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Redaktor lub jego zastępca oraz 
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od godziny 1 do 2 D O południa 
Cena prenumeraty: 

Miesięcznie w Lodzi 3 zl. 20 gr. 
na prowincji 4.50, zagranicą 9.50 

Odnoszenie do domu 40 gr. 
Artykuły nadesłane bez oznaczenia 
honorarium uważane są za bezpłatne. 
Rękopisów zarówno użytych Jak 1 
odrzuconych redakcja nie zwraca. 

Cena 20 gr. Rok IV, Jfe 252 . Łódź, środa 24 października 1928 r. 

Ceny ogłoszeń 
Za wiersz milimetrowy 6 - łamowy: 
pod tekstem t w tekście 40 groszy; 
za tekstem 30 groszy; nekrologi I 
komunikaty 30 gr; zwyczajne 25 gr. 
Za wyraz: drobne 15 groszy; po
szukiwania pracy 10 groszy; naj
mniejsze ogłoszenie 1.50 zt„ dla bez
robotnych 1 złoty. — Zamiejscowe: 
(bez wyjątku) 50 proc, zagraniczne 

o 100 procent drożej. 
Ogłoszenia 2-kolorowe I na umówlo-
aem miejscu 50 proc, 3-kolorowe 
100 proc. droższe. Za termin druku 

ad ministra cła nie odpow'ada. 

Cztery godziny lotu 
wystarcza na przebycie przestrzeni 

B e r l i n — W a r s z a w a . 
Pierwszy polski aeroplan nad stolicą Niemiec. 

Pracownicy miejscy i gazowni 

otrzymają 1 grudnia trzynasta pensję. 

Berlin, 24. 10. — Po cztery i 
półgodzinnym locie Warszawa 
— Berlin wylądował o godzinie 
13.20 na lotnisku „Lufthansy" 
w Tcmpelhofie po raz pierw
szy od istnienia naszego cywil
nego lotnictwa polski 

samolot pasażersk i 
typu „Fokkcr V I I " . 

Przybyła nim do Berlina na 
międzynarodową Wystawę lot
niczą delegacja polska, w któ
rej skład wchodzą: podpułk. Fi 
lipowicz, naczelnik wydziału 
cywilnej żeglugi powietrznej w 
Mhirstersrwiie Komunikacji o-
raz wyżsf urzędnicy tego mi
nisterstwa: mjr. Turbiak, por. 
Piątkowski, inż. Tvszka, pp. 
Makomaski, Konopka i refe
rent prasowy Strzetelskf. 

O starcie polskiego samolotu 
z Warszawy do Berlina nie za
wiadomiono portu w Tempclho 
fie, jakkolwiek już przed trze
ma tygodniami w drodze wy
miany not dyplomatycznych 
załatwiono zostały formalności 
związane z tym lotem. 

To też pojawienie się na za
mglonym horyzoncie aparatu z 
niewidzianemi tutaj znakami 
P-POZM wywołało na mieście 
w pierwszej chwili pewne za
mieszanie. 

Policja powietrzna zawiado
miła syreną szybujący już ni
sko nad lotniskiem płatowicc, 
iż może lądować. Zatoczyw
szy półkole, kpt. piilot Ged-
gowt zręcznie 1 gładko osadził 
potężny 9-osobowy aparat na 
rozmokłej murawie. 

Zapytany o szczegóły podró
ży powietrznej, kpt. Gedgowt 
odrzekł: 

— Lot odbył się w warun
kach niesprzyjających. Zwłasz 
cza między Kutnem i Strzałko
wem aparat /przebijać się mu
siał przez ławicę gęstej mgły. 

Stale wlał wiatr 1 0 — 1 2 
m/sek. Poznań wymieniliśmy 
od południa, lecąc prosto, prze
ważnie na wysokości 200 mir. 
z szybkością do 150 kim. na go
dzinę. 

Berlin, 24. 10. — W związku 

z dzisiejszym pierwszym pol
skim lotem pasażerskim War
szawa — Berlin korespondent 
„E. P." zwrócił się do ministra 
komunikacji Rzeszy von Gue-
rarda z prośbą o aktualne wy
powiedzenie się na ten temat. 

Minister Guerard oświad
czył: 

— Jeśli na pokonanie w po
wietrzu i>rzcstrzeni, dzielącej 

Warszawę od Berlina, wystar
cza, jak się dziś okazało, 

czas 4 godzin, 
to cóż może być bardziej prze
konywującego o potrzebie na
wiązania stałej komunikacji lot
niczej między Niemcami 1 Pol
ską, jak właśnie ów dzisiejszy 
lot pasażerski polskiego płatów 
ca, o którego pjzybyciu dowia
duje się właśnie od Pana. 

• Łódź. 24. 10. — W dniu wczo 
rajszym delegacja Związku Kia 
sowego Pracowników Instytu
cji Użyteczności Publicznej w 
osobach przewodniczącego Zw. 
p. Wojdana i sekretarza p. Jor-
dana udała sie do D . D r e z y d e n t a 
Ziemięckiego i p. wiceorezyden 
ta Rapalskiego. u których ińter 
wenjowała w sprawie 13-ej pen 
sji d l a pracowników ą i i e j s k i c h 
i gazowni. 

Prezydium potraktowało po 
stulaty delegacji bardzo życzli 

wie i której oświadczono, że 
trzynasta pensja pracownikom 
miejskim i gazowni bezwzględ 
nie wypłacona zostanie. 

Co się tyczy -.41 i [ f i 
terminu ' ^ W p t * 

jej wypłacenia to zależny on bę 
dzie od funduszów, iakiemi mia 
sto będzie rozporządzać. 

W każdym badź razie wy
płata 13-ej pensji w roku bie
żącym nastąpi wcześniei, niż w 
latach ubiegłych, według wszel 

Postrajkowe perypetie. 

Widzewska Manufaktura 

kiego prawdopodobieństwa już 
dnia 1 grudnia. 

SYMBOL AMERYKAŃSKIEJ 
PRACY. 

[12 ziriiu r 
ale swego cennika nie obniża. 

Za kulisami „wyrównania płac". 

l,< (fituiiftiii 
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ZWIĄZEK ..PRACA" NIE POD 
PISZE UMOWY. 

Wszystkie fabryki łódzkie 
są w ruchu. Z kominów fabrycz 
nych znowu snują sie smugi dy 
mu, drżą szyby okienne od tur
kotu warsztatów I maszyn. — 
Strajk w przemyśle włókienni
czym należy do przeszłości. 

Zdawałoby sie. że sytuacja 
wyjaśniła sic zupełnie. Związek 
klasowy podpisał urnowe z 
przemysłowcami. akceptując 
..nowe" niezbyt świetne wa
runki. 

Pozostałe dwa związki, t j . 
Chrześcijański i ..Praca" mają 
podpisać urnowe dziś lub w 
dniach najbliższych. 

Lecz oto okazuje sie. że we
dług wszelkiego prawdopodo
bieństwa związek ..Praca" 

umowy ule podpisze. 
Kierownik tegoż związku p. 
Kaźmierczak oświadczył nam 
w tej sprawie, co następuje: 

Żądają od nas podpisania u-
mowy. która w naszem pojęciu 
bynajmniej nia nie jest. Warun 
ki jej są o wiele gorsze od daw-

Łódź kamienna i Łódź drewniana. 

nych przedstraikowvch. Spra
wa instytucji delegatów fabrycz 
nych została zupełnie pogrążo
na. Kwestia tabeli kar. o znie
sienie których tak walczyli ro
botnicy, odłożona została ad ca 
lendas graccas. 

Co się tyczy zapłaty za pra 
cę na zwiększone! ilości krosien 
to już dawniej niektórzy fabry 
kanci dawali 

podwyżkę 40 proc. 
podczas. gdv obecna umowa u-

, stalą ją na 35 proc. Jedynie w 
| sprawie przymusowych posto 
iów robotnicy odnieśli pewne 
zwycięstwo, wygrali bowiem 

jedna godzinę. 
O podwyżce płac wogóle le 

piej wcale nie rąówić. Jasne jest 
tedy. że nie możemy zdecydo
wać się odrazu na położenie na 
szych podpisów pod takim do
kumentem, że nie możemy brać 
na siebie za niego odpowiedział 
noścl. Sprawa podpisania umo
wy będzie rozpatrywana dziś 
na zebraniu naszych delegatów 
fabrycznych, ale nrawdopodob 
nie rozstrzygnięta będzie nega 
tywnie. 

ZATARG W WIDZEWSKIEJ 
MANUFAKTURZE. 

Jak się dowiadujemy ze sfer 
miarodajnych, zatarg w przę
dzalni Widzewskiej Manufak
tury nie będzie tak szybko zli
kwidowany. W każdym bądź 
razie narazie w dniach najbliż
szych przynajmniej na to się 

nie zanosi. 
Zatarg obecny wywołany zo
stał li tylko z winy zarządu 
firmy. 

Po raz czwarty 
w tym roku firma poddaje re
wizji cennik płac robotniczych 
stale obniżając jego stawki. 
Byliśmy świadkami zatargu na 
tem tle dopiero w czerwcu, lip 
cu 1 sierpniu, a teraz ponow
nie dzieje się to w październi
ku. Zaiste, że w kierunku ob
niżania płac robotniczych fir
ma wykazuje 

rzadka gorliwość. 
Należałoby jednak zadać pyta
nie, czy Widzewska Manufak
tura obniżyła również w tym 
samym stosunku 

ceny swych wyrobów? 
Odpowiedź wypada przecząco 

W każdym bądź razie czę
stość zatargów z robotnikami 
na tle cennikowym jest bardzo 
charakterystyczna dla stosun
ków w Widzewskiej Manufak
turze. Taki stan rzeczy spowo 

Dziwnie wygląda drewniany domeczek pamiętający jeszcze 
okres pierwszych kroków stawianych przez przemysł Łodzi 
między dwiema masywnemi kamienicami. Chyli • sie „drew-
niaczek" powoli ku ziemi, aż jakaś litościwa ręka przedsię
biorcy budowlanego skróci jego cierpienia i lukę wypełni ko
losem Odpowiadającym duchowi czasu, Domek ów znajduje 

sie przy ul, Piotrkowskiei iobok-Nawrotu), . 

dowany jest tem, że firma ta 
nie posiada kalkulatorów któ-
rzyby sprawę cennika płac ro
botniczych uregulowali na dłuż 
szy przeciąg czasu. Załatwia 
się sprawę cennika na kolanie, 
od przypadku do przypadku i 
gdy okazuje się, że ekspery
ment jest nieudany, powtarza 
go się na nowo. Obecnie firma 
tłumaczy się tem, że cennik sto 
sowany u niej w przędzalni 
iest o 90 proc. wyższy od cen
nika stosowanego w innych fa
brykach, chociażby u Poznań
skiego i pragnie płace obniżyć. 
Zachodzi przecież poważna 
obawa, że przy organizacji pra 
cy w Widzewskiej Manufaktu 
rze skonby obniżka płac zno
wu została uskuteczniona , to 
nie wyrabialiby oni 

nawet stawek dennika 
obowiązującego w przemyśle 
włókienniczym. Stąd Ich zde
cydowanie oporne stanowisko 
w zatargu obecnym. I od siły 
wytrzymania ich będzie zale
żała wygrana. Wygrają, jeśli 
nie będzie powtarzało się jak 
dawniej samowolne łamanie so 
lidarności strajkowej. 

Pertraktacje w inspektora
cie pracy są w toku, jednakże 
do żadnego pozytywnego re
zultatu 

nie doprowadzają. 
Konferują właściwie z p. in
spektorem Wyrzykowskim tyl 
ko robotnicy, bo firma nadal za 
chowuje milczenie. 

METALOWCY. 
Strajk metalowców został w 

Łodzi zlikwidowany na warun
kach następujących: 

Robotnicy zgodzili sie na 
przyjęcie 

5 proc. podwyżki płac. 
zastosowanej w przemyśle 
włókienniczym. Podwyżka ta 
jednak wprowadzona została 
od płac zasadniczych. Zasadni
cza płaca metalowca rzemieślni 
ka wynosi 95 groszy za godzi
nę. Wykwalifikowani iednakże 
pobierają 2 zł. za godzinę. W 
ten sposób metalowcy wykwali 
fikowani otrzymywać będą o-
becnie 2 zł. 5 gr. za godzinę pra 
cy. 

Sporną jest jeszcze kwestja 
terminu umowy pomiędzy robot 
nikami a przemysłowcami. W 
Warszawie umowa została za
warta do dnia 1 lioca 1929 r. W 
Łodzi metalowcy nie chcą się 
na ten termin zgodzić. 

W sprawie tei odbędzie się 
w tych dniach konferencja 

stron w okręgowym inspektora 
cie pracy. 

DRUKARZE AKCYDENSOWI. 
Sytuacja strajkowa w dru

karstwie akcydensowem w Ło 
dzi jest niemal że 

beznadzieina. 
Właściciele drukarń skłonni są 
udzielić podwyżki 10 oroc. w 
dwóch ratach, na co pracowni 
cy nie zgadzają sie. Akcja me
diacyjna inspektoratu pracy 1-
dzie w kierunku skłonienia pra
codawców do udzielenia pod
wyżki jednorazowo. 

Wogóle zdaniem Inspektora 
tu pracy, stosunki w przemyśle 
drukarskim 

sa zabagnlone 
i wymagają sanacii. 

Nowojorski dziennik „Wor ld" 
(świat) otrzymał nową własną 
siedzibę, którą widzimy na po* 

wyższej ilustracji. 

80 domów 
mieszkalnych 

wybuduje Minister
stwo Komunikacji. 
Warszawa, 24. 10. (Od wł . 

korespj. Ministerstwo Komu
nikacji wybuduje w bieżącym; 
sczon'2 budowlanym )f 

80 domów mieszkalnych ' 
w większych ośrodkach koleją 
wych jak Łazy, Tarnów, Czę
stochowa, Nowy Sącz i Stryj. 

— X — 

Piąkny marynarz. 

patrz str. 2-ga, 

Figurka jak marzenie 
W usteczkach tkwi papieros 
Niech mi kto powie, że nie 
Tworzył cię sam Eros. 



Szaleniec zamordował 7 osób 
Dwa) policjanci I 5 mieszkańców wsi 

legło pod ciosami rozjuszonego kmiotka. 
Z Kowla donoszą: 
We wsi Smidy pod Kowlem 

rozegrała się wczoraj wieczo
rem tragedja, Jakiej nie noto
wano jeszcze w kronice krymi
nalnej. Tknięty obłędem wieś
niak 

zamordował siedem osób , 
a pięć ciężko poranił. 

W lokalu wiejskiej szkoły po 
,wszechnej odbywało sic) zebra
nie pod przewodnictwem wójta 
gminy Maciejów, Antoniego Ml 
siuka. Między Innymi znajdo
wał się tam 49-letni Juljan Me-
aowiec. właściciel kllkunasto-
morgowego gospodarstwa. 

Nie zgadzając się z wydamt 
(Wójta, kmiotek wszczął awan
turę. 

Musiano siłą usunąć go z sali 
Krzyki zwabiły komendanta 

Jniejscowego posterunku policji 
st. przodownika Leona Gon 
Biorą oraz zastępcę st. post. 
Wincentego Marciniaka, którzy 
niezwłocznie udali się na miej
sce zajścia. 

Teraz wypadkf potoczyły się 
% błyskawiczną szybkością. 

Mezowiec, na widok policji, 
wpadł w furję. St. przodowni
kowi Gonsiorowf wyciągnął z 
pochwy bagnet \ 

pchnął go w serce, 
kładąc trupem. 

Następnie zadał kilka ciosów 
•y klatkę piersiową st. posterun 
kowemu Marciniakowi który 
iwłasnem ciałem zasłonił ko
mendanta. Po upływie paru 
minut 

Marciniak zmarł. 
Przez nikogo nie zatrzymy 

iwany, zabójca wybiegł na dzle 
dzlniec, wymachując okrwawdo 
nym bagnetem. We wrotach 
Spotkał 25-letnIego Janusza En-
ne, powalił go kilkoma pchnię
ciami w brzuch, poczem wpadł 
do sąsiedniego domu i 

poderżnął gardło 
52-letnlej Ssterze Melamedo-
^ e j . 

W obronie kobiety usiłował 
Stanąć 64-letni jej mąż, Lejba 
Mełamed. Po chwili runął z 
posiekaną głową 

1 skonał. 
Mezorwłec, zbryzgany krwią 

cd Stóp do głów, zaczął biegać 
Po wiosce, ścigając mieszkań
ców. Zdołała dogonić gospo
darza Andrzeja Gerysa. Lewą 
dłonią chwycił go za kołnierz, 
B prawą 

wbił mu bagnet w serce 
po samą rękojeść. 

Podczas dalszej gonitwy po
ranił ciężko pięć osób i kilka 
lżej. 

We wsi wynikła panika. Za
mykano domy, drzwi barykado 
wano meblami. Część ludności 
uciekła do lasu, lub do sąsied
niej wioski. 

Zycie w Śmidach zamarło. 
Mezowiec stal się panem sytua 
cji. 

O strasznej zbrodni dowie
dział się po upływie godziny 
komendant policji powiatowej 
w Kowlu, podkomisarz Adam 
Kret. Wsiadł do samochodu w 

towarzystwie policjantów Fili
powicza i Więckowskiego, z 
którymi zjawił się w Smidach. 

Mezowca rozbrojono i zaku
to w kajdany. 

Tym samym samochodem od 
wieziono go do Kowla. 

Podczas przesłuchania szale
niec zeznał, fż „widział dja-
bła". Poza tern dawał odpo<-
wdedzl bardzo niejasne. 

Do Śmid wyjeżdżają dziś ra
no władze powiatowe z Kowla. 

Luka w nowym regulaminie władz kolejowych. 
Pasażer ma prawo do siedzenia podczas podróży! 

Właśnie wvdałv nasze wta 
dze kolejowe ..nowy regulamin 
przewozu pasażerów", który po 
cznie obowiązywać Już za ty
dzień 

od 1-go listopada. 
Jest w tym regulaminie wie

le pięknych przepisów, jest sze 
reg doskonałych zarządzeń. 

Powiedziano wiec no., że nie 
żądając dla swvch niemowląt 
..osobnego miejsca" może każda 
mamusia dwoje pociech, liczą
cych poniżej 4 lat. wziąć bez
płatnie z soba. Powiedziano, że 
wolno małe pieski i ptaszki za
bierać z soba do wagonu, o Ile 

współpodróżni nic nie mają 
przeciw takim poszczekującym 
czy świergotajacvm towarzy-
szam podróży. Powiedziano, że 
pijacy 

powinni sie przespać, 
zanim wsiądą do wagonu kole 
jowego: że ludzie chorzy na ty 
fus lub ospę winni leżeć w łóż
ku, a nie na ławce przedziału ko 
lejowego. ' 

Powiedziano wiele, wiele mą 
drvch, dowcipnych rzeczy w 
tym regulaminie. 

Ale jednego nie powiedziano, 
O jednem zgoła zapomniano. 

Nie powiedziano, że nie-

Smutne zaburzenia w Ozorkowie. 
Rozagitowany przez komunistów tłum zaatakował policją. 

Siedmiu policjantów rannych. 
Łódź, 24. 10. W dniu wczo

rajszym Ozorków był widow
nią 

smutnych zaburzeń. 
Mianowicie łódzcy komuniści 
po nieudanej agitacji na tere
nie Lodzi postanowili 

szukać żeru 
gdzieindziej. 

Na punkt swej agitacji naj
bardziej podatny wybrali Ozor 
ków miasteczko zamieszkałe 
przeważnie 

przez robotników. 
W wyniku całodziennej niemal 
pracy wywrotowej udało Im 
się zgrupować tłum w sile 
przeszło 

2000 ludzi, 
który z groźnemi okrzykami 
na ustach podciągnął pod ma
gistrat. 

Aby zapobiec ewentualnym 
ekscesom władze miejskie 

zatelefonowały po policje 
która w krótkim czasie przy
była na miejsce. Tłum na w i 
dok granatowych mundurów 
przyjął jeszcze groźniejszą po
stawę i począł rzucać w po
licję 

kamieniami. 

Dzielni policjanci nie zważając 
na niebezpieczeństwo zagraża 
jące ich^yciu poczęli tłum roz 
pędzać. Todczas tej akcji 
7-iuiu policjantów zostało ran

nych. 
Z pośród tłumu odniosło rów

nież okaleczenia kilkanaście 
osób. 

O godzinie 7-ej wieczorem 
spokój został całkowicie przy
wrócony. 

Władzom śledczym udało 
się ująć 

„Oblężenie" związków klasowych. 
Zatarg o magistrackie bony na chleb. 

KOGUTEK 
USUWA NAJUPORCZTWS^y 

BÓL GŁOWY 
O S T R Z E Ż E N I E . 

Chcąc nabyć proazkl nałsago wyrobu, 
oaleły pr iy kopni* a k c e n t o w a ć i 
wyraźni* zadać o r y g l a a l n y o b pro-
azkow • „ K O G U T K I E M " G a i e c 
kiego, znanych od lat trzydzieatu. — 
Zwracalci* uwa|(«. i odrzucalcia UPOR
C Z Y W I E pol«can* naśladownictwa w 
podobnam do n a n t i j o opakowaniu 

Jak wiadomo, w czasie straj 
ku włókienniczego Magistrat 
łódzki zorganizował akcję do
żywiania strajkujących przez 
dostarczanie im chleba za po
średnictwem związków zawo
dowych; związek klasowy w y 
dawał bony te 

w Ilości 5000 sztuk 
dziennie. Z chwilą ukończenia 
strajku, Magistrat automatycz
nie zaprzestał wydawania bo
nów żywnościowych. I na tern 
właśnie tle doszło do nlebywa 
łej awantury w Związku Kla
sowym. Tłum robotników w 
liczbie około dwustu osób 
wkroczył dziś rano do lokalu 
Związku Klasowego przy ulicy 
Narutowicza 50 i zażądał od 
znajdujących się tam pp. Wal
czaka i Napicralsklego 

bonów na chleb. 
Walczak i-Napieralskl usiłowa 
11 wytłumaczyć robotnikom, że 
bonów na chleb Magistrat Juz 
nic nadsyła, ponieważ strajk 
został zlikwidowany. 

Tłum jednakże pozostał głu 
chy na te perswazje I w dal
szym ciągu domagał się bonów 
przyjmując 

groźną postawę 
wobec urzędników, związku. 
Robotnicy oświadczyli, że po
ty nie ustąpią z lokalu, póki żą 

daniu Ich nie stanie się zadość. 
W chwili, gdy piszemy sło

wa niniejsze, oblężenie lokalu 
„Związku Klasowego jeszcze 
trwa. 

kilku podżegaczy 
znanych działaczy komuni
stycznych, pośród których 
znajdują się dwaj komuniści 
łódcy niejaki 

Legońskl 1 Krzepota. 
Dalsze dochodzenie mające 

na celu ujęcie pozostałych ko
munistów, winnych wywoła
nia ekscesów trwają. 

Z pośród pokaleczonych po 
licjantów odniósł poważną 

ranę lewej ręki 
komendant posterunku policji 
w Ozorkowie st. przodownik 
Ostaszewski. 

Formalna likwidacja strajku. 
Czy podpisze umową związek Ch. D. ? 

Jak wiadomo Związek Chrz. 
robotników przemysłu włókien 
niczego miał w dniu dzisiejszym 
podpisać urnowe z przemysłów 
cami. Zalndagowany orzez nas 
w tej sprawie kierownik zwiąż 
ku p. Plewiński oświadczył nam 
że sprawa podpisania umowy 
przez Jego związek zdecydowa 
na zostanie na posiedzeniu Ra
dy Okręgowej, które odbędzie 
sie w dniu dzisiejszym wieczo 
rem. Związek Chrz. stoi na sta 
nowisku. że urnowe 

podpisać należy. 
Związek Jednak ze sWeJ stro 

ny ma zamiar przedstawić prze 
mysłowcom swói własny pro 
iekt umowy, gdzie również bę 
dzie uwzględniony punkt o wyż 
szem wynagrodzeniu za pracę 
na czterech krosnach: wystąpi
liśmy bowiem tylko z żądania 
ml 20 proc. podwyżki nłac. ho
norowania delegatów fabrycz
nych I zapłaty za postoje; żą
dania wyższej zapłaty za pra-

Miraże przyszłości ~ a palące wymagania bieżącej chwili. 

Dlaczego mieszkańcy okolic podmiejskich 
nie mogą otrzymać elektrycznego świa t ła? m 

Potrzeby ludności muszą być uwzględnione. 
W ostatnich czasach zauwa 

l y ć się daje silny wzrost rozbu 
dowy krańców naszego miasta 
przeważnie na terenie powiatu 
Jeden za drugim wyrastają 
mniejsze lub większe domy 
mieszkalne, którym poza Inne-
mi wygodami brak światła elek 
trycznego. Właściciele nowo-
wybudowanych domów pomi
mo wszelkich usiłowań l starań 
nie mogą dla siebie uzyskać 
elektryczności. 

Zdawałoby się, że sprawa 
lest bardzo prosta do rozwiąza
nia. Elektrownia łódzka posia
da przecież kabel i mogłaby z 
łatwośr/?, zaopatrzyć w ener
gię elektryczną najbliższe a na
wet f dalsze tereny podmiej
skie. Niestety tak nie jest. 

W swoim czasie donosiliśmy 
o tern. iż starosta łódzki wystą 
pił z wielkim projektem elek
tryfikacji okrggu łódzkiego 
przez wybudowanie elektrow
ni okręgowej. Ogromna sieć 
wysokiego napięcia oplotłaby 
cały okręg przemysłowy łódz-
kf, a poszczególne gminy czer
pałyby energję po bardzo 
niskich cenach. Rząd pragnąc*] 
by samorządy poszczególnych 
miast podjęły Inicjatywę elek
tryfikacji okręgu i nie chce 'do
puścić do tego, by elektryfika
cję przeprowadziło przedsię
biorstwo prywatne. 

I stąd to zdecydowanie od
mowne stanowisko starostwa 
wobec próśb mieszkańców po
wiatu o światło e i^ t i^cz i ie . 

Indagowana przez nas w tej 
sprawie osoba ze wszech miar 
kompetentna, oświadczyła nam 
że sprawę ujęło w swe dłonie 

Ministerstwo Robót Publicz
nych, 

które pragnąc przeprowadzić 
racjonalną elektryfikację kraju 
zakazało udzielać zezwoleń na 
korzystanie z prądu elektrow 
ni prywatnych. Do czasu tedy 
zrealizowania przez samorzą 
dy dzieła wielkiej elektrowni o-
krężnej mieszkańcy powiatu 
łódzkiego muszą 

uzbroić się w cierpliwość. 
A teraz ocenimy sytuację 

trzeźwo, realnie. Bardzo pięk
ny jest projekt elektrowni okrę 
gowej i byliby wszyscy bardzo 
zadowoleni, gdyby, został on 
już 
wkrótce wprowadzony w ży

cie. 
Niestety dużo jeszcze czasu u-
płynie, zanim to nastąpi. Jest to 
przedsięwzięcie kolosalne, wy
magające ogromnych nakła
dów pieniężnych, na które sa
morządy miast na terenie po
wiatu łódzkiego I sąsiednich 

nie mogą robie pozwolić. 
I wytwarza się sytuacja para
doksalna: w dwudziestym wie
ku ludzie w okolicach Łodzi 
muszą korzystać z oświetlenia 
naftowego, a przedsiębiorstwa 
w postaci młynów czy drobniej 
szych fabryczek na terenie po
wiatu nie mogą być poruszane 
energją elektryczną. I to tylko. 
W imię odległego mirażu elek-i 

trownl okręgowej. Jeśli już 
tak musi być. to możnaby zna
leźć następujące modus viven-
d l ; zezwolić mieszkańcom po
wiatu na korzystanie z prądu 
elektrowni łódzkiej z tern za 
strzeżeniem, że z chwilą gdy 
elektrownia okręgowa będzie 
uruchomiona, dopływ prądu i 
elektrowni łódzkiej 

będzie przerwany. 
Do redakcji naszej zgłaszają 

się stale 
gromady zainteresowanych 

czytelników pytając: kiedy bę
dziemy mieli światło? Niestety 
narazie musimy podzielić się 
czytelnikami tern, co podaliśmy 
we wstępie. Jest Jedna rada: 
wystosować odpowiednią 

petycję zbiorową 
do Ministra Robót Publicznych, 
który może sprawę potraktuje 
bardziej życiowo. Do czasu 

PORADNIA 
WENERObOGICZNA 

L t k a r i y • • p « c | a l l i t o w 

Z A W A D Z K A 1 
czynna od 8 rano do 9 wl«czór 
w niedziele 1 święta od 9—2 pp. 

wyłączni* dla chorób 
W E N E R Y C Z N Y C H , M O C Z O -

P Ł C I O W Y C H i S K Ó R N Y C H 
Badani* krwi i wydzielin na 

tyllltz i trypar. 

RonsfulaclB z oiaroliglim I orolojlini. 
G a b i n e t i w l a t l o - l e c a n l c a w . 

K o s m e t y k a l e h a r a k a 
Oddzielna poczekalnia dla kobiet, 

PORADA 3 st. 

wybudowania elektrowni, okrę 
gowej modus vivendl 

znaleźć się musi. 
Brak światła bowiem wpłynie 
hamująco na rozbudowę pery-
feryj, brak światła wpływa fa
talnie 

na stan bezpieczeństwa 
publicznego, ciemności bowiem 
są warunkiem sprzyjającym 
prosperowaniu występku f 
zbrodni. Odnośne czynniki 
winny to mieć na uwadze. 

K. 

ce na czterech krosnach nie wy 
stawialiśmy wcale, obecnie zaś 
rruisielibyście taki ounkt podpi
sać; dlatego musimy się nad 
tein poważnie zastanowić. Wo
dnie jesteśmy zdania, że jeśli 
wprowadzona jest reorganiza
cja pracy, to większe stawki 
muszą oblać zarówno 

tkalnie lak I przędzalnie, 
na co przemysłowcy nie zga
dzają sie. pragnąc podwyższo 
ne stawki stosować tylko do 
tkalni. 

Dziś wieczorem rozstrzyg
nie sie sprawa. czv podpisze
my urnowe czy też nie. 

szczęśliwiec, pragnący poje
chać z Warszawy do Krakowa 
lub z Łodzi do Gdańska, zaku
piwszy za kilkadziesiąt złotych 
droższy o 20 proc. od lata bilet 
i mający perspektywę spędze
nia pół doby w waeonie — ma 
też prawo do ..mieisca siedzą
cego", ma prawo domagać się, 

aby nie stał w korytarzyku 
tuż obok 00. nie omdlewał ze 
znużenia, nie mogąc orzez sze
reg godzin usiąść. lub radził so 
bie wreszcie w ten soosób że u-
stawiwszy walizkę ..na sztorc" 
w korytarzu, przykucnął na 
nlei... 

Przed dwoma miesiącami 
przeprowadzono na kolejach au 
strjackich zasadę, że kupno bi
letu nadaje podróżnemu prawo 
do mieisca na ławie w wagonie 
że obowiązkiem kolei iest za
pewnieniu temu. kto kuoił bilet, 
możności przejazdu w pozycji 
siedzącej, a nie stojącej... 

Reformę tę powitała cała pr; 
sa i cała ludność z entuzjazmem 
Okazało sie. że przy dobrej wo 
li i jakim takim zmyśle organiza 
cyjnym można zapewnić każda 
mu pasażerowi 

możność siedzenia. 
Można mleć w pogotowiu wa
gony rezerwowe w stacjach 
węzłowych. bv Je natychmiast 
przyczepić, gdy okaże sie. że 
est nadmiar podróżnych. Moż
na — jak to uczyniono w Au
strii — wydać polecenie kon
duktorom, abv w braku miejsca 
w klasie III lokowali podróż
nych w klasie drugiej, a nawet 
pierwszej. Jak często u nas wl 
dzimy: klasa trzecia przepcha
na, ludzie następują sobie na na
gniotki, wszystkie korytarze 
pełne, w intymne! ubikacji tło
czą sie ludzie... bez naturalnej 
potrzeby, ale w drtiglei klasie 
siedzą dwie paniusie. 

a w I puściuterfko.. 
Możnaby ten usteo rozporzą 

dzenia tak smormułować: 
..Kolej jest obowiązana do» 

starczyć podróżnym 
tyle niieisc do siedzenia 

w wagonie, za Ile biletów kasa 
kolejowa pobrała gotówkę". 

Pwł. 

Katastrofa samochodowa pod 
Radomiem. 

12 osób rannych. 
Warszawa, 24. 10. (Od wł. 

koresp.). Na szosie między Ra
domiem a Tarłowem wydarzy 
ła się wczoraj wieczorem 

katastrofa autobusowa 
w której 12 osób zostało ran

nych. Samochód w pobliżu mit 
steczka Drylcz stoczył się do 
rowu 1 roztrzaskał się. Przy
czyna katastrofy uszkodzenie 
w motorze. 

Wilki napadły na samochód ministra 
Składkowskiego. 

podczas objazdu województwa wileńskiego, 
Warszawa, 24. 10. (Od wł. 

koresp.). W ciągu ostatnich dni 
minister Skladkowski zwie
dzał województwo wileńskie. 
W czasie podróży w powiecie 
bracławskim samochód mini
stra spotkał się w porze wie
czornej 

ze stadem wilków, 
które spłoszone światłem re
flektorów uciekły. 

Minister Skladkowski prze* 
prowadził głównie 

Inspekcję administracyjną 
oraz zwiedził pogranicze ło-
tewskie. litewskie I sowieckie, 

Morgan w Europie. 

Bomby 
w magistracie. 
W Magistracie znaleziono 

w dniu wczorajszym paczkę z 
czterema stareml granatami 
ręcznem!. Granaty te ktoś scho 
wał pod szafą, gdzie je znala
zła posługaczka. 

Z małych granatów ręcz
nych, zrobiono olbrzymie 
„bomby, które mogą wysadzić 
Magistrat w powietrze" I po
ruszono wszystkie władze i 
urzędy. 

Policja po przeprowadze
niu śledztwa i zabraniu „groź
nych bomb" sprowadziła całe 
zajście, któremu sztucznie 
chciano nadać wielkie roz
miary, 

do właściwych rozmiarów 
nielegalnego przechowywania 
przedmiotów uzbrojenia woj
skowego. 

Znany miljoner amerykański Morgan przybył w to
warzystwie dwóch dyrektorów swoich banków do 
Paryża w celu umówienia warunków nowej po-

życzki dla Banku Francuskiego. 

Zdarzenia i wypadki 
ubiegłej doby. 

(—) Premier Bartel z łożj ł 
wobec prasy w Poznaniu o-
śwladczenie. że svtuacia w Pol 
sce jest dobra. 

„Ale zasadniczo I w pewnej 
mierze — mówił oan premier —> 

to mimo wszystko Polskę stać 
dzisiaj na luksus ulemnego bi
lansu handlowego. Dotychcza
sowa pozycja gospodarcza Pol
ski ponad wszelka wątpliwość 
lest murowana i nic te) sytuacil 
teolei nie charakteryzuje, lak 
czynny bilans płatniczy oraz 
równowaga budżetowa. 
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Krwawe zajście w parku 
znalazło swój finał w sądzie. 

Z Częstochowy 'donoszą: 
» 16 czerwca 1928 r. między 
godziną 9 a 10 wieczorem w 
parku Narutowicza na Zawo-
dziu spacerował Adam Komen 
der w towarzystwie 

kolegi 1 dwóch kobiet. 
W pewnym momencie natrafili 
na inne towarzystwo. Komen-
der pchnął jednego z nich. Ka
zimierz Grzywnowicz, który 
należał do zaatakowanego to
warzystwa, wyszedł z krza
ków i pchnął nożem Komen-
dera, zadając mu śmiertelną 
ranę. 

W wyniku tego krwawego 

Do akt Nr. 1603 1928 r. 

OGŁOSZENIE. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym 

w Łodzi, Stanisław Dulkowskl, zaim. 
w Łodzi przy ul. Gdańskiej Nr. 6 na 
zasadzie art. 1030 U. P. C. ogłasza, ze 
w dniu 31 października 1928 r. od go
dziny 10 rano w Łodzi, przy ul. Za
chodnie] pod nr. 57 odbędzie się sprze 
daż przez licytację ruchomości, nale
żących, do Abrama I Mieczysława Huf 
nagłów, składających się z mebli 1 o-
cenlonych na sumę zł. 2747. 

Łódź, droia 20 października 1928 r. 
Komornik: (—) St. Dulkowski. 

zajścia Grzywnowicz został 
postawiony w stan oskarżenia. 

Oskarżony do winy się nie 
przyznał, twierdząc, że Komen 
der zażądał od niego pienię
dzy na wódkę i po otrzymaniu 

odmowy uderzył jego kolegę, 
a na niego 

zamierzył się bagnetem. 
Sąd skazał oskarżonego na 

5 lat ciężkiego więzienia. 

Młotkami włamywacze rozbili kasę. 
Łupem padło 1000 złotych. 

Z Częstochowy donoszą: 
Niewykryci narazie spraw

cy dokonali zuchwałego wła
mania do kantoru przedsiębior 
stwa budowlanego pp. Alerta 
i Buhlego przy ul. Wilsona 8. 

mg Złoczyńcy 
rozbili młotkami 

kasę ogniotrwałą, skąd skradli 
około 1000 zł., poczem nieza
uważeni przez nikogo zbiegli. 

Sposób dokonanego włama 

Przy dźwiękach jazzbandu... 

Warszawa broni się przed zalewem 

zagranicznych tancereh i tancerzy. 
Z dancingów polskich znikną zagraniczni łowcy dolarów. 

nla oraz użycie młotków 'do 
rozbijania zamków kasy świad 
czy, że ma się tu do czynie
nia nie 

z wytrawnymi kasiarzaml, 
ale zapewne z debiutantami w 
tym specyficznym kunszcie. 

Policja wdrożyła dochodzt 
nie. 

Mądre dziecko. 

Licznie powstałe w ostatnich 
latach lokale dancingowe z po
pisami artystycznemi w War
szawie, Łodzi i w wielu innych 
miastach korzystały w znacz
nej mierze 

z sił zagranicznych. 
Są to niemal wyłącznie siły ta
neczne. Rzadziej popisy ta
neczne połączone bywają ze 
śpiewami lub monologami. Po
pisy te bywają bardzo różnora
kiej wartości: 

od artystów bezspornych, 
tancerzy i tancerek pierwszo-

Samochód niezamożnych. 

Na ulicach Paryża ukazał się widoczny u gory „samochód" 
poruszany przy pomocy nóg. Jest to odmiana roweru na 

czterech kołach 1 zamkniętą karoserją. 

rzędnych, do średnich, bardzo 
średnich 1 — często — mier
nych, tak miernych, iż goście 
wybredniejsi nieraz zadają so
bie pytanie, czy u nas nie moż-
naby znaleźć ładniejszych 
dziewcząt { zgrabniejszych tan
cerek, niż owe, nadsyłane hur
tem przez ajencje artystyczne 
na niewidzialnego, rzekome 
„artystki", wzbudzające więcej 
politowania, niż wrażeń arty
stycznych. 

Obecnie komisarjat rządu m. 
Warszawy zabronił dalszego 
importu zagranicznych sił arty 
stycznych. Zawiadomienia, ro 
zesłane w tej mierze do osób 
interesowanych, brzmią: 

„Komisarjat rządu na m. st. 
Warszawę zawiadamia Panów, 
że na przyszłość, aż do odwo
łania, władze 
nie będą udzielały pozwolenia 
na wjazd w granice Rzeczypo
spolitej Polskiej artystom za
granicznym, przyjeżdżającym 
w celach zarobkowych, jak 
również nie będą przedłużały 
kart pobytu tym artystom, któ
rzy już w kraju się znajdują. 
Dla uniknięcia przeto kosztów 

niepotrzebnego zachodu zale
ca się niezawieranie narazie 
kontraktów z artystami zagra
nicznymi". 

Wymieniony w zawiadomie
niu powyższem argument, do
tyczący „celów zarobkowych", 
wskazuje, iż motywem zakazu 
jest dążenie , do zmniejszenia 
wywozu walut obcych \ KraJiC 

: Artyści j artystki taneczni za 

wierali umowy 
przeważnie w dolarach. 

Gaże były różne, stosunkowo 
jednak wysokie. Siły średnie 
pobierały po 100 — 150 dola
rów miesięcznie, oprócz kosz
tów przejazdu z miejsca ostat
niego pobytu (nieraz z Hiszpa
nii, Portugalii itd.) oraz całko
wite utrzymanie. Siły lepsze 
popisujące się w pierwszorzęd
nych restauracjach-dancingach 
brały więcej aż do 500 — 600 
dolarów za parę taneczną, rów 
nież z utrzymaniem w Warsza
wie i zwrotem kosztów podró
ży. 

Rozporządzenie powyższe 
jest bardzo słuszne już choćby 
było wydane jedynie z moty
wów wyżej przytoczonych. 
Jednakże przemawiają za 
niem również inne względy. Je 
żeli z punktu widzenia arty
stycznego wybitne siły o za 
służonej renomie ze wszyst
kich rodzajów popisów scenicz 
nych czy estradowych mogą 
być pożądane w pewnych 
przypadkach, wychodząc z te
go stanowiska, iż artyści pol
scy również korzystają 

z gościny zagranica, 
to gdy chodzi o owe liczne za
stępy tancerskle, popisujące 
się na dancingach, nasuwają 
się tu 

liczne zastrzeżenia. 
Zdarzają się i tutaj artyści, su
miennie traktujący swój za
wód, tych Jednak bywa stosun 
kowo niewielu. Ten typ arty
stów i artystek ma obowiązki 

Najstarszy kościół w środkowej Europie, tum w Moguncji pochodzący z roku 
odnowiony. Uroczyste poświęcenie tej zgórą 1000 lat liczącej świątyni zostało 

cjalnego legata papieskiego. 

880 został wspaniale 
dokonane przez ipe-

wyraźne i ściśle określone: po 
wykonaniu numerów ze swe> 
go programu są oni wolni. Do 
tyczy to nielicznych lokal 
pierwszorzędnych. Natomiast 
znaczna większość owych „ar 
tystek" w obfitych dziś dancin 
gach ma inne obowiązki: po 
tańcu obowiązane są one 

bawić publiczność, 
starając się o możliwe obdzie
ranie gości żądaniem wystaw 
nych kolacyj i napojów, z któ 
rych zazwyczaj trzy czwarte 
marnuje się, chodzi bowiem o 
to, aby rachunki były jak naj 
wyższe. Od tych rachunków 
„artystki" pobierają prowizję 
osobno. 

Pomijamy Inne szczegóły z 
nocnego życia tanecznych lo 
kali, w wielu miastach umilane 
go przez tego typu „artystki", 
nadają się one bowiem raczej 
do wyglądu instytucji ochrony 
kobiet i żelaznej ręki opieki 
nad handlem żywym towarem. 

Wiąże się też z tą sprawą 
Inne niebezpieczeństwo. Oto 
niektóre „artystk i" zagranicz 
ne z krajów ościennych niekie
dy bardzo żywo Interesują się 
naszemi 

sprawami polltyczneml 
i wojskoweml, zwłaszcza, gdy 
ich towarzysze w marynar
kach, smokingach czy mundu
rach są nieco rozrzewnieni al
koholem i urokiem powabów 
kobiecych i skłonni do wynu
rzeń zbyt czasami uprzejmych 
i nfeoględnych... 

Jeżeli jednak będziemy roz 
ważali tę sprawę ze stanowi
ska istniejących dziś wymagań 
publiczności, musimy stwier
dzić, iż powstały w kraju setki 
lokali, opierających swe powo 
dzenle na popisach tanecznych 
Skoro — na czas dłuższy za
pewne — tancerkom zagranicz 
nym zabroniono występów w 
Polsce, otwiera się pole do pra 
cy zarobkowej 

dla sił miejscowych. 
Tych nie zbraknie oczywiście. 
Winna tu powstać specjalna 
opieka, któraby ustanowiła ko 
nieczną linję demarkacyjną 
między pojęciem sztuki tanecz 
nej a podszywaniem pod to 
miano interesów ciemnych i 
mętnych, bardzo 

od sztuki dalekich. 
Leży to chyba w interesie za
wodu tanecznego, który roz
wija się u nas coraz szerzej ze 
względu na warunki obecne. 

Kuw. 

Ojclect Nie dotykaj się mnie 
brudnemi rączkami, bo mnie 
powalasz. 

Córeczkai Jak tatusia ku* 
charka głaskała wczoraj rę
koma pełnemi surowego ciasta, 
to tatuś nic nie mówił. 

Pamiętajcie o 
wal idach 

wojennych. 

in-

Do akt Nr. 692 - 693 1928 r. 

OGŁOSZENIE. 
Komornik przy Sądzie Okręgowy* 

w Łodzi Stanisław Dulkowskl, zam 
w Łodzi przy ul. Gdańskiej nr. 6 na 
zasadzie art. 1030 U. P. C. ogłasza, 
że w dniu 30 października 1928 r. od 
godz. 10 rano w Łodzi, przy ul. Piotr 
kowskiej pod nr. 37 odbędzie się sprze 
dal przez licytację ruchomości, nale
żących do iirmy „J. Bellman 1 S-ka", 
składających się z maszyny do pisa
nia, mebli 1 kasy ogniotrwałej 1 oce-
nionych na sumę 1550 zł. 

Łódź, dnia 12 października 1928 u 

Komornik: (—) SL DulkowskŁ 

Do akt Nr. 1410 1928 r. 

OGŁOSZENIE. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym 

w Łodzi. Zygmunt Makowski, zam. w 
Łodzi, przy ul. Kilińskiego 96, na za
sadzie ar t 1030 U. P. C. ogłasza, że 
w dniu 6 listopada 1928 r. od godz. 
10 rano w Łodzi, przy ul. Wawelskie] 
nr. 3 odbędzie się sprzedaż z prze
targu publicznego ruchomości, należą 
cych do Juljl Bocheńskie] I składają
cych się z mebli 1 1 p, oszacowanych 
na sumę zł. 505. 

Łódź, dnia 22 października 1928 r, 

Komornik: (—) Z. Makowski 

JEAN MOURA. 

W cudzej skórze 
Stalowe ostrze zabłysło w 

glelonawem świetle latarni ulicz 
nej. Rudy mężczyzna, idący od 
pewnego czasu wślad za noc
nym przechodniem. błaka^cvm 
się z tej strony placu Italji gdzie 
się włóczą dziewki uliczne i apa 
sze. podbiegł. ażebv przytrzy
mać mordercę. którv nagle wy -
łkoczył z za obszarpanej rude
ry i już uciekał w ciemną ulice, 
pozostawiając rzężącego prze
chodnia, leżącego przv latarnia 
nvm słupie. 

Onesim Lapin pochylił się 
nad nim. Nie pierwszy to raz 
patrzał na konającego, bo sam 
swego czasu zamordował czło 
wieka, kiedy ogarnięty żądzą 
pieniędzy stracił bvł głowę. Te 
raz zaś na widok tego umiera
jącego, którego zamierzał przed 
chwila ratować, instynkt zło
dzieja i grabieżcy znów się w 
nim ocknął. 

Nie byłby go sam zabił dla 
rabunku, mając żvwo w oamię 
ci ohydna swą przeszłość ga

lernika, ale... skoro innv to zro
bił... 

Jednym rzutem oka przeko 
nawszy sie. że ulica iest pusta 
odpiął palto konającego, które 
go ręce trzymały sie kurczowo 
asfaltu, pomacał podszewkę 
marynarki, ciepła od wilgotno
ści ciała, sięgnął do kieszeni i 
wyciągnął zeń portfel, wypcha
ny dokumentami i banknotami. 
Nie licząc ich. szukał osobistych 
papierów nieznajomego, ażeby 
mu skraść jego nazwisko, dość 
bowiem miał swego nazwiska 
galernik. Znalazł je wkrótce i 
wówczas odsunął konającego 
na stronę za barak z desek, pa
trzący w pusta, niezabudowaną 
ulice. Tu zaczął go rozbierać; 
spodnie były zrobione z mięk
kiego sukna mile łechtającego 
palce, przy koszuli guziki miał 
perłowe. Pierś zamordowanego 
wznosiła sie i opadała: kiedy 
rudy człowiek podnosił go, 
głowa osuwała sie w tvł i rzę
żenie stawało sie bardziej chra
pliwe. 

Rozebrawszy go z wielkim 
trudem Onesin z większym je
szcze wysiłkiem wciaenął nań 
swoje mocno przechodzone o-, 

dzłenie: bawełniana, ootem i w i 
nem cuchnącą koszule, wystrzę 
pione spodnie i połatana mary
narkę. Umierający podnosił 
chwilami ręce, jakgdyby pra
gnął odsunąć od siebie te nędz 
ne łachmany. 

Rudy człowiek zdjąwszy 
wkońcu swa stara czaokę wło
żył mu ją na głowę i zdiął pier
ścionki z palców... 

Onesim Lapin rzężał teraz 
przy słupie latarni, drugi zaś — 
obywatel w palcie i miękkim 
filcowym kapeluszu — uciekał 
co sił w nogach przez uśpione 
ulice. 

Nie mogąc już tchu złapać, 
stanął pod latarnia, nie różnią
cą się niczem. od tei. pod którą 
zamordowany leżał i wyjął por 
tfel, ażeby dowiedzieć sie na
zwiska swego i profesji: szczę
ście mu sprzyjało: nazvwał się 
Artur Lavaillac. czvli był jed
nym z największych bankierów 
paryskich. Ex-Onesim Lapin 
podrapał sie frasobliwie w gło
wę: czy potrafi abv dobrze o-
degrać role...? Poszukał swego 
adresu: mieszkał niedaleko pla
cu 1'Etoile przy ulicy Jena. Miał 
wielką ochotę zajrzeć do swe

go mieszkania nieco wygodniej 
szego prawdopodobnie od izde 
bki na poddaszu orzv ulicy Bri 
se-Miche; uważając wszakże, 
iż przezorniej będzie wyjechać 
na kilka miesięcy zagranicę, a-
żeby mieć czas weiść w nową 
skórę, skierował sie ku lugduń 
skiemu dworcowi. Na widok ko 
lorowanych afiszów zdecydo
wał sie pojechać do Monte-Car 
lo. wybierając hotel Oasis. 
nad tem jak łatwo bvć uczci-

Zatelegrafowawszy do swe 
go nowego portiera z polece
niem przesyłania koresponden
cji do Oasis, wsiadł do sleepin
gu, o godzinie 7-ei. nie omie
szkawszy kupić numer pierw
szej ^azety. która wyszła z dru 
ku. Dowiedział sie z niej, że 
niejaki Onesim Lapin został 
zasztyletowany w nocy przy 
placu „I tal j i " i zamyślił się nad 
wzorowem życiem, iakie za
mierzał teraz pędzić. W grun
cie rzeczy bowiem urodził się 
cnotliwy, a tylko fatalny zbieg 
okoliczności, głód i nędza uczy
niły zeń złodzieia. a nawet mor 
derce. Mógł wreszcie zrehabi-. 
ljtować sie. Przyciskaiac por
tfel do piersi zastanawiał się 

wym człowiekiem...! 
W dwa dni po przybyciu do 

Monte-Carlo otrzymał znacz
nej objętości paczkę z korespon 
dencją; agenci biur wymiany 
żądali jego rozporządzeń, wiel
kie żółte koperty wypchane by 
ły listami do podpisu, daktylo-
grafki wystukały całe stronice 
cyfr. z których nic a nic nie ro 
zumiał. Dowiedział sie ponadtc 
że ma przyjaciela imieniem Ja 
kóba, żonę, zrozpaczoną jego 
niespodzianym wyjazdem i se
kretarza, któremu szacunek nie 
pozwalał wprawdzie napisać 
bankierowi wprost, że dziwnie 
niefortunnie wybrał oore do wy 
iazdu zagranice, ale który nale 
gał na natychmiastowy powrót 
oryncypała. 

Ażeby sie nie skompromito
wać, zatelegrafował do sekre
tarza, że niebawem powraca do 
Paryża i zażądał przysłania pie 
niędzy. kilku zaś daktvlografo-
wanemi liniami uspokoił żonę, 
że bedac bardzo zaietvm nie 
może sie dłużej rozpisywać. 

Nudził sie tymczasem w Mon 
te Carlo śmiertelnie, marząc o 
nowrocłe do Paryża i drżąc 7 
obawy na sama mvśl o tem. Ja 

kież było jego zdumienie, kie
dy pewnego ranka uirzał na
zwisko swoje wypisane wielkie 
mi literami na czołowei stroni
cy gazety w związku ze świe
żo odkrytym strasznym skanda 
lem finansowym: bankier Ar
tur Lavailłac puścił w obieg u-
działy nięstnieiacei kopalni zło 
ta. Oszustwo dokonane zostało 
przed pół rokiem jeszcze i dziś 
dopiero zwachano pismo no
sem. Bankier LavaiIIac zatem 
by? łotrem najgorszego gatun
ku! 

Onesim Lapin wypuścił ga 
zetę ze zdrętwiałych rak. Prag 
nąc sie stać uczciwym człowie 
kiem wpadł w bagno stokroć 
gorsze od swego. Co ma teraz 
zrobić z soba? Gdziekolwiek 
sie zwróci, wszędzie wiezienie 
go czeka. Tysiące oszukanych 
ludzi przeklinają imie iego...! 

Żałując zbrodni, które trzy 
mały go w cieniu przynajmniej 
Onesim Lapin w przystępie 
rozpaczy powiesił sie. 

Tłum. Jotsaw 

y 
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W łonie ziemi znajduje się jeszcze 
12 tonn drogich kamieni. 

Przepowiednia londyńskiego instytutu geologicznego. 
Ukazała się w języku angiel 

skim broszura lond. instytutu 
geologicznego zapowiadająca, 
Iż w ciągu najbliższych lat 15 
nastąpić musi nieodwołalnie 
wyczerpanie się światowych 
zapasów w drogich kamieniach. 
Niemal podobną w słowach za
powiedź ogłasza również pru
ski instytut geologiczny, czyli, 
że... przepowiedni tych 

nie należy lekceważyć. 
Nauka dzisiejsza posiada już 

Sposoby, które umożliwiają jej 
określenie ilości drogich ka
mieni, znajdujących się w łonie 
ziemi. W ten sposób otoczo
no np., że ludzkość może liczyć 
na węgiel kamienny pod w;»run 
kiem. że używać go będzie w 
dzisiejszych ilościach — jesz
cze ' 

dwieście pięćdziesiąt lat. 
Zdaniem geologów, ziemia 

posiada pgółem tylko 40 toun 
drogocennych kamieni, a więc: 
djamentów, topażów, szma
ragdów. Oczywiście, geologo
wie mają na myśli tylko naj
rzadsze i najdroższe: prawdzi
wie wartościowo okazy. Do
tychczas wydobyła ludzkość w 
chcu wieków 30 toun dogich 
kamieni — w łonie ziemi uiaj-
duje się jeszcze najwyżej 10 do 
12 tonn. Wedle statystyki, 
rocznie wydobywa się obecnie 
na całym świecie około oOO 
klgr. kam ien i . Jeżeliby więc 
produkcja nie spadła zbytnio po 
niżej tej normy, należy o c z e k i 
w a ć wyczerpania się skarbów 

w ciągu lat 16. 
Angielskie i pruskie wyka

zy dowodzą, że przy pracy 
nad zdobywaniem drogich ka
mieni, zajęty Jest ledwie 1 proc. 
(jeden na stu) ogółu ludzi pra
cujących w górnictwie świato-
wem. Anglja kroczy na czele 

tych państw, które zajmują się 
kopalnictwem drogich kamieni. 
Natomiast obywatele amery
kańscy zawładnęli przeszło 
dwoma trzecimi drogich ka
mieni, jakie znajdują się obec
nie 

na świecie. 
Ten stan rzeczy nastąpił dopie
ro po wojnie światowej, gdyż 
jeszcze do 1914 roku Anglicy 
posiadali bezkonkurencyjną 1 
przygniatającą ilość drogicli ka 
mieni. 

Pamiętniki królewskiej metresy. 
Karjera pięknej modniarki. 

Na londyńskich pułkach księ
garskich ukazała się wspaniale 
wydana książka pod powyż
szym tytułem. Są to osobiste 
notatki 

piękne] kobiety. 
ostatniej z wielu sławnych 
„maitresses en tftre" królów 

francuskich. 
Pomiędzy kobietami, których 

słabostki i wdzięki odegrały 
rolę w światowej hlstorji, Ma
dame Du Barry będzie zawsze 
zajmować poczytne miejsce. 
Obdarzona niezwykłym wdzię
kiem j zalotnością, miła i szcze 

Tajemnica morderstwa w Gladdeck. 

Sensacyjny zwrot w procesie maturzystów w Essen. 
Osłabienie zarzutów przeciwko oskarżonemu Husmannowi. 

W procesie oskarżonego o 
zamordowanie kolegi, abiturjen 
ta Husmanna, którego początek 
i genezę opisaliśmy w ub. ty
godniu, zaszedł zwrot decydują 
cy. Wydaje się. że została roz
wiązana 

główna zagadka 
strasznego zajścia i że znalezlo 
no wyjaśnienie dla obecności 
kropli krwi na obuwiu Husman 
na. „Dziennik Buerski" donosi 
że Jednocześnie z zebra
niem w sali burszów w ho te lu 
..Pod pocztą" w Buer. w któ-
rem brali udział Husmann i Dau 
be, odbywało sie także w wiel
kiej sali hotelu jednocześnie i ze 
branie maturzystów. W zebra
niu tern przejściowo uczestni
czył i Husmann. Przy stole sie
dział Husmann w towarzystwie 

asesora Rogowskiego. 
Jeden ze studentów bawił 

się raplrem. Znienacka odsko
czyła klinga oręża i ostrze Jej 
z całej siły uderzyło Rogow
skiego pomiędzy oczy. zadając 
mu rane. która silnie krwawiła. 

Rogowski oddalił sie z sali 
1 powrócił dopiero, gdy krwa
wienie ustało. Zaiście to nie 
zwróciło szczególniejszej uwa-

hia obcej ziemi..* 

Kamień pamiątkowy na mogile emigrantów s 1863 roku 
zmarłych z powodu cholery pod Adrjanopolem. 

Ki narazić, ale jest prawdopob-
ne, że przy tym wypadku kilka 
kropel krwi z rany Rogowskie-
go spadło na obuwie Husmanna 

Wobec tego. że w Gladdeck 
odbyły sie w związku ze spra
wą oględziny lokalne, sąd ze 
brał się w Essen w sali sądu 
przysięgłych dopiero o godzinie 
1 w południe 1 oo kilku pyta
niach zadanych rektorowi Klein 
boehmerowi. nastąpił ten zwrot 
nieoczekiwany. Obrońca zgło 
sił żądanie, aby przesłuchano 
świadectwa obecnego na sali 
medycznego rzeczoznawcy, do 
która Hiltmanna. który także 
uczestniczył w zebraniu w 
Buer 

w przededniu mordu. 
Sad uwzględnił żądanie o-

brońcy. Dr. Hlltmann oznajmił 
przedewszystkiem. że aktor Ro 
gowskl znany bvł wszystkim. 
Po północy zjawił sie na zebra 
nlu studenckiem w sali burszów 
z wielkim plastrem pomiędzy o-
czyma i opowiedział, że pod
czas zebrania maturzystów w 
wielkiej sali hotelu odskoczyła 
klinga raoiru. która ostrzem 
swem zadała mu cios pomiędzy 
oczy. Husmann wówczas sie
dział jeszcze przy Rogowskim. 
Na pytanie przewodniczącego, 
czy przypomina sobie to zajście 
oskarżony odpowiada: „Nie 
wiem. może tak bvło". 

Świadek Hiltmann dodaje: 
..Swego czasu doniosłem o tym 
fakcie kom. pollcll kryminal
nej Werneburgowl I dowiady
wałem, sie. Jak ie W Buer, czy 
w toalecie hotelu ..Pod pocztą" 
nie znaleziono śladów krwi . Te-
iro jednakże sprawdzić sie nie 
dało". 

Sqd postanowił przesłuchać 
asesora Rogowskiego. Ale za
nim to nastąpi krew Jego zosta 
nie zanalizowana. czv należy 

do krwi grupy A, 
do której należy krew Daubego 
Rozbiór krwi uskuteczni radca 
tainy Feudt do wtorku. 

Wysłuchano jeszcze orzecze 
nia innego rzeczoznawcy, zna
nego chemika prof. d-ra Brue-
ninga. Zbadał nóż na żądanie 
policji w Gladdeck. stwierdzlw 
szv na nim obecność cząsteczek 
brudu, ale 

żadnych śladów krwi. 

WIZJA LOKALNA. 
Oględziny lokalne rozpoczę 

ły sie o godz. 8 i pół zrana. Sąd 
łącznie z władzami orokuratorj 
oskarżonym i jego obrońcą i II 
cznymi przedstawicielami pra 

sy, udał się do Gladdeck w sa
mochodach, dla przeprowadze
nia badań lokalnych w ogrodnic 
rektora Kleinboehmera. Tłumy 
publiczności zeszły sie dla zoba 
czenia oskarżonego i asystowa 
niu przy oględzinach. Policja 
jednakże wzbraniała dostępu do 
miejsca. Sąd przedewszyst
kiem udał sie na miejsce, gdzie 
inwalida Kowalski znalazł nóż. 
Doszło przy tern do długich roz 
Draw. mających na ceiu wyjaś 
nienie. czy Kowalski może zo 
stał wysłany przez rektora 
Kleinboehmera po wyszukanie 
noż-i. położonego tam umyślnie 
Nie zdołano nic ustalić w tym 
wzgkdzie. 

Natarczywe pytania ziryto 
wały Inwalidę Kowalskiego, po 
chodzącego z Prus Wschodnich 
ł odezwał sie wreszcie: „Do l i 
cha, nóż nie jest szpilką prze
cie, której zobaczyć nie moż-
ia" ! 

W DOMU OSKARŻONEGO. 
Następnie sad udał się do 

wnętrza domu rektora Klein-
bochnura dla zbadania telefo
nu I świadczeń d-ra Luttera, 
który o 6 'i rana dzwonił do o-
skarżonego. Stwierdzono na do 
bro oskarżonego, że telefon 
przed drzwiami sypialni Hus
manna słychać tylko wówczas, 
gdy drzwi w domu Kleinboeh
mera są zamknięte. Obejrzano 
notem 1 pokój pracy oskarżo
nego. 

Urządzenie tego gabinetu ma 
wielkie znaczenie dla nsycholo 
gicznei oceny oskarżonego. U-
rzadzeny jest względnie po ma 
łomieszczaf.sku. Rapir czarno-
czerwonc-złoty. wstęga korpo 
racyjna I fotografie studenckie 
wiszą na ścianie. Pomiędzy sto 
sunkowo bogatym zbiorem kslą 
żsk — przeważnie klasyków — 

Dr. Różaner 
Choroby (korne, weneryczne moczo-
ptclowe. Leczenie sztucznem słońcem 

górek lem. 
NARUTOWICZA 9 (Dzielna) tel. 28-98 

Przyjmuje od 8 — 3 I od 5 — 8. 
Panie od 3 — 5. 

znajdują sie dzieła Jakóba Was 
sermarina i Stefana Zweiga. Po 
za tern w małym pokoju panuje 
skrupulatny, niemal 

pedantyczny porządek. 
O liście, mającym wywołać 

zwrot w procesie, o którym 
wspominano niedawno w krót
kości, wiadomo tylko tvle. że 
iest to list anonimowy, pisany 
pismem bardzo zmienionem, 
który i ostał przyniesiony ojcu 
zabitego, rektorowi Daube, 
przez chłopca z Hervest Dor-
sten. List ten głosi, że Husmann 
iest rtiewinny. a Istotny spraw
ca mordu 

znaiduie sie zagranica. 
Chłopiec przed drzwiami rek 

tora czekał dość długo, prawdo 
podobnie na napiwek, a tymcza 
sern nadeszli funkcjonariusze po 
licji kryminalnej i zaraz wzięli 
go do badania. 

Chłopiec ten. nazwiskiem 
Franciszek Stange, podaje, że 
list wręczyli mu dwaj panowie, 
iadacy samochodem, ze zlece
niem zaniesienia go do rektora. 
Daube. poczem samochód odda 
llł się z wielką szybkością. W y 
gląd listu jest zupełnie normal
ny 1 nie umożliwia żadnych 
wniosków o osobistości wysy
łającego. [ ' 

Honor męża 
nie jest honorem 

żony. 
Pewnemu małżonkowi w 

Chicago zarzucono publicznie, 
że często i chętnie uprawia 

pozamałżeńskie eskapady. 
Tym zarzutem uczuła się 

dotknięta żona owego lubiące
go awanturki męża I wystąpi
ła ze skargą sądową przeciw 
temu, który jej męża obraził. 

Sąd jednakowoż 
uniewinnił oskarżonego v 

na tej podstawie, że obrażając 
męża, nie obraża się równo
cześnie żony. 

Honor jest indywidualny I 
nie można go kolektywnie 
traktować nawet w małżeń
stwie. 

biotliwa dziewczyna z maga
zynu modniarki szturmem zdo
była serce Ludwika XV i przez 
pięć lat była 
uiekoronowaiią królową Fran-) 

cjl. 
Nadwyrężony skarb królew

ski wyciskano do niemożliwo-' 
ści, by zaopatrywać panfą Du 
Barry w brylanty f głupstew-
ka. Dumna arystokracja znie
wolona była do chylenia głów 
przed nią, ministrowie wycze
kiwali na jej wezwanie. Cała 
Francja leżała u jej stóp. Cały 
Paryż wyległ na ulice, by po
dziwiać wybrankę króla, gdy 
z pompą przejeżdżała przez Po 
ia Elyzejskie. Tenże Paryż u-
rządził jej ostatnią przejażdżkę 
na Place de la Revoiution, 
gdzie krwią spryskana giloty
na proklamowała 

triumf teroru. 
Pamiętniki Madame du Bar

ry, to niezwykły dokument ta
jemnic serca kobiecego, jej nai 
dziej i ambicji, słabości | trium
fu, miłości i nienawiści. 

Archeolog 
przy pracy. 

Młody, ale znany już archeolog 
Bunsen odtwarza w glinie formy 
odkopanych w Chaldei skorup 
naczyń z przed 3 tysięcy lat. 

Dr. H. L U B I C Z 
ulica CeEltlnlana 43. tel. 41-32. 

Sneciallsta chorób skórnych, wenę 
rvcznvch I moczoołclowvch. Naśwle 

tlanle lampa kwarcowa. 
Dla pań od 3—5 oddziel, poczekalnia 
Przylmule od eodz. 8—10 I od 5—& 

Niema takiego głupstwa 
ktćremuby ludzie wiary nie dali. 

fJe3ną z najstraszliwszych 
amor, dręczących ludzkość, 
jest choroba raka. 
Najtęższe umysły lekarskie 
pracowały i pracują nad poko
naniem tego wroga, czyhające 
go na zgubę ludzką. Każdy 
dzień niemal przynosi wiado
mość o jakichś nowych pra
cach i wynikach w zakresie le 
czenia raka. Mimo to jednak 
nie osiągnięto narazie rezulta
tów definitywnych i medycy
na staje na ogół wobec groź
nych wypadków zupełnie bez
radnie i musi pozwolić na swo 
bodnę szerzenie się 

ohydnego zniszczenia. 
Nic dziwnego, Iż około tej 

choroby zaczęły snuć się ja
kieś fantastyczne teorje, przy
pisujące jej powstawanie czyn 
nikom nadprzyrodzonym. Tak 
obecnie okultysta I spirytysta 
niemiecki, Wolfgang Gradt wy 
stąpił z poglądem, świadczą
cym może o bujności jego wy 
obraźni, ale równocześnie o 
braku wszelkiego krytycyzmu 
naukowego. Gradt utrzymuje 
mianowicie, że choroba ta ro
dzi sie wskutek 

zemsty duchów na ludziach. 
Zdaniem tego maniaka istnieją 
pewne miejscowości, czy też 
ulice i domy, w których raka 
spotyka się częściej niź gdzie
indziej. 

Rzecz ciekawa, iż poglądy 
Gradta rozeszły się w Niem
czech szeroklem echem i zna
lazły wielu zwolenników. Cie-

X X 

kawą jest również metoda te 
rapeutyczna, podana przez o 
kultystę niemieckiego. Ma ona 
polegać na tern, ażeby drogą 
seansów spirytystycznych 

ubłagać odnośnego ducha, 
ażeby zaprzestał mścić się na 
swe] ofierze. 

I takie bzdury znajdują po
słuch w wieku XX-ym. 

Najpracowitszym robotnikiem jest serce 
Pracuje bez strajków i do... śmierci. 

Badania uczonych i lekarzy 
stwierdziły, że 53 proc. uszko
dzeń ciała ludzkiego przypada 
na ręce; 29 proc. — na nogi; 
10 proc. — na głowę (w tern 
6 proc. na oczy) i wreszcie oko 
ło 9 proc. na tułów, 22 proc. 

uszkodzeń głowy, 
a 16 proc. ran tułowia kończy 
się śmiercią. 

Stwierdzono również, że 
przyczyną śmierci człowieka 
bywa najczęściej choroba ser
ca i arteryj, bo aż 20 proc. wy
padków; choroba dróg odde
chowych w 19 proc ; cierpie
nia nerwowe w 16 proc.; no
wotwory w 15 proc.; uwiąd 

starczy w 12 proc; gruźlica — 
6 proc.; śmierć nagła w 4 proc. 
I wreszcie choroby zakaźne w 
0,5 proc. 

Nic zresztą dziwnego, że 
najczęściej odmawia człowie
kowi 

posłuszeństwa serce, 
jest ono bowiem najpracowit
szym robotnikiem świata, któ
ry pracuje (bez strajków) po 
24 godzin na dobę, mimo, Iż w 
ciągu minuty, ilość jego ude
rzeń sięga 85. Nie można mu 
tedy mleć za złe. Iż wreszcie 
siły Jego się wyczerpią I... sta
nie nazawsze. 

—T—X— 

Chłody i burze w Anglji. 

na 

Podczas gdy Polską objęła fala niezwykłego o tej porze ciepła — znalazła sfq 
Anglja w obszarze straszliwych burz i przejmującego zimna. Na ilustracji 
odarte przez wichurę, z liści drzewa i śnieżna powłoka obok Hyde-Parltu 

w Londynie, 



Nr. K7S 

,t C TT W Str. 5 

Krwawy występ szumowin. 
Jeden z opryszków zabity. 

Z Sosnowca donoszą: 
W dniu wczorajszym cicha 

1 spokojna naogól Czeladź zo
stała silnie poruszona nleby-
wałem 

wystąpieniem chuliganerii, 
która w biały dzień urządziła 
widowisko, jakiego w Czela-
'dzl jeszcze nie było. 

Otóż w godzinach południo
wych ukazało się na mieście 
trzech notorycznych oprysz
ków, Marjan Zaciera, Bole
sław Latusek, zamieszkali 
przy ulicy Gawrońce i Włady
sław Hołaj, zamieszkały przy 
ulicy Węgroda Dolina, którzy 
będąc w stanie podchmielo
nym, zaczepiali przechodniów, 
bijąc Ich trzymanemi w rę
kach 

butelftami I kamieniami. 
Po pewnym czasie zjawił się 
na miejscu st. post. Matyszkic-
wicz, który wezwał oprysz
ków do uspokojenia się. W od
powiedzi, chuligani rzucili się 
na posterunkowego i ten w 
ftbronie własnej użył szabli, 

płazując nią nacierających. 
Widząc, że sam nie podoła 

opryszkom, napadnięty zaalar
mował gwizdkiem policję i 
wkrótce przybył drugi poste
runkowy, który, ujrzawszy co 
się dzieje, wyjął również sza
blę. W tym momencie został 
przez jednego z opryszków tak 
silnie uderzony kijem w rę
kę, iż 

upuścił szable, 
którą momentalnie ktoś skradł. 

Niewątpliwie zbóje przy po 
mocy motłochu byliby krwa
wo rozprawili się z posterunko 
wyml, na szczęście ukazała się 
pomoc, co widząc napastnicy, 
rzucili się do ucieczki. Kiedy 
wezwania o zatrzymanie się 
nie odniosły skutku, policja da 
la kilka strzałów do góry I u-
clekający, usłyszawszy huk 
Itrzałów, stanęli, kiedy jednak 

patrol podszedł do nich, zbóje 
rzucili się na policję, która 
przy użyciu szabel obezwład
niła szumowiny, poczerń ran
nego w rękę Zacierę i Latu
ska 

zabrała do komisariatu. 
Herszt bandy Hołaj korzysta
jąc z zamieszania, umknął i 
gdzieś się ukrył. 

Dopiero wieczorem ujęto 
zbira w jednym z domów, 
gdzie odbywało się wesele. 

Tymczasem Latusek, po 
przesłuchaniu w komisariacie, 
zażądał jedzenia i po posileniu 

się, trzech posterunkowych 
miało go odprowadzić do aresz 
tu. Kiedy zbój znalazł się na 
ulicy skorzystał z pierwszego 
zakrętu i 

począł szybko uciekać. 
Ponieważ na kilkakrotne wez
wania policji opryszek nie re
agował, licząc na to, iż dzięki 
ciemności i krętym uliczkom 
uda mu się uciec, policja zaczę 
ła strzelać I opryszek trafiony 
jedną z kul, runął na ziemię i 

wkrótce zmarł. 
Zwłoki przewieziono do 

kostnicy. 

Oszust w mundurze kaprala 
Wesoły marsz po wsiach. 

Z Chojnic donoszą: 
Tutejsza źandarmerja przy 

łapała w tych dniach niebez
piecznego ptaszka. Przebrany, 
w mundurze kaprala 18 pułku 
ułanów grasował na Pomorzu 
pod fałszywemi nazwiskami: 
Gorzelany, Kornatowski, No
wak I t. d. 1 

nabierał łatwowiernych. 
Oszukańcze swoje wystę

py rozpoczął w Grudziądzu. 
Z Grudziądza wyruszył do 

Tucholi. Po drodze zatrzymał 
się w pewnej wsi, występując 

jako intendent, skupujący dla 
wojska kartofle. W miejsco
wej karczmie urządził prowi
zoryczną kancelarię i kazał 

^ zwołać gospodarzy. 
Zakupywał kartofle masami I 
obiecał płacić po 7 zł. za cen
tnar. W dowód zawartej tran 
zakcji rozdzielał pokwitowa
nia, a pieniądze mieli gospoda
rze otrzymać następnego dnia, 
skoro nadjedzie płatniczy puł
ku. Uradowani wysoką ceną 
wieśniacy hojnie „pana kapra
la" wódką i jadłem raczyli. Na 

KRA TECZKI. 

Amant z f i o l e t o w y m 
Czupurna w d o w a , 

nosem. 
Przyjechałem, proszę pańs

twa z Wilna. Uczyniłem wypad 
na jeden dzień z Łodzi i opar
łem się na kresach. Zdradziłem 
swych czytelników, bo już mi 
było za duszno w Łodzi (w paź 
dzierniku). Lecz u nas jest 
wszystko zwariowane. Zwarjo 
wała przeto i pogoda. W końcu 
października ponownie zawita
ła do nas wiosna. Ciepło jest 
tak, że można zupełnie śmiało 
wyjść na miasto do figury. 
W Wilnie tak samo. Pisali w ga 
zetach: w Wileńszczyźnie spa
dły śniegi. Przyjeżdżam, szu
kam tych śniegów—niema Ich 
ani na lekarstwo. Ja zaslę odzia 
łem się, jak mogłem najcieplej, 
a później kląłem w żvwe kamie 
nie. Oczywiście, że w Wilnie 
orzedewszystkiem zaintereso
wał mnie sąd I sprawy z nim 
związane. A wiec komunikuje: 
gród Mickiewiczów I Słowac
kich posiada wspaniały gmach 
sądów: okręgowego, apelacyj

nego 1 pokoju; ma zgóra 200 ad 
wokatów, którzy w lwiej częś
ci klepią biedę, przeto panowie 
prawnicy nie macie tam poco 
jechać, zwłaszcza, że podróż 
horrendalnie dużo kosztuje. A 
nikt nie ma pieniędzy zadużo, 
bv je po próżnicy wydawać. 
Może nieprawda? Byłem w Wil 
nie jeden dzień, a iuż dziś jes
tem w Łodzi. Trudno, kochane 
łodzianki (łodzianie również)— 
nie mogę bez was żvć i pozo
stawiać was dłużej bez krate-
czek. Wprost z dworca po 
czternastu godzinach jazdy po
biegłem do sadu. aby stamtąd 
coś nic coś wyłowić. I wy łowi 
łem grubą rybę — szczupaka, 
którego podaje ogółowi czytel
ników w sosie majonezowym 
mocno pikantnym. , 

WDOWA. 
Zwała się jejmość, której są 

dzone było stać sie bohaterką 
moich krateczek Ernestyna 

Nad polskiem morzem. 

Motorówka polskiego pancernika „Bałtyk" w porcie gdyńskin^ 

Wiewiórska. Była posługaczką 
w jednym 2 hoteli łódzkich, po 
za tem zawodowa... wdową. — 
Mówię zawodowa, ponieważ 
pochowała ni mniej ni więcej je 
no trzech mężów, z których 
pierwszy pozostawił 00 sobie 
ślad — cÓTke. która obecnie jest 
fu i dorosłą pannica 1 ma kochan 
ka. Tak jest. ma kochanka. Lu
dzie mówią, że niejednego, jed
nakże nie należy ludziom za bar 
dzo wierzyć: zawsze z muchy 
słonia zrobią. O ile o młodej 
Wiewiórskiej można bvło po
wiedzieć, że jest ładna, o tyle 
o starszej pani W. należało wy 
razić sie. że zachowała jeszcze 
ślady dawnej urody i że była 
pełna pretensyj. 

Miała córka kochanka 1 całe 
dni z nim razem spędzała — o 
matce nie myśląc zgoła. Myśli 
tedy matka: jakto? jej wojno, 
a mnie nie? Cóż do diaska, czy 
nie jestem jeszcze młoda, przy
stojna. I oto wkrótce znalazł 
się amator wdzięków mamy 
Wiewiórskiej. Walenty Rzeźnie 
ki. do usług. Z zawodu? Trudno 
mi na to odpowiedzieć! Mniej
sza zresztą o zawód: grunt to 
osoba! A osoba miała lat 23, by 
ła. trochę dziobata 1 posiadała 
nbs rkoforu;' fioletowego" z * racji 
zbyt częstego zaglądania do kle 
liszka z alkoholem w najróżno-
rodniejszych jego odmianach. 
Pasowany na kochanka Erne
styny (co za szlachetne Imię!) 
zamieszkał z nia razem po to 
jednak tylko. bv P O paru dniach 
zniknąć wraz z 300 złotem!, sta 
nowiącemi własność Wiewiór
skiej młodszej. Co z tego wyni
kło — zrozumiecie chyba sami. 
Córka wytoczyła przeciwko 
matce ciężką baterie zarzutów, 
którym ta nie mogła odmówić 
słuszności, co znowu doprowa
dziło ją do irytacji niesłycha
nej. Niewiele mówiąc udała się 
na poszukiwania tego. który ją 
tak sromotnie okradł, a co gor 
sza zadał cios bolesny jej czc! 
niewieściej i sercu. 

Wdziała tedy chustkę i zio
nąć wściekł, iak Jowisz Gro
mowładny, udała sie na poszu

kiwania. Przetrząsnęła dosłow 
nie wszystkie trzeciorzędne 
knajpy I wreszcie w dwieście 
trzydziestej którejś znalazła go 
w towarzystwie dam nie z pół 
lecz z pół ćwierci światka, o ile 
można się tak wyrazić. Miał 
się z pyszna bnbek. Lanie dostał 
że proszę siadać. 

PRZED SADEM. 
Co miało nogi zwiało przed 

wściekłością Ernestyny Wie
wiórskiej. Zbitego na kwaśne 
jabłko, zdesperowanego Wa
lentego Rzeźnickiego oddała 
Wiewiórska w ręce postenmko 
wego. Rewizja osobista ujaw
niła przy nim 10 zł., dwieście 
dziewięćdziesiąt bowiem zdą
żył już przepić 1 przehulać z ko 
bietkami. Taka jeno miała Wie
wiórska satysfakcje, że go wsa 
dzono do kryminału I że go 
wczoraj karetka więzienną 
przywieziono do sadu. A tuś ml 
kajdaniarzu jeden, orzygadywa 
ła. gdy go ood bagnetami pro
wadzono. Byłaby niechybnie 
na niego ponownie sie rzuciła I 
oczy wydrapała, gdvbv nie 0 0 -
liciancl, którzy w tvm wypadku 
lu li mu skutc<jzna-osłon**-- rr r 

Co sie działo na rozprawie 
główne!.-tero pióro nie opisze. 
ani słowo nie ooowle. Wlewlór 
ska wylewała na Rzeżuchę kub 
łv pomyj poprostu. a on siedział 
iak trusla. tylko nos jego kwit ł 
lak piwonia, stęskniony widocz 
nie za upajającym aromatem 
wódziunl. 

Wreszcie ogłoszony został 
wyrok, skazujący Rzeżuchę za 
kradzież pieniędzy Wiewiór
skiej na 1 rok wiezienia z zali
czeniem aresztu prewencyjne
go. Sa — wlcz. 

n a f l e p s i a t y l k o w f i r m i e 
EDMUND BOKSLEITNER 
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noc pozostał sprytny oszust w 
oberży. Wczesnym jednak ran 
kiem wybrał się w dalszą dro
gę, zabierając ze sobą sweter 
damski na pamiątkę. Sprzedaj 
go w następnej wiosce 

za parę złotych. 
Zaczęto o tajemniczym kup 

cu podawać sobie informacje 
od wsi do wsi. aż wkońcu do
tarły one do chojnickiego 

posterunku żandarmerii. 
Komendant posterunku wy

słał jednego z żandarmów na 
zwiady. Żandarm szukał oszu
sta po pow. i wreszcie przy
chwycił go w Racławkach na 
stacji w chwili, kiedy zamie
rzał siąść do pociągu towaro
wego i przenieść się w Inne 
strony. Podczas splsywan'a 
protokółu wydało się. że rze
komo kapral to zwykły cywil 

z zawodu muzykant. 

Jaka będzie zima? 
Niepewne przepowiednie. 

Na pytanie to odpowiada Pan 
stwowy Instytut Meteorologi
czny co następuje: 

Meteorologja nie mole obec* 
nie określać pogody na przy
szłość. Tem bardziej w na
szym klimacie, zmiennym ł 
zdradliwym, żadne prognozy 
na dłuższą metę 

nie mogą być niezawodne. 
Niema praw, na których pod
stawie ustalonoby zmiany za
chodzące w atmosferze. Me
teorologja 1 instytucie zajmują
ce się nią prowadzą na całym 
świecie dokładne tablice i wy
kresy zmian, zachodzących rok 
rocznie w atmosferze. Niema 
jednakowych dwóch lat i prze
to tylko w przybliżeniu można 
przez analogję przewidywać 
pogodę. Z pewną dokładno
ścią daje się to zrobić na okres 
10 do 14 dni, na dłuższą metę 
niema mowy o przepowiedze-
nfu pogody. 

Im blfżej równika, tem łat
wiej przepowiedzieć pogodę, 
albowiem wahaniu barometry 
czne- 1 amplituda temperatury 

Nie utega Wątpi twoich że 
lud z pokolenia na pokolenie, w 
ciągu setek a może i tysięcy 
lat przekazuje obserwacje do
tyczące pogody, łącząc obser
wacje z imieniem świętego lub 
miesiąca, lub też 

datą kalendarzową. 
Jest rzeczą ciekawą, że niektó
re obserwacje ludowe potwier
dzają się w meteorologji. Tak 
naprz. wiara w to, że przy
mrozki na dzień św. Braci śpią 
cych dowodzą, że maj będzie 
chłodny, potwierdzają się w 
wykresach meteorologicznych. 
Poza tem wieśniacy określają 
przepowiednie na zasadzie ob
serwacji owadów, gąsienic I 
płazów. Nie ulega wątplfwo-
ści. że instynkt samozachowaw 
czy przyrody kieruje tem! 
stworzeniami, przystosowując' 
ich rozwój 

do ewentualnych pogód. 

(JULJAN KRZEWIŃSKL 3) 
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Gdy limuzyna zatrzymała 
się przed jaskrawo oświetlonem 
wejściem do kabaretu, tajemni
czy „dyrektor" wysiadł z kare
ty i kazał szoferowi odjechać 
do garażu. 

U wejścia, gdzie bileter peł
nił jeszcze swa nieskomolikowa 
ną funkcje, choć przedstawienie 
miało sie ku końcowi — oficja
lista kabaretu nieMko nie zażą 
dał od ..dyrektora" biletu, ale 
wpuścił go. ukłoniwszv mu się 
w pas. Kasjerka, zauważywszy 
przybysza, wyszła z kasy i za
czepiła go na środku poczekal
ni, gdy dażvł już bvł za kulisy. 

— Panie dyrektorze — po
wiedziała — mam gotowy ra
chunek. Może... 

Przerwał Jel niecierpliwie: 
— To jutro oroszę pani. ju 

tro. 
Z za 'drzwi, prowadzących 

na widownie, słychać było ha
łaśliwy finał przedstawienia. 

Jegomość, jak na berlince 
Czubały, stanowiącej pływają
ca „melinę" złodziejska ! skład 
paserski — tak ! tutai nazywa-
ą p Avr*]ctnrem. POSZefLt do gar

deroby artystów. Zmęczeni wy 
konawcy finału. svci braw i pra 
cv. związanej z kilkanaście ra
zy powtarzana „szlagierową" 
piosenka, witali sie z dyrekto
rem, okazując mu symoatję i 
pewna poułałość. 

— Kochani panowie artyści 
— zagadnął dyrektor. — Wy
baczcie, że tak w ostatniej chwi 
l i . ale zapraszam wszystkich pa 
nów na skromna kolacyjkę do 
siebie do domu. 

Niektórzy bez wahania przy 
jęli zaproszenie. Ci którzy sta
wiali pewne obiekcie w zwią
zku z nieprzygotowaniem co do 
garderoby wizytowei. lub wol
nego czasu po spektaklu — zo
stali uspokojeni przez jowialne 
go i popularnego wśród trupy 
„dyrektora", że beda sami swoi 
a cała feta nie przedłuży się 
zbytnio. 

Dyrektorowi tak zależało na 
obecności wszystkich człon
ków personelu artystycznego 
jego kabaretu. Iż natychmiast 
kazał reżyserowi odwołać na 
drugi dzień próbę z nowego pro 
gramu. Wtedy zbliżył się do 
amfitrjona, już rozcharaktery-
zowany i wycierający twarz rę 
cznikiem z tłuszczu, komik wy 
sokiego wzrostu i okazalej tu
szy. 

— Wybacz, dyrektorze — 
szepnął mu do ucha — ale ja 
dziś nieczasowy. Żebym .wcze

śnie!... 
Dyrektor chwycił aktora za 

rękę. 
— Na was najbardziej mi za 

leży — powiedział, uśmiecha
jąc się do komika mile i zobo
wiązujące 

— To proszę w takim razie 
zatelefonować do żonv I wyt łu 
maczyć. że mnie pan zaareszto 
wał. bo ona mi głowę urwie. 

— Idę do telefonu — zako
munikował aktorowi. 

Drgnął przedtem, iakby nie 
mile dotknięty żartem komika, 
iż zaprosiny na kołacie do swe 
go dyrektora nazwał ..areszto
waniem". 

Zauważył ten odruch zna
ny ulubieniec publiczności, Wer 
ner i zdziwił sie. iż niewinny 
zwrot retoryczny uraził, zwy
kle niezbyt subtelnego, raczej 
gruboskórnego, dyrektora Ker-
ksa. Jeszcze artysta nie zdążył 
włożyć swych ..prywatnych" 
spodni, zdiąwszy przedtem kost 
ium „dyrekcyjny". a Kerks był 
iuż zpowrotem w lego garde
robie. 

— I cóż? — spytał komik, 
zawiązując krawat przed lus
trem. 

— W porządku — odparł za 
pytany i poczęstował Wernera 
szwarcowanym z Gdańska pa
pierosem ze złotego porcyga-
ra. 
^ m Żona .nic nie mówiłaZ. 

' — Kazała panu życzyć we
sołej zabawy i prosiła, żeby się 
pan niebardzo nagazował. 

— Ale musiała przecież sta
wiać jakieś trudności więc... 

— Narazie trochę grymasi
ła, ale powiedziałem, że dyrek
tor do artysty ma pierwsze pra 
wa, nawet przed małżonką. 

— I zgodziła sie z tem? 
— Z tem. to nie wiem. Ale 

zgodziła sie. abv oan niezaraz 
wrócił na łono rodziny. 

— Cóż to za okazia. dyrek
torze, tak nagle l bez przygo
towania? 

Kerks zapalił Wernerowi pa 
pierosa. jakby namyślając się 
co odpowiedzieć, zaczął mó
wić: 

— Spodziewam sie gościa 
dzisiaj u siebie, naszego wspól
n e j znajomego, który oana spe 
ciafrżle lubi. Bardzo mi na tej 
osobistości zależy, bo to „wła
dza". A jako dyrektor kabare
tu z władza musze sie liczyć. 

— Któż to taki? 
— Zobaczy nan. Nie chcę u-

przedzać, bo nie iest pewne, 
czy „władza" nie skrewi. 

Kerks zamknął sie potem w 
kancelarii kabaretu ! między 
nim. a jego małżonka zawiąza
ła sie telefoniczna rozmowa. 

— Będzie z 15 osób na kola 
cii. Przyjęcie musi bvć „pirsza 
klasa". 

<—- Kiedy w domu nic takie

go niema. No. tam sardynki, se
ry i takie rzeczy, to sie nie l i 
czy. 

— Zatelefonuj w tel chwili 
do Boketa, żebv na 20 osób 
przysłali kolacje. 

Ale co? 
— Co chea. Wódki, koniaki, 

wina. przekąski i dania gorące. 
Ale już! 

— Wcześniej nie mogłeś...? 
— Nie mogłem. To iest na

gła sprawa... (Zniżył głos. obej 
rzawszy sie na zamknięte drzwi 
od korytarza). Powietrze nie 
iest czyste. 

— Przecież robota... 
— Udała sie. ale sa pewne 

podejrzenia. Wogóle Warszawa 
to zaczyna bvć nieodpowiedni 
dla nas kl imat 

— Bo co? 
— Potem, w cztery oczy. 

Nie czas teraz, śpiesz sie z ob 
stalunkiem. bo tu chodzi o od
wrócenie niebezpieczeństwa, a 
przynajmniej o odłożenie go na 
później. 

— Ja cl nieraz mówiłam, że 
zanadto ryzykuiesz... 

— Ah! Także sobie czas wy 
brałaś do nauk moralnych gdy 
m! się ziemia pali pod nogami! 

Rzucił nerwowo słuchawkę 
na widełki aparatu. 

Powrócił P O chwili do męs
kich garderób, a sprawdziwszy 
że wszyscy zaproszeni są już 
gotowi, ruszył naprzód. ' 

Gdy przechodzili orzez pod
wórko, zabiegła drogę dyrekto 
rowi ładna, zgrabna członkini 
zespołu kabaretowych „gir l -
sów" 1 prosiła go o „a conto", 
motywując swa prośbę jakaś 
niecierpiąca zwłoki potrzebą. 

Kerks bez wahania oodał jej 
banknot i oddalił sie szybko, nie 
słuchając jej podziękowań. 

Werner wzlał swego szefa 
pod ramie i spytał: 

— I dyrektor nie zaoisze te
go „a eon ta"? 

— Ah! Taka bagatela — od
parł z pogarda — szkoda czasu 
papieru 1 ołówka. 

Gdy cała artystyczna gro
madka szła pod przewodem Kei 
ksa. Werner zapytał dyrektora 
00 drodze, ile też dziś było w 
kasie. 

— Nie pytałem nawet kasjer 
ki — odparł obołetnie. 

— Ale dyrektor masz anglel 
ski snokój — zauważył komik. 
— Jabvm nie wytrzymał. Prze 
cleż ja. naprzvkład. wiem. że 
czy tak. czy owak — dostanę 
swoją gaże. a interesule mnie 
mimo to. czv nubliczność dopi
suje. czv nie. Dziś ze sccnv w i 
downia wyglądała na „kom
plet"... Ale dla dvrektora to 
też oboietne. Pierwszy raz 
mam takiego dyrektora. Jakby 
nanu wcale na dochodzie z te
atru nie zależało-

(d. c. n.) 
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Koła Przyjaciół Akademika 
obejmą gęs tą siecią całą Rzeczpospolitą. 

Zaledwie 15 — 20 Droc. o-
gólnej liczby 36.000 młodzieży 
akademickiej dzięki pomocy z 
domu rodziców, bytuje w nor
malnych warunkach, pozostała 
zaś cześć cierpi niedostatek z 
powodu braku mieszkań, odzie
ży, podręczników, środków pic 
mężnych, trawiona iest w zna
cznej części przez straszna cho 
robe gruźlice. 

Przez opodatkowanie ogółu 
akademików na rzecz samopo-
macy koleżeńskiej wpływa dzi
siaj na cele tej akcii 
ponad 2 miliony złotych rocznic 
z których to funduszów prowa
dzona jest budowa domów aka 
demickich. kolonii wypoczynko 
wvch. udzielane sa zwrotne sty 
pendja akademickie i nożyczki, 
organizują sie skleov i składni
ce odzieżowe, których zada
niem jest zaopatrywanie akade 
mików w tanie i dobre artykuły 
pierwszej potrzeby. Do sum u-
<yskiwanych z opłat akademie 
kich dołączyć należy 

kwotę 1 miliona zł., 
która przeznacza rzad na pó
łnoc akademików oraz kilkaset 
łvsiecv złotych, które wpływa
ją z Kół Przyjaciół Akademika 

Komitetów Wojewódzkich po 
ftiocy młodzieży — organizacyj 
społecznych. 

Dzisiaj dzięki wysiłkom sa
mej młodzieży, zorganizowanej 
w Bratnich Pomocach, powsta 
ło kilka domów akademickich 
w Warszawie. Lwowie. Krako 
wie i Poznaniu, które razem 
mieszczą 

około 400 akademików. 
Stypendia po 900 zł. rocznie 

umożliwiają w części egzysten 
cie 1000 osób Kuchnie akademie 
kie za niska opłata żvwią do 
7000 akademików. Kolonje let
nie nadmorskie, sanatorium w 
Zakopanem, zorganizowane stu 
denckie Kasv Chorych — czu
wają nad zdrowiem fizvcznem 
młodzieży. Trzysta tysięczny 
fundusz pożyczkowy Bratnich 
Pomocy zaspakaja najpilniejsze 
doraźne potrzeby wielu akade 
mików. 

Społeczeństwo zdecydowa
ło przyjść tej młodzieży z po
mocą materialna. 

W tym celu na terenie całej 
Rzeczypospolitej powstała or
ganizacja społeczna oomocy a-
kadcmickiei pod nazwa 
Koła Przyjaciół Akademika. 

Zadaniem Kół Przyjaciół, które 

łącza sie w Komitetach Woje
wódzkich pomocy młodzieży i 
w Radzie Naczelnej do spraw 
pomocy akademikom — iest gro 
madzenie środków material
nych w gotówce lub w naturze 
na zaspokojenie potrzeb organi 
zacyj i agend pomocy koleżeń
skiej. Droga składek członkow
skich czy też imprez dochodo
wych, jak „Tydzień Akademi
ka" — czy to subsydiów samo
rządowych — społeczeństwo 
dopomaga akademikom groma
dząc te fundusze i spełniając 
swój wielki moralny obowiązek 
Zgodny, zorganizowany wysi
łek całego społeczeństwa osiąg 
nać może postawiony cel. jakim 
iest wykształcenie możliwie naj 
większej liczby zdolnych, zdro 
wvch. nie złamanych walką o 
hvt pracowników. 

uwolnił djabła z uwięzi, 
Tajemnica glinianego garnka. 

Z Chodorowa donoszą: 
Głupota ludzka i nieskończo

ność mają jedną wspólną cechę 
— obie są bez granic. 

Iwan Zawrotniuk, zamożny 
gospodarz z liorodyszcza król., 
kopał rów na swojem podwó
rzu, celem 

odprowadzenia wody. 
W pewnej chwilj natrafił on na 
jakiś twardy przedmiot, które
go jednak mimo najusilniej-
szych starań nie potrafi z zie
mi wydobyć. Dopiero dzięki 
pomocy Michała Żółtego oraz 
Mykiety Iwaniszyna przedmiot 
ten wydobyto, jak się póź 
niej okazało, był to 

gliniany garnczek 
wraz z nakrywką, okryty ja
kimiś nieznanemi hieroglifami 
oraz napisami. 

Chłopów, którzy w pierw
szej chwili sądzili, że wykopali 

zakopany skarb, ogarnął lęk. 
Rada w radę postanowiono u-
dać się na naradę do znachora 
z Zagóreczka, który orzekł, że 
jeśli garnek nie zawiera złota, 
zawierać może tylko 

schowanego djabła. 
Po dłuższej naradzie, z zacho
waniem wszelkiego ceremonia
łu antydiabelskiego garnek roz 
bito. Jak Zaworotniuk zapew

niał, to w chwili rozbicia garn
ka miał się unieść opar, który 
przvbrał ludzką postać i znik
nął pod powałą chaty. » 

Czy to prawda, nie wiado
mo — w rzeczywistości gospo
darz wyzbywa się1 pola i in
wentarza twierdząc, że skoro 
uwolnił djabła z uwięzi, to nie
ma co robić na gospodarstwie I 
musi wyjechać do Ameryki. 

i . 

Aresztowanie niepoprawnego złodzieja. 
Tym razem na ofiarą wybrał sobie wywiadowcą 

policyjnego. 
Lodź, 24 października. W 

dniu wczorajszym w Piotrko
wie ujęty został znany wła
dzom bezpieczeństwa złodziej 
niejaki 

Józef Kotecki, 
zamieszkały w Łodzi przy uli
cy Zakątnej 41. Kotecki od 
szeregu miesięcy poszukiwany 
był przez policję za udział w 
ograbieniu zmarłego w pocią-
mamwmmmmmlmmwmmmmmmmMMmmmmmmmmm 

gu na odcinku Piotrków — Ko 
luszkj reemigranta Kozaka, któ 
ra to sprawa głośna była swe 
go czasu. 

Aresztowanie Kotccklego na
stąpiło w następujących oko 
liczuościach: 

W drtfu wczorajszym agent 
policji śledczej będąc w urzę
dzie pocztowym poczuł jak ja 
kiś osobnik wyciąga mu z kie 

A a lądzie i na wodzie. 

N o w y aparat zwycięzcy A t l a n t y k u „Ara f ib ian" , k t ó r y może opuszczać się 
zarówno na lądzie, jak i na morzu, a lbowiem łódź zaopatrzona jest w koła. 

Raport kontrolny oficerów rezerwy. 
Rejestracja rozpocznie sią w dniu 5 listopada r. b. 

Na murach miasta ukazało 
się następujące obwieszczenie: 

Na podstawie art. 96 usta
wy o powszechnym obowiąz
ku wojskowych (Dz. Ust. Nr. 
46/28 poz. 458) 1 rozporządze
nia p. ministra spraw wojsko
wych z dnia 1 września 1928 
r. (M. S. Wojsk, biuro uzupeł
nień L. 20/Tjn. pob./28) odbę
dą się raporty kontrolne ofice
rów rezerwy i pospolitego ru
szenia oraz byłych urzędni-
kó^y wojskowych, zwolnio
nych z czynnej służby, w W. 
P., a zamieszkałych na terenie 
m. Łodzi, powiatu łódzkiego i 
brzezińskiego. 

Do raportu kontrolnego obo
wiązani są zgłosić się: 

Oficerowie rezerwy i po
spolitego ruszenia oraz byli 
urzędnicy wojskowi, zwolnie
ni z czynnej służby w W. P., 
urodzeni w latach: 

a) 1879 i 1889 z wyjątkiem 
oficerów rezerwy z r. 1889, 
którzy w roku bieżącym odby
li ćwiczenia wojskowe; 

b) ci oficerowie rezerwy 
roczników; 1902, 1901, 1900, 
1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 
1893 i 1892, którzy w latach 
ubiegłych nie odbyli żadnego 
ustawowego ćwiczenia woj-
ikowego. i nie zgłosili się do 
raportu kontrolnego; 

c) oficerowie rezerwy 1 po
spolitego ruszenia oraz urzęd
nicy wojskowi, zwolnieni z 
czynnej służby wojskowej 
roczników: 1891, 1890, 1888. 
18S7, 1886, 1885, 1882, 1881. 
1S76, 1875, którzy w latach u-
biegfych nie zgłosili się do ra
portu kontrolnego. 

Od obowiązku stawienia się 
do raportu kontrolnego są 
zwolnieni z urzędu: a) posło
wie, b) duchowni, c) oficero
wie, którzy w roku bieżącym 
odbywali służbę czynną w woj 
sku lub ćwiczenia wojskowe; 
d) oficerowie, którzy w roku 
bieżącym zgłosili się do służ
by w wojsku lub ćwiczeń woj 
skowych, jednak z powodu cho 
roby lub celem przedstawienia 
komisji rewizyjnej z tej służ
by zostali zwolnieni; e) znaj
dujący się W więzieniu śled-
czem lub karnem oraz umiesz 
czeni w karnych zakładach po 
prawczych; f) oficerowie re
zerwy, tudzież pospolitego ru
szenia, którzy rzeczywiście 
wyjechali zagranicę zgodnie z 
obowiązującemi przepisami. 

W myśl paragrafu 609 roz
porządzenia wykonawczego do 

ustawy o powszechnym obo
wiązku wojskowym oficero
wie rezerwy obowiązani są 
stawić się w mundurze woj
skowym (strój służbowy), pła 
szczu z pistoletem, lornetką po 
Iową i torbą oficerską oraz 
przynoszą ze sobą książeczkę 
stanu służby oficerskiej. 

Do raportu kontrolnego na 
leży się zgłosić w dniu 5 listo
pada 1928 r., o godzinie 9-tej 
rano w lokalu P. K. U. Łódź-
miasto I I , (ul. Nowo-Cegielnia-
na 51). 

Winni niestawienia się w 
norę do raportu kontrolnego 
będą pociągnięci do odpowie
dzialności w myśl wojskowych 
przepisów karnych (dyscypli
narnych). 

Powołani do raportów kon 

trolnych, nie mogą rościć pre-
tensyj do skarbu państwa ty
tułem odszkodowania, bądź to 
z powodu zaniechania pracy, 
bądź też poniesienia pewnego 
uszczerbku w zarobku dzien
nym, skutkiem stawienia sie 
do raportu kontrolnego. 

szenl portfel. Nie zdradzając 
się wywiadowca śledził przez 
chwilę złodzieja i zatrzymał go 
na ulicy. 

Ujęty Kotecki został 
osadzony w więzieniu 

do dyspozycji władz sądo-
wych. 

Skrzynka do listów. 
Szanowny P. Redaktorze. 
Wobec nieścisłości w spra

wozdaniu z rozpraw sądo
wych, w sądzie apelacyjnym 
w Warszawie, które mimo-
woli powiększa krzywdę mo
ralną wyrządź, mi swego cza
su, wskutek skierowania prze
ciwko mnie na drogę sądową, 
jako b. staroście piotrkowskie
mu, sprawy formalnych uchy
bień jednego z referatów sta
rostwa, nie rozpatrując jej w 
drodze dyscyplinarnej, racz 
Szanowny Panie Redaktorze, 
w imię prawdy I bezstronno
ści, zamieścić w swem poczyt-
nem pumie niniejsze me wyjaś 
nienie. 

1) Sąd Okręgowy przysą
dził odemnie jedynie zwrot 
rzekomych strat przez Skarb 
Państwa poniesionych, na sku 
tek wydania przez starostwo 
piotrkowskie trzech ulgowych 
paszportów zagranicznych zaś 
na karę więzienia, jak to zosta 
ło zamieszczone w wyżej wy
mienionym sprawozdaniu, ska
zywany zupełnie nie byłem. 

2) Na skutek mej skargi, 
Sąd Apelacyjny, w dniu 16 b. 
m., wspomniany wyrok Sądu 
Okręgowego uchylił, oddalając 
powództwo cywilne Skarbu 
Państwa, ustalone na 225 zło
tych, a nie 2000 złotych, jak 
w wyżej wymienionym spra
wozdaniu podano. 

3) Zwolniony do emerytury 
zostałem przed sprawą sądo
wą, a zawieszony w urzędo
waniu, jak to podaje wyżej wy 
mienione sprawozdanie, nie by 
łem nigdy. 

Proszę przyjąć i t. d. 
Stanisław Fijałkowski. 

Dziecko w dole biologicznym. 
Pobicie staruszka na rynku. 

Zebrania kontrolne. 
Jutro winni się stawić przed 

komisją kontrolną nr. 1, urzę
dującą przy ul. ' Leszno 9, 
wszyscy mężczyźni rocznika 
1888, zamieszkali na terenie 
VII. komisarjatu P. P. o nazwi 
skach na l itery: K. L. Ł . ; przed 
komisją vkontrolną nr. 2. urzę
dującą przy ulicy Nowo - Ce-
gielnianej 51. wszyscy męż
czyźni rocznika 1900, zamiesz
kali na terenie VII . komisarja
tu P. P. o nazwiskach na lite
ry : M. N. O. P.; przed komisją 
kontrolną nr. 1, urzędującą 
przy ul. Nowo-Targowej 18, 
wszyscy mężczyźni rocznika 
1900. zamieszkali na terenie 

II. III. V. VIII. IX. i Xl. komisa
rjatów P. P. o nazwiskach na 
l itery: Ks. — Kz.; przed komi
sją kontrolną nr. 2 wszyscy 
mężczyźni rocznika 1903. za
mieszkali na terenie I I . I I I . V. 
VIII. IX. i XI . komisarjatów 
P. P. o nazwiskach na l i tery: 
L. Ł. 

REJESTRACJA 
rocznika 1908. 

Jutro winni stawić się za
mieszkali w obrębie 5-go korni 
sarjatu policii o nazwiskach na 
litery L. Ł. M. N. O. P. 

Łódź, 24 października. W 
kronice miejskiego pogotowia 
ratunkowego zanotowano na
stępujące wypadki: 

W parku Poniatowskiego o-
truł się kwasem solnym 33-
letnj 

Jan Owczarek, 
bezrobotny, zamieszkały przy 
ulicy Składowej 18. Lekarz 
pogotowia ratunkowego Po u-
dzieleniu pomocy przewiózł des 
perata w stanie groźnym do 
szpitala miejskiego w Rado-
goszczu. 

• • • 
Na Zielonym Ryngu został po 

bity przez nieznanych spraw
ców 71-letni 

Izrael Morgenstern, 
bezrobotny, zamieszkały przy 
ulicy Kościuszki 11. Morgen
stern odniósł kilka ran głowy. 
Lekarz pogotowia ratunkowe
go przewiózł go do Zbiorni 
Miejskiej. 

• • • 
W korytarzu domu przy uli

cy 28 p. Strz. Kan. 53, został 
pobity przez nieznanych spraw 
ców maszynista kolejowy 33-
letni 

Stefan Juńczyk. 
Lekarz pogotowia udzielił mu 
pomocy. 

• • • 
W bójce w bramfe przy uli

cy Konstantynowskiej nr. 24 
odnieśli szereg ran tłuczonych 
głowy i rąk 34-letnj Majer Na
sielski (Konstantynowska 56) i 
17-letnI Mojżesz Rusak, za 
mieszkały przy ulicy Aleksan
dryjskiej 13. Pomocy udzfelił 
im lekarz pogotowia w.lokalu 
IV komisarjatu policjL 

• • * 
Na Placu Kościelnym otruł 

się jodyną 38-letni 
Bolesław Kaczmarek, 

bezrobotny, zamieszkały przy 
ulicy Aleksandrowskiej 51. Le
karz miejskiego pogotowia, ra
tunkowego po przepłókaniu żo
łądka przewiózł desperaia do 
szpitala w Radogoszczu, 

Przy zbiegu ulicy Wólczań
skiej i Zielonej przejechana 
przez samochód odniosła rany 
głowy 

Rozalja Kawka, 
zamieszkała przy ulicy Zgier
skiej 67. Karetką pogotowia 
ratunkowego przewieziono ją 
do domu. 

Przy zbiegu ulicy Konstanty
nowskiej l Zachodniej przeje
chana wozem odniosła ogóln» 
obrażenia ciała 

Małka Sztelman, 
zamieszkała przy ulicy Drew
nowskiej 30. Karetką pogoto
wia ratunkowego przewieziona 
ją do domu. 

• • • 
O godz. 4 nad ranem przed 

bramą domu przy Alejach Ko
ściuszki 23, zmarła nagle tam
że zamieszkała służąca 23-let-
nia 

Weronika Ziembek. 
Zwłoki zmarłej zabezpieczono 
do czasu zejścia komisji sądo* 
wo-lekarskiei. 

• • • 
W podwórzu przy ulicy Ra

domskiej 10 wpadła do dołu 
biologicznego 4-letnla 

Antonina Majewska, 
orka robotnika. Dziewczyn' 

kę wyciągnięto z dołu z obja
wami zatrucia gazami. Pomo
cy udzieliło jej pogotowie ra
tunkowe. 

SUKA WYŻLICA 
bronzowa, nakraplana, z obroża na 
szyi, zginęła. Uczciwy znalazca proszo 
ny jest o odprowadzenie za dobrem 
wynagrodzeniem. — Marjan Nazdro-
wlcz, skład broni, Łódź, ul. Zawadź, 
ka 1, tel. 15 — 21. 

„KELNER Z RESTAURACJI 
JAR" 

na ekranie „WODEWILU". 
Akcja obrazu rozgrywa się 

w ostatnich latach istnienia car 
skiej Rosji. 

Film skrojony jest zupełnie 
na modłę produkcji zachodnio
europejskiej, czy amerykań
skiej, nie odbiegając od niej 
ani dość naiwną treścią, ani 
szablonowem opracowaniem 
technicznem. 

' Największy atut „Kelnera a 
restauracji Jar" polega na 
prawdziwie 

świetnej grze Czechowa, 
kreującego rolę tytułowa 
gwiazda zaś ekranów rosyj
skich, Wanda Malinowska wy
wiązała się ze swego zadania 
bardzo poprawnie. (e) 

Trup mężczyzny w polu. 
Nagła śmierć. 

że Dziedzi Łódź, 24 października. Wczo 
raj Po południu w osadzie Iwa-
nice, pod Kaliszem, w polu zna 
leziono zwłokf 

młodego mężczyzny. 
W zwłokach rozpoznano miesz 
kańca Kalisza 27-letniego Józe
fa Dzledziczaka, zamieszkałe
go przy ulicy Lipowej 27. Prze 
prowadzone oględziny sądowo-

yy 

lekarskie ustaliły, 
czak zmarł 

na anewryzm serca. 
Trup zdaniem lekarza leżał w 
polu od kilku dni. 

Dziedziczak z braku pracy 
szukał roboty po wsiach ( oko
licy Kalisza. Zmarły oslerocfł 
żonę i dwoje drobnych dzieci. 

Humor zagraniczny. 

Gratka. 

Gospodarz (do pracujących u niego robotników); — Czy
tam właśnie w gazecie, że nasz ziomek Pryk uzyskał pierwsze 
miejsce w mię narodowych biegach na przełaj. Czy was tc 
nic interesuje'.' 

Czeladni.it — Ależ natura ln ie! To trzeba zaraz oblać. 
Wobec tetfo nie możemy już dzisiaj ruszyć wiecei palcem. 
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Mecz Fioletowych 
widziany oczyma dziennikarza 

lwowskiego. 
Jedna z gazet lwowskich pi

sze: 
Ostatni akt dramatu skoń

czony! Jeszcze tylko parę 
scen w postaci zawodów z War 
szawianką j śląskiem, nie woły 
wających zresztą na zmianę sy 
tuacji i... 

Hasmonea wypadnie z Ligi. 
Finiszować białoniebiescy nie 
umieją, od szeregu tygodni znaj 
dowali się w niebezpiecznej 
strefie, a przecież niepotrafili 
zdobyć się na tyle energjl, by 
wywindować się na lepsze 
miejsce. Nie wiemy, czy ta de
gradacja nie wyjdzie Hasmonei 
nawet na lepsze. Pozbędą się 
wreszcie 

wyblakłych gwiazd, 
coś w rodzaju Steuermana 1 
Maniera i będą mieli sposob
ność zaprawiać młode siły. 

Zwolennicy Hasmonei twier
dzić mogą, że Turyści wygrali 
niezasłużcnie, „białoniebiescy" 
bowiem zwłaszcza w drugiej 
polowie mieli moc nlowyzy-
skanych sytuacyj. Trudno! L i 
dze jedynie wynik końcowy 
jest miarodajny! Winę ponosi 
tu nieudolny napad, w którym 
nie było ani jednego dobrego 
gracza, a najsłabszymi na boi
sku okazali się 
ciężki Steuerinan ( bojaźllwy 

Mahler. 
Krumholz, Urich i Hiibcl grali 
również niżej zwykłej formy. 
Napad Turystów nie był jak 
najlepszy, grał jednak o wiele 
ambitniej f szybciej niż napad 
gospodarzy. Pomoc gości by
ła bardziej wyrównana, zazna
czyć należy, że przez 35 minut 
drugiej połowy grali Turyści 
bez Kahana. W Hasmonei nie 
dopisywał również Schneider, 
bezpośredni winowajca prze
granej. Gracz ten nie potrafi 
sam wykopać piłki l zawsze po 
sługiwać się musi Redlerem, 
a wykopy obrońcy nie są nigdy 

precyzyjne ani celowe. 
Przytcm grał Schneider brutal
nie zawiniając rzut karny (z 
którego padła Jedyna dla Tu

rystów bramka) oraz szereg 
niebezpiecznych rzutów wol
nych. 

Najlepiej jednak spisywały 
się na boisku obrony. Kara-
siak i Birnbach stanowili ideal
ną parę obrońców o ostrym 
starcie i czystym wykopie, 
dzielnie sekundowali im Niewia 
domski \ Redler. Bramkarze 
odpowiedzieli zadaniu. 

Hallo, sportsmenki! 
Piękne sale gimnastyczne czekają 

na Wasze przybycie. 
Ruch sportowy w „Rodzinie Wojskowej". 

Gry ruchowe, ćwiczenia gim 
nastyczne i zabawy sportowe 
są tak mało znane w Łodzi, że 
nikogo nie dziwf jeśli prasa nie 
poświęca im miejsca. Jedynie 
„Echo" szanuje pokrewne piłce 
nożnej sporty. Zdajemy sobie 
bowiem sprawę z tego, że tyl
ko przez 

odpowiednią propagandę 
zainteresujemy masy. Dziś 

Mocne stanowisko Białoczarnych. 
Stan rozgrywek o wejście do Ligi. 

Po meczach niedzielnych 
tabela rozgrywek międzyokrę-
gowych o wejście do Ligi u-
kształtowafa się następująco: 
Grupa zachodnia: 1) ŁTSG. 
(Łódź) gier 6, kt. 11, stos. bra
mek 23:3, 2) Pogoń (Poznań) 
gier 5, pkt. 4, stos. br. 13:12, 
3) Ruch (Warszawa) gier 6, 
pkt. 4, stos. br. 8:14, 4) Polo
nia gier 5, pkt. 3, stos. br. 4:18. 
W grupie tej pozostał do ro
zegrania jeszcze jeden tylko 
mecz pomiędzy 

Pogonią a Polonią. 
Grupa północno-wschodnia: 1) 

- X X -

Polonia (Przemyśl) gier 4, pkt. 
8, stos. br. 16:3, 2) 22 p. p. 
(Siedlce) gier 4, pkt. 5, stos. 
br. 5:8, 3) 1 p. p. leg. (Wilno) 
gier 4, pkt. 1, stos. br. 1:11. 
W grupie tej rozegrano już 
wszystkie mecze. Grupa po
łudniowa: 1) Pogoń (Katowi
ce) gier 2, pkt. 4, stos. br. 10:1, 
2) Garbarnia (Kraków) gier 3, 
pkt. 4, stos. br. 6:3, 3) Victoria 
(Sosnowiec) gier 3, pkt. 0, 
stos. br. 2:13. W grupie tej zo
staną jeszcze rozegrane dwa 
mecze: Garbarnia I Victoria 1 
Garbarnia — Pogoń. 

Polska — Węgry. 
Mecz pięściarski odbędzie w Budapeszcie 

4 listopada. 
Pertraktacje o dojście do te

go spotkania do skutku trwały 
już od dłuższego czasu, przy-
czem Węgry stawlalf takie wa
runki, które uniemożliwiały 
wszelkie pertraktacje 1 w re
zultacie doprowadziły nawet 
zrazu do ich zerwania, o czem 
donosiliśmy. Domagali się oni, 
aby sędziowało na punkty 
dwóch Austrjaków, a w ringu, 
bez prawa głosu, kolejno 

Polak 1 Węgier. 
Ostatecznie jednak spuścili z 

tonu j telegraficznie zawiado
mili, że godzą się na nasze de
zyderaty. A więc sędziować 
będzie w ringu doskonały arbi-

- X X -

ter p. Krupa, na punkty nato
miast z polskiej strony p. Jusz-
czyński i wyznaczony przez 
gospodarzy. Mecz odbędzie się 
4 listopada w cyrku w Budape 
szcie, a ponieważ Węgry posia 
dają znakomite siły pięściar 
skie, więc spotkanie to posiada 
dla Polski specjalnie 

doniosłe znaczenie. 
Jak się dowiadujemy, skład 

naszej reprezentacji będzie na
stępujący: Forlański (musza), 
Głon (kogucia), Górny (piórko
wa), Wochuik, albo Gawlik 
(lekka), Arski (średnia). Toma
szewski (półciężka) f Kupka 
(ciężka). 

wspólnie z namf pracuje szereg 
organizacyj, które z każdym 
dniem przejawiają więcej ży 
wotności. 

Wśród kobiet na pierwszy 
plan wysunąć należy stowarzy 
szenie 

„Rodzina Wojskowa", 
grupujące w sobie, jeśli chodzi 
0 sport, wszystkie stany; ro
dziny wojskowych, urzędniczki 
nauczycielki, rodziny urzędni
ków — oto członkowie grup 
gimnastyczno-ruchowo - zaba
wowych. Kilkadziesiąt pań 
pod okiem świetnego instruk
tora p. Trypki 

rozwija się cieleśnie. 
Przy silniejszej propagan

dzie i wiiększem zrozumieniu 
potrzeb wychowania fizyczne
go kobiet spodziewać się nale
ży, że „Rodzina Wojskowa" w 
akcjf tej rozwinie się należycie 
1 zajmie 

czołowe miejsce. 
Obecnie zbliża się okres ćwl 

czeń na salach. „Rodzina Woj
skowa" pierwsza to uczyniła, 
to też za naszem pośrednic
twem zawiadamia chętne panfe 
i dotychczasowe członkinie, że 
lekcje odbywają się stale we 

wtorki i czwartki, 
w godzinach od 18 — 20 w sa
lt szkoły im. Królowej Jadwigi, 
przy ul. Ceglelnianej Nr. 58. 
Tamże przyjmowane są za
pisy. 

Rekordowy mecz piłkarski. 

Na boisku Wimbledon pod Londynem odbył się ubiegłej n iedzie l i mecz pił
karski, któremu przyglądało się 80000 ludz i . 

SPORT W KILKU 
SŁOWACH. 

(—) Jugosławia wyraziła 
sprzeciw co do wyznaczenia 
przez P. K. S. dr. Lustgartena 
sędzią meczu Jugosławia — 
Czechosłowacja. 

(—) Pan Marczewski kieru 
je meczem Garbarnia — Pogoń 
w Krakowie. 

(—) Dziś wyjechała z War 
szawy reprezentacyjna druży
na Polski do Pragi. Łodzianie 
Karasiak i Gałecki połączyli 
się z ekspedycją w Kolusz
kach. 

T: U. R. (Koluszki) -
Kądujiah <ł;ódź) 0:0. 

" (—) Mecz Ruch — Legja zo 
stał odroczony. 

(—) Pisma wymieniają sze 
reg nazwisk sędziów, którzy 
mają prowadzić mecz ŁKS. — 
Turyści. My dotychczas wie
my o jednym kpt. Baranie, któ 
ry został wyznaczony przez 
zarząd P. K. S. 

G I I I I Ł 

NOTOWANIA ZŁOTEGO 
ZAGRANICA. 

Londyn 43.25, Zurych 58.25, 
Berlin 46.929 — 47.325, Berlin 
wypłaty na Warszawę f Poz 
nań 46.975 — 47.175, Wiedeń 
79.60 — 79.80, Praga 378.39. 

GIEŁDY ZAGRANICZNE. 
Londyn: Notowania końco

we: Nowy York 4.84.96, Holan
dia 12.09.68, Francja 124.19, Bel 
gja 34.892, Włochy 92.59, Niem 
cy 20.356,, Szwajcarja 25.201, 
Danja 18.148, Praga 163.62, 
Wiedeń 34.50, Warszawa 43.25. 

Paryż. Notowania końcowe: 
Londyn 124.19 i pół, Nowy 
York 25.61, Szwajcarja 493. 

Gdańsk. Notowania w gulde
nach gdańskich: 100 złotych 
57.79 — 57.94, czek na Londyn 
25.00 3'4, telegraficzne wypła
ty na Warszawę 57.76 — 57.91. 

Nowy York. Notowania koń
cowe: Londyn 4.84 31/32, Pa
ryż 3.90 i pół, Berlin 23.8 f pół, 
Sztokholm 26.72 i pół. 

BAWEŁNA. 
Liverpool, 23. 10. Amerykań

ska, zamknięcie: styczeń 10.21, 
uty 10.19, marzec 10.21, kwie
cień 10.18, maj 10.19, czerwiec 
10.14, lipiec 10.13, sierpień 
10.03, wrzesień 9.91, paździer
nik 10.38, listopad 10.24, gru
dzień 10.23, loco 10.95. 

I Liverpool, 23. 10. Egipska 
Izamknięcie: styczeń 18.10, ma
rzec 18.28, maj 18.43, Upiec 
18.51, październik 17.85, listo
pad 17.95, loco 18.65. 

Nowy York. 23. 10. Amery
kańska: Zamknięcie: styczeń 
19.50 — 19.52, Iutv 19.47, ma
rzec 19.45 — 19.46, kwiecień 
19.38. maj 19.32 — 1.34, czer
wiec 19.25, lipiec 19.18, paź
dziernik 19.75, listopad 19.63, 
grudzień 19.53, loco 20.00. 

Nowy Orlean. 23. 10. Amery
kańska, zamknięcie: styczeń 
18.96 — 18.97, marzec 18.91, 
maj 18.82 — 18.83, lipiec 18.65 
— 18.67, październfk 18.88. gru
dzień 18.95 — 18.97. loco 18.97. 

NA GIEŁDZIE ZBOŻOWEJ 
BEZ ZMIAN. 

Warszawa, 24. 10. Tranzak 
cje na Giełdzie Zbożowo-Towa 
rowej za 100 kg. fr .st. Warsza 
wa. Ceny rynkowe: Żyto 36.50 
— 37, pszenica 45 — 45.50, jęcz 
mień browar. 37 — 37.50. — 
na kaszę 34.50 — 35, owies 
jednolity 36 — 36.50, groch pol 
ny, otręby żytnie 26 — 27, — 
pszen. średnie 27 — 28, mąka 
pszenna 4/0 A 78 — 80, — 65 
proc. 70 — 72, — żytnia 70 pro 
centowa 49 — 50. Obroty śred 
nie. Usposobienie spokojne. 

Waluty dewizy i z łoto. 

Kto wygra? 
Mecz międzymiastowy 

Kraków—Wiedeś. 
Dnia 28 b. m. odbędzie się 

w Krakowie tradycyjny mecz 
piłkarski Kraków — Wiedeń 
Zawody prowadzić będzie cze 
ski sędzia p. Ceyner, znany w 
Polsce z sędziowania szeregu 
meczów międzypaństwowych, 
r,p. U. S. A. — Polska w War
szawie. 

Dr. med. B R A U N 
Drzeprowadzlt sie na ul. 6 Sierpnia 

(Benedykta I). 
Specjalista chorób skórnych, wene
rycznych I moc7onlclowvch. Lecze
nie Światłem (Lampa kwarcowa) . 
Przyfmuje od 8 do 11 I od 5—8 wlecz 

TEATR MIEJSKI. 
Dz'ś 1 Jutro oraz raz Jeszcze w sobotę po po-

łiidtlo dany będzie .Proces Mary Dugan". Dziś 
I Jutro ceny popularne, w sobotę po południu ceny 
ujmlzaze. 

W piątek „Dzieje grzechu" po cenach najniż-
»zy:h 

PREMJERA „DANTONA" R. ROLANDA. 

Próby potężnego dramatu historycznego osnu-
łego na tle rewolucji francuskiej „Danton" Ro-
inatn RoIand'a dobiegają końca. 

Tak dyrekcja Jak reźyserja nie szczędzą kosz
tów I wysiłków, by wspaniałej te] sztuce dać Jak 
najgodniejszą oprawę i jak najszersze ujęcie, któ-
reby uwypukliły świetną wartość literacką wido
wiska. 

Rolę tytułową gra Kazimierz Kijowski. Pozo
stałe bilety na premierę do nabycia w kasie za-
imwlań. 

W próbach „Ksiądz Marek" J. Słowackiego. 

TEATR KAMERALNY. 
Dziś, Jutro 1 <Jo piątku wieczorem włącznie, 

Wytworna komedia buduarowa J. Deval'a „Simo
na" z Ir. Grywińską, Nlemlrzanką, Krotkem 1 Ki
jowskim w Tolach głównych. Ceny zniżone. 

We wtorek premiera ciekawej, psychologicznej 
powieści Ii. Bahr'a „Mistrz", w której tytułową 
role kreować będzie Karol Adwentowicz, 

TEATR POPULARNY. 
Dziś I Jutro graną będzie po raz 16-ty I 17-ty 

zczędu piękna sztuka Zapolskiej „Malka Szwarcen 
kopf" po cenach zniżonych od 40 gr. do 2 zł. Sztu 
ka ta odniosła rekordowe powodzenie, a szczelnie 
zapełniona widownia daje wyraz swemu zadowo
leniu gorącem! oklaskami. Pozostałe* nieliczne bi
lety sprzedają kasy teatru przy ul. Ogrodowej 18 
od godz. 10 rano do 9 wlecz. I w kwiaciarni B-ci 
Dymkowsklch, Plac Kościelny 4, od godz. 12 w 
pol. do 7 wlecz. 

TEATR W SALI SCHEIBLERA 
(Przędzainlana 68). 

Dziś po raz drugi graną będzie kapitalna kro-
tochwlla z życia prowincjonalnego teatru .Por
wanie Sabinek" w doskonale] obsadzie pod reży
serią P- Mieozyńskiego. „Porwanie Sabinek" po
wtórzone zostanie na Jutrzejszera przedstawieniu. 
Blitty w cenie od 40 gr. do 2 zł. nabywać można 
w kasie na miejscu od godz. 11 ramo do 3 1 od 
5 do 9 wieczorem. 

DYŻURY APTEK. 
Dziś dyżurują apteki: F. Wójcickiego 

(Napiórkowskiego 27), W. Danieleckiego 
(Piotrkowsk 127). Unickiego (Wólczańska 
nr. 37). Sukc. Leinwebera (Plac Wolno
ści 2). Hartmana (Młynarska 1). J. Kaha
na (Aleksandrowska 80), (p) 

RADJO-KĄCIK. 
Środa, 24-go października. 
Warszawa, 1111 m. — 11.56 sygnał czasu z 

Warszawskiego Obserwatorium Astronomicznego 
hejnał z wieży Mariackiej w Krakowie, komuni
kat lotniczo-meteorologicany; 12.10 Przerwa; 15.00 
Komunikaty: meteorologiczny, gospodarczy I nad 
program; 15.20 Przerwa; 15.45 Komunikat harcer
ski; 16.00 Muzyka płyt gramofonowych; 16.30 
Program dla dzieci najmłodszych „Paluszek" — 
bajka B. Grimm. Transmisja z Krakowa; 16.55 
Przerwa; 17.10 Odczyt p. t. „Kongres oświatowy 
w Brnie Morawskiem" (z cyklu odczytów organ, 
przez Min. W. R. i O. P.) wygłosi p. Marjan Bo
lesław Godecki; 17.35 „Skrzynka pocztowa", ko
respondencję bieżącą omówi dr. M. Stępowskl; 
18.00 Koncert w wykonaniu orkiestry P. R. pod 
dyr. Józefa Ozimińsklcgo. W programie utwory 
Griega; 19.00 Rozmaitości oraz komunikat Tow. 
Zachęty do hodowli koni w Polsce; 19.30 Odczyt 
p t. „Ruch autobusowy krakowski" wygłosi prof. 
Aleksander Janowski; 19.56 Sygnał czasu z Ob
serwatorium Astronomicznego Warszawskiego; 
20.00 Skrzynka rolnicza — wygłosi 'mi. Wacław 
Tarkowski; 20.20 Nad program 1 komunikaty; 
20.30 Koncert kameralny, poświęcony muzyce cze 
skle]; 22.00 Komunikat rolnJczo-meteorologiczny; 
22.05 Komunikaty P. A. T.; 22.20 Komunikaty po
licyjny, sportowy i nad program; 22.30 Transmisja 
muzyki lekkiej z restauracji „Oaza". Orkiestra 
pod kierunkiem Ignacego Karbów laka. 

Obroty na zebraniu giełdy 
walutowej zmniejszyły się zna 
cznie. osłabła też nieco tenden
cja dla dewiz. Obniżyły się bo
wiem dewizy na Szwajcar Je-o 
4 gr., na W^deł i . zaś i §ąteK-
holm oT2 «r. Pozostałem! obra
cano po kursach dotvchczaso 
wych. z wyjątkiem cokolwiek 
mocniejszych o jedna czwartą 
gr. dewiz na Londyn. Dolarami 
gotówkowemi zawierano trans 
akcję po kursie niezmienionym. 
Całe zapotrzebowanie pokryto 
w zupełności. 

ZWYŻKA POŻYCZEK PRE-
M.JOWYCH. DUŻE ZAINTERE 
SOWANIE LISTAMI ZAST. 
Z papierów państwowych co 

dziennym zmianom kursowym 
ulegają tylko pożyczki premio
we. Obie cieszyły sie dużem za 
interesowaniem i osiągnęły pe
wne zwyżki kursów, mianowi
cie 4 proc. Poż. Inwestycyjna 
25 gr.. Dolarówka zaś 15 gr. Po 
zostałe papiery obiegały, jak za 
zwyczaj po kursach niezmienio 
nych. Oddawna niewidzianym 
oopytem cieszyły sie prywatne 
Dapiery procentowe, zwłaszcza 
listy zastawne ziemskie, które 
nabywano chętnie w dużych i-
lościach i jak zresztą i inne listy 
po kursach znacznie wyższych 
Poprawiły sie bowiem o 75 gr. 
4 proc. ziemskie i 5 Droc. m. 
Warszawy, o 1 zł. 8 oroc. ziem 
skie i 8 proc. m. Warszawy i 
najbardziej 4 i pół proc. ziem
skie o 1 zł. 25 gr. Po niższych 
nieco, w stosunku do dawnych 
notowań, cenach zakuoywano 
listy prowincjonalne Łodzi i 
Częstochowy. Transakcle 8 pro 
cent. obligacyj Banku Komunał 
nego zawierane bvłv oo stałych 
kursach. Obligacjami magistrac 
kiemi nie obracano. 

AKCIE NIEJEDNOLICIE. 
Zebranie giełdy akcyjnej 

tworzyło obraz wielce skompli 
kowany, zarówno co do tenden 
cii. którą była niejednolita na
wet w jednym I tym samym 
dziale, jak i co do zainteresowa 
nia danym rodzajem papierów. 
W grupie akcyj bankowych 
zmiany bvłv niewielkie. Oprócz 
stałych kursów Banków Handlo 
wego. Zachodniego i Zw. Sp. Za 
robkowych. nieznacznie obni
żył sie kurs Banku Polskiego o 
50 gr. Mimo niewątpliwie istnie 
iacego popvtu bez notowań po
zostały, wobec słabei podaży, 
akcie Chemiczne, zawierano tu 
bowiem tylko drobne transak
cje. Z akcyj elektrycznych za

kupywano po zniżonym, w stc 
sunku do dawnych notowań kur 
sie akcje II em. Siłv i Światła. 
Mocnieiszą tendencje wykazały 
akcje cukrowe.. Poora wi ł się tu 
o .50 gr. kurs. Waj-sz, T q w . Fabr. 
Cukru. W zupełnym z a w a h a 
niu pozostaje od dłuższego cza
su dział akcyj cementowych I 
dziś też nie zawierano tu żad
nych trasakcyj. Z akcvi węglo
wych dość chętnie nabywano 
po niezmienionym, nominalnym 
kursie Węgiel. Dużv bvł popyt 
na akcje naftowe Nobla, za któ 
re chciano płacić po kursie 28, 
iednak nie bvło źadneeo zaofia 
rowania i dział ten znowu pozo 
stał bez notowań. Z akcyj meta 
lowych podniósł s!e kurs II em. 
serjl B Ostrowca o 1 zł.. Stara 
chowie o 75 gr. ł Modrzejowa o 
25 gr. O tyleż obniżyła sie I em. 
serj! B. Ostrowca, za Lllpopy 
zaś płacono mniej o 75 gr. Z ak 
cyi włókienniczych obniżyło się 
o 50 gr. Zawiercie Taką samą 
stratę poniosły akcje handlowe 
Borkowskiego. Po niezmienio
nym kursie nabywano akcje 
Warsz. Syndykatu Rolniczego. 

Drobne tranzakcie nie nadą-
tace sie do notowań: Paofcry 
orocentowe: 10 oroc. listy zast. 
m. Radomia — 73. 10 Droc. !. z. 
m. Siedlec 72.75. Akcie: Bank 
Dyskontowy 134.50. Sole Pota 
sowe 20, Kijewski 96. Chodo-
rów 198. Parowozy 32. Rohn 
13.50. Rudzki 39. Haberbusch 
218. Żegluga 16. 

POTRZEBNA ekspedientka biegle 
licząca. Zgłaszać się do bufetu 3-e] 
klasy dworzec Łódź-Kallska od godz. 

1 1 - 1 . 

MODNE ROBOTY KOBIECE. 
W druku ukazał się nr. 16 

„Modnych Robót Kobiecych" 
p. t. „Aplikacja". Łatwa i pro
sta technika aplikacyjna zysku 
ie sobie ostatnio coraz większą 
ilość zwolenników. Wskazów
ki zamieszczone w omawia
nym zeszycie zapewnią jak-
najdokładniejsze wykonanie za 
łączonych modeli. Czytelnicz
ki znajdą w nim wzory natu
ralnej wielkości na suknie, ka
mizelki, serwety, serwetki, 
obrusy i wszelkiego rodzaju 
poduszki, z dokładnem wyka
zem barw i odcienL 

i 
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Łódź bez kominów fabrycznych 
będzie można oglądać za lat sto. 

dojdą do 50.000 Niezwykle szybki rozwój 
techniki i wynalazczoścf w do
bie powojennej, przynoszący 
niemal codzień jakieś cenne i 
ciekawe odkrycie, zaczyna co
raz bardziej wpływać na prze-
obrazowanie 

dotychczasowego życia. 
Z całą stanowczością przy

puszczać można, że za lat kil
kadziesiąt życie zewnętrzne 
zmieni się tak zasadniczo, że 
absolutnie niczem nie będzie 
przypominało życia dzisiejsze
go. 

Znani badacze tej dziedziny 
twierdzą, że za lat sto straci 
swoje znaczenie węgiel, który 
całkowicie wyrugowany zosta
nie z życia gospodarczego. E-
nergja cieplna wydobywana bę 
dzie 

z powietrza, fal morskich, 
przypływu i odpływu, wo
dy Itd. 

Zmiana energji węglowej na 
Inną pociągnie także za sobą 
całkowity przewrót w budow
nictwie i komunikacji. W pra
cy codziennej, zarówno w gos
podarstwie, jak j biurze, pierw
sze miejsce zajmie maszyna, 
którą kierować będą nieliczne 
jednostki. Wielkie zakłady o-
palać będą nasze mieszkania i 
dostarczać całego szeregu ener 
gji. Zmieni się także 

typ domu, 
który będzie coraz wyższy, 
wielopiętrowy o placach spor
towych i rozrywkowych na 
dachach. Specjalne windy bę
dą miały połączenie z kolejami 
podziernnem!. 

Szyby w oknach zastąpi ma
sa kwarcowa, przepuszczająca 
ultrafioletowe promienie. 

Znikną z powierzchni ziemi 
kominy fabryczne i wielkie war 

sztaty. 
Chemja bowiem i elektrycz
ność zastąpią dotychczasowe 
sposoby produkowania i obra
biania ciężkich metali. 

Zmieni się również zasadni
czo cała komunikacja, która 
przeniesiona zostanie pod zie
mię. Zarówno pociągi, jak I 
elektryczne samochody, kurso
wać będą w specjalnych tune
lach. 

Powietrze zaroi się od setek 
I tysięcy aeroplanów, które w 
ciągu paru godzin będą mogły 
odbywać 

transoceanowe loty 
na niesłychanych wysoko

ściach, które 
metrów. 

Specjalne elektryczne daleko 
widzę umożliwią ludziom pa
trzenie na niezwykłe odległości 
a telefon będzie aparatem tak 
pospolitym, jak np. dziś zapalni 
czka czy wieczne pióro. 

Pola będą użyźniane przez e-

lektryczność, a ponieważ lud
ność do tego czasu wzrośnie 
bardzo, zostaną nawodnione i 
zamienione 
w urodzajna ziemię wszystkie 

pustynie. 
Tak mniej więcej ma wyglą

dać nasza ziemia za małe sto 
lat. 

Stał w miejscu i walił się w piersi!... 
Jak gniewają się ma łpy? 

Oznaki gniewu na twarzy 
człowieka znane są dobrze każ 
demu, co się tyczy jednak 
zwierząt, to jeszcze przyrod
nicy nie zbadali tego zjawiska 
psychologicznego. Posiadamy 
wszakże 

garstkę danych 

dotyczących gromady małp. 
te przytaczamy poniżej dla cie
kawego rzeczy czytelnika. 

Największa z małp czfeko-
podobnych, goryl, był starań 
nie obserwowany przez nie' 
których podróżników. Będąc 
rozwścieczony, goryl zjeża 

Jednostronne hołdowanie spor tom 

pozbawia kobicie wrodzonego wdzięku. 
Harmonia ruchów utrzymuje estetyczny wygląd postaci. 

LECZNICA. 
GA-
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LEKARZY SPECJALISTÓW I 
BINET DENTYSTYCZNY 
przy Górnym Rynku. 

Piotrkowska 294. tel. 22 
(przy przystanku tram. pab]a. ;klch) 
przylmuje chorych w chorobach 
wszystkich specjalności od e. 10 ra-
n- do 7-eJ »>o pot. Szczepienie ospy. 
analizy (moczu, katu, krwi plwo

cin etc.) operacje, opatrunki 
Porada 3 złote. 

*— Wizyty na mieście — 
Zabieg' ' ->eracle od umowy. V le-
le świetlne. Naświetlania lampa 
kwarcową. Roentgen. Zęby sztu
czne, korony ztote, platynowe i 

mostkL 

W ostatnich dziesiątkach lat 
zmieniła się nietylko zasadniczo 
całkowita działalność zawodo
wa kobiety, ale i zewnętrzny 
tryb jej życia. Dawniei młoda 
dziewczyna i każda zamężna 
kobieta spędzały większość 
swego czasu w domu 
na specyficznie kobiecych za-

ieclach. 
dziś zaś jest największa ambi
cją kobiety udoskonalić się we 
wszelkich sportach i współza
wodniczyć w nich z mężczy
zna. 

Sporty same przez się są za 
miłowaniem zdrowem i nic nie 
wpływa lepiei na zachowanie 
sił i zdrowia ponad częste prze 
bywanie na świeżem powie
trzu. Zwłaszcza kobieta, pracu 
iaca zawodowo i zmuszona nic 
iednokrotnie do siedzenia na 
miejscu w ciągu długich godzin 
słusznie zrobi, oddaiac sie spor 
tom w czasie wolnvm. 

Zaznaczyć jednak trzeba, że 
nie wszystkie sporty, które m.ęż 
czyzna uprawiać może bez wy
siłku, zmęczenia i szkody dla 
siebie, są jednakowo odpowied 
nie i dla kobiety. Kobiecy orga 
nizin pod wieloma względami 
różni sie od męskiego. Serce ko 
bicty jest nietylko mniejsze, ale 

i mniei odporne. 
To samo powiedzieć można o 
płucach. Zarazem i siła mięśni 
kobiecych nie może sie równać 
z meskiemi i inna też wątlejsza 
jest budowa jel kości. 

Ze wszystkich tvch. powy
żej wyliczonych względów, ko 
bieta winna bvć ostrożniejsza 
w wyborze sportowych i gim 
nastycznych ćwiczeń. Nie po
winna nigdy decydować sie na 
wysiłki i zmęczenie narówni 
męskimi kolegami w sporcie, 
nie chcąc poważnie narażać 
swego zdrowia na niebezpie 
czeństwo. 

Pominąwszy jednakże wzglę 
dv zdrowotne, kobieta jeszcze 
z motywów estetycznych po 
winna zastosować iak najwięk 
sza wstrzemięźliwość w nie
której specjalnej dziedzinie spor 
tów. 

Wszelkie nadmienionej kur 
czowe wysiłki wytwarzają jed 
nostronny rozwói mięśni. U pań 
np.. które specjalnie uprawiają 
sport wioślarski, mięśnie rąk i 
ramion uwydatniają sie nad
miernie, co wygląda brzydko. 
Nieinaczej rzecz sie ma z oso

bami, często wystcpuiacemi w 
biegach. Sam chód ich nrzybie 
ra coś ostrego, kanciastego. I 
wogóie często w czasach dzi
siejszych spotykamy kobiety, 
fanatycznie oddane soortom, 
zdrowe i silne, ale wzamian 
pozbawione wszelkiego wdzię

ku 
w ruchach, wszelkie! miękko
ści i giętkości kobiecej. 

Stąd jest rzeczą bardzo wa
żna dla kobiety, żeby nie hołdo 

wała specjalnie jednemu tylko 
sportowi, ale obok sportu głów 
nego zajmowała sie Jeszcze gim 
nastyką wyrównawcza. Nale 
żac np. do klubu wioślarskiego, 
powinna jednocześnie trenować 
mięśnie nóg skokami i biegami. 

Jakie zatem sporty sa dla 
kobiet najodpowiedniejsze? 
Trudno określić to w krótkości 
— bez wszelkich zastrzeżeń — 
bowiem zależy to oocześci tak 
że i od warunków indvwidual-

Egzotyczny gość. 

Luneta śmierci. 

w armj i szwedzkiej wypróbowano nową lunetę ar ty le
ry jską, k tó ra pozwala dok ładnie oznaczać odległości 

strzału bez pomocniczego obliczania. 

By ł y następca t ronu hawajskiego ksiąte Riginulu 
p rzyby ł do Londynu , gdzie zwiedzał ostatnio ka 
tedrę Św. Pawła, k tóra obecnie ulega zupełnie 
przebudowie. Na i lustracj i książę Riginulu na dra

binie rusztowania katedry. 

Hrabina z licznym bagażem. 
Wytworna złodziejka. 

nych poszczególnych osób. W 
wypadkach niepewnych zaleca 
się zawsze zasięgnąć porady le 
karskiej o należyty wvbór od
powiedniego sportu. 

Ogólnikowo wszakże powie 
dzieć można, że obok wioślar
stwa, pływania, soortu narto-
wego i łyżwiarskiego, wszel
kie ćwiczenia lekkoatletyczne 
iak skoki, rzucanie oszczepem i 
t. d. 

wywierała wołvw dodatni 
na zdrowie kobiet. Również i 
sztuka szermiercza wyrabia e 
lastyczność ruchów i w stopniu 
najwyższym hartułe nerwy. W 
szkołach sportowo - zawodo
wych szczególnie kładą wielki 
nacisk na naukę szermierki. — 
Bardzo odpowiednie dla kobiet 
są jeszcze: tennis. golf. piłka rę 
czna. piłka wodna I t. d., dlate
go, że przy tvch sportach po
budza sie jednocześnie 1 równo
miernie działanie wszystkich 
mięśni. 

Natomiast zarzucić należy 
stanowczo wszelka atletykę 
ciężką jak sport bokserski, wal
ki i Ju-Jitsu. Szczęśliwym zbie 
giem okoliczności soortv te rza 
dko znaidują zwolenniczki 
wśród kobiet. 

Ponadto. przv uprawianiu 
sportów przez kobiety chodzi 
nietylko o rodzaj soortu. ale spo 
sób iego wykonania. Wszelki 
nadmiar, wszelka przesada w 
tym względzie, mści sie stokroć 
gorzej na kobiecie niż na męż
czyźnie. 

Dlatego uważać należy wszel 
kle zawody — wszelkie za
pasy. 

za rzecz nieodpowiednia 
dla kobiety. Powodowane am
bicja trenować sie beda za-
wiele, zużywaiac nierozumnie 
swoje siły. Następstwem nie-
odzownem będzie złv wygląd, 
zmęczenie, odbiiaiace się w po 
stawie ciała. 

Bardzo niekorzystnie — 
szczerze mówiąc, brzydko — 
wyglądają kobiety. edv z kur
czowo pościaganeml rysami 
twarzy, z powykrecanemi kon-
wulsyjnie rekami przebiegają 
przez mete. 

Sport kobiecy sam przez się 
powitać należy jako ziawlsko 
dodatnie. Pochwalić go jednak 
nie można w wypadkach, gdy 
chybia celu i miast rozwijać har 
monję ruchów, wpływa na nie 
ujemnie, pozbawiając kobietę 
wdzięku 1 uroku. 

włosy na głowie, wydaje ryk 
straszliwy 1 bije się w piersi. 
Oto opis spotkania z gorylem: 
„Stał w miejscu i walił się w 
piersi ogromuemi pięściami, 
co się rozlegało, jak bicie 

w wielki bęben. 
Jest to ich sposób wyzywania 
do walki. Jednocześnie wyda
wał ryk po ryku. Ryk gory
la jest dźwiękiem tak dziwnvm 
i przerażającym, jak żaden chy 
ba intiy. Rozpoczyna się od 
jakiegoś urywanego szczeka
nia, niby szczekanie rozłoszczo 
nego psa .potem zmienia w 
głuche mruczenie, tak podob
ne do dalekiego grzmotu, że 
człowiek, nie widzący małpy, 
niechybnie weźmie je za 
grzmot. Dźwięk tego mrucze
nia jest tak głęboki, że zdije 
się wychodzić nie z pyska 1 
gardła zwierzęcia, lecz raczej 
z jego 

przepastnych jam: 
piersiowej i brzusznej. Oczy 
jego zapalały się płomieniem 
coraz żywszym, choć staliśmy 
w miejscu nieruchomo w posta 
wie obronnej. Rzadkie włosy 
na czubku głowy nastroszyły 
mu się i wprawiły w szybki 
ruch, z rozwartej paszczy wy
chylały się potężne kły i zno
wu zabrzmiał 

ryk gromowy. 
Z tern wszystkfem potwór przy 
pomniał mi owe widma w 
snach widywane, fantastyczno 
istoty pół ludzkie, pól zwierzę
ce, kfótemi wyobraźnia da w 
n3'ch malarzy zapełnił.) czelu
ście piekła. Zwierz zbliżył siq 
o parę kroków 1 stanął, wyrzu-
cając znowu straszliwy iyk z 
gardła. Potem jaszcze postą
pił parę kroków ku nam f po
nowił ryk i wściekłe walenie 
się w piersi". Tenże podróż
nik pisze gdzieindziej, że g0« 
ryl siada na ziemi, zanim roz
pocznie uderzać się , ryczeć I 
topić w przeciwniku wściekły 
wzrok. 

Szympans wpada w gniew z 
łatwością, choć napozór wy
daje się zwierzęciem łagod* 
nem. Wystarczy odmówić mu 
zwykle dawanego przysmaku, 
np. banana. 

Pawian czarny stula uszy, 
puszcza pęk włosów, zdobiący 
mu czoło f pokazuje zęby. W 
taki sposób wyraz twarzy jego 
tak pod wpływem gniewu, jak 
zadowolenia jest jeden | ten 
sam. Trzeba być dobrze ob-
znajmionym z psychologją tego 
zwierzęcia, ażeby po wyrazie 
twarzy poznać jego usposobie
nie. Pawian czerwony zwłasz 
cza przybiera w takich razacb. 
nadzwyczaj 

dziki wyraz, 
przypominający psa rozzłosz

czonego. 

dwu TO l i i? 
Wieczorne rozrywki Łodzi . 

Do pewnego hotelu pary
skiego zajechała przed kilkoma 
tygodniami bardzo elegancka 
dama, podająca się za hrabirę 
włoską Armandę Gianetti. Da
ma owa zjawiła się w towarzy 
stwie pokojówki i przywiozła 
ze sobą 

bardzo liczny bagaż. 
Zażądała pierwszorzędnego a-
partamentu i jadała w restau
racji hotelowej. Przez cały 
czas swego pobytu nie zapła
ciła jednak ani centima, oznaj
miając, iż oczekuje z Neapolu, 
który jest jej rodzinnem mia
stem, znaczniejszej 

przesyłki pieniężnej. 
Onegdaj w pokoju przylega 

jącem do mieszkania hrabiny 
została dokonana kradzież. Mia 
nowicie przebywał tam jubiler 
ondyński. który przyjechał do 
"aryźa celem poczynienia za- 1 

kupów. Nieznany złoczyńca | 
dostał się do pokoju jubilera i 
skradł szereg klejnotów, łącz
nej wartości 

50.000 franków. 
W hotelu nastąpiła niesły

chana kosternacja. Dzięki jed
nak sprytowi portjera hotelo
wego jeszcze tego samego dnia 

zdołano stwierdzić, kto doko
nał kradzieży. Okazało się mia 
nowicie, iż złodziejką jest owa 
hrabina. Próbowała się ona 
zrazu wypierać wszelkiej w i 
ny, ale w ogniu krzyżowych 
pytań przyznała się nietylko 

do skradzenia klejnotów, 
ale ponadto wyznała, iż w ży
łach jej płynie zupełnie normal 
na krew czerwona... 

D O K T u R 

WOŁKOWYSKI 
Ceglelnlana 25, te l . 26-87. 
Socclalista chorób skórnych I wene
rycznych. Elektroterapja. Leczenie 

lampą kwarcowa. 
Przylmuie od eodz. 8—10. 12—2 
X—8. w niedziele I święta 
Dla pań od 4—5 oddziel 

I 
od 9 - 1 

poczekalnia 

Baloniki z modlitwami. 
Jak modlą się Chińczycy'( 

Ludność Chin wyczekuje ra 
tunku już tylko z nieba. Skoro 
zmrok zapadnie, na ulice wylę
gają tłumy. Każdy ma w ręku 
barwny balonik, do którego 
przyczepiona iest 

błagalna modlitwa. 
Na danv znak baloniki wzbi 

iają się ku niebu. bv do bogów 
wznieść modlitwę o zmiłowa
nie. 

We wszystkich miastach 
świata, gdzie tylko mieszkają 
Chińczycy, odbywaia sie żywio 
łowe manifestacje źółtei ludno

ści, połączone z błagalnemi mo
dłami. Bowiem nad państwem 
smoka zawisło 

widmo ełodu i chorób. 
Do kieski wojny dołączył 

sie nieurodzaj i pomór na by
dło. Długotrwałe susze również 
przyczyniły sie do spotęgowa
nia nieszczęść: rzeki powysy
chały i całe olbrzymie połacie 
kraju robią wrażenie 

bezwodnych pustyń. 
Tyfus. zwvkłv towarzysz 

głodu, pokazał sie w wielu o-
kolicach. 

Teatr Miejski: — Proces Mary 
Dugan. 

Kameralny: - Simona. 
Teatr Popularny: — Malka Szwarcen

kopf. 
„Apollo" — Niepotrzebny człowiek. 
Pocz. seansów o erxl» 4 6. 8 I i U, 
„Caslno": — Mouiin Rouge. 
„Czary": — Skandal w Genewie. 
Pncr seansów o eod/ 4 6. b I 10, 
„Corso" — Wielka' Atrakcja. 
Pierwszy seans 4 t a . ostatni 9.30. 
„Capltol" — Spadek Sami Welnsteln* 
„Grand-Klno": — Szaleńcy. 
„Ludowy": — Wampir ekranu. 
l Jncr «e^n«*w o e«d7 * I ool o. o> 
„Oświatowy": — Student z Pragi. 
Pocz. seansów: o eod? 4. 6. & I 10, 
„Mimoza" — Szeik FazII. 
„Luna": — Titanic. 
„Odeon" — Dziewczę z ludu. 
Pocz. seansów o eod? 4 8 ł TB, 
„Palące" — Dziewczę a la Garcorme. 
„Resursa" — Pensjonarka. 
..Splendld": — Kobieta na torturach. 
Pocz seansów 4 *> *> 30. S 14 MMO 
„Spółdzielnia Pr. Pań." — Młodzień

czy szał. 
Pocz seansów 4 30 fi.30 8 15. 10.00 
.,WodevH" — Kelner z moskiewskie* 

restauracji „Jar". 

WINSZUJEMY* 
Jutro: Kryspinie. 
Wschód słońca 6.15 
Zachód 16.27. 
Długość dnia 11.40. 
Ubyło dnia 5.26. 
Tydzień 43. 

Załóżvciel i wydawca: Jan Stypułkowskl 
Redaktor naczelny: Franciszek Probst. 

Odbito na własnej maszynie rotacyjnej 
przy ul. Zawadzkiej Nr. 3. Za redakcle I wydawn ic two odpowiada: 

Władysław UlatowskL 


