
s k r o m n y m s z p l t a 

dolarów. 
. Oto roze-
;atszvm lu-

zaproszę 
;tórvm każ-
:apłacić 500 

w k l Ł o d z i . 
eman. 
laya. 
zedstawienie z 
zone. 
rtrand. 

4. 6. 8 1 10 
ze żony nia-
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ijaou. 
y-lizans. 
: 4 o. 8 I 

smoku, 
statni 9.30 

karty. 
I monarcha. 
:etyczna. 

5 I pót po pol 
Wystawa Brać 

dolarów. Do każdej 
nia była doreczog 

'»«d*ka i. _ M m l a i , 

tao, Z * 8 0 "ste^ca oraz 
•KWnlctw. przyjmuj, 

B?5? » do 2 
stałych gości 
abv nikt z zapro: 
xówi ł choćbv # 
lnnvch 

5f 
3 z l 20 er •owinc, 4 ^ 

ł-so. zagranica. 9.50 

kiecie roz 
wica po Nowym 
neło szereg zsrł' 
gramowych ta 
owego bankietu * 
szło 

milion doi 
Bankiet stał Ą 

rzednem zdarzeni* 
kiem. Zjawiły sie t**_ 
uiejsze osobistości*) 
go życia finans' 
swemi małżonk 
sale szpitalne 
wspaniałych tnałet 
iivch kleinotów..^ 
składał sie z bardzoj 
dań. Mimo to nast l 

podniosły. 
Za przykładem 

tala póiść maia • 
także inne sznit 
naukowe. .Banki 
nc' staną sie 
bardzo modne... 

zwraca 

Rok V, JNfs 41 , L6di, sobota 16 lutego 1929 r. 

C e n y o g t o s ż e n : 

U wiersz milimetrowy 6 • lamowy: 
pod tekstem i w tekście 40 groszy; 
za tekstem 30 erosay; nekrologi i 
komunikaty 30 gr; zwyczajne 25 gr 
Za wyraz: drobne 15 gro^y; po
szukiwania pracy 10 grnkzy: nai-
-rmlelsze ogłoszeni* 1.50 zL dla' bez 
robotnych 1 złoty. — Zamiejscowe-
'bez wyjątku) 50 proc, zagraniczne 

O 100 procent drożej. 
Ogłoszenia 2-kolorowe I aa umówio 
iem miejscu 50 proc. • 3 kolorowt 
00 proc. drołsze. Za termin drnkt 

administracja nie odpoa:ada 

talio Paryż i Londyn 
mówi Warszawa. 

n , J 6 , 2 - ^ 0 d w f k.)|telegraficzną między Warsza-
fredn- 0 w a a P a r y ż e m 1 Warszawą 

m ą komunikację 'Londynem. 
x x 

— Żebrak. 
i. 4 6. 8 1 
;niqdze. 

10 

I 4. 6. 8 I 10 
16-letnlej. 
> grzech, 
bleta. 
>30 8.15. 10 on 
ilnlca demona. 
»jn H.i5 iooo 
królewskie, 
uo-lzinie 4-eJ. 
bo, 

FMY: 

"6.52. 

1.03. 
1.13. 

e r , c je komisji komunikacyjnej Ligi 
Narodów. 

$ 2. (Od wł. k ) 

Dr. 

. j j j e sekretarza Li 
Fktor J c c h a ł d o Q e n e 

przeprowadijl »i<; fl» ̂ § 

Choroby skóro* 
i moczop 

Naświetlanie lamf* 
Priyimuie od 8-10 rł»*J 
W ni.di iel . I święt* * j 

Dla pan oddziel"* 

posiedzeniach komisji komuni
kacyjnej i transportów Ligi Na 
rodów. Na posiedzeniu będzie 
omawiana kwestja 

kart transportowych 
dla emigrantów. 

Kuracyjnego 
"7 , w charakU. 

F««cia udziału w 

l i o i y poseł komunistyczny Bittner 
c

n ! e stanie przed sądem. 
^fQlsze posiedzenie komisji 

regulaminów ei. 

Dr.med.H 
p o w 

ulica Cesklnlan* 
Sneclallłta cłinrńh 
rvcznvch I moc/'"1 

danie lamtM 
<>la oan <xi 1 5 o 
l łrzvimule od *"<Ji 

od EJ 

r<3' 

JJa'lC). 2. (Od wł k ) 
obrad wczoraj-

""««nia komisji rc,:u 
jety.kalności poscl 
wawa kwestii ze-

J Przez sady . 
Komisja odmówi 

fa wydania następujących po 
słów: Henryka Bittnera (komu 
nista). Warskicgo (komunista) 
Niskiego (PPS.). Walnyckiego 
(Selrob) i Czarneckiego (Wy
zwolenie). Sprawę innych po
słów 

odroczono. 
r°fa lotnicza pod Krakowem. 

na szczęście ocalał. 
" i * . (Od wł. kor.) 

16 i P. 
zostanie wzniesiony z ofiar robotników. 
Oticialny komunikat o tragedji na ulicy 

Targówei 
ukaże się dopiero w przyszłym tygodniu. 

Najnowsza 
produkcja 1929 r. 

'AT i PATACHON 
— w — 

bliczu śmierci 

nie na polach 

*0plan 
IJJI „Lot". Lądu-

e

£o wiatru sa

molot zawadzi? o rów 
wrócił się na grzbiet. 
Skalski wyszedł cały. 
strofy. Uszkodzeniu 
śmigło I podwozie. 

l prze-
Lotnik 

z kata : 

uległo 

wkrótce 

la*or Hoan w Warszawie. 
Powit anie na dworcu. 

fl>w ^ 0 d w f k * Gubernatora Hoana 
- ' do Warsza- na dworcu witali delegat izby 

Millwa- polsko-amerykańskiej i przed-
oczonych. stawiciel magistratu. 

W podz%ące za pam:ąć. 
blaski dyskretne aparat Na widok ten płoną, policzki 

\ H stlirnsi!! ekranie rozlaczyj,. ... i-. I twaray iiuusKul# ml drgaj; 
Zanurzani sl$ włoży głąb miekkf'' ~Ze przedstawiciele narodów 
1 wpijam w Twa postać swe oczy. Hołd dumnej Polce oddają. 

Podziwiam tak ludzi tysiące 
Na wzór mizernych skorupek, 
Układa sie długim szeregiem 

Twa podobizna Jak słońce 
Wszędzie zwycięsko przenika, 
Znajdzie sie w pysznym pałacu 

U małych nerwowych Twych stópek.I w Izbie u robotnika. 

Ody kiedyś nrzybedzłesz do ł ml/i. 
Wszyscy sie przejma tą chwila. 
Nawet kominy stu fabryk 
Swe mroczne czubki pochylą. (r) 

ECHO" U POLI NEGRI. 
stolica pracy momentem zwrotnym światowej karjery. 

tyźnie nasza znakomita rodaczka nie zapomina o wyrobach krajowych 
Wywiad specjalny dla Łodz i . 

Uważam, że są niedoścignio-

["y możesz być szczęśliwy. 
Co? Ja? Przy tylu *i*4*c%Ą 
Możesz być szczęśliwy, że 
m wierzycielem. 

redakcję i wydawn'c. 
Wladjslaw U1*' 

korespondenta), 
•fyż, w lutym. 

I^da ekranu uś-
osznie. Zatrze-

n * d oczami... — 
czoło marszczy 
przebiega przez 
•rebrnego ekra-
aiienie?... 

* 6 w i ciepłym, głę 
^ głosem Pola Ne-

Przez Reymonta, 
Senjalnie uchwy
cę... Dziwne pan 

' Uczucia, dziw-

Werwsiy raz 
gfe jako sławną 

4 l r i smarkaczem 
l&kiś mipresarjo 

koncert w sa
s k i e j . . . 

\V ŁODZI. 
tfam, że uczest-
^eczorze: kol. 
*tu Opery war-

. l°rysta Konrad 
^.g.oletni sekretarz 
w1( iski. J a tańczy-
* 2 ó w i melodekla 
p nastrojowy Gu 
^Wodzenie było 
.-•łamiające... 

l e c zór częściowo 
ii^ojej zagranicz-
J^owej. Widział 
(j^^dsiębiorca nie 

, w dużej mierze 
J*° mego berliń-

y*nt. Tak więc 
l e czora stała się 
^ Pewnej mierze 

momentem zwrotnym 
mojej karjery. 

— Czytelnicy nasi — komuni
kuję gwieździe — będą szczęśli
wi, dowiadując się o sympatji na 
szej genjalnej rodaczki dla pol
skiego Manchesteru.. 

Pola Negri uśmiecha się sfink 
sowo. 

— Niewiele osób orjentuje się 
w życiu „gwiazd" filmowych. — 
Mylą się ci, którzy sądzą, że za
tracamy się całkowicie w na
szym zawodzie. O nie I Ja na-
przykład interesuję się... wszy-
stkiem! Chwilami porwie mnie 
polityka, to znów pochłoną mnie 
sprawy ekonomiczne. Przez 6 
lat patrzyłam w Ameryce na 
tętno tamtejszego życia, na po
tęgę 

ich przemysłu, 
handlu... Zazdrościłam im bar
dzo... 

NASZ PRZEMYSŁ KRAJOWY 
Takbym chciała widzieć Pol

skę w rzędzie potęg ekonomicz
nych świata... Rozmowa o Łodzi 
mimowoli asocjuje mi te myśli... 
No, a zresztą teraz, gdy zabra
łam się do własnej produkcji, 
muszę myśleć kategorjami han
dlów enii, prawda? 

Znowu czarujący uśmiech. 
Wierzę, dzięki doświadcze

niom amerykańskim, w potęgę 
reklamy. Mamy w kraju tyle wy 
robów świetnych, a nie reklama 
iemy ich dostatecznie. Naprzy-
kład czekoladki Puksa! Sprowa 
dzałam je do Kalifornji, teraz 

sprowadzam do Paryża-

nel A kosmetyki? Słyszał pap 
zapewne legendę o porcelano
wej cerze Połi Negri? Powtała 
dzięki „Śniegowi Tatrzańskie
mu" Falkiewicza, który to śro
dek racjonalnie stosowany, do
prowadził — jak pan widzi — 
cerę moją do rezultatów nad
zwyczajnych. Ach, gdyby nieje
dna z naszych elegantek wie
działa o „polskim" kremie Glor
ia Swanson, Norma i Constance 
Talmadge, Mae Murray, Agnes 
Ayres, Dolores del Rio... Cały 
Hollywood! Wogóle uważam, że 
stare przysłowie „cudze chwa
licie, swego nie znacie, sami nie 
wiecie, co pasiadacie" da się cu 
downie zastosować do naszego 
rozmiłowania 

w wyrobach obcych... 

PRZYSZŁE ZAMIARY. 
— Łatwo mógłby ktoś złośli

wy zauważyć — przerwałem nie 
śmiało — czemu księżna pani 
pracuje mimo to u obcych, na 
obcych terenach... 

Jeszcze jeden uśmiech wyro
zumiałej pobłażliwości. 

— Kinematografia polska znaj 
duje się jeszcze w powijakach. 
Musi przejść okres ząbkowania. 
Okres ten — twierdź^ To stanów 
ćzx> -r- dobiega końca. Moje pra 
ce są zawsze drogą, prowadzącą 
do Polski I Przyjdę tam 

z gotowym planem, 
zakąszę rękawy i wezmę się do 
roboty. Ale jeszcze nie przy
szedł czas! Proszę mi wierzyć— 
prędzej, czy później — wszyst
ko, czego się dorobiłam: pienią

dze, rutynę, wiedzę, doświad
czenie, firmę zawiozę tam, skud 
wyszłamjJJ^^-^^;-w ł.-rTi\ >; • 

Spoglądam na twarz genjalnej 
„Duse ekranu". Oczy stały się 
stalowe, niezłomną wolę wyra
żające. Patrzą przed siebie twar 
do, stanowczo. To są oczy, któ-

Łódź, 16. 2. — W dniu wczo 
rajszym w godzinach wieczo
rowych współpracownicy nasi 
złożyli po raz trzeci wizytę 
matce ś. p. Edwarda Ciesiń-
skiego. 

W mieszkaniu o. Bronisławy 
Ciesińskiej ciepło aż miło. Trzy 
córki wdowy czuwaia nad cho 
ra matką: p. Hakowa, córka z 
Dąbrowy Górniczej oraz 14-let 
nia Eleonora 

pupilka matki. 
P. Ciesińska. ubrana w czer 

wony swetr leżv w łóżku, ba
wiąc sie z siedzącą orzv niei 3-
letnia wnuczka — córka p. Ha
kowej. 

Zająwszy krzesła, podane 
przez Eleonorę, współpracow
nicy nasi wszczynają rozmowę. 

P A M I Ą T K I . 
P. Bronisława Ciesińska czu 

ie sie lepiej. Od kilku dni odzy
skała apetyt i choć iest na ści
słej diecie^ odzyskuie powoli 
siły. Wdowie dokucza w dal
szym ciągu serce, szczególniej 
wieczorem. Rano jednak budzi 
sie 

usnokoiona i rzeźka. 
Próbowała nawet wstać z 

łóżka. 1<-̂ 'z lckar/.c zabronili jej 
tego kategorycznie. W pewnej 
chwili jeden ze wsDÓłoracowni 
ków zapytuje matkę ś. p. Cle-
sińskiego, czv zamierza sprze
dać w Łodzi mieszkanie w 
związku z wyjazdem do Dąbro 
wy Górniczej. 

Wdowa odpowiada przeczą 
co. Zbyt dużo pamiątek wiąże 
ia z temi czterema ścianami. 

Tu bowiem zmarł, trawiony 
chorobą, nabyta podczas świa
towej wojny maż ici. tu wycho 
wała tragicznie zmarłego jedy 
naka Edka. 

Rzeczy ś. p. Edwarda Cie-
sińskiego zajmują w pokoju 
swoje zwykłe mieisce i są 
przez wdowę otaczane szcze
gólna opieka. 

Składki, które dotąd wpły
nęły na rece matki ś. o. Ciesiń-

re mówią: ,,każda moja chęć mu 
si się zrealizować!" 

Zrozumiałem, że Pola Negri, 
najsławniejsza z sławnych ko
biet XX stulecia, będzie z przy
szłości tą, która zastała polską 
kinematografię „drewnianą", a 
zostawi „murowaną". 

Witold Kozikowski. 

skiego tworzą iuź wcale pokaż 
nv fundusz. 

Ze składek tvch. iak nas in
formuje p. Hakowa złożono już 
w Banku Rzemieślniczym su
mę 16.000 złotych. 

DALSZE OFIARY. 
Niezależnie od tego w ciągu 

czwartku i piątku złożyli dal
sze ofiary: robotnicy i majstro 
wie firmy Gampe i Albrecht — 
600 zł., robotnicy firmy I. K. 
Poznański, oddział ubiialnia -4 
20 zł. 50 gr. i oddział wykoń-
czalnia (apretura biała) zł. 17 
gr. 50, robotnicy firmy Braci 
Drabkin 67 zł. 15 er., robotnicy 
firmy Rajswerda 70 zL robotni 
cv firmy Schweikerta 180 zł., 
robotnicy fabryki I. K. Poznań 
ski oddział drukarnia i rytow-
nia 60 zł. 50 gr.. pracownicy 
Państwowego Monopolu Spiry 
tusowego 163 zł. 5 gr.. robotni
cy i pracownicy Elektrowni 
Łódzkiej 608 zł. 90 gr.. pracow 
n:cv i robotnicy fabryki Geye-
ra oddziału tkalni starej i no
wej 857 zł. 10 gr.. pracownicy 
firmy Glazer i S-ka. oddziałów 
przędzalni i tkalni 23 zł. 55 gr., 
robotnicy firmy Scheiblera od 
działu sortowni 95 zł. 40 gr., ro 
botnicy firmy Kleinmana 80 zł. 
85 gr., robotnicy firmy Talman 
i S-ka 60 zł., robotnicy fabry
ki Kaizerbrechta 70 zł. 10 gr., 
zarząd Związku Zawodowego 
Robotników i Robotnic Prze
mysłu Włókienniczego w Polr 
sce złożył 100 zł., robotnicy 
Tow. Ąkc. Łódzkiei Fabryki Ni 
ci 145 zł., robotnicy firmy Ka-
leckiego 50 zł., pracownicy za
kładów graficznych ..Manitius" 
93 zł., robotnicy firmy „Zapp" 
52 zł., robotnicy warsztatów 
Kolei Elektrycznych Łódzkich 
160 zł. 60 gr., pracownicy fa
bryki wyrobów drzewnych H. 
Wyssą 28 zł., robotnicy fabry
ki Jakóba Szmulewlcza 189 zl. 
55 gr., robotnicy i majstrowie 
firmy Karola Bennicha (ulica 
Łąkowa 7-9) 243 zł. 40 gr.. ro
botnicy firmy Ostrowski 1 Bi-
rencwajg 42 zł., pracownicy 
firmy Blum 22 zł. 50 er., robot 
ciny huty szklanej firmy „G. H.4 

113 zł. 20 gr.. pracownicy fa
bryki wyrobów dzianych Luer 
kens 41 zł., pracownicy firmy 
..Karpaty" 24 zł. 50 gr.. pracow 
nicy firmy Józefa Krotoszyń-

Dalszy ciąg na stronie 2-ej. 

Matka ś. p. Cieaióskiego 2 j e j dwie córki . 
wertuje „Echo", 

Na jna łods ią Eleonora pilnie 
v Fot, A. Mayer. 



, , 
skiego 48 zl. 20 er., robotnicy 
oddziału skrecalnl Widzewskiej 
Manufaktury 39 zł. 60 gr., ro
botnicy fabryki Karola Eiserta 
oddziałów wykończali, cero-
walni i warsztatów mechanicz
nych 176 zł. 20 cr. 

Wielu robotników złożyło 
składki dobrowolnie, z których 
to dotąd zebrano 

377 złotych 1 83 er. 

MSZA ŻAŁOBNA. 
Sadzać z dotychczasowych 

składek kwota na fundusz dla 
matki ś. p. Edwarda Ciesińskie 
ro przewyższa iuż obecnie su
mę 20 tysięcy złotych. 

Składki wpływają w dal-
»zym ciągu. 

W dniu wczorajszym do 
mieszkania p. Bronisławy Gie-
sińskiej zgłosili się delegaci ro
botników oddziału tkalni (sali 
dużej 1 małej) fabryki 1. K. Po
znańskiego i wręczywszy ze
braną kwotę 87 zl. 60 gr., zapro 
ponowali wdowie 

zakupienie Mszy Św. 
za duszę ś. p. Edwarda Cieslń-
skiego ofiarowując na ten cel 
zł. 10. 

P. Ciesińska zgodziła s'ę 
na tę propozycję i ze swej str o 
ny dodała na cel zakupienia 
Mszy św. złotych 20. 

Msza św. za duszę tragicz
nie zmarłego majstra Widzew
skiej Manufaktury ś. p. Edwar
da Ciesińskiego została zaku
piona w kościółku pod wezwa
niem ŚW. Antoniego na Źubar-
tiziu (okolice ulicy Aleksan
drowskiej) i zostanie odprawio 
na 

w poniedziałek 

Pr. Karol Kramarsz 

S. C H O ' •W 

względnie w piątek przyszłego 
tygodnia. 

Niezależnie od tego robotni
cy noszą się z zamiarem ufun
dowania ś. p. Edwardowi Cie-
sińskiemu pomnika na grobie. 
Fundusz na ten cel zostanie ze
brany niezależnie od składek 
na fundusz dla matki ś. p. Ed
warda Ciesińskiego. 

Pomnik ten wystawiony zo 
stanie w połowie 

bieżącego roku. 
Zapowiedziany przez niektó 

re dzienniki urzędowy komuni
kat z zeznaniami Alberta Kona 
i ś. p. Edwarda Ciesińskiego i 
kilku świadków tragicznego 
zajścia 

nie ukaże się 
w bieżącym tygodniu. 

Ukazanie się tego komunika 
tu spodziewane jest dopiero po 
20 lutego. 

Sytuacja w wysyłce węgla poprawiła 
Łódź otrzymała 4 .000 tonn węg 

Sprzedaż odbywać się bądzie w n edzieA' 

Sytuacja w wvsvłce węgla i nieco sie DODrawiła. 
z G. Śląska na rvnek krajowy 'Od dwóch dni idzie na rynek 
w ciągu ostatnich dwóch dni Ik ia jowy przeszło 50 procent 

Dwaj robotnicy zatruci gazem 
podczas pracy w dole kanalizacyjnym. 

Łódź. 16. 2. — W dniu dzi
siejszym około godziny 10 rano 
w dole kanalizacyjnym przy 
zbiegu ulicy Sienkiewicza i Na 
wrot rozległy sie 

przeraźliwe krzyki. 
Przechodnie zaalarmowali 

przechodzącego policjanta, któ 
rv z narażeniem własnego ży
cia wszedł do dołu. edzie zna
lazł dwóch nieprzytomnych już 
robotników kanalizacyjnych, 
21-letniego Mariana Rajpolda, 
zamieszkałego w Helcnówku 
pod Łodzią i 29-letniego Bole
sława Gamonia, zam. przy ul. 
Rzgowskiej 128. Obal robotni
cy ulegli zatruciu gazem świetl 
nym wskutek pęknięcia 

rur gazowych. 
Zawezwany lekarz miejskie 

go pogotowia ratunkowego po 
udzieleniu plerwszei pomocy 
odwiózł obu robotników do 
szpitala św. Józefa przy ulicy 
Drewnowskiei. 

Stan Rajpolda i Gomania b. 
ciężki. 

Dzisiaj rano w korytarzu do
mu przy ul. Paryskiei 7 otruł 
sie esencją octowa 19-letni Jó
zef Kramarek. bezrobotny, nie 
wiadomego miejsca zamieszka
nia. 

W stanie ciężkim orzewiezio 
no go karetka poeotowia ratun 
kowego do szpitala miejskiego 
w Radogoszczu. 

Policjant poranił cztery osoby. 
Przykra scena podczas sprzedaży 

węgla. 
Łódź, 16. 2. W dniu wczo

rajszym w godzinach popołud
niowych, na podwórze domu 
przy ulicy Cegielnianej 22 przy 
wieziono 

wóz węgla. 
Kilkadziesiąt osób rzuciło się 
po „czarne djamenty". Nikt n'e 
chciał czekać na kolejkę. Do-

Echa konkursu piękności w Paryżu. 

I! 
Na to pytanie, które zaprząta 

wszystkie główki kobiece, nie-
tylko w Budapeszcie, ale i w in
nych stolicach dał odpowiedź na 
lamach jednego z węgierskich 
dzienników Aleksander Incze, 
impresarjo nikomu dotychczas 
nieznanej Elżbiety Simon z Kesz 
tely. 

„BSske" (skrócenie imienia 
Elżbieta) Simon 

0:brzymia katastrofa kolejowa 
pod Pek inem. 

Dziewięć osób zabitych, 26 rannych. — Spło
nęło 6 wagonów. 

Z Pekinu donoszą 
Na linji kolejowej Pekin -*» 

i iientsin zderzyły się dwa pocią
gi. Sześć wagonów sypialnych 
spłonęło. Z pod gruzów wydo-

który wypowiedział się za 
spółpracą Niemców w rząrJiie 
czechosłowackim i zalecał do

bre stosunki z Rzeszą-

byto dziewięć zabitych I 26 ran
nych. Przyczyną wypadku było 
przeoczenie sygnału przez ma
szynistę. 

350- lec ie uniwersytetu 
Stefana Batorego. 

Z Wilna donoszą: 
W urzędzie miejskim odbyło 

się posiedzenie komitetu jubile
uszowego 350-lecia uniwersyte
tu Stefana Batorego. Obchód ju
bileuszowy odbędzie się w je-

Pożar w lokalu gminy żydowskiej 
w Warszawie. 

Ogień stłumiono po 2-ch godzinach. 
Warszawa, 16. 2. (Od wł. k.) 
Dzisiejszej nocy wybuchły 

fu Warszawie 
• dwa pożary. 
Przy ulicy Grzybowskiej 28 
jwybuchł pożar w lokalu 

gminy żydowskiej. 
Ogień stłumiono po 2 godzinnej 
akcji ratowniczej. Drugi pożar 
powstał w składzie z manufak 
turą Epszteina (Gęsia 5) . Stra
ty znaczne. 

l i Jioiiii iii profesora 
po wyjściu z reduty. 

Berlin, 16. 2. (ATE). Z Ber
lina donoszą o ciekawym wy
padku samobójstwa. Córka zna 
nego profesora, chcąc popełnić 

„Artemisium 
argentatum". 

samobójstwo z powodu trage
dii miłosnej, udała się przede-
wszystklem 

na redutę 
i o godzinie 4 nad ranem sama 
wyjechała za miasto i znalazł
szy się w polu, w c:'sie najs !l-
niejszego mrozu zażyła 

środek nasenny. 
Nad ranem znaleziono ją zmarz 
niętą. Fakt ten poruszył całe 
miasto. 

10 en. 

Meksykańska roślina Artemi
sium argentatum, z której ame
rykański wynalazca Edison 
wydobył kauczuk. Roślina ma 
być uprawiana jak zboże i bę
dzie stanowić konkurencje dla 
krajów, które zmonopolizowa

l i orodukde kauczuku. 

DR. SCHRENCK - NOTZING 

lekarz monachijski, znany z do 
świadczeń okultystycznych 
zmarł 12 lutego po operacii w 

wieku lat 66= 

sieni b. r. na początku roku a -
kademickiego. Obchód ten bę
dzie połączony z 10-leciem 

wskrzeszenia uniwersytetu. 
Komitet opracował księgę ju

bileuszową, która składać się bę 
dzie z dwu części: historycznej, 
redagowanej przez prof. Kościał 
kowskiego i drugiej, dotyczącej 
działalności uniwersytetu po 
wskrzeszeniu. Na uroczystość 
spodziewane jest przybycie de
legatów 

wszechnic zagranicznych. 
Uroczystość odbędzie się praw 

dopodobnie w kościele św. Jana 
o ile pertraktacje z duchowień
stwem zakończą się pomyślnie. 

miała poprostu szczęście, 
twierdzi jej impresarjo. Szczęś
cie to zaczęło się już w Budape
szcie, gdzie jej urodą zaintere
sował się gorąco publicysta fran 
cuski M. de Waleffe, organiza
tor europejskiego konkursu plęk 
ności. 

Drugim szczęśliwym dla niej 
faktem było spotkanie z tancer
ką Jenny Dolly w Paryżu, jed
nej ze słynnych Dolly Sisters, 
która jest z pochodzenia Węgier 
ką. 

Jenny Dolly ofiarowała na u-
sługi swej rodaczki 

cały swój skarbiec 
doświadczenia w zakresie kunsz 
tu ubrania i uczesania. Słynny 
krawiec Patou sporządził dla 
Miss Hungarjl suknie, podług 
wskazówek Jenny Dolly, istny 
poemat ze złotej koronki, o głę
bokim dekolcie. Do sukni był ża 
kiecik z tej samej koronki, któ
rym można było osłonić nagie 
ramiona. 

— Jest to suknia — oświad
czyła Miss Dolly — na którą mo 
żna patrzeć przez dłuższy cias 
bez zmęczenia, a przecież wia
domo, że konkurs 

trwa trzy godziny. 
Również I przy wyborze fry

zury Jenny Dolly przeprowadzi
ła swoją wolę, aby miss Hunga-
ria miała włosy zczesane w lek
kich puklach na uszy. 

Gdy w ten sposób przystojó-
na i uczesana ukazała się przed 
jury, efekt 

był nadzwyczajny. 
Inne konkurentki były upięk

szone środkami kosmetycznemi, 
a Miss Francja wpadła nawet na 
pomysł utlenienia sobie w ostat
niej chwili włosów. Natomiast 
Miss Hungaria była zupełnie nie 
szminkowana. 

szło do przykrych scen. Ludzie 
zniecierpliwieni kilkogodzin-
nem wyczekiwaniem na mro
zie wszczęli pomiędzy soba 
bójkę. 

Wydelegowany przez V ko
misariat policji posterunkowy 
usiłując uciszyć tłumy został 
znienacka napadnięty przez nie 
których uczestników, i zmuszo 
ny był wydobyć szablę, którą 

pokaleczył 4 osoby: 
23-letnią Władysławę Szymań 
ską. zamieszkałą przy ulicy No 
wo-Sikawskiej 8 — rana cięta 
szyi, 35-letnią Ewę Szumil (ul. 
Zawadzka 12) — rana prawej 
ręki, 23-letnia Stanisława Wa-
siak (ul. Cegiclniana 22) — ra
na Inwego ramienia i 22-lctni 
Jakób Pinek. zamieszkały przy 
ulicy Nowo-Targowej 12 — ra 
na cięta prawego ramienia 
Wymienionym udzielił pomocy 
lekarz pogotowia ratunkowego. 
Powiadomiona o tym wypadku 
komenda Policji Państwowej 
wszczęła 

ener*»!cxn"ł r'ochor'zonte. 

Przed nową 
podróżą. 

norma 

Statystyka zatargów 
między pracą a kapitałem w Polsce. 

Warszawa, 16. 2. Z okazji 
zażegnanego chwilowo niebez
pieczeństwa strajku węglowe
go na Śląsku warto podać tro
chę cyfr ze 

statystyki zatargów 
między pracą a kapitałem w 
Polsce. 

Mamy już dokładne dane 
statystyczne za rok 1927. Otóż 
wówczas było w Polsce ogó
łem 609 strajków. Przypadły 
one przeważnie na miesiące let 
nie. Zakładów ogarniętych 
strajkami było ogółem 3.772, 
liczba strajkujących wynosła 
232.504, a liczba straconych 
dni roboczych 2.429.070. Z tego 
na województwo śląskie przy
pada 225.429. 

Strajki wybuchały prawie 
wyłącznie 
z przyczyn ekonomicznych. 

Na ogólną liczbę 609 straj
ków 498 wybuchło na tle wal
ki o place. 12 z powodu godzin 
pracy, 9 z powodów politycz
nych i t. d. 

W rolnictwie było w r. 1927 
strajków 24, a dni straconych 
1.853. W górnictwie 26 straj
ków I 26.342 straconych dni ro 
boczych. W przemyśle włó
kienniczym była zatargów naj
więcej, mianowicie 97 strajków 
114.365 strajkujących i 1.313.860 
straconych dni roboczych. Z 
innych gałęzi pracy wymienić 
Jiależy przemysł budowlany. 

w którym strajkujących było 
26.913 a straconych dni 422.961 

Lokautów było w r. 1927 
stosunkowo bardzo mało, mia
nowicie tylko 

2 w 6 zakładach. 
Robotników zlokautowanych 
było 909 a straconych dni 
27.8S5. 

Król Egiptu 
Europę i 

Fuad odwiedzi 
Warszawę. 

Gtełda. 
Pierwsza orzedg. warszawska 

Londyn 43.29. 
Nowy Jork 8.89. 
Paryż 35.82. 
Szwajcaria 171.53. 

Druga przedg- warszawska. 
Dolar w obrotach prywat 

nych 8.89. 
Pierwsza orTaAn. gdańska. 
Warszawa 57.89. 
Złoty 57.98. 
Dolar 5.145. 
Przekaz na Warszawę 8.90. 

DOI AR W ł OP71. 
Banki dewizowe w dniu dzi

siejszym kupowały około go
dziny 12-ej efekty po kursie 
8.84. 
Prywatnie dolar w żądaniu 8.87 
W płaceniu 8.86. 
Tendencja spokojna. Podaż do
stateczna. 

Warszawa gotuje się luż 
do walki z powodzią. 

Warszawa. 16. 2. — Dnia 
15 b. m. odbyła sie uod prze
wodnictwem starosty warszaw 
skiego p. Bukaiewskiego kon
ferencja w sprawie przygoto
wania 

akcji ratownicze! 
na wypadek ewentualnej powo 
dzi. Chodzi o to. ażeby przygo 
tować calv szereg zarządzeń 
na wypadek powodzi, a więc 
zaprowadzenie połączenia tele
fonicznego miejsc zaerożonych 
z ośrodkiem, z którego będą 

wydawane rozkazy, przygoto
wanie w mieiscach zagrożo
nych łodzi ratunkowych dla 
przewozu ludzi i dobytku oraz 
dowozu 

środków żywności. 
Przygotowanie oddziałów woj
ska do pomocy w przypadkach 
nagłego uszkodzenia wałów, 
przewożenia ludności i jej do
bytku pontonami woiskowemi i 
do rozsadzania zatorów, ochro 
nę mostów kolejowych i dro
gowych. 

Złodzieje w składzie gramofonów. 
Nocna wizyta przy ulicy Narutowicza. 

Łódź, 16. 2. Dzisiejszej nocy 
złodzieje, spragnieni widocznie 

wesołej muzyki 
odwiedzili skład gramofonów 
przy ulicy Narutowicza 18. Do 
sklepu weszli przy pomocy 
oodrobioueeo klucza. Na pa

miątkę swej wizyty zabrali 
6 gramofonów 

i płyty ogólnej wartości 4800 
złotych. Zawiadomiona o kra
dzieży policja poszukuje obe
cnie muzykalnych złoczyńców. 
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wagonów 
Przypominamy. ; 

nych stosunkach 
syłał dziennie 8 
Nadmienić naleil 
eu dni z powodu 
zów eksport M 
stał w zupełności 
Eksport ten rozp 
oicro pr> nastanit 
stosunków kon 
prawdopodobni* 
tyeodnia. 

Również na * 
od dwóch dni 
znacznie stosunk 
ne Ograniczone 
we nadchodzą Ą 
nieniami. W ciac™3 
dni w r;me ocienljj 
tury, ruch osobo*' 

odróż 
,tae okręli/ sk 
• j j . kiedy ucichły ostat 

C"V wojenne 
Panowała 

Sowy w górę i 
'^Planowe 

na Atlan-
cisza. Ludzie 

r - u u w e z Europy 
Ru g r o t e m . Tym-
l S h ^ a n t y k u l ro 

an-
s>iecie. 

*£&k'że t a k n a z a 

• A 1 " 8 może. I pierw 
Wl?Kszenia szybkoś 

e strony Niemiec, Mrożonych " i „bied-
• j j T ^ Powojennych. — 

orem<»^^i,:_ , 

zupełnie M 
Przemysłowi 

że władze koIeJOj 
stanie doslarCZVC 
nów na węirlel i " 
da przemysł. 

* * . 
Łódź odetod 

fest wszędzie. <j| 
Mimo niedzieli 
mujc dr. Grabo* 
daż odbywać 9Ę 

bez 
w składach prV* 
gistraekich. W / Ł 
siejszej uadcsz l^ 
siącc tonn wcł'J( 

^,' I3 1

I-.Mauretanja", 
J 1 [»» „Cunard", 
* szybszy okręt 

\ , N n , £ e m e ń s k i e towa-
ł ie t? d e u t s c h e r Lloyd" 
•tnU.7. t e £° r °ku pusz-

„E-^ „ B r e m e n " 

Wprawdzi 
dzi komunik 
le choćby w 
zbudowano 
któreby z z 
przelatywały 

Ka< 

Zdarzenia 
ubiegł 

Z Krakowa 
mo^ć, że w jedn' 
klinik tamtejsi] 
raj zięć Frezyd 
politej dr. Zwiw 

Dr. ZwislockiJ 
grypy dostał *"» 
mózgowych. 

Śmierć zięcia* F 
ką stratą, jaka O' 
ta Rzplitej w 
ku. 

W tej ciężkie) 
denta Mościckiej* 
bólu z nim cały n 

— W sądzie ok"* 
wogródku wyda"' 
rok w sprawie sir 
Aleksandra ks, Kr 
gier przeciwko 
brechtowi i JanU*" 
lora o zwrot ° r 

świeżu. • J 
Powództwo i**,, 

siada wartości *' 
tych. 

Sąd powództ* 
przyznając ordf 
ką dotychczasol 
czom. Jak wiadc 
Aleksander HaoPi 
kał się końca-
zmarł na W-jj*"^* 
ma dniami. Sra,/J 
zamierzają wnic^j 
wyroku sądu «r 

' Pojemności 46 tysięcy 
Jakością 27 węzłów, 

skróceniu przejaz-

A Pięciu dni. 
l<ń nowej dyktaturze 

F*-rzYstwo żeglarskie 
. "Hapag", C Z y l i l i n i a 

V~~ Ameryka podjęła 
L . ^ f t c narazie z bu-

l-h statków, zmienia 
"--szyny na swoich 

osi ich szybkość 
*Szlów, co skraca 
-kdmiu dni i obniża -*iy. 

'£ard" nie zasypia 
LT. zamówiła nowy o
^ r s k l o 28 węzłach 
ł^M-ryby przestrzeń 

^0j-'nach. Wyprze-
\ " i angielska linja 

—ra buduje sta-
•' dający 60 tysięcy 

•J*"-1 i conajmniej 27 
Jakości. 

tó^* hałasem do wy-

| > i Włochy. 
°warzystwo „uc-

b^ant ique" ufne 

'fok 

w 
. ^- olbrzymiego 
* France", zbu-

1926, o pojem 
««nn, a szybkości 
^ tonowi ło zbu-

e c na 50.000 tonn 

5|7;;^avigazionę Gc-
MoijU. zamówiła okręt 
L b w C z ł ó w szyb 
ht s * pogłoski, że 
K,0'tn.e z m i a n y ' w 

Nty "Oa i w maszy-
\ |a będzie znacz-

h\ m e r y k a w tym 
^ e znajduje się na 

i J . e i nowe okręty 
u ajdują s ię jeszcze 

^Pierze. 
, z.aPowiedzi co do 
J,ą--e. Mają to być 

i,. O v v o niewielkie, 
|T? 35.000 tormr ale 

i?a Wynosić aż 33 
1 jeszcze dalszą 

najbliższych la-
Pomiędzy Amery-

^ d o 4 dni. 

ZGON BfJ-i 

Propagam 
wmówić w i 
morze zawsz 
miecką nie I 
historycznem 
nemi. które s 
czność tej zii 

Mieszkańca 
Niemcy, obui 
popełniony-, j 
w księgach 1 
stanckiej par 
(Friedland) i 
tamtejszy Br 
jąca wzmiank 

„Od 27.vft 
poddanymi; ki 
zasłużyliśmy 

za nas 
Po przegr; 

ną 1806 r. pc 
wet rokosz 
pod wodza , 
Stadtrichters' 
świadczył sie 

za 

Widocznie dc 
com pod łaeo 
skim. Lecz in 
bec ludności 
I jego nast( 
przecież praw 
właszczenie.; 
zyka polskieg 
rzędach i t. p 
no też Kaszub 
nie. że czuli s 

. Pruski pro 
z Grudziądza, 
wielu prac na 
ciekły wróg i 
1913. krótko I 
tową, w tvgc 
mark" tak wy 
bach: 

„Na zachó< 
mieszkuja 

słowiańs 
Niemieccy ucs 
w ostatnich c; 
ich szczepowa 
sługując sie b 
skości. Kaszul 
żvli w zasklei 
schiedenheit). 
szub. ubrany 
ską czapkę i c 
sukmanę, a n 
'chustkami '6' t 
wach i pstrvc 
leźli sie w Oda 
szczanin był r. 
dzie ci źvja 

w stanie i 
w zacofanym 
glądów. a wie 

Suw 

Bej Tunisu 
bib. zmarł w. 
stojny ten sta r*j j 
tylu orderami. %1 
tylko malowafJJ 
oółnocno-afry^^fif 
gdyż właściwa i 
ją sprężyści ? x i \ 

Pamięta fn 

ego dnia Boże-
, egeard wstawał 
Ł{'Na nocną ko-

j . stare spodnie z 
'aneli, a potem 

^ ł jedno i drugie 
t e m jak i zimą ob 

Wodą na wiel-
j.Wanience. Po my-

; | )

 a t w i a ł s i ę z resztą 
^Ponieważ nie golił 
ł ^ .b rodę , w której 

* Już obficie siwe 
"aciągał zpowre-
" zulę i te same 

'ela nie była ma 
bk?, ..brudzącym się" 
K ^ e usiane były 

.P'am od kwasów, 
^'ezoną masą drob 

które widniały 
S ^ U : drobniutkie, 
B otoczone ruda-

ać było głos pa 

SM na kawę! 
, a droga, zaraz! 

|J szedł „zaraz", 
i jj który mu służył 

Rytownicy, szczę 

śliwsi od mah 
nie potrzebują 
cowni. Wielki« 
na północ, lub 
starcza- Im. Lie 
swych narzę 
skrzyneczkę z 
gał z kieszeni 
pełnie zgniech 
pieros i wypal 

Potem dopie 
ni na kawę z rr. 
geard oglądał 
głów. 

— Są dwie 
mówiła surowe 

— Co za dw 
geard z niewin 

Wiedział jed 
co chodzi. 

— Dwie dzii 
lił popiół twej 
koseuli, nie mć 
niach. — Plam 
rzecz wytłumai 
związane z twe 
znam rytownik 
się czysto, a ub 
scy, nawet prz1 

za zwyczaj ubi 
czej nieubierar 
jak można tak 
dzi, w brudnyc 
nocnej koszuli.. 

— Tylko zrat 
zył się Lie£eai 

tylko listonosz, 
chunkami. to n: 
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snów. 
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popraw 
będzie w n edzieś m okręty skrócą do 4-ch dni. 

i śledzili 
z Europy 

wagonów normaliJJłWą, kiedy ucichły ostat-| 
i -rz vd.>mmaiiiv. z , r * ) r wojenne, na Atlan-
nvch st.^inkacliWtoowała cisza. Ludzie 
svłał dziennie v.^giowy w g ó 

Nadmienić

 nalefV'M̂ roplaD"̂ ° 
gu dni z powodu _r^k i , zpowrotem lym-
z.ów eksport ; ; I J J ach Atlantyku kró 
stał w zunełnoMi l«.lat 21 „Mauretania", 
Eksport ten X' f ' H ..Cunard" 
picro no r.asl u I 1 * najszybszy okręt an-
stosunkow k t m " ł 

S ] o

a a świecie. 
^iednak, ż e tak na za 

Wprawdzie teraz w grę wcho 
dzi komunikacja powietrzna, a-
le choćby w najbliższych latach 
zbudowano statki powietrzne, 
któreby z zupełną pewnością 
przelatywały do Ameryki i za

bierały z sobą nie paru, ale ki l
kudziesięciu pasażerów na raz, 
to jednak zawsze stanowić będą 
znikomy czynnik w ruchu pasa
żerskim przez Atlantyk w po
równaniu z linami że^a^kiemi. 

Odpowiedz... rzeknij... módl się... 
Tricki reklamowe spirytystów. 

Słynny by? w całvm świe
cie zmarły niedawno magik 
Harry Houdini. znanv szczegół 
nie z demaskowania medjów i 
spirytystów. — Sweeo czasu 
założył się on o gruba sumę, 
że każde medium zdemaskuje 
jako oszusta — i 

zakład ten wygrał. 

Potężny i solidarny związek 
medjów amerykańskich uwa
żał go za swego prześladowcę 
i w obronie zarobków swych 
członków, zwalczał go iak naj-
usilniej. 

Mimoto ten nieubłagany scep 
tyk przed sama śmiercią pole
cił żonie, aby później próbo-

prawdopodobilie 
tygodnia. 

Również na t 
od dwóch dni 
znacznie stosufflf 
ne Ograniczone 
we nadchodzą t 
nicniami. W cinc 
dni w razie od 
tury, ruch osobo 

zimełnłe Ą 
Przemysłów 

że władze kolcio' 
Manie dosfarC2VC 
nów na węgiel i w i 
da przemysł. 

* *' 
Lódź odetclj 

fest wszędzie 
Mimo niedzieli •fi 
muje dr. GrabdJB 
ddż odbywać s j f l 

hez nr/^ 
w składach prv'^ 
gistrackich. W cW 
siejszej nadeszło I I 
siace tonu wc-'l*J 

% Z- m o ż e - 1 Pierw 
I 7'Ckszenia szybkoś 
5 * strony Ni 

ẐCzonycĥ  lemiec, 
i „bied-

l P°w°iennych. — 
Qremeńskie towa-

rddeutscher Lloyd" 
tego roku pusz-

, jS ty „Bremen" i „E-
J°lemności 46 tysięcy 

kością 27 węzłów, 
a skróceniu przejaz-

t łP^ciu dni. 

Dawnie j a dziś. 

Kaszubi pod skrzydłami Orła Białego 
stają się zamożnymi obywatelami kraju. 

40 i 

ubiegł*! 
Z Krakowa 

moić, że w )cdn*l 
klinik tamtejsz^ 
raj zięć Prezyffl 
politej dr. Zwi** 

Dr. ZwisłocJ4 
grypy dostał 
mózgowych. 

Śmierć zięciu 
ką stratą, jaka 
ta Kzplitej w 
ku. 

W tej ciężkie* 
denta Mościckie 
bólu z nim caty ^ 

— W sądzie o*# 
wogródku wyda"** 
rok w sprawie 
Aleksandra ks. 
gier przeciwko 
brechtowi i JanU? 
łom o zwrot ° r 

świeżu. 
Powództwo J&*. 

siada wartości 1*̂  
tych. 

Sąd powództ*j 
przyznając on" 
ką dotychczaso 
czom. Jak wia ' 
Aleksander R 
kał się koóc 
zmarł na VC'?gr: 

ma dniami. Sp* 
zamierzają wni 
wyroku sądu * 

.te] nowej dyktaturze 
^jYstwo żeglarskie 

,J>Pag", czyli linia 
' Ameryka podjęła 
ł?n«)ąc narazić z bu* 
*J c h statków, zmienia 
?*szyny na swoich 

»20° n o s i i c l> szybkość 
*Szłów, co skraca 
'ledmiu dni i obniża 

^nard" nie zasypia 
-mówiła nowv o-

k T ? k l o 28 węzłach 
^tóryby przestrzeń 
' Przebywał w 4-ch 
Jodzinach. Wyprze 

d ł V , , l L
 a ngiclska lin)a 

' k t ó r a buduje sta-
Tfkcy 60 tysięcy 
^ i conajmniej 27 

" hałasem do wy-

Włochy. 
""^arzystwo „Ge-

ntique" ufne w 
,^0 olbrzymiego 

France", zbu-
1926, o pojem 

"n. a szybkości 
P°stanowdo zbn 

e c na 50.000 tonn 

r d y i 

ido* i 

;Navigazione Ge-
^ ' zamówiła okręt 
r 1» 27 węzłów szyb 
, r itfą pogłoski, że 

?Prytne zmiany w 
*«'uba i w maszy-

c ta będzie znacz-
.Ameryka w tym 

• L 1 1 * znajduje się na 
Jej nowe okręty 

.^ajdują s ię jeszcze 
opierze. 
zapowiedzi co do 

^ c e . Mają to być 
r k°Wo niewielkie, 
^ 35.000 torffl-rale 

wynosić a i 33 
jeszcze dalszą 

W najbliższych la-
Pomiędzy Amery-

[** do 4 dni. 

ZGON Pf.f*] 

Propaganda Prus. usiłująca 
wmówić w świa^ całv. że Po
morze zawsze bvło ziemią nie
miecką nie liczy sie z falitami 
historycznemi ani etnograficz-
nemi. które stanowią ścisłą łą
czność tej ziemicy z macierzą. 

Mieszkańcy Pomorza, nawet 
Niemcy, oburzali sie na gwałt, 
popełniony*, rozbiorem Polski; 
w księgach kościelnych prote
stanckiej parafji we Frydlądku 
(Friedland) np. zaoisał pastor 
tamtejszy Brintmavcr następu
jąca wzmianka: 

„Od 27.vy. 17-72 r. testeśmy 
poddanymi' króla pruskiego, a 
zasłużyliśmy ;navtó 

za nasze grzechy". 
Po przegranej bitwie pod Je 

ną 1806 r. powstał we Fr. na
wet rokosz przeciw Prusom 
pod wodzą „des Land- und 
Stadtrichters" Vogel. który o-
świadczył sie 

za Polska. 
Widocznie dobrze bvło Niem
com pod łagodnym rządem pol
skim. Lecz inaczej postąpili wo 
bec ludności polskiej Fryderyk 
1 jego następcy: stosowano 
przecież prawa wyjątkowe, wy 
właszczenie. zakaz używania ję 
zyka polskiego w szkołach i u-
rzędach i t. p. Niemniei gnębio 
no też Kaszubów dla tego jedy 
nie. że czuli sie Polakami. 

Pruski profesor Fritz Braun 
z Grudziądza, wybitny . autor 
wielu prac naukowych., lecz za 
ciekły wróg polskości, w-rofctf 
1913. krótko przed woiną śwla 
tową, w tygodniku ..Die Ost-
mark" tak wyraża sie o Kaszu
bach: 

„Na zachód od Gdańska za
mieszkują 

słowiańscy Kaszubi. 
Niemieccy uczeni interesują się 
w ostatnich czasach zbvt dużo 
ich szczepowa odrębnością. wv 
sługując się bezpośrednio pol
skości. Kaszubi niedawno temu 
źvli w zasklepieniu (Weltabge-
schiedenheit). a gdv taki Ka
szub, ubrany w swa słowiań
ską czapkę i długa granatową 
sukmanę, a niewiasty odziane 
chtfsfkanil o krzyczących bar
wach i pstrych kapotach, zna
leźli się w Gdańsku, to nasz mie 
szczanin był przekonany, że lu 
dzie ci żvja 

w stanie pierwotnym, 
w zacofanym stanie światopo
glądów, a wiekszem leszcze po 

grążeniu zabobonu, nie wzno
sząc się ponad poziom półdzi
kich plemion. A ieżeliby się 
ktoś ośmielił nazwać Gdań
szczanina „Kaszubem" to z pe 
wnościa pociągnąłby go za o-
brazę do odpowiedzialności są 
dowej". 

Obecnie udało sie iuż dawno 
polskim lekarzom, adwokatom 
i księżom tych biednych ka
szubskich poławiaczy jagód i 
zaganiaczy wieprzków (Ferkel 
treiber) pozyskać dla siebie i 
wmówić tvm półid.iotvcznvm 
braciom przyrodnim że wyżwo 
lenie otrzymać mogą tylko, 
przez Wielkopołaków. Nic wiec 
dziwnego, że polskie usposobię 
nie i polski duch w Wejhero
wie oraz w sercu Kaszub, w 
Kościerzynie, coraz większe 

robią postępy: 
są nawet awanturnicy, którzy 
w gazetach polskich o tern plo
tą, że jest czas najwyższy, za
mienić Gdańsk na prawdziwą 
stolice Kaszub. 

Chwała Bogu! Na taką fra 
zeologję odpowiadamy tylko 
niemieckim śmiechem. Lecz by 
łoby lekkomyślnością rzeczy 
te zbyt pobieżnie traktować, bo 
rozczarowanie mogłoby być 
straszne". 

Pan Braun okazał się istot
nie c?jowiekiem«bardzo przeni
kliwym. Kaszubscy zaganiacze 
wieprzków ijie rrilejj ani woli a-
ni checłHx)zl3ista2 rJłttżej zdani 
na łaskę pruskich ciemięzców, 
którzy wyrażali sie o nich 

z taka pogarda. 
W r. 1918 ś. p. kaszubski pa 

Groźne następstwa ztmv 

trjarcha Abraham z Gdvni i in
ni Kaszubi przedstawili koali
cji w Paryżu swe życzenia z 
tym skutkiem, że wrócili na ło
no Ojczyzny którei obecnie już 
tak dużo dobrego zawdzięcza
ją (port w Gdyni, kolei na Hel. 
nowe połączenie koleiowe — 
Czersk — Wdzydze — Koście
rzyna, zyskowne zaiecie przy 
budującej sie kolei węglowej 
dó Gdyni i t. p.) 

Na Żuławach istnieie nie
mieckie przysłowie: ..Lepiej u-
tonąć w żyznych nizinach, niż 

umrzeć z głodu 
na Kaszubach". — a' jednak 
rząd pruski nic nie zrobił pod 
względem gospodarczym dla 
tvch biednych właścicieli chu
dych piasków kaszubskich. — 
przeciwnie, utrzymywał ich 

w biedzie i niedzy. 
licząc, że tern łatwiei pozyska 
ich dusze słowiańska. Obecnie 
ood skrzydłami Orła Białego 
niejeden z nich stał sie już za
możnym obywatelem, a sprze
dawszy w Gdyni lub gdziein
dziej korzystnie swe Diaski. o-
siadł na gruntach urodzajnych. 
Da Bóg. że gdv uporządkujemy 
się zupełnie w Odvni i na wy
brzeżu. gdv wykonamy wszy
stkie projekty, to ł na Kaszu
bach zabłyśnie jutrzenka w pe? 
nym blasku szczęśliwego jutra. 

Pomorzanin. 

wala porozumieć sie z iego du 
chem. Napisał pare słów na 
kartce, która w zalepionej ko
percie włożono do safe w Lan-
ku. tak że nikomu orócz żony 
treść jej nie była znana. Jeśli 
iakie medium zdoła na seansie 
odgadnąć słowa napisane na 
kartce, to będzie to przekony
wujący dowód 

nieśmiertelności duszy. 
Onegdaj odbvł sie ów se

ans. Wdowa do Houdinim. któ
ra nadwyrężyła sobie kręgo
słup leży w szpitalu. Przybył 
do niej pastor t. zw. ..Kościoła 
spirytystów" Artur Ford 1 
wprawiwszy sie w trans, wy
powiedział słowa: ..odpowiedz 
rzeknij, módl sie. odpowiedz, 
popatrz, powiedz, odoowiedz, 

rzeknij!" 
Wzruszona do głębi pani 

Houdini oświadczyła, że są to 
istotnie słowa, które iej mąż 
nrzed zgonem napisał na kart
ce. Zaraz po wyzdrowieniu uda 
się ona do banku, gdzie w obe
cności świadków kooerta zo
stanie 

wyieta i otwarta. 
Bvłbv to istotnie silny do

wód istnienia żvcia poza
grobowego. gdvbv nie twier
dzenie sceptyków, że cała ta hi 
storja jest reklamiarskim t r i 
ckiem spirytystów. Mają oni 
duże środki materialne, a wdo
wa Houdini potrzcbuie pienię
dzy... 

LEKARZ-DENTYSTA 

H. 0B0D0WSKA 
2 6 S i e n k i e w i c z a 2 6 

T e l . 79*04. 
Przyjmuje codziennie od 10—} 

i od 3—7 p. p 

Nie rozsiewa! zaraz
ków gruźlicy I grypy! 

Zasłania) usta 
podczas kaszlu! 

Ciche życie bogatego kelnera 
Chociaż ma miljony w kieszeni 

podaje nadal gościom herbatę. 
ściom 

Jak już donosiliśmy wielka ilość okrętów, wobec gwałtow
nych mrozów, znajduje się pośród lodów i nie może dotrzeć 
do miejsc swego przeznaczenia. Załogi i pasażerowie tych
że narażone są na głód. Ażeby zapobiec tej klęsce, wysy
łane są samoloty, które zapomocą spadochronów zrzucają 
żywność załodze i pasażerom zagrożonych parowców. Po
wyżej chwilą zaopatrywania parowca w żywność. (H) 

O ciekawym filozofie w skó 
rze kelnera opowiada paryski 
„Ouotidien". Jest to człowiek 
50-letni. a skromny swój za
wód sprawuje w Bordeaux. 
Prowadził on życie 

umiarkowane i spokojne. 
W grudniu zmarł brat tego 

kelnera, zamieszkały od 20 lat 
w Ameryce. Pozostawi? kelne
rowi olbrzymi majątek, wyno
szący przeszło miljon dolarów 
Ta znaczna fortuna nie wywar 
ła na kelnerze najmniejszego 
wpływu. Nie opuścił bowiem 
wcale posady, lecz ze zwykłą 
skrupulatnością podaje go-

kawe i herbatę. 
Pewnemu dziennikarzowi 

oświadczył, że tak się przy
zwyczaił do dotychczasowego 
trybu życia i tak się w nim czu 
je dobrze, że nie ma bynaj
mniej zamiaru porzucać swego 
skromnego zawodu. Z olbrzy
miego majątku skorzysta dople 
ro w starości, aby móc swobód 
nie odpoczywać po trudach ży
cia. Jak długo jednak może, 
chce pracować, a ponieważ do 
tychczasowa praca najlepiej 
mu odpowiada, pragnie i nadaJ 
pozostać... 

- X X -
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Bej Tunisu Mo^ 
bib. zmarł w. w' 
stojny ten star* 
tylu orderami, |j 
tylko malowana 
oófnocno-afrykajj 
gdyż właściwa * 
ią sprężyści Fra" 

Pamięta** 
waSi< 

w o l e * " 

Ja z tytoniom. 
t . J ego dnia Boże-
^•'egeard wstawał 

e l - Na nocną ko-
j. stare spodnie z 

• a n e l i , a potem 
jedno i drugie 

l e m jak i zimą ob 
wodą na wiel-

i*anience. Po my-
, ^ v i a ł się z resztą 

^nieważ nie golił 
".brodę, w której 

, u ż obficie siwe 
™, ^ciągał zpowro-

K°szulę i te same 

nie była ma 
.-brudzącym się" 

^ 1'e usiane były 
||kj?'arn od kwasów, 
^ ,cZoną masą drob 

które widniały 
li: drobniutkie, 
otoczone ruda-

^ u l i 

y c«ać było głos pa 

&d£ n a kawę! 
, a droga, zaraz! 

j * szedł „zaraz". 
1 Który mu służył 

śliwsi od malarzy i rzeźbiarzy, 
nie potrzebują prawdziwej pra
cowni. Wielkie okno, zwrócone 
na północ, lub w inną stronę, wy 
starcza Im. Liegeard z pomiędzy 
swych narzędzi wydobywał 
skrzyneczkę z tytoniem, wycią
gał z kieszeni zeszyt bibułki zu
pełnie zgniecionej, skręcał pa
pieros i wypalał go z rozkoszą. 

Potem dopiero szedł do kuch
ni na kawę z mlekiem. Pani Lie
geard oglądała go od stóp do 
głów. 

— Są dwie nowe znowu! —. 
mówiła surowo. 

— Co za dwie? — pytał Lie
geard z niewinną miną. 

Wiedział jednak doskonale, o 
co chodzi. 

— Dwie dziurki, które wypa
lił popiół twego papierosa na 
koszuli, nie mówiąc już o^spod-
niach. — Plamy od kwasów to 
rzecz wytłumaczenia, bo jest to 
związane z twoją pracą, chociaż 
znam rytowników, co trzymają 
się czysto, a ubrani są jak wszy
scy, nawet przy robocie. Cóż to 
za zwyczaj ubierania się, a ra
czej nieubierania się wcale... 
jak można tak przyjmować lu
dzi, w brudnych spodniach i w 
nocnej koszuli... 

— Tylko zrana — słabo tłuma 
czył się Liegeard. — Przychodzi 
tylko listonosz, dostawcy z ra 

Rytownicy, szczę dumkami, to nic ważnego... 

— To nam odbiera szacunek 
w całej dzielnicy. Wyglądasz jak 
cygan, jak oberwaniec... 

Liegeard starał się pić kawę 
wielkiemi łykami, ażeby skoń
czyć a iem czemprędzej. Zresz
tą nie przeszkadzało mu to pa
lić i zaciągać się dymem rozko
sznie. Wypalał od trzydziestu 
do s . czterdziestu. papierosów 
dziennie. ", 

W gruncie rzeczy Liegeard u-
bierał się tak, ponieważ był tro
chę skąpy, zwłaszcza w drobiaz 
gach. Zajmowały go zresztą tyl
ko sprawy poważniejsze, ogólne, 
poza jego drobiazgową pracą.— 
Pani Liegeard zaś dbała głównie 
o szczegóły w słusznem. zrozu
mieniu, że życie, prawdziwe ży
cie składa się ze szczegółów. — 
Wobec tego jednakże, że szcze
góły życiowe nie zawsze dopi
sują, odbijało się to na jej humo
rze. 

W rzeczywistości ubóstwiała 
Liegearda i chciała, ażeby był 
idealny. W zetknięciu z jego wa 
darni traciła równowagę. Nie lu
biła, gdy palił ten wstrętny ty
toń. I znieść nie mogła dziurek. 

— Mówiła mi to już wczoraj 
— myślał Liegeard — i nietylko 
wczoraj, ale i przedwczoraj i 
każdego dnia, odkąd jesteśmy 
razem od lat dwudziestu. Wie 
dobrze. >że nic nie wskóra. Po-

jcóż więc zaczyna? 

Jednak zaczynała zawsze. — 
Niekiedy, rozgniewana szkodą, 
jakiej doznała koszula nocna, 
chowała skrzyneczkę z tytoniem 
Liegeard szukał jej wszędzie. — 
A potem wychodził po paczkę 
„zwyczajnego". J,eśU był zanad
to zajęty pracą, przeszukiwał 
kieszenie, szukając resztek ty
toniu. Zwinięty w papieros skru 
sżpny tytoń po zapaleniu opa
dał iskrami na świeżą nocną ko
szulę i powstawały nowe dziur
ki. I wszystko zaczynało się 
znowu. 

* * • 
Pewnego wieczora Liegeard 

zauważył, że nie ma ochoty za
palić. Ani trochę! Nie chciał jeść 
obiadu i położył się do łóżka, 
szczękając zębami. Miał silną 
gorączkę, zapalenie ślepej kisz
ki. 

— Trzeba przedewszystkiem 
„wyciągnąć" go z tego — rzekł 
lekarz. — A potem — po trzech 
czterech miesiącach, trzeba go 
^oddać operacji. 

Pani Liegeard ..wyciągnęła" 
go z tego. Przez dwa tygodnie 
nie odstępowała go ani we dnie, 
ani w nocy, doglądając go bez 
pomocy oiclećniarki. Jest coś 
cudownego, nadludzkiego w wy 
trzymałości kobiecej. Mówiła so 
bie: męczy mnie tvlVo niepokoi 
i moczyłby mnin sto^nr więcej, 
gdybym przy nim nie była. 

Po jakimś czasie Liegeard'a 
wywieziono do kliniki, a po o-
peracji i tygodniu pobytu w kl i
nice nastąpiło jego prawdziwe 
wyzdrowienie. 

W ciągu całego tego okresu, 
pani Liegeard — jak mówiła, nie 
„żyła" wcale. Gdy mąż jej mógł 
jeść na nowo przynosiła mu wi
nogrona, pomarańcze. A ósmego 
dnia coś jeszcze ponadto, coś o-
kragłego, dość ciężkiego, owi
niętego w papier. 

— Co to jest? — pytał Lie
geard. 

Odwijała starannie. 
— Skrzyneczka z tytoniem—• 

rzekła. 
Liegeard poczuł łzy w oczach. 

Ona zaś płakała naprawdę. 
— Moja droga, droga żono — 

mówił Liegeard. 
— Mój drogi, drogi stary. 
Ucałowali się, jak za daw

nych czasów, poczuli się młodsi 
o lat dwadzieścia. 

Liegeard zapalił, a popiół, spa 
dając na koszulę, wypalił dziur
kę. 

— Dziurka! — szepnął za
wstydzony. 

—Ach! głupstwo — rzekła, 
zajęta czemś innem. 

* * * 
Liegeard oouścił klinikę zupeł 

;e zdrów I odświeżony, jak mó
wił, i 

Pierwszego dnia po powrocie 
do domu, wyskoczył z łóżka, wy 
kąpał się, naciągnął stare spod
nie z bronzowej flaneli na koszu 
lę nocną i pobiegł zapalić swój 
pierwszy papieros. 

— Emilu! Emilu! chodź na ka< 
węl 

— Już jestem! 
Pani Liegeard obejrzała go od 

stóp do głów i rzekła surowo: 
— Dziura! — Znowu dziura! 

I zupełnie świeża! 
—No i cóż! — bąknął Lie* 

geard znudzony. 
— Gdyby tylko było twoje o-

puszczenie w ubiorze... ale ten 
wstrętny tytoń w dodatku. Pla
my od kwasów — to rzecz do 
wytłumaczenia, lecz ty nisz
czysz w^ystko, wszystlco psu
jesz, i przyjmujesz ludzi w tem 
ubraniu. Nie umiesz się zacho
wać, jak należy... Nikt z twojej 
rodziny tego nie potrafił!... 

— Oo! — powiedział Liegeard 
— zaczyna się znowu. 

Schronił się za swoje sztalu
gi, wziął narzędzie do ręki, za
palił... 

— Trudno przecie — mruknął 
wypuszczając kłąb dymu — tru
dno naprawdę operować się co
dziennie!... 

Tł. L. M-



Mr. 4 X c n o " 

Cztery Gracje. Mądry mąż i naiwna żona. 
Podział kary sądowej. 

W Bay-City, w stanie Michi 
gan (Stany Zjednoczone) ska
zano pewną parę małżeńską za 
wspólne popełnione przestęp
stwo 

na 191 dni 
więzienia I na wypłacenie 1-go 
centa kary pieniężnej. Pozosta 
wiono małżonkom swobodny 
rozdział kary między siebie. 

To się też stało. Mianowicie 
mąż zapłacił 1 centa, a żona po 
szła do więzienia. Mąż tak u-
zasadnił ten niezwykły po
dział: W domu pozostało troje 
dzieci, które bardziej potrzebu
ją pomocy ojca. niż najczulszej 
nawet opieki matki, gdyż wra-
zie aresztowania ojca zginęły
by z głodu. 

Niezwykłe zrzeszenie inżynierów. 
Całonocne orgje w biurze. 

Cztery piękne Amerykanki wskutek nadmiernego gorąca 
na plaży kalifornijskiej szukają ochłody w zimnych fa

lach morza. 

Kleksy na listach wariatów. 
Drabinki na białym papierze. 

'Jednym z nalcharaktery-
*rtvczniejszvch rozdziałów trak 
tujących o grafolog!!, jest zaw
sze opis cech pisma warjatów. 
Ciekawe dane podaia w tej 
dziedzinie badacze tacy, jak 
Lombroso. dr. Erlcnmeyer, dr. 
Koester i dr. Lomer. 

Chorzy na manie wielkości 
pisza literami 

z długiem! zakrętami. 
Forma liter jest często nad
zwyczaj fantastyczna. U więk
szości warjatów Jednak pismo 
bvwa drobne, wyrazy nie usta 
wlone symetrycznie, rozpada
ją sie w wierszu, a I same wier 
sze to lecą w góre. to opada
ją na dół. 

Pismo wariatów charakte
ryzują jeszcze liczne kleksy, 
zamazania. Jedne litery są 
większe proporcjonalnie od dru 
glch. często kropki dzielą nie-
tylko wyraz od wyrazu, ale i 
literę od litery. W pismach 

obłąkanego oełno Jest zazwy
czaj nawiasów, podkreśleń wy 
razów, często nawet zdarzają 
się całe wyrazy wypisane 

literami drukowanemi. 
Uczeni, badający pismo wa 

rjatów, doszli do taklei wpra
wy, że z charakteru ich prac 
mogą odczytać, jaka manję ma 
obłąkany, czem bvl w życiu za 
czasów normalneeo funkcjono 
wania mózgu, czv bvł Intellgen 
tem, .czy półanalfabeta. Długa 
to I mozolna nauka badania pi
sma warjatów. Czv praktycz
ne zastosowanie tel wiedzy u* 
sorawiedliwia ogrom oracy w 
nią włożony, można wątpić. 

Wobraźmy sobie. lak nie
którzy z naszych bliźnich, nle-
grzeszący zbytkiem staranno
ści w pisaniu, strzec sie będą 
aby pismo ich nie dostało się 
przed oczy uczonego psychia
try! 

Hipokryzja i brak szczerości 
oto cechy politykujących kobiet. 

Tak twierdzi wybitna dzia
łaczka amerykańska pani Ger
trudę Bowler. od 8-iu lat człon 
kinl komitetu narodowego par-
tjl demokratycznej w Stanach 
Zjednoczonych. Po kilkunastu 
latach czynnej pracy w stron
nictwie politycznem wycofuje 

Bela Cnina uowooJlfryta 
gwiazda filmowa. 

sie ona obecnie 
zupełnie z polityki. 

motywując swój krok brakiem 
wiary w pożyteczność udziału 
kobiet w życiu politycznem. 
..Kobiety w polityce nie intere 
sują sie ani kandydatem, ani 
programami politycznem! — o-
świadczyła pani Bowler — oka 
zuią się one w najwyższym sto 
pniu samolubne, zazdrosne jed 
na o drugą, zainteresowane ty l 
ko własna sława I własnem po 
wodzeniem, a każda gotowa 
być przeciwniczka drugieJ cho 
ciażby z tego powodu, że mąż 
tamtej, jej suknie lub orzyjacie 
le nie podobają sie jej. Poza 
tem kobiety potrafią tylko bar 
dzo dużo i pięknie mówić o 
wszystkiem, a gdy przyjdzie 
do pracy — wtedy Ich niema. 
Hipokryzja I podejrzliwość 
brak szczerość! 1 brak dobrej 
woli — oto cechy, kobiet, bio
rących czynny udział w życiu 
politycznem". Tak sadzi zasłu
żona działaczka. 

W tych dniach Drzed sądem 
w Moskwie stanęli organiza

torzy t. zw. stowarzyszenia 
..Kabuki" — stowarzyszenia, 
które jedynie powstać mogło 
na tle ..idealnego" ustroju bol
szewickiego l w atmosferze, 
jaka ustrój ten wDrowadził do 
rosyjskiego społeczeństwa w 
jego wszystkich warstwach. 

Akt oskarżenia ełosi. Iż w 
jesieni 1928 r. pracownicy mo 
skiewskiego gubernialnego wy 
działu ugruntowali stowarzy
szenie na głównej zasadzie 
wspólnie prowadzonych pija
tyk oraz okazywania sobie wza 
jemnej pomocy 

przy dostarczaniu kobiet, 
podlegających również wspól
nocie. 

Miejscem zebrań owego nie 
zwykłego zrzeszenia, liczące* 
go 20 członków rzeczywistych 
I 2 kandydatów. bvł biurowy 
lokal gubernlalny ł tam też 
trwały całonocne orgie, aż do 
godziny pracy. gdv uczestnicy 
pb oblaniu sie zimna wodą, za
siadali do biurek. 

Głównymi winowalcaml są 
inżynierowie Kasoerowicz, Kar 

manow i Daniłow. którzy zo
stali skazani na 3 lata więzie
nia, a następnie na 3 lata ze
słania do Narvmu. 

Oprócz nich osadzono jesz
cze kilkunastu innych, wszys
cy zaś podsadni i członkowie 
..Kabuki" są młodym! ludźmi 
w wieku lat 28 — 30. 

Na przewodzie sadowym nie 
zmiernie charakterystyczne 
było zeznanie Karmanowa. któ 
rv twierdził, że stowarzysze
nie to powstało na gruncie 
„principialnym", t. j . 

po głebszem zastanowieniu 
się nad wypracowaniem „zor
ganizowanego" pijaństwa. 

Wielu z bohaterów tego nie 
pospolitego procesu siadywało 
już na ławie podsadnvch. Ka-
sperowlcz karany łuż bvł w 
swoim czasie za Dobieranie ła-
nówek. Iwanow za oszustwa a 
Karmanow. student Dolitechui 
ki, za szulerstwo I rabunek. 

Oto jest Jeden z czerwo
nych kwiatków wvkwlt łvch 
na komunalnych grządkach 
które obsiał " nieboszczyk Le
nin. 

-y— 

k j j 

lam, skąd płyną nowe po^T^iLucy. 
Zgier 

Diiś 

Wolał dzikie be$ 
niż najmilszą żoneczK 

Sprawa rozwodowa pogt{ 

Oncgda; zakończyła się w mie [ 
ście N< rfolk ciekawa rozprawa 
rozwodowa, w której toku aua-
ny angielski pogromca James 
Bojton otrzymał rozwód od swoj 
żony, osoby niezwykle 

Kto zwycięży/ 

JeszCie jedno posuniecie i partja skończona 

DOKTÓR 

Józef Lubicz 
ORTOPEDA. 

Specjalista chorób kości, stawów I 
zniekształceń kręgosłupa I kończyn 
Własna pracownia wszelkich apara

tów ortopedycznych. 
Odanska 28 tel. 41-46 Przv!mu!e 

J a , c ó r k a R a s p u t i n a . . . 
Dawne wspomnienia. 

Do Pragi zawitała na gościn 
ne występy Maria Gregorjew-
na Rasputin, córka zamordowa 
nego w czasie woiny ..Święte
go djabła" carskiej Rosji. — 
Oczekiwana na dworcu przez 
wielka ilość ciekawych udzieli 
?a cisnącym sie do nie! dzien
nikarzom 

krótkiego łnterwlewu. 
Marja Rasputin Iest kobietą 

nie piękną, lecz za to nadzwy
czaj interesująca. Słodki u-
śmiech, który — gdv mówi — 
nie schodzi je! z ust. czyni ją 
nrzy tem bardzo svmnatvczną 
zaś białe, zdrowe zebv. wiel
kie oczy ! krzaczaste, choć 
cienkie brwi dobitnie wskazu-
la na podobieństwo do ojca. 
Mówi swobodnie, naturalnie, 
lecz gdy rozmowa obraca się 
około Jussupowa. 

Franciszkańska 31-a 
róg Brzezińskiej „BAJKA * • Franciszkańska 3P 

róg Brzezińskiej 
Od wtorku dn. 19 lutego b. R. 

Wielki film jubileuszowy wytwórni .Nozdlsk" w now.m Uteracklem 
opracowaniu 

Najukochańsza żona Maharadży 
Wspaniały hymn miłości I poświęcenia w 2 s.rjaeh 12 aktach (całość). 

W rolach głównych: 
Botyszcie ekranu G U N N A R T O L N A E S I promienna K A R I N A B E L L 

Hlm nagrodtony złotym medalem. 
Codzienni, od godz. 6-.f obrai będzie lluitrowany śpi.wami słynnego 

chora artystycznego pod batuta, ertysłycine, p. H. Wasowicia 

Począt.k codziennie o 4-30. W soboty, niedslel. I święta od g. 12—3-ej 
oraz w dni powszednie na plerwssy seans ceny miejsc od 30 groszy. 

Doborowa erkiestra pod kier. Z. Sandomierskego. 

staje sie żywa. 
O dworze carskim wspomina 
mało. — „Po śmierci oica mo
głam tylko dwa razv w tygo
dniu odwiedzać rodzinę car
ską" — mówi głosem pokrzyw 
dzonej. za to z wielkiem oży
wieniem kreśli obrazy z wła
snego życia. 

...Zaraz po wybuchu rewo
lucji uciekła wraz z zaślubio
nym oficerem Sołowjewem, 
Drzez Syberie i JaDonie do Pa 
ryża, gdzie małżonek pracą 
biurowa zapewnił jei byt na 

emigracji... Przed trzema laty 
zmarł Sołowjew i Maria Raspu 
tin znalazła sie jako matka 
dwojga dzieci bez środków do 
życia. „Przez krótki czas — 
opowiada miła interlokutorka 
— przebijałam sie Drzez życie, 
iako 

urzędniczka prywatna. 
lecz ukryte we mnie zdolności 
skierowały me kroki na inne 
tory i orzez biedę stałam się 
tancerką"... W tymże czasie — 
ciągnie dalej Gregorjewna — 
wyszła z druku ksiaźa Jussupo 
wa: „Jak zabiłem Rasoutina". 
Książka ta wzbudziła we mnie 
myśl wytoczenia procesu za
bójcom mego ojca. bv w ten 
sDOSób zaoewnić sobie i dzie
ciom orzyszłość...*4 

Feliks Feliksowicz Jussu-
DOW . niegdyś jeden z najbogat
szych ludzi w Rosji, jeszcze 
przed wybuchem rewolucji 

wielka część swego majątku 
ulokował zagranica, zaś drugi 
zabójca Dymitr Pawłowicz, by 
ły wielki ksiaże i siostrzeniec 
cara poślubił w międzyczasie 
dziedziczkę dolarowa i jest obe 
cnie jednym z wielkich milio
nerów w Ameryce. — To też 
żąda Marja Rasputin, zastąpio
na orzez asa Dalestry oarv-
skiej dr. Laurice Garcon. dość 
znacznego odszkodowania — 
bo okrągła sume 

25 milionów franków... 
lussupow — jak zaoewnia nas 
Gregorjewna — chce się po
rodzić i nawet zdeDonował w 
tvm celu dla niej większą su
me. która zużyła dla stworze
nia kabaretu, z którym wła
śnie — w nrzeieździe do Pary 
ża — wysteouie w Pradze. 

Dr.med.H. LUBICZ 
powrócił 

ulica Cegltlnlana 43 tel. 41-32 
Sneclallsta chnrńh skórnych went 
rvcznvch I mnczoołclowvch. Naswlt 

tlanle lampa kwarcowa 
i)la oan od 3--5 oddziel, poczekalnia 
Przvimule od »<>dz S—10 ' od ł—R 

od 5 - 7. 

Dr. H E L L E R 
UL. N A W R O T 2 , t e ł . Nr. 79-89 

Choroby skórne I weneryczne. 
Przyjmuje do 10 r. I 4 — 8 wlecz 
w niedz. I I — 2 po pnł Panie 4 - fi 
dla niezamoż. CENY LECZNIC 

złośliwej i 
Szczegóły tai 

dzo inloresująd 
ne komizmu. 

P. Bolton p ó j 
zawładnąć swo* 
znęcała się 
nowany j»pc 
że ta Ksant 
tego rosłegi 
nę. 

Pewnego wif 
skonczonem prtj 
ton i jego żona 
pobliżu żela 
miasr̂ -.icego 
dzy małżonka 
du jakiejś dro 

gwałtów* 
Per" Boi ton j 

i znowu poczet 
rzać bolesne c; 

Wów~-s PC 
cioć przed gra™ 
zów,.otworzy 
wpadł do wn 
knął za sobą. IM 
dacznie w toW 
rząt, niż rozjus 

Cynlrzn 
ga mo 

Szybki wyr 
Tylko trz! 

orzebieg proce 
ku skazano na 
go Johna Chai 
morderstwa . ** 
kiego czasu pot 
sędziowie przy"1 

bie sprawę ze Ą 
Chark zadu 

pewna 
w której d o m " , 
rej córkę uwiófl 
znał się do wini 
do szybkiej de1 

krótkiej rozpra 
ustannie wpatf 
dzlego, Jakbv 
pnotyzować. f"1 

nym tonem od 
wlane mu pyta 

— Czy wie 
przewodnicząc^ 
przyznanie sie 
ga straszliwe 
dla pana? 

— Wiem. i"1 

— Czy wie 
ce. który zda 
we ze swego 
tylko 

ledna 
— Tak. mvi 
— Czy or*« 

chwili spełni^ 
stkie konsek1 

— Tak. rM 
— Wbrew j 

jest w porzad 
sędzia, wdział 
ret sędziowski 
rok... 

Następnego 
zbrodniarz na * 

uczta 
J a n i a k a . 
^ P o w r ó t d o 
In!* 0 " 1 "' 

dniu wczo 
* s j Rusocin, pod 
odbywała si<> 
$ c*ta 

dysława Rosia-

''™PJi mocno r>od!e 

Cóż wła; 
i walka z i 
CZE propag 
gdy człowi 
nie wy&łucl 
kę golnąć 
przem, ina 
marzłyby r 
o abstynen 
rzv cztery 
placu na ći 
cbfdzą do 
ostatecznoi 
kien) może 

Jeśli che 

wanej alke 
Bolesław 
niec wsi C 
nieprzylom 
przyjaciel j 
rek ułożył 
niach i od\ 
rzucił go na 
nej sionce. 

Nieszczęs 
więcej nie 
ne£o, bowie 
Rodzina p 
nem Co doi 
zastygłe zv 
mowskiego. 

Trupa za 
PCU policja, 

Dobre serce. 

Mamusiu, znalazłem przed 
a?ho ludzkie, 

O Boże i co z niem zbroi 
A^orek był taki głodny.. 

"UAMS. 1 9 ) 

K WĘŻE. 
t 0 r - H. Bukowskiej. 

Wzbroniony. 

|i*ych kawałków żół 
K?to> uważam je za 
jjffez do rozwiąza-
•*^adki. Bede sie te 
Jeżeli zdążę i je-
Ł 5 8 telefoniczna bę-
E-zynna zadzwonię 
r°- 'Do widzenia. 

s t °n odwrócił się 
L^wiadomił sobie, 
M i Z e n s t w a którego 
l?'a Carlotty. zaczy 
™* wyraźniejsze 

la uchronić od u-
" bał sie użvć sil* 

**azu — musi dzla-
IMeniu z nią samą. 
Jabvł tak zamyślony 
*?vł jej drobnej po 

j, ^ Drawie w dużem 
^'•eśle. 
"toać nowego? — 

U teraz sDostrzegł ją 

fwi dr. Ben? 
W snokoina. Naj-

K .-'osu nie zdra 

twarzy wi -^?4-

na było dos 
wowanie, z 
wane. 

Marston 
dzielić jej zł 
;Ci. W dusz1 

lensze bezsił 
ciw okoliczi 
mowane VN 
kochanej ko 
ramieniem, I 
ko krótko: 

— Dr. Be 
ny została z 

— Ach! 
nim zdołał s< 
jej zamiaróv 
niego i znikł 

<— Carlot 
na Jednak D< 
oglądając sl« 

— Tylko 
— Musze z 

— Nie tei 
Dowiedziała 
mu twarz DI 
Drzwi zatrzE 

Do hallu 
z rakieta w 

— Cóżeś 
dasz jak upif 

— Salepo 
kazał ci pow 
złożyć raoor 
Fanny. 

— Co? -
ruchomiał z 
nej ręce, a z 



ąd płyną nowe pot PJ^aLucv. 
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Mist r i mody przy pracy. 

tał dzikie besl 
: najmilszą źoneczKI 
a rozwodowa pogt] 
icryła się, w mie 
kawa rozprawa 
tórej toku aua-
jgromca James 
rozwód od swój 
wykle 

veeo majątku 
ica. zaś drugi 
Pawłowicz, by 

i siostrzenice 
międzyczasie 

•owa i iest obe 
wielkich miljo-
rce. — To też 
lutin. zastąpio-
)alestrv pary-

Garcon, dość 
kodowania — 

franków... 
zaoewnia nas 
chce się po-

jdeoonował w 
II większą su-
i dla stworze-

którvm wła-
ździe do Pary 
w Pradze. 

LUBICZ 
ó c i ł 

13 tel «1 -32 
«hAmveh wene 
cl<iwvch. Naśwlr 
kwarcową 
Izlet. ooczekalnla 
8—10 i od J—a 

- 7. 

złośliwej » 
Szczegóły U 

dzo interesując 
ne komizmu. 

P. Bolton poj 
zawładnąć sw<f 
znęcała się. nad 
nowany spoa 
że ta Ksanty 
tego rosłego 
nę. 

Pewnego Wł| 
skonczonem pr 
ton I jego żona 
pobliżu żela 
musr^-acego 
dzy małżonka 
du jakiejś dro 

gwałtowali 
Per Bolton 

i znowu poczę 
rznć bolesne c 

Wów, s p 
cioć przed gra-_ 
zów,.otworzył • 
wpadł do wn« 
knął za sobą. IĄ 
docznie w toW 
rząt, niż rozjus? 

Cyniczni 
ga moi 

Szybki wy» 
Tylko trzy 

przebieg proces] 
ku skazano na 
go Johna Ch» 
morderstwa , I 
kiego czasu pot 
sędziowie przy* 
bie sprawę ze 

Chark zaduS 
pewna 

w której domti 
rej córkę uwkJ 
znał się do win' 
do szybkiej d 
krótkiej rozpra 
ustannie wpatr* 
dzłego, jakbv £ 
pnotyzować. Nfl 
nym tonem od' 
wiane mu pyta 

— Czy wie 
przewodnicząc^ 
przyznanie sie 
ga straszliwe 
dla pana? 

— Wiem. i" 
— Czy wie 

ce. który zda^ 
we ze swego 
tvIko 

iedna 
— Tak. mvi 
— Czy nr«f_ 

chwili spełnieni! 
srkie konsekwe1 

— Tak. rnft 
— Wbrew 

porz.a 

L L E R 
teł. Nr. 79-89 
I weneryczne. 
1 4 — 8 wlecz 

Dot Panie 4 - S 
*Y LECZNIC 

jest w , 
sędzia. wdzi<" 
ret sędziowski 
rok... 

Następnego 
zbrodniarz na » 

X 

, Z A C H Ę T A * 
Zgierska Nr. 26 

Dmlś premiera ! 

X C f i O ' 

Nie było jeszcze filmu, któryby wywołał tak potężny en-
taz''aim prasy i publiczności. Tyl . piękna i poszli nie za
wiera! żaden film. W roi fjł. Janet Gaynor 1 Charles Farrell 
Początek od g. 4.30, w 3. boty 1 święta od g. 12 w pot 
na pierwszy seans wszystkie miejsca po 50 groszy 

Str 5 

Następny program; 

PAT iPA-
TACHON. 

Tylko za tak ego..: 

K R A T E C Z K I . 

40 GROSZY ZA KIELISZEK! 
Kara za drogą wódkę. 

Cóż właściwie znaczy wódka 
i walka z nią? Prowadź tu człe-
A E propagandę antyalkoholową 
gdy człowiek chcąc cię spokoj-

1 nie wysłuchać musi na rozgrzew 
kę golnąć jedną większą z pie 
przem, inaczej bowiem przy-
marzłyby nogi do podłogi. Mów 
o abstynencji ojcom rodzin, któ
rzy cztery godziny czekają na 
placu na ćwiartkę węgla i przy
chodzą do domu zmarznięci do 
ostateczności, a jedynym ratun 
kie.11 może być tylko wódka. 

Jeśli chodzi zresztą o uchte-

rourel je^t naj* 
p ' manekinem * 
• aryżu. 

Msini uczta 

p n V powrót do 
domu, 

l

(

 1 6 lutego. W dniu wczo 
* e Wsi Rv1. „ : in, rl>1'1 

odbywała się 
UC7tn 

Władysława Rosia-

* e kolacji mocno rodle 

wanej alkoholem jeden z gości 
Bolesław Zimowski, mieszka
niec wsi Chabielice upił się do 
nieprzytomności. — Widząc to 
przyjaciel jego niejaki Owcza
rek ułożył Zimowskiego na sa
niach i odwiózł do domu, gdzie 
rzucił go na łóżko, stojące w zim 
nej sionce. 

Nieszczęśliwy wieśniak już 
więcej nie ujrzał światła dzien
nego, bowiem skostniał z zimna. 
RodzHa powróciwszy nad ra
nem l q domu zastała już tylko 
zastygłe zwłoki Bolesława Zi
mowskiego. 

Trupa zabezpieczyła na miej-
f.cu policja, 

Dobre serce. 

nienie ludzkości od kolosalnych 
klęsk społecznych, to dlaczego 
nic prowadzi się propagandy 
pr2cciv;ko zawieraniu mał
żeństw — zapytuje pewien moj 
przyjaciel (żonaty), 

lJr wyższe jednak, to nie moje 
opinje, lecz mych przyjaciół. — 
Osi-liscie jestem zawsze prze
ciwnikiem zgubnego alkoholu, 
wódka bowiem gubi narody, ale 
dobrze ipbi pojedynczemu czło
wiekowi. 

CHCEMY TAŃSZEJ WÓDKI 
Jeśli ktoś jest pijakiem zawo

dowym, rozumował Piotr Szym
czak, właściciel sklepu przy ul 
Bize/.<::•kiej nr. 100, to poczucie 
obywatelskie moje, jako właś
ciciela sklepu nakazuje mi umo
żliwić takim zawodowcom napi
cie się wódki w każdej ilości i o 
każdej pr.rze dnia czy nocy. — 
Urządził sobie tedy Szymczak 
miniaturową sprzedaż wódki na 
miejscu i „na wynos". Na ladzie 
stały „kruczki", obok kawałek 
śledzika i chleb i restaura;;a 
pierwszego rzędu gotowa. 

Al^ Szymczak popełnił jeiną 
neiścisłość. Chciał na wódce za 
duzn zarabiać. Bo myślcie tylko, 

bracia w spirytusie, za mały 
kieliszek zwyczajnej śmierdziu-
chy brał po 40 groszy. Toż to 
ą̂ . zadał oczywisty. „Bachus" ty-

hle bierze, a dodaje program 
i muzykę. , 

Miał wprawdzie osobliwego 
rodzaju program i Szymczak. — 
Nie stale, to prawda, ale od cza
su do czasu ktoś z kimś się u ale 
go pobił, ktoś komuś pogłaskał 
głowę pięścią, ktoś kogoś wy
rzucił za drzwi — i program go
towy. Była i muzyka, jak Szym
czak zadowolony z dobrych in
teresów pogwizdywał przez zę-

Proszę państwa, nłewdz^ę<cz", 

chodził p. K-ak do Szymczaka, 
pił, a jakże i śledzikiem „prze
kąszał" i na podłogę potem splu 
wał, nic nie mówił, swoje płacił, 
nie targował się, nie mówił, że 
mu wódka za droga, bo kto wie, 
możeby Szymczak dła niego ce
nę zniżył, ale taki nigdy nic nie 
powie, tylko odrazu poszedł-ci 
do urzędu jakiegoś i tam meldu
je, że taki to a taki Szymczak 
Piotr, a jakże, mieszka on na 
Brzezińskiej pod setką i urzą
dził w sklepie bar a la „Pod 
setką" w Warszawie, a co naj
gorsze, to nie to, że na sprzedaż 
wódki papieru właściwego drań 
niema, ale że drogo wódkę sprze 
daje. Po 40 groszy kieliszek! 

Panowie z urzędu bardzo się 
zdenerwowali, że Szymczak i po 
zwolenia niema i tak drogo na
rodowi wódkę sprzedaje 1 coś 
tak jakoś zrobili, że wczoraj 
Szymczak znalazł się przed są
dem grodzkim, a zeznanie skła
dał jako świadek p. K-ak. 

Nie tłumaczył się Szymczak. 
Stał, smętnie głową kiwając i 
rzucając kiedy niekiedy złe spój 
rżenie w stronę świadka. 

Sąd grodzki w osobie sędzie
go Pawłowskiego skazał Szym
czaka za nielegalną sprzedaż 
wódki na 200 złotych grzywny. 

J. Krzecki. 

Ta pani—to Angielka miss Fre 
wald. Ogłosiła w dziennikach 
londyńskich iż pragnie wyjść 
zamąż za mężczyznę, który bc 
dzie miał serce z prawej strony 

ECHA ZE STOLICY. 
Zycie Warszawy w kilku wierszach. 

Biuro regulacji wydziału tech 
nicznego Magistratu zajęte jest 
obecnie ponownem rozważa 
niem trasy przyszłej ulicy przez 
ogród Saski, przyczem biuro re
gulacji uzgadnia swe stanowisko 
w tej sprawie z zrzeszeniem o-
grodniczem. Chodzi o wytknię
cie trasy, któraby omijała obec
ne zadrzewienie i nie zmniejszy
ła obszaru ogrodu. 

Ostatnio w zarządzie głów
nym LOPP. odbyło się posiedzę 
nie komisji do spraw młodzieży 
w sprawie nauki modelarstwa 
lotniczego w szkołach. Komisja 
zgodnie stwierdziła, że modelar
stwo w Warszawie rozwija sie 
pomyślnie, że racjonalnie jest 
prowadzone i że odpowiada no
woczesnym wymaganiom w tej 
dziedzinie. Stwierdzono również 
że zainteresowanie wśród mło
dzieży jest b. wi j&ie. Celem za 

ność ludzka nie zna granic. Przy | interesowania '^lodelarstwem 

wej komedji Hemara p. 4. „Dwaj 
oa^owie B.", granej w Teatrze 
Polskim. (s. e.) 

Wielki proces w Częstochowie. 

Mamusiu, znalazłem przed chwilą na ulicy 
Ł*«M> ludzkie, 
t > " O Boże i co z niem zbrobiłeś? 

" A.orek był taki głodny.. 

7. Częstochowy donoszą: 
Dnia 18 b. m. odbędzie się 

w Sądzie Okręgowym w Czę
stochowie sprawa karna o de
fraudacje podatkowe popełnio
ne rzekomo 

przez dyrektora, 
prokurzystów i głównego bu
chaltera częstochowskiego to 
warzystwa przemysłowo-gór-
niczego Sp. Akc. w Częstocho
wie. Ukróceniu uległy podatek 
przemysłowy od obrotu, doclio 
dowy i majątkowy w sumie kil 
kddziesięciu miljardów marek 
polskich, co wykryte zostało 
na skutek doniesienia byłych 

urzędników częstochowskleRO 
tow. przem.-górniczego do po
licii paistwowej w roku 1024 
Oskarżeni odpowiadają na wU 
nej stopie. 

Ze względu na zasadnicze 
kwestjo z prawa podatkowego 
i buchalterji, w szczególność1 

kwestje sprzedaży rudy żelaz
nej niżej kosztów własnych 1 
zeliczenia wydatków na inwe
stycje do kosztów handlowych 
sąd wezwał na rozprawę eks
portów i świadków biegłych. 

Proces trwać będzie praw
dopodobnie kilka dni. 

Epidemja grypy w stolicy wy-
sa. Według informacji z Kasy 

Chorych frekwencja w ambula
toriach znacznie się zmniejszyła, 
natomiast częściej wzywani są 
lekarze do domów, wskutek cze 
go są bardzo przepracowani. — 
W m. styczniu w Kasie Chorych 
było 10 tysięcy osób, leczących 
się na grypę; w bieżącym mie
siącu liczba zmniejszyła się czte 
rokrotnie. Jeszcze więcej /mniej 
szyła się frekwencja w powiato
wej Kasie Chorych. 

• * * 
Teatr Mały z niesłabnącem 

powodzeniem wystawia od 3-ch 
miesięcy bez przerwy „Murzyna 
warszawskiego" Słonimskiego z 
Stanisławskim w roli tytułowej 
oraz pp. Romanówną, Kamińska 
Czaplińską. Grabowskim, Ma-
chalskim, Wesołowskim i Krze
mińskim w rolach głównych. 

* * * 
Ulubieniec publiczności łódz

kiej, Kazimierz Szubert, który 
w bieżącym sezonie występuje 

2 0 1 1 

lotniczem szerszych warstw spoina scenie warszawskiej, odtwa-
leczeństwa. komisja uchwaliła j rza obecnie świetną rolę w_ no-; 
urządzać dwa razy do roku kon
kursy modeli latających, na wio 
snę — konkursy lokalne na pro
wincji, a na jesieni — konkurs 
ogólny w Warszawie. 

* * * 
W audytorjum Brudzińskiego 

Uniwersytetu Warszawskiego 
odbył się staraniem Polskiego 
Akademickiego Koła Przyjaciół 
Ligi Narodów odczyt na temat 
„Rozbrojenie ekonomiczne na 
tle działalności Międzynarodo
wego Biura Pracy", który wy
głosił Hipolit Gliwic. W odczy 
cie tym poruszone było po raz 
pierwszy uzależnienie zagadnie
nia rozbrojenia ekonomicznego 
od wysokich płac robotniczych. 

* * * 

Pozbądźmy się wresz
cie rozmaitych dziwo
lągów zagranicznych. 

Warto się zastanowić, czy 
poszanowanie własnej narodo
wej godności i używanie ojozy 
stego języka w reklamowani 
roczimych wyrobów nie iest 
czasami owym tajemniczym 

czynnikiem powodzenia 
i na obcych rynkach 0 Przeleż 
n.rstety w dużej jeszcze mie
rze imponuje nam francuski an , 
g'elskl czy nawet niemiecki na 
pis na wyrobach obcy.h eh. ć-
by nawet były one gorsze od 
pt Iskich. Czyżby właściwość 
taką jedynie u nas się spotyka
ło? Czy Francuza, Anglika lub 
Numca w najmniejszej chotby 
mierze nie zaciekawia to. co 
kryje się za reklamą w obcym 
dla nich np. polskim jeżyku'''... 
A wreszcie — 1 to najważniej
sze — gdzież nasza god icść 
narodowa i czy możemy po
zwalać aby nią tak płiniata-io 
na każdym kroku, w Jrdatku 
w dziedzinie, drogiej P i l ikowl, 
nizepięknej nasze] mowy! 

Pozbądźmy się wreszcie róż 
n^ch „modes. robes. coiffeurs, 
liciueurs", i t. d. — mamy bo
wiem na to polskie określenia. 
Używajmy Je stale a hasło: 
pod znakiem polskości — niech 
nam przyświeca wszędzie, a 
wiec również i w zakresie «ak 
ważnego czynnika, jakim Jest 
reklama. 

HE 
LlAMS. 

WĘŻE. 
0 r - H. Bukowskiej. 

Wzbroniony. 

tjLVth kawałków żól 
™l'u- uważam je za 

^ C z do rozwiąza-
•^dki. Bede sie te 
"«żeli zdążę i je-

telefoniczna bę-
^ynna zadzwonię 
M>o widzenia. 

4 s t °n odwrócił się 
fyt Uwiadomił sobie, 

C 2^ńst\vo. którego 
'Ula r 
rać 

Carlottv, zaczy 
wyraźniejsze 

la uchronić od u-
• bał sie użvć sil-
wazu _ m u s i dzia
le 4eniu z nią samą. 

tak zamyślony 
. • • lej drobnej po 

V brawie w dużem 
-Kr7-eśle. 

j l i ł V chać nowego? — 

raz spostrzegł ją 

•yi.dr. Ben? 
* n i snokoina. Naj-

L nit -»osu nie zdra 
* *e?1ia. 

^ twarzy n£ 

na było dostrzec silne zdener
wowanie, z trudem opanowy
wane. 

Marston wahał ste. czy u
dzielić jej złowroeiei wiadomo-

ci. W duszy Jego walczyły o 
lepsze bezsilna wściekłość prze 
ciw okolicznościom i niepoha
mowane praenienie otoczenia 
kochanej kobiety oniekuńczem 
ramieniem. Ale powiedział tyl
ko krótko: 

— Dr. Ben twierdzi, że Fan
ny została zamordowana. 

— Ach! — krzyknęła ł za
nim zdołał sobie zdać SDrawe z 
iej zamiarów, orzebleela obok 
niego i znikła na schodach. 

— Carlotto! — zawołał. O-
na jednak pędziła na eóre. nie 
oglądając sie wcale. 

— Tylko chwilkę! — prosił. 
— Musze z oanla pomówić. 

— Nie teraz. Późniei! — od 
powiedziała odwracaiac ku nie 
mu twarz przeraźliwie bladą. 
Drzwi zatrzasnęły sie za nią. 

Do hallu wszedł Carrington 
z rakieta w reku. 

— Cóżeś tak zbladł? Wygla 
dasz jak upiór. Co sie stało? 

— Saleoort sie rall. Dr Ben 
kazał ci powiedzieć, że musi 
złożyć raport o zamordowaniu 
Fanny. 

— Co? — Carrineton znie
ruchomiał 7 nanicrosem w ied 
nej ręce, a z płonąca zapałka, w 

drugiej. Dopiero. edv płomień 
Łparzył mu palce, rzucił zapał
kę ze słowami: 

— Ja u ja zabito? 
<— Uderzeniem sztyletu w 

podstawę mózgu. 
— Przekleństwo! — Mały 

nożyk z koftci słoniowej, któ
rym Carrineton bawił sie pękł 
w jego palcach. Alfred rzucił 
szczątki w ogień i zaovta: 

— Czy ma iakie podejrze
nia? 

— Nic pewnego. — odpowie 
dział Marston wymljalaco. 

— Naturalnie — sensacja, 
rozgłos nieunikniony. Gazety 
już postarają sie o to. źebv nam 
uprzyjemnić życie. 

— Dr. Ben mówi. że będzie 
się starał nie dopuścić tu repor 
terów. 

— Miejmy nadzieje, że mu 
się to uda. — Carrington grvzł 
wargi w najwyższem zdener
wowaniu. 

— Czy już o tern wie? 
— Doktór zawiadomił He

lenkę. 
— Helenka nie traci głowy 

Innym jeszcze nic nie mówić 
Jak sadzisz, kiedy będziemy 
mogli stąd wyruszyć? 

— Przypuszczam, że mógł 
bvś wyjechać zaraz — odparł 
Marston. — Ale w tvch okoli
cznościach nie sprawiłoby to 
dobrego wrażenia, 

— Powiedzianobv może. żeś 
mv uciekli — zgodził sie Car
rington. marszcząc brwi. — 
Trzeba będzie siedzieć tu jesz
cze dzień lub dwa... Pójdę po
szukać Helenki. Zobaczymy się 
nrzv obiedzie. 

Marston został sam. Ponle 
waż miał na sobie ieszcze strój 
tennisowy. przeto poszedł do 
siebie. abv sie przebrać. Przed 
drzwiami Carlotty zawahał się 
orzez chwile, ale nie zaoukal 
Ubierając sie. zauważył, że 
światło bvło iakoś dziwnie 
przyćmione, choć do zachodu 
słońca bvła ieszcze eodzina cza 
su. Zdziwiony wyjrzał oknem. 

Nad jeziorem wisiał tuman 
mgły i zaciemniał cała okolicę. 
Ponad wierzchołkami drzew w 
kierunku Saleoort. całv hory
zont bvł zasłonięty cieżkiemi. 
ruchliwemi kłębami rudawego 
dymu. Dwukrotnie buchnęły w 
eóre czerwono-bronzowe Jeży
ki, świadczące o pożarze łatwo 
palnych materiałów. Przerażo
ne ptaki latały to tu to tam. bez 
celu. Powietrze bvło eorące I 
ciężkie. 

Patrząc w stronę jeziora. 
Marston wyrzucał sobie, że nie 
zbadał powtórnie mieisca swej 
nocnej przygody. Upłynęło już 
od tego czasu 12 godzin I. je
żeli bvł tam iaki ślad to łatwo 
mógł ulec zniszczeniu. Marston 

czuł sie winnvm z,"iiedbania. 
Możliwie najciszej. abv nie 

ściągać niczyjej uwagi, opuścił 
dom i skierował sie w dół dro-
trą. Na ścieżce gdzie go napad
nięto, zwolnił kroku rozgląda
jąc sie uważnie. Intuicia tvlko 
mógł odgadnąć mieisce. w któ 
rem został napadnięty. Nic*n«e 
zdradzało, że tu niedawno bv!i 
ludzie, nie bvło nawet gałązki 
złamanej. Na elastycznej pod-
śclófce sznitek sosnowych nie 
dostrzegł żadnego śladu stopy 
ludzkiej. 

Minąwszy Już. iak sadził, 
miejsce spotkania z nieznajo
mymi, zawrócił, zapuszczając 
wzrok czujnie to na nrawo to 
na lewo od ścieżki w gęstwę 
drzew I krzaków. Nie dostrzegł 
iednnk niczego. Dopiero na 
skraju lasu wzrok Jesro oadł na 
łakiś biały przedmiot, leżący u 
stóp Jałowca, tuż orzv ścieżce. 

Podniósł go troskliwie, ale 
odrzucił wnet z gestem rozcza 
rowanla. bvł to tvlko ogarek 
papierosa marki używanej nie 
mał w każdym domu amerykan 
skim. Prawdopodobnie rzucił 
go tu któryś z gości Carringto 
na. 

Wyszedł na polankę, na któ 
rej wyładował samolot. Odci
ski kół coraz słabsze w miarę 
lak Powiększała sie chyżnść ma 
szyny, były ieszcze dobrze wi-

doczne.Gdy doszedł do miej
sca w którem stał aeroplan u-
waee iego zwrócił iakiś błysz
czący przedmiot. Rvła tó papie 
rośnica z kuteeo złota. Po led-
nej stronie wyobrażony bvł ia
kiś piękny armach w stvlu mau 
rytansklm. po druirlei stronie 
widniał jeździec, tralopujacy 
przez puszcze. Robota tego cac 
ka uderzała swa subtelnością I 
smakiem. Wewnątrz znajdowa 
ło sie kilka papierosów marki 
francuskiej. Bvł to. oczywiście 
mimowolny upominek niezna
nych lotników i stanowił przy 
nuszczalnie własność ich przy 
wódcv. Inni. bowiem, nie wy
glądali na ludzi, moeacych po
siadać rzeczy tak kosztowne. 
W braku dalszych śladów noc
nych odwiedzin. Marston wsu
nął papierośnice do kieszeni I 
zwrócił sie ku domowi. 

Mrok iuż zanadł. Ale gdy 
Dick minął ostatni zakręt dro
gi, oczy ieeo uderzył snop śwla 
tła. buchającego ze wszystkich 
okien domu wraz z dźwięka
mi skocznej muzyki. 

Marstonowl wvdawafo się, 
że Jest .świadkiem zabawy w 
domu obłąkanych, Carlotta Jm 
nrowizowała iakiś dziki taniec: 
stopy tef zaledwie dntvkałv po 
dłogj. Carrineton wtórował Jej 
rłntem i restem. Iedna tvlko 
Helena »aieta lakaś robótka wv 
dawała sie przygnębiona. 
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Otwarcie paryskiej konferencji Nowa katastrofa koleiowa. 

reparacyjnej w dn. 11 b. m. w hotelu Georga. Delegat amerykański 
oinaczony liczbą „2". 

został 

Mistrzostwa szkó 
w siatkówką i nai 

fftriadujemy się., że nieba-Igra tyli 
rozpoczną się zawody o mi 

fWwo łódzkich szkól sred-
• w siatkówkę i narodówkę 
| klas II, 111 i IV). Zawody 
łjanuuje wybrana w tym ce 
fjmisia sportowa, złożona z 
»W nauczycieli wychowania 
f&nego lódzk. szkół średnich 

, o b ° w i ą z u 
° w s k j e ( ^ 
Prof. 

Fociąg pośpieszny kursujący na szlaku Berlin - Monachjumzdcrzył ; 
Berlin — Stuttgart. Skutki katastrofy były okropne. Zdjec;e nasze przedstau 
sjpialny pociągu pierwszego, wciśnięty formalnie w jeden z wagonów pociągu 
feo Katastrofa pociągnęła za sobą ofiary w liczbie 16 osób w zabitych i ciężko ran« 

Dziś • 

Wielkiego arcydzieła filmowego, 

ameryk, wytwórni First National 

„Prywatne życie pięknej Heleny" 
Jedyna w swoim rodzaju groteska obyczajowa-satyryczna na ] tle genjalnej I l iady Homera, o niebywałej wystawie 

7 Reżyserja znakomitego Aleksandra CORDY. 

« M a r i a C o r d a p - r R i c a r d o C o r t e z ^ L e w i s S t o n e 
*j acv ekr szalona " _ , 
j asy • _ * i l n i , r . e | . mniTcrn. w wykonaniu wi.Ikl. j orki.itry lymfonlcmel pod dyf Ttodora Rydera 

Przeniesienie oficerów 
w stan spoczynku. 

. —6« ' 

"wi której weszli, vjuic*-y-
*d — jako przewodniczący 

— sekretarz, Szumlcwski 
£baik, Gontarska, Wadów 
Cnelmicki i Roi akowski — 
Jonkowie. Dla piłki siat

ką przepisy prol. 
« u , zaś dla naro-
Chełraickiego z na-

W*,cą jedynie zmianą: „Ka-
P Orułyny zaczyna grać w 
- V a następnie po spaleniu 
łWkich graczy z jego druży-
ffriecriodzi na boisko i gra 
E/ System rozgrywek jest 
V< Jednakże drużyna roze-
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Doktór tureckiej filozofii 
oszukiwał ludzi na polskiej ziemi. 
Z Przemyśla donoszą: 

, Niejaki Mojżesz Baruch Bu-
clion, bez stałego miejsca za
mieszkania, żonaty, pochodzą
cy z Sieniawy, przedstawił 
się długi czas jako doktór filo
zof i naczelny redaktor 

nieistniejące] gazety 
.Trybuna", przyczem zazwy 

czaj wtrącał, że jest właścicle 
lem znacznego majątku i ma 
wpływowe koncesje w urzę 
dach i bankach. 

Doktorat filozofjl miał Bu-
cbon uzyskać na jakimś uniwer 
lytecie w Turcji, co oczywi
ście było wierutnem kłam 
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Wieczorne rozrywki Łodzi. 
Teatr Miejski: — Hlnkeman. 
Teatr Kameralny: — Maya. 
Teatr Popularny: — Romeo I Julia 
Apollo: — Robert I Bertrand. 
Pocz seansów: o godz. 4. 6. 8 1 10 
Bajka: — Najukochańsze żony ma

haradży. 
Casino: — śmiej sic pajacu. 
Czary: — Pancerny dyliżans. 
Pocz seansów: o eodz 4 6 8 1 10 
Corso. — Na ognistym smoku. 
Pierwszy seans 4-ta. ostatni 9JO 

Capltol: — W otwarte karty. 
Grand Kino: — Ostatni monarcha. 
Lana: — Prywatne życie pięknej 

Heleny. 
Lodowy: — Serce. 
Pocz. seansów o godz. 5 I pół po poł 
M. Galeria Sztuki: — Wystawa Brać 

twa iw. Łukasza. 
Oświatowy: — Poety: — Żebrak. 
Pocz seansów: o godz. 4. 6, 8 1 10 
Mimoza: — Brudne pieniądze. 
Odeon. — Biały pająk. 
Pocz seansów: o cod z. 4. 6. 8 1 10 
Patace: — Spowiedź 16-letnleJ. 
Resursa: — Kobieta to grzech. 
Splendld: — Płonący otręt. 
Pocz seansów: 4.30 6 30 8.15. 10.00 
Spółdzielnia: — Niewolnica demona. 
Pocz seansów: 4.30 6 30 *.1S 10 00 
Wodewil. — Klejnoty królewskie. 

Początek sa«tsńw o eMzinle 4-ej. 
Zachęta — Siódme niebo, 

/ WINS71I.IFMY: 
'Jutro: Franciszkowi. 
Wschód słońca 6.52. 
Zachód — 16.50. 
Długość dnia 11.06. 
Przybyło dnia 2.06. 
•tydzień 7„ < v 

stwem, wymyślonem w celu 
łatwiejszego żerowania na głu 
pocie ludzkiej. Naiwnym bo
wiem wmawiał Buchen, że mo 
że im ułatwić uzyskanie pasz
portów zagranicznych 

na wyjazd do Ameryki. 
Innych znów zapewniał, że po
trafi się wystarać dla nich o po 
życzki w Państwowym Banku 
Rolnym 1 pod pretekstem tern 
skuteczniejszego pośrednicze
nia w tych sprawach, -wyłu 
dzał od swych ofiar rozmaite 
kwoty. 

Buchen grasował w Sienia
wie, w Przemyślu oraz po 
wsiach. 

Kiedy jednak klienci nie mo 
gil się doczekać załatwienia 
swoich spraw paszportowych, 
względnie pożyczkowych, a 
Buchen odwlekał ostateczną 
odpowiedź, zasłaniając się roz-
maitemi urojonemi przeszkoda
mi, skierowano przeciw Buche 
nowi sprawę do prokuratorii 
państwa. Śledztwo zostało 
wdrożone a w następstwie te
go stanu rzeczy, został nad Bu 
chenem 

zawieszony areszt śledczy. 

Nie słyszeli łoskotu pociągu. 
Dwie ofiary śnieżnej zadymki. 

Łódź, 16 lutego. W ciągu dnia \ Piotrkowie, gdzie w godzinę póź 
wczorajszego na torze kolejo
wym pod Piotrkowem wydarzy
ły się dwa tragiczne wypadki. 

W odległości 350 metrów od 
stacji Rozprza został przejeclft-
ny przez pociąg pośpieszny nr, 
1 zdążający z Warszawy do Kra 
kowa 29-letni 

Leon Kabziński, 
zamieszkały we wsi Łazy. 

Kabziński po pracy we wsi 
Ignaców wracał wieczorem do 
domu torem kolejowym. 

Chroniąc się przed zadymką 
otulił twarz w chustkę, wskutek 
czego nie słyszał szumu nadcho 
dzącego pociągu. 

Ciało nieszczęśliwego zostało 
poszarpane na części. 

* • * 
Również w dniu wczorajszym 

około godziny 2 w nocy na 163 
kilometrze od Piotrkowa wpadł 
pod kola pociągu 26-letni 

Adam Wszelaki, 
zamieszkały w Piotrkowie przy 
ulicy Krakowskiej 56. 

Koła pociągu obcięły nieszczę 
śliwemu obie nogi. 

Wszelakiego w agonji przewie 
ziono do szoitala św. Trójcy w 

niej nie odzyskawszy przytom
ności marł. 

Oficerowie piechoty: pputk. 
Radwański Z., pułk. Mielnik W. 
pułk. Ernst E.. pnułk. Zabaw-
ski E,. mjr. Szpiganowicz H., 
mjr. Piątkowski P.. mir. Dro-
gowski M.. kpt. Wolniewicz R., 
Kalinowski A.. Woidat A Szma 
land A.. Szamborowski J., por. 
Sedlaczek R.. ppułk. Olszycki 
J.. mjr. Rosywacz J.. mjr. Tur
ski O., mjr. Szulc L.. mjr. Ck-
kart W., ppułk. Tarczyński S., 
mjr. Szadbej N.. kDt. Zodrow 
M.. ppułk. Włodek J.. Dor. Wi
niarski W., pułk. Górski A., 
ppułk. Terlecki M.. kot. Inlaen-
der H.. ppułk. Anlauf K.. ppułk. 
Cieśliński A., ppułk. Bagieński 
A., mjr. Sypniewski E.. mjr. Pi 
lecki J., mjr. Puch W., pułk. 
Kawka M., mjr. Hardy W., kpt. 
Walck-Walewski M.. kot. lan 
kiewicz W.. kDt. Bursztyn J. 
kot. Korman J.. nnułk. Bagień
ski O., nputk. Widman J.. kpt. 
Perfet F. . 

Właściciel autobusów-włamywaczem 
Aresztowanie niebezpiecznego złodzieja. 

W Nowym Jorku 

Z Częstochowy donoszą 
Onegdaj został ujęty przez 

miejscowy wydział śledczy 
sprawca dokonania kilkunastu 
włamań mieszkaniowych w Czę 
stochowie, niejaki Wojnowskl 
Kazimierz, lat 40, mieszkaniec 
Przedborza, powiatu koneckie
go, 

z zawodu kowal, 
właściciel autobusów pasażer
skich, kursujących pomiędzy 
Gorzkowicami i Przedborzem.— 
Wymieniony włamywacz doko
nywał włamań za pomocą tak 
zwanego świdra przez robienie 
otworów we drzwiach przeważr 
nie w śródmieściu do mieszkań 
rodzin zamożniejszych, a następ 
nie kradł kosztowności. 

Również aresztowani zostali 
- X X -

wspólnicy Wojnowskiego. Nie
bezpieczny włamywacz już od 
dłuższego czasu niepokoił miesz 
kańców śródmieścia i dokonał 
kilkunastu śmiałych włamań, a 
między inneml do mieszkania 
wiceprezydenta d-ra Nowaka, 
dr. Wasilewskiego i wielu in
nych. 

- X — 

U kobiet w ciąży I młodych matek. 
stosowanie naturalnej wody gorzk'ej 
.Franciszka-Józefa" wzmacnia pra
widłowość funkcji żołądka I kiszek, 
Główni przedstawiciele współczesne! 
ginekolog)! wskazują na wode Fran
ciszka Józela jako na środek, działa
jący w większości wypadków wyjąt
kowo szybko, pewnie I bezboleśnie. 
Żądać w aptekach 1 składach aptecz. 

„ W o t w a r t e k a r t y 4 4 

na ekranie „Capitol". 

artyści malarze pracują bez wytchnienia. Ekscentryczne 
Amerykanki wpadły na nowy pomysł upiększania swych 

toczonych ramion. 

„Najukochańsza tona Maharadży" 
na ekranie „Bajka". 

Przebieg akcji filmu przez zakończy, 
cały czas trzyma w napięciu wi- I oto maharadża naraża swe 
dza. który nie gubi się w domy- życie na niebezpieczeństwo, a-
słach, w jaki sposób dramat sie, ^oby się przekonać, czy biała ko 

Ewelina Brent wstępnym bo 
jem zdobyła sobie sławę, krea
cje jej są znane w całym świe
cie. 

Rola jej w filmie „Otwarte 
karty" stoi również na wysokim 
poziomie artystycznym. 

Tak samo jak z jednej i tej sa 
mej tkaniny można zrobić kilka 
zupełnie różnych sukien, zależ
nie od indywidualności krawco
wej I kobiety, która je nosi — 
tak też z tego samego materja-
łu filmowego można stworzyć 

kilka różnych obrazów, 
zależnie od reżysera, który je 
realizuje i aktorki, ewent. akto
ra. 

Film „W otwarte karty" nie 
ma zupełnie sobowtóra, lecz mo 
tyw, na którym jest oparty nie 
może rościć pretensyj do orygi

nalności. Jednak w filmie tym 
gra Ewelina Brent i to wystar-
cza. Całość obrazu — dobra, (e) 

Oficerowie kaw* 
Pomiankowski St.. 
mowicz W., pułk. 
ski W., pułk. Gers 
mjr. Gocbel R.. mi--
rtm. Zaborowski A- w 

Nowacki C . OkulM 
R., pułk. Pryziński J 
dzyński St.. mir. SKL 
mjr. Ejzerman St.. n_a™ 
dziecki K.. rtm. V 
A., mjr. Augustyn* 
Wodziński St.. ppuf_ 
pułk. Nowakowski *P 

Oficerowie a r H 
nuioniewski St.. nDl»L 
E.. mjr. Bielski A.. •* 
wolski J., ppułk. I 
mjr. Mirowski W. 

Oficerowie inż 
rów: pułk. Bocrnef 
Mokłowski T.. maiof 
skl J., Truś W.. Czei 
leski F.. Żyliński St-
dein St. Stułasicwll 
Mużvoowski L.. ' ' * 
ski Wł.. pułk. Swisz< 
mjr. Pawluk A.. mir 
ski J. 

Oficerowie in(efl« 
pułk. Eile H. mir. Q 
npułk. Rawicz P.. mi 
St. 

Oficerowie koroflf 
go: płk. Jankowski t 
miński G.. płk. KacZ*8 

nłk. Kaczkowski St 
browski S.. mir. Pi*' 
Dłk. Baluk S.. mir. 
berg M. ppułk. Ebol 

Oficerowie admi"1 

pułk. Czajkowski K-
woński B.. kpt. Koz 
rej St.. mjr. Porczy"1^. 
Berger O., mir. 
kpt. Hawliczek E.. * \ 
wicz A., kot. Mol E-Jr 
ciński Z., knt. Trau IJ 
złowskl St.. kpt. F r ac«i 
Zakrzewski R.. mir- -
O.,'kpt. Horoszewic* 
Zawadzki L.. mjr. 
St.. mjr. Stel-Mad 

^dzielę, dnia 17 b m. 
. ûne były mistr/ostwa 

R- skiiii i irórnośląskMn. 
*>sem jak sie dow'a-

strzostwa zostaną 
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 r e i ł l ostatni raz dla Związków 
wiz. 8 30 wieczorem. 

I u ceny zniżone, Jutro 1 we wte 

LECZNICA. 
LEKARZY SPECJALISTÓW PRZY 

GÓRNYM RYNKU. 
Piotrkowska 294, tel. 22-89 
(przy przyst. tramwaj, pabianickich) 
Czynna od 10 rano do 7 wieczór, w 
niedziele i święta do 2 po poł. Wszyst 
kie specjalności I demystyka. Kąpiele 
świetlne, lampa kwarcowa, elektry-
zacja, Rentegen, szczepienia, analizy 
(moczu, kaJu, krwi, plwocin, wydzie
lin i t. d.). Operacje, opatrunki, 

wizyty na miasto. 
Porada 4 złote. 

Porada dentystyczna oraz 
wenerologiczna 

dla chorób skórnych, wenerycznych 
i niemocy płciowej 3 złote. 

bieta go kocha i w ten sposób 
zmusza ją do pozostania przy 
nim na zawsze. 

Na szczególne wyróżnienie za 
sługują plenairy: rozkoszujemy 
się przez dłuższy czas niezapom 
nianemi widokami francuskiej ri 
wjery, pjzebywamy wraz z bo
haterami dramatu w łódce mo-. 

torowej drodę z Mentony do 
Monte - Carlo, pędzimy samo
chodem z kasyna w dół ku mo
rzu... 

Co się tyczy gry aktorów, to 
Gunnar Tolnas i Karina Bell. 
stanowią pod każdym względem 
kontrast rasowy, o co głównie 
chodziło reżyserowi. (e). 

"tra u C z o r : , l po raz pierwszy trage-
, ••nin.kcr • v. , t , , i • i- knt iidF tM„~ ••"'•"keman" z A. Sochą w roli ty 

. Srom »V«H it- k liv ,»»»d„U^' , W n v P^rteleń" wejdzie w przy-

r R H !L™V ^ Ł i e P. Konstanty Tatar-
2 S " K a t z t $ \** — a - Zv,nunt Białostocki. 

Oficerowie \e*»r*'t L W i R l ' r t y , W l w w ( * e c n y m 

Czechowicz Fr.. 0 » N . . M a ^ ^ nastrojowa .sztuka, S. 
wicz M. nułk. ^ ' * p > r * d Z i W I e c

M z , e R r a n a **ZZ. 1 1 
oułk. Orłowski M- g * 4 N * l e J \ l C z ° ! * m ™* w ponledzmlek 1 
kowski M. nnułk- ? ° 
ooułk. Chotiner L 
Ciechowski K.. nn"'ń_^L, 

ńsk i^ ł f^Wzi ski R.. mjr. Słoń; 
dzisżewskł J.. mir. 
ski P.. mjr. Schoe fil™ 
kpt Iwanowski Cz-' aeii ,lk0' ,atyrvc

Je -
DOCznikow K. mir. wjłŁ 1 t o W a

 Z n e I prvdervk; 
Dliłk. K u l i k o w s k i tjiC,^ lednl V s t w a " Reży oułk. Kuligowski 
żvński K.. mir. Ra 

kpt. Ossowski Z. |l5*'n^ka'nlVc|l r o 1 

n«^«^.,,;„ h-^mti^JJP6' 2ab c- - 2 v w , c k a 
Oficerowie kortm^jA 

lerów: pułk. Sidor^i* 
pułk. Kuciel J.. Dułk 

x 

^ •.•»l'un^a. 
% D o ^ S z a * s k i " ukaże się dwukrotnie 

tj^z. 5 . e T i a c b z n '*"n.vch: dziś o godz. 5, 
' i we wtorek wieczorem, po-

Ł w V 5 t ę D l ) . 0 r z y s z ' e g o tygodnfa Teatr Ka-
1 Premierą aktualnej komedii 

ka Lonsdale'a p. t 
seruje Michał Me 

h,' u; w h i ? e 5 n , e °deKra jedną z głównych 
h rolach — Irena Grywińska. 

., Śląska, Faleńska, 
ynskl, M. Lenk. Michalak I Ru-

OSOBlSTfc u 
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go nasz soec.ialnv ^"-'IrfW 
na mistrzostwa " a r C $ ( ) < P 
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 O r a c ownikńw zjednoczonych Za 
E P . * Grolimana, przy ui. Przędza! 
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Mistrzostwa szkół łódzkich 
/ narodówką. 

k, 

:hjumzdeizył się z poc 
£dj\jc!e nasze przedstaw 
den z wagonów pociągu Pr*: 
ób w zabitych i ciężko ran«f 

ienie oficerów 
n spoczynku. 

w siatkówką 
lądujemy się, że nieba-

Prozpoczną się zawody o mi 
l*two łódzkich szkół sred-

* siatkówkę i narodówkę 
klas U, 111 i IV). Zawody 
anizuje wybrana w tym ce 

s|a sportowa, złożona z 
nauczycieli wychowania 
go łódzk. szkół średnich 

84 której weszli: Gorczy-
— jako przewodniczący 

sekretarz, Szumlewski 
aik, Gontarska, Wadów 

^uełmicki i Robakowski — 
'Bonkowie. Dla piłki siat-

BBlobowiązują przepisy proi. 
lwowskiego, zaś dla r.aro-
i\ i ' 1 Proi. Chclmickicgo z na-

a. jedynie zmianą: „Ka-
P drużyny zaczyna grać w 
f * ' a następnie po spaleniu jakich graczy z jego druży-

dzi na boisko i gra 
_ ystem rozgrywek jest 
jecbakże dr 

Dr? L 8 

JS, ec"odzi 
• • Sy 

ruzyna roze-I 

gra tylko po jednem spotkaniu, 
a to wskutek krótkiego czasu, 
jakim rozporządza komisja spor
towa. Za zdobycie mistrzostw 
przewidziane są następujące na
grody: Drużyny młodzieży żeń
skiej i męskiej klasy „A " za grę 
w piłkę siatkową — puhary i 
dyplomy pochwalne ofiarowane 
przez Kuratorjum Okręgu Szkol 
nego — Łódź. — Drużyny klasy 
„B" otrzymają dyplomy poch 
walne z Kuratorjum. Zawodnicy 
zaś tychże otrzymają 

pamiątkowe żetony. 
Drużyny kl. I I , I I I i IV w na-

rodówce otrzymają dyplomy po
chwalne z Kuratorjum i żetony 
;>amiątkowe. Zawody powyższe 
urządzone będą pod protektora
tem Kuratorjum Okręgu Łódz
kiego, które ze swej strony upo
ważniło komisję sportową do 
zorganizowania mistrzostw. 

Własny gmach i własne boisko. 
Dach nad głową Strzelca. 

R u r y a bokserzy/. 
Ksers!c o mistrzostwa okrągowe. 

Ł S J ^ M ^ a 17 b m. 
mistrzostwa 

ipułk. 
ik W. 
baw

ił., 
Dro-

:z R., 
Szma 
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zycki 
Tur-
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laen-
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kpt. 
łan 
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kpt. 

Oficerowie kaWi 
Pomiankowski St.. 
mowicz W., pułk. 
ski W., pułk. Gersl 
mjr. Goebel R.. mir-
rtm. Zaborowski MT 
Nowacki C . Okulicfl 
R., pułk. Pryzińsk' * 
dzyński St., mjr 
mjr. Kjzerman St.. ?| 
dziecki K.. rtm. Wo' 
A., mjr. Augustyno^ 
Wodziński St.. pputj 
pułk. Nowakowski -

Oficerowie artv 
Holoniewski St.. pp"'1 

E.. mjr. Bielski A 
wolski J., ppułk. Is*1 

mjr. Mirowski W. i 

Oficerowie lnżvfl| 
rów: pułk. Bocrnef 
Mokłowski T.. rna'^ 

h o * b v ' v 
B^i i1m W i b o J c s i e w o k r ^ ' u 

•r. wni| górnośląslrm. 
C»n Jak sie dow^a-
^srzostwa zostaną 
J ™ " w Katowicach 

'doznaniu z powo
l n y rury dopro-
P"rę do nr/;vJzci'i 

salę klubu spor J a g i e l s k i , wobec 

czego Okręgowy Związek Bo
kserski nie posiadając innego 
lokalu do dyspozycji 

odwołał mistrzostwa. 
Nowy termin zostanie ogłoszo
ny niebawem. 

Mistrzostwa okręgowe w 
Warszawie odbędą się prawdo 
podobnie 24 b. m.. Mistrzostwa 
w Łodzi odbyły się już w ubie
głą niedziele. 

ySiła przygoda sportowców 
grodzieńskich. 
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e m 
i. 

Nie-
ż od 
liesz 
onał 
ń, a 
ania 
aka, 

in-

atuk. 
zk'ej 
Pra

szek, 
esnet 
'ran-
ilała-
yjat-
:śnie. 
tęcz. 

tym 
tar
te 

RZY 

-89 
ich) 
r, w 
zyst 
)iele 
try
li izy 
Izie-
rnkl. 

az 
ych 

do 
no-
no-

to 
ell. 
em 
nie 
,(e). 

ski J.. Trus W.. CP 
leski F.. Żyliński SŁ_, 
dcin St. Stu łas iewWŁ 
Mużynowski I... ^ JE 
ski Wł. pułk. SwiszC^f 
mjr. Pawluk A.. wir 
ski J. 

Oiiccrowie inleiid* 
pułk. Łile 11.. mir. t / f 1 
npułk. Rawicz P.. n , i f 

St. 
Oficerowie koro 

eo: płk. Jankowski 
miński G.. płk. Kac*™ 
płk. Kaczkowski Sl ; 

browski S.. mir. Pi*' 
płk. Baluk S.. mir 
berg M. ppułk. Ebor<> 

Oficerowie admi"^ 
pułk. Czajkowski K-
woński B.. kpt. Ko* 
rej St.. mjr. Porczv 
Berger O., mjr. 31 
kpt. Hawliczek E. 
wicz A., kpt. Mol E 
cińskł Z., kpt. Trau 
złowski St.. kpt. Ffl 
Zakrzewski R.. mir-
0 . , 'knt . Horoszewi^ 
Zawadzki L.. mjr. 
St.. mjr. Stel-Machnj 
kpt. Zatvrka E.. kpt 
ski K.. kot. Nerof 
ppułk. Lipiński I -
szowski T.. kpt. \ 
mjr. Kamieński St-
M.. kpt. Chełmiński 
szko M.. mjr. Rosrna" 
Guttenberg L. kot- * 
ski J.. kpt. Katz S-
merschmidt A., kot-
mjr. Leśniewski St. ,P 

Oficerowie lekarf Jf 
Czechowicz Fr.. .°! . j^k 
wicz M. pułk. ^ ' ' ^ / F 
nułk. Orłowski M. g^-it1 

kowski M. ppułk- ''„||ilj 
npułk. Chotiner I-
Ciechowski K.. pn" '* , Ą 
ski R.. mir. S/oński 
dzisżewskl J.. mir. b / L 
ski P.. mir. Schoe^tf-L 
kpt. Iwanowski Cz« 'pci%. 
oocznikow K. mir. 
oułk. Kuligowskl K- ^jlC, 

Rad 

sp 0 r , ' ) r zV6°d a spotkała 
' ku. wC.ów groclzień-
.""•ozy ' y n ' e zważając na 

1 Rtbezpieczeństwa 
**« się na nartach 

sPotkała ich tak 

I r ,«ańców stracili 
abli na terytorjum 

Patr'v l i , f , wslim! Do-
P t W - . c , 0 w i <-< ł^w^.y 

Z l e i celach podró

ży, skierował narciarzy na od
powiednią drogę, udzielając jed
nocześnie potrzebnych wskazó
wek. 

Koło Oran narciarze znowu 
znaleźli się w opresji, gdyż, błą
dząc po okolicy, spotkali wilki, 
tak że tylko dzięki szybkiej po
mocy w pobliżu mieszkających 
chłopów udało się ujść * życiem 

W rited^ety. rano T rop i Pulas 
.'.naltv.lt się na LipówC«- pod Wil 
nera, skąd rkierowano ich do jed 
nego z klubów sportowych. 

Za przykładem innych miast, 
w których znajdują się większe 
ośrodki prac Związku Strzelec
kiego, tutejszy Obwód wystąpił 
z inicjatywą budowy 

własnego domu 
i boiska. 

W skład komitetu honorowe
go weszło szereg wybitnych o-
sób z naszego miasta. Prace ko
mitetu posuwają się szybkim kro 
kiem naprzód. Związek Strzelec 
ki na terenie Łodzi czynności 
swoje rozpoczął przed dziesię
cioma laty I dziś może się posz

czycić tysiącami młod. obywa 
teli, którzy w jego szeregach o-
trzymali wychowanie obywatel 
skie i fizyczne oraz zostali przy
gotowani wojskowo na wypa
dek wojny. 

Obecnie warunki lokalne 
Związku Strzeleckiego przedsta 
wiają się bardzo smutnie i stoją 
na przeszkodzie dalszemu roz
wojowi prac, to też wysiłek, i-
dący ku zdobyciu własnego gma 
chu i boiska należy gorąco po
przeć. 

loiliii miUfiiii 
Udział najznakomitszych zawodników 

zakopiańskich. 
W tych dniach odbyła się w 

Wilnie konferencja prasowa.-
na której kierownik Ośrodka 
W. S.. kot. Kawalec, udzielił 
zgromadzonym przedstawicie
lom prasy szczegółowych infor 
macyj o mistrzostwach 

narciarskich armii, 
które zostaną rozegrane w Wil 
nie w dn. 19 — 24 lutego. Na 
mistrzostwa armji przyjedzie 
około 200 wojskowych narcia
rzy i całej Polski z naszymi 
najznakomitszymi zawodnika
mi zakopiańskimi, odsługujący-
mi obecnie swą powinność woj 
skową. 

Program zawodów został 
ustalony w sposób następują
cy: 19 lutego — badanie lekar
skie zgłoszonych zawodników; 
20 lutego — bieg patrolowy ze 
strzelaniem 30 kim. W biegu 

tym startować będzie polski re 
prezentacyjny patrol narciar
ski z por. Kasprzykiem na cze
le. 21 lutego — zwiedzanie Wił 
na: 22 lutego — bieg wojsko
wy indywidualny z przeszko
dami na dystansie 7 kim.; 24 'u 
tego — skoki na nowej skoczni 
na Antokolu. 

Jednocześnie w dn. 23 i 24 
lutego rozegrane zostaną mi
strzostwa narciarskie Wilna 
w których startować mają naj
lepsi polscy zawodnicy 

z Bronisławem Czechem 
na czele. Program zawodów o 
mistrzostwo Wilna przewiduje 
w dn. 23 lutego bieg złożony 
18 kim., a w niedzielę 24 lute
go—skoki na Antokolu. Oprócz 
tego projektowane jest urządzę 
nie w dn. 23 i 24 b. m. biegów 
pań. 

NOTO W A MA ZŁOTEGO 
ZAGRANICĄ. 

Londyn 43.27. Zurych 58.30 
Berlin 47.025 — 425. wyplata 
na Warszawę 47 15 — 35 
Gdańsk 57 77 — 92, wypłata na 
Warszawę 57.74 — 89. 

GIEŁDY ZAGRANICZNE. 
Londyn. Zamknięcie. Nowy 

Jork 485.35 Holandja 12.12 
Francja 124.28. Belgja 34.937 
Włochy 92.80. Niemcy 20.460 
Szwajcaria 25.240. Praga 164 
Wiedeń 34.56. Warszawa 43.27 

Paryż. Zamkniecie. Londyn 
124.28 i pół. Nowy Jork 25.60 I 
pół, Szwajcaria 492.50. 

Nowy Jork. Zamknięcie. Lon 
dyn 485 i 3/8. Parvż 390 i pół 
Berlin 23.72 i pół, Wiedeń 14.06 

Praga 
11.25. 296 i 1/4, Warszawa 

BAWEł NA. 
Liverpool, 15. 2. Amerykań

ska. Styczeń 10.18. luty 10.17, 
marzec 10.23. kwiecień 10 26, 
maj. czerwiec 10.32. lipiec 10.34 
sierpień 10.30. wrzesień 10.25, 
październik 10.21. listopad, gru 
dzień 10.19. 

Egipska. Styczeń 18.19, ma
rzec 17.39. maj 17.73. lipiec 
17.96. listopad 18.08, loco 17 80. 

Nowy Jork. 15. 2. Amery
kańska. Loco 20.15. Zamknię
cie. Styczeń 19.83, marzec 
19.91—3. kwiecień 19.93, maj 
19.99 — 20.01. lipiec 19.64—5. 
sierpień 19.59. wrzesień 19.54, 
październik 19.48, listopad 
19.52. 

- X X -

Wa!uty, dewizy i z łoto. 

Misterne intrygi w świecie sportowym. 
Kto znaidz e sposób na w\zyskiwaczy. 

- X X -

Polska Łotwa. 
ekawe zawody piąściarskie. 
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1 ' marca r. b 
no mecz ten wie

lokrotnie odkładany, jest re
wanżem za przegrane przez 
nas spotkanie w Rydze. Mecz 
Polska — Łotwa odbędzie się 
w Warszawie w sali Ośrodka 
Wychowania Fizycznego. 

Dopiero od niedawna prze
bywa Maks Schmeling, mistrz 
bokserski Europy w wadze pół 
ciężkiej w Ameryce, a już dzię 
ki kilku frapującym sukcesom 
zwrócił na siebie uwagę 

potentatów-manażerów. 
Jack Klarns, Dan Morgan i 
Dotigberty — oto szlachetna 
trAjka. która prowadzi'' mlsjer-
riąf intrygę, której celem jest 
przeciągniecie Niemca do swo
ich szeregów. Tymczasem 
Schmeling' oskarżył swego do
tychczasowego manażera Bulo 
wa o nadmierne pobieranie pro 
centów z dochodów meczo
wych. Sprawa oparła się o ko
misję bokserska Nowego Jor
ku która mimo ..ogromnej ży
czliwości'4 dla Schmelinga. wy 
dała 
wyrok korzystny dla manażera 
stojąc na stanowisku, że do 
czasu obowiązania umowy oso 
bv zainteresowane musza ści-, 
śle Ja przestrzegać". Jednocze

śnie komisja na temże pos!edze 
niu zajmowała się sprawą wie! 
kich zysków, pobieranych 
przez manażerów. Ogólnie 
przeważała opinja. Iż kom!sja 
powinna powziąć Jakieś refor
my, któreby unormowały sto
sunki między . manażerami a 
ich bokserami. 

Żaglówki regaty. 

T " A T R MIEJSKI. 
^ niskiego wyiazdu do Warszawy 

^ znakomita sztuka genialnego pisa-
4 **o B. Shaw'a „PyKmalion" będzie 

* r*na dzK o sodz. 4-ej po południu 
4 ' e l Po południu, w poniedziałek o ozorem ostatni raz dla Związków I 
Ko<iz. 8 3« wieczorem, 

tanu d ł l , u ceny zniżone, jutro 1 we wto 

ol!fe°na W C z " n i j po raz pierwszy trage-
a "ttinkcrmm" z A. Socha w roli ty-
' będzie dziś wieczorem, jutro wie-
°dc | w czwartek, 

dla dzieci pióra JaJiusza Warnec-
•Cudowny pierścień" wejdzie w przy-
i i i - " 3 r e t > e T , u a r dziecięcych przedsta 

""eiskiego. 
c^..° Wygotowuje p. Konstanty Tatar-
Wt muzyczną — Zygmunt Białostocki. 

R EATR KAMERALNY. 
^ t r i , a ^ c , a artystów w obecnym reper-
t) M-ejski 
K. ""laya" k 

oędzie grana jeszcze tylko 
«iego nastrojowa .sztuka S. 

dzi# Wiecz zorem oraz w poniedziałek I 

*arsza W s ki" u k a ł e s | e dwukrotnie 
l " 0 ^nacjji zniżonych^ dziś o godz. 5. 

5-ei | w e w t n r e j t wieczorem, po-
i r tek n f J , n i e « afisza. 

e K Przyszłego tygodnia Teatr Ka-
, t v

C D u l e z premiera aktualnej komedji 
to V C Z n e ' ^ydeTka Lonsdale'a p. t 
• * a r z v s t w a " Reżyseruje Michał Me 

" l e ś n i e odegra jed-ną z głównych żyński K.. mir. rv»- •f»~" ;wi.n , n j e R r a ' e < ł l 

kpt. Ossowski Z. j(l L W n ^ k a 17^ r a , a c h ~" I r e 

Oficerowie k o m u ^ UhrJL K r zvwicka. Sl. 
lerów: pułk. S i d o r a 
pułk. Kuciel J.. pułk- J 

ena Orywińska, 
Żabć,',!,, K r z y w i c k a - Śląska, Faleńska, 

ynski, M. Lełik, Michalak t Ru-

n P^yjrmije zamówienia na pre-

OSOBISTO r ^ c * . 
^POLSKIP.1 NA UL PRZE-

DZ*1N1ANEJ. Wczoraj wrócił z gsCf̂ ibi-
go nasz specjalny M^Jto s«, n> , 
na mistrzostwa narc^ "Jf* , ^ , e , c T e a t r Miejski grać be-
ropy p. Władysław ̂  j\ ^ b i e r a , ^ w n i W w 7je<tnoczr>nych Za 
objai dział sportowy | Grohmana, erzy ul. Przędzal 

idysła* * 
sportów' 

nianej 68, znwkrmiltą sztukę Zapolskre] z życia 
dworu rosyjskiego p. t. ..Carewicz". 

W efektownej tej sztuce osnutej na tle miłości 
następcy tronu do ubogiej tancerki biorą udzfał 
wybitne siły Teatru Miejskiego: pp. Lubieńska 
Biodnlewicz, Pabisiak. Chodeckl. Kliszewskl. Wl-
nawer Tatarski, Szacki. Reżyserował Al. Węgier 
ko. Bilety w cernie od 50 gr. do 3 zł. do nabycia 
w V oddz. straiy ogniowej. v 

TEATR POPULARNY. 
Dziś wielka premjera klasycznej tragedii W. 

Szekspira „Romeo i Julja" nlegranej w Łodzi 
przez długi szereg lat. Spodziewać się należy, ie 
to arcydzHo literatury klasyczne) spotka sie z 
ogólnem uznaniem, a sądząc po zainteersowantaj 
iakle zapowiedź „Romea 1 Juljl" wywołała, wró
żyć należy dłucie I wielkie powodzenie, tern wlę 
cej. że dyr. Pilarski jako reżyser tej tragedji. 
wystawia ją z pełnym pietyzmem. „Romeo I Julja' 
gr?.ny będzie bez przerwy codziennie o godz 8 
mrn 20 wieczorem, za* w sobo*e ' niedzielę o g. 
4.2fi po poł. I 8.20 wieczorem Bilety sprzedała 
kasy teatrów przy ul. Ogrodowe! 18 I w kwlaciar 
ni B-ci Dymkowskich, Plac Kościelny Nr. Ł 

TF4TR W SAM OFYFPA. 
Dziś w sobotę o godz. 8.20 wieczorem f Jutro, 

o godz. 4.20 po poł. 8.20 wiecz, przekomiczny 
wodewil „12 żon Jafeta", urozmaicony najnow-
szemi piosenkami, efektownymi ewolucjami I tań
cami, który przez klika tygodni bawił publiczność 
w teatrze przy ul. Ogrodowej. Bilety do nabycia 
w kasie teatrn. 

RADJO-KĄCIK. 
Sobota, 16- go lutego. 
Warszawa. — Oodz. 

13.00 Komunikaty: rolniczy ł meteorologtcz 
ny; 14.50 Komunikaty: meteorologiczny (powtór
nie), gospodarczy; 15.35 Komunikat samorządowy 
1530 Koncert z płyt gramofonowych; 17.00 Od
czyt p. t. „Barok I romantyzm" — wygłosi dr 
Stanisław Adamczewski; 17.25 „Z przeżyć 1 dzie
jów narodu" wygłosi prof. Henryk Mościcki: 
17.5.̂  Program dla dzieci Słuchowisko p. t. ..Kop-
cHuszek"; 18 50 Rozmaitości: 1910 ..Radjokroni-
ka" wyslosi dr. Marjan Stępo wski; 19.35 Nad pro 

gram i komunikaty; 19.56 Sygnał czasu: 20.00 Od 
czyt z cyklu „Dzieje muzyki polskiej" wygłosi 
prof. Stanisław Niewiadomski; 20.30 Koncert wie 
czorny. Dawne polskie piosenki wykona p. Leon 
Schiller; 21.00 Muzyka lekka; 22.00 Komunikat 
lotnlczo-meteorologićzny: 22.20 Komunikaty: po 
llcyjny, sportowy I nad program; 22 30 Transml-
sia muzyki lekkiej z restauracji „Oaza". 

Niedziela, 17-go lutego. 
Warszawa. — Oodz. 10.15 Nabożeństwo z ka

tedry pftznańskiej; 11.56 Sygnał czasu z warsz. 
obserwatorium astronom., hejnał z wieży Mar
iackiej w Krakowie; 12.10 Poranek symfoniczny 
z Filharmonii warszawskiej; 14.00 Odczyt p t. 
.Nawożenie drzew owocowych" wygłosi Inż 
Józef Pietrzak; 14.20 Odczyt p. L „Wiosenne ro
boty na łąkach 1 pastwiskach" wygłosi dr. Mar
cel! Różański: 14.40 Odczyt p. t. „Najważniejsze 
wiadomości I wskazania rolnicze" wygłosi dyr 
Szczepan Medrzecki; 15.00 Komunikat raeteorolo-
glfrny; 15.15 Koncert symfoniczny z Filharmonii 
warszawskiej; 17.15 Transmisja' z sali Rady Miej
skie.' uroczystej akademjl ku uczczeniu 50-lecfa 
kapłaństwa Ojca św. Piusa X I ; 1835 Boczna an
tena: ,.0 najnowszych zdarzeniach w nauce t te
chnice" — p. Bruno Wlnawer: 19.00 Rozmaito
ści; 19.20 Odczyt z cyklu ..W krainach półksię
życa, sfinksów I piramid" p. t „Kair europejski 
a Kair arabski" wygłosi prof. Bohdan Richter: 
20.00 Odczyt p. t. „Jak grać aby wygrać" — dr. 
Witold Czechowicz, dyrektor Loterji Państwowej 
2C.30 Koncert wieczorny Orkiestra P R. W przer 
wie komunikat teatrów miejskich; 21.00 Kwadrans 
literacki Nowele „Bez tytułu" Korczaka odczyta 
p Tad. Bocheński: 22.00 Komunikat lotnlczo-me-
teorohrgiczny; 22.05 Komunikaty P. A. T.; 22 20 
Kirram;ka<ty: policyjny, sportowy I nad program: 
22 30 Transmisja muzyki tanecznej z dancingu 
Oaza". 

DYŻURY APTEK. 
Dziś dyżurują apteki: F. Wójcickiego 

(Napiórkowskiego 27). W. Danieleckiego 
(Piotrkowska 127). Unickiego (Wólczań 
ska 37) Leinwebcra (Plac Wolności ?) 

Hartmana (Młynarska 1), J. Kahan^ 
(Aleksandrowska 80).. (p) 

DEWIZY NIEJEDNOLICIE W 
DALSZYM CIĄGU. 

Tendencja dla dewiz na ze
braniu giełdy walutowej była 
znowu niejednolita, iednak z od 
cleniem mocniejszym. Obniżyły 
sie tylko dewizy na Holandję o 
3 gr. i na Paryż o pół er., rów
nież dwie tylko dewizy na No
wy Jork i Szwajcarie notowane 
bvłv bez zmiany. Wszystkie po 
zostałe zakupywane bvły po 
kursach wyższych: na Belgje o 
3 gr., na Kopenhagę o 2 gr. na 
Londyn o 1 jedna czwarta gr., 
na Sztokholm o 5 er. i na Wie
deń o dalsze 3 er. W umiarko
wanych ilościach nabywano 
też dolary St. Zjednoczonych 
PO kursie ^dotychczasowym. 

POŻYCZKI PREMIOWE 
ZWYŻKUJĄ. 

Z papierów państwowych 
największym popytem cieszy
ła się i mocnieisza tendencję 
wykazały obie nożyczki oremjo 
we. w których Dolarówka zy
skała znów 50 gr.. a 4 oroc. Po
życzka łnwestvcvina także po
prawiła swój kurs „ o 25 gr. U-
tr2ymałv sie nrzv osiągniętej 
zwyżce 7 proc. listy 1 obligacje 
banków państwowych, po sta
łych też kursach obracano re
sztę papierów państwowych W 
dziale prywatnych papierów lo 
kacyjnych słaba tendencję mia 
ła w dalszym ciągu grupa lis
tów zastawnych miast prowin
cjonalnych. Obniżvłv się tu 8 
oroc. listy zast. m. Łodzi o 25 
gr. i 8 proc. listy zast. m. Piotr
kowa o 1 zł. 25 gr. w stosunku 
do ostatniego notowania Listy 
zastawne ziemskie złotowe i 
dolarowe obiegały oo kursach 
dotychczasowych, a za 8 proc. 
listy zast. m. Warszawy płaco
no nawet wyżej o 55 er. Obl'-
gaciami magistrackiemi nikt się 
nie interesował zupełnie. 

MOCNIEJSZA TENDENCJA 
DLA AKCYJ. 

Dotychczasowy brak zainte 
resowania i słaba tendencja dla 
akcyj uleeły na giełdzie akcyj
nej zasadniczej zmianie. Mimo. 
że doszło do transakcvi niewie

lu papierami, obroty bvfv Jed
nak większe niż dotychczas i o 
wiele bardziej ożywione, więk
szość też akcyj nabywana bvła 
oo kursach znacznie wyższych. 
Z akcyj bankowych poprawił 
swój kurs Bank Polski o 3 zł. 
25 gr. Po niezmienionym kur
sie zawierano transakcje Ban
kiem Zw. Sp. Zarobkowych. Ak 
ej.mii chemicznemi Soiessa ob 
racano po kursie dotychczaso
wym. W dziale elektrycznym 
poszukiwane bvfv i nabywane 
chętnie akcje Siłv I światła po 
kursie wyższym o 2 zł. Zwyż
kują też stale akcie cukrowni
cze Warsz. Tow. Fabr. Cukru, 
kurs których podniósł się dziś 
znów o 1 zł. 50 er. Na dotych
czasowym poziomie utrzymały 
się akcje kopalniane Warsz. 
Tow. Kop. Węela. Z akcyj me
talurgicznych obniżvł sie co
kolwiek o 75 er. Ostrowiec. —» 
zwyżkowały natomiast o 1 zł. 
Lilpopy 1 o 75 er. Starachowice. 
Poszukiwany bvł w dalszym 
ciągu Modrzejów. jednak nawet 
podniesienie do 31 zł. 50 gr. o-
fiarowywanej ceny nie wywo
łało najmniejszej podaży tvch 
akcyj. Bez obrotów pozostały 
akcje cementowe, naftowe, han 
dlowe, włókiennicze 1 SDożyw* 
cze. 

GIEŁDA ZBOŻOWA. 
Warszawa. 16. 2. — Trans

akcja na Giełdzie Zbożowo-To-
warowej za 100 klg. fr. st. War 
szawa. Ceny rynkowe. Żyto 
koneresowe 35.50 — 35.75, po 
morskie 35.75 — 36, pszenica 
44.50 — 45.00. jęczmień browa 
rowy 34.75 — 35.25. na kasze 
23 — 33. Owies jednolity 33.25 
— 34.00. groch Victoria 68 — 
80. polny — 40 — 49. rzepak — 
87 — 89, koniczyna czerwona 
140 — 170. biała 240 — 290. se 
radela 54 — 58. łubin niebieski 
22,75 — 24,00. maka pszenna 
65 proc. 66 — 70 żytnia 70 pro 
centowa 48 — 50 otręby żyt
nie 24.00 — 24.50. pszenne śre 
dnie 26.00 — 26.50. erube 28.00 
— 28.50. kuchy lniane 48 — 49. 
rzepakowe 39 — 40. Obroty co 
kolwiek zwiększone. 

Warjaci jako handlarze kokainy. 
Atak funt w pokoju mspekcymym. 

W pokoju inspekcyjnym bu
dapeszteńskiej dyrekcji poli
cji rozegrała sie niedawno de
nerwująca scena. Zredukowa
ny urzędnik bankowy. Dezy-
derjusz Dennenberg. którego 
agent przyprowadzi? tutaj pod 
narzutem handlowania narko
tykami 

począł nacie szaleć 
z trudem tylko został uspoko-

onv. Lekarz inspekcyjny zba
dał Dennenberga i zarządził 

rzewiezienie go do szpitala 
la obłąkanych. 

Nastennepo dnia ares?towa 
io znowu niejakiego Aleksan 

dra Sochara pod tvm samym 
zarzutem sprzedawania koka
iny, morfiny i innych narkoty
ków. Także Sochar znalazłszy 
îę w pokoju insnokcvinvm 

dostał ataku furii 
i rzucił sie na obecneeo w po
koju detektywa. Lekarz poli
cyjny 1 tvm razem stwierdził, 

• Sochar jest obłakanv I ka
zał umieścić go w sznitalu. 

\ Dziwne podobieństwo tvch 
wpadków zwróciło uwagę 
>rasv. która przypuszcza, iź 
maj „wariaci" sa wvrafino-
wanyml oszustami 1 svmulan-

ni. 
X X 
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Tamten byt wielki, a ten tak sucharek. 

FNIR=FJ°KY
 P " C Z P °v * a r W d u ?.2 b ' . m ' s t a n o w » wytwór renesansu Spalone zostały bezcenne obrazy, gobeliny i kroniki. 10 okolicznych domów padło 

również ofiarą płomieni. 

Cały Belgrad bawi się obe 
cnie następującym wypadkiem, 
który mimo swego makabrycz
nego charakteru nie pozbawio
ny jest szczerego komizmu. W 
miejskim szpitalu zmarło jedno 
cześnie 

2 pacjentów: 
43-letni piekarz i 50-Ietni woź
ny z miejskiej dyrekcji wodo
ciągów. 

Rodzina zmarłego piekarza 
zabrała swego spoczywające
go już w trumnie nieboszczyka 
do domu. aby go tam. w myśl 
serbskiego obyczaju, gruntow
nie opłakać i objęczyć przed 
złożeniem go w mogile na wie
czny spoczynek. Przez całą 
więc noc krewni i przyjaciele 
wylewali Izy u trumny zmar
łego. 

Ale nazajutrz rano zgłosił 
się syn zmarłego jednocześnie 
w szpitalu woźnego i oświad 
czył: „To nie jest wasz niebo
szczyk, to jest 

nasz nieboszczyk, 
mój rodzony ojciec!" A potem 

oświadczeniu zażądał stanow
czo zamiany zwłok. Tamci jed
nak odrzucili tę propozycje z 
oburzeniem i. syn woźnego, u'e 
gając ich liczebnej przewadze, 
odszedł z kwitkiem. 

Wprost od trumny domnie
manego piekarza pobiegł on do 
szpitalnej kaplicy, gdzie zgro-

i*t 

- X X -

madziła się pozosta^L 
dzna. Wiadoiność̂ ^BFWTTZNIE 
wzburzyła wszystkiej 

— To nie jest nrn 
— odzywały się 
nia krzyki. — Ni 
liśmy przecież 
sty i wielki chłop-
charek! 

Ifc'* ż a * a d z k » »• - Admlal. 
« Piotrkowska H. - Teleio-

od L , W T ( W n l c t w « Pracuj" . 

P r a n U H i a i o h . . Pronumeratyi 
w Łodzi 

4.50, 
3 ZŁ. 20 ET. 

^ , Z S Z R ^ OJ50 
" ^ w i e do domu 40 JR. 

W Anglji 1 Ameryce spot
kać można często ekscentrycz
nych bogaczy, którzy w jakiś 
dziwaczny, oryginalny sposób 
rozporządzają swoim ogrom
nym majątkiem. Takim oryg :-
nałem. trochę jednak rozsad-
niejszym od innych miljarde-
rów. jest Sir Harry Lunn. któ
rego majątek wynosi 
przeszło milion funtów szterl. 

Bogaty Anglik który znany 
jest jako założyciel wielkiej 

ananas I - M M M A M ^ M M M M M M M 

Znudzony milioner 

M wszystkie islii ii 

"""Młan* t 
*J"» uważne s ą M b « p t a t | ł e 

icon^i. M r Ó W D O b i tych łak i 
^ itdaJęcja ale zwraca 

Cena 20~fli\ 

Dr. med. 

Niewiazski 
* 

prreprowadiił tle na u l . A n d r z e j a 5 
T e l . 59-40 . 

Choroby skórne, weneryczne 
i moczopłciowe. 

Naświetlanie lampą kwarcową-
Prayimuja od 6-10 rano I od 5-4 wiece. 
W nladaiela 1 iwieU od 9 do 12 w pol. 

Ola pan oddzialna poczekalnia. 

Ludzie piszący rozwlekle 

boją się styKać ze światem. 
Grafologja i psychoanaliza. 

Dr. med. Rakowski 
Tml. 27 -81 . 

Specjalista chorób uszu, oosa. gardła 
i ptuc. 

PrsTimui. 12 -2 1 5—7 
K o n s t a n t y n o w s k a Nr. 9. 

Ja jestem władzą -
rozumiesz ? 

Nieprawdopodobne 
rozwydrzenie policjan

tów rumuńskich. 
O przejmującem zgrozą wy 

tfatfRa zezwierzęcenia T ? T * T . 
stróżów bezpieczeństwa publi
cznego donoszą z Brasso (Sied 
iniogród). Niejaki Ardeleanu 
funkcjonariusz miejski, został 
na ulicy bez powodu zaczepio
ny przez 

dwu sierżantów policji 
I dotkliwie obity. Krzyki bitego 
usłyszał mieszkający w pobli
żu pocztowiec Carstea, wy
biegł na ulicę I zaczął mitygo
wać policjantów. Wówczas je
den z nich z okrzykiem: „Ja je
stem władza", rozumiesz? 
strzeli) interweniującemu z re
wolweru 

prosto w twarz. 
Kula utkwiła w jamie ocznej. 
Drugi policjant tymczasem ob
rabiał nożem nieszczęsnego Ar 
ideleanu. Po strzale (rzecz dzla 
ła się wieczorem) zbiegł się li
czny tłum publiczności, która 
Obezwładniła rozbestwionych 
policjantów i omal ich nie zlin
czowała. Obu odstawiono do 
komisarjatu, gdzie przesłuchu
jącego ich komisarza obrzucili 

ordynarneml obelgami. 
iOble ofiary „urzędowania" 
znajdują się w stanie bardzo 
Kroźnym. Carstea postradał 
pka a Ardeleon walczy ze 
śmiercią. 

X — 

Nowoczesne badania psycho 
logiczne, obalając dawne poję
cia 1 zapatrywania, nie mogły 
pozostać bez wpływu na wie
dzę grafologiczna. 

Należy pamiętać, że wszyst 
ko. co w nas żyje. pragnie wy
razić się w jakimś zewnętrz
nym kształcie. Stad wszystko, 
co tworzymy, z natury rzeczy 
staje sie wyrazem 

naszezo ducha. 
Już od czasów najdawniej

szych człowiek oierwotnv 
kształtował glinę, rysował, ma 
lował. na długo przedtem, za 
nim o właściwej sztuce mogła 
bvć~mowa. Daiś artyzm, umie 
Jttność uzewnętrzniania swych 
darów duchowych, lest przywi 
lejem nielicznej garstki wybra 
nych. Ludzie przeciętni rozpo
rządzają jedna tvlko. ogólnie 
rozpowszechniona umiejętno
ścią — pismem. Jest więc zu
pełnie zrozumiałe, że człowiek 
w pismo swoje wnosi wszystko 
co w postaci obrazów żv»e w 
jego duszy. Bowiem iest rze
czą dowiedziona, że ełówne bo 
gactwo naszej podświadomości 
składa sie z obrazów, a nie ze 
słów. Podświadomość nasza, 
zupełnie niezależnie od naszej 
woli w czasie Disania wtłacza 
w pismo nasze 

swoje oietno. 
Zrozumienie podświadomej 

mowy pisma jest w czasach na 
szych umiejętnością rzadka, o-
Dierającą sie przeważnie na in
tuicji, darze wrodzonym, który 
nie każdemu iest danv I które
go drogą nauki zdobyć nie mo
żna. 

Dla zbadania Disma nie po
siadamy dotąd ani szematycz-
nvch przepisów, ani ustalonej 
metody analitycznej. Rozbiór 
charakteru pisma w Dlerwszym 
rzędzie zależy od całokształtu 
wrażenia jakie pismo wywiera 
To pierwsze wrażenie, obejmu

jące odrazu sume pojedyn
czych szczegółów charaktery
stycznych, ustala warunki od
rębności pisma. 

Grafolog zbiera następnie po 
szczególne 

cechy pisma, 
kombinując je we wzalemncm 
zestawieniu. 

Istnieją właściwości pisma, 
które zaliczyć można do jednej 
i tej samej grupy. I tak np. ogól 
na równość nisma. zarvsv kan
ciaste świadczą o enerejl I sil
nej woli. pisma cienkie lub nie
równe lest oznaka nerwowości. 
Są pisma, których poszczegól
ne cechy osłabiają sie wzajem 
lub niweczą. Pojedynczy szcze 
gół pisma nłe określa nigdy cał 
kowicie charakteru danej oso 
by — nadaje mu naiwvżej jakiś 
odcień. Zebrać wszystkie szcze 
gółv po dokładnym ich rozbio
rze staje się sztuka erafologa. 

Umiejętny grafolog wyczyta 
pisma nletylko charakter. — 

stan nerwów, wrażliwość psy
chiczna i uzdolnienie człowie
ka, lecz potrafi jeszcze określić 
w lakim nastroiu ducha znajdo
wał się w chwili nlsania a z ble 
gu 1 kierunku pisma. wzgl. jego 
wierszy wnioskuie o 

uczuciach — 
podniosłych, jeśli wiersz unosi 
się ku górze, deoresvlnyćb — 
leśll zniża sie ku dołowi. 

Ponadto oismo służvć może 
świadectwem Drzebietru życia 
od przeszłości ku Drzvszłości. 
Zdradza nrzeb'?? żvcia snnknł-
nv. lub załamania I wahania, 
któremu uleeało żvcie pod 
wpływem warunków zewnętrz 
nvch I konfliktów duchowych. 

Jeśli podzielimy Dismo na 3 
strefy poziome, okaże się. że 
strefę średnia zaima małe lite
ry, strefę dolna zakręty liter g, 
. I t. d.. a strefę eórna wyższe 
części małych liter oraz duże li 
tery. 

Nowy statek powietrzny. 

Najstarsza grafologja w doi 
nej sferze upatrywała świat ma 
terjalny, w strefie średniej — 
świat duchowy wzel. uczucio
wy, a w strefie wyższe! •—urny 
słowość. Pismo, zlckka pochy
lone w prawa stronę lest świa
dectwem zasad aktywnych — 
(czynnych), pochylone w lewą 
stronę — wyraża zasady pa
sywne (hłernc). 

W czasach. gdv znany psy 
choanalityk Freud dowiódł nam 
ile jeszcze cech Dierwotnvch 
mieści się w duszy naszej, po
dział ten nie budzi zdziwienia. 

Z linii 1 zarysów dolnej stre 
fv grafologja wyciąga liczne, 
bardzo ciekawe niekiedy wnio
ski o naszem życiu ołciowem 
Studja nad poszczeeólnemi za
krętami liter wvmagałvby ob
szernych obiaśnleń. które nie 
dadzą się wtłoczyć w ramy cia 
snego sprawozdania. 

Pochyłość pisma w lewo o-
znacza sobkostwo. w Drawo — 
altruizm. Odległość Domiędzy 
dwiema kreskami zasadnicze-
ml rzekomo oznacza miarę oso 
bistoścl piszącego. Ludzie o 
ścieśnianym charakterze pisma 
sa podobno trwożliwi — w sen 
sie Freuda. Ludzie. Diszący roz 
wlekle, odbijają sobie ten lęk 

na zetknięciu sie ze 
światem. 

Pismo ludzi o literach, uno
szących sie w góre. świadczy 
podobno o depresli moralnej w 
wieku dziecięcym lub młodzień 
czvm. Ludzie piszący w ten spo 
sób zrezygnowali z Dowodze
nia materialnego lub socjalne
go. 

Najnowsi grafologowie do 
sztuki swej wprowadzają jedno 
jeszcze nowe pojecie: głębi. — 
Jest rzeczą dowiedzioną i łat
wą do zrozumienia że Dióro nie 
trzyma sie stale Dowierzchni pa 
Dleru podczas czynności pisa
nia. Odrywa sie od nietro pomię 
dzv wyrazami. To samo dzieje 
się. jeśli nie wiążemy liter wy
razów. Przerwy te sa indywidu 
a lnie zależne od piszącego i dla 
grafologa odznaczać mogą róż
ne cechy charakteru, usposobię 
nia lub nastroju, wreszcie ner
wowa chęć ucieczki od realno
ści, lub cheć ucieczki, skok w 
świat duchowy (np. intuicję lub 
wyobraźnie). 

Jak widać z powyższego, 
grafologja jest umiejętnością, 
wymagająca dokładnych stu
diów i poważnego zgłębienia 
kwestji. 

..Tonauts Organisi 
nowił obecnie pop 
wo olbrzymia akoi 
lem jest pogodzei 
kich religij i ludóv 
bardzo wzniosły 

Idzie tylko o 
soby realizacji, 
angielskie nie pr2 
tego bliższych 
Wiadomo tylko, 
wygłosił szereg> 

Anglji. Ameryce 
Australji. Na cele 
pokojowego" prze 

połowę swego 
zachowując resztę 
dżiny. Dla siebie? 
wał tylko 500 fuf 
oświadczając, iż 
starcza mu najzul 

TRUP 
d l a s 

Krwawy Una\ 

PORAM 

L e k i r i i - i
 P * * Ł 

Z A W A D Z K I 
ctrnna od 8 rano W 
od 11-12 I 2—3 pr*l 

takar 
w oltdiiela 1 twiata 

Laczcni. *» 
WENERYCZNYCH, 
W P Ł C I O W Y C H I 

Badania krwi • * 
łrHHs tr 

RONSTOLACŁE I OWO 
Gabinet awlntlo 

Kosmetyka UH 
Oddsialna pocickai"" 

PORADA 

J^szawa, 18. 2. (Od wł. k.) 
faj w schronisku inicj
ują starców i kalek przy 
' Wolność 14 ruzegrał sic 

krwawy dramat. 
Nu zajmowanym przez 
0 atzy Konrada Lubczyń-
' l Aleksandra Kaczmar

ek) się Rrono osób. mię 
*rni szeregowiec 2l-go 
łiechoty stacjonowane-

Varsza\vic niejaki Stefan 
"ski. Cale towarzy-
azialo 
Przy wódce, 

fclu kilku kieliszków 
Ssj wpadł nagle w 

gniew i dobywszy z 
rewolwer dał szereg 
do obecnych. Przc-

feki zaalarmowały ca-
^Jnisko, nadbiegła służ-

h y , ° 1 U / - zanńż.no. 
^ n a n H strzałów padli: 

ona Pawłowskiego 
Regina Kachniak i 

Godlewski. Oboje 
n a _ miejscu. Ponadto 

n n ' i zostali Lubczyński 

D O K T 

W0ŁK0 
Cesrielniana 25 
*nerlall«ta chnrnh «k 
rycznych Flektr»te<* 

lampa kwa 
Przyfmute TD t«DZ 

w niedziele « 
Panie -xl 4 

Dr. med. R 
Specjalista chorób sk 

cżnych 1 mocz< 
Leczenie sztucznem 

skle"* 
ul. NARUTOWICZA 
Przyjmuje od 8— 
Oddzielna poczekał 

Kamienie żółciowe. 

y o k ten jest 

E & ^ R S .... 
P>. " I a Wszystkich osk 

R S 1 * j - p o l l s c y 

I r w n a BEZRERMI-
H O D F H L E * 0 - (ATE.). -
* 36 U W K ° b e wydał wy-

^"omunistów, którzy 
''Praw- i m P°dczas wybo-

k l ość w) antypaństwową Wy, ' 
b*rdz 0 ciężki 

inowe ciężkie 

Najnowszy francuski okręt powietrzny dla użytku marynarki, który odbył 
próbne loty w Orły pod Paryżem. 

Założyciel i wydawca: Jan Stypulkowski. 
Redaktor naczelny; Franciszek ProbsW 

Pan j - Wiesz ten doktór Eskulapski, to inakomity lekarz Leczył * 
pacjenta przez 2 lata na żółtaczkę. 

Pan lit No 1 co? 
Pan I i — I w końcu postawił wspaniałą djagnozę, że ten chory iest 

i to była prawda. 

Odbito na własnej maszynie rotacyjnej 
pjrzy ul. Zawadzkiej Nr. 3. Za redakcję i wydawnictwo , 

Władysław Ulatows*" 
° S e ł Polski w Moskwie, Pateli 

^"winow laa prawo) po 


