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Dookoła
sprawy chorzowskiej.

f i i s t r z ó w
m

Obecny wojewoda p. Moskalewski ustąpi
w najbliższych dniach.

(I
ia

b.

r.

ka rozkwitu naszego
v kulturalne sposob-

Warszawa, 150C. Jak niedawno donosi
liśmy, rząd rosił się z zamiarom powoła
nia p. Remiszewskiego, byłego starostę
łódzkiego, obecnie będzińskiego, na
stanowisko wicewojewody warszaw
skiego.
Oceanie zamieniono powziętą już de
cyzję o tyle, że p. Remiszewski ma zająć
miejsce ip. Moskalewski ego, dotychczaso
wego wojewody lubelskiego. P. Moska
lewski

zycll mistrzów
w v ższ v m s zc z chk rrt
kultury. Wystawa r>0
ne znaczenie w kicdróg artystycznych,
da nasza generują
wiaduiemy wystawa
acein powodzeniem

niebawem

ustani z zajmowanego stano
wiska,
a wówczas zostanie ogłoszona nominacja
p. Remiszewskiego na "
wojewodę lubelskiego.
Prasa rządowa nazywa przy tej oka
zji p. Remiszewskiego doświadczonym i
wybitnie uzdolnionym
administratorem,
człowiekiem o wysokich zaletach osobi
stych.

Aresztowanie szpiega sowieckiego.

dnia 2 listopada.

Kompromitujące dowody.
P.Ą.
GUTNAJER,
europejski kolekcjoner dzieł sztuki,
którego zbiory dzieł" mistrzów malar
stwa polskiego podziwia obecnie
kulturalna Łódź.

Warszawska radiostacja
nadawcza o czystość
audycji.
Z m i a n a długości fali.

Wilno. 15. 10. Polio'a wolkowyska
otrzymała wiadomość, że pociągiem* z
Wilna
. Jedzie szpieg sowiecki.
Zarządzono obserwację pasażerów i

dużo dowodów rzeczowych.
stwierdzających, że jest szpiegiem bolsze
wickim, działającym specjalnie na terenie
D. 0 . K. III. (Grodno).

S o w i e c k a policja polityczna
aresztowała brata Trockiego.
Z Moskwy donoszą, że sowiecka policja polityczna aresztowała brata Trockie°.
Dawida Bronsztajna,
e

(Od własnego korespondenta).

ihanowa przy

(Od u-las. korespondenta).

który dwa lata temu został wykluczony z
partji komunistycznej za złamanie dyscypliny.

Warszawa, 15 października. Z dniem
dzisiejszym polskie radjo nadawcze za
czyna audycje na
dry i firanki Unio
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Nadzwyczajna konferencja
m iędzy m in isterj a l na.
(Od w ł . korespondenta).
Warszawa, 15/X. W dniu dzisiejszymi
odbędzie się nadzwyczajna konferencja
międzyministerialna z udziałem przedsta
wicieli
dyrekcji zakładów w Chorzowie
w sprawie noty niemieckiej do Tządu po\
skiego dotyczącej" sporów o Chorzów. Na
konferencji ustalone będą wytyczne dal
szej taktyki rządu polskiego.

Znów samosąd
partyjny.
Zabity robotnik.
Warszawa. 15. 10. W dzielnicy „ W o 
la" dokonano znów zbrodni na tle samo
sądy partyjnego.
Ze znanej z awantur
restauracji „pod wydatfrym biustem" wy
szH wieczorem dwaj robotnicy: 37-letni
Antoni Kryński i Jan Kosman.
Na ulicy otoczyło ich grono złożone
7 mężczyzn i dwóch kobiet. Odsunąwszy
Kosmana na bok strzelili kilka razy do
Kryńskiego z rewolwerów.
kładąc go trupem na miejscu.
Po tvm czynie ' zabójcy zbiegli. Ś. p.
Kryński osierocił żonę i dwie młode córki.

zmienionej fali,
mianowicie zamiast dotychczasowej dłu
gości fali 480 mtr. od dziś radiostacja war
szawska będzie dawała audycje

posłem polskim w Buka
reszcie.

na fali o długości 400 mtr.
Zarządzenie to.ma na celu usprawnie
nie działalności radjostacji warszawskiej
i zapewnienie odbiorcom czystości audy
cji.

Warszawa, 15'X. Obiega, uporczywa
pogłoska, że na stanowisko posła polskie
go w Bukareszcie zamianowany zostanie
Janusz ks. Radziwiłł.

Giełda.

Gorący adoratorzy.

Pierwsza przedg. warszawska.

T e m p e r a m e n t zakochanych
młodzieńców.

Londyn
Nowy-Jork
Paryż
Szwajcarja

43,66
8,98
25,79
173,86

Druga przedg. warszawska.
Dolar w obrotach
prywatnych

Książę Radziwiłł —
(Od własnego korespondenta.)

(Od własnego korespondenta).

Przy ulicy Zagajnikowej wyxoriczono po przezwyciężeniu olbrzymich trudności
budowę siedmiu podwójnych domów oficerskich, Obie dotychczas*.wybudowane
kolonje — t. j . urzędnicza w Juljanowie i oficerska przy ulicy Zagajnikowej
przyczynią się do znacznego zaspokojenia głodu mieszkaniowego naszego miasta.

9,06

Pierwsza przedg. gdańska.
Warszawa
Złoty
Dolar
Przekaz na Warszawę

57,00
57,15
5,15
9,05

Dolar w Łodzi.
Banki dewizowe w dniu dzisiejszym
klinowały około godziny 12-ei efekty oo
kursie — 8.97.
Prywatnie dolar w żądaniu
9,08; 907
VV nłaceniu
9,06; 907
T - ^ e n c j a zniżkowa. Podaż średyia.

.
Warszawa, 15'X. Trzech braci K o
złowskich zamieszkałych przy ulicy Wol
skiej kochało sie w urodziwej Władysła
wie Lipeckiej. Brat jej Mieczysław złem
okiem patrzał na konkury
znanych w okolicy awanturników.
W dniu wczorajszym Lipecki zastawsz\
w ; miąsźkąniu siosłry trójkę adoratorów
wyrzucił ich za drzwi. Wówczas cf wpa
dli w srogi gniew i wszedłszy z powrotem-do mieszkania poczęli je demolować
do tego stopnia,.że nawet
:

zostanie wygłoszona na najbliższem posiedzeniu Sejmu.
(Od włas. korespondenta).

Warszawa, 15. 10. Dzisiejszy :,Express
Poranny" donosi, że na najbliższem posie
dzeniu Sejmu, które odbędzie sie prawdo
podobnie
w dniu 2-co listopada.
premjer. marszałek Piłsudski, wygłosi
wielką mowę polityczna.
E. P. twierdzi stanowczo, że autentycz

ność podanej przez.się. wiadomości, nie
ulega żadnej wątpliwości.
Rówinież, jak donosi . „E. Poranny", z
powodu wyjazdu wicepremiera na 2-tvgo
dniojyy urlop, wszystkie sprawy • wcho
dząc, w zakres kompetencyj Prezydjum
Rady Ministrów załatwiać będzie osobi
ście marszałek Piłsudski.

nie oszczędzili futryn,
które wyrwali z okien; Niewiadomo jak«by się skończyła awantura, gdyby nie policja. która gorących irrfłodzieńców o « - ;
dziła w, areszcie.
• i
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glarek aniżeli na Górnym Śląsku, postanowiono
wczoraj wydać zarządzenia, aby przydział wago
nów dla wszystkich zagłębi był
proporcjonalnie unormowany
I aby brak węglarek dotknął jednakowo wszyst
kie zagłębia.
Na skutek braku wagonów pod węgiel groziła
wstrzymanie pracy w największej w Polsce fa
bryce
papieru gazetowego w Myszkowie.

grozi klęską gospodarczą.
K o p a l n i e n a G. Ś l ą s k u pracują t y l k o 4 d n i w t y g o d n i u .
Katowice, 18. 10. Brak wagonów pod węgiel zmu
sif szereg kopalń na Górnym Śląsku do
ograniczenia czasu pracy.
Zamiast 6 dni w tygodniu, praca w wielu kopal
niach trwa tylko 4 dni. Powoduje to
ferment wśród Kórników,
którym odpowiednio do zmniejszenia dni pracy
obniżone zarobki. Zachodzi niebezpieczeństwo
komplikacyj, .gdyż województwo śląskie posiada
Już 1 tak
*
80.000 bezrobotnych.
Zaostrzony ostatnio brak węglarek skłonił mi
nisterstwo komunikacji do zwołania
w ilniii wczorajszym specjalne] konferencji.
Wzięli .w niej udziat przedstawiciele kopalń gór
nośląskich 1 delegaci zarządu kolejowego.
Stwierdzono, że na brak wagonów złożyło się
wiele przyczyn.
Zakończony już na szczęście strajk robotni
ków portowych w Hamburgu zatamował wyłado
wywanle polskich węglarek.
Stan wody na Renie
stał się tak niski, Iż niemieckie kopalnie węgla,
które wysy}ały większe transporty drogą wodną,
•zapotrzebowały nagle większej

Ilości węglarek od niemieckich kolei.
Niemieckie władze kolejowe wycofały wobec
tego znaczną ilość węglarek, pożyczonych Pol
sce.
Czechosłowacja l Austrja, które również po
życzyły Polsce duże Ilości wagonów, musiały Je
częściowo
wycofać wobec Jesienne] kampanji gospodar
czej
w swych krajach.
f
Kampanja buraczana 1 ziemniaczana w Polsce
jest w pełni I zużywa duże Ilości wagonów.
Ustalono, że dla zaspokojenia głodu wagonów
towarowych w Polsce potrzeba jest
około 2.000 wagonów,
które musiałyby być podstawione jednego dnia.
Ponieważ obrót iednego wagonu
trwa około 6 dni,
potrzeba nam faktycznie około 12.000 wagonów.
Ministerstwo komunikacji czyni wysiłki, aby
złagodzić ten stan rzeczy drogą
pożyczania, zakupna I budowy nowych wagonów.
Niedawno otrzymaliśmy 500 nowych węglarek,
a pod koniec bieżącego roku polskie fabryki mają
dostarczyć
-

Ich blisko 2.000.
Na skutek zwróconej uwagi, że kopalnie w za
głębiu krakowskiem I dąbrowsklem znajdują się
w lepszej sytuacji pod względem przydziału wę

Warszawa, 18. 10. Minister sprawiedliwości ma
wydać w najbliższym czasie okólnik, nakazujący
wszystkim sądom rozpoznawanie tak zwanych
spraw prasowych w

:o:

tempie przyśplcszonem.
Rozprawy takie mają się znalcść na wokan
sądowej najpóźniej
w sześć tygodni po wszczęciu sprawy.

dzie

Mowa prokuratora spodziewana jest popołudniu.
gdy doszła do brzegów pęcherza. Ekspertyza rów
nlcż wykazała, że odpowiednie pozycje w książ
kach handlowych byty pofalszowane. W książce
obrotowej nic wpisano odpowiednich pozycyj, za
notowanych w książce składowej.
POCZĄTEK DZISIEJSZEJ ROZPRAWY.
Punktualnie o godz. 10 rano wszedł na salt
Sad w zwykłym swym składzie. Do przerwy
obiadowej
zeznawali biegli w osobach
pp. Stelenmana, adiutanta Straży Ogniowej, Ko
rowy, Wawrzynkowsklego, PlesJela ( taż. Kępiń
skiego. Biegły Wawrzynkowski Informował sąd,
że w książkach handlowych firmy „Lewenson f
Wojdysławskl" znalazł
cały szereg uchybled wykreśleń I nieścisłości
Po zeznaniach biegłego Wawrzynkowsklego
Sąd odczytał list Wojdyslawsklego, w którym
tenże poleca
skupianie pieniędzy na prowadzenie

e

pouczenie służące]
0 sposobie w jaki ma składać swe zeznania.
Z dalszego ciągu zeznań ekspertów wynika, te
kwltarjusze były prowadzone fikcyjnie l sumy
w nich wymieniane nie odpowiadały rzeczywi
stemu stanowi rzeczy. Ta sama metoda stoso
wana była przez firmę w książkach handlowych (
w książce składowej.
W sprawie lontów eksperci zeznają, że były
one przygotowane dokładnie
1 czas 4ch palenia się trwał około 7 minut. Dv
rozwinięcia się ognia dopomagały
rozrzucane po podłodze odpadki przędzy
I pęcherze wypełnione naftą.
Zeznania biegłych trwały do przerwy obi*dowej. Po przerwie przemawiać będzie proku
rator.

„Przy Kominku"
Śpiew wykonany przez artystów scea
warszawskich.

Europy, publiczność zwiedzająca wystawę ma
możność bezpłatnego próbowania wystawionych
artykułów.

Coś się psuje w państwie Forda.

M

dziennie: Ewangelicka nr. 17. m. nr. 4.

iądanla zgodzą się na strajk.

Czy dzieci mają 1
' rodzicielskich?
Francuski biol
gorliwie się oddć
niom tego zagadn
Okazuje się, ż
rysunek Ii
zwracano od daw
gę. Tablice wypa

KALE

w Odeonie i Apollo.

higjeniczno-gospodarskiej.

W. Lipińskiego

skóry pale;

nowa kooja w literackiem opracowaniu.
PREMJERA dnia 19 b ; m „

Radio-koncerty na Wystawie

w

Każde miasto
archiwum albunn
przestępców i nie
cie zbrodniarzy i
śladom jego palcó
przestępstwa.
Rzucono przet
Pytanie czy ów n

sprawy, wyszukanie świadków obrony, 1 hiWw

Proces o nadużycia w marynarce wojennej.

rozprząc

Sztuka wróżb
Czytających przy;
gach badań powj
nabiera nau
Współczesna
Cyna bowiem stu
lecz nic te grube
„głosiciclki praw<
ci, chorób, tylko
rze kończyn pało
pilarną poduszki ]
I^ysunck tych
lub okrągłych lin
każdego c/ł
stanowiąc ważne
fikującc znamiona
alnym wpływom
nie zmicitfć.
To tez są one
rozpoznawczym,
cje na szeroką sk
dla wyk

Druzgocące zarzuty biegłych.

i

Szkoła tańca

Surowo przez
.poszukiwanie ojc
ryfeuszów nauki
przedmiotem
Robią analizy
odziedziczonych ]
komórek poszukuj
gicznych cech pr
na potomka.
Medycyna z 1
nym zespole starć
nych cech stwicn

Ministerstwo komunikacji wydało Już zarzą
dzenia, aby fabryce te] dostarczyć potrzebne Iloś
ci węgla i umożliwić normalną produkcję.

osoby nl

Bankructwo „Nuży" przed sądem.

s

jak

Przyśpieszenie rozpraw prasowych.

Drugi dzień rozpraw przeciw Wojdysławskim
i Lewensonowl obfitował w szereg niespodziewa
nych zeznań świadków oskarżenia.
Pierwszy zeznawał Szpllman buchalter, za
trudniony
u oskarżonych.
Dyrektorowie dorobili się na spółdzielni majątków urzędnicy
Z zeznań komisarza Wcyera ustalono, iż po
mają płacić deficyty.
żar w żadnym wypadku nie mógł powstać przy
padkowo. Zdaniem świadka
skład przędzy został podpalony.
Świadek Aspls zeznaje, że widział wychodzącyoh ze składu Lewcnsolina właścicieli, lecz po
pół godzinie wrócił Abram Wojdysławskl, *
który iniai klucze od tylnych drzwi.
Lwów, 15 październik.!. Olbrzymie bankru
zarzucając dyrektorom, Iż wskutek nieumiejętnej
Dla świadka nie jest zrozumiałe, dlaczego W o j
ctwo wspołdzieini urzędniczej „Nu/:i"
1 lekkomyślnej gospodarki nafaizlll współdzlelnlę
dysławskl wszedł na podwórko po raz wtóry. —
zactyna przybierać niebywałe rozmiary.
na przeszło pól miliona złotych deficytu
Z dodatkowych zeznań świadka wynika, że LeMianowicie na dzień 26 stycznia 1927 roku wy
I upadek przedsiębiorstwa oraz na stratę złożo
wensohn
<
tnaczony został
nych przez urzędników udziałów.
podejrzewał Wojdyslawsklego o podpalenie
proces, Jakiego na świecie Jeszcze nie było.
Natomiast dytekcja atakuje urzędników, doma
składu.
• O t o pozwanych zostało 21.000 urzędników,
gaijąc się «|.i;»ł:itv ••po- lfi /ł. od każdego celem wy
Ajent Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Oczłonków abank/utowane] „Nuży",
równania długów, jakie zostały spowodowane
rzeł", Chorążek, zeznaje, że podczas pozostawa
oskarżonych o niepokrycle niedoborów,
przez gospodarkę zorganizowanych urzędników 1
nia oskarżonych w areszcie, zgłosił *slę do Towa
'Ąb którego,byli'zobowiązani, Jako byli członko..
- zaskarżyli ich do sądu.
rzystwa Ubezpieczeniowego niejaki Karbowski 1
Sprawa powyższa niezależnie od sposobu za
poprosił, aby firma powyższa zrzekła się dalszych
f Proces pierwotnie miał się odbyć 24 listopad łatwienia Jej przez sąd, znajdzie później swój
dochodzeń 1 pretensyj. Wzamian za to firma Woj
ida b. t.
epilog przed sadem karnym,
dysławskl
Za wrztfledu jednak na olbrzymi nawał pracy,
gdzie znowu urzędnicy wystąpią
zrzeknie się również wszelkich pretensyj co do od
związano) jz; •'
z pretensja do dyrektorów
szkodo w ad.
w,yeyłką 21.000 wezwań,
,
współdzleini.
O godz. 5.30 sędzia Witkowski po obiadowe]
musiał być odroczony. Jak się dowiadujemy, sąd
Sprawa budzi oczywiście wielkie zaintereso
przerwie otwiera posiedzenie sądu.
ojeręgo^y cywilny we Lwowie zażądał przyzna
wanie, tern bardziej, że wśród tysięcy urzędników
Zeznaje dyrektor Widzewskiej Manufaktury
nia
znaijdują się całe masy takich, dla których dopła
Oskar Kon, który zaznacza, iż firma powyższa
dodatkowych kredytów
ta owych 15 złotych przy skromnych pensjach,
korzystała w Widzewskiej, Manufakturze z wiel
aa koszta druku, wygotowania ekspedycji 21 tys. nie Ucząc straty udziału, przedstawia poważny
kich kredytów, które zawsze regulowała.
wezwań, "
wydatek, podczas gdy panowie dyrektorowie
Najwięcej obciążające zeznania dla oskarżo
; HKtorj.1 przedstawia sie o tyle humorystycz posiadają, wszyscy kamienice 1 bardzo poważne
nych złożył komendant straży ogniowe] dr. Grohnie,
oskarżeni* 21.000 urzędników
i
majątki.
mann, który twierdzi, że starszy topornik Koc zamaja pretensje ze swej strony do dyrekcji „Nuży"
raportował mu telefonicznie o wyniku pożaru 1 o
Jego stłumieniu, zaznaczając przytem, że sytuacja
Jest niewyjaśniona. Dr. Grohman osobiście próbo
wał samopalność lontu, wyjętego z pęcherza, któ
ry spłonął w niespełna 38 sekund, świadczy to, Iż
Bartoszewicz zwala winę na generała Bobrowskiego.
taśma powyższa była
-•Z'Warszawy donoszą: Przed rozprawą dłuż cza: zarządzenie wypłaty wyda) gen. Bobrowski
przesycona łatwopalnym materjaiem.
sza narada pomiędzy obrońcą Bartoszewicza adw.
Jak również oglądał podczas wstępnego śledztwa
Po okazaniu oskarżonemu polecenia wypłaty,
Hoffmanem l przewodniczącym. Po otwarciu po
trzy pęcherze, które wydawały specjalny zapach
Bartoszewicz, przyznaje, że
siedzenia obrońca prostuje szereg błędów, ja
nafty. Z doświadczeń ekspertyzy wynika, że lont
Jest ono pisane jego ręką,
kie wkrad)y ' do sprawozdań dziennikarskich,
umieszczono w ' pęcherzach 1 zapalono. Taśma
podpisane zaś przez Bobrowskiego.
chodzi przedewszystkiem o Imputowanie przewo
przesycona naftą
Oskarżony zwracał uwagę Bobrowskiemu, że
dniczącemu słów nagany dla adw. Hoffmana za
paliła się nadal nawet wtedy,
wypłata jest nienależna, lecz wobec odmiennej
rzekome podpowiadanie oskarżonemu. Przewodni decyzji gen. Bobrowskiego musiał polecenie na
czący stwierdza, że nigdy obrońcy o tak
pisać. W tych samych warunkach została wy
niegodziwe metody nie posądzał
płacona również nienależna
I podobnych słów nie wypowiedział.
suma 4 miliardów.
Z kolei rozważana jest sprawa o wypłacenie
Oskarżony składa zeznanie, Jak w punkcie po
firmie Nadw. Zakłady Mechaniczne nienależnych przednim. Wypłaty te aprobowała komisja'roz
lej 13 miljonów, pomimo, że umowa żadnych nad
rachunkowa, wyznaczona przez kierownictwo ma
Z dnia na dzień wzrastające powodzenie Wy
wyżek nie przewidywała. Bartoszewicz oświad-. rynarkl.
stawy Gospodarsko-Higjenicznej jest najlepszym
dowodem dużego zainteresowania się miasta tą
wysoce pouczającą i atrakcyjną Imprezą.
Wystawę powinien zwiedzić każdy, kogo Inte
resują najnow-sze zdobycze w dziedzinie gospo
darstwa 1 higjeny, kto chce się zapoznać z racjoRobotnicy grożą strajkiem.
nalnem i oszczednem
Londyn 15 października. Zakładom samochoAmerykańska federacja pracy postanowiła, i i w
zużyciem gazu I elektryczności,
SWym Forda l hmym przedsiębiorstwom auto
przemyśle samochodowym pracować mogą tylko
kto wreszcie szuka miłej a przystępnej rozrywki.
mobilowym w Detroit
robotnicy zrzeszeni w związkach.
Wystawa mile wabiąca oko różnobarwną sza
zagraża strajk.
Henryk Ford • oświadczył, łż nie dopuści do tą pięknych I pomysłowych pawilonów obfituje
w atrakcje. Po południu o godz. 4-ej rozpoczyna
mieszania się związków robotniczych
się koncert orkiestry, trwający do godz. 9-ej w.,
w sprawy personelu,
od godz. 5-tcj po poł. odbywa się \^kabinie f. inz.
a do poglądów Forda przyłączyli się takie inni
J. Relcher
przedsiębiorcy.
radjoaudycja,
Federacja
pracy
zdecydowana
jest
L
przyczem wysłuchać można radjokoncertu całej
energiczną kampanie I spodziewa się, ze robot
Po 1-ym i 15-ym każdego miesiąca roz nicy zrzeszeni w ewią-zkach dla przeprowadze
poczynają nowe komplety. Zapisy co nia łeeo
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Kapitan Orliński przybę*
dzie do Łodzi
w przyszłym tygodniu.
Obiecany na dzień wczorajszy przylot kap.
Orlińskiego nie nastąpił. Wielkiego lotnika ocze
kuje komitet L. O. P. P. dopiero w przyszjym ty
godniu. Ścisły termin przylotu Jak 1 czas
oraz miejsce odczytu
zostanie podany do wiadomości publicznej za po
średnictwem pism.

Pamiętajcie o inwalidach wojennych.

Z racji swego
tanego za niestyc
Amedand nie śmi
względy kobiet,
żartować sobie z
to potrosze, lecz >
w lustrze przy go
gę.
Dwadzieścia ss
Czonej, ani żadne
Prób, które czynił
szyły tylko jego n
cze miał ogromna
kobiece — on, tak
zne poprosfa.
Gdyby był od
y — z pewnością
3 t o tego nosa, lec
pewność siebii
Pewnego dnia
Teodor szedł,
^ogą, nad Isty,
Przed sobą prześli
spostrzegł w sz
s

n

t o

Nr.
Sir.

byt
lormowany

Kto jest o j c e m

v pod węgiel groziła
lększej w Polsce law Myszkowie.
I wydato Już zarzarczyć potrzebne llośią produkcie.

ch.
szoncm.

znaleść na wokaasprawy.

udnlu.
rza. Ekspertyza rów
ile pozycje w kstaiszowane. W książce
'lednlch pozycyj, wwej.
EJ ROZPRAWY.
ano wszedł na sal*
dale. Do przerwy
osobach
razy Ogniowe!, Ko'leslela ( In/. Kępiń
ski informował sad,
firmy „Lewenson 1
>iled I nieścisłości
WarwTzynkowsklego
skleeo, w którym
prowadzenie

Mifłł*

swe zeznania,
rspertow wynika, i/b
fikcyjnie < sumy
władały fzeczywt.1:11.1 metoda stosoŁkach handlowych (
cl zezna Ja, 4e były
e dokładnie
»koło 7 minut. Dv
gały
dpadkl przędzy
dn przerwy obi*,
wlać będzie proku-

ninku"
a opracowaniu.
19 b; m „

Apok
artystów scen
ch.

Jaca wystawę ma
nla wystawionych

j a k o ś r o d k a d o w o d o w e g o w procesach
Surowo przez Napoleona wzbronione
•poszukiwanie ojcostwa" jest wśród ko
ryfeuszów nauki współczesnej*
przedmiotem gorliwych badań.
Robią analizy k r w i dla stwierdzenia
odziedziczonych przez dziecko po ojcu
komórek poszukując innych jeszcze biolo
gicznych cech przechodzących z rodzica
na potomka.
Medycyna z kryminalistyką w zgod
nym zespole starają się na podstawie da
nych cech stwierdzić identyczność
osoby nieznanego ojca.

Niniwy znajdujące się obecnie w B r y t y j skiem Muzeum
zawierają osobliwe kreski,
które można brać za odciski paznogei.
Daktyloskopia znaną już była podob
no w Babilonie.
W Chinach, w stuleciu 7-em istniały
dokumenty sądowe sygnowane

l a października 1926 roku.

i przybę*
odzi
rgodniu.
ijszy przylot kap.
tiego lotnika oczc0 w przyszłym ty1 Jak 1 czas
zytu
:! publiczne] za po

dziecka?
alimentacyjnych.
odciskiem palca
jeśli ten, kto miał akt podpisać był niepiś
miennym, a w 13-tem stuleciu kryminalna
policja chińska
posługiwała się daktyloskopią, która na
leżała do starych nauk wschodnich. Miej
scom powstania dzisiejszej daktyloskopii
jest Azja, a w szczególności Indje. W po-

Na w s z y s t k o j e s t o d p o w i e d ź .

Sztuka wróżbiarska cyganek nawet,
Czytających przyszłość z linij rąk, na usłu
gach badań powyższych
nabiera naukowych wartości.
Współczesna kryminalistyka i medy
cyna bowiem studjujc również linje rąk,
lecz nic te grube linje nazywane przez
„głosiciclki prawdy" linjami życia, miłoś
ci, chorób, tylko cieniutkie linijki w skó
rze kończyn palców, tworzące siatkę pa
pilarną poduszki palcowej.
Rysunek tych spiralnych, eliptycznych
lub okrągłych linij. jest jak wiadomo dla
każdego człowieka odmienny,
stanowiąc ważne różniczkujące i identy
fikujące znamiona nic ulegające indywidu
alnym wpływom i nic dające się samowol
nic zmicidć.
To tez są onć niezawodnym środkiem
rozpoznawczym, używanym przez poli
cję na szeroką skalę

Pan z f a j k ą : — To ma być pies policyjny? Wcale nie wygląda na t o , . .
Właściciel: — O, proszę pana! To jest pies tajnej policji, więc umie się
maskować.

i

dla wykrycia złoczyńcy.
Każde miasto posiada
archiwum albumów z odciskami palców
przestępców I niejednokrotnie już w y k r y 
cie zbrodniarzy dokonane zostało dzięki
śladom jego palców na miejscu lub ofierze
przestępstwa.
Rzucono przeto w świecie naukowym
Pytanie czy ów rysunek
skóry palca jest dziedziczny,
czy dzieci mają linje palców podobne do
rodzicielskich?
Francuski biolog Krystyna Bonnevie
gorliwie się oddała gruntownym bada
niom tego zagadnienia.
Okazuje się, że na
rysunek linij włoskowych
^wracano od dawien dawna baczną uwa£ę. Tablice wypalane słynnej bibljotcki z

Królowa rumuńska obcięła — jak wia
domo — włosy
Po tern zdarzeniu jedno z pism amery
kańskich wysliało do Bukaresztu specjalną
korespondentkę dla zbadania szczegółów
przemiany osoby królewskiej
w modną chłopczycę.
«
Królowa Marja miała prześliczne, duże
blond włosy i wcale nie zdradzała zamia
ru pozbycia się tej ozdoby. Może zdecy
dował o tern projektowany wyjazd do Ameryki?
Pewnego dnia królowa Rumunji posła
ła po swego fryzjera i długo z nim konfe
rowała. Chodziło o to, że „na codzień"
władczyni
chciała mleć krótkie włosy,
lecz na wielkich występach, na wieczo
rach i bankietach oficjalnych chciała nada!

ukazywać się w majestatycznej i przepi
sanej etykietą fryzurze. Krótkie włosy,
a suknia wieczorowa i klejnoty — to nie
chodzi w parze — twierdziła królowa.
W rezultacie, nożyce fryzjera wywią
zały się
z tego trudnego zadania.
Włosy obcięto na karku krótko i okrągło,
przedział pozostawiono pośrodku głowy,
a boki sięgające do uszu, odczesano w tył.
Fryzura ta uwydatnia piękny kształt gło
w y królowej i pozwala w razie potrzeby
przypiąć węzeł,
jaki fryzjer uplótł z obciętych długich wio
sów.
Wszystkie córki królowej rumuńskiej
noszą już od dłuższego czasu krótką fry
zurę chłopięcą.

buzię. Tylko — ta malutka dziewczyna
kulała. Niewiele, ale dostatecznie, by to
Z racji swego nosa powszechnie uwa popsuło regularność ruchu.
żanego za niesłychanie śmieszny, Teodor
Teodorowi nagle zdało się, że musi ją
Amedand nie śmiał nigdy ubiegać się o gonić; miał uczucie, że gdyby pozwolił
względy kobiet. Próboyyał jak Cyrano, jej oddalić się, pozostałby sam — na wie
żartować sobie z tego i udawało mu się ki. Niezwykła odwaga wstąpiła mu do du
to potrosze, lecz widok tego nosa codzień szy, ponieważ to była kaleka — nie bę
w lustrze przy goleniu, odbierał mu odwa dzie może śmiałą się z jego nosa — tego
8ę.
ogromnego i dziwuje zarysowanego no
Dyyadzieścia sześć lat i nie miał narze sa?
czonej, ani żadnej przyjaciółki. — Kilka
Losy rzucone! Teodor dogonił dziew
Prób, które czynił w tym kierunku, zwięk czynę, ukłonił się, znalazł jakiś śyvietny
z y ł y tylko jego niewiarę w siebie. I jesz- pretekst do zamienienia kilku słów — po
ze miał ogromną wrażliwość na piękno tych kilku nastąpiły inne... szedł tak śmia
kobiece — on, taki brzydki! To już śmie ło i zręcznie do celu, był tak miły i bez
szne poprosfu.
zarzutu, że dziewczyna nie miała serca
Odyby był odważny, pewny i zręcz widać odpędzić gó poprostu. Śmiała się—
ny — z pewnością udawałoby się mu, mi- rozstali się z protestami z jej strony, ale
tego nosa, lecz nos właśnie odbierał bez niechęci.
pewność siebie i odwagę. \
Dzień ten był wielkiem świętem w

Nazajutrz znoyvu ją spotkał, szedł z
nią dłuższy czas, rozmawiając poważnie
i mile. Znajomość była zawarta. Oboje
byli sierotami, bez ojca, ni matki. Panien
ka była miła, skromna i uczciwa. Posta
nowili pobrać się — i w dwa miesiące
było już po ślubie.
*
*
*
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Pewnego dnia wszystko się zmieniło.
Teodor szedł, jak zwykle, do biura
'"•"Ogą, nad Isty, gdy zauważył nagle
^•"zed sobą prześliczną sylwetkę — i jak
spostrzegł w szybie — niemniej ładną
t o

łowię jednak dopiero 19 wieku angielsko*,
indyjski rząd zaczął się nią posługiwać
najprzód
1

dla uniknięcia nieregularności w wypła
tach pensy],
później dla utożsamienia przestępców. -*<
A w kilka dziesiątków lat zaledwie po
tem angielska metropolja przeszczepiła ją
na ojczystą ziemię, skąd rozeszła się po
całym europejskim kontynencie.
Dziś zaś daktyloskopia zwalczywszy
wszystkie przeszkody
kroczy na czele
najważniejszych — detektywistycznych
środków, jakiemi rozporządza współcze
sna nam kryminalistyczna policja. Bezpo
średnim wynikiem poważnych studjów
nad odciskami palców było dążenie zasto
sowania daktyloskopii w
uciążliwych procesach alimentacyjnych.
Podstawą bowiem daktyloskopii jest
fakt, że każdy człowiek rozporządza in
nym sobie tylko właściwym wzorem ry
sunku włoskoyvego naskórka na kończy
nach palców, pochodzącym z okresu em
brionalnego i
niezmiennym w ciągu całego życia.
Stwierdzono wprawdzie niejednokrot
nie podobieństwa, które jednakże przy
ściślejszej obserwacji wykazały absolut
ne przeciwieństwa.
Krystyna Bonncvie po zgórą 20.000 do
świadczeń dowiodła, że
raczej liczba linij
w rysunku włoskowym palca przechodzi
z rodziców na dzieci, aniżeli sam kształt
rysunku.
To też dzisiejszy stan biologiczno-medycznych metod daktyloskopijnych by
najmniej nie upoważnia do zaliczenia
daktyloskopji w szeregi dowodowych
środków
w alimentacyjnych procesach..

Relacja specjalnej korespondentki amerykańskiej.
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śląsku, postanowiono
aby przydział wago-

tczeofci

„ŁÓDZKIE ECHO WIECZORNE",

240

życiu Teodora. Nareszcie wysłuchano go!
^Dzięki odwadze zapewne; ale cała jego
odwaga — dzięki kalectwu młodej dziew
czyny. To kalectwo błogosławił Teodor
z całego serca.

Wesele było bardzo miłe. Każde z pań
stwa młodych zaprosiło ze swej strony
wuja i ciotkę — dla zastąpienia nieżyją
cych rodzicóyy. Było też sporo znajomych
i przyjaciół. Tańczono trophę — 1 wtedy
to Teodor zauważył, że jego młoda żona
nie kulała... Pomyślał jednak, że może to
tylko w tańcu nie jest tak widoczne.
»
*
*
Nazajutrz rano Julja wstała pierwsza
i poczęła krzątać się koło przygotowania
rannego posiłku. Wyglądała czarująco w
rannym stroju, świeża, różowa, zręczna i
zwinna — oparty na łokciu, wgłębiony w
poduszkę Teodor, szczęśliwy z posiadania
u siebie całego tego wiosennego czaru,
wodził za nią wzrokiem, śledził każdy jej

Kino
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(Tragedja Hrabianki z Tudor)
Wielka tragedja życiowa w 8-miu
wielkich aktach.
w roli głów.

MARY PHILBIN

U w a g a : Ceny miejsc w e wszyst
k i e dni na w s z y s t k i e seanse
b a l k o n 60 gr. I m. 50 gr. I I m .
30 gr., I I I m. 20 gr.
Passe partout w niedziele i święta nieważne.

krok, każde poruszenie. Nagle wykrzyk*
nął:
— Nie jesteś kulawa?
Zatrzymała się.
— Ależ nigdy kulawa nie byłam! Chy
ba musiałeś zauważyć wczoraj, że nie ku
lałam wcale... bo wczoraj właśnie zmie
niłam pantofle. To te przeklęte lakierki
tak gniotły mi nogę... widzisz — kupiłam
trochę małe...
Nagle urwała.
— Jakto, mój kochany — zawołała po
chwili— myślałeś, że jestem naprawdę ku
lawa — mimo to starałeś się o mnie, mimo
to podobałam ci się, mimo to poślubiłeś
mnie!
To dało znowu powód do uścisków i
pieszczot bez końca — mleko wykipiało
przez ten czas...
Ale Teodor nigdy nie zdradzał się
przed Julją, że odważył się starać się o
nią tylko i właśnie — ze względu na jej
domniemane kalectwo: straciłby cały
swój urok — kobiety lubią tylko męż
czyzn śmiałych.
;»:
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Dzień

Kwiatki biurokracji.
Jak wieś ukarała donżuana.
Istnieją rozmaite gatunki donżuanów.
Najgorsi z nich to stanowczo
donżuanl wiejscy.
Jest ich mniej, niż donżuanów miej
skich, ale są za to znacznie gorsi i brutalniejsi w swoich metodach. Taki wstrętny
donżuan wiejski grasował w pobliżu Rzy
mu. Byl on z zawodu leśniczym i lubił
polowanie, ale na... młode I przystojne
Włoszki. Przez długi czas wiodło mu się
doskonale, a ofiarą jego padła cała litanja
łatwowiernych dziewcząt.
Dzban jednak tak długo wodę nosi,
a i sie ucho urwie...
Uwagę donżuana zwróciła prześliczna
Gluseppa Fanclli, sierota, żyjąca pod opleką sędziwej babki. Piękne i cnotliwe
dziewczę było
ulubienica całej wsi.
Ten ponętny kąsek skusił właśnie sta
rego grzesznika. Zaczął zalecać się do
młodziutkiej, 16-letniej piękności wiejskiej
Otrzymał jednak odprawę niezwykle sta
nowczą i energiczną. Zamiast się zrazić,
postanowił za wszelką cenę
zdobyć oporną.
Przelotny kaprys zamienił się w gwał
towną, gorącą namiętność. Od dłuższego
czasu śledził Ferrand — tak się nazywał

leśniczy — swoją sarenkę, czekając tylko
odpowiedniej chwili. Dziewczyna jednak
miała się na ostrożności i unikała leśnicze
go jak zarazy. Pewnego razu zauważył
Ferrand, że babka Giuseppy opuściła cha
tę, pozostawiając w niej samą wnuczkę.
Cichaczem tedy zakradł się donżuan do
chaty I mimo gwałtownego oporu biedne
dziewczę zniewolił.
Giuseppa zapałała żądzą zemsty chbć
za cenę swojej hańby. Opowiedziała o
wszystkicm mieszkańcom wioski. Posta
nowili oni raz na zawsze odebrać Fcrrandowi ochotę do dalszych polowań. Kilku
młodych chłopaków udało się wieczorem
na leśniczówkę, obezwładniło Ferranda,
związało go sznurami, zapakowało do płó
ciennej płachty
i zaniosło na plac przed kościółkiem wiej
skim. Tutaj wzniesiono wysoki pal i przy
wiązano doń brutala. Przez kilka dni wi
siał tak w znacznej wysokości. Pozbawio
ny pożywienia, dręczony w potokach po
łudniowego słońca szaloncm pragnieniem,
cierpiąc straszliwie z powodu sznurów,
wżerających się w żywe ciało —
znosit straszliwe katusze.
Nawpół umarłego zdjęto go po kilku
dniach z pala.

W kancelarii więziennej w Abbeville la
Riylere pracował w charakterze pomocni
ka urzędnik miejscowego urzędu podatko
wego, oczekujący wyroku
za nadużycia i defraudacje
popełnione w urzędzie.
Rozmyślania nad obrona nic przeszka
dzały nieuczciwemu urzędnikowi w pra
cy w kancelarii więziennej. Pracował su
miennie | skrupulatnie, tak. że zasłużył so
bie
na pochwalna wzmiankę
w raporcie dyrektora wiezienia.
Jakiicż było jego zdziwienie, kiedy na
krótko przed swą rozprawa znalazł w

Krateczki

dzienniku urzędowym „Journal Offider
z 17 kwietnia 1926 swa
nominacje na poborcę 3 klasy
w Elampcs w uznaniu „za położone za
sługi".
Widocznie minister sprawiedliwości,
nie sprawdzając wcale, że tu chodzi o
więźnia, swą wzmiankę pochwalna zaicomunikował ministrowi skarbu,
przełożonemu nieuczciwego urzędnika,
a ten nie miał nic lepszego, jak go awan
sować.
Sad jednak był innego zdania co do za
sług owego urzędnika i na rozprawie «ka
zaf go na 13 miesięcy wlezienia.

Wstydź się, że nie masz dzieci!

Zabawne zdarzenie w teatrze.

Dwie awantury na jednem podwórzu.

częm dyrektor polecił mu naśladować ści
Pani Antczakowa, mieszkanka Jedne
śle ruchy,
go z domów przy ulicy Karola, matrona
Jakie wykonywać będzie za kulisami.
leciwa, była osobą natury krewkiej I za
Co się zaś tyczy słów, wymawianych
W roku 1788 znana wówczas trupa te
palczywej. Biada temu, kto ośmielił się jej
atralna Ruth'ego miała wystawić w Am przez ducha, to miał je wygłaszać jeden z
stanąć na drodze!
sterdamie „Hamleta". Tuż jednak przed aktorów, również stojący za kulisami.
Był powód, dla którego pani ta była
przedstawieniem
Inwalida ściśle trzymał się instrukcji
. wysoce zarozumiałą: oto los obdarzył ją
I wszystko było w porządku do chwili,
zachorował aktor,
mnóstwem dzieci, wnuków, a nawet pra
który grał rolę ducha ojca księcia duń gdy duch woła: „Zegnaj, żegnaj, żegnaj wnuków. To też z niedającą się wprost
synu. Pamiętaj o mnle!
skiego.
wyrazić pogardą spoglądała na kobiety,
W tej mianowicie chwili dyrektor, któ
Ruth, nie chcąc stracić dochodu z przed
które potomstwa nie miały, a uczucia ma
stawienia, sala bowiem teatru była prze ry zażywał namiętnie tabakę, zapomniał cierzyńskie poświęcały różnym kotkom I
pełniona, decyduje się szybko, woła sto o sytuacji, wyjął tabakierkę z kieszeni i pieskom.
wciągnął w nos porządna porcję tabaki.
jącego przed teatrem
Lokatorzy domu znając honorowość 1
Widząc to Inwalida, w przekonaniu,
żebraka - Inwalidę
że musi ten ruch powtórzyć, wydobył gwałtowne usposobienie pani AntczakoJ zmusza go obietnicą guldena do odegra także tabakierkę, rozsunął otulające go wej, zawsze ustępowali jej z drogi, by nie
nia roli ducha.
prześcieradło i wciągnął głośno w nos ta narazić się przypadkiem na gniew czci
godnej niewiasty.
Przyprawiono więc inwalidzie brodę, bakę!
upudrowano twarz na biało, nałożono
Publiczność najpierw oniemiała na ten
DZIECI I STUDNIA.
hełm na głowę I przyodziawszy w prze widok, następnie jednak nie było końca
Stało się, że w dniu 24 lipca r. b. dzie
ścieradło, puszczono go na scenę, przy- brawom i oklaskom.
ci córki p. Antczakowej, bawiąc się przy
studni, zepsuły ją. Wówczas gospodyni
domu p. Fr. poleciła wezwać panią Ant
czakowa, by powiadomić ją o powyższem.
Recepta na zdobycie bogactwa.
To wystarczyło, by rozjątrzyć panią
Nikt nie jest chyba bardziej atakowa będzie załatwiona, zależało, czy jutro bę
Antczakowa do najwyższego stopnia. —
ny pytaniami o to, jak zrobił wielki mają dę miał co jeść, lub też nie.
Jakto? Ktoś ośmiela się wzywać Ją spe
tek, niż milionerzy amerykańscy. Jedne
—- Gdy zaś przy tej sposobności ktoś
cjalnie, by zawiadomić, że dzieci zięcia
mu z nich, bardzo bogatemu człowiekowi, z obecnych przypomniał jednak Mellono
popsuły studnię?
p. Mellonowi,
wi, że przecie gra bardzo szczęśliwie na
Na głowę gospodyni posypał się grad
obecnemu ministrowi skarbu
giełdzie, dowcipny staruszek (p. Mellon
kwiecistych epitetów. Należy zaznaczyć,
Stanów Zjednoczonych, jeden z jego przy ma lat 70) bez namysłu odpowiedział:
że pani Fr. Jest kobietą bezdzietną, a wów
jaciół zadał właśnie takie pytanie, na któ
— Jakie tam szczęście! Mogę panu
czas zrozumiemy sens i cel tych słów pa
re Mellon odpowiedział:
zdradzić 1 tę jeszcze tajemnicę. Grając na
ni ^Antczakowej.
— Jak zrobiłem majątek? Poprostu, giełdzie, niech pan zawsze kupuje u pe
— Dumna jestem, że mam dzieci i wnu
tak załatwiałem każdą sprawę, którą się symistów, a sprzedaje optymistom.
ki,
a ty nie masz nic. Jak tń śmiesz faty
zajmowałem, jak gdyby od tego, jak ona
:o:
gować mnie, kobietę starszą I pretensje
wnosić do moich wnuków! Wstydź się
lepiej, że nie masz dzieci!
-

ii

I it

To futro jest ze szczurów!
Elegantki nie wiedzą, co noszą.

Wobec wielkiego zapotrzebowania na
futra srebrnych lisów, których hodowla
do tego stopnia się rozszerzyła, że pow
stały
liczne farmy,
hodowli tej wyłącznie oddane —- powzię
to obecnie w Kalifornii próbę hodowania
w wielkiej masie i szczurów. Skórki szczu
rów stały się obecnie
bardzo modne
W Ameryce, jako ozdoba okryć damskich.

Naturalnie, nie są one sprzedawane pod
właściwą nazwą; owszem są barwione
na najmodniejsze kolory 1 puszczane ma
sowo w obieg jako „chlnchllla", które do
tąd, jak wiadomo, były futrem bardzo dro
glem. Żadna z pań, noszących te skórki
jako ozdobę szatek, ani na chwilę nie przy
puszcza, że ozdobę tę zawdzięcza tak
słusznie pogardzanym I
niechlujnym szczurom.

Złote sny r
rzeci

Chaim Gelrubi
Aleksandrowskiej
wiol
/Upośledzony prze
zdobył dla siebie
ozdoby zewmęttra
ła mii tylko jedna
ni a: zdobycie wiz
błaha lecz wobec
wykonalna. Lecz
Oclrubin, postano'
s
Właściciel sklepu
drowsklej 128, w
trzymał transporl
próbkę tychże wy
Żył je przypadko
ubić interes.
W dniu wczor
do sklepu i ogląd £
ka pudełek ukrył
ścic chciało, że j*
dło ii HI / pod palt i
clł sfę do ucieczk
Wawszy się w sy
przj
z pomocą przecho
,.oaua" zniweczył;
Oehrblna I korni!
do odnowledzislm

sądowe.

Duch z tabakierką w ręku.
DzIennW angielskie przypominają za
bawne zdarzenie z dziejów dramatów
Szekspirowskich.

Kompi
pudi

Słowa te były wypowiedziane przy
ludziach, to też pani Fr. omal nie spaliła
się ze wstydu. Miała jednak tyle jeszcze
zimnej krwi, by zwrócić pani Antczako
wej uwagę, że powinna liczyć się ze sło
wami, bo po pierwsze pani Fr. jest gospo
dynią, a po drugie razem świń nie pasły.
O zgrozo! takie słowa pod adresem

p. Antczakowej padły z ust kobiety bez
potomnej! Oczy jej zabłysły złowrogo,
na ustach ukazała się piana! Na skutek
nieludzkich jej wrzasków zbiegli się wszy
scy lokatorzy. Dopiero teraz honorowa
jejmość dała folgę swej elokwencji. Pani
F. widząc, że zanosi się na grubszą awan
turę postanowiła wycofać się z placu bo
ju do mieszkania, zwłaszcza, że inne loka
torki, matki licznych dzieci, zaczęły prze
ciwko niej głos podnosić.

Miejski

Od poniedziałku dn. 1
Dli

IWONKA

Po naradzie z mężem postanowiła za
skarżyć panią Antczakowa do sądu.

Wleici JULJUSZA GE
JADWIG'
Ł

ZNOWU AWANTURA.
Przez cały dzień była pani Antczako*
wa silnie podniecona. To też popołudniu
rozgorzała nowa awantura.
Było tak. Szła pani Antczakowa przez
podwórze. Sąsiadka Kłosowa rozmawiała
akurat z p. Fronczakiem, oraz żoną jego
o porannym występie pani Antczakowej.
Usłyszawszy treść rozmowy przechodzą
ca zapytała ostro:
— A cóż to się pani czepia moich dzie
ci? •
Zagadnięta odwróciła się od niej po
gardliwie, odzywając się do otoczenia:
— Czego ona chce odemnie? Pijana
Jest pewnie i zawraca ml głowę swemi
dziećmi.
— Tak, jestero pijana, ale nie prostytu
tka — rzuciła w twarz pani Kłosowej p.
Antczakowa.
I oto pani Kłosowa zrejterowała, bojąc
się dalszych rewelacyj o swej osobie.
Rezultatem awantury było postanowię
nie szukania sprawiedliwości w sądzie.
Poparła p. Kłosową w tym względzie
pani Fr. gospodyni.
W dniu onegdajszym zacna matrona•
zasiadła na ławie oskarżonych.
Ku wielkiemu zmartwieniu swemu ska
zana została pani Antczakowa przez sąd
pokoju 5-go okręgu za znieważenie slow*
nc pani Fr. na 15 zł. grzywny względnie
dwa dni aresztu, za znieważenie zaś pan'
Kłosowej na 20 zł. grzywny lub 3 dni aresztu.
Sza-wicz.

Bez potężnej floty powietrznej — zginiemy!

Pamiętajcie o Tygodniu Lotniczym!

Kinem

-

•
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Odmienne charaktery dwóch braci.

„Joumnal Offieief
i

Od dwóch lat zgórą pokoik na podaszu domu przy ulicy Ozorkowskiej 29, zaj
mowali
Adam i Wiktor,
swawiledliwo4cl,
bracia Bareg. Sąsiedzi nie mogli ich
e. że tu chodzi o
wprost odróżnić tak byli do siebie podob
ni. Adam od brata b y ł starszy zaledwie o
e pochwalna zaicokilka godzin, bowiem urodzili się w jed
skarbu.
nym dniu. Jedynemf znakami, po których
Jwego urzędnika,
można było odróżnić jednego od drugie
tego. jak BO awango, b y ł y : szrama na policzku Wiktora 1
jego nadzwyczajny temperament, tak prze
ciwny łagodnemu usposobieniu Adama.
go zdania co do za
24^1etni bracia pracowali w fabryce na
i na rozprawie «ka
Złote sny rozwiała smutna
jednej sali.
wlezienia.
rzeczywistość.
Do pewnego ozasu Baregowie nie za
Chaim Oelrubin, zamieszkały w z y ul. wierali żadnych, poza kolegami pracy zna
jomości, później atoli prędki Wiktor, za
Aleksandrowskiej 26 lubił udawać
czął się oddawać zabawom i spraszać ko
wielkiego pana.
Rozumny, trzeźwo
Upośledzony przez los z wielkim trudem legów do siebie.
zdobył dla siebie modny garnitur i inne patrzący na świat Adaim nlechętnem oozdoby zewnęlirzne człowieka. Pozosta kiem patrzył na
owe wizyty,
ła M U tylko jedna drobnostka do wykona
nia: zdobycie wizytówek. Była to rzecz które zwykle schodziły na kartach l p i 
błaha lecz wobec „płótna" w kieszeni nie jaństwie. Widząc że brat dostał się pod
w p ł y w y kolegów podejrzanej konduity,
wykonalna. Lecz niezraźony trudnością
cnengfczncm wystąpieniem .położył kres
Gclrubin, postanowił dopomóc sobie
tym posiedzeniom ipijacko-kaircianym. Ko
sprytem.
ledzy Wiktora przestraszeni groźbą po
Właściciel sklepu przy ulicy Aleksan wiadomienia o nielegalnej grze w karty
drowskiej 128, w tych dniach właśnie o- policji przestali odwiedzać ciche mieszkań
'trzymał transport nowych wizytówek 1 ko. Wiktor ulegając pozornie bratu po
bróbkę tychże wystawił w oknie. Zauwa czął
Żył je przypadkowo Chaim 1 postanowił
trwonić pieniądze
ubić interes.
poza domem 1 często powracał na spoczy
W dniu wczorajszym GelrUbin wszedł nek o świcie w stenie nie zawsze trze
do sklepu i oglądając bilety wizytowe, kM źwym. Perswazje rozsądnego Adama nie
ka pudełek ukrył pod paltem. Nieszczę pomagały wcale. Demon hazardu opa
ście chciało, że jedno oudeleczlko wypa nował zupełnie lekkomyślnego Wiktora,
dło mu z pod palta. Wówczas Chaim rzu który przegrywając stale pieniądze po
IRZU.
clł sfę do ucieczki, lecz kuoiec zoriento czął okradać kolegów w fabryce.
z ust kobiety bez- wawszy się w sytuacji wybiegł za nim i
Wkrótce powinęła imu się noga; przy
przyłapał go
abłysły złowrogo,
chwycony na gorącym uczynku kradzie
tfanal Na skutek 2 pomocą przechodniów. Złote sny o roli ży postradał pracę i dostał się na 3 mie
w zbiegl i się wszy „nana" zniweczyła smutna rzeczywistość. siące do więzienia. Po odsiedzeniu kary
Gelrnbina I komisariat nolicif pociągnął nie wrócił już do brata, lecz wynalazłszy
0 teraz honorowa
sobie jakieś schronisko w norze Złodziej
do odnnwlcdzi?1noścl sedowaj.
1 elokwencji. Pani
skiej został
na grubszą awannajzwyklejszym rzezimieszkiem.
Adam widząc, że już nic nie uratuje
ać się z placu boMiejski Kinematograf Oświatowy
brata powoli przestał się nim Intereso
zcza, że inne lokawać. Wiktor o nim jednak nie zapom
Od ponleditałko dn. ll-$o do dn. 19 października
iecl, zaczęły przeniał i postanowił go okraść bowiem czuł,
Dla dorosłych
ć.
l % Ł J A ^ łNI Wl\
Dramat wspAłczesny w 10-ciu
że choćby gó złapano nic mu się nfe sta
• " ^ l i r i r i aktach według tftotnel po nie. W dniu wczorajszym uzbrojony w
n postanowiła za- wieści JULJUSZA GERMANA W roił tytułowej
pęk wytrychów, łom i inne narzędzia zło
wą do sądu.
JADWIGA. SMOSARSKA.
dziejskie zabrał sie do mieszkania Adama
Dla młodzieży;
i ogołocfwszy Se dosłownie zmierzał do
LNTURA.
drzwi. W tejlże chwili natknął się na po
P
r
z
e
m
y
t
n
i
c
y
łfc
ła pani Antczakowracającego z pracy brata. Na widok
strzelców alpejaklch z przemytnikami.
'o też popołudniu NAD PROGRAM: Se anse hezołatne dla młodzie- zmieszanego tem spotkaniem Wiktora
Adam wepchnął go z powrotem do mie
*Y szkół powłzechnych I N D J E , Kraina baśni 1
ira.
szkania l zamknąwszy drzwi na klucz
cudów, w 8 cz. ilustrujący PIĘKNO I talemnlce da
Vntczakowa przez
rzekł do niego:
lekiego Wschodu (Tndje i Tybet).
sowa rozmawiała
a, oraz żoną jego
ani Antczakowej.
postaraj się nas z niej wydobyć, — do
lOwy. przechodzą- P. WYNNE
kończył Fanszow podnieconym głosem,
rzucając się z powrotem na miękkie łoże.
:zepia moich d/.icK>rce 3 klasy
i „za położone za-

Kompromitujące
pudełeczko.

Iziecl!

gś^j • *gs

1 2 1 1

ŚLEPA MIŁOŚĆ.
POWIEŚĆ.

:i się od niej po} do otoczenia:
odemnie? Pijana
ml głowę swemi |

ROZDZIAŁ L I .

Długie, skośne promienie słoneczne
brzebijały się z trudem przez gęsty porost
, ale nie prostytu- i 'Podzwrotnikowe wijące się zielska, na
pani Kłosowej p. Podobieństwo żółtych, potwornych pal
ców, których końce ginęły w półcieniu.
Fanszow patrzył ze zdziwieniem na
ejterowała, bojąc
bokój,
zbudziwszy się z kilkugodzinnego
) swej osobie,
*nu.
było postanowię
— Czy mogę parni podać herbatę? —
rości w sądzie.
w t y m względzie' - p y t a ł Mazon, ubrany w kawał płótna,
dającego kształt Tzymskiej togi, stojąc
Przed swoim panem w postawie pełnej
zacna matrona
Uszanowania,
.onych.
—•Na Boga, myślałem, że to wszystko
rieniu swemu ska |
°yło p r z y k r y m
snem, — rzekł siadając.
akowa przez sąd
Mazonie to przeklęta historia; musimy
tiieważenie słow« j
^a wszelką cenę znaleźć jakieś wyjście,
:ywny względnie
^ie mogę znieść dłużej Tego idiotycznego
ważenie zaś pani
••królowania". Trzeba zdobyć jakąś łódź,
wny lub 3 dni a'bo starać się w Jakikolwiek sposób oSza-wlcz.
buścić.tc „gościnna" wysipę. Bóg wie,
lak długo fo może potrwać, jeżeli sami nie
bost
y j skrócić naszego pobytu
my!
'^śród tych ludzi. Pomyśl nad tem Maro
*e: woiągnałeś nas w te kabałę, teraz
yrnJ
a

a r a m

n

8

e

— Wybieraj: albo wrócisz do dawne
go życia, albo oddam cię w ręce policji.
Wiktor nie odpowiedział na to nic i
podbiegłszy do niego ugodził go

•

łomem w głowę.
Adam z rozbiłem czołem bez jęku rwa
lił się na ziemię. Skorzystał z tego Wik
tor i odszukawszy klucz zbiegł zabierając
skradzione rzeczy wartości około 300 »to
tych. Po odzyskaniu przytomności 1 po
nałożonym mu przez zamieszkałego w po
bliżu lekarza opatrunku, Adam zameldo
wał o kradzieży policji. Za zbiegiem
wszczęto poszukiwania.

celi więzienne! do szynku i odwrotnie.
Wesoła opowieść o przykrem zakończeniu.
26-1 etni Gustaw Binner. zamieszkały
na Bałutach przy ttiicy Nowokrótkiej. w y
puszczony przed tygodniem z więzienia,
gdzie przesiadywał
dwa miesiące za nieudane oszustwo
z okazji wydobycia się na wolność posta
nowił się upić. Matka, uboga wdowa, za
rabiająca na życie praniem, nie dała mu na
to jednak pieniędzy, a tu narileosi koledzy
domagali się „wstawy". Gustaw nie mo
gąc zdobyć pieniędzy, postanowił upić się
z kolegami przy pomocy fortelu. W dniu
wczorajszym, opracowawszy plan działa
nla
Gustaw z dwoma kolegami
wszedł do jednego z szynków przy ulicy

Brzezińskiej. Zajęli stoHk na uboczu 1
przez kilka godzin zabawiali sie kieliszka
mi. Kiedy się już kurzyło porządnie z czu
pryn Bimer mrugnął znacząco na kole
gów', którzy zrozumaawszły znak wyszli
natychmiast z lokalu. Pozostawiony wła
snemu sprytowi Gustaw kończąc piwo
spoglądał z pod oka
na właściciela knajpy.
Ten przeczuł zamiar Bi mera. lecz nie oka
zywal tego po sobie. W pewne! chwili,
Gustaw nacisnąwszy czapkę skoczył do
drzwi. Tu ujęła go jednak silna dłoń restau
ratora. Zawezwany policianit odprowa<
dziił Bernera do pobliskiego komisariatu,
a stamtąd do aresztu.
r

Wiejski iluzjonista.
Chciał zamienić pieniądze na barchan.
Mieszkaniec wsi Włodzimierz, gminy
Jagodzińskiego natomiast zatrzymano
Kruszów powiatu łódzkiego. Julian Jago do czasu przeprowadzenia dochodzenia.
dziński nie przebierał w środkach
zdobywania pieniędzy.
Przedsiębiorczy ten kmiotek uśmiał się ze
zmartwienia sąsiadów. którzv z targu
przywieźli fałszywe banknoty. Ponieważ
|r Wystawę Gospodarhumor daje zawsze pewne pomysły. Ja
sko-Higjeniczną
godziński odkupił za potowe ceny fałsyfi
kąty I przybył z niemi do Łodzi abv Je w y
w Łodzi A l , Kościuszki 73,
dać.
75,77 „TargRzemieślniczy"
Wejście 1 zloty.
Znalazłszy .się na placu Rejmonta spry K o n c e r t y - R a d j o - K i n o .
my chtopek kupił w pierwszym lepszym
straganie barchan, za który zapłacił 15-ma
złotemu oczywiście fałszywemi.
KINO D o m Ludowy
Ostrożny właściciel kramiku poznał
ul. P r z e j a z d 3 4 .
się jednak na wartości pieniędzy i zwró
ciwszy kupującemu uwagę zażądał
zwrotu towaru.
Jagodziński próbował wmówić w kup
ca.że się myli. Ten jednak stał uparcie
przy swojem. Wynikła z tego powodu
awantura. Wmieszał się do niei pełniący
(Miłość z życia a k t o r k i ) .
służbę na rynku posterunkowy, który po
rozpatrzeniu sprawy przyznał słuszność
Dramat z tycia kochającej kobiety.
kupcowi i Jagodzińskiego odprowadził do
XIII komisariatu policji.
U W A G A ! Ceny miejsc na wszy
Tam sporządzono
stkie przedstawienia we wszyst
odpowiedni protokół,
kie dni I m. 60 gr., I I m. 30 gr.,
który wraz z 3-ma falsyfikatami przesła
I I I m. 20 gr.
no do dyspozycji władz sadowych.

Dziś!

Dziś!

in

ku znajdowało się łoże, składające się z
ułożonych umiejętnie długich włókien Jakfejś nieznane"" Fanszowowi rośliny.
Fanszow umył się i ogolił, ale mimo to
— Panie majorze, to niemożliwe. —
wyglądał
dość komicznie w długim, zwi
Twarz Mazona wyrażała obawę. Dlacze
go jego pan nie chciał pozostawić wszy sającym do kostek płaszczu z niebieskie
stko normalnemu biegowi, tylko zamie go jedwabiu.
— Panie majorze, jak się możemy stad
rzał swoją niecierpliwością zepsuć, co się
jemu, Masonowi, z największym trudem wydostać? Wobec tego wszystkiego, co
udało ułożyć? W każdym razie osiągnie zaszło jest to rzeczą niezmiernie trudną.
to tyle, że byli ocaleni; otrzymali czyste Błagali i modlili się o króla, a myśmy
pomieszczenie w budynku, króry miał w y przybyli akuratnie w tym momencie.
gląd angielsko-rindyjskiej willi, otoczonej — Mazon nieomal płakał. — Przecież pan
dużym ogrodem; pożywienie, którego Im major musi przyznać, że t o było zarzą
Gdybyśmy teraz
dostarczano nie pozostawiało też nic do dzenie Opatrzności.
spróbowali
uciec,
podejrzywano
by nas o
życzenia. Jedyną rzeczą, która w y w o 
łała niezadowolenie Fanszowa, była o- podstęp I w krótkiej drodze załatwionoby
becność wielu pięknych, młodych kobiet się z naszem życiem i życiem Neroli. któ
o oliwkowej cerze 1 gibkich ruchach; ka reśmy ocalili dzięki zgodzie pana majora
zał je natychmiast wszystkie odprawić i na odgrywanie Toli króla, — dokończył
zastąpić mężczyznami, mimo, że cl ostat Mazon, wiedząc, że to Jest najważniejszy
ni pod żadnym względem nie' wytrzymy argument, który mógłby przekonać jego
wali porównania ze swojemi rówieśnicami pana o konieczności zaniechania na pe
wien czas prób wydostania się z wyspy.
żeńskierrri.

'— Dlaczego niemożliwe? — zapytał
Fanszow przechadzając się niecierpliwie
po pokoju.
W powietrzu czuć było przyjemny za
pach suszonych roślin, podłoga była w y 
łożona matami, pleclonemi z pewnego ga
tunku frzciniastej trawy; krzesła były w y
płatane tym samym materiałem. Na środ

•W-

chwalą zdjął Neroli więzy 1 umieścił ją w
swoim pokoju. — Zresztą gdzieby pan ma
jor ją tutaj mógł trzymać, — dodał, oglą
dając się bezradnie na wszystkie stro^
ny. B y ł to pierwszy wypadek nleszczerości wobec Fanszowa, na jaki Mazon so
bie pozwolił; tłumaczył sofcie jednak, że
to niewinne kłamstwo jest konieczne, aby
swego pana Ple wytrącać z równowagi.

— Przynieś mi teraz herbatę, a potem
pomówimy jeszcze o łych sprawach, —
rzekł Fanszow, urywając rozmowę na,te
mat, który mu b y ł niemiły I kładąc się i
powrotem na łoże.
B y ł zły i zdenerwowany. Zrobił głup
sfwo, że chciał za wszelką cenę dolecieć
do Adenu, chociaż widział nadciągający
cyklon, który go też zupełnie zniósł z dro
gi i zmusił do lądowania na dzikiej wy
spie. A już ta cała historja z królem.,, to
był szczyt nonsensu. Wprawdzie Mazon
wykazał niesłychany spryt w wymyśle
niu tego planu, ale, Fanszow wolałby odra
zu ponieść śmierć z rąk tubylców, anlżel
Fanszow podniósł głowę i spojrzał o- znaleźć się w tej sytuacji bez wyjścia, w
jakiej teraz przebywał. Gdyby przynaj
stro na swego służącego.
— Pamiętaj Mazonie. że nie mam za mniej wiedział, gdzie się znajduje. Obej
miaru wdawać sie w jakieś miłostki z ko rzał sfę dookoła. Ten dom b y ł prawdo
podobnie zbudowany dla Europejczyka:
bietą dzikiej rasy, — rzekł.
— Ależ, naturalnie nie, panic majorze, będzie musiał wypytać Hamaranę, gdy
— odparł skwapliwie Mazon, wewnętrz ten do niego zjawi się po śniadaniu
ID. c a )
nie zadowolony, albowiem właśnie przed
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W labiryncie życia łódzkiego.

Jak w krainie t o r r e a d o r ó w . . .

w atmosferze uliey, kina i kawiarni...
Nieletnie k w i a t k i z bruku wielkomiejskiego.
Czem będzie w przyszłości handlowała?...
W OKOLICY PIOTRKOWSKIEJ I PRZE
JAZDU.
W najludniejszej dzielnicy miasta, tam
gdzie w późne, dżdżyste wieczory jesien
ne szumi gwar wielkomiejski i płoną elek
tryczne księżyce kinematografów — snu
ją się w tłumie przechodniów małe posta
cie, bose, odziane w łachmany.
Uwijają się pomiędzy licznymi prze
chodniami i żebrzą skrzętnie pozorując że
braninę sprzedawaniem zapałek.
Ten lub ów przechodzień bierze od
dziewczjyiki pudełko i rzuca dziesięć gro
szy. Znalazł się taki, który — stojąc przed
kinem w oczekiwaniu na kogoś — zagad
nął nieletnią żebraczkę:
— A co ty robisz z zarobionemi ple*
nlędzml?
— Mamie daję...
— Dla siebie nic nie zatrzymujesz?
— Nic... Blcle-bym dostała. Jak będę
duża, to co Inszego...
— Też będziesz zapałki sprzedała?
— Ilii... Zapałki... Na tem to się niewie
le zarabia...
— A na czem?
Mała zacina wargi, zapuszcza tępy
wzrok w ziemię 1 nie odpowiada. A prze
chodzień na odpowiedź nic nalega. W po
bliżu spaceruje tyle strojnych i mniej strój
nych, zalotnie uśmiechniętych damulck z
kategorji tych, co to lekko „zarabiają", że
dziewczynka może sobie zaoszczędzić od
powiedzi... Będzie — niewątpliwie będzie
zarabiała więcej, niż obecnie zapałkami,
bo — przerzuci swój handelck na... inny
towar... Prędzej czy późnie] stanie się pa
stwą te] ulicy wielkomiejskie], której at
mosferę nocną wchłania jej dusza od naj
wcześniejszego dzieciństwa...
Nocna atmosfera ulicy wespół z niiaziii.nami nędzy w domu matczynym —
skrzętnem, w miarę możności, unikaniem
szkoły — niemożnością nauczenia się ja
kiegokolwiek fachu — I koniecznością ja
kiegokolwiek zarabiania — za wszelką ce
nę...
x

JEDNO CIASTKO...
W cukierni Gostomskiego uwija się po
między stolikami malutki, ledwo od ziemi
odrosły chłopczyna o jasnych lnianych
wioskach. Pod pachą kilka numerów „ M u
chy", „Wolnych Żartów"...
— Niech pan kupi odemnie, panie...
— Nie potrzebuję.
Malec patrzy pożądliwie na stojący na
stoliku talerz z ciastkami.
— To niech ml pan da ciastko jedno...
Dostaje ciastko i wędruje do następne
go stolika, by albo sprzedać „numer", al
bo znów coś wyżebrać, dopóki go kelner
.nie wygoni. Potem idzie do Louvre'u lub
innego lokalu 1 tak przez wiele godzin
dnia i nocy „zarabia", licząc grosze i oszukując pusty żołądek wyżebranem od
czasu do czasu ciastkiem...
I on marzy niezawodnie, że inaczej
będzie zarabiać kiedyś, 'gdy dorośnie,
ale —
Ale jak będzie zarabiał? Czy wczesne
— przedwczesne zaprawianie się w sztu
ce naciągania na datek wesoół z atmosfe
ra modnej kawiarni sa dlań odpowiednią
szkołą, która go przygotuje do uczciwej,
pozytywnej pracy?.Czy I tacy malcy — w dziewięciu na
dziesięć wypadkach — nie iirzeczywistmią w przyszłości swych obecnych ma
rzeń o dużych zarobkach — z małą dla
społeczeństwa pociechą?...
Tragiczne zagadnienia społeczne wiel
kiego miasta — zagadnienia, .jakich pełno
jest na ulicach Łodzi... Jest w Łodzi filan
tropia, są różne opieki nad dziećmi, a jed
nak — jest również sporo dzieci, żebrzą
cych pośrednio lub bezpośrednio na ulicah i w lokalach łódzkich. Co drugi (eo
na jmniej!) taki nieletni żebrak przysporzy
z czasem społeczeństwu nową ofiarę upad
ku moralnego a przeoież w zaraniu swej
młodości dałoby sie (przeważnie) napro
wadzić na drogi dobre...
Nietęgo jakoś potrafimy się nporać z
ł^bracrwftm. wśród dorosłych — czyż nie

warto byłoby tem większą uwagę zwró
cić na żebractwo wśród dzieci? Może by
loby to poniekąd nawet ważniejsze, bo
dzisiejsi dorośli żebracy byli przeważnie
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kfedyś żebrakami — nielemiml — l —
gdyby wtedy, ktoś się nimi zaopieko
wał —...
<aun).

koncercie.
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Za*
W dniu wczorajszym około godziny S
po południu rzeźnia miejska na Bałutach
przy ulicy Łagiewnickiej 53, była widów-; W nadchodzącą
"fWięto przysposobił
nią wypadku zakończonego
kręgu łódzkim. W i
clężkiem uszkodzeniem ciała
jednego z czeladników. W czasie r ^ f ^ L ! ^ ^ ^
była krowa, której nóż rzeźnicki nic w y - f
rządził zbytniej krzywdy, wyrwała się z .
rąk trzymających i z poderźniętem c r o r d - C d W O d y 0 ffl
fem poczęła bfegać na oślop po hali. Roz
wścieczone zwierze w pewnei chwili wpa (C-S) W dniach
dfo na stojącego 55-letniego Moszka Ma- i. o godz. 2 po poł
jerowicza, zamieszkałego przv ulicv Mi- łódzkiego Klubu S
ckiewicza 8 (Bałuty). Oszalałe z bólu »ch Unii. odbędą s1
zwierze
-wiązek Harcerstw
uderzyło Majerowioza rogami,
ekko-arletyczne o r
a kiedy ten padł na ziemię krowa przy- tego. W zawodacl
gniotła go racicami. W krytycznym mo- yn męskich i 3 dr
mencic zdołano ogłuszyć ją silnem uJcrze^kofo 50 zawodnika
niem pałki. Poturbowanego Maicrowi- pepuiace konkurent
cza przeniesiono do portierni skąd. przv>
Męskie biegi: 10
•bvły lekarz pogotowia ratunkowego, pototr.. sztafetą 4x100
udzieleniu pomocy, dwiózł go, do szpitala! rozbiegu, rzuty
św. Józefa w stanic ciężkim.
traz pchnięcie kula.

Sieczkarnia ucięła
wieśniakowi rekę.
Fantazja chłopca drogo

(C-S) Jak sie d»
|la" założył protest
Okręgowego Piłki r
W dniu w c z o r a j s z y m 43-letral Stefan,le Wydziału Gier
Hofmajster. zamieszkały we wsi Skotniki.!'mocą której zostało
powiatu łódzkiego, wrócił z pola do do
mu i postanowił naciąć

''Tszfcowała

ojca.

1

sieczki dla

Koni.

Jubileusz

Zawezwawszy tcdv do pomocy 5-lcfn:e*
go synka.polecił mu pilnować koni w k c
racie, sam zaś przy blasku świecy, p o - i (C-S)
»v-o/ W
" dniu *
czał reparować mały deptak w sicczkar-rlec' istnienia Pat
ce. Chłopczyk zadowolony z powierzo- R>wcgo „Burza .
nci mu funkcli trzasnął kilka razy biczem, założycielem „BUT;
Konic ruszyły natychmiast z kopyta rów-,
nocześnie w stodole rozlcjrł sie
Wielki*
przeraźliwy krzyk
Hofmaistra. Gdy domownicy wbiegli dd|
stodoły, uirjeli zwieszającego sie z sieczkarki wieśniaka. Ostre noże maszyny
(C-S) Poraź pier
ucięły nieszczęśliwemu dłoń orawel ręki tizowane zostaną v
Hofmajstra przewieziono do Łodzi na fcrykoli wielkie za
stację Pogotowia Ratunkowego, skąd po ttrzostwo Polski w
nałożeniu opatrunków przewieziono gowszystkie okręgi w
do szpitala miejskiego św. Józefa w staniej"'
N k ó w . Na program
Ciężkim.
;

e

;

Mąż:

— Bethoven to — tytan m u z y k i , . .
To ten co dyryguje.

Ż o n a : — Aha, widzę go właśnie.

— Dzień dobry, panie K l a j n e r t !
— Dzień dobry, panie F a j e r m a n !

Co zaszło w poczekalni kolejowej?
Kupiec sosnowiecki Berek Klainort za
dowolony z przebiegu korzystnych dlań
tranzakcyj w naszym grodzie siadł w po
czekalni II klasy i oczekiwał pociągu.
Obok siebie postawił
walizkę podręczna
zawierającą towary na sume 600 złotych.
Zatopiony w obrachunkach pan Berek
usłyszał w pewnei chwili skierowane ku
niemu głośne „dzień dobry".
Podniósł głowę i ujrzał przed sobą ko
legę po fachu niejakiego Grania Fajermana z Częstochowy. Obaj kupcy po przy
witaniu wszczęli ze sobą żywa dysputę.
Mówiono o tem i owem, przyczem Fajer
man podczas tego posilał sie wydobytemi
z koszyczka wiktuałami. Pana Berka na,
ten widok również wzięła chętka do je

dzenia, więc nie namyślając sie wiele od
dał w opiekę znajomemu walizkę i po
szedł do bufetu. Wówczas pozostawiony
samemu sobie Fajerman czemoredzed
zamienił swó] koszyczek
z niedojedzonym kawałkiem chleba na wa
lizkę znajomego i nieznacznie sie oddalił.
Po załatwieniu rachunku za spożyte sma
kołyki p. Klajnert wrócił na stare miejsce
lecz jakże się przeraził, gdy czestochowia
nina nie zastał tam- jak i swoiei wal zki.
Przebiegł kilkakrotnie teren dworca i po
bliskie mu ulice, złodzieja fednak nie od
nalazł. Zmęczony bezcelowem poszukiwa
niem. zdecydował się zameldować o kra
dzieży w posterunku polioM. Za Fajermanem wysłano list gończy.
|
!
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Nieludzkie wrzaski na strychu.

Miedz

W ikitki

Dziesięć lat więzienia za zabój
stwo restauratora.

Dowiadujemy j
2. P. N. z austrjacki
Ze Starogardu donoszą: Sad wojsko fclej co do rozegrali
w y w Starogardzie wydał wyTok. skazują] Państwowych zaw<
cy starszego sieTżanta 2 p. szwoleżerów! Ijlonemi związkami
Prokopskiego
Zawody dojdą do sl
na 10 lat wlezienia.
t v dniu 7 listopada i
degradacje i pozbawienie praw obywarel- dług wszelkiego pn
skich przez lat 8. za zastrzelenie w lecie enem spotkania b<
b. r.
kl, ze względu na
restauratora w Starogardzie
który odmówił pijanemu w nocy wódki.
Polsks
Skazany wyrok przyjął.
r

s

o tytu

Nie lekceważyć błahostek.

W ostatnią nied
Odbędą się w W i e i
opy w Hockey'u, d
jjwij udział następu
Niemcy, Francja, A
Z Pomorza donoszą:
Administrator w Wyszynach w pow* hy, Czechosłowacj
chodzieskfm Jerzy Menzel, majętności
hrabiego Hoehiherga zamieszkałego ^
M-TA LOTER.l
Niemczech, był w tych dniach zajęty przy
1-sz.
dozorowaniu
Pierwszy dz
zwózki łubinu w stóg.
Przy pracy utkwił mu w dłoni strąk f u b l
Glówniejs
nowy i tak mu opuchła ręka, że chorego
21. 40.000 Nr. 5'
przewieść musiano do szpitala w Chodzi<|
Zł. 5.000 Nr. C9i
ży. Menzel pomimo natychmiastowej p i
Zł. 1.000 Nr.: 41
mocy lekarskiej i wszelkich zabiegów poo|
Zł. 500 Nr.: 117
jętych w szpitalu,
Zł. 300 Nr.: 132
zmarł po kilku dniach
Zł. 200 Nr.: 494
ciężkich męczarni wskutek zatrucia k r w i °S99, 71582.
^ Zł. 150 Nr.: 682^
^107, 28311, 31438

Strąk łubinu odebrał
życie człowiekowi.

r

c

1

Rozjuszone przeciwniczki.
Mieszkańcy domu nr. 108 przy utócy
Piotrkowskiej byli w dniu wczorajszym
świadkami
oryginalnego widowiska.
Niejaka pani Br. K. poszła na strych w
celu rozwieszenia bielizny. Sznury tam
wiszące należały do sąsiadki jej pani S.. *
z która pozostawała w stosunkach wro
gich. Pani S. dowiedziawszy, że pani K.
ma zamiar skorzystać z jej sznurów,'
czemprędzej przystąpiła do ich zdejmo
wania. Oburzona pani K. obrzuciła panią
S. gradem wyzwisk. A .po chwili oby
dwie niewiasty wpiły się sobie wzajem
nie
we włosy
wyrywałąc }e ca<łemi .garściami. Z pomo
cą pani K. przybyła córka jej Leokadia, a
wówczas pani K. chwyciła stojące w po
bliżu wiadro i z taką mocą uderzyła njem

w głowę przeciwniczkę, że
krew zalała twarz
fej ostatniej.
Na wpół przytomna, z bólu pani S.
miała tyle jeszcze siły. że wpiła się paznogciami w oblicze nani K., jak to sie
mówi, gruntownie. Wobec przewagi jed
nakże musiała ulec.
I kto wie. na czem skończyłaby się fa
krwawa walka niewiast o sznury, gdyby
nie sąsiedzi; którzy zwabieni, nieludzkiemi wrzaskami na strychu zbiegli Się ze
wszech stron. Z trudem rozdzielono
rozjuszone zapaśniczki,
które w konsekwencji zmuszone były uclcc sie do natychmiastowej pomocy le
karskiej.
I powiedźcie państwo, czy łodzianki
nie mają temperamentu?

ł A
7

Włamanie do kasy
kolejowej.

^ Zł. 125 Nr.: U
iyf7, 7120, 8964. 98(i
Ze Zbąszynia donoszą: Ubiegłej nocy ^ 6 7 . 14245. 14683
włamali się niewyśledzeni na razie spra* 2 * > 1 , 21372, 22288
cy
?p20. 27372, 29467
do biura stacil kolejowe! Lebice.
2v'85. 37334, 39057
na linji Zbąszyń-Międzychód. nastepr.-', ]Ifil4. 44490, 45545
w Lubaczu. w powiecie czarnkowski"' S«57. 50016, 52630.
skradziono z biura 1.400 złofyck.
62442. 62765
S£25. 65396, 65777,
?
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wojskowego w Łodzi.

Zawody aportowe na placu D. O. K. IV.
•m około godziny 5
ifejska na Bałutach! \ir
AI
przygotowują się do niedzielnego święta
iej 53 była widów* c niedzielę odbędzie się
'
Więto przysposobienia wojskowego w o- z godną podkreślenia starannością, tak, iż
spodziewać się należy, że impreza będzie
Izeniera ciała
^.
^ j
° ^ ,
pod każdym względem udana,
(e)
' W czasfe nboia
P °
P
"
:' rzeźnieki nic wyy Przysposobienia wojskowego
W
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GIEŁDA.

Ceny rynków łódzkich.

NOTOWANIA ZŁOTEGO POLSKIEGO
ZAGRANICA.
Za 100 złotych: Zurych 58, Berlin —
46.235—46.715, wypłaty na Warszawę—
46.33—46.57, na Katowice 46.28—46.52,
Wiedeń czeki 78.15 — .78.65, banknoty
78.00 — 79.00, Praga 375. Londyn za 1
funt sziferl. 42.50.

W dniu dzisiejszym na rynkach łódz
kich panował ruch ożywiony. Ceny pro
duktów żywnościowych, za wyjątkiem na
biału. który nieco podrożał, pozostały bez
zmian. I tak płacono:
Nabiał: Masło osełkowe 5.00 — 5.20
do 5.50; masło śmietankowe .5.80 — 6.00
do 630; jajka 2.80 — 3.00; za pierwszy
gatunek jaj tak zwanych wybieranych pta
cono do 3.30 za mendel; jajka skrzynkowe
2.70
2.80 do 3 złotych; litr śmietany
1.80 — 2.00 do 2.15; ser (cena za 1 kilo
gram 1-40 — 1.60; za 1 litr mleka płacom^
od 35 do 40 groszy.
Drób: kura 4.00 — 4.50 — 5,50 do 7
złotych; kaczka 3.00 — 4.50. większe kacz(
ki w cenie od 5 do 6 złotych; gęś 7.00 —
8.50 do 9 złotych: indyk 9.00 — 11.50; kur
czaki 2.00 — 2.50; młode gołębie 1.50 do
2.50 za parę.
Ziemiopłody: za kilogram ziemniaków
płacono od 10 do 13 groszy, za 100 kitogra
mów ziemniaków (korzec) żądano od S
do 9.50; pęczek marchwi o d 3 do- 5 gr.,
pęczek buraków od 3 do 7 groszy, mar
chew i buraki w większych ilościach tak
zwanych mendlach sprzedawano w cenie
od 40 do 60 groszy.
kalafior 0.2O — 0.35,
większe kalafiory od 40 do 60 groszy za
sztukę, szparagi 0.70 — 0.90 za pęczek,
ogórki sprzedawano po 20 do 30 groszy
za sztukę, ogórki większe do 55 groszy,
mendel ogórków do kiszenia od 1 do 2
złotych, garniec korniszonów 2.50 — 3.00
do 3.50. za kilogram pomidorów płacono
40 do 60 groszy, pomidory na pudy o 15
procent tańsze, kilogram Pomidorów na
sałatkę od 80 gr. do 1 złotego, kilogram ce
buli 50 do 70 groszy, kilogram cebuli cu
krowej 0.90 — 1.10; kilogram groszku poi
nego 40 do 50 groszy, kilogram groszku
strączkowego 0.70 do 0.85. główka kapu
sty włoskiej od 15 do 30 groszy, główka
kapusty zwykła! 10 — 15 do 20 groszy,
kopa kapusty do kiszenia od 5 do 9 zło
tych, pęczek włoszczyzny 10 groszy.
Owoce: (cena za 1 kilogram) gruszki
30 — 50 do 70 goszv. jabłka 20 — 50 —
70 do 1 złotego, śliwki (węgierki) 1.00
120, garniec borówek od 3 do 5 złotych,
pud jabłek kompotowych 3.50 do 4 zło
tych, pud jabłek do jedzenia od'6.00 do
8.50. pud gruszek 5 — 6150. koszyczek" r y
dzów od 3 do 4 złotych, kilogram suszo
nych CTzvbów od 8'do 10 złotych.
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o mistrzostwo łódzkiego hufca harcerskiego.

S S e m ' Trd-fcawody
oślep po hali. Roz-[
pcwwei chwili wpa (C-S) W dniach 16 ii 23 października r
niego Moszka Ma- o godz. 2 po poł. w parku Sportowym
•gn przy ulicv Mi- ódzkiego Klubu Sportowego przy AleOszalałc z bótu|3ch Unii. odbędą się organizowane przez
wiązek Harcerstwa Polskiego zawody
rlcza rogami,
•kko-afletyczne o mistrzostwo hufca łódz
icmlę krowa przy Sego. W zawodach udział weźmie 6 dru
V krytycznym mo- !y.n mesikich ł 3 drużyny żeńskie, razem
/ć ją silnem uderzę >kofo 50 zawodników. W programie na
anego Maierowi- lepi! i acc konkurencje:
irtiernl skad. przv- Męskie błegl: 100. 200. 400. 800 i 1.500
i ratunkowego. po itr., sztafeta 4x100. skoki wdał i wzwyż
iózl go do szpitala ! rozbiegu, rzuty dyskiem i oszczepem
cżkim.
fraz pchnięcie kula.

Kobiece biegi: 60. 100. 250 mfcr., szta
feta 4x60 m/tr skoki wdał i wzwyż z roz
biegu, rzutty dyskiem i oszczepem oraz
pchnięcie kulą.
Kierownictwo fachowe zawodów zo
stało powierzone łódzkiemu Związkowi
lekko-atletycznemu.
Nadmienić należy, że zawody o mi
strzostwo ZHP. przeprowadzane są rok
rocznie a w roku ubiegłym odbyły się pod
czas zjazdu harcerstwa w Pabianicach.
Ze względu na wspaniałe formy zawodni
ków-harcerzy, przewidywane sa. nowe
rekordy.
M

„ B u r z a " pabjanicka

a uciuła
m rękę.

protestuje.

Słabe nadzieje wygrania.

pca drogo
a ojca.

(C-S) Jak się dowiadujemy PKS. ,J3u w Pabianicach zdyskwalifikowane do 1 -go
tea" założył protest do łódzkiego Związku stycznia 1927 roku za zajścia.
Protestu tego zapewnie zarząd ŁZOPN
Pkręgowego Piłki Nożna} przeciw uchwani 4,3-letiii Stefan Wydziału Oier I Dyscypliny ŁZOPN. rozpatrywać nde będzie ponieważ statu
v we wsi Skotniki;bocą której zostało boisko PKS. ..Burza" tem przewidziany termin do złożenia pro
^cił z pola do dotestów aipłynął (7 dni).
ć
koni.
i pomocy 5-łern e*
Inować koni w k c
•lasku świecy, po-> (C-S) W dniu jutrzejszym przypada ją ..pabianicka, Barcelona" jest dotychczas
leptak w sicczkar- •lecie istnienia Pabianickiego Klubu Spor czynny gracz mlstrzowiskiej drużyny Ło
donv z Dowierzo- »wego „Burza". Nadmienić należy, że dzi Aleksander Kubik.
kilka razy biczem, iłożydelem J3uTzy". która dziś nazywa
iast z kopyta rówzlegf się
W i e l k i e z a w o d y s p o r t o w e policjantów.
krzyk
>wnicv wbiegli d6
Mecze w piłką nożną.
jąeego sie z siecznoże maszyny
(C-S) Poraź pierwszy w Polsce zorga- ko-atte tyczne, pięciobóń i popisy sporto
dłoń orawei rekiWzowane zostaną w dn. 16 — .18 b. m. w we. Jednocześnie odbędzie sie w sobotę
siono do Łodzi nalferykoli wielkie zawody sportowe o mi mecz Policyjnego K. S. (Katowice) z
nko wego. skąd poWrzostwo Polski w policii. Na zawody te Yarsoyią oraz Policyjnego Koła Sportowe
przewieziono goprszystkie okręgi wysyłają swych zawod- go (Warszawa) z Varsovia I I .
w. Józefa w stanicjiiików. Na program złoża sie zawody lek-

Jubileusz 5-lecia P. K. S. „Burza" w Pabianicach.

:

;

Międzypaństwowy mecz Polska-Austrja
odbędzie się w Krakowie.
enia za zabójDowiadujemy się, że pertraktacje P. nie kolejowe. — W dniu tym Austrja gra
ratora.
». P. N. z austrjackim związkiem piłki no również i przeciw Szwecji w Wiedniu. —
sza: Sad wojsko-' wej co do rozegrania pierwszych między Dla Polski miałoby spotkanie z Austrją
lał wyrok. skazujaJ Państwowych zawodów między wymie- doniosłe znaczenie tembardziej. że nasz
2 p. szwoleżerów^ ?lonemi związkami są na ukończeniu. — przedostatni przeciwnik, Szwecja, gra te
Zawody dojdą do skutku prawdopodobnie go samego dnia we Wiedniu. Wiedeński
ęzJenla.
^ dniu 7 listopada na ziemi polskiej. W e - „Sporttagblatt" donosi, że w dniach naj
ie praw obywafel* •Mug wszelkiego prawdopodobieństwa te bliższych spodziewać się należy sfinalizo
(e)
istrzelenie w lecie rnem spotkania będzie gród podwawel wania pertraktacyj.
ski, ze względu na bardzo dobre połącze
itarogardzie
iu w nocv wódki.
P o l s k a walczyć b ę d z i e z 11 n a r o d a m i

o tytuł mistrza Europy w hockeyu lodowym.

błahostek.

W ostatnją niedzielę stycznia 1927 r.
°dbędą się w Wiedniu mistrzostwa Euopy w hockey'u, do którego zgłosiły już
|*ÓJ udział następujące państwa, Polska,
Niemcy, Francja, Anglja, Hiszpanja, W ł o yszynach w pow. ^ y . Czecliosłowacja. Szwajcarja. Dclgja,
nzel, majętności
zamieszkałego w
M-TA LOTER.JA PAŃSTWOWA.
In fach zajęty przy
I-sza klasa.
Pierwszy dzień ciągnienia.
i w stóg.
Ołówniejsze wygrane.
v dłoni strąk" łubl*
Zł. 40.000 Nr. 57480.
ręka, że chorego
Zł. 5.000 Nr. 6960.
zpltala w Chodzi*
Zł. 1.000 Nr.: 41442, 49457.
tychmiastowej po
Zł. 500 Nr.: 11755, 67446. 71289.
cich zabiegów poó*
Zł. 300 Nr.: 13294, 44552. 55431.
Zł. 200 Nr.: 494, 48097, 54162, 56101,
u dniach
tek zatrucia krwi- °S99, 71582.
Zł. 150 Nr.: 6823. 12393, 13419, 20349.
gjj07, 28311, 31438, 37769, 49637, 65185,

i odebrał
liekowi.

r

7ft
7

lo kasy
vej.

tr. Zł. 125 Nr.: 1423, 2319, 5106, 5751,
tfJJ - 7120, 8964. 9865, 11254, 11795, 12582.
:ą: Ubiegłej nocy 2 ^ , - 14245. 14683, 14994, 16203, 17985.
ni na razie sprali S g l . 21372, 22288, 22392, 22918, 24357,
2jf20. 27372. 29467. 31339, 34499, 34614,
jcwel Lebice,
g l * 5 . 37334, 39057, 40599, 41303, 41383,
ychód. nastcpr.i' 'f)l4. 44490, 45545, 45827, 48233, 49308,
ie czaT.nkowski^' ' gX£7. 50016, 52630. 53771, 56656, 59792.
) złołyck.
^ 5 8 . 62442. 62765, 63170, 63940, 65000.
Sg£. 65396, 65777, 67993, 68613, 71268,
7
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Węgry, Austrja i Szwecja. Jak wiadomo
Polska w roku ubiegłym odniosła cały
szereg sukcesów w tej gałęzi sportu, tak,
iż spodziewać się należy, że w Wiedniu
przypadnie nam zaszczytne miejsce, (e)

NA GIEŁDZIE ZBOŻOWEJ ZNIŻKA
CEN.
Warszawa, 15/X. 14.10. Tranzakcje na
Giełdzie Zbożowo-Towarowej za 100 kg.
f.r. stacja załadowania w nawiasach fr.
Warszawa. Żyto kongresowe 35.00. Owies poznański (31.60). Obroty małe. Za
ofiarowanie skąpe.
PROGRAM ROZBUDOWY KOLEI
I PORTÓW.
Warszawa, 15 października. Dowia
dujemy się, iż wicepremier Bartel polecił
ustalić dokładny i definitywny program
akcji rządu w
sprawie budowy polskich portów,
Ł j . w. Gdańsku, Gdyni i Tczewie, ze
szczególmem uwzględnieniem spwcyzowania
roli tych portów do specjalnych zadań.
W związku z 'tern .pozostaje opracowa
ny obecnie w ministerstwie komunikacji
program rozbudowy sieci kolejowej.
Komitet ekonomiczny Rady ministrów ma
się zająć w najbliższym czasie powyższą
sprawą.

ZAGRANICZNY RYNEK PIENIĘŻNY
I TOWAROWY.
Londyn. N. Jork'4.85' 9/32, Holandja
12.13 1/8, Francja 170, Belgja 172, W ł o 
chy 120, Niemcy 20.38, Szwajcarja 25.11,
Danja 18.23, Szwecja .. 18.15, Norwegją
20.36, HelsingfoTS 192.78, Praga 163.75.
Paryż. Londyn 169.75. N. Jork 34.96,
Belgja 98.30, Szwajcarja 674.50.
Gdańsk.
Notowania w guldenach
gdańskich: 100 marek Rzeszy 122.592' —
122.898, 100 złotych polskich 57.03 —
57.17, czek na Londyn 25; wypłaty tele
graficzne na Warszawę 56.93 — 57.07.
Zurych. Paryż 14.80, Londyn 25.11 1/8,
N. Jork 5.17 i pół. Berlin. 123.18 3/4. Wie
deń 73.02 i pół. Warszawa 58, Budapeszt
0,72.43 3/4, Bukareszt 2.75.
Nowy Jork. Dewizy. Londyn za 1 funt
Szterl. 4.85 3/8. Za 100 jednostek mone
tarnych: Paryż 2.Ś6 I p ó t ' B e r l i n 23.80 1/4.
GIEŁDA BAWEŁNIANA.
Nowy Jork, 14'X. Dowóz bawełny do
portów Atlantyku.i Golfu 81.000, we
wnątrz kraju 13.000, wywóz do Angljl
4.000, wywóz na.konryfletit 28.000, Loco
13.70, grudzień 13.44 —.13.46, styczeń
13.52 — 13.54, marzec 13.74 — 13.75, l i 
piec 14.14 — 14.15, sierpień 14.24, wrze
sień 14.30.
Nowy Orlean. 14/X. FJąwełna. Loco
13.35. październik 13.40, grudzień 13.50
— 13.52, styczeń 43.56 — 13.58, marzec
13.67 — 13.69, mai 13.85.
Liverpool. 14/X. Hayas. Bawełna. Otwarcie .giełdy. Październik 7.14, sty
czeń 7.25, marzec 7.33. maj 7.40. Zamknie
cie giełdy: październik 7.04, listopad 7.12,
grudzień 7.16, styczeń 7.22, luty 7.24. ma
rzec 7.32. kwiecień 7.34, maj 7.40, lipiec
7.43. sierpień 7.47. wrzesień 7.49.
Brema, 14/X. Bawełna amerykańska
15.11 centów dolarowych za łbs.
' —
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Rokowania handlowe z Niemcami
posuwają się zwolna naprzód.
Warszawa, 15 października. Rokowa
nia handlowe polsko - niemieckie prowa
dzone są obecnie w
należytcm tempie.
Komisja fizyczno-prawna, gdzie jak
się zdaje leży
główny ciężar sytuacji,
odbyła dotychczas dwa posiedzenia.
Komisja celna rozpatrzy w dniu 18 b.
m. polskie żądania, dotyczące pozycji 100
— 147 naszej taryfy celnej, a odnoszące
się do
wwozu bydła, nierogacizny I mięsa.

We wtorek, dnia 19 b. m. komisja roz
patrzy kontrpropozycje niemieckie do tak
zwanej grupy X polskiej taryfy Celnej
(obejmującej
wyroby odzieżowe, galanteryjne,
materjały piśmienne, guziki i t. d.).
W końcu przyszłego tygodnia rozpa
trzone zostaną żądania niemieckie odnoś
nie do grupy VII naszej taryfy
(rudy, metale I wyroby metalowe).
W przyszłym tygodniu ma być rów*
nież omawianą sprawa
kontyngentów węgla.

Nowa ustawa o stosunkach prawnych
międzydzielnicowych została ogłoszona.
W n-rze 101 Dziennika Ustaw ogłoszo
no ustawę o prawie właściwem dla we
wnętrznych stosunków prawnych
między poszczegółneml byłemi dzielnlca'
mi państwa.
Ustawa ta wchodzf w życie, dnia 13 listo
pada b. r.
Rzeczona ustawa obejmuje następują
ce działy: osobowy, forma czynności
prawnej, prawa rzeczowe, zobowiązania,
prawa małżeńskie, stosunki między ro

dzicami a dziećmi, opieka i prawa spad
kowe.
Omawiana ustawa czyni zadość pilnej
potrzebie uporządkowania
stosunków
prawnych międzydzielnicowych, zanim
jednolite ustawodawstwo polskie nie prze
kreśli prawnych granic b. zaborów, do
tychczas, niestety, istniejących.
Równocześnie w tym samym n-rze
101 Dziennika Ustaw ogłoszono ustawę o
prawie właściwem dla stosunków prywat
nych międzynarodowych.

Lublin przygotowuje się na przyjęcie

ruchomej wystawy
Z Lublina donoszą:
Przed kilku dniami odbyło się w L u 
blinie pod przewodnictwem wojewody dr.
B r y ł y zebranie komitetu organizacyjnego
ruchomej wystawy przemysłowej.
Wystawa ta ma na celu walkę z to
warem obcym na rynkach krajowych i

przemysłowej.

propagandę przemysłu polskiego.
Przybędzie ona do Lublina w listopadzie.
Objazdy po kraju zaczęła wystawa od
Katowic. Nadto wyjeżdża ona zagranicę
do Szwecji i Rumunii,
gdzie wywołała wielkie zainteresowanie.

Gdańsk podwyższa komorne
ponad normę
Z Gdańska donoszą
Wczoraj odbył się w Gdańsku wiec lo
katorów, na którym poszczególni mów
cy w ostrych słowach
nrotestowali

przedwojenną.
przeciw zamierzonemu przez senat gdań
ski podwyższeniu komornego
za mieszkania do 140 proc.
(przyczem 100 proc. oznacza komorne'
przedwojenne).

Sfer. *

..ŁÓDZKIE ECHO WIECZORNE".

18 października 1926 roku
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mary™™

« m m

P

240

r * e z ™es*i«>dy.
P

Oplata poczt<

nr. 241.

TEATR MIEJSKI.

Wystawa

Dztś, piątek, Jutro wieczorem 1 w niedzielę w
dalszym ciągu przezabawny „Caty dzień bez ktam
stwa".
Jutro, sobota, o godz. 3 m. 30, po cenach naj
niższych (od 40 gr.) „Rola" Żeromskiego. Będzie
to przedostatnie dla młodzieży powtórzenie potęż
nego utworu.

malarstwa
rzeźby
grafiki.
Czytelnia
audycje
radiofoniczne.

TEATR POPULARNY.

BIBLIOTEKA RADY PEDAGOGICZNEJ.
Państwowa Centralna Blbljoteka Pedagogicz
na, ul. Andrzeja Nr. 7 (front I-sze piętro) otwar
ta codziennie od sodz. 6 do 9 wlecz, w niedziele
od 9 rano do 4 po południu.
MUZEUM MIEJSKIE (Piotrkowska 91). Działy:
etnoeraflczno - historyczny
! przyrodniczy.
Otwarte codziennie od 10 do 14 I 16 do 19.
TOWARZYSTWO „WIEDZA", ul. Piotrkowska
Nr. 103. Czytelnia pism dostępna dla wszyst
kich od godz. 5 do 8 codziennie.
CZYTELNIA
TOW. PRZYJACIÓŁ
FRANCJI
(Piotrkowska Nr. 103) otwarta codziennie od
godz. 6 do 8 wlecz, z wyjątkiem świat 1
piątków.

Dziś wieczorem po raz ostatni „Wesele pod
czas rewolucji".
W sobotę po południu po raz drugi dla mło
dzieży sztuka Felińskiego „Barbara Radziwiłłó
wna"
w reżyserii Owidont Trzywdar-Rakowskie
go. Wieczorem czwarta z rzędu premiera w bie
żącym sezonie. Dyrekcja tym razem daje tryska
jącą dowcipem operetkę „Ach, te pensjonarki!".
Rzecz wywołała Już z góry niebywałe zaintereso
wanie wśród bywalców Teatru. Nowa wystawa
I nowe dekoracje. Główne role spoczywają w ro
kach pp. BronowskleJ, Zielińskiej, Lody Niemirzar.
k t Góreckiego I Urbańskiego. Produkcje taneczne
Lody Niemlrzankl.

POLSKA Y. M. C. A. (Piotrkowska 89). Czytelnia
pism I blbljoteka otwarta codziennie od 4 do
7 wieczór.

Radjo-kącik.

Miejski

Mr.

Kinematograf Oświatowy
„Iwonka"

—

Początek przedstawień o godz. S. 7 1 9 wlecz.
HADOIIO" „Zmierzch Czerwonych Bogów"
Początek przedstawień o godz. 5, 7 I 9 wlecz.

*Caslno" — „Madame sans gene"
Pocz. przedstawień o g. 4.30, 6.10 8 I 10 wlecz,

„Corso" — „Indyjski Grobowiec".
Pocz. przedstawień o g. 7.15 I 9.30 wlecz.

,.Czary" — Cowboy i Kiężniczka.
Pocz. przedstawień o g. 5.30. 7.30 I 9.30 wlecz.

„Dom Ludowy" ~ «Gdy sława szczęście
zabija"
Początek przedstawień o godz. 5 I pól po pot.

„Luna" — „ K i k i " .
Pocz. przedstawień o godz. 6, 8 1 10 wlecz.

.Grand-Kino". — „4 jeźdców Apokalipsy"
.Nowości". „Gałganiarz paryski".
„Odeon" — Zmierzch Czerwonych Bogów
Pocz. przedstawień o g. 5, 6.30, 8.15 I 10 wlecz.

„Reduta" — Czv powinniśmy milczeć?!!
Pocz. przedstawień o g. 5. 7.30 I 10 wlecz.

„Resursa" — „Dziewczę z Kabaretu".
Pocz. przedstawień o g. 5.30, 7.15 I 9 wlecz.

Spółdzielni* Pracowników Państwowych
„Kobieta na sprzedaż".
Pocz. przedstawień o g. 5.30. 7.15 I 9 wlecz.

Teatr Miejski — Cały dzień bez kłamstwa.
Początek o godz. 8.15.

Teatr Popularny. Wesele podczas rewolucji

(Ogrodowa 18.)

PROGRAM WARSZAWSKIEJ STACJI
NADAWCZEJ.
(Piątek). Godz. 15 Komunikat gospo
darczy; god. 16,45 Komunikat harcerski;
17 Prelekcja p. t. „Ze wspomnień karyka
turzysty" wygłosi p. Jerzy Szwajcer (Jo
tes);
17,30 Odczyt p. t. „Stosunki kultural
nc-oświatowc w Polsce" wygłosi p. JulJan Suski; 18 Koncert popołudniowy z udziałem p. I. Radzikowskiej (śpiew). W i ł 
komirskiej (fortepian) i K. Wiłkomirskie
go (wiolonczela); 19 Odczyt p. t. „Malarz
piękności zmysłowej — Tycjan (1477 —'
1576)" wygłosi p.Wacław Husarski; 19,30
P. SVEHLA
Dr. SPINA
Komunikat rolniczy; 19,45 Nad program
Premfer nowego rządu czechosłowackiego, przywódca czeskich
„Rozmaitości"; 19,55 Odczyt p. t. „Roz
agrarjuszy Svehla zrobił wyłom w dotychczasowej praktyce
wyrażającej się w tem, że ministrami byli tylko Czesi. W nowym
wój suity i pierwotnej sonaty w wieku
gabinecie zasiada dwóch Niemców; profesor Spina minister pracy
XVI IXVII" wygłosi p. L. Binental; 20,30
i dr. Robert Mayr-Herting, minister sprawiedliwości.
Koncert wieczorny kameralny (17 i 18 w.)
Wykonawcy: L. Dworakowski (skrzyp
ce), T. Ochlewski (skrzypce), S. ŚwiecKara śmierci z a k r ó t k i e w ł o s y .
kowskl (obój) I T. Zalewski (fortepian). C.
O k r u t n y w y r o k chiński na żółtoskóre chłopczyce.
Farina: sonata „ L a polacca" na 2 skrzy
Moda krótkich włosów przedostała skazujący na karę śmierci każdą Chinka
piec i fortepian; H. Purcell: sonata h-moll sie z Europy do Chin i tamtejsze damy
która odważy się ukazać na ulicy w fry
na 2 skrzypiec I fortepian; Szarzyńskl: so
przyjęły la entuzjastycznie.
żurze chłopięcej.
•
Inaczej jednak zapatrują się na tę no
nata dl chiesa; F. Couperin Concert royal
Jest bowiem
A-dur Nr. III na obój, altówkę i fortepian; wość władze chińskie, które mimo swych najwyższym wyrazem nleprzyzwoltoścl
— brzmiał okrutny wyrok chiński — pO'
I. Leclair: sonata F-dur na 2 skrzypiec;— rewolucyjnych poglądów,
nic entuzjazmują się wcale zwyczajami zbawiać się długich warkoczy.
G. Haendel: sonata E-moll na 2 skrzypiec
europejsk letni.
Gorszej poniewierki dobrych obycza
I fortepian.
GUbernaftor Tjentsinu wydał rozkaz, jów nie można sobie nawet wyobrazić.

U W A G

Składy Elektrotechniczne

99 W

ul. Z a w a d z k a 16-a

oleca porcelan* elektryczną, jako to: izolatory, fajki, tulejki,
rolki peizla i izolacyjne, bloki i t. p.

~OLLAT
.PREZERWATYWY
?.!

A!!!

Biuro Porad i Zleceń
nych

„ E L E K T R O P O L "
A. SZCZEK ACZ,

Ceny sprzedaży detalicznej za
tuzin: Nr. 1203 1.00 doi. ameryk
OLLAjest u d o w o d n i o n o n a j 
s t a r s z ą p r z o d u j ą c ą marką
ś w i a t o w ą u d o w o d n i o n e naj
bezpieczniejszą
O L L A ma u d o w o d n i o n o n a j 
w i ę k s z e rozpowszechnienie.
P e ł n a gwarancja za k a ż d ą
sztukę.

i e d

Or. med.

z a

ornamentowe, surowe oraz szklenie budowli
—
po cenach niżej konkurencyjnych
—

Główna JYs 14.

U W A G Ai Szkło inspektowe w w i e l k i m w y b

one.

Cena prenumeraty:
W Łodzi miesięcznie
Dla robotników-^.
Na prowincji
M
2agranicą
»

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

Cegielniana 43,
Zostało przeniesione z ulicy Piotrkow
— t e l . 41-32. —
skiej nr. 90 na ALEJE KOŚCIUSZKI 27 i
Szkolna 12.
załatwia wszelkia sprawy hypoteczne, Specjalista chorób
skórne,
skarbowe, sądowe i inne, Tłomaczy z skórnych, wenery Choroby,
języków obcych i przepisuje na maszy cznych i moczo- włosów, wenerycz
płciowych. L e c z e  ne i moczoplciowe.
nie, (Takie tekst ros7Jski).
n i e s z t . s ł o ń c e m Leczenie światłem
Ceny najniższe.
(Rentgen. L a m p a
wyżynowem.
Przyjmuje od H—li kwarcowa) Elektroterapia.
przed południem i
Przyjmuje od6 — 9
od 5—8 po poł.
wieczór
Panie od 12—3 po
DR. MED.
poł.

FABRYKA LUSTER
i P O D L E W SZKŁA
J. KUKLIŃSKI

poleca po cenach najniż
szych lustra, trema, tualety: jasne, ciemne w ory
ginalnych ramach o r a z
lustra wiszące. Meble pojedyncze oraz
całkowite urządzenia najnowszych stylów.
Odnawianie i poprawianie luster z przy
niesieniem do domu, Sprzedaż
NA R A T Y I ZA G O T Ó W K Ę

P.

2.60
2.20
3,30
6.00

.Udzk. Etno Wiecz." i „Kurier Łódzki" łącznie zł. 6.90
Odnoszenie do domu 30 gr.

Wydawnictwo: „Łódzkie Echo Wieczorne".
W yd. Jan Styoułkowski.

DR.

powrócił

b. lekarz Sip. św.
Łazarza.
Specjalnie choroby
skórne, weneryczne
i moczopłcitwe.
Ulica Zamenhofa
(Rozwado wska)nr. 6
Przyjmuje od 9—10
z raua i od 4—7
wiecz. W niedzielę
od 10 d ł 12 z rana

Specjalista
Chorób
skór
nych,
wene
rycznych i moczopłciowych.
Leczenie światłem
(Lampa kwarcowa).
Przyjmuje 9 do 11
i od 5—8 wiecz.

Jan

choroby skórne
i weneryczne
od g. 5^-7
w niedz. od 10—12.
ul. A n d r z e j a 3 .

Przed tekstem i w tekście 30 groszy za wiersz milimetrowy 1-lamowy (strona 4 łamy)
Za tekstem •
*
,
25
•
*
»
•
4
»
Nekrologi
.
.
.
2
5
.
.
.
»
. 4 .
Komunikaty .
.
.
25
„
_
.
4
„
Zwyczajne . . . 6 , .
. «
«
»
. 1 0 ,
Drobne 10 gr.. poszukiwanie pracy 5 gr. za wyraz — najmniejsze ogłoszenie 50 groszy.
M

m

choroby skórne
włosów
wene
ryczne i moczo
plciowe.
Leczenie światłem
(Lampa kwarcowa)
promieniami Roent
gena od 9—2 i od
4—8,
4—5 dla pań
oddz. poczekalnia.
Z a w a d z k a nr. 1 .
Telefon 2 5 - 3 8 .

Dr.

Południowa 23

Ceny ogłoszeń:
zł.
„
„
„

DR. MF.D.

u

Zachodnia 22
SZKŁO OKIENNE

DR. MED.

Praw

Ł Ó D Ź ,

J. O l e j n i c z a k ,

Ostatnie wypadki w Chinach i konieczność częstej Interwenc|t w walkach
lądovych zmusiły angielską admiralicję do położenia nacisku na wyszko
leniu marynarzy w metodach walki piechoty.

m

Odbito w drukarni Tow. Drukarsko-Wydawniczeiio „Kurjer Łódzki"
ul. Zawadzka Nr. L

Sienkiewicza 34.
Choroby skórne i
weneryczne.

Naświetlanie ,
lampa kwarco
wą.
Przyjmuje od 6 do
9 po południu.

Do akt. Nr. 1225-121
1926 r.

fi,
Komornik przy Sr
dzie Okręgowym 4
Łodzi ST DULKO*
SKI,
zam. w Łodą
przy ul. GdańskM
Nr. 6, na zasadfl
art. 1030 Ust. Po*
Cyw. ogłasza, i
w dniu 21 paż dzi«
nika 1926 r. od god
10-cj rano w Ł o i
przy ul. Piotrkol
a r a t y wszelka skiej Nr. 9 odo
manufaktura, koł dzie się sprzed*
dry frranki, tanio przez licytację r«
„ K r e d y t". Nawrot chomości, naleMl
cych do Abrafl
15. 1 p.
1647
Frydmana i skldających się z tn
ajnholdowi Kwa- szyny introligator
stowi skradziono skiej do linjowaflj
kartę od paszportu, ocenionych na '"I
wydaną w fabryce mę 700 zł.
J. K. Poznańskiego.
Łódź. d.l3/X. 192*
aginął dowód oso
KOMORNIK
bisty wydany w
S. Oulkow^
Łodzi na Ignacego
Franca.

H

R

S

Ogłoszenia zamiejscowe o 50 proc. drożej.
Zagraniczne o 100 procent drożej.
Za terminowy druk ogłoszeń, komunikatów
administracja nie odpowiada.
Artykuły nadesłane bez oznaczenia HONOR. l
żane są za bezpłatne.
Rękopisów zarówno użytych jak i odrzucon
cja nie zwraca.

OFIAR

.Władysław Ulatowsk*

P. K. 17
zasłużony i
Teatru M i
ułożył wespół :
artystycznego I
dukefe rozwesc
towarzyski,- ur
Operowe v

Przemysłów
kwidują swe

Warszawa. 16
rosyjskie „Wozrc
acja polityczna v
sdę na nastrojach
ców, posiadający
bo reprezentacje
Szereg wybiti
czy przemysłów:
spieszy sie z Hkv
w Rosji. Między
ktor naczelny .J
Oddział „RusRerl
zlih
Towarzystwo .,1
wycofało sie z t<i
..Terwtra". które
wietrznych i mo
nych pomiędzy
dem.
Dziennik d
likwidacif konci
;

Pierwsza pra
Londyn
Nowy-Jork
Paryż
Szwajcarja

Druga prze
Dolar w ob
prywatnych

Pierwsza \
Warszawa
Złoty
Dolar
Przekaz na

Dolar

u

Za redaLcję i wydawnictwo odpowie.-

i

Jak-

Banki dewiz
klinowały około
fcursip _ 9.08.
Prywatnie DOLAR
W DŁACCNIN

Teodeacia

UTR:

