OnTaTa noczfowa niszczona ryczartem.

Rok Hf.

Piątek, 18 lutego 1927 r.

Kr. 41.

P% ŁÓDZKIE

W I E C Z O R N E
l i m iiirtiii a or.

Redakcja:

Zawadzka I.

Administracja: Piotrkowska 11.

a aodz. 2-ej do poi

Telefony: 38-28. 228 1 229.

Redakcja otwarta od ((odr 8 rano do 4 po poł. Administracja czynna od godz. 8 rano do 1 wiecz. bjra przerwy.
Redaktor lub lego zastępca oraj dyrektor wydawnictwa przyjmują, od godziny 1 do 3 po południu.

Były nadużycia w Banku Inwalidzkim!
Stwierdziła to komisja rewizyjna Ministerjum Skarbu.

bal Młodych Ziemian w Poznaniu.
W raucie na Zamku w ziało udział 3.000 osób.
(Od własnego koresjondenta).

Poznań. 18. 2. — Na zamku poznańskim
°dbyl sie wczoraj raut przy udziale
około 3-ch tysięcy osób
reprezentujących wszystkie sfery woje
wództwa poznańskiego. Prezydent Mości
ckl był na raucie obecny
przez półtorej godziny.
Towarzyszyli mu prymas Polski ks. Hlond
I|wojewoda. BhJńskf. Podczas rautu przy

«0 tysięcy złotych przeznaczyła

była na zamek
delegacja młodych ziemian
z prośba aby Prezydent uświetnił swoja
obecnością
bal Koła Rolników.
który właśnie odbywał sie w Bazarze.
Prezydent Rzeczypospolitei
przychylił sie do prośby
l o godzinie 12-itej udał sie na bal do Ba
zaru.

merytalnego
na inne podrzędne stanowisko.
do Centrali Kasy Państwowej. Dochodzę
nie Ministerjum Pracy w: Związku Inwali
dów i rewizja Ministerjum Skarbu
w Banku Inwalidzkim w y k r y ł y szereg
nieprawidłowości i nadużyć.

(Od własnego korespondenta).

Warszawa, 18. 2. „Robotnik" dzisiej
szy donosi, że Marjan Kantor,
prezes Związku Inwalidów Wojennych
w Polsce wskutek podniesieńych zarzu
tów został przeniesiony
za niedozór
przez Ministerjum Skarbu z wydziału e-

Rada Miejska m. Warszawy

i a s i n lis ofiar trzęsienia ziemi i i Jwsłai.
(Od własnego koresjondenta).

• "Warszawa, 18. 2. — R a d a Miejska m.
(Warszawy na wczorajszem (posiedzeniu
Uchwaliła
(5vrazlć współczucie narodów! Jugosło
1

75-letni jubileusz

wiańskiemu
dotkniętemu kieska trzęsienia zfemij i, prze
znaczyła naipomoc dla ofiar tego' katakliz
mu
10 tysięcy złotych.

istnienia cechu ciesielskiego
w Łodzi.
Oneźdaisze zebranie „Prawicy Narodowej", grupującef konserwatystów
odbyło się pod przewodnictwem ks. Janusza Radziwiłła w Towarzystwie Kredytowem P « v ulicy Pomorskie,. - Na i ustracji stoją od strony lewej ku prawej
pp.: Dobiecki b. minister Targowski, W . hr. Roztworowski, dyrektor Szulborski
te °
? L
,
? > Janusz ks. Radziwiłł, Alfred Biedermann, prezes Zw
Włókienniczego, dyrektor Przeradzki Jan, Maurycy Poznański, Robert Geyer
kt

r

m i

L a n

d s b

r

i hr.

Sobański.

Fot. Aleksander Meyer.

0 utrzymanie dawnych cen cukru
stara się komitet ekonomiczny Rady Ministrów.

P. AUGUST ZIELKE,
Starszy Związku Majstrów Ciesielskich.

P. ROBERT RODE,
podstarszy Zw. Majstrów Ciesielskich.

Warszawa, 18 lutego. Komitet ekono
miczny ministerialny zaskoczony
samowolną podwyżką cukru
przez przemysłowców cukrowniczych po
stanowił sprawę tę
przekazać Radzie Ministrów,

która zbierze się w dniu jutrzejszym. Na
posiedzeniu tem komitet wystąpi z wnios
kiem o
utrzymanie dawnych cen cukru
do czasu zbadania przez rząd całokształtu
warunków produkcji i cukru.

31 złotych za nwaźne nrzeczytanio
n u m e r u „ Ł ó d z k i e g o Echa W i e c z o r n e g o " .

Bankiet jubileuszowy członków Związku Mistrzów Ciesielskich
w sali Manteuffla z okazji 75 rocznicy założenia ceehu- rou Aleksander Meyer.

. Redakcja „Łódzkiego Echa Wieczor
nego" postanowiła ustanowić i
wypłacać codziennie kilka nagród,
po 30 złotych gotówką każda, za uważne
przeczytanie i zachowanie numeru do na
stępnego dnia.
W normalnym nakładzie znajdzie się
kilka numerów
z umyślnym błędem w tytule,
który <}a się znaleźć przez 'porównanie z
numerem zwyczajnym z tego samego
dnia. •
Kto błąd jen znajdzie i przedstawi

numer błędny wraz z numerem normah
nym
następnego dnia po południu do godziny
19-ej (7-ej wieczorem) . w redakcji ,JL.
Echa Wiecz." otrzyma
gotówką 30 złotych
jako nagrodę za uwagę.
Sobotni numer należy przedłożyć w po
niedziałek w czasie wyżej podanym.
Nazwiska uważnych czytelników
będą ogłaszane następnego dnia w ,JL.
Echu Wiecz.".
Kto znaadzie błąd w dniu dzisiejszyia?^
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ie znaczenie polityczne wizyty p. Prezydenta

aresztowanego posła
chce przez kraty więzienne porozmawiać z mężem

w Poznaniu.

{Od własnego korespondenta).

Pługa rozmowa w cztery oczy Głowy
z prymasem Polski.
Z Poznania donoszą:
Cały Poznań wyległ wczoraj na ulice, by po
dziwiać defiladę swego garnizonu przed Głową
Państwa.
Imponująca postawa
oddziałów poznańskich, z brawurą defilujących
przed p. Prezydentem, w y w a r ł a niezatarte wra
żenie.
P. Prezydent przyjmował defiladę w otocze
niu wielu dostojników z ks. Prymasem Hlondem
na czele.
Po defiladzie ks. Prymas Hlond złożył p. Pregydentowl na Zamku wizytę, która
trwała pół godziny.
O godz. 5 i pół po południu p. Prezydent re
wizytował ks. Prymasa Hlonda w Jego pałacu.
Rozmowa obu dostojników
trwała 40 minut,
• odbyła się w cztery oczy.
Zarówno świta p. Prezydenta, jak I otoczenie
ks. Prymasa zatrzymały się
w pokojach przyległych.
Rozmowie obu dostojników państwa przypisu
Ją w Poznaniu
wielkie znaczenie polityczne.
Wogóle wydarzenia dnia wczorajszego nabra
ł y na grunde poznańskim dużego znaczenia poli
tycznego.
Przedcwszystktcm
przełamane zostały lody,
a to dzięki zabiegom tutejszych czynników polity
cznych oraz dzięki osobie p. Prezydenta, który
pociągającą swą postacią ujął wszystkich.
Społeczeństwo poznańskie, wychowane w twar
dej szkole praworządności, zrozumiało, iż w przy

nienaruszalność granic Polski,
a tem samem nietykalność granic zachodnich, t. ].
Śląska ! Pomorza.

Czworo dzieci zostało
Ze Lwowa donoszą:
Na przedmieściu pod Lwowem „Wólka Panien
*ka"
zaszedł wczoraj tragiczny wypadek
zabójstwa I samobójstwa.
Mieszkający tam urzędnik prywatny Józef Kofyńskl zastrzelił swoją żonę, poczem sam pozba

Państwa

powstała samorzutnie z miejsc.
Wzniesiony przez prez. miasta Ratajskiego ok r z y k : „Niech żyje Prezydent Rzeczypospolitej!"
trzykrotnie
powtórzono, a orkiestra
odegrała
hymn państwowy.
,
Powszechną uwagę zwróciła obecność na
przedstawieniu prezesa Rady Miejskiej p. Hedlngera. który Iest
wielkim oboźnym na Poznań.
Mowa p. Prezydenta, wygłoszona w złotej i a l l
ratusza poznańskiego, w y w a r ł a tu doskonałe w r a
żenię. Z powszechnym aplauzem przyjęto zwłasz
cza ustęp, w którym p. Prezydent Rzeczypospo
litej podkreślił

mnł

sierotami.

wił się życia. Czynu tego dokonał Koryńskl
z powodu niedostatku
I braku zajęcia. Osieroconych zostało
czworo dzlecŁ
Policja prowadzi dochodzenia. w

Przemysł polski dostanie 5 miljonów dolarów
pożyczki.
Będzie ona częścią składową wielkiej Inwestycyjnej pożyczki
amerykańskiej dla Polski.
(Od własnego korespondenta).
Warszawa, 18. 2. Zabiegi przemysłowców polsklch
pożyczkę w wysokości S-clu miljonów dolarów
•wieńczone zostały pomyślnym skutkiem

w t y m duchu, U pożyczka dla przemysłu będzie
częścią składową wielkiej Inwestycyjnej poży
czki amerykańskiej,
o którą rokuje obecnie w Ameryce wiceprezes
Banku Polskiego dr. Feliks Młynarski.

Sąd apelacyjny uniewinnił doktora Tryszczyłę
skazanego przez Sąd okręgowy na rok więzienia.
* — — własnego
~ i
j
n
u ippi koresjondenta).
wvi
vjjVllu«Uia/i
(Od

Warszawa, 18 lutego. W grudniu ubieg
łego roku Sąd Okręgowy w Warszawie
skazał na jeden rok więzienia
doktora Tryszczyłę Eugenjusza
*a to, że będąc wizytatorem szkół żeń

Ao p u s z c z a łi _r_
s„ W
k i -cłh. d
się

czynów niemoralnych
względem uczenie. W s k u t e k apelacji roz
p a t r y w a ł tę sprawę w d n i u wczorajszym
Sąd A p e l a c y j n y i w rezultacie

gdzie czyni starania o pozwolenie widzenia sit
z mężem. Poseł Taraszklewicz jak wiadomo
znajduje się w więzieniu we Wronkach,

Warszawa. 16. 2. Zona aresztowanego posła
białoruskiego Bronisława Taraszkiewiczowa
przyjechała do Warszawy,

jeździe Głowy Państwa do stolicy Wielkopolski
kryje się zaczątek
nowe) ery zapomnienia
0 niedawnych konfliktach wewnętrznych. Mimo
celowej akcji t. zw. obozu opozycji zasadnlczcl,
zrozumiano fałszywy ton, w który uderzyły nie
które organy prasowe.
Dzięki zaletom I stosunkom osobistym p. woje
wody Bnińskiego, udało się też ograniczyć
abstynencie opozycji do minimum.
Przyjęcie p. Prezydenta nacechowano było
wielką serdecznością I należną czcią.
Kiedy p. Prezydent we fraku, przepasany wiel
ką wstęgą Orła Białego, przybył o godz. 8 m. 30
do Teatru Wielkiego na przedstawienie II aktu opery ,.Pomsta Jontkowa" Wallcck-Walewsklego
1 zjawił się w loży, publiczność

13 rai
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Po stracie

narzeczonej

student powiesił się na ręczniku.
(Od własnego korespondenta).
Warszawa, 18. 2,. W żydowskim domu akade
mickim na Pradze
odebrał sobie życie 25-letnl student politechniki
Azrjel PokTzywa pochodzący z Płocka, k t ó r y do
piero od niedawna
mieszkał w domu wraz z kolegą.
G d y , w c z o r a j wieczorem ów kolega wróciwszy
późno do domu zastał pokój zamknięty, zawołał
natychmiast ślusarza,
który drzwi wyważył.

Po wejściu do mieszkania ujrzano zakrwawione!*
Pokrzywę
wiszącego na ręczniku
przymocowanym do ramy okiennej. Miał on <
poderżnięte gardło oraz żyły u rąk.
Lekarz skonstatował zgon. Stwierdzono, że r V
k r z y w a popełnił samobójstwo
po stracie narzeczonej,
która zmarła przed kilku dniami na tyfus płatni
sty.

-:o:

Centrum niemieckie za porozumieniem z Polską.
Organ kanclerza zarzuca rządowi Rzeszy szereg
niezręcznych posunięć.
Berlin, 18. 2. jOermanJa" pisze: Ubolewamy
nad przerwaniem rokowań handlowych. Uważa
my za pożądaną rzecz, aby rokowania te
jak najprędzej zostały podjęte nanowo.
Nie możemy również przemilczeć, że urzędowe
czynniki niemieckie w tym wypadku
nie okazały zbyt zręcznej rękL
Odwołanie posiedzenia na pół godziny przed ter
minem,
*
nic odpowiada zwyczajom
międzynarodowym. Również sposób, w Jakim
wiadomość o tym konflikcie podana została w
prasie, mógł być zręczniejszy, a było to pożąda
ne, choćby ze względu na to, że zagranica, sąsia
dująca e nami, Jest dla nas niezbyt przychylnie
usposobiona i musiała uznać ten fakt
za pierwszy znak życia nowego rządu
prawicowego, i
Również nie można czynić żadnego wyrzutu
tym.
którzy wobec ostatnich oświadczeń najwy
bitniejszych polityków najsilniejszej partji rządo-

wcj.

i-/ celem polityki niemieckiej
musl być Izolowanie Polskf,
dopatrują się związku pomiędzy zmianą gabinet*
a tem zaostrzeniem w stosunkach polsko-nicmle?
ckich.
W obu krajach istnieją czynniki, które
są za traktatem
oraz czynniki traktatowi przeciwne. Dla nowego
rządu obecna sytuacja jest pierwszą okazją prak
tyczną dla okazania, że rząd ten poważnie stal
na stanowisku linji wytycznych, ogłoszonych przet
centrum. Polityka locarneńska nowego rządu
Jest wystawiona na próbę.
Dalej „Germania" wzywa ministra spraw zagra*
nicznych Stresemanna, ażeby sprawę polityki z»
granicznej Niemiec, a szczególniej sprawę stosun
ku z Polską, wziął
wreszcie w swoje własne ręce.
Jest Już to najwyższy czas. Chodzi tu bowiem »
jedno z najważniejszych zagadnień całej niemie
ckiej polityki zagranicznej.

Zgierz pożycza 3 0 tysięcy złotych

na d a l s z e o c z y s z c z a n i e s t a w u .
Ze Zgierza telefonują:
Na wczorajszem posiedzeniu Rady Miejskie] w
.Zgierzu
ukończono czytanie budżetu na rok 1927.
Pod koniec obrad Uchwalono zaciągnąć krótko
terminową pożyczkę państwową w wysokości 30
tysięcy złotych. Pożyczka ta sfinalizowana bę
dzie jeszcze w bieżącym tygodniu i obrócona na

pracę nad
oczyszczeniem stawu miejskiego.
Pieniądze te przyczynią się do szybkiego po
stępu prac przy stawie, które jak się dowiadujemy
zostaną
ukończone w lecie b. r.
I w tym terminie staw zostanie oddany do użytku
mieszkańcom miasta.

Przytomność uratowała go od ciężkiego kalectwa.
Wypadek podczas pracy.
Łódź, 18. 2. — Wczoraj w godzinach popołu
dniowych w fabryce Buhlego przy ulicy Hipote
cznej 10, uległ nieszczęśliwemu wypadkowi ro
botnik
17-Ietnl Kazimierz Czarnecki,
zamieszkały przy ulicy Aleksandrowskiej 80.
Czarneckiemu, przechodzącemu pomiędzy ma

szynami, schwyciły tryby prawą rękę. Robotnik
nie tracąc przytomności zrzuci! natychmiast pas z
maszyny i dzięki temu uniknął
ciężkiego okaleczenia ciała.
Czarnecki odniósł tylko potłuczenie przedramie
nia. Lekarz pogotowia po nałożeniu opatrunku od
wiózł go do prywatnego mieszkania.

doktora Tryszczyłę uniewinnił.

Gdy noc n a d m i a s t e m

Kraków centralą szmugiu zagranicznej
manufaktury.
PO

nitce do kłębka.

Z Krakowa donoszą:
W toku dochodzeń, prowadzonych przez dyrek
clę ceł we Lwowie w związku z w y k r y t ą nieda
wno w Rzeszowie aferą przemytniczą wyszło na
jaw, że Centralna Składnica nieoclonej manufak
tury
znajduje się w Krakowie.
Wydelegowana ze L w o w a komisja śledcza
przeprowadziła pod osobistym kierunkiem preze
sa dyrekcji Smolki rewizję w składzie
zastępcy iirmy wiedeńskiej „ M o l l o "
Pizy ulicy Stradom 15.
Rezultaty rewizji nie zawiodły oczekiwań. Zna
leziono pół wagona najcenniejszych tkanin, Jak o-

pale, markizety, batysty I t. d. wartości
blisko 20.000 dolarów.
Z powodu niemożności wykazania się dokumentami z oclenia, towar został
przez władze celne zajęty.
Dotychczasowe dochodzenia nie zdołały Jesz
cze ustalić Jaką drogą dostawała się kontrabanda
do Polski. Wedle nieprawdopodobnego twierdze
nia reprezentanta firmy „ M o l l o " towar przybył do
Krakowa
z Wiednia przez Gdańsk.
Stwierdzono, że w y k r y t a składnica przy ulicy
Stradom zaopatrywała w nieocloną manufakturę
kapców zachodniej Małopolski.

Porachunki w bramie domu.
ł ó d ź , 18. 2. — W dniu wczorajszym około go
dziny 9 wieczorem w bramie domu przy nllcy
Brzezińskiej 88,
stało kilku młodych mężczyzn.
W pewnej chwili wywiązała się pomiędzy nimi
bójka. Błysnęły noże. Nieliczni przechodnie bę
dący świadkami krwawych porachunków, usiło
wali
obezwładnić awanturników,
a skoro się to nie udało zawiadomili policję. Na
widok zbliżających się policjantów uczestnicy bój
ki zbiegli pozostawiając na miejscu Jednego z powaśnionych. B y ł to 24-letni Antoni Kałuża, robo-

KINO Dom
ul.
Dziś!

Samobójstwo czy nagła śmierć?
Zgon brata wicemarszałka sejmu, Daszyńskiego
(Od własnego korespondenta).
Wiedeń, 18. 2. ZmaTł tu nagle
pułkownik rezerwy wojsk polskich Daszyński,
brat wicemarszałka sejmu Ignacego Daszyńskie
go.
Zmarły b y ł - w czasie okupacji austriackiej
komendantem m. Lublina

w randze majora, poczem przeniósł się do armji
pclskiej. Zmarł podobno na
udar sercowy.
Według innej wersji pułkownik Daszyński
nooełnll samobójstwo.

zapada...

Ludowy

P r z e j a z d 34.
Dziś!

„DZIECKO 0 DWÓCH OJCACH"
wzruszająca historja podrzutka
w 9 aktach.
W roli głównej czarująca
Lill Damlta.
t

Ceny miejsc: W dnie powszednie na
wszystkie seansy, zaś w sobotę, niedzielę
i święta od godz. 2 do 3 po południu
1 m.60 gr I I m. 30 gr. III m 20 gr,
W soboty, niedziele i święta od godz. 3
po pol I m. 80 (?r, I I m. 40 gr.TII m. gr. 30.

tnik, zamieszkały przy ul. Brzezińskiej 84. Kałuża
otrzymał pchnięcie nożem w pierś.
Lekarz pogotowia po udzieleniu pomocy pozosta*
w i ł go na miejscu.

Giełda.
Pierwsza przedg. warszawska.
Londyn
Nowy-Jork
Paryż
Szwajcarja

43,40
8,93
35,09
172,07

Druga przedg. warszawska.
Dolar w obrotach
prywatnych

8,92

Pierwsza przedg. gdańska.
Warszawa
Zloty
Dolar
Przekaz na Warszawę

57,95
58,95
5,18
8,92

Dolar w Łodzi.
Banki dewizowe w dniu dzisiejszym
kupowały około eodziny 12-e] efekty po
kursie — 8. 90.
Prywatnie dolar w zadaniu 8 , 9 4
W płaceniu
8,92
Tendencja spokojna. Podaż dostałeca*.

41

Nr. f i

Str. 3

„ŁÓDZKIE ECHO WIECZORNE"—dnia 18 lutego 1927 roku.

Nr. 41

pierwszej próbnej klasy tego rodzaju
przy państwowym zakłe.dzie naukowym
dla głuchoniemych w Neukolln. Dr. Reich
słusznie mówi, że sumy asygnowane dla
mało uzdolnionych głuchoniemych
idą na marne.
Każdy za to grosz wydany na zdolnych
głuchoniemych
(około 10 proc. wszystkich
Wśród tych nieszczęśliwych są jednostki o nadzwyczajnych
normalnych), to procent składany pod
względem duchowym i ekonomicznym.
zdolnościach umysłowych.
Wspomniany wyżej uczeń, który wedle
. Niemota w większej części wypadków chem ostatnią sylabę. Dziecko uszczęśli wcześniej w nasze ręce", mówią kierow słów dyrektora, w ciągu niewielu dni prze
nicy.
Trzech
do
czterech
lat
potrzeba
wione
oddycha
z
ulgą
głęboko.
**t spowodowana głuchotą wrodzoną lub
chodził program szkolny przyswajany
na wyuczenie się mowy.
Tak powstają pierwsze słowa: ma-ma,
jj^ez chorobę nabytą przed czasem, kiedy
przez normalnych dobrze szyszących uczni
poczem
dopiero
można
rozpocząć
właści
ta-ta,
ba-ba,
la-la.
^'ecko mowę zdobywa i w niej się umac
w ciągu długich tygodni jest
wą
szkolną
naukę".
Nic
dziwnego,
że
żą
Wargi nauczyciela formują wyrazy po
za, czyli
dają
aby
im
dano
dziecko
woli,
powtarzając
je
kilkakrotnie
z
rzecz prosta wyjątkiem.
fr*ed szóstym lub siódmym rokiem życia.
od piątego roku życia,
niewyczerpaną cierpliwością,
Choroby organów głosowych dość rzad
Uchodzi
też za fenomena w matematy*
nawiedzają ludzi dotkniętych głuchotą, a dzieci rozgorączkowanym wzrokiem wi gdyż przejście z niem kursu szkoły pow ce i w tej chwili studjuje w wyższej szkole
szechnej musi razem z przedwstępną nau
nie częściej w każdym razie niż . ludzi szą u jego warg.
technicznej, która
W jednej z następnych klas zdarzył się ką mowy obejmować
'Warzonych słuchem.
go z początku nie chciała przyjąć.
okres
dziesięcioletni.
wypadek!
Któreś
z
dzieci
przy
zamykaniu
W dzisiejszych metodach nauczania
drzwi
przycięło
sobie
paluszki.
Nauczyciel
Dwudziestoletni
ten zaledwie chłopiec
Zakład
dla
głuchoniemych
na
WeissenPraktykowanych w zakładach dla głucho"Jemych wyłącznie chodzi, aby dzieciom wypisuje incydent na tablicy i dzieci z see w Berlinie może się poszczycić unika dokonał teoretycznego uzasadnienia wy
wielkiem ożywierflem usiłują objaśnić
nalazku na polu dalekowidztwa, nad któ
tem (dziś młodym uczonym),
Poddać czystą mowę głosową, czyli
okoliczności zdarzenia.
rym w dalszym ciągu praktycznie pracuje
który celująco zdał maturę.
mowę ludzi zdrowych,
Jest to jedyny zdaje się w ciągu stuleci i który znalazł uznanie takich autorytetów
W wyższych klasach dzieci są w róż
* nie mowę znaków i gestów, która jako
wypadek, a jednak upoważnił doktora jak Einstein, Lawe, Scheffer i inni.
*'° konieczne niech służy za środek poro nym wieku, lecz za to
Reicha, dyrektora wyżej wzmiankowanego
dobrane w stosunku do swych zdolności.
Niech ten uzdolniony kaleka będzie
zumiewawczy dla
Chłopcy wcześnie objawiają skłonność zakładu do żądania szkoły dla głuchonie przykładem, jakie
dzieci nieinteligentnych;
"fpółczesna pedagogika innej racji bytu do tego lub innego zawodu; ten chce być mych z daleko idącym programem nauko
bezcenne wartości materjału ludzkiego
zecerem, ów kupcem. Orjentują się w wym, obejmującym conajmniej sześć klas.
"ónice nie przyznaje.
Wiele lat w słowie i piśmie daremnie giną i ginąć jeszcze będą, jeżeli żądana re
Chodzi o to, aby dziecko zrozumiało, przyczynach sporu między Meksykiem i
* Jaki sposób słowo wraz ze wszystkiemi Stanami Zjednoczonemi, czytają gazety, o to kołatał, aż wreszcie niedawno udało forma w nauczaniu głuchoniemych nie zo
mu się uzyskać poparcie pruskiego mini- stanie rychło urzeczywistniona.
politykują.
framatycznemi dodatkami
tworzy się w jamie ustnej •
„Praca nasza byłaby o wiele lżejszą, sterjum dla ptwarcia już na Wielkanoc b.
Słusznie więc dr. Reich apeluje do are'wiąże w zdania wyrażające myśl.
gdybyśmy te dzieci dostali o rok lub dwa roku
opagów naukowych i do uczuć miłości bliź
Oto naprzykład grupa dzieci głuchonie
niego, które idąc w rękę mogą dokonać cu
mych z ocłuonki ABC. — w wieku od piędów.
^" do siedmiu lat, których nauczanie jest
:o:Dobra odpowiedź.
najcięższem zadaniem pedagoga.
. Ośmioro do dziesięciorga biednej tej
'siatwy siedzi na ławkach ustawionych w
Kino RESURSA
łukowe wokoło siedzącego na krześle
Kilińskiego Nr. 123.
"•uczyciela. Zawsze na odległość ręki od
—
DZIŚ
—
"jego, zawsze w najbliższym kontakcie z

Trzech do czterech lat potrzeba,

by głuchoniemego wyuczyć mowy,

widzenia słł
viadomo
onkacb.
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Skandal przed ślubem

mm!

Gestami twarzy i rąk,
sykiem spółgłosek
IjftUczyciel operuje wśród małej gromadki.
hk strzały i dzidy wypadają ostre arty
kułowane dźwięki z gardziołków dziatwy,
która z pałającemi oczami zaciska piąstki
w ciężkich zapasach z tworzeniem
jjowa, podczas gdy nauczyciel dobrotliwie
lachęcająco gładzi je po główkach.
Ręka nauczyciela, ruchoma jak mistrz
gadający swym instrumentem spoczywa
•° na główce, to na piersiach
wysilającego się mówić dziecka
czasem nawet sięga palcem do małych
steczek, ażeby język ułożyć w należytą
Pozycję i wyrwać niemal energicznym ru

Najwspanialszy film, k t ó r y wzbudza zachwyt
i wzrusza w i d z a do l e i . D r a m a t w 10-ciu w i e l
k i c h a k t a c h , i l u s t r u j ą c y dzieje nieszczęśliwej
m i ł o ś c i k o c h a n k ó w o p ę t a n y c h siecią i n t r y g
p r z e z w y r a f i n o w a n e g o aferzystę.
W rolaeh g ł ó w n y c h : prześliczna H r a b i n a

E s t e r h a z y , 1-1-1 H a r r y L i e d t k e
U l u b i e n i e c k o b i e t , p r o m i e n n y pożeracz serc
niewieścich.
Nad program arcywesoła komedja w 2 akt.
p t. „ K L U B Z D E C H L A K Ó W " .
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A wiesz, Karolku, dlaczego nazwałem clę
małym głuptaskiem?
K a r o l e k : — Ponieważ nie jestem jeszcze taki duży,
jak ty, w u j c i u !

Wuj:

czasach nie było jednak sposobności, aby
zastanawiać sie nad towarzyszami broni.
Zresztą pan de Vauconsanit pogardzał ofi
cerami cesarstwa, .podziwiając ich odwa
gę.
Pułkownik miał też jedną namiętność;
Hrabia Ponsonnard de Vauconsant, mia lubiał książki. Woził ze solbą swoją b i 
^Owany podporucznikiem w miłku księcia bliotekę, zebraną w jednym tylko tomie
kembouirga w okresie- kiedy Napoleon, małego formatu i wieczorami między jed
^bcąc pozyskać dila siebie stara szlachtę, na bitwą a drugą, podczas gdy przy ogni
fctworzył dwa oddziały z jeńców, wzię skach biwaków stare wiarusy rozmawia
tych pod Austeriitz, otrzymał stooień do ły z rekrutami, widziano pułkownika, jak
wódcy szwadronu za swa piękna szarżę przechadza się samotny, z wąsami w swo
{Jod Jena; a w 1807 r., pod Iława, gdzie się jej książce, milczący, jak zawsze z dobro
K wspaniale, jak przystało człowiekowi, duszną, nieco obrzękłą twarzą, przedzie
dobremu „do tańca i do różańca" cesarz loną na czble głęboką zmarszczką, która
jttiauował go pułkownikiem swoich przy przypomniała cios szabli.
bocznych dragonów. B y ł to mężczyzna
— O czem on tak myśli? — pytali re
'wysokiego wzrostu, z blizna od ucha do kruci.
''cha, o cerze koloru cegły, lubiący się ła— Niema drugiego tak znakomitego i
jlnie ubierać- przepadający za rasowemi wykształconego człowieka w całej gwa
końmi, ale tak zamknięty w sobie, jakby rdii, któryby równie, jak on, umiał łuskać
'hibowal milczenie.
Austriaków, Rosjan, a przedewszystkiem
Słychać go bvło jedynie w dniu bitwy. Prusaków.
— Ależ on nigdy nic nie mówi...
1>J wówczas, spinając ostrogami rumaka
jajowego. kłębach dymu. rzucał masom
— Nie potrzeba mówić, ponieważ się
«dzkim tylko jedno słowo: Naiorzód! Je- bije.
• i •
jłen cesarz umiał rozruszać tego pustelni
ka, kiedy on i <ego wierzchowiec wracali
Była północ. W oddali uderzono w
£ bitewnego zamętu, pierwszy zbroczony bęben... Dragoni pokładli się wokół ogni
krwią, drugi skąpany w błocie, przemawia ska i usnęliJ&c do niego przed sztabem generalnym w
Bito się Tak lała całe, a hrabia nie
ten sposób:
zmieniał swoich nawyczek. Zamkniętego
— Zdaje się. że Ponsonnard przeje w sobie, zawsze milczącego zawsze czyta
chał sie dziś po Rosjanach!
jącego nie wzruszyło ani małżeństwo NaL — Zajeździłem ich na śmierć. Wasza ooleona i Marji Ludwiki, \ ani narodzimy
Cesarska Wysokość.
króla Rzymu i uroczystości, w Paryżu. Z
— A wiec uznajesz już we mnie cesa oałaszem w ręku... siedząc wygodnie na
rza, zapamiętały emigrancie?
klaczy wartości "tysiąca dukatów, którą
— Uznaję — mawiał hrabia Penson- wybrał ze swoje.' stadniny na wielką woj
ard — ale go nie pozdrawiam.
nę, nie otworzył ust, aż dopiero przy
*
* *
wzięciu Witebska i Smoleńska, gdzie jego
Człowiek ten. którego, wyjąwszy zmysł takfvcznv ucieleśnił sie w tvm ośród huku granatów, nie było nfedy sły krzyku: „Do ataku!" Nie b y ł on już w
chać i który kochał, jak sie zdawało, t y l  gwardii i dowodził pułkiem kirasjerów
ko ciecia szabli i paradne rumaki uchodził CaulaicouTta. Pod Moskwą dnia 7 grud
^ armii za fantastę. marzyciela. W tych nia, kiedy Motitbrun zaproponował, że za
lERZY D'ESPARBES.
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atakuje redutę, zaopatrzoną w dwadzie
— Czy pan cierpi? — zapytał chi
ścia cztery armat i da się zabić, cesarz rurg.
wysłał Caulaincourta, który zabrał z so
— Nazywam się Vaucosont — rzeks
bą swoja dywizję, a więc i pułk. Ponson- pułkownik. I patrząc na swego żołnierza,
rada. Na pierwszy rozkaz kirasjerzy z dodał:
opuszczonemi głowami wyjąc, jak psy
— Czytaj dalej.
rzucili się na mury, wypędzili wroga i jed
Chirurg, którego czytanie denerwowa
nym skokiem wpadli do wnętrza reduty. ło, zaczął się niecierpliwić.
Kiedy się jednak oglądnęli, PonsonnaTda
— Ten człowiek przeszkadza nam.
już nie było. Leżał w ambulansie, ugo
— Dalej! — rzekł rozkazującym to
dzony odłamkiem granatu.
nem Ponsonnard.
W baraku z desek, skleconym w ciągu
Skalpel pogrążył się w żywem ciele.
pięciu minut, złożono nosze. Chirurg roz Pułkownik pobladł, ale zwrócił się do k i wiązywał worek z narzędziami w oczach rasjera:
kapitana, przysłanego przez cesarza.
— Czytaj dalej.
ŻołnieTz czytał.
— Trzeba zrobić operację.
— Jakżeż tam? — zapytał pułkownik
Pan de Ponsonnard otworzył oczy ł
przemówił ku wielkiemu zdziwieniu wszy po pewnym czasie wciąż rozciągnięty.
— W tej chwili kończę... — wyjąkał
stkich:
— Chaber!... kawalerzysta Chaber!... chirurg.
Pierś rannego purpurowa i ociekająca
przyprowadźcie mi kawaleTzystę Chakrwią drżała, jak kowadło pod uderze
berfa...
Jeden z żołnierzy wyszedł i przypro niem młota. Słychać było tylko cichy
chrzęst małej piłki... i monotonny głos żoł
wadził go.
nierza.,
Pułkownik nie zamknął dotąd oczu.
Nagle pułkownik uczynił wysiłek, aby
— Masz Plutarcha?
— Tak jest, pułkowniku, wyjąłem go powstać, ale zaraz czoło jego stało się
bardzo blade. Ze sterczącemi wąsami.,
z olster, kiedy upadł.
— Dobrze... chodź tu... czytaj* od tego uśmiechnięty, wyprężony na noszach,
zdawał się spać. Żołnierz pochylił gło
miejsca...
Żołnierz podszedł do swego pułkowni w ę :
ka. A pan de Vauconsanf, poważny, spo
„ W czasie oblężenia Namuru, w 1692 r.
kojny, zadowolony, że go usłuchano, w y  hrabia le Castelnau. który podczas ataku
dał dwa rozkazy, jeden PO drugim: „czyń na jeden z fortów znajdował się przy bo
pan, co należy — rzekł do chirurga: „czy ku Ludwika XIV, otrzymał w pieTsi ranę
taj — rzekł do żołnierza.
kulą z muszkietu. Usłyszano świst poci
Wówczas obaj zaczęli. Chirurg roz sku, a monarcha zapytał, czy ktoś nie zo
ciął skalpelem ramię pułkownika, a żoł stał zraniony. — Zdaje mi się — rzekł z
nierz wyprostowany, jakby na paTadzie. uśmiechem młody szlachcic — że coś
z piętami razem złączonemi, rozpoczął mnie dotknęło. — ..W godzinę później
goniec, wysłany do króla z zawiadomie
czytać:
„ W bitwie pod ExHes, w 1747 roku. niem, jaki był wynik rany, mógł rzec tyl
markiz de Brienne. pułkownik, zawrócił ko to iedno słowo:"
pod częstokół, kiedy pocisk oderwał mu
Żołnierz, którv przeczytał całą stroni
jedną rękę, mówiąc: mam-jeszcze dru cę, odwrócił kartę.
gą, aby nią służyć królowi". I został za
— Umarł rzekł chirurg.
bity".
.Umarł..." przeczytał kirasaex»
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Czarny wódz w różowej krynolinie.
Nagroda

Jak długo może sie człowiek głodzić t
Nauka lekarska rozróżnia dwa rodza
je głodzenia. Głodzenie albo polega na zu
pełnem odjęciu człowiekowi nokarrhów
ailbo na dłużej trwaiacem
nłedostateczjiem odżywianiu ustroju.
Pierwsze wypadki należą do zdarzeń w y 
jątkowych, możliwych np. u rozbitków na
morzu, zasypanych górników, u obłąka
nych lub ludzi głodzących sic dla zarobku.
Wypadki drugiego rodzaiii sa niestety czę
stsze, bo wystarczy wspomnieć tylko
ostatnia „epidemie" głodu w noł. Rosji,
gdzie wskutek nieurodzaju tysiące ludzi
ginęło na puchlinę głodowa.
Tam także 'bserwowano liczne wypadki
ludożerstwa przyczem głodzący sic albo
mordowali towarzyszów niedoli i potem
spożywali ich mięso, albo też żywili się
mięsem trupów.
ł<

OBJAWY GŁODZENIA.
Objawy głodzenia polegają zrazu na
ticzucia łaknienia (apetytu), potem uczuciu
głodu. Po upływie pierwszej doby zjawia
sfe uczucie
gniecenia w żołądku ; nudności.
Tłuszcz podskórny poczyna szybko znikać
a ciężar ciała spadać. Rychło pojawia się
upadek sił. majaczenia i wśród śpiączki
śmierć.
Spostrzeżenia naukowe dowiodły, że
doro III umierają po zupełnem odreciu stałych i płynnych pokarmów do tygodnia.

za dobrą

Słynny podróżnik angielski, sir Samuel
dzieci po 3 — 4 dniach, natomiast odjęcie Baker, który był jednym z pierwszych basamych tylko stałych pokarmóy
daczów Afryki środkowej i odkrył jezioro
Albert Nyanza, podróżował niemal zawsze
przetrzymują ludzie do 40 dni.
w towarzystwie małżonki,
pak słynni głodomorzy Tanner lub Sueei.
Chorobliwa żądza sensacii. właściwa kobiety odważnej, oddane) całkowicie swe
niestety mniej oświeconym masom — za mu mężowi i dzielącej z nim chętnie wszel
chęca różnych nieszczęśników do urządza kie trudy i niebezpieczeństwa.
Podczas jednej wszakże z wypraw
nia tego rodzaju popisów. Fizyczny ból i
powolne dogorywanie z głodu tylko dla za swych do Sudanu, sir Samuel, mając udać
spokojenia chorobliwej ciekawości ludzi— się z pewnej wioski murzyńskiej, którą oświadczy nie tyle o etycznym upadku „ar brał sobie za kwaterę główną, na wyciecz
kę szczególnie uciążliwą dla kobiet, posta
tystów" w głodzeniu sie, He widzów.
Karygodne już stanowczo iest branie ze nowił zostawić małżonkę
sobą dzieci, i młodzieży na tego rodzaju po pod opieką miejscowego wodza i jego wo
jowników.
pisy. Chłopice, który dziś z całym spoko
Murzyni istotnie zaopiekowali się tro
jem patrzy na głodzącego sie artystę. —
skliwie małżonką „białego wodza" jak na
traci
zwali Bakera, to też gdy podróżnik wrócił
wszelkie uczucia humanitarne.
z wycieczki, podziękował wodzowi i zapy
tak że głodujący z konieczności nędzarz tał go, czem mógłby mu się odwdzięczyć
na ulicy będzie dla niego także tylko
za tyle życzliwości. Jakże jednak zdziwił
się, gdy czarny wódz oświadczył mu, że
przedmiotem
jedyną rzeczą, której pożąda, jest —
zaciekawienia.
krynolina, noszona przez panią Baker,

Krateczki

sądowe.
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Zalecanki do cudzej żony.
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wystawione w bulwarowych kioskach a
chwytając, He ich tylko zagarnie, następ
nie rozdziera łe w oczach publiczności.
Na głośne .protesty poszkodowanego
kioskarza, zbiega się naturalnie szybko
hurma ludzi, a wtedy niszczyciel, przybie
rając oratorską pozę. wygłasza

piorunująca fiflpike przeciw pornografii.
Te wstrętne ryciny, propagujące nagość i
erotykę, są hańba i zakała świata! woła
z patosem — niszczę je na znak protestu
przeciw dzisiejszemu zepsuciu obyczajów.
Występ taki kończy się zazwyczaj spro
wadzeniem nowoczesnego Savonaro!i na
najbliższy komisariat, poczem óo spisaniu
protokółu, Abbe Bethłchem. bo tak nazy
wa się oryginalny pogromca niemoralnośch wychodzi

na wolna stopę.
aby niebawem ponowić swoia propagan
dę, której bezpośrednim skutkiem, jak za
znaczyliśmy na wstępie iest

wywoływanie wesołości gapiów.
Abbe Betblehem wierzy jednak w sku
teczność tej propagandy moralności | do
maga sie

wytoczenia mu procesu
aby w ten sposób zwrócić uwagę iak naj
szerszych kół społeczeństwa na swoją
«kcję.

1
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Najsmaczniejsze danie.

P o s t r a c h właścicieli
kiosków.

pornograficzne pisma i ryciny

według panującej wówczas mody. Oczy**
ście, pani Baker uczyniła zadość żądaffl
swego czarnego opiekuna, a dar ten pr*f
jęty był ze czcią głęboką.
W dwa lata później sir Samuel i j*»
małżonka zawitali znów w te same stront
Sudanu i polecił zawiadomić murzyn *
wioski, która służyła im niegdyś za kw*
terę główną, że przybędą do niej. Następ
nego dnia istotnie tam się udali, a
.
cała ludność wybiegła na ich spotkani*
Na czele tłumu kroczył wódz murzy*'
ski, śród wojowników swoich przybrany"*
w pióra i uzbrojonych w dzidy. Państ**
Baker nie chcieli wierzyć oczom swoW
gdy pochód podszedł do nich, ujrzeli Bfj
wiem, że galowym i jedynym strojem
dza była — krynolina,
otrzymana przed dwu laty.
I musiał ten strój niezwykły być —
ny niezmiernie wysoko przez całe pl
murzyńskie, bo wódz kroczył w odl
cych mu się o kolana obręczach, okr,.
przybrudzoną już satyną różową z poW
nadzwyczajną, poddani zaś jego spogU
z szacunkiem i podziwem
na ten twór mody paryskiej.
Wobec tego i pani Baker musiała prtfl
brać minę uroczystą i zapewnić wodza, *!
czuje się nad wyraz wzruszona zaszczyt*^
jaki spotkał jej krynolinę.

Podbiegunowa uczta

Na stos z p o r n o g r a f j ą !

Paryż ma od niejakiego czasu nowego
rodzaju sensacje, któreii poważny charak
ter nie przeszkadza tłumowi
brać la ze strony komiczne!.
Oto na najludniejszych bulwarach zja
wia się nagle
ponuro wyglądający ksiądz.
o fanatycznem, Jakby ze ś edniowiecznego
sztychu wyjętem obliczem- który szybkim
ruchem rzuca sie na

opiekę.

H a ł a s na s c h o d a c h .
Marianna Sochowa jest niewiastą mło
dą jeszcze i wielce urodziwą. To też nic
dziwnego, że młodzi ludzie, gustujący, jak
wiadomo bardziej w mężatkach aniżeli w
pannach odnosili się do niej ze szczerą adoracją. Między innymi uderzył do niej
w koperciaki niejaki Józef Deptak, zamie
szkały w tymże samym co i Sachowie do
mu przy ulicy Przejazd 41.
Pan Józio był to chłopak przystojny i
do rzeczy. To też nie można powiedzieć,
by nie zaskarbił sobie względów mężatki.
Z zasady plotkom nie daję wiary i uwa
żam, że pani Marjanna jest zacną i uczci
wą żoną: obiło mi się jednak o uszy, że
stosunki łączące ją z p. Deptakiem były
dość bliskie; tak przynajmniej twierdzą
lokatorzy domu Przejazd 41, ach ktoby
tam dawał posłuch takim niecnym gadaoioim. Tak, tak! doszło już do tego, że So
chowa i Deptaka wytykano palcem; cała
kamienica miała przez długi czas temat do
bardzo ożywionych dyskusyj, bo to, jak
wiadomo ludziska lubują się okrutnie w
takich pikantnych historyjkach, dotyczą
cych tajemnic sypialni bliźniego.
J tak jeszcze na tym świecie bywa. że
wszyscy o grzechu cudzej żony wiedzą,
a jeden tylko mąż o niczem, pojęcia nie
ma. A gdy go dojdą jalkie słuchy, to ZTazu
rozśmieje się i machnie ręką, nie dając
wiary ludzkim gadaniem; dopiero później
rodzi się w nim podejrzenie i zaczyna w y
stępować energiczniej, tak też było i w

Z Kalifornji do Europy
w przeciągu 5 0 godzin.
Amerykanin Claude Freese
z Los Angelos skonstruował
nowy statek powietrzny (kom
binacją aeroplana z Zeppeli
nem), którego model widzimy
na powyższej ilustracji. Sta
tek ten ma długość 256 m.,
wysokość 32 m. i szerokość
48 m. Jedenaście motorów
porusza 11 śmigieł. Szybkość
w godzinie wynosi 280 km.

tym wypadku; wróble na dachu świerkał y o romansie Sochowej i Deptaka, a pan
Socha trwał w błogiej nieświadomości.

Członkowie ekspedycji amcrykańsW
do Grenlandii wydali dla gości na polc^jj
dzie swego statku ucztę w której skW
wchodziły: na przystawkę przysmak
mosów. sfermentowany „maunak".
podany w skórze narwala:
,
następowały: zupa ze sztokfisza'. hałfbPJ
„dróbka" z białego niedźwiedzia.. Ptatifl^
gam. czyli podbiegunowa kuropatw*
na zakończenie zaś również DrzysrnJ*
eskimosów zwany pemmican. Brakło W
dynie
omletu z iaj pingwinów.
Podobno najsmaczniejszem daniem oka«*
fa się pieczeń z białego niedźwiedzia.

Przy młocie i kowadle..*

STRACH GO OBLECIAŁ...
Przyszedł jednak czas j na to, że pan
.
i
,.
—
1.»
Socha dowiedział się o zalecankach pana
Jest to niejaki pan Bigot, liczący W
Deptaka do jego połowicy. Uniósł się gnie lat, z których poważną część spędził
wem strasznym i zapowiedział, że gnaty
przy młocie i kowadle.
Deptakowi połamie, skoro ten z drogi je
Od najmłodszych lat nęciła go kuźni*
go Marychny nie zejdzie.
Buchające płomieniami ognisko podsycali*
Ze zaś pan Socha należy do ludzi ma miechami przez usmolonych, do djablikó*
jących rozum w garści, pan Józio mocno podobnych pomocników i miarowe a dźwrf
stracił na ferworze miłosnym:,ceniąc w y czne szczękanie młotów
soko całość swej powłoki cielesnej, uwa
pobudzały w nim wyobraźnię.
żał za wskazane delikatnie się z opresji
Tak dalece upodobał sobie pra.ę ko*
wycofać; ograniczył się przeto do plato- v.'alską, że w żaden sposób nie chciał sit
nicznych westchnień do nadobnej pani So poświęcić innemu zajęciu.
chowej. Ale i takiem właśnie postępowa
Pan Bigot wykazał w ciągu swego ży
niem nawarzył sobie piwa bardzo go cia, że kowal może być artystą. Nie ogra
rzkiego, które niestety musiał wypić.
niczył się do wykuwania podków i klep*'
nia gwoździ, lecz
sięgnął po laury sztukmistrza.
NAPAŚĆ NA SCHODACH.
Z pracowni jego wyszło szereg dzie'
Pewnego dnia cała kamienica została sztuki kowalskiej istotnie pięknych i mi'
zaalarmowana przerażliwemi krzykami sternych. Ostatnio np. wykuł pan Bigo'
kobiety, którą ktoś pracowicie obijał w wspaniałe odrzwia kościelne, za które wł*
klatce schodowej; i jakież było zdumienie śnie uzyskał od ministra handlu tytuł
wszystkich, skoro okazało się, że to nikt
„najlepszego kowala Francji".
inny tylko Józef Deptak napadł na panią
Oprócz tego tytułu pan Bigot otrzyma'
Mariannę Sochową i tak jej skórę wygar jeszcze Legję Honorową, której wstążecZ'
bował, że musiała się przez długie miesią
kę nosi stale nawet na codziennej bluzie to
ce kurować.
botniczej.
W kamienicy zakotłowało się znów.
Pani Sochowa twierdziła, iż Deptak pobił
Merkury i pegaz.
ją i od najgorszych zwymyślał bez żadne
go zgoła powodu, pan Deptak zaś utrzy K u p c y i p r z e m y s ł o w c y a m e r y k a n *
mywał, że został do pobicia Sochowej
scy I n t e r e s u j ą się l i t e r a i u r ą .
przez nią sanną sprowokowany; o d czasu
Przy uniwersytecie nowojorskim Co
bowiem odseparowania się od niej, stał się
pan Józio obiektem ustawicznyon drwin lumbia powstał klub. do którego należy
ze strony nadobnej mężatki. Zaciskał zę około 400 kupców i przemysłowców 2*
by i cierpiał aż do dnia krytycznego, kie wschodnich stanów Unji, z pośród któ
dy to doprowadzony do pasji ostatecznej, rych wielu posiada po
kilka milionów dolarów majątku.
rzucił się na Sochową i pobił okrutnie.
Niezmiernie ciekawe 1 godne naślado*
Rezultatem" tego oryginalnego roman
wania sa motywy, które przyświecały za j
su była sprawa sądowa, która odbyła się
łożyciejom tego klubu.
w dniu onegdajszym. Pani Sochowa w
O t o jak zaznaczono w zaproszeniu ^
dalszym ciągu twierdziła, iż jest Bogu du
posiedzenie inauguracyjne, wprawdzie no
cha winna i że wybryk Deptaka jest dla
woczesny kupiec 1 przemysłowiec nie m
niej całkowicie niezrozumiały.
Liczni
świadkowie zeznawali na niekorzyść Dep
na czytanie książek
taka. wobec czego sędzia Tum skazał go
i
studiowanie
dzieł sztuki, to iednak o W
na dwa tygodnie bezwzględnego aresztu
wiązkiem
jego
jest przez osobiste zetkną
z art. 475 Jc 1cie się z pisarzami i artystami poznać fen
Sa-wicz.
potrzeby i przyczyniać sie do rozwoju
chowego życia ojczyzny.
3
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Antoni Kraczyński, podstarzały wdo
wiec, b y ł właścicielem niewielkiej real
ności przy ulicy Brackiej na przedmie
ściu Retkinda. Oprócz domu Kraczyński
miał
sporo gotówki.
Wdowiec ten sam sprzątał mieszkanie,
warzył sobie strawę, nic przyjaźnił się z
nikim, a nawet z lokatorami nie wdawał
się w rozmowy. Przyczyną tego sobkostwa była dziwna choroba nóg, która mu
utrudniała
chodzenie. Jeździł do lekarzy
Bójka ex-przy|aciół.
przez szereg miesięcy, przebywał nawet
Pomiędzy przyjaciółmi Zenonem Po- W szpitalu, lecz choroba nie znikała, prze
lasińskim a Stefanem Zerkicm, razu pew ciwnie rozwijała się nadal. Kraczyński
nego zaszło
widząc, że nic mu nie pomaga, osiadł w
domu i wziął sobie służąca, która zaczęła
jakieś nfieporoz.umiienie.
Minęło
Młodzi zerwali ze sona natychmiast wszel mu prowadzić gospodarstwo.
kie stosunki. Ponieważ Żerek począł go Znów kilka długich miesięcy bez jakiej
szkalować przed ludźmi, Zenon przyrzekł kolwiek zmiany. Dziwna
mu zemstę.
niemoc w nogach nie ustępowała.
Przez dwa wieczory śledził Zerka, aż Wdowiec nudziił się wielce, siedząc bez
Wreszcie wczoraj ujrzał go na ulicy Lesz czynnie na fotelu i z desperacji zaczął się
no.
Zatrzymał go natychmiast i ude upijać. Pewnego atoli dnia służąca po
rzył go
wróciła z rynku i zakomunikowała swe
pięć razy w policzek.
mu chlebodawcy radosną nowinę. Jakaś
Rozwścieczony Zcrck rzucił się na prze handlarka ziół leczniczych, której służąca
ciwnika i zaczął go b.ić oraz kopać. W y  opowiedziała o chorobie swojego pana,
wiązała się gwałtowna bójka, która dopić podjęła się przeprowadzić kuracją. Kra
ro zlikwidował zaalarmowany .policjant. czyński bez wahania zgodził się na to.
Pokaleczonym przeciwnikom nałożył o- Gdy znachorka stanęła przed nim wdo
patfuuki lekarz na stacji pogotowia miej wiec ułożył się z nią co do zapłaty i oskiego, poczem obu awanturników
świadczył jej, że gotów jest się nawet z
odprowadzono do komisariatu,
nia. ożenić, gdy go wyleczy. 50-letnia zna
gdzie po wysłuchaniu stron i przeprowa- chorka z uśmiechem
dzonem dochodzeniu, Polasińskiego i Żerprzyjęła oświadczyny
ke pociągnięto do odpowiedzialności są- i zabrała się do obejrzenia nóg cohrego.
dwej'
Wynik tych oględzin był taki, że pewne

Pięć uderzeń w policzek.

go dnia znachorka zawiozła Kraczynskiego do swego domu we wsi Olesiów (nie
daleko Łodzi), gdzie wzięła się z zapałem
do leczenia.
Przez dwa tygodnie poiła wdowca
rozmaitemi, o przykrym smaku ziołami,
moczyła mu nogi w wywarach, smarowa
ła je maściami i w rezultacie tych zabie
gów Kraczyński w trzeciem tygodniu od
zyskał siły w nogach. Pacjent podzięko
wawszy i zapłaciwszy znachorce ruszył z
powrotem do Łodzi, gdzie pierwszą jego
czynnością było
odprawienie służącej.

bowiem nie lubił dziwnie kobiet" w swytn
domu. Któregoś dnia przyszła do niego
znachorka. Podczas rozmowy bąknęła
niby to niechcąco o matrymonialnej obie
cance wdowca. Roześmiał się i skiero
wał rozmowę na inny temat. Znachorka
Zielińska jednak wówczas oświadczyła
mu, że nie żartuje, gdyż wzięła tę obietni
cę na serjo. Kraczyński nie miał najmniej
szego zamiaru poślubić starej baby, lecz
widząc, że ta obstaje przy swojem popro
sił ją aby przyszła po odpowiedź naza
jutrz. Kiedy Jednak następnego dnia zja
wiła się o Umówionej godzinie wdowiec
oburzony zamknął drzwi, sprawił jej takie
lanie, że
straciła przytoniiność.
Pomocy udzielił jej lekarz, zaś policja po*
ciągnęła Kraczyńskiego do odpowiedzial
ności.

Posłaniec z różową kopertą.
Karnawałowa przygoda
Wczoraj wieczorem do mieszkania Ber
narda Kronowsklego. zamieszkałego przy
ulicy. Zielonej 19 przyszedł 15-lerni chło
piec i
wręczył mu małą różowa kopertę.
Była to zaproszenie anonimowe na
randkę przy zbiegu ulicy Zielonei i Wól
czańskiej. Kronowski był przeciwnikiem
wszelkich schadzek, lecz tvm razem ustą
pił i zaciekawiony postanowił zbadać kto
czeka na niego.
W pół godziny późniei strezał już na
oznaczonem miejscu. Wiele panien spoglą
dało ciekawie na Bernarda, który nerwo

wo mnąc w ustach papierosa', chodził zafe
cierpliwiony. W pewnym momencie
podszedł do niego jakiś mężczyzna
i wszczął rozmowę. Kronowski odpowia
dał mu niechętnie 1 wreszcie odwrócił się
od niego. Wówczas nieznatkwny uderzył
go kilką razy i oddalił sie szybko. Oprzyj
tomniawszy nieco p. Bernard stwlerdzfl
że podczas zajścia zginęła mu srebrna, pa
pierośnica,
wartości około 200 złotych.
Poszkodowany udał sie do naiibldższegfl
komisariatu policji gdzie zameldował cprzygodzie.

Amory przystojnego ślusarza.
Oszukana właścicielka

Kochał, chłopiec kochał...
Ciężki los młodej służącej.
Mar.fa.nna Czerniakowska, służąca, na
wiązała flircik z niejakim Feliksem Rębińskim. W rezultacie doczekała sie niebywa
lego prezentu
w postaci tłustego chłopaczka.
Wtedy to Rębiński uznał za stosowne poMiejski Kinematograf Oświatowy
Wodny Rynek
Od wtorku dnia 15 lutego 1927 roku,
D l a dorosłych i

6J

Krysia Leśniczanka
podług słynnej operetki B. Buchbindera i J« Jarno.
Ola młodzieży

Marcysia u Krasnoludków
Opowieść filmowa w 6-ciu częściach.
Wycieczka sokołów amerykańskich po Polsce.
Gdynia, Tozew, Bydgoizei, Poinań. Częstochowa
Katowice, Kraków. Zakopane. Nowy-Sącz, Lwów
Warszawa

A. WEIOALL.
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Tajemnice Kairu.
POWIEŚĆ.
W miarę, jak noc upływała, Lane do
szedł do wniosku, że próba ucieczki mo
że być jeszcze bardziej niebezpieczną, ani
żeli sobie początkowo wyobrażał; nowy
szeik niedowierzał przyjaciołom swego po
przednika i ustawił wartę, złożoną z trzech
uzbrojonych od stóp do głów Beduinów
tuż przed bramą starego budynku klasztor
nego.

rzucić przyjaciółkę i na pożegnanie skradł
jeti wszystkie oszczędności, około 300 zło
tych. Marjanna pozbawiona pracy znala
zła się na bruku bez środków do żyda.
Zgłodniała 1 zziębnięta wałęsała sie wczo
raj po ulicach miasta, tuląc do piersi pła
czące niemowlę. Rozmyślając nad swo
jem beznadziejnem położeniem Czernia
kowska, zdecydowała sie
popełnić samobójstwo.
Poszła tedy do znajomej dozorczvni przy
ulicy Drewnowskiej 30. pozostawiła u niej
nfbyto na chwile dziecko i szybko wybie
gła. Po pewnym czasie znaleziono ią
nieprzytomna na ulicy.
Nieszczęśliwa służąca otruła sie jodyną.
Zawezwany lekarz pogotowia ratunkowe
go po udzieleniu pferwszai pomocy, od
wiózł desperatkę do szpitala miejskiego.
Stan Jej Jest ciężki.
Dzieckiem Czerniakowskiej zdecydo
wała zaopiekować sie dozorczyni.
:o:

jeżeli jutro do południa mi ich dobrowol
nie nie odeśle.
Szacunek, jaki żywili do człowieka o
niezwykłej sile był tak wielki, że skłonili
mu się głęboko i obiecali przedstawić jego
życzenie szeikowi.

Tuż przed północą stanął Lane na
szczycie wieży i obserwował wyłaniający
się na horyzoncie blady sierp księżyca, któ
ry słabo rozjaśniał widnokrąg. Widział jed
nego z członków warty, siedzącego i drze
miącego pod oknem Marji, dwóch innych
zaś odróżnił od ciemnego tła bramy; ci
również zdawali się drzemać po trudach
Lane wyszedł naprzeciw swoich niepo dnia. Lane mimowoli uśmiechnął się na
żądanych stróżów i zapytał o przyczynę myśl, że ci „żołnierze rewolucji", którzy
ich pobytu przed jego mieszkaniem; Be- mają taki pokojowy wygląd, nie zawahali
duini odpowiedzieli mu z uśmiechem, że by się ani na sekundę, by mu przestrzelić
szeik kazał im przeszkodzić za wszelką głowę, gdyby się ku temu nadarzyła naj
mniejsza chciażby sposobność.
cenę każdej próbie ucieczki.
:

< — Jakżebym ja mógł uciec bez wiel
błądów — zaśmiał się Lane. — Tracicie
nadaremnie czas, a mnie też nie dajecie
spać, przeszkadzając hałasem i rozmowa
mi, jakie toczycie pod memi oknami. Po
zdrówcie odemnie nowego szeika i po
wiedzcie mu, że żądam zwrotu dwóch wiel
błądów, które mi zabrał z mej stajni... Po
wiedzcie mu też, że je sobie sam zabiorę,

kawalera.

Od trzech lat Henryk Stolewskr, ślu
sarz, mieszkał w charakterze sublokatora
u kolegi swego również ślusarza i to z tej
samei fabryki, niejakiego Adama Solanka.
Stolewski gustował w żonie Solanka —
Zofii, lecz nic chcąc
mącić harmonij małżeńskie!,
ograniczał się li tylko do drobnych dowo
dów grzeczności. Młoda niewiasta chętnie
patrzyła na niewinne zaloty przystojnego
ślusarza, bowiem maż jeti był chorowity i
jak to mówią do niczego. Aż przyszedł
czas. że śmierć ulitowała sfe nad nim.
Przez to szanse Stolewskiego wzrosły o
całe 00 procent. Solankowa DO żałobie już
oficjalnie poczęła
darzyć swa sympatia sublokatora.
Ten chętnie korzystał z tego i iak mógł
tak pocieszał wdówkę. Wreszcie pTzyszedł czas, że zaproponowała mu. aby się
z nia ożenił.
Ślusarz zbladł jednakże oprzytomniaw
szv wyraził pozornie swa zgodę. Znalazł
szy sie sam postanowił zapobiec ..złemu".
W dniu wczorajszym, kiedy wdówki nie
było w mieszkaniu Stolewski ulotnił sie
cicho a wraz z nim przepadło

mieszkania.

350 złotych
właścicielki mieszkania.
Odszukaniem sublokatora
zajęła się policja.
,-f* X 1.
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Dla pieniędzy oddały
życie.
Śmierć dwu kobiet w pło
mieniach.
W LtpowJcy. powiatu doUńskiego, za*
szedł w ypadek śmierci w płomieniach dwti
kobiet. Od iskry z komina
zajęła sie słoma
na strychu nowego domu. należącego do
74-Jetniego Jurka LeńJd. Żona Lenki uda
ła sie wraz z służącą na strych, aby ura
tować
ukryte tam 800 zł.
W zdenerwowaniu zabłądziły obie na
strychu i wkrótce objęte zostały ogniem
Nieszczęśliwe kobiety
zginęły w płomieniach.

Usłyszała przytłumiony głos upadku, rażony Beduin skulił się i nawet nie myś
potem zduszony okrzyk, za chwilę zapano lał o dalszem stawianiu oporu lub alarmo
wała znowu cisza. Gdy przerażona tem, co waniu oazy; zbyt dobrze znał nadludzką
się stało, przybiegła do okna, ujrzała La siłę Lanego, aby się narażać na nieunik
nego podnoszącego z ziemi jakiś duży, ciemnioną śmierć. Ponieważ jeniec wskutek uny tłum ok.
trudnionego oddechu nie mógł nadążyć
— Chodźmy! — szepnął do niej, daiąc
jej wyraźne znaki wolną ręką. Marja usłu
chała jego wezwania i zeskoczyła z okna.
Gdy stanęła obok Lanego, ujrzała, jak
przyciskał Beduina do swej piersi, aby mu
uniemożliwić
zaalarmowanie krzykiem
swoich towarzyszy.
— Proszę wziąć jego strzelbę i wrzu
cić ją przez okno do pokoju.

Gdy Marja spełniła jego rozkaz, oboje
puścili się biegiem w kierunku krzaków,
które widniały niedaleko. Lane nie wypusz
czał przez cały czas pochwyconego Bedu
ina z żelaznego uścisku.
Na palcach zszedł Lane powoli do po
Gdy wybiegli na skalisty grunt, Lane
koju Marji. Na szczęście nie potrzebował zatrzymał się, widząc, że jego jeniec z tru
jej dopiero budzić, albowiem siedziała już dem tylko powłóczy nogami.
zupełnie ubrana na krawędzi łóżka i cze
— Boję się, że go uduszę — rzekł z uś
kała na niego. Lane zwinął pościel w duże
miechem, odwijając równocześnie przeście
zawiniątko i udał się z niem do okna. Ma
radło, którem omotał głowę pojmanego Be
rja zdumiała się, widząc, że Lane wdrapał
duina. — Zginiesz, jak pies, jeżeli wydasz
się na parapet i po krótkiem wahaniu wy
z siebie chociażby najsłabszy jęk — rzekł
skoczył za okno.
groźnie po arabsku do swego jeńca. Prze*

Lane zarzucił go na swe ramię i razem i
Marją puścił się biegiem w kierunku pu
styni.
Po kilkunastu minutach znaleźli się w
małem zagłębieniu skalnem, które Lane
znał doskonale. Posadził na ziemię swego
jeńca i sam usiadł, aby nieco odsapnąć. —
Beduinowi pokazał wylot lufy rewolweru
i wezvvał go -eszcze raz do spokojnego za
chowania.
— Dość długo ciebie dźwigałem —
rzekł — a nie jesteś przecież małem dzie
ciątkiem. Jeżeli nie pójdzesz z nami łagod
nie i spokojnie, jak jagniątko, zostawię cię
tu na pożarcie sępom... Ale uprzedzam cię
z góry, że to będzie długi spacer...
— Dokąd mamy pójść? — zapytał Be*
duin płaczliwie.
— Do El-Homra — odparł Lane.
— Ya Salaam! — zawołał jeniec prze
rażony — i to przecież niemożliwe I

(d. c.
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Rycerze nocnego przemysłu.
Jak ubezpieczyć się przed tymi, którzy nie sseia, nie orzą, ale —
ś r o d k i d o życia z d o b y w a j ą g w a ł t e m lub
Prasa łódzka jest stale zawalona opi
sami mniejszych lub większych wypadków
kryminalnych, których terenem są łódzkie
ulice. Nietylko na przedmieściach, które
już z natury rzeczy są tak często gniazda
mi różnych przestępstw, ale nawet w śród
mieściu napady i porachunki nożowe są w
Łodzi na porządku — nocy, w której mro
kach dobrze się czują różne ptaszki wiel
komiejskie.
WŚRÓD NOCNEJ CISZY...
Obywatel, zmuszony do spóźnionego
powrotu do domu, przedstawia często po
żałowania godny widok, stanowiący nie
najlepszą reklamę miejscowych stosunków.
Wygląda, jakby sam był zbrodniarzem, unikającym spotkania. Jak cień przemyka
się pomiędzy tak rzadkiemi na naszych
przecznicach latarniami, śledząc, czy ko
lo jego stóp nie wyrasta cień człowieka,
ścigającego go...
Łatwo o tej porze o epizody komiczne,
które byłyby tem komiczniejsze, gdyby nie
kończyły się nieraz tragicznie... Zdarza się,
że dwóch Bogu ducha winnych obywateli
wietrzy wzajemnie nieczyste zamiary. Gdy
jeden przyśpiesza kroku — drugi zaczyna
również biec. Gdy jeden pragnie mieć „wol
ne tyły" i zwalnia kroku, by drugi go minął
— tamten, również słusznie zaniepokojony,
przechodzi chyłkiem na drugą stronę ulicy.
Gdy wreszcie obaj, po żmudnych mane
wrach taktycznych, dobrną do swych mie
szkań, doznają uczucia człowieka, który—
wbrew przestrogom — zapuścił się bez
zbrojnego pocztu w zaułki miasta średnio
wiecznego i — wyszedł cało...
GDZIE JEST BEZPIECZNIE?
, Ani poprzeczne od Piotrkowskiej ulice,
ani nawet nasza „pryncypalna", nie dają
gwarancji, że z poza węgła pierwszej lep
szej kamienicy nie wychyli się postać ba
łuckiego apasza i — bez zbędnych pertrak
tacyj — nie użyje narzędzia, które później
protokuł policyjny określi jako „tępe' lub
„ostre".,..
Policja robi, co może, ale różni rycerze
nocnego przemysłu — również robią, co
mogą... Ostatecznie — nie można przecież
dla wzmocnienia bezpieczeństwa na uli
cach miasta, porozstawiać policjantów co
sto kroków...
Również lepsze oświetlenie ulic w no
cy — aczkolwiek zasadniczo i z wielu
względów tak bardzo pożądane — nie TOZ
wiąże jeszcze sprawy. Czyż mało napa
dów wydarza sie nawet w biały dzień?
JEDYNY RADYKALNY ŚRODEK.
Problem dorasta miary naprawdę palą
cel i winien być traktowany radykalnie.
Niemal wszyscy ci, którzy jak senna wzmo
ra snują się po przedmieściach i zaułkach
Łodzi, szukając ofiar i łupu, to indywidua
iznane oragiroom policyjnym, notowane, fo
tografowane, karane i po odsiedzeniu ka
ry, oczywiście wypuszczane na wołność.
Co pewien czas urządza policja obławy,
przy których chwyta kilku, lub kilkunastu
najniebezpieczniejszych włamywaczy, al
fonsów i podobnych miłych „typów". Nie
którzy z przytrzymanych wędrują do sa
du po jakąś nowa porcję zaległego „wiktu
rządowego", ale większość wraca na wol
na stopę.
Trudno; są poszlaki, jest logiczna pew
mość, że muszą tam być różne grzechy na
czsrnem sumieniu, ale niema takich dowo
dów winy, jakich wymaga sad.
A jedynym radykalnym sposobem za
pewnienia miastu ma xi mu tn bezpieczeń
stwa, t. j . możliwego bezpieczeństwa —
hyłoby trwałe pozbycie się tych żywio
łów, które nie sieją, nie orzą, ale — zdo
bywają gwałtem i przemocą...
ŁATWO W T E O R I I , ALE TRUDNO W
PRAKTYCE.
Ale —jak pozbyć sie? Jest fo rozwią
zanie kwestii łatwe w teorii, ale — trudne
wielce w praktyce. Na element, obciąża
jący nas dotkliwie, niema u nas nigdzie
rricisca.
Państwa, posiadające kolonie, wysyła
ja swoich niepoprawnych zbrodniarzy do
nich. Inne zamykają tych, którzy chcą żyć
nki ? pracy rak. lecz — noża. w oopraw• -'\-h domach pracy. Anglia stosuie pono
karę ch'ostv. wiedząc, że sam pobyt w no
wecześnie urzadzonem wiezieniu nie od
strasza dostatecznie... ,

My nie mamy kolonii, ani kary chłosty,
ani nawet domów poprawczych pod do
statkiem... To też trudno u nas podać kon
kretny wniosek czy propozycje, jedno iest
jednak pewne: że kwestia powinna być
tak czy owak rozwiązana.

przemocą?

Należy bezwzględnie pomyśleć nad spo
sobem ujęcia w karby elementu, będące
go plaga naszych miast. Możebv czynni
ki fachowe zabrały głos w tei sprawie
(faun)
:o:

Szczęście.

AT.

Cała r o d z i n a p o d k o 
ł a m i pociągu.
Trzy osoby poniosły śmierć.
Z Łukowa donoszą:
Mieszkańcy wsi Okniny, powiatu sie
dleckiego, 45-ietni Bolesław, 60-letnia Teo
fila, 16-letnia Józefa i 13-letni Stanisław
Oknińscy,
powracając wozem z kościoła,
wskutek nieuwagi wpadli na przejeździe
na linji Siedlce — Łuków pod pociąg oso
bowy. Ojciec i córka zginęli na miejscu,
matkę i syna w stanie ciężkim przcwiezlo
no do szpitala, gdzie syn w kilka godzin
później
życie zakończył.
-:o:-

Pięciu uzbrojonych opry^
szków napadło na wóz
tramwajowy.
Nawet konduktorowi zabrali
torbę z pieniędzmi.

O n a : — Doktór mi zabronił dużo m ó w i ć . . .
O n : — To dopiero pani mąz musi być
szczęśliwy ! . . .

Wyprawa po dwa bochenki chleba.
Nieudany występ łódzkich „artystow-malarzy"
będzińskim bruku.
Z Będzina donoszą:
Przed dwoma dniami patrol policyjny
natknął się w porze nocnej na ulicy Zam
kowej w Będzinie
na trzech osobników,
którzy na widok policri zaczęli spiesznie
się oddalać. Policja, jak zwykle, iest po
dejrzliwa, to też zatrzymała tróike, chcąc
dowiedzieć się, co młodzieńcy robią o tej
porze na ulicy i dlaczego na widok policji
zamierzali tak szybko sie ulotnić.
Zatrzymani w ostry sposób zaczęli od
powiadać- że wolno każdemu chodzić po
ulicach i że wniosą skargę na bezpodstaw
ne zatrzymywanie ich przez policję, a
chcąc ostatecznie przekonać patrol o swej
niewinności, oświadczyli, iż
sa przybyłymi z Łodzi artystami malarza
mi.
Ponieważ przyjechali do Będzina w no
cv. nie mogli kupić nigdzie pożywienia i
dlatego udali sie do piekarni zuapduiącej sie
na tej ulicy po kupno pieczywa, na dowód
czego jeden z nich pokazał trzymane pod
pachą
dwa bochenki chleba.
Mimo wszystko, tłumaczenie to nie za
dowoliło policji, która do czasu należyte

na

go wyświetlenia całej sprawy, zaprowadzi
la trójkę do komfsarjatu. Wszczęte docho
dzenie ustaliło, iż młodzieńcy dostali się
za pomocą włamania do piekarni przy ul.
Zamkowej, lecz spłoszeni przez policję, za
niechall dalszej ..pracy" i zabrawszy dwa
bochenki chleba, chcieli uciec niesoostrzeżenle, co sie nie udało.
Nie mając widocznie w Będzinie odpo
wiednich znajomości i spelunek trójka za
mieszkała w hotelu ..Monopol", gdzie za
meldowała się podług przepisów, podając
się za artystów malarzy, o czem miało
świadczyć
kilka pokazanych przez nich starych i bez
ram obrazów.
Kiedy pollci-a stwierdziła, że przybysze
popełnili kradzież, zwrócono sie natych
miast do policji w Łodzi o bliższe informa
cjc w sprawie „artystów", skad otrzyma
no odpowiedź, iż dwaj. mianowicie
Władysław Stolarczyk i Antoni Kierpa,
są notorycznymi rzezimieszkami, karany
mi niejednokrotnie wiezieniem, trzeci zaś
Józef «Majewskl jest widocznie nowicju
szem, gdyż dotychczas nie figurował w
kronice policyjnej. Zdemaskowanych .arty
stów" przekazano władzom sadowym.

Cztery miesiące ciężkiego więzienia
za złamanie nogi na boisku

sportowem.

Charakterystyczne motywy wyroku.
Z Krakowa donoszą:
W swoim czasie donosiliśmy o sensa
cyjnej rozprawie przeciwko niejakiemu
Dzikowskiemu, członkowi klubu sport.
„Garbarnia'', skazanemu na cztery mie
siące ciężkiego więzienia za
ciężkie uszkodzenie ciała,
dokonane na'osobie niejakiego Majchra,
członka K. S. „Podgórze" w ten sposób, że
w czasie rozgrywki matchu footballowego między temi dwoma klubami, mającego
rozstrzygnąć o mistrzostwie klasy B.,
osk. Dzikowski kopnął uczestnika K. S.
„Podgórze" Majchra tak silnie w nogę, iż
mu ją
w kilku miejscach złamał.
Od wyroku sądu pierwszej instancji;
który odbił się
głośnem echem w prasie sportowej
całei Polski, oskarżony wniósł odwołanie,
wskutek czelno odbyła się
rozprawa apelacyjna
w krakowskim sądzie okr. karnym.

Po wywodach stron trybunał apel. ogfosił wyrok, mocą którego wyrok pierw
szej instancji, skazujący Dzikowskiego na
4 miesiące ciężkiego więzienia za zbrod
nię ciężkiego uszkodzenia ciała
w całości zatwierdził,
a w motywach podał, że „Społeczeństwo
powinno
tępić objawy zdziczenia
wśród polskiego spOTtu".

Nadużycia wojskowe
w Stanisławowie.
Ze Stanisławowa donoszą:
W 6. p. ułanów w Stanisławowie
wykryto wielkie nadużycia,
w które jest wmieszany szereg wybit
nych osobistości. W związku z tą spra
wą przybył do Stanisławowa
z korpusu kontrolerów,
pułkownik Czesław Sidorowicz.

Z Katowic donoszą:
Wczoraj ó godz. 9.30 wieczorem, czte*
rech zamaskowanych bandytów
napadło na wóz tramwajowy,
jadący z Mysłowic do Szopienic. Bandyc\
steroryzowawszy rewolwerami pasażerów,
ograbili 5 z nich, zabierając
kilka tysięcy gotówki i biżuterję.
Ponadto złoczyńcy zabrali konduktoro*.
wi skórzaną torbę z pieniędzmi.
Po dokonanym rabunku bandyci zabie
rając korby od motoru, ażeby w ten sposób
uniemożliwić dalszą jazdę, zbiegli w stronę
Mysłowic. Wcdłu zeznań świadków ban*
dyci byli to młodzi ludzie,
najwyżej w wieku 25 lat.
Za sprawcami śmiałego i nienotowanc
go już dawno na Śląsku napadu wdrożyła
policja energiczny pościg.

Zbrodnia

na tle politycznemu

Bandyta zamordował
wywiadowcą policji.
Z Dąbrowy Górniczej donoszą:
Wczoraj o godz. 6 wieczorem w Dą
browie Górniczej miał miejsce wypadek,
świadczący o zbrodniczych instynktach
zwyrodnienia jednostek.
Oto między godz. 3 a 6 wieczorem na
stację" w Dąbrowie Górniczej przybył wy
wiadowca policji śledczej
Witold Piszczyk,
lat 24, zamieszkały w Sosnowcu. Piszczyk
kupił bilet do Sosnowca i oczekiwał na po
ciąg. W pewnej chwili podszedł do niego
jakiś nieznany osobnik i błyskawicznym
ruchem wyjął z kieszeni rewolwer. Pad!
strzał, którzy wywiadowcę policji położył
trupem na miejscu.
Na stacji powstało zamieszanie, z któ*
rego skorzystał nieznany osobnik i uciekł,
Nasuwa się przypuszczenie, że zemsta ma
charakter polityczny.

G d y b y m n i e była
tchórzem...
16-letnia uczenica odebrała
sobie życie.
Z Tczewa donoszą:
Miasto nasze zostało poruszone wlado*
mością o samobójstwie 16-letniej uczenicy
gimnazjum żeńskiego. Zwłoki jej
strasznie zmasakrowane
znaleziono na torze Tczew — BydgoszcA
Sprawa cała przedstawia się następująco:
P. już od dłuższego czasu nosiła się z
myślą samobójstwa. Do koleżanek odzy
wała się: „gdybym nie była tchórzem,
odebrałabym sobie życie".
Wczoraj po południu była z koleżanka*
mi na ślizgawce. Potem udała się do domu,
ubrała się odświętnie i wyszła. Gospodyni
zaniepokojona nieobecnością o godz. 10
zwróciła się do policji. Rano znaleziono
już tylko zmiażdżone zwłoki. W pamiętni
ku, który znaleziono pisała, że uważa sie
bie za
niepoźyteczną w społeczeństwie
i dlatego usuwa się dobrowolnie.
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Nowa myśl reorganizacji mistrzostw Polski
w piłce nożnej.
Łódź głosuje przeciwko utworzeniu ligi.
(C-S). Dowiadujemy się, że NA PIERW
»ZEM POSIEDZENIU nowoobranego ZARZĄDU
Ł. Z. O. P. N., które ODBYŁO SIĘ W DNIU
WCZORAJSZYM W OBECNOŚCI WSZYSTKICH CZŁON
ków ZARZĄDU ORAZ delegatów Łodzi NA WAL
NE ZEBRANIE P. Z. P. N. w Krakowie, O M A 
WIANO M I Ę D Z Y I N N E M I sprawę ZAJĘCIA STA
NOWISKA NA ZEBRANIU KRAKOWSKIEM, CO DO
WNIOSKU ZARZĄDU P. Z. P. N. DOTYCZĄCEGO
ZMODYFIKOWANIA
DOTYCHCZASOWEGO SYSTE
mu ROZGRYWEK ol mistrzostwo Polski, U M I E
SZCZONEGO JAK wiadomo na PORZĄDKU DZIEŃ

BYM obtad P. Z. P. N.
JAK JUŻ podawaliśmy

DECYZJA WALNEGO
ZGROMADZENIA Ł. Z. O. P. N. ZMIERZA DO
ZMODYFIKOWANIA mistrzostw W RAMACH P.
* . P. N., z T E M JEDNAK ZASTRZEŻENIEM, ŻE O
UTWORZENIU LIGI w jakiejkolwiek BĄDŹ IORDtfe M O W Y BYĆ NIE M O Ż E . Ponieważ JEDNAK
WALNE ZGROMADZENIE Ł. Z. O. P. N. NIE W Y •UNĘŁO własnego projektu REORGANIZACJI M I 
strzostw zarząd Ł. Z. O. P. N. POSTANOWIŁ,
T DELEGACI Łodzi stosownie DO UCHWAŁY
•WCGO WALNEGO ZGROMADZENIA GŁOSOWAĆ B Ę 
dą PRZECIWKO LIDZE, ZAŚ W SPRAWIE PROJEK
tu REORGANIZACYJNEGO,
POZOSTAWIŁ DELEGA
tom WOLNĄ RĘKĘ.

Godna jest podkreślenia myśl zmodyfi
kowania mistrzostw w następujący sposób:
1) przeklasyfikować wszystkie kluby
piłkarskie, 2) zmniejszyć okręgi piłkarskie
o trzy, a mianowicie, znieść okręgi: wileń
ski, lubelski i toruński, 3) zaliczyć do kla
sy A z Warszawy trzy kluby, z Krakowa
dwa, ze Lwowa trzy, z Górnego Śląska dwa
z Poznania jeden, z Torunia jeden i z Ło
dzi dwa kluby, razem 14 klubów, 4) z po
zostałych klubów dotychczasowej kl. A,
utworzyć kl. B plus najsilniejsze dwa klu
by z dotychczasowej kl. B i dodać rezer
wy kl, A (nowej). Rezerwy w razie uzys
kania tytułu mistrzów nie mogłyby być za
liczone do klasy wyższej, 5) z pozostałych
klubów utworzyć kl. C, 6) wskutek prze
klasyfikowania wszystkich klubów, roz
grywki o mistrzostwo kl. A odbywałyby
się w jednej grupie, czyli że w okręgach
odbywałyby się jedynie rozgrywki o mi
strzostwo kl. B, zaś mistrz kl. B walczyłby
w końcu roku z klubem kl. A o wejście
do ligi.
Jak z powyższego wynika byłoby zby
teczne tworzyć ligę jako oddzielną organi
zację.

Echa fuzji klubów żydowskich w Ł o d z i .

Połączenie nastąpiło jedynie między
Hasmoneą a Bar-Kochbą.
(C-S). Dowiadujemy się, że w związku
* rozbiciem się projektowanej fuzji klubów
tydowskich, a mianowicie: Hakoahu, BarKochby, Hasmonei, Kadimahu i Samsonu,
doszło jedynie do fuzji między Ż. K. S.
••Hasmoneą" i Bar-Kochbą. Wszelkie wstę
Pne formalności w tej sprawie zostały już

załatwione i sekcja piłki nożnej tych 2-ch
klubów nosić będzie z dniem dzisiejszym
nazwę Ż. K. S. Hasmoneą przy Bar-Kochbie. Dzięki zatem pracy zarządu Bar-Koch
by nastąpiło połączenie tych klubów w je
dno stowarzyszenie.

Burzyć łatwo, ale budować znacznie trudnie].
Co mówi dr. Centnarowski o lidze.
Prezes PZPN-u. p. dr. Centnarowski
Oświadczył prasie -w sprawie ligi co nastę
puje : „Liga nic powinna w żadnym wyDadku powstać, byłaby-003 bowiem sweRo rodzaju państwem w państwie. Obo
wiązkiem PZPN-u będzie nie dopuścić do
Oowstania Ligi, gdyż rozłam który wów
czas wyniknie, nie może podziałać dodaUiio na podniesienie sportu, osłabiając si
łę organizacji i tętno opracy. Wiadomo
wszystkim doskonale, że rozdrobnienie nie
orzynosi nigdy pozytywnych
wyników
dlatego też aby nie zniszczyć dorobku 7

Złote uśmiechy fortuny.
TABELA WYGRANYCH LOTERJI
PAŃSTWOWEJ.
Osiny dzień ciągnienia.

lat starać sic będziemy zapobiec rozłamo
wi. Burzyć .jest łatwo ale budować zna
cznie trudniej. Zresztą czas iest również
bardzo nie odpowiedni i dziwić sie należy
że w okresie przedolimpijskim w którym
powinno sie wyłącznie myśleć o iak najlep
szem przygotowaniu — powstaiia podobne
nieporozumienia, utrudniające prace. Na
wainem zgromadzeniu postawiony będzie
wniosek o zmianę dotychczasowego systc
mu rozgrywek, który iest ruż znany szer
szemu ogółowi" — kończy prezes dr. Cen
tnarowskl.
(e)
58925,
64176,
66401,
68694,
73218,
74824,

59432,
64464,
67164,
71016,
73.389,
75928,

59481,
64725.
67179.
71690,
73461,
76230,

61404,
65712,
67309,
71751,
73951,
77835,

61737,
66232,
67474,
72016,
74512,
77962,

63073,
66238,
68004.
72672,
74516.
78936.

Zł. 25.000 Nr. 52750.
Zł. 15.000 Nr. 20814.
Zł. 10.000 Nr. 78093.
Zł. 5.000 Nr. 7082.
Zł. 3.C00 Nr.: 6411, 34878, 52019.
W dniu dzisiejszym ceny produktów
Zł. 2.000 Nr.: 18649, 19114, 54168.
na rynka ch łódzkich kszta łtowa ły się na
Zł. 1.000 Nr.: 1491, 1813, 2950, 16126. stępująco:
34850, 24951. 25345, 38121, 71044.
Nabiał: masło osełkowe 5.00 — 5.50 do
Zł. 600 Nr.: 829, 3820, 6007, 14900, 6 złotych; masło śmietankowe 6.00 — 7.00
J9276, 24952, 30708, 38787, 47502, 55004. do 8 zł. za kilogram; jatka 3.00 — 3.40: za
59353, 63770, 75327.
pierwszy gatunek jaj tak zwanych wybie
Zł. 500 Nr.: 881, 1184, 12345, 14328, ranych płacono od 3.70 do 4 złotych; jajka
8724, 23152, 24218, 24998, 29141, 33066. skrzynkowe sprzedawano po 2.70 — 2.90
45767, 52958, 53896, 63495, 69410, 70143, do 3 złotych za mendel; za litr twarogu
'0152.
żądano od 1 złotego do 1 zł. 50 gr.; za litr
Zł. 400 Nr.: 2780, 3037. 3667, 4772, śmietany słodkiej pateono 2.00 — 2.20;
5997. 9608, 10939, 11308, 12131, 12993. zaś za litr śmietany kwaśnej (zbieranej)
14158, 14536, 15S04, 21954, 22172, 24597, żądano 2.50 do 3 zł.; za litr mleka słodkie
24692, 28945, 3,3807, 35522, 35645, 39055. go płacono od 45 do 55 groszy.
|9859, 44817, 46191, 50044, 51369, 54623,
Drób: kura 5.00 — 6.00 'o 7 zł.; ka
°7l38, 60386, 61322, 61393, 62861, 66169,
czka
6.00 — 7.00 do 8 zł.; gęś 9.00 — 10.60
67852,. 68355, 68821, 71360, 72463,
do 14 zł.; indyk 13.00 — 15.00 do 18 zł.
'3870. 73904.
Ziemiopłody: kilogram ziemniaków od
£ ZŁ 300 Nr.: 217, 1380, 1398, 1697, 1954,
2538, 2633, 2878, 3238, 3552, 4397, 12 do 15 groszy; z* 100 kilogramów ziem
36OI. 5038, 6041, 6288, 6293, 6542, 6975, niaków (korzoc) p&cono od 13 do 15 zł.;
(597 , 7661. 8552, 8679, 9724, 9975, 10519, za kilogram matchwi od 15 do 25 gr.; za
{'392. 11404, 11588, 11658, 11910, 12080, kilogram b>-aków ćwikłowych żądano od
[f0l6, 13298, 14663, 15224, 15677, 15775, 20 do 30 g;oatt r; zaś za ćwiartkę od 2 do
J5779, 16043. 16896, 16981, 18300, 18523. 3 złotych; za ćwiartkę marchwi od 2 do
2 zł. 50 gr.; kilogram cebuli zwykłej od
1^88/ 20763, 21127, 21378,
22388,
55 do 70 gr.; kilogram cebuli cukrowej od
24782. 25948, 25958, 26516, 26561,
Sm) 27112, 27644, 27651, 28500, 28577, 80 groszy do 2 zł.; pęczek włoszczyzny
££45, 29953. 29975. 30474, 30620, 32306, 10 groszy.
^728; 36211, 37003. 37202, 37209. 37455,
Owoce: (ccoa za jeden kilogram) iabłjc 90
140 — 170 do 3 zł. 50 gr.; owoce
<
<
<
'
i*47l. 41602. 41635, 43387, 46417, 46701, na pudy: jabłka na kompot 9.00 — 12.00
$;4.3. 47006. 47649. 48201. 49034, 49290, do 15 zł.; jabłka do jedzenia 17.00 — 19.00
do 25 zł. Zając od 4 do 7 złotych. Ruch
MZ<
<
- 528S3,
na rynkach mały.
Kftnf' 54505, 4586, 54641, 55219, 55340,
1 , 55605, 55894, 57291, 57761, 58828.

Ceny rynków łódzkich.
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Tancerki nocnych kabaretów w Paryżu, orzeźwiają się. po całonocnej
„pracy" rzucaniem kul śnieżnych.

Zagraniczny rynek pieniężny i towarowy.
NOTOWANIA

ZŁOTEGO POLSKIEGO
ZAGRANICA.
Za 100 złotych: Zurych godz. 9 rano
58.35—57.85, kurs przeciętny z godz. 12
58.05, Berlin 46.71—47.19, wypłaty na
Warszawę 46.905—47.145, na Poznań
46.88—47.12, Gdańsk 56.93—57.07, wypła
ty na Warszawę 56.83—56.97, Wiedeń czc
ki 78.84—79.34, banknoty 78.70—79.70,
Londyn za 1 funt szterl. 43.50.
GIEŁDY ZAGRANICZNE.
Londyn. N. Jork 4.85 1/16, Francja
123.70, Belgja 34.88 7/8, Włochy 112.35,
Niemcy 20.46 7/8, • Szwajcarja 25.21 3/4,
Danja 18.20 i pół, Szwecja 18.17 i pół Nor
wegia 18.26, Helsingfórs 195.55, Praga
163.75, Wiedeń 34.41, Warszawa 43.50, Ho
alndja 12.12 5/16 za 1 funt szterl.
Paryż. Londyn 123.70 i pół, N. Jork
25.50, Szwajcarja 490.75.
Gdańsk. Notowania w guldenach gdań
s k k h : 100 złotych polskich 57.93 — 58.07,
czek na Londyn 25.17, wypłaty na War
szawę 57.83 — 57.97.
Zurych. Paryż 20.38, Londyn 25.22,
N. Jork 5.20, Berlin 123.20, Wiedeń 73.22
i pół. Warszawa 58.05, Budapeszt 90.90,
Bukareszt 3.00.
Nowy Jork. Dewizy. Londyn za 1
funt szterl. 4.85 1/16. Tendencja mocna. Za
100 jednostek monetarnych: Paryż 3.92 i
1/4, Berlin 23.70.

BAWEŁNA.
Liverpool, 17. 2. Havas. Notowania
początkowe. Marzec 7.40, maj 7.51, lipiec
7.61, październik 7.69.
N ° w y Jork, 17. 2. Dowóz bawełny do
portów Atlantyku i Golfu 25.000, we
wnątrz kraju 14.000, wywóz do Anglji
18.000, na kontynent 13.000. Loco 14.15,
marzec 13.84 — 13.85, maj 14.07 — 14.09,
lipiec 14.29 — 14.30, sierpień 14.51, wrze
sień 14.58, grudzień 14J65, styczeń 14.72.
Nowy Orlean, 17. 2. Loco 13.87, ma
rzec 13.86 — 13.87, maj 14.06 — 14.07, li
piec 14.22 — 14.23, październik 14.36 —
14.37. grudzień 14.51 — 14.52.
Brema, 17. 2. Bawełna amerykańska
1538 centów dolarów, za ibs.
-:o:

NA GIEŁDZIE ZBOŻOWEJ TENDENCJA
ZNIŻKOWA.
Warszawa. 18. 2. — Tjranzakcie na Gfel
dzie Zbożowo - Towarowej za 100 kg. fran
0 0 stacja załadowania, w nawiasach fran
co Warszawa. Żyto kongresowe 39.15,
owies pomorski 31.50 — poznański pg. pró
by 32.50. fsola biała pg. pr. w workach
brutto za netto (53.50). fasola biała pg. pr.
luzem (49.00), kuchy rzepakowe (35.75),
otręby żytnie (26.30). Tendencia dla żyta
zniżkowa. Zaofiarowanie dostateczne.

Waluty, d e w i z y i z ł o t o na w c z o r a j s z e j g i e ł d z i e
warszawskiej.
Zwyżkowały Włochy, drobna zaś zniż rówkę od 50 — 51.50. Listy zastawne za
kę miały Szwajcaria i Paryż, natomiast równo ziemskie, iak i miejskie bvły słab
pozostałe utrzymały się. Obrót ogólny w y sze, przyczem temi ostamlemi zaintereso
wanie było
nosił przeszło
400.000 dolarów,
wprost minimalne.
a zapotrzebowanie zostało
' Listy zastawne lubelskfe utrzymały się, a
całkowicie pokryte przez Bank Polski, prowincjonalne
który płacił nadal utrzymane kursy, a więc
były nadal poszukiwane
8.90 za gotówkę i 8.93 za przekazy. Z w y  przy braku materiału. Obligacje bez r u
żej wymienionej sumy 7 proc. przypada na chu. Urzędowy kurs gramu złota określo
dolary efektywne. Dolar w obrotach pry ny został na 5.9484. a obliczeniowy kurs
watnych kształtował się 8.92 i pół — 8.92 100 zł. w złocie na 172.69.
3/4. Złotem
ZNIŻKA AKCYJ.
nie dokonano
Zebranie akcyjne rozpoczęło sie pod zna
żadnych obrotów. Orientacyjny kurs rów
kiem
na sie 4.71.
tendencii zniżkowe!
Z papferów państwowych
1 realizacja zysków, zaofiarowanie przewa
słabsza tendencje miały
6 proc. pożyczka dolarowa. 10 oroc. po żało 1 tylko chwilami dało sie wyczuć nie
życzka kolejowa i proc. pożyczka konwer co większe zapotrzebowanie, Realizack
te przypisać należy
syjna. Obroty wszystkimi papierami
chwilowemu brakowi gotówki.
nader umiarkowane.
W prywatnych obrotach płacono za dola-:o:-

Robotnicy rolni do Niemiec.
Werbunek rozpoczęty.
W Polsce rozpocząt ślę już werbunek robotni
ków rolnych
do prac sezonowych
rolnych w Niemczech na rok 1927. Werbunek od
bywa się na zasadach ustalonych w specjalnej kon
wencji, zawartej z Niemcami dnia 9 grudnia 1926.
Zasady te wykluczają najem robotników za
pośrednictwem prywatnych agentów, zastrzegając
pośrednictwo
wyłącznie Państwowym Urzędom Pracy.
Robotnicy mają zapewnione place równe z
miejscowymi robotnikami niemieckimi w zależno
ści od warunków miejscowych i od danego rodza
ju pracy,
będą zwolnieni od podatku dochodowego.

Werbunek, przy którym asystują przedstawi
ciele niemieckiej Arbeiter Zentrale w Berlinie ograniczony jest do województw:
Łódzkiego,
Kieleckiego, Poznańskiego, Warszawskiego, Bia«
lostockiego, Krakowskiego, Śląskiego, Lwowskie
go I Pomorskiego.
Zwerbowanych ma być
od 48.000 do 50.000
robotników, którzy wyjeżdżać będą do Niemiec \ ł
grupach, w ciągu miesiąca lutego, marca 1 kwiet
nia. Z tei liczby Województwo Łódzkie dostarczyć
ma 2S.750 robotników,
a to w lutym 2.650. w marcu 23.350, w kwietnia
2.750,

Str.
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Dokąd pójdziemy wieczorem?
TEATR POPULARNY.

Miejski Kinematograf Ośwlatowv —
Krysia Leśniczanka.
Dla
młode. —'Marysia u Krasnoludków

(Ogrodowa 18).
Dziś po raz ostatni nieprzeciętna komedja „Mu
sisz się ożenić" z p. Adamem Góreckim w roli
popisowej. Wieczór dzisiejszy to ostatnia okazja
ujrzenia tej pogodnej sztuki.
Jutro, w sobotę wieczorem dyrekcja Teatru
Popularnego wystawia tryskający życiem wode
wil w 4 aktach „Warszawa w nocy".
Romana Urbańskiego. W rolach głównych pp.:
Brandtówna, Niemirzanku, Brzozowska, Zielińska,
Urbański, Bielecki, Górecki.

Początek przedstawień o godz. 5. 7 I 9 wlecz.

„Apollo" Pojedynek między Fred Thom
sonem i Elmo Lincolnem
Początek przedstawień o godz. 5. 7 1 9 wlecz.

„Caslno" — „Student z Pragi"
Pocz. przedstawień o g. 4.30, 6.10 8 I 10 wlecz.

..Corso" — Buster Keaton jako bokser
Pocz. przedstawień o g. 7.15 I 9.30 wlecz.

.Czary" — „Człowiek w masce"
Pocz. przedstawień o g. 5.30, 7.30 I 9.30 wlecz.

„OGNIEM I MIECZEM" W TEATRZE W SALI
GEYERA.

„Dom Ludowy" Dziecko o dwóch ojcach
Początek przedstawień o godz. 5 I pól po pot.

W nadchodząca sobotę wieczorem w niedzielę
po południu i wieczorem grana będzie sztuka histo
ryczna w 5 obrazach według powieści Henryka
Sienkiewicza.

..Grand-Kino". — „Kaukaski Partyzant"
„Imperial" — „Królowie beż korony"
..Luna" — „Orlę" (Lunatyczka).
„Nowości". - „Ręce Orlaka"
„Odeon" -Buster Keaton jako bokser
„Reduta" - „Krwawa kochanka"
Pocz. przedstawień o g. 5, 7.30 I 10 wlecz,

Słynne londyńskie panoptikum naiil Tussaud. zniszczone częściowo przez pożal,
zostanie znowu zrekonstruowane. Z 500 ffour woskowych, jakie pierwotnie zawierato, już 200 wykończono. Panoptikum to. założone jak wiadomo przed wvbucliern
francuskiej wfelkiai rewolucji, mieściło w sobie wszystkich wielkich meźow czasów
napoleońskich. Obecnie zostanie ono nieco zmodernizowane przez wstawienie fi
gur cx-Kafzera. Hindenburjra 1 MUSSOWIUCKO. Na ilustracji widzimy prawnuka zar
łożycielki panoptikum p. J. Toussaud. kończącego figurę woskową, przedstawiająca
Mussol (niego.

^Resursa" — „Skandal przed ślubem".

1

Pocz. przedstawień o g. 5.30, 7.15 l 9 wlecz,

Spółdzielnia Pracowników Państwowych
„Poniżeni i skrzywdzeni"
Pocz. przedstawień o g. 5.30, 7.15 I 9 wiece

Teatr Miejski „Mecenas Bolbec i jego mąż
Teatr Popularny. — Musisz się ożenić"
r

Początek o godz. 8.15.

TEATR

MIEJSKI.

DzK po cenach najniższych po raz ostatni
*rzed zejściem na czas dłuższy z alisza kapitalna
komedja VerneuB'a „Mecenas Bolbec I jego mąż"
z Izą Kozłowską, Gzylewską, GroHckim, KrotVem t Zniczem w rolach głównych.
Jutro, sobota, o godz. 3 m. 30 „ Ż y w y trup"
po cenach najniższych. Wieczorem „Proboszcz
wśród bogaczy". Bilety ulgowe ważne.
W niedzielę o .godzinie 3 m. 30 — „ Ż y w y t r u p "
Ceny zniżone. Wieczorem „Proboszcz wśród bo
gaczy".
„WESOŁEK K A R N A W A Ł O W Y " „PERSKIEGO
OKA".
Świetny zespół artystów teatru „Perskie o k o "
u Warszawie, na czele z uroczą gwiazdą tegoż
teatru słynną Zulą Pogorzelską, Konradem To
mem,
Janina Macherską, Zygmuntem Wichlerem
I Wincentym hoskołam zjeżdża do Łodzi na jeden
występ w sobotę, dnia 19 lutego I da w nocy
z soboty na niedzielę w Teatrze Miejskim specjał
py wieczór karnawałowy.

Radjo-kącik.

Berlin, 483,9 m. — 11 Koncert z pty*
gramofonowych, 17 Koncert muzyki lek
PROGRAM WARSZAWSKIEJ STACJI kiej, 20,10 Wieczór operetkowy: „Bal w o*
perze", operetka Huebergera, 22,30 Mu*
NADAWCZEJ.
zyka taneczna.
Piątek, 18 lutego. — Warszawa, 1111
Wrocław, 322,6 m. — 11,30 Koncert »
m. — Godz. 15 Komunikaty: meteorologi
Koncert mu
czny i gospodarczy; 16,30 Komunikat har płyt gramofonowych, 16,30
Obecne suknie ślubne i balowe są tak
cerski; 16,45 Program dla dzieci „Jaś i Mał zyki lekkiej, 2 0 Wieczór bccthovenow*
cienkie, że można je, jak widzimy na gosia" muz. Humperdincka, 17,40 Koncert skiej muzyki kameralnej; w programie dw*
ilustracji, przeciągnąć przez pierścionek popołudniowy, kameralny. Wykonawcy: kwartety smyczkowe: g-dur i f-mol.
damski.
Hihcrsum, 1050 m. — 17,40 Popularny
Lidja Kmitowa (skrzypce) i Leokadja Nowacka-Ilska (fort.) W programie: Czajków koncert symfoniczny, 21,15 Koncert muzy
ski, Rimskij-Korsakow, Rameau-Godow- ki dwufortepianowej, w programie m. ifl-'
NOCNE DYŻURY APTEK.
ski, Scarlatti, Haydn, d'Ambrosio, Schu Debussy: „En blanc et noir", Liszt: Cofl'
Z dnia dzisiejszego na dzień. 18 b. m. bert, Drdla, H. Wieniawski, 18,40 Rozma certo Patheliąue e-moll.
pełnią dyżury hocne następujące apteki:
itości, 19 Odczyt p. t. „Źródła światła", wy
Praga, 348,9 m. — 12,15 Poranek syffl'
M. Lipca, Piotrkowska 193, E. Millera, głosi prof. Marjan Grotowski (dział „Przy foniczny: |6,30
Koncert muzyki kameral'
Piotrkowsko 46, W. Groszkowskiego, Kon roda"), 19,30 Komunikat rolniczy, 20,15 — nej; 21 Koncert wieczorny, poświęcony mu
stantynnwska 17, K. Gaertnera, Cegielnia Transmisja koncertu z Filharmonji war zyce rosyjskiej. W programie: Czajkowski*
na 6 4 , H . Niewiarowskiego, Aleksandrów szawskiej. W przerwie sygnał czasu. Ko Rachmaninow, Rebikow i in.
ska 37, S. Jankielewicza, Stary Rynek 9.
munikaty.

„Kaukaski Partyzant
U WAfaAi
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0 e

i innych od zł.
Śniegowce na niskich i wysokich obca
sach wszys tklch wielkości od Zł. 1 4 .

5 0

Czopki hemorojdalnc G ą s e c k i e g o ,
(z Kogutkiem) usuwają ból, krwawienie
swędzenie, pieczecie, zmniejszają Gu
zy (żylaki). Sprzedają apteki i składy
apteczne.

Piotrkowska

Dr.

DR. MED.

?.!

J

Cena prenumeraty:
W Łodzi miesięcznie —
Dla robotników .
—
Na prowincji
.
—
Zagranicą

MU

—
—
—

—

&te licz." i „Baria \ M ' ftiró i ł .
Odnoszenie do dozna 30 gr.

Wydwr-ictwo: .Łódzkie Ecs»
Wyd.
Jan StypułkowskJ,

choroby skórne
włosów
wene
ryczne i moczopłciowe.
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 .

Łóżka
metalowe, mate
race druciane i
wyściełane, wóz
kl dziecinne umywalhl N a j d o
godniej i naj
taniej
skra
dale fabryesnym

1

Ból g ł o w y

w

usuwają znane od lat 30
proszki

z Kogutkiem

„Dobropol"

Żądać tylko oryginalnych wyrobów
apteki A. Gąseckiego, w Warszawie.

Piotrkowska
3 w podwózru.

Ceny ogłoszeń:

— rf. 2.60
- 2.20
_ 3 JO
„ 6J»

W I K M * " .

Ode

"rz,

Przed torfem I w tekście 30 groszy za wiersz sulimetrowy. 1-łamowy (strona 4Tamy),'
Za tekstem .
«
»
25 « « .
_
.
,
«
4
«
Nekrologi
•
.
.
25 „
.
m
•
4 .
Komunikaty .
•
•
25 _
_
.
.
• 4 'a
Zwyczajne » » , ' . « ,
O • ' '•
«
»
. 10 .
Drobne 10 gr., poszukiwanie pracy 5 gr. za wyraz — najmniejsze ogłoszenie 50 groszy.
m

m

m

Odbito w drukaroi Tow. Dfmkas ahtv-Wy<iawałcxe^o

JFASUSS

IÓDIKI"

od.

O s t a t n i seans o godz. 10-ej w i e c z .

z

Najuporczywssy

Jad
br

" (Anrek Zaur)

Passe-partout 1 b i l e t y ulgowe w a ż n e dopiero od w t o r k u 22.11.

Ceny sprzedaży detalicznej za
tuzin: Nr. 1203 1.00 doi. ameryk.
O L L A jest 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.

li

Potężny dramat w 10 wielkich l a l D c r - f n I ET l a l
aktach; w roli głównsl — —
D W I H J Ł W
znany powszechnie w Roiji pod pseudonimem K a n k a a k i
F a i r b a n k s . Rzecz dzieje sle w okresie nieustannej wojny • krwawymi carskimi sltpaczami' Obraz
Ilustrują śpiewy specjalnie zaangażowanego chóru Opery Moskiewskie). Orkiestra pod batutą p. R.
K A N T O R A wykonana specjalnie dobraną muzykę rosyjską.
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Dziś w i e l k a niespodzianka!!! D l a młodzieży dozwolone. Najpiękniejszy film
w Moskwie 1926 r.
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Cegielniana 43.
— t e l . 41-32. —
Sienkiewicza 34Specjalista chorób
skórnych, wenery Chortiby skórne '
cznych i moczoweneryczne.
płciowych. L e c z e 
Naświetlanie
nie szt. słońcem
lampa kwarco
wyiynowem.
Przyjmuje od 6—10
wą.
i od 5—8 popoł. Przyjmuje od 5 &°
8 po południa.
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med.

P.
Szkolna 12.
Choroby, włosów,
skórne, wenerycz
ne i moczopłciowe,
leczenie prom. Roe
ntgena i l a m p ą
kwarcową.
Przyjmuje od 12—3
i od 6—9 wiecz.
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Południowa 23
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Specjalista
Chorób
skór
nych,
wene
rycznych i mo
cz o p i c i o w y c h .
Leczenie światłem
(Lampa kwarcowa).Przyjmuje 9 do 12
i od 5—8 wiecz.
Tel.
40-26.

przy Górnym Rf"'
ku wprost od I '
spodarza za w y f * '
życzenie 5 0 0 0 **'
Gwarancja hipo'^'
czna, ni. Konopo'.'
cka 13. przy ."
Aleksandro wski«i'»
Kacpr**"
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Ogłoszenia zamiejscowe o 50 proc. drożej.
Zagraniczne o 100 procent drożej.
Za terminowy druk ogłoszeń, komunikatów 1
administracja nie odpowiada.
Artyknły nadesłane bez oznaczenia honorarium » *
tane *ą za bezpłatne.
Rękopisów zarówno szytych jak i odrzuconych reda* '
cfa nie a wiata.
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Wdłkcis, i VTJDAWQK±MCX odpowiada*..

Władysław Ulatowski.
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