. Niezadowolenie ludności spo'Wodoiwane jest przeważnie tvlko niedomagania
)lni naszej administracJi. w której, zresitą
Iznać stałą pO'J)lfawę. Pami,ętać muS:my, że
!całą n1aszą org-anizac.ię państwowa slwo!rzYliśmy z niczego. Trwajace jeszcze bfę
-dy dadzą się UStmąć przy obustronnej do'hre.i woli - władz i społeczeństwa.

Abd-EI-Krim prosi o pOkÓj.
. Paryż. 4. 11. - Do fezu przybyto 2-ch
iaelteg-a'iów od Abd-el-Krima. którzy przed;łoży!i generalnemu rezydentOWi Prancjr
Stees:rowi P'fOpozycje TtOzpoczęcia rokolwań pokoj'o wych. Generalny rezvden't od ..
ioowiedziaf. że oroPozyc.ie te niezwlocz~ie prześle do Paryża i ma nadzie.ię, że roikowania natychmCast będą roz;poczę'fe,
gdyż oferta Abd-el-Krima opiera się na
podstawie, która swego czasu została 0'<:reślona prz,ez Prancję.
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Mini~Ur ~Iraw. W~wn~tflny[~ · ~ mi Ua[~ JOI!kitb.
(Wywiad u p. ministra Raczkiewlcza).

- Jakie potrzeby mias·f polskich widzi p. Minister w chwili obecnej? - zwró
ciliśmy się do p. Ministra Raczkiewicza.
- Potrz.eby naszych miast, zwtas'Zcza w b. dz,ielnicy rosyjskiej są ogromne, i to w każdej. bez wyjątku, dziedzinie.
O ile chodzi o chwilę obecną, to na czoło za2adJnd,ień m~ejskłch wysuwa się spra
wa ożywienia w miastach rucbu budowlanego, posiadająca znaczenie nietylko
lokalne, ale ogÓlno-państowowe.

POTANIENIE

ADMINISTRACJI MIEJSKIEJ.
Jako jedną z ważnie1szych spraw dla
wewnętrznej gospodarki miejskiej uważam sprawę pOtanie~a administracj,i miej
skiei. Miaslta ~ osiągnąć to mogą przez
stosowne unormowanie etatów pracowni
ków w poszczeg,ó!Jnych Magis&a:tach i
pr:te,z o'bnilŻenie, czę.sto zlby't wysQlkńch w
stosunku do urzędników państwowych,
UJposażeil pracowników miejskich. ·
Wprawdzie stan fi,namsowy m1asr,
zwlas'Z'cza większych jest w porównaniu
ze stanem finalJ1Sowym i ·ilnnycl1 zwią.tZ
ików komunalnych stosunkowo lepszy lo
jednaJk,z,e wz!ględu na o,g rom swych zadań
samorząd miejski nie może o wlaslnych
sita,ch spełnić wszystkich swych zadań,
zwłaszcza w okres.ie kryzysu gospodarcze-go. Tutaj wyłania się niezmiernie wa
żr:a kwesrja kredytu.

Pożyczka

WYDATKI INWESTYCYJNE Z POŻY
CZEK DŁUGOTERMINOWYCH.
- Ja~e jest zdanie p. Ministra o spra
wie udziału kapitału zagrall1i-c,znego w od
budowie naszych miast?
- Kardynalną zasadą racjona,Lnej gospodarki jest: wydatk,i inwestycyjne powinny być pokrywane z pożyczek długo
terminowych. Ponieważ w obecnych
warun/ka,ch finansowo",gospodarczych mda
st:a 'nasze mają nadzwyczajne 'trudności z
uzyskaniem kredytu długoterminIOwego.
niektóre z nnch pode'jltl1'ują inwestycje, pokrywając odnośne wydatki 'L docbodów
zwyc.z ajnych, przeważnie z danin pubIi~nych.
Jakko1wiek lego rod'zaiu pos,fę
powanie sprzeczne jes1t z wypowiedz.iruną
zasadą, 'to jedn.ak :władza nadzorcza musi je to'lerować w 'tyclh przypadlkaclI, gdy
chodm o i:nwestycje istotnie 1lIieodrowne,
iktOrych odkładanie dals'Ze byłolby połą
czotne z oczy'W'is'tą szkodą dla do'bra publicznego. Z tych właśnie wzg:lędów Mintis'tersfwo Spraw WeWl11ę'trz.nych nie
s'przeciwito się np. rozpoczęciu przez m.
Łódź budowy kanalizacji z dochodów błe
żącycb. Duże zn.aczeni,e dla spraw kredytu posiada majątek miejski. Wiadomo,
że s:zereg miasą: jest właścicielem powaIŻ
nych olbjcktów ma.iątko'Wydl. Uznaję za
sprawe ważną q pi1na dokt.adne us,tallenie
IPrzez M-ini'sters:two Spraw Wewnę'frz
ny'ch stanu i wartości tego majątku, stop-

100 miljonów dolarów

wypłacona będzie Polsce Ul
Z Warszawy donoszą:
Rokowa\1:ia rządu polskiego z wiedeń
skim baJllkiem "Credit-Anstalt", zasfępll'
jąCYU11 linteresy amerykańskiego
domu
bamkowego "L o eIb , Kuhr and Co" posuwają się naprzód.
Ustalono już. że pożyczka 100 mi!jonów
dolarów wypłacona będ,zie rządow.i polskiemu w czterech ralach.
PierwstZa. rata w sumie 40 mdljonów
dolarów wYiJ)tacona będzie w końcu bieżącego roiku, druga rata w wy\Sokości ZO

Gabinet Painlevego
221

milUonów do-l arów w lutym 1926 r., na'S'fę
pne dwie w ciągu. ~egoż roiku.
Poży;czka ma być UlŻy tą przetdewszysrkiem nlł! inwestyeje. Z pierwszej raty po
ważne Stmly otrzymają: Bank Polski na
wzmocnienie zapasu złoł-a C Bank Gospodarstwa Krajowe~o na wZl1l1ocniende VI-,
sezonie wi'Ose.n nym ruchu budowlanego.
Dokładny -p rogram zużytkowania pożyczki opracowany. będzie ·przez komitet
ekonomiczny i zatwierdzony przez Radę
mil!1Jis,trów.

otrzymał

głosami

Paryż, 4. 11. - Izba uchwalit:a 221 gło
sami przeciw 189 następujący porządek
dzienny: .. Izba aprobują.c deklarację rzą
du I: ufna. że w ścisłem porozumien-iu z
większ.ością republikańską prowadzić bę

dzie politykę pokoju i uzdrowdenia finansowego i odrzucając wszellki:e dodatki
przechodzi do porządku dzienne.go". Ko-

4 ratach.

votum illnoSci

przeciwko 189.
muniści i -prawjca dosowaH przeciw, socjaliści powstrzymywaIJ:. się od R1tosowania. radykalni socJaliści. repuffJlik,ańscy socJaJ.iści. lewica radykatna głosowali za. Część depufQwanych z centmm r. prawicy powstrzymała się od głosowania. Painleye. wychiQdząc z posiedzenia oświad
CZy!. iż gabinet pozostaj,e.

Proces S eigera.
Słeiger się przyznał

- tak

Ze Lwowa donoszą:
Wczoraj>szy dzień roz.,prawy poświęco
nv przesluchiwaT1l:u świadków, przyniósł
nielada sensacie. Oto orzedstawil()nlO są
dowi niezwykle zlwbne dla Stei1!era relacje. iakie pocZYniła była służąca posła ŻY
dowskieJ frakcn sejmowej dr. Reicba.
I znowu wypadnie nam zatrzymać się
na chwilę na pewnych wielce charakterystycznych dla tego procesu momentach,
rzadko spotykanych w innych procesach.
Dziwy oole2a.tą na tem. że pewni świad
kowie. którzy złożYli zeznania obciążaia
ce Stei2era niewiadomo z jakich pObudek
tracą potem pamieć 00 do faktów. które
obciążały oskarżoflę2lO. albo też - znikają jak kamfora i nie można ich odszukać!
W taki w!aś:nie sposób zniknęła była
służąca Dosła Reicha .: niezwykte rewelacje nie mogły już dojść do sądu z. jej wła
sny-ch ust. a tvlko przez osoby, którym się
zwierzyIa.
Tadeusz Flach. sfuden'f pr·a wa. zeznaje,
że u matki ieg-o pełniła obowiązki służą
cej niejaka Marja Kalusek. Kaluskówna
przed przybyciem do pp. flach była slużącą u posra Leona Reicha ~ opowiadała
matce świadka oraz pracz.ce nazwiskiem
Krawiec, o tem. jak to u posła Reicha od-

twierdzą świadkowie.

bywały się

konferencje. na których radzono nad sprawą Steilg era. Kalusek ustus:r,iwała podczas tych narad i 7? mv ażyła
wśród uczestruików obecnes:ro obrońcę dr.
Greka oraz Bromberga. KalUlskówna U1sły
s'z·ala w czas:e tych narad. iż Stei~er przy
znał się orzed swoimi obr.ońcami do 0'0pełnienia zamachu.
Kaluskówna, kl6ra służyła w domu
Nr. 14 przy uHcy Kochanowskieg;o. opowia
dała leż. że Steiger był działaczem żydow
sk-:m i w pokOju jeg"() zawsze było dużo
pism zagrani-c znych. Dr. Reich w czasie
zamachu był w Ostendzie i rostał telelZraficznie wezwany dl{) Lwowa pa zaaresztowaniu Stei2era.
Świadek opow.:adanie Kalusków,ny zanolowa! sobie i pyta! ją p'otem. czy nie zechciałaby powtórzyć tego wszystkiego Ula
sądzi-e; dziew·czyna odrzekła. że nie moglaby zrobić ..kłopotu" Reichow:. .
Kaluskówna zwierzenia swoje robita z
własne.i woli. ani nie naglona przez nikogo, ani nie Wypytywana.
Karolina Krawiec potwierdza zeznanIa
studenta Flacha.

nia jego zadłużenia oraz sposobu admial.
strowania.

POTRZEBY USTAWODAWCZE \
MIAST.
- A ja1kie potrzeby usfawodawcze ma
ją oo.s'ze mia-s ta?
_
- Najważnie'jszą sprawą w lej dzłe
dJZJinie ,jest ujednostajnien.ie samorządowe
gO prawa miejskiego. Post'ula-towi 'temu
mają zadośćuczynić wniesione przez Ministerstwo projekty usta" / o samorzą
dzie miejskim i ordy,nacji wyborczej dla
mia'S't.

o

myśli

czem

prasa?

WSlzechwladzę
dylet'anłyzmu
sżem życi'u 'PaństwoiWem pię,ttrIuje

w na"I. Kur- \

jer C."

BraK wyrobionych fachowców·
prawuików w naszej admini's tracji
'Państwowej
jest naszą największą
klęslką. Ba'rd z-i ej niż na forum mię·
dzynarodowem, a raczej częścte} i
jaskrawiej, przejawia się to w I!laszem codziennem żY'oiu państwo
wem. Do Sejmu WII10si się stale ja-;
!:."
!kieś kon·cep'ty, pisane na kc/lanie, kt,6:
, re mają być projektami ustaw, mO- I
gących państwo olbicążyć na kilka po '
-,f" - koleń. Us,tawy, które wypracowywało się w państwach zachodnich
przez dZliesiątki lal, che się u na~
~'worzyć w ciągu dni Id'Ikunastu. Pro
je'kty wielkich zamierzeń gos'poda'l'czych, doniosłych riQMt publiczlT1ych,
które mOtgą nas kosztować s e'tki , a l
może tysiące milionów, przedstawia
się na , świsltkach papieru. Jako pro- '
jekty ustaw wypisuje się nonsensy ~
ze starych kodeksów 'l'uh też podaje się daJko własną ltwórczo.ść rzeczy od
dawna mane w świecie prawnic;zym
lub 'tei przepisuje się s'[aroda'WTIe roz
'i!
,porządzenia, dziś cZYiniące już wra,;:
żenie h11ltl1orystyczne.
"Rzeczpospolita" piętnuje pas'fępowa
nIe powolanych czynników, k!tóre po re·
welacyjnych zarwtas::h m in-i s tra kolei p.
Tyszn<:i przeciw p. EheI1hardfown pozosta
wiry go da:lej na zajomowanem SltaJnowi·
sku.
formalnie pan wdceminisler Bberhardt na wlł1iosek 'komisji komunika·
cyjnej jeszcz,e nie został zaWli'e szony
w urzędowaniu. Urzędu}e dalej, a
nawet ubiegłej nie'ctzieli :podczas 0~warcia tramwaju do Grochowa re- I
,prezenfował osohę ministra oficjalnie. To ws-z ysrko musi wywierać na
OIpin1i \pu'bIicznej wrażenie więcej, niż
dziwne, bo wręcz osłttPiają'ce.
Ud
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Rokowania z Litwą
zerwane definitywnie.
Kowl1iO. 4 ll:stopada. Litewski minispraw zagranicznych. p'rOtf.Reynis, oświadczył prosie:
.

s~er

..Kate~orycznie mogę oświadczyć. że

rokowania z
allig;awwan-ia

Polską są
s:ę

na

zerwane bez za-

przyszłość".

Wyrok w sporze "Kindler
contra Willey"

w Wydziale Handlowym Sądu
Okręgowego w Łodzi.
W dniu dziSiejszym, 2:nalazl w Wydziale Handlowym Sądu Okręg-owcg-o
swój fi.nał dłus:rotrwały s.pór firmy Kim:JIer :
contra WilIey w Bradfordzie. Sąd po na
radzie wyniósł wyrok, mocą k,tórego da'fa up.adłości
pozostai'a mezmieniona.
Przyjąć to należy jako zwycięstwo firmy
angielskiej.
Rzecznikiem "fr<lincis Wille y and .
Com-p". był mec. TaUen"l.WHczewski z
Warszawy.

...tńn7TOF: 'Ff'łłO 'W'Fr.70PNE" -

Zywepochodnie
Pożar

na statku. -

DziennIK! lonayńsK,ie pocają szczeJ?;ófy
okręlu
.,Conianche", który
w:ózł do Europy ladunek ze świecami.
Kiedy znajdował się noca na petnem
morzu, powstał w jednej z kahin pożar,
który objał momenlalnie cały pokład i
przeniósł się na sklady. gdzie znaJdowato
'iię mnóslwo skrzyń ze świecami. Na zlecen':e kapitana, puszczono w ruch wszystkie sikawki, lecz oto wkrótce zlewany
stalek począł coraz bardziej po ,trrażać się
w odmęlach fal. Wreszcie og-ień przybrał
lakie rozmiary. że dalsze pozostawanie na
statku było niemożI:we, bowiem ,~ryzący
dym i piekie,l ny żar t,a mowaly zupdnie
oddech.
W ostatniej chwili rzucono się więc ku
iodziom, kt6re mog-ły r6wn:eż paść paslwą płomieni. P.odczas Uoku, runał z trza
skiem największy maszt, rozsypując dokoła snopy iskier i przywalając swym cięża
rem paru ludzi z pośród z.atoJ?;i. Pan:ka
przybrała niewiarog-odne wprost rozmiary: ludzie bieg-aU jak opętani. biJac się .;i
spychają'c wzajemnie, byle znaleźć miejsce na łodziach, byle je sobie wywalczyć
siłą. N:ejedneg-o sl,abszeg-o wyrzucono poza budę, n,ieieden wyzionął ducha pod bufami tłoczącej. rozszalałej i zażartej 'tłusz
czy czarnych, zionących alkoholem. Oto
co opowiada jeden z 'trzydziestu uratowatl'ych rozbitk6w:
Załog-a składała się przeważnie z murzynów. którzy krytycznej nocy sp:!i się
do teg-o sfopnia, że w chwiH pożaru na
~latku nie byli zupełnie zdolni do akcil
ratunkowej. Na ratunek pośpieszyli więc
w p':~rwszym rzędzie pasażerowie. zaJąw
szy odrazu wyznaczone im przez kapitana stanowisko. Podchmieleni czarni nie
chcieli kompletnie słuchać żadnych rozkal.ÓW i zaczęl': się masowo Uoczvć ku ło
'J ziom, od których odpędzali ich oficerowie. R'fOŻąC użyciem rewolwerów.
Gdyby zatoR'a nie nadużyła alkoholu,
w6wczas katastrofa nie przvobralabv tak
ogromnych rozmiarów. W dodatku W
chwil: opuszczania pokładu, zawrzała zaGięła walka między szukający ratunku a
c'iianą czarną. czeredą, która rzucała pasażerów do wody. aby owładnąć ich ba.

'. \ .'
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g-ażami. O dostęp do każdej z łodzi toczył

~

.

czas, że Banowi powodziło się
bardzo źle, jak tylko artyście powodzić
się może. Zwracano mu z wystawy obrazy, krytyka ohchodziła się z nim bardzo
surowo. tak. że już sam począł wątpić w
swói talent. Przestał pracować.
Pe'W,neg-o dnia do .ieg-o atelier weszła
Lida. Wdr,icznym krokiem, "tańcząc potkę. wsunęła się wesoło, Jak z.awsze. Oburzona og-romnym nieporządkiem pobieJ?;ła
do R"ospodvni ': przyniosła szczotkę. Nutąc

i świerl!ocąc, poczęła okurzać wiszące
ścianach

szkice.
- Czeg-o chcesz tutaj? -

ma-

larz.
. - Czy mam pozwolić, abyś się zagło
dził zupełnie?
Lida znała cały św:ar

malarsk,i, po-

,~ząwszv

skończywszy

od profesorów, a
na ostatnim z pacykarzy.
Pozostała u Bana.

życie.

chylał sie już "a bok i lada chwila mógł

Młode malip..nsłwo.

Str.

lt

Tak. "żywe pochodnie", kilku bowiem W\
dobyto z całkowicie opalonemi włosami i:
cZQścią odzieży. wystającą ponad wodą;
':nnych - nieprzytomnych, z szkieletami
rąk. zadśniętemi kurczowo, wżartemi niejako w zbawcza deskę, której nie pu§cili,
pomimo. że ciało było zwęg-Ione. Z pośród
60 pasażerów. uratowano zaledwie poło
\YQ, a wśród tych 30 może kilku nie odnio
slo poważniejszych tan - reszta natomiast wyglądała rozpaczliwie.

Plemiona arabskie przystępują
do powsłania.-Oddziały francuskie opuszczają placówki.
Londyn, 4 11. - Powstanie w Syrf
rozszerza się.
PowstlO.ńcy arabscy ro~poczęli woinę
partyzancką przeciwkio ffa'TIlcuskim g-arnizonom w Syr,ii, zmuszając je do porzucenla placówek i koncentrowania się na
mn: e.isz.ej przestrzeni.
W ostat'l1ich dniach powstańcy zajęli
20 wiosek. Powodzenie akocii powstańczei
spowodowało neutralne doty'c hczas plemiona arabskie do porzucenia wyczekują
ceg-o slanowiska i przejśc:a na stronę powstańców.

W ostatnich dniach 9 plemion arabskich odmówiło posluszel1stwa Fra1ncuzomo
Damaszek jesl w ręku Francuzów. jednak już w promieniu 15 klm. szerzy si(;
partyz,a n tka.

Walka pUota z warjatem!
na

Ona: On: Ona: ~

':

. '

WładzIu. musIsz kupić nowy
Przecież kupiiem niedawno.

Tak, ale go ukradli.
("

.

~ ...·f, -t. . "

.' 'v

Dlaczeg-o nie malujesz?
malować?

praJ?;nąt.

Pewneg-o dnIa do pracowni przyszła
jakaś niemł' oda pani.
- Zdaje m: ~,ie. że siG omylitam. Szukam Bana. Pana Balla, artysty malarza.
- Bana niema w domu. Może wieczorem - odpowiedz:da Lida.
- A więc 011 tutaj mieszka? A pani co
tu robi?
Lida ins·tynk'town':e wyczuła w surowej starej damie nieprzYiaciółkę. Wyniosłym ruchem podniosła J?;l'owę, polrząsając
włosami.

zawołał

i

~~1im5:l~
,
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Dziewczyna rozp,loHa kaszlanowafe,
pyszne włosy, porwala paletę i zakręciła
się na środku pokoju. Poczem stanęła w
pozie - jakiej nawet dyplomowany profesor nie umiałby wyszukać. M : ała ,cudne
ramiona.
Ban zrobił swó.i najlepszy obraz:
"Dziewczyna z 'tamburinem".
Obraz o'trzymat zloty medal. Jednym
ruchem pędzla. Ban stal się tern, czem

Był

śmierć

bój na śmierć i życie.
znikn"ć· PIJd powierzchnią.
To też zaledwie k:lkunastu pasażerów
Wreszc:e udało się odebra·ć murzynom
zdołalo wsiąść, lecz niebawem ł ·te ,czółna
jedną z łodzi oraz spu~cić.ią na wodę,
przyczem pasażerowie musieli sami wziąć przewrócity się dnem do góry, a prawie
równocześnie znikł stalek z powierzchni
się do wioseł. Niestety z.męczeni akcia ramorza, iakkolw:ek tu i owdzie jego resztki
'tunkową, przytem niewiprawni, wkrótce
wszyscy powpadali do wody. wzywając nasycone stearyną, palily s';ę, unoszone
dareml1':e o oomoc. Czarni siedząc Już w przez fale. Nie zważaiąc. że 'Owe deski byjednej z łoozi. drwili sobie z owych roz- łv iuż nawoół slJop!elałe. że DamV okrutpaczliwych nawoływań i w zaDamiętaniu nie dłonie - nieszcześliwi ludzie chwytali
bili wiosłami 00 dowach walczących się ich, byle Drzedłuż~'ć bIcie. choć parę
resztkami sił z falami. - Jedna z kobiet minnt. byle nie póiść na dno ...
chwyciła się kurczowo za brzeg- ich czótGdy wreszcie z.ia\v:ty się na miejscu
na, żebrząc o ratunek, lecz brutalne ręce katastrofy dwa statki strażnicze, które
pijaków zepchnęty ją do morza.
zdażabI IJełną para na rozpaczliwe woła
Tymczasem na statku toczył s:ę dalej nie ODomoc, posvłane w przestworza
zacięty bój o d.Qslę,p do ostatnich łódek,
przez trwajacego dlo ostatniej chwili na
które100 broł1lili rozwydrzeni murzvni. spu- swym posterunku rad~otelegrafisfe -wów
'szczając je. jak lZdyby na urągowisko. docvas poczęto wvt,awiać wśród mroków
piero
w
ostatniej
chwili.
kiedy
okręt 000nocnych
błądzące owe żywe pochodn:e ...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1JI_ _ _
_ _1lII_
__
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LI DA.

oceanu.

się

- Co mam

na

W odmętach

Bunt pijanej za ogi. - Walka na
Płonące deski ratunku.

zatonięcia

"
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- Ja jestem u siebie, g-dyż mieszkam
tuta.i.
- Pani tu mieszka? - zapYtała dama
poruszona. - Czy pani jest żona Bana?
Gorzki wyraz przebieg-ł momentaln:e
twarz Lidy.
- Jestem więcej niż żoną. Jeslem jCJ?;o
modelką, służącą, opie1{unką, je~o w~zy-

dzwonek alarmowy.

..-

stkiem. I nikf nie ma prawa mnie stąd usunać.

Dama

zrobiła

wrog-: ruch parasolką,
lecz się Gpanowa-

chciała coś powiedz.ie ć,

ta i wyszła milcząc.
Dziewczyna rzucil.:l się na skÓi"ę niedź
w:cdzią i niecierpliwie wyczekiw.ała powrotu Bana.
Wreszcie Ban przyszedł. Bez slowa
rzucił kapelusz na sfór.
- Moja matka tu była - rzekł po dłu
g-iei pauzie twardym ~Josem.
- CZy chcesz mnie stąd \\'yp c dzić?
zerw.ata się dziewczyna.
Malarz zaw a hał sJę.
- Czemu tak mówisz? - rzekI wkMlCU. Nie mog-ę c·: ę wvpędzić. iJa to byliśmy zawsze zbyt dobrymi przvjacióhni i
zostaniemy nimi zawsze. Ale ... wiesz, matka moja jest z prowincji. Zresztą ma rację: czas już. abym zaczął żyć norządn:e.
- OJ. nie polrzebu.iesz mnie wypędzać
ja mo ,~ę pójść sama.
Cala jej własność mieścil'a się w dużej
chustce. Nowy kapelusz (pierwszv w ży
c.iu) wfożyla też do chust,ki. Na gł-owę zawiązała fularowy szalik.
- Idę .iuż ...
Ze spuszczoną złową opuściła m:eszkanie.
Ban chciał ją zawolać. lecz się zatrzymał. Jeśli ma się skończyć, niech się skoń
czy prędzej.

wysokości

2,000 mir.

Praga. 4 11. - Podczas lotu aeropla·
'nem czechoslowac.k:ei linii lotniczej z KoszyC do Brat:s!.awy pasażer rzucił się nag-le na pilota i za,cząt gO dusić.
Wszystkie sympomaty wsKazywały
na to. że pasażer pOQ"czas lolu zw,a rjowat.
Pilot łirazd.H wykazał dużo zimnej
krwi, k'erując jedną ręka a,p aratem, drug-ą
broniąc się przed szaleńcem. Udało mu się
wreszcie schwycić za g-ardło pasażera i
w ten sposób uniemożliwić dalsze ataki.
Wvlądow:at z wysokośc': 2000 metrów.
poczem oddal szaleńca w ręce żandarrne
r ,ii. która umieściła gO w zakładzie dla o·
błąkanych .

Malarz spędz.ił noc niespokojnie, n':~
spal prawie wcale. Rano przypomniał so,
bie o ma"tce. UbraJ się, aby pójść do hole·
lu. Gdy otworzył drzwi prac-owni, które
pro\ya dzilv do maleg-o o,fl;ródka. stanął 0niem:,aly.
- Lida! ...
Lida s.iedziała na schodach z pochyloną R"!ową, z twarzą ,opartą na rękach. Twarz miara przerażc:jąco białą.
- Lida, Lida. ty przecież nie cała noc
tu s·edziafaś!
- Myślałam, że mnie zawolasz. Czekatam. czekałam ...
Ban pomógł .iej wstać. objąt .ią i wolne
zaprowadzH do pok,oiu.
W poludnie chciała wstać, ale opadta
bez sir. Wieczorem czoło miab rozpalone i OCZy blyszczące.
Ban nie odstępował je.i dniem: nocą. Powtarzał ciągle:

- N:e dam ci stąd odejść, nLltdy, nig-dv!
Jednei nocy powiedziała, że już iej dobrze. Nie czuta ani bólu, ani osrabienia.Po dług-ich. bezseny.ch nocach, Ban poło
żył się nakoniec także. Rano gdy zbliży!
s'ę do Lidv, znalazł ją wyciag-nięta na lóż
ku bez ruchu.
- Lida, Lida!
Nie poruszyła s.ię. Ręka jei była zimna
i sztywna. Umarla.
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Kręty krużganek,

w którym mają zabłądzić złe duchy.

Holenderskie "Algemeen Handelsblad"
podaje z SzanghajU opis ślubu Chińczy
ka.
Po przez ogród narzeczonego, prowadz! do jego domu. w którym ma się odbyć ślub, kręty, drewniany krużganek,
zbudowany specjalnie na czas ślubu.
Krętym
jest on dlatego, aby idące za
gośćmi
złe duchy
zablądzily,
Goście
przychodzą punktualnie godzinę później,
jak icb proszono. Wita ich mIody pan
ze swoim ojcem i łoskot chaotyczny orkiestry, grającej na różnego rodzaju ko'trach.
Po pewnym czasie idzie pochód wiodący narzeczoną. Na czele kroczą Chiń
czycy z lampjonami, dalej muzyka i ślub-

Zbiory, posiadaiące
Kolekcja .~orcelany
,91

stuletnIą rocznicę

urodzin "'ynnego

wielbiciele wieUliego pisarza

'ba;ko~isarza dUl1.sk~ego

ruchomą wy::Jtawę rękopisów

Andersena

urządzili

i r y dn, która obecnie

przebywa w Berlinie.

I

.--.

l (; / /

Mi·· gu.

Tajemnicze istoty.
Olbrzymy ut lasach

.' Między 'Iud'n'ością w Tybecie, zwłasz
,e za w Dolinie Chum1J.i, utrzymują się stale pogłoski o zwanych tam "mi-gu", czyli dzikich ludziach. Pasterze olPowiada~ą o tych tajemniczych isto'fach, które
(Wedle ich mniemal1!ia odpowiedzialne są
'ta śmiertelność między bydłem i owcami - s~zątki tych zwierzą't znajdowan'J
poszarpane na 'Pagórkach w pOlbliżu pastwisk. Tybe,fa,ńcźycy tak wierzą w isrniel1Jie mi-gu, że nie wypędzają już "trzód
swoich ,na zwykłe pastwiska w góry, ale
n-zymają je w pobliiu wsi.
Przy'foczyć trzeba, że wyprawa nieKlawna na Mount Everest nie spotkala
się z zednemi śladami tych dJzikich ludzi,
~fednak dochodzenia pomiędzy wieśniaka
~i wykazały, i'ż wierzą oni jakoby mi-gu
~amieszkiwa1i Iasy pokrywające połud
,11'fowe sfoki Himalajów.
Mi-gu maJą mieć postać ludzką, jednaK
iWięksi są znacznie od zwykłych ludzi i
pokryci włosem koloru czartnego.
Wzdf,uż całej granicy NapaIlu Krążą
!opowieści o mi-,gu. Szczeg61nie w Pba-

tybetańskich.

lu~ mają oni grasować i miejscowi wieś
niacy twierdzą, że widzieli ślady ich st6'P
'na ziemi odbite. Ślady owe mają być
znacznie większe od st.6p łudzkic1J, dochodzą do 18 cali
dfugości,
wyrazme
znać odciśnienie p.aków, wyg1ąd ich jest
zupełnie taki, jak ludzkiej stopy, tylko
znacznie większy.
Wszystkie pogłoski, chociaż pochodzące z miejsc od s'i ebie oddalomyoh, zgadzają się w głównych twierdzeniach, a
tytko czas i staranne dochodzenia wykażą. co prawdy w nich być może. Mieszkańcy Sikkim mają specjalną modlitwę
o ochronę przeoiw dzikim. a inną o ich
.pomoc w 'Polowaniu. Wiedz't\ bowiem,
że jeżeli dzicy dobrze są usposobieni i pozyskani dla myśliwych , napędzają zwierZYinę dla nach do dżungli.
Wydaje się niemożliwem, aby iSLniały
nieznane mat,py, lub im opo·dobne zwierzę
ta w kraju lak dobrze znanym jak Sikklm,
a jednak chyba jesf coś prawdy na dnie
opowU,eści i legend, stale obiegających ten
kraj i Tyłbeif.

'Wiedeńr;ka łaneerka &mała s1.onsłruowała

ruchów podczas

przyrz'ld do
tańca.

nau~; ?graniczanła

-:-

I

rozgłos światowy.

i

japońskiej.

nowego muzeum zna'jdą się dzieła Bernardina LUiniego, Salvatora R.osy, Vacca
ra i innych. Cenną ozdobą będz'ie 'Ponad
to zbiór prześlicznych minjatur,z których
najpiękniejsze wyszły z pracowni malar·
skiej Guilia Clovia. Najwjększym jednak
skarbem nowe.go muzeum to kolekcja
porcelany ch:ińskiej i Japońskie1. Wśród
tej . kolekcji zwraca szczególną u wagę okaz z czarnej porcelany chińskiej, znajdu
jacy się na świecie jeszcze 't ylko w dwu
egzemp1arza'Ch.

sądowe.

Niemoralny. cyklOp.
Zacne typki w podejrzanej spelunce.
Dom przy ulicy Andrzeja 49 od
dawiem dawna Cieszył się kiepską stawą.

Po nocach dO'cho d zit y bowiem sfamdzikie wrzaski pijackie i przeraźliwe
piski rozochoconych kobiet. Wszelakieg'O rodzaju ciemne indywidua, w towarzy
stwie cór Koryntu wys'tawały przed bramą i wałęsały się P'O podwórzu.
Trzeba wiedzieć, że w domu owym
zamieszkiwał niejaki pan Władysław
Moskwa wraz z sublokatorem Sergiuszem Olejniczakiem. W ich to mieszkaniu wyznaczaty sobie rendez-vous wszebkieg-o rodzaju szumowiny spo'l eczne,
gwoli wesołemu spędzeniu czasu.
Zasię patronował zaonemu towarzyslwu Władysław Bialas, dozorca domu.
cyklop i atleta siłą i wzros'tem a takoż
rąk długością dorównywujący Pineckiemu.
Długi czas używaH swobody l spo'k oju, gdy olo zaszło coś, co zakt6cito dotychczasowy brogi stan. .
.
Pewnej nocy, w trakcie wyjąftkowo
dzikiej i szalIonej orgii, o san1y.m już świ
cie pan Serg-jusz Olejniczak siegnąt zna~da d'O K,i eszeni i stwierdził brak 'Pug-ilare
su wraz ze znrujdującemi się w n~m 50
zlolymi.
Natenczas narobił krzyku, budząc prze
rażenie wśród pijanych
towarzyszów i
;fowarzyszck.
Pobiegł do koonisarjafu i zameldował
o kradzieży, przyczem oświadczył, iż po
dejrzewa D nią niejakiego Kowalczyka
Stefana i Władyslawa Bialosa - dozorcę, z !którego opieki dobroczynnej dQltych
czas bez zastrzeżeń korzystaf.
W dniu o'negdajszym obydwai osKarżeni stanęli przed sądem pokoju 4-.g o otąd

/
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chińskiej

W najbliższych dniach nastą!pi w Neapolu otwarcie nowego muzeum w wio!Ii
na Vomero, którą niegdyś Ferdynand IV.
pod.arował księżnie Łucji Migli.accio. W
tej willi z'Ost~na pomieszczone słynne
zbiory księcia de Martina.
Zbiory te posiadają rozgłos świaTo
wy. Przedewszystkiem zasługuje w nich
na uwagę bardzo piękna koIe'kcja lC!Jbakierek, między innemi "także nale:iących
do Karola angie·lskiego, Ludwika XIV-go
i Marji Antoniny. Wśród obrazów tego

Krateczki

na zamknięta lektyka z narzeczoną. Cały ten pochód przechodzi krużgankiem do
pokoju. Lektykę ustawia się w śro<lku
i wtedy zaczyna się targ o cenę za narze
czoną, który trwa nieraz kilka godzin.
Prze'z caty 'ten czas targu między przy
jaciólmi narzeczonego a narzeczonej. narzeczona jest zamknięta w swej lektyce.
Na drugi dzień odbywa się właściwa uczta weselna. podczas której narzeczona
nie siedzi przy sto,le z licznymi gośćmi.
Wprowadzają ją tylko kilka razy w czasie uczty coraz to w innej sukni - przed
każdym stolem składa głęboki ukłon. bie
siadnicy wstają i żeg-nają ją wylaniem
krQ'Pli herbaty z filiżanek.

kręgu.

Ciemne, ponure. odrażające po·
stacie. A waz z lIimi cala szajka ich zaonych kompanów, w charakterze ś\viad
ków.
Oskarżeni do winy się nie przyznali,
wyrażając przekonanie. że kradzieży do - o
konały 'kobiety kon'trolne, znajdujące się
nocy krytycznej w mieszkaniu Moskwy,
Ten zaś lIla gwalt uda\vał niewinnego i
srodze o.b urzonego pozwaniem przed sąd
obywatela. Kłamstwem jest, jego zdaniem, twierdzenie, iż urządzał w m1eszkaniu swem pijatyki. Co do kradzieży, to nic o niej nie wie. Nie przY'Pusz. by
dokonaH jej oskarżeni, mogfy to uczynić
iedynie jakieś nieznajome mu kobiety,
które nocy owe'j znajdowały się w jegt)
mieszkaniu i bawiły się do ra:na.
Niestety, kłam slowom pana Moskwy,
zadaty zeznania licznych
świadków.
stwierdzające, iż urządzH on
u siebie
dom schadzek w najgorszem 'tego stowa
znaczeniu.
Ostatecznie 'P. sędzi,a _uniewinnił Ko·
wa1czyka i Bialasa, dla braku dowodów
Wliny, a joonocześnie zapowiedziat zacnym tYipkom. że wyda zarządzen'ie policji, aby dokradnie przetrząsnęta i stalą 0- ,
pieką O!foczyla podejrzany domek. Zapo
wiedź ta rozumie się nie w smak poszta
oskarżonym, ani śwIadkom. Już pewmie
P'O swojemu obliczą się z Olejniczakiem
za to, że zbytnią go'rliwo,ścią w dochodzeniu skradzionych mu pieniędzy doprD
wadził do tego,
że raz na zawsze wyrzec się będą musieli swych roz1roszy i
przyjemnośd w mieszkaln,iu p. Moskwy,

Sza-wlct.
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Dzień

wfoazi.

Nie

kładź

palca

n'OŚci.

Nasz bohaTer przewodził swym kolegom ..'PO fachu". Wabisiak oprócz tej zalety był również kochliwy. Ujrzawszy na ulicy zgrabną buzię i nóżkę, zapom:nał o
rozkazach i szedł za nią aż na przedmie-

Warszawianin pada
w Łodzi.
txl Przed brama domu przy ulicy PIotr
ICowskiei 113 padl z wycieńczenia 32-letni
Stefan Wójcik, zamieszkały w Warszawie.
Zawezwan'V lekarz pogofow:a. po udzieleniu pierwszej pomo'cy. odwiń7~ "f;are dodu w stanie nieprzy·tioml~\'~ c!::>
~biorni Miejskiej.

w

między

~.

drzwi I

Pzygoda syna Marsa.
tn) ..Nie ktadź palca między drzwi" powiada mądre przysłowie, kfóre~o jednak nie wszyscy przeshzeg-ają.
Nie l>rzestrzegat tego również Włady
sław Wa.b is·: ak. kaoonier. i źle na tem wvszedł, bo pobit'O 2'0 aż do urraly przytom-

Odeszła

dnia. 4 J1sIopada 1925 rOKl!

ścia.

Niewinne tlirly byty na porza:d.Ku dzien
nym.
I w dn':u wczorajszym kanon~er nasz
w pogoni za spódniczką znalazł się przy
ulicy Wł'Odzimierskiei
Wahał się iść dalej w ciemny -l n:ebez-

pieczny zaułek miasta, lecz walianie prysto na widok powłóczystego spojrzenia,
jakiem Wabislaka obrzuda nJeznajoma.
Podszedł do niej i 00 chwili spacerowali
jak starzy znajomi.
Kanonier był w świetnym humorze.
Nagle, jak gdyby z pod ziem'. wyrosło
obok niego kilku osobników, którzY pobiWSzy Wabisiaka aż do utraty przvlomnoś
ci, oddalili się wraz z ową dama.
Przechodzący w chw-:Ię potem patrol
policyjny. widząc bezprzytomnego żołnie
rza, 2awezwał pog-otowie . lekarz którego
PO udzieLeniu pomocy odwiózł g-o do koszar.
Przysłowie sprawdziło się. Wabis :aI{
leżąc w łóżku. postanowił nie wdawać się
więcej w podejrzane flirty.
-_.~ -~--

zaświaty.
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W jesienny wieczór•••
Jeden przeciw trzem.
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V. CROSS.

PRAWO SERC •
p O W l E Ś Ć.

Obawiam się, że przeszkadzam paoczyma na ks:ąJŻ
kc. która ona trzymała w ręku. - Pani
wła:iaic czytafa. Co to za książka?
- Teokryt - odrzekla. zwracając matv, bronzowv tomik wierzchem do niego,
~by mógł zobaczyć tytu~. - Mówiono mi,
ze to ciężka rzecz, ja zaś wcale tego nie
-

n; -

rzekł wskazując

zl!aiduję.
Pow:edziała

lo lakim rozczarowailym
g!osem. że R'Oland mimowoli sic roze~m;ar.

- Czy pani koniecznie na tem zależy,
aby l,:,iaźka miała treść trudnostrawną?
- zapytał wesoło. Ci. co czyta.ią greckie
ks:ążki, zwykle nie mog-a się na to uskarżać.

Helena zaśmiała się także i Jej niebieskie OCZy tańczył v i błyszczały. jak fale
mors.kie w promieniach słońca.
-Pan mus': przyznać. że co jesf lru·doe. to iest zajmujące - odrzekła PO chwli
1:. - Kto naprzykład .interesuie się biograml'1i ludzi, których życie układało się nor

n': eobecno~ć

bezpieczeństwa.

I~tiil

-"

wy.korzystując

chlebodawców skradła 100 dolarów, 100
zł'Otvch oraz różne wartościowe rzeczy.
P'Oczem zbiegła WI niewiadomym kierunku.
Odszukaniem Zlbiega zajęły się władze

\

>..

nęcą.

(n) Do VII komisariatu p. p. zdosi,ł si~
Chaim We.iland. zamieszkały przy uUCY
Nowo-Ceg-ielnianej 22 i zameldował o Kradzieży dokonanej przez jego służEtcę niejaka Helenę Baranowską.
Służąca

Pewne jednostki na gruncie łódzkim
dla kpin wywołują falszywe alarmy pożarne, śc:ą'ltając straż po to tylko. ażeby
się z niej wyśmiać i ściągnąć gawiedź.
fałszywe alarmowanie straży Ogl1!j-owei przez szumowiny społeczne zdarza
się coraz częściej. MI-odz:eż r'Ozhulana P'O
dancinl2".ach i restauracjach, daje upust
swej lekkomyślności w podobnych wypad
kuch, które policja i władze sądowe winny
tępić z całą energią. ażeby inny;::h odslraszyĆ od niewczesnych żartów.

do wszystkiego,
Dolary

L.ekkomyślni zabawkowicze~

......!:;,:......... ':

(x) Stanisław łiajnda, zamieszkały
przy ulicy Szopena 27, szukal mieszkania.
Po kilku dn :ach bez.owocnych poszukiwań wskazano mu właściciela domu przy
ulicy Nowej 27 pana Bronisława Tomczaka.
Mieszkanie u P. T. był'O ładne. Ucie·
szony Hainda zgodził je wręcza.iac jedno·
cześnie gospodarzowi a conto odstępnego
300 złotych.
Po klku dnia'c h miał się wprowadzić.
Minęto jednak kilka "tygodni. a mieszkanie
s"tale miało, jak powiadał Tomczak. jakiś
..feler". v
Hajnda podejrzewając kamienicznik<.
o n:euczciwe zamiary. chciał wycofać swo
ja gotó~kę. Jakie iednak było jeg-o zdziwienie. 2'dv usłyszał 'kategoryczną odpo'Y-iedź Tomczaka: .. Pieniędzy od pana nie
bratem! Mieszkania nie mam!"
P'Ow:adomiony o powyższem odnośny
komisarjat ". p. wszczą-l ener~iczne dochodzenie.

Służąca

(x) Mojżesz Rubinsztein. zam:eszkaty
przy ulicy Kilińskiego nr. 16. nie cierpi
na brak golówki.
Ma jednak wadę pole.g-ającą na częstem
sprawdzaniu zawartości porlfelu. z czego
nie omieszkał sk'Orzyslać sprylny zł-odz:e
iaszek. WsunąwszY . bezszelestnie rękę do
kieszeni Rubinsztejna skradł mu portfel
zawierający kllkaset złotych ~otówką.

alarmy.

Mieszkanie, kt6re ma stale
ja~iś "feler".

....

--x--MoJ!esz i złoczyńca .

Fałszywe

święta naiwno~cil

. . .
- .-.-,-.-

(n) W dniu wczorajszym w domu przy
ulic,," Wólczańskiej Nr. 72 powawiła się
życia przez wypic:e sPOrei d'Ozy soli szcza
wikowej 22-lefnia Emma Helena Winkler.
Zawezwany na miejsce lekarz pogotowia stwierdził zgon.
Zwłoki denalki zabezp:eczono do czaSu ze.iścia władz sądowo-lekarskich.
Przyczyny tragicznego kroku narazie
nie ustalon'O.

------x
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Dr. Kenji Kobaya'kl, słynny .Japoński bakłertolog, wygłosił szereg
w Londyńskiem Towarzystwie Medycznem.

Nietrzeźwy

stan szoferów powodem katastrof
samochodOWYCh.

Ostatnio sądy lódzkIe zajmowały się
wielokrotnie szoferami, którzy w stanie
nie"trzeźwym dopuszczali się przeróżnych
przewin:eń.
Sądy winny postępować

w wypadkach
Jakich bardzo 'Ostro, pijany szofer bowiem
naraża na niebezpieczeństwo utraty Ży,..

...
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nię?

Tak. panna Genia jesł iuż malą daktóra prawdopodobn:e nie znajduje
zbytniej przyj'emności w czytaniu greckich poetów?
- Nie - odparła Helena. skierowawSZy 'na~le smutny wzrok w ogień komin-

cia niełvlko Iych. kf6rzy z nim jada, lecz
i tv-ch, którzy przechodzą przez .iezdn·:ę.
Jeżeli rozpatrzymy wszystkie nieszczę
śliwe wypadki samochodowe. to skonstatujemy. że przynajmniej 75 procent tych
wypadków nastąpiło z powodu nietrzeź
wego stanu szofera.

- . - .--:-:-
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maInie .: lafwo? Jeżeli już zabieramy się
do pisania życiorysów. to wybieramy Ży
W'Oty ludzi takich, jak Napoleon lub Ale-ksander WielkL
- Jeżeli więc paru: znajdui'e. że Te'Okryt jest łatwym, czyli niezajmującym, to
może mi pani p'Ozwoli, że zmienię len temat? - rzekt Roland z UJŚmiechem.
- I owszem; jesrem zachwycona, że
'Pan przyszedł. Mim'O to musze zaznaczyć,
że Teokryt mrr:e zajmuje. Gdy pan Wlszedł
d'O pokoju byłam daleko sląd nad przepaś
ciami Hvmetosu i wśród wonnego tymianku
przysłuchiwałam
się
brzęczeniu
pszczół. Wywoływanie odpowiednich nastrojów jest jedną z cudownych własnoś
ci Teokryta.
- Pan: niedawno przyjechała d'O domu? Jeslem dobrym znajomym matki pani. Często mi opow,iadata. o pani. ale zawsze się tak składało, że byłem nieobecny
gdy pani przyjeżdżała do domu.
- Pan zapewne zna moją si'Ostrę, Gemą,

odezył6w

Zdarza się coraz częściej, że nield6re
lokale, mimo zakazu sprzedaży alkoholu
w sobotę i 'niedz,ielę nie l>rzestrze~aja; łych
przepi'sów. Dowodem tego SCl ~zęsfe awantury pijaokie, których św:ac1kami są
liczni przechodnie. np. w ubieg-lą niedzielę trzech pijaków napadfo na jak:egoś tyTUł
chodnia przy UJlicy Gubernatorskiej i be1"
powodu wszczęło z nim awanturę.
Napadnięty, człowiek dość sHny chwv'
cn jednego z napastl1'ików za kark ': powalit na ziemię, co widząc dwaj inni pijani
uciekli, korzvsiają'c z ciemności, jakie fam
panują w porze wieczornej.

Ka. - Genia lubi l'Ow.arzyslw'O i wszystko
co jest z n:em związa-ue; jesteśmy różnemi
zupełnie naturami. Zabawy mnie nudzą .i
uważam je za stratę czasu.
W tei chwili rozległy się za drzwiami
g-łosy; w otwarlych przez służącego podwojach ukazały się pani Tome .: jej najstarsza córka. Eugenia.
Pani Tome przybrala minę oficjalnej
rad'Ości, g-dy ujrzała gościa i zbliżyła się
doń z wvciąg-n: ętą ręką.
- To pięknie z pańskiej shony. że znalazł pan drogc do nas - rzekła z UJŚmie
chem. - Przykro mi, że nie byłyśmy w
domu, ale spodz.icwam sic, że Helena rozerwała pana na chwilę swemi dz:wnemi
pomysłami. Może pan z'Ostanie u nas na
kolac.~i? Je s te ś my całk : em same i będzie
my rade. jeżeli pan sic zdecyduje.
Pani Torne by!a p : ękną. i elegancką
kobietą; zarówno 'Ona, jak i Eu~enja wyg-htdaly. jak wycięte z żurnalu. Ich stroje
byłv modne do naj drobniejszych szczególó\v; ruchy i zachowanie świadczyły Q
lem, że obie by!v damami w każdym calu. które interesowały s':ę jedynie życiem
l'Owarzvskiem.
Roland przyjął zaproszenie z radością.
To miejsce. g-dzie s i edziała Helena ze swe
tTIi błękitnemi. jak ton:e morskie oczyma.

było dlań PO Jarewie i iego własnych pustvch i milczących pokojach. przystanią
spokoju i radości.
Gdy panie wyszły. aby s:ę przebra<
do kolacii, zaczął się Roland przechadzać
po małym saloniku z uczuciem lekk'Ości V:'
sercu, które byt'O zupełnie różne 'Od śmier
teIn eg-o ciężaru, iaki spadł mu na serCl
podczas pobytu w zaldadzie obtąkanvch
Podn'ósl matą książeczkę, która. Helena czytała przed jego przybyciem i otworzvł ja na chvbil trafił. Zupctnie orzyp.adkoW'O trafił na wiersz, w którym pasterka
odrzuca miłość pasterza dLatego tylko, że
obawiała się utracić deI:katne zaróżo\l,' ie·
nie lic, które ją wyróżniało dotychczas t
pomiędzy jej rówieśniczek. Przeczytał "tE
wiersze i czoło mu s:c zachmurzvfo; zamknąl książkę l rzucił ja na niski szezlong,
który stał w pobliżu kominka. Przvpadkowo przeczy ta ny wiersz bvł dla6 jakby zło
wrogiem ostrzeżeniem. Byt bowiem salT'
jeszcze bardzie.i nieszczęśliwym. aniżel
dorycki pasterz; zdawał sobie bowiem
sprawę z tC.ItO, że ta kob ieta. kt6ra on po·
kocha, bedzie mus :ala \l,,' i ę ce.i stracić na oł
tarzu .ieg-o miłości, aniżeli .. delikatne za-,
różow,ienie dziewczęcych lic".
(d. c. n.)
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ZAMIAST PELJETONU.

życia łódzkiego.
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Cywilizacja i dobre obyczaje, to zbytek.
A kto dzisiaj ma pieniądze na zbytki 1 ...
Uczny o>{ltam t6dzkic'h mnieiszoścJo
,wych, dro'bnych sier hamdlowych z pod
' znaku wekselka i plajty odznacza się 'tą
, charakterystyczną cechą, że cz!Cigo.dni
czło,nkowie bractwa tego żyją ,pomiędzy
sob 4 w zbożnej zgodzie i harmonji, gdy
czasy są .. dohre". t. zn. gdy inT,eres,iki
kwitną, zaś kłócą się i swarzą, gdy czasy są ,.brzydkie" i geszeft - pod psem.
Za dobrych dawny.ch czasów. pasek i
Jewaluacja sprawiały. że obywatele czar
nej giefdy wyn1a'chiwali rękami jeden dru
giemu przed [losem - jedynie dla lepszegO wzajemnego zrozumienia s,ię ... Interesy szły wtedy - jak po maśle, nikt do
nikogo nie żywił prelensyj i wszystkim
byto bardzo dobrze. Na'tomiasf ooecn:ie,
gdy przyszedł p. Grabski ze swoim zło
fym i mioHą P'Odarkową, ,zrobiła się" 0krufna i niezgoda wśród członków cechu
ulicznych i,nleresów i wymachiwanie rekami odbywa się niejednokrotnie w celu... wzajemnego nietadnego o,kł.adania
się PO fizjognomjach, ..
, DROBNY INCYDENT W DNIU
.,PLA.1TNOŚCI" .
Taj( tO szlachetny dobrobyt proTegu,ie
harmonją wsp.Ó~życ'ia i - kulturalne oby
cza'.ie niektórych ludzi, zaś termlny ptatności. podatki inp brzydkie wynalaz-kf
wspófcz,esne niszczą je z kretC'sem ...
Łaono przekon.ać się o tem mogli Pcz·
ni pasanci. którzy pewnego popofudnla
w ubiegłym tygodniu znaleźli się przy"padkiem na ulicy \Ą{'schodniej, tam, gdzie
'przez dzień cały .. szumią echa" delikatnych inferesów, .. W iednej z tam"tejszych
firm, mieszczącej się w frontowym sklepie, wszczęła się pomiędzy wspólnikami
"tak glośna i "czymna" awantura, że odglosy jej spowodowały QJ.brzymie zbie~owisko uliczne. Hałas - pisk - gwatt
- rozbrajenie obu przeciwników - "sąd
ny dzień"... Na zapylanie, skierowane do
osobnika z Uumu, otrzY'l11uję w odpowiedzi charak'teryslyczne wzruszenie ramio
nami:
Iiiii - głups'fwo ... nIe wie pan? Dwa
ws'pólniki, jeden qrugiemu chcia7 oszukać
"~rochę... Oni mają razem do płacenia, a
dzis'iaj jest termin płajtności...
c;OLlDNE fIRMY - LlKWIDU,JA SIĘ ...
Nie jesf to, bynajmniej, spor,adyczny
wypadek. Nietyl.ko północna, handlowa
dzielnica miasta bywa 'terenem meczów
bokserskich sportowców z pod znaku
Merkurjusza, również w centrum miasta
'ma się od czasu do czasu okazję być ich
świadkiem.

Przed kilkoma tygodniami wydarzyło
na ul. Piotrkowskiej przy zbiegu Ce~iell1iaJl1ej, że wSlpóf'właściciele sklepu z
przędzą. będącego wówczas w stanie Iikwidacii, obrabiali się wzajemnie pięścia:"
mi - ku wielkiej uciesze zgromadzonej
na ulicy gawiedZIi. Niedawno również
przy tejże Cegielnianej "pryncypałowie"
pewnej, obeonie również już nieislnieiąccj firmy spedycyjnej pozałafwia~li obra' ch uliki likwidacyjne z tak:im nakładem ...
encrgji, że i laski były w robocie, i szkło
okienne sdę potłuklo, i krew - dostQlWnie
- polata się. a w rezultacie Krewcy genUcmeni, w nbron,ie sublelnych honorów
swyoh, latają po dzień dzisiejszy od adwo
k.ala do adwo.kala i od sądu pokOju do
okregowego ...
Wo'góle sprawy na tle "rychlej" a
"energicznej" likwidaCji "solidnych" interesów są W obecnych czasach na wokanozie sądowej nader częslem zJaw.iskiem,
~iG

I
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a wszys'tkiemu winna - OCZYWIścIe sfa~n.alcja ... Ikie'pskie czasy, .. poda"tki...
Snać
"poniektórzy" merka,nfyEśoigentlerneni uwariają, że ,przyzwoi,tość l
rzetelność względna obowiązują jedynie
przy obfitY'l11 połowie w męfnej wodzie,
zaś klarowanie się mętów i łączne z niem
znm~ejszcnie się intraty - zwalnia od

.Nr. !f\

dnia 'listopada 1925 rOKu. .

trzymania "lemper,amentowych namlę'f·
nOJŚci" w karbach zewnętrznej choćby cy
wHlzacjL..
Byłby lo ibyteK, a czasy są 'fa:kle podłe, że któżby sobie na zibytek jeszcze po
zwalał...

(faun)
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U brzegów morza polskiego..

•

ma[le~o ~oj~ ~i~ tak~ometra1
Nigdy nie wiedziałem, co s,potika mni,
czag,ic jazdy taksometrem, póki 'tegl
kilk2krotnie nie zbadałem.
Już to, że wchodzi się do niego jako~
ukradk iem, z bOlku, usposabia nieuDnie.
Ledwoś wsi,adt i jeszcze taksometr nie
dr~nął, jeszcześ się nie zdecydował wo·
góle czy pojedziesz, a już na chylrym cy·
ferb!ade wyskakuje 80 groszy.
- Trudno, - powiadasz sobie, fak
czy owak będę musiał zapl,aoić. Więc !
jazda...
.
Robis'.': minę na fema't: 'Znaj pana, wje
piasz rozszerzone o'czy w Hcznilk l jedziesz. Już wyskocylo 1.20, aniewieleś
jechał. Po kilku se'kun'clach - 1,80, a do
celu 'w'C.a1e nie bliżej. Znowu skok i jesteś bity na cate 2 złote. Więc mózg za·
czyna pracować z szybkOŚCią da,Ieko wlię ,
kszą 'od maszYlny. Przypominasz sl()b:c
taksę iks groszy za kilomefr, obliczas,z
zawarroćś kieszeni, dzielisz Jedno przez
drugie, ale rezultat lyc~ dzia7ań nie zga·
"dza się, n.iestety, ze slanem licznika, więc
w dalszym ci'~~u jesteś,za p.rzeproszenlem
g!uD'i Jak "bul z ,lewej nogi, założoll1Y na
w'

prawą.

A cyfry ~Kaczą, .. Już wid'z,isz 2.40, ali·
czterdziestka w mgnieniu oka przekszfaka Slię w 80, polem dwój'ka w trójkę. i przez pewien czas szydzi z cicbi~
3.80. Do celu jeszcze daleko, boś niewiele mimo wszystko ujechat.
- Panie, - wołasz błagalnym głosem
do czarodziejskiego szofera, Jak będzie 4
n-iech pan staje. Wszys"tJm mi jedno
gdzie.
Ale szofer nie slyszy, samochód pędZI ,
a piekielny HCZlnik WSKazuje odmzu 4.20.
- Panie. - ryczysz p'Onuro: głowa
mnie rozbolala. Musze wysiąść ... / Czy
motor odmówił po-,luszeńsfwa, czy po·
niósł jak spłoszony koń dość, że cżtero·
gnmowe bydlę rwie jak szalone...
V/reszcie jesteś pod niebrucznie wska
zanym adresem. Taksometr zabęca dwa
razy dokoła w lewo, 'trzy razy dokoła w
prawo. cofa się nieco w lyl d raplem staje, W os"fallniej seikundzie li'cznik z 5 zt
przeskoczył lI1a 6.
Wysiadasz. Trzęsącemi s;ę z rozpa·
czy rękoma płads'z sześć złotych, poczem padasz zemdlony na ziemię.
Oto dlaczego, drogi czytelniku, na wi
dok taksometra dostaję 'taksopietra: i poś
pies'w ie 'Przechodzę na druga. stronę u·
jilcy...
K.
ości

łódka

Panie poruczniku!
zatonie.

Niech pan wyrzuci to cygaro z ust, bo inaczej

l~enerwowany wiel~i[iel Ue~rnegO e~ranu.
Niezwykle intermezzo kinowe.
Widzowie jednego z k:noteatrów bamieli wczoraj wesole przedstawienie.
W pewnym bowiem momencie, gdy nie
zwykły bohater filmu kręcone.go podówczas daje m:micznie wyraz wzgardy dla
całego świata i jego obecnego ustroju. zerwał sie z przednich rzędów pewien niestary jegomość i odpiąwszy kofnierzyk
oraz kamizelkę, plunął z niesmak"em w
dalsze rzędy, a następnie krzykna.l:
- Ja jestem ten sam co na płótnie! A wy, głupia banda, naplewat'!
Niezwykte intermezzo stropiło widownie, kilka pań krzyknęło, dw:e miały zamiar zemdleć, a .~akaś narzeczona szepnę
la do ucha narzeczonego:
- Ale ty takim głupim nie j,ec;:"feś i nie
łuckich

Stowem uczynił się w ciemnoSc~ zgIełk
i rumor.
Musiano wreszcie przerwac w interesu,iącem miejscu przedstawienie i zbadać
sytuac.ię. Przy św:etle sobGwlór bohatera
filmu obstawał przy swej deklaracii, a nawet obcasem lewego buta wyraził wzgardę na,ibliżej siedzącemu widzowi.
Na szczęście znalazł się w kinie jak:ś
znajomy awanturnika, który ustalif i podał
wszem do wiadomości. że kolega jego jesf
pijany. Przy pomocy kilku par ram:on umieszczono gO w dorożce i odwieziono do
domu.
Jak się okazalo tym bohaferem dzielnicy bałuckiej jest niejak: Hipolit Kulasek,
a zamroczeniu uległ wskutek allooholu
pasii do denerwu,ją'Cych filmów.

--Q--

będziesz?,
I

'Kokosowy interesik.
Nory pijackie przy ul. Napiórkowskiego.
Dz:wne rzeczy można zauważyć na ul.
Napiórkowskiego, słyna.cej z "urodzaju"
na pij.aków.
Wieczorem krocza niepewnemi krokami strąbieni alkoholicy. zataczając się na
spokojnych przechodn:ów. i wymyślając
im od najgorszvch...
Nadmieniamy, że ulica Napi6rkowskie
go oficj,alnych restauracv.i niema,
Reporterowi naszego pisma udało się
WC;Sl1ąć do jednej z nor pija'ckich tej uli-

cy. Tu zna,lazł kilku osobników .. wlanych
na amen", którzy przy dźwiękach ustlllej
harmoniiki węsoło pląsali z podeirzanemi
indywiduami płci .,p:ęknej". Kokosowy
ten interes prowadzi żydowska notoryczna paserka, mająca na sumieniu swem
wiele grzeszków, .
Mieszkal1cy ulicy Nap':órkowskiego na
rażeni są 'I1a wybryki rozp,anoszonych pijaków i włóczęgóW z Dod ciemnej gwiazdy.

---.(U~
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Zrobiliśmy już dużo
uczyńmy

jeszcze i to.

Co jest potrzebne dla wygody
pasażerów?

Brukowany plac przed dworcem Kaliskim jesf obecn:e bardzo niewygodny dla
pasażerów, szczególniej obarczonych pakunkami i bag-ażami. ' Bruk na tym placu
.iest mocno popsuty. a w czasie deszczu
wpada sie tu w kałuże błota. Szczególniej
pułapki obok przystanku tramwajowe~o
dają się wszvstkim we znak:.
Z uwag-i na olbrzymi ruch podróżnych
bardzo ważną prawą byloby ulożenie kostki po lewej stronie przystanku tramwa.iowego aż do schodów dworca. co będzie
piękne i pożyteczne, gdyż nie pozwot na
wykręcanie nÓ.1; i brodzenie po blocie ludziom śpieszącym z pociągów Q,{) 'tramwajów.

--0---

Ruch pi2SlY i
Łodzi

koło~y

uregulowany.

A. kiedy wreszcie uregulują
ru<h wskazowek zegar6w
pubncznych?
Nasze zegary publiczne nie moga sil;
któraby je ze soba uzgod·
n:fa. Sprawiaja one niemało klotlotu mieszkańcom Łodzi. Właściwie, zapy"tujemy
już PC raz drug-i, na którym zegarze czas
uważać należy za urzędowy?"
doczekać ręki.

•
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nien~anJ wnle~ Ile ~kle[onej re~relenta[ii Jol~kiei.
Ambitni Szwedzi górowali nad gwiazdami
polskiego piłkarstwa.
OstatnIe zawvdy międzynarodowe (z
rzędu 22-gie). jakie rozegrał.a Polska ze
Szwecją

w niedzielę. wykazały. jak bar·dzo mato poszliśmy naprzód pod wzglę
dem umiejętności pNtkarskiei. Dz:wnvm
· zbiegiem okoliczności historia oolskiego
footbalu łączy się ostatn-:o z historią footbalu szwedzkiego. Od roku 1922 spotykamy się z reprezentacja; Szwecji po raz pią
Jy z rzędu. Wyniki. osią.~mięte na tych matchach. świadczą wym.vwnie z jednej stro
ny o pracy'; ambicit szwedzkich graczy,
· z drugiej zaś strony o nasze m niedbal· sfwie i nteZ'l'ozumieniu ważnych zadań
. sporfowych na terenie zagadnień między.narodowych.
Niedz:elne zawody na boisKU Cracovii
okazały się nieszczęśliwą próbą poprawie
nia marki naszego :pUkarsfwa zagranicą.
Polscy reprezentanci przedstaw:I'i grę o
k,l ase niższą. od Szwedów. Kontrast był aż
nadfu widoczny Tak ·p od względem takfy,cznym. fechnicznvm. jak i fizycznym. Skład drużyny szwedzkiej i iej gra prz.ed-

stawiały się -

bezprzesadv -

~mponu

ią:co. Naiświetniejsza była zwłaszcza

./

Nowo~zesny

poiedynek ••• spor·towy. ·

Dwaj deputowani do sejmu angielskiego WilkJns'on i Womerslev posmnowiH załafwić powsłałe mię.dzy nimi niepo'r ozumienie na drodze zawodóW\ sp.ortowych w

bieR1l plywackm .ha 100 Ihlr ... ·.słylem dOl
woI'nym. Zwyciężył obrażony Womerslel
o dłoń.

. "- ._- -r:-:::~ "

Polsko-czechosłowacki raid samochodow~
dojdzie do skutku.

linia
napadu z środkowym Johansonem {strzeli~ 3 bramki... w, 25' 29' 31'.
Reprezentalywka Polski grała nerwo- .
wo. chaotycznie, .posługujac się iedynie
Au'tomobHKulub P.o,lsKi ~Komlsia Spor- kich w roku 1926 oraz proszą o Konkret~
lewem skrzydłem alaku Kuchar !... Sper- łowa) otrzymał odpowiedź od czechosło ne wniosk': i propozycje, do'tyczą:ce trał:ng. gdyż Kałuża był znakomide obstawackiego Auio mOib ilkhl'b u, w której czes- sy i warunków Jechniczn·y ch. Komisja
wiony przez łiansona. zaś Sfaliński psuł . cy autom ob i'Eś ci z niezwvklą uprzejmoś sportvwa wydelegowała do Pragi prezecią. przyjmuja propozycję polską zorgani- . sa Komisji inż. Heynego dla osobistego ukażdą akcię z ogromnym falentem. Adamek na prawem skrzydle grał jedynie dla zowan.ia wspólnego raidu samochodowe- stah~!1Jia regulaminu .; ·porzadku. raidu.
zdobycia kornerów. Pomvcy brakło czę gO po ziemiach polskich i czechoslowac- ; - - ; - :-- : slo na boisku. Ni·e mvgl,a wytrzymać tempa.
Niedzielne zawody powinny być dobrym przykładem4fla polskich pJkarzy.Jeszcze jednym powvdem wysokiei przegranej było zdenerwowanie i brak zimnej
krwi graczy. To wytwarzało chos. Dopiero po' pauzie gra polskiei reprezentatywki stała się bardz;ei owocną. dzieki
przytomności umysłu i spokoj-owi poszcze
gólny·ch graczy.
---:-:--

Sport i polityka.
Komunikat
Związek

związku

sportowego w

wychowania fizycznego w

rozesłał do tDwarzystw doń
.przynależnych komun,i kat następu·jącej tre
ści:
.
"W dniu 25 b. m. odbywają s': ę wybory

Szwajcarii

00

parlamentu na okres od r. 1926 - 1928.
dla dalszego -r ozwoju wychowa
:nia fizycznego ma ważne znaczenie. żeby
:IPIzyjaciele naszego sportu weszli do par· ~amenlu. prosimy podle,głe nam związki i
I Ponieważ

S2wajcac~e.

towarzystwa o zwrócen :e na te wybory
jaknajwiększej uwag} oraz o woływ a n i e
na swych członków odpowiednio. by na
tych ludzi swóJ g-los odda wali. którzy mają dla naszej sprawy pelne zrozumienie i
w ootrzehnym wypadku bronią .lei. obojctne przy tern do jak:ej partji politycznej
przynależą".

Ciekawe czy i kiedy w Polsce zw:azki
sportowe 'Podobn~ akcję rozwiną?

Przed wyJazdem

lIa IOWJ'e
,

.l' ~

ŻYCIE EKOrtOMICZtłE.

Wstrzymanie pracy

więźniów

poza .m urami

..

więzienia.
Ze względu na diw~loiW() przeciągają
:y się kryzys gospodarczy w kra~u. oraz
związany z łem kryzys bezro'boci'a, celem nie:nworzenia lIli.ezdrowej konkurencji na w0l1nym rynku ,p racy. mimisler S'pra
wledLiwości wyd·a t zarZlądzenie, przypominające odłpl()wiednim władzom więzien

nym
o k"oiIlleczMŚd h ezwzgl ędn ego
wshzymania wynajmu wIęźniów dv robót ma zewną;rrz więzienia zarówno dmfy
'tucjom. jak i Q,solb om prywa.'fnym, oraz ])'0
lecU śdsfe przestrzeganie iPisma okólni'lmwego, wY'dalnego w ~ed spmwi'e dnia 24
'kw.ietnia 1923 roku.

JDk~ wDrtoU pue~~tDWiDi~ iwiDtowe ~lienniki?
Zawrotne cyfry.
ObiegaJące

w LondY'nie pogłoski 'O
perfrakta'c jach w s.prawie sprzedaży 3
pism Lorda Ro'thermere są ciekawe ze
wz~lędu na poda Walne cyfry. Lord Roihermere odzi'edziczył po bracie swo.im
lordzie Northcliffe
najhardziej rozpowszechniony dZlięlnni'k angielski "Daily
Mail". oraz Wieczorne pismo "Evening
News" i ml'edzielną "Weekly Dispalch",
· Obecnie zamierza'l pisma 'fe s,przedać 10r-

Największa

dowi Berry, wła;ścidelowl równIeż bardzo popl1'lamego HUlsifu"owanegv dziennika
"Daily Gra'phic". Per'.frakta-cje -prze'f\vano z lPowodu róż'ni'cy (3 milionów funtów)
w o'cenie war'tość obIektu; Lord Rolher
mer e żąda 15 miljonów fun'tów {według
dzisiejszego Ikmsu około 430 milionów zto
tych, a więc tyle. ile wY'l1osi oihieg banknolów w P01sce), a lord BeHY ofiaruje
"tyLko" 12 mjl}jonów.

Zagraniczny rynek

pieniężny

Notowania złotego zagranicą.
Za 100 złotych: Londyn 28.85. Zurych
85.50. Berlin noty wię!ksz-e 69.20 - 69.90,
mniejsze 67.66 -.:. 68.34, wypłaty na War
szawę 69.22 69.58, na Katowi,c e 69.2ą
- 69.58. na Po~nań 69.17-69.53. Gdańsk
87.02 - 87.33, . wypłaty ma Warszawę
86.04 - 86.26, Wiedeń czeki 117.00 117.50
ba:nknoty 117.30 118:30, Ryga 85.00, Praga 560.00.

Zagran·iczny rynek

pteniętny

i towarowy

Londyn, N. York 4.84 5/8 - 4.84 1/16,
Ho1andja 12.04 1/4, Pra,n,cja 119.90, Belgj.a
106.95, Wlo'chy 122.81, Niemcy 20.35,
Szw.aJcarja 215.14, Szwecja 18.11. Norwe.Q'.ia 23:n, He·ls~ngiors 192.43. Praga 163.50
Wa~rszawa 28.85, Wiedeń 34.37.
Paryż. Londyn 120.40, N. York 24.83,
Szwa'jcarj.a 476.
Zurych. Paryż 21.45. Londyn 25.14.2,
N. York 5.18.7. Berlin 1.22.5. Wiedeń
73.15, Warsza wa 85.50, Budapeszt 0.72.7,
BrUksela 2.47, tendencja us-fęp1iv.na.
Gdańsk. 100 zlo1ydl 87.02 - 87.33,
czeik na L01Tdyn 25.20 7/8, telegraficzna

i towarOWYI'1

wypła'Ut na Londyn 25.22, lIla BerUl'
123.795 - 124.105, na Warszawę 86.04 86.26.
Amsterdam. Warszawa 0.41.25.
GIEŁDA

BAWEŁNIANA'.

N. Orlean. 3 XI. Ba.we~na. Loco 19.24,
grU'd~ień
19.10, stytczeń 19.10. marze<
19.11. maj 19.14, liipiec 19.04.
Brema, 8 XI. Bawełna 21.27.
Uwaga: -Innych gieM nie otrzymaliś'
my z powodu święla w Ameryce.
- ':-:- :- : ,./

NA GIEŁDZIE ZBOŻOWEJ SPOKÓJ.
Warszawa, 4 11. NolO\vlania na Gieł~

dzie Zbożowo-Towa.mwej za 100 kg. fran
co stacja zaladowani.a w lna wiasach franci Warszawa. Pszenka pomorska! 25.50,
- kongreSQIwa 24.00, ,ięazmień KOngr. m
kaszę 17.00 (19.00)-vro.warny 20.90
- 20.00 - 20.75 - 20.15 - (2U}(), owi&
p'o mor:s'ki jednl()t. 18.25, - kongr. j'ednol
18.25. ktJchy 'lniane 26.50, otręby żytni!.'
w WOTkach 11.00. Us.posohienie spolmjne. Obrót 585 'tonn.
Z
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maszyna rotaC:Y.ina.

Najwliększa maszyna rotacyjna funKcJonuje w AUg'Sivur'gu. w Niemczech.
Maszyn.a ta drUkuje z 15 roI pa'pleru
jednocześnie. Z pod walców jej wychodzi 250.000 fysięcy egzemplarzy po 16
stronic. na godzine. Siedem dynamo i
?,7 motorów pomocniczych wprawia w
ruch to mOl1shum drukarskie.

"Dreadnought" augsburski wa'ży 240
tys. ki~o:gramów; długość ,;.egO wynosi 42
mehy. -wysokość - 4 metry.
Jakżeby się zdziwił GUltenbrerg na widDk potwornei machin:v. w obe'c k'tóre.i jego prasa drukarska była dziecinną zabawka,.
--- :!--~

Polski Bank PrzemysłOWY we Lwowie redukuje swe

filje. -

Oddział łódzki

"Polski Bank Przemysłowy we Lwowie zwija oddziały swoje w Gdańsku, Po
; ~aJn.iu, Sosnowcu, Jaśle, RzeszOrwie i Sa·

pozostaje.

noku .. Pozos,ta!ą oddzia.ly w Warszawą~,
ŁOdz.l. KrakOWIe, StrYJu, Drohobyczu .~
i KroŚnde.

H. Keynes, słynny angie~ ~nomłsta wydal nowe dzieło b lto••Dkacla
gospodarczych EuropJ.

-
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Str. II
TEATR MJEJSI(L

Teatr MieJski Cła,fe ~, w ~rooo, Jutro, w
czwartek, oraz w sobotę ł medz1ete WIIeczorem
jeszcze cztery występy KaztInierza JUn<lSZy-Stę
powsklego w jego porywającej kreacJ mniemane~o "Cesac2a Henryka IV" w fascy;nującel sztuce
Pira.ndella .. Żywa maska".
W piątek, w odpoW1iedzl na Iłczne zgtoszen~a.
jana będzie raz jeszcze na w.leczorowem przedtawleniu po cenach zniżonych (od 40 gr.) znako'TIita komedja Stefana Żeromskiego .. Uciekła mi
przepióreczka" w wybornem wykonaniu JadwigI
GzylewskJei, Alfreda Szymańskiego .i Jerzego Wo
skowskiego w rolach głównych.
W soboŁę o godz. 3 po południu. po raz drugi
t osŁatni na przedstawieniu dla młodzieży szkolr,ei ukaże się "Nie-Boska Komedia" Zygmunta
~ras ińskiego. Bilety od dziś do nabycia w kasie
zamawiań.

W niedzielę, o godz. 3 ł p6ł po połudtlliu. korne
dla Savoir'a "Wielka księżna I chłopiec hotelo~y" z Tzą t(ozłowską i p. Kazimierzem Fabisia·
kiem w rolach tytułowych. W akcie III-dm kabaret rosyjski w wykonaniu pp. Jarockiego, Krze
mieńskiego. L. Ławrowel, kwartetu śpiewaczego
oraz znanego w Łodzi śpiewaka solisty p. Lewina
Ceny zniżone. Bilety do nabycia od jutra.
Najbliższą premjerą będzie w nast~pną środ·~
dn. 11 b. m. genialna krotochwi,l a żołnierska A!eksandra Fredry (ojca) .. Damy i huzary". Reży
seruie Konsta,nŁy Tatarkiewicz. Dekoracje maluje
Bolesław Kudewicz. Kostjumy prof. Karola Frycza. Obsada nasŁępująca: Komornicki (major),
Szubert (rotmistrz), Ryszkowski (kapelan), Wroń
'1k1 (porucznik), Rodow:iczowa (Orgonowa), Duna
lewska (Dynda1ska), Łapińska (Aniela), Woł'oszy
'JOwska (Zosia), Remtcz (fruzia), Rozwa<lowiczo
wa (Zuzia), Tatarkiewioezówna (Józia), Mroziński

(Grzegorz) ł Ourynowlcz (ReOlbo). Jednocześnie
artyści próbują również n,aJnowszą komedJę Stefana Krzywoszewskiego "Pan minister", która bę
Clzle następną premierą.

TEATR POPULARNY.
Ogrodowa 18.
w środę, o godz. 8.15 wieczorem, przewodewil ..Biedna dziewczyna", petn niezwy
kle komicznych sytuacyj i wesoleJ tre~ci. Ak:ic
urozmaicają kupl~ty aktualne w wykonaniu p. C:;.
Zielińskiej l p. Utbańskfego. Inne role ~\"3.ią r.: lJ.
Bronowska, Maasówna, Szczepańska, Zielińska.
Bielecki, Bolkowski, Górecki, Gałęcki, Pu c!'" lski,
Urbański, Zawiejski i inni. Reżyserowa! J. Pilarski.
Jutro. t. l, w czwartek. po cenach zniżonych
od 50 gr, do 1.50 gr. ,.Biedna dziewczyna". Kas"ł
czyM';: codz.iennie od godz. 12-3 I od 5-10
wieczorem.
Dz.lś.

miły

.. MĘŻCZVŻNA I T:c.=reT~.".
W sferze. etycznej istn i eją zagadnienia, 0<1 wie
ków stawiane. niepokoja,ce sumienia, rozwia.zywa,ne odmiennie w rozimiitych epokach. a nigdv
nie rozstrzygnięte jasno i ostatecznie. I niema
zagatlnienia. w którym pytania na tury :;po!ecznomoralnej stawałyby się tak z:nvitc :zQsto w pr:Jstocie swej tak okrutne jak w u~tr()ju nier6wnośol praw mężczyzny l kobiety męża i żony.
to też zupełnie zrozumiJtcrn jest \\ :\"V:ol 2, ne wielkie zainteresowanie zapowiedzianego odczvtu \V
sali Filharmonii, gdzie w piątek. 6 b, n1" b1d~ ,: "
nauk społecznych i historycznych p, Jan Łapi.::ld
mówić będzie "O upośledzeniu praw kobiety, niewierności małżeńskiej, rozwodach i o prostytucji
jako hańbie ludzkości". Wstęp tylko osooom do-

Jesień w

rosłyun.

parku Łazienkowsldrn w WarszawIe.

;

,

przejrzał i wstępem zaopatrzył prof. Bro-

Ruch -wyrln-wniczy.

n:staw Duchowicz. Cieszyn 1924. Nakrad i własność księ~arn: B. Kotuli.
Książka powvższa. dzieło znaneg-o
pedagoga niemieckiego. po,iawita sie osta
tilio \\" 21. wyd.aniu w N:emczech, co
świadczv najlepiej o jej zaletach. Obecnit
v,' przeldadzie polskim p, P. JieczkL doko·
nanym pod fachowem kierownictwem 1'.
prof, Br. Du-chowi'cza, stała się dostęptn?
czvte!n'ko\l,'i polskiemu dzięki inicJatywie
i ruchliwośc: znanego księgarza cieszyń
sk:c';Q D. B. Kotuj!.
O zalet3ch ksiażki. iako taki~.i. rozwo-

.MYŚL NARODOWA".
,~eszyt piąty .,Myśl Narodowe,i" ma na
sobie piętno aktualne dn:a Zaduszek. Przy
nomina o nim, w z\viązku z uro::.:zvstością
70lnierza Nieznane,Q'o. artykuł ',\<'stepny Z.
Wasilewskiego p. t.: .. Ogień of.arny".
oraz piekna nowela japońska "IJ1-gwa" w
przekiadzie tI. Bardzińskiei. Sensacją
zeszytu iest p8m;ęónik J. \Vevssenhoffa:
.. G(,I~eza Z. Pcufi1iDsk'eQ'o", l poez,ii zrai
dn.ic!1J" n;ekne utworv G T. Hennera ! St,
Mit? szr>\\skie(To . Ozdoba zesz,,·tu ;est
art \' kut naukowv: . Za.Q'D.Jll ien:e Ci. n iskiej"
pod;:J 'sClt1v Dse 'jdo'1 '!1cm ..Pol11o:·si(". Bardzo c:ck;i\\,~ rf' :;' Dra\', e D t.: .. A!;: h2mia
sztuk i" dal St. Pier!l'0\,,;·c,ld. D:'U(~a cześć
Z;1,SZVt11 \\"' pel l1;a ją fc· li etol1Y, k;·O'l iki. krv
tyk!. biblioz!'afjc;.
feLieton: "Lberum
veto" - A. Świętochowsk i ego stanovv'i
prawdziwą atrakcje kaid ego zeszytu,
Redakcja uprasza czyteln:ków o wpła
canie prenumeraty: Warszawa. Jerozolimska 17. Konto czekowe P. K. O.

chl':: s'c n; e n~a f;'Jt!zebv. J~żel\ n:szemv o
nieJ. t0 h'I!co dlatego. bv zwrócić uwa~Q

c;:,·telnika p ~ lsk:eQ"o na 110\va Dożvteczną
k',:ąike \\' uDoQ":ei naszeJ, \\"'CiCl. Ż : 'wcia?
'1 :,:,s t~t\" uboQ'ej literaturze przyrodniczei.
K J żd,' m ło dzie!1icc. \V duszy którego tIl
iskra b o ża. popęd do badań. gMd poznania
petnej potę~ i tajemnic dziedz.iny chemji znajdz:e w tej książce wytrawnego a in·
teresu.iąceg'o przewodnika.
Książka wydana bardzo sfarannie.
Dobry. nawet bardzo dobry papier, doskonały. fatwo czytelny,
nie męczący
oczu druk, starannie wykon.ane liczne ryciny (152). poprawny l1aog-ół język polski
- to są zalety. które podkreśl:ć należy.
Spodziewać s:ę moź,na, że rnłodlież nasza
pośpieszy zapoznać się osobiście z tą
dobrą książką .

Nr. 3.105.
DOŚWIADCZENIA CHEMICZNE.

Przedstawiciele stowarzyszeń polskich w Ameryce zebrani po zjeździe przed domem doktora Smulskiego w Chicago.
.
.

?rakfyczny podręcznik do studiów che
m.ii na podstaw:e łatwych doświadczeń
przez dr. O. Nothdurfta. Z 21 wydg'nia
niemieokiego tłumaczył Paweł Jieczko,
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o który oprze~ .Iq może najbardziej zaehwiana fuma; nie upadnie nigdy, akoro
tylko .iq zwr6cl o radq reklamową cl.

Radjokącik
na środ~ 4 listopada.
WIEDEŃ (530) godz. 20. Akademja

koncertowa.
RZYM (425) godz. 12.40: Wieczór
f{u uczczeniu rocznicy zwycięstwa wło
skiego.
LIPSK (452) godz. 20.15: Wieczór
ooeŁów szwajcarskich.
ZURYCH (515) godz. 20.40: Wieczór

manicurzyZdolna
stka z pierwszorzędnem

11

świadec

twem
poszukuje
pracy w pierwszorzędnym

zakładzie

Oferty pod .. Zdolna"
do Adm ... Kuriera
Łódzkiego".
5169

OGŁOSZErt

AKWIZYCJI

B'Jodowita Niemka
udziela niemieckiego (konwersacia
literatura gramatyka), O f e r t y pod
"N auczycie łka."
139

.FUCHSa
N2

Piotrkowska

50, Tel. 21-36.

włoski.

PRAGA (546) godz. 21.30: Koncert.

!----,------------------------------------------------------------------------------C:ena prenumeraty:
. - ... -" . '
-,-' .- - Ceny ogfoszen: ' _...-,..
v

W todzt miesięcznie
Dla robotnik6w •
N. prowincii
•
Z agranłc"
•
-

zł. 3.50
-

-

-

• 2,70
• 5.00
.. 7.00

'.lódzL E[bo Wierz. ł ,.Kurier tódzki" łąnnie zł. 1.50
n

Odnoszenie do domu 30 gr.

Wydawnictwo: "Łódzkie Echo Wieczorne".
, ~Tvd. Jan SJYP,l.'łko,wSkl
/

".l;""--''''-''--_~

Przed tekstem I w
Za tekstem
•
Nekrolog',

~;;::~~:ty.

,.

lek§cłe 30 groszy za wiersz milimetrowy t-lamowy (shona 4 łamy)

:':' :

25...
25
•
•

~

: ::

••
":'~'

.

:

•

•

4
4

•

•
4 •
.. 10
•
Drobne 10 ~r.. "oszukIwanie pracy 5 gr. za wyraz _ najmn!eisze ogłoszenIe 50 groszy.

•
•

Odbito w d"ukarni Tow, Drukarsko-Wydawniczego "KUrier Łódzki"
ul. Zawadzka Nr. 1.

-..

--~-_._~
-~ -~

...-'-

.._,-,,---

-~" --- --""""---~~--

Ogłoszenia

zruniejscowe o 50 proc. dro:!"I.
Zagraniczne o 100 Fro<:ent drożej.
Za terminowy druk ogłoszeń. komunikatów
ofiar
edmi'OisŁracia nie odpowiada.
Artykuły nades!'lne bez oznaczenia honorarjum uwa.
tane są za bezpłatne.
Rękopisów zarówno u!ytych jak i odrzuconych redakcIa nie zwraca.
)

Za

redakcją

i wydawnictwo odpowiada:
Władysław.
l.u~~w~
,
....
~ .-

