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PUŁK. ULRYCH
dyrektor Państwowego LJrzedu Wycho
wania Fizycznego przybył w dniu dzisiej
szym do Łodzi w celu przeprowadzenia
inspekcji urządzeń sportowych.

KIEDY WOJSK.
Dr. Stresemann twierdzi, że w najbliższym czasie.

Cała rodzina polska
Tego samego zdania jest również przywódca socjalistów francuskich.
straciła życie
Paryż. 29. 8. (Tel. w ł . „Łódzk. Echa
J a k donosi „Petit Parislen",
Stresemann w tclegraficznem swem spra
wozdaniu o rozmowie z francuskim p r e z y
dentem ministrów Poincare informuje
r z a d n i e m i e c k i , że w czasie rozmowy tej
z obu s t r o n p o c z y n i o n e zostały konkretne
P r o p o z y c j e , dotyczące ewakuacji Nadre
nii o r a z p l a n u reparacyjnego. Po za tern
Poruszone z o s t a ł o całe mnóstwo proble
Wlecz"). —

.i
kucanak
••nośnych
d i o n a n» w y
i Gospod. Hyw Łodił dui r . h r n y m me
dalem,
oimln.k"
| » 51. tel.75-09

Paragraf 3 traktatu powiada, że raty
fikacja traktatu następuje z chwilą, gdy
podpisy ratyfikacyjne '
znajda sie w Waszyngtonie, z chwilą tą
traktat dane państwo obowiązuje.
PREZ. COOLIDGE A PAKT.
Nowy Jork. 29. 8. — Wedle doniesienia z Waszyngtonu., prezydent Coolidge

przedłoży pakt Keiloga już we wrześniu
do ratyfikacji.
W kołach Senatu liczą sie z tern, że
zostaną do niego dołączone dwa zastrze
żenia :
1) bv pakt nie naruszał doktryny Mon
roego:
2) by podpis rosyjski nie zmieniał sta
nowiska Ameryki wobec Sowietów.

m a t ó w z d z i e d z i n y stosunków
• • • • • • «
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francusko-niemieckich.
W kolach politycznych zarówno Pary
za, jak 1 Berlina panuje przekonanie, że
rozmowa dr. Stresemanna z prezydentem
Poincare wyda konkretne owoce.
Ten s a m d z i e n n i k paryski donosi, że
niezwłocznie po f e n a c h rzad francuski
P r z e d ł o ż y parlamentowi do ratyfikacji
pakt Keiloga.
^
Coprawda pakt Keiloga mógłby bvć ratyr
*ikowanv Ii tylko przez prezydenta repub
l i k i , ponieważ jest aktem, który nie zmic
nia stopnia posiadania terytorialnego
Francji, ani też nie nakłada na nia żad
nych obowiązków materialnych. Jednako
Woż rząd, w celu podkreślenia
moralnego
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W WASZYNGTONIE.
Nowy Jork. 29. 8. — Dzienniki a m e r y 
kańskie donoszą, że oryginał t r a k t a t u an
tywojennego będzie po ratyfikacji złożo
ny
w archiwum w Waszyngtonie.
Prócz traktatu beda złożone i wszystkie
instrumenty, używane przy podpisaniu
Za zgodą Brianda. Waszyngton, po
złożeniu podpisów przez reprezentantów
wszystkich państw, biorących udział w
traktacie, zostanie obrany Jako miejsce
do załatwienia dalszych spraw, z w i ą z a 
nych z zawarciem traktatu i jego ratyfika
cją.
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zdjącie z uroczystości

spalskich.
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Pierwsza p r z e d g . w a r s z a w s k a
Londyn
Nowy-Jork
Paryż
Szwajcarja

43,27
8,89
34,82
171,69

Druga przedg. w a r s z a w s k a .
Dolar w obrotach
prywatnych

8,90

Pierwsza przedg. gdańska.
Warszawa
Złoty
Dolar
Przekaz na Warszawę
Podczas najpiękniejszej uroczystości wręczania wieńców przez poszczególne or
ganizacje, i kółka rolnicze, spadł rzęsisty deszcz wywołując wśród zgroma
dzonych na stadjonie tłumów pewną konsternację. Mimo to Prezydent Mościcki
trwał do ostatniej chwili „na posterunku" i z zainteresowaniem obserwował
popisy ludu. Zdjęcie nasze zostało dokonane podczas największej ulewy i przed
stawia Prezydenta Rzeczypo;
l i t e ^ w otoczeniu

Wielka katastrofa budowlana.
Pod gruzami

trzech domów 17 osób znalazło

śmierć.

Wojsko, straż i policja poszukuje rannych.
Londyn. 29. 8. — (Tel. w ł . „ Ł . Echa
Wiecz."). W mieście Shełby zdarzyła się
wczoraj straszna
katastrofa budowlana
Z nieustalonej przyczyny zawalił się blok
składający się z trzech domów mieszkal
nych, pod gruzami pogrzebanych zo
stało
17 osób, *

których zwłoki wydobyto:
Mnóstwo
osób. odniosło ciężkie obrażenia, tak że
nie jest wykluczone, że część ich umrze
w szpitalach. Wojsko, policja i straż
ogniowa jak również robotnicy prowa
dzą w dalszym ciągu
rozkopywanie gruzów,
w poszukiwaniu dalszych trupów i ran
nych.

Przygotowania
francu
skich
pilotów.
Specjalna

komisja

me wykryła
podpalenia.

Z Zagrzebia donoszą, że w poniedzialek po południu wybuchł pożar w starym
kroackim domu
zmarłego Radicza.
Pożar rozszerzał się z ogromną szyb-

cech

umyślnego

kością na I piętrze, a następnie przerzucił
się na drugie piętro.
Tłumy ludzi otaczały płonący dom tak,
że policja z trudem utrzymywała porządek. Szkody, wyrządzone przez poża^ p-.

57,84
57,86
5,14
8,90

Dolar w Łodzi.
Banki dewizowe w dniu dzisiejszym
kupowały okof eodziny 12-el efekty D O
kursie — 8.84
Prywatnie dolar w żądaniu
8,90
W płaceniu
8,89
0
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Paryż. 29. 8. — (Tel. w ł . „ Ł . Echa
Wiecz."). W dniu dzisiejszym wystartu
je do lotu transatlantyckiego
lotnicy francuscy
Assolant i Lefe'vre. którzy zamierzają
wylądować w New - Yorku. Ostatnie
Przygotowania do lotu zostały iuż ukoń
czone.

Chicago. 29. 8. — (Wł. teł. „ Ł . Echa
Wiecz."). Na krzyżówce kolejowej na
przedmieściu Des Planes, wydarzył się'
tragiczny wypadek, ofiarą którego padła
cała rodzina
Stanisława Głowackiego.
Samochód, którym kierował 16-letni
Franciszek Głowacki, syn Stanisława,
wjechał na tory kolejowe, chcąc przeje
chać krzyżówkę przed pociągiem pasa
żerskim, pędzącym z szybkością 50 mi'
na godzinę. Odwagę swą młody automobiiista
;•
przypłacił życiem,
a także nieostrożnością swą przyczynił
się do śmierci swej matki oraz ciężkich
pokaleczeń ojca i młodszego brata, któ
rzy wkrótce zmarli, w szpitalu.
Lokomotywa rozWfa samochód w
drobne kawałki.
(:o:)

Giełda.

znaczenia

Paktu Keiloga, przedłoży co do ratyfika
cji Izbie Deputowanych, tak, jak uczy lił
to z paktem locarneńskim.
Przywódca socjalistów
francuskich
Leon Blum Już obecnie daie do zrozumie
nia, że w związku z podpisaniem przez
Francje paktu Keiloga, posłowie socjalis
tyczni w parlamencie domasrać sie będą
ewakuacji Nadrenii,
będąc zdania, że logiczna konsekwencją
Paktu Keiloga winno bvć usuniecie ostat
nich śladów wojny, jak i wogóie przepro
wadzenie całkowitego rozbrojenia.
Spodziewać sie należy, że pierwsza se
sia Izby Deputowanych będzie miała prze
"ieg natier interesujący.

traktatu.
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bliczają na kilka miljonów dynarów.
W Zagrzebiu obiegały pogłoski, że po
żar został podłożony
przez wysłanników z Belgradu.
Natomiast rodzina Radicza, zamiesz
kująca stary dom, twierdzi, że wstążki u
wieńców, nagromadzone w pokoju zmar
łego musiały się zająć od świec, zapalo
nych ku jego pamięci.
Dopiero późnym wieczorem udało się
pożar zlokalizować.
Wiedeń, 29 sierpnia. (Tel. wł. ,,Ł. Echa
Wiecz."). Donoszą z, Agram, że specjalna
komisja sądowa powołana do zbadania
przyczyny pożaru
w domu chorwackiej partji ludowej ustali
ła, iż przyczyną pożaru był przypadek, nie
zaś umyślne podpalenie.
W Agram krąży też uporczywa wersja,
że dr. Krujewicz, po powrocie z Berlina,
gdzie brał udział w sesji Unji Międzypar
lamentarnej ma być na granicy
aresztowany
na rozkaz rządu białogrodzkiego. Koła po
lityczno zaprzeczają tej pogłosce, wskazu
jąc, iż dr. Krujewicza chroni przed aresz
towaniem jego nietykalność poselska.
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Najpiękniejsza artystka świata w najpotężniejszym dramacie duszy kobiece)

%4AK • G o r i n n e G r i f f i t h w*> iwęezenniea lytałżeństwa
Film, który musi zobaczyć każda żona i matka. łJ^^^^^^^^^^^^^^H^J

Dziś uroczysta p r e m j e r a !

Marszałek Piłsudski

Tron i korona dla Achmeda Zogu
pod znakiem zapytania?

u małego króla Rumunji.
Dwa dni nad morzem

Marszalek Piłsudski w towarzystwie prefekta
numboylcy, Jona Buniltrlu wyjechał w ponie
działek wieczorem samochodem
do Bukaresztu.
zdzlc był gościem poselstwa polskiego. We wto
rek rano marszałek w towarzystwie attache wojskowuijo polskiego majora Ludwiga udał się sa
mochodem w kierunku Oonstancy.
Pobyt marszałka Piłsudskiego nad morzem
Czarjicni potrwa
dwa dni
! ma na celu złożenie wizyty królowej Helenie,
Która z małym królem Michałem, przebywa w

Czarnem.

miejscowości kąpielowej Mamaia o 12 kilometrów
od portu w Constancy.
W Środę wieczorem marszałek Piłsudski uda
ale w powrotna drogę 1 przybędzie do*
zamku królowe] Marii
wdowy w Slnaia, jedzie przyjęty będzie obiadem
Na obiad ten otrzymali zaproszenie członkowie
Regencji i szereg wybitnych osobistości z Bu
karesztu.
Marszalek zabawt cały dzień w Slnaia I w
piątek będzie z powrotem we dworze dr. Skupiewskiego pod Targovlszte.
:
,

{wierć miliona ludzi słuchało nabożeństwa.
Echa uroczystości jasnogórskich.
7. Częstochowy donoszą:
Tegoroczne uroczystości na Jasnej Górze pod
względem'Ilości pątników przybrały
Imponujące rozmiary.
Już na dwa dni przed włatówom świętem N. M.
P„ przypadającem na niedzielę, zaczęły napływać
wszysikiemi drogami pielgrzymi, a w przededniu
rap'vw ten przybrał charakter wprost masowy.
W wigilię święta w kaplicy Cudownego Obra
zu odprawiane były msze od godz. 5 raino do 3
po południu.
v,»
Przez całą noc Cudowny Obraz był bogato
oświetlony I przez całą noc przesuwały się przed
obrazem pielgrzymki, śpiewając nabożne pieśni

Dnia 26 b. m. 0 godz. 10 m. 30 ks. biskup Ku
bina celebrował sumę wobec
ćwierć milionowej rzeszy,
do której kazanie wygłosił O. Alfons.
O rozmiarach napływu pątników świadczy
fakt, że w dniu święta Matki Boskiej dla tych
rzesz w czasie od godz, 4 rano do 3 pół po południu odprawionych zostało
279 Mszy.
Ogółem w ciągu trzech dni uroczystości przy
było na Jasną Córę 341 pielgrzymek, z tych naj
liczniejsza była z Podlasia. W ciągu trzech dni
do komimj: Św. przystąpiło około 700.000 wier
nych.

ii
Kasjera

i dwóch

urządników

7. Krafcowa donoszą:
Przez szereg dni policja przeprowadzała w
ścisłej tajemnicy śledztwo w sprawie wielkich
nadużyć w hurtowni tytoniowej stowarzyszenia
studentów aJxademj! górniczej w Krakowie.
Dochodzenia ustaliły, że zdefraudowano na
szkodę tejże hurtowni
28.000 zł.
Obecnie za defraudację i rozmaite oszustw a arejz
towąno Bogumiła Jedliczkę, lat 22, kasjera tejże

on.
aresztowano.

hurtowni, Franciszka Kołodzieja, pełniącego funk
cję magazyniera oraz Ignacego Siarkę.
Dom-an« to towarzystwo — po ukońazeniu do
chodzeń odstawione zostanie do więzień sądu okręgowego karnego.
Jak się dowiadujemy, aresztowani nie należeli
do sfer akademickich.
Sprawa zaś wyszła na jaw w ten sposób, że po
wstał między wszystkimi trzema spór, który spo
wodował doniesienie karne.

Dyplomaci z nad Szprewy
widzą Jui napięcie w stosunkach między Ameryką
oraz Anglją I Francją.
Berlin, 29 sierpnia Wczoraj o godzinie 10-tej
wieczorem przybył minister spraw zagranicznych
Steresemann z Paryża
do Baden • Baden.
Jutro rano w drodze do Genewy odwiedzą
niemieckiego ministra spraw zagranicznych, prze
wodniczący delegacji niemieckiej na zgromadze
nie Ligi podsekretarz stanu Schubert i radca praw
ny urzędu spraw zagranicznych Gauss.
Pojutrze przybywa do Baden - Baden amba
sador niemiecki w Waszyngtonie Pritwitz - Gaffron, w niedzielę zaś kanclerz Muller, by stamtąd
udać się do Genewy.
W związku z obecną sytuacją międzynarodo
wą konferencje te nabierają szczególnego znacze
nia.
Nie ulega wątpliwości, że wczorajsza rozmo
wa Btresemanna z Poincarcm wpłynie decydują
co na najbliższe posunięcie rządu niemieckiego.
Zawezwanie do Baden - Baden Priwitz - GafIrona, pozostaje w związku z zainteresowaniem,
jakie w Stanach Zjednoczonych obudził francus
ko • angielski kompromis w sprawie
zbrojeń morskich.
Niemcy chcą ten stan rzeczy wykorzystać I
przerzucić stawkę w grze dyplomatycznej na St.
Zjednoczone przeciwko Paryżowi i Londynowi.

Zdarzenia i wypadki
ubiegłej

doby.

<—) Wszystkie państwa zostały oficjalnie zapro
szonc do- podpisania paktu Kelloga.
( - ) Jak się dowiadujemy, oplata za wizę fran
cuską, która dotychczas wynosiła 20 zł. 50 gr. pod
wyiszona została do 40 zł. 50 gr. Urząd Emigra
cyjny pertraktuje z właściweml władzami fran
cuski emi. w sprawie udzielania bezpłatnych wiz
robotnikom, udającym się w calach zarobkowych
do Francji.
• • (—} Jutro' rozpoczynają swe czynności wybor
cze biura reklamacyjne Kasy Chorych, które czyn
ne beda do 8 .września.

Ponieważ prezydent Coolidge wezwał
znawcę wojskowego
celem usłyszenia jego opinji o kompromisie fran
cusko - angielskim, przeto dyplomaci z nad Sprew y widzą już napięcie w stosunkach między Sta
nami Zjednoczoneml oraz Anglją I Francją. Poza
tem prasa niemiecka usilnie kolportuje wiadomość
o tajnych klauzulach francusko - angielskiego układu morskiego, co podobno miało wywołać sil
ne niezadowolenie w Ameryce.
Opierając się na tych przesłankach Niemcy
przygotowują pośpiesznie ofertę dla Waszyngto
nu I łudzą się nadzieją, że Ameryka będzie Berli
nem szachowała Francję i Anglię, z czego zawsze
Niemcy mogą wynieść
poważne korzyści.
D o akt. n r . l 0 1 3 / 2 8 r

D o akt. Nr.1415/28 r
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w Lodu! Broni• l a w Plnglelakt
zamieszkały w Ł o 
dzi, p r z y u l . P o ł u d n i o w a | n r . 20, na
zasadx(e art. 1030
Ust. Po»ł. C y w , ogłasza, i e w
dnia
4 września 1928 r.
od godz. 10 rano
w Łodzi, przy
ul.
Plotrkowskiejnr.174
odbędzie zię sprze
da* przez l i c y t a c j ę
rnehomoscl n a l e i ą cych
do
Oskara
Dresslera, składaiąc y c h się s b i u r k a ,
szafy, pianina I i n .
o c e n i o n y c h na su
mę 1920 zł.

w Łodai

S. Gor

ala!, zamieszkały w
Łodai przy nl. Slank l a w l a i a 9,na zaaa*
dale art. 1080 U. P.
C. oftlaaza. l a
w
d n i u 4-go września
1928 r. od g. 10 rano
w Łodzi przy ulicy
Pomorakiej N r . 135
odbędzie się sprsadaa przez l i c y t a c j a
ruchomości n a l a ł a cych
do
Izraela
Działoszyńskiego,
s k ł a d a j ą c y c h się s
owsa, otrąb, siecz
karni, wagi i motoru
elektrycznego oce
n i o n y c h na sumę
788 zł.—gr.
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Postanowienie Zgromadzenia Narodowego nie będzie
w y r a z e m woli narodu albańskiego.
Rzym, 29 sierpnia. (Tel. wł. „Ł. Echa
Wiecz."). Donoszą z Tirany, że albańskie
Zgromadzenie
Narodowe w czwartek
względnie w sobotę ma obwołać Achmeda
Zogu
królem Albanji.
Możliwe jest jednak, że proklamowanie
Achmeda Zogu królem nie nastąpi, ponie
waż istnieje obawa, ie ze względów tech

nicznych Zgromadzenie Narodowe nie baj*
dzie wyrazem woli
narodu albańskiego.
Po onegdajszem posiedzeniu konstytu
anty zapanował w Tiranie wielki entu
zjazm. Całą noc przez miosto odbywały
się pochody z pochodniami. W Tiranie pa
nowało onegdaj wielkie ożywienie ze
względu na uroczystości z racji dnia uro
dzin proroka Machometa.

Smetona nakłonił pajaca litewskiego
do ustępstw.

Możliwość

wznowienia

rokowań

Kowno, 29. 8. — 7. Połągl powrócił do Kowna
Waldemara*, który bawił w letniej rezydencji pre
zydenta Smetony celom omówienia z nim stano
wiska delegacji litewskiej na wrześniowej sesji
Ra<lv Ligi Narodów.
Prezydent Smetona, według krążących po Kow
nie pogłosek, doradzał Wałdemarasowi, aby spra
wę terminu spotkania delegatów Polski I Litwy
załatwić
tymczasem kompromisowo.
Ddegacja litewska miałaby zaproponować dele
gacji polskiej wszczęcie rokować niezwłocznie po
ukończeniu sesji Ligi Narodów.

polsko-litewskich.

Waldemaras gorąco oponował przeciwko ta
kiemu pozostawieniu sprawy, starając się przeko
nać prezydenta Smetone o korzyściach zerwania
wszelkiego kontaktu z Polską.
Po dłuższej dyskusji prezydent Smetona nakk
nił Waldeuiarasa do ustępstw.
Należy się wobec tego spodziewać, że Litwa
zaproponuje Polsce spotkanie delegatów w pierw
szej połowic września 1 w ten sposób podejmie
swą starą grę na zwłokę, znów aż do najbliższej
sesji Rady Ligi.

-:©:-

Okradzione zwłoki dyrektora Zilbermana.
Z ręki zginął pierścień wartości 7 . 0 0 0 dolarów.
Wiedeń, 29. 8, — Wdowa po zmarłym tragicz
nie przemysłowcu warszawskim, Slibenmanle, do
niosła policji wiedeńskiej, że zginął

kosztowny pierścień,
wartości 7000 dolarów, który m ą ż Jej posiada!
przy sobie. Policja wdrożyła śledztwo.

Pllot-sportsmen w Łodzi.
Lot dookoła Polski.
Z Kielc donoszą:
Płk. Ocetkiewkz, sekretarz wojewódzkiego ko
irJtetu Ligi Obrony Powietrznej Państwa, w to
warzystwie mechanika Langego odbędzie w tygo
dniu lotniczym jako pilot sportsmen na samolocie
L. 0 . P. P. kieleckiego, typu Albatros B. II
lot dookoła Polski
dla celów propagandy Ligi 1 sportu lotniczego oraz w celu nawiązania łączności między Innem!
komitetami.
Start z Kielc dnia 2 września tj. w pierwszym

dniu tygodnia lotniczego o godz. 7 rano. Trasa
lotu wynosi 3200 kim. Poszczególne etapy lotu sa
następujące: dnia 2 września o godz. 8 rano w
Krakowie, potem w tym samym dniu w Katowi
cach I Łodzi, dnia 3 września Poznań — Toruń, 4
września Warszawa — Lublin — Lwów, 5 wrześ
nla Stanisławów—Tarnopol, 6 września Łuck —Brześć n. Bugiem, 7 września lida — Wilno, 8
września tj. w ostatnim dniu tygodnia lotrolczegc
Białystok — Warszawa, 9 września powrót do
Kielc.

Szofer i woźnica
aresztowani za przejeżdżanie ludzi.
Łódź, 29 sierpnia. Wczoraj wieczorem na ulicy
Kopernika wpadł pod koła samochodu 41-Ietni'
Kytizard FrUhaul,
zamieszkały przy ulicy Marysińskiei 12.
Oprócz ogólnych potłuczeń ciała, uległ wstrzą
sowi mózgu. Zawezwany lekarz miejskiego pogo
towia ratunkowego po udzieleniu pomocy odwiózł
Fruhaufa w stanie bardzo ciężkim do szpitala.

Na ulicy Pięknej przejechana została przez
wóz 10-letnla
Stanisława Karpińska,
córka robotnika. Dziewczynka uległa zmiażdżeniu
prawego podudzia. Karetką pogotowia ratunkowe
go przewieziono ją do szpitala dziecięcego AnnyMarji.
Szofera i woźnicę pociągnięto do odpowiedział
ności sądowej.

Harakiri łodzianina.
Tragiczny finał uczty.
Ł ó d i , 29 sierpnia. Wczoraj 24-letnl Oskar Wol.
zamieszkały przy ulicy 28 p Strz. Kan. 35 urzą
dził dla swych kolegów ucztę. Około godziny 8
wieczorem, gdy goście również jak i gospodarz
byli pijani Wol porwawszy ze stołu widelec,
wbił go sobie w brzuch.

Z jękiem Wol upadł na ziemię. Zawezwano
karetkę Pogotowia Ratunkowego, którego lekarz
po udzieleniu pomocy odwiózł desperata do szpi'
tala.
Stan Wola bardzo ciężki.

Tylko bezrobotni z miasta
mogą znaleźć pracę w fabrykach.
Z Pabianic donoszą:
Onegdaj magistrat m. Pabjanic odbył
konferencję z przemysłowcami
w celu wynalezienia środków do zatrothiienta jak
największej liczby bezrobotnych.
Na konferencji wysunięto postulaty nie przyj
mowania do pracy ludzi ze wsi, przez co zmniej
szy się w znacznym stopniu liczba bezrobotnych
oraz nie zatrudniania robotników na 2 zmiany.
Poza tem wysunięto wniosek, aby przemysł szedł
na rękę młodzieży, pragnącej znaleźć w fabryce

praktykę.
W rezultacie konferencji przedstawiciele wie'kiego przemysłu wyraziii zgodę na przyjmowani
robotników
tylko z miasta
na roztoczenie surowej kontroli nad przestrze
ganiem 8 godzinnego dnia pracy. W sprawie wy
nagrodzenia praktykantów ustalono, że przemysł
będzie p°krywał 50 procent należności, a mlistc
drugie 50.

Kino miejskie przed nowym sezonem.
Najpiękniejsze o b r a z y dla Pabjanic.
matograficznej polskiej.
Z Pabjanic donoszą:
Kino miejskie w pabianicach w bieżącym se
Przy układaniu programu magistrat ma przezonie zadowolm nawet najwybredniejszych, bo
dewszystkiem na uwadze wyzyskanie filmu pod
wiem magistrat zakontraktował oprócz zagrani
wzslędem oświatowym oraz zaznajomienie lud
cznych wszystkie niemal arcydzieła sztuki kine
ności z najwybiuuejszeiru obrazami.
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Poczytny autor francuski, Maurycy Dekobra, napisał świeżo nową powieść p. t.
„Serenada dla kata", której bohater jest
jednocześnie kochany
przez dwie kobiety.
Proszony o wygłoszenie swego osobis
tego punktu widzenia wobec podobnego
faktu psychologicznego, odparł co nastę
puje:
„Są zagadnienia względnie łatwe do roz
wiązania: nieśmiertelność duszy np., którą
śmiertelni poznają codziennie, umierając;
powroty zaćmień, które astronomi potrafią
nieomylnie przewidzieć; miernik złota, o*
kreślony coraz inaczej przez ekonomistów.
Ale istnieje problemat, nierozwiązany
dotąd przez żadne traktaty matematyczne,
a mianowicie:
— Cobyś zrobił, gdyby cię kochały
dwie kobiety
jednocześnie?
Ci, co algiebrę wtrącają do wszystkiego
powiedzieliby, że jest to równanie o trzech
niewiadomych. Możnaby je wyrazić w na
stępujący sposób:
Blondynka + brunetka -f mężczyzna - - X.
Niezgodnie z algiebrą, dla swej teorji
rozpatruję trzy wypadki:
Wypadek pierwszy: Mężczyzna kocha
ny przez dwie kobiety jest urodzonym dy
plomatą, współzawodnikiem zmarłego Tal
leyranda. Jak ekwilibrysta lawiruje pomię
dzy obiema, nie zdradzając żadnej istnienia
drugiej. Trzeba oczywiście ,ażeby ten czło
wiek posiadał cudowną sztukę miłości, nie
ustannie żywą przytomność umysłu, nie
zrównaną
praktykę opportunizmu.
Musi pamiętać, ze Zuzanna pije kawę
bez cukru, a Raymonda — herbatę z cy
tryną. Miłość dla niego staje się prawdzi
wym wysiłkiem ćwiczeń pamięciowych.
Wypadek drugi: Mężczyzna kochany jest
Pięknym romantykiem, chmurnym kochankiem dawnych czasów.
Lubi atmosferę tragedji, niepokój po
dejrzanych schadzek, zatrutą rozkosz lis
tów bezimiennych,
policzki w lożach teatralnych.
Wzbudza zazdrość Zuzanny, opowiada
ne jej o Raymondzie i zawiść Raymondy,
pozwalając jej wyczuć perfumy Zuzanny.
Dusza sataniczna, kochanek przewrotny,
W e l a s demoniczny pracuje w tym kierun
ku, aby któregoś dnia przemówił rewolwer.

JAMES C H A R A .
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Zanim zacznę opowiadać państwu te
niezwykłą historie, musze wtrącić jedną
uwagę. Oto od wielu lat jestem telegrafi
stą i mam opinje trzeźwego i solidnego urzednika.
Pracowałem od roku w biurze telegra
"cznem na jednem z przedmieść londyń
skich i byłem tam zajęty od 6 wieczorem
12 w nocy. Pewnej nocv na krótko
orzed końcem służby nadeszła dziwna de
Desza. Adresowana była do pewnego mie
szkańca naszego przedmieścia i zawiera
ła tylko dwa w y r a z y : „Strzeż sie" pod
pis b y ł : „ H " . Oddano depesze posłańcowi
' Więcej sie nią nie zajmowałem. Nocy tej
nadeszły jeszcze dwie depesze, poczem
zamknąłem biuro i udałem sie do mego
całego mieszkanka, położonego o trzy
domy od urzędu telegraficznego.
Wszedłszy do przedpokoju, zauważy
łem, że w łazience pali sie światło, które
Widocznie zapomniano zgasić. Zgasiłem
i orzv tei okazji zauważyłem, że jed^n
z kurków był niedomknięty i do wanny
spadały miarowo krople. Przez chwile
stałem w drzwiach, słuchając szmeru spa
dających kropel. Spadały one w tak nie
zwykłych odstępach, że sam nie wiedząc
dlaczego, zacząłem je w mvśli odczyty
wać, jak depesze. 1 oto uderzenia składa
ły sie najwyraźniej na słowa ..Strzeż sie,
strzeż sie". potem następowała dłuższa
.^auza. a potem: .,H".
l e

. W tym samym domu. co ia. mieszkał
feden z moich kolegów. Postanowiłem
dla własnego spokoiu poprosić go. by
rzvszedł i przekonał sie. czv nie ulegam
złudzeniu. Była już późna godzina noc
n

• •o

przykłady.

Wypadek trzeci: Człowiek kochany jest
tęgim mężczyzną, zacnym tłuściochem, któ
ryby nie potrafił skrzywdzić muchy, co usiadła na kwiecie warg markizy... Powie
cie, że zacnych tłuściochów rzadko kiedy

a potem zobaczymy. Ale przedewszystkiem
nie irytujmy się. Wszystko w życiu ułożyć
się daje...
Być kochanym jednocześnie przez dwie
kobiety, to dla niektórych mężczyzn naj-

W Hiszpanji.

mego osobnika, stać się może czyśćcem aa
ziemi".
Jest wyraźne, że w podobnym wypad
ku z konieczności musi być jakaś ofiara.
Czasami jest to Raymonda. Zdarzyć się
też może, że będzie to Zuzanna. Ale w
dziewięciu wypadkach na dziesięć, ofiarą
zostaje biedny, zanadto miłowany męż
czyzna.
Słyszę ironiczny głos nad-nowoczesnego młodego mężczyzny, który szepcze mi
do ucha:
— A kłamstwo?
Utrzymują, że kłamstwo dopomaga
do ,,wykosztowania" miłości,
jak słomka do lepszego rozpoznania sma
ku cocktail'u.
A więc człowiek kochany przez dwie
kobiety, ma uciekać się do kłamstwa.
Kwestja sumienia jest naprawdę cier
nista. Wszelka miłość zasługuje na szacu
nek. Ale co począć, gdy dwa uczucia cią
żą do jednego i tego samego azimulu (poziomołuku)?
Nadmiar jest szkodliwy we wszystkiem
nawet w miłości. Być kochanym przez jed
ną kobietę — wbrew Markowi Twain —
to jedna z najpiękniejszych rzeczy, których
człowiek
zapragnąć może w życiu.
Są to róże wśród pustyni, cudowne cwoce na ustach zmęczonego i samotnego
wędrowca..."
:o:
•

a

„ P o i a r " hydroplanu.

O n : — Chciałaś koniecznie jechać do Hiszpanji. Mówiłaś mi ciągle,
źe f a m jest tak byczo. Teraz się właśnie przekonałem, że masz racją.
kochają kobiety,
a tembardziej dwie odrazu... Protestuję. M i 
łość nie zraża się ani objętością ani wagą
osób, które ją wzbudzają.
Przypuśćmy, że mój zacny tłuścioch jest
kochany. Temperamentu spokojnego, bę
dzie miał odrazę do powikłań. Powie chęt
nie: Moje panie, ułóżcie to pomiędzy sobą,

na, to też z niemałym trudem obudziłem
kolegę m e ^ Opowiedziałem mu wszyst
ko. Zaczął się śmiać ze mnie.
Pożartowawszy więc jeszcze chwilę
z kolegą na temat niezwykłego zbiegu okoliczności, pozwoliłem mu odejść, a sam
usiadłem przy biurku, by zebrać myśli.
Gdy po chwili rozwiązywałem przed lu
strem krawat, przed udaniem sie na spo
czynek, ujrzałem w lustrze coś. co ścięło
mi krew w żyłach.
Przy biurku na tem samem, co ia przed
chwilą miejscu, siedział jakiś obcy czło
wiek. B y ł to wysoki, szczupły mężczyz
na, twarz jego bvła śmiertelnie blada, a
oczy podcienione czarnemi kreeami. Na
gle nieznajomy schwycił ołówek i zapisał
a ściślej mówiąc nakropkował arkusz pa
pieru. leżący na biurku. Śledziłem jego
dłoń i zobaczyłem, że nisze on s. potem
— t. potem — rz — e i — ż. a P O krót
kiej pauzie — s — i — e. Potem nastąpiła
dłuższa pauza, a wreszcie jak gdyby po
wahaniu Ji".
Dokonawszy tego młodzieniec wstał i
nie oglądając sie na mnie. bezszelestne
wyszedł przez otwarte drzwi. Rzuciłem
sie ku biurku i nagle zdrętwiałem: papier
był pusty!
Zaryglowałem drzwi i wyczerpany upadłem na fotel. Tu przesiedziałem jak odurzony do świtu.
Rano prawie nieprzytomny, zbiegłem
jak burza ze schodów. Ulica była pusta.
Pogrążony w myślach mechanicznie skie
rowalenrme kroki ku urzędowi telegrafi
cznemu. Koledzy moi zdziwili sie ogrom
nie, widząc mnie o tak wczesnej porze.
Wytłumaczyłem im, że jestem zdenerwo
wany i że nie mogłem spać w nocy. Od
szukałem księgę depesz z poprzedniego
dnia i odnalazłem adres tego, do którego
skierowana była tajemnicza depesza. Zna

gorsze z nieszczęść, jakie wymyśliła natu
ra. Nieboszczyk Mark Twain,
humorysta transatlantycki,
powiedział kiedyś w toku gawędy:
„Miłość kobiety
nie zawsze
jest plagą, ale miłość dwóch kobiet, skie
rowana jednocześnie do jednego i tego sa-

Jak ogólnie wiadomo angielski lotnik
transatlantycki Courtney nie dojechał do
Ameryki dlatego, że motor jego aeroplanu
się zapalił.
Tymczasem komisja
rzeczoznawcza
stwierdziła, że aeroplan Courtney'a wcale
się nie spalił. Courtney uległ poprostu złu
dzeniu optycznemu. Sprawa ta przedsta
wia się następująco:
Courtney nie jeździł nigdy nocą swym
hydroplanem. Tymczasem jego aparat ty
pu „Dornier - Ńapier - W a l " wypuszcza
przez tłumik
palące gazy.
W nocy człowiekowi nie obznajmionemu z tą właściwością może rzeczywiście
się wydawać, że cały aparat staje w pło
mieniach. Tak też i Courtney przeraził się
pożarem do tego stopnia, że wylądował
na morzu i zanurzył natychmiast maszynerję w wodzie. Dopiero gdy się bliżej
przyjrzał aparatowi
stwierdził swą pomyłkę.
Jednakowoż nie mógł już ponownie
startować, ponieważ maszyny były prze
siąknięte wodą i nie działały.

lazłszy, natychmiast puściłem sie w dro
Ale nieznajomy przejrzał widocznie
gę pod ten adres.
mój podstęp, gdyż rzucił mi sie do gardła,
Przed domem stał olbrzymi tłum lu rycząc:
dzi. Jeden ze znajomych mi policjantów
— Co? Myślisz, że uda ci sie złapać
objaśnił:
mnie. ty durniu?
— Popełniono tu tej nocy straszną
Dłoń jego. jak żelazna obręcz ścisnę
zbrodnię: jeśli pan chce to może pan ła mi szyję. Zemdlałem.
wejść.
Odzyskałem przytomność, w łóżku
Wszedłem. Wskazano mi pokój, w któ szpitalnem.
rym na podłodze leżał strasznie znie
Opowiedziano mi, że nieznajomy omal
kształcony trup mężczyzny. Policjanci mnie nie zadusił, zdążono go jednak za
przeszukiwali właśnie kieszenie zamordo aresztować i w wiezieniu wyznał, że to
wanego; w jednej z nich znaleziono ową on jest morderca z przed pół roku. Skaza
depeszę, podpisaną „ H " . Chwiejąc się na no go na śmierć. Przed straceniem opo
nogach, opuściłem pokój, wsiadłem do wiedział szczegóły zbrodni.
pierwszego omnibusu i wróciłem do biu
Ofiarę swa (nazwiskiem Antoni Usina)
ra.
poznał morderca u brata swego w Louth.
Tymczasem upływał miesiąc' po mie Usina'i jego przyszły morderca Dosprzesiącu, a władze nie wpadały na trop zbrod czali się o jakąś kwestję pieniężną, ten
niarza. W pół roku po owem zdarzeniu zaprzysiągł Usinie zemstę i pojechał za
zjawił się w urzędzie telegraficznym jakiś nim do Londynu. Brat usiłował odwieźć
wysoki młodzieniec. Wziął formularz, w y go od zamiaru zemsty, a nie mogąc tego
wymóc, zatelegrafował do Usiny z ostrze
pełnił i zbliżył sie do okienka.
żeniem.
Spojrzałem mu w twarz.
Dziwnym trafem ten, który wvslal de
Ogarnął mnie lek.
Była to twarz nieznajomego, który od peszę, zmarł nagle w parę godzin potem
na atak sercowy, a tymczasem brat iego
wiedził mnie tamtej fatalnej nocy.
Nieznajomy zauważył mój przestrach odszukał Usinę i zamordował iro w oi na twarzy jego odmalowało sie równteż krutny sposób.
Najszczególniejszy w tej całej historii
jak gdyby przerażenie. Spokojnie liczy
łem wyrazy podanej mi depeszy, ale w jest fakt, że bracia byli bliźniakami, łu
pewnym momencie przeprosiłem na chwi dząco do siebie podobnymi. Zmarły na alę interesanta i. cofnąwszy sie w głąb oo tak sercowy dręczył sie najwidoczniej
koju, szepnąłem jednemu z kolegów, by myślą o planowanem przestępstwie bra
sprowadził policje, gdyż człowiek ten ma ta, a wysłanie depeszy musiało bvć ostat
związek z morderstwem popełnionem nim z jego czynów.
przed nół rokiem;
Czy można przypuścić, że dusza jego
Kolega wysunął się cicho z pokoju, a nie miała spokoju po śmierci i że nawet
ja, licząc dalej powoli wyrazy depeszy, u- wówczas starał się zbrodni przeszkodzić?
Czv była to sugestja? Hypnoza na od
siłowałem nawiązać z nieznajomym roz
leglość. czy coś jeszcze innego?
mowę.
Nie wierzę w strachy, ale ta niezwykł*
— Przepraszam. — spytałem. — czy
przygoda dała mi wiele do myślenia.
nie jest pan może panem Atkins?
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Trzęsienie ziemi nie
Skorupa

ziemska

Upiór ze straszliwa rana.
podlega

Profesor BendanI, dyrektor obserwa
torium geodymonicznego w Faenzy, któ
r y poświęca się specjalnie
badaniu trzęsień ziemi,
wyjaśnia w artykule drukowanym w
„Daily Mail", że nasza planeta podlega
obecnie „ostremu przesileniu seismiczncmu".
Ilekroć — pisze — następują tę klę
skowe zjawiska szerząc śmierć i zniszczę
nie, ludzie zwracają się do uczonych i
pytają O przyczynę katastrofy. Odpowie
dzl są zazwyczaj wymijające i uczeni ob
jaśniają, że wstrząśnienia ziemi są w y 
nikiem
przcsiiiilcś geologicznych;
że wywołuje je utrata równowagi spo
wodowana -naciskiem jaki znosić musi
skorupa ziemska. Ale obecnie wykazano
Już Jasno, że w źyclu wszech świata ist
nieją okresy wzmagania się wstrząśnlefi
ziemi. Gdyby te wstrząśnienia były poprostu powodowane przez ruch skorupy
ziemskiej nic byłyby silniejsze w pew
nych okresach i zdarzałyby się nie re
gularnie.
W Istocie naturą rządzi
prawo zasadnicze,
według ktjjffcgo przypadek nie istnieje.
Wszystko Co nazywamy przypadkiem
jest raczej wynikiem rozpętania się sił
nieznanych. Kataklizmy, które niejedno
krotnie nawiedzały naszą planetę są je
dynie objawami niezbedncml do jej ży
cia. Trzęsienie ziemi zatem nic jest w y 
woływane przez ślepe moce, co byłoby
sprzeczne z prawami równowagi, jakie

Światowy

mistrz

pięści

rzuca ring dla
pięknych oczu.
Słynny światowy szampion boksu Gcnc Tunney
przybył do Anglji.
Podróż z Plymouth do Londynu bokser
amerykański odbył w towarzystwie spe
cjalnego sprawozdawcy dziennika „Daily
Mail".
Tunney oświadczył dziennikarzowi, że
porzuca na zawsze zawód bokserski, al
bowiem żeni się.
— Pożegnałem ,,ring" bokserski — rze
cze —- i nigdy już doń nie powrócę. Należy
mnie traktować jako
byłego szampiona.
Z całą świadomością wyrzucam za okir, te kilka miljonów dolarów, które mógł
bym zarobić.
Dzienniki komentowały szeroko moje
wycofanie się ze szranków bokserskich.
Rzeczywistą i jedyną przyczyną jest moje
małżeństwo.
Za kilka dni żenię się z miss Lander.
Po ślubie odbędziemy dłuższą podróż, a
potem zamierzam przemienić się w „busi
nessmana".
Po raz pierwszy od lat 10-ciu zaniecha
łem
zupełnie treningu.
Tyję wprawdzie nieco, ale ten nowy
tryb życia bardzo mi dogadza...
Do Europy przybywam, aby złożyć wi
zytę Irlandji, rodzinnej ziemi mej narzeczo
nej... Następnie pragnę zwiedzić Francję i
Niemcy...

nieustające/

oscylacji.

rządzą światem. Po dwudziestu latach
pracy doszedłem do wniosku, że skoru
pa ziemska podlega
nieustającej oscylacji
i wszystkie trzęsienia ziemi tu mają
swoje źródło.
Nic trzeba zatem Uważać ich za zda
rzenia lokalne. Pierwotną przyczyną by
ła oczywiście natury kosmicznej, ona
sprawiła, że powstały góry i zapadły się
wyspy. Ponieważ ta przyczyna jest obe
cnie znana, przeto można na skutek ści
słych badań przewidzieć wstrząśnienia
na długo zanim nastąpią. Tak się stało
przed trzęsieniami ziemi, które niedaw
no nawiedziły Alaskę, Grecję i Andy.

Kra teczki sądowe.

KSIĄŻĘ
Nie jest to i /> • • szczególnie mila ani
też sympatyczna zajmowanie sie bliższe
osobnikuml i pod ciemnej gwiazdy, zde
klarowanymi wyrzutkami społeczeństwa
i przestępcami. A już najwstrętniciszy typ
przedstawia t. zw. alfons. Jest to osobnik,
który czerpie zyski z nierządu kobiet,
które zły los zepchnął na najhaniebniejszą
drogę życia. Typów tego rodzaiu jest w
Łodzi poddostatkiem. Stanowią oni zwar
ty klan, solidarnie bronią swych Intere
sów i zmuszają do posłuchu swe ofiary, t.
j . do oddawania sobie zarobków, osiąg
niętych ze smutnego procederu. Niechęt
nie poruszamy tę sprawo, od której bu
cha ohydna woń rozkładu I zgnilizny mo
ralnej. Zamykanie jednak oczu na bolącz
ki społeczne I tolerowanie zła iest jednak
niewłaściwe, wobec czego Kazimierz
Gorczyk zajmie miejsce dziś w krateczkach sądowych na łamach „Echa"

i drzewny spirytus.
Zaciekłym zaiste desperatem był Po
lak w Milwaukee, 35-Ietni Adolf Totryk.
Postanowiwszy sobie z niewiadomego
powodu odebrać życie,
połknął sledm Igieł
i położył się do łóżka, czekając na śmierć
Gdy ta nie nadchodziła, zmieszał razem
szuwaks (!) proszek do zębów (!) ocet
i drzewny spirytus i wypił tę nieapetyczną mieszaninę. Wreszcie związał ra
zem dwa krawaty, sporządził z nich stry
czek. który założył na szyje i końce za
czął ciągttąć zc wszystkich sił.
Wieczorem, po kilkugodzinnej pracy,
samobójca dzięki swemu śmiertelnemu
krawatowi dopiął swego. Sekcja zwłok
odtworzyła wiernie przebieg jego praco
witej walki o śmierć.

OFIARA ZWYRODNIALCA.
Było to dnia 16 maja 1928 roku. „Ko
gut", podpiwszy sobie tęgo u cioci Taubv
na Łagiewnickiej, noczuwszy gruntriwi •
pustki w kieszeni, wyruszył na miasto na
łowy. Ociężałym krokiem z papierosem
w zębach skierował się na róg ulic Za
chodniej i Konstantynowskiej tam. gdzie
sie naigeściej uwijają ćmv noc
Warto
by policja wreszcie zlikwidowała te gor
szące spacery nierządnic, zwłaszcza, że
zbliża sie początek roku szkolnego. Na
widok sylwetki „Koguta", który oparłszy
sie o latarnie, spodełba przyglądał sio
dziewczętom, wśród tvch ostatnich w y 
buchła panika. Zaczęły sie czemprędzej
chować do bram. Lecz oto tygrysim sko-

desperata.

i, proszek

Aow/ lokatorzy

niesamowitego

domu.

W Lyonie znajduje się na pefyferjach bardzo niską, tak że niebawem dobito In
budynek mieszkalny, z w a n y p r z e z teresu.
mieszkańców miasta
Vernier zamieszkał w budynku. W LyO
„domem strachów".
nie. Podziwiano ogólnie urzędnika i jego
Ponieważ przed kilkoma laty cała r o  żonę. Niebawem jednak nastąpiły wypad
dzina, złożona z małżeństwa i dwojga dzie ki, które
mieszkańcach Lyonu utrwaliły
ci, padła tam ofiarą wyrafinowanego mor jeszcze przesądną wiarę w duchy, grasują
derstwa — w Lyonie utarło się przekona ce w fatalnym budynku.
nie, iż w domu tym „straszy". T o też właś
Oto pewnego wieczoru ujrzeli sąsiedzi
ciciel nie mógł mimo wszelkich starań zna panią Vernier, która z wyrazem
leźć ani lokatorów, ani nabywcy. Wresz
największego przerażenia
cie zgłosił się niejaki Vernier, emerytowa na twarzy wybiegła ze swego domu, kr«y*
ny urzędnik cłowy, który oświadczył goto cząc przeraźliwym głosem: „Ratunku, powość
.mocy, on mnie zadusi!" .
zakupienia domu
Okazało się, że owego wieczoru Ver'
i zamieszkania w nim wraz z małżonką.— nier wyszedł z domu, pozostawiając żofljl
Uszczęśliwiony właściciel postawił cenę w towarzystwie służącej. W pewnej chwili
— słiźąca zajęta była właśnie w kuchni-^zdawało się pani Vernier, że słyszy jaki*
podejrzany szmer w przyległym pokoju.
Weszła tam i wówczas w jej podniecono
wyobraźni zjawił się
upiór ze straszną raną,
z której broczyła krew.
Pani Vernier uciekła, przyczem z prze
rażenia omal nie dostała pomieszania zmy
słów.
Jej mąż, dowiedziawszy się o tej przy
godzie, zezwał żonę histeryczkę i oświad*.
ćzył, iż mimo wszystko, nie opuści domu,
choćby miał nawet sam zamieszkać w nim.
I rzeczywiście mimo perswazyj znajomych
i krewnych, mieszka Vernier sam w „do
mu strachów".
Żona jego bawi narazie
u swojej matki.
Mieszkańcy zaś Lyonu oczekują dal1
szych nieszczęść, jakie zwalą się na upar
tego „niedowiarka", który — jak się oka
żuje — jeet człowiekiem bardzo dzielnym
klem dopadł Gorczyk Jednej T nich. nieja
i prawdziwie nieustraszonym...
kiej hal Drajsensztok l chwycił ją za rę
kę. Chciała uciekać, żelazne kleszcze jed
nak trzymały Ja mocno.
— Dawaj pięć złotych na wódkę, —
rzeki groźnie, Zaczęła sic przysięgać, że
nie ma ani grosza, że nic jeszcze nie zaro
Milczący kochanek.
biła. On jednak o niczem słyszeć nie
Działo się koło północy w noc bezksię
chciał. Wciągnął dziewczynę do bramy i życową...
tu. uderzywszy w głowę tak. że aż nie
Nagle na bulwarze Ornano w Paryżu
szczęsną zamroczyło, odebrał lei torebkę zabrzmiał
przeraźliwy krzyk...
w której było 15 zł. oraz ściągnął jej z
Na chodniku padł młody mężczyzna,
palca pierścionek, jedyną pamiątkę lep brocząc obficie krwią z rany na szyi.
szych czasów jej pierwszej zawiedzionej
Towarzysząca mu kobieta, która zada
miłości.
ła tę ranę brzytwą — uciekła.
Nie zdołano jej schwytać, bo zniknęła
ZEMSTA.
w tłumie.
Rannego przewieziono do szpitala,
Obrabowana wszczęła alarm, Na nie
gdzie
nałożono mu opatrunek... Okazało
szczęście „Koguta" przechodził właśnie
tamtędy posterunkowy, który zoriento się, że jest to Piotr Maleverge,
malarz pokojowy.
wawszy się o co chodzi, ptaszka orzytrzy
Opowiedział
on w krótkości hłstorję
mał i pomimo oooru doprowadził do !:oml
sarjatu. Tam również zgłosiła sie poszko całego zajścia:
— Wyszedłem jak zwykle z moją przy
dowana Łaja Drajzensztok 1 ze łzami w
oczach opowiedziała o k r * v w d * l ^ która jaciółką, która wiediiała, że od pewnego
ją spotkała. Nienawistnym i pełnym po czasu noszę się t zamiarem porzucenia jej.
gardy wzrokiem obrzucał in „Kogut". — Doszło do gwałtownej sceny zazdrości...
Będziesz ty miała za swoje — przecedził Towarzyszka moja wyjęła z torebki ręcz
przez zęby. Istotnie, togo samego wieczo nej brzytwę i zadała mi nią renę w szyjęNie powiem
ni ł a j a Drajzensztok pokłuta została no
Wfim jej nazwiska,
żami przez nieznanych sprawców. Spraw
eami tymi byli kamoani ..Koguta". On bo nie chcę, aby ją niepokojono... Nie po
sam zaś powędrował do wiezienia, a w wiem o niej ani słowa więcej...
Od tej chwili ranny zachowuje milcze
dniu wczorajszym stanął przed «- ' ••• okręgowym w Łodzi i skazany został na nie, a policja poszukuje jego zazdrosnej
przyjaciółki...
_
6 miesięcy wiezienia.
Sa — włcz.

miasta

w

BAŁUT.

Nowy apartament „Koguta

..KOGUT".
Jeśli się kto spyta na Bałutach o „Ko
guta", każdy mu odpowie, że go zna dos
konale. Jest to książę alfonsów bałuckich,
których jest masa. czego najlepszym do
wodem bvła krwawa awantura, która w y
darzyła sic wieczorem w sobotę ubiegłą
na ulicy Franciszkańskiej. Te typy żywią
szczególny kult dla ..Koguta", a nierządni
ce drża poprostu ze strachu na sam
dźwięk Jego Imienia.
Obecnie, niestety. Józef Gorczyk vel
Komit nie może brać udziału czynnego
w życiu „grandy" bałuckiej. gdvż orzeby
wa w bezpłatnym hotelu nrzv ulicy Kon rnika. Gdy w i d z i e jednak na wolność
z tem większa energja zabierze się do uprawiania swego „szlachetnego" nrocedaru.
W jaki sposób ,Kogut" woadł? W naj
głupszy na świecie sposób, tak. że kom
pani jego, którzy w knajpie bałuckiej roz
ważają te sprawę, nie moga wyjść z po
dziwu. Taki chwacki chłopak, by się
zbłaźnił w ten sposób, to rzecz niesłycha
na.

Coctail
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MIASTA

PRACY.

Wielka elektrownia nad rzeką Powell w północne, Ameryce t e swym.
młynami i fabrykami aluminjum.

„ŁÓDZKIE ECHO WIECZORNE"-dn!a 29 sierpnia 1928 roki?
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Mieszkańcy ciemne] jak mogiła ulicy
U.

proszą Magistrat o światło elektryczne.

>em dobito łft*

Przedmieścia łódzkie, które dotych
czas znajdowały się w stanie zupełnego
zaniedbania, teraz powoli zaczynają do
chodzić do
możliwego wyglądu.
Magistrat łódzki, może dlatego, że ro
botniczy, zaczął dbać nieco więcej o te
części miasta, które dotychczas w poczy
naniach i planach inwestycyjnych samo
rządu odgrywały role przysłowiowych
kopciuszków. Tak np. został opracowany
plan zabrukowania całego mnóstwa ulic
na przedmieściach. Plan ten jest już czę
ściowo realizowany, roboty brukarskie
posuwają się naprzód. Brukuje sie wpraw
dzie ulico „koclcml łbami", ale lak to sic
mówi — lepszy rydz niż nic. Lepsze są
okrąglaki, niż średniowieczne wyboje i
kałuże, czy błoto, w którem wozv przezną. Wszelkie memor.ialv składane n r j j z
mieszkańców przedmieść, zostają przez
Magistrat prędzej, czy później
uwzględniane.
Tak np., jak doniosły pisma poranne,
mieszkańcy Karolewa zwrócili sic do Ma
gistratu z prośba o urządzenie dla nich
targowiska, wytyczenie ulicy, któraby tą
czvła Karolcw z szosa Konstantynowską,
wprowadzenie oświetlenia szeregu ulic. I
wszystkim tym żądaniom Karolewian sta
ło sic zadość.
Należałoby jfednak bvć jednakowo
sprawiedliwym dla wszystkich, tymcza
sem tak nie Jest.
Parę uwag musimy poświecić dziś zno
wu Bałutom, ponieważ jostcśmv o to ^ro
szeni prze* osoby zainteresowane.
Jak wiadomo, Magistrat w
i
ciągu przeprow.T'7" oświetlenie ulic ha
łuckich. Akcja ta daje "iokne rczultay.
Już dziś taki Plac Bałucki. czv ulica Ła
giewnicka s;i jasno oświetlone i
niema niebezpieczeństwa,
by spokojnego obywatela napadł jaki zło
czyńca. Jak robactwo, tak mctv społecz
ne uciekają przed światłem.
Dla kwestji bezpieczeństwa publiczne
go ma oświetlenie należyte ulic znaczenie
niesłychanie doniosłe. To też zadowoleni
są wszyscy, że liczba ciemnych, jak mo
giła, ulic i zaułków na Bałutach stale się
zmniejsza.

ijrzeli sąsiedzi
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lżenia
o domu, k r * y *
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Bardzo dobrze, że magistrat przystą
pił do dostatecznego oświetlenia takiej ulicv. jak Franciszkańska, gdzie ubiegłej
soboty miały miejsce krwawe ekscesy
mętów społecznych, których wynikiem
była śmierć jednego człowieka, wpraw
dzie wyrzutka społeczeństwa. Ekscesy
mogłyby się też zakończyć śmiercią
dzielnego policjanta.
Prócz ulicy Franciszkańskie! oświetla
się ulicę Źródlaną, Kiclma — to sławne
gniazdo nożowców, Maryslńska. Głowac
kiego, pięknie oświetlona jest też. acz nie
na całej długości swej. ulica Brzezińska.
I Bóg wiedzieć raczy, dlaczego, pomi
nięta została dość gęsto zaludniona ulica
Sikawska. Jakie są grzechy mieszkań
ców tej ulicy, że Magistrat skazał ich na
dalsze pogrążenie w nieprzemlenionych
iście egipskich ciemnościach? A może
panowie z wydziału
przedsiębiorstw
miejskich nie mają wogóle pojęcia, o Ist
nieniu
takiej ulicy w Łodzi.
Jeśli tak, to, naprawdę, szkoda. I okazuje
się, przypuszczenia nasze są słuszne. Bo
o to. jak informują nas zainteresowani
czytelnicy, gdy delegacja mieszkańców
ulicy Sikawskiej zgłosiła się do Magistra
tu, oświadczono jej, że ulica ta dla tego
nic została oświetlona, bo niema jej w pla
nic miasta! Zakrawa to chyba na kpinyl
Zostawiając na stronic humorystykę.

powracają
do swych
mieszkań.

Na szosach podmiejskich rozpoczął
się charakterystyczny rok rocznie ruch.
Furmanki wiejskie naładowane rzeczami,

Czy ulica Sikawska znajduje się w planie miasta?

d y n k u . W LyO
:ędnika i jego
tąpiły wypadvonu u t r w a l i ł y
luchy, grasują-

Karawany letników

z nieodwołalną balja,

jesteśmy zdania że sprawa jest poważ
na i należałoby jaknajprędzej usunąć
krzywdzący mieszkańców ulicy Sikaw
skiej stan rzeczy. Ludzie ci skarżą się, że
bezpieczeństwo ich narażone jest na
szwank bardzo poważnie, ponieważ na
tej ulicy właśnie wyznaczają sobie
rendez - vous męty społeczne,
które w mroku czują s!ę, jak r y b y w wo
dzie. Należy podkreślić, że przed wojną
za czasów rosyjskich ulica Sikawska by
ła już oświetlona. Oświetlenie to skaso
wane zostało za czasów okupacii niemie
ckiej. I teraz okazuje się, że Magistrat
tak samo odnosi sic do mieszkańców uli
cy tej, jak i okupanci. Tak być nic po
winno, chyba każdy to przyzna. Stanow
czo należy niezwłocznie skorygować ma
gistrack! plan
wielkiej Lodzi
i wstawić doń ulicę Sikawska, jak rów
nież wydział przedsiębiorstw miejskich
powinien poczynić starania! by elektro
wnia przystąpiła do instalacji światła
elektrycznego na tej nieszczęsnej ulicy.
Niewątpliwie. Magistrat pozyska sobie
nrzcz to wdzięczność jej mieszkańców,
którzy przecież pie powinni traktowani
być gorzej od mieszkańców Karolewa.
Mamy nadzieję, że apel nasz nie bę
dzie przysłowiowym głosem
Wołającego na puszczy.
K.

leżakiem i maszynką „Prymus" ciągną
do miasta, sygnalizując koniec lata, po
czątek szkół i koniec wyjazdów mężow
skich do rodzin.
W tym roku jakoś letnicy wcześniej
wracają do miasta. Chłody i deszcze wy
straszyły obywateli.

1-po i 3-go września
rozpoczynają
się lekcje
w szkołach.
Rozporządzenie Ministerstwa Wy*
znań Religijnych i Oświecenia Publiczne
go z dnia 20 sierpnia 1928 r. w sprawie
rozpoczęcia roku szkolnego 1928/29 w
dniu 3 września r. b. odnosi się tylko do
szkół średnich ogólnokształcących, semi
nariów nauczycielskich i szkół zawodo
wych, natomiast nie dotyczy szkół po
wszechnych, które rozpoczynają nowv
rok szkolny w dniu 1 września 1928 roku

Natężonej działalności naszej straży
celnej zawdzięczamy znowu przychwycę
nie w ostatnich dniach szeregu
notorycznych przemytników.
Na odcinku granicznym w Wielu liu
wnadł w rece straży Frajermucr Gerszon
z Praszki, który koniecznie nrapnał ukrvć
półiedwabno koronki wartości 750 zł. Ko
ronki skonfiskowano, a Fraiemuer powę
drował do kozy.
Przytrzymano także drugiego handełesa Majera Gerszona Lewina i znalezio
no u niego koronki wartości 1250 zł. W
miasteczku Praszce zrobiono rewizję w

mieszkaniu Mani Judktewlcz I znaleziono
przemycone tkaniny wełniane, bawełnia
ne i partię eleganckich
jedwabnych pończoszek.
Podczas rewizji na polu u gospodarza
Chąbka ze wsi Porąbki znaleziono ukryte
w stogu 20 klg. tytoniu.
Tytoń ma bardzo dużo amatorów. —
Straż celna notuic bardzo wiele konfiskat
tego towaru, który bywa przemycany w
małych i dużych ilościach z zielonej gra
nlcy w Wieluniu. Ścigano kilku przemyt
ników, którzy porzucili 26 klg. tytoniu
wartości 1200 zł.

Również ujęto
Stanisława Stokowskiego J Michała Hof
mana z Łodzi.
którzy dźwigali 78 klg. tytoniu wartości
3900 zł. Skonfiskowano także PoYzuconą
paczkę, ważącą 17 klg., a zawierającą pas
ki do kapeluszy, paczkę z 14 klg. materja
łu na parasole oraz 25 klg. nicianych koro
nck. Porzucone przez przemytników przy
ściganiu towary maja wartość przeszło
2000 zł.
O Ile tytoń, pończochy jedwabne, róż
nego rodzaju koronki i materiały, sacha
ryna, a'nawet ustne harmoniki bywają
ciągle przemycane, o tyle nie było jeszcze
wypadku przemycania okularów. Stało
się to po raz pierwszy kilka dni temu.
Wolf Sinberg z Sieradza wiózł 119 tuzi
nów tego artykułu. W związku z tem
przeprowadzono w domu Szmula Goldbrata w Wieluniu rewizję, jednak z wynl
kiem negatywnym.
Wypada zaznaczyć, że towary prze
mycane na odcinku granicznym Wieluń I
okolicy, przeważnie przeznaczone s a d o
b. Kongresówki. Centrami I sledrlbn do
świadczonych przemytników sa w pierw
szvm rzędzie miasta Kalicz i Częstocho
wa.

dział tylko rozpuszczone włosy i maleńką
nóżkę w pantofelkach.
— O czem chcesz mówić? — bujając
się
fotelu.
— Ja przypadkowo znalazłem to... —
powiedział doktór i podał jej depeszę.
Przeczytała i wzruszyła ramionami.
— Phi, cóż — powiedziała, bujając się
silniej. — To jest zwykłe powinszowanie
noworoczne i więcej nic. Tu niema sekre
tów.
— Ty liczysz na to, że ja nie umiem
po angielsku. Tak, racja, ale ja mam słow
nik. To jest depesza od Ryża, on pije za
zdrowie swej bogdanki i tysiąc razy całuje
ciebie. Ale zostawmy to. zostawmy... —
zaczynał mówić prędzej. — Ja nie mam
zamiaru czynić ci wymówek, albo robić
sceny. Dość już było i scen i wymówek,
trzeba to raz skończyć... Oto co chciałem
ci powiedzieć: jesteś wolna i możesz ro
bić, co chcesz.
Zamilkł. Olga zaczęła cicho płakać.
— Uwalniam cię od konieczności uda
wania i kłamania — ciągnął dalej doktór.
— Jeśli kochasz tego młodzieńca, to go so
bie kochaj, jeżeli chcesz jechać do niego—
to jedź. Ty jesteś młoda, zdrowa, a ja jes
tem już kaleką żyć długo nie będę. Jednem
słowem... ty rozumiesz mnie, prawda?
Wzruszenie nie pozwoliło mu mówić
dalej.
Olga, płacząc, przyznała się głosem
pełnym litości dla samej siebie, że kocha
Ryża, jeździła z nim na spacer, za miasto,
bywała u niego w hotelu i rzeczywiście
ma dużą chęć pojechania do niego zagra
nicę.
— Widzisz, ja niczego nie ukrywam •*•«
powiedziała z westchnieniem. •— Otwie
ram przed tobą całą swą duszę. I ja znów
błagam cię: bądź wspaniałomyślnym —
daj mi paszport.
— Powtarzam ci: jesteś wolna!
Olga usiadła trochę bliżej, by zaobser
wować wyraz jego twarzy. Nie ufała mu i
chciała przeniknąć jego zamiary. Olga nie

wierzyła nigdy nikomu i w najszczytniej
szych nawet zamiarach doszukiwała się
zawsze drobiazgowości lub egoizmu. I gdy
tak badawczo obserwowała jego oczy, na
raz wydało się mu, że w jej oczach błyska
ją zielone ogniki, jak u kota— Kiedyż więc dostanę paszport? —
spytała cicho.
*
Mikołaja opanowała naraz chęć odpo
wiedzieć jej: „nigdy", ale powstrzymał się
i powiedział: „Kiedy chcesz".
— Ty pojedziesz do Ryża na rawsze.
Dam ci rozwód, przyjmę; winę na siebie i
Róż może ożen't .się z tobą.
— Ja wcale nie myślę o rozwodzie —
oburzyła się Olga że zdziwieniem. — Daj
mi tylko paszport, to wszystko.
—- Dlaczegóż nie chcesz rozwodu - —
spytał flrktór. zacz* i:«;ąc tracić s r o k ó i .
Jesteś dziwną kobietą. Jakaś ty dziwna!
Jeśli istotnie tyś zainteresowała się nim, a
on cię kocha, jedyne, najlepsze wyjście z
tej sytuacji — to ślub. Czyż będziesz wy
bierać pomiędzy małżeństwem a konkubi
natem?
— A, rozumiem pana — powiedziała
Olga, odsuwając się od doktora, a twarz
jej wyrażała złość i chęć zemsty. — Świet
nie, rozumiem pana! Ja się znudziłam pa
nu i pan chce się odczepić odemnie, narzu
cić mi ten rozwód! Dziękuję, nie jestem
taka głupia, jak pan myśli. Nie przyjmę
rozwodu i od pana nie odejdę, nie, nie, nie,
nie! Po pierwsze idzie mi o stanowisko spo
łeczne (Olga zaczęła mówić szybko, jakby
obawiając się, że doktór nie pozwoli jej
skończyć), po drugie ja mam 27 lat, a Ryż
23; za rok ja znudzę się jemu i on mnie
porzuci. Po trzecie wreszcie, jeśli pan chce
wiedzieć prawdę, nie mogę ręczyć, czy to
moje zainteresowanie się Ryżem potrwa
długo... Ot co! Nie pójdę od pana i już.
Aha!
— A więc ja ciebie wypędzę z domu!—t
krzyknął Mikołaj i tupnął nogą. — Wypę
dzę, ty podła, marna kobieto!

— Taaak? ZobaczymyI — powiedziała
i wyszła.
Już dawno zrobiło się widno, a doktór
wciąż siedział w tej samej pozycji przy
biurku i bazgrał machinalnie ołówkiem:
„Szanowny Panie... Maleńka nóżka",..
Albo też nagle wstawał, wchodził do
salonu i stawał przed fotografją z przed 7
laty, wkrótce po ślubie i przyglądał sic* so
bie uważnie. To była fotografją familijna:
teść, teściowa, Olga, gdy miała lat 20 i on
sam, jako młody, szczęśliwy mąż. Tech wy
golony, opuchnięty, „rzeczywisty" radca
stanu, chytry i chciwy na pieniądze, teś
ciowa — dama obfitych kształtów z drobnemi, drapieżnemi rysami twarzy, o wy
razie kreta, namiętnie kochająca swoją
córkę i we wszystkiem jej ulegająca; jeże
liby córka dusiła człowieka — matka napewno bez słowa zasłoniłaby ją swoją
spódnicą. Córka ma takie same rysy twa
rzy, ale bardziej wyraźne i śmiałe; to już
nie kret, a jakaś grubsza zwierzyna. A sam
Mikołaj wygląda na tej fotografji, jak pro
stak, „dobry chłop", poczciwy uśmiech se
minarzysty rozlewa się na jego twarzy. On
wierzył w swej naiwności, że ta kompanja
drapieżców, do której go przypadkowe
wsadził los, da mu i poezję, i szczęście, i
wszystko to, o czem marzył kiedyś, w mło
dości, gdy jako student śpiewał pieśń:
„Nie kochać — to znaczy zmarnować
życie młode....!"
I znów zapytał się ze zdumieniem sa
mego siebie, jak to się stało, że on, syn
wiejskiego popa, seminarzysta, prosty, or
dynarny człowiek, mógł tak oddać się w
ręce tej marnej istocie ,tak małostkowej,
bezdusznej, w rzeczy samej zupełnie dlari
obcej? Dziwne.
Gdy o 11 rano doktór wkładał surdut,
by pojechać do szpitala, do gabinetu we
szła pokojówka.
— Czego chcesz? — spytał ,
Pani wstała i prosi o 25 rubli, któr*
pan jej wczoraj obiecał.
Koniec,

lubią przemycać tytoń.
h/a zielonej

granicy.

do szpitala,
lek... Okazało
ytoścl

.
hłstorję

i I moją prey» od pewnego
porzucenia jej.
ny zazdrości...
torebki ręczi;im; W sivi*;.••
ia.

iono... Nie poowuje milczę*
[o zazdrosnej

swym.

ANT. CZECHOW.

ŻONA.
(Dokończenie).
Przyjechała nareszcie Olga i wprost z
przedpokoju, nie rozbierając się, w białem
futrze, czapce i botach wpadła do gabine
tu i upadła na fotel.
— Obrzydliwy chłopak, grubas — po
wiedziała z trudem i naraz zaczęła szlo
chać. — To jest nieuczciwie, to świństwo.
Tupnęła nogą. — Ja nie mogę, nie mo
gę, nie mogęl
— Co się stało? — zapytał Mikołaj,
podchodząc do biurka.
— Odprowadził mnie tutaj student Azorbekow i zgubił moją torebkę z 15 ru
blami. Od matki wzięłam.
Olga płakała rzeczywiście i nie tylko
chusteczka, ale nawet rękawiczki były
przemoczone łzami.
>— Cóż zrobić — westchnął doktór. —
Zgubił, to zgubił, niech go tam. Uspokój
się, ja muszę pomówić z tobą.
— Ja nie jestem miljonerką, abym mo
gła szastać pieniędzmi. Ón powiada, że od
da, ale nie wierzę, bo to g o l e c ;
Mąż prosił, by się uspokoiła i wysłu
chała go, ale ona wciąż mówiła o studencie
i o swoich 15-tu rublach.
— Ach, ja dam ci jutro 25, tylko za
milcz, proszę cię — rzucił jej wreszcie z
pasją.
— Muszę się przebrać — zapłakała
znów. — Przecież nie mogę mówić na ser
io w futrze! To dziwne!
Mikołaj zdjął z niej futro i boty i pod
czas tego poczuł zapach białego wina, te
go samego wina, którem zwykle popijała
Olga ostrygi. (Nie bacząc na swoją wiotkość — lubiła dużo zjeść i wypić). Olga po
szła do siebie i po chwili wróciła przebra
na, napudrowana, z zapłakanemi oczami,
usiadła ginąc w swoim lekkim negliżu z
koronek. W potopie różowych fal mąż wi-
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Czy praca urzędniczek jest wydafna?

Tragedja symulantkl.
20-!ctnia Adela Rabinowicz. bez stałe
go miejsca zamieszkania, wpadła na des
peracka myśl symulowania zamachów sa
uiobójczych.
Rozcieńczony woda kwas solny w y 
pijała zazwyczaj w staromiejskiej dzielni
cy miasta, licząc na litość współwyznaw
ców. \
W dniu wczorajszym Rabinowiczówna powtórzyła znowu swa sztuczkę na ulicv Północnej w bramie nr. 19. Tym ra
zem jednak połknęła zł*vt
silna dawkę .rueizin.
po której wypiciu naprawdę nieprzytom
na upadła na ziemie.
Przechodnie zawezwali karetka miej
skiego pogotowia ratunkowego. Przybyły
lekarz po przepłókaniu żołądka odwió;:ł
desperatkę do szpitala Poznańskich przy
ulicv Nowo-TargoweJ.
Stan Rabinowiczówny groźny.

głos

Szanowny Panie Redaktorze!
Pan ukrywający się pod pseudonimem
„Zero" domaga się
ogólnej dymisji urzędniczek
także i z tego powodu, że kobieta pracu
jąca przy biurku karłowacieje i staje się
cherlaczką i co najważniejsza nie może
mieć zdrowego potomstwa. — Nie wiem
gdzie pan „Zero" studjował medycynę, lub
wogóle skąd on tego rodzaju
wiadomości czerpie.
Zaznaczyć muszę na naszą obronę, że
ile prezentowałby się ród ludzki, gdyby
kobieta przez pracę w biurze zmieniła się
w niedołęgę, w kalekę... Przecież tak samo
szkodzi jej kuchnia, siedzenie nad maszy
ną do szycia lub też inne do wyżej wymie
nionych
podobne zajęcie.
Pan „Zero" jest święcie przekonany,
że kobieta powinna być pieszczona jak
roczne dziecko i wogóle nic nie robić, a
wtedy wyda na świat zdrowe potomstwo-

matki.

Według mego zdania jest to rozumowanie
bez sensu.
Prędzej mężczyzna traci swą, że się
tak wyrażę, formę przy biurku, bowiem ko
bieta, istota z temperamentem wynajdzie
zawsze podczas pracy taki ułamek sekun
dy, aby wyprostować figurę i użyć ruchu.
Umie ona pogodzić swe obowiązki z wy
mogami
higjeny i macierzyństwa.
Ja sama urodziłam dwoje dzieci — nie
skarłowaciałych mój panie „Zero" i czuję
się świetnie. Dzieci również cieszą się doskonałem zdrowiem. Jeśli p. „Zero" już
t i k bardzo dba o potomstwo dla Ojczyz
ny, to miast redukować urzędniczki, niech
lepiej namówi swych kolegów, aby czemprędzej
zakładali ogniska domowe,
a nie żyli w kawalerskim stanie. To będzie
lepsze niż kasowanie urzędniczek.
Z poważaniem
Zofja Dal...

Smutny wypadek przy ulicy
Nowo-ZarzewskieJ.
Wczoraj po południu jeden z mieszkań
ców domu przy ul. Nowo-Zarzewskiej 4,
zauważył kręcąca sie w podwórzu
młoda dziewczynę.
Kiedy zniknęła w ubikacji i nie wychodzi
ła przez dłuższa chwile lokator ów
wszedł do ubikacji i stwierdził, że dziew
rzyna leży na podłodze z piana na ustach.
Obok stała buteleczka z resztkami jakie
goś brunatnego płynu. Lokator zaalarmo
wał sąsiadów.
Jak się okazało nieznajoma otruła się
jodyna.
Zawezwany lekarz pogotowia ratunko
wego Kasy Chorych po udzieleniu natvch
miastowej pomocy odwiózł desoeratkę
do szpitala przy Zbiorni Mieisklei.
Nieznajoma okazała sie 22-letnia Bronisła
wa Rozenberg. bez stałego miejsca zamie
szkania Przyczyną rozpaczliwego kroku
młodej dziewczyny brak środków do żvStan desperatki groźny.
DYŻURY APTEK.
Dziś dyżurują apteki: G. Antoniewicza
(Pabjanicka 50), K, Chądzyńskiego (Piotr
kowska 164), W. Sokolewicza (Przejazd
19), R. Rembielińskiego (Andrzeja 28), J.
Zundelewicza (Piotrkowska 25), M. Kas
per kiewicza (Zgierska 54), S. Trawkowskiej (Brzezińska 56).
(p)

Pod koniec sezonu letniego „Gong" się
mocno rozkołysał. Systematycznie co kil
kanaście dni pracowita dyrekcja i reżyse
rzy zmieniają nazwę programu. Premjery
coraz lepsze, coraz dowcipniejsze, a po
szczególni artyści jakby zahypnotyzowani
przez licznych widzów starają się jak mo
gą.
Nieszablonowe dowcipy pobudzają wi
dzów do zdrowego śmiechu, a całość pro
gramu „zapięta na ostatni guzik". Naczel
na trójka w osobach dyr. Jastrzębca, Skoniecznego i Cybulskiego solidnie montuje
skecze i inscenizowane piosenki. Do tej
mistrzowskiej trójki nikt nie może mieć
pretensji. Wszystko idzie gładko.
Ostatni program „Gongu" podoba się
wszystkim. Na czoło wybija się „Tragedja
rodu Ordynackich", gdzie laury zbierają
pani Sabicka, zaś z płci brzydkiej pp. Cze
sław Skonieczny, Siejański, Belski, Nowo
sielski i Laskowski.
Bolcio Kamiński ma swój numerek po
pisowy w „Indyjskim Kluczu", gdzie we
spół z Hanką Runowiecką i dyr. Jastrzęb
cem zbiera sute oklaski. Doskonały jest
również Laskowski jako pijany dandys. —
Stronę taneczną opracował skrupulatnie
baletmistrz p. Cesarski. Popełnił jednak
zasadniczy błąd, a mianowicie zignorował
talent p. Bargielskiej, która w zeszłej rewji zbierała tyle kwiatów.
(R.).

po mieście.

Gdzie się podziała niklowa
moneta ?

Zbiórka lokatorów na
dziedzińcu.
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Wszędzie Rafałek!

Kurs

Magazyn rupieci
w żołądku chłopca.
Wczoraj po południu Konstanty Rychter. bezrobotny, zamieszkały przy ulicv
Kilińskiego 28. wysłał swego syna fi-lctniego Michała do sklepu
po papierosy.
Chłopiec wkrótce powrócił, nie przy
niósł jednak ani papierosów, ani 50-io gro
szówki. Zdenerwowany ojciec zapytał KO
o powód, lecz syn jakby zaniemówił.
W godzinę później chłopiec upadł na
ziemię i wijąc się w bólach, przeraźliwie
krzyczał. Rodzice nic wiedzieli, co po
cząć, wreszcie usłuchali rad sąsiadów i za
wezwali miejskie pogotowie ratunkowa.
Przybyły lekarz po zbadaniu chłopca,
dał mu jakiegoś płynu i o dziwo! no upły
wie paru minut 50-o groszówka znalazła
sie. Jak sie okazało chłopiec monetę oołkrtał. Ponieważ okazało sie. że żołądek
chłopca jest istnym magazynem rozmai
tych przedmiotów, Michała przewieziono
do szpitala, gdzie poddany zostanie spe
cjalnej kuracji.

2W

2 8 - m e uderzenie Gongu.

Trzeźwy

Nie zawsze udaje sią
sztuczka\

Nr

Wojewoda
w roli

Starszy p a n : — Mój chłopcze, czy ty grywasz?
Chłopiec: — Tak jest.

Starszy p a n :
A na czem?
Chłopiec: — Na parkanie w guziki.

Człowiek bez stałego adresu,
Pierwsza

ofiara

Notoryczny złodziej kieszonkowy Faj
wel Roter, bez stałego miejsca zamiesz
kania z nudów poszedł na ulicę Tramwa
jową i stanąwszy w tłumie ciekawych,
przyglądał się pracy przy stawianiu
nowego „Luna - Parku".
Roter z zainteresowaniem śledził budo
wę rozmaitych bieżni ruchomych I ka
ruzel. W pewnej chwili zauważył, że jed
nemu ze stojących w pobliżu niego ga

*

nowej

imprezy.

piów wygląda z kieszeni portfel. Roter
wyciągnął rękę... Manewr złodzieja za
uważyło kilka osób, i nim złodziej zdołał
rzucić się do ucieczki pochwycono go.
Zawezwany policjant odprowadził
pojmanego złodzieja
do komisarjatu policji, skąd po przepro
wadzeniu dochodzenia i sporządzeniu od
powiedniego protokółu Rotera przesłano
do dyspozycji władz sądowych.

powrót

36-Ietni Jan Waliński. murarz zamiesz
kały przy ulicy Zakątnej 60, po pracy dal
się namówić i w towarzystwie kilku ko
legów
poszedł do restauracji.
Bawiono się wesoło, a Waliński wodził
rej wśród towarzystwa.
Późnym wieczorem ucztę zakończo
no. Waliński poprosił kolegów aby go od
prowadzili do domu. wzamian za co po
stawi im jeszcze piwo. Na ulicy 6-go
Sierpnia towarzystwo zaczęło się odeń
domagać spełnienia obietnicy. Jan kręcił
jak mógł, wreszcie oświadczył, że nie
ma gotówki.

do

domu.

Dziewczę pod czarnym prysznicem.
W dniu wczorajszym Katarzyna Pierz
chalska, służąca, zamieszkała przy ulicy
6-go Sierpnia 29, przechadzała się ulicą
Wólczańską oczekując
na narzeczonego
z którym umówiła sobie randkę.
Nagle ni stąd ni z owąd po jej ciele za
częła spływać jakaś cuchnąca lepka
ciecz. Pierzchalska nie mogła nawet
krzyknąć. Jak się okazało na dziewczy
nę spadło z dachu jednego z domu
wiadro ze smołą,
wprost na głowę. Jak stwierdzono ro

młodzież harcerska
i sportowo wyćwiczona.
Z opaskami na ręku będzie ona pełnić dyżury
na ulicach, przeprowadzać niezaradnych i uczyć
wadliwie orientujących się w ruchu ulicznym. Je
den tydzień wystarczy, by publiczność

Podobny pomysł
również i w Łodzi.

Słowa Walińskiego
wywarły oburzenie
wśród kolegów. Zaczęli mu okropnie w y
myślać, a gdy zareagował na to rzucili
się na niego •
z pięściami.
Waliński wkrótce pod uderzeniami,
upadł na ziemię. Koledzy zbiegli.
Poturbowanego Walińskiego podnie
śli przechodnie. Zawezwany lekarz miej
skiego pogotowia ratunkowego udzielił
mu pomocy a następnie odwiózł do do
mu. Sprawców bójki policja pociągnęła
do odpowiedzialności sądowej.

W jednej sekundzie różowo lica pas antka
się w murzynkę.

Z Warszawy donoszą:
Aby zapobiec zbyt częstym wypadkom prze
jeżdżania przechodniów przez samochody woje
wództwo grodzkie postanowiło oprócz obostrzo«
nych kar za przekraczanie szybkości przy jeź
dzie, niezwaJnlanic biegu przy przystankach oiaz
jeidźcnic „pod gazem" urządzić
kurs chodzenia po mieście
dla ogółu ludności.
\
Oto co mów! woj. Jaroszewicz o tym kursie'.'
— Będzie to „tydzień chodzenia". Miałem za
miar taki tydzień urządzić podczas lata, ale wo
bec wakacyj szkolnych odłożyłem wykonanie pro
lektu: potrzebna ml jest

nauczyć chodzenia.
Jestem pewien, że ogół poprze tę moją inicjaty
wę.
Brawo!

Piwo albo pięść!
Hałaśliwy

Jaroszewicz,
pedagoga.

zamieniła

botnikowi poślizgnęła się noga i chcąc za
chować równowagę wypuścił z rąk na
czynie.
Dzięki uprzejmości dozorcy jednego
z domów Pierzchalska rozebrała się u
niego w mieszkaniu i obmyła, i w poży
czonej odzieży udała się na stację pogo
towia gdzie nałożono jej opatrunek na
okaleczona głowę.
Pierzchalska mimowolnego sprawo-;
wypadku — robotnika zaskarżyła do są
du o odszkodowanie.

można byłoby

zastosować

Zawiśniesz
bratku na stryczku!
Kara śmierci za
pod wójne
morderstwo.
Z Torunia donoszą:
Przed trybunałem karnym sadu okrę
gowego w Toruniu odbyła sie rozprawa
przeciwko Władysławowi Kwiatkowskie
mu. oskarżonemu o zabicie z oremedyta-'
cją rodzeństwa Anny i Fryca Glawe, gos
podarza w Dębowej Łące. powiatu wą
brzeskiego, w dniu 18 września 1927 roku
trzema kulami z karabinu w ich własnem
mieszkaniu. Zabójca był kolega szkolnym
zamordowanego i kochankiem jego 2-ch
sióstr. Prokurator wniósł za podwójne
morderstwo o
dwukrotna kare śmierci
i stałe pozbawienie praw. Sad skazał
Kwiatkowskiego za morderstwo Anny
Glawe na karę śmierci, a za zabójstwo
Fryca Glawe na 6 miesięcy wiezienia i
stałe pozbawienie praw obywatelskich.
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Radość w grodzie św. Florjana.

Pułk. Ulrych w Łodzi
Konferencje i inspekcja pływalni Ł. K. S.
Od roku Państwowemu Urzędowi W.
F., na czele którego stoi zasłużony dzia
łacz sportowy pułkownik Ulrych, Łódź
leży na sercu,
stąd pęd nasz do budowy boisk, strzelnic i
wszelkiego rodzaju inwestycyj.
W związku z pracami do Łodzi przybył
w dniu dzisiejszym dyr. P. U. W. F. pułk.

Ulrych, który odbędzie konferencję z do
wódcą D. O. K. IV p. gen. Małachowskim,
przedstawicielami okręgowego urzędu, ośrodka w. f. oraz ŁKS. w sprawie dalszej
budowy pływalni przy A l . Unji 2. W godz.
popołudniowych pułk. Ulrych uda się na
boisko ŁKS. i DOK. IV, poczem wyjedzie
do Warszawy.

Celne oko kapitana 31 p. Strzelców Kan.
Strzeleckie mistrzostwa a r m j l dla oficerów.
• W Toruniu rozegrano strzeleckie m i 
strzostwa armji dla oficerów z następuJacemi wynikami: strzelanie zespołowe:
i) 4 pp. Leg. 609 pkt., 2) 35 pp. 58 pkt.,
o) 62 pp. 546 pkt.. strzelanie 200 mtr.: 1)
Por. Bukowski 88 p., 2) kpt. Gościcwicz

88 p., 3) kpt. Marchewa 85 p.. strzelanie
300 mtr.: 1) por. Zaleski 432 pkt.. 3) kpt.
Gościcwicz 404 pkt.. 3) kpt. Lenda 391 p.,
strzelanie z pistoletów: 1) nor. Nowicki
92 pkt., 2) por. Sztempka 89 pkt.. 3) por.
Majchrowski 89 pkt.

T. K. S. napewno nie przyjedzie do Łodzi
jeśli

Sir. 7

do niedzieli

nie załatwi

Liga

sprawy meczu z Wartą.
Do zarządu Ligi nadszedł protest w
sprawie meczu TKS—Warta, który odbył
sic w dniu 19 b. m. i zakończył sie w y n i 
kiem remisowym 2:2. Zarząd TKS doma
ga sie zamknięcia boiska Warty, gdyż po
meczu gracze toruńscy zostali przez pub
liczność pobici, a następnie trzymani w
szatni przez godzinę, ażeby później poje
dynczo ukradkiem mogli opuścić boisko.
Wiadomość powyższa potwierdza pis
mo, któer zarząd T. K. S. rozesłał do pra
sy. W zakończeniu — po niezupełnie zre
sztą objektywnem przedstawieniu wypad
ków wspomnianego meczu — czytamy co
następuje:
W związku z powyższemi smutnemi
zajściami Klub'nasz zażądał od Ligi prze
prowadzenia surowego śledztwa I ukara
nia winnych, a do czasu wydania przez
Ligę zarządzeń zabezpieczających w zu
pełności osobiste bezpieczeństwo przy

jeżdżającej drużyny, następnie umożliwić
nie prowadzenia gry według przepisów
wobec bezstronnego i rzeczowego sędzię
go. Klub nasz wstrzymuje sie od dalszego
udziału w rozgrywkach o mistrzostwo
Polski również i z tego powodu, ponie
waż jako organizacja maiaca za cci upra
wianie i propagandę sportów nie może
być pod pretekstem rozgrywania zawo
dów o mistrzostwo Polski mimowolnym
uczestnikiem karczemnych burd i napaści
nie może zezwolić na bezkarne lżenie i
bicie swych członków, jak również nie
może narażać swych graczy na kalectwo.
Sprawa ta zajmie sie Liga i sadzimy,
że jak najenergicznlcjszcmi środkami w y
tępi tego rodzaju postępowanie gospoda
rzy, poniżające piękny sport piłki nożnej
odbierające mu wszystkie jego szlachetne
cechy.
Toruński Klub Sportowy.

1, (Pabjamce)

— G. M. S. (Łódź)

Korzystając z wolnego terminu pabjanicka Burza zaprosiła do siebie zespół G.
M. S., zwyciężając go w stosunku 4:3.
Zawody powyższe odbyły się z jednogod-innem opóźnieniem z powodu nieprzy
jazdu na czas drużyny GMS. oraz nieprzy
bycia sędziego.
Grę rozpoczyna Burza, mając za sprzy
mierzeńca lekki wiatr. Atak Niebieskich
jakoś w dniu tym raźniej się obracał i skut
kiem tego zagrażał często świątyni GMS.,
czego dowodem 9:4 kornerów na korzyść
Burzy. Niebiescy oddali bardzo dużo strza
łów na bramkę przeciwnika, lecz bram
karz GMS. świetnie się spisywał i brawu
rowo bronił. Od 35 minuty Burza zupełnie
ujmuje inicjatywę i często niebezpiecznie
zagraża, z tego też powodu obrońcy GMS.
zmuszeni są energiczniej pracować, a nie
mogąc sobie poradzić nogami — pomagają
rękoma, na co jednakże sędzia p. Vogel
(członek GMS. — wybrany za obopólną
zgodą) nie reaguje, przez co zdenerwował
publiczność, która nie szczędziła mu głoś
nych „kaloszów". Pierwsza połowa gry upływa bezbramkowo, choć wynik ten krzy
wdzi niebieskich.
Wymieniony wyżej sędzia wyrzekł się
dalszego prowadzenia zawodów. Obejrza
no się za drugim, no i wreszcie znaleziono

Powrót z wywczasów.

(4:3).

dawnego gracza WKS. p. Izraela, który W
zupełności zadowolił pabjanicką publicz
ność.
GMS. zabrał się do pracy i przeprowa
dzone ataki dały ten skutek, że w 4-tej mi
nucie lewy łącznik oddając strzał na bram
kę, trafił w słupek i piłka wpadła do siat
ki. Bramka niemożliwa do obrony. Niebie
scy nie dają jednak za wygraną, bowiem
dwie minuty później lewoskrzydłowy Łu
czak silnym strzałem wyrównuje. Zachę
cona tem drużyna Burzy prze do zwycię
stwa. W 10 minucie lewy łącznik T. Wildeman uzyskuje prowadzenie, w minutę
później najładniejszą bramkę dnia strzela
Gahler. Niedługo jednak niebiescy cieszyli
się zwycięstwem, bowiem obfity deszcz i
zmiana wiatru dodała Biało - czarnym otuchy do wyrównania, co nastąpiło w 14 i
30-tej minucie.
Obie drużyny mają równe szanse do
zwycięstwa. Niebiescy jednak więcej pra
cują i coraz silniej atakują. Wreszcie ład
na kombinacja przyniosła w 4-tej minucie
przed zakończeniem zawodów z ładnego
strzału nową bramkę dla Burzy.
Zaznaczyć należy, że Burza wystąpiła
bez obrońcy Raucherta i lewego pomocni
ka Krzemińskiego. GMS. bez Bartosza.
Publiczności około 300 osób.

Kto dojdzie do finału w grupie pabianickiej?
„Sokół" na czele tabeli.
Zawody o mistrzostwo k l . „ B " w gru
pie pabjanickiej mają się ku końcowi, bo
wiem pozostała jeszcze rozgrywka pomię
dzy Burzą a Zd. - W. Sokołem.
Po ostatniem zwycięstwie Sokoła pa
bianickiego nad Burzą (2:0) — Sokół pro
wadzi w tabeli z 15 punktami w 8 grach
i stosunkiem bramek 43:13, Burza zajmuje
drugie miejsce w 14 punktami w 7 grach i
stosunkiem bramek 48:1, potem idą zduńsko-wolskie drużyny Sokół i Tur.
Nadmienić należy, że z rozgrywek o mi

strzostwo wycofały się aż trzy drużyny,
mianowicie R. T. S. G., Neszer i Jedność.
K. S. „Jedność" został rozwiązany.
Jak z powyższego wynika Burza w ra
zie zwycięstwa nad Sokołem (Zduńska Wola) zajmie ostatecznie pierwsze miej
sce, przewyższając Sokoła jednym punk
tem i stosunkiem bramek. Drużyny Burzy
i Sokola definitywnie pozostaną w klasie
„B", zaś Sokół i Tur, Zduńska - Wola z ro
kiem przyszłym spadną do klasy „C".

Kraków -- Wiedeń.

fu w rozgrywkach ligowych, powrócił z
wakacji i wystąpi w ŁKS. na najbliższym meczu.

Wiedeński Związek Piłki Nożnej zgodził się na propozycję Krakowa, by w
dniu 28 października rozegrać międzymiastowy mecz z reprezentacją tego mia

NOTOWANIA ZŁOTEGO POLSKIEGO
ZAGRANICA.

Program dwóch miast.

Londyn 43.35, Zurych 58.20, Berlin 46.85 —
47.25. Gdańsk 57.71—86, wypl. na Warszawę 57.69
—84, Wiedeń 79.37—65, Praga 378.30.

...

nał 4X100 mtr., 10.000 mtr., finał 4X400
mtr.
W Krakowie w niach 1 i 2 września
rozegrane zostaną zawody kobiece lekko
atletyczne o mistrzostwo Polski o nastę
pującym programie:
Sobota, godz. 16 przedbiegi 60 mtr.,
kula, międzybiegi 60 mtr., skok wdał,
przedbiegi 100 mtr., oszczep, przedbiegi
4X100 mtr., kula oburącz, międzybiegi
100 mtr., przedbiegi 200 mtr.
Niedziela przed południem -— godz.
10 finał 4X100 mtr., oszczep oburącz,
przedbiegi 80 mtr. płotki, skok wdał z
miejsca, finał 200 mtr.
Niedziela po południu — godz. 16 f i 
nał 60 mtr., skok w w y ż , finał 80 mtr. płot
ki. dysk, finał 100 mtr., dysk oburącz,
800 mtr., 4X200 mtr.

sta. Reprezentacja Krakowa składać się
będzie z graczy Wisły i Cracoyji, zaś ze
spół wiedeński z zawodników II-ej ligi
wiedeńskiej.

Zagraniczny rynek pieniony i towarowy.

Lekkoatletyczne mistrzostwo Polski.
W dniach 31 b. m., 1 I 2 września
rozegrane zostaną na boisku w Agrykoll
w Warszawie doroczne zawody lekko
atletyczne o mistrzostwo Polski dla męż
czyzn. Program zawodów przedstawia
się następująco:
Piątek, godz. 16.30 przedbiegl 100
mtr.. kula, kula oburącz, przedbiegl 400
mtr., trójskok, 5000 mtr., międzybiegi 100
mtr., tyczka, przedbiegi 400 mtr., płotk'.
przedbiegi 4X100 mtr., przedbiegl 800
mtr.
Sobota, godz. 16.30 finał 100 mtr.,
dysk, dysk oburącz, przedbiegi 110 mtr.
Płotki, skok w w y ż , finał 400, 1500 mtr.,
przedbiegi 200 mtr., finał 400 mtr. płotki,
przedbiegi 4X400 mtr.
Niedziela, godz. 16.00 finał 200 mtr.,
oszczep, oszczep oburącz, finał 110 mtr.
płotki, skok wdał, finał 800 mtr., młot, f i 

0.0

Ciekawy mecz międzymiastowy.

Mila ponownie w zespole Czerwonych.
Dowiadujemy się, że bramkarz ŁKS..
Mila, który w okresie letnim bawił w
obozie ćwiczebnym i nie mógł brać udzia

Burza

GIEŁDY ZAGRANICZNE.
Londyn. N. York 485.28, Holandia 1210.50,
Francja 124.28, Beigja 34.905, Wiochy 92.51, Niani
cy 20.353, Szwajcaria- 25.198, DanSa 18.127, Szwe
cja 18.187, HelsiiłKfiors —, Praga 163.75, Wiedeń
34.42.
Paryż. L o n d y n 124.28, N. York 25.60 3/4, Szwaj
carja 493.
N. York. Notowań
powodu zaburzeń aimosferycznych nie otrzy

BAWEŁNA.
Liverpool, 28. 8. Amerykańska. Styczeń 970,
luty 971, marzec 975, kwiecień 976, maj 978, czer
wiec i lipiec 976, sieTpień 999, wrzesień 986, paź
dziernik 978, listopad i grudzień 970, loco 1039.
Liverpool, 28. 8. Egipska. Styczeń 18.30, ma
rzec 18.42, maj 18 50, lipiec 18.19, listopad 18.24,
loco 18.90.
Aleksandria, 28. 8. Egipska. Sak. Styczeń 36.63
listopad 36.60, Ashm.. Luty 23.84, październik
23.11, grudzień 23.50.
N. York, 28. 8. Amerykańska. Styczeń 18.56—7
marzec 18.61. maj 18.60—1, Upiec 18.49, paździer
nik 18,72—5, grudzień 18.62—3. I not. $r. Styczeń
8.58, marzec 18.65, maj 18.66, lipiec 18.53, paź
dziernik 18.81. Zamkn. Notowań z powodu za
burzeń atmosferycznych nie otrzymaliśmy.

-:o:

Ostrożnie piękne panie!
Niesumienni

mążowie.

W Australji istnieje zwyczaj, że każdy
na kontynent Europy...
żonaty mężczyzna, który chce wyrobić so
Ale chyba nasze panie będą umiały za
bie paszport na wyjazd zagranicę, musi stosować odpowiednie środki zapobiegaw
przedstawić poświadczenie, że małżonka cze.
powiadomiona jest o jego zamiarze
opuszczenia kraju.
o godz. U , 2 września, Burza — Sokół
W Anglji przepisu takiego niema, a jed
(Zd. Wola), boisko Burzy (Pabianice),
Nr. ] 6 dwutygodnika „Dziecko i Matka" z3«nak przydałby się, jak o tem świadczą nie czyna się dowcipnym wierszykiem Róży Czekańo godz.T6-ej.
zbicie realne zupełnie fakty.
skiej-Hcymanowej p. t. „Dwie gruszki", świetnie
(—) Mistrzem Wilna został 1. p. p.
W ubiegłym roku 14.000 kobiet angiel malującym psychikę dziecinna. Dalej idą artykuły
Legjonów bijąc Makkabi w stosunku 3:2
skich zażądało od sądów, aby wysłano l i  „O tłumieniu Instynktów" R. S. Wtta, „Gdertiwość
(2:1).
sty gończe za ich mężami, którzy poprostu rodzicielska" przez N. J., „Dziecko przy stole"
(—) W sezonie jesiennym nastąpią
Wandy BorudzkteJ, „Ważne drobnostki" L K.,
wielkie zmiany personalne w drużynach uciekli od żon...
Obliczają poza tem, że jakie 6.000 mę „Wrażenie z podróży do Amsterdamu" Marii Mi
ligowych. Zmuda, Nawrot, Ciszewski,
Łańko z Legji. Jelski i Nowikow z Polo żatek, opuszczonych przez mężów nie ro łobędzkicj", „Pierwsze kroki" dr. F. K. Cieszyń
nii, mają się przenieść do Krakowa na biło doniesień z obawy skandalu.
skiego, „O skrofulicznem zapaleniu oczu" dr. Estałe.
20.000 mężów uciekających od prawo milii Pierackiej, „O robakach czyli pasożytach Je
(—) Cracovia gra 2 września z Vien- witych małżonek — to cyfra imponująca litowych" dr. H. K., wreszcie dzia! praktyczny,
zawierający modele praktycznych sukienek i ui zastrzaszająca!... '
ną. .'
(—) W biegu konnym 110 kim. Piotr
Narazie mężczyźni uciekają masowo branck oraz łatwe wzory haftu.
ków — Spała — Rzeczyca — Piotrków, tylko w Anglji, ale kto wie, czy to nie jest
Bosaty dział odpowiedzi od redakcji inforntu
zwyciężył Zakrzeński, na „Jędzy" w 5 epidemiczne i czy ta zaraza ucieczki przed je najssczególowiej stroskane mamusie, jak pjste
godz. 46 min.
rozkoszami domowego ogniska nie prze pować z dziećmi, aby wzrastały w zdrowie dusz)
niesie się i
i ciała.

Sport w kilku słowach.
(—) Wojewódzki raid samochodowy
odbędzie sie w Łodzi w dniach 15 i 16rgo
Września.

( _ ) Frydman (Turyści) postanowił
definitywnie zerwać z piłką nożną.
(—) Wydział gier dzisiejszym komuni
katem wyznaczył na sobotę i niedzielę
następujące g r y :
Dnia 1 września, Kadimah — Szturm,
boisko ul. Wodna, o godz. 16.30, dnia 2
^vrześnia, TUR. — Hasmonea, boisko
WKS., O godz. 11, dnia 2 września, Samson — Bieg, boisko WKS., o godz. 14.30.
dnia 2 września, Pogoń —"Sztern, boisko
WKS.. O godz. 16.30, dnia 2 września
ŁKSBW. — Słowacki, boisko ŁKS., o
godz. 14; przedmecz zawodów ŁKS. —
TKS.. dnia 2 września, Orlę (Zgierz) —
Sokół II. (Zgierz), boisko Sokoła (Zgierz)

„Dziecko i matka".

Słr.

S
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DoKąd pójdziemy wieczorem?
Wystawa

(Park im.

malarstwa

TEATR

Otwarty

Czytelnia

w Ł O D Z I

4y

audycje

od eodz.
10

•adlofonlczne.

międzyparlamentarnej

w

Berlinie.

MIEJSKI.'

otwarcie nowego sezonu teatraMiego 192^-29. na
którem odegrana będzie glosna haśń-comoeUiadell'artc p. t. „Księżniczka T u r a i J o i " wznudzilo
w naszcm mieście ogromne zainteresowanie
Sztuka, w której biorą udział najwybitniejsze
siły naszego zespołu, a mianowicie: pp. Hilda
Skrzydłowska (Turandot), Helena Krzywicka, Ha
lina Łapińska, Zofja Tatarklewlczówna, Kazi
mierz Fabisiak. Zdzisław Karczewski, łan Mroziński, Władysław Staszewski, Józef Winawer,
Jerzy Woskowskl, Jacek Woszczcrowicz. Alek
sander Żabczyński i Michał Znicz, uświclniona
leszcze będzie oryginalnemi produkcjami tariccznemi znakomitej tancerkl^plastyczki. p. Jadwigi
Hrymicwickled.
Jednocześnie z próbami na scenie odbywają
się próby powiększonej orkiestry symfonicznej,
która pod batutą Zygmunta Białostockiego w y
kona specjalnie do „Turamdota" napisaną muzyki
F. Busoniego w opracowaniu znakomitego kra
kowskiego kompozytora K. Meycrholda.
Dla dopełnienia całości artystycznej na któr?
składa się świetny tekst, gra aktorska, tańce 1
muzyka — szykuje p Konstanty
Mackiewicz
w r a z . z całym sztabem współzawodników —
wspaniałe dekoracje, oparte na wschodnich mo
tywach, oraz przepiękne stylizowane kostjumy.

wicza.)

grafik!.

tiaji

zapowiedziane na sobotę, dn a 1 września r. b.

Sienkie

rzeźby

Obrady
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do 23 w

BIULJOTEKA RADY PEDAGOGICZNEJ.
Państwowa Centralna Biblioteka Pedagogicz
na, ul. Andrzeja Nr. 7 (front t-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:
etnograflczno - hlstoiyczny
! przyrodniczy.
Otwarte codziennie od 10 do 14 I 16 do 19.
POLSKA Y. M. C. A. (Piotrkowska 89). Czytelnia
pism 1 biblioteka otwarta codziennie od 4 do
P-eJ wieczór.
CZYTELNIA
TOW. PRZYJACIÓŁ
FRANCJI
(Piotrkowska Nr. 103) otwarta codziennie od
godz. 6 do 8 wlecz. - wyjątkiem lwiąt I
piątków.
TOWARZYSTWO „WIEDZA", ul. Piotrkowska
Nr. 103. Czytelnia pism dostępna dla wszyst
kich od godz. 5 do 8 codziennie.

Grupa przedstawicieli różnych narodów. 1) Dr. Brabec (Czechosłowacja),
2) Prezydent Reichstagu Lóbe, 3) Deputowany Pella (Rumunia), 4) Gorimi
(Włochy), 5) dr. Michaelis — dragoman.

TEATR LETNI „GONG"

Mielski Kinematograf Oświatowy
Bohaterowie ognia
Dla młodu. Przez dżungle i puszcze.

Radjo-kącik

Dziś l jutro dwa ostatnie dnie pogramu p. t.
„Wszędzie Raifałek". w którym pryrn wiodą Sko
nieczny, SaMdka, Hanka Rnnowiccka, Cybulski,
Laskowski, Siclańskl i Inni. Melodyjne piosenki,
barwne tańce ulktadu baletmistrza Jana Cesarsk c
go, pełne humoru skecze, które śmieszą do łez,
składają się w barwną całość.

Początek seansów: o godz. 4. 6. 8 i 10

„Apollo" — 1) Blaski i nędze życia Kur
tyzany 2) Książe czarnych gór.
Fccrątek seansów: o godz. 4. 6, 8 I 10

PROORAM

W przygotowaniach premiera programu Nr. 29
p. t. „Babie lato".
Początek przedstawień o godz. 7.45 i 9.45 w.

„Corso": — Grzechy Paryża.

IGRZYSKO

Pierwszy seans 4-ta. ostatni 9.30.

„Dom Ludowy" — „Gałganiarz paryski"
Początek przedstawień o godz. 5 I pól po pot.

51

„Mimoza" — „Bohaterka sensacyjnego
procesu"
„Odeon" - „Książe i Apaszka"
„Resursa" — Grzeszna miłość
„Splendld". Dama z rekordem światowym

| |

NAMIĘTNOŚCI

cc

Pooatek seansów: o godz. 4. 6, 8 I 10

il"

3

Początek seansów: 4.30, 6.30, 8.15, 10.00.

BLUSZCZ.
STACJI

N A D A W C Z E I.

!

jCaslno- - — 13-ty Przysięgły
„Czary" — Męczennica Małżeństwa
Początek seansów: o godz. 4, 9, 8 l 10

WARSZAWSKIEJ

Środa, -''J-20 sierpnia.
Warszawa, 1111 m. — 13.00 Sygnał czasu
hejnał z wieży Mariackiej w Krakowie, komuni
kat
lotniczo-meleoroloRiczny;
13.10 Przerwa;
15.00 Komunikaty: meteorologiczny, gospodarczy
nad program; 15.20 Przerwa;
16.30 Komunikat
"harcerski; 16.45 Przerw::; 17.00 Program dla mło
dzieży. Transmisja z Krakowa; 17.25 „Skrzynka
pocztowa" — korespondencję bieżącą omówi dr.
Marjan Stępowski; 17.50 Przerwa; 18.00 Muzyka
skandynawska w wykonaniu P- R. pod dyr. Jó
zefa Ozimińskicgo; 19.00 Rozmaitości; 19:20 Prze
rwa;
19.30 Odczyt p. t. „Ze Śląska" wygłosi prof.
Aleksander Janowski; 19.35 Komunikat rolniczy,
po komunikacie zostanie wygłoszony kom unikat
Tow. Zachęty do hodowli koni w Polsce; 20.05
Nad program, komunikaty;
20.30 .Koncert soli
stów; 22.00 Sygnał czasu, komunikat lotniczo meteorologiczny; 22.05 Komunikat P. A. T.; 22.20
Komunikaty: policyjny, sportowy, nad program.

Dolores del Rio

Spółdzielnia Pracowników Państwowych
„Pani Ministrowa Macegojnji"

Reklama-to potęga!

Pocz. przedstawień o g. 5.30, 7.15 I 9.30 wlecz.

Nr. 35 „Bluszczu" zaczyna się nadz\v.sc/:ij ,nteresującym artykułem Natalii Jastrzębskiej p. t.
„Nowy triumf sprawy kobiecej", informujący ez.V
telniczki o naszych zdobyczach na polu rów nouprawnienia, wywalczonych przez posłankę Waśniewską na Konferencji Pracy w Genewie.
ladwiga Krawczyńska w studjum p. t. „Sio
stra potępionych" kreśli zruszający życiorys Jó
zefiny Butler, pionierki abollcjondzmu. M. H. Szpyf
kówna w felietonie „ M y I one" zestawia praktycz
ność Amerykanek z naszą nieporadnością gospo
darczą.
W dziale literackim zwracają uwagę piękne :>n
czje Marjl Pawlikowskiej, nowela Adama' f\ijta
„Kochanek panny A d y " oraz rokokowa opowieść
Mauricc Renard „Bzik pani d'Estraillcs" w stylo
wo archaicznym przekładzie Gabryela Karsklesc
oraz. życiorys Hocnc-Wrońskiego w związkii ro
150-lotnlą rocznicą urodzin wielkiego myśliciela.
W dziale praktycznym spotykamy fcljeton ,C '.e
go żałujemy starzejąc się", Informacyjny art. Zc
fji Miszewskiej „Gospodarstwo" z cyklu ..Wy
kształcenie zawodowe kobiet", fachowe wska
zówki Stan. Schoenfelda „Skrzynki do owoców'
i bogato Ilustrowany dział mód I wzorów.

Dr.

Dr.

Dr.

KONCESJONOWANE

Kursy Kierowców Samochodowych

W. Woyna i S. Sieprawski
U&gr Łódź, Piotrkowska Nr. 111, tel. 49-11.
Kurs teoretyczny i praktyczny.
Zapisy przyjmuje kancelarja kursów codziennie od 8 rano do 8 wieczorem.
Kura n o r m a l n y 95 xl. O p ł a t a r a t a m i po 20 ał. tygodniowo.
Dr.

SKŁAD FUTER
Szwarcman

N a r u t o w i c z a 4 2 t e l . 66-31
(sklep f r o n t o w y )
r o l e c a g o t o w e F U T R A damskie i m»r.kie. o r a j S K Ó R K I p o j e d y n c z e wszel
kiego r o d z a l u p o cenach p r z y s t ę p n y c h
NA
DOGODNYCH WARUNKACH.
Obejrzenie nie o b o w i ą z u j e d o kupna.
P. P. K r a w e o m u d z i e l a m sabatu!

•pecjaliata

Dr.med. Z. RAKOWSKI
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Przyjmuje 12—2
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M

O d n s z e n i . do domu 40 gr.

Wyd.

i

t e l . 41-32. —
Cegielniana 43
Specjalista chorób
skórnych,
wene
r y c z n y c h ! moczopłciowych.
Naświetlania l a m p ą
kwarcową.
Dla pań od 3 — 5
oddziel poczekalnia
Przyjmuje o d godz.
8—10
od 5—8.

P

5—7

Piotrkowska 2 9 4 , tli.

25.

(przy przystanku tram. pabianickich)
przyjmuje c h o r y c h w chorobach wszyst
k i c h specjalności, od g. 10 rano do 7-ej
po p o t . Szczepienie ospy, analizy (mo
czu, k a ł u . k r w i , p l w o c i n etc.) operacje
opatrunki.

Specjalista
Chorób skór
nych i wene
rycznych.
Leczenie lampą
kwarcową.
P r z y j m u j e o d godz.

8—10,

w
Dla

22-89

Porada 3 złote.

11-2
4—8,

:-: :-: W i z y t y n a m i e ś c i e :-: :-:
Zabiegi i operacje o d u m o w y . Kąpiele
świetlne. Naświetlania lampą k w a r c o 
wą.
Roentgen. Z ę b y sztuczne, k o r o n y
złote, p l a t y n o w e i m o s t k i
W niedziele i święta do godz. 2 po p o l .

I
niedz. i święta

8-1.

p a ń o d 4—5
oddzielna
poczekalnia.

przeprowadził
na

„Łódzkie Ecbo Wieczorne".
Jan StyoułkowskL

m

m

m

iotrlowska

i

— Tel.

44-92.—

Przyjmuje od 1 do
4 po p o ł . i od 8-ei
do 9-e| w i e c z ó r . —

I.
neryczne i p ł c i o w e

się

ul. 6 Sierpnia
(Benedykta 1)
Specjalista
Chorób
skór
n y c h ,
wene
rycznych i mo
cz o p t c i o w y
ch.
Leczenie światłem
(Lampa k w a r c o w a )
Przyjmuje 9 do 11
od 5 —8 wiecz.

Przed tekstem I w tekście 30 groszy za wiersz milimetrowy 1-łamowy (strona 4 łamy)
Za tekstem .
.
,
25
.
»
. 4 .
Nekrologi
.
.
25
.
.
»
4
.
Komunikaty .
.
.
25
„
„
.
.
.
»
4
.
Zwyczajne
•
. 1 0 .
Drobne 10 groszy, poszukiwanie pracy 5 gr. u wyras — najmniejsze ogłoszeni,
t tł. dla bezrobotnych 50 groszy.
m

med.

P.

przy G ó r n y m R y n k u .

Powrócił.
t e l . 36-87.

fin

Konstantynowska 12

Marzy igecjalistów i gabinet dootystynny
Ceglelniana

rycznych

C h o r o b y skórne,we
Or.

Ceny ogłoszeń:
TI. 2.60
2.20
3.50
„ 8.50

Etko lira." i „Karier Łiiili" łganie zt 7.11
Wydawnictwo:

27-81.

Specjalista chorób uszu, nosa, gardła
i płuc

Ł

Specjalista chorób
skórnych i wene-

LECZNICA

oeuu

powrócił

Cena prenumeraty:
W Łodzi miesięcznie
SU
robotników .
Ms p r o w i n c j i
»
Zagranica
.

chorób

p r z y j m u j e codziennie od 12—2 i od 7—8
Ł ó d t , A l . K o i o i u s s k l 13 t a l . 65-17

Tel.

nlstka z d y p l o fiem w i r t u o z o w 
skim uczenica prof.
M i c h a ł o w s k i e g o udziela l e k o y j gry
fortepianowej. W i a 
domość, u l . W ó l 
czańska 140. I I I p.

- powrócił -

Doktór

Ignacy Margolis

i Zakład Kuśnierski

J.

med.

wi

I.

m

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

Tel.
55—52.
przyjmuie od g. 9
—1 i od 6—8, dla
pań
od 4—5
Dla n i e z a m o ż n y c h
ceny lecznic.

Z

a k ł a d taplcersko
s t o l a r s k i po
siada gotowe oto
many, leżanki, krze
sła. g a r n i t u r k i oraz
meble stołowe, syp i a l k i w dużym w y
borze i na dogod
nych warunkach —
Stanisław Gabała,
Karola 1,

liziier
Choroby
skór
ne, w e n e r y c z n e
moczoplciows
Leczenie sztucz
nem
słońcem
jrórsklein.
NARUTOWICZA 9
(Dzielna) t e l . 28-9S
Przyjmuie od 8 - 3
i od 5 — 8
Panie o d 3—5

B

lacharza 1 to k a 
rze z d o l n i . mogą
się zgłosić do p r a c y .
Zakłady
Przemys
łowe B R O N I S Ł A W
G R A B S K I Łódz u l .
Zakątna nr. 59 61

O

b u w i e , f i r a n k i bie
lizna, m a n u f a k t u 
ra s w e t r y , na r a t y
tanio „ K R E D Y T "
ul. N a w r o t 15 1 p.'

B

ezę j e ż y k ó w : f r a n
cusk'ego I n i e 
mieckiego g r u n t ó w ,
nie
1 prędko. U l .
Wólczańska 140 —
III p.
3238

U

b i o r y męskie, dam
skie,
obuwie
s w e t r y na w y p ł a t ę
P i o t r k o w s k a 37, U l
wejście, 1 piętro.

Ogłoszenia f i r m zamiejscowych, chociażby poslada|ąr y c h filie w Ł o d z i , a centrale gdzie indziej o 50 proc.
drożej o d cen miejscowych.
F i r m y zagraniczne o 100 procent droże|.
Za t e r m i n o w y druk ogłoszeń, komunikatów I ofiar
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 I odrzuconych redak
cja nie zwraca.

Za

redakcją i wydawnictwo odpowiada;
Władysław, l i t e w s k i

