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chętny rekom 
Kedakcja: Zawadzka 1. — Admlnl 
•tracił: Piotrkowska 11. — Telefo

ny: 38-28, 238 i 329. 
Redaktor lab Jego zastępca oraz 
dyrektor wydawnictwa przyjmują 

od godziny 1 do 2 po południu, 
Cena prenumeraty: 

Miesięcznie w Łodzi 3 zł. 20 gr. 
•M prowincji 4-50, zagranicą 930 

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

Cena 20 ar. 
Rok IV, Me 286 . Łódź, piątek 3 0 listopada 1928 r. 

- • n y u g « o a z e n 

Za wiersz milimetrowy 6 • tomowy: 
pod tekstem t w tekście .JO groszy; 
za tekstem 30 groszy; nekrologi I 
komunikaty 30 gr; zwyczajne 35 gr. 
Za wyraz: drobne 15 groszy; po
szukiwania pracy 10 groszy; naj
mniejsze ogłoszenie 1.50 zL. dla bez
robotnych 1 zloty. — Zamiejscowe: 
(bez wyjątku) 50 proc, zagraniczne 

O 100 procent drożej. 
Ogłoszenia 2-kolorowe 1 na umówlo-
neto miejsca 50 proc, 3-koiorowe 
100 proc. droższe. Za termin druku 

administracja ale odpowiada. 
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Warszawa. 30. 11. (Od wł . 
koresp.). Minister soraw zagra 
głcznych Węgier Valko przy
bywa do Warszawy dziś 
D o godzinie 3 oo ooł. 
Równocześnie przybywa z 
nim dyrektor departamentu po 
"tycznego w weglerskiem M. 

S. Z. Aport. Towarzyszy im 
pułkownik Matuszewski 
poseł polski w Budapeszcie. 

Po przybyciu gości węgier
skich ^odbędzie sie w gmachu 
M. S. Z. uroczystość podpisa
nia traktatu arbitrażowego. 

Pomnik wojny światowej w bazylice 
św. Piotra. 

V PUa tylko 

w Belwederze. 
Z Warszawy donoszą: 
W dniu wczoraiszvm przy

był z Ostrowia Mazowieckie
go oddział 30 podchorążych ze 
sztandarem pod komendą por. 
Cwiękalskiego. 

Na powitanie podchorążych 
na peronie dworca gdańskiego 
ustawiła sie 
kompania honorowa 21 p. p. 

Dzieci Warszawy ze sztanda
rem i orkiestra, poza tem zaś 
przybyło kilku wyższych ofi
cerów z zastępca komendanta 
miasta, mjr. Ryszankiem, na 
czele. 

Ody pociąg zajechał na sta 
cje, kompania honorowa spre
zentowała broń — rozległy się 
dźwięki Hymnu... 

Podchorążowie wysiedli z 
wagonu I ustawili sie w ordyn 
ku. Zachrzęściły prezentowa
ne karabiny, sztandary saluto
wały się wzajemnie w brater-
skiem powitaniu. 

Następnie oddziały ustawi
ły sie w kolumnę marszowa z 

Dziewczyna od krów 
w roli pruskiej księżnej 

omatyczna i wydajni 
na egz. 140 lat 

W bazylice Św. Piotra w Rzymie został odsłonięty po
mnik wojny światowej. Przed obrazem, przedstawiają
C A ! pole bitwy, unosi się N. M. Panna przed nią klęczy 

papież Benedykt XV i modli a ę o pokój. 

podchorążymi na czele i przy 
dźwiękach „Pierwszei B n ^ a -
dy" odeszły przez miasto do 
Łazienek. 

W Łazienkach orzed pała
cem odbyła sie odorawa, w 
czasie której dowódca warty 
wygłosił do podchorążych na-
stenujące przemówienie: 

„Podchorążowie! stanęliście 
przed gmachem, z którego 
przed stu laty wybiegli ostatni 
wasi poprzednicy, by w Belwe 
derze wyrwać wolność z rąk 
satrapy. I wy tak dziś pójdzie 
cie, a w jakże odmiennych wa
runkach! Idźcie, by zaciągnąć 
wartę koło Naczelnego Wo
dza, Pierwszego Marszałka 
Niepodległej Polski. Jego to 
trud i Jego orli czyn dokonały, 
że dziś dzierżymy w krzepkich 
dłoniach broń i ufnie patrzycie 
w przyszłość. Wiemy, że sta
jąc na straży, należycie oceni
cie ten wielki zaszczyt, jaki 
Was spotyka. Okrzykiem Pio 
tra Wysockiego wzywam Was 
podchorążowie! 

— Do broni!" 
Na wezwanie podchorążo

wie, którzy złożyli w kozły 
broń. porwali karabiny i znów 
ustawili się w ordynku, a na
stępnie przy dźwiękach „ I Bry 
gady" odmaszerowali na od-
wach przed Belwederem. 

ściągniecie warty nastąpi 
dzisiaj o godz. 12.30. poczem 
podchorążowie odjadą do 
Ostrowi-Mazowieckiej. 

- X -

18 tysięcy robotników 
korzystać będzie w grudniu z zapomóg 

Funduszu Bezrobocia. 
Warszawa, 30. 11. (Od własn. 

kor.). Wczoraj odbyło się posie
dzenie zarządu głównego 

funduszu bezrobocia. 
Na ustawowe zasiłki dla bez

robotnych w grudniu prelimino
wano zgórą mil jon złotych. Na 
zapomogi doraźne 400 tysięcy 

złotych oraz dla bezrobotnej in
teligencji 

250 tysięcy złotych. 
Ze świadczeń ustawowych k t 

rzystać będzie w grudniu 18 ty* 
sięcy robotników, a z akcji do
raźnej 7 tysięcy. 

Rzeźbiarz wioski Alceno Dossena 

Nowy cech w Łodzi. 
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M m ł i Kradzież w maoistFacie warszawskim. 
Urzędnikowi skradziono 8 tys. złotych. 
, .Warszawa, 30. 11. (Od w ł . 

— Nic wykryc i złodzieje po 
pełnili wczoraj w południe 

zuchwał-i kradzież 
jL Magistracie m. Warszawy. 
O k o ł o godz. 12-ej urzędnik ma 
^ t rack i Keller podjął w kasie 
^dz ia łu wodociągowego sunie 

16 tysięcy złotych, 
którą umieścił w teczce. Po 
upływie zaledwie kilkunastu 
minut p. Keller z przerażeniem 
stwierdził, iż w tajemniczy spo 
sób skradziono mu 

połowę podjęte] sumy. 
Policja prowadzi dochodzenie.. 

Przedziały na jedną osobę. 
Nowy typ wagonów kolejowych. 

. Warszawa. 30. 11. (Od wł, 
0 resp.). i u ^ Ciekawa inowację 

p r o w a d z a Min is terstwo Ko-
unikacji. Mianowic ie zamie-

.J* wprowadzić na kolejach 

polskich 
nowy typ wagonów. 

Wozy te beda posiadały prze
działy pierwszej klasy na jed
ną tylko osobę. 

M A R T A B A R T H . 
dziewczyna od krów w oborze 
księcia Augusta Wilhelma Pru 
skiego, wykorzystała służal
czość byłych poddanych Ho
henzollernów dla tei rodziny i 
występowała w ciaeu 2 lat w 
roli nieistniejącej księżniczki 
Małgorzaty Pruskiei. wyłudza 
iąc od naiwnych większe kwo 
ty pieniężne. Obecnie została 
przez sad skazana na 2 iata 
wiezienia za 36 udowodnio
nych wyłudzeń. Najciekaw
szym w tej sprawie iest fakt. 
że Barth nie przestawała w 
dzień pełnić swych obowiąz
ków w oborze, a wyieżdżała 
w niedziele w dalsza okolicę, 
zapowiadając swe przybycie 
depeszą. W poniedziałek rano 
zjawiała sie zawsze punktual

nie do doienia krów. 

Wyprawa Zeppelina na biegun północny. 

wykonał w latach 1919 — 1928 szereg dzieł, które zosta
ły sprzedane jako antyki, dłuta zmarłego w 1466 roku 
światowej sławy mistrza Donatelli. Na tych fałszer
stwach Dossena dorobił się miljonów. Po lewej strome 

rzeźbiarza dwa falsyfikaty. 

f. Konarzewski 
prezes nowootworzonego cechu 
fotografów, który został zalega
lizowany w ubiegłym tygodniu. 

Giełda. 
Pierwsza przedg. warszawską. 

Londyn 43.25. 
Nowy Jork 8.89. 
Paryż 34.85. 
Szwajcaria 171.79. 

Druga przedg. warszawska. 
Dolar w obrotach prywat 

nych 8.89. 

Pierwsza przedg. gdańska 
Warszawa 57.88. 
ZłotM 57.91. . 
Dolar 5.14, 
Przekaz na Warszawę 8.90. 

DOLAR W ŁODZI. 
Banki dewizowe w dniu dzi 

siejszym kupowały około go
dziny 12-ej efekty po kursie 
- 8.85 
Prywatnie dolar w żądaniu 8.89 

M000 złotych iłraty 
spowodował pożar 

składu mebli. 
Warszawa. 30. 11. (Od w t 

koresp.). Straty spowodowane 
przez pożar, który wybuchł w 
dniu wczorajszym w 

składach meblowych 
fabryki Thonet Mundus wyno« 
szą przeszło 100 tysięcy zło
tych. Składy bvłv ubezpieczo
ne w dwóch towarzystwach 
asekuracyjnych na sumę 

150 tysięcy złotych. 

W płaceniu 8.88. 
Tendencja spokojna. Podaż do
stateczna. 

.iDowiaJ' 
UlatowskL Na konferencji berlińskiej, w której wziął udział również słynny podróżnik Tritjof 

Nensen, postanowiono w roku 1930 zorganizować wyprawę Zeppelinem na biegun 
północny. Na zdjęciu członkowie konferencji: Dr. Eckener, dr. Guerard i Tritjof 

Nansen, który również weźmie udział w wyprawie, r jf j 

Po katastrofie budowlanej w Watykanie. 

Onegdaj podaliśmy wiadomość o zawaleniu się części budynku gwardji papieskie). 
Watykan rozpoczęto budować w 6 wieku, a skończono w 18 wieka. Rozległy 
kompleks budynków zawiera 20 dziedzińców i zgórą 1000 saL Niektóre części 
wymagają odnowienia. Do nich należy widoczna po lewej słynna galer ja obrazów 

i dziedziniec Be lwederu , (H) 
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Strzały na ulicy Wólczańskiej. 
Śmiertelnie ranny awanturnik 

przeszło kilometr uciekał przed policjantem. 
Łódź. dnia 30. 11. Nocy ubie

głej posterunkowy obchodząc 
ulicę Obywatelską zauważył 
pod ścianą prowizorycznego 
magazynu wydziału kanaliza
cji 

śpiącego osobnika. 
Tknięty przeczuciem policjant 
obudził go i zażądał odeń do
kumentów osobistych. Niezna
jomy jednak stanowczo odmó
wił. Wówczas policjant posta 
nowił 

odprowadzić go do komi
sarjatu. 

Po drodze zachowujący się 
dotąd spokojnie aresztowany 
nagle rzucił się do ucieczki. Po 
licjant po trzykrotnem wezwa
niu 

użył broni. 
Padły dwa strzały... Uciekają
cy Jednak nie zatrzymał się i 
znikł w ciemnościach nocy. 
Działo się to o godz. 

4-ej nad ranem. 
Policjant po śladach krwi 
stwierdził.* że uciekinier został 
ranny. Przypuszczenia te się 
sprawdziły dopiero o eodzinie 
9-ej rano. gdv w bramie przy 
ul. Piotrkowskie! 231 znalezio
no w kałuży krwi człowieka z 
głęboka rana 

brzucha i klatki piersiowej. 
Stwierdzono iż Iest to 21-letni 
Jan Chybowski. bezrobotny, 
znany dobrze oolicii z rozma 

itych sprawek. Przewieziono 
go do szpitala św. Józefa gdzie 
dogorywa. Jak ustaliło śledz
two Chybowski trafiony kula
mi na ulicy Wólczańskiej o 
własnych siłach zdażvł jesz
cze zbiec na ulice Piotrkowską 
gdzie padł dopiero w bramie 
pod Nr. 231. Dalsze dochodze
nie trwa. 

Groźny pożar pod Chojnami. 
Spłonęły dwa gospodarstwa. 

Łódź, dnia 30. 11. — Wczo
raj o godz. 11 w nocy we wsi 
Jędrzejów gminy Wiskitno wy 
buchł 

groźny pożar 
w zagrodzie Franciszka Bary
ły, który przeniósł się następ
nie na gospodarstwo jego bra
ta Ignacego Baryły. Obie za
grody 

spłonęły doszczętnie. 
W akcji ratowniczej brały u-

dział s tnż miejscowa i przy
była pierwsza na wezwanie 
straż chojeńska, dzięki której 
uratowano 

niemal połowę wsi 
od zagłady. Ostatni przybył 
4 r tv oddział strażaków łódz
kich. Straty pogorzelcy obli
czają na kilkanaście tysięcy 
złotych. Najprawdopodobniej 
ogień został podłożony. 

z ulicy Foksal aresztowań. 
Zbrodniarze odmawiają wszelkich 

zeznań. 
Z Warszawy donoszą: 
Zuchwałą zbrodnię przy ul. 

Foksal nr. 17 kryją jeszcze 
mroki tajemnicy. 

Trzej sprawcy 
rabunkowego napadu i bestial
skiego zamordowania służącej 

Wielk i podwójny program I Najnowsza produkcja 1928/20 r. 

DOROTĄ GISH „ „ w , „ , 
LMełresa Króla Jegomości" 

(Madame Pompadur) 
Salonowo erotyczny dramat w 9 akt. 

Farsa 
w 8 akt. 

Posady 
dla rodzinki. 

Czech Dr. Szmeral, ożenił się 
z kuzynką Stalina i został 
przez swego szwagra wyzna
czony na przewodniciącego 
komunistycznej III Międzyna

rodówki w Moskwie. 

I I . ŚCIŚLE POUFNE 
z na lepszym komikiem Ameryki EDDIE CANTOREM w rol i głównej 

Wyświetlają jednocześnie k no-teatry „ O D E O M " — „ W O D E # I L " 

Strusia pol . tyka. 

Monumentalne arcydzieło 
fi lmowe! 

2 serje całość razem p. Ł 

Kurier Carski 
w rolach głównych: 

Iwan MOZŻUHIN 
i Natalja Kowanko 

nie usunie dotkliwych bolączek tej instytucii. 
Chorzy domagają się gruntownej rejormy metod lecznictwa. 

Poruszane przez nas nledoma 
gania Kasy Chorych, spotykają 
się z jednej strony 

z żywym oddźwiękiem 
wśród rzesz ubezpieczonych 
którzy w setkach listów wyra 
żają nam swe uznanie za poru
szenie trapiących ich bolączek, 
z drugiej jednak strony wywołu 
ją zrozumiałe niezadowolenie 
czynników, odpowiedzialnych 
za obecny stan rzeczy. Jeżeli 
się weźmie pod uwagę, że zbliża 
się 

moment wyborów, 
kiedy to ubezpieczeni będą mo
gli wypowiedzieć swe zdanie o 
metodach, jakie wobec nich sto 
sowano w ciągu kilku lat, to zro 
zu miale będzie zdenerwowanie, 
ogarniające dotychczasowych 

włodarzy olbrzymiej, ale źle 
rządzonej instytucji, ilekroć o 
pis istotnego stanu rzeczy uka 
że się na łamach prasy. 

III 
Kronika pogotowia ratunkowego. 

Łódź, 30 listopada. W kroni
ce miejskiego pogotowia ratun 
kowego zanotowano następu
jące wypadki: 
• Na ulicy Srebrzyńskiej przy 
budowie domków robotni
czych spadła deska z rusztowa 
cia na robotnika 58-letniego 

Tomasza Wawrzyniaka, 
zamieszkałego przy ulicy Krót 
ko-Ogrodowej 2. Wawrzyniak 

.odniósł rany głowy. Lekarz 
pogotowia odwiózł go do do
mu. 

* • • 
W kamforze wymiany przy 

ulicy Piotrkowskiej 31 zmarł 
nagle 50-letni 

Ber Oajst, kupiec, 
eamieszkały przy ulicy Kiliń
skiego 30. Zwłoki zmarłego 
zabezpieczyła policja do czasu 
zejścia 'komisji sądowo lekar
skiej. 

* • * 
Na ulicy Północnej przeje

chany wozem odniósł ogólne 
potłuczenie ciała 60-letni 

Rachmil Rozenberg, 
kupiec, zamieszkały przy uli
cy Cymera 9. Lekarz pogoto
wia po udzieleniu pomocy prze 
wiózł go do szpitala przy 
Zbiorni Miejskiej. 

• * • 
W lokalu Kasy Chorych przy 

ulicy Łagiewnickiej 46 uległa o-
truciu z powodu wypicia więk
szej ilości alkoholu 41-letnia 

Ludwika Szymańska, 
robotnica, zamieszkała przy ul. 
Aleksandrowskiej 20. Lekarz 
pogotowia udziełił jej pomocy, • • * 

W mieszkaniu przy ulicy Za
chodniej 54 spadł czajnik na gło 
yę 62-letniej 

Fajgi Szpiro, 
która odniosła głęboką ranę. cie 

mienia. Nieprzytomną Szpirową 
przewieziono karetką pogoto
wia do szpitala. 

* * * 
W mieszkaniu przy ul. Piotr

kowskiej 117 uległa zaczadzę 
niu wskutek wadliwie urządzo 
nego pieca 28-letnia Rtgina Tri 
ter, 

żona krawca. 
Pierwszej pomocy udzielił jej 

lekarz pogotowia ratunkowego 

toną w błocie. 
Od jednego z naszych czy

telników otrzymaliśmy nastę
pujący krzyk rozpaczy: 

Ulica Śląska od ulicy Rzgów 
skiej do stacji benzynowej jest 

nie do przebycia. 
Z prawej strony kupy kamjeni 
i piasku, z lewej zaś pełnej ol
brzymich kałuż (należącej do 
stacji Chojny) jakby na urągo
wisko robotnik kolejowy ze-
skrzybuje błoto z ulicy pakując 
takowe na chodnik. 

Mieszkańcy tej dzielnicy pro 
szą o możliwe doprowadzenie 
tego kawałka chodnika do sta-
nu umożliwiającego przejście.* 

Zdarzenia i wypadki 
ubiegłej doby. 

(—) Premjer Bartel zaprze
czył w wywiadzie udzielonym 
prasie, pogołskom o rozdźwię-
kach w łonie rządu. 

(—) W komisji budżetowej 
na wniosek PPS skreślono 6 
miljonów z funduszu dyspozy
cyjnego i 13 milionów z utrzy
mania policji. 

Metoda jednak zaprzeczania 
oczywistym faktom, stosowana 
przez zarząd Kasy Chorych, 
jest przysłowiowem strusiem 
chowaniem głowy w piasek, w 
przekonaniu, iż ono wystarczy, 
aby zarzuty rozwiały się w ni
cość. 

Tymczasem jednak sprawa 
nie przedstawia się tak łatwo 
Setki pokrzywdzonych chorych 

nie dadzą się uśpić 
źadnem zaprzeczeniem, ani wy
jaśnieniem, wywołującem w sze 
rokich rzeszach ubezpieczonych 
jedynie zrozumiały odruch obu
rzenia. 

Kasa Chorych w odpowiedzi 
na wczorajszy artykuł o marty
rologii chorych, zmuszonych do 
kilkutygodniowego, a nawet kil 
kumiesięcznego wyczekiwania 
na swoją 

kolejkę w Rentgenie, 
nadesłała wyjaśnienie, zaprze
czające oczywistym i ogólnie 
znanym faktom. Wiemy o tem, 
że lekarz - rentgenolog dokazu
je cudów i nie szczędzi własne
go zdrowia, aby załatwić jak naj 
większą ilość chorych dziennie, 
ale z drugiej strony jest rzeczą 
ogólnie wiadomą, iż 

kolejka chorych 
obejmuje zawsze kilka tygodni, 
a nawet miesięcy naprzód. Dy
rekcja mogłaby się o tem prze
konać, gdyby się ktoś pofatygo
wał do poczekalni rentgenologi 
cznej i przejrzał daty wystawie 
nia kartek chorych oraz daty 
wyznaczonych przyjęć. 

Przekonanoby się wówczas, 
że niema chorego, któryby cze
kał mniej niż dwa tygodnie, a są 
setki takich, którzy muszą bez 
względu na stan swej choroby 
czekać 

dwa miesiące 
więcej. 
Są tu i ówdzie wyjątki, ale 

wolimy narazie tej kwestjl nie 
poruszać. 

Poczekalnia Rentgena, to jest 
prawdziwe piekło Kasy Cho
rych i każdy zwolennik ambu
latoryjnego leczenia może się 
najłatwiej wyleczyć... ze swych 
złudzeń, jeżeli zechce przepę
dzić jedno przedpołudnie w tym 
lokalu, porozmawiać z chorymi, 
tam czekającymi. Byłoby rze
czą dla dobra instytucji bardzo 
wskazaną, gdyby w tej pocze
kalni członkowie zarządu i dy
rekcji zechcieli spędzić 
kilka godzin wśród chorych. 
Nie wątpimy, że wiele błęd

nych poglądów na obecny „ide
alny" stan rzeczy uległyby rady 
kalnej zmianie. 

Uruchomienie Rentgena przy 
Alei Kościuszki, to jeszcze cią-

odpowledniej ilości rentgenów 
Kasy Chorych (jeden chociażby 
najnowszy nie wystarczy) do 
innych istniejących w naszem 
miećcie rentgenologów, posia
dających własne aparaty Mie
sięczne wyczekiwanie ciężko 
chorych musi ustać. 

Drugą bolączką, której rów
nież gołosłowne zaprzeczenie 
bez równoczesnego przeprowa
dzenia reformy nie usunie z rze 
czywisłości, jest sprawa leczni
ctwa chorych zębów. 

Jeżeli się zważy, że choroba 
zębów nie zwalnia przeważnie 
chorego od pracy, to można zro 
zumieć, ile strat ponoszą ubez-
oieczeni, zmuszeni do wielogo
dzinnego wyczekiwania. Ponad
to zbyt rtadko wyznaczane 

przyjęcia przeciągają leczenie 
w nieskończoność. 

Należałoby sprawę tę załat
wić w sposób zgodny z wyma
ganiami życia. Tego żądają za 
naszem pośrednictwem setki u-
bezpicczonych. 

Wkońcu pragnęlibyśmy za
znaczyć, że r zruszanie na łfc-
mach naszego pisma bolączek 
Kasy Chorych jest dyktowane 
jedynie względami na interes u-
beipifccżónyćhl 'a' nfe' ch^crą^fral 
ki z samą instytucją.••"Uzriajetny 
konieczność istnienia Kasy Cho 
rych, ale żądać musimy, aby o-
na naprawdę leczyła szerokie 
warstwy, a nic stawała się dla 
nich pasmem 

nieustannej udręki. x. 

Franciszki Anczewskiej są I" 
w rękach policji. 

Wywiadowcy urzędu a l 
czego aresztowali WCZOHJ 
d w u kasiarzy którzy brali' 
dział w zbrodni. 

Jeden z nich to szpakowa!! 
starszy osobnik którego .Jjj 
rzeczony zamordowanej *q 
czewskiej przedstawiał iako 

swego wujaszka. 
Drugi to jego pomocnik. I 
Zarówno narzeczony zan)*! 

dowanej. żołnierz z oddz* 
sztabowego KOP jak i zatrżJj 
niani wczoraj kasiorze odifljj 
wiaiq wszelkich zeznań tw'4 
dzac. że w zbrodni ud/iału ffl 
brali. 

Żołnierz przyznał się t l i 
do znajomości z Aiu-zeww 
przeczy iednak v dalszym cjj 
gu z unorcm abv ki"dvk| 
wiek był u niej w mieszkaniu 

Defraudacja kierej 
wnika poczty. 
Nagła wizyta 

kontrolera. 
Kalisz, 30. U . Mała osada H 

ków pod Kaliszem ma r 
S" z]ą sensa ' \ 

W miasteczku tem kieroW 
kiem agencji pocłowej był Al i 
toni Wiśławski, lat 40. Wisła) [ 
ski jednocześnie był właścicij r 
lem dobrze prosperującej ap'J | 
ki. Życie je^o płynęłoby dalj I 
normalnym torem, gdyby n i c l j 
gła 

wizyta kontrolera, 
który zbadawszy do'''ndnie k> 
żkl kasowe agencji poczto\*l 
stwierdził ze zdziwieniem, 1 

nawet na głuchej prow' ii pi 
niądze sl.arbowe lepią się 

do cudzych rak. 
Stwierdzono w kasie nied 

bór w wysokości 10 tysięcy zl 
tych. ..energiczny" aptek; .1 
„dyrektor" poczty w jednej j 
sobie nie czekał na wyniki ko 
troli indotnił się 

w niewiadomym klertmktS 
pozostawiając na łasce losu si 
pigułki i lekarstwa. 

Dziew 
W Madrycie ros 

onegdaj sensacyin 
przeciwko 32-letnie: 
karzą madryckiegt 
Juanie Termerez. st 
zarzutem otrucia 

dziewięciu meżi 
Proces ten rozto 

tak otchłannych prz 
szy ludzkiej, że aż t i 
rzyć, aby słaba przt 
ka płci nadobnej zi 
lak okrutnych i W 
Łych zbrodni. 

Zarysujmy pokró 
afery, zupełnie wvi£ 
dziejach kryminal is t

1 

kilku tygodniami do 
dryckiej wp łynę ło < 
50-letniej w d o w y 
Barbary Ramoez. 
zarzuciła w tem don 
Termerez. iż o t ru ła 
nieco syna Gonieza. 
lela sie tą sprawa, 
śledztwa wysz ł y na 
lacyjne szczegóły. O 
te demoniczna kobie 
tvwała stosunki miłe 

z młodymi lud; 
ibv n c pewnym czas 
ków swoich p o z b w 
oorreca t rucizny. 

Mogłoby sie zrazi 
WKworna truciciel 

*a!y względy mater 
•jociiankowie no 
Jcsfaliny byli to nao 

ównf 5t ' l , 7 : , r ! , ' '^ni. a nawet 
obec togo zrodziło 

Rtcżenle. że zwvrc 
d iała poorostu 

B N h <.hyclnvch i 
| ^ t ; V l - ' " i. stynktów 

ri'Cii..;. • | a zrazu 
I wszelkiej winy. o 

i p s!e do ws: 

Rozesłano za nim listy g<fidT' 3 l i ° V ' ~ N ° W 

cze. 
V. 

Część robotników w Widzewskiej Manufakturz 
wróciła do pracy. 

Związki o obecne t sytuac/i. 

Ech 
2 v c q tyrarsi 
Sztab straży ognio 

* a dz a dla taboru- sti 
samochody - c 

""elkiej pojemności. 
"Ochc-dy - cysterny 1 
**da; m;asto 135.000 z 

* * • 
Wydział zdrowia r 

' decydowa ł wybudowi 
?e gmachy dla 2 nowy 
KÓW z d r o w i a " na p 

l a c ' i stolicy. — 
rowia, zawierające i 

1 8 1 poradnie higjeniczi 
na Ochocie i w G 

muzyka przyszłości, 
a chory obietnicami zadowolić 
się nie może: pomoc musi być 
mu udzielona natychmiast. 

Naszem zdaniem jedynem wyj 
ściem z sytuacji jest odsyłanie 
chorych do chwili uruchomieni-

Długotrwały zatare w „Wi 
dzewskiej Manufakturze" zda
je się przechodzić zupełnie jaw 
nie 

w stadium likwidacji. 
Punktem zwrotnym stał sie tu 
list wysłany przez firmę do in
spektora pracy p. Wyrzykow
skiego, w Jctórvm sorecyzowa 
ła ona swe warunki ostatecz
ne. Jeżeli przyjrzymy się wa
runkom likwidacii zatareów 
wystawionym przez firmę, to 
spostrzeżemy, że poszła ona 

na bardzo daleko sięgające 
ustenstwa. Jednego tvlko fir
ma nie uznała, stałe! Instytucji 
delegatów fabrycznych, który 
to punkt ma dla związków za
wodowych znaczenie zasadni
cze. 

Kierownik Związku Ch. D. 
p. Mruk oświadczył nam w tej 
sprawie, co następuje. 

Firma popełnia niewyba
czalny błąd nie uznaiac delega 
tów fabrycznych, bład. który 
na niej samej sie zemści. Gdy
by bowiem w fabryce czynni 
byli przejęci duchem karności 

organizacji uświadomieni de
legaci z pewnością nie docho
dziłoby w „Widzewskiej Ma
nufakturze" do ustawicznych 
scysyj i zatargów, któreby de

naci związkowi umieli tłumić 
w zarodku. gdvbv widzieli, że 
robotnicy nie maia racii. 

Błednem iest mniemanie, 
że delegaci fabryczni sa czyn
nikiem wprowadzanym de
moralizacje wśród robotników. 
.Widzewska Marufaktura" o-
piera sie na doświadczeniu do-
tychczasowem. Paiawiali się 
w jej fabrykach deleeacl ale 
byli to ludzie 

nikomu nie znani, 
wichrzyciele, komuniści, któ
rzy Istotnie wprowadzili chaos 

zamieszanie. 
I ten właśnie powód — nieu

znawanie przez firmę z takim 
uporem delegatów robotniczych 
skłania nas do nieodwoływania 
mimo wszystko strajku, chociaż 
ilość naszych członków w „Wi
dzewskiej Manufakturze" 

jest niewielka. 
Większość to przecież żywioł 
niezorganizowany, t. zw. dziki. 

Sytuacja w „Widzewskiej Ma 
nufakturze" jest obecnie w na
szym związku przedmiotem o-
brad i rozważań. Ostatecznie 
stanowisko nasze zdefinjuje się 
jutro. Narazie zaś prowadzimy 
intensywną akcję zapomogową. 
W poniedziałek wypłacimy 
pierwsze zapomogi w wysok. 
od 10 do 15 zł. na głowę. Zapo
mogi pobierać mogą u nas tylko 
członkowie naszego związku o-
raz ci z robotników „Widzew
skiej Manufaktury", w których 
rodzinie znajduje się członek 
związku Ch. D. 

P. KAŹMIERCZAK. 
Kierownik związku „Praca", 

związku, który w dziejach za
targu widzewskiego przejawiał 
największą aktywność, oświad
czył nam, że stanowisko jego 
związku wcale 

nie uległo zmianie, 
pomimo, że firma wystosowała 
pismo z wyszczególnieniem 
swych warunków do inspektora 
pracy. „To, co p. Kon napisał 
jest tylko przeznaczone dla o-
pinji publicznej, aby jej zamy
dlić oczy. — Jesteśmy bowiem 
święcie przekonani, że w prak
tyce żaden z tych warunków 
nie będzie dopełniony. Jeśli ro
botnicy widzewscy ufają tym o-
biecankom, to jest to już ich 
rzecz a nie nasza. 

Jest wśród tych warunków 
firmy jeden, który ma wszelkie 
pozory jakiejś ciemnej kombi
nacji; dlaczego właśnie firma 
iragnie wprowadzić system pła 
cy dniówkowy na dublarni. trze i 

palni i przewijalni? Głowimy 
nad tem, ale* nie możemy te| 
zrozumieć. 

Gdyby robotnicy przędzf 
widzewskich przystąpili do pi 
cy, to czy związek pana odvfl 
łałby strajk? 

Z jakiej racji! Przecież (Ą 
jako związek 

nie wywoływaliśmy 
strajku. Wywołali go przeclf 
sami robotnicy widzewsfl 
gdy rozgoryczeni nagłem obi 
waniem im zarobków sarflf 
rzutnie porzucili pracę. Mv r 
ko związek dopiero późnie! 
wolnej i nieprzymuszonej « • 
poparliśmy strajku iącvch 
obronie słusznych swych prq 
robotników. Jeśli oni sami . 
dą chcieli swój strajk likw'oj| 
wać. to mogą to zrobić, l i 
za to żadnej odpowiedzialnosi 
nie przyjmiemy. 

Jak się dowiadujemy w 5 
statniej chwili, do pracv 
przędzalniach Widzewskiej 
nufaktury zgłosiło się dziś 
południa 

500 robotników. 
Pozostali zgłaszają się Fir f l 
jest przekonana, że w po"'' 
działek wszyscy robotnicy 
ną już przy warsztatach. 

K 

* » • 
Kierownictwo ogród 

Zne(io w porozumienia 
wodociągów przys 

instalowania specjs 
f z^dzeń dla pojenia z' 

• * * 
, Dnia 2 i 3 grudnia r 
?z'e się w Warszawi 

ePatów kupiectwa 
^ ' e i Rzeczypospolitej 

• A J L J L 1 V i 

Dziś i dni następ 

Podniesienie upai 
dłoścfKestenberg*! 

Łódź, 30. 11 . Upadłość fin" 
Kestenberga została \ rzez 
handlowy podniesiona wobec 
warcia układu z wierzycielami 
Wierzyciele zobowiązali się r 1 
nocześnie do wspólnego vr,'t 

dzenia sprawy przeciw fi*"**V 
Eitingon, która jak wiado^. 
iest jedyn<*łn hir>ofecznvm ^ ' 
rzydeletn firmy. 

PIERKS BILLOTEY 

W A H A Ń 
. Pan Galerne, powró 
*olo wieczora do donu 
*°nę straszliwym głos 
ł 2ając palto na wiesza! 

— Alicja w domu? 
Jeszcze nie. 
No tak, oczywiści 

.'— Ale wróci niebaw 
c ' a n-.uzyki kończy się 

~- Ładna lekcja muz 
iyj gniewnie pan Ga 

Przyszłości będzies 
5 a towarzyszyć Alicji 
^dam, by córka nas 
^Sdy nie wychodziła t 

dziś, gdy wróci, po' 
e mam z nią do pomó 

i I pan Galerne, czer 
U^ak, zamknął się w s 
c ' iecie. 
j . Przeszło czterdzieś 
jpwonek wejściowy : 
^ "kro tn ie . Pani Gale 
*vła osobiście i szepi 
e>. spóźnionej, a jednał 

Hej; 

, ~~ Ojciec czeka n 
^est wściekły... Nie mi 
* a ?i zapytać go o co c 

Niepowodzenie m 
Prawdopodobnie — za 

a 'a Alicja wesoło. 
' Hem chusteczki 

a i zdejmując z nich 
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isztowan. 
ią wszelkich 

>K\ Anczewskiej sa V\ 
:h policji, 
iadowcy urzędu 
aresztowali wczofl 

siarzy którzy brali n 
zbrodni. 
z nich to szpakowaUJ 

osobnik którego M 
V zamordowanej Ali 
ej przedstawia! iako I 
swego wujaszka. 
to jego pomocnik. I 

no narzeczony /arrifln 
. żołnierz z odd/>*| 
ego KOP jak i zatrą 
:zoraj kasiorze odflł 
sw.>lk'ch zeznań tw'«J 
w zbrodni ud/iału "j 

rz przyznał sie tv"J 
omości z Aiii-zcwWl 
iednak v dalszym W 

orcm abv ki"dvkfl 
ł u nici w mieszkaniu] 

udaCa kiero) 
lika poczty. 
igła wizyta 
ontrolera. 
30. 11. Mała osad» 
Kaliszem ma równi! 

!• :ją sensa 
stoczku tem kierowi 
ncji pocłowej był A 
awski, lat 40. Wisła' 
>cześnie był właścid 
ze prosperującej ap' 
e jer̂ o płynęłoby daj 
m torem, gdyby nic 1 

W 

Dziewięć zbrodni pięknej mężatki. 
Zona lekarza przed sądem. 

zyta kontrolera, 
idawszy do' 'nclnie k 
ve agencji pocztotfi 
1 ze zdziwieniem, 

głuchej prow' ii p1 

arbowe lepią się 
lo cudzych rak. 
Izono w kasie nieJ 
sokośct 10 tysięcy zl 
Inergiczny" aptek; I 
" poczty w jednej I 
czekał na wyniki koj 
tnil się 
wiadomym kłerrnWj 
iając na łasce losu 
lekarstwa, 
ino za nim listy $Ą 

Madrycie rozpoczął się 
onegdaj sensacyjny proces 
Drzcciwko 32-letniei żonie le
karza madryckiego, pięknej 
Juanie Termerez. stojącej pod 
Wrzutem otrucia 

dziewięciu mężczyzn. 
Proces ten roztoczył obraz 

vtak otchłannych przepaści du
szy ludzkiej, że aż trudno uwie 
tzyć, aby słaba przedstawiciel 
»a olei nadobnej zdolna była 
'ak okrutnych i wyrafinowa
nych zbrodni. 

Zarysujmy pokrótce tło tej Jferv, zupełnie wyjątkowej w 
Dziejach kryminalistyki. Przed 
kilku tygodniami do policji ma
dryckiej wpłynęło doniesienie 
^-letniej wdowy po kupcu, 
Barbary Ramoez. Staruszka 
narzuciła w tem doniesieniu p. 
Termerez. iż otruła lei 27-let-
J»ego syna Gonieza. Policja za 
wła sie tą sprawa. W toku 
Śledztwa wyszły na iaw rewe 
kcyjne szczegóły. Okazało się 
te demoniczna kobieta nawią
zywała stosunki miłosne 

z młodymi ludźmi. 
*"v ne pewnym czasie kochan. 
«'W swoich pozbywać się za 
°orr'ccą trucizny. 

Mogłoby sie zrazu zdawać, & potworna truciclelka kiero
wały względy materialne. Ale Ppehankowie nowoczesnej 
D£s$alinv byli to naoeół ludzie Iwamriżni. a nawet ubodry wobec tego zrodziło sie przy-Ntttzenie. że zwyrodniała kr 
|Ha d ,:>ła poprostu dla zaspo Penh <.bydnvch osvchopa-
|czt'.vch i. stynktów. Pickna 
P^*cii.iŁirka zrazu wypierała R wszelkiej winy. ostateccnle 

fgyypąła s!c do wszystkiego. 

Już przed sędzia śledczym ze- jakiegoś straszliwego popędu, 
zn.tła. że rzeczywiście truła którego żadna miara oj>ano-
swoich kochanków z Dowodu wać nie moeła. 

Łodzi przydałby \\\ \\i boga Dul Deptifa 
Sposób na upartych dłużników. 

Dr. Wolfrane Weisl wybrał betu, gdzie chce zobaczyć 
się niedawno w podróż do Tv- święto boga Siwy w jednej 

Wstrząsająca statystyka. 

Demon, który niszczy tysiące istnień. 
Co mówią wybitni psychiatrzy o kokainie? 

Demon kokainy pochłania co 
raz liczniejsze ofiary. Wstrzą 
sające statystyki, ogłaszane od 
czasu do czasu, przez u-
rzędy poszczególnych państw, 
wykazują niszczycielski 

pochód białej trucizny. 
Kokaina, sprzedawana jest, al
bo w formie płynnej, albo też 
sproszkowanej. Płynną ko
kainę używają nieszczęśliwcy 
w ten sposób, że watę zmoczo
ną w kokainie wkładają w nos. 
Sproszkowaną kokainę, zaży
wają jak tabakę. 

Głównymi dostawcami ko
kainy są Niemcy. 

W pierwszym rzędzie do
starcza jej Darmstadt, gdzie 
mieszczą się liczne firmy tego 
rodzaju. Zagadką dla władz, 
Jest sposób szmuglowania ko
kainy z Niemiec, gdyż władze 
graniczne mają ostre przepisy, 
natychmiastowej konfiskaty 
białej trucizny i aresztowania 
szmuglerów. 

Handel ten kwitnie najbar
dziej w miejscowościach gra
nicznych. Ostatnio wykry ły 
władze, że szmuglcrzy przewo 
żą kokainę 

drogą powietrzną. 

Echa ze stolicy. 
Zvc e Warszawy w kilku wierszach. 

^e]|,i e j ' 

Sztab straży ogniowej spro
s z ą dla taboru- straży trzy 

) w e samochody - cysterny o 
pojemności. Nowe sa-
- cysterny kosztować 

sto 135.000 złotych. 
* * * 

..,ał zdrowia magistratu 
'decydował wybudować specjał 
?* gmachy dla 2 nowych „ośrod 
k°w zdrowia" na przedmieś-
: i a cl i stolicy. — Nowe ośrodki 

w" 

rowia, zawierające ambulator 

nufakturz 

se wijami? Głowimy ̂  
ale* nie możemy tel 

robotnicy przędz*| 
ich przystąpili do p<] 
' związek pana odv»l 
jk? 

racji! Przecież 
zek 
wywoływaliśmy 
Wywołali go przed! 
lotnicy widzew^J 
>ryczeni nagłem oM 
im zarobków sani 
•rzucili pracę. Mv I 
;k. dopiero późniei 
lieprzymuszonej 
V strajkujących ' 
usznych swych prfl 
FF. Jeśli oni sami N 
swój strajk l ikw'd| 

mogą to zrobić, i 
lej odpowiedzialno* 
liemy. 
; dowiadujemy w 
ihwili, do pracv 
ach Widzewskiej 
zgłosiło sie dziś Ą 

, a 1 poradn ie higieniczne powsta 
H na Ochocie i w Grochowie. 

Kierownictwo ogrodu zoologi 
Wnego w porozumieniu z dyrek 

wodociągów przystąpiło do 
l a'nstalowania specjalnych u-
r*ądzeń dla pojenia zwierząt. 

• * » 
, Pnia 2 i 3 grudnia r. b. odbę-
?z'e się w Warszawi zjazd de
n a t ó w kupiectwa polskiego 
^ łe j Rzeczypospolitej Polskiej, 

poświęcony sprawie reformy po 
datkowej. 

• • • 
Instytut wschodni uruchomił 

nowe kursy języków Dalekiego 
Wschodu. Na kursach tych wy
kładany będzie język chiński i 
narzecza tybetańskie. Poza tem 
zainicjowane zostały Wykłady 
języka tureckiego. 

» » * 
Wobec zamknięcia skrzyżo

wania ulic Marszałkowskiej i 
A l . Jerozolimskiej dla ruchu ko 
łowego, wskutek rozpoczęcia 
dalszej serji robót wodociągowo 
kanalizacyjnych, wszystkie po
jazdy kierowane są przez ulicę 
Bracką, gdzie też w godzinach 
popołudniowych powstawały ol 
brzymie zatory z samochodów, 
dorożek, wozów i t. p., a przej
ście przez jezdnię było niemożli 
wośclą. Ruch kołowy w cen
trum miasta śmiało dziś można 
nazwać ruchem... kołowatym. 

W aeroplanach mogą to czynić 
wygodniej i bezpieczniej. 

Sprzedawcy kokainy zarabia 
ją stosunkowo bardzo mało, 
ale zarobek ten nie jest łatwy 
i połączony jest nieraz z wiel-
kiemi dla nich niebezpieczeń
stwami. Często bowiem ko-
kainiści, nie mając pieniędzy 
na zakupno trucizny, wymu
szają u sprzedawców, znaczne 
dawki, grożąc im 

doniesieniem policyjnem. 
W obawie przed grożącą im 
karą, muszą sprzedawcy od
dawać nieraz darmo znaczne 
ilości kokainy. 

Co jeszcz bardziej zdrowiu 
nieszczęśliwców szkodzi, to o-
koliczność, że prawie nigdy w 
sprzedaży detalicznej nie moż
na nabyć czystej kokainy. Jest 
ona zawsze prawie fałszowa
na, najczęściej mieszana jest z 
salicylem, aspiryną lub naftali
ną. Ciekawem jest, że w An-
glji nie karze się wyłącznie 
sprzedawców, lecz także samo 

ofiary kokainy. 
Każdy kokainista, schwytany 
przez władze, otrzymuje dotkłi 
wą karę z umotywowaniem, 
że po zażyciu kokainy, dany 
osobnik traci zdrowie I rozsą
dek i staje się niebezpiecznym 
dla otoczenia i nieodpowiedzial 
nym za swe czyny. Recydy
wiści, otrzymują bardzo wy
sokie kary, a z więzienia wy
syła się ich wprost do szpitala 
gdzie się ich leczy na koszt 
państwa. 

Jak poznaje się kokainlstę? 
Działanie trucizny daje się 

odczuć natychmiast po spoży
ciu I przejawia się w dwóch 
charakterystycznych objawach 
Ofiara staje się zupełnie apa
tyczną, zrezygnowaną, albo 
też żywiołową, pełną tempera
mentu. Wtedy musi bezustan
nie mówić, opowiada często 
fantastyczne historje, 

mózg pracuje gorączkowo 
1 nieszczęśliwiec, godzinami 
potrafi opowiadać bajki z ty
siąca i jednej nocy. Ci ludzie 
wierzą w wyimaginowane 
wizje i kłamstwa — aż objawy 
te przeradzają się w chorobli
wą manję prześladowczą. 

Przejawia się ona w różno
rakich formach, zależnie od za
wodu I inteligencji danego o-
sobnika. Ta manja przeradza 
się następnie w regularną cho

robę. Tak np. kokainista o-
skarża na policji własną żonę, 
że go chce zamordować. Wła
dze rozpoczynają śledztwo, a 
całe oskarżenie okazuje się wy 
mysłem chorego mózgu i jest 
pozbawione najmniejszej pod
stawy. Pozatem zażywanie 
kokainy, jest bardzo szkodliwe 
dla serca. Wytwarza 

bolesne skurcze 
i niebezpieczne komplikacje. 
Wiedeński lekarz dr. Halin,, 
zaprzecza stanowczo twierdze 
niom. jakoby używanie kokai
ny, uśmiercać miało czasowo 
pewne dolegliwości fizyczne. 
Zawsze dzieje się wręcz prze
ciwnie, gdyż zatruty organizm 
staje się 

mniej odpornym. 
Smak kokainy 

Jest obrzydliwy, 
budzący wstręt. Przedewszy-
stkiem jest ona bardzo gorzka 
Smak kokainy jest w dodatku 
tak silny, że nie można go 
przez długi czas usunąć W 
pierwszym rzędzie niszczy ko
kaina, regularne funkcjonowa
nie żołądka. Język puchnie 
wargi stają s'ę zupełnie mar
twe, tracą kolor i czucie. Cho 
roba gardła staje się regular
nym objawem. Nasuwa sie za
tem pytanie, gdzie leży właś
nie ta siła demoniczna truciz
ny, porywającej tyle ofiar? 

Faktem jest. że kokaina po
budza chwilowo 

aktywność mózgu, 
niektórzy więc literaci przed 
rozpoczęciem pracy, zażywa ią 
kokainy, aby praca ich była 
łatwiejszą. 

Eksperyment ten jest niebez 
pieczny. Przedewszystkiem 
działanie jest tylko chwilowe 
a następnie organizm raz za-
t'uty, koniecznie 

wymaga dalszych dawek 
I w ten sposób ludzie, którzy 
byli przekonani, że tylko raz 
jeden zażyją kokainy, ulega
ją już po pierwszem zatruem i 
stają się chorobliwymi nało
gowcami. W rezultacie nad
chodzi 

ruina fizyczna i duchowa. 
U kobiet kokaina, zabija wszel 
kie uczucia moralności. Wszy
stkie hamulce. Kobieta taka 
idzie później za głosem swoich 
i chwilowych kaprysów. 

Czy można się uleczyć? W 
zasadzie leczenie jest możliwe 

i po kilkutygodniowej kuracji 
opuszcza się szpital. W sta-
djum leczenia, otrzymuje pa
cjent małe dawki ale naturalnie 
tylko surogatu. Opuszcza szpi 
tal — uleczony. W najczę-
strzych jednak wypadkach, 
przy najmniejszej depresji du
chowej, sięga znowu po białą 
truciznę, łudząc się rozpaczli
wie, że znajdzie ukojenie. 

Roman Hernicz. 
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BÓL GŁOWY 
O S T R Z E Ż E N I E . 

Chcąc n a b y ć proszk i a a i z e g o w y r o b u . 
B a l e t y p r z y k u p n i e a k c e n t o w a ć i 
w v r a 2 n i e zadać o r y g i n a l n y c h pro 
szknw m „ K O G U T K I E M " C.n.ec 
k iego z n a n y c h od la l t r z y d z i e s t o . — 
ź w m c a i c l e u w a g ę i o d r z u c i c i e UPÓR 
CZYWE p o l e c a n e o a i l a d o w n l c t w a w 
p o d o h n e m do n a s z . g o o p a k o w a n i a 

miejscowości, która uchodzi 
za kolebkę mitologii hindu
skiej. Z podróży tei nadsyła on 
do pism niemieckich bardzo 
ciekawe feljetony. skad przyta 
czarny 

najciekawszy epizod. 
Oto w pobliżu eranicy Ne

apolu w Himalaiach znajduje 
się świątynia zwana sadem bo 
ga Gul Dephta. W miejscowo
ści tej niema zupełnie sądów. 
Wszystkie długi sa spłacane z 
największą punktualnością. Je
żeli dłużnik nie zaołaci na 
czas sumy. wówczas wierzy
ciel wystawia rachunek I wy
wiesza go poprostu na ścia
nach świątyni boga Gul De
phta. I niema prawie wypadku, 
ażeby dłużnik uirzawszy swój 
rachunek na ścianach świątyni 
odważył sie 

soóźnłć z zapłata dłu^u. 
leżeli sie zdarzy śmLłek, któ
ry sobie z terro rachunku nic 
nie robi czekają nań wszystkie 
nieszczęścia i przekleństwa bo 
ca. Kończ" on zwykle śmier
cią niezwykła i to przypisują 
mieszkańcy boeowi Gul. Jeżeli 
długu na czas spłacić nie może 
a rachunek wisi na ścianie 
światvni, wówczas udaje sie 
dłużnik do kapłanów boca Gul 
ofiaruje kilka runii 1 iedną ko
zę i otrzymuje w ten soosób 

uświęcony termin zwłoki. 
To fo zawsze taihj i kosztuje, 
aniżeli koszta r>r0cesów 1 
adwokatów. Kapłani zaś dba
ją o to. aby -'zekleń^twa boga 
bvłv należycie spełnione i aże 
bv wszystkie • • - • • iv-" Hłuzne 

wykręcali robotnikom ręce. 
Średniowieczne tortury w Rumuni i. 
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ii Najwspanialsza obsada. 
Najznakomitsi artyści świata 

GLORJA SWANSON eraz E. OBRIEN 

Następny program: 
„TUŁACZKA 

K S I Ę Ż N Y 
TRUBECKIEJ" 

z chórem rosyjskim 

Niejednokrotnie już pisano o 
drakońskich metodach „śled 
czych" policji rumuńskiej. Oneg 
daj w miejscowości Bals (pow. 
Oltenia) zdarzył się wypadek, 
świadczący, że wypadki kątowa 
nia aresztantów nie są tylko 

czczym wymysłem. 
Robotnika Ilie Flotea podej

rzewano o kradzież. Sprowadzo 
no go do budynku policyjnego 
wraz z dwoma innymi aresztan-
tami. Tutaj komisarze policji Po 
pescu i Pandur kazali wszyst
kim trzem rozebrać się do naga 
i zaczęli ich bić aż do utraty 
przytomności. Gdy mimo to ska
towani nie chcieli przyznać się 
do winy niepopełnionej, zastoso
wano wobec nich iście 

średniowieczne tortury. 
Obcęgami rozpalonemi do 

czerwoności wykręcano oskarżo 
nym ręce. Gdy i to nie pomogło, 
oprawcy na sznurach podciąg
nęli ich do góry i pod nimi roz
palili ogień. 

Napół upieczonych nieszczęś-
nikcw zdjęto ze sznurów t za
niesiono do rzeki Olt, gdzie za
nurzono ich „dla ochłody" w 
mroźnych falach. Ilię Flotea nie 

mógł wytrzymać tych męczarni 
i zmarł. Obdukcja zwłok 

wykazała otrucie!I 
Przesłuchani urzędnicy poli

cji wpierw oświadczyli, że Flo
tea popełnił samobójstwo przez 
otrucie się, nie potrafili jednak 
wyjaśnić jak mógł otruć się czło 
wiek ze skrępowanemi rękoma. 

Sekcja zwłok męczennika wy 
kazała, że Flotea umarł zarów
no wskutek trucizny jak i wsku 
tek obrażeń wewnętrznych, spo 
wodowanych torturami. Dwaj je 
go towarzysze niedoli, okropnie 
katowani z^a-Hują się w szpita

lu w Caracal. Ponura ta historia 
świadcząca o wprost niewiary-
godnem rozpasaniu najniższych 
ludzkich instynktów, wywarła 
wielkie wrażenie w całej Rumu-
nji. 

D O K T O R 

WOŁKOWYSKI 
Cegielnlana 25, U l . 26-87. 
SpecłalNta chorób skflrnvch I wene
rycznych. Flektroterapja. Leczenie 

lampa kwarcową. 
Przvlmule od eodz. 8—10 12—3 I 
t—« w niedziele I święta od 9— I, 

Panie od 3 — 5. 

PIERFJS BILLOTEY. 

H A NI Ea 

)0 robotników 
zgłaszają się Firfli 
onana. że w pon'J 
szyscy robotnicy 
y warsztatach. 

I 

esienie upal 
Kestenbew 
. 11. Upadłość f i r ^ 
[a została \ rzez : 

)odniesiona w°beC* 
adu z wierzyciela^ 
; zobowiązali się r 

lo wspólnego prowj! 
iwy przeciw firt* 
tóra jak wiado^-
m hipotecznym *'™ 
Irmy. 

, Pan Galerne, powróciwszy o-
*olo wieczora do domu, zapytał 
*°nę straszliwym głosem, wie
wając palto na wieszaku: 

— Alicja w domu? 
Jeszcze nie. 
No tak, oczywiście. 

,— Ale wróci niebawem. Lek-
c ' a muzyki kończy się o szóstej. 

B~~ Ładna lekcja muzyki —rzu 
v^ gniewnie pan 
W Przyszłości będziesz zmuszo 
5 a towarzyszyć Alicji wszędzie. 
4a-dam, by córka nasza odtąd 
^Sdy nie wychodziła bez ciebie 
j dziś, gdy wróci, powiesz jej, 

e mam z nią do pomówienia. 
, i pan Galerne, czerwony jak 
P^ak, zamknął się w swoim ga-
0 , iecie. 
j . Przeszło czterdzieści minut. 
j-zwonek wejściowy zabrzmiał 
^ukrotnie. Pani Galerne otwo 
Wyła osobiście i szepnęła cór-
j ; e ' spóźnionej, a jednak zdyszanej: 
, — Ojciec czeka na ciebie. 
j|est wściekły... Nie miałam od-
W a # zapytać go o co chodzi. 

Niepowodzenie na giełdzie 
^awdopodobnie — zaszczebio-
^'a Alicja wesoło. 

' ' '- iem chusteczki otarła u-
t a i zdejmując z nich róż tak 

Galerne. — 

ganiony przez ojca. Bez obawy 
i wzruszenia weszła do jego po
koju. 

P. Galerne z rękoma skrzy-
żowaneml na plecach, z głową 
opuszczoną, przechadzał się po 
pokoju. Na widok córki przysta 
nął, wyprostował się, założył 
ręce na piersiach i otworzył u-
sta. Oburzenie dławiło go tak, 
że z trudnością wyjąkał: 

— A w... w... więc jesteśl 
— Tak, tatusiu, to ja — od

rzekła Alicja ze spokojną czel
nością. 

Pan Galerne odszukał wresz
cie w swej pamięci ułożone zda 
nia i odezwał się dramatycznie: 

— Zmuszasz mnie, Alicjo, do 
wvoowiedzenia ci rzeczy, za 
które rumienię się za ciebie. — 
W rodzinie naszej nigdy nie by
ło młodych panien, których spra 
wowanie zasługiwałoby na wy
mówki. Ty jesteś pierwsza, co... 

— Przepraszam cię, ojcze. Je 
żeli cię dobrze rozumiem, po
stępowanie moje cię razi? 

— Pytasz się o to, nieszczęs
na? Nie zaprzeczysz chyba? 
Dziś zrana spotkałem mego 
przyjaciela Cabarede'a. Miesz
ka na ulicy Mansart. Ta nazwa 
nic ci nie mówi? 

Tym razem Alicja spuściła o-
czy. 

— Jest to mało uczęszczane 
miejsce, ta ulica Mansart — cią 
gnął dalei p. Galerne tonem co

raz tragiczniejszym — ulica źle 
oświetlona wieczorem, wszak 
prawda? Otóż przyjaciel mój 
Cabarede od początku listopa
da obserwuje tam pewną młodą 
osobę i pewnego łotra, którzy 
przechadzają się tam co wieczór 
I zatrzymując się w miejscach 
najciemniejszych, całują się czu 
le. Ta młoda kobieta, to tyl Ca
barede widział ciebie. 

I pan Galerne, wskazując pal 
cem na córkę, dokończył: 

— Staraliśmy się z matką two 
ją o najstaranniejsze wychowa
nie dla ciebie. Nie żałowaliśmy 
niczego. Ponadto śmiem twier
dzić, że od urodzenia twego do 
dnia dzisiejszego miałaś zawsze 
przykład największej moralnoś
ci. Byliśmy pewni twej cnoty, 
moja córko, a oto dowiedzieć 
się musiałem, że moja Alicja 
chodzi na spacery z jakimś włó 
częgąl 

Alicja uznała za stosowne nie 
odpowiedzieć na przemowę oj
ca. W duchu uważała pana Ca
barede^ za szkaradnego czło
wieka, który z niepotrzebną cie 
kawością wtrąca się do spraw 
cudzych. Alicja jednak była za 
dumna, aby uciekać się do kłam 
stwa lub do tłumaczeń. Z twa
rzą niewzruszoną, zaciśniętemi 
zębami, przyglądała się wzoro
wi dywana w nadziei, że prze
mówienie ojca, jak wszystkie 

rzeczy ludzkie, kiedyś skończyć 
się musi. 

— A teraz — nakazał jej p. 
Galerne — powiesz mi nazwis
ko i adres tego indywiduum, z 
którym się kompromitujesz. 

Alicja oznajmiła bardzo spo
kojnie: 

— Nazywa się Jacques Nou-
vellet. Mieszka na ulicy de Ba-
bylone 255. 

— Idę tam zaraz — zapewnił 
ją pan Galerne — i podejmuję 
się nauczyć tego chłystka, że w 
czasach naszych są jeszcze oj
cowie, którzy nie żartują, gdy 
chodzi o opinję córki. 

Po przybyciu na ulicę de Ba-
bylone p. Galerne poczuł się 
zlekka onieśmielony, ujrzawszy 
piękny dom prywatny. Wszedł 
doń jednakże, podał swój bilet 
wizytowy i został natychmiast 
przyjęty przez pana Nouvellet'a 
ojca. 

Pan Nouvellet wydał mu się 
człowiekiem młodym, który za
ledwie przeszedł czterdziestkę 
Był to człowiek uprzejmy, ser
deczny. Podał gościowi swemu 
rękę, mówiąc: 

— Kochany panie, jakże miło 
mi poznać pana. Tak jest, wiem 
o tem, ma pan wszelkie powody 
do żalu. Ale proszę mnie wysłu 
chać. Mam nadzieję, że wszyst
ko ułoży się pomyślnie... Jestem 
potroszę kolebą mego syna i w\ 
słuchałem jego zwierzeń kilka 

dni temu. Ubóstwia córkę pana. 
I zdaje się, że i ona mu sprzyja. 
Pozwoli mi pan powiedzieć so
bie, że ożeniłem się, mając lat 
dwadzieścia trzy. Nie pożałowa
łem tego nigdy. Przeciwnie, na 
wet rad będę, jeśli Jacąues pój 
dzie za moim przykładem. 

— Podzielam zdanie pana — 
rzekł pan Galerne z wielką go 
dnością, ale bardziej pobłażli
wie. 

— Syn mój — dodał jeszcze 
pan Nouvellet — jest zacnym 
chłopcem, bardzo wartościowe 
go charakteru. Skądinąd — mo
że nie wie pan tego jeszcze — 
posiadam przedsiębiorstwo kon 
strukcyj mechanicznych, nale
żące do największych we Fran
cji. Po ślubie swym, Jacques zo
stanie moim wspólnikiem, co da 
mu stanowisko więcej niż świet 
ne. 

Zacny pan Galerne był za
chwycony. Powtórzył ze cztery 
razy, że rad będzie poznać Jac-
quesa. Chciałby go zobaczyć 
lak najprędzej. 

i obaj ojcowie zgodzili się od-
razu na ułatwienie swym dzie
ciom sposobności do widywania 
się. Wkrótce nastąpią zaręczy
ny... wkrótce będzie ślub. 

Pan Galerne przepełniony ra
dością, powrócił do domu. Jak
że był dumny. Czuł się w roli 
nieszczanina, którego córka ma 
poślubić księcia. 

— Drogie maleństwo!—rzekł, 
ściskając Alicję w objęciach. — 
Wybacz mi, byłem zanadto su
rowy z powodu tej miłości, któ
rej nam wyjawić nie śmiałaś. 
Nie obawiaj się jednak obecnie. 
Winszuję ci wyboru. Od jutra 
gotów będę przyjąć u siebie pa
na Jacques'a Nouvellet. 

— Cóż to, Jacques przestał 
być włóczęgą, łotrem, chłyst
kiem? — pytała Alicja ironicz
nie. 

— Nie wyliczaj mi moich błę
dów — odrzekł pan Galerne ła
godnie. Pomyśl tylko, mogłaś się 
była zakochać w człowieku mi
łym, jak Jacques, ale bez ma
jątku, bez przyszłości. Bądź 
wdzięczna przypadkowi. 

Na te słowa Alicja, tak spo-
kojna dotąd, wybuchnęła gnie. 
wem. 

— Przypadkowi! — zawołała. 
— Czy masz mnie za głupią?... 
Wiedz o tem, że polnformowa* 
łam się dobrze... 

A potem, zawahawszy się, do 
dała marszcząc brwi: 

— Zresztą nie należy się śpie 
szyć... Pan Nouvellet, ojciec, 
stracił dwa miljony przez upad
łość firmy X... Zaczekajmy, aż 
ułoży swoje sprawy I jak się z 
tego wywinie.... 

Tłum. L. M. 
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Bandyci zarąbali siekierami gajowego. 
! Z Chodorowa donoszą: 

Od dłuższego czasu z lasu 
•karbowego w Laszkach wy
kradano coraz to większe ilo
ści drzewa, tak, że zaniepoko
jony właściciel począł złodziei 
ścigać sądownie. Prawą ręką 
właściciela p. W. był gajowy 
.Wymnyk, człowiek uczciwy i 
sprężysty, który był postra
chem złodziei, o każdej kra
dzieży donosił i w sądzie 
świadczył. 

To też nic dziwnego, że 
Wynnyk miał we wsi wrogów, 
którzy ciągle odgrażali się, że 
muszą go sprzątnąć. 

W niedzielę w Laszkach mia 
ła odbyć się w karczmie zaba
wa, na którą wybierał się i 
.Wynnyk. 

Gdy wyszedł z karczmy, 
przeszedł ulicę wzdłuż wsi i 
skręcił na wąską ścieżynę. I 
w chwili, gdy wstąpił na prze
łaz, wyskoczyło trzech ludzi, 
którzy poczęli z cafcj siły drą
gami okładać Wynnyka. Roz
poczęła się nierówna walka, o 
czem świadczy połamana las
ka Wynnyka. W walce tej 
Wynnyk padł. Wówczas ban
dyci nieprzytomnego Wynny
ka przeciągnęli przez przełaz, 
powlekli przez podwórze i 
ogród Hrynia Jaśkowa I tam 
Ciało 

ukryli w krzakach. 
Widocznie jednak zdawało 

się mordercom, że Wynnyk 
Jeszcze żyje, gdyż wyciągnęli 
go pod gruszę I tam zadali mu 
sześć razów ostrzem siekiery. 
Uderzenia były tak silne, że na 
ziemię wypłynął mózg. Upo
rawszy się z Wynnykiem, mor 
dercy przeszukali mu kiesze

nie, zrabowali 5 doi., paczkę 
tytoniu i zniknęli w ciemno
ściach nocy. 

Wstępne dochodzenia dopro 
wadziły do aresztowania 2-ch 
podejrzanych osobników. 

„E C W O* 

Katastrofa samochodowa lekarza. 
2 osoby ranne. 

Wczoraj auto nr. 60026, bę
dące własnością Apolinarego 
Macieżyńskiego z Rozniatowa 
a prowadzone ora*? szofera, 
Włodzimierza Wożn<nka, 

u |o~r 0 katastrofie. 
Samochód * X J A « ' " c przez 
tor knWrrwy. k tór r r orzCcina 

droee. wpadł cała. siła na na-
rowóz pociągu. Z n ^ : ' ' — się 
w aucie dr. Urbach z Rożniato 
wa został lekko rannv. a Mi
chał Bcreźnickl z Hołvnia do
znał cfeźki^o uszkodzenia cia 
la. Auto zostało 

Było ich sześciu 
hiie dali jednak rady policjantowi 

a e o 

Z Częstochowy donoszą: 
Nocy ubiegłej o orodz. 12-ej 

na drodze do wsi Gnaszyn po
wracający z patrolu st. poste
runkowy Wałecki zaczepiony 
został 

przez 6-clu mężczyzn 

KRATECZKI. 

Przeszła jesień, idzie zima 
bieda cię za łaty trzyma! 

Zbliża się zima. Przepowiada
ją ludzie, znający się na rzeczy, 
że będzie ona bardzo ostra. — 
Dżdżysta jesień bowiem, to po
dobno zapowiedź surowej zimy, 
tęgich mrozów. Nie wiem, nie 
znam się na tern, nie jestem Pi-
mem. — W każdym bądź razie 
stwierdzam z ubolewaniem, że 
wcale nie jestem na zimę zao
patrzony w odpowiednią garde
robę. Kombinuję i tak i owak, 
a jednak moja skromna pensja 
dziennikarska w żaden sposób 
nie może mi na to wystarczyć. 

ZAPOBIEGLIWY CZŁOWIEK. 
Nie dalej, jak wczoraj usiad

łem i pogrążyłem się w kalku
lacjach. Wynik kalkulacyj był 
ujemny: doszedłem bowiem do 
wniosku, że na futro na sobo
lach z wydrowym kołnierzem 
pieniędzy mi nie starczy, nato
miast mogę myśleć o podbiciu 
swej wiatrem podszytej , wytar
tej w tramwajach łódzkich, je
sionki watoliną. 

Ano trudno, dobre i to nara
zić Może w przyszłości doro-

M g o M powstało do \ 
Echa brzydkiej afery. 

Ze Lwowa donoszą: 
. Dowiadujemy sie. że śledz
two w snrawie aferv noboro-
wej, w która wmies , " w " ' Jest 
lekarz maior dr. Urbanowicz, 
zostało już ukończone. Ogółem 
nowemu przeeladowi. który 
odbywał sie w szpitalu wojsko 
wym, poddano 172 poboro
wych, z czego 32 odstawiono 

do wlezienia wolskowezo 
ido dyspozycji sędziego śledcze 

XX 

ta aferą za-
małżonków 

go. W związku z 
trzymano jeszcze 
Henię i Altera Markusów z 
Tarnopola, których svn był 
również w te sorawe wmie
szany, a po ujawnieniu iej zdo
łał zbiec. Markusowle przez 
dłuższy czas przebywali w 
Czerniowcach. Gdv onegdaj 
pojawili sie w Tarnopolu, zo
stali aresztowani. 

Plutonów W ł do I p l o s i i i 
Kula utkwiła w żołądku. 

Z Nowo-WHeJkl donoszą: -
Pełniący służbę podoficera 

Inspekcyjnego plutonowy 13 p. 
ul. Sawlewlcz. zwrócił się do 
Jednego z ułanów z poleceniem 
udania się do jednetro z odda
lonych budynków. Ułan Mi
chał Narezo 

nie usłucha! rozkazu, 
co tak dalece podziałało na Sa 
wlewlcza. że ten bez chwili na 
mysfu wydobył rewolwer I 

strzelił. Kula trafiła Narezę w 
żołądek. Rannego w stanie b. 
ciężkim przewieziono do Wi l 
na i umieszczono w szpitalu 
wojskowym, gdzie poddano 
go natychmiast ooeracii. Śledź 
two przeprowadzone przez do 
wództwo garnizonu stwierdzi
ło, że faktycznie Narezo odmó
wił posłuszeństwa, co pociąg
nęło tak tragiczne za sobą 
skutki. 

- X X -

bię się do jakiejś zacniejszej gar 
deroby. Niech żywi nie tracą na 
dziei... 

Wojciech Cybulski był to 
człek z natury bardzo zapobie
gliwy, myślący zawsze nader po 
ważnie o przyszłości. Każdy cny 
ba przyzna, że me jest to bynaj
mniej wada — myślenie o przy
szłości. Gdybyśmy wszyscy byli 
tego usposobienia, z pewnością 
lepiejby się działo u nas w na
rodzie, nie byłoby takiej nędzy, 
wzrosłyby oszczędności w P. K. 
(.)., słowem byłoby dobrze, mo
glibyśmy nawet zwalczyć kry
zys gospodarczy. 

Jednakże zapędziłem się zbyt 
daleko. Bo przecież właściwie 
zacząłem od kożucha niejakie
go Wojciecha Cybulskiego. Cy
bulski był zapobiegliwy, ale bar 
dzo biedny. Nie miał bynajmniej 
pieniędzy na kupno kożucha. 

Zjazdu Inwalidów 
Wojennych 
me będzie. 

„Wobec ukazania się nota
tek w prasie stolccznei i pro
wincjonalnej o majacem odbyć 
się w Łodzi w niu 16. 17 i 18 
grudnia r. b. Zjeździe (Kongre
sie) delegatów Związku Inwa
lidów Wojennych Rzeczypo
spolitej Polskiej. zwołanym 
przez były Wydział Wyko
nawczy Zarządu Głównego 
Związku Inwalidów Wojen
nych Rzeczypospolitej Polskiej 
prostujemy te notatki 1 wyjaś
niamy, że zapowiedziany w 
Łodzi zjazd nie odbędzie się, 
ponieważ miejscowe władze 
związkowe podporządkowały 
się okólnikowi, wydanemu 
orzez Zarząd Przymusowy 
Związku Inwalidów Wojen
nych Rzeczpospolite! Polskiej 
z dnia 16 listopada r. b. L. 
13171/28. odwołującemu oma
wiany zjazd. 

Jednocześnie komunikujemy 
że zarówno Wołewódzkl Za
rząd Związku Inwalidów Wo -
jennych Rzeczypospolitej Pol
skiej w Łodzi. Jak I O k r » T O W e 
Koło Związku Inwalidów Wo
jennych Rzeczypospolitej Pol
skiej w Łodzi żadnych nrzygo 
towań do zapowiedzianego 
zjazdu nie czynił i nie czyni. 

Zarząd Okreeowego Ko 
la Związku Inwalidów 
Wojen. Rzeczypospoli
tej Polskie! w Łodzi. 

1ULJAN KRZEWIŃSKI. 35) 

l 
Powieść. 

< - X ~ 
I — Cyrkówką? 

— Zgadłeś, Gierek. Cyr
kówką. Mieszka w „Cyrku" 
na Dzikiej. 

Zaaferowanemu dość skom
plikowaną misją, powierzoną 
mu przez Włoskowską i „ba
rona", przypomniała się teraz 
rozmowa z kolegą - gaziecia-
rzem. 

Nie zwlekając, wsiadł w 
tramwaj 1 pojechał na Dziką. 

Mimo awantury, jaką 
wszczął u wejścia do cyrku, 
nie wpuszczono chłopaka do 
żeńskiego oddziału noclegowe
go przytułku. Stał bezradny 
przed bramą, nie wiedząc, co 
począć, gdy spostrzegł tacza-
ącą się śmieciarkę, dobrze so

bie znajomą staruszkę z Buga-
|u, Braiłowską, która zmierza-
a właśnie tam, dokąd nie chcia 

no wpuścić konfidenta paserki 
z Pragi. 

— Kości kupuję, kości, a coś 
robiła w młodości?! — zaśpie
wał Gierek z przyzwyczajenia, 
widząc starą znajomą. 

mm A żeby cl. szczeniaku. 

ten zatelepany ozór zgnił w ja
daczce. Bodajcś oparszał na 
wątrobie! — rozdarła się baba 
z zamiłowaniem do awantur, 
kłótni i przekleństw. 

— Nie pieklijcie się, matuch-
no — przerwał jej łobuz — ja 
tak ino z przyzwyczajenia tę 
arję do was zaśo ewałem. Sra 
chajcie matko Braiłowską, dam 
wam na łyktus - benedyktus 
czierdzieści groszy, jak mi się 
dowiecie, czy w cyrku nie by
wa Jadźka Wodniak. Ta, co to 
mieszkała na berlince u Czu-
bały, jego przybłęda. 

Usłyszawszy o poczęstunku, 
pijaczka oblizała ozorem spie
czone wargi i zastanowiła się. 

— Chcesz mi fondę zrobić, 
pętaku? 

— Chce. O, macie tu dwa
dzieścia groszy kątem, a jak 
wrócicie z wiadomością, to tu 
na was czeka druga dwu
dziestka. O! 

Pijaczka skwapliwie chwy
ciła zaliczkę z ręki Gierka i 
podreptała do „cyrku". 

Po chwili wróciła na ulicę, 
ciągnąc za rękę opierającą się 
jej i nie zdającą sobie sprawy o 
co chodzi — Jadzię. 

Gierek podziękował babie i 
podał rękę na przywitanie. Ja
dzi. Braiłowską, ściskając na
miętnie w brudnej dłoni mone-
ly. żwawo poszła w k ierunku 
wiadomych sobie zakładów. 

gdzie można za najmniejszą 
ilość „forsy", dostać najwięk
szą dozę alkoholu. 

Zdała dolatywał niefrasobli
wy, ochrypły, przepitym gło
sem wykrzykiwany śpiew jej : 

— Kieliszeczek śliczny piękny, 
ślicznie, pięknie rysowany. 
Daj się nachylić, 
Moje dusze posilić! 

XX. 
Ludwik Ramor siedział znu

dzony w pierwszym rzędzie 
krzeseł wykwintnego teatrzy
ku. Pełne humoru 1 dowcipu 
numery Boda, Rolanda, Olszy, 
popularnej Stasi Nowickiej, Bu 
kojemskiej, malownicze, pomy
słowe dekoracje, dobrze do
brane „gir lsy" dostatecznie ob
nażone, to skoczne, to znów 
melancholijne melodje — wszy 
stko to nie mogło nudzić pu
bliczności, która rada była już 
temu tylko, iż dostała bilety na 
rewję, cieszącą się w stolicy 
największą frekwencją. Ale 
Ludwik oglądał ten program 
po raz niewiadomo który. Znał 
na pamięć każdy dowcip, każ
dy gest artysty, nucił w myśli 
każdą melodję wraz z wyko
nawcą. 

Tym razem przyszedł nie 
dla programu, lecz w celu w i 
dzenia się z przviacielem, ak
torem rcwj i — Wernerem. Na 
chwil* 'ego apatyczną twarz 

ALARM. 
Dokonał tego w *posób bar

dzo prosty: przechodząc obok 
straganu Joska Kanenmahera 
na Starem Mieście poprostu 
zgarnął jeden z leżących „na 
kuple" kożuchów i usiłował, jak 
to się mówi popularnie, zbiec. 
„Zwędzony" kożuch powędro
wał w ręce stojącego obok „po-
mogiera". Kombinacja jednak 
poniosła flasco, ponieważ właś
ciciel straganu w porę spo
strzegł kradzież i narobił gwał
tu. Zapobiegliwy człowiek Woj
ciech Cybulski został ujęty z ko 
zuchem i pomaglerem, poczem 
powędrował do aresztu przy 
komisarjacie policji. 

Wczoraj ujrzałem Wojciecha 
Cybulskiego w sądzie. Miast ko 
zucha nieco zbyt chude kształ
ty jego zdobiła podarta I poła
tana kurtka. Mimowoli poczu
łem pewną nić łączności mię
dzy nami. 

Panie Cybulski, pomyślałem, 
pan nie masz kożucha na zimę, 
a ja futra na sobolach z wydro
wym kołnierzem, 
ganu Joska Kanenmachera Woj 

Za kradzież kożucha ze stra-

ciech Cybulski, zamieszkały 
przy ulicy Horodelsklej 15 ska
zany został na dwa miesiące 
więzienia. Sa-wicz. 
t a M a M a O W M H H M M 

uzbrojonych w sztachety. W 
II to znani przemytnicy tamto 
si : Palacz Czesław. Gra™ 
Peweł, Pofanik Jan GrzybJ 
ronlm, Olszewski Roman I 8»j 
cha Józef. 

Napastnicy przybrali trftf 
ną postawę 1 usiłowali rozbrój 
lć policjanta, który, widząc j 
co się zanosi, wystrzelił na UJ 
strach w góre. Gdv to Je 
nie poskutkowało, policja^ 
strzelił 

po raz drugi 
do napastników, raniąc Cz. ° 
lacza w lewa łnnatke. WÓ* 
czas dopiero przemytnicy Ttt 
ciii się do ucieczki I zbicHI < 
ciemnościach. 

zlono do szpitala, policja iĄ 
wsre^pta da'**** A" ^f\A 

Olbrzymi t ransport tytoniu 
i j edwab.u 

wpadł w ręce żołnierzy litewskich. 
Z Wilna donoszą: 
Onegdaj na pograniczu pol-

sko-lltewsklem w relonle Łyng 
mian patrole K. O. P-u zaalar
mowane zostały gęsta strzela
niną karabinowa I odgłosami 
walk!, toczącej sie PO stronie 
litewskiej. .Iak sie później wy
jaśniło litewska straż granicz
na, lustrując w nocv odcinek 
graniczny natrafiła 

na bandę przemytnicza 
w składzie 9 osób. Dobrze 
uzbrojeni przemytnicy na pro
pozycje poddania sie odpowie
dzieli gradem kul. Wywiązała 
się kilkuminutowa strzelanina. 
Pod naciskiem żołnierzy lltew 
skich przemytnicy usiłowali 
cofnąć sie na polskie teryto-

„Wakacje małżeńskie' 
na ekranie 

„Spółdzielni Pracowników Państwowych". 
nałem tempie I — co najważ-„Wakacje małżeńskie" — 

to arcv-dowclpna. szampańska 
komedja pełna, humoru i bra
wury. 

Akcja rozwila sie w dosko-

Walne Zebranie 
Oficerów Rezerwy 
Województwa Łódz

kiego. 
W dniu 2 grudnia o gx!z. 10 

rano odbędzie s.ę Walne Rocz
ne Zebranie członków Zv'ązku 
Oficerów Rezerwy Wo jew i i z 
twa Łódzkiego w j>ali Oj.ioKa 
Oficerskiego, mieszczącego się 
przy ul Aleje Kościuszki nr. 4. 

Na zjeździe tym będą oma
wiane bardzo ważne sprawy 
orgarl2acyjne, przeto obec
ność wszystkich członków 
jest konieczna. 

Zarząd wzywa wszystkich 
członków do stawienia się na 
zjazd oraz do zaopatrzenia się 
w karty wstępu. Karty wstę
pu otrzymywać można w se
kretariacie związku przy ul. 
Zachodniej nr. 74. 

niejsza — 
na pięknem tle Szwaicarii. 
Począwszy od l-^o aktu aż 

do końca — nie dano publicz
ności ani chwili wytchnienie... 
od śmiechu, którv iak huragan 
przelewał sie no widowni. W 
roli głównej LlHan Harrey. ma 
ona wielu wielbicieli śród na
szej publiczności. Przyciąga 
nas Jej flgiarność I oseudo-dzle 
ciecość. 

Partnerem Jej Iest Harry 
Halm, gra jego jest całkiem na 
turalną. a przekomiczne sytu
acje są zręcznie przemyślane 1 
mają podłoże psychologiczne 
dlatego też komedia ta liczyć 
może na powodzenie u najwy
bredniejszej publiczności, (e) 

Dr. Różaner 
Choroby skórne, weneryerne moczo 
ptclowe. Leczenie sztucznem słońcem 

gorsklern. 
NARUTOWICZA 9 (Dzielna) tel 28-W 
Przyjmuje od 8 — 10 r. I od 5 — 8 

y& sprowadzony będzie 
Ranionego Palacza r 1 podobniej znany jakiś 

gielski lub szkocki i 
lech proponuje sławn 
fza „Arsenału" z L< 
Buchana). W zakres 
'etycznych w l dą fizj 
saż, anatomja, gimna 
stera treningu i t. p. 
prowadzony może byt 
L W. F. lub Centraln 
Wo;skową G. S., kto 
n V już teraz przygoto 
biednie programy zaj 

Kursy dla instruktt 

Nr. 285 

Szkolenie ir 
Ciek 

Ostatnio odbyła si 
szawie konferencja 
zwołana przez wars 
kręg Zw. Piłki Nożne 
zumieniu z Państwo-
dem W. F. Konferenc; 
wodniczył prezes gen, 
UzdowskL 

Na wniosek kpt. M 
stanowiono przeprow; 
lenie instruktorów JJ 
* następujących zarys 
lenie, odbywać się w 
lolegle 

teoretycznie l prali 
Do trenigów pra 

rjum. tu jednak znaleźli grafl 
cę obstawiona przez patro^ 
K. O. P-u. Cała banda 

znalazła sie w nułance 
• i — * * j v« i n m o i 

i zmuszona bvła kapitulował Karskich będą dwojak 
Olbrzym! przemyt w postająowicie: 1) kursy głói 
tytoniu, sacharyny i więksfl* 
ilości jedwabiu woadł w rtf 
żołnierzy litewskich. 

Zebrania 
kontrolne. 

W dniu 17 grudnia r. b. 
21 grudnia włącznie odbywt 
się będą codziennie prócz n j 
dziel I świąt dodatkowe zęba 
nia kontrolne dla tych wsxf 
stkich rezerwistów, którzy 
jakichkolwiek powodów 
stawili się na zwykłe zebrarf 
kontrolne. Zebrania kontroli 
dodatkowe obejmują nastęfl 
jące roczniki: 1887. 1888' I8 j 
1891. 1892. 1893. 1894 18j 
1896, 1897. 1898. 1899 )<Ą 
1903. Poczynając od dnia 
grudnia do 21 grudnia wła4 
nie winni się stawić rezerw 
ści wspomnianych roczniki v a n 
zamieszkali na terenie 1. 4 1 

7. 10. 12 13 1 14 komisariat któ 
P. P. do lokalu PKU. przv 
Nowo-CeglelnianeJ 51, o go< 
9-eJ rano. 

do 10 olimpjat 
ra odbędzie się w 

w , Los Angelos. Pos 
wjęc ograniczyć skład 
C n do niezbędnego 

W dn. od 11 grudnia r. b J ł°zpocząć natychmias 
15 grudnia r. b. włącznie wi Pieniężną, nie doous 
nl się stawić na zebrania k(l *«wodnicy dochodził 
trolne dodatkowe 
rezerwiści wsnomnlanych rofi*e<. zarzucić 

nlków, 
zamieszkali na terenie 2 3 
8 9 111 komisariatów P P 
lokalu PKU przy ul. Nowf 
Targowej 18 o trodz 9-ei ra«f 

""•owane przez PIW] 
f"a trenerów większy 
1 2) kursy krótkie dla 
j^niejszych klubów 
**ażdy z absolwcntóv 
. po ukończeniu d' 

Prawa instruktora 

Już 
Wane 

wczesną wiosn 
w — Jest zorganizc 
warszawie kursu pró 
•"struktorów stołeczn 
^akacje roku przyszł 
°z'c się pierwszy ku 
'"a instruktorów 

z całej Polski 

Im wczei 
Polska szyki 
c Zarząd Związku 
^Portowych zastanaw 
t atnio nad planami 

ożywiło zainteresowanie i u-
śmiech rozproszył chmurę za
dumy na zmarszczonem czole. 
Tego cudu sprawczynią było 
zachwycające zjawisko, które 
ożywiło scenę swą bujną, pięk
ną młodością — Lodzia Hala
ma. Niby ożywiony posąg 
grecki jej Jędrne, młode, pra
wie dziecięce miało prężyło się 
zgrabnie, z niewypowiedzia
nym wdziękiem, z wrodzonem 
poczuciem plastyki i wieczy
stego piękna przed oczami za
chwyconej publiczności. 

Gdy skończył się numer Ha
lamy, który zazwyczaj bywał 
gwoździem programu, rozpęta
ła się wokół gnącej się w ukło
nach osóbki burza oklasków. 
Apatyczny dotąd Ludwik 
wziął żywy udział w owacji 
dla młodziutkiej tancerki. 

Gdy oklaski nie milkły, ow
szem — z galerjl dały się sły
szeć okrzyki, zachęcające ar
tystkę do powtórzenia tańca. 
Ludwik spojrzał ze smutkiem 
na bukiecik chabrów, jaki trzy 
mał w dłoni I po chwllowem 
wahaniu, rzucił go na scenę 
Ramor przyszedł tu nie dla pro 
gramu. 

Przygnała go do teatrzyku 
nieprzeparta potrzeba wy-
wnętrzenia się przed kimś blis
kim z tern, co go dziś spotkało. 
Doznał b o w i e m bolesnego za
wodu. On, ogólnie nazywany 

dziwakiem, mlzantrapem, lub 
poprostu — warjatem. nie miał 
w ścisłem tego słowa znacze
niu nikogo, komu mógłby się 
zwierzyć ze swych dziwacz
nych myśli, poskarżyć się na 
to wszystko, co go w życiu ra
ziło, co zatruwało mu nieraz 
każdą chwilę nawet w okresie 
zdawałoby się najweselszej 
orgji. 

Jedynym człowiekiem, przed 
którym czasem nie wahał się 
szczerze przemówić,- był ko
mik — Werner. 

Ludwik wiedział, że pod 
maską wieczornego humoru i 
dobrych, choć czasem rubasz
nych dowcipów, jego przyja
ciel najbardziej jeszcze wśród 
wszystkich towarzyszów Ra
mona odczuwa wątpliwość I 
rozumie motywy, dla których 
młody dziwak nie potrafi bez 
buntu zgadzać się z formami i 
ideałami, Jakie przyjęło życie 
po wojnie. 

Lubił też dzielić się goryczą 
swych myśli z komikiem, któ
ry podług swego zwyczaju nie 
boleśnie ośmieszał oryginalne 
Doglądy przyjaciela na życie, 
walkę o byt, stosunek dzisiej
szych mężczyzn do kobiet, po
litykę Itd. 

Ludwik odczuwał w pozor
nej opozycji Wernera zamasko 
wanego sprzymierzeńca co do 
swych poglądów. Wiedział 

tylko, że aktor, jako człowll 
realuy i praktyczny — wf 
zamykać oczy na bolączki. A 
truwające myśl! Ludwika 
kontentować się z zamiłov«/l 
niem epikurejczyka tern ws2| 
stklem, co pozwala choć na if 
ment zapominać o goryczy rj 
myślań, jakim z uporem ufj 
dzonego pesymisty oddal i 
się jego przyjaciel. Błądził 
siaj cały dzień bez celu. a w r j 
ze zbliżającą się godziną roj 
poczęcia przedstawienia mo4 
nej rcwj i . zbliżał się ku gnM 
chowi wesołej muzy. Clągrtf 
ła go tam podświadomie flj 
dzieją spotkania się z aktoref 
przed którym lubił się wyg*| 
dać i użalać. 

Czekał z niecierpliwości % 
końca rewji, po której chclj 
namówić Wernera na kolaC 
w Oazie, gdzie miał nadziw 
natrafić na to. na co darern^ 
polował był dziś przez c 
wieczór. 

Gdy tradycyjnym obyczj 
jem rewji finał drugi przedstj 
wienla zamykał pochód w$t'j 
stkich wykonawców z girlsą 
i statystami włącznie 
krzesłami publiczności 

TEATR IV 
-Proces Mary Duean" 

C 8orem po cenach popula 
"tro po południu po cea 
^ bezwzględnie ostatnie 
korzenia tej sensacyjnej 

Jutro Teatr Mie|skl w 
^mjerą sezonu. Będzie 
*zekspira. Sensacyjnym < 
8 0 Swieta teatralnego bed 
Adwentowicza w roli Sz 
r o , e znakomity tragik ode 
f*"le| karierze. Reżysers 

Tatarkiewicz. 
.Dzieje grzechu" ukai 

l ezonle pojutrze t I w 
*°Iudniu po cenach popu! 

TEATR KAI 
Dziś wieczorem oraz ^ 

^udniu I w poniedzilałeJ 
Hntowicz grać będzie , 

Jutro wieczorem 1 w 
mied*, ẑle po raz pierwszy w 1 

L" ' s*cvjny dramat w 4 akta< 
wik zaczepił maszerującego Mircew" z L. Barwiń: 

n*iwyższej formy pr 
?' e . zarzucić system 
"*oduszy 

P. SłOITK 
kieruje meczi 

W niedzielę, dnia 
^będz ie się w Krako 
J mecz z serjl rozgr} 
^YRrupowych o wejś 

Dr. H. L U B I C Z 
ulica Cenlelnlsna 43 tel 41*3 

Sneclallsta chorób skórnych we< 8' pomiędzy Garban 
rvcznvch I mocznnfclnwych Na4< 

tlanie lampa kwarcową 
Dla pań od 3—8 oddziel. Doczekał' 
Przvlmule od eodz. 8—10 » od *>- Boksersk 

odbędą 
Jak się dowiadujen 

j^ne mistrzostwa t 
dolski i odbędą się 

w Katowicacl 
jjjdzie znajduje się ob 
"ziba Polskiego Zwią 

strażackim uniformie Wer r t r | 
ra: 

— Władziu! Pośoiesz «^ 
Idziemy razem. Czek» 

przed buda. (D. c. n.) 

TEATR PO 
^-iś I codziennie do pi 

•^atka Srwarcenkopf". V 
f nl „Malka" popołudnie 



PT Z 8 ^ _ 

Idu... 
oolicjantowi. 
vch w sztachety. B| 
nl przemytnicy tamtef 
icz Czesfaw. OralC| 
3ołanik Jan. Grzyb 
łlszewskl Roman I S*l 
rf. 
stnicy przybrali ero; 
we I usiłowali rozbn>| 
inta. który, widząc 
inosl. wystrzelił na 
t gore. Gdv to fedriał 
;kutkowało. po l icz 

po raz dnie! 
Uników, rantac Cz. 

lewa łooatke. Wó* 
ilero przemytnicy rw 
lo ucieczki I zble"! 
:lach. 

t tytoniu 
i 

y litewskich. 
Jednak znaleźli grafl 
wlona nrzez patrd| 
u. Gafa banda 
izła sie w pufapce 
ma bvła kapitulował 
I przemyt w posHl 
sacharyny i więksi 
Iwablu wpadł w rłf 
i litewskich. 

Zebrania 
kontrolne. 
u 17 grudnia r. b. 
lia włącznie odbywł 
codziennie prócz nj 

vląt dodatkowe zebll 
rolne dla tych wsfl 
:zerwlstów. którzy 
wiek powodów 
lę na zwykłe zebrali 

Zebrania kontrołj 
ve obejmują nastęlj 
miki : 1887, 1888 \W 
)2. 1893. 1894 I8fl 
)7. 1898. 1899 19f 
oczynając od dnia 
do 21 grudnia wła4 
1 się stawić rezerw 
mnlanych rocznlkót w .^ 
:ali na terenie 1. 4 | 

13 I 14 komisariatu kto 
lokalu PKU. przy 

;glelnlanej 51. o go<| 
>. 

od 11 grudnia r. b 
ia r. b. włącznie wljPieniężną, 
iw ić na zebrania M " 
•>datkowe 
cl wsnomnlanych roś 

nlków, 
alf na terenie 2 3 
komisar iatów P P 
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S P O R T 
Szkolenie ins t ruk torów pi łkarskich. 

Ciekawa konferencja. 
Ostatnio odbyła się w War-I Instruktorowie ci objęliby w 

tzawie konferencja piłkarska 
zwołana przez warszawski o-
"Cg Zw. Piłki Nożnej w poro
zumieniu z Państwowym Urzę
dem W. F. Konferencji tej prze
wodniczył prezes gen. Bończa -
Uzdowski. 

Na wniosek kpt. Mielecha po 
stanowiono przeprowadzić szho 
fenie instruktorów piłkarskich 
W następujących zarysach: Szko 
fenie, odbywać się winno rów
nolegle 

teoretycznie i praktycznie, 
Do trenigów praktycznych 

ińegO Palacza orzc^j J P /PT a ^ z o n y będzie najprawdo 
o szpitala, policja * K ™ ' , z n a n V P k , s

n * r e

ł

n e I , . a n 

flał<!TP *. ' . n ^ f e ' s k l l"b szkocki (kpt. Mie-
•ech proponuje sławnego piłka
rza „Arsenału" z Londynu — 
buchana). W zakres prac teo-
retycznych v, i dą fizjologja, ma 
8 a * i anatomja, gimnastyka, sy
stem treningu i t. p. Ten dział 
Prowadzony może być przez P. 
: W. F. lub Centralną Szkołę 
Wojskową G. S., które powin-
aV już teraz przygotować odpo
wiednie programy zajęć. 

Kursy dla instruktorów pił
karskich będą dwojakie, a mia-
°owicie: 1) kursy główne, orga
nizowane przez PIWF i PZPN. 

trenerów większych klubów 
* 2) kursy krótkie dla trenerów 
Mniejszych klubów lokalnych. 
Każdy z absolwentów otrzyma 

po ukończeniu dyplom 
' Prawa instruktora piłkarskie
go. 

Już wczesną wiosną propono 
J j a n e jest zorganizowanie w 
Warszawie kursu próbnego dla 
hstruktorów stołecznych, a na 
^akacje roku przyszłego odbę
dzie się pierwszy kurs główny 
"'a instruktorów 

z całej Polski. 

przyszłości stanowiska kierow
ników referatów piłki nożnej w 
ośrodkach wychowania fizycz
nego. 

Sport w kilku słowach. 
(—) Wczoraj o godz. 9-tej ra 

no przybyli do Warszawy nasi 
jeźdźcy, z zawodów hipicz-
nych w Nowym Jorku. 

Bilans pobytu naszych jeźdź 
ców w Ameryce nie wypadł 
tak pomyślnie jak w latach u-
biegłych, gdzie dwukrotnie 
zdobyli „puhar Narodów". 0 -

Ostatnle podrygi piłki na rozmiękłem 
boisku. 

Czy „Bieg" zostanie mistrzem klasy B. i 
Mecze finałowe o wejście do 

A klasy zbliżają się ku końco
wi. Najważniejszy i najciekaw
szy mecz rozegrany zostanie po 
między 

Biegiem a Burzą 
z Pabjanic. 

Obie drużyny godne są kl . A, 
jednak w tym roku jedna z nich 
może tylko zostać promowana. 

Niedziela, 2 grudnia, wyjaśni 
nieco sytuację, ponieważ Burza 
grać będzie z Biegiem w Łodzi 
na boisku D. O. K. IV o godz. 
11 rano; rewanż odbędzie się w 
Pabjanicach. 

Zaznaczyć należy, że będzie 
to jedyne spotkanie w Łodzi, bo 
wiem reszta klubów zasypia zi
mowym snem. 

• X X -

Groźni rywale mistrza Polski. 
Sportowcy przewetują w przysziym 

roku przewrót w pilkarstwie. 
Dziesięć miesięcy trwało to 

widowisko nad widowiskami. — 
Złożyło się na nie * 

210 meczów ligowych. 
Każdy z nich był walką, czasa
mi heroiczną, czasami odrabia
ną pod przymusem nieubłaga
nego planu rozgrywek. Wymó
wić si» bólem „główki lub pa
luszka", nie wolno było ani ra
zu. Każda niedziela była dniem 
ciężkiej pracy w walce o punk
ty, maiutkie cyferki, zliczone, 
dodane i wstawione w kratki i 
ramki tabeli. Dla jednego lub 
dwóch punktów stu kilkudzie
sięciu piłkarzy w zbiorowym 
wysiłku wyładowało swą wolę 
zwycięstwa 

Im wcześniej, tem lepiej... 
Polska szykuje się już do X Ol mpiady. 
« carząd Związku Związków 
^Portowych zastanawiał się os-
"tnio nad planami przygoto-

do 10 olimpjady, 
ra odbędzie się w roku 1932 

w . Los Angelos. Postanowiono 
wjęc ograniczyć skład ekspedy-
CH do niezbędnego minimum, 
rozp O C Z ą C natychmiast zbiórkę 
Pieniężną, nie dopuszczać, by 
zawodnicy dochodzili do swej 
najwyższej formy przedwcześ-
p e i zarzucić system zbierania 
"•nduszy 

przez sprzedaż nalepek 
i marek, urządzać już od najbliż 
szego sezonu Imprezy dochodo
we .rozszerzyć zakres kompe
tencji referenta technicznego, 
sprowadzać trenerów, zagsjtni-
icznych wcześniej niż dotych
czas, zaniechać opiekowania się 
wycieczkami na igrzyska i nie 
przyjmować na kwatery na miej 
scu przedstawicieli rozmaitych 

go<ci, kwatery urządzać osob-
i zawodnl-

i 
no dla zawodników 
czek i t. d. 

P. Słomczyński z Sosnowca KU przy ul. Nowj 
n s 0 g"rf* 0 ( i rnY'ieruje meczem Garbarnia — Ł.T.SG. 

ków) a Ł. T. S. G. (Łódź). Mecz 
ten zadecyduje ostatecznie o* ty 
tule mistrza Polski klasy A. — 
Sędziować będzie p. Słomczyń
ski z Sosnowca. 

w" niedzielę, dnia 2 grudnia 
LS a f I D I / * 7 .Tedzie się w Krakowie ostat-

" D I ^ S JU mecz z serjl rozgrywek mię-
uielniana 43 tel «l •** ^ygrupowych o wejście do l i -

wd «l pomiędzy Garbarnią (Kra-cliorńh skórnych 
I moczonłclow vch Na<»1 
e lamna kwarcowa 
1 3—5 oddziel. Doczekali 
od eodz %—10 ' od < 1 

- X X -

Bokserskie mistrzostwa Polski 
odbędą się w Katowicach. 

, Jak się dowiadujemy tegoro-
aktor. Jako człowl c i n e m i s t r z o s t w a bokserskie 

[ praktyczny - w< Polski odbędą się 
" a b

I

n , ^ c z k

I ! 1 w Katowicach, 
e myśli Ludwika M 2 ; e z n a j d u j e s i e 0 b e C n i e sie
kać Się z zatruło* d z , b a P o l s k i e g 0 Z w i ą z k u Bok-
kurejczyka t e m ws2 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
0 po/wala choć na ™ 
•ominąć o goryczy r< TEATR MIEJSKL 
jakim z "Porem urj „ p r o c e s M a r y Dugan" grany będzie dz!J wle-
pesymisty O d d a * tzQTttn ^ c e n a c h popuiamych ^ raz Jeszcze 

>rzy]ac!el. Błądził 0 łut ro p o południu po cenach najniższych. Beda 
dzień bez celu. a WO to bezwzelędnle ostatnie w sezonie bieżącym po
jącą się godziną r o vt 0 

przedstawienia mo« 
, zbliżał się ku gmi ^ 
esołej m u z y . Ciągn1 c 
i i podświadomie i f 
otkania się z 
frym lubił się wyg^r-
lać. 

Z nieclerpliwoścljjf*0'*' karierze. Reżysersko opracował „Kupca 
Wji. p o której chdj ' Tatarkiewicz. 
Wernera na kola^j dzieje grzechu" ukaźa się po raz ostatni w 
gdzie miał nadzi^ ' ' Z o n le pojutrze t J. w niedziele, o eodz. 4 po 

ia t o . na CO daremi1' '"dniu po eonach popularnych, 
b y ł dziś przez ca' 

TEATR KAMERALNY. 
radycyjnym o b y C « j DzlS wieczorem oraz w niedzielę o eodz. 5 po 
1 finał drugi przedstl ^łudniu i w poniedziałek wieczorem Karol Ad 
imykaf 
/^konawców Ł 

i m l włącznie międ*. "Izie p o r a z pierwszy w Teałrze Kamerateym sen 
I publiczności. L ^ » a c v j n y dramat w 4 aktach L. Urwancowa „Wie-
epił maszerującego ^ Mircew" z L. J3arwińską w roli tytułowej, 
n uniformie Werf r i 

serskiego. Zawody odbędą się 
w pierwszych dniach marca, 
przyczem poszczególne okręgi 
niezawodnie do tego czasu wy
łonią już mistrzów okręgowych. 

w najwyższem nieraz napięciu, 
na jaki zdobyć się może czło
wiek. 
* A teraz... kurtyna! Flnis... 

W tym sezonie walka była 
nad-wyraz trudna. 

Rok 1927 podciągnął szereg 
drużyn. Pierwsze rozgrywki l i 
gowe były szkołą, w której naj
lepsi stanęli na równym prawie 
poziomie, 

W roku 1928 sytuacja zmie
niła się o tyle, że dó tytułu mi
strza pretendowało przynaj
mniej pięć drużyn, równie świet 
nych, bojowych, reprezentują
cych najwyższą klasę polskiego 
pilkarstwa. 

Zdystansowana w ciągu kilku 
tygodni przez Wartę, potrafiła 
drużyna krakowska zdobyć się 
na zryw końcowy — iinisz im
ponujący, krocząc od zwycię
stwa do zwycięstwa. 

Kurtyna spada po raz ostatni. 
Skończone. 

Sądząc jednak na podstawie 
tegorocznych rozgrywek, sezon 
przyszły i dalsza rola Wi
sły w mistrzostwie stoi pod pe
wnym znakiem zapytania. Dwu
krotne zwycięstwo i to ostatnie, 

przejściowe załamanie się 
świadczy, że krakowianie są u 
szczytu triumfu, po którym czę
sto przychodzi „obniżenie" lo
tu, przesycenie glorją i w dal
szej konsekwencji — detroniza
cja. 

Za plecami mistrza czai się 
groźna czwórka: Warta, Legja, 
Cracovia i I. F. C , szczerząca 
piłkarskie zęby na glorję, za
szczyty i związane z niemi po
wodzenia kasowe. 

„ O P Ę T A N A " 
na ekranie „Palące". 

Wzruszający dramat pod 
tvt. „Opętana" jest niezawod
nie jednym z najbardziej intere 
sujących programów, w któ
rym zasadnicze elementy filmu 
— scenariusz, reżyseria i gra 
artystów osiągnęły 
wysoki poziom artystyczny. 

Wykonanie stoi na bardzo 
wysokim poziomie. Marcela Al 
bani — stworzyła uduchowio
ną i mocna kreacie. Hans Mie-

gółem zdobyliśmy pierwszą na 
grodę (Rómmel), trzecią i 
czwartą (Antoniewicz), piątą 
(Zgorzelski) i szóstą (Rómmel) 
W „puharze Narodów" zajęliś
my trzecie ..liejsce, a w „puha
rze min. Ciechanowskiego" 
drugie miejsce. 

(—) Jutro w Warszawie roz 
pocznie się międzynarodowy 
turniej zapaśniczy w cyrku. 
Jak nas informuje prezes hon. 
P. Zw. Atlet. p. Pytlasiński do 
turnieju zgłosili się: Van Der 
Kley, atleta holenderski, Zyg
fryd (Max Koeller) zapaśnik 
niemiecki, Chewalier (Francja) 
Mrna ((Czechosłowacja), zwy
cięzca Fryszteńskiego, Alek
sander Garkowienko, Pooshoff 
siłacz żydowski. Karsch (Niem 
cy). Iwan Petrowicz (Rosja). 
Ferestanow (Bułgarja), szam-
pion Południowej Ameryki. 

(—) Jak silnie klubom lwów 
skim zależy na utrzymaniu 
Hasmorei dowodzi fakt, że co 
kilka dni*w prasie ukazują się 
różnorakie projekty reorgani
zacji Ligi. 

Ostatni projekt przewiduje 
aż... medale dla pierwszych 
7-miu strzelców oraz bramka
rzy. 

Jak tak dalej pójdzie spodzie 
wać się należy, że wypłynie 
projekt nagradzania 

graczy... pieniędzmi. 
Lepiej odrazu ogłosić zawo
dowstwo. 

(—) Starosta Rżewski. ogło
sił odezwę do ludności powia
tu łódzkiego, w której wskazał 
komunikat M. S. W. o ulgach 
wojskowych dla członków P. 
W.; również wezwał ludność 
do zgłaszania się na członków 
P. W. i W. F. W tym celu we 
wszystkich gminach zorganizo 
wane zostały gminne komitety 
W. F. I P. W. 

LECZNICA. 
LEKARZY SPr^ IA I ISTOW I OA 

UINl ł DENTYSTYCZNY 
przy Górnym Rynku. 

Piotrków ka 2')4. tel. 22 - 89 
(pr'y przy t inku tram. pab]^ kich) 
"nsytnwłe chorych w chorobach 
v zystkich specjalności od %. 10 ra-
n A~ 7-eJ o poł. Szczepienie ospy 
sni"->v (rr zu. kału, krwi. plwo

cin etc.) operaHe. ""-itrunkL 
Porada 3 złote. 

— Wizyty na nfeście — 
2abler ' -racje od'umowy e-
le świetlne. Naświetlania lampa 
kwarcowa Roentcen. Z ; ' v sztu
czne, korony złote, platynowe l 

mostki. 
Dla oart od 4—5 oddziel poczekalnia 

rendorf zrównoważony i opa
nowany artysta. Łatwość prze 
chtdzenia z jednejro momentu 
uczuciowego w drud, roz
mach i swoboda ruchów, eks
presja gestów — ruchliwa ma
ska twarzy, odbiiaiaca wszvst 
kie przeżycia wewnętrzne — 
podniosły kreaci> iego na 
szczyty artyzmu. Film może Ii 
czvć na powodzeń1 i. (e) 

'rżenia tej sensacyjnej sztuki. 
Jutro Teatr Miejski występuje z piata wlefltą 
łierą sezonu. Będzie nia JCupiec wenecki" 

zekspira. Sensacyjnym ewenementem Jutrzejsze 
a k t o r k i 0 * w ' ? l t a teatralnego będzie niewątpliwie występ 

"wentowicza w rot! Szajloka, która to wielka 
e znakomity tTagik odegra po raz pierwszy w 

irugl przeas>i TOfudniu l w poniedziałek wieczorem Karol Ad-
pochód wsZ»j Hntowicz grać będzie „Brzydkiego Ferrante". 

CÓw z girlsa . Jutro wieczorem 1 w niedzielę odegrany be-

idzlul Pośpiesz • 
' razem. Czek*1 

ia. (D. c, n.) 

TEATR POPULARNY 
^•i? I oodzlenTtte do piątku 7 grudnia włac7n'e 

"Walka Szwarcenkopf". W sobotę I niedziele wy-
^ n i „Małfca" popołudniowe i wieczorne prze I-
•Wienia. 

Bilety na wszystkie przedstawienia sprzedają 
kasy teatru przy ul. Ogrodowej 18 l w kwiaciarni 
B-cJ Dymkowskich, Plac Kościelny 4. 

Przedstawienia dla dzieci. 
W niedzielę dnia 2 grudnia o godz. 12 w po

łudnie pierwszy poranek d'a dzieci p. t. „Dzieci 
dla dzieci", na który złożą się bajki, piosenki, 
deklamacje 1 tańce. 

TEATR W SALI GEYERA. 
W sobotę dnia 1 grudnia będzie graną wielce 

efektowna sztuka historyczna z czasów obrony 
Warszawy przed najazdem^bolszewiokim w 1920 
r. „Bitwa pod Radzyminem", która powtórzoną 
zostanie w niedzielę o godz. 4.30 po pot. I 8.30 
wieczorem. 

POŻEGNALNY KONCERT ARTURA RUBIN
STEINA. 

W nadchodzącą niedzielę, dnia 2 grudnia grać 
będzie w Filharmonii mistrz fortepianu Artur Ru
binstein po raz ostatni. Artysta wykona utwory 
Bacha-Busoniego, Beethovena, Lobosa, Granado-
sa, Albeniza, Prokofiewa, Liszta 1 wielu innych. 
Koncert Jak zwyikle cieszyć się będzie wlelkiem 
powodzeniem. Początek koncertu o g. 4 po poł. 

RAOJO-KĄCIK. 
Piątek, 30-go listopada. 
Warszawa, 1111 m. — 11.56 Sygnał CZSMI Z 

. arszawskiezo obserwatorium astronomioinefo; 

hejnał z wieży Mariackiej w Krakowie, komunikat 
lotniczo-meteorologlcziiy; 15.00 Komunikaty: me
teorologiczny, gospodarczy 1 nad program; 15.20 
Przegląd wydawnictw periodycznych — praJ. H. 
Mościcki; 15.45 Nad program i komunikaty; 16.00 
Koncert płyt gramofonowych; 17.10 Odczyt p. t. 
.Wrażenia z obecnej wsi litewskiej" — p. Eugen 
jusz Schummer; 17.35 Transmisja odczytu z Kra
kowa; 18.00 Muzyka lekka w wykonaniu orkie
stry domrzystów; 19 00 Rozmaitości; 19 30 Od
czyt p. t. „O wadach i chorobach narządu wzro
ku" — dr. Zachert; 19.56 Sygnał czasu z warsz*. 
obserwatorium astronom.; 20.00 Komunikat rolni
czy oraz transmisja z Krakowa notowań giełdy 
zbożowej krakowskiej; 20.10 Nad program I ko
munikaty; 2015 Koncert symfoniczny z Filhar
monii warszawskiej. W przerwie komunikat tea
trów miejskich. Po transmisji komunikaty 1 nad 
program oraz komunikat P. A. T. 

DYŻURY APTEK. 

Dziś dyżurują apteki: L. Pawłowskiego 
Piotrkowska 307. S. Hamburea. Główna 
nr. 50. P. Głuchowskiego. Narutowicza 4, 
J. Sitkiewicza. Kopernika 26. A. Charem-
zy. Pomorska 10. A. Potasza. Plac Kościel 
ny 10. A. Sadowskiej. Zeierska 57. H. Dusz 
kłewłczowel. Zełerska 87. Z. Oorczvckie-
<ro. 'Przejazd 59 A. Szymaóskieeo Przę-
dzalniana 75, A Bussego. Rzsrowska 59. 

NOTOWANIA ZŁOTEGO 
ZAGRANICA. 

Londyn 43.26. Zurych 58.20 
Berlin 46.S0 — 47.20. wypłata 
na Warszawę 46.90 — 47.10, 
Gdańsk 57.77 — 94. wypłata 
na Warszawę 57.74 — 88, Wie 
deń 79.56 — 84. Praera 378.44. 

GIEŁDY ZAGRANICZNE 
Londyn. Zamkn. N. York 

485.15. Holandia 1207.62, Fran
cja 124.07, Beleia 34.8R8. Wło
chy 92.58. Niemcy 20.352. 
Szwajcaria 25.18. Prasra 163.75 
Wiedeń 34.51. Warszawa 43.26 

Paryż. Londyn'124.09, N. 
x 

York 25.58, Szwajcaria 492 3/4. 
Notowań N. Yorku z powo

du święta nie otrzymaliśmy. 

BAWEŁNA-
Liverpool. 29. 11. Amery

kańska, Styczeń. Iutv 10.69, 
marzec, kwiecień 10.70. maj 
10.72. czerwiec, lioiec 10.68, 
sierpień 10.69. wrzesień 10.49, 
październik 10.40. listopad 
10.75/35. grudzień 10.68. 

Egipska, Styczeń 18.82. ma 
rzec 18.98. mai 19.14. lipiec 
19.32, listopad 18.59. loco 19.40, 

Notowań N. Yorku z powo
du święta nie otrzymaliśmy. 

X 

WaSuty dewizy i z ło to . 
Obrót na giełdzie walutowej 

zwiększył się wprawdzie, do
sięgał jednak zaledwie połowy 
przeciętnie notowanych roz
miarów. Tendencja dla deWiz 
nieco osłabia, obniżyły się bo
wiem kursy dewiz na Belgję o 
5 i pól gr.. na Londyn o 1 i pół 
gr. i na Paryż o 1 gr. Po nie
zmienionych kursach zakupy
wano dewizy na Nowy Jo.rk. 
Szwajcarję. Wiedeń i Włochy. 
Na dolary gotówkowe w dal
szym ciągu nic było żadnego 
popytu. 

PAWERY PAŃSTWOWE 
MOCNIEJSZE, LISTY ZA
STAWNE NIEJEDNOLICIE. 

Z papierów państwowych 
jeszcze o 1 zł. podniosła się Do 
larówka. chociaż zaintereso
wanie tą pożyczka było mniej
sze nieco, niż dotychczas. Po
prawiły się także kursy 4 proc. 
Poż. Inwestycyjnej o 50 gr. I 
6 proc. Poż. Dolarowej o pół 
procentu. Z listów zastaw
nych 
RO wyższym kursie obiecały 
S proc. 1. z. m. Łodzi o 25 gr. 
utrzymały, się bez zmiany 8 
proc. 1. z. m. Warszawy 4 i 
pół proc. 1. z. ziemskie of iaro
wywane byli w znacznych 
ilościach i wsRutek tego obni
żyły swój kurs o 1 zł. Obliga
cje komunalne jak zwykle bez 
tranzakcyj i bez notowań. 

DUŻE ZAINTERESOWANIE 
I ZWYŻKOWA TENDENCJA 

DLA AKCYJ. 
Na zebraniu giełdy akcyjnej 

zawierano chętnie liczne tran-
zakcje we wszystkich prawie 
działach po znacznie wyż
szych, w porównaniu z dotych 
czas notowanemi, kursach. Ty l 
ko aicje bankowe nie wykaza
ły większego ożywienia I u-
trzymały się ogólnie przy po
przednich cenach. Z akcyj che
micznych poprawił się o 5 zł. 
kurs Spiessa. W grupie akcyj 
elektrycznych obracano Siłą i 
Światłem, która zyskała na II 
em. 4 zł., obniżyła zaś kurs 
I-szej w dążeniu do całkowi
tego zrównania kursów jednej 
; drugiej. W grunie akcyj cu
krowych 1 zł. 50 gr. zyskał 
Cukier, po wyższym także kur 
sie 7akupvwąno akcje cukrow
ni Michałów. Akcjami Warsz. 
Tow. Kop. Węgla zawierano 
tranzakcie po kursie wyższym 
o 1 zł. 75 gr. Mocną tendencję 
wykazały też akcje naftowe 
Nob'a. podnosząc swói.knrs o 

1 zł. 25 gr. w stosunku do o-
statniego notowania. W gru
pie akcyj metalurgicznych u-
trzymały się Lilpop i Zieleniew 
ski, poprawiły się natomiast 
kursy Modrzejowa o 25 gr., 
Nobla o 5 zł.. Ostrowta o 50 
gr.. Rudzkiego o 2 zł. i Stara
chowic o 50 gr. Słabsze były 
jedynie Parowozy o 2 zł. 50 
gr. Akcjami włókienniczemi I 
handlowemi nie obracano. Z 
akcyj spożywczych utrzymały 
się bez zmiany Haberbusch i 
Rektyfikacja Warszawska. 

NA GIEŁDZIE ZBOŻOWEJ 
ZNIŻKA. 

Warszawa. 30. 11. Tranzak-
cje na „Giełdzie Zbożowo-To-
warowej za 100 kg. fr. st. W a r ^ 
szawa. Ceny rynkowe: żytow 
35.75 — 36.00. pszenica 46.50— 
47.00. jęczmień brow. 36.00 — 
37.00. — na kaszę 34.00—35 00. 
Owies jednolity 35.25 — 35.75, 
otręby żytnie 27.00 — 28.00. — 
pszenne średnie 27.00 — 28 00, 
— grube 28.00 — 29.00. mąka 
pszenna 65 proc. 74.00 — 76 00. 
— żvtnia 70 proc. 49.00 — 50.00 
kuchy lniane 50.50 — 5T.00. — 
rzepakowe 43.00 — 44.00. Obr. 
średnie, usp. spokojne. 

PORADNIA 
WENEROhOGICZNA 

L e k a r z y - s p e c i a l i a ł Ó M 
Z A W A D Z K A 1 

ciynna od 8 rano do 9 wieczór 
od 11 — 12 i 3 - 3 pn T|mui« kobitU 

lekarz 
w nledtiele i święta od 9—2 pp. 

Ltcienl* 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 
Badanie krwi i wydzielin na 

syllllł i tryper. 

Ronstolacje z neurologiem i Drologfn 
G a b i n e t i w i a t ł o - l e c i n i c a y . 

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

PORADA 3 z l . 

Łódzkiego Tow. Opieki 
nad Zwierzętami. 

(Kancelarja 
ul . P iotrkowska 269). 
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Dbajmy o nasz wygląd! 
Kilka przepisów kosmetycznych. 

Używając drogich I rekla
mowanych środków kosmety 
cznych, których cena Jest nie
kiedy 

bardzo wysoka, 
nie zdajemy sobie sprawy, że 
konsystencja tych kosztow
nych kremów, olejów, wód to
aletowych itp. jest czasami 
bardzo prosta i zwyczajna I że 
łatwo przyrządzić je można w 
domu, przy pewnym nakładzie 
staraji. 

Oddawna już wiadomo ogól-
rie, że 

żółtko Jajka 
Jest doskonałym odżywczym 
środkiem dla skóry twarzy i 
naskórka głowy i że często 
stanowi podstawę kremów 
toaletowych I wody do wło
sów. 

Podajemy dwa przepisy, u-
możliwiające wyzyskanie od
żywczych I dobroczynnych 
własności żółtka. 

Przeciwko zmarszczkom: 
Wziąć świeże jajko, starannie 
odłączyć żółtko od białka. Roz 
bijać żółtko w filiżance z łyże
czką do kawy oliwy albo czy
stego oleju migdałowego (ze 
słodkich migdałów). Gdy mie
szanina będzie dobrze rozbita 
na pianę, dodać do niej jeszcze 
ćwierć łyżeczki oliwy i ubijać 
na nowo. Kremem tym nasma 
rować twarz, masując ją zlek-
ka od skrzydeł nosa ku skro
niom i od kątów ust ku uszom. 

Preparat ten pozostawić na 
twarzy na pół godziny conaj-
mniej. Następnie wlać do wa-
poryzatora mieszaninę (pół na 
pół) gliceryny I wody różanej 
lekko ogrzanej poprzednio w 
szklance i skrapiać nią twarz 
przez kilka minut, dobrze zam
knąwszy oczy. 

Po tym zabiegu wytrzeć 
twarz watą umaczaną w mie
szaninie gliceryny i wody ró
żanej (dwie łyżeczki wody ró 

żanej na jedną łyżeczkę gli
ceryny), wysuszyć cienkim 
ręcznikiem 1 przypudrować 
zlekka. 

Powtarzając ten zabieg dwa 
razy tygodniowo, otrzymuje 
się świetne rezultaty. 

Środek przeciwko wypada
niu włosów: Ubić żółtko z łyż
ką stołową dobrego rumu 1 na
trzeć skórę głowy, postępując 
systematycznie, t. j . roddzlela-
jąc włosy równomiernie grze
bieniem od czoła do karku ma-
łemi partjami. Przy naciera
niu zlekka masować głowę. 

Zabieg ten powtarzać trzy 
razy tygodniowo, jeżeli wypa
danie włosów jest bardzo ob
fite. W wypadkach mniej za-
trważadących wystarczy sto
sowanie tego środka raz na ty
dzień. 

Rzecz " naturalna, Ie naza
jutrz po-użyciu tego środka 
trzeba włosy umyć dobrym 
shampoongiem. 

Ponadto kilka innych przepi
sów kosmetycznych: 

Środek na zmęczone -oczy: 
Mając oczy zmęczone, powieki 
nabrzmiałe lub zaczerwienio
ne zrobić mocny nawar z kwia 
tu bławatków, w którym przez 
godzinę moczyć się musi ki l
ka kwiatów rumianku. Prze-
filtrować starannie przez cien
kie płótno I dodać jedną część 
wody różanej na,trzy części 
nawaru. 

Płynem otrzymanym prze
mywać oczy *rano i wieczo
rem. 

Środek na wrażliwą cerę: 
Skóra niektórych osób nie zno 
si codziennego użytku mydła, 
a mniej jeszcze wód toaleto
wych na spirytusie, które 
wprawdzie znakomicie oczysz 
czają skórę, ale wpływają na 
nią drażniąco. 

Osobom takim zaleca się po 
umyciu się wodą wycierać 

twarz watą, namoczoną w olej 
ku ze słodkich migdałów. 

Olejek zmywa się następnie 
innym tamponem, zwilżonym 
w wodzie różanej, a potem wy 
susza się twarz cienkim ręcz
nikiem, naciera zwykłym kre
mem i przypudrowuje dys
kretnie. 

Dzięki temu środkowi, moż
na stosować mydło tylko raz 
na tydzień. 

Pasta do rąk: Ugotować 
dwa duże żółte kartofle, roze
trzeć je starannie, dodać do 
nich jedno żółtko, wymieszać 
starannie, dolać mleka, ażeby 
konsystencja mieszaniny była 
gęsta i długo ubijać, aż utwo
rzy się gęsta, gładka pasta. U-
żywać jej, jak każdej innej 
pasty do rąk, po każdem Ich 
umyciu. 

Jest to środek znakomity. 

W modz ie następuje okres indywidualizacj i . 

Zmierzch chłopięcej fnjzurij. 
Strój balowy wymaga podkreślenia kobiecości 

L Paryża I Wiednia, obu śro- sprzeczność chłopięcej fryzury 
dowisk decydujących o modzie z prawdziwie kobiecym strojem 
dla pań, jednocześnie dochodzi balowym. 
wiadomość, że nadchodzący «e- W praktyce było to ładne I e-

FABRYKA LUSTER 

i ODLEWNIA SZKŁA 

J. Kukliński 
Ł Ó D Ź 

Zachodnia 2 2 
T e l . 78 -11 . 

poleca po cenach naj
niższych lustra, tre
ma, tualety: jasne, 

ciemne, w oryginalnych ramach oraz 
lustra wiszące. Meble pojedyncze 
oraz całkowite urządzenia ->j .i >w-

szyeh stylów. 
Zakład Taplcerskl. 

Odnawianie I poprawianie luster z 
przeniesieniem do domu. Sprzedaż 
na raty i za gotówkę. 

raz 

Sally Phipps, bohaterka filmów „Foi", jest nietylko 
znakomitą artystką, ale równocześnie wysoce orygi 
nalną i nieprzeciętnie piękną kobietą, odznaczoną na 

szeregu konkursów piękności. 

Wieczorne rozrywki Lodzi 
Teatr Miejski:—Proces Mary Dugan 
Teatr Kameralny: — Brzydki Per-

rante. 
Teatr Popularny: — Malka Szwai-

cenkopf. 
Apollo: — Symfonja zmysłów. 
Pocz. seansów: o eodz 4. 6. 8 1 10 
Caslno: — Pan Tadeusz. 
Czary: — Niewolnica z JosWwara 
Pn.-7 seonsów n v'ióz. 4. 6, 6 I 10 
Corso: Prawo pieści 
Pierwszy seans 4-ta ostatni 0.30, 
Capltol: — Ostatni pocałunek. 
Grand-Klno: — Ostatni rozkaz. 
Luna: — Anioł ulicy. 
Dom Ludowy: — Maijanka — dziec

ko ulicy. 
Pacs «ean<ów o «rodz 8 t oót a o 
Miejska Galeria Sztuki: — Wystawa 

Sztuki Belgijskiej. 
Oświatowy: — Dziedzictwo k rw i 
P<V7 seansów: o cnd? 4 6 8 I 10 
Mimoza: — Ziemia Obiecana. 
Odeon: — Madame de Potnpadour. 
Pocz. seansów: o eodz. 1 6. 8 I 10 
Palące: — Opętana. 
Resursa: — Dziś tańczy Marjette. 
Splendld: — Człowiek śmiechu. 
Pncz seansów: 4.30 ft *fl H 15 10 no 
Spółdzielnia: — Wakacje małżeńskie. 
Pncz. seansów 4.30 n.30 8 15 10.00 
Wodewil: — Madame de Pompadour 
Zachęta: — Tancerka sułtana. 

Początek seansów od godz. 4. 

WINSZUJEMY: 
Jutro: Eligiuszowi I Natalji. 
Wschód słońca 7.20. 
Zachód — 15.29. 
Długość dnia 9.43. 
Ubyło dnia 7.24. 
Tydzień 48. 
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zon balowy przyniesie nam 
wielkie zmiany 

w uczesaniu pań. 
Przekonano się bowiem odda

wna, że fryzura chłopięca, tak 
wygodna pod kapeluszem przy 
sporcie i naogół w codziennem 
życiu, wieczorem przy dekolto-
wanej tualecie przedstawia się 

mniej korzystnie. 
Zrobiono spostrzeżenie, narzu 

cające się pomimowoll w miej
scach publicznych (w teatrze, na 
balu, że jednostajne uczesane 
pań wywołuje wrażenie aegoi 
szablonowego, przepisowego, u-
podobniającego piękne panie do 
szeregów, poddanych dyscypli
narnym nakazom. 

W tualetach pań w ostatnicm 
półroczu nastąpił wyraźny 
zwrot ku kobiecości i ku indy
widualizowaniu stroju. Moda sta 
je się 

bardziej urozmaicona. 
Dozwala znowu kobiecie, •>'»-

darzonej wytwornym smakiem, 
wyróżnić się szczegółami .Kale
ty, obmyślaneml i zcrtawioncmi 
według własnego uznania, wy-
branemi z licznego zbioru prze
ślicznych i na wszystkie Justn 
obliczonych modeli. 

Już w ubiegłych sezonach ?\-
mowych starano się zmodyf-c-
wać prostotę kobiecych ucze

sań 
różnemi ozdobami, 

pokrywającemi nieraz całą rffów 
kę kobiecą, by osłonić ra.jcą 

fektowne, jako szczegół, ale ca 
łość tualety balowej odbicr do 
prawdziwą wytworność, nada
jąc jej mlmowoli charakter — je 
śli nie maskaradowy — w każ
dym razie nieco kostjumowy, a 
całokształtowi balowego obr.""u 
nadawało wrażenie zebrania T 
, t£tes parćes". 

I jedno jeszcze pociągały za 
sobą chłopięce fryzury: konie
czność 

golenia karku. 
Przy stroju codziennym, któ

ry tak długo miał cechę prosto
linijnego Mundurka, skromnego 
dziecięcego kitelka z nisko u-
mieszczonym paseczkiem, te 
podgolone karczki nie raziły 
wielce. Dziś zaś, bardziej kobie

ca moda, która ukniom j>* 
przywraca wszell.ie dawniej** 
akcesorja w postaci falban i jj 
banek, riusz i szarf, wysuwa * 
ronki na plan pierwszy, decy* 
je wrzeszcie i o podniesieniu * 
nu bliżej łaściwego miejsca.1 

moda żąda, by na karczki 
pań znalazły się znowu 

figlarne loczki 
z puszystych, lekkich włosi* 
chce by karczki były znowu I 
dawnemu gładkie, aksa-
kobiece. Dlatego też na bal*1 

i zebraniach wieczornych w tf1 

roku panie podwijać będą 
odrastające włosy bądź w W 
zowane wałeczki nad k- ' I * 
bądź w koki z loczków. Parł 
nawet lansuje już kapelusze sP 
cerowe, przystosowane do l 
nowej mody z "od których wj 
suwa się nowomodne uczesafl"| 

Czy znajdzie zwolenniczki? 
- X X . 

Bezspornie najwszechstronniejszy artysta filmowy, Conrad* 
Veidt, którego wszystkie kreacje europejskie mamy jeszci* 
żywo w pamięci, odniósł obecnie kolosalny triumf sw4 

pierwszą rolą amerykańską, jako „Człowiek Śmiechu". 

Pantoflarz. 

Założyciel i wydawca: Jan Stypu łkowsk l 
Redaktor naczelny: Franciszek Probst, 

kona: — Nasi zna jomi powiadają, że ty 1 j a to jedno 
Mąż: — N ieprawda, to dziesięć, 
kona: — Dlaczego? 
Mąż: — T y jesteś jedynką, a ja przy tobie zero. 

Odbito na własnej maszynie rotacyjnej 
przy ul. Zawadzkiej Nr. 3. 

Za redakete i wvdnw i Vrw« di)owiada ; 

Władysław U la towsk l 

f* dziwnie śmieszny wpai 
*by ilę wyrwać z oblec 
Nabyła* małpkę lilipucią 
Piękna artystko z Molly 

Bancie 
WPi 

wśród 
.Warszawa. 1. 12. (( 
Władze śledcze woad 
wielkiej 1 doskonale : 
wanej bandy 
^ fałszerzy paszport 
Banda ta fałszowała 

Katastrol 
Dwugodzinni 

W dniu wozorals 
kolejowy mędzy W i 
Krakowem 
b uległ przerw 
Pasażerowie pociae< 
"wych musieli przesia 

Szcz 
polskiegc 

u w 
Kapitan okrętu „ G 

w dniu wczorajs: 
wizytę w naszej reda 
•zczegóły zatonięcia 

ANTONI TOMJ 
P*. łódzkiej Izby Le 
trzymał krzyż ofiee 

Odrodzenia Pi 

Hordersl 


