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Achmed-Zogu
ma być obwołany krółam Albanii.

Giełda.
Pierwsza przedg. warszawska

Niemcy przedstawiają groźne niebezpieczeństwo dla pokoju Europy

Londyn
Nowy-Jork
Paryż
Szwajcarja

Znamienne ostrzeżenie prasy paryskiej.

f

Paryż. 24. 8. '<td. w ł . „ Ł . Echa Wiecz.")
„Echo de Paris" prowadzi w dalszym cią
gu ostrą kampamję
przeciwko ewakuacji
Nadrenii, wskazując, i* byłaby to lekko
myślność nie do darowania. Zdaniem
dziennika ewakuacja Nadrenii ne może na
stąpić wcześniej jak w roku 1935. Obsa-:

dzenic tej części Niemiec przez wojska
francuskie i angielskie umożlilwii nadal
kontrolę
nad zbrojeniami Niemców,
oraz szachować będzie możliwość nagłe
go ataku ieh na Francję. Niemcy przed
stawiają groźne niebezpieczeństwo dla po
koju Europy. Od roku 1919 niebezpic-

Łódź pod wieża

Eiffla.

43,26
8,89
34,85
171,71

Druga p r z e d g . w a r s z a w s k a .

czeństwo to wzmaga sfe ustawicznie. Po
mimo wyjątkowo ciężkich warunków uda
ło się Niemcom stworzyć
armję tak potężną,
że państwa europejskie muszą sie z nią li
czyć bardzo poważnie. Przemysł niemiec
ki uzyskał już dziś przewagę nad prze
mysłem innych krajów i może być każdej
Chwili dostosowany
do celów wojny,
stawem potencja wojenna Niemiec oraz
ich siły moralne są bardzo znaczne. O
tern należy pamiętać. Wreszcie wskazu
je „Echo dc Pairiis", że ewakuacja Nad
renii byłaby w chwili obecnej
grożnem niebezpieczeństwem dla Polski
oraz umożliwiłaby Niemcom realizację
„anschlussu" t. j . połączenia się terytorial
nego i państwowego z Austrią.

Dolar w obrotach
prywatnych

8,90

Pierwsza przedg. gdańska.
Warszawa
Złoty
Dolar
Przekaz na Warszawę

57,83
57,83
5,14
8,89

Dolar w Łodzi.
Banki dewizowe w dniu dzisiejszym
kupowały około codzlnv 12-eł efekty oe
kursie — 8.84
Prywatnie dolar w zadaniu
W płaceniu
8>89
Tendencja spokojna
Podaż dostateczna

Cichy powrót bohaterskiego lotnika
Porucznik

Kalina

Z Warszawy donoszą.
Skromnie, bez reklamy i szumnych
powitań przybył onegdaj po południu do
Warszawy bohater Jotu
Warszawa — Bagdad,
porucznik Kazimierz Kalina i mechanik
sierżant — Stefan Kłosinek.
Por. Kalina zameldował się zaraz po
przyjeździe u szefa departamentu lotni-

w

Warszawie.

ctwa pułk. Rayskiego, który polecił zło
żyć sobie raport na piśmie
o przebiegu lotu.
Bezpośrednio po raporcie por. Kalin.i
zmuszony był położyć się dp łóżka z po
wodu. silnej gorączki.
Prawdopodobnie bohaterski lotnik n*
bawił się w Bagdadzie febry tropikalnej.

Śmierć pod skrzydłem aeroplanu.
Nieszczęśliwy
Wycieczka balerczyków łódzkich, zwiedzająca stolicą świata — Paryż pod
monumentalnem sklepieniem w i a t y Eiffla. Nasz fotograf, który wzią^ ró
wnie* udział w wycieczce uznał ten obrazek za wielce interesujący
i uwiecznił go na kliszy fotograficznej.
Fot. A. Meyer.

Katastrofa

samochodowa

na

wyścigach.

Z Waszawv donoszą:
Na łąkach między Józefowem a Jaro
sławem pod Otwockiem zdarzył się wczo
raj rano tragiczny wypadek lotniczy.
Na łąkach tych wyładował onegdaj
wieczorem, wskutek defektu samolot woj
skowy. biorący udział w ćwiczeniach, pi
Iotowany przez plutonowego wojsk lot
niczych.
Defekt w ciągu nocy naprawiono i ra
no samolot
przygotowano do startu.
Huk motoru zwabił na łake tłumy miej
scowych letników. Na chwile orzed star
tem policja zrobiła wśród publiczności
„drogę" dla samolotu.

start

samolotu.

Samolot jednak ruszył z miejsce w
przeciwnym kierunku wprost na tłum let
ników. Pod skrzydła pędzącego samohtu
dostały się: Janina Bochenkówna (Zło<a
31) uczennica 8 kl. gimnazjum oraz sta/ \
ca Filomena Lemenówna lat 25 (Nowoli
pie nr. 21).
Obie kobiety uderzone zostały
skrzydłem w głowy.
Najbliższym pociągiem orzewiezkri-'
je do Warszawy, a następnie do sznit «j i
starozakonnych.
Pana Bochenkówna oo 10 minuta !.
zmarła. Lemenówna walczy ze śmiercą.
Lotnik nie widział wypadku, wystarto
wał i znikł w chmurach.

Straszny los trędowate].
Po

Podczas wyścigów samochodowych zorganizowanych przez królewski klub auto
mobilowy w Belfaście (Irlandja) spionął doszczętnie samochód mistrza świata i fa
woryta tłumów kapitana Malcolm KampbeH'a. Nieprzytomnego kierowcę wydo
były z płonącego auta tłumy, które pośpieszyły na ratunek.

Warszawie WfedeA i Estonja.

Z Warszawy donoszą:
Od kilku miesięcy przebywa w szpi
talu św. Łazarza niejaka Praskowja Kul
kowa. Rosjanka, przybyła z Polesia do
Warszawy,
chora na trad.
Współczesna medycyna nie zna dotych
czas dość skutecznego środka na tę stra
szliwą chorobę. To wszystko, co się ro\i w kierunku zwalczania jej. jest tylko
eksperymentem.
Trędowata przebywa w szpitalu św.
Łazarza w kompletnej izolacji. Stosuje się
iej zastrzyki olejkiem t. zw. chanlmoogera, tak, jak to się czyni zwykle w takich
wypadkach, lecz polepszenia nie widać.
Owszem jest pogorszenie, wynikające z

okropnego stanu nerwowego chorej, na
która odosobnienie i niemożność oouszce
nia pokoju działa fatalnie..
W ostatnich czasach maż pacjentki do
maga się wydania chorej. Chce ją prze
wieźć do Wiednia lub Estonii, licząc że
kuracja będzie tam skuteczniejsza. Ponie
waż sprawa jest zbyt poważna, gdyż nie
zastosowanie odpowiednich środków •>»bezpieczających'po za szoitalci" rnog-i >by doprowadzić do.rozwlec/' < ć«*»-a v.
zarząd szpitala św. Łazarz;'. >
do Ministerstwa Spraw W'c\\ n
zapytaniem. czy może
chora wydać
i pod jakiemi warunkami.

Str. Z

„ŁÓDZKIE ECHO WIECZORNE"—'dnia 24 sierpnia 1928 roku.

Wielka uroczystość w l i p i c j sali 2.
francuskiego

ministerstwa

spraw

Traiasca Mareszalul! Traiasca Polonia!

zagranicznych,

Brland nie umie po niemiecku,

Stresemann — po francusku.
Paryż, 23. 8. — Francuskie kola poli
tyczne oczekują -w; ogromnem napięciu
spotkanie między
Stresetnannem a Poincarem,
które nastąpi w sobotę lub niedzielę.
Podczas tej uroczystości prof. Henard
należący do francuskiego poselstwa w
Berlinie obejmie rolę tłumacza, gdyż Stre
semann nJte włada dostatecznie językiem
francuskim, zaś Poincare posiada małą
znajomość niemieckiego.
Program tygodnia dyplomatycznego w
Paryżu Jest następujący. Dziś 24 b. m.
przybywa Kellog w a z z całą delegacją
amerykańską do Paryża 1 uda się zaraz
do ambasady amerykańskie].
W sobotę o godz. 2-glcj po południu
przyjazd Stresemanna oraz równocześ
nie angielskiego podsekretarza stanu, lor
da Cushendum. Kellog złoży w sobotę
kilka wizyt oficjalnych, a poseł amerykań
ska w Paryżu wyda na jego cześć wielkie
przyjęcie.
W niedzielę obiad wydany przez Kel'oga dla ministrów upełnomocnionych
do podpisania paktu
W poniedziałek po południu wreszcie
uroczyste podpisamie paktu w historycznej
sali zegarowej mlnistersttiwa spraw zagra
nicznych, w której w roku 1919 odbyła się
konferencja pokojowa.

Mech

We wtorek wydaje prezydent repuMfrki Doumergue śniadanie w Ramboufllet
dla ministrów podpisujących pakt. Po po
łudniu odbędzie się przyjęcie w raltuszu.
Przy tej okazji wysuwa się trudna
kwestja z dziedziny taktu politycznego:
— Kto pierwszy ma podpisać pakt? Trud
ne doprawdy zagadnienie, tam gdzie jest
reprezentowanych 15 rozmaitych państw.
Prezydent ministrów, Poincare, który ma
tę sprawę rozstrzygnąć, ucieknie się, zda
je się, do porządku alfabetycznego, w tym
wypadku Niemcy (Allemagne) miałyby
pierwszeństwo.
Uroczystość filmować będzie az 8 ope
ratorów kinematograficznych. W tym ce
lu ustawiono w sali 4 aparaty elektrycz
ne „Sunlight", które roztaczają
oślepiające światło.
Wszystko co będzie mówione w sali tej,
będzie niezwłocznie rozesłane telegrafami
bez drutu, ku czemu poczyniono odpo
wiednie przygotowania. Na bulwarach
paryskich, publiczność będzie mogła sły
szeć przemówenfa wygłoszone w sali ze
garowej, przy pomocy sjilnych głośników
na znaczną odległość. Na ten akt polity
czny zaproszono
250 dziennikarzy,
przedstawleiieii dyplomacji i w/ładz.

żyje pokój

światowy

i

Tak sobie wyobraża jeden z karykaturzystów berlińskich uroczystość podpisania
paktu Kellofla w Paryżu. Przy piórze Stresemann (Niemcy), Kellog (Ameryka),
lord Cuschendum (Anglja), hrabia Manzoni (Włochy), Briand (Francja), dr. Benesz
(Czechosłowacja), Zaleski (Polska)..

Gwardja błazna litewskiego.
W obawie

przed

zamachem

Z Wilna donoszą:
Jak donoszą z Kowna, władze litew
skie, w obawie przed zbrojnym zama
chem na rząd Waldemarasa zorganizo
wały sztab specjalnej
gwardji faszystowskiej
dla interwencji na wypadek zamachu
wewnętrznego.
>.

poszukiwania

Kopenhaga, 24. 8. — Rząd duński otrzy
mał dziś po południu od zarządu południo
wej Grenlandji telegram, wedle którego
tubylcy widzieli w niedzielę rano między
Fiskernaes I Lichtenfels (zachodnie w y 
brzeże Grenlandji) samolot, który leciał
w kierunku wschodnim.
Zdaniem zarządu południowej' Gren
landji nie ulega wątpliwości, że chodzi tu

żadnego

o lotników Hassella i Cramera, którzy
wylecieli z Ameryki do Szwecji.
Natychmiast udały się na poszukiwa
nie lotników dwie
łodzie motorowe.
Poza tern rządy państw skandynawskich
wysłały statki celem przeszukania w y 
brzeży zachodnich Grenlandji od przy
lądka Farwel do Disco.

na wyspy Solowieckie.
na wyspy Sołowieckie, a część do wiatskiej gubernji.
Na miejsce wywiezionych osadzono
w więzieniu mińskiem 40 chłopów,
tak zwanych kułaków,
za stawianie oporu władzom sowieckim
oraz za podpalenie objektów rządowych.

Z Warszawy donoszą:
Bank Rolny rozszerzył pomoc kredy
tową w. m. lipcu na potrzeby
drobnych i średnich rolników.
Ogółem w lipcu udzielono pożyczek na

— Wizyta p. marszałka — oświadczy!
płk. Beck nie ma charakteru politycznego
Dlatego p. marszałek w Viforita nie bę
dzie przyjmował nikogo, pozostanie tu
sam ze swem otoczeniem 4 tygodnie I
17 lub 18 września uda sie
na trzy dni do stolicy Rumunii, aby zło
żyć urzędowe wizyty i podziękować za
gościno.
W czasie tej rozmowy podano w pięk
nej sali jadalnej herbatę.
P. marszałek Piłsudski, zeszedłszy na
dół, obejrzał cały dwór, wyrażając sie z
zachwytem o jego położeniu i architek
turze, poczem kilka słów poświecił dzien
nikarzom.
Mówiąc im o swoich wrażeniach z po
droży p. marszałek zwrócił uwagę na pra
cowitość ludu rumuńskiego.
— Gdy cała ludność kraju jest tak pra
cowita — mówił marszałek — iak chłopi
rumuńscy, których widziałem orzv pracy
to postęp kraju jest zapewniony. Rumunja
przeżywa w obecnym czasie nową erę.
Wierzę, iż dąży po dobre! drodze i że
w krótkim czasie dojdzie do dobrobytu.
Z mojej strony 1 że strony narodu mojego
może się Rumunja spodziewać tylko do
brego.

Zdarzenia i wypadki
ubiegłej

doby.

— Komunistyczne rozruchy w Rydze,
według dochodzenia policji łotewskiej,
zorganizowane zostały przez emisariuszy
moskiewskich, przy pomocy finansowej
III Międzynarodówki. Liczba rannych w
czasie strzelaniny ulicznej dochodzi do 80
Policja aresztowała razem 520 osób. Poli
cja zdołała bez pomocy wojska opanować
sytuację.
— Polska nie odpowie na notę Walde*
marasa i postawi sprawę sporu polskolitewskiego przed forum U g i Narodów.
— Sprawa sądowa przeciwko Woj
ciechowskiemu, który usiłował zabić Liza
rewa radcę handlowego poselstwa sowiec
kiego w Warszawie, rozpocznie sfę w po
łowie listopada.

rewolwerowa

Z WHna donoszą:
Z Kowna donoszą, że w Ponfewierzu
wybuchł bunt
więźniów politycznych.
Więźniowie odsiadujący w tym więzieniu
karę, zaprotestowali przeciwko złemu ob
chodzeniu się z nimi oraz złemu odżywia
niu i w konsekwencji ogłosili głodówkę.
Władze więzienne głównych przywód
ców wywiozły do Kowna.

w lesie.

Wówczas pozostali więźniowie wywa
żyli drzwi ceł, r z u c l i się na straż, którą
rozbili, poczem zaczęli uciekać. Zarządzo
no pościg, w wyniku którego część zbie
gów
zdołano ująć,
część zaś, posiadającą broń, odebraną stra
ży więziennej, ostrzeliwała się i zbiegła do
okolicznych lasów, usfłując obecnie prze
drzeć się przez granicę.

Tragiczna śmierć komiwojażera.
Na szosie pod Łodzią wydarzył się
wczoraj tragiczny wypadek samochodo
wy, spowodowany
brawurowa Jazdą kierowcy.
W kierunku Warszawy jechał z Ło
dzi samochód półcieżarowy, należący do
Tow. „Alfa - Laval" (Krak. Przedm. 60).
Przy kierownicy siedział komiwojażer
tej firmy, 26-letni Rudolf Gromek, obok
niego — szofer. W pewnej chwili, gdy
samochód mknął z szybkością
100 kim. na godzinę,
na zakręcie szosy ukazała się taksówka.
Szofer taksówki nie słyszał prawdopo
dobnie sygnałów ostrzegawczych dawa
nych przez Gromka, nie usunął się z dro-

gi i dopiero gdy samochód znajdował sie
już w pobliżu taksówki, skręcił rapto
wnie w bok. Było jednak zapóźno i gro
ziła
nieunikniona katastrofa.
W ostatniej tedy sekundzie Gromek ujął.
za wszystkie hamulce i krzyknąwszy do
siedzącego obok szofera: „Trzymaj się
mocno!" — raptownie wóz zahamował.
Przypłacił to jednak życiem.
Siłą bezwładności Gromek wyrzuco
ny został z siedzenia I
ciśnlęty na szosę.
Padając głową uderzył o kamień i po
niósł śmierć na miejscu. Tragiczni**
zmarły osierocił żonę.

Gdy motorowy nie patrzy na szyny.
Dozorca pod t r a m w a j e m .

Bank Rolny udzielił w lipcu
300 miljonów

W uzupełnieniu depesz, które „ E . P."
otrzymał o pierwszych godzinach pobytu
marszałka Piłsudskiego w Rumunji, ko
respondent donosi:
Pociąg marszałka Piłsudskiego po rzy
byciu do stacji węzłowej Ploeszti. skiero
wano natychmiast na stacje sąsiednią Perisz. znajdującą się pomiędzy Ploeszti a
Targowisztem, dokąd prowadzi kolej lo
kalna.
Na stacji zebrały sie
tłumy okolicziiei ludności.
Cidv pociąg o godz. 3 min. 5 stanął na
stacji, zerwał się gromki okrzyk:
„Traiasca Mareszalu! Traiasca Polo
nia! (Niech żyje Marszałek! Niech żyje
Polska!)
P. marszałek bez śladu zmęczenia po
długiej podróży wyszedł ź wagonu z to
warzyszącym mu od granicy attache woj
skowym polskim mjr. Ludwigiem, który
przedstawił mu przybyłych na powita
nie.
Marszałek serdecznie dziękował za
miłe powitanie i wśród szpaleru witającej
go ludności przeszedł do przybranej dy
wanami i zielenią sali paradnej dworca.
Tu nastąpiło bliższe zaznajomienie sie oteczenia marszałka z obecnymi. I znowu
zerwały sie huczne %okrzvki.
P. marszałek Piłsudski wsiadł do oczekującego przed dworcem samochodu
z dr. płk. Woyczyńskim i prefektem Dlml
trui. Za nimi ruszyły następne samocho
dy. Wzdłuż drogi, udekorpwanei flagami
polskiemi i rurhuńskiemi, wyciągniętym
sznurem stała żandarmerja wojskowa, a
za nią cisnął się barwny tłum odświętnie
ubranych włościan miejscowych.
Powiewając czapkami tłum znowu
wznosił okrzyki:
„Traiasca"!
Przy rogatce przv wjeździe do-Targo
wiszte na powitanie marszałka wyległo
całe miasto. Tu oczekiwał sweco gościa
senator Skupiewski. witając go no polsku
i prosząc w swoje skromne progi.
Po przybyciu do dworu sen. Skupiew
skiet"o w Viforita (między Targowisztem
a klasztorem Dealului) p. marszałek udał
się do swych komnat a pułkownik Beck
i adjutant p. marszałka kot. Sokołowski
przyjęli dziennikarzy.

marszałka

wyniku.

26 Polaków zesłano
Z Wilna donoszą:
Jak donoszą z Mińska z polecenia tamtejszego GPU. onegdaj wywieziono z
mińskiego więzienia
26 więźniów Polaków,
odsiadujących tam niezasłużone kary od
lat 8. Część więźniów odtransportowano

okrzykami
witali Rumuni
Piłsudskiego.

Kanonada

stanu.

Sztab ma za zadanie opracować plan,
według którego cała Litwa pokryta zo
stanie jaczejkami faszystowskiemi.
Jaczejki będą prowadzić
szeroką agitację.
Na cel ten fząd litewski miał wyasy
gnować 10 miljonów litów.

nie dały

Takimi

Bunt więźniów politycznych w Ponlewierzu

Gdzie Hassel i Cramer?
Dotąd

Nr. 201

kredytu.
sumę 204 milj., czyli o 11 milj. więcej niż
w czerwcu. Pożyczek długotermino
wych w listach zastawnych udzielono w
wysokości 96 milj., podczas gdy w czerw
cu — 88 milj.
1

Łódź, 24 sierpnia. Dzisiaj o godz. 8 ra
no na ulicy Narutowicza został przejecha
ny przez tramwaj przechodzący przez
jezdnię mężczyzna. Nieszczęśliwy od
niósł
ciężkie rany głowy
i klatki piersiowej. Zawezwany lekarz
mejskiego pogotowa ratunkowego po u-

dzieleniu pomocy odwózł ofiarę wypadku,
w stanie ciężkim do szpitala. Nieznajo
mym okazał się 42-letni Franciszek Bieniak, dozorca, zamieszkały przy ulicy Na
rutowicza 66.
Winę wypadku ponosi motorowy, któ
rego też pociągnięto do odpowiedzialno
ści sądowej.

P
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„ŁÓDZKIE ECHO WIECZORNE"-'dnV, 24 sierpnia 1928 roku.

Nowe kreacje krawieckie.

5tf. 3
na i Wiednia, połączony z pokazem modo
li. które, na przeciąg całych miesięcy układane w kufrach, nie wykazywały
ani jednego zamiecią
i wyjęte z walizy, po kilku minutach bez
prasowania odzyskiwały zupełna świe
żość i gładkość. Farbuje sie te materje w
ten sposób, że drukuje sie wzory te, ma
luje ręcznie lub przy pomocy szablonów.
Narazie nie można jeszcze tych nowych
wyrobów wprowadzić na rynki tekstylne
ponieważ z powodu taniości musiałybywywołać istny popłoch na sriełdach mate
riałów.
Materje papierowe maja te jedną złą
stronę, że są bardzo łatwo zapalne i w y 
magają ostrożności nrzv paleniu papie
rosów i t. p. Lecz i jedwabie
łatwo sie pala.
a jednak kupujący nie zrażają sie tą n i :
miła perspektywa.
Chemicy pracują nad tern. abv i tę"sta
ba stronę materjałów papierowych usu
nąć w jak najkrótszym czasie. Wynala
zek materjałów papierowych otwiera dla
przemysłu tekstylnego w Polsce nowe
widoki i nowe różowe nadzieie. Wszak
jedwabie te wyrabia się z papieru drzew
nego, a Polska, jako kraj bogato zadrze
wiony, ma poddostatkiem teeo surowca.

Panie w papierowych sukniach.
Przed katastrofą na giełdzie materjałów.
Na ten tytuł skrzywi sie niejedna z
Pięknych czytelniczek i nie bez racji:
w s z a k prawie każda pamięta obrzydliwe,
sztywne materiały i nici papierowe, któ
re okrutna wojna nam narzucała nieubła
ganą konsekwencja ekonomiczna. Ofiary,
na froncie b y ł y tragicznie nieszczęśliwes
zaś kobiety
tragi-komicznemi ofia
rami wojny w głębi kraju, ponieważ los
zmuszał je do ubierania sie w obrzydliwe
..ersatzc" i gotowania mikstur

względu na zupełnie odrębny rodzaj pre
zentują sie
bardzo efektownie.

opinają malowniczo postać i ukazują zu

pełnie nieznane dotychczas perspektywy
wyzyskania pomysłów krawieckich.
W Paryżu odbył się „w tej sprawie kon
gres krawców z Londynu. Paryża, Berli-

Modny opryszek.

niewładomewn Dochodzenia.

Pamiętamy również r y c i n y pism hu
morystycznych, w których karykaturzy
sta obrazował złośliwie złe stronv sukien
Papierowych: deszcz leje. a t u a l e t a n a o i e
rowa moknie, t a r g a sie. rozłazi 1 — odsla
nia wszystkie tajniki bielizny i nagości.
Te czasy minęły szczęśliwie, lecz idea
papierowych materjałów pozostała i zrea
lizowała się pod postacią rewelacyjnej,
istny przewrót wywołującej nowości. Ma
terjały papierowe, narazie o D o ł o w e t a ń 
sze, aniżeli jedwabne i wełniane, posia
dające wszystkie zalety jedwabiu i wełny
lecz zarazem bez usterek tvch w y r o 
bów
wejdą wkrótce w użycie.
Kolebką nowych materjałów i nowej
mody, przystosowanej do ich warunków.
Jest małe miasteczko w Niemczech, Reiss
heim. Wyroby te maja przechodzić naj
śmielsze oczekiwania: sa trwałe, piękne
I spełniają zupełnie swoje zadanie. Kostjum z wełnianej materji będzie miast 2
klg. ważył tylko — pół klg. Jedwab pa
pierowy ma taka
miękkość i połysk,
że z pośród ośmiu ekspertów zaledwie 3
zdołało odróżnić wyrób z papieru od
Prawdziwego jedwabiu.
Udało sie również chemikom tej fabry
ki usunąć główny brak materii papiero
wej, mianowicie odporność przeciw wo
dzie. Impregnowanie wyrobów soecjalnemi chemikaljami polega na rodzaju garbo
wania i sprawia, że sa zupełnie
zdatne do prania.
Głównym celem fabrykacji materja
łów papierowych jest perspektywa no
wych, odrębnych kreacyj krawieckich po
nieważ dotychczasowa jednostainość ma
terjałów i ich właściwość nie pozwalała
na wyzyskanie pomysłów i koncepcyj w
zastosowaniu do modeli. Stosownie do
tej przewodniej myśli wynalazcy stwo
rzyli prócz starych typów materji w ce
lach pokazowych, specjalne nowe rodzaje
materji papierowych. Te nowe wyroby
mają podobno te stronę dodatnia, że ze

JAN MOURA.

B a n d y t a : '— Dawaj pan 1000 złotych, bo inaczej to śmierć.
Napadnięty: — Dlaczego akurat 1000 złotych?
B a n d y t a : — A bo jutro mam weicsel do wykupienia.

Duża głowa na nikłym tułowiu.
Fantazja naukowa astronoma.
Czy Mars Jest zamieszkały? Oto pytar.ie, które od szeregu lat zajmuje żywo
umysły tak uczonych jako też laikowi Je
den z najwybitniejszych astronomów ame
rykańskich, dr. Love, w sprawie tej poda-

r y ^ , a matka słyszeć będzie jej bolesne
Ikante w nocy i czytać we dhile cichą roz
pacz w oczach po utraconym narzeczo
nym.
Lucyna; oparta o poręcz werandy, gó
Nie, nie! Nie chce bólu, dla rodzonego
rującej nad wielkilm, złocącym sie jesienią dziecka! Zawiedziona w swem uczuciu,
parkiem, patrzy zadumanym wzrokiem na wyszydzona i zdradzona, cała miłość roz
Parę narzeczonych, spacerujących tam i z czarowanego serca, nadzieję reszty ży
Powrotem po alei wysadzonej bukstzpa d a , przeniosła na córeczkę, która przy
nem i krzakami ostatnich róż sezonu, któ szła na świiat w ostatnich dniach złudze
rych opadające płatki ścielą się warstwa nia. Poświęciła się wychowaniu całko
mi po ziemi.
wicie, wierząc, że urobi jej duszę.
On ciemny szatyn, ona jasna blondyn
A tymczasem... czułe jej pieszczoty i po
ka; dobrego wzrostu oboje. Ich wyspor całunki trafiły na serce twarde jak ka
towane eleganckie sylwetki radują oko, a mień, którego ostre kanty raniły boleśnie
wesoły śmiech donośnite się rozlega w ci jej dnszę.
szy wieczornej. Za miesiąc pobiorą się.
Dziedziczność, ohydna dziedziczność
Twarz Lucyny kurczy siię boleśnie.
święciła
triumfy i Lucyna zmuszoną była
Wie bowiem, że szczęście młodej pary bę
patrzeć,
jak
gwałtowność, okrutny egoilzm
dzie krótkotrwałe, że córka jej unieszczęi
wszystkie
niske insitynkty ojca krzewiły
śiiiwi mężczyznę, który się z nią ożeni, tak
jak ją, Lucynę, unieszczęśtiwił jej ojciec! się bujnie pod jej troskliwą a nieporadną
Bo młoda narzeczona odziedziczyła po oj opieką.
Tego rodzaju natury jak męża jej i cór
cu despotyczny charakter i twarde, nie
ki miażdżą bezlitośnie każdego, kto hamu
znające litości, serce.
Zakochani idą bardzo wolno. Zatrzy j e pęta ich wolność. Lucyna wie aż nad
mują się pod strzyżonym cisem i Lucyna to dobrze, do jakich granic ich okrucień
stwo dojść może. . Jedna z ich nieszczęs
Przypuszcza, że całują się.
Ach. ten kłamliwy pocałunek świeżych nych ofiar, czyż ma dopuścić do tego mał
Ust Rozalji! Nieszczera słodycz zwodni żeństwa?
Teraz młoda para zatrzymała się
czo łagodnego spojrzenia!
Czyż Lucyna ma pozwolić na to, alby prbed gęstemi zaroślami i Rozalja wącha
nieszczęśliwy młodzieniec przypłacił ży różę, którą on dla niej zerwał. Jakże uro
czą jest w tej chwili jei Rózia! Nikt niciem całem przelotną chwilę szczęścia?
A jeśli mu powie, ostrzeże go, wów gdyby nie przypuścił!... A jednak....! Bę
czas córka jej będzie cierpieć, bo w da dzie niewymownie, nieopisanie cierpiał,
nym momencie Rozalja kocha tego męż ten, nieszczęśliwy młody człowiek! On
czyźnie, którego gorąca miłość schlebia jest czułego, tkliwego i subtelnego serca,
jej. Kocha go całą gwałtownością swego tak jak ona, Lucyna...! Biedna ofiara w
młodego serca, swtej despotycznej natu niedalekiej przyszłości.-1

OSTRZEC?...

je w zajmującej rozprawie nowe śmiałe
przypuszczenia na temat całokształtu
życia na te] planecie.
Z całą stanowczością popiera on przedewszystkiem hipotezę, że życie istnieje

bezwzględnie w całem wszechświecie.
Jak jednak ukształtowało się na innych
planetach tego naturalnie nie można okre
ślić. Jest jednak możliwe — powiada dr.
Love — że na Marsie istnieje zupełnie od
mienna rachuba czasu i że np. 200-letnia
Marsjanka uchodzi za niedojrzałego pod
lotka. Może też tamtejsi ludzie według
naszych ziemskich pojęć są jakiemi wstre'
nemi dziwolągami o olbrzymich, śmiesz
nych głowach, umieszczonych na małych
nikłych tułowiach.
bez rąk i nóg.
Może te głowy są do tułowia poprostu
przyśrubowane i według potrzeby 1 nisz
czenia organiizmu osadzane na tym lub
owym osobniku.
Taki sposób transplantacji głowy żył
by wspaniałem rozwiązaniem kwestji
mózgu, ze względu na wartość nagroma
dzonej w nim wiedzy.
Byłoby też możliwe, że Marsjanie ży
wią się bakteriami znajdującemi sfę w po
wietrzu, że posiadają zdolności przenoszę;
nia swych myśli na odległość za pomocą
fal i prądów elektrycznych i posiadają
oczy
widzące te fale.
Jest też możliwe, że społeczeństwo na
Marsie jest tak ustosunkowane, iż prze
wagę stanowią osobniki płci żeńskiej, pod
czas gdy płeć męska posiada tylko nielicz
nych przedstawicieli.
Jest jasne, że żadna teorja nie może ta
kich przypuszczeń obalić, ale też ( za gar nfenie, jakie są formy życia na Marsie,
może być rozwiązywane przy obecnym
stanie nauki tylko przypuszczeniami.

o których nie wiesz, o których nikt nie
Mając lat czterdzieści zaledwie docze
kała się siwych włosów, zmarszczek, wiie, a trzeba, żebyś się o nich dowiedział.
Przeniosłam całe morze boleści, które ko
zgarbionych pleców i ust zaciśniętych w
niemem cierpieniu. Będzie starcem. Och! bieta przenieść może. Wychodząc zamąż
Lucyna widzi, życie jego, jak na dłoni. byłam młodą, wesołą, pełną złudzeń 1 mi
Wie zgóry, że to będzie kalwarja! Wie łości w sercu. Całą moją szczerą i prosta
działa o tern w dzień zaręczyn, mimo to duszą oddałam się mężowi memu, wie
rząc i ufając mu. Ale on zburzył we mnie
milczała.
wszystko.
Przeniosłam wówczas mi
Młodzi w tej chwili wchodzą na stop
nie werandy i skinąwiszy Lucynie głową łość moją na Rozalkę. Ale z biegiem cza
z uśmiechem, nikną w chłodnem mieszka su przekonałam się, że jej ojciec w nSej się
odrodził. Odziedziczyła po nim zimne jak
niu.
lód
usposobienie, bezlitosny egoifcm i jego
Jest to godzina rozstania. Młody czło
niskie
instynkty. Nite żeń sfę z nią, dzie
wiek odchodząc zatrzyma sfę na minutę
przy Lucynie... O mój Boże! Czy matka cko!
Umilkła. Siły ją opuściły. Stoją jak*ś
może zniszczyć szczęście swego dziec
ka?... Czyż to jest naprawdę jej obowiąz czas w milczeniu. On zbJadf. Hamując
gniew odzywa się po długiej chwili z unie
kiem?
Co ją tamten obchodzi zresztą? Już sieniem i godnością:
— Rozalja, proszę pani, jest anielską
odchodzi, stanąwszy na progu, zamyka
istotą.
Kocham ją i wiem, że będę z nią
drzwi zbliża się do Lucyny, która dając
nad
wyraz
szczęśliwy w życiu.
mu rękę zimną jak lód do pocałowarria,
Ukłoniwszy
się sztywno, odszedł wielr
słyszy słowa:
kiemi krokami.
„Dowidzenia do jutra, szanowna pani".
Złożywszy wówczas dłonie Lucyna
Oddala się potem szybko. Minął już szeptem rzuciła w ciiszę usypiającego par
plant cisów strzyżonych w kule i zaraz k u :
będzie za kratowaną bramą, unosząc z so
— Bogu niech będą dzięki! Spełniam
bą bezsensowną radość w sercu.
mój obowiązek, ale on nie chciał mię słu
„Piotrze! Piotrze!" Lucyna woła go. chać.
Schodzi z werandy. Biegnie na przeciw
Trzęsąc siwą głową, cichym i marzą
niemu. Spotykają się. Kładzie mu obie cym głosem dodaje jeszcze po chwili:
ręce na ramiona i patrząc mu w oczy mó
— Och! Miłość. Ślepa miłość! I pomy
w i spiesznie.
śleć itylko, że jabym odpowiedziała była
— Piotrze! Nie żeń się z Rozalką! Bę tak samo, gdyby mię kto ostrzegał czasu
dziesz nieszczęśliwy! — Chwyta oddech. mego narzeczeństwa! Jakże* złowfekjes*
Mówi dalej:
głupi, kiedy kocha....!
tłum. Jotsaw
— Piotrze! Przypuszczas, jestem tego
pewną, żem bardzo starą kobietą, a jednak
mam czterdzieści lat zaledwie. Są rzeczy.
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Wszystko już ludzie robią!
Korektura
Niewiele osób zdaje sobie należycie
Sprawę, od czego zależy piękność oka.
Dlaczego niektóre oczy sa pełne wyrazu,
żywe, figlarne, to znów melancholijne, ma
jestatyczne i t. d. Odpowiedź nie jest tak
łatwa, gdyż składają sie na to rozmaite
czynniki, przyczem oku w nalściślejszem
znaczenia przypada właśclwfe bardzo nie
wielka rola. Z wyjątkiem jakichś poważ
niejszych defektów jabłka oczneeo. które
naturalnie sa poważnym błędem Dleknoś
ci. w oczach normalnych właściwie
niema duże] różnicy,
jeśli się je obserwuje same dla siebie. Ko
lor tęczówki stanowi jeszcze najważniej
sza różnice, obok tego jeszcze może być
mowa o większej lub mniejszel źrenicy 1
zabarwieniu białka ocznego. Po za tern
jednak każde jabłko oczne jest do drugie
go podobne.
Ważniejsze dla wrażenia ogólnego jest
otoczenie oka. A więc w pierwszym rzę
dy ie wvściółka tłuszczowa, wypełniająca
jamę oczną. Jeśli jest za obfite, to wynycha gałkę oczną na wierzch i wówczas oczy są nadmiernie wypukłe, co szczegół
niej silnie występuje przy chorobie Basedowej.'
Ody wysclółka ta Jest zbvt skąpa, to
gałka oczna zapada za głęboko i nadaje
oku wyraz cierpiący.
Wielkie znaczenie posiada obwód nowtek, od ich formy zależy także forma I
wyraz oka. W dalszym rzędzie na pięk
ność oka składają sio b r w i i rzęsy oraz
muskuły. otaczające jamę oczną a wresz
cie nasada nosa.
Zachodzi pytanie, czy nowoczesna kos
metyka posiada środki dla korektury oczu? Wiele osób ma nieprzezwyciężony
lęk przed wszystkieml procederami, dotyczącemi oczu. Jest to po części słuszne,
bo oko jest Jednym z najcenniejszych or
ganów.
Jednak jak już wynika z tego. co w y 
żej powiedziane, przy tych kosmetycz
nych zabiegach właściwie samo oko nie
wchodzi w grę.
Natomiast można przeprowadzić
korekture powiek.
1 tak, gdy oczy są zanadto wypukłe, mo
żna temu zaradzić przez lekkie zeszycie
zewnętrznego kącika powiek.
Zanikowi wyśclółki tłuszczowej i spo
wodowanym niem zapadłym oczom m o i
na zapobiec przez podniesienie ogólnego
stanu zdrowia. Szpecące podkowy i wor
ki pod oczyma można usunąć drogą ope
ratywną przez nacięcie i ściągniecie skó
ry
pod dolna powieka.
Także przez usuniecie nadmiernej w y ściółki tłuszczowej zapobiega sie tworze
niu worków pod oczyma.
Niemniej można droga operatywną usunać zmarszczki na powiekach Drzez na
cięcie skóry i wyprężenie jej. przyczem
szew umieszcza się niewidocznie tuż nad
rzęsą.

oczu.
Korektury nasady nosowej, jako też
muskułów są także do przeprowadzenia.
Niemniej nie należą już dziś do rzadkości
korektury k r w i którym nadaje sie kształt
dowolny, zwłaszcza, gdy sa one zbyt buj
ne lub zbyt szerokie.
Próbuje się też obecnie wszczepiania
włosów do brwi i rzes z nieszczególnym
jednak skutkiem.
Zdolni operatorzy mogą też przepro
wadzić korekture położenia jabłka oczne
go, a szczęśliwe operacie zeza sa już rze
cza powszechnie znana.

Mezwykia

przygoda w egzotycznej

Pisma angielskie opowiadają o cieka
wej historji której tłem była miejscowość
duńska Wonvsc. leżąca w kotlinie dolnej
rzeki Mcnaus. Młody szlachcic Mom-Czit
zakochał sie w uroczej córce ubogiego
rolnika,
prześlicznei Czali.
Postanowił połączyć sie z ukochaną
związkiem małżeńskim. Kiedy iednak oznajmił o tern rodzicom, ci ani słyszeć nie
chcieli o tvm mezaliansie.
— Jakto? — zawołał ojciec Mom-Czi
ta — Ty, potomek starożytnej rodziny,

kramie.

wywodzącej sie od Khana-Fa-Mongkuta,
miałbyś noślubić prostaczkę, córkę czło
wieka, który własnemi rękoma ziemię Uprawia? Nigdy na to nie pozwolę!
Syn nie odpowiedział ojcu, zaprzysiągł
jednak sobie w duszy, iż w y t r w a w tem
postanowieniu i rzeczywiście wbrew wo
li ojca uzyskał zgodę ukochanej i jej ro
dziny.
Przyszedł dzień ślubu. W skromnym
domku rolnika, ozdobionym jedynie plek
nic dostarczoneml przez Mom-Czita ma
katami, sprzętami, poduszkami i naczy
niami, zebrali sie
goście weselni
a wśród nich podróżnik angielski. Char
les Eng, bawiący właśnie w tvch stro
nach.
Nastrój biesiady stawał sie coraz we
selszy. W tem rozległ sie dziwny hałas.
Niski dach domku załamał sie z trzaskiem
a przez powstały w ten sposób otwór zle
ciał na biesiadników ogromny tygrys. Za
nim zdołano sie zorientować, zwierze rzu
ciło sie na piękną Czalę. I niewątpliwie
wybiłaby dla nadobnej panny młodej ostatnia godzina jej życia, gdyby nie przy
tomność
dwóch mężczyzn:
Mom-Czita oraz Enga. z których pierw
szy rzucił ku tygrysowi dzidę, a drugi od
dał ku niemu kilka strzałów rewolwero
wych... Potworne zwierze osunęło się na
ziemie bez życia.
Dziwna ta przygoda w y w a r ł a na obecnych silne wrażenie. Wśród oowszech
nego poruszenia zabrał głos ubogi Chiar,
ojciec Czaił. Zwracając sie do Mom-Czita
rzekł:
— Kochany svnu! Córka moia cl spr^y
ja, a również mojemu sercu stałeś sie blis
kim i drogim. Przygoda ta jednak, która
przerwała biesiadę weselna.
złym jest znakiem
I dowodzi, że ten związek małżeński nie
cieszy sie łaska duchów dobroczynnych.
Z bólem serca muszę ci tedv oznajmić, iż
córka moja nie połączy swoich losów z
twojemi..."
Nie pomogły prośby 1 perswazje zroz
paczonego młodzieńca. Chiat pozostał nie
ugiętym.
1
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Gorsząca awantura na przystanku tramwajowym.
Powoli, powoli, ulfce komiinogrodu za'
czynają się zaludniać łodzianami, powra
cającymi z gór { nad morza. Aż radość
bierze, gdy się spogląda na tych kwitną
cych zdrowiem opalonych na doskonale
bronzowy kolor ludzi. Szczęśliwcy! Ką
pali swe ciała w fałach morskich, podczas
gdy my nieszczęśliwi przez los pokrzyw
dzeni dusiliśmy się w ciasnych murach
miasta oblewając się potem i konając ze
zmęczenia. Okropne, zaiste męczarnie
znosiliśmy latem! Chwała Bogu, t4 fala
strasznych upałów już minęła, że możemy
swobodnie nieco oddychać. Mój Boże!
gdyby tak m&ć te pieniądze, któreśmy
podczas kanikuły wydali na lody, wodę
sodową i inne napoje chłodzące! z pew
nością każdy mógł sobie sprawić, za nie
elegancki garnitur na zimę!
Byłem wczoraj w Gongu. Boleś Ka
miński i Hanka Runowiecka, opalona tia
kolor ciała Józefiny Backer, produkowali
się bardzo mMym skeczem p. t. na plaży.
'Jak żywe stanęły mii przed oczyma roz
kosze wywczasów nadmorskich. Szczę
śliwi, szczęśliwi po trzykroć szczęśliwi
ludzie.
LIDO NAD WISŁA.
Gdybyż to przynajmniej być warsza
wiakiem! Tam ludzie niew-yjeżdzający
nawet do Zopot czy Ostendy lub Lido ma-

ją możność plażowania. Mają bowiem W i 
słę, kochaną Wisełkę pod nosem. Drob
nostka siąść w tramwaj, pojechać na pra
ski brzeg i w stroju niemal Adama lub
Ewy położyć się na plaży. Niema się
czemu dziwić, jeśli w kawiarni warszaw
skiej wieczorem słyszy się taką rozmowę:
— Ach, jaka panf opalona! gdzie pani
bawiła na wywczasach?
— DopieTo przedwczoraj wróciłam z
Lfdo, mówię pani było bajecznie.
To Lido w rzeczywistości mieściło się
nad Wisłą w samem centrum Warszawy.
W dni świąteczne 1 niedziele pociągi
podmiejskie f tramwaje dojazdowe w y w o 
ziły z Łodzi w czasie upałów dziesiątki ty
sięcy łodzian, spragnionych orzeźwi!ającej
kąpieli w nurtach rzek f słońca. Należy
jednak nadmienić, że trza było mieć że
lazne zdrowie, by przetrzymać niewygo
dy takiej jazdy. To też wielu zrezygno
wało z niej 1 pozostawało w dusznych mu
rach miasta.
Karol Kronig 22-letni obywatel Karole
wa wybrał się do Rudy Pabianickiej, iżby
wykąpać smukłe swe młodzieńcze ciało
w nurtach stawu Stefańskiego, tudzież
opalać się wspaniale.

KĄPIEL.
Pojechał w towarzystwie kolegi swego
Emila Uirichsa. Obydwaj złożyli ubranie
swe na brzegu i hyc do wody. Ulrichs
wcześniej wyszedł na brzeg i zaczął się
ubierać. Gdy w parę- minut później w y 
szedł na brzeg Krónig z przerażeniem
stwierdził brak w kieszeni marynarki pa
Imponujące
wpływy.
miątkowej srebrnej papierośnicy! Gdy
Na pytanie to, które interesuje w Jako przeciętną wydatków dla turystów gorączkowe poszukiwania nie dawały re
zultatu. Krónig zwrócił się z zapytani 2m
chwili obecnej wszystkich spodziewają tej grupy ustalono sumę
do
Uirichsa, czy nie wziął papierośnicy.
cych się korzyści z najazdu pokojowego
1.900 dolarów.
Amerykanów, odpowiedź, i to dość ści
Mniejsze znacznie są wahania w gru Ulrichs zaprzeczył, lecz filuterny wyraz
słą, daje sama Ameryka. Otóż według pie podróżnych drugiej i trzeciej klasy. jego oczu utwierdził Kroniga w przekona
ogólnych cyfr zestawienia bilansowego Przeciętna wydatków turystów drugiej niu, że to nikt inny jeno on przywłaszczył
za rok 1927 przez Board of Trade turyści kl. wynosi 964 dolary, turyści trzeciej sobie cenny przedmiot. Mocno skwaszent obydwaj wróoMi do Łodzi. Na Placu
amerykańscy wywieźli z kraju
klasy — 663 dolary.
Reymonta Krónig ponownie zwrócił się do
sumę 617 mili.
Hu Amerykanów udaje się co lato do
dolarów. Wiadomo też, iż w roku 1927 Europy? Już w r. 1913 w y wędrowało Uirichsa z żądaniem ziwrotu papierośnicy,
Amerykanie zostawili we Francji ładną na lato do Europy 277.000 tyrystów z a gdy ten raz jeszcze oświadczył, że jej
sumkę 190 milj. dolarów, wówczas gdy krainy dolara; w r. 1927 było ich aż nie ma, Kronig nazwał go wobec zgroma
eksport francuski do Stanów Zjednoczo 400.000. Główna i najgęstsza fala podróż dzonych przy przystanku tramwajowym
nych wyniósł tylko 168 milj. dolarów w nych ze Stanów kieruje się do Kanady. osób głośno złodziejem. Na to zareago
wał obrażony wymierzeniem koledze siar
tym samym roku.
Tam też pozostaje i osiada oczywiście czystego policzka. Ten nie pozostał dłuż
Wszystko to są jednak tylko cyfry i
gros dolarów.
wskazówki ogólne, które nie dają odpo Jednak na kraje europejskie, głównie zaś ny i wynikła gorsząca bójka, której kres
wiedzi na pytanie, ile wydaje przecięt na Francję, przypada jeszcze wcale po położył posterunkowy, spisano obu krew
nie turysta amerykański w czasie swej kaźna suma miljonów. Po Francji najbar kim młodzieńcom protokół za zakłócenie
podróży i pobytu w Europie. Władze cel dziej uczęszczana jest przez Ameryka spokoju publicznego. Nadmienić należy,
ne amerykańskie, chcąc ustalić taką prze nów Anglja, gdzie wydali oni w r. 1927, że podczas bójki z kieszeni Uirichsa w y 
ciętną, zarządziły w r. 1927, w jesieni, 40 mHj. dolarów, dalej Włochy, którym padła papierośnica Kroniga, który skwa
ankietę i rozesłały kwestionariusze, od się dostało 31 milj. dolarów, Niemcy — pliwie ją podniósł.
nośne. Z nadesłanych 807 odpowiedzi 20 milj. dolarów, Szwajcaria — 15 milj.
W rezultacie obydwaj panowie stanęli
dały się wyciągnąć pewne
dolarów, Belgja — 10 milj. dolarów.
przed sądem pokoju, który za zakłócenie
wnioski i wskazówki.
Jak wiadomo z powyższych zesta spokoju publicznego skazał zarówno KroNajwiększe wahania w wydatkach wień, sumy, pozostawiane przez tury riga jak Uirichsa na trzydzieści złotych
wykazali turyści, podróżujący w I. kla stów amerykańskich w czasie ekskursjl grzywny. Przyjaźń młodzeńców od cza
sie. Niektórzy z nich wydali na tournee letnich, stanowią
su pamiętnego zajścia z papierośnicą pry
europejskie 7.500 albo i 10.000 doi., t. zn.
sła, jak bańka mydlana,
wcale pokaźną sumę
przeciętnie po 50 do 100 doi dziennie. w budżecie wpływów każdego kraju.
Sa-wlcz,

Francja ma największe szczęście do turystów

s

Krew za 3 . 0 0 0 franków.
Opowieść o dwóch
przyjaciółkach.
Pisma paryskie przynoszą obszerne
sprawozdania z ciekawego procesu, któ
r y odbywał sie w tych dniach w Paryżu.
Chodzi tu o transfuzje krwi. skompliko
waną z miłością i zazdrością.
B y ł y dwie przyjaciółki. Kochały się
nad życie, obie były sklepowemi w jed
nym z wielkich domów handlowych w Pa
ryżu. mieszkały razem, b y ł y nieodstępne,
aż do czasu, gdy poznały tego samego —
mężczyznę. W domu handlowym był też,
oczywiście, książkowy, który po skoń
czonej pracy szedł w tym samym kierun
ku. gdyż mieszkał
\
na teł samej ulicy.
Wywiązały się z tego, oczywiście —
stosunki przyjaźni. Wkrótce okazało się
jednak, że Iwonne podoba sie książkowe
mu lepiej i skutek był ten, że przyjaźń obydwu dziewcząt skończyła sie. y ,
Pewnego dnia wpadła Aimee Dod sa
mochód. Ciężko skaleczona umieszczono
w szpitalu. Lekarze oświadczyli, że trans
fuzja k r w i jest jedynym sposobem urato
wania biedaczki.. Matka jej zwróciła się
w tem nieszczęściu do byłej przyjaciółki
swej córki Iwonne. Usilne prośby nakłoni
łv istotnie dziewczynę do ofiary, która uratowała okaleczonej życie.
Tym sposobem nawiązała sie przyjaźń
między obiema dziewczętami z powrotem
i to w stopniu jeszcze większym. Lecz ten
sam mężczyzna zniszczył ją po raz drugi.
Przekonał sie on mianowicie, że właści
wie jednak kocha bardziej Aime. kiedy
zaś ożenił sie z nia w dodatku — przy
jaźń skończyła sie i tym razem iuż osta
tecznie,
i
Iwonne zaczęła sie nagle zastanawiać,
dlaczego właściwie odstąpiła swa krew
tej fałszywe! osobie?
Poszła do sądu z pretensja o odszkodowa
nie za odstąpioną krew. która oceniła na
.300 fr. Nie miała jednak szczęścia. Sąd
stanął na stanowisku, że o odszkodowani
za transfuzjo krwi może bvć mowa jedy
nie tam, gdzie chodzi o zawodowych han
dlarzy swa krwią, których w Paryżu ist
nieje spora ilość. We wszystkich innych
wypadkach chodzi o grzeczność, chyba,
że sie przedtem inaczej rozmówiono.
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Stodoła, która płonie
co dziesiąć

zostały nareszcie usunięte.
Przechodnie dzięki zaprowadzonemu porządkowi
nie łamią już nóg ani rąk.
W ostatnich 'dniach w prasie łódzkiej
poruszona została sprawa chaosu, jaki
wytworzył się wskutek prowadzenia w
centrum miasta robót kanalizacyjnych.
Dokonana przez władze policyjne inspek
cia wykazała niesłychane lekceważenie
bezpieczeństwa ruchu pieszego na chod
nikach, porozrzucany materiał budowla
ny i części inwentarza narażały nie
szczęsnych pasantów
na łamanie rąk I nóg;
ostatnio też kronika pogotowia notowała
0 wiele więcej nieszczęśliwych wypad
ków wskutek potknięcia się i upadku niż
zwykle.
Prasa dała słusznie wyraz swemu
oburzeniu. I jak gdyby za dotknięciem
różdżki czarodziejskiej na ulicach, gdzie
prowadzone są roboty kanalizacyjne za
panował wzorowy niemal porządek. Ce
gły poustawiane są w rzędy nie zaś cha
otycznie rozsiane po trotuarze, bale
drewniane tak samo równiótko złożone,
słowem można bez narażenia się na ka
lectwo przejść skrawkiem chodnika.
W dzisiejszych pismach porannych
Magistrat zamieszcza dłuższą enuncjację
w której gęsto broni się przeciwko sta
wianym przez społeczeństwo

wrotom.
Miedzy innemi Magistrat wyjaśnia,
i c zarzut co do rzekomego niedbalstwa
w stosunku do materiałów budowlanych
1 'nwcnłarza jest całkiem bezpodstawny
i nieuzasadniony; że w czasie roboty in
wentarz stale jest
starannie układany
i uprzątany, c czem może się przekonać
każdy przechodzień. Od siebie dodamy;
owszem każdy może się o tern przeko
nać, ale dopiero obecnie po przeprowa
dzonej przez starostwo grodzkie inspek
cji, o czem już wzmiankowaliśmy powy
żej;
dotychczas jednak było inaczej i
chyba opinja władz starościeńskich i po
licyjnych zasługuje na pełne zaufanie.
Wmawianie natomiast w ludzi, że to co
czarne Jest białe — to naprawdę jest
kiepską metodą samoobrony.
Przejdziemy jednak Już nad tą sprawą

FREDERIC BOUTET.

do porządku dziennego. Faktem jest, że
Wydział Kanalizacji dba już o porządek
i miejmy nadzieję, że tak będzie nadali.
Bardzo słusznie uczynił magistrat, że po
dał do wiadomości publicznej
wykaz ulic,
zamkniętych <ffia ruchu. Przynajmniej lu
dzie będą wiedzMi którędy chodzić. Szko
da tylko, że nie uczynił tego magistrat
wcześniej. Uniknęłoby sic w ten sposób
wielu zgoła
niepotrzebnych nieporozumień.
Rzecz zrozumfała, że wobec szalone
go tempa robót kanalizacyjnych ruch ko
łowy jest bardzo utrudniony i musiiał ulec
zwolnieniu. Odczuwać to sie daje w
szczególności podczas jazdy tramwajem.
Wlecze sic on tak, że poprostu można
schodzić 1 wchodząc do wagonu w biegu 1
w rezultacie człowiek prędzej do celu doj
dzie pieszo nóż dojedzie tramwajem. Jest
to zaiste straszna męka dla wiecznie zde
nerwowanego i spieszącego łodzianina.
Skoro już mowa o szybkości tramwajowi,
to należy zwrócić uwagę na jedną rzecz.
Oto jedine wagony zaopatrzone są w po
tężne motory berginanowskie 100 konne,
podczas gdy Inne poruszane są słabiutkienll silnikami
stare] konstrukcji
I w rezultacie Jeden wagon przy od
powiednich warunkach jazdy mknie, w
nocy zwiłaszcza z szybkością samochodu,
podczas gdy inny wlecze sie, niczem szka
pa dorożkarska. Takt stan rzeczy jest nie
dopuszczalny i zakrawa poprostu na kpi
ny z publiczności korzystającej z komuni
kacji tramwajowej. Dyrekcja K . E. Ł .
wkma jak najrychlej poważne to niedo
maganie ruchu tramwajowego
usunąć
I wprowadzić we wszystkich wagonach
jednoHry typ motorów.
Najlepiej na robotach kanalizacyjnych
wychodzą nasi szoferzy. Wobec zamknie
cia poszczególnych odcinków ulic dla ru
chu kołowego, samochód musi być kiero
wany
w ulice boczne
i w ten sposób licznik wybija większą

illość kilometrów, a co zatem fdzie f zło
tówek. Słowem jest źle i łodzianie pro
szą Boga i p. Skrzytwana, by roboty ka
nalizacyjne jak najrychlej zostały ukoń
czone.
W jednem z pism zagranicznych za
mieszczona jest wiadomość, że w Nowym
Jorku uruchomiono ostatnio maszyny —
odkurzacze uliczne,
pracujące według tej samej zasady, co od
kurzacze domowe, nasze popularne „elek
troluksy'" i „proitósy". Odkurzacze ulicz
ne mają wygląd czołgów i oczyszczają
dziennie po 75.000 m. kw. powierzchni, a
wiec 20 razy więcej, niż dotychczasowe
maszyny do zamiatania ulic. Odkurzacz
ten pracuje zupełnie automatycznie i już
podczas jazdy większe odpadki zostają od
dzielone
od prochu
i dostają się do oddzielnej komory.
Wiadomość powyższa nasunęła nam
świetne refleksje. Łódź jest miastem, któ
rego ulice posiadają maximum kurzu. Od
kurzanie odbywa sie sposobem dość pry
mitywnym, bo przy pomocy miotły. Czyż
by nie mógł nasz magistrat pomyśleć o
w prowadź eniiai bardziej nowoczesnych sy
stemów
czyszczenia ulic.
Odkurzacze elektryczne? Tego chyba
nigdy w Łodzi nie będzie.
K.

w wini.
Samobójstwo
przemy"
slow ca
warszawskiego.
Z Krynicy donoszą:
Onegdaj w pensjonacie „ L w i g r ó d " w
Krynicy odebrał sobie życie znany prze
mysłowiec z Warszawy M. Chaim Skórecki.
Przyczyną samobójstwa był ogólny
rozstrój nerwowy. Denat po powrocie z
sanatorjum dla nerwowo chorych przy
był do Krynicy, gdzie w czasie nieobe
cności córki pozbawił się życia.

Groźny pożar wybuchł onegdaj na pro
bostwie we wsi Przemęt, pow. Leszno.
Pastwą płomieni padła olbrzymia stodoła,
wraz z nią
300 wozów żyła
oraz 400 wozów pszenicy. W akcji ratunkohwej wzięła udział cała ludność wsi,
czemu zawdzięczyć należy, że pożar nie
przerzucił się na sąsiednie budynki. Cha
rakter ystycznem jest, że w tym samym
dniu i o tej samej godzinie przed 10 laty
spłonęła na tern samem miejscu na skutek
uderzenia piorunu również stodoła wraz z
inwentarzem.

Obrażony majestat.
„Precz chamie, jestem królem
polskim".
Z Zaborowa donoszą:
Tymi słowami przywitał policjanta
pewien
zażywny Jegomość
na placu publicznym w Zaborowie, w
chwili, gdy ów stróż porządku publiczne
go poprosił go o towarzyszenie mu do
komisarjatu.
Jego królewska mość Zygmunt IV.
(mieliśmy już sposobność istnienie jego
rewelować) wypowiadała właśnie mo
wę tronową do tłumu wiernych podda
nych, składającego się przeważnie
z gapiów I oberwańców.
Niezrażony królewskim "majestatem po
licjant postanowił użyć siły. Ale nie do
brze na tern wyszedł. W braku miecza
i berła użył Zygmunt IV. pięści oraz koń
ców stóp odzianych w solidne obuwie,
któremi boleśnie potraktował policjanta.
Ostatecznie musiał ulec zbrojnej prze
mocy, pokonany, ale niezwyciężony
został
odprowadzony do komisarjatu.
Z papierów, które znaleziono przy
nim,
okazało się, że biedny majak został
niedawno wypuszczony z zakładu dla
obłąkanych. Prawdopodobnie wróci tam
znowu r a dłuższy pobyt.

Pamiętajcie o inwalidach
wojennych!

:o:

posunęła się w swem zapamiętaniu dalej wać do takich ostateczności... Pójdę po
niż kiedykolwiek.
mówić z nią poważnie. Przekonam ją że
Otóż wypadł ml dziś oficjalny obiad, w istocie zatruwa ona życie sobie 1 panu,
na który w żadnym razie nie mogłem jej niszczy wasze szczęście, że brak jej roz
wziąć z sobą. Wiedziała ona o tern do sądku i ufności względem pana... Jestem
— Proszę panią, przyszedł pan M. brze. Wiedziała też. gdzie i w lakiem gro pewna, że wróciwszy do domu. zastanie
Viarme •— zameldowała pokojówka.
nie osób mial sie ten obiad odbvć... nie ją pan inna.
Pani Lotter poruszyła sie zdziwiona i mogła mleć najmniejszych podejrzeń. —
— Jeżeli pani chce. niech pani próbu
zaniepokojona. Jan VIarme był od dwóch Przyjąłem zaproszenie za jej wiedzą i zgo
je, odparł Jan Viarme, głosem przybitym.
lat jej zięciem i utrzymywał z nia iak naj dą. Otóż przed chwila oświadczyła mi na
Pani wie jakim ciosem dla mnie byłby
lepsze stosunki, nie miał jednak zwyczaju gle:
Zależy ci na t y m obiedzie? Bardzo rozwód z nią... Ale ja tak dłużej żyć nie
odwiedzać jej tak znienacka w godzinach dobrze... tylko jeżeli tam pójdziesz, nie za mogę. nie mogę!...
Popołudniowych.
staniesz mnie już w domu lak wrócisz.
Jan Viarme pożegnał sie z teściowa i
— Ależ niech wejdzie. — odrzekła.
Wyraz jej twarzy zdradzał najwyższe niecierpliwie, ale bez wiary czekał do
Po chwili ukazał sie jasnowłosy mło wzburzenie. Mimo to jednak doprowadzo wieczora na rezultat jej akcji.
dzieniec, wysoki, elegancki.
ny do ostatnich granic rozpaczy odpowie
Wracał do domu trochę niespokojny i
— Co sie stało. Janie? Mói Boże! czy działem j e j : doskonale, mimo to pójdę jed wzruszony spodziewając sie potoku w y 
tylko nic złego nie spotkało Simone?
nak. a t y daj mi już raz święty spokój! mówek lub co najmniej jakieiś ostrzejszej
— Nie, proszę się uspokoić, nic sie jej Zbladła, wyprężyła się jednym ruchem wymiany zdań. Otóż to nie nastąpiło. Si
nic stało. Musze z panią pomówić... Ja nie ciała, rzuciła sie do okna i otworzyła je, mona nic nie powiedziała o wizycie ma
by przezeń wyskoczyć... Miałem zaled tki, nie wspomniała też o rannem zajściu.
mogę dłużej...
— Chciałabym bardzo wiedzieć, co pan wie czas schwycić ja wpół. To nie jest u
Po raz pierwszy od dwóch lat nie za
niej udane — ona jest szczera.... i to mnie
ma do zarzucenia mojei córce?
pytała
męża, jak spędzał czas. Jan po
— Zazdrość... To jedno tylko, ale to przeraża.
czuł sie tern zaskoczony i zbity z tropu;
Wystarcza., już za wiele tego, przysięgam
— Wobec takiego obrotu sprawy da złożył jej też z własnej inicjatywy co do
Dani... pani nie wie do jakiego stopnia cór łem za wygrane, oczywiście tvlko po to, tego szczegółową relacje, która została
ka jei jest zazdrosna.
że zrezygnuję z tego obiadu i D r z y niej wysłuchana obojętnie.
— Niech pan nie zapomina, drogi pa zwolniłem sie zeń telefonicznie.
Nazajutrz Simona zachowała się rów
nie, że poślubił pan dwudziestoletnią
— Okropność. — jęknęła pani Lottior. nież powściągliwie: nie zaniepokoiły jej
dziewczynę, dziecko prawie, która nigdy
— Kocham ją zawsze jednakowo: taka otrzymane przez Jana listy, nie pytała go
"ie miała sposobności...
jest ładna, urocza, inteligentna... Tacy mo też już o nie. a wieczorem, gdy znaleźli
— Ilekroć powracam do domu podda- glibyśmy być razem szczęśliwi, a ona sie w towarzystwie," trzymała się stale
le mnie badaniom... Odzie byłeś?... Kogoś psuje nasze pożycie... zmusza mnie do zdała od niego. Tańczyła, nie troszcząc
widział? A nie mówisz mi coś robił od unikania jej... do rozwodu z nia...
się o to. czy i z kim maż jej tańczy, a jego
kwadrans na szóstą do szóstej. A i dztf— Ale cóż znowu, nie można się posu swoboda ta napełniała radością. Naresz

Zazdrość.

lat.

cie oddychał! Przekonał sie jednak wkrót
ce, że zmiana ta była rzeczywista i że nor
malne życie przed nim sie otwierało.
Z nlezamąconem szczęściem napawał
się kilka tygodni tern nowem życiem...
Później to jasne szczęście zaczęły zasła
niać cienie. Cienie te zamieniały się stop
niowo w ciemne gęste chmury. Znowu po
czuł sie smutnym i przygnębionym. Simo
na zaś, której usposobienie stawało się co
raz równiejszem, roztaczała wokół sie
bie czar pogody i wesołości.
W najgłębszych tajnikach duszy Jan
Viarme poczuł, że zaczyna go to drażnić.
Zdało mu się. że jest czegoś pozbawiony,
że mu coś odebrano. Nie śmiał sie jednak
przyznać się do tego. co czuł...
Razu pewnego, gdy sie znalazł sam na
sam z teściowa, a ta zwróciła sie do nie
go:
I cóż moje dziecko? udało mi się,
prawda... Simona mnie zrozumiała, jest
pan teraz spokojny, szczęśliwy?... istotna
prawda narzuciła się gwałtownie iego my
ślom i odpowiedział z goryczą:
— Bardzo szczęśliwy: Simona nie tro
szczy sie wcale co robie... Zdaje sobie do
skonale sprawę z tego. że ona mnie iuź
nie kocha...
Pani Lottier uśmiechnęła sie. Cóż, mc
je dziecko, bądźmy sprawiedliwi, kocha
pana teraz tak. jak pan chciał bvć kocha
ny... Czy żałuje pan pierwszego sposobu..
Cóż robić, nieraz odrobiną obojętności mo
żerny wyleczyć zazdrość.
o
••.»
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Wielbiciel wesołej wdówki,
IValna rozprawa

Hula] dusza bez kontusza!
Jak się bawił wesoły robotnik?
27-letni Marceli Szymański, robotnik,
zamieszkały przy ulicy Zakątnej 9, bę
dąc wczoraj w wjjątkowo
j
dobrym humorze
wyszedf na miasto i spotkawszy ' kilku
znajomych zaprosił Ich na wódkę.
Zabawa daleki szczodrobliwości Szy
mańskiej,') przeciągnęła się do późnego
wieczoru.
Ppdochocenj wódką koledzy opuściw
szy knajpę posta'nwili jednogłośnie t d prowadzić .,fundatora" do domu.
Na ulicy Ncwo-Cegielniancj wynikła
kłótnia. Wszyscy kamraci jak jeden m4ż
rzucili się na Som.tńsklego i poczęli go
bić.
Z interwencją ix spieszył przechodzą
cy policjant
Na widok granatowego
munduru
aw»n»ni tiicy zbiegli.
Szymański odn'ósł okaleczenia g ! >
w y . Policjani odprowadził go na sta
cja m!ej?ki°go pogotowia ratunkowego
nJzie mu udzielono pomocy.
Krewkich kolegów Szymańskiego po
ciąg i i : • do odpowiedzialność'
•

Żołądek* to nie zbiornik
spirytusu.
Sen pod golem niebem.
48-letni Karol Magiert, bez stałego
miejsca zamieszkania, nocował zazwy
czaj
pod golem niebem.
Latem, gdy było gorąco, Magiert nic
miał powodu do narzekania. Gorzej o
wiele przedstawiała się sprawa gdy by
ło zimno. Magiert szczękał zębami całą
prawie noc. Zastanawiając się nad spo
sobem zapobieżenia złemu, doszedł do
wniosku, źe alkohol wpłynie dodatnio na
utrzymanie
temperatury ciała.
Wczoraj wieczorem zaopatrzył się w
butelkę wódki i ułożywszy się do snu w
polu. przy ulicy Dolnej, zaczął pociągać.
Gdy wypił całą butelkę usnął. Dzisiaj
nad ranem zauważyli leżącego przechod
nie, a nie mogąc go ocucić zawezwali po
gotowie ratunkowe* Przybyły lekarz
stwierdził że Magiert uległ zatruciu al
koholem.
Po przepłókaniu żołądka, która to po
moc przywróciła ofierze alkoholu przy
tomność; Karola Magierta, w stanie cięż
kim, przewieziono na kurację do szpitala
miejskiego w Radogoszczu.

Dziwne sceny nad brze
giem głębokiego stawu.
Sztuczne oddychanie wróciło
desperatce iycfe.
W dniu wczorajszym robotnicy za
trudnieni w cegielni przy ulicy Obywa
telskiej na Rokiciu obserwowali młodą
kobietę siedzącą nad
brzegiem głębokiego stawu.
Nieznajoma zdradzając silne zdenerwo
wanie rozglądała się wokoło, odchodzi
ła i wracała z powrotem. Robotnicy za
intrygowani zachowywaniem się młodej
kobiety nie spuszczali z niej oka.
W pewnej chwili nieznajoma stanąw
szy nad brzegiem stawu, zrzuciła z ra
mion chustkę i z krzykiem skoczyła dó
stawu. Pośpieszono na ratunek.
Desperatka znikła
pod powierzchnią wody.
Wydobyto ją niebawem. Dawała je
szcze słabe oznaki życia.
Lekarz pogotowia Kasy Chorych dzię
ki zastosowaniu sztucznego oddechu,
nrzywrócił desperatkę do życia. W sta
nie ciężkim odwieziono ją do szpitala św.
Józefa przy ulicy Drewnowskiej.
Nazwiska nieznajomej dotąd nic usta
lono. Dochodzenie w tym kierunku pro
wadzi policja.
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W dniu wczorajszym dom przy ulicy
Wesołej 59, słynący naogół z częstych
bójek 1 potyczek,
b y l widownią dawno niewidzianej awan
tury, bohaterami której była 43-letnia
Władysława
Cieniowa,
bezdzietna
wdówka i sąsiad jej kawaler 49-letni Le
on Wiślak.
Wiślak uderzał w konkury do przy
stojnej wdowy. Szło mu wcale dobrze,
więc ośmielał się coraz bardziej. Wdo
wę to obraziło i przez zemstę zaczęta o
Wiślaku opowiadać
wesołe dykteryjki.

na

podwórzu.

Wczoraj po południu Wiślak chcąc za
pobiec dalszemu rozsiewaniu plotek za
czepił Cienową na podwórzu i zaczął jej
robić wymówki.
Doszło do wesołej bójki. Cieniowa po
darła na nim ubranie i pobiła go deską,
która wpadła jej w rękę. Rozprawę są
siedzką przerwał policjant i sporządził
Cieniowej oraz Wiślakowi protokóły.
Wojowniczej parze, która odniosła
szereg ran
głowy, rąk i piersi udzielił pomocy za
mieszkały w pobliżu lekarz.

Wyjechał,

Nr. 201

Napad bandycki
na dwóch

Pożgane nożami ofiary
walczą ze śmiercią.
Z Gniezna donoszą:
Michał Domagalski I Józef Mazer z
Gniezna, zamieszkali przy ul. Łubieńskiej
4, poszukując dzierżawy sadu owocowego
udali się w niedzielę, 19 b. m. celem obej
rzenia odpowiednich objektów do Gębarzewa, Tam odpoczęli w restauracji i od
gospodarza oraz gości lokalu zasięgnęli
Hiformaoyj o sądach w okolicy. Skiero
wano ich do następnej wsi, skąd po odby
tych pertraktacjach wracali około godz. 9
wieczorem. W drodze koło Gębarzewa
napadło na nich
pięciu bandytów,
domagając sie wydania gotówki. Wido
cznie ogrodnicy próbowali stawić opór, bo
napastnicy pożgali ch nożami I sponiewie
rali do utraty przytomności. Lezących w
kałużach k r w i ogrodników odnalazł stróż
gębarzewski i przywołał pomoc oraz po
licję. Nieszczęśliwe ofiary napadu odsta
wiono w stanie ciężkim do szpitala Czer
wonego Krzyża w Gnieźnie. Bandyci zra
bowali portfel z 40 zł., książeczkę wojsko
wą i legitymację; policja jest już na icli
tropie.

Bohaterska
Gość: — Gdzie jest właściciel restauracji?
Kelner: — Wyjechał, proszą pana.
Gość: — Na długo?

Kelner: — Na pół roku z postem 1 ciemnicą.

Cały dzień żebraczka wyciągała rękę
do przechodniów
a wieczorem „kasą" skradł jej
Wczoraj wieczorem 63-letnia Małgo
rzata Jędrzejczak, żebraczka, bez stałe
go miejsca zamieszkania przed udaniem
się do demu noclegowego, siadła w bra
mie domu przy ulicy Konstantynowskiej
93 1 zaczęła obliczać uzbierane w ciągu
dnia.
pieniądze.
Czynność tę przerwał jej jakiś mężczyz
na. Stanąwszy tuż przy siedzącej żebraczce rzucił jej 20 groszy, a następnie
począł jej sie przyglądać.
W pewnym momencie pochylił się
nad staruszką, wyciągnął jej z fartucha

złodziej.

garść bilonu, a gdy pochwyciła go za
rękę.
uderzył Ja w twarz,
poczem rzucii' się do ucieczki. Krzyk
okradzionej żibraczki zaalarmował prze
c h o d n ć u , którzy zaczęli ścigać ucieka
jącego, ten jodnak przesadził płot i
zbiegł bez śladu.
Pokrwawionej żebraczce, której uderzet-ik złodzieja rozbiło nos, udzielono
pomocy na stacj: miejskiego pogotowia
ratunkowego
Zawiadomićny o kradzieży komisarjat pelicji, poszukuje tajemniczego zło
dzieja.

Stopa na pestce wiśni.
nieszczęśliwy

wypadek

Mieszkanka Włocławka 22-letnfa Sta
nisława Matuszkiewiczówna, krawcowa,
po przyjeździe do Łodzi postanowiła zwie
dzić miasto.
W pierwszym rzędzie Matuszkiewaczówna udała się
do katedry.
Po krótkiej modlitwie schodząc ze stop
ni poślizgnęła się o pestkę leżącą na scho
dach i upadła tak nieszczęśliwe, że ude
rzyła głową o kamień. Świadkowie w y 
padku, wzięli kobietę do jednego z pobli
skich sklepów, skąd też zatelefonowano

przed

po pogotowie ratunkowe.
Przybyły w chwilę później lekarz, po
udzieleniu ofierze
nieszczęśliwego wypadku
pierwszej pomocy odwiózł ją do szpiltiala
miejskiego przy ulicy Drewnowskiej. Stan
mieszkanki Włocławka, która uległa usz
kodzeniu czaszki, jest ciężki. W czasie,
gdy przechodnie przenosili Matuszkiewićzównę do sklepu, zginęła jej w zagadko
w y sposób torebka z zawartością prze
szło 100 złotych.

Posiedzenie miejskiej rady szkolnej.
postanowiono jednogłośnie przystąpić do zorgattiiow. Tria
przy wszystkich szkołach
Opiek Szkolnych oraz do utworzenia Kota Opiek
Szkolnych. W wolnych wnioskach omawiane bv
ly spiawy utworzenia w parkach miejskich ogro
du botanicznego 1 zoologicznego.

Nie wiece] Jak 3 lampki...
Umowa z elektrownią łódzką.
Z Pabianic donoszą:
Chcąc przyjść z pomocą niezamożnym abo
nentem Magistrat m. Pabjanic zawarł z Elektrow
nią Łódzką
umowę,
na której mocy abonenci posiadający 3 lampki w

niewiasta.

Z Tucholi donoszą:
Senjor Kałdowski, gospodarz, posiadał
własne jezioro, na którem prowadził do
rywczą gospodarkę rybną. Krytycznego
dnia udali sie na jezioro dwaj jego syno
we, lat 28 i 30. Towarzyszył im jeden z
mieszkańców wioski, chcąc nabyć
złowione ryby.
Jeden z braci wsiadł do łódki f w y j e
chał na środek jęzora, aby rzucić sieci,
podczas gdy drugi zajęty był przy brzegu.
W pewnej chwili oddalony o jakieś 40
metrów od brzegu Kałdowski, który stra
cił równowagę wypadł z łódki w głębie i
począł tonąć. Na pomoc tonącemu rzucił
się brat jego. Nieszczęście chciało, fż i
ten
począł tonąć.
Wówczas znajdujący się na brzegu ich
przygodny współtowarzysz niejaki Marasz począł wzywać pomocy.
Zalarmowana krzykiem wybiegła z do
mostwa gospodyni niejaka Masłowska i
rzuciła się bez namysłu do wody, chcą«
ratować tonących. Niestety bohaterski
poryw kobiety pozostał bez skutku. To
nący przy brzegu Kałdowski nie miał już
siły, czy też przytomności, aby
,
chwycić za tyczkę,
którą mu bohaterska niewiasta podawała
Obaj wiec utonęli

katedrą.

Dziatwą opiekować się będą opieki szkolne.
Z Pabianic donoszą:
W dniu onegdałszym odbyto się posiedzenie
Miejskiej Rady Szkolnej w Pabianicach.
Po wybraniu komitetu wykonawczego w oso
bach d-ra Eichlera, p. Staszewskiego I Szefa orars
Komisji Powszechnego Nauczania (ks. pratał Mireckl, p. Rotoowski, Wygodziki i dr. Rakowski)

ogrodników.

swojem mieszkaniu będą mogli otrzymać insta
lację na kredyt t. j . należność za instalację po
kryje Elektrownia Łódzka, a abonent ratami
przez 12 miesięcy
Jedzie spłacał dług wraz z opłatą miesięczną za
prąd.

Para łotrów
w strażnicy.
Dwa strzały

i

rewolwerowe.

Z Rawicza donoszą:
Przed kilku dniami w nocy przytrzy
mała polska straż graniczna pomiędzy Pa
ków ką a Trzeboszem w powiecie rawtfekim pewnego osobnika w towarzystwie
kobiety, bez legitymacji którzy nielegal
nie przeszli przez granicę
z Niemiec do Polski.
Gdy dwaj patrolujący urzędnicy przypro
wadzili podejrzaną parkę do strażnicy, a
jeden z nich wszedł do sąsiedniego poko
ju, by zbudzić kierownika, Snfegocki od
bywał rewizję aresztowanych. W chwili,
gdy Ś. odwrócił się do mężczyzny, ten
błyskawicznie wydobył rewolwer i strze
lił dwukrotnie do niego. Kule urtflcwiły
Śniegockiemu w jamie brzusznej, powo
dując ciężkie rany. Zbrodniarz i jego to
warzyszka zbiegli po t y m czynie. Kobie
ta zdołała uciec do Niemiec zaś łotrzyk
ukrył się
na terenie polskim.
Natychmiastowy pościg nie doprowadził
do ujęcia bandyty. Ciężko rannego śnie-gockiego odstawiono do szpitala w Boja
nowie, gdzie poddano go natychmiastowej
operacji. Stan rannego jest poważny, lec?
nie beznadziejny.
^
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Olimpiady

Dziś podajemy ostatnia wzmiankę z
przeprowadzonej Olimpiady lekko-atletycznej „ Ł . Echa Wiecz.". Naarody zo
stały wydane większej części zawodni
ków, pozostałe wydaje nadal redakcja
..Echa" w godz. 8 — 10 i 17 — 19.
Do wszystkich konkurencyj doszły dy
plomy za pięcioboje pań i panów.
Pierwsza nagrodę w pięcioboju o mi
strzostwo Łodzi pań uzyskała:
Jaszczakówna (ŁKS) 2522.17 ounktów.
2. Kwaśniewska (ŁKS) 2334.71 pkt.
3. Rytlówna (ŁKS) 1952.45 Dkt.
. 4.. Russówna (ŁKS) 1549.58 pkt.
Mistrzem pięcioboju panów został:
Bobiński (ŁKS) 2564.115 ounktów,
2. Wełnie 2357.92 punktów.
3. Laufer I 2007.955 punktów.
4. Kosiński 1917.10 punktów.
5. Kaszyński 1863.975 punktów.

„L. Echa

Lr z, posiadał
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ody, chcąa
bohaterski'
skutku. To
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6. Podczaski 1814.895 punktów.
7. Bystry 1763.41 punktów.
8. Szternel 1380.15 punktów.
9. Bronicz 1272.60 punktów.
10. Kaczmarek 1267,275 punktów.
Nagrodzeni przez Ł . O. Z. L. A. zawód
nicy i zawodniczki zgłoszą się w redakcji
po odbiór dyplomów.
Redakcja „Echa" prócz normalnych
nagród, które przeznaczył Ł . O. Z. L. A.
wręczyła mistrzom Łodzi Jaszczakównie
i Bobińskiemu pantofle.
Uważając, że obowiązek nasz spełni
liśmy całkowicie, ogłaszamy Olimpjadę
za zamknięta. Teraz kolei na zawodni
ków, którzy zachęceni przez nas oowinni
dalej kształcić swe ciało, bv w roku przy
szłym znów stanąć do zawodów i zasły
nąć jako chluby lekko-atletyczne Łodzi i
Polski.

Niedzielny przeciwnik Czerwonych.
Ł. K. S. —

'iasta.

Mimo niepowodzeń w ligowych spot
kaniach Ł , K. S. cała para dażv do uzys
kania formy. Mając wolna niedzielę, za
kontraktował warszawska Polonie, która
Przybywa na zawody w najsilniejszym
składzie. Czerwoni również wystąpią w
swym pierwszym garniturze.

Polonja.

Mecz tych drużyn cieszą sie zawsze ol
brzymiem powodzeniem, bowiem chodzi
o pierwszeństwo obu miast Warszawy i
Łodzi.
Zawody odbędą sie, na boisku Ł. K. S.
o godz. 4,30 po poł.

Sport w kilku słowach.
(—) Liga wyznaczyła nowy termin
25 listopada na gry I. F. C. — Gracovia i
Warszawianka — Hasmonea.
(—) Gry o wejście do extra Wąsy roz
poczną się w połowie września. Leade
rami w swych okręgach są: Warszawa —
Ruch; Poznań — Pogoń; Kraików: — Gar
barnia; L w ó w — Polonja przemyska; Wił
HO — 1 p. p. Leg.; Łódź — Ł . T. S. G.
Okręgi podzielane zostały na 3 grupy:
Warszawa — Łódź — Poznań — Pomo
rze, pierwsza grupa; Kraków — Górny
Śląsk — Kielce, druga grupa; L w ó w —
Lublin — Wflmo, trzecia grupa.
(-_) Wydany z o s M przez Ł . O. Z. L.
A: zakaz startowania w biegach ulicznych
zawodników tócencjonowanyoh.
Zatem w dorocznym biegu 6 sierpnia,
który odbędzie się w Łodzi 2 września,
Startować będą tylko niezrzeszeni.
.(—) Łodzianin itnż. Kannenberg został

mianowany międzynarodowym
sędzią
bokserskim.
(—) We wrześniu we Lwowie rozegra
ny zostanie z udzałem łpdtzfąm i BRCI Stolarow turniej tennlsowy, w którym rów
nież staną reprezentanci Austrii, Niemiec,
Rumunii i Węgier.
(—) Nowy rekord światowy na 800
mtr. przez płotki dla pań ustanowiła An
gielka Haft 12.6 sek. .
(—) W czwartek słynna japońska za
wodniczka olimpijska Hitami przybywa
do Warszawy na kilka d n i Z tej okazji
odbędą się zawody lekko-atletyczne na
szych asów.
(—) Mecz Polonja — Ł . K. S. w naj
bliższą niedzielę sędziować będzie p. Izra
el.
(—) Przed zawodami Polonja — Ł . K.
S. t. j . o godz. 14.30 rozegrany zostanie
mecz o mistrzostwo pomiędzy Słowacki)—
Bieg. Sędzia Szer.

III Igrzyska Kobiece w roku 1930.
Odbędą się w Pradze,

i podawała

I W

Dowiadujemy się, że w roku 1930 w
Pradze rozegrane zostaną III Igrzyska Ko
biece w lekkiej atletyce. Pierwsze Igrzy
ska odbyły sie w r. 1922 w Monte-Cario,
drugie niteJy mejsce w r. 1926 w Goteborgu. Program zawodów będzie następują

c y : 6 mtr., 100 mtr., 200 mtr., 800 mtr.,
sztafeto 4 x 100 mtr., bieg 80 mtr. płotki,
skoki w dal i w wyż, rzuty kulą, dyskiem
i oszczepem oraz trójbój składający się z
biegu 100 mfcr., skoku w w y ż i rzutu osz
czepem.

y.
'er owe.
V przytrzyaniędizy Pa
cie rawicwarzystwóe
jy nHe&egal-

:y przypro/trażnitey, a
tiego pokofegocki odW chlwiii,
^zyzny, ten
ver i strzee utkwiły
iej, powoz i Jego tolie. Kobieoaś łotrzyk

oprowadizf
mego Smte--.
la w Bojal miastowej
yażny.

Tajemnicze zjawisko w ruinach zamku.
Nocne

wędrówki

.rtPsychic SocIety \ jedno z angiel ukazywał około północy — a wrócił bla
skich pism, poświęconych badaniom zja dy, zdenerwowany; on również widział
wisk nadprzyrodzonych, donosi o nie mnicha.
zwykłej historji, którą potraktować mo
Ponieważ nie dawał tak łatwo wiary
żna jako
faktom zaobserwowanym powierzchow
żart „duchów".
nie, zwrócił się do władz z prośbą o
VV ruinach opactwa Beaulieu, w j m - przysłanie
Kieiskiem hrabstwie Hamschirer, zdarzył
kilku policjantów.
|e ów wypadek. Z murami ruin łączy Władze zgodziły się i zjawił się komi
'C stary, zapadły cmentarz. Dookoła sarz z pobliskiego miasteczka z pół tu
k k i c h miejscowości zawsze snują się le zinem policjantów i o północy z wika
gendy j podania. Proboszcz z Beauleu rym udali się do ruin zamku.
' e dawał wiary wieściom, rozpuszcza
I w owej nocy policjanci zobaczyli,
nym przez miejscową ludność, jakoby w
• jak mimo nich przeszła jakaś niesamowi
{uinach zamku straszył dziwny mnich.
ta postać, odziana w strój średniowie
Widziały go po raz pierwszy dwie ko
czny. Postać owa doszła do miejsca,
mety, gdy w nocy z cmentarza udał się
* gdzie prawdopodobnie ongi znajdował
do dawnej kaplicy, z której pozostały
się ołtarz i odprawił jakby krótką mszę
tylko szczątki.
z czasów przedreformacyjnych.
Mieszkańcy coraz bardziej wierzyli w
Z napięciem i nie mówiąc do siebie
autentyczność tego ducha, tak, że pro
ani
słowa, zebrani spoglądali na ten w i 
boszcz musiał z kazalnicy gromić ich
łatwowierność. Jednakowoż opowiada dok: byli tylko o parę kroków oddaleni
na o mnichu nie ustawały i proboszcz od fantomu.
Wreszcie mnich podniósł rękę, jak
zdecydować sam zbadać tę sprawę.
Udał się na miejsce, gdzie duch się gdyby chciał błogosławić wiernych, za,

s

S

n
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Zagraniczny rynek pieniężny i towarowy.
NOTOWANIA

ZŁOTEGO P O I ^ K I E G O
ZAGRANICĄ.

Londyn za 1 fut szter. 43.30 Za 100 złotych:
Zurych 58.20, Berlin 46.85 -I 47.25, wypłaty tele
graficzne na Warszawę, Poznań i Katowice 46.92 1
pól — 47.12 1 pół, Wiedeń czeki 79.39 i pół —
79.67 i pół, Praga 378.22 i pół.

GIEŁDY ZAGRANICZNE.
Londyn. Notowania końcowe: N. York 4.85.28,
Holandia 12.10.50. Francja 124.25, Belgia 34.90,
Włochy 92.69, Niemcy 20.365, Szwajcaria 25.201,
Danja 18126, Szwecja 18.188,; Helsingfors 192.80,
Praga 163.68, Wiedeń 34.42, Warszawa 43.30.
Paryż: Londyn 124.26, N. York 25.60, Szwaj
caria 492.75.
Gdańsk. Notowania w guldenach gdańskich:
100 złotych 57.74 57.88, czek na Londyn 25 01 1/4,
telegraficzne wypłaty na: Londyn 25.00 3/4, Ber
lin 122.666 — 122.974, Warszawę 57.72 — 57.83.
Nowy York. Dewizy: Londyn 4.85 3/16, Pary*
3.90 I pół, Berlin 23.82 7/8, Wiedeń 1410, War
szawa 11.25.

BAWEŁNA.
Nowy York, 23, 8. Amerykańska:
Otwarcie: styczeń 18.79 — 83, marzec 18.85,
maj 18.86, lipiec 18.60 — 64, październik 19.19.02,
grudzień 18.85 — 88. .
Środkowe: styczeń 18 82, marzec 18.86, lipiec
18.72, październik 19.02, grudzień 18.87.

Zamknięcie: loco 10.— styczeń 18.54 — 56, laty
18.50, marzec 18.60 — 61, kwiecień 18.62, maj 18.65
czerwiec 18.60, lipiec 18.55, sierpień 18 56, wrze
sień 18.64, październik 18.74 — 76, listopad 18.50.
grudzień 18.59 — 60.
Aleksandria, 23. 8. Egipska. Zamknięcie. Sakellaridis: styczeń 36.74, listopad 36.63. Ashmouni:
luty 24.03, październik 23.35, grudzień 23.68.
Liverpool, 23. 8 Egipska. Zamknięcie. Loco:
18.85, styczeń 17.95, marzec 18.10, maj 18.18, li
piec 18.25, wrzesień 17.84, listopad 17.89.
Liverpool, 23. 8. Havas. Zamknięcie Loco:
10.60, styczeń 9.68, luty 9.68, marzec 9.72, kwie
cień 9.73, maj 9.75. czerwiec 9.73, Hpiec 9.73, sier
pień 9.98, wrzesień 9 85, październik 9.76, listo
pad 9.67, grudzień 9.67.
Nowy Orlean, 23. 8. Zamknięcie: Loco 18.64.
styczeń 18.19, maj 18.23, lipiec 18.10 — 14, paź
dziernik 13.13 — 14, grudzień 18.18 — 19

GIEŁDA ZBOŻOWA.
Warszawa, 24. 8. —Tranza&oje na giełdzie zbo
żowo-towarowej za 100 W*, ir. s*. WaTSza/wa, cc
ny rynkowe. Żyto 38 — 38,5, pszenica nowa 49—
50, jęczmień browarowy 38 — 38,5, na kaszę 36
— 37, owies jednolity stary 47 — 48, nowy 39 —
39,5, otręby żytnie 27 — 28, pszenne 27 — 28, ma.
ka pszenna czterozerowa A 88 — 90, pszenna
czterozerowa 80 — 82, żytnia 66 proc. 59 — 60.
Obroty średnie, usposobienie spokojne.

Waluty, dewizy i złoto na wczorajszej giełdzie
warszawskiej.
Obrót na giełdzie dewizowej niewiele różnił
sie od obrotu z dnia wczorajszego. Zapotrzebo
wanie, jak zwykle, zostało pokryte. Dolary Stan.
Zjedn. znów bez obrotów.
Dewizy na Nowy Jork, Holandję, Paryż i Pra
gę otrzymały notowania poprzednie. Z dewiz eu
ropejskich pokaźną zwyżkę osiągnęły dewizy na
Włochy, zyskując 6 I pór gr. Pozostałe dewizy
miały tendencję słabsza- Szwajcarja obniżyła się
o 3 gr., Bel zja o 1 gr., Londyn o pół gr.
DOLARÓWKA W ZAOFIAROWANIU I SŁAB
SZA. LISTY ZASTAWNE - MOCNIEJSZE.
Z papierów państwowych mało się hiteresowa
no dolarówką, która poniosła drobną stratę (75
gr.). Inne. papiery państwowe utrzymane, z wy
jątkiem droższej o 25 gr. 5 proc. Kanw er. Poi.
Kolejowej. Dla listów zastawnych tendencja była
mocniejsza. 4 I pół proc. L. Z. Ziemskie podniosły
się o 50 gr. i 8 proc. Miejskie o 25 gr., 5 proc.
Miejskie utrzymały kurs dotychczasowy. O listy
prowincjonalne dopytywano się, lecz do urzędo
wych tranzakcyj nie doszło, sprzedawano nato
miast drobne paTtJe 8 proc. Łódzkich (w cedule
giełdowej nieuwklocznione) po 65.50 — 65.
Za 4 proc. Poż. Inwestycyjną zapłacono 122 —
124 — J23.50.
TENDENCJA DLA AKCYJ NIEJEDNOLITA.
Żywo się interesowano Ostrowieckiemi, zaku
py wanemi dla zagranica, w data zaś dzisiejszym
większym popytem cieszyły się Norbliny i po czę
ści Parowozy. Grupa akcyj bankowych była za
niedbana. Nieliczne transakcje zawierano Bankiem
Polskim po kursie o zł. 1.23 niższym od wczoraj
szego. Z pozostałych akcyj z tej grupy zakupio
no akcje Banku Handlowego po niezrnieniającym
się od dłuższego czasu kursie.

trzymał się kilka chwil w tej pozycji i
rozpłynął się w powietrzu.
Jakkolwiek te obserwacje wyglądały
zupełnie wiarogodnie, proboszczowi to
jednak nie wystarczyło.
Następnej nocy zrobiono nową próbę
z „duchem". Oprócz policjantów, 12 nie
ustraszonych mieszkańców wsi
przybyło na cmentarz.
Chciano zaznaczyć miejsce, w którem
duch najpierw się pojawił. Istotnie zja
w i ł się w tej samej godzinie, co poprze
dnio i to tuż przy czatującym policjancie.
Konstabl, który nie stracił zimnej k r w i ,
wyjął gwizdek I w przeraźliwy sposób
zagwizdał. Mnich ani drgnął i spokojnie
szedł dalej. Obserwator policyjny udał
się na miejsce, gdzie zjawa się okazała.
Znajdował się tam
omszały nagrobek.
Oznaczono go kredą znakiem krzyża.
Przebieg zjawiska był taki sam, jak po
przedniej nocy.
Teraz proboszcz zwrócił się do zna
nego badacza spirytyzmu w Anglji (zre

W rubryce akcyj cukrowniczych ntenta noto
wań. Sprzedawcy nie kwapią się zbytnio z odda
niem towaru, za który w swoim czasie tak drogo
zapłacili. Poszukiwano Częstodc, za które propo
no warno lepszą od ostatniej giełdowej cenę. lecz
bezskutecznie.
Z akcyj cementowych Rrley po pewnych wa
haniach stracił pół złotego.
Z akcyj węglowych po długich targach zaku
piono akcje Wairsz. Tow. Kop. Węgla po kursie
o ćwierć złotego niższym od wczorajszego.
Dział akcyj metalurgicznych byt wprawdzie
najruchliwszy, obroty jednak nie sięgały śred
nich.
Jak Już na wstępie zaznaczono, największen.
zainteresowaniem cieszyły się Norbliny, zyskując
początkowo zł. 6, z których cześć (rf. 1) w końcu
straciły. Drugim faworytem giełdy były Parowo
zy, które w dniach ostatnich stale wykazują ten
dencję mocną, zwłaszcza od czasu, gdy określona
została wysokość dywidendy. Kurs podniósł się
w krótkim czasie o 3 zł. Akcje Ostrowieckie, wczo
raj tak bardzo zwyżkujące, straciły część zysków
a mianowicie po zł. 2 na sztuce. Z pozostałych
akcyj obracano Jedynie Lilpopem 1 Starachowica
mi po kursach utrzymanych.
Z akcyj włókienniczych drobną stratę (25 gr.)
poniosły akcje Zawiercie,
Pozostałe akcje (Klucze I Kraj. Tow. MeWoracyjne), utrzymały notowania z dnia wczorajszego.
Drobne tranzakcje (na sumę niżej 1000 zł. lub
mniej, niżej 10 sztuk) nie kwalifikujące się do obro
łów giełdowych: Bank Z w. Sp. Zarobk. 82, Kijew
skl i Scholtze 80, Spiess 165, Michałów 3.75, Ła
zy 7,50. Polska Nafta 5, Cegielski 46.50, Pocisk 9,
Rudzki 48, Zieleniewski 135.
Po za giełdą: Fltzner i Oamper 5.50.

sztą bardziej popularnego, jako twórcy
Szerloków Holmesów), Conan Doyle'a
w którego obecności otwarto naznaczo
ny grób. Znaleziono tam resztki trumny
i strzępy habitu zakonnego. Po tern
stwierdzeniu grób zasypano.
W zwykłych godzinach w obecności
Conan Ooyle'a. duch przybył, jak zwy
kle i
udał się do kaplicy.
W chwili, gdy zjawa znikła, proboszcz
naznaczył miejsce, w którem się ona
modliła. Następnego dnia grzebano tam,
a po usunięciu płyt kamiennych natrafio
no w głębi na znaczną ilość złotych
sprzętów kościelnych, które zdaniem hi
storyków sztuki kościelnej zostały ukry
te w czasach reformacji.
Od tej chwili duch mnicha się nie po
kazał. Istnieje przypuszczenie, że jedno
z tajnych towarzystw religijnych, angiel
skich, chciało w ten sposób zaskarbić so
bie względy w krainie „tajemniczych
duchów".

' Sfr. 8
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(Park Im,

Malarstwa

Sleukle- '

rzeźby

wlcra J

trallkL

Otwarty

Czytefczą

od eodz.

audycja

10 rano

radiofoniczne.

BIBLJOTEKA RADY PEDAGOGICZNEJ.
Państwowa Centralna Biblioteka Pedazoefctna, ul. Andrzeja Nr. 7 (front I-sze piętro) otwar
ta codziennie od godz. 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.
POLSKA Y. M. C. A. (Piotrkowska 89). Czytelnia
pism I biblioteka otwarta codziennie od 4 do
9-e| wieczór.
CZYTELNIA
T O W . PRZYJACIÓŁ
FRANCJI
(Piotrkowska Nr. 103) otwarta codziennie od
godz. 6 do 8 wlecz. ; wyjątkiem łwlat I
płatków.

•Miejski Kinematograf
Nędznicy
D l a młoda.—Nędznicy

Oświatowy

Pccsątek seansów: o godz. 4, 6. 8 I 10

•.Apollo" —

1) Pani nie chce dzieci
2) Nie grzesz Matko

Święto

w i e c z o r o m ?
TEATR

TEATR

LIT.-ART. ,GONG'

Wczorajsza premiera programu Nr.
Nr. 8 p. t,
„Wszędzie Rafałek" należy do ze wszechmiar
udatnych. Publiczność gorąco witała swoich ulubieńców Cybulskiego i Laskowskiego, którzy
powrócili z urlopu, a zarazem żegnała Sawicka,
która w krótkim czasie potrafiła stać sle ulubie
nica Łodzi, a która z dniem 1 września wraca zpo
wrotem do teatru miejskiego w Katowicach. Na
czoło programu wysunęła się taneczna scenka
„Wieczór w Hiszpanii" pomysłowo ułożona przez
balermistrza Jana Cesarskiego i pełen humoru
.ikecz Wroczyńskiego „Tragedia rodu Ordynac
kich". Wreszcie groteskowy skecz „Klucz indyiski" w doskonaleni wykonaniu Runowieckie), Ka
mińskiego, Jastrzębca i Bełskiego dzięki zawar
tym w nim niesamowitym niespodziankom stanie
srie dla Łodzi wyjątkowa sensacją.

20-go sierpnia każdego roku t. f. w dzień św. Stefana Budapeszt stroi
się w odświętne szaty. Dzień ten jest wielką uroczystością narodową
Węgier. Na zdjęciu procesja, obnosząca po ulicach miasta złoty relikwiasz gdzie na purpurowej poduszce spoczywa ręka króla Stefana I,
który pierwszy ochrzcił Węgry.
m
Z OBOZU POLSKIEJ Y. M. C. A. NAD
LINDA.

Dziś dwa przedstawienia: o godz. 7 i pół I
9 1 pół wiccz.

W niedzielę, dnia 26-go sierpnia odbędzie się w
Obozie Polskiej Y. M. C A. nad Lindą uroczyste
zakończenie letniego okresu obozowego. Koml*
tet i Dyrekcja obozu zaprasza wszystkich przyja
ciół Polskiej Y. M. C. A. na to święto. Również 1
obczowcy meldują posłusznie, że pragnęliby aby
społeczeństwo łódzkie przekonało się naocznie w
czasie tej uroczystości, że Obóz nad Lindą jest
szkołą zdrowia 1 tężyzny duchowej.

Radjo-kącik

Początek seansów: o godz. 4. 6, 8 1 10

PROGRAM

Pierwszy seans 4-ta. ostatni' 9.30.
-

Wągier.

Rano i wieczorem w dalszym ciągu pod reży
seria Konstantego Tatarkiewicza odbywają sl<
pełne próby z inauguracyjnej premjery „Księż
niczka Turandot" Gozzlego—Zegadłowicza.

„CashłO- - — 13-ty Przysięgły
„Czary" " ~ Miłość i krew

„Dom t i u l o w y

narodowe

MIEJSKI.

Pcejątefc seansów: o godz. 4. 0, 8 I 10

u Corso": — Grzeahy Paryża-

Mr. 201

Remont oraz częściowa przebudowa urządzeń
scenicznych (nowe proscenjum schodowe) zostały
już całkowicie ukończone. Obecnie dokonywane
są roboty malarskie na widowni oraz w foyer.
Jednocześnie przeprowadzane są nowe instalacje
oświetleniowe, które pozwolą na osiągnięcie je
szcze lepszych, baTdzicj nowoczesnych efektów
iluminacyjnych.

do 23 w

TOWARZYSTWO .WIEDZA", ni. Piotrkowska
Nr. 103. Czytelnia pism dostępna dla wszyst
kich od godz. 5 do 8 codziennie.

24 sterpnla 1928 rolni.

— „Sandra".

WARSZAWSKIEJ
NADAWCZEJ.

STACJI

Piątek. 24-ko sierpnia.

Dojazd do Obozu tramwajem ozorkowskim z
Rynku Bałuckiego do przystanku Lućmierz. skąd
pieszo lub końmi piękną leśną drogą.

Początek przedstawlefl o godz. 5 I pól po po?.

Warszawa, 1111 m. — 13.00 Sygnał czasu,
hejnał z wieży Mariackie] w Krakowie, komuni
„Mimoza"—..Martwy węzeł"
kat lotniczo-meteorologlczny; 13.10 Przerwa;
„Odoon" - W kuszącym ogniu brylantów 15.00 Komunikaty: meteorologiczny, gospodarczy
Podatek seansów: o godz. 4. 6, 8 1 10
nad program; 15.20 Przerwa; 17.05 Przegląd wy
dawnictw periodycznych omówi prof. Henryk
„Resursa" — Dziewczęta z baletu.
.. Splendid". Dama i rekordem światowym Mościcki; 17.25 Transmisja odczytu z Wilna;
17JO Przerwa; 18.00 Muzyka lekka w wykona
Początek seansów: 4.30, 6.30. 8.15, 10.00.
niu orkiestry mandolinlstów pod kierunkiem Leo
Spółdzielnia Pracowników Państwowych nidasa Aleksandrowa; 19,00 Rozmaitości; 19.20
Noc przygód miljarderki.
Przerwa; 19.30 Odczyt p. t. „Polacy na IgnzyPocz. przedstawień o ł 5.30, 7.15 I 9.30 wlecz.
sach Olimpijskich" wygłosi W. Junosza-DąbTowski; 19.55 Komunikat rolniczy oraz transmisja
z Krakowa notowań giełdy zbożowej krakow
DYŻURY APTEK.
skiej; 20.05 Słowo wstępne do koncertu wypowie
Dziś dyżurują apteki: G. Antoniewicza p. K. Stromenger; 20.15 Koncert symfoniczny ot
(Pabianicka 50), K. Chądzyńskiego (Piotr kiestry Pilhanmonji warszawskiej organizowany
kowska 164), W . Sokolewiicza (Przejazd wespół z Polsklem Radjo. W programie muzyka
nr. 19), R. Rembielińskfego (Andrzeja 28), polska; 22.00 Sygnał czasu, kormimkat lotnlczo J. Zundelewicza (Piotrkowska 25), M. Kas meteorologiczny; 22.05 Komunikaty P. A. T :
perkiewicza (Zgierska 54). S. Trawkow- 22.20 Komunikaty: policyjny, sportowy, nad pro
skiei (Brzezińska 56). (p)
gram.

Nowo

obowiązująca

„Ustawa Automobilowa
do nabycia
Łódź,

w księgarni

Narutowicza

2.

Cena

GEORGE H A R V E Y
były poseł Stanów
Zjednoczonych
zmarł w 64-ym roku życia.

„CZYTAJ",
za a g i .
Z II.

ł

\

Dr.

LECZNICA

Dr.med. Z. RAKOWSKI

lekarzy loecialstow 1 gabinet dsolystyuny

Tel. 2 7 - 8 1 .

przy G ó r n y m

Rynku.

Piotrkowska 2 9 4 , TSL 22-99 - powróci! -

Specjalista chorób uszu, nosa, gardła
i płuc

- t e l . 41-32. - Cegielniana 43

(przy przystanku t r a m . pabianickich)
przyjmują chorych w chorobach wszyst
k i c h specjalności, o d g. 10 rano do 7-ej
p o p o t . Szczepienie ospy, analizy ( m o 
czu, k a ł u . k r w i . p l w o c i n etc.) operacje
opatrunki.

Konstantynowska 9 .
Przyjmuje 12—2 i 5—7

Specjalistą
chorób
skórnych,
wene
r y c z n y c h i moczopłciowych.
Naświetlanie l a m p ą
kwarcową
Dla pan od 3 — 5
oddziel poczekalnia
Przyjmuje o d godz,
8—10 o d 5—8.

Porada 3 złote.

Piękna

:-: :-: Wizyty na mieście :-: :-:

SZWALNIA

miejscowość.

Zabiegi i operacje od u m o w y . Kąpiele
świetlne. Naświetlania lampą k w a r c o 
w ą . Roentgen. Zęby sztuczne, k o r o n y
złote, p l a t y n o w e i m o s t k i

Twa

W niedziele 1 święta do godz. 2 po pot.

Łódź, Piotrkowska 104-a
MĘSKĄ, DAMSKĄ, DZIECINNĄ
ł POŚCIELOWĄ
oraz
KOŁDRY 1 ABAŻURY.

Dzierganie dziurek,
kryte, szycie, mereżki, ażurki,
haft, znaczenie i plisowanie.
I poideł

Powrócił.
Ceglelnlana 25.
Specjalista
skórnych i

P

rycznych

iotrkowska
—•Tel. 44-92- —

Przyjmuje o d 1 do
p o p o ł . i o d 8"*l
do 9-ej w i e c z ó r . —

na zamówienia.

Ceny przystępne.

r.
Choroby

Cena prenumeraty:

JM

—
—
—
—-

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

neryczne i p ł c i o w e

Ignacy Margolis

Konstantynowska 12

pnyjmuje

oczu

codziennie o d 12—2 i od 7—8

Ł ó d z , A l . K o ś c i u s z k i 13 t e l . 65-17

Przed tekstem 1 w tekście 30 groszy za wiersz
Za lakstem .
.
.
2
5
,
.
.
Nekrologi
.
.
2
5
.
.
.
Komunikaty
Zwyczajne

Echo Ita" i „Kurier Łódzki" kpie zŁ 7.11
Odrażenia

chorób

powrócił

Ceny ogłoszeń:
«Ł 2.60
2.90
3.50
8.50

do domu 40 gr.

Wydawnictwo: .Łódzkie Echo Wieczorne".

.
.

.

.
.

25
6

_
„

Drobna 10 groszy, poszukiwania
ł at. dla bezrobotnych 50 groszy.

„
.

skórne,we

Dr. med.

apecjaliata

Łodzi miesięcznie
C U robotników
.
Na p r o w i n c j i
»
ZagTanica
.

chorób
wene-

4

Pierze i puch

milimetrowy 1-łamowy (strona 4 łamy)
.
.
. 4 .
.
.
4

.
.
pracy 5 gr

4
10
.
z . wyra> — najmniejsze ogłoszeni.

Odbito w drukarni Tow. prukarsko-Wydawnicze^o .Kurjer Łódzki"
Nr. L

Doktór

Or, med.

Dr.

Szyje bieliznę

Jeden z najm" :zych zakątków Jugosławji położony nad morzem
Adrjatyckiem w pobliżu Raguzy,

I MIEŚ

T e l . 55—52.
p r z y j m u j o d g. 9
—1 i o d 6—8. d l a
pań o d 4—5
Ola niezamożnych
ceny lecznic.

t e l . 26-87.

Południowa 23

Specjalista
Chorób skór
powrócił
nych i wene
Specjalista
rycznych.
Chorób
skór
Leczenie lampą
nych,
wene
kwarcową.
rycznych i moPrzyjmuje o d godz.
czoplciowych.
8—10, 1 2 - 2

Leczenie
światłem
(Lampa k w a r c o w a )
Przyjmuje 9 do 11
od 5 —8 wiecz.

B

ońców z własnemi
r o w e r a m i poszu
kuje Kiersz Żerom
skiego 91.
1765

M

usiał
Stefanja
zamiasikała przy
ul.
Drewnowskiej
nr. 23, zgubiła k a r 
ta
od
paszportu
wyd.
przez
firmą
Poznańskiego. 1818

I 4—8,

w

niedz.

i

świata

fl-1.
D l a p a ń o d 4—5
oddzielna
poczekalnia.

P

okój
pojedynczy
słoneczny, d a ł y
do w y n a j ę c i a w p r o e t
od gospodarza
w
Radogoszczn
przy
ul. O b y w a t e l s k i e j 18
(Lorencówak przed
przystanklemPoster u n a k Pol.) W i a d o
mość na miejsca.

Ogłoszenia f i r m zamiejscowych, chociażby posiadają
c y c h filie w Ł o d z i , a centrala gdzie indziej o 50 proc.
drożej od cen miejscowych.
F i r m y zagraniczne o 100 procent drozel.
Za t e r m i n o w y d r u k ogłoszeń, komunikatów 1 Otta*
administracja nie odpowiada.
A r t y k u ł y nadesłane bez oznaczenia honorarium uwa
żane są za bezpłatne.
Rękopisów zarówno u ż y t y c h jak 1 odrzuconych redak
cja nie zwraca.

Za redakcją i wydawnictwo

odpowiada:

