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Redakcja: Zawadzka 1. — Adminlstracja: Piotrkowska U . — Telefo
ny; 38-28, 228 I 229,
Redaktor lub Jego zastępca oraz
dyrektor w y d a w n i c t w a przyjmują
od godziny 1 do 2 po południa.

świat O'

weny o g ł o s z e n i
Za wiersz mBhnetrowy 5 - ł a m o w y :
pod tekstem 1 w tekście 40 groszy;
za tekstem 30 groszy; nekrologi i
komunikaty 30 gr; zwyczajne 25 gr.
Za w y r a z : drobne 15 groszy; po
szukiwania pracy 10 groszy; naj
tańsze ogłoszenie 1.50 z ł „ dla bez
robotnych 1 złoty. — Zamiejscowe:
(bez wyjątku) 50 p r o c . zagraniczne

Cena p r e n u m e r a t y i
lanie rynku
Inemi wypo• kryminalne
)isze: „ W a l 
cie kilka pot. zw. cyklu
ych bohate;ornisarz koYszystko Inl.deta w najtrudno zrobliczność w
bzdurach sia
nym wreszmy: „Mięlem a Walc
nica jak mio
łem a małaPierwszy
iju.
ystą.
jrłupim par-

czyny...
na.
jest wprost
)ami o w y :orji przez
tu ciekaw
ym nielada
ułatwić za
wnego razu
:go humoru
wyjaśnieni©
obok lac»
ez dwie g«
e, żeś sle«
linutę, le:z
orącym ple.
, czas ten
laml.
ględność'.

vkI

Łodzi.

Efros.
UMoSĆ.
miody,

młody

— Balladyna,
ticert k w a r ł e I w e j kobiety.
4. 6, 8 I 10,
da.

Mlesłeoznte w Łodzł 3 zł. 20 gr.,
aa prowincji 4.50, zagranica, 9JO.
Odnoszenie do domu 40 gr.
Artykuły nadesłane bez oznaczenia
honorarium uważane są za bezpłat
ne. Rękopisów zarówoo o t y t y c h Jak
1 odrzuconych redakcja nie zwraca.

o

eg6w.

2-kolorowe I na trmó-

wlonem miejscu 50 p r o c , 3-koloro
we

Cena 20 groszy,.

Rok

V , Me 2 4 9 .

Ł ó d ź , C z w a r t e k 2 6 w r z e ś n i a 1 9 2 9 r.

100 proc. droższe.

Za termin

druku administracja nie odpowiada.

li na kongresei
wrócą do prawych posiadaczy?

I

czy skonfiskowane przez carat m W M

w BIELSKU.

Wnuczka hr. CzaSie-o

przeciwko skarbów,

Przewodniczącym nowego zarządu został poseł
Antoni Szczerkowski.

państwa.

o zwrot milionowej wartości ła hr. Czackiego I po powstaniu
Bielsko, 26. 9. (Od wł. kor.) Ibotników i robotnic
stuletnich lasów świniarzyńzostały skonfiskowane
wych władz związku. Do za*
przemysłu włókienniczego
skich i bozemelskich, które on- na rzecz rządu carskiego, po Zakończony w Bielsku konrządu głównego weszli pp.
giś stanowiły własność Micha- którym przejął je rząd polski. gres związku zawodowego r o - ' w Polsce dokonał wyborów no
Goliriski (Łódź).
Kukulski, Szylczak, Cichocky
Szczerkowski (Lódź), Zerbe
(Lodź).
Milman, Lubowski (PabjanfceJi
Weiman (Tomaszów Mazowia
cki),
Brzozowicz (Częstochow
wa),
Janicka (Sosnowiec), Su
u-/
chy, Powązka (Zawiercie).
Do komisji rewizyjnej 2
stali wybrani pp.
Kałużyński (Lódź),
Moskwa, 26. 9. — Rząd so odbywać się będzie pod kątem [Prócz pięciu świąt rewolucyj-lnie wyłączając Bożego Naro- Lukas i Raszpla.' Zarząd wy«^
wiecki ogłosił dekret wprowa utrzymania
,nych wszystkie
dzenia i Wielkiej Nocy mają brał na przewodniczącego po4
sła
/
dzający na całem terytorium
nieprzerwanej pracy.
święta chrześcijańskie
I być zniesione.
Antoniego Szczerkowsklego,
Rosji nową
na wiceprzewodniczących Zer,?
rachubę kalendarzowa.
bego i Golińskiego.
Dekret przewiduje skasowanie
dotychczasowego podziału ro
ku na miesiące i tygodnie i
Zakład stolarski
wprowadza tak zwane okresy
RZEMIEŚLNIK P O L S K I
pracy, których ma być
wł. W . L I S I C K I
.
72.
Ł ó d ź , P a ł a c o w a 1 2 p r . y Kelraą
Przyczem dzień wolny od pra
doiaid t r a m w a j . m nr. 1 1 6 .
cy ma następować
Warszawa. 26. 9. (Od wł. k.) Ponieważ zarząd „Pasty" od- żądań telefonistwki grożą straj
pol»«a właansj w y - ,
36 razy
Związek telefonistek warszaw n ósl sie negatywnie do tych kiem.
twórnl w y k w i a t n .
do roku.
skich wystąpił do .Pasty" z żą
m«M«, garderoby,
xx
1
Wyznaczanie wolnych dni daniem
aiajy, totka, l r . m a
toalaty.
krtdenty.
podwyższenia płac o 20 proc.
od 200 al. do 110(J
i wypłacenie jednorazowej za
k r i a t ł a oraz w i a s l kla
priedraioty w
pomogi w wysokości 50 proc.
Tajemnicze morderstwo.
aakret atolaratwa I
pensji miesięcznej.
taplccritwa w»ho«
Poznań. 26.9. (Od wł. kor.)]policjanta Michała Dolaty. Poli
vo
«o * T , * * ł*i»
Sosnowiec. 26.9. (Od w l musowem lądowaniem pilot ka
dcąct.
pral
Pod mostem na rzece Cybinie cjant został najprawdopodob
S p n s d a * na bardze dogodnych rataek,
2-go pułku w Krakowie typu
w miejscowości Nowy Most niej uduszony. Na ciele zabite od 270 do 300 złot-ych, Penj
wyskoczył z samolotu
Zakład otwarty codilcnol* od 8 r a s a
„Spad" powracając z ćwiczeń, i dzięki temu wyszedł cało. A rhałcziono zwłoki
go niema śladów ani od kult. a- tc od roku 1924
do 9 w U o i o r . r o .
wskutek defektu spadł na pole parat uległ rozbiciu.
zamordowanego skrytobójczo nl od noia.
nie były podwyższane.
smardzewskie. Tuż przed przy
—x—

Warszawa, 26.9. (Od wł. kor.)
Wielkie poruszenie w sferach
prawniczych wywołały pierw
sze
jaskółki
sensacyjnych
V)raw wytaczanych przez
sukcesorów powstańców,
którym rzad rosyjski skonfis
kował majątki. Obecnie w tym
względzie! jest już prejudykat
w postaci wyroku Sadu Naj
wyższego, który orzekł, iż skon
łiskowane dobra, któremi rząd
rosyjski obdarzył zasłużonych
Moskali maja być
zwrócone prawym posiada
czom.
Pozostaje jeszcze otwarta
kwestja majątków, które po
skonfiskowaniu pozostały w re
kach państw zaborczych i prze
szły na własność
państwa polskiego .
Ta kwestja znajdzie niedługo
rozwiązanie
na drodze sądowe].
Dzięki powództwu wniesio
nemu przez adwokata Jana Mi
kulskiego w imieniu rodzonej
wnuczki Michała hrabiego Czac
kiego.
Adwokat
Mikulski
wniósł powództwo przeciw
skarbowi państwa

KTO

Nowa rachuba kalendarzowa w Rośli Sowieckie].

36

dni odpoczynku w roku.

SM

„Pasta" nie chce słyszeć o podwyżce pensji.
!

Szczęśliwy skok lotnika

UDUSIŁ POLICJANTA?

ze spadającego

aeroplanu.

d

PROCES BANDY „WŁADCÓW NOCY"
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100 procent drożej.
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Dżuma w Atenach.

patrz str. 2-ga.

romans,
tga.
— Wystawa
dy
tirygadleidzieży „ P l 4 8
| 10.
całus".
4. 6. 8 I 10.
z Moskwy.
:go zachodu,
ka myszka",
D 1 1.1 10.00
ty całus",
sdztnte 4-e|,
ińca".
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Wstydliwi zbrodniarze zakrywają twarz przed objektywem aparatu.

0.

W Atenach wybuchła stra-|stwo miejscowe urządziło uro-|relakwję, a mianowicie paa ty
a zaraza dżumy. Duchowień i czystą procesją błagalną, obno-. Marji P.
a*i 114*:! t
W
'/
szna
'sząc po ulicach miasta cenną I
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Otwarcie największego atelier filmu dźwiękowego w Europie^
•zeba było
sali i ubić
iość,

Ofiara
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że
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burzy.

x

tłumików,
eczność w
, a mianodźwięku,
a znaczesu, przedoddźwięprodukcja
na nie w y
:o wrażermonji.
yarunków
ncertowej
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iczeniach.
kowalu.

Nowy budynek „ U f y " podj rodzaju gmachem w Europie, iwnętrzne. U góry specjalny aw
Berlinem dla zdjęć filmu dźwię Ściany bez okien i izolacja w y - parat sygnaUgacyiny ? czajU
największymJeguIkluczaia wszelkie pdcło&y
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Marszałek Piłsudski zaproszony do Wilna

Głowa Państwa w Grodzie Gedymina.

Z Wilna donoszą:
arcybiskup udzielił zebranym pos. Jan Piłsudski, prezes korni
W Warszawie bawili ostat
Na gramcy woj. wileńskiego błogosławieństwa. Wyszedłszy tetu zjazdu lekarzy i przyrod nio wojewoda wileński Racz obchód do Wilna. Obchód ten medal, w y b i t y przez uniwersjr
odbędzie się w pierwszej poło tet z racji
powitał p. Prezydenta woj. Ra- z kaplicy p. Prezydent w es
czkiewicz. Przejazd p. Prezyden korcie honorowej 13 p. ułanów ników polskich prof. Januszkie- kiewicz i rektor uniwersytetu wie października.
350-Iecla Istnienia
Delegacja wileńska wręczy 1 10-lecia wskrzeszenia wszech
ta od granic woj. wileńskiego do odjechał do pałacu reprezenta wicz. gen. Dobrodzicki i człon Stefana Batorego ks. Falkow
kowie
świty.
ski,
którzy
na
audjencji
w
Bel
ła p. Marszałkowi pamiątkowy nicy.
miasta
cyjnego. Na ulicach tworzyły
O godz. 22.30 p. Prezydent wederze przedstawili Marszał
-XXbył Imponujący,
szpalery oddziały wojskowe z
kowi Piłsudskiemu
Na przestrzeni 6 kim. od rogat orkiestrami i płonącemi pochód udał się
do kasyna garnizonowego
program uroczystości
ki ustawione były organizacje i niami. Ludność Wilna witała
uniwersytetu
młodzież, która oświetlała przez Głowę Państwa z ogromnym na zebranie koleżeńskie człon jubileuszowych
ków zjazdu przyrodników i le wileńskiego i zaprosili go na
cały czas drogę pochodniami.
entuzjazmem.
karzy, który jutro rozpoczyna uroczystości jubileuszowe.
n a p a d ł o
n a
r o b o t n i k a .
Wilno na przyjęcie Głowy
O godz. 21 woj. Raczkiewicz
Państwa bogato przyozdobiło podejmował p. Prezydenta o- tu swe obrady. Na zebraniu p. Pan Marszałek objawił wiel
Łódź, 26. 9. W dniu wczoraj
swe starożytne mury. Wieczo biadem, w którym wzięli nadto Prezydent przez dłuższy czas kie zainteresowanie dla postę szym Tomaszów - Mazowiecki dzącego ulicą Farną Stanisła
prowadził
rem miasto zajaśniało tysiącami
pu prac przy odnawianiu gma- był terenem zuchwałego napa wa Jędrzejca, robotnika, za
świateł. Tłumy ludności wyle i ^ ^ ^ ^ S ^ W * ^
dTwSmTkoŁTamT' c h ó w ^ n f ^ s S h i - k r a  du bandyckiego. Oto około go mieszkałego przy ul. Warszaw
kowski,
ks.
biskup
Bandurski,'towarzyszami
pracy.
ził
y d u na
skicj 17, napadło
gły na ulice. Po zewnętrznej
dziny 8 wieczorem na przecho sześciu zamaskowanych osohstronie Ostrej Bramy cały plac
ników,
wypełniali reprezentanci społe
którzy pobiwszy Jędrzejca la"
czeństwa.
skami do utraty przytomności,
O godz. 20 nadjechał p. Pre
zrabowali mu portfel z 50 zło*
zydent w towarzystwie woj.
tymi, zegarek i czapkę, po
Raczkiewicza i świty. — Przy
czem korzystając z ciemności
dźwiękach hymnu narodowego
Według sztuki teatralnej „Prooes Mary Dougan"
zbiegli. Oprzytomniawszy Jęp. Prezydent przeszedł przed
drzejec udał się do komisariatu
frontem kompanji honorowej 1 Pociątak priedstawleA o &oiz. 4.30 po pot.
policji
i zameldował o napa
V
lobolę
i
niadalala
o
tfodi.
l
l
e
|
w
po
p. p. Leg., poczem wśród entu
łudnie
Ceny m i t j ł c normalna.
dzie podając rysopis napastnł*
zjastycznych okrzyków
pod
W i e l k a o r k i e . t r . i y m f o n l t M M pod d y r . k c l ą A . Caudnowtkl.go.
ków.
szedł ku Ostrej Bramie. Tam po
witał p. Prezydenta prez. m.
Policja zarządziła niezwło
Wilna Folejowski na czele rady
cznie obławę w rezultacie któ
miejskiej
rej trzech sprawców napadu
ujęto. Okazali się nimi Stan:
P. Prezydent przeszedł doo
sław
Załęcki,
zamieszkały
koła placu, witany przez ocze
przy ulicy Szerokiej 4. Wladykujące tam reprezentacje. Na
sław
Bogusławski (Szeroka |
stępnie kolejno witali p. Prezy
11) oraz Stanisław Kędzior, za
denta: min. Staniewicz, b. min.
mieszkały przy ulicy Tekli 3S.
Meysztowicz, marsz. senatu
Nazwisk trzech pozostałych
Szymański, posłowie i senatoro
sprawców napadu narazić nlewie z Janem Piłsudskim, Marja
ustalono.
Łódź,
26.9.
Dzień
dzisiejszy
chwycili się tricków.
nem Kościałkowskim i sen. Anała
zwykłym
złodziejaszkiem.
W
Poszukiwania za nimi trwą
bramowiczem na czele, dalej ge jest poświęcony dalszemu bada w których najbardziej celuje
kradzieży dwóch krów.
pewnej chwili Kaczmarek za jp nadal.
neralicja z inspektorem armji niu świadków. Wśród oskarżo Kaczmarek.
W wyprawie tej brali u- daje pytanie policjantowi zezna
Dąb-Biernacklm i gen. Roupper nych widać coraz większe prze
Usiłują wmówić funkcjonar dział Szczeciński I Arnold Fuks jacemu przed sądem:
Zalęckiego, Bogusławskiego
męczenie.
Martwą
jakgdyby
la
tem, korpus oficerski, ducho
juszom policji że w czasie po Krowy zostały ściągnięte z po
i Kędziora, na skutek polecenia
— Jeżeli pan otrzymał pole sędziego śledczego, osadzono
wieństwo wszystkich wyznań, wę oskarżonych ożywia tylko szukiwania ich. pili z nimi. Osz la do lasu. Tam je bandyci zar
senat akademicki U. S. B. z rek czwórka: Kaczmarek. Szcze czercze te insynuacje są dowo żnęli i mięso sprzedali paserom cenie szukania mnie, to za ja- w więzieniu.
kie przestępstwo? Za morder
torem ks. Fałkowskim, wetera ciński. Kukuła i Cygiclman, kto dem bezsilnego miotania się po
Następny świadek Marja FI
ni 1863 roku, komitet 13-go zja rzv bez przerwy porozumiewa skromionych przez policję ban lipiak opowiada, że tejże nocy stwo, rabunek, czy kradzież?
Niech to świadek
zdu lekarzy i przyrodników o- ja się. Nie interesują się Jednak dytów.
we wsi Wllgonja skradziono
wyjaśni sadowi.
raz przedstawiciele wszystkich zbyt sprawą. Umysł ich skiero
Rozprawę dzisiejszą rozpo również
Posterunkowy: — Nie pa
ubiegłej doby.
organizacyj społecznych i gos wanv jest w innym kierunku. częto o godz. 10 rano. Bandyci
dwie krowy.
Wytężają mianowicie swą uwa tak się obeznali z terenem, że
miętam,
podarczych
(—)
Gabinet austrjacki Stre
Tutaj występowali Kaczma
ore w kierunku ławy dziennika
Podczas zeznań świadków erwitza podał się do dymisji.
P.
Prezydent
przeszedł rzv i fotografów. Robią wszysi każdy z nich trafia sam. bez tru rek i Kukuła. Dwie powyższe stwierdzono
ostatecznie, iż
du. na swoje właściwe miejsce. kradzieże dokonane Jednej no
(—) MarszałekPiłsi»dski lek
Wzdłuż szeregów strzelca, har ko aby ich fizjognomje
Szczeciński
miał
świadectwo
cerstwa, sokołów { organizacyj nie zostały utrwalone na kliszy Kaczmarek. Szczeciński, Kuku' cy świadczą Iż szajka.herszta zezwalające mu na handel trzo ko zaniemógł wskutek przezię
ła i Cygielman jak zwykle Kaczmarka dzieliła się ha kilka
bienia, mimo to jednak ni?
b. wojskowych, poczem przy bi Kaczmarek zasłania się
świadectwo to znaleziono przerwał urzędowania.
„strzelają" oczyma po sali i szu grup, którym dzielono wypra dą,
ciu w dzwony wszedł do
u oskarżonego Blcllcza.
kają swego konika —
chusteczka od nosa,
(—) Wczoraj schwytano za
naJiiH IKtir
*" "V '
Ostrej Bramy.
ii którego S z c z e c i ń s k i p o / u s t a  bójcę szofera Sybilskiego. Jest
aparatów
fotograficznych.
tak
jak
to
robił
przy
napadach
Następny świadek Antoni
T u powitał p. Prezydenta me
wizyt to 24-Ietni biuralista Jan Siniar
Publiczności na sali dużo.— Krużką zeznaje, że w nocy /. 1,3 wił p o d ^ a ^ j e a ^ e j .
tropolita wileński ks. arcybis pozostali zaś rękoma. Nic więc
wszystkie
papiery
osobiste.
Policja
Ule
robi
już
ograniczeń,'
ski. zamieszkały przy ulicy
kup Jałbrzykowski w otoczeniu dziwnego, że reporterzy - foto
na 11 listopada 1928 roku we
Godzina 12-ta. — Rozprawa Zgierskiej 37.
licznego kleru. Kaplica z cudów grafowie mają mocno utrudnio a karty wstępu nie są kontrolo wąi Orchów gm. Łask skradzio trwa..
nym obrazem była rzęsiście o- na pracę, która na korytarzu wane, gdyż w poprzednich no dwie krowy wartości 2.50U
xx
staje sie wprost niebezpieczną dniach okazało się to zbędnem. złotych..* .
świetlona.
Donośny dzwonek oznajmia
Fotograf nasz, chcąc doko
P. Prezydent, wprowadzo
wejście kompletu sędziowskie
NIEDOSZŁY ŚLUB.
ny przez ks. metropolitę wszedł nać zdjęcia, oczekiwał na kory go na salę.
tarzu
Kaczmarka,
Kukuły
i
Cy
krużgankiem do kaplicy
Jeden
z policjantów wystę
giclmana, których sprowadzo
Przed kratkami staje świa
nad Ostra Brama
pujący
w
procesie Jako świa
I przyklęknąwszy modlił się no na dół. W chwili, gdy znale dek Berek Lejbowicz. Zeznaje, dek opowiada, iż Roman Szcze
źli
się
obok
fotografa,
Cygiel
że
w
nocy
z
17
na
18
paździer
przed cudownym obrazem. Od
ciński miał się
ołtarza powitał Głowę Państwa man dostrzegł i omał co nie roz nika 1928 roku w Zelowie pow. ożenić z córką herszta Kacz
łaskiego
pięciu
osobników
do
ks. arcybiskup Jałbrzykowskł, biłby
marka.
Bydgoszcz. 26.9. (Od w ł . kor.) wnik wielkiego przedsiębior
konało włamania do Jego miesz
pięścią aparatu.
składając p. Prezydentowi hołd
ślub
jednak
do skutku nie do Na szosie pod Lesznem wyda stwa węglowego w Katowi
kania.
Po
wybiciu
szyby
w
ok
1 zanosząc za przyczyną Matki
Dzięki natychmiastowej In nie banda zabrała szereg mater szedł z niewiadomych powo rzyły się dwie katastrofy. Opo cach w czasie jazdy motocy
Boskiej Ostrobramskiej modły terwencji posterunkowego zaj
dów. Po tem zeznaniu adwokat dal wsi Kąkol, motocykl zde klem usiłował
jałów
'do Stwórcy o pomyślność Naj ście natychmiast zlikwidowano
Kobyliński zadaje policjantowi rzył sie z rowerem i
na ubrania,
iątfną ręką
jaśniejszej Rzeczypospolitej
Kierownicy bandy chcąc onastępujące pytanie:
zabił mistrza kominiarskiego naprawić jakiś drobny defekt.
poczem
zbiegła.
'Jej Prezydenta. Następn e ks. słabić akt oskarżenia ostatnio
— Czy Szczeciński posiadał Stanisława Bosko. Motocykli Motocykl podczas tej manipula
Jak wykazywały ślady, ra
bunku tego dokonał Kaczmarek świadectwo zezwalające mu na sta odniósł ciężkie rany. Drugi cji skręcił i uderzył w przydro
wypadek zdarzył się pod wsią żne drzewo. Dyrektor Stanek
Zylski. Robert Miller i Kazi prowadzenie handlu
Kłoda. Dyrektor Spanek, kiero
mierz Miedziński. poczem mazginał na miejscu.
trzodą chlewną?
terjały te sprzedali paserowi
Policjant wzrusza ramiona
Joskowi Krzepicowi.
mi.
— O takiem świadectwie
Następnym świadkiem jest
Lódź, 26. 9. Jedno z dzisiej nia szczegółowej kontroli urzę
nic nie słyszałem.
Artur Fallik.
szych porannych pism podało dów podatkowych.
Świadek ten zeznaje, że w paź
— A jednak miał — twierdzi Z D O L N A b u k i e d a r k a poszukuje po M I E C Z Y S Ł A W Nawrocki ul. Połud
sady zaraz. Oferty do a d m . „Echa" niowa 39, zgubił kartę przyjęcia (nad
wiadomość o przyjeździe sied
Jak nas informuje naczelnik dzierniku ub. r. we wsi Łędków adwokat Kobyliński.
miu wysokich dygnitarzy skar wydziału II Izby Skarbowej p. gm. Buczek pow. łódzkiego do
karta) wydana z f i r m y I. K. PoznańTymczasem na korytarzu sub „Bukicciarka"
bowych, którzy jakoby w Germat przyjazd kontrolerów konano włamania do jego mły woźny wyczytuje nazwiska dal
skl.
S P R Z E D A M sklep spożywczy z po
związku z
do Łodzi jest niczem innem jak na. Po rozbiciu drzwi wvniesio szych świadków, którzy za wodu zmiany Interesu. U l . O b y w a 
wykrytą aferą podatkowa
zwykłą roczną lustracja.
K U R S F I L E T ręcznego 10 zł. P r a c a
no z młyna prawie że wszystko chwile staną przed obliczem telska 10, Choiny.
w łódzkiej izbie Skarbowej zo W zeszłym roku podobna kozapewniona. W y u c z a m haftów ręcz
Jak zeznaje policja, włama przewodniczącego sądu.
stali wydelegowani przez Mini trrsja lustrowała urzędy podat nia tego dokonał Kaczmarek,
Herszt bandy Kaczmarek A N T O N I Moszczyński z a m . w e w s i nych, maszynow. Toledo, aplikację I
sterstwo Skarbu do naszego kowe w Piotrkowie, Sieradzu Kukuła. Zylski i Miedziński.
obsypuje świadków, szczegól Osiny gm. Dmosin, zgubił 3 weksle z wenecką robotę. Kaufmanowa, ul.
miasta w celu przeprowadze i t. d.
Wezwana do stołu sędziow niej zaś policjantów pytaniami, wystawienia Franciszka W a l a k a . 1 Piotrkowska 18, p o d w , p r a w a oficy
skiego Józefa Bartczak zezna abv wykazać sądowi, że nie weksel na sumę zt. 800 p i . 25 paź na I p.
dziernika r. b., I I weksel na z l . 500 —
je, że w nocy z 6 na 7 listopada byt on
pt. 25 października, I I I weksel na su
1928 roku w folwarku Wróblew
ani mordercą
gminy Lućmierz banda doko ani też nie rabował, lecz był mę z l . 300 in blanco. W e k s l e te unie P r z e s i l e n i e w A u s t r j i .
ważniam.

Sześciu zamaskowanych bandytów
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L U N A l „RAJ

Dziś wielka premiera!

W roli głównej: czaruiąca ALICE WHITE

Czwarty dzień procesu „wstydliwych" władców nocy

4

Bezsilna złość bandytów na fotografów.
Incydent w korytarzu sądowym.

Zdarzenia i wypadki

irafrf'

Śmiertelny wypadek dyrektora przed"
siąbiorstwa
węglowego.

!

Przyjazd 7-niu kontrolerów do Łodzi

związany iesi ze zwykła roczna lustracja.

Drobne ogłoszenia.

Iiiert robotnika przy maszynie.
Kromka Pogotowia

Ratunkowego.

Łódź. 26. 9. Na dworcu ko
lejowym Łódź - Fabryczna zo
stał przygnieciony wagonami
Antoni Chmurski,
robotnik elektrowni
łódzkiej, zamieszkały przy uli
cy Brzezińskiej 158. Chmursk
uległ zgnieceniu klatki piersio
wej.
W stanie beznadziejnym
przewieziono go do szpitala im
Poznańskich. .

letnim Antonim 1 24-letnią Marją Szerszyńskimi, zamieszka
łymi przy ul. Włodzimierskie
42. wynikła bójka, którą z tru
dem zlikwidowali, sąsiedzi.
Okaleczonym
małżonkom
udzielił pomocy zawezwany le
karz pogotowia ratunkowego,
zaś policja sporządziła Szerszyńskim protokół.

• ••

Na ulicy Podrzecznej napad
nięta przez nieznanych spraw
ców odniosła rany tłuczone
głowy 45-letnia
Chana Najfeld,
żona handlarza, zamieszkała
przy Alejach I Maja 21. Poszko
dowanej udzielił pomocy le
karz pogotowia ratunkowego.
Sprawców tajemniczego napaJu poszukuje policja.

!

W fabryce Scheiblera i Groh
mana zmarł nagle przy pracy
Józef Janiak,
robotnik, zamieszkały w Karo
lewie przy ul. Łaskiej 8. Zwło
ki robotnika zabezpieczono na
miejscu do czasu przeprowa
dzenia oględzin lekarskich.
•
. •
Dzisiaj około godziny S n
po pomiędzy, m a ł ż o n k . ^ l>

• ••

Pieczątka fabryki mebli
w rąku pomysłowego
Łódź, 26. 9. — Przed paru
miesiącami w fabryce mebli gię
tych Thoneta w Radomsku zgi
nęła pieczątka firmowa, przyczem od tej chwili robotnikom
tej fabryki zaczęły ginąć na po
czcie pieniądze, przekazywane
przez ich rodziny, przebywają
ce na robotach w Niemczech.
Fonieważ zazwyczaj przekazy
takie urząd pocztowy wypłacał
za uprzedniem poświadczeniem
zarządu fabryki, przeto było ja
sne, iż pieniądze pobierał spra
wca kradzieży
pieczątki firmowej.
Zawiadomiono o powyższem
władze śledcze wyświetliły za
gadkę.

złodzieja.

I R E N A Bednarek, zamieszkała, Z a rzewska 3, zgiuWta książeczkę z K a 
sy Chorych i legitymację zapomogo
w a nr. 37975.

W dniu wczorajszym w urzę
dzie pocztowym zatrzymano w O K A Z Y J N I E d o sprzedania plac
chwili podejmowania przekazu p r z y ul. Sierakowskiego 4 0 X 8 0 łok
na 100 marek na nazwisko Wa ci. Wiadomość: Łódź, Krótka 17
lentego Kuroska praktykanta przy Zgierskiej.
stolarskiego 16-letniego Jana
Kosmalę, zamieszkałego we wsi P O S Z U K U J E się freblantó do 6-lst;iiel dziewczynki na 3 godziny dzien
Stobiecko.
nie. M o g ę dać pokój. Radwańska 17.
Kosmala przyznał się do po I I piętro na p r a w o .
dejmowania przekazów, fałszo
wania podpisu kierownika admi T Y S I Ą C E chorych na katar żołądka
nistracji fabryki oraz do kradzie wzdęcie, kurcze, bóle, niestrawność,
ży pieczątki firmowej, którą brak apetytu, ogólne osłabienie, et
znaleziono w mieszkaniu jego cetera, odzyskało zdrowie, używają::
rodziców.
zioła sławnego na cały świat dr.
Kosmalę osadzono w aresz DieUa. Profesora Uniwersytetu Jagieł
cie do dyspozycji sędziego śled lońskiego. Żądajcie bezpłatnej bro
czego.
szury pouczającej. Adres: Liszki —
lAnteka.

-

• 'I-^L

Kanclerz Streeruwitz ustąpił
.wraz z całym gabinetem.
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Głośny proces niemieckiej Grety Garbo.

niemiecka Gretą Garbo:
roli „Vampa" (wampira). Prze
Imię Brygidy zawdzięcza
Ta demonstracja ze strony
Niezwykła scena, która nie nie przemycono do sali lalki
kobietą-aniołem, kobietą-wam- cież w filmie „Nina Petrowa"
swoją
popularność
w
Niem
obrońców
oskarżonych
w
y
w
o
na sobie podobnych nawet w woskowej,, udało się obroń
pokazałam, że umiem
czech dwom wielkim „ U " : U l l - pirem.
tronikach amerykańskiej spra com 14 oskarżonych zgotować łała również żywy oddźwięk
Trzecią
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też coś innego...
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i
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Firma
wydaw
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cą się Brygidkami stała się sa
nicza
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Poza
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tak
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W pewnej chwili ukazał się
łudniowo amerykańskiem mie
la
sądowa:
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filmowa"
swoje
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do
kraju
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rozbierać
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ście przemyslowem Charlotte, na ławie obrońców szkielet z przewodniczący musiał znowu
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firmę,
do
kiem:
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uważałam
niektóre sceny
zawiesić
rozprawę,
a
dalsze
po
tektury, na którego piersi znaj
podczas procesu przeciwko
magając się rozwiązania umo za nieprzyzwoite. Sceny te w
Gib acht Brigitte!
dowała się również tablica z stępowanie sądowe odbywa
14 komunistom,
w y i występując z całą litanją filmie zostawiono, ale grała je
Kauf Ullstein-Schnitte.
oskarżonym o zamordowanie następującym napisem: „Gło się z wykluczeniem jawności.
żalów przeciw wytwórni.
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—
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w
i
Brygida
Heim
na
przewo
fie".
że ta niedorzecznie ją re
Heim.
która
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bakcyl tyfusu
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X
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i
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względu
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ki badaniom polskiej uczonej dr
ki pakiet owinięty
Proteus X 19 stał się punk dy Heim narobił mnóstwo wrza
Bronisławy Sejgin w Michigan. choroby, ale i ze względu na dliwienie tychże bakteryj. Od
tem
największego zainteresowa w y w całych Niemczech. T y m 
czyn
ten.
który
odtąd
posiada
czarna chustką.
tajemniczość
samego
zarazka.
Dr. Sejgin wygłosiła przed
czasem decyzję sądową odro
Ody wzrok trybunału i ca gronem profesorów wydziału
Przekonano, się jednak w pierwszorzędne znaczenie dia nia sfer lekarskich, zwłaszcza czono a obie strony usiłują prze
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przedmiot, stwowego w Michigan referat, wym zarazkiem, że tyfusowi tyfusu plamistego — był bodź niki swych badań w miejsco
cem do dalszych badań nad od-wych pismach wówczas ogłosili ie im się wielka krzywda...
adwokat zdarł zeń czarną w którym przedstawiła prze plamistemu
Dalsze jednak badania zda
mieńcem (po łacinie: proteus).
enustkę a oczom obecnych u bieg i
towarzyszy stale
kazała się figura woskowa na
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t.
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no pasożyt bakteryj — znacznie
Lekarka wzięła hodowle bak
Waiąca zamordowanego pre
demji tyfusu plamistego w Ma rych na tyfus plamisty bakterię proteuą X 19.
od nich mniejszy, dla oka ludz
fekta. Figura była ubrana u cyla zwanego ..proteus X 19" i łopolsce Wschodniej w latach
Proteus czyli odmieniec, jest kiego niewidzialny. D'Herelle
litera X.
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„bakteriofagami"
mundir policyjny, a na pier
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krewniak, może tylko przysto przesączanie hodowli różnych
uskoczenia, przewodniczący na skutek której zarażone Świn
sowany odmiennie do specjal zarazków.
trybunału zawezwał adwokata ki morskie wyzdychały.
nych warunków życiowych, a
Otóż dr. Sejgin dodała do hp
Badaczka nie poprzestając
aby usunął natychmiast lalkv
podejrzany o wywoływanie cięż dowli proteus X 19 pewną ilość
na
tym
eksperymencie,
nie
za
woskową z sali sądowej, po
kiej choroby — duru plamiste swoistych bakteriofagów. Bak
n.eważ tego rodzaju oddziały wahała się poddać ukąszeniu za
goteriofagi te bardzo szybko za
wanie na sędziów przysięg rażonej wszy
Jak wiadomo, tyfus plami łatwiły się z proteusem, który
własnego ramienia.
łych nie jest dopuszczalne
sty przenosi się jedynie przez
znikł zupełnie
Zachorowała rzeczywiście,
w myśl ustawy. Ponieważ ad
zakażone wszy. Bez wszy nie z hodowli Hodowla wydawała
vokat sprzeciwił się temu żą ale wkrótce powróciła do zdro
ma tyfusu plamistego. Zasada się teraz idealnie czystą, nawet
daniu, powstała na tem tle wia.
ta ma kardynalne znaczenie pod najsilniejszym mikrosko
Z tych doświadczeń dr. Bro
ostra polemika słowna, do ktń
przy zwalczaniu epidemji tyfu pem.
rej wmieszała się niebawem nisława Sejgin wyprowadza
su plamistego. Wesz, zakażając
Dr. Sejgin zaszczepiła tera*
także publiczność, znajdująca wniosek, że bakcyl „proteus;
się sama krwią chorego na ty
tą „czystą" hodowlę wszom i
się na sali. Powstały odrazu X 19" w tym właśnie stanie nie
fus plamisty, choruje — i
ciwa obozy tak że zajście za widzialnym dla oka ludzkiego
świnkom morskim. Świnki mor
żyje trzy razy krócej,
częło przybierać niebezpiecz
skie zaszczepione w ten sposób
działa chorobotwórczo.
niż
zazwyczaj
—
sama
jednak
ny charakter. Wobec tego prze
zachorowały i eksperyment dr,
chora, zakaża ludzi.
ŻMUDNE BADANIA.
wodnlczący uważał za wska
Sejgin
zane odroczyć rozprawę.
Zarazek tyfusu plamistego,
przypłaciły życiem.
CO TO SĄ BAKTERJOFAGI?
W październiku odbędzie się
Gdy w dwa dni później pod mimo żmudnych badań wielu uW ostatnich zwłaszcza latach kongres mikrobiologów w Pa
Jęto na nowo postępowanie są czonych. ukrywał się przed naj
dowe nastąpiła niebawem no sMniej nawet uzbroionem okiem Burmistrz miasta Toronto w Ameryce wręcza słynnej pły duże wrażenie w sferach lekar ryżu, na którym zapewne bada
waczce szwedzkiej Marcie Norelius nagrodę w wysokości skich wywołało odkrycie przez nia dr. Sejgin będą również re
badacza.
wa niespodzianka.
Jakkolwiek woźny sądowy
Do dzisiejszego też dnia, nie 10,000 dolarów w gotówce, za uzyskanie pierwszego miejsca francuskiego badacza d'Herelle ferowane,
X
w zawodach pływackich.
(ip) t. zw. bakteriofaga. Bakterjofag
tym razem czuwał nilnie aby udało sie wykryć właściwego

W poszukiwaniu groźnego wroga,

Zarazek tyfusu plamistego wykryty?
POLKA

BOHATERKĄ

NAUKI.

-

usławskiego
ck polecenia
>, osadzono

wpadki
loby.
strjacki Stre
•» dymisji,
'iłsedski lek
tek przezięjednak ni?
nia.
twytano zaskiego. Jest
i Jan Siniar
przy ulicy

I
przedrzedsiębiory Katowiv motocyny defekt,
ej manipula
w przydroor Stanek
iscu.

d ul. PołudrzyJęcia (na i
i. K. Poznań-

10 zt. P t a c a
haftów ręcz), aplikację 1
manowa, ul.
prawa oflcy-

Austrji.

Cenna nagroda.

mugę sączyło się słabe światło.
Za to drzwi pokoju pani Butler
były uchylone. Zajrzałem do
środka. Panował tam wielki nie
porządek I łóżko było puste.
Przekład autoryzowany Janiny Wszedłem bez ceremonii t przez
boczne drzwi wpadłem do po
41)
Sujkowskiej.
koiku Małgorzaty.
—X—
W powietrzu unosiła się in
Od strony tylnej części do tensywna woń chloroformu. —mu doszły mnie szmery i krzą Dziewczyna spała spokojnym
tanina. Edyta swoim zwycza snem, z jedną ręką nad głową,
jem sprawdzała, czy dzieci śpią a drugą na kołdrze. Na twarzy
czy okna pozamykane i czy się jej leżał złożony w kilkoro ręcz
gdzie nie pali Bałem się, ż e po nik. Usunąłem go pośpiesznie
Dzuje swącł dymu z mego poko Oddychała bardzo powoli i chra
ju, ale jakoś nie poczuła. Ode pliwie. Z pod częściowo otwar
szła do swego pokoju i zrobiło tych powiek widać było szkla
się znów cicho Mnie tymcza ne oczy.
sem odbiegł zupełnie sen i kie
Otworzyłem wszystkie ok
dy tak siedziałem, dumając, do na, obudziłem dom i gdy zjawiła
nozdrzy wkradł mi się jakiś dzi się Edyta, zatelefonowałem po
wny, ciężki, słodkawy zapach. lekarza. Nie przypominam so
Faktem jest, że niektóre za bie wyraźnie, co się działo
pachy kojarzą się silnie z pew przed jego przyjściem. Próbowa
nemi przeżyciami. Przypomnia liśmy cucić Małgorzatę, co sie
ła m i się przykra scena, kiedy nam nie udało i Fred zeszedł
mi wyrywano ząb mądrości. Od na dół i stwierdził, że sreber nie
zyskawszy przytomność, stwier tknięto, ale że drzwi od kuchni
dziłem, że dentysta i j e g o p o  stoją otworem.
Przez przeciąg wizyty dok
mocnik siedzą na mnie, jak na
kanapie i
ostatni ma p o d b i  tora byłem jak w gorączce
t e oko. Nagle zrozumiałem. W Zdawało mi się, że niema żad
powietrzu unosił się charakte- nej nadziel. Ostatecznie jednak
Małgorzata została uratowana,
-ystyzny odór chloroformu.
Z a p a l i ł e m światło i zastuka a ja zmartwychwstałem.
Edyta pierwsza przypomnla
łem do Małgorzaty. Odpowie
działo mi milczenie. Drzwi były ła sobie panią Butler. Fred wy
zamknięte aą klucz a przez fra raził przypuszczenie, żs uciekła
MARY

ROBERTS
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ii

z ustąpił
jinetem.

RINEHAR '

Usiadłem przy Edycie z dru
przed napastnikami i pewnie le wane od środka? Ona je otwo byłem roztargniony I udawałem
giej strony.
ży gdzie w kącie zemdlona. Za rzyła, mówię wam.
pochłoniętego gazetą.
— A teraz rozmawiajmy —>
częliśmy szukać, przewracając
— Czy natrafiłeś na jaki
Nie chciałem wymuszać ze
do góry nogami dom i przybu znań z Małgorzaty, ale czułem, trop, Fred? — zapytała Edyta. zakomenderowałem.
Otarła wstydliwie oczy ser*
Małżonek nie odpowiedział.
dówki. Znalazłem ją nieprzytom że napad miał na celu rewizję
Powtórzyła pytanie z pew wetką.
ną na trawniku za domem. Mie w jej pokoju; może szukano pa
liśmy z nią o wiele więcej kło pierów po jej ojcu. Pani Butler nym naciskiem.
— W całym domu niema ży.potu niż z Małgorzatą.
uspokoiwszy się nieco, opowie
— Na co? — rzekł bezmyśl wej duszy, do której mogłabym
Z żadnej z nich nie mogliś działa nam niesfornemi zdania nie, wyglądając z za swojej ga się odezwać — zakwiliła żałos
nym głosikiem. — Dzieją się omy wydobyć słowa objaśnienia. mi, że w nocy weszło do jej po zety.
W obu pokorach panował okrop koju przez dach werandy dwóch
— Czy na-tra-fi-łeś na ja-ki kropne rzeczy i nikt nic nie mó
mi. Małgorzata chora od chloro
ny nieład, ale nie brakowało n ludzi, którzy chcieli ją zachloro trop?
czego. Fred kląłsię, że zamknął formować; ie udała uśpioną i
— Owszem, kochanie, to formu, Helena mówi tylko o so
drzwi od kuchni na klucz i na skorzystawszy z tego, że prze jest właściwie nie. Nie warto o bie i jest straszliwie — nleinte*
rygiel i że zostały one otworzo szli do pokoju Małgorzaty, ucie tem mówić. Na Boga, Jack, teresująca, a ty i Fred zrobiliś
kła na schody a stamtąd do ku
ne od środka.
gdybym był redaktorem, inaczej cie barykadę z gazet i odpo
Dziwne było to nocne naj chni i na podwórze. Edyta uzna bym prowadził takie pismo. Nie wiadacie tylko „tak" 1 „nie".
ście na dom, nie umotywowane ła to opowiadanie za prawdopo ma co czytać.
— Jesteśmy barbarzyńcy, E
rabunkiem. Małgorzata milczą dobne. Sama była szczera 1 ot
dyto
— przyznałem pokornie.
Zamruczał coś gniewnie i za
ła jak zaklęta 1 trudno było o- warta i wierzyła we wszystko, padło milczenie. Nagle usłyszą
Fred
milczał gładząc piesz*
rzec, czy się czego domyślała, co jej mówiono.
łem szloch Edyty. Płakała ci czotliwie rękę żony, podczai
czy też nie. Pani Butler na
A jednak okazało się, że i cho, szukając na oślep ręką cu
gdy jego oczy kierowały się z
wzmiankę o wypadku dostawa tym razem intuicja kobieca za
kiernicy,
przyczem
jej
ładna
roztargnieniem w stronę zmię
ła histerji. F . wystąpił ze triumfowała nad męskim scep
twarzyczka
wykrzywiła
się
jak
tych gazet.
zdumiewającą hipotezą.
tycyzmem (moim i Freda).
u dziecka, a duże oczy zaszły
— Spaliłeś ml niebieski dy
Na Boga, — rzekł, kiedy
mgłą. Zerwałem się od stołu, wanik — rzekła ze łzami w oROZDZIAŁ XIX.
okazało się, że na podwórzu
zgniotłem w jedną kulę swoją i czach. — A tyle miałam kłopo
nie znaleziono żadnych śladów
Freda gazetę i postawiłem go tu zanim znalazłam odpowiedni
W Belwoodzie.
i stwierdzono, że z domu nie zgi
kułakiem na nogi.
odcień.
nęła nawet szpilka. — Na Bo Milcząca nieświadomość Mał
— Oby, jeżeli się kiedy oże
— Kupię ci ten „Szirwan",
ga, nie dziwiłbym się, gdyby gorzaty i tragiczna bladość pa nię — rzekłem dziko, rzucając
który
chciałaś mieć — pocieszy
sprawczynią tej awantury była ni Butler uczyniła z tego incy go drugim kułakiem na krzesło
twoja kuzynka. Niema rzeczy, dentu wcale intrygującą tajem obok żony — i będę czytał przy łem ją pośpiesznie.
— Tak, a jak się ożenisz, to
przed którą by się cofnęła his nicę Do śniadania zasiadłem tyl śniadaniu, nie zważając na to,
teryczna kobieta, jeżeli widzi, ko ja, Fred i Edyta. Fred robił że moja żona ma ochotę rozma mi go zabierzesz.
że przestają się nią intereso miny, w których komizm mie wiać, oby się znalazł jaki dobry
Nieprawda, że nawet w naj
wać. Jakim sposobem mógł się szał się ze zdumieniem. Edyta i wierny przyjaciel i przypom lepszej kobiecie siedzi kawałek
ktoś dostać do kuchni, kiedy kręciła się nerwowo koło sto niał mi, co iest moim obowiąz c-ekutnicy?
drzwi huły zanikaJęte. i zaryglo łu z wypiekami na twarzy, Ja kiem,
i
D. c. n.
1

r e d
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„ECHO"

Echa ze stolicy.
Życie Warszawy w kilku
Ministerstwo Przemysłu i
Handlu projektuje zwołanie w
pierwszych dniach październi
ka narady gospodarczej, w któ
rej wzięliby udział przedstawi
ciele rządu oraz sfer gospodar
czych, delegowani przez posz
czególne izby przemysłowo handlowe. Na naradzie tej ma
być omawiana kwestja powoła
nia Naczelnej Rady Gospodar
czej, przewidzianej przez art.
64 konstytucji.
Według jednego z projek
tów rada ta składałaby się ze
100 osób; 90 przedstawicieli de
(sygnowanych przez izby han dlowo - przemysłowe 1 10 mia
nowanych przez rzad z pośród
najwybitniejszych teoretyków,
profesorów i znawców poszczę
gólńych dziedzin
gospodar
czych. Rada spełniałaby rolę
organu opiniodawczego.

•

•

•

W związku z przebudową
warszawskiego węzła kolejo
wego buduje się również nowa
stacja stołeczna w Szczęśliwlcach. Niezależnie od znacze
nia, jakie mieć będzie w przy
szłości ten dworzec dla lokal
nego ruchu rozbudowującej się
stolicy, stacja ta spełniać bę
dzie ważne zadanie pomocni
cze dla dworca centralnego.
Tam odstawiane będą pociągi
w celu oczyszczania ich. dezyn
fekcji. zaopatrywania w wodę,
ładowania akumulatorów etc.
Stacja posiadać będzie duże
warsztaty kolejowe.

•

•

•

Magistrat powołał specjalną
komisje, która obliczyć ma do
kładne należności, z jakiemi za
legają wobec miasta urzędy
państwowe.
Ponieważ miasto również
zalega wobec rządu z pewnemi
opłatami, komisja ma to wziąć
pod uwagę w ostatecznym ob
rachunku.

• • •
Wstrzymana czas Jakiś ak
cja dożywiania dzieci w anno
polskiej kolonji. została przez
komitet opiekł nad osiedlami
bezdomnych znowu podleta W

PRAWDA.
Z sercem przejętem bólem
pani de Mimćrel pytała siostrę
miłosierdzia o numer pokoju
pana Albana Desgrottes.
— Proszę siostrę bardzo —
rzekła, gdy udzielono jej żąda
nej informacji, — o ścisłe dane
0 zdrowiu p. Desgrottes. Czy
jest z nim tak źle, jak mi mó
wiono... czy jest naprawdę ska
zany?...
Siostra utkwiła spojrzenie
w twarzy mówiącej. Była to
kobieta jeszcze młoda, około
czterdziestki najwyżej, świeża
choć oczy jej były bardzo pod
kute, i ubrana z nadzwyczajną
elegancją.
— Nic powiedzieć ml nie
wolno. I. zresztą nic nie wiem.
Pani de Mimćrel nalegała:
— Pojmuję, że obowiązuje
siostrę tajemnica zawodowa.
Prócz tego jestem dla niej nie
znajomą. Ale jestem dawniej
szą żoną pana Desgrottes.
„Dawniejszą żoną!" — powtó
rzyła, z czemś podobnem do
ironicznego śmiechu. — W rze
czywistości stale jeszcze je
stem żoną. p. Desgrottes, choć
rozwiodłam się z nim. Nie w y 
szłam zamąż powtórnie, ani on
sie nie ożenił. A więc, czy prze
stałam być jego żoną? Z chwiJa. cdv dowiedziałam sie. że

domu.

oglądnięciu znalezionych kość'
stwierdził, że są one ludzkie i
pochodzą z przed 40 lat, pu
czem polecił odstawić je do In
stytutu medycyny sądowej
Przeprowadzone również do
chodzenia policyjne wykazałs',
że Fuchs kości te wykopał w
piwnicy, gdzie przeprowadzał
rekonstrukcję tego lokalu pod
warsztat.

•

Kawalerska jazda szofera.

Jeśli jednak chodzi o stan
umysłowy mężczyzn, to zgodził
bym się może o tyle z p. Kune
gunda, że podziału mężr/yzn
uskuteczniłbym w trzech a n'e
w dwóch kategoriach. Miclihyś
my więc wówczas mężczyzn idjotów, kawalerów i — szeforów. Szofer bowiem jest to oso
bnik całkiem specjalnego rodzą
ju. Jest to, powiedziałbym, zde
cydowany kandydat na morder
cę Jedzie sobie pogruchotanym
Fordem, wyobraża sobie, że to
jest conajmniej ,,RolI-Royce" i
sprawia mu niebywałą satysfa
kcję przejeżdżanie ludzi Prze
cież szoferowi taksówki nie pła
c< się za szybkość jazdy, lecz za
odległość. Poco więc taki osób
nik śpieszy się, poco przejeż
d>u ludzi, dlaczego nie ma czasu
na zatrzymanie się przed przy
stankiem tramwajowym, żeby
dać czas wyiścia pasażerom z
wagonu tramwajowego — pozo
stanie zdaje się nierozwiązaną
tajemnicą.

tędy 18-letni Gieraś. mieszka
niec Siemianowic, zauważył,
jak kilku chłopców wkładało
do rozpalonego na polu ognia
jakąś paczkę. Podbiegł więc do
stojących wokoło ognia dzieci,
rozpędził ich i zamierzał za
deptać płomień, gdy nastąpił
straszny wybuch.
Od wybuchających nagle
płomieni Gieraś poparzył się
strasznie na rękach i twarzy do
tego stopnia, że nieszczęśliwe
mu grozi utrata wzroku.
Jak sie okazało, wrzucona
przez chłopców do ognia pusz
ka zawierała 1 kg. prasowa

8-letni Szymik Józef w Boruszowicach zabrał ojcu brow
ning i począł bawić się nim w
towarzystwie innych chłop
ców. Podczas oglądania tej nie
bezpiecznej
zabawki
padł
strzał i kula ugodziła 9-letnieKo Wandzika Rajmunda w
brzuch.
Nieszczęśliwy chłopiec od
stawiony do szpitala
zmarł.
Drugi, niemniej groźny wy
padek wydarzył się w Siemia nego prochu strzelniczego,
nowicach, na polu obok szosy używanego zazwyczaj na ko
Mysłowickiej.
Przechodzący palniach.
ETJMOND JALOUX.

Ze Lwowa donoszą:
Marja Gryziecka, zamiesz
kała — Ossolińskich 8 doniosła
policji, że Jan Fuchs, właści
ciel pracowni blacharskiej, za
mieszkały w tej realności, po
zostawił w korytarzu worek,
zawierający
zagadkowe kości.
Zawiadomiony natychmiast le
karz przybył na miejsce i po

KRA TECZKI.

Dwa nieszczęśliwe wypadki.

nieobliczalne następstwa

w korytarzu

kosztach dożywiania uczestni
czy też magistrat, który posta
nowił płacić po 40 gr. dziennie
na wikt dla każdego dziecka w
kolonji. Ponieważ jest tam 600
dzieci które wymagają lepsze
go posiłku, magistrat wydawać
będzie na ten cel 240 zł. dzien
nie a 7200 zł. miesięcznie.

— Wszyscy mężczyźni są :djotami! — powiedziała kiedyś
pani Kunegunda.
— Nie wszyscy! — ośmielił
się zaoponować jej małżonek.
Niektórzy są kawalerami
Trudno mi zabrać głos w roz
sądzeniu sporu pomiędzy panią
Kunegunda a jej małżonkiem,
jestem bowiem bądź co bądź
stroną zainteresowaną.
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Worek pełen kości ludzkich Polowanie trzech djabłów na dolary.

wierszach.

Paczka prochu w ognisku.
Z Katowic donoszą:
Broń palną przechowywać
należy w domu pod kluczem,
inaczej bowiem wynikają

N>

Szofer zawsze śpieszy się.
Dlaczego? Niewiadomo. Jedno
jest tylko możliwe wytłumaczę
nie tego pośpiechu szoferów,
że sprawia im chyba przyjem
ność widok ludzkiej krwi. Nie
można przecież tego pośpiechu
tłumaczyć rozkoszą szybkiej ja
zdy. Na łódzkich wybojach,
przez grzeczność zwanych bru
kami, o rozkoszy takiej niema
mowy. (A może magistrat w
trosce o życie mieszkańców
specjalnie pozostawia złe bruki
aby szoferzy nie mogli szybko
je?dzić?)
Zagapienie powyższe pozo
staje jedrak nierozwiązane. Nie
będziemy się tedy biedzili nad
niem ,a przystąpimy odrazu do
rzeczy.

rozmaitości, podłożyła się pod
samochód. Tak przynajmniej na
leżałoby sądzić z zeznań szofe
ra. Walówna jednak twierdzi,
że życie jest jej bardzo miłe i
zna inne przyjemności, niż pod
kładanie się pod samochód.
Po rozpatrzeniu sprawy sę
dzia Maib skazał Jana Grzesz
czaka z art. 231 na 100 złotych
grzywny, z zamianą w razie nie
ściągalności na 14 dni aresztu
Jerzy Krzecki.

Straszna noc kobiety.
Z Wilna donoszą:
We wsi Starzyszki, gminy
Trockiej, nocy onegdajszej okradziono mieszkanie Zofii Zacharzewskiej. Kradzieży doko
nano podczas snu Zacharzewskiej i mimo że złodzieje zos a
11 zauważeni zdołali oni ujść
przynajmniej
narazie bezkarnie.
Zbudzona szelestem Zacharzewska zauważyła koło łóżka
trzy postacie cudacznie ubra
ne z czarneml twarzami. Bę
dąc przekonana, że to djabły
owinęła szybko głowę kocem
obawiając się nawet poruszyć.
Dopiero po kilku godzinach za
ł

bobonna kobieta po rozejrze
niu się po mieszkaniu stwiej
dziła. że zginęło jej z kufra
1700 dolarów
otrzymanych niedawno z Anit
ryk' jako spadek.
Gdy policja dowiedziała si?
0 wypadku wszczęła dochodzę
nie i wszystkich trzech dja
błów w osobach krewnych PO
szkodowanej Aleksandra i Adoł
fa Zacharzewskich i Aleksan
dra Baranowskiego aresztowa
ła. Chcąc zawładnąć spadkiem
wymienieni poprzebierali sitf
1 wysmarowali twarze sadza
mi licząc, że w ten sposób nie
zostaną poznani

Świetny połów 925-riu rybaków.
266,253 klg. ryb w sieciach.
Z Gdyni donoszą:
Z powodu niezwykle sprzy
jajacej pogody rybacy wyjeż
dżali na połów prawie codzien
nie. Połowy były dobre. Na otwartem morzu połowy docho
dsiły nieraz do przeszło 300
kg dziennie na jeden kuter.
śledzie były poławiane w
drobnych ilościach. Dopiero z
początkiem
drugiej
połowy

PIERWSZE N A G R O D Y
/ rm ióazkich na P W. K.

miesiąca większa ilość śledzi,
pojawiła s'ę na miejscach tarła
przy cyplu helskim. Oprócz
zwykłych śledzi daje się zau
ważyć stosunkowo spora ilość
alozy. Rzadka ta przy naszych
brzegach ryba dotychczas by
ła poiaw'ana tylko
w poledyńczych okazach.
Węgorze, których główny
okres połowu przypada na mle
s'ące jesienne, już się rozpo
czął przy użyciu wszystkich
więcierzy. Połowy narazie ni?
są duże.

Nieźle poławiano makrele
Z Poznania donoszą:
M Drutowski I J. Imas.
większe.
W dniu wczorajszym ogło
N. Cjtingon i S-ka.
szono pierwszy wykaz odzna
Połowy wątłuszy w stosun
Juljuvz Kinderman S A..
NA DWORZEC!
czeń wystawców na P. W. K.
ku do poprzedniego miesiąca
Karol Hoffrichter.
nato
Fabryka maszyn i odlewu a nieco się zwiększyły
Dnia 10 czerwca r. b. o go które otrzymały:
miast zmniejszył się połów
K Thiel.
dzinie 8 rano do taksówki pro
WIEI KI MEDA1 71 OTY:
Z. Kotkowski I S-ka Pabia kwapów. Ryby słodkowodne
wadzonej przez Jana Grzeszcza
utrzymały s'ę na wysokość!
ulce.
ka wsiedli Stanisław Starul i
Towarzystwo akcyjne bu
poprzedniego miesiąca, zwięk
Karol Stelnert T. A..
Stanisław Popiel i polecili mu dowy transmisyj i odlewni żeKarol Króning i S-ka S. A szył się tylko połów szczupa
jechać w kierunku dworca fa aza J. John.
ków.
„Gentleman",
brycznego.
R. Biedermann.
Margulies
i
Wolman.
Grzeszczak rozumując, te
Ludwik Geyer S. A.,
Ogólna ilość zdobyczy rów
..Olamar". Nestler i Ferren- na się połowom lipcowym na
skoro ktoś jedzie na dworzec,
Krusche i Ender T. A.,
to mu się śpieszy, puścił maszy
Towarzystwo Schlriscrow- bach.
tomiast
wartość zwiększyła
nę na „fest" I pomknął z PIskiei Przędzalni Bawełny i
sie o 125 tysięcy złotych, na co
Reymonta ulicą Piotrkowską Tkalni S A..
wpłynęło podniesienie się cen
Ptzy ulicy Emilji, nie czekając,
na Doszczegótne gatunki a
Widzewska
Manufaktura
aż przejeżdżający tramwaj ru
głównie zwiększona zdobycz
A..
szy, wyminął go w pełnym tem
cenniejszych
gatunków, lak
K Scheibler I L. Grohman
pie. W tym momencie wyszła
makrela, węgorz i szczupak.
A..
z poza tramwaju Jadwiga WaS Barciński i S-ka S. A.,
Wędzarnie wykazały wię
lówna. Grzeszczak jednak już
Karol F.lsert S A..
cej ruchliwości aniżeli w po
wobec bfaku czasrrrrhe mógł rrw "Leonhardt, Woelker I GirZ Częstochowy donoszą:
przednich miesiącach. W ob
szyny zatrzymać I najechał na hardt T A..
Przy ścianie
szczytowei wodzie puckim było czynnych
Walównę. Na szczęście została
stodoły należącej do Zygmun 13 nrzez 1<S dni w m!es'ącu w
Klintre i Schulz.
ona uderzona tylko błotnikiem
ta Frączkiewlcza w Krzepi obwodzie helskim 4. Przerob'o
1. K. Poznański S A..
i odrzucona w bok, odniosła
cach wybuchł
Karol Geppert.
no razem około
nieznaczne zewnętrzne obraże
gwałtowny pożar.
Łódzka Fabrvka Kapeluszy
35.000 kg.
nia.
Spaliła się doszczętnie stodoła
Boruta" S A. Zgierz.
Natychmiast wezwano pogo
w której znajdowało się około
Złowiono w sierpniu razem
towie ratunkowe, zjawiła się po
MAŁY MEDAI ZLOTY:
200 metrów zboża niemłócone- 266.253
kg. ryb
wartości
llcja w osobie posterunkowego
Łódzkie Towarzystwo Flek gc. 50 centnarów siana I róż 477.334 zł.
p p. Leonarda Kacperskiego, tryczne S. A..
ne narzędzia rolnicze, łącznej
Ogółem zajmowało się ry
który jechał tramwajem, po
Jakób Hirschberg 1 Wilczyn wartości 25 tysięcy złotych bactwem 925 rybaków przy
czem sporządzony został proto ski S A
Wskutek panującego wiatru
użyciu 82 kutrów motorowych
kół zajścia, celem ukarania nie
pożar przeniósł się
Karol" T. Buhle S. A..
I
217 łodzi żaglowych i posłu
fortunnego szofera za nieostro
na sąsiednie budynki,
Towarzystwo Akcyjne Lód?
giwano się 4790 sieciami ażną jazdę.
przyczem spaliło się: Piotro stawnemi 400 pławnlcaml. 50
kiej Fabryki Nici.
wi Konieczko — dach domu włokami 1 2195 żakami.
Józef Richter S. A..
WINIEN, ALE NIE WINIEN.
Herman Faust i S-ka S A murowanego. 5 fur siana, siecz
karnia. kilka metrów słomy
Landau i Wefle.
W dniu wczorajszym Grze
łącznej wartości 2000 zł.. Ja
Robert Finster.
szczak stanął przed Sądem
Jak ustalono, pożar powstał
dwidze Wączek — mały do wskutek porzucenia niedopał
Grodzkim. Kręcił, jak mógł. i
przyznając, że rzeczywiście WIEI KI MEDAL SRFPRNY- mek mieszkalny drewniany 1 ka papierosa łub zapałki do le
przejechał Walównę, twierdził
Fabryka Maszyn St. Wetgt stodoła, w której znajdował••> żącej w pobliżu stodoły sło
sie 4 metry niemłóconego zbo my.
jednocześnie, że jest niewinny. i S-ka.
ża. łącznej wartości 3000 zł
Widocznie Walówna sama, dla
-x—
Rosicki, Kawecki i S-ka.

ljest tutaj, niebezpiecznie chory potem przez podwójne drzwi
'może już stracony, wsiadłam do niewielkiego pokoju. Postą
do pociągu i oto jestem. Nie wi piła kilka kroków naprzód.
dzieliśmy się od dziesięciu lat.
Był to mały, wąski pokój,
Mniejsza o to! Pragnę być przy lecz z okna jego otwierał się
nim. Jeśli ma umrzeć, nie chce. widok na olbrzymie przestrze
by umarł zdała ode mnie.
nie. Gałęzie świerków dotyka
Siostra wydawała się wzru ły szyb.
szona. Jej jasne oczy zaszły
Pomimo panowania nad so
mgłą.
bą, pani Mimćrel omal nie zdra
— Nic mogę pani powie dziła bolesnego wrażenia, ja
dzieć, czy jest umierający. Nic kiego doznała na widok męża.
o tem nie wiem. Lecz lekarz Człowiek, z którym się rozsta
jest bardzo zaniepokojony.
ła przed dziesięciu lat w pełni
— A więc poproszę siostrę sił i zdrowia, dziś był starcem.
o oznajmieniu mu o mojej wizy Skóra jego twarzy miała od
cie. Powie mu siostra, że wy cień zielonawy, który u skroni
padkowo w przejeździe, do przyjmował barwę trupią. Za
wiedziałam się o tem. że jest puścił brodę, która była zupeł
tutaj. Nie trzeba, by się za nie biała. Oczy jego, pozbaw'.o
trwożył...
ne blasku i jakby wystraszone,
Siostra zrobiła dziwną mi patrzyły na ludzi z głuchym
nę, która wyrażać mogła róż wyrazem
rozpaczy.
Badał
ne rzeczy, lecz można bvło twarz żony. Udało się jej, po
wnioskować także, że p. Alban nadludzkim wysiłku, ukryć do
Desgrottes nie posiada złudzeń znane wstrząśnienie.
co do swego stanu.
— No i cóż. Walentyno, —
Sama w korytarzu po odej
rzekł
głosem zerwanym, z któ
ścłu siostry, pani de Mimćrel
stanęła przed lustrem, starając rego już uleciało życie, — zmie
się opanować wyraz twarzy i niłem się bardzo, prawda?
— Cóż chcesz, Albanie, w
delikatnie naróżowała policzki.
Chciała być piękną dla umiera naszym wieku już nikogo łu
jącego. Czy po to. by pożało dzić nie możemy młodością
— A jednak jesteś zawsze
wał dziesięciu lat straconych?
jeszcze młoda i piękna.
Siostra wróciła:
— P. Desgrottes prosi pa
— Nie mówmy o mnie, do
nią.
brze? Odebrałam list od l.ouPani de Mimćrel przeszła hans'a z wiadomością,' że je
wzdłuż długiego korytarza, a steś w tei klinice i...

spowodował kata
strofalny pożar.

postępowałem ohydnie. Ale ko
Przerwała na chwilę.
Opadł z rozpaczą na podu
— Ależ po co kłamać. Wa kieteria twoja doprowadzała szki.
lentyno? Nasz zacny Godfroy mnie do szaleństwa. Louhans
Pani de Mimerel przyglą
napisał c i : „Alban umiera. rzekł mi kiedyś: „Nie pojmuję, dała mu się z animozja, żałując,
Idź go zobaczyć i pogódź się z żeś nie zauważył tego. że tylko że tutaj przyszła. Alban nie ko
zazdrość twoja stwarzała ci chał jej już: zapomniał o niej w
nim. zanim będzie zapóźno".
współzawodników. Męki swoje ciągu tych lat dziesięciu. Nie
— Przysięgam ci.
— Nie przysięgaj, kochanie zawdzięczasz własnej wyobra bvłbv jej odwiedził. gdvbv się
I poco? Czyżbyś przyszła źni". Zapytywałem się nieraz, dowiedział, że kona. Lecz w y 
gdybym nie .był skazany? N'e czy Louhans miał czy też nie starczyło mu zobaczyć ia zno
— prawda? I byłoby to zupeł miał słuszności!"
wu — bv zazdrość jego powsta
nie naturalne. Czy przez te
— I jedno i drugie zarazem. ła — nawet w obliczu śmierci.
dziesięć ubiegłych lat dałaś mi — rzekła Walentyna. — Byłam
— Co mogę zrobić dla cie
kiedy znak życia?
kokietką — to prawda, ale za bie? — zapytała, podnosząc sie
— A ty?
zdrość moja miała charakter z miejsca.
— Nie, oczywiście. Źyc'e chorobliwy.
— Uspokoić mnie.
odurzało nas oboje. A oto dla
— Tak przypuszczam. Tyle
— To niemożliwe. Jakiż do
mnie się kończy. Zmusiło to cie razy myślałem o
bv cie wód dać ci mogę. że mówię pra
bie do zastanowienia się. Po bie zabić! I nie dowiedziałem wdę.
wiedziałaś sobie: „Ten zacny sie nigdy, czy byłaś mi wierna..
— Takbym chciał wiedzieć
Alban, choć potrafił być nie
Pani de Mimerel dojrzała z prawdę. Gdy umrę. może się
znośnym, nie był znowu naj przerażeniem w oczach tego jej dowiem.
gorszym typem, nie chcę. bv konającego człowieka, którego
— Ależ. mój biedaku. — za
odszedł, nie zobaczywszy si«; nie widziała od lat dziesięciu,
ze mną.
przebłysk jego dawniejszego wołała Walentyna. — czvż nie
pojmujesz, że wówczas prawda
Łzy napłynęły do oczu p. de szaleństwa.
byłaby ci już obojętna!
Mimerel.
— Posłuchaj. Walentyno —
— Tak sądzisz?
— Błagam cię. nie mów ta rzekł głosem jeszcze cichszym
Twarz
umierającego rozja
kich rzeczy. Albanie...
— jestem umerający. Powie
Chory ożywił się. oczy jego dziano ci o tem. I wiem o tem śniła się.
— To prawda, — rzekł. —
błyszczały, gorączkowy rumie sam. W obliczu śmierci nikt
niec wystąpił na jego policzki. nie kłamie. A więc wyznaj mi nigdy o tem nie pomyślałem. —
Mówił głosem stłumionym, głu prawdę: czy Jan Lourcin był Choćby dusza moja była nie
śmiertelna, zazdrość moja mnie
chvm. zdyszanym, jakgdyby twoim kochankiem?
nie przeżyje.
każdy wyraz kosztował go w y
— Nie. — odrzekła.
siłku.
Wyciągnął rękę do Walen
— A w
byłaś mi wierna.
tyny.
— ł to prawda. Byłem nie
— Tak. Przysięgam ci to.
— Widzisz przecie, że mo
znośny! Wiele myślałem o
— Nie mogę ci uwierzyć.—
naszem życiu, gdy ciebie stra Tak zawsze odpowiada sie u- głaś zrobić coś dla mnie.
ciłem. Szczerze D r z v z n a j ę , że mieralącemu.
Tłum. L. M.
w

ni

Trumpfe

Na boisku p n
Odbył się powyżi
ry po emocjonuj
wynik remisowy
w składzie: Fre
Epsztein, Kom,
drich, Sacharow,
ko, Kohn. Fajtui
składzie, wzmóc
w ataku Szypert
oraz Goldbergien
czem „Trumpfeld
wadzona z lekka
funu przynosi im
ny niewyzyskan:
berga, którego st
broni bra\
W tej fazie gry
„Trumpfeldoru"
brona „Tajfunu",
w ą stroną kończ'
nlem przez lewej
go jedynej bram!
Po wznowieniu i
ujmuje Trumpfelc
bra gra pomoc
niweczy wszelki
rodku. W 23 min
cydujący momen
lek" po „objecha
Czy, poddaje pił
gdzie otrzymuje
Boczko, który u
siatce. Do końca
ta „Tajfun" jedni
bramkarz ratują
Oiejszych momer

Sport

(—) Jegorow
oramce zamiast .
łę przeciw Polon
(—) W niedz
wie odbędzie się
lici.
(—) Szenrok
piąty mistrzostw
wąsie 4.12.30.
(—) Mistrzosl
dowskich nie od

S K L E P w r a z z urzs
dania. U l . Naplórko

domość: od s-ci rai
ludnie.

WS

Pełna tabe
P o l s k i e j L<
\
Szesnast

ZI. 75.000 Nr. l>
Zł. 3.000 Nr.: 17
178226.

Zł. 2.000 N r . : 2

f7S58.
101999.
11
139923. 152423.
Zł. 1.000 Nr.: 13
49469, 50447, M271
83356, 85472, 88190.
<54064. 156494. 175
Zł. 600 N r . : 27
J3928, 55707, 5672!
65112. 67032, 6971
87734,
91512.
10
114977, 118784. 12
132334, 137848, 14
158947, 169856. 17S
Zł. 500 Nr.: 803
7943, 9717, 10579. 1
15163. 15912, 1/94
23997. 25159, 2534.
30023, 32861. 31121
44714, 45065. 4548
50303, 51346, 5473'
56819, 56847. 5887!
63893. 66285, 6746
72604. 74495. 7576;
18501 80619, 8162,
»3970, 96609, 97884
101801. J02807. 1C
109372, 109538, 11
113713, 115916. 11
119882
120009. 12
124405. 125869, 12
133287, 134295, 13
136563. 1372R0
13
141115. 142391,
H
151329, 152173, 15
165670. 165744. lf
171965
172411. 17
181105 182394. 182
Zł. 250 Nr : 52
206 3B7 60 609 79
349 400 504 636 5
303 24 89 411 526
55 4045 72 140 66
37 60 945 5173 S6
931 6187 96 304 !
7064 84 118 302 4
39 55 500 55 670
67 8 233 380 4 41i
971.

10020 99 242 3

821 931 88 11008 2
5 72 145 283 392
930 51 60 13008 IJ
954 14006 90 107 2
C!8 15002 78 234 t
795 837 64 910 3 1
709 63 8?1 2 46 !
80 95 809 41 S 81
575 605
74 I

ii 61

X

li nie odpoczywają.
Trumpfeldor

l — Tajfun l 1:1 0:1.

jaków.
ch.

;zy w stosun
go miesiąca
izyły
nato-1
się połów
słodkowodne
1 wysokość!
iiaca. zwięk6w szczupaiobyczy rów
pcowym nazwiększyła
łotych. na co
enie się cen
gatunki a
na zdobycz
unków. iak
szczupak.
'kazały wlęilżell w poach.
W ob
ło czynnych
m!es'acu w
4. Przerob'o

Koniec meczu zastaje napa
stników Tajfunu pod bramka,
przeciwnika. Porównując oby
dwie drużyny, zaznaczyć nale
ży, że Tajfun zrobił wielki krok
naprzód. Bramkarze stosunko
wo równi, z obrońców Epsztejn
lepszy od Kuperberga, tak bie
giem jak i ustawieniem, dwa]
inni mniej więcej równi; z po
mocników Teper o klasę lep
szy od przeciwnika, tak samo
Friedrich, jedynie Kuchcik ofen
żywnie przewyższył Korna I.
W ataku Melczer i Szyper uzupełniali się, tworząc jednolita,
parę przeciwników. Ze skrzy
dłowych Sacharow słabszy od
Zylberszteina, Kohn skrzętnie
pilnowany przez Kuchcika nie
mógł wykazać swych walorów
Sędzia — dobry.

S K L E P w r a z z urządzeniem do sprze
dania. U l . Napiórkowskiego 69. W i a 
domość: od 8-el rano do 12-ei w po
łudnie.

(—) Po ostatnich rozgryw
kach stan mistrzostw Polski w
koszykówkę przedstawia się na
stępująco:
I grupa: 1- Czarna Trzynast
ka (Poznań) 2 gry — 4 pkt., 2.
Gryf (Toruń) 2 gry — 2 pkt., 3.
HKS (Lipiny) 2 gry — 0 pkt.
I I grupa — 1. Cracovia 1
gra — 2 pkt., 2. ŁKS 1 gra — 0
pkt.
I I I grupa — 1. Polonia (War
szawa) 1 gra — 2 pkt., 2. Ognis
ko (Wilno) 1 gra — 0 pkt.
IV grupa — mistrz okręgu
lwowskiego wejdzie do finału
valkowcrem.

iedilo?
\\\ szczęśce
i dhik
Pełna tabela wygranych X I X
Polskiej Loterji Państwowej.
V-ta klasa.

razem
wartości

Tpniu

b

vało się ryiaków przy
motorowych
ych i posłusieciami awnicami. 50
kami.
>żar powstał
ia niedopałi pałki do !estodoły sto-

zą na poduel przyglą>z.ia. żałując,
Vlban nie ko
liał o niej w
:sieciu. Nie
t. gdyby się
L Lecz w y :zvć la znojego powsta
czu śmierci,
ibić dla cie)d nosząc sie
e.
e. Jakiż do5 mówię pra
ał wiedzieć
i. może się
dąku. — za
— czvż nie
zas prawda
na!
:ego

rozja

— rzekł. —
łysiałem. —
i była nlei moja mnie
do Walen
ie, że monnie.
ra. L. JVL

Szesnasty dzieli ciągnienia.
Zł.

75.000 Nr. 147836.

Zł.

3.000 N r . : 1761, 15025 , 70213, 118631. 122510

178226.
2400, 24115, 47180. 57480. 71231,
Zł. 2.000 Nr
106142, 123071. 137373, 13870&.
77558. 101999.
138923. 152423.
Zł. 1.000 N r . : 13068, 18058, 31135, 36580, 42477
49469, 50447, SI271, 59852, 63156, 70372, 708ł>7.
15227\
83356, 85472, 88190. 107007, 117718, 147126.
154064. 156494. 175971.
Zł. 600 Nr.: 2787, 3482, 7684. 16943, 50235.
F3928, 55707, 56721, 58381, 59239, 59334, 62362
65112, 67032, 69711. 76585, 85623, 86326, 8691-1,
87734,
91512,
1031S5, 104291, 104887, 107513
114977, 118784. 124799 130255, 130976, 131417.
132334, 137848, 141807, 141921, 143671, 151476.
158947, 169856. 178428.
Zł. 800 N r . : 803. 1658, 4211, 5649, 7404. 7457.
/943,
9717, 10579. 12S27. 13097. 14100, 14144. 14815
15163. 15912, 1/947. 18012, 23111, 22918. 23048.
23997. 25159, 25343, 25772, 25861, 26278. 29931,
30023. 32861. 33125. 35149. 41548. 41554, 44583,
44714, 45065. 454S1. 45899, 46471, 47809, 47992
50303, 51346, 54732, 55283, 55491, 56410, 56591.
56819, 56847, 58879, 59027, 60919. 61995. 62500,
63893, 66285, 67462, 69471. 69986, 71072. 72387.
72604. 74495. 75762, 75975, 76144, 77422, 78314.
T8501 80619, 81623, S2747. 87176, 88877, 89194,
13970, 96609, 97884. 98219, 100375. 101026, 101691.
101801. 102807. 103501, 105024, 107705, 108391.
109372, 109538, 110082, 110852, 111269, 112441
113713, 115916. 116452, 117467. 118397, 119601.
119882 120009. 120584, 121975, 123617, 124034.
124405. 125869, 126493. 127885. 129524, 132427,
133287, 134295, 134578. 134666. 134755. 135819
136563. 137280 138659, 139351, 139518, 140312.
141115. 142391, 143056. 143057, 147113, 148972.
151329, 152173, 152691. 152850. 164692, 165598.
165670. 165744. 168672, 168875, 170086. 170352.
172411. 17270S. 176532, 177267. 180534.
171965
181105 182394. 182896. 184628.
Zł. 250 N r . : 52 391 403 511 79 94 614 72 1156
206 « 7 60 609 79 781 844 902 43 2010 13 28 100
349 400 504 636 58 81 3 838 70 920 8 3238 87
303 24 89 411 526 35 78 649 65 80 891 945 59
55 4045 72 140 66 92 450 80 555 766 77 90 819
37 60 945 5173 S6 369 427 53 508 611 78 97 750
931 6187 96 304 90 448 64 547 600 816 57 71
7064 34 118 302 421 97 530 89 614 31 8009 139
39 55 500 55 670 701 74 7 873 910 9011 50 136
67 8 233 380 4 413 7 531 54 626 726 58 810 964
971.
10020 99 242 332 61 455 622 44 59 705 72
821 931 88 11008 22 157 461 521 789 904 34 12043
5 72 145 283 392 459 517 69 607 93 748 868 82
930 51 60 13008 133 313 539 607 738 822 4 9 87
954 14006 90 107 201 49 55 504 5 630 44 719 802
818
15002 78 234 68 9 353 77 409 43 566 654 49
795 837 64 910 3 16018 59 115 220 82 94 315 687
709 63 831 2 46 937 44 8 17186 433 44 90 7t,9
80 95 309 41 S 87 911 18110 25 58 77 217 351
575
a i 61 74 80 704 17 886 95 903 47 63 50

m
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Polska „jedenastka"

na mecz z Austrją.

Kapitan związkowy PZPN
ustalił już skład reprezentacji
piłkarskiej Polski na mecz mię
dzynarodowy z Austrją w dn.
6 października w Grazu: Do
mański (Warszawa), Martyna
(Legja). Bułanow (Polonja), Ko

tlarczyk I I . Kotlarczyk I, Ma
kowski (wszyscy Wisła), W y pijewski. Nawrot (obaj Legja),
Reyman I (Wisła), Pazurek
(Garbarnia) i Balcer (Wisła).
Rezerwa: Fontowicz (Warta)
i Zwierz II (Warszawianka).

Bogactwo zepsuło mistrza świata.
Bokser aresztowany za pijaństwo.

Tryb życia sportowca wyma
ga wstrzemięźliwości 1 wzorowi
sportowcy, pragnąc utrzymać
się w formie, nie używają zupel
nie tytoniu ani alkoholu i sta
wiani są jako przykład wstrze
mięźliwego życia
rzeszom młodzieży.
Podobny tryb egzystencji pro
wadził również przez dłuższy
czas znany bokser amerykański
Mickey Walker, co przy dużym
talencie i racjonalnym treningu
pozwoliło mu na osiągnięcie sze
TRUMPFELDOR I I — TAJ regu sukcesów, z których naj
cenniejszym było zdobycie tytu
FUN 116:2 (4:1).
łn mistrza świata wagi średniej.
Przedmecz
powyższych
Z chwilą jednak zarobienia pa
drużyn zakończył się zdecydoru miljonów dolarów, w Mickey
wanem zwycięstwem Trump
Walker, znudzony ciągłemi tre
feldoru. dla którego bramki uningami pod nadzorem swych
zyskali: Gliksztein I — 3, Korn
menagerów, zaniedbał boks 1 za
II — 1 z karnego, Ordynans—1
czął używać wszelkich zgub
jedna samobójcza. Dla Tajfunu
nych dla sportowca
bramki zdobyli — „Chuna" — 1
rozrywek,
i jedną... Korn II (samobójcza).
śród których nijulubieńszemi
w

Sport w kilku słowach.
(—) Jegorow grać będzie w
óramce zamiast Mili w niedzie
lę przeciw Polonji.
(—) W niedzielę w Krako
wie odbędzie się bieg Maratoń
ski.
(—) Szenrok zdobył po raz
piąty mistrzostwo Pabjanic w
czasie 4.12.30.
(—) Mistrzostwo klubów ży
dowskich nie odbędzie się.

D"

Znowu Domański?

SPORT
po roz ej r zn
ikaniu stwieri]
ej z kufra
Na boisku przy ul. Wodnej
arów
Odbył się powyższy mecz. któ
iawno z Ariit ry po emocjonującej grze dał
wynik remisowy. Trumpfeldor
wiedziała si9 w składzie: Freind, Bendzel,
sęła dochodzę Epsztein, Kom, Teper, Frie
trzech dja- drich. Sacharow, „Salek" Bocz
krewnych PO ko, Kohn, Fajtun w zwykłym
sandra i Ado! składzie, wzmocniony jedynie
ch i Aleksan- w ataku Szyperem z „Marsu"
zo aresztowa oraz Goldbergiem, byłym gra
nąć spadkiero czem „Trumpfeldoru". Gra pro
rzebierali się" wadzona z lekka przewagą Taj
warze sadza funu przynosi im w 10 min. kar
ni sposób nie ny niewyzyskany przez Goldberga. którego strzał Freind
bronł brawurowo.
W tej fazie gry liczne ataki
„Trumpfeldoru" likwiduje obrona „Tajfunu". Kontratak le
wą stroną kończy się uzyska
a ilość śledź!
niem przez lewego skrzydłowe
iejscach tarłaj
Ko jedynej bramki do przerwy.
kim.
Oprócz"
Po wznowieniu gry inicjatywę
daje się zauujmuje Trumpfeldor, jednak do
0 spora ilość
bra gra pomocy przeciwnika
przy naszych
niweczy wszelkie ataki w za
tychczas byrodku. W 23 min. następuje de
cydujący moment meczu: „Sa
h okazach.
lek" po „objechaniu" kilku gra
ych główny czy, poddaje piłkę do środka,
rpada na mie gdzie otrzymuje ją na głowę
iż się rozpo- Boczko, który umieszcza ją w
wszystkich siatce. Do końca lekko przewa
V narazię ni? ta „Tajfun" Jednak obrona oraz
bramkarz ratują w najkrytyczniejszych momentach.
no makrele

CR

były huczne zabawy, zakrapia
ne alkoholem. Ciągłe awantury,
urządzane przez Mickey Wal
kera, doprowadziły do tego, że
żona jego wytoczyła mu skargę
rozwodową, co bynajmniej nie
wpłynęło na eksmistrza dodat
nio.
Ostatnio Mickey Walker ba
wił w stolicy filmu—Hollywood
— gdzie zaaresztowany został
na ulicy w stanie kompletnie
nietrzeźwym, kiedy usiłował
wszcząć bójkę z jednym z prze
chodniów, Karjera sportowa te
go obiecującego boksera jest,
jak się zdaje, zupełnie skończo
na. Warto zaznaczyć że Mickey
Walker nie jest jedynym bokse
rem, którego zepsuło bogactwo
i związane z niem pokusy: wie
lu jego poprzedników zrujnowa
ło swą karjerę również wsku
tek nieracjonalnego trybu ży
cia i nadużywania alkoholu.

i:

NOTOWANIA ZŁOTEGO
ZAGRANICA.
Londyn 43.23, Zurych 58.15.
Berlin 46.90 — 47.30, wypłata
na Warszawę 46.95 — 47.15
na Katowice i Poznań 46.97 i
pół — 47.17 i pół, Wiedeń 79 55
i pół—79.83 i pół, Praga 377.55
— 379.55.
GIEŁDY ZAGRANICZNE.
Londyn. Notowania końco
we: Nowy Jork 4.85.05, Holan
dia 12.08 1 23/32. Francja 123 87
Belgja 34.87 i 1/4 Włochy 92.66
Niemcy 20.35 i 1/4, Szwajcaria
25.15 i 1/4, Danja 18.20 I 3/8.
Szwecja 18.10 i 1/8. Norwegia
18.20 i pół, Helsingfors 192.95.
Praga 163.70, Wiedeń 34.4fc,
Warszawa 43.23.
Gdańsk, Notowania w gulde
nach gdańskich: 100 złotych
57.77 — 57.92, czek na Londyn
24.99 i 3/4, telegraficzne wyoła
ty na Warszawę 57.74 — 57.89
Paryż. Notowania końcowe:
Londyn 123.87. N. Jork 25.53 i
pół, Szwajcaria 492.50, War
szawa 286.50.

—X—

„JEJ PIERWSZY CAŁUS"
na e k r a n i e : „ O d e o n u " i „ W o d e w i l u " .
Ani komedja, ani dramat — ciu stałych adoratorów" do Ber
zato sztuka wesoła ekscentrycz lina. Tymczasem Anetka wystę
puje w kabarecie — jako łucz
na o
niczka. Tam zakochała się w
młodości i miłości.
Anetka Cord—córka miljar pianiście Walterze. Służba wy
dera amerykańskiego — nie wiadowcza donosi konsulowi o
chcąc poślubić narzeczonego, miejscu pobytu Anetki, dokąd
narzuconego jej przez ojca — u- się wszyscy udają. Po wystę
cieka do Europy. W Berlinie pach obdarza pierwszym cału
wikła się w sieć sensacyjnych sem pianistę w obecności 10 jej
przygód; ratuje ją z różnych o- adoratorów i ojca, który jej wy
presyj konsul amerykański, — baczył.
Anni Andra — pełna werwy
przyjaciel ojca Anetki, który In
i
wdzięku
Czeszka — wnosi w
cognito roztacza nad nią opie
kę. Po pewnym jednak czasie, ten film tyle życia i humoru, ta
po Anetce zaginął ślad, w celu iką pełnię swej beztroskiej młojej odnalezienia przyjeżdża oj- dości, że nawet zgorzkniały peciec jej wraz ż klubem .dziesię-'symista musi się rozweselić.

19098 115 86 270 319 40 60 70 81 460 90 616 39
766 77 816 50 972.
20050 258 313 420 48 517 652 8 81 718 22 80
812 16 50 67 71 908 57 67 79 21037 51 63 107 270
82 529 55 66 95 616 32 828 9 55 22066 82 163
74 327 81 464 500 12 31 66 629 62 715 23013 46
91 221 43 410 44 92 613 82 709 65 903 36 24062
164 95 291 557 84 615 796 814 74 25010 135 62
374 494 562 612 83 26221 80 .399 443 540 84 75S
808 930 27017 92 223 434 523 54 698 734 859
80 28269 82 88 406 21 25 82 656 701 11 48 51
79 801 914 35 61 29015 240 60 444 732 52 986.
30020 25 86 351 413 525 36 39 46 74 651 879
31101
52 231 41 359 73 423 82 609 18 814 91 915
17 32086 116 18 67 340 411 28 40 90 692 99 852
77 934 33245 400 883 937 63 34125 31 80 224 47
90 316 44 714 22 909 27 35018 45 72 180 259
79 81 380 86 499 506 650 703 87 858 952 36006
38 56 240 57 378 455 82 500 728 805 08 904 37137
260 91 93 396 480 519 40 47 82 622 46 716 27
811 38 79 913 75 38186 227 325 66 439 598 609
903 39064 114 255 310 19 500 02 44 727 63 807
977.
40O62 88 143 261 336 80 426 41 59 91 714 89
859 970 41097 144 81 .383 85 459 510 74 660 73
S17 6S 91 95 902 03 58 42027 56 141 206 36 95
372 406 561 98 633 725 44 88 880 95 971 74 43082
171 244 348 57 95 426 548 603 18 703 834 66 924
44031 75 123 279 327 584 858 935 45166 92 233 79
434 44 49 60 636 56 77 716 30 828 903 15 46041
224 65 386 456 534 666 78 85 47042 183 511 624
919 15 98 48050 75 142 242 78 540 22 Ć50 705 73
840 75149013 150 95 418 571 628 796 97 863 900
04 13 54 7 i .

(Dalszy ciae na str. 6-tel).

Radjo-kącik.
C z w a r t e k , 26-go września.
W a r s z a w a . — Godz
12 50 Wiadomości z P . W . K. 13.00
Komunikaty: meteorologiczny I przygodne: 15.40
Komunikat gospodarczy; 16.15 Komunikaty L. P.
P. P . ; 16.30 Program dla d z i e d : a) Transmisja z
K r a k o w a , b ) Koncert z p ł y t gramofonowych;
17.15
Komunikaty przygodne; 17.25 „Wśród ksią
żek"—przegląd najnowszych w y d a w n i c t w — omówi prof H e n r y k Mościcki; 17.50 Ostatnie no
w i n y z W y s t a w y ; 18.00 Koncert kameralny w
wykonaniu k w a r t e t u P. R. (Prof. D w o r a k o w s k i —
l-sze skrzypce, Leopold D w o r a k o w s k i II skrz.,
P a w e ł Ginzburg — alt I Kaiz. Butler—wioloncze
la);
19.00 Rozmaitości. Komunikat T o w . Zachęty
do hodowli koni w Polsce; 1975 Komunikat r o l 
niczy 1 meteorologiczny; 19.56 Sygnał czasu;
20.30 Koncert popularny: W y k o n a w c y : Orkiestra
P. R. pod d y r . Józefa Ozimińskiego, Tola Marakbwłczówna (sopran), W ł a d . Wochniak (skrz.) 1
prof. J e r z y Lefeld (akomp.). W przerwie p. T a 
deusz Bocheński odczyta nowele W a c ł a w a Rodo
wicza p. t. „ A m l r a a i " ; 22.00 Komunikaty: 22.45
Muzyka taneczna z „ O a z y " .

] ŻYCIE EKONOMICZNE. [

-XXpremiera odbędzie sie w sobotę, wprowadzona zc
stanie po raz pierwszy na wielką skale w Łodzi
Ilustracja kinowa sztuki teatralne].
Sceny batalistyczne z
fenomenalnego filmu
„świat w płomieniach", k t ó r y został uznamy za
najlepszy film z przeżyć wojennych stanowić bę
dą tło akcji. Reżyseruje Leon Schiller, b. współ
dyrektor sławnego Teatru im. Bogusławskiego w
W a r s z a w i e , kierownik awangaroly nowoczesne]
reżyserii w Polsce.
Bilety )uż do nabycia w kwiaciarni S a l w y , ul.
Moniuszki 2.
W sobotę o godz. 4 po pł. po cenach najniż
szych (od 50 er.) sztuka Gordina „ M i r a Efros".
Bilety w kasie z a m a w i a ń .

TEATR KAMFRALNY.
W sobotę rozpoczyna w Teatrze Kameralnym
występy Mieczysław Frenkiel. Najznakomitszy
artysta polski kreować będzie w komedjl M . B a 
łuckiego „Grube r y b y " kapitalną rolę Wistowskie
go, która należy do najlepszych w wspomnianym
artystycznym dorobku mistrza.
Obok niego wystąpią w popisowych rolach
Karolina Lubieńska 1 Leopold ZbuckI, Jednocze
śnie reżyser sztuki. Dekoracje E. Pietkiewicza.
„Grube r y b y " dane będą tylko sześć r a z y , t. j
od soboty do c z w a ł r k u wieczorem włącznie. B i 
lety Już do nabyola w cukierni Oostomskiego.
Dziś wieczorem po raz ostatni kmedja B. Gor
czyńskiego „Rzeczywistość" z K. Lubieńską, '
Kozłowską, Rdewłcz-Zlembińską. C e n y od 1.50
do 6 z l .

TEATR POPULARNY.
Dziś po raz ostatni ciesząca się nieslabnącem
Powodzeniem pełna w e r w y 1 humoru komedja A!,
hr. F r e d r y „OJ młody, młody".
Jutro, w piątek, premjera niegranej dotychczas
w T e a t r z e Popularnym słynnej komedjl w 3-ch
aktach G. Zapolskiej „Moralność pani DulskleJ".
z Sabiną Zielińską w toII tytułowej. W najbliższą
sobotę o godz. 4-eJ po poł. raz jeszcze dane bę
dzie dla młodzieży pięknie wystawione arcydzie
ło J. Słowackiego „Balladyna".

TEATR GEYEROWSKI.
W sobotę oraz w niedzielę d w a razy wspani?
ły dramat historyczny S t Żeromskiego „Sulkow
ski" z W ł . Staszewskim w roli t y t u ł o w e j .

TEATR MIEJSKI.

KONCERT ADY SARI ODŁOŻONY.
Z powoda chwilowej niedyspozycji znakomi
tej śpiewaczki A d y S a r i koncert jej zostaje o d 
łożony do nadchodzącego poniedziałku dnia 30
b. m. P r o g r a m zostaje niezmieniony. Nabyte bHe
ty zachowują swoją wartość.

Dziś „ H e n r y k VI na ł o w a c h " Wojciecha Bogu
sławskiego, t w ó r c y T e a t r u Polskiego — ciekawe
widowisko w inscenizacji 1 reżyserii E. W i e r c i ń 
skiego, dekoracje K. Mackiewicza.
C e n y popularne. Orkiestra pod kierunkiem Z.
Białostockiego.
Jutro, w piątek, z powodu próby generalnej
„ R y w a l i " teatr zamknięty.
W
kapitalnej sztuce p. f. „ R y w a l e " , której

DYŻURY APTEK.
Dziś dyżurują apteki: L. Pawłowskie^
go (Piotrkowska 307), E. Hamburga (ul.
Główna 50), B. Głuchowskiego (Naruto
wicza 4), J. Sitkicwicza i S-ka (Kopernika
nr. 26), A. Charemzy (Pomorska."'), A.
Potasza (Plac Kościelny 10), fc*

BAWEŁNA.
Liverpool, 25. 9. Amerykan
ska, zamknięcie: styczeń 9.85.
luty 9.91, marzec 9.96, kwie
cień 9.96, maj 10.01, czerwiec
10.00. lipiec 10.00, sierpień 9.95
wrzesień 9.90, październik 9.87
listopad 9.83, grudzień 9.90, lo
co 10.24.
Liverpool, 25. 9. Egipska,
zamknięcie: styczeń 15.85, ma
rzec 16.05, maj 16.31, lipiec
16.46, październik 15.70, loco
16.65.
Nowy Jork, 25. 9. Amery
kańska, zamknięcie: paździer
nik 18.62, listopad 18.67, loco
18.85. Kontrakty południowe:
styczeń 18.76 — 18.78, luty
1.88, marzec 18.90 — 19.02.
kwiecień 19.12, maj 19.25 —
19.26, czerwiec 19.24. lipiec
19.23, październik 18.64—1866
listopad 18.67, grudzień 18.70
— 73.
Nowy Orleans, 25. 9. Ame
rykańska, zamknięcie: styczeń
18.67 — 18.68, marzec 18.92 —
18.94. maj 19.05. lipiec 19.00—
19.02, październik 18.33, gru
dzień 18.57 — 1&58. loco 18.2$

Waluty, dewizy i złoto.
ZMIENNA

TENDENCJA DLA | szym popytem i utrzymały się
DEWIZ.
iprzy kursie dotychczasowym.
Ogólne rozmiary obrotowi Obligacjami m. Warszawy nie
na zebraniu giełdy walutowej obracano zupełnie zakupywa
były w dalszym ciągu umiarko no natomiast po raz pierwszy
wane. Tranzakcyj gotówko wprowadzone dziś do obrotów
wych banknotami państw euro giełdowych. 8 proc. oblig. Tow
pejskich nie zawierano zupeł Kred, Ziemskiego po kursie 94
nie, dolary zaś St. Zjednoczo proc.
nych i dewiz zakupywano prze
SŁABSZA TENDENCJA DLA
ważnie
AKCYJ.
w Ilościach ograniczonych.
Ogólna tendencja dla dewiz
Tylko w dziale bankowym
kształtowała się niejednolicie, usilnie poszukiwany był Bank
przyczem przeważał jeszcze Polski i zwyżkował o 2 zł. Bez
odcień mocniejszy. Po wyż zmiany utrzymały się tu Bank
szych kursach obiegały dewi Powszechny
Kredytowy
zy na Belgję o 3 gr., na Paryż Bank Zw. Sp. Zarobkowych. Z
0 pół gr., na Szwajcarję o 1 gr. akcyj chemicznych zakupywa
1 na Włochy o pół gr. Drobne no po dawnym kursie Spiessa/
straty poniosły tylko dewizy W grupie elektrycznej doszło
na Londyn pół gr. i na Pragę do tranzakcyj Elektrownią w,
14 gr.. pozostałemi zaś dewiza Dąbrowie po kursie niższym o
mi na Nowy Jork, Sztokholm I 2 zł. od ostatnio notowanego.
Wiedeń obracano po kursach Obniżyły się także o 1 zł. ak
niezmienionych.
cje cukrownicze Warsz. T o w i
Fabr. Cukru. Akcjami cementn
PAPIERY PROCENTOWE
wemi, węglowemi i naftowemt
ZNIŻKOWAŁY.
nie obracano zupełnie. W dz a
W dziale papierów państwo le metalurgicznym po zniżko
wych słabą tendencję miały ! wych kursach oddawano o 5G
zniżkowały obie pożyczki pre gr. Lilpopy, o 1 zł. Modrzejów,
miowe: 4 proc Poż. Inwesty? o 50 gr. Starachowice i o 2-&\^
cyjna o 75 gr. i Dolarówka o 50 Zieleniewskiego.
Utrzymały,
gr. Obniżyła się również i daw się przy dotychczasowych kur
no nie notowana 6 proc. Poż. sach Norblin i Ostrowiec. Z po
Dolarowa o Jeden procent, po zostałych działów doszło do
stałych natomiast kursach za obrotów tylko akcjami spożyw.
wierano tranzakcje pozostałe czerni HaberbusCha po znacz-)
mi pożyczkami, oraz listami za nie wyższym o 22 zł. 50 gr.'
stawnemi i obligacjami ban
ków państwowych. Listy za
stawne
prywatnych
towa
rzystw kredytowych były w
dużem zaofiarowaniu i niemal
•wszystkie poniosły
bolesne
Tel.
37.81.
straty. Obniżyły się mianowi 5 p . c | a l i i t i chorób u«iu. doi», gardła
cie 4 i pół proc. 1. z. ziemskie o
i płuc.
25 gr., 8 proc. m. Warszawy o
P r z y l m u l . 11—2 I 5—7.
50 gr. i 8 proc. m. Łodzi o 50
Konstantynowska Nr. 9.
gr. Tylko 10 proc. 1. z. m. Sie
dlec cieszyły się nieco więk:

Dr. med. Rakowski)

Mim

NEM

Pożyteczne I ciekawe

U k a z a ł się . P a m i ę t n i k Diecezjal
nego Kongresu Eucharystycznego",
odbytego w dniu 29 i 30 czerwca oraz
1 lipca ub. roku.
W y d a w n i c t w a dokonał ks. pra
łat W . Jasiński, sekretarz generalny
tegoż kongresu.
Najpierw w barwnych w y r a z a c h
ks. P r a ł a t nakreillł historję przygo
towań do tych wspaniałych uroczys
teścł, jakie święciliśmy.
K a i d y k r o k i wysiłek znalazł na
tych kartach
swój w y r a z ,
świadczą one razem, że społeczeń
stwo katolickie, ożywione wiarą, go
dnie się p r z y g o t o w y w a ł o do tej ucz
ty duchowej.
Ma też ta część pedagogiczne zna
czenle. U c z y bowiem, jak należy te
go rodzaju dzieła podejmować, a po
tem
pracować nad Ich zrealizowa
niem. Dalej „Pamiętnik" z a w i e r a opis wszystkich uroczystości kościel
nych, jakie się w czasie kongresu w
świątyniach łódzkich o d b y w a ł y oraz
podaje dosłownie tekst wygłoszonych
podczas nich kazań, posiedzeń plenar
nych I sekcyjnych kongresu wra2 z
referatami na nich wygłoszonemu Bo
gactwo — tu wielkie myśli! Ujętą tu
została nauka katolicka o Eucharystii
a w świetle niej rozpatrzone wszyst
kie p r z e j a w y 1 potrzeby życia ludz
kiego.
Od pierwszego referatu ks. Rud
nickiego „O rzeczywistej obecności
Pana Jezusa w Najśw. Sakramencie"
aż do ostatniego p. bur. Konopki:
„Odrodzenie narodu przez Euchary
stię" przewija się dr; ga ideałów, r e -

wydawnictwo.

llgijno-moralnych 1 nagiej rzeczywis
tości oraz czynione są w y s i ł k i o od
rodzenie duszy człowieka 1 narodu
polskiego. Środki zaś potężne zostały
zastosowane, bo nietylko oświetlono
drogę ż y w o t a ludzkiego światłem
nadprzyrodzonem.
ale jednocześnie
rozgrzano serce głębią miłości, spły
wającej
z
miłości
nieskończonej
Chrystusa 1 zasilono wolę ludzką po
karmem niebiańskim.
Każdy więc katolik — zarówno du
chowny jak 1 świecki w pamiętniku
odnajdzie te skarby nauki i świętości
religijnej.
T r z y spisy rzeczy ułatwiają do
kładną orientację w całości materjału. Zewnętrzna strona w y d a w n i c t w a
zasługuje też na specjalną uwagę.
.Pamiętnik" bowiem zawiera 312
str. drukn większej ósemki, w y d a n y
na dobrym papierze — o ładnym dru
ku i jest tanim, bo kosztuje tylko 12
złotych. Szkoda tylko, że został w y 
dany w tak malej Ilości, bo w 1000
egzemplarzach.
Specjalna podzięka 1 w y r a z y uzna
nla należą się ks. prał. W . Jasińskie
mu
za to, czem obdarza katolików
djecezjl łódzkich.
Włożył
w
w y d a w n i c t w o dużo
swej pracy, ale też utrwalił nazawsze
w pamięci pokoleń wielkie święte
Kongresu Eucharystycznego!
Wdzięczność specjalna należy się
Czcigodnemu W y d a w c y ze strony,
mieszkańców naszego miasta, albo
wiem w „Pamiętniku" z a w a r ł obraz
(ch trudów I w y s i ł k ó w , podjętych'
wspólnie z duchowieństwem przy o t
garażowaniu Koagresu, w
t , j)
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Słuchawki w loży teatralnej. Żandarm wykładowca prawa.
Przedstawienia dla głuchych.
Dziwne stosunki w szkolnictwie rumuńskiem.
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Teatr 'des Champs Elysees des Champs Elysees, jako je-mą publiczność, składającą się
Cena prm
Rumuński organ rządowy |Iy minister oświaty w rządzie w l Maniu szereg zarzutów,
~W PaTyżu zapoczątkował ino- dyny dostępny dla ludzi przy- w trzech czwartych z ludzi o
Miesięcznie w !
„Dreptatea" porusza bardzo Bratianu, dr. Anghelescu, pod- zwłaszcza przeciw swemu na
wację, pozwalającą uczęszczać głuchych, ma obecnie specja -!upośledzonym słuchu.
na prowincji 4.
drażliwą i osobliwą sprawę. B y niósł przeciw obecnemu rządo- stępcy. — „Dreptatea" odpo
na jego przedstawienia lu
Odnoszenie <
dziom o
wiada na to, że p. dr. (medy
Artykuły nadesł:
przytępionym słuchu.
cyny) Anghelescu nie ma prahonorarium trwa.
iwa zabierać głosu w tej spraLudzie ci, dla których wido
ne. Rękopisów z
[wie. bo sam, jako minister owisko teatralne było dotych
1 odrzuconych r<
światy, zajmował się jedyni©
czas rozrywką prawie niedo
Cena 2
pudowaniem szkół i dosłownie
stępną, korzystają tam za usta
jniczem więcej, nie zwracając uloną opłatą ze specjalnie zbu
fwagi
dowanych słuchawek, służą
cych do wzmocnienia dźwię
na takie „subtelności",
ków.
7jak poziom nauki, dobór ciała
Nie
Joanna d'Arc. dziewica OrÓwczesny „Journal de Pa
Zapotrzebowanie na te słu
Pojawiła się niespodziewa-1
Oskarżona stanęła przed są profesorskiego i t. d. — Pan dr.
chawki jest tem większe, 'ż leańska. należy do tych dziw- ris" wspomina o Teresie Me nie. w samem sercu Paryża, na dem z taka godnością, że wzbu med. Anghelescu najbardziej ana równi z głuchymi, korzy nych zjawiskowych postaci hi- ha gne. która w roku 1440 w y placu św. Genowefy, naprzeciw dziła zdumienie sędziów. Na takuje fakt zniesienia przez c*
sta z nich zwykła publiczność, storycznych,
orle
»
1. których
i _x * . « życie,
* _«_ dawała
•
* się
. za „dziewice
. . .
. ko dawniejszej katedry. Stanę zapytanie przewodniczącego, becny rząd kilku gimnazjów,
czyny, los, a przedewszystkiem ańską" i została
pragnąca słyszeć wyraźnie,
ła w otwartem oknie swego
stworzonych podczas 10-letmęczeńska śmierć na stosie, po wystawiona pod pręgierzem mieszkania, z rozwichrzonemi, jak ośmiela się wydawać się z a nich rządów p. Anghelescu.—
co się mówi na scenie.
dziewicę
orleańską,
o
śmierci
Jakkolwiek wzmacniacz te- trafia
zesłania oraz skazana na szu skołtunioneml włosami, w y której na stosie wiadomo wszy Niema w tem jednak nic dziw
tfcralny zajął w wymówionym
wzbudzić wyobraźnie
bienicę, o ile odważy się uka krzywiona bólem twarzą I w y stkim. rzekła ze łzami i dziw nego, gdy się zważy, że poziom
teatrze miejsce obok lornetk', i podniecić umysły mas.
zać we Francji.
machiwala
tych zakładów nie dawał żad
nym akcentem prawdy:
,wprowadzenie go na widow
Długo jeszcze po śmierci po
Jednak pomysły maniackie
nych gwarancyj racjonalnej
zardzewiałym mieczem.
„Spójrzcie
przecie
na
moją
nię miało ten skutek, iź teatr jawiały się we Francji kobiety nie dadzą się wykorzenić ani
Przejmującym głosem wo szyję. Oto jest rana. którą od „nauki". Tak np. z nominacji p.
Kowno, 27. 9.
'bądź przejęte chorobliwą w y  pręgierzem ani szubienicą na łała do tłumów:
niosłam w bitwie pod Patay. Anghelescu, w Patarlagile głó Policja kowieńsk
DOKTÓR
obraźnią, bądź zapałem posłań wet i stąd — w różnych odstę
— Szlachetny ludzie parys Na biodrze mam jeszcze bliznę wnym nauczycielem był—miej ślad spisku ofic
nictwa prawdziwej
dziewicy pach czasu — pojawiały się co k i ! Oto stoi przed wami Joan po ranie, odniesionej w okopach scowy naczelnik stacji. W Put- Skich, którzy zan
Orleańskiej, które wydawały raz to nowe dziewice orleań na d'Arc. o śmierci której u Compiegne. Nie kłamię.Przysię canl jedynym nauczycielem b y l nać puczu, celer
się za nia , tłumacząc swoje po skie.
myślnie szerzono pogłoski, by gam na zbawienie mej duszy, — miejscowy sędzia. W kilku nia
powrócił.
jawienie się cudownem wyrato
Najciekawszą z nich wszyst pozbawić ją sławy I nagrody że jestem prawdziwą dziewicą innych gimnazjach, istniały ta
do władzy Wi
Cegielniana 25, t e l . 26-87. waniem od śmierci.
kich jest kobieta, która, zgodnie za jej wielkie czyny!... Wra Orleańską!".
kie curiosa, że nauczycielka hf* Członkami spisku
Soeclatlsta chorób skórnych I wene
Kroniki owych czasów są z kronika paryską 15 stulecia, cam z Anglii, gdzie więziono
Zapytana o to, Jak wytłum a gjeny była lokalna akuszerka, wie,
należący <
rycznych.
Elektroterapja.
Leczenie pełne wiadomości o „kobietach, stała się niebezpieczna dla ca
a przedmiot: prawo państwo „Żelaznego Wilki
mnie
przez
trzydzieści
dwa
la
czyć
potrafi
swoje
cudowne
ulampa kwarcową,
które oszukiwały naród, poda łej Francji „około święta Matki ta... Oto miecz, który wojskom ratowanie się od śmierci na sto we wykładał:
sprzysięźenia s
f r i y j m a j e od goda. 8—2 i od 5 — 9 jąc się za ogólnie czczoną dzie
Boskiej Gromnicznej w roku wskazywał drogę do zwycię sie, odrzekła z wielkim spoko komendant posterunku żandar Waldemarasa ka
w nitda. i świata od 9 — 1 .
wice w Yaucouleurs".
1463"
stwa, oto sztandar, który nio jem: „Biskup z Beauyais jeden
wicz. Termin w
merii.
słam przed królem mym i pa z moich sędziów, przed egzeku
Wobec tego, rząd Maniu w o oznaczono
nem. Karolem VII, gdy miał zo cją moją miał spór z biskupem lał skasować te gimnazja, aniże
na niedzielę
stać ukoronowany w Reims. oksfordzkim, Tomaszem Ba li pozostawić je nadal pod nad
Matulewicz 1 jeg
Arka Noego.
iNic żądam pieniędzy, nie chcę ców, 1 nazwał go publicznie zorem sił niefachowych.
.zostali aresztowa
niczego! Pragnę jedynie być po kłamcą. Na co ten ostatni,
kaniu członków
chowana w podziemiu St. Denis chcąc się zemścić, postanowił
Wilka" przepro
(grobowiec królewski p. Pa wykraść mnie moim wrogom.
,reg rewizyj.
ryżem) obok Duguesclln'a (słyn Na stosie w Rouen spalony zo
„Żelazny WilŁ
ny wódz francuski z czasów Ka stał trup dziewczyny, zmarłej
Wiązany.
rola V).
w szpitalu i trochę podobnej do Wieczorne r o z r y w k i Ł o d z i
Naród, łatwo zapalny, słu mnie. Mnie zaś przewieziono Miejski: „Henryk \ I na I o w a c h " ,
POETA I.ITEY
cha? tej przemowy z entuzjaz do Angljl i tam, w więzieniu, Kameralny: — Rzeczywistość.
STREM SPRA
mem 1 łatwowiernością. Zatar nawet dość względnie obcho T e a t r Popularny: — OJ miody, młodj,
NICZNY
ły się wszelkie wątpliwości, dzono się ze mną, nazywając Teatr w sali G e y e r a : — Balladyna.
Kowno,
27. 9.
gdy rzemieślnicy z czasów Ka mnie
Filharmonia: Na
radzie
ministt
..zwarjowaną Jenny".
rola VII potwierdzili, że kobie
Anollo: — Golgota uczciwe) kobiety.
Opiekun mój zmarł przed dzie ł'ncz seansów: • > c k I z 4 o. 8 1 10. no zawezwać z A
ta ta istotnie
litewskiego w Sc
sięciu laty, a śmierć jego uwol B a i k a : — Artekinada ż y d a .
jest podobna
V
niła
mnie
od
danej
mu
obietni
do dziewicy orleańskiej, a na
Casioo — „Książę student".
wet ma ten sam zwyczaj, jaki cy nie powracać za życia jego C z a r y : — W matni szpiegów.
Przesilenie i
do
Francji.
Choć
jest
ml
przy
miała Joanna d'Arc, przechy
Pocz »ean*ów- o rndz 4 ft 8 I 10.
lania głowy na jedno ramię. — kro, że po tylu mękach 1 cier Corso. — „Rekord T o m a M i x a " .
Wobec tego. że nadto zgadzał pieniach uznano mnie za cza Pierwszy «ea>n» 4-t» ostatni 9J0
sie wiek jej sześćdziesięciolet rownicę, nic z tego, co mówię, Capltol — Miasto miłości.
niej wówczas kobiety, a w sl nie cofnę, bo niema w tem ani Grand-Klno: — Ostatni romans,
wych jej włosach były jeszcze czarów, ani oszustwa!"
Luna: — R a j o północy.
Oskarżona mówiła tak prze M i m o z a : — Wołga, W o ł g a .
pasma czarne, jak skrzydła kru
konywująco, że sędziowie po Miejska Galcija Sztukls — W y s t a w *
cze. cały Paryż opanowało
czuli litość, lecz wśród widzów zbiorowych prao
niebywałe podniecenie.
Szał rozentuzjazmowanych podniósł się niejaki Mahć de O ś w i a t o w y . — „Przygody brygadie
mas wszystkich sfer społeczeń Ouersabec I oznajmił:
r a Gerarda". D l a młodzieży „ P i 
— „Znam tę kobietę. Jest
stwa, był tak wielki, że dzielni
raci pustyni".
cę uniwersytecką trzeba było to Joanna Lespine z Rennes, Pocz seansów: o godz. 1 0. 9 I 1(L
okrążyć wojskiem, a siwowło która po śmierci swego męża Odeon. — „Jej pierwszy całus".
są samozwańczynię odprowa niejednokrotnie okazywała ob Pocz seansów: o godz. 4. 6. 8 I 10.
dzono do więzienia Grand Cha jawy
Pslace: — Biała księżna z M o s k w y .
rozstroju umysłowego".
Wspaniała scena potopu x filmu dźwiękowego p. t. „ A r k a Noego", reżyserji
telet.
Resursa: — K w i a t złotego zachodu.
rudno powiedzieć, czy b y ł to
Michała Kertesza. W fdmie tym główną rolę kreuje George 0'Brien. Wspa
Król Ludwik X I rozkazał po głos prawdziwego, czy też fał Spółdzielnia. — „Niebieska myszka".
niały ten obraz ukaże się na srebrnym ekranie Luny.
P o c r seausów: 4.30. 6.30 ft.lit 10.00
wołanie fałszywej dziewicy or szywego świadka.
W o d e w i l . — „Jej pierwszy całus".
leańskiej przed sąd i skazanie
Oskarżona jednak trwała Początek seansów o godzinie 4-eJ,
jej na spalenie na stosie.
przy swojem zdaniu, mówiąc: Zachęta, i— „Wschód słońca",
„Nawet dla uratowania siebie
Prezydent polic
50150 211 33 69 333 462 64 508 634 35 74 764
359 64 487 742 822 45 65 69 74 918 64 95060 224
900 17 83 138018 39 44 65 108 32 333 51 469 532 od śmierci nie cofnę twierdze
trzymał misję utv
820 51053 181 233 66 72 328 405 47 684 791 95
26 84 322 48 76 454 72 525 60 75 649 91 762 809 682 709 923 139021 100 34 37 80 200 31 49 84
843 52035 45 121 65 235 342 53 82 96 400 522 50 59 96050 86 116 27 63 78 224 366 436 503 22 609
nia, że jestem prawdziwą Joan
betu.
WINSZUJEMY*
313 36 92 446 74 89 501 67 73 608 718 47 50 60
636 43 703 73 806 71 53086 116 222 69 96 347
829 39 97104 27 234 303 410 572 773 884 87 98055 981.
ną d'Arc!"
419 23 34 74 630 99 768 813 55 986 54075 101 2 71 141 219 77 328 47 74 424 505 28 86 637 732
Jutro: Kosmie i Damjanowl
Gdy odczytano Jej wyrok
3 87 242 350 53 94 570 88 630 46 73 740 76 79 90 9S5 99142 211 74 398 492 527 866 80 90 935
140013 72 106 84 319 571 82 86 703 37 83 892
Wschód słońca 5.27.
815 70 978 55109 215 57 447 813 51 82 668 71 973.
921 141021 25 105 45 50 65 73 81 218 319 478 śmierci, rzekła głosem spokoj
Zachód 17.29.
734 47 50 74 847 68 99 901 67 56009 118 78 213
100137 225 351 75 87 477 85 509 10 11 97 510 32 72 623 763 83 90 803 33 61 951 53 54 nym i jasnym:
14 402 57 611 727 80 945 57000 44 72 184 245
Długość dnia 12.15.
101027 71 88 152 72 299 454 80 501 27 32 52 68 73 142101 11 305 42 58 474 99 506 38 635 77
—
„Wieczyste
wyroki
ska
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Ubyło dnia 4.50.
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Tydzień 39.
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Manie lampa kwarcowa.
proc. zapomogi. I
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627 33 708 954 83 79046 253 85 312 575 93 753
i moczopłciowe.
230 36 99 353 91 427 35 65 684 793 122013 216 621 97 708 61 873 943 58 165025 225 491 537 629
849 960 96.
na stosie... Jako duchowny i Naświetlanie lampą kwarcową
70 532 638 744 68 826 908 48 123012 116 56 79
80008 78 124 30 304 14 425 52 525 85 99 609 201 28 444 60 546 49 658 86 798 895 989 124020 40 950 166018 106 309 400 82 506 23 657 840 spowiednik więcej powiedzieć
77
917
167196
288
429
51
519
624
40
82
89
767
Prtyjmuje od 8-2 po pot. I od 5-9 w i . e a
64 839 922 37 38 70 81137 4 1 89 380 523 64 60?
146 244 91 95 350 95 528 600 25 749 766 67 73
nie mogę."
31 829 973 79 82067 128 32 262 98 617 747 83081 80 95 812 933 44 125009 11 28 107 23 296 331 864 920 70 169031 139 98 311 56 59 403 523 653
W n i . d z i e l . I święta od 9 do 12 w p o l
721
989
169097
40
305
21
525
790
92
850
936.
Od czasu wypowiedzenia
B2 132 90 600 7 93 704 839 52 78 84140 82 132 494 648 503 89 93 915 92 126039 1C« 247 63 309
Ola pan oddzielna poczekalnia.
170143 641 76 912 89 171060 132 4 1 229 335
BO 500 7 93 704 839 51 78 84140
75 415 57 511 600 127022 154 91 227 58 64 67 34 495 679 733 39 905 26 76 172151 98 297 341 tych słów pogłębiła się tajem
98 349 64 407 17 19 25 521 75 610 74 728 50 84327
454 63 551 704 24 801 97 982 91 128111 228 51 460 558 635 803 16 973 173(107 62 103 29 275 nica dokoła stosu z 1463 r.
823 54 900 84 85038 61 474 80 84 623 65 79 892
1

1

Tajemnice ludzkiej wyobraźni.

Samozwańcze dziewice Orleańskie
;

Na

WOŁKOWYSKI

1

1

1

Niewiazski

P06 S6001 95 98 320 26 53 483 569 621 84 914 32
44 87021 57 110 76 222 67 518 25 77 605 720 34
B83 917 88119 52 254 360 83 445 526 645 763 80
¥01 I I 76 77 910 72 75 89043 74 117 94 283 334
J03 49 82 555 92 634 82 759 872 908.
90053 274 697 834 923 28 67 91033 64 161 218
|7 305 89 512 35 60 645 909 18 84 98 82049 53 72
124 82 83 227 31 69 384 549 69 656 75 725 47 820
*6 969 84 92049 53 72 124 82 83 22731 69 389
149 69 656 75 725 47 820 86 969 84 93002 135
m 417 59 548 57 904 70 94014 70 79 147 220
jŁ*/Ł»ktor.

naczelny; Franciszek Probst,

341 56 97 434 56 500 6 23 663 796 915 67 129020
26 105 224 523 703 11 20 60.
130024 74 324 80 92 521 89 617 92 771 814 24
131045 64 72 92 108 12 18 31 59 89 280 92 374
454 670 93 97 952 132010 56 97 187 248 60 309
24 419 69 533 88 623 25 766 830 33 65 926 133038
73 76 87 91 149 214 366 533 96 643 725 888 929
32 57 134003 138 332 51 75 90 449 634 45 813
73 904 27 98 135056 63 100 26 302 30 34 471 664
733 37 62 805 16 932 136013 60 154 84 212 97
338 73 79 402 16 93 531 67 622 50 887 137153
236 49 54 72 373 419 51 649 72 81 729 97 820

383 507 656 68 71 842 940 48 174048 66 97 195
206 359 585 746 90 175009 14 23 67 92 108 49
68 308 508 615 45 741 870 946 65 80 93 176333
443 92 520 697 937 59 72 84 177003 35 43 57 173
228 60 450 84 815 93 908 179000 132 92 211 17
331 499 571 635 89 737 54 806 88.
180063 335 453 99 548 77 635 45 815 960 181293
98 121 81 228 307 78 555 68 90 95 662 793 802 30
85 947 89 183009 61 66 192 219 386 427 56 70
£83 656 54 85 867 184106 09 37 304 77, 90 99 438
518 27 76 96 617 58 830 921 46 48.

Odbito na własnej maszynie rotacyjnej
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Urzędnikom na bardao dogodnych warunkach.
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