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"Redalitorzy" "Kurjea Czer onego" aresztowani1
' -:0:---

'a Prasowa w Lodzi.
tóry' m 21 spraw karn'y ch.

ł

:0:-

m

Aferzy,

lo

Prz-ed nie'spełna tygodriiem doniósł
"Express Wiecz,orny" o nadu,i:ycia.ch po
- peInionych przez
znanych 1il..ilq bruku 16.zkim "lrombinato·
r6w" Pl'. Adolfa Kazimierza Ciesielskie-go i Mieczysława DaDi~l~wi::~a,
Ci dwaj 050'b ni cy, jak jut wsp-om.inaH-śmy, po całym sze'regu nairoZJ/llait$~<:h

~Ie

Wydawnictwo "Kurjer Czerwony"
sprzedawało tak minimamę Dość ga~et,
ię SUrQ.a uzyskana z tego źródła nie pOI"
krywałłl ft:lwęt w części kosztów papieruf ' a cóż dopiel'O mó'Wi~ o peroop,elu
techni-cznym, redakcyjnym, admini~ą~
cyjnym itp.
Widząc, że sprawa uczyna Się oorą.z

bardz.iej wikłać, 'doorani spólnicy POCZ.
Pieniądze te., były jakby ~~tn
li rozglą:dać się na jakąś nową ooa.rę.
kamfory dla lronając3go pimidełka i
Naiwnych je:st w Łodzi dość i w krl1t przedłużyły 1llłU tyw&t o kiLka dni.
Ciesielski i Da~LJ,ewicz $prytnię się
kim cz'a sie w s-ptytnoo ~a&tawione ~ez
af~r~&tów sldła wpadł p. Ludwik K.,
urząazili, ogła~;ąc wnystkim, ~ YIY~
który przystępiJ jako apólClik do wyda.. dawany przez nich .. K1łli4!1' C~ony"
W1l1ctwa ... kapitałem kłUtu tysięcy zo- les't filj~ waNu-,vskiego ,,Kuriera Czertych.
wonego "KUJięra CZIeTWIOn.ego" i "Expre~'$U porannego" by t')'Pl łattwie1 tuma
nić ;we QIfi.tą i ..ryłtKł:z.d od nich pi.e-

.."i'
=
~~nyH ' Kurier
wt~dCzerwony".
pis~ko~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!

P ftyp~i
V)

pod na'zwą "Łódzki

źródło, dobrani kallllpapi
poczęli angaż,ować personel

Maiste La,k.ie

od każdego now()stępniące~
c:Ily to akwizytora, czy tez repOt1~r~
ka.,cje w wysokości od 100 -~ 500 'fotych, ponadto od swego "redaktora odpowiedzialnego" dostali 3,000 zJOtych

Jliądu.

At wr~, "poło~ ubiegł~ ty.
godnia miark. eię p.~ebT.ałA.

po-bierając

"za
Panowie ci

tytuł",

nowe; roli "wydawców
- red,a:ktorów" c21UIi sIę bardoo d'obrze
i prędko się z D'owymi stanowi-skami btb
majmi.H,
"Pra<:a" ich, pr60cz wyłudzania ?ieni~
dz:y od ludzi polegała na Ispii,anlu na kre
dyt niez1'ic-zonel i1ooel. wódek w najroz..
mailszycb restatll'a.ojach.
Dziwnym l nlez:rozlUmiałym dla po-W

Urząd proklU'atonkl ł arąd ileCb:y
po$tallo'Wił (J<)fOŹYć kres tch .,sztuc:z.

i oba palę(:il aresztowae.
Obecnie siedż., w are8~i. W oczaki·
wam.. 5Pf'8W')' sądQweł. która w:tiprawclo
podobniej odbę1ble /Ii, w krótce.
Katdy z nich ~wie przed sadem
za cały ~reg ept'aw.
Clesiel.ki ma
pr6q: oie6 dsjedzhutych 4 miesięcy wi~
~enia (lO ~-erwca r. b.) i 2 tygodni (3
titttopada r. b.) dwad7.iema jeden prze..
Stagnacylna, kryzysowa, spła •. owa"ą "ód", obserwu'e z n'ezwykł"m aaciekawlenlem I podziwem bogatego przemysłowęa pana stępsłw na sumieniu,
Danł~Jewi(t.z je>st w p0i1'6wn.amu z nim
,
M., który pi e p6ł elearne, i le ciast a.
niewiniątkielJll." aJ,e kM!&. r6W1liet go nie
k&m

~ęoon~hwuRzyb~ ~~. że.~ i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i

ma

państwowa zgodziła się

na drukowa

nie gazety wydawanej przez podobnych
ludzi.
J

Budżet

W międzvw;asie ••~d'Y

Ja~ w'ygląda

:ettpe~ ~
We a ni-ęprzewtd7.iane wypadki,.

Baczność!
--......:.0;-

Jutro ostatni
"węglowych

dzień

prePlii"

"Expr

Rzeszy.

rozbrojenie Niemjec.

tyczące

p.linie.

kÓW.

Berlin. ZO grudnią,
Budżet reichswęhry i marynarkił wy !ti~i!!"!+!2!!!!!!!!!!i:~~~~!!!!!
Rada Rzeszy niemiecj{j~j uchwaliła kuulc w stosunku do r. 1925 lwlększena u.t!sjcjllZ~JlI posi~uzt!llill budiet R1,ę- nie ,w ydatków o przeszło 110 milIonów
Wykrycie kolosa!nvch
$ZY lI'iemit!i:kle /li:! rok 1926.
mal'ęk niemieckich. Budżet spłat repaBudżet l-amyka się w dochodacp j rf).GVjnych przewidllje 600 milionów mk.
. oszustw wOrecji.
rozchodach zrównoważoną sumą 7.7 mil
Ciężary wojenne wewnętrzne obej~
Pary!, 20 grudnia.

w.

gł,os·zcme będą szczegóły,

łl

p o.n.ą.dło oba4 odpo'Wiada.ią za poIbi~
raQie kaucji pr;r:y oogato."ąniu prraoowoi.'
k f. w dQ ,,K lUj era. Cz.e:nt(IOQ efo", ł o nie-,
wypła.oanile tych-te na t~e pracownJ

jurdów marek niemieckich, zwyczajllY .rnują 294,4 miljonów mk. niem., budżet
Qudtt!t pallstwa wykazuje w dochodach ministerstwa spraW ~agrani~~nych. w
704 miliardy mk. niem., ~ ,miaryowicie w sLO~unku do roku p~~rze<lmego. J~st
fł
..
,stałych wydatkach 6.8 mllJardQw: .w jed- ZWJ~kszo~y o 20.2 miljony mk. nnem.,
"Węglowy konkurs "Ex.
k,oo norl.\zowych wydatkach 250 mtllonów, budzet n:1~fsters~wa spraw. ~e'Ynętrzf1Zy się jutro, KllpGP Nr, 11 JPJtiesifCzony więc OgólnA suma wydatków 7.1 miljąr .. uycn zmleJszyl SIę o ~O?9 ml1Jooow mk.
jest w nUJlllerw dzisiejszym, kupon dtiw. qyli że budżet wykazuje . prie- ' Ta ~niżka ednakże, Jest tylKO pozorNr 12 u.kruie si J'utro W środę u:ka;że WV,.ikę 294.2 mIljony mk. niem.,. nadZWV-,\ ~ą, ,ppn.le,waż' wszy~tk!e ydatkl na p~.•
.
ę
.
'.
czajny budżet I?zeszy wykaZUje w wy- Ilcię miejską prz~nneslpn.o .na , p,0zyqe
SIę jeSlZcze ~ede.n kupoI!! rezerwowy 1
datkach "Ol miljonów mk. niem.
miniSterstwa skarbu. · .

c:

S1ę

sikłada.rua ko-peTt z ku,ponami. l. terminu
l'O'sowarua premii.

\

KUPON WĘG,LO WY,

Krvzvs w RosJi Sowiec,kiel.

~EXPREiSSU·. t'

I~:U "U4Dł~ l.~

r.

LondYJl. I Z grudnIą.

I

Państwowa.

i maszyny Drukarnia

.. Dałly TeJegrapłl" omll w~a w dlut~
szym artykule kryzys gospodarczy w
Rodl sowieckiej. Dziennik przypisuje
ohlrcna przykrti svtuaciQ Rosii nleroz-,,,
})qdnej polityce gospodarczej kraju.
, \utor artykułu Jest zdania, tę obecna
S) i U'lcJa ekonomiczna w RosJI dowodd
tylko, że 8owi~ty będą słę wreszcłe mu.

\

Adres; _ _ _--_~_ _- - - -.....- - - - - - - - - - -

22 grudni. '926 r. 12 klIpol1 ów ",rrucić do Ikuyl1ld
.Expressu., Plotrko",s~a '49 w podwóc1.u.

al-

,Wiające wartość siedmiu milj, drahm. 'LO
,staty S~ol'lIlioWfl wyprzedane.
'
Wqbec tego, że w Grecjj nalożon@
'kąrę śmierci na paskarzy I wzbogaco'nych przez wojnę bogaczy, sprawa wyk~y[ych· nadużyć zapo~iada si,ę cIeka-

Wllę. a nawet sensacyjme.

Imię l nuwllko --,;",-,,;,;,,~--""''''''''----'''''''-..o.:------

W)'ciĄ6 l dn

Agencja WschQdnia.

Rząd Pangallosa wpadł na ślad
brzymich oszustw ,i kradZieży,. dokollił~ .
llych prze~ członkow poprzedmego rząduo - Jak stwierdzono, okradane b.vły
szczególniej dobra państwowe. M. in.
olbrzymie zapasy dla wojska, przeds~..

Dlaczego spada frank
łrancu~ki. ' '
Paryi, 20 grucfuia

.

"Havas~ d:oll'Ot$'{ z Ha,gi, t~ arcsz.towa

no tam lrzec-h o;go'bników, nat',odo'W'ośd
węgierskięj, u który<.>h w c1iasie rewizji

znale~j'Ooo sum; 100 milionów' franków
francu"-ich 'fi als~wy(\h b.ankn-otach.
Jsln.ietą ptbawy, te wdo,J::me rp.dywi~

'~~UhO~YĆ~Ud&ro~I~~.:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i~
~~~Ą~~wnldiw~~
• .. !to! tł!łt~t1w)lwL
G
j.dt, poa.a "a~ F...ac:ii.

---------------------- .
..-

Zima w górach szwajcarsł\ich.

,
który podsyca wieczny

plamień

niana

'8
, osiadają Dietką '~

Turc;ą

a

Anglją.

nowelą

e

ar oś' _. _k zł

I

rak'

I

fc

łCBn-

"Tajemnica z paxu danych, beoz żadnej pomocy doMarji Roget" Edga-r Poe osiągnął sukces świ"dczenia. Po~ pogardza badaniem śła
Komisja. która badała nIebywały zarówno arlystycwy, jak i o- dów, pnes1uebiwaniem Ś-Wia":.tów, mo·
angielskie I tureckie skargi.
sOlhisty.
. zolnym egzamimm rzecz.ywistości on
M'ł-oda
dziewczyna,
Mart.
Rogeł,
%10tylko 'myśli, a myśl iego, jak strzata prze
Po rozejmie w Mudros (30 paździer
stała
w
tajemniczy
sposób
zamordowana
uywa~ąca
powietrze, niewslrzytn'lna
nik 1918) Angl)a obsadziła wilajet M03
bdną 7. ziemskich pne'Sdtó:!, dąty do ce
sulu. Wprawdzie traktat Sevrski z r. w okolicach Nowego Yorku.
P-oe czytał gazety, opisują~ miefsce 11.. z nieodwołalną, ;ak sam> pnemaczc1920 przyznal kurdom, zarnieszkuj4cym
~
okreg Mussu1u prawo po czcltla się za gdzie malezi'ono tntpa, ot'&Z ddk!adn~ nie, sHą-.
eprawo
nia
z
chaTakteru
t-yci
oFunkcJe
~
dta
włerki
.. gn
zgodą Ligi narodów z samodzieluem
d,ef
dx~wczytly:
zagadka
tak
rcnpaliła
amerykanina
odfałęzieru.em
matema..1yki
państwem Mezopotamją '- ale -Turcja
jego wyobraźnię, że opisał ptzyp1łSZCU1 Słusznie t.e! m.macza wreszcie Lourd,
go nie uznała.
ny
p~bi-eg zbrodni
zasadzie tych te gdyby któryś z nO"l.ocusnych poliPo zwycięstwie turków nad grekami traktat ten został zastąpj~ny trak- skąpYch danych, nie będęo oigdy na cjantów chciał WZIOl"'O'W~fĆ się na OOha,terach Poego, muSiałby być niezwykle hl
tatem, zawarty,m w Locarno (T. 1923), miejscu morderstwa.
W parę lat pOtem prz"fpIIldliowe ze.. teUJ!enmym. niezwykle wy~tal~n:m:
w którYm poWiedziano. że północn.t
granica samodzielnego państwa Mezo- znania um\;erajt\c~go marynarza potwiet' obdarzonym n1eprzedętnę wyobraźnul l
potamji zostanie uregulowana drogą dziły słowo w słowu najdrobniejsze .cze dołąCZ'f6 do tego małą drobnostkę: genbezpośrednich rokowań między rząda góły łantazi1 wielkiego pisarza.
j~. ,
,.. ",*'
mi angIelskim a tureckim.
Edga'!em P-oe więc, otx,.k ~borla'U i
Ponieważ zaś pertraktaCje. )alrIe by
Oonan Do.yle'a, zajmu;e się hMdro in-te
Nie
~ oz Ga,&orlau, autoTem
ty prowadzone w tej sprawie w Konrew:jący pisux, d:yrefkŁor l.aooraJtorfum ,."'1'rawy
~~
L erouge,,,
,. Teki N r. 113"• ,,,,,~a
, CH
stantynopolu i Brukseli, nie doprowapoHcji technicznej w Ltooie, Edmond Lo ruszka Z Batignolles" i wielu innych nie
dziły do żadnego rezultatu, sprawa ta
card, pisząc swoich ,'poli<iantów z ro- Z'roie,('nie w swoim C'Ul,sie poczytnych ro
'tostala przel\azana zgromadzeniu Ligi.
mansu
i z laboratorium".
m-ansów. Gabor1au ma już na sw,oje uTa na wniosek' Branting'a wysła1a
Podda;ąc dokładnej anał1zl~ nau1Co.- sługi wyrOlbFon~ technikę policyjuą " u80 Mosswu specjalną komisJę .,trzech"
wej
bo:bałe:rów kryminalnych powieści, mie z Dlei sikorryst:ać.
(lIa zhadanJa sprawy na miejscu. RaLocaro
rozważa ich zdQ~ , pochyla
BO'ba'f>e.ny jego nie znają wcat. Pro-port jednak tej komisji J'liie zadowohł
C=OIO
przed
ich
genJ.usum.
cederów,
kt6re utYWane został,. znaez.
'źadnej ze stron.
Czy! . . ~ ~ pofa~ nie p6tniei dopiero, a więc DAprz:.,.kład
Sprawa zaś coru bar<Wt\eJ sIę Jiomplikowala, gdy~ zarówno Anglja, Jak ~ony ten fran'C1B, ' te triumfy w badanie śladów st6p na lotnym pia~ku.,
i Turcja żądały przyznania całego wi- kryminalistycznej literatun:e odnoszą wy potraIi jledna:k zrobić z gipsu odcisk !ń:6p
łącznie prawie pot:omowi-e rasy anglo- na ziemi, z-a.cnowuje lPtara.nnie i b-a.da po
lajetu 1\tossulu dla siebie.
TurCja z początku tąda'ta przepro- sruski-ei, podelAs ki:e<l,y francuski Gabo- 7JOstawion.e na mie-jśou PTZedmioty~' sl1Odzenia na spornem terytorjum plebI- ri&u, chocid pod względem policyjnym wem m<><fe być wrorem dla W'SZlStkich
scytu, później jednak zrzekła się td interesujący, pozostaje niezmiernie m- poHc4antów świata..
Dopiero po dołdadn~ %!badaniu miel
myśli, ofiarowując natomiast wzamlan leloo poza nimi, iak.o artysta 7
za przyzT1;anie jej Mossu1u pakt gwaranZarówno historia Marii Rogeł, }ali i scamrodnd, twoTZY przypuszczalny ocyjny z AngłJą. Irakiem I Persją, oraz 9Łranl1we opowiadanie ".Morderstwo na braz zbrodriłarza i szuka Q1toby, do któ
caly szereg koncesji naftowych prze- rue MorgueJ" gdzie z:brodnia popełniona rej obrM pod każdym wz.ględem pasuje
myslowZ angielskiem~,.
jest przez ' Olbrzymiego, rozwścieczone. Jeżeli na;m.ru.ejszy 5'ZCzegół ~ me zga-,
I te pertraktacje je(lnal{ nle (lopro- l!o orangutang~ wska.zuje jasno na me dm, osoba znaleziona nie jest osobą powadz1.ly do tadnego celu. Rada Ligi' t-oclę śledczą P:oeg.o.nrukiwaną.
narodów miała ostatecznie rozstrzygMetodą tą je>st napowietrzne, mama
Czasami jednak Gaboriau. opu.s1;czft
nąć sporną kwestję Mossulu. Kiedy je powiedzieć, wyprowadzanie:
wnl1Xków tę prostą drogę poli.cyjnego prawoopotInak przeostawiclcl turecki Teffil-Rudbi'-Bey zauważył, że sprawa MOSSlllu
Jrloże przybrać niepomyślny obrót dla października b. r. wydal "avise cOłlsuJ· Ligi, sprawa Mossu1u należała do led.
Turcji, powołal się na orzeczenie lorda tativ", przyznając radzie Ligi prawo nej z najważniejszych I bezwątpJenia
Curzona z czasu konferencji pokojowej rozstrzygania, a nie zalecania.
najbardziej zawiłych, Jaka miała być
VI Lozannie - i złożył uroczyste ośCo się zaś tyczy decyzji, to musi załatwiona JUl obecnej sesji.
wiadczenle, te rada Ligi niema prawa być ona powzięta przez radę Lfl.rl jedPo kilkudniowych obradaon ńcla
rozstrzygać (arbitrage); lecz tylko za- nozlośnile przyczem ~los stron zaInt\;!- Liii w du. 16 b. m. zaakceptowah w
lecać (mediation), przyczem decyzja resowailych nłe _moi e być brany w ra- całoki tezę an"ielskĄ, przyznaj-t-c wlmusr zapaść jednogłośnie, wliczaląc na chubę.
lajet Moesulu Irakowi pod waruFklem,
baałnie głos przedstawiciela Turcji.
Równocześnie wyslaJto 'do Moosulu że Ałlr;lj3t zatrzyma. mandat n~d IraPonieważ sprawa już dość skompU- druią komisję w osobach estońskiego Idem na pr~ecią, Z5-ciu lat. L; mowa
kowana zaczęła nabierać jeszcze wlęk generała Lótldenera pułkownika czecho mandatowa, jaka ma być zawarta »11.
sze(o z;a{')strlUt~la, rada Lif:i na wnlo- słowackic:;o Żaka i biszpua Ortoca, "Ii' I dzy ). u!l~ a Ir.akl~, maJ ~T(. JlU.Qselc }!l. Undena postanowiła zwrócić s~ jlil,ln zbadwa U
k.ich l turoCIdei1I' dr?ż~n. ra
JI ~~ f-du
w tej sprawie do międzynarodow!S(Q »karl.
JJlle51~CY.
lrybunału w Hadze, który: też w ~ 24
lVedy zaś B b, m. zebrała sIę ra'da
_ ,,' ;
mi~dzy

Swoią słynną

Z

lmesa
ej p icjL

dobiel\s.twa, ••tl!:lfwłększ&; swoją zaletę,
by litonąć w najbardziej pOfl~udy god-

nych feljetonowych łidrytałkach" go JJlU a.utor nie może darować.

..

cze

-

l_i

Metoda poliC'f'ina Sherloka Holmesa
t~ jest l'l~tom.Ia.st świe1na, że Locard a,
llalizufe ją zupełnie poow.łznie wykr~śJ.a.

Jęc wyraŹ1lie lej olbrzymie żnaczeme.

I tak, Sherlo Ho,lmes odr6żnła jut:
1--0 ślady ludzkie, 2-0 ślady zwierzęt, 3-tt
ślady pojazd6w, baM plamy na ubraniu
ery p'odło&z~, odrÓŻnia j bada chara'k te,
Ty pl'$ma, odczytuje kryptogramYi bada
popi6ł papierosów j cygar, podda,je d()
kba.dne<j an.ali1ie ś'la.dy błota na ubraniu,
posiada niezwykte rozwlnlę1.ą sZllwke
eZ'}"tania myśli, identyUkuje z łatwością
romaiile fachy na zasad·z.ie rewnę.łrz.
nych oznak, a prócz tego posiada niezłomną k>g~kę i byst.re oko, zwiąc zresz
tą niesruszrue swoją ~,ef,cxlę metodą de-

dtt~cyjn~

posuwa tak da~eko, te
w wykszta.łce1l1'ł1 swoiem" gdzie znaj;duie
mieJsce mnóstw'o potrzebny€h mu rH-zed
miotów, zapomina zutyelnie i nie chce
w)e~ te ziemia obraca , się n.ao.łroła
słoóca, lOby sobie r,bytnio me obciążał
umyshf'.
Specj.aJłzaeję

W por6wnaniu ws:zaJde z dz.idei~
mi metodami brą.k mu jednej n1ez:mierme watnej rzeczy: me d:o.cen.ia wartości
daktyloskopji, t me zastanawia się -zupeł
nle nad odc:iskamt palc:>w na przedmio
łach.

-Opłakując tati ca~~ pogardę cia
kultury, ;akl\ Sberlok Holmes wykazufe
na k.d:dyrn kroku i ignorancję I.J~byc7:y
wiedzy, które nie doty.czą jego fachu. Lo
cud pny.zruLJe •
• że pierwszego
bodźca do ~n~ch badU, iakle po-

tem "

ljońskiem labora-torjum Jirzedsłt.

wzjął, dały lI11l właśnle pomysłY

eonu

Doyle'a. .

.

LocMd odnosI sfę do tycbwyłma~ ,

wanych policjantów z
i zainteresowaniem,

całym

szacunldetu
istotom
żywym.
Podnosząc w.ie:Iką wa ..,l ość fa..
eltową kryminaJny-ch pOwi~ści, podkre-

na,

naJeŻIlem

teł ic4t. nieohliCUllne wańoścl
kutałecnia fachowej pOlkji..

,

dla

Otłeryływanie

_y.sł,

fyeh k-d.ą:i4k ~f',a
Mt<Izi uh!lerHOWanie i ugrze--

wa dlO WClp6_w~dniC'twa. G.boriaJU m6

w'l prZM1uI .,AoIt, ridylły zaBIłO urok tej
tit1 w cbowaugo, która odbywa tlę mię
...,. abrod&łarum i poUeJa.d=-, bidy
pl"Mł1lty Q ząJęełe Y biurze polioji ~
~j", .

________________________________~__________~~~x~p~R~e~S~~_vv~!_~~C~Z_O~R~N_·~T,~.______. __________________~ .

r a;amnlcza

życia.

K8[ban~a wJ~niona · W ~ennJ[~
-:0:-

.1erez ju

'umars[h.
życiu

-\().

Niesamowite dzieie okultystvcznej
Ostatnie dni. jak świadczą wiedeńdzienniki. przyniosły szczególnie ży
we zainteresowantle w stolicy Austrji
prohlcmal'\1i okultyzmu.
. Zainteresowan'ie to jest najzup łnlej
tro~umiałe jeśli zważyć. że ku wielkIe!
radości licznych w Wiedniu zwole ni)rów t. zw. nauk taj€mnych, w ich łaś.
aie mieście mi się odbyć najbliższy, to
~n"czv 1'r1:Y~lłot{,c~ny międzynarodokon~res okulty~tycl!;nY, Dodać narety. te wedłuf Informacji prasowych,
)łko mi.j~ce na~t.pne~o t1\kie"o kongre~, "u.. eł!&"~" na rok 1937 wybrana
t1Iłlt W:orM!n/..
.MlltujD.ły dla pne tycH kencrO'tiów
,~.dzone Sf\ bardw k~a li ie i pra

wy

lIll lustr}aeka ro~po~~.ła cz, clowe ich
.Jt~,"ltl!lfe. Wśró:' jntnicn!tOwy~h w

tlJ

iii".

t"!l~ r

w lilij, z

l

ni fej s n

~cyj,uł wJ'st~ Ił Iłu.łzo 1łowdny bagacz ekultY!Ilta, ". LMf)old
'~·nur. ~

3ł'rn"flotaanle z nI ![~/ykłe$ro
Istotl'lte f w ,1aJWytSł!vm sHml1lu Zł\8ta"a
wfJi~g,
" i M g'o rr;dYQ{.
T... ,
' w r. 1 -., 1'" - P. ~~!,błq'W w
onrqu !Il'tmy~h m'lr1~", fł\ntJarwfe 1'0-

lMt to

wtar~Ri~cvch się, widział wciaż jedną!
tę urną "ostać ztm tnie ,:r(!!lttł\ n'etnllIłej 8Ob:. dZiln/eEyny. Plerwau
u~zut~ ~rłc""o 4\ło1n!lwd we "r.IC- 1'1/\ wick tel Jłe~cf. byłą tylko jakIŚ tajemaron nostalrla ~.. P~Iłz:ło~Qi załOlfInla
POfO ivcia.
Doplaro '(l{ 4:'"111 PP'l'IieiłllłYClh 1.6.."
, v. .. f~ łY~ ~ntęn "w.ć lIamll f) ,t .. aż

I

r.

,,'I"tt, Innl~ w!;r.fa prryMłosłĄ moment,
" kiór~rm o~flTT1JllĄe fllelmn j

l\nt wtQ-

"nawrócił" piękną aktorkę
filmową.

Tr: giczny s ans, który

wiesz, iaki ;est mój znak, i poznasz mnie w tym
nawet gdyby& nie zapam/ę,tal mojego oblIcza.

~kie

___ ~ ~ ~

ol 'Negri -spirytystką.

nostalgIa za przeszJośclą zapomn/o-

nogo

~~

miłośc.

sy dziewczyny, ujrzał na jej czole niewielką, zlekką zaróżowioną bliznę.
Stało ~ię dl, mf1ń.e wtedy rzeczą jasną

Słynna d.iwa ~mowa, rodaczka na-/ Pola Ne~ ł owa d'ł'Ug'8 m~odia
da.ma,
SZa Pola Neg.n, w cz.asie swegO pO'bytu w scepty.cznie do fenomenów mater;:t!iznParyżu nawiązała s1os:.mki"Ze IłJynn ;t cfi uSj)osiobiona, zauważyła Pola 'l\re~ri
wieści
edjum,
kt6r'~ cieszy słę p-o u.pływie ja,.Iki~j.ś pół godziny, bk c!f.>,m
ogromną
p.opularnośż!ą w tamtejszych ność roułzięra słaby blask światła.
koł ch spi!t"ylysty{:myc •
Na-S!łępnie dostrzegła
p-onad <fł01A ą
Pewnego reLZU w towarzystwie roz.. m,edium krąg świętw.ny a w nim jak -:
mawuano o tern, c.zy lesŁ możliwą rze<:'zą tw.ar.z lud!rką o nJe.2l1lanyc!h jej rysach.
l, unikow nie się z duchami zmarłych.
N~gle dał $ię 9ł';'~eć
przerażHwy
PoJa Negri żart'owała sobie z wier~eń krzyk. a potem rUuchy gtuk upnd,':tjacc<50
spirytystycznych
i
utrzymywała. te cia.łJa. Ki.edy zaświe.cono świta't/'o, uir~e·
wszystkie me,cli'a, t.o mniej
lub więcei nO młodą damę, która ' drwiła sobie ze
l!t'ęC'tni ()S~Ś'ct.
%jawisk spirystycznych. leżącą bez przy
W opinii tei popierała ją pewna rnłn- tomnoś~ na :aemł. Skoro z trudOOl oda dama, k16ra oświadczyła, że wsz~nde trz.etwionQ ją, oświadC!Zyła, że w owej
z;awłua a'malne są haluc.ynaąą
lub pootaci rozpo;-.nała rysy swego O!jca
o z t wem.
_ Alet mój ojciec _ dodał1a. glcllsem
J . cli ie wszyslllkie m.ed}a z~ały drżącym - t~ ;e.szcz.e.
zdęm S' owane,
to nie test 'bo tadnym
W tej sąmej chwiU :Mdxwonił tele-

- nisze 1'. Rr'-'ng-er - że to ja właśnie
w którri§ z poprzednich esrzvstencji spo
wodowałem te bliznę. W szybkim kalejrloskonie wiz.i'i pr~esun"'łv się prz deml'
kiedyś przeżyte
pl ody jakie ś pot rów, ludzi odzial"lych w skóry zw:crz ce,' mąk rozstanń • walki... Wciąż we
~nle przy tu Ille m dowę dziewczyny do
swej piersi l prosi em ją o przebacze ie.
Wtedy postać przemówiła do mn1e: 6lłcydują<:ym a~un1entem. pon.iewaJŻ ka
"Teraz jui wiesz, jaki jest mój znak i po tdy prerlidi-gH.at,or p,opisuje się sZ'ł.u<:cz
kuni, gr ni z.ącymi z czarodzilejtSllw.em i
4In15Z łl nrle W te
ty lu nawet dybyś
aLa
kaika nie-zt'ozwrnJałymi.
nie zapamiętał moje;:-o obliczlt. 5potkamy się je~zcze w tym roku". Po tych
Wśró ze.Dran
z:M!tetli SIłę ~&słowndl. 5~n rozwiał siC).
t.uni.ey spirytymtu, k1órzy zWłl.'kmdi tM!
Dopiero w dziesieć dni po t'y?l o!ltat- K.ptycyzm i om-Ł znie po tan~
nIm ! ~erjl metap5ychicr:nych snÓw na- »o zapro.sić nit ~eantS styne medjutn.
~t~P!ł() i!tot"ie "ierwyJd ~dllrzeni •. JIlrlotnie ta~ . stało.
kd in!ltynktowHa,
żywIołowa
sila,
Na 8ea~M.e, w ~ byały udmttt
wbraw woli P. R sllliera pchnęla (O do
In!lltytutu nauk! plsilnia na m~~r;ynach i
kąula mu tam IRP!g ć si w charakt.rzs ucgf1lla. bez żadnej I'ctrubv po t&UlU ny oblała ~i M'lkarlat m. PoteM rluelb,
naw10tt mfmo zdecydO'wan~J!:o wstr",tu 40 ona 01 r!yk I umlonia, podeel.ła ku mnl..
w8J:elkiello rodzajU daktvlot'!1'djl. Na i wyciągnęła do mnie dłoń. "Wyehodt..
pierwsZI\ lekcj~ pr:ryniósl O" ze sob~ my stąd n.Jłtycbml st ~ rl5 kIp., - r Wtal'umDla.rz. Zaratustrv" Niet1:Scheł~ i ,"le
t j elI w iii zapll .. Zaftl si, tu jako
, łi ławk;lI," z'R",h: ił 5ię w lektun. W uu.nłl~.".
0% 'mlal
lo ł cbwy Ua
n~wnvm mom4łn je ot~'oayly si, drlwi IDQj1t k3ś"łk/ł. OQy ujrnla ii4 tytuł, pood eaB ( w !SZla ta sama po~tać dzłew kuala mi tom, który on J 8obl\ przyU,Qłt; którą r>oprz dnlo Rf!i~"ler wi- niosła. "yl to. tik samo "Zaratu~tr 'I,
';gi.l w ~'J;rych sl'tllca.
NI.. mówił\.c ani slowil, wyullśmy razem
•. Cały ndrżałem rzej.ty ltltwy1tł - p, oh fU ena pi rw za. pr . ówiła:
wni\ trwola. - pisze R.,isl" ..r. - W,t~ ,,~nllam
~anu l dy na a trą,; ujrnd~lattnl dokładnIe, jak twan: d.iawI y- lam, wydal
i lit ,an od ... r;u jakim,j

-

f~. l'ąn

chwilę

d>OlJIlu podJSz:edt dJo telefo'nu, z,a

na j.e'~o twarzy Qodmą1ował,o

się

silne wzruszenie, Powi'a.d!omi'oIlJO go, aby
owa młoda dama. na~Y'Chmial~t powróciła do GO<!lll1, poniewai ojciec jej pół ~o·
słziny temu zmarł wskutek ataku s rea,

frl

Po tym

prysnął.

tywo

~eansie scęptyqzm Po!i NeOd tego C1Ja,9U zaczęła się

m{eresować ~entami

spi,·

rrt'f9łY cznemi.

'

l ka

1."UYn1
znajomym, zapew
. ne nie będzie
PIln chci.ał mi w!'erzyó?" - znp tata z
idocznym

lękiem.

Byłem

do

glęQi

w!tnąśnięty, nię mogłem poham'Owac
sIę ł tapytałem bez chwili namysłu: PanI mus! mieć we wfosach niewlell{ą r -

łową bliznę?" - "Tak jest" - odpow e
dziala w osłupieniu.
CO potem z nami s1ę działu - ko6 ..

iZy swe beEwątpi.enia niebanalrte .spr wo,;danil€ p. Reisinger - tego wyn 2. .;
nie jest m w stanie. Spoglądaliśmy na
sJibie ~ mlelitmy łzy w oczach".

była ~mtertelnle

'fo Heńka bila Lubas1ównę ...
pIjana f przedtlJlu
ł"'~.3te zapowie ~afa .. mordobie! ~'.
- Wiedtmo ty, przekleta ! - kr:I!Y~
l Tymu sem Jank I liie ~TIlcająe . . cnla hlst~rycznie czarna dziewka. Ma~z:
! ul, zup lnie
uwa i, " j
~ t tu Iłl ojl\ kr~ywdę, mM! I Jótka l~łi
miljsce pod gafOwą latarnłl\. Wlepiła zabrałaś! Bodaj ci krosty ciało zżarty,
wzrok w przestrzeń i stała tak nieru- bodajbyś ~dechla w szpitalu, dziewko!.
1omo. Nie !:Wracała uwagi na prz cbo Janka broniła si'ę słabo, a zresztą Iierl~
"11' ;.~
f!....:~;8n.ni myślami.
ka była silniejsza ł podniecona wódkę.
Sypały SI.

Orl2onJ O/1,9C1atl.)rt;)i~o-ero(yez/';1.!1,
l1u(y no tle zoar.zeri:praH1OziHJ!lc'fJ

Nagle
i.smą

A C$uamł -

ot, jak naprzyklad te~
tu - budzi. sIę gd:z.leś głęboko w du·
uy Jakiś dziwny żal I ból, smutek a
tesknQta. I chciąloby się płakać i skomleć i wyć, a tu łzy z pod powiek nte
wydobęd~ies~ .. W gardle tylko coś tak
piecze i ściska, w sercu gorąco wzbiera. że chcialoby się Jance splunąć, na
'to n~dzne, parszywe tycIe l skQńczyć
iuż fU ze wszystklom.
Rudy aptekarz ma takie c~erwone.
mąlońskie P!lstylkl subłlm~t. W ZOp
sUym tygodniu Hela z ulicy Kielma poł
kneła trzy takie pastylki i, niby pies
bezPullski, skończyła pod plotem lIa
,.pikIecie". A 'bo to Jedna tyłka Hela '?
'A czarna Zośka, a KaZ1ra, a Sala. a
rranka? Ho, no przez dile1\ cały motes~ liczyć, a wszystkich nie zliczysz .. .
Janka wzdrygnęła się mimowoli .. .
Brrr ... Jak to też człowiek okropnie po
tml,ercl wygląda ....
Ktoś ją trącił brutalnie w rs.mIe ...
- Pójdziemy?
,...... Nie ... nie ....
Z obrzydzeniem spojrzała nil pokrył!l ropiejącemi krostamI twai7; pijanego
~ołnlert!... S~bszym krokiem mszyła
fta"r1:ód.
no uuu jej dobieato obT!'ydHwe J)ffe

Jeszcze parę kroków i jest już na
plklecie .... Okna szynku Weberowęj jasno oświetlone ... Krzyki i' wrzaski sły
chać ai na ulicy, Na ~amarzniętych rzy
bach pełzają ciemne sylwetki. Drzwi
otwierają się l zamykają, lud 4ie wchodzą i WYchodzą ...
J,3rzydka, jak noc Heńka stQi pod
murem tui pr~y samych drzwiach i
ordynarnemi slowamr stara słf: zwabIć
gościa.

Nię ma powodzenia ta potworna dii~
wka o wiecznie rozczochranych czarnych wlosach i obrzmiałych powiekach i
dlatego td nienawidzi 'wszystkie inne
.. panlenki~" którym s:ę lepilei powodzi ...
Szcze~ólnie uwz.ięta się na Jankę, do
której miała jeSzcze ten żal, że "odbiła" jej Jóżka Rutczaka. dawnego kochanka Iieł1ki.
Szukała zaws~e okazji, by W~lC!~~
kłótnie, Janka jednak n~ dawała si'ę
nigdy sprowokować. Burza jednak wislala zawsze w powietrzu. Iieńka wygrażała się już nIejednokrotnie przed
8wcmi pftyjaolółkami "pikiety", te s~e
z LubMiówną rozprawi na śmIerć i ży
cie.
yjr!! W~f.y teru f.hliMjIJ,C~ si~ )łl.ftM
k~, iieńka obrzucit21 lą jadowItym !!~t}j
rzenkm I opu.śc!ła mlej~ee pod murclTl.
tI"~two.
--- A hodaj ci cholera natłukła. ty .•. - WszY5tkłe dziewcz~ta obserwowały
bo wiedziały.
Nfe ohe,lrzaln słę nawet. Przyzwy- Ją z zaciekawieniem,
Ż\} dzisiaj muSI! dojść do awantury. tleó
" 7~j()rHl już do tego oho...

gar<llo
palce.

na

y w

sil e r
piersi.

bledną

głowę

Heńka 1

furj

która
chwycila

I J>OCZęła

dziewczynę

w plecy -

-

w

wpadła już Vi
Lubasiównę

knrC%Owo

za

zaciskać

Janka próbowała odtrącić ją od sie·
dać sobie jednak rady.
Chude palce pijanej dziewczyny zaci~
skały się z coraz wększą siJlą. Żyty na~
brzmaily na czole Janki...

!:lie, nie mogla

-,...,. 'Ra -

tunku L

Ratun ...

Przyduszony charkot rozległ się na
ulioy. Heńka nie ustąpiła jednak. Nawpół obłąkańczy tiśm~ec hrozchylil jej
... zdoła/a tylko zauważyć ja- wargi, z poza których błysnęły żółte,
sne jak len włosy I stalowo-nie.. ogromne zęby.
W tej jednak chwili. Janka, która
bieskie oczy, poczem oparłszy się

gwa/townym, niepowstrzymanym placzem ..

już poczęła tracić przytomność, pOCźllla

Z odręt 'jerua t.ro wynvał fil "agIo
lIrz~st śniegu tut blisko niej. Obejrzała S'i~. Przed Jti~ stała Her'kR., !; okrutIl.te wykr1.ywloną twnr~ą. Obrzydliwa
woń wódkI buchnb jej z ust.
Janka spojrzała n.a "tą t wielką. trwe
J~. -

.łos.

o

latarnię,

wybuchnę/a

jak

uścisk dokoła

szyi

osłabł

Jednocześnie usłyszała

- en,.. .lIuM'? Jieńkll

J!»Il!~'ła

...~t.

~e1Re.

nagle.

silny męski'

- Idt-1e, panna, {Jo cholery, p6kirn
iebry!... Prędzej! ... A wizdiał kto. że
by taką śliczna. pani:eńkę tak dusić? Na
bok, na bol\...
Młody mę20'Zyzna w~zedł między ko

hlety ł odd2:łelit je od siebie.

Janka spojrzała nań przez załzawio
o'-'burkn,lt eoś pod nosom i
••
oezy, b"knąwszy cicho słowa po8. LU."~''łIDY j~,,~e bu·,kowanta.
te jłt ~ ił.. ~ię !:etb~ly. Jn-

_!,

tł!:iej ł:tk,
widt~e,

jest pijna, eiei...
ZdołaJ tylk~ !(\uwaiyc jasne h k
w tej len włosy i stalowo - niebieskie oczy.
samej
knyk poczem, oparłszy się o latarnię, w ybuch
kobi ty. a za lum głuche ogłosy Ud~-l nęła gwałtownym, niepowstrzyma nym
rzeń_
płaczem.
,(d.. Co nJ

h,

la sic

it

11~

USl1~Ć 1: Dod latarni, aIo
Ch\llili rozległ się pijacki

i dni

następnych 1

Dramat

salotlowo.erotyczD7 '~ w·

OzJś

8..lti aktach

PŁO

(TRZY SERCA

i dni następnych l

ĄCE)

te trage.dla ko\'!ety kocb.aTrzy serca plonąceTr.'7.y. . .Irerca ~.... i."onnce"f
I~cej, lecz nIe koohal1eJu.
kochaTrzy carca płonące to tr'łltt~ła mętcz,!ztI,
.we, totly_.
.-:1\:#

to ll'Iiłoś6 "tęk~ej ~ohiet.,
ku mętowi .wej 'Idstry •.

łąoe~ 'Ionrę

•

Orkiestra symfoniczna pod dyr. L. KANTORA.
Początek

o godz. 6-eJ.

Sala dobrze ogrzana.

o•.

Dziś

Dziś

• dni

oisteUI)tb.

m_d.

BRA~N

Po.udnlowa Nr 23
leleL 40-26.
jpeelahsta ChOTót'
s\t6frJyeh ' went'·

OGŁOSZENIE

Ilam,,/!

TŁUMACZENIA

kwarCOWi!
Przyjmuje

Dramat tydo'lty " a-młu akulili, -

Prłepych

-

wy.lawy i r.wJa aaJnowszycll m6d

LEE PARKY w roli główneJ.

Z piękną
lad program -

Występy

Artystyczne -'

na~

prngram

-OOłdnnł ..,.tępy tancerki o śwlal"".' sł.wle.
Prim.balerln. opery w.ruawskiej b. moskIewskiej
.OlU teatru Coloaseum w Londynie. -

e e
kł6ra

nl~~

odta6aJ

~ .~.psoctję

Oftł

uat.-

l

.Menet- )\o%ttU.

KAMltłSKI :u;:~:'er~:l~:

BOLCIO

POSZUKUJĘ

DZIEC

komedja w 2 aktach.

POCZłłłek e 6-e.I _ 8Oboty I .Iecb:lele o a-eł o.tatal ...... o 10-.J.

Sala dobrze ogrzana.

Ceny miejsc Dle podwyuzone.

Obru wio .Lux-Westi-

W'

Warszawie.

do~ aat.,chmłut po nm1mięc~u

Łódzki Oddział

Warszawskiej

..brania giełdoWt!,o a& giełdzie warszawlldel

Polskiej Agencji Telegraficznej

Zielona 8.

(PAT)

Tel. 11 t i 1&.24.

Ceduła giełdowa. doatarczlU1a przez P. A. T. ma charakter ceduły unędowel.
P. A. T. dOłtarcul równiet notowania wszystkich giełd 'wlatowych, pienięhlT~ll

i towarowYch.

. Wydział.

ogłoszeń P. A. T.
załatwia zlecenia o~oszenni(jwe do wazy.tlUc;h WTda_iełw .rc4dowych' :.ir PeLac. craz dlA
całej pras.,. polakiej i zaitranlcznej \'ez takieikolwiek_prewli!łl.
'

BI","
II r

nI... :20-62.
tO

~Od~·~"8~::':'''wyl)lI

1. KAJn~R
\
~p.clall.ta

skórnych
t ycznycl\

I

I

med.

cnorób

I

w.n..

wtosc)y,

Jł6otgel13
śwjatto-l~niC%,

uLPiotrkowska
lĄ4
rÓIl twangu!lIC1Ue,
'fel 29-45.
PrzYJmuJe: od 8-2

DOBRA

RÓlaner

każdego I!złowleka.

weneryc&ne ! m.,·
lecze.

c:iopłclowe,

Wielki wybór doorych

nie n.tucznem
gó.rsldm

•

$łotlcem

Choroby 8k6rne
w/es6w. W'eneryu'
"8 i moezol'łdo1ł't'
(lec'Zenil! świaUclll
Lamp. kwarcowa
i promIenIaar'
Rontl(enL
lawad:tlul ~ l
TelefoD Nr, 2S.38

('Benedvkta) 16.
ehor. sUfat) (wło
łÓW)

dróg IIIOC&.
i KoMece.
Od 9-1. 6 - S
dla paA: 4--6

od 12-215-8
w

ll~l[l
C.,IIilI.n l,.n.

4a

T~.

41-22.
ranfD~' 'l'8l'h. fi

!lłlytUa l!łonoalCIO\Ye
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najął

zamordował'

zbira, który

iego ojca.

NDRDfiRCR I PODŻEGRCZ STArtą PRZilD SĄD2N DORI\ŹtłYftJ
,
Jak już .. Express" donosił w począt
ku bieżącego tyg-odnia został zamordowany w bestjalski sposób 65-letni soł
tys Stanisław Pietrauek we wsi laznówek grohw Ciosny.
. Mordetstwo to wykryli dwaj wło
ścianie z pod Brzezin, kt6rzy na wą.skiej
ścicżynrie, prowadzf\cej po ;Jrzez pola
'zauważyli trupa,
pławiącego
się we
- Czy dużo ludzi było na wystawie krwi.
bydła?
Łódzka policja powiatowa wdrożyła
- Nic•••• Ody Ja Ją zwIedzałem. nie w sprawie powyższej energiczne śledz
było w całym gmachu ani Jedoego czlo- two, które ustaliło, że morderstwa dowierca.... '
.
konał
"
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Trag·ed· a- robotnicy magistrackiej.
---::0:--

•

stracić posadę, ' n,jż oddać

Woli

,. ",dyrektorowi".
Żąd~my"

---:0:

e

ód- magistratu przeprow,adzenia

śledztwa

Ciasna izdebka,' którą zamieszkała
wraz ze swą starą matkę l małym brads~ldem nl.ejednokrotnie była miejscem
. gorzkich ' rozmyślań dziewczęcia.
,
\V domu głód f nęd~a rozciągały swe
ponure macki, a walczyć z niemi było
bardzo truuno.
Stara matka sil nie miała do pracy,
bracj5z~k za młody był jeszcze, by mód
urobić ' na utrzymanie, ojciec zaś 'daw'~o spocnrwal v,,' zimnej mogile.
Jedna Kazimiera utrzymywała ro.(fzj"~. Pra~owała ona na plantacjach
miejskich w eharakterz.e robotnicy Se-ronowej 'od kwietnia roku ubieg-łeg-o.
Ostatnro zatrudniona była na Polc~u WIdzewskim I W ,dniu 17 sierpnia
rb. na polecenie' kierownika odcnka p.
J. przoszla do sprzot.tan!a bIura oddziału
p.lantacji miejskich w parku Sienkiewi-

cza.

się

Widząc stanowczą postawę Kazlmłe

ry w dniu 17 patdz-icnlika r. b. kategorycznie oświadczył jej. że Jefell mu
się nie odda to od poniedr.lałku. dnia
19 paźdz.ternika r. b., przesunie ją do
zakładu hodowlanego, celem odrobienia
dwuch tysrodni, a następnie' wolni l nadal do pracy nie przyjmie.
Zrozr>aczona' dziewcnrna zawiadomi
związek l'rncowników
użyteczności publicznej Z. Z. ' P. który
ze swej strony wYstosował pfsmo do
pre~djum magistratu m. Łodzi z pro~
ba, o wytoczenie dochodzenia dyscypl;narne~o przeCiwko p. T. l jednocześnIe
określił termIn dwutyg-odniowy jako okres, w którym magistrat winien dać
odpowiedź.

związek otrzymał

na-

st~pui~c<\ odpowiedź.

Dyrektorem biura jest
mu

młoda '

dła

do gustu.

J).

T., kt6re-

robotnica ogromnie przypa-

na jego
trop i i osadziła go za

Łainie

aby wieczorami przy
godzie również zarnieslI!kuje, przyczem chciał jej wręczyć
klucz od dr~wł frontowych pawtlonu w
parku Slenklewicza.
Kazimiera jednak nIe zgodzIla słe na

Nie

słufą

poc!ągach.

w

one bynaJmniej dla wygody

IaECZ KU ICH WIELKIEMU

DzJwne, doprawdy, dziej~ sIę u na!
rzeczy ...
'V wagonach kolejowych podrÓŻni
Aby nakłotdć ją dO uległości jego.
duszą
się od nlcmożliwc!.!o garąca panu
'P. dyrektor propono",-'ał d.ziewczynle po
jącego w pociąlil:ach, nie m~ąc znlc~ć
iyczke, a przytem mówf'l że kupi Jej ma straszliwe!!o nicl<iedy upału tłoczą sl~
śzynę do szycia I obf~cal przywietć pre ma peronach. gdzie starałą sle ocbłonać
.._IIII___________lIijj przynajmniej na chwile z pIeklelneao
upału •••

lo.

..Kto z Wal ale mIał
w łydu ,.kret."';

Jd••,.

r
SEKRET

Szczecr6Inłe podrótnt,

, Od dt~U1to

na. gruncłe ~
pewien
ietomoś~.
aę za prze,dsit.awi~
C2la:9U

n.ańskim grawwał

który

podają.c

wię.ks.zycb

nair6t.~j$Zych

przedsię
r6żn •

bioratw handlowych, przyjmowal
z.am6wien1a.

korzystaj!\cy

to n;;!Qmlerne l'ara.co w
pł'lI"!!iitl~clł , na "jedynym środid..",
Kr/14K}/"' kst Gh/ler~młlł okl:m. tn 7.U i
IUluh u.wu p@4łróinvch na Ufza,Je- ł
blcnlc.
PowodlllJe

"AJCElłtłIEJSZY

PODARUNEK

QWCAZDKO'WY

UTRAPIEłłIU.

Byłoby zatem pożądane, aby w okre
sie og-ólnych oszczędności - władze kolejowe oszczcdzały również nn opale. gdy
niema wielkich mrozów i nie zamienIały poclasrów na łaźnie. Powinny zresztą być przywrócone reltulatory w każ
dym przeuriale, dające możność re~ul().
wania temperatury przei samych DOdróinyclt.

I

II,....

& . A4

publiczności

TEL. 13-15.

yv

Po c~ te wynalukl?
pociągach
, E pociąl;ÓW po~piesz"ych sl<arŻt\ się na ~obowvch ~l?o sle marZI.le, albo roz~a
nadmierne ich opalanie w dłlIach, ~dy Plą, a .~ pospll6sznych zawsze panUje
"ie wymaga tego temperatura powJe- nlemozhwe gorqco. ,
trza...
CZy;! rzeczywiścfe nIe moina je~
W osbitnl'ch latach zniesIono. ntewla- dnym - dodać. a drugIm ująć ciepła ku
dómo dlaczego możność uregulo~vanla 1Rdowoted .. pasa;!erów wszystktch 00temperatury przez samych f)odróznyciJ I ó ?
"fi poszczeSIółnych przedzIałach.
c at-: w.
Sprawtł tll koleje palhtwowe winny
Wprowadzono natomiast oltólne rezajać sie jaknajryc!Jlej, gdyż chodzI tu
~ul:ttory w całym wag-onie. do którego
klucz posiada nawet nie kOl1duktor. lecz zarówno o trwonienie grosza państwo
poslugacz z wa.R'onu, przeznaczone~o wego, jak i o umożliwienie oooroslu hzdy podr6tuj~cym.
d!~ oJtrzewanhl poc!al;(u.
Być mote. ił za,;ranic~ potrafią pracownicy kolejowi rCg'ulow,ć temrcratu
rę wagonową. LI nas jcdmlkie ludzie ci
l "le notrafją robić nic Innego. jak lIasta. . wiać temperature na "gorąco" lub .,zim-

l

kratkami.

oszuk~'CZĄ karierę.

W , sPosĆlb nfedwuznaczny propono'Wał dziewcn'ni.e,
.chodziła do biura,

-

Ubrany IIQ..ZWY'c:zai b.ar&oo .tarannk..
niezwykle wymowny i el~anck.i wtbudz.ał uulanie wŚTód "km~lle1i". która
powienala mu nawet z.na.czn.e sumy. po
kaidorawwej operacji oszukańczej znt..
kał bez śladu.
I
W uelkie listy ~cu i poszukiwalo
nia ule dawały ta&nego wyn.ilku. gdył
oszust sprytnie ucierał za sobą ślady.
Ostatnio bawił W Poznaniu.
gdzie
podawał we ws.zyst:ldch większych bur'MagIstrat.
pcnn.a.ńsldch
proponował
Mamy nadzieJę, it ma~lstrat nie po- t-owni.ach
sprzedaż ołówk6w.
przestanie na tej lakonicznej odpowiePo otrzymaniu wię.kszej sumy znłk:al
dzi i decyzję swoją umotywuje.
nagle i więcej się nie pokazywaL
Zarzuty stawiane wyrokiem urzedni
Wreszcie przed kitku dubami uda:t-o
kowl komnalnemu są zbyt ciężkie by się policji pochwycić OrSzusta i słwler·
moimi było rozprawiĆ się z niemi w kil dzić, te jest to niejaki Miler, kupie-c z Lo
&zł. Przed Ici1ku mi-esią<:ami Mil,l er zlik..
ku stow:lch ...
wicLował swe interesy w
Lodzi i prze'
n.ió&1 się do PozrwU.a.. gdzie r.ozp-oC2~

la o fakcie tym

Na pismo to

'łódzki

PohcJa wpadła

Do Zarządu Związku Pracownlków Miejskich I, Zakl. Uzytecznośoł Publicznej Z. Z. P.
w miejscu.
W zwl~zku z pismem L. dz. 224-25
z dnia 30 listopada 1925 roku zawiadamiam. Iż sprawa zarzutów, czynionych
kierownilmwf odd 41ału plantacji miejskich, p. 'E. T. przez robotnicę sezonową Kazlmje~ C., została umorzona.
Jednocześnie
zwracam uwa~ę, te
'związek nie ma prawa wyznaczania, pre
zydjum magistratu termin6w na udzielanie odpowiedzi w sprawach, poruszanych przez związek.

zgodzi na

Ares~towany KJcjrtik
przyznał' się
do willy. wskazując jednocześllie narzę
dzie zbrodni - krwią zalaną siekier~
oraz
mi~jsce, gdy ukrył zrabowane 100 złoto
Klejnik zeznał n"Jwnież, iż morderstwa dokonał ' za namową syna zamordowanego Jana ' Pi-etrallka. który chciał
się zemścić na swym ojcu, gdyż teo nie
zezwolił mu na zawarcie małżcństw3
z wybranką swego serca.
Klejnik był jedyni.e wykonawcą Jig6
woLi.
Na mocy tych zeznali wyrodnego
syna areszlpwano. Sprawa <ich będzie
rozpatrywana prz,e z sad okręgowy w
Piotrkowie w trybLe postępowani'a do-

oszustem.
GRRSDWl\łl PO POZnl\ńSKIEI\\
liDZIE "OpnnOWl\ła" łłl\IW'w tej skanda- ' .. . HYCH.

licznej sprawie.
Nie rlSiami usłana bytl dTo~a łyclo zent z Warszawy o ile
wa biednej robotnicy Kazimiery C.
ego propozycje.

mieszkaniec wsI

Lamówek.

. Kupiec

panu

Się

Stanisław Klejn~k.

CENNIK.

BIURKO ŻALUZJOWE nUŻE
BlURKO ŻALUZJOWE ŚR E DNIE

BIURKO ŻALUZJuWE JED.\OSZAFK

375335,~65-

BiURKO PtASKLE PODWÓJNE
~lURKO PŁASKIE DUŻE POJEDrnCZE
BiuRKO PLASK IE Ś EDl\IE
8IUkKO PŁASK rE JEDN OSZAFKOWE '
STOŁ z 2 SZYBKA \11
~ZAFA tAL. PUJED. z 27 PRZEDZ,
SZAFA ŻAL POTRÓJ, z 50 I'HZEDZ,
STOLIK PtJD MASZYNĘ, JEDNOSZAF.

360,-

STOLlK

lOT!:-L

OKRĄGŁY

~40.-

225.175,-

145.1;t.5.425,90.85,-

53,-.
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gry fottep1anawej.
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Powojenna

wnosi w
.
war oset moralt:1ych

Wszelkie wy

młodzież
,

iłki szkoły okażą si
spół ziałania całego

Rzecz zmtnlenna, lak mało szersze Jących w duchowe życic dziecka? Najkoła nas!c~o społeczeństwa Interesuj:1 częściej rodzice, wlokąc
uprzykrzony
$Ię sprawamI wychowania młodzieży.
cłę:tnr egzystencji, popychają tylko dzic
A przecłet, ZWdywS2Y ogrom odpo cko po drodze życia, nie zaglądając w
wfedzlalno~cI. clC\~ł\cej na starszej ge- tajniki jego myśli i uczuć.
nerecjl za

przyszło~ć młodego

pok01enia
zwartym szeregIem r:-zucić
się do pra.cy. Wiadomo. ile trudu po~
święcaJi starotyt"1 R'recy I rzytnianlt,
wychowaniu. wiadomo, że na wychowa
niu tern widniała pieczeć narodowe~o
ich charakteru. tak wybitnie odróżnia
fąca oble cywiliucje.
Chodzi o to, aby dziś, w dobie zarewu ~wlata wspuniałoklaml CYWUilUcjl, ujawniającej dątno~ć pochtoni~cia
słabsrych organIzmÓw narodowych, za
chować i wzmOCJliĆ Indywidualność pol
ska. przez stw()r~enie swoistej kultury.
Dzisiaj w Polsce zwala sIę po więk
sz j cześci wycbowanle młodf.ieży na
barki szkoły.
Szkoła to błogosławion~ thstytu.
caj, ktÓra pozwala wIelu rodzłcom niewiele :zajmować się dziećmi poza flołuebami m terjulnego zabezpieczenia.
1111 mamy oJców, Ile matek, wnłk,.nalefałoby

ZazwYczaj pu. tynia dzieli te, tak bli
skle I tak zarazem dalekIe dusze!
z Nerwowy n strój atmosfery powoJennel. wynikajj\cy Z przetyć doby ostat
utrzymania. z
nici. z braku środkó'.:
tymczasowości życia dzisiejszego _.
niejeden. wytrącony z kolei, ~orączko
wo poszukuje punktu oparcia, r6wnowagi duchowej - wszystko to udziela
się wra:tliwym umysłom młodzieży i
wywiera znaczny wpływ na ukształtowanle się jej psychy.
Nicdostałeczn odżywianIe w l tach

•

l

ury szkolne zbyt
kultu alnYch.

bezo
s ol

ocne, oile ni

zeńsłwa.

wojny, a często
obecnie, stworzyło
organizmy nIezdolne do fntensywnej pra
cy szkolnej wykonanie programów
szkolnych. ułożonych dla młodzieży flzycznie i duchowo normalnie rozwinletej, napotyka u tych nied żywotny 'l,
nerwowych młodzieńców znaczne trudnoścL
p ska
koła prywa.ma, ktin. ~
w ła na terenie b, króle
a
r. 1905
l

niemałe:mi muslała walczyć trudnośc:n.a .

mi: a je-clnalt, nie d.aiąc praw słabo wypo żona 1JUlterialni~. cz st-o bez wY'k
lifi:kowauego perwnelu nautCzycielskiego, nk<>ł.a pol ka tanę!
na wysokim
poziomle pe agognez.nym, OIbda.rz.a; c
społecz,eńsiwQ szeregiem wybitnych }ednostek.

I

mało

b dzi

Ks łdła ei.ę w niej bowi-e.m mlo.
dzież, która jut z domu wyniosła gocącę
pragnienie nauki fi tywe pd"czucioe n,a,ro
dowe. Pośród takiej więkności u-czyli
się . mi, ubOŻlSi kulturą wewnętrzną, ale
owiani atm ferą mił 'en '
rym duehem ooywatehskim.
W_ odrodw.nej Rzeczypospolitej rztlciła s'ę młodzie do sl.'ko/y kwa.Howrue
żądna
uki, tut nie krępo
za.rzą
dzeruami wroga, Objaw ten wzbudzał ia
dow ol.eIlJle , rad'owal naJS
pa'ł do nauki.
N t nie z.ap.rz.e~zy, Ż~ ucz ń wnOS1
do szkaoly nietylko sprawność mózgu,
lecz również pewną atmosferę kultury,
wy!warza,jącej
w środowisku szkolnem
mniej lub więcej wysoki poz.iOiID. duch<>wy.

Liczne

ustępy

młodxłeży,

długo

ws1rzymywane od źródeł OIŚwiatty przez
rządy zaborcze, nne mogły wnieść dQ
ŁBACH
KRł\CJ
nkoły tych wielce
pori.ądan}"Oh
pie:rwia:stk6w kulturalnych.
I tu wł śnie tGcwi, wyrartamy
mo.ie Zlbyt hipe.rbol kz.n.ie, Łra.ged}a naszej
ezkoły. Więc nie whd~ zkolne, nie
ł nauczyciel pono
oopowi dz.ialność _
dl '0 życie surokich mas w
m et
bolesne; mgle duchowej.
Nashw.tw ta.kiej wegetac:fł cle 1Il00:na
W'11'1 nić od.rl\,~u, l!I. irą się one z i iem
lał saane. Wszelkne wysiłki sm.oły oka
al\ się mało owocne, jeśli nie będ~
w.spótdzia.laaia społeczenstwa: nie s:zkoła wychGwule, wychowuje ~rodowu.lro.
Ogrom d()1'ołlku cywilizacyjno _ dn..
"llow 10 d.iala u.at-o na słabowitą. nioe
•
współmn rn~e do nie,o rozwiniętą duOdrębllym typem ..lodzermenscba" I
fest Izydor Gancegel.
,
szę dziedka, jak hur.a,gan na nilkły, w
Oatlcegąlów w Łod:d Jest kilka ty~ i
wiecznym mroku wyrosły las,
Sięcy.
To też chłopiec, nie posia.dajl\c m ..
W szyscy jednakowI..
datków
kulturaln)"Ch, z nilemym s.trachem
Tak samo się ~bieraJ8,. tak samo 1116"'&IIa:;11-.)I
..,ią, lak samo myś/i\.
niekiedy z rozpaczą spogląda na włEXhę
OancegaJ Jest cdowiekilem lllteli,ent
z kt.órą nie ma w wygasłych opoikaleftym.
erllnt_ r02pOc_"n. alę proce. '.blny othm r, ."."., .rty. - niach pónkt6w sŁycmych.
Do teatna jednak
chodzI.
ki,
oskarżonel o kradzieże I oszustwa.
Nasza ilustrac:a przedW teun właśnie lety jedno ze tr6deł
- Był pan na .. Menryk.u JV"? staWia występną hrabinę wraz z iej dwom~ obro cami.
nnesLczęść młooych adeptów
twlJUki-.
.,ytam.
f'
- Nie. Do teatru nie chodzę ~ odJ>Opin. "Ku:r, W a.rsz.a w ski" - %ł ąd skarwda zwykle OancepJ.
gi ~ ttlc«.. i wy9lO4rość je; wymagaI\. A
- DIacIelCo ?
prz.ecid Ink<>la musi stawiać pewne mi"- Po co Ja tam mam chodzrć, kiedy
wymagań, ni.ewolno jetj, pod groq
nimum
mi nic nie są winili?
upadku, obniżać po2<iomu do nioewyst.ar.
Ale gdy Jut idzie do teatru - w takim razie chce jut wszystko zobaczyć
czająco roz wini ęt ych je·duosŁek.
dokladllie I choćby mJul bilet pierwszego rzędu krzeseł - cały czas stoi, by
lepiej wbaczyĆ.
A gdy mu kto. Iwracą uwagę:
~ Panie. mote Pilll byłby łaskaw uusi~ść? - oth>owtAda: .,ln.iękuję, ni~
jestem zmęczony".
Statystyka urzę.dowa wykazuje, że
Oancegal wuędzłe węszy interes.
pomimo prawa o prohibicji, w cią~u oJest busslllesmanem pierwszej klasy.
Nieuświadomionym panienkom, umie
Nadto mężczyzna zdradza skłonność statnlcb dziewięciu mięsięcy roku bieP,ewnego razu 9łedzJ w pociągu. a obok j'lcym pięktllie grać na pianinie i przygo- do wypitki, koblety zaś najczęśdej zdra iącego w Stanach Zjednoczonych zginę
nJego jakiś puder, który prawdopodo- towywą6 świetliC obiady według projck dzają swych męZów l taleJJ! poetycki..
ło wskutek alkoholizmu więcej osób, nii
bni.e zjadł smaC&ny obiad, gdyż dostał tu pani ~wlerciakiewiCzowej,. wydaje
Kłamstwem jest, jakoby mężczyzna wskutek zbrodnI. Tak sall10 mniej osób
czkawkL..
się, że męzczyzna - to Bóg Wte co I
nie posIadał zdolności płodzenia dzieci umiera na szkarlatynę L dyfteryt, n.i'2
OaJlcega! poełU'l. nosem 4 nagłe zaAleż zapewniam wszystkich, że nie
. na otrucie alkoholem.
pytuJe:
tylko Bóg, ale Ila\\(et ja Wliem, co to jl:st
Wczoraj, przechodząc ulicą Brzeziń~
W ciągu jCOlll!gO tylko miesiąca pa..
- Przepraszam pana, gdue pan ku- mężczyzna. gdyż mam już, niestety, ta- ską, zauważyłem szyld z następującym 1dziernil<a
zmarło na alkoholizm 78 osób
pU takle smaCJlIe cebulki? ..
kiego pecha, że sam uim jestem.
napisem:
od
nowego
zaś roku da listopada - 584
Oallcegal uwa.b siebie za g'owę roByć mężczyzną to nie tak łatwo, jak
- ..Melania Stępień. akuszerka dam- osoby.
ska!"
dzduy, nJe wiedząc o tem, że żOlla w ta- by się komu zdawało.
kim razie jest szyją, która tą głową krę
Nawet moja ciotka, która studjowała
Skoro jest damska akuszerka, musi
ci.
w Paryżu I w Berlinie. która jest rnqdra przecież hyć I męskal
Się
Pewnego ru.U Oancega.1 wrócił póź jak Salomon i przebiegła jak lis, która
Czy naprzykład pewien znany I cePrezes trustu wyrobów stalowych w
no do domu I chce wejść do sypIalni żo wszystko umie. wszystko wJdzi, wszy- niony muzyk na gruncie łódzkim nie mo- St. Zjednoczollych, p. William Trufa nt
ny, a ona się pyta:
stko słyszy i ws,zystko wic, niczem "Ex- że służyć dz1ekG sweJ powierzchowności roster, napisal k iążkę treśoi socjalno-- Kto tam?
press" - mimo to, potrafi zostać męż- jak,o potwierdzenie wyłuszczonej W"y:tej krytycznej, p. t. "Profite" (Zysk) i nie- To Ja, wpuść mnłe....
czyzną.
zasady?
zwykłą drogą zamierza wprowadzić ją
- Nie mogę ...
Bo czyż moźn nazwać mężczyzną
Naogół mężczyzna kryje się ze swe- na rynek kSięgarski. O głosi! mianowicie
"- Dlaczego nfe możesz?_
człowieka, kt6ry pozwal •• i~by żona je- mi zdoln o ściami w tym kierunku i stara konkurs z na~rodą 5000 dol., która przy- Bo ja Jestem rozebrana ...
go przyjmowała w swej sypia!ni. .. zre- się te sprawę zatuszować (klin klinem: padruie w udziale autorowi najlepszej ł
.-... - Nic nie szkodZli, przecież ja jestem sztą nie chcę wywlekać !'la światło dzien lU !lę - zatuszo'.: ać!), ale nie l!awsze najtrudniejszcj rzeczowej kryty ki odoJl sam ....
ne skandalów rodzinnych.
mu snę to udaje!
szonej w ci'lgu trzech miesięcy od jej
...... Ale Je, nre Jestem sama ...
Mężczyzna, według mego zdania
Za przeprowadzenie niedozwolonej ukazania się.
-- A. tak ... To przepraszam... - od- -- jest to osobn ik płci Illęsklej, który loperacji. sąd skazał akuszerkę. Jarlinę
Jury konkursowe składa się z profe~
J)Owlada Oancca:al , odchodzL
tem się różni od kobiety, czem kobieta Wąsik na 6 miesięcy wię~renia,
orów un/wer y te tu oral wybitllych
Bobki. aU PlotcZyz.ny.
Jurf.. al erykafuklch p arz)' poUty~:mycb..
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rozgrywek o mistrzostwo
średnich.

łJ

ZI.
łódzkich szkół

.

--:0::--

Niespodz e ana
mistrza,

porażka, dotychczasowego
Miejsk·e; Szkoły Handlowej

z "Piłsudczykami".
Na og6ł, druźyna, miejskiego semina
W ubieglą sob{)łę, w sali gimnastycz
4eJ ukoty realnej zgromadzenia kupców r;um n-auczycieJskiego pOzostanie ł w 0odbyt się daJny ci~g I"oz.grywek o mi.trz09twÓ łódzkich SZlkól średnich w pUce siatkowej.
Do rozgrywek · stanęły wsrzystkie dm
tyny. wylosowane na ten dzień według
kalendarzY'ka. ogt;osz;{)ne~ w 9Obatn.inn
,.Expressie Wieczornym" tj.

Klasa B.
Męeka drużyna liimnazłam

niemlec-

fdego pneeiw miejskie; szkole handlowej i gimnazjuQl im. "SzaanieddeJ prze
dw gimnazjum p. K.rygierowej.
Oba spotkania nie należały, ze wzglę
du na p()oCząlkuią~c siły do z'byt inteTe~ujących. Najgł6wniej.sza
wada fra.ją
e} (. .• :- przytrzymanie pitki i .rabe jej
opanowanie. W s.z.elkie uderren1a i poda
Wanta były albo za silne. albo z:nów za
sła.be a tut nałrzadzie; cel{)we. Piłka wę
drowala ustawicznie pod s!lfiŁem. a dxię
Icl ~łei orj-enłacji niewyrobieniu gimna
stycznemu (!rająąch padała tam, ~e
'- poprzedni pęd sklero.wał.
Nallep!um opanowaniem Pl1ki i tak

bcoych mistrzostwach najpowaŻDiej
szytO kandydatem do tytułu mistrza. Po
siada ona bowiem w swym nauczycielu
~'Ychowania fizycznego, JlI3wiasem mó",iąc najlepszym w Łodzi, p. Robakowc;kim, najpewniejszą tego rękojmię.,
Wynik 15:4, 15:10 - 30:14, może być
mierni,k lem sił nazwany.
Sędziował,

me

zdobywaiąc

sobie pet
ni zaufania obu c:łrt.łlŻyn. p. Wasik.

,
gImnastyk
duliski
J.
P.
MOner,
••tor s1yn ..., k.I~1d "Mói
Clou tego wieezorn stanowft mecz
system", I tw6rca nowych metod gimnastycznych podczas rannef,lo
"Piłsu<lczyków" z mistrum, miegeką
trenIngu.
'
5zkO'lą hand1ow".
Słynny

Ju:ł same ~ane kolory ~ó-w:
obu drutyn: ztdon.e "Handłcwc6w
1
czerwone ,'piłeudcry;ków" ą.Mn.ały ~
bie sympatię Da widowni.
Grę pierwsqch cechowa.ł:a peWDOŚć
siebre. a ohrqna piastowanego tytułu do
dawała im, sUy, powagi i odwa.gi.

Ex ress spor
Tennisowe misłrzost
świata w Cannes.

O

"
Cannes, 20 gru<lnła.

Ost tul

ie

ant. 20 &l'Udoła.

'

WcsoraJaą lDecs pomiędzy bełcfjsJdm mistrzem Devos'em ł francoum
M
po 1O-du rundach
n,yclęstwo bet o
Ba
ty. W najbUtnych ~ potka
DevOl
ze zwycJę~ meczu f'ratttirl (Włochy)
-D6mgergO (iemcy) o tytuł mistrza
Europy w wadu !redniej.
.
W dniu 22 b. UL odbędzfe się społb.
Dle D6m~er~6na ze Świetnie zapowiada-

W Cin:łu ~1 b. m. zbierają !tę w Cannes zawodowi tennislści. celem wztęcła
udziału w zrimowych mlstrzostwa.ch ten
nisowych. Zawody zapowiadaj1l, się nle~ykle interesujące;>, a to ze względu na
pIerwszorzędne sIty zawodowe. które
zgłosily Jut sw6J udział. Prócz pięknego
a wartościowego punaru Bristol" zwY
Następne dwa, A-klasowe spotkania nemu imiennikowi, Zifabiły tu swoje.
cięsca otrzyma nagrodę' pieni,dną w jącym się Lafflnierem.
kwocie 700000 franków. Obrońcą tytułu
..
, LondYtl. 20 lTUdnia.
pomiędzy teńskiemi d..-uotynami
"Fil\Sudczycy" zwyciężyU zasłużenie i puharu będzie Burkc, W JTI.ił' rzostwach
'Jak donoszą z Johnnnlsbourga angiel
Miejskiego seminmt.tm llAuczydeJsJdego po cię.tkiej wake, obfitujĄceJ w niz1iczo zapowiedział udział słynny -{arol Ko!e- sld mistrr. wagi koguciej Jobnny BroWll
l Ginmazjum p Krygierowej (JI"az męskie n" iloU wspaniałych momentów
luch.
zostal pObity na punkty przez mte~
mi drurtynami:
•
wego boksera Smitha.
Drudzy

ZIl$,

jak "C'UT'W'ODe

dj&bły",

y.

O

tyką wyróżniła się ,,8" lin. Szczani~ktej walczyli. ~ niebywaiłą mciętością, chat
EWyciąiając tesp6ł P. Krygierowej: 15:2 trochę ne-rwO'W'Ó. Nie :ua:zd.' ich tak powa.tny przeciwnik. Energja, W}'1Pływaią15:4 - 30:6.
'
ca z ich barw, którydl honoru bronili
Mecz. mie;skfeJ szkoły baDdlowe.; z .
"Niemcem" zakończono wynikiem: 15:12 o.TaZ zaWZ;lęot,OŚ~ i upór w w~lce ~z1ache1
15:9 _ 30~21 na korzyść pierwszej.
nej ar! do zwyC1ęMwa. właśctwy tch słyn

GimnBZJum miejskiego lm. J. piłsudskie
mistrzem

#O

ł cłotychczuowym

dnich.

dntżyu

MJejsJdeJ

we; były ~ ładne

Wpie~

kreślić.

. ~~~~ t5:t~L~ Bojkot murzytiskich bokse- Ś
ssk6ł śre k~~~d1
~""1- .~UUJ ow~6w
na .vuJe
Ó
S
wietny skok na n rtach
abły b.aDdIo-- pl~lno gry pTz~myślanef w nafdrobnieJr w w zwecji.
- 73 metry.

T~ ~

t.e tak ambitnej l

" -.....

I"!_.'

a aczkolwiek •.Piłsud
Szło holm, 20 gruCłnfa.
CZycy" , niezr6wnani w obranie, walezyM
Wskutek skandalu, jakli wywołał muulegli
i psy- rzyn Jack Towscn podczas walki z HarcbiczneJ r6wnowadze przec1\vnika.
ry Per~son ~m cal~ prasa szwedzka pos tanowI la me popIerać imprez bokserDo
na;piękniej.szych
i mote jedynej w skich w kt6rycll wezmą lldzloał m
•
"
urzystaclkówce, naJeżała druga parlja, zakoń ni. Podobne awantury i skandale ze stro
• t
.~t.
ny czarn h" b k 6
~ ZwyClęS wem cze;r'WoOll, ....... w sto-."
yc
? s~r ow z d arz~ ł y się
W
su:nku 15:11.
~~ż t Sz!o;hOlmle nncJednok!otryre, tak
Do stanu 10:t() r.zan.se do ~a ~et~n=~a3nf:::'y szwedzkiej Jest zu-

szych
pod-

~łach,

pełnej ducha i he;oicz~ie,

upału łtftArtowego gTY ;ak" odz.nacuły
vr-I
Jię obre drutyny te6skie nie .potyka

słę często.

:lIU':5Ba

Il'_ • •

v.nu:yna. VW1n8ZJum p. A'" 191et".oWej
po porUce s przed tygodnia. z
gUn.Dazjum im. S~ieckiej, ~yk&jąc się

..s"

łym ruem. z mt.sł..r7Jem LodU DA rok
1924-25, dała ze. siebie naprawdę wszy
s1'ko dla ~y.sk~rua ho~e~. rez;u~talu. A 00 }ej cę w dute) części udało.
Swą ofiarną, w calem znaczeniu tego si{)
wa grą, zyskała ona sobie ~6lny apiau;
, uztl.l14lie wid'Owui.
Ze.spół ml.strza Łodza. osłabiony bra-

kiem. zach wycllją.cy~h

w Mnelaniu szczu
paków", Kobielskiej i Polis:iakiewicrow-

by, którym miejskie seminarium nauczyeiel!&ie, mooycie mistnO$twa na rok
1924-25 zawdzięcza, dal się wpraw<izie
edczuć VI wyżynach jedJllOStkowych,

łednak sp~oj~ej

zmieniały 'ę Jak w ka1.ejdoskopie Cyfry
1:0, 1:1, 2:1, 2:2 itd. at do 10:10.' nartę
powały po so:bie z błyskawiczną niemal
S'%Y'bkością aby odtąd usst.ąpić pewnemu

Zakaz rozgryvJania zawodów sportowych w niedzielę.

odprę1eniu

•
Wyrobieni ~, Tecz niżsi wzrOste.m ,.Handlowcy", me dosięgali już odtąd w podskokach tych wysokich piłek ,
które dla wysmUJkłych i rosłych. do'Skonale dobranych ,.Pilsudozyków" stawal . ł
T
•
y &tę •atwym łupem. o też ~tąd, rów
ne~ uelonych uległa. zapałow1 i przewa
dze eze:rwonych.

łecz w ~w ulotci dmżyna ta .toi na
RezuHat 13:15. 15:11 - 28:26 Dl. lmwysokim t')t):z,1'Omie. P-róez te~o nie brak rzyet ,.Piłsudczyk6w" zasłużony.

).ci tei i wybftnych l.dnoi'Ł.k. jak n. p.

SędJZi.owal bardzo dobrze
3rla.n.a le4ckoa-tltłlka. MentnicltóWJI.:ł.. któ kow.s1d,
'u u.d2wyea.ł.. p~ .tyI.m i b.z-

..

"Amsterdam, 20 gruClntao
Chrzdcljanski blok narodowy w Ho
tandji wn i ósł do parlamcntu projekt zak
d
,azu urzą z~nli a .wszelkich iomprcz sJ')or!owych w,l1ledzJelę. W raZIe, gdy J') roJekt powyzszy zostanie przyjęty przez
parlament, Holandja będzie po An" lji
dru~iem z rzedu państwem, gdzi'C ścl~le
przestrzeilliĄ spoczynku niedzielnilo.

M z

ferki.

Po .. oba-

OrganiR'cia 1nOCowa, której pewne,

cb
b~dlohU1. 20 IT ania.

Na wielkiej ah demJi szermierczej od

przykładną oUarsHci, w bronieni\! na;maja.ge nie ty!k-o na d'Oah(ldi)VI~ść, po- byt slę pO~.t~~y mec z .dw6ch najlepł.rudni.t~.Jycb pij.k, nu&'Żaj"c ai.ę ozęsto wa.źny wpływ \Ul'terki ()m.ówim
.~ s~ych europejSK Ich s zer mIe rzy: Aldo Na
1; tefo powodu na upadki, Da uc~lcie,
'0
'
• '
" y w naj
dl (Włochy) - Oaudi n (rrancja). Spot"Expl'."u .
kanIe staJo na bardzo wysokim poz;omit>
dla jej wyro:b lonyft ozłonków i mięśni bliis~ p.

,n

Jlioo:d!od1iwe.

-

F. RoatamJi.

sportowym i dało wynIk

jtnięty.

nierozstrzy-

-

•

0510, 20

gru~

roz=~:n=~I~ s~~:k;e~;;it~S~

rekordu narciarskliego ustanowionego
. d j
. '
.
na Je ne .ze skoczru w KanadZIe przez
amerykamzowanego no
a N°I N'l
sena któr
k
ł 73 trwO er.t JJ s 1, y s oczy
.
m r. est to
wynik o wiele lepszy od olimpijskie o
rekordu norwega Thamsa, który w ro~u
ubiegłym w C~amonix skoczyt 58.5 mu.

Z

Ł.

K. S.

KomItet dochodów ni'estalych Ł6dzkie
go Klubu Sportowego, urządza dnia 2
stycznia 1926 roku w sali zwią zku handlowców polskich, Piotrkowska 108

,.KARNA W ALÓWKĘ"
w słowie, śpiewie i tarlCU z nadzwyczaJ
urozrnaiconym programe m.
Łas kawy
w~póudziat w "Karnawał ó wce" przyrze
Idi artyści i artystki Tca tru .M.iejski e~o

w

Łodzi.

Zaproszenia. rozsyła s Ię.

-, ,

l! X P R f! S S W I f C lOR N T.

ol r
zapomóg dla betrobotnych
pracowników umysłowvch.

.~.sz

;11

" Porwal
reM" po

Ił

za gard/o i chclaJ udUSIĆ •••

mattc" ktbra .ta....... w obro .. ae

LóDt, 31 erucła..

d

!Jean<> z nlewlelkJ'ch mieszkanek w
B

omu przy ul.
nez.1ńskłeJ nr. 13 zamieszkuje malt~ń8two A.

On jest z zawodu traganem, ona
zaś zajmuje się gospodarstwem domowem.
Młodzł to Iq JesZcze ludzie, hdne z
nich nfe przekroczyło trzydziestki
Pobrali się ()f
półton rokiem l,
Jak to najczęśoł.:J bywa, pIerwsze chwł
te malicńeklego apółłycla były nad wY

zoo

raz Szc,.,~ltwe.
Ml.Iltonck,,.,.ty całkowlcłe pr~
W swym
zawod.1e, po całYth duł.ch
przeb}rw.l pau do em. POWfacaj c
wieczoramI do uk<X!haneJ tony,
Po pewnym cusłe p. A. zauwa!ył
Jakąś dzl wnę ~mianę w usposobieniu I
humorze swej małżonki, ale nie zwraca'
na to zbyt Wielkiej uwagi, sądząc, że
zmiana ta nastąpiła ~ związku z blo-

goslawionym stanem tony, w )aldm s1Q
pOdówczas znajdowała.
Upłynęło jeszcze kilka miesięcy i
młody tragarz stal się ojcem pneślicznego boba.
Tutaj dopiero rozpoczyna SIlę prawdziwa tragedja.
Do p. A. poczęły dochodzić wieści
o których szerolw mówili sąsiedzi. że
dziecko to l.~ Jest jego dzieckiem.
Był tam podobno ten "trzeci".
Wieśt:i te spowodowały, że pomlędz.y małżeństwem często dochodziło do
kłótni. które przeradzały si~ niejednokrotnie w b<>jkL
Wc~()raj rudalony mąt prsynedł do
domu 'fi stante 1l1etwykł~(o "adnlecen,la
W pewnym momencie p, A. ze
wściekłością r'tucil sit: na dziecko
chcac te udusić.
Matka stanęła w obronie. I
Chwycił ją za włosy, powaltt na ZJiemię i jął okładać w bezlitosny sposób.
Na krzyk okładanej razami pięści
kobiety, nadbiegli ludzie, którzy wyrwa
II ją z rąk męża, a zawezwany lekarz
pogotowia udzielił pobitej pomocy

W dniu d:d~ełszy Dl rozJ)<K.."Zyuają !de
zapomóg dla bezrobotnyCh pra

wypłaty

cownikó'ł' umysłowych.

Wypłata rozpoezme ' słe o I~Z. Z-ci
po po.łudnłu ł dokolI ,wana będde w lokalu zwtązku zawodowego pracowników handlowych ł biurowych, przy ul.
AleJe l(oślcllszk11 nr. 21.
Ze złotonych podań o przyznanie za
pomó~ uwz~lędt1Jono 692 osoby, którym
wypłacona zostanie suma 3ł}.565 złotych
W elap dnła ddsleluet:o otrzyma
zapomocł około 250 bezrobotnycb pracowników II' ·~owych. r"da u j otnym,/wa~ bęchłe Je łutro od lOch. 11-eS
rano 'W tylD aamym lokata.

Niszczycielski orkan
szalał
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Lła

zdobyć

bv

Ze Lwowe
Dn' 11 bm.

w tlln posób

nam:
wła.kieiele f'

pO

"Dr""
&ing" prz-y u:ł. Sykstu lei 1. 3, 'Braunowie ZAAlarmowali poliei. <»niesieniem
o włamaniu do icb Ndepu i Itra..ą.Llety obliczonei prU'~ 'ch U dz!esi.t\tki tySlę-cy
ZJłotyoh.

W

łalli

stwienhili, te

wmey przez

włłU1\oA.l'lu

~

wybicie otworu ." łufide pi

wnicf-nym i wyttiesi-o

oorall

"'n"'taQowey

6okOftiUt() ,

olbn-ymią Upść

warlośd kilktH:ł.Jiatrięcru

d~Y~l,

ty ' ~cl

Jedn4 w kłopot wprGWadQl wywi.a
fakt, k dod.,je:ie wynieśli \.ale
duty i trudny do ukrycil tup, rue&p'1)strz..eieni przez ~fOkolwiek poet..l"\l1l
k-owego.

QOWCÓW

Da.lCli

..

~yai ' ..tai.

sumq aSIJkuracy/nq,
bramę ł'iftQlkni~

unĄł pe"n~ po-

deirz.enia..
Wreszcle gdy stwierdzono. że firma
"Oressillg-" zaledwi.. prz.~ mk iącem
zaa~ekurowała swÓ) tOWilr ną pr1.eszło
10 tysIęcy d{)larów, nie ule~alo już wt'\tpllwo~ć. że Braunowie \vYSprz ... dH!i towar I sfingowali kradzid, by wejść w
ł r)siadallie OwYch 10 tysięcy .--t!arów
Wdro~ '1.0 energicz-ne śledztwv prze
-iw Braunom.
KOI" i:',j,j śledcz, T'lfzystfl nit", do badania śladów włamania i stwierdziła. że
uziura została wybita ~ wnętrz~ sklepu.
Braunov, • a to Joel, Józef Ą,brahum i Arie Leib. wzięci W'"
.
ogień pytań przv~nali się do czynu, POe? cm wszYSCy czterej zostali aresztu·

- wam.

Mqż

wblia nót

w pUJrSI

LOłldyn

45.98
Nowy Jork 9.48
n PRZEOOIELOA WARSZAWSK.A'.
Dolar 9.40 '
PRZEDGIEł.DA WARSZAWSKADolar 9.40 - 9.20 - 9.30)
Zainteresowanie dolaramI minImalne
akcie natomiast wzrosły w cenio:
OstrowIeckIe 6 - Węgiel 2
Bank polski z.ł. 70
OIEI.nl\. OOA~gK'(
Wanza wa 54 I trZY czwarte

m

Zł oh' 56 I pół
Dołar 5.25

Pruw .. Waruawt 9.18
"OTOW ANIA BA Wfl..NY.
N. Jork., 19 KTudnia.
J Dow6z do portów Atlantyku l Golfu
37.000, do kraju 20.000. loco 19.40, październik 17.75-76, styczeń 18.60, marzec 18.84.-86. kwiecień 18.68, maj 18..53
-55, lipiec 18.22-24, sierpień 18.00,
wrzeslefl 17.93.
N. Orlean. 19 grud • •
Loco 1883
tyczeń 18.56
IDllflec
18.27, m~
lipiec l7.79. p~ziern1k
17 19
.•
Uverpool, J9 grudnia.
S .......
...A "1ft:
\J""'~'II
7~ maruc 9 .59 ,maJ n.:;"l
,.~,
lipIec 9.61.

17.89.

. B

19 grudnia.

Londyn 19

N. Jork 4,853/32-4.85 5116

grudnfa.

Holandją l Z.07 l/S
f ra Ilcja 125.93

Belgja 107
Włochy 120.~

Niemcy 20.37
Szwajcarja ~5,12
t!il\zpanja 34.25
PortugaJja 2.53
Praga 163,75
Wiedeń 34.40

.
Londyn., 19 ~Tudnia.
Jak donoszą tutaj z Moskwy, w Ros!i
zamordowano anglelskjego agenta policji Reilly'ego. Mord ten był dziełem soWieckiej pol1cji politycznej, dla której
Reilly był nieWfgodoy, W. sprawiiC tej
wład~e angielskie wdrQżyły energic~ne

GIEŁDA

Londyn 125.50
N. Jork 25.37
Belgja 117.25
Hiszpanja 367
Wluchy 104.50
Szwajcarja 500

~ledztwo.

k i roi.

żony-muzykantkI.

Lwowa donos.zą:
Wczoraj, około (od1. 13-tej w kawiar
ł1Ii "eI~nubHkll" prry 1,I1. Kośduszkl zjawił się jakiś osobuik, ktÓry dobywszy
z kieszeni nota, rzucił się na zajętą tam
muzykantkę Malwinę Dubrak i pchnął
ją z całej siły w pi.ersi, puczem w celach samobójclych rozoi," ~obie brzuch.
- Gospodarze, kelnerzy I goście rzuciH się
rannym na ratunek.
'
Wezwano policję I stację ratunkową.
Lekarz Pogotowia po prowizorycznem
zaopatrzeniu ran odwiózł owego osob- władzom sądowym.

a.

OIf:ŁOA LONDffiSKA.

.,olicJI ·polltycz .. el.

PARYSKA.

Pary" 19. gru~

Dunja 641

Norwegja 522
Szwecja 694
Praga 76.75
Wi.edeń 3.66'

nika do szpitala, zaś MalwńtJe Dubrak,
pozostawił opiece domowej.
Wdrożoll~ natychmiast śledztwo ustaliol. że osobnik ów FnHlciszek Juril<
pomocnik kanc. policjj w Koszycach,
chciał zamordować mu~yl{antl~ę za zdra
dę małżeńską. Jest ona jego żoną,
lecz nde chcąc z ni'm żyć, uicek?a do rodzi.ców do Lwowa I tuzarabia jako muzykantka na życie.
Jurik podejrzewal, że utrzymuje ona
stosunki z innym mężczyznami.
Po wyleczeniu zostanie on oddamy

Ze

tałić.

I PRZEDGtELDA VI AUZAWBA.
Szwa,lcarja lHa.04

Mord moskiewskiej

'

re y

udało sł~

I

- - '0:1--_

Z ma h

na Cllarnem Mor.u.
Bukareszt, -19 grudnia.

Z Konstancy donoszą o silnym orkanie. sz.alejącym na Czarnem morzu. Wiatr dcll z szybkością 15 metrów na se
kundę. Fale ~ochodziły do wysok~ści ao:
metrów. WIele okrętów. znajdujących
się na pełnem morzu uległo znisz.czeni,u.
Równłef we wszysH,ich mJastacb portowych na Czaqlem morzu, wlatr wyrZĄ
dził ,z naczne szkody.
W Konstancy fale wyrzuciły na
brz.eg niezlh;wl1ą Ilość łodzi ry backich,
których właścIclele. utonęli w mqrzu.,Temper~tura w. ml~stł\ch nadmors~~~l!
dochodziła chWIlanu do 30 sl ponlzel
zera.

-:0:-

Czle ej

Ihiś pnetl połudnłem na rynl\u pienie; 7:!lym w Łodzi panował~ zupełna dcz
(,rjentncla Obrotów iadllv~h nie dokonywaJ'lo. Nlwftcj inetgO kursu dQlata ole

39,565 Zła Dbł\ 692 DÓB.

d.ł.cka.

Lodzi.

W

Z teatru mieJskiego.
Dziś. o goUz. 6.30, odegrana będzre
po ra~ ósmy cZf:rllją~a ferja~baJka .Kop
cluszek" z pTześlic~ną Oryf-O g,iwwsk"
w roB tytułowej.

I
.

ini boh ter

Je
Uratował

z

płonącego

domu dwo'ie mat

ństw.

w

. " 16
Strzeżcfe

si«: widzenia

ICA
O CO TEZA
filmie
A EN ·,A ZMYSŁOl~V
w

bowiem najbardziej odporne z WIS "'e I'0Z03U'"Ą ebQł«:tne i spędzać będą długie, bezsenne rlOce marząc o nim.

tych dniach jsdellastoletni cpło- stu szybę, otworzył okno l wslHHlzyw""'.1.',: .. n.ec, Emił Agathc, otrzymał w Paryżu różnym jest pewien oficer byłej annji ge
~ rąk

mera okręgu, w którym mieszkają martwego pod pociągiem , leżnł tam iut
jego rodz.ice, medal hOllorowy i ksią- SZ'Y do pTkcpe!nionegp dymem pokohl,
kasy oszczędności na złożone wyniósł z niego maleństwa, pOCZCIl1
(la jego linię sto franków.
wskoczywszy powtórnie do pokoju, usiAgathe ujrzał. wracając ze szkoły, łowaI ogień ugasić.
w domu. w którym mieszkało
Gdy przybyla na miejsce pożaru
mu matżeń~t,wo, posiadające dwo straż ogni.owa, to zastc.\łU pa wp!?l "iohłlycn dl /tel.
pl'z~rtemu,e cnI '011. tuv
~~Q • \'1'
Jf'i tc wi.«zt..l ,rzytem, że r~z}-I ręce z)JA1~r;i4HH\ w poko1u rmklf ~lIl G i:tt·
ch dz ;:eci znajdują się przy pracy, k.wą. kt6r~ przymocował do kranu wo, a poZ?stawlone w domu maleństwa 111e dOc!llgowego w kuchni, i gaszącego
P otraf l~ rat~wać sl~ same:
strumieniom wody sprzęty płonąoe .
. Pomewaz zaś m,cszkante zn~Jdowało
Stuszn!>e w!<;c jedella~tolctn.i bohąte
sie na parterze, wybił więc bOi namy- 1.aslużył na nagrodł}

I
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