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Samobójstwo
s t u d e n t a na ulicy.

na na terenie międzynarodo
wym.
Jutro, w sobotę, premjei
Bartel
udaje sie do Lwowa
na święta Trzech Króli, gdzie

i*

99
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Lódż. 3 stycznia. Przed kilko
ma dniami na ulicach Łodzi us
tawiono stoliki, przy których
iacyś ludzie sprzedawali tak
zwane „szrapneliki szczęścia"
w cenie
po 1 zł. za sztukę.
Jak zdołaliśmy się poinformo
wać imprezę te urządziła pry
watna firma pod nazwą „Fransmoli". mieszcząca się przy uli
cy Cegielnianej 19. która zwró
ciwszy się do Zjedn. Polskiej
Młodzieży Pracującej „Orlę" w
Łodzi zaproponowała mu urzą
dzenie
tygodnia
sprzedaży
..szrapnelików szczęścia" przy
czem od ogólnego obrotu zao-

rzucił

sią pod

pociąg

strasznego odkrycia.
Na tapczanie w nędznym poko
iku leżały zwłoki Bukowskiej
Rozaljl ze śladami krwi na cie
le. Jak stwierdzono między sy
nem a matką
wywiązała się bójka
podczas której wyrodny syn za
bił staruszkę uderzeniem siekie
ryPo dokonaniu tej zbrodni Bu
kowski dręczony wyrzutami su
mienia rzucił się pod pociąg.

I Midi
nabył ostatnio
Warszawa, 3. 1. (Od wł. k.).
Bank Polski
ostatnich dniach
grudnia zakupił na ryr.kach za
granicznych sztaby złota warto
ści
w

Bank

Polski.

18 miljonów złotych.
Dokonane zakupy powiększą
normę pokrycia kruszcowego
powyżej
przepisów
ustawo
wych.

rozpoczęła sprzedaż".
Minęło kiika dni, gdy naraz
w mieście gruchnęła wieść o
wielkich nadużyciach, jakie do
konywano
przy
sprzedaży
.szrapnelików" na szkodę za
równo Skarbu Państwa jak i
społeczeństwa.
Według pogłosek tych losy,
iakie znajdowały się w szrapne
likach — bvły przeważnie pu
ste, a ilość wygranych w sto
sunku do ilości losów nie odpo
wiadała odnośnym przepisom.
Wreszcie, mimo. iż na afi
szach widniały napisy, że do
wygrania są drogocenne rzeczy
— fanty stanowiły małowartościowe przedmioty w postaci o1rJw1taf: łeszt'tH.-'pjczt6weh. pu
dełka waseliny i t. p.
Od każdego sprzedanego lo
su firma opłacała podatek pań
stwowy. Celem powiększenia
swych dochodów i zapłacenia
iaknajmniejszego podatku, poste
powano podobno w ten sposób,
że od kupujących „szranneliki"
odbierano puste losy
i ponownie wkładano Je do
przygotowanych na ten cel no
wych „szrapneli".
Robione to było oczywiście
w tajemnicy przed władzami
skarbowemi — dla zwiększenia
zarobków i dla opłacenia mniej
szego podatku.
W ten sposób Skarb Państwa
miał ponieść znaczne straty.
Wreszcie
bomba pękła.
Na skutek zatargu, jaki wy
nikł między współpracownika
mi a firmą, do Urzędu Akcyz i
Monopoli w Łodzi przy ulicy
Gdańskiej 44 zwróciło się kilka
osób. które złożvłv
rewelacyjne zeznania
,

w

przestworzach.

o dokonywanych na szkodę spo
łeczeństwa i skarbu naduży
ciach.
Poza tern. o czem już mówiły
pogłoski, złożono cały szereg
innych sensacyjnych zeznań do
tyczących działalności tej fir
my.
Według tych zeznań, firma
„Fransmoli" nietylko zwracała
sie do różnych instytucyj społe
cznych w Łodzi z propozycją o
urządzenie loterii
połączonej ze sprzedażą „szrap
nelhków", ale działalność jej
s:ęgata daleko poza granice
naszego miasta, gdzie również
miała dopuszczać się podob
nych nadużyć.
W Krakowi*
imprezę tego rodzaju urządza
no trzy razy, przyczem tamtej
sza prasa dopatrzywszy się w
sprzedaży szrapnelików — na
dużyć, poruszała tę sprawę.
W rezultacie musiano sprze
daż przerwać i wynieść sie z
Krakowa.
Następnie sprzedaż „szrapneWków" firma urządziła w To
runiu Bydgoszczy, Grudzią
dzu, Świeciu, Chełmie, Tucho
li, Tczewie, Kościerzynie, Kar
tuzach, Chojnicach. Brodnicy,
Poznaniu i Starogardzie.
Tutaj publiczność
przeko
nawszy się, że jest w najbezczelniejszy sposób wyzyskiwa
na. usiłowała
pobić sprzedawców kijami.
Pracownicy firmy skryli się
jednak na którymś ze stry
chów i nocą umknęli z miasta.
W nadużyciach miano posu
wać się jeszcze dalej, a miano
wicie — operowali tak zwanemi fikcyjnemi wygranemi.
Podstawiano „swojego" czło
wieka lub osobę przekupioną.

Na rynku tłum wzrastał •
każdą minutą. Wśród bezrobot
nych poczęli się uwijać komunJ
ści wykorzystując wzburzona
umysły
do wywrotowych celów.
W pewnej chwili jeden z nich
wygłosił krótkie przemówienie,
wzywając
600 bezrobotnych
przed gmach
województwa.
Tłum dał temu wezwaniu po
słuch i ruszono ławą jedna l
pryncypalnych ulic.
Drogę do województwa za
stąpiła policja, która poczęła
rozpraszać demonstrantów.
Trwało to przeszło godzinę. Pod
czas rozpraszania doszło do lici
która wyciągała „szrapenclik" nych starć tłumu z poliq'ą. Ogo"
z losem na maszynę do szycia łem .aresztowano 5 osób w ters
lub rower, aby przekonać tern dwóch znanych komunistów.
publiczność o wartościowych
wygranych.
Zdarzało się również, że ktoś
,Miss Polon ja'
chcąc wygrać fanty, znajdują
wychodzi
zamąż.
ce się w losach przy jednym
stoliku, a wyliczone w afiszu,
w postaci maszyny do szycia,
roweru itp. — kupował wszy
stkie „szrapneliki".
Ponieważ w „szrapnelikach"
tych nie było jednak losu opie
wającego na tego
rodzaju
przedmioty — nie otwierano je
na miejscu, a sprzedawca wraz
z kupującym szedł do biura fir
my 1 tam dopiero los odpo
wiedni
»
podrzucano.
Firma pozatem miała się
chwytać takich kawałów, że
niektóre miasta
opuszczała
wcześniej, aniżeli przewidy
wał termin, a to w tym celu,
aby nie zdążono podjąć wygra
nych.
Na skutek tak rewelacyj
nych zeznań Urząd Akcyz i
Monopoli wydelegował do biu-,
ra firmy „Fransmoli" na ul. Za
wadzkiej 13 kilku urzędników,
Urodziwa Miss Polonja panna
którzy opieczętowali
resztę Władysława Kostakówna wy
„szrapnelików
szczęścia" 1 chodzi zamąż. Wybranym Jej
przewieźli do urzędu w asy serca jest adwokat Leon śliwiń
ście funkcjonariuszy policji.
ski. P. mecenas Śliwiński pełni
Z miasta wycofano stoliki zaszczytną funkcję doradcy ho
wraz z materiałem, który rów norowego do spraw morskich
nież przewieziono do Urzędu. w Ministerstwie Spraw Zagra
Dochodzenie w tej sprawie nicznych.
Ślub odbędzie się w niedziel*
w toku. Spodziewane są dal
w katedrze Św. Jana.
sze rewelacje.
(x)

sesja konferencji

Haga, 3. 1. (Teł. wł.). Dziś
o godzinie 5 po południu rozpocz
nie się druga sesja konferencji
odszkodowawczej. Obrady to
czyć się będą w sali
parlamentu holenderskiego.
Jak wiadomo zadaniem konfe
rencji będzie ostateczne omó

Rewizje

Ponura zagadka
z ulicy Pomorskiej

isze ooraoy w san parlament
Druga

Komfort

grupa bezrobotnych
udała się na rynek przed ratusz
aby zaprotestować przeciwko
używaniu więźniów do robót na
mieście.

Urząd Akcyz i Monopoli prowadzi dochodzenie.

Syn zabił matkę—staruszkę.
Katowice, 3. 1. (Od wł. kor)
Ubiegłej nocy niedaleko stacji
Siemianowicze znaleziono zwło
kl przejechanego przez pociąg
mężczyzny. Policja ustaliła, że
jest to Ryszard Bukowski
malarz z zawodu
od dłuższego czasu bezrobotny.
Ostatnio utrzymywała go mat
ka - staruszka.
Podczas przeprowadzonej u
niej rewizji plicja dokonała w
mieszkaniu

Lwów, 3. 1. (Od wł. kor.).
załatwi szereg spraw osobis
tych. Premjer Bartel wraca do Wczoraj w południe doszło do
Warszawy wraz z małżonką ekscesów ulicznych z bezrobot
nymi. Około godziny 12-ej więk
we wtorek rano.
sza

P o m y s ł o w i aferzyści w Ł o d z i .

Warszawa, 3. 1. (Od wł. k.)
Na rogu ulicy Foksal i Koper
nika popełnił wczoraj samobój
stwo student wydziału praw
nego tutejszego Uniwersytetu
Józef Biernat, współpracownik
tygodnika „Wyzwolenie".
Biernat strzelił do siebie, z rewo! ww»».«ł#^ndlcy.-- łOila przejzyła pierś traflaiąc w serce,
Wystarano się o zezwolenie
Przyczyna samobójstwa nie- władz i firma, rozporządzająca
własnymi urzędnikami —
mana.

Po morderstwie

Lwowie.

i
n
n
przyczyną zamieszek.

Konferencja z marszałkiem Daszyńskim
i ministrami.
Warszawa. 3 stycznia. (Od
wł. kor.) Premier Bartel wszedł
całkowicie w tryb normalnej
pracy. O godzinie 1 po połud
niu odwiedził go marszałek Sei
mu Daszyński. Wizyta ta trwa
ła przeszło godzinę, miała więc
charakter nietvlko towarzyski
lecz i polityczny.
W ciągu dnia premjer Rartcl
konferował z ministrami Kuhnem I Kwiatkowskim. Z ostat
nim naradzał się dość długi
czas w godzinach popołudnio
wych.
Dziś o godz. 9 rano premjer
Bartel przyjął ministra spraw
zagranicznych
Zaleskiego,
który przedstawił mu w przed
dzień wyjazdu na posiedzenie
Lic; Narodów sytuacje politycz

Przed feksfera Ł l T-a strona 27 er.
za w. m'in 1 tam. strona 6 latn; w
tekście 27 er.; nekrologi 20 er.; za
tekstem 20 er.; zwyczajne 17 gr.;
drobne 12 gr. za wyraz, dla po
szukujących pracy 10 er.; na)
niniejsze ogłoszenie 1.20 zt, dla
bezrobotnych 1 zL
Ogłoszenia zamiejscowe I dwukolorowe o 50 proc drożej; ogłosze
nia zagraniczne I trójkolorowe o
100 proc. drożej.
Za termin druku administracja nie
odpowiada.

haskiej.

wienie sposobów przeprowadze
nia planu Younga oraz kwestia
ewentualnych sankcyj na wypa
dek niedotrzymania przez Niem
cy
zobowiązań.
Obrady potrwają 2 tygodnie.

w podejrzanych

patrz str. 2-ga.
Rozgniewany

Atlantyk.

kołach.

Łuck, 3. 1. (Od wł. k.). Aresz
wyjątkowo obfity.
towania 1 rewizje przeprowadzo Aresztowano ogółem około 100
ne na Wołyniu w kołach podej komunistów,
między
innymi
rzanych o komunizm dały re Machniuka, brata byłego posła
zultat
przywódcy Selrobu,

Zbliżenie

francusko - włoskie f

l
Paryż, 3 stycznia. (Tel. wł.
„Fcha"). Jak się dowiadujemy
z autorytatywnego źródła, wy
jedzie Briand w lutym do
Włoch I spotka się tara w jednem z miast wybrzeża liguryj
Wspaniała iadalnia nowego angielskiego okrętu powielrzpego skiego z Mussolinim. Konferen
c j i tej koła polityczne orzypb
zR.. 100".

sują

„

duże znaczenie,
albowiem Briand ma zamiar omówić z dyktatorem Włoch
Nieustanne burze na Atlanty
wszystkie sporne kwestje fran
cusko - włoskie 1 doprowadzić ku, których ofiarą padł ostatnio
do usunięcia nieporozumień. polski okręt „Dar Pomorza",
rozkołysały wody oceanu do

dużej głębi. Na zdjęciu dokonanem z jednego z okrętów, wi-^
dzimy olbrzymia falę. która pa
chwili zalała jyiy.jjk.rejL^' Cstf

Ponura zagadka z ulicy Pomorskiej

l i

dotąd jeszcze nierozwiązana.

strajkuje w Łodzi.

M ą ż do winy stanowczo się nie przyznaje

Łódź, 3. 1. Od dwóch ty god-1 zarobki
względu na niestawienie się
Łódź. 3 stycznia. — W dniu rzuty groził jej. a nawet
ni zgórą trwa zatarg w przemy [
o 30 procent.
niektórych osób.
swoje alibi, co mu się jednak
wczorajszym, jak już doniosła
Ponieważ konferencje w lej
bił często.
Jak się obecnie dowiadujemy
niezupełnie
udaje.
'anym.
prasa poranna, w domu przy ul.
Aresztowany mąż zaprzecza
W dniu dzisiejszym Drajbach
Zatarg w y n i k ł , jak wiadomo sprawie nie doprowadziły do re w dniu dzisiejszym strajk ogar
Pomorskiej 181 popełnione zo kategorycznie tym zarzutom,
przesłuchany
zostanie
przez
na
tle regulacji cennika płac zultatu — robotnicy porzuelt nął nietylko robotników, ale
stało
l «r
" również i dział pomocniczy.
starając się wykaz, całkowicie sędziego śledczego.
robotniczych, którym obniżono
pracę i proklamują we wszyst
zagadkowe morderstwo
W ten sposób miast dotych
kich fabrykach przemysłu dzia czasowych 1500 strajkujących
na osobie niejakiej Katarzyny
nego strajk.
Drajbachowej.
robotników — bezrobocie kon»
W dniu dzisiejszym pod tynuuje około
Odkrycia tego dokonał mąż
przewodnictwem
inspektora
Drajbachowej 55-letni Jan. któ
sześciu tysięcy osób.
pracy inż. Wojtkiewicza miała
r v wvszedłszv z domu rano. po
Ponowna konferencja w spra
odbyć się konferencja celem do wie strajku robotników przemy
wrócił około god ,inv 2 po połu
prowadzenia do porozumienia słu dzianego odbędzie się w
dn u. a zastawszy mieszkanie
stron — niestety jednak
zamknięte, otworzył je przv po
skutku —
— nie
ze'tych dniach.
doszła ona do
mocv młotka pożyczonego od
XX
Z Warszawy donoszą:
że budżety z lat 1926 - 27 i winny iść wszelkie ewentualne
jednego z sąsiadów.
Na wczorajszem posiedzeniu
Niezwłocznie na miejsce za sejmowej komisji budżetowej 1927 - 28 były za niskie, o tern oszczędności w innych działach
Są to budżety wojska i oświa
gadkowego morderstwa przy minister skarbu Matuszewski świadczy
plan stabilizacyjny.
ty. Wydatki w tych dwu dzia
były władze śledcze.
wygłosił długie przemówienie,
Warto zastanowić się nad łach należy uważać za opance Pc ci ant
rzgowski
usiłował
odebrać
Karolina Draibachowa zamor w którem m. innemi oświad
tern.
co wywołało zwyżkę bud rzone: nie wolno ich zmniej
'dowana została jakiemś tepem czył:
sobie życie.
zetów po roku 1927-28. Przede szać, aby osiągnąć kwoty na
narzędziem, którem
Poglądy Sejmu na to, jaki wszystkiem mamy tu 3 pozy inne dowolne ctie. chyba gdy
Łódź, 3 stycznia. W dniu
rozbito łel dosłownie głowc. ma być budżet państwa pol
Ciężko rannego przewiezio
cje: spłatę długów, wydatki na by szło o równowagę budżeto dzisiejszym około godziny 9 ra
Według orzeczenia lekarskie skiego.
no w agonji do szpitala w Ło
emerytury
i
renty
oraz
uposa
wą. Otóż woisko kosztuje nas no nieliczni ludzie, przechodzą dzi.
go mord został popełniony w
zmieniały sie często
nocv. co wzbudziło podejrzenie, i nawet w krótkich okresach żenie funkcjonariuszy, które 837 milj., oświata 458 milj.. ra cy obok budynku posterunku
Niezwłocznie na miejsce za
policji powiatowej w Rzgowie, gadkowego samobójstwa w y
że sprawcą mósrł być Drajbach. czasu zaznaczało się przejście razem dają zwyżkę 545 milj. zem 1295 milj.
/lotych. Oprócz tego większe
Wydatki innych ministerstw usłyszeli odgłos
Wobec powyższego aresztowa z optymizmu do pesymizmu.
jechał komendant policji powia
wydatki w łącznej sumie 183 ściśle ustawowe wynoszą 1.0S9 wystrzału rewolwerowego.
no go i przewieziono do aresztu
towej komisarz Lange, który
Przypominam, że budżet uGdy zaalarmowani nim wbie przystąpił do dochodzenia, ma
przy Urzędzie Śledczym. Arcsz chwalony na r. 1924 wynos'1 m Ij. przedstawiają takie wy milj.. zaś wydatki onarte na utowany Draibach twierdzi, że okrągłe 2.768 milj.. na r. 1925 datki bezsporne, jak reforma stawach wynoszą 207 milj. — gli do lokalu posterunku, ujrze iącego na celu ustalenie przy
Kontynuowanie zaczętych inwe li leżącego na podłodze z prze czyny tragicznego kroku po
mord ma podkład rabunkowy, — 3.322 milj.. w 1926-27 — rolna budowa Gdyni,
ponieważ stwierdził on po w y  1.966 milj.. w 1927-28 — 1.991 flota handlowa, budowa szkół stvcvj wymaga 67,6 milj. Nowe strzeloną skronią posterunko sterunkowego Nowakowskie
go, który cieszył się jak naiważeniu drzwi brak 500 złotych milj.. w r. 1928-29 i następnym lotnictwo cywilne i wojskowe inwestycje przewidziane w bud wego Nowakowskiego.
Desperat trzymał w prawej lepszą opinją.
przechowywanych w szafie. — mamy okres względnej stabili onieka nad emigrantami, wy żęcie 1930/1 wynoszą 13 milj.
chowanie fizyczne. Wszystkie
Dużo światła na pożycie mał zacji, a w preliminarzu obec te pozycje musiały być zwięk Wszelkie zaś inne wydatki w y  włoni rewolwer.
niosą w budżecie adrnirrstracji
XX
żonków Draibachów
nym mamy sumę 2.935 milj. Z szone, razem to wszystko daje kwotę zaledwie 241.4 milj.
rzucaia sąsiedzi.
tego zestawienia widzimy, że wzrost wydatków o 728 milj.
W tych 240 milj. mieszczą
Twierdza też oni między in- czasy skrajnego optymizmu uWogóle musimy
odrzucić
tiemi. że Drajbachowie kłócili stępowały miejsca skrajnemu twierdzenie, jakoby budżet 2- się te wydatki
wszystkich ministerstw,
sie ze soba często, przyczem ś. pesymizmowi.
nrliardowy r. 1926-27 był w prócz wojska i oświaty, które
Nieostrożny
artylerzysta
stracił
p. Karolina zarzucała mężowi,
Możnaby przypuszczać, że Polsce możliwy, gdyż icst on
stanowią zazwyczaj najłatwiej
młodszemu od niej o kilkanaś przyczyną wzrostu budżetu po
poniżej naszeco m'nlmum
kilka
palców.
sze pole do narzekań i sarkań.
cie lat. że .
roku 1927 - 28 była nie konie
egzystenc.fi.
Przedewszyslkiem
fundusze
dy
Łódź, dn. 3 stycznia. W dniu
zdradza ia z inną.
czność życiowa, lecz rozrzut
To, co bvło skutkiem kata spozycyjne w kwocie 13.475 dzisiejszym w 4 pułku artyle ra dostała się w ostre tryby.
Draibach w odpowiedzi na za ność rządu. Ze tak nic było.
Straszny krzyk wstrząsnął
strofy finansowej, nie może tys.
rii ciężkiej w Łodzi wydarzył powietrzem.
stać się u nas regułą. Wzrost
Uporządkowanie naszych sto się tragiczny wypadek, które
Magus z poszarpaną dłonią
budżetu 2-mil jardowego
na sunków budżetowych w przy mu uległ jeden z żołnierzy a
runął
zemdlony na ziemię.
3-miljardowy jest wiec bar szlości leży raczej
mianowicie szeregowiec Ro
Wezwany natychmiast le
dziej wywowany konieczno
man Magus.
po stronie dochodowe},
karz ustalił, że szereg. Magus
ścią życia, aniżeli rozmachem
Żołnierz ten od samego rana uległ zmiażdżeniu
nit wydatkowej. Po naprawie
twórczym
rządu.
Kronika Pogotowia
Ratunkowego.
budżetu wojskowego w maju był zatrudniony kraianiem
kilku palców u lewej ręki.
Z drugiej strony zarówno 1926 druglem zagadnieniem, któ
sieczki dla koni.
Szeregowca Magusa prze
Łódź, 3 stycznia. — W dniu siak. murarz. Zwłoki zmarłego dziś. tak I w latach najbliższych
W pewnej chwfli chcąc po
rego szczęśliwe rozwiązanie mo
wczorajszym około godziny 5 zabezpieczono do czasu prze- wydatki nasze muszą pozosta że w znacznym stopniu zmienić prawić obsuwającą się słomę wieziono do szpitala wojskowa
go na oddział chirurgiczny, (yl
Po południu na ulicy Zgierskiej prowadzenia (Oględzin lekar- wać
i
> » naszą ' sytuację budżetową, jest <v>simał zhvt rlai^ko reke któ
V...
przejechany przez samochód
skich.
poniżej sumy 3 miliardów. zagadnienie kolei państwowych,
uległ złamaniu nogi
Rok bieżący zapowiada wpły przystosowanie ich do nowych
17-letni Józef Dycwold. piekarz
Wczoraj wieczorem przecho wy w kwocie 2.995 milj. Lekcja zadań ekonomicznych, jakie po
chunków osobistych, a nie ra>
zamieszkały przy ulicy Krzy dzący ulicą Zgierska 32-letni budżetu na rok 1925 była bar
bunku, jak zeznał Lange. Bor
żowej 1. Ofiarę wypadku prze Stanisław Śliwkowski. właści dzo pouczająca. Był to jedyny stawiło temu aparatowi zjedno
ubiegłej doby.
kowski i Mineta, którzy się
wieziono do domu. szofera zaś ciel domu. zamieszkały przy ul. rok. kiedy budżet nasz przekro czenie ziem polskich. Przewidy
(—) W warszawskiej Filhar ukrywają nie zostali jeszcze uję
wania
dochodów
w
obecnym
pociągnięto do odpowiedzialno Szmidta 11. został pobity przez czył 3 miliardy. Nie wydano
monji odbyła się akademja ku ci. Lange przebywający w szpi
preliminarzu oparte były
ści sądowej.
nieznanych sprawców.
wprawdzie tyle. ale samo uch wpływach z 5 miesięcy. Obec czci Nachuma Sokołowa, preze talu zostanie pociągnięty do od
Sliwkowskiemu udzielił porno walenie zbyt wysokiego budże nie znamy już wpływy za 8 mie sa światowej organizacji sjoni- powiedzialności za wprowadzę,
• • •
Na cmentarzu żydowskim u- cv lekarz pogotowia ratunkowe tu przyczyniło sie do deficytu, sięcy i tu ujawniają się różnice stycznej, w której wzięli udział nie w błąd policji,
jaki nastąpił. Wyraził to b. pre
padł ulegając poważnym okale go.
Dopiero, gdy komisja ukoń reprezentanci rządu z premje
(—) Na placu Hallera
X
mjer Grabski, zaznaczając, że czy swą pracę i Sejm uchwali rem Bartlem i ministrem Za
czeniom głowy 36-letni Lajzer
rzał
w dniu wczorajszym zorgl
wówczas wytworzyła się opi- budżet, otrzymamy podstawy leskim na czele.
Najman. właściciel
DOLAR w LODŹ?.
ntzować
wiec poseł komunt.
nja.
iż
Sejm
ma
szeroką
rękę,
sklepu kolonialnego,
(—) Dochodzenie policyjne styczny Rosiak. Policja rozpro
co do tego, czy
Banki dewizowe w dniu dz'- a minister Skarbu skąpi. — P. reforma podatkowa^Jest możli wykazało, że onegdajszy napad
zamieszkały przy ulicy Aleksan
szyła wiecujących, a gdy ufor
dryjskiej 24. Najmana odwiezio siejszvm kupowały około go Grabski mówi, że był to triumf
dokonany na Chojnach na nieja mował się pochód, który skiero
wa.
no karetką pogotowia ratunko dziny 12-ej efekty po kurslt lekkomyślności Sejmu.
Twierdzenie, że zniżka stawek kiego Langego przez Francisz wał się ku więzieniu przy ulicy
wego do szpitala przy Zbiorni 885.
Z tego, co powiedziałem, w y  podatkowych powoduje zwyżkę ka, Hieronima I Romana Wędlin Gdańskiej, policja dokonała kil
Miejskiej.
Prywatnie dolar w żądaniu nika, że budżet polski dziś w la wpływów, bywa niekiedy słusz skich, zamieszkałych przy ulicy ku aresztowań, a uczestników
8.90.
tach najbliższych powinien o- ne, lecz tylko w perspektywie Pryncypalnej 9 oraz Ignacego rozpędziła.
• • •
W płaceniu 8.89.
bracać się między
dłuższego czasu. To też nie mo Borkowskiego, który strzejał do
Przed domem przy ulicy Le
Tendencja spokojna.
2.700
a
3.000
milj.
złotych.
żemy, wpatrzeni w daleką przy Langego, miał charakter poraszno 9 zmarł nagle tamże za
Podaż dostateczna.
Są dwa budżety, na które po- szłość, potknąć się na jutrze.
mieszkały 55-letni Paweł MatuXX
s
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Mowa min. Matuszewskiego w komisji budżetowej.
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Desperat w mundurze.
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Krew w sieczkarni.
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Zdarzenia i wypadki
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*rł«lkl transport naj lepszego

INSPEKTOWEGO SZKŁA

H. Król
4

Ceny konkurencyjne
TeL 139-09

Niewiaźski
Andraeia

5

T e l . 159-40.

Choroby skórne, weneryczne
i moczoplciowe.
Naświetlanie lampą kwarcowa.
1

Prayimui* od 8-10 /) po poi. i od 5-9 w
W niedziele i święta od 9 do 1 w poi.
Ola oań oddzielna poczekalnia.

LECZNICA
LEKARZY

SPECJALISTÓW

INSTYTUT ROENTGENOW3KI.
LABOR ATORJUM ANALITYCZNE
G A B I N E T DENTYSTYCZNY

Zgierska17, te!. 1.16-33
Czynna od 10-ej rano do T-el w i . c i
w niedzielę I lwięta do 2-e| po pet
Wszystkie ipeclalnoioi I dantystyka.
Kąpiele świetlne, lampa ktraraowa, eiektryzaeja,

ROENTGEN.

Dr. med.

Z. RAKOWSK!
Tel.

e z c z a p i e n f a , a n a l i z y (moczą, kata,
krwi, plwaeia. wydzielin I t. d.). O p e 
racje, opatr. Wisyty na miasto.

127-81.

»ec|alista chorób uszu, ooia. gardła.
i płuc.
P r z y i m o l e l l — 2 i 5—7.
4. K o n s t a n t y n o w s k a

L e k a r z y - s p e c l a l l a t ó

Nr.

9. -

Dr. M . G Ł A Z ER
Choroby skórne 1 weneryczne.
U L ZIELONA Nr. «. TEL. 185-49.
l
Przyłmujfl 1 2 - 2 l Vh~6 ł»
Ł

w

1

ezynna od 8 rano do 9 wieczór
od 11-13 I 2—3 przyimule kobieta
lekarz
w niedziele
lwięta sd 9—2 pa.
Leczenia chorób
WENERYCZNYCH, MOCZOPLCIOWYCH I SKÓRNYCH
Badania krwi i wydzielin aa
•yfllii ' tryper.

Knstoiacti

t

BtDfflBSliD i

urologiem

Gabinet ewiatł o-lacaniczy.
Kosmetyka lekarska
Oddzielna poczekalnia dla kobiet

PORAOA 8 «i.

Andree Lafayette
Ra«owy amant

Diana Kareuna

Albert Prejean

141-32.

^neclallMa chorób skórnych
wene
vcznvch l rnoc7onłclowvch. Nsswle

tianie lamoa kwarcowa
-"rzrtmule td zodz 9—10 ' od 9—8
>la oaó i d ł J TfMzIel nricrtkalnls

GABINETY

k o s m e t y k i lekarskiej
D-ra med. M A R J I

LEwTNSONOWEJ

C e g i e l n l a n a 6, t e l e f . 143-63.
'^odz. przyj, dla pad i panów 10-2 i 4-8.
Czynne es, następujące działy;
1.
2.
3.
4.
5.

piękność

słynna traglczka

U L CEGIELNIANA 43. T E L

WENER0LG6ICZNA

Potągowa

G a b r i e l Gabrlo

Dr. med. h . l u b i c z

PORADNIA
ZAWADZKA

Dr. med.

•1.

etaprocentowy mężczyzna

„Płodność"

WVi..

U

Wielkie arcydzieło filmowe wg. najśmielszej powieści E M I L A ZOLI
REKORDOWA OBSADA i

Dziś p r e m j e r a t

Pociątak t e a m ó w o gada. 4-e| p. ».
w lob, niadi. 1 święta o 12-ej p. p.
Paiie-Partout 1 bilety ulgowe n i e •
wato*.
O r k U a t i a pod d y i . R. K A N T O R A .

Ogłoszenia drobne.
OBUWIE, firanki, swetry, bielizna, TEOFIL STASIAK, ul. Abramowmanufaktura na raty tanio „KRE skiego 12, z g u M kartę od paszportu
DYT" ul Nawrot nr. 15 1 piętro front wysz. w f. i. K. Poznańskiego.
BRONISŁAW BŁASZCZYK, ul. Kon RACHELA KLUCZKOWSKA, ulica
stantynowska 138, zgubiła legityma Młynarska 4, zgubiła legitymacje,
nr. 5443, wyd. w Łodzi.
cję zapomogową wyd. w Lodzi.

DOKTOR

W0ŁK0WYSKI
C e g r i e l n i a n a 25,

REGINA SOKOŁOWSKA, ul. Matejki
łOa, zgubiła legitymację zapomogowa
nr. 1442, wydaną przez P. U. P. P.
w Łodzi.

tel.126-78

specjalista chorób skórnych i wene
chor. skóry i włosów
rycznych. Elektroterapja.
Leczenie
Beaute
lampa kwarcowa.
KnracyJ odmładzających
Przyjmuje od godz 8 — 2 1 od 5 — 9
Masażu (ogólny I częściowy)
Epilaaii (clectrocoagulae ja elek- W niedziele i święta od 9 do 1 w pol

CICHA rodzina przyjmie na miesz
kanie pana, pannę. Kaliska nr. 10/12
m. 1 przy ul. Zarzewskiej na przeciw
Mińskiego.
MŁODA inteligentna panienka przyj

arollza)
mie posadę u samotnego pana ewent
6. Elektoterapji (diatermia) d'Arson
wdowca z dzieckiem. Oferty
vailzac|a galvanofaradyzaci,
7 Helloterapji (Roentgen, kwarc, soEcha" pod .Gospodyni".
Specjalista chorób tkórnych, wenery
lnx, kąpiele świetlne)
KONSTANTYNOWSKA 12. Łel. 155-52
cznych 1 tnoczopłclowycb.
8 . C h i r u r j r j i e s t e t y c z n e } (blizny
SKLEP rzeźniczy z pokojem 1 ku
Choroby skórne, wenerycz. I płciowe
żylaki, zniekształcenia, nowotwory itp).
Leczenie sztucznem słońcem g«rchnią do wynajęcia, może być na
Przyimule od t > - I I od i - 8
pod kierunkiem C H I R U R G A
akleru,
sklep
kolonjalny. Wiadomość, Ruda
dia pan od 4 — 5,

Dr. med. Różaner

Dr. L e w k o w i c z

Ola niezamożnych cen* łącznic

D-ra

Z . L E W I N S O N A

ardvnnlateiio coda, od godz.

12—2.

ul. NARUTOWICZA 9, leL 128-98.
Przyimule od 5—10 1 od 5 - 8 .

Pabianicka (Cbachuła)
ta 27.,

ul. Reymon

Sfr.

fTr. 3

4

Znajomość w pociągu. SĘDZIOWIE PRZYSIĘGLI W SPÓDNICZKACH.
Sprytny oszust matrymonialny.
Panna X., powracając co- 10 tysięcy franków przeznaczo- Jlicja, do której się odwołano, od
óziennie wieczornym pociągiem nych na posag panienki. Zmuszo kryła, że był to zwykły złodziej,
z Paryża, z zajęć biurowych, do no więc pana Dautela, ażeby za sześciokrotnie już karany wię
rodzinnego domu, zawarła w wa brał czternaście tysięcy fran zieniem.
Sąd skazał DauteJa na półtc
ków i z serdecznościami odpro
'jonie bardzo
ra roku więzienia.
wadzono go na kolej.
interesującą znajomość.
Okazały I piękny mężczyz
Odjechał i nie powrócił. Po
na, który przedstawił się iej ja
p o Henri Desire Dautel, podał
się za kapitana lotnictwa, inży
W jakim kierunku
niera, zajętego przy budowach
Kolejowych i właściciela żarn
ików na prowincji. Naturalnie
zawojował młode serduszko od|razu.
Po kilku spotkaniach zarę[Czyła się z nim, zaprosiła go do
itwojego domu, a tam, przed ro
dzicami. jej przyszły małżonek
rolśnił ją jeszcze bardziej, gdyż
[okazało się, że jest kawalerem
Znakomity publicysta redak w którym, bądź co bądź, da
[orderu legji honorowej, a na za tor Matina p. H. Korab-Kuchar się uszczknąć jakaś korzystna
pytanie rodziny, dlaczego nie ski ogłosił szereg wrażeń z doprawa dla naszych dalszych
nosi w takim razie wstążeczki krajów, w których rządzą dyk prac rekonstrukcyjnych czy
[orderowej w klapie od surduta, tatorzy, przyczem udało mu reformatorskich.
1 odpowiedział skromnie:
się zdobyć wywiady u MussoZaczynam od notatek, które
— Czyż państwo wydajecie liniego. Primo de Rivery i Ke- zebrałem we Włoszech, a do
Itórkę
mala Paszy
tyczących poglądu na nasze
za wstążeczkę orderową,
sprawy
na temat Polski.
czy za mnie?
Oto co czytamy w artykule
p. Benito Mussoliniego.
A więc przyszły małżonek, Henryka de Koraba o wizycie
Zastrzegam się zaraz, że nie
prócz rozlicznych zalet, pozna u Mussolimiego:
chodzi tu o jakiekolwiek urzę
nych w pociągu, okazał się cho
„Byłem w tym roku w Rzy dowe oświadczenia, dyploma
dzącą skromnością. Nic więc mie, w Madrycie, w Angorze i tycznie angażujące rząd rzym
dziwnego, że zaczął coraz częś starałem się wybadać
ski, ale o (zdaniem mojem bar
ciej bywać w domu swoje) przy co myślą o rządach pomajo- dziej wartościową) skrupulat
•złej żony I że był tam coraz
wych
na analizę istotnego sądu wło
chętniej widziany.
w Polsce Primo de Riyera skiego dyktatora na podstawie
Pewnego wieczora letniego Mussolini. Mustafa Kemal.
rozmów i zwierzeń najbliższe
Zainteresowanie Polską, a go otoczenia.
Dautela wezwano do telefonu,
osobą Marszałka
a wszyscy zgromadzeni w salo zwłaszcza
Zaznaczyć należy na wstę
nie słyszeli jak odpowiedział. Piłsudskiego
pie,
że ze trzech wspomnia
Jest bardzo żywe.
— Dobrze, dobrze, panie ge
nych dyktatorów
tylko p
Opinje te są oczywiście nie Mussolini jest nieodwołalnym
neralel Jeżeli panu zależy na
tem,
abym natychmiast wyje co stronne: każdy z trzech orzeciwnikiem dawnych form
chał, to wyjadę, jeżeli tylko dyktatorów władających nad parlamentaryzmu, gdy dwaj
półwyspami, apenińskim, ibe inni (Primo de Rivera 1 Mustaznajdę
ryjskim i małoazjatyckim. pa ia Kemal) traktują zawieszenie
na poczekania pieniądze.
Ale dobrze to mówić ,,na po trzy bowiem na Polskę z punk normalnej akcji parlamentu i
czekaniu". Trzeba wyjechać do tu widzema swych trudności, powszechnego głosowania jako
Paryża, czekać do dnia następ czy potrzeb.
przemijającą konieczność.
Nie należy zatem doszuki
nego, a tu tymczasem doskona
ły interes wymknie się z ręki! wać się w ich zdaniu bezpo
wskazówek.
ale
Rodzina narzeczonej rozpo średnich
rządzała tvlko czterema tysią stwierdziwszy, że co kraj to
Zima w
cami franków!... Na szczęście obyczaj, traktować je jako cie
znalazła się w jej gronie stara kawy
materiał dyskusyjny,
ciotka, iktóra miała przy sobie
xx
!

|

J

Zabawne momenty podczas rozprawy.
Ostatnio obywał się w Lon
dynie proces, który rozszedł się
glośnem echem po całej Anglji.
Na procesie tym bowiem adwo
kat żony zwrócił się do prze
wodniczącego z prośbą, by z po
śród ławy przysięgłych

wyłączył kobiety,
a na ich miejsce wyznaczył od
powiednią ilość mężczyzn.
Adwokat prośbę swa umoty
wował w ten sposób, że jego
klientka ma do zakomunikowa
nia
niezmiernie
drastyczne

ma pójść Foiska?

Mussolini o marszałku Piłsudskim.
Partje przedwojenne powinny u nas przestać istnieć.
To też nic dziwnego, że mó
wiąc o Marszałku Piłsudskim,
Mussolini oświadczył:
— Jest to rewolucjonista co
do taktyki działania ale
demokratyczny
zachowawca
co do zasad. Mam na myśli
ciągłe próby puszczenia w
ruch normalnej maszyny paTla
mentarnej i przesadne niemal
przestrzeganie wolności prasy.
Rozwijając tę myśl, Musso
lini wypowiedział (i to niejed
nokrotnie) mniemanie, że gdzie
jak gdzie, ale w narodzie odro
dzonym,
który przedtem nie
miał należnego bytu politycz
nego, parlament naraża pań
stwo na bolesną stratę czasu,
na wstrzymanie rozwoju.
„Pieczołowite hodowanie,
rzekł jeszcze, dawnych partyj,
politycznych, jest zwłaszcza'
paradoksalne w kraju nowym
gdy te partje już są tylko .
bezcelowym przeżytkiem,
iako stworzone w innych zgo
lą warunkach, w ramach in
nych mocarstw 1 nie nastawio
ne w kierunku niepodległego
bytowania.

Holandii.
J

''.4<!y.'gf

Biedny arystokrata
jada raz na tydzień
Do wielostronnych zadań Li
gi Narodów należy też opieka
nad emigrantami rosyjskimi, roz
sianymi po całym świecie. Spra
wą tą zajmuje się Amerykanka
pani Loomis, która na samocho
dzie objechała
1600 kilometrów
celem zbadania stosunków od
nośnych w Europie. Ustęp, do
tyczący Polski, brzmi: „Spotka
łam tam starego rosyjskiego ary
slokratę, którego dwaj synowie
zginęli na wojnie. Obiadować
może tylko raz na tydzień za
pieniądze, nadsyłane mu przez
przyjaciela w Paryżu, będącego
też w biedzie. Dawny służąc/
sędziwego Rosjanina wydzieli
mu kat oraz żywi go herbatą i
chlebem. Każdy kraj. w którym

obiad.

osiedlili się rosyjscy emigranci,
ma oddzielne z nimi kłopoty
Polska, licząca
30.000 zbiegłych,
czuwać musi
nad
granicą
wschodnią. Sowiety pilnują po
lityki rządu polskiego względem
emigrantów.
Najlepiej dzieje się iim w
Niemczech, potem w Jugosławji i Czechosłowacji".
Pani Loomis zwraca uwagę
na niebezpieczeństwo chorób,
szerzących się wśród
wy
nędzniałych bezdomnych emi
grantów i uzyska od Ligi 50
tys. dolarów na założenie sa
natorium w Genewie: dalsze
sumy uzyskać obiecuje z Ame
ryki.

wagi, na które byłaś narażona.
Nie mogłam mieć zamkniętych
oczów. w obawie, że wtedy w
wyobraźni zobaczę rzeczy nie
do wypowiedzenia. Po nocach
zdawało mi się, że wołasz mnie
Przełożyła St. H.
na pomoc. tv. taka dumna, szla
—X—
chetna i — bezbronna... Więc
— Dobrze. Brownie. Proszę nic ci sie nie stało? Przysięga
się wypłakać... Moja kochana, nij. że tak jest.
mała Brownie... To pani ulży.
— Tak. droga Brownie, nic
Bała sie oani o mnie, prawda?
złego mi sie nie stało. Czy pani
Inni dziwili się, co się z panią
tego nie widzi? — Ale po twa
jtało. ale mv obie wiemy, co to
rzy jej ciekły łzy 1 serce tak bo
t>vło. nie mamy przed sobą talało, bo właśnie stało się bardzo
emnic. A teraz pani wyzdrowie
wiele. Czy nie mógł powiedzieć
)e. prawda? Tak mi przykro...
iej tylko jednego słówka, żeby
A mała kobiecinka obejmowa nokazać jej. że nie była dla nie
la ją osłabionemi, kochającemi go jedynie zwykłą kobietą —
ramionami i gładziła po twarzy. po tem. co przeżyli razem, znaj
— O. kochanie moje. kocha dując się między życiem a
nie — płakała — nie masz po śmiercią? Czy nie mógł choć
jęcia. Jaką przeżyłam mekę 1 iednem spojrzeniem okazać Jej,
jak straszny bvł widok oddala że był dla niej czemś więcej niż
jącego sie vachtu I świadomość, zwykłym mężczyzną, że trzy
że tv tam jesteś sama, bez opie mał ją tak mocno w objęciach I
ki, z tym człowiekiem...
rozgrzewał, pragnąc tak ko
Czy to możliwe, żebym mó chać ją, tulić i pocieszać całe
wiła o nim kiedyś „ten czło życie?
— Wiec dlaczego płaczesz?
wiek" — pomyślała Beatrix. —
Odchodziłam od zmysłów, w y — spytała pani Keene ostro.
.obrażając sobie wszystkie znie .*» Erzez panią. Brownie. PJą

COSMO HAMILTON.

78)

Skandal.

Mrozy zamieniły liczne spławne kanały holenderskie na
nieskończoną szachownicą ślizgawek, z których korzysta
przedewszystkiem młodzież, chociaż i starsi nie gardzą
zdrowym ruchem na wolnero powietrzu.
(ip)
cze. widząc jak pani wygląda.
— Przezemnie płaczesz? —
Przezemnie — t y ? W glosie jej
brzmiało niedowierzanie, scep
tycyzm, zdziwienie. Stara towa
rzyszka Beatrix. której przywią
zanie i miłość nie czyniły Jed
nak ślepą na wady tego złote
go dziecka, tego sztucznego
kwiatu, który urodził sie l wy
chował w domu kapiącym od
zbytku — uniosła się na łóżku I
wpatrzyła w twarz dziewczęcia
—• Tu jest coś nie w porządku.
Nie poznaję cię. Powiedz mi, co
sie stało? Co? — Głos jej
brzmiał z niepokoju cienko i pi
skliwie.
Dziewczyna spuściła oczy. —
Ramionami
jej
wstrząsną?
szloch.
— Oh, Boże! Co cl ten czło
wiek zrobił?
Beatrix przyłożyła palce do
jej ust, ale dawny rozkazujący
ton znikł.
— Cicho. Brownie, cicho —
rzekła łagodnie. — Proszę tak
nie krzyczeć. Znów stę pani roz
choruje.
Drobna kobiecina
bladła.—
O L najdroższa —- wybełkotała.

dręczona wyrzutami sumienia.
— Gdybym była zdolna opieko
wać sie tobą. gdybym miała
dość sił. bv clę nie puszczać!
Nie wiem, czem jesteś dla mnie.
Wiem. że byłam nieudolna 1 sta
ba. Wiem. że właściwie nigdy
nie byłam zdolna kierować to
bą, ale robiłam wszystko, co
mogłam, kochanie i zabije mnie
myśl. że ty. ty. która wydawa
łaś mi się królewną z bajki, tak
czystą i szlachetną, zostałaś obrażona przez tego człowieka.
Oh. drogie dziecko, co ci ten
człowiek uczynił?

„Zdawaćby się mogło, że w
państwie nowem łatwiej być
powinno o zerwanie z konwencjonalnemi
i szkodliweml formami współ
pracy
rządu z narodem.
W takiem nowem państwie
partje zwać się winny: elektry
fikacja, rolnictwo, morze, chemja. drogi, lotnictwo, bezpie
czeństwo i zbrojenie. W par
lamencie na tych gospodar
czych zasadach stworzonym,
r?qd znajdzie nareszcie korzy
stną pomoc ł kompetentnych
doradców. W tym kierunku
oowlnna pójść Polska w naj
bliższym czasie, jeżeli nie chce
tracić cennych lat".

-:o:-

szczegóły z życia swego męża.
Jest on wyższym oficerem armji angielskiej: odnosił takie
zwycięstwa — nie na froncie—
że opowiadanie o nich mogłoby
bvć zupełnie niewłaściwą stra
wa dla pięciu sędziów przysię
głych w spódniczkach. Odczy
tanie przy nich pewnych listów,
owego oficera jest zupełnie nie
możliwe.
Przewodniczący rozprawy na
prośbę adwokata odpowiedział,
że prawo nie daje mu żadnych
środków, któreby pozwalały
na wyłączenie ze składu sę
dziów przysięgłych tej czy in
nej osoby; że jednak członki
niom sądu przysięgłych przy
sługuje
prawo usunięcia się
ze składu sądu, szczególnie, że
uczucia wstydliwości mogą tu
być istotnie obrażone. Jeśli te
dy te panie zwrócą się do prze
wodniczącego z odpowiednią
prośba, chętnie sie zgodzi na usunięcie ich ze składu sądu.
Po tem oświadczeniu prezesa
zaległa długą cisza. Panie za
częły się naradzać, ale po nara
dzie postanowiły zostać, wpraw
dzie wszystkie poczerwieniały,
oświadczyły jednak, że obowią
zek cenić trzeba przedewszystkiem.
Sprawa zakończyła się bar
dzo źle dla oskarżonego męża,
musi bowiem wypłacać żonie
250 funtów szterlingów miesię
cznie (około 12 tysięcy złotych)
Tak surowy wyrok zawdzię*
czyć należy jedynie
udziałowi owych pad,
których obyczajność niie mogła
pozwolić na to, by mężczyzna
z tak szaloncm powodzeniem u
kobiet nie został ukarany.

Picie regułą dobrego tonu.
Trucizna

prohibicji

gubi

małoletnich.

„Rekord Codzienny", pismo
polskie, wychodzące w Detroit,
zaznacza ze zrozumiałym bóląm
iż coraz częściej na ławie oskar
żonych o różnego rodzaju zbrod
nie spotyka się młodzież polskie
go pochodzenia. Jaką główną
przyczynę tego okropnego zła,
dziennik ten uważa ogólne sto
sunki, wytworzone

szcza się tam trzynasto I 14-letnich wyrostków".
„Zabawa ta obecnie znacznie
drożej kosztuje niż kiedyś, a
więc młody chłopak o ograni
czonym zarobku albo też wcale
jeszcze nie zarobkujący, bierze
rewolwer i idzie na polowanie,
na...
spóźnionych
przechod
niów".
przez prohibicją.
Powodem do napisania tego
smutnego
artykułu stał się nie
„Picie wśród młodzieży sta
ło się niejako regułą dobrego to jaki Franciszek Klasztorowski,
nu. Piją chłopcy 1 piją dziew 20-letni ^młodzieniec, skazany
częta. Każdy z tych tak zwa
na 20 lat więzienia
nych „szeików" nosi w kieszeni za dokonanie zbrojnego napadt
płaską butelkę z wódką. Wy
Na zakończenie wzmianko
starczy spytać w sklepach jubi wanego artykułu, w którymi
lerskich (I), w których sprzeda Klasztorowski uważany jest ja
ją te specjalne buteleczki, aby ko typowy produkt prohibicji,
się dowiedzieć, że 90 procent „Rekord Codzienny" apeluje do
kupujących to młodzież w szkol swych czytelników z jednej stro
nym wieku. Dawniej młodzież ny o jaknajbardzlej troskliwą
do lat 20 nie wpuszczana była i opiekę nad dzieckiem, z drugiej
do
zaś o wytężenie sił, „aby produ
żadnych klubów.
kujące zbrodniarzy prawo proObecnie powstały kluby mło hibicyjne zostało jaknajprędzej
dzieży, w Których sprzedaje się odwołane".
potajemnie wódkę i piwo, wpuXX

ciem. Nauczył mnie kochać go,
potrzebować 1 chcieć mu służyć
Proszę niech pani spojrzy na
mnie. Brownie i sama się o tem
przekona.
Podniosła swa piękną twarz,
zalaną łzami, twarz opisaną
przez Malcolma, której odbicie
zachował na zawsze w swem
sercu. Pani Keene przyglądała
sie jej bez słowa 1 nie mogła
wyjść z podziwu.

Nagle złota główka przytuliła
się do serca bezdzietnej kobie
ciny. — Brownie, Brownie! On
mnie nie kocha, nie kocha mnie,
— Proszę wysłuchać mnie, a ją chciałabym umrzeć!
Brownie. Człowiek ten sprowa
Czyż to doprawdy była Beadził mnie na ziemię. Człowiek trix? — ta sama Beatrix?
ten zabrał mi wszystko — du
ROZDZIAŁ XXXIV.
mę, pogardę, płytkość, chęć do
Malcolm,
przekonawszy się,
robienia eksperymentów, nie
że
Franklin
po
umyciu się i zmia
cierpliwość posiadania 1 wzamian za to wszystko obdarzył nie ubrania (rzeczy były wszę
mnie czemś. co wywołuje we dzie porozrzucane w nieładzie)
mnie chęć znalezienia się przy opuścił pokój, który miał mu
boku kobiet, które mają dzieci służyć za sypialnię — zeszedł
i ujęcia ich za ręoe. Człowiek na dół. na werandę. Ida Larpent
ten wprowadził mnie na drogę podobna do posągu cierpliwości,
prawdy 1 rozsądku. Uczynił siedziała przy stole, nakrytym
mnie ludzką, pokorną, zazdros do herbaty { odpędzała od sie
na i stęskniona za Jego dotknię bie moskityt

— Gdzie Pelham? — zapyta
ła, podnosząc brwł.
— Miałem zamiar spytać o to
samo.
— A Beatrix?
— Sądzę, że czuwa przy pa*,
ni Keene.
Pani Larpent lekko westchnę
la:
— Biedne stworzenie! Ptzy*
puszczam, że teraz wyzdrowie
je i wszyscy będziemy się mo
gli rozejść, każdy w swoją stro
nę. Nie chciałabym po raz drugi i
przejść podobnej próby.
Malcolm roześmiał się.
— Jeżeli o mnie chodzi, to u*,
ważam to raczej za zabawę —<
rzekł — abstrakując. oczywiś*
cie. od samego faktu choroby,
pani Keene.
— Za zabawę? — W dźwięc*
nvm głosie pani Larpent brzmią
ła nuta gniewu. — Takie jedzc
nie. takie łóżka, takie karaluchy,
taka obsługę, taką niemożliwą
miejscowość?...
— Robiłem studja nad poświ^
cającem się zachowaniem kwo«
ki — rzekł Malcolm. — Było td
f t mB&wawdziwe objawienia
dl
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Cudotwórcy z Bydgoszczy.
gła uderzony został
liną stalową w głowę.
Z Kalisza donoszą:
datkami, a datki te bvłv niekie
młody 17-letni robotnik Robert
dy nawet dosvć znaczne.
Pod
Kaliszem,
w
osadzie
Da
Szarf. Nieszczęśliwy doznał sil
.lak
naoczni
świadkowie
nego wstrząsu mózgu i po paru niel, u gospodarza Chornieji gro
madziły
się
w
pewne
dni
gro
stwierdzają,
to
w
pewnych
wy
godzinach zmarł.
mady ludzi, przybywający z padkach, czemu trudno uwie
różnych stron pieszo i wozami, rzyć chorzy został, podobno is
KRATECZK1.
na których
totnie wyleczeni z reumatyzmu
a nawet z paraliżu.
przywożono chorych.
Rozgłos o ..cudownych leka
W dni te bowiem chorzy
rzach" i zbierające sie tłumy u
przyjmowani byli przez jakichś
gospodarza Chomeji. zwróciły
dwóch młodych ludzi słyną
uwagę władz policyjnych któ
cych w całej okolicy ze skute
re zajęły sie ta sprawą. I Jak
cznego leczenia różnych cho
kolwiek zeznania rzekomo ule
rób. Mieli oni takie wzięcie u lu
Każda niemal miejscowość s k l Jest rzeczą niewątpliwą, cie i nogami 1 btt. kopał, gryzł du tamtejszego, że formalnie czonych or/ez owych młodzicń
na świecie posiada swoje szcze czy otrzyma on od tego mia aż ulokowano go w zacisznym procesje chorych przybywały ców bvłv iak najlepsze dla nich
władze jednak zakazały dalsze
gólne właściwości zwłaszcza sta, pomnik za życia, za przy pokoiku.
szukający u .cudownych" leka
jeśli chodzi o miejscowości wy czynienie się do rozstawienia
Wczoraj Wacio skazany zo rzy ulał w swvch cierpieniach go leczenia niepowołanym do
• • •
poczynkowe, lecznicze itp. 1 imienia miejsca swego urodze stał przez sędziego Pawłow Zasadniczo młodzi ..lekarze" nie tego ludziom.
Wydział opieki społecznej i tak np. do Zakopanego i do nia.
W dalszych dochodzeniach
skiego na 3 miesiące więzienia żądali zaołatv za leczenie lecz
szpitalnictwa przeprowadza re Krynicy jeździ się zimą. do Tru
Wacław Osiński ma Już lat
Jerzy Krzeckl. kontentowali sie dobrowolnemi stwierdzono że owymi ..cudów
organizację w dziedzinie apte skawca latem zaś do Rudy Pa- 34.
nvmi lekarzami" bvli 20-letnl
Jest to wiek bardzo ładny
XX
karstwa szpitalnego. Urządzona bjanickiej — w nocy. Tak się daje on w sumie siódemkę, po
Herbert i ls-letnl Alfons bracia
będzie centralna apteka przy ruż złożyło, te rdzenny łodzia nadto zaś nakłada pewien obo
M.. zamieszkali w Bydgoszczy.
szpitalu Dzieciątka Jezus, gdzie nin nie widział nigdy polskiej wiązek powagi, ustatkowani
Jeden z braci uczęszcza jesz
wydawane będą lekarstwa dla Rudy za dnia nie wie. jak ona się i t. d Tych cech trudnoby
cze do wyższej klasy jednego z
chorych Codziennie lekarstwa wygląda ani co posiada, wie było doszukać się u Wacia.
gimnazjum w Bydgoszczy i iak
Smętne wspomnienia m eszkańców
te przesyłane będą samocho tylko, że po „odpowiedniem" Pomijam, że Wacio lubił popić,
naibliższe otoczenie stwierdza,
dem do szpitali, skąd były za pajaństwie w mieście, około l o sie każdemu zdarza i od te
Torunia
młodzieniec ten posiada w so
mówione, Przy szpitalach pozo godziny 3-ej w nocy jedzie się go nikt nie umarł, a znałem
Z Torunia donoszą:
Iwie zapisków kronikarskich, ta bie wiele siły magnetyczni 1
staną małe podręczne apteki z taksówką na .zakończenie" do wypadek, że sie urodził, ale
zdolność hynnotyzowanla.
U
starszego
pokolenia
toruńjkim
egzekucjom wykonywanym
środkami dorainemŁ
Rudv. Taki panuje zwyczaj i Wacio gdy bvł troszkę pod ga
czyków
jest
jeszcze
żywa
tra-|na
Wiesiołkach:
Zajmuje
sie on podobno z wie
mema siły. któraby zmusiła zem czul wtedy dzrwną już nie
Liczba dzieci w domach w
dycja mleisca straceń, zwanego
d/a swvch rodziców okultyz
18-go
grudnia
r.
1574
szarpa
łodzianina
do
wyjazdu
do
Ru
niechęć, ale poorostu niena
chowa wczych stale sM
Wiesiołkami. Tak oznaczono no ostremi obcęgami i wplecio mem i ma zamiar w najbliższej
•za, a względy kredytowe nie dy we dnie. Cl bowiem, któ wiść do policji. Właściwie nie wzgórek przed bramą Chełmiń no na koło pewnego woźnicę i przyszłości wystąpić publicz
zezwalają na szybką rozbudowę rzy jeżdżą do Rudy latem, we nawiść ta n'e m'ała zdaje się ską, na którym stała niegdyś Bydgoszczy, klóry zamordował nie.
zakładów. Magistrat wie, że dnie. cl którzy tam nawet logicznego uzasadmenla bo szubienica
niewiastę jail\cą do Torunia
Czy nie lepiej bv jednak by
tak prędko nie znajdzie fundu przez całe lato mieszkają ci wiem Wacło o ile nam wiado
Tracono
tu
już
w
średniowle
ło.
abv młodzieńcy ci zajęli się
19-go
lutego
r.
1584
zosta!
tAe
liczą
sie
zupełnie,
jako
isto
mo, nikogo nie okradł, nie os/u
szów na rozszerzenie domów
czu zbrodniarzy pospolitaków, bandyta, którv zabił
kvażka i naukami szkolnemi?...
ty
opętane
szałem
wodnym
kał
1
nie
zabił.
przvnałmnie1
do
wychowawczych ! zmuszony
którzy dopuścili się przestęp
dwóch chłopów
jest chwytać się wszelkich In uważające, że Łódź ma naresz tychczas a łednak widok gra stwa karanego śmiąrcią na tery
z
Górska,
przy szubienicy ścię
cje
swoja
rzekę
że
może
mieć
natowego
munduru
wprowa
nych środków. iakiemi dałoby
torjach
królewskiego
miasta ty: jego ciało wpleciono na ko
nlaże
że
może
się
kąpać
—
w
dzał
go
w
szaf
antv-pol1cv}nv
Cera.
się załagodzić dzisiejszą ostrą
stawlku Wacio przed dniem dzlslełszvm Torunia A był to obszar znacz ło a głowę zatknięto na palu.
sytuację. Projektuje się obec rudzkim brudnym
ny,
obejmujący
kilkadziesiąt
19-go kwietnia r. 1600 został
nie rozszerzenie akcji umiesz którego wnda koloru zgniłei bvł nawet toż dwukrotnie ska wsi w dzisiejszych powiatach to
zieleni
odstrasza
łodzian
Jak
zany za czynne znieważenie
pewien mieszkaniec Mokrego,
czania dzieci przy rodzinach
przedstawiciela oollcli co go mńskim i wąbrzeskim. Niemało skazany na śmierć za wlarołoro
bezdzietnych, tak, jak to nosi może.
więc w kronikach miasta prze stwo, podpalenie I kradzież,
I dlatego ludzie rozsądni nie 'ednak nie trtem-nPTowafo.
charakter masowy np w Niem
chowało się wiadomości
wciągnięty na koło a przedtem
czech. Droga propagandy wzy jeżdżą do Rudy nigdy, rudzie
OPÓR.
o egzekucjach,
wać się będzie małżeństwa be?, zaś nrzyzwoici nawet w no
22 września r. ub. Wado w wykonanych na mocy prawa Ju dwukrotnie szarpany obcęgami.
iego zwłokj wpleciono na koło
To prawdopodobnie spo- towarzystwie kolegów pop
dzielne, aby brały na wychowa cy
rysdykcji przysługującego Toru a głowę powieszono na szubienJ
ni dzieci z domu podrzutków. w>do\vało, w myśl przysłowia tał w Jakiejś knajpce na Szosie niowl.
• • •
o Mahomecie i górze te Ruda Pabianickiej, poczem wyszedł
cy zbudowanej nad kołem
Kary ówczesne były surowe
10-go października r. lol8
Komitet stołeczny „Dni prze- abianicka przyszła do Łodzi. wraz z nimi na szosę I Idąc w a nawet jak na nasze pojęcia,
żywcem
maciorę
dwfruźlicznych" w porozumie Wprawdzie nie cała ale w oso kierunku Łodzi rozbijał trosz okrutne. Pomijając tortury, któ zakopano
niu z polskim związkiem prze bie swego godnego reprezen kę przechodniów. Krzyk ob - re były zwykłym składnikiem (taki), która poraniła na śmierć
P«n I i
Prsyzna pan, że
ciwgruillcznyrn organizuje w tanta.
janych ludzi zaalarmował po procedury karnej, — takie np dziecko.
13-go maja r 1614 ścięto Wil kobiety mają lepszą cerę niż
Warszawie bezpłatną wystawę
licję na widok której koledzy wplatanie lub wciąganie na ko
WACIO BOJOWNIK.
Wacia ulotnili się, on sam zaś ło nie może być z pewnością za helma Josta ze Zlej wsi, ponie mężczyźni.
przecrwgrużHczną.
Wystawa
P a n I b — Naturalnie...
trwać będzie przez cały styczeń
Ruda nie doczekałaby się u- został na placu. Naturalnie liczone do kar łagodnych. Mimo waż żył w małżeństwie z wła
sną
siostra,
będącą
u
niego
na
P
a n It - Nie naturalni*,
Wacio
stawił
opór
policji,
któ
I będzie miała charakter wybit wiecznienia
w krateczkach
tych pozorów
okrucieństwa
raczej sztucznie.
ne dydaktyr*zny, a celem jej bę gdyby się o to nie postarał jej ra w osobie post. Nawrockie średniowieczny wymiar kary tużbie.
Wojnarowicza 1 Krukow był dvktowany jedynie celem
•/'.: pouczenie szerokich mas zacny obywatel Wacław Oslń- go.
skiego ładnie prosiła go by uXX
wysoce pedagogicznym:
dał się do komisariatu. Wacio kara musiała być przykładna,
odmówił Odmówił tak energi ażeby działać
Za pornografią
też każą piacie.
odstraszająco.
Sensacyjne wyniki
śledztwa
cznie, że pobił posterunko Dlatego też wymiar kar deleswych pogryzł ich i podranał a
Z Przemyśla donoszą:
nych, kary śmierci I nawet nie
mu znajomemu sąsiadowi, mera
lastępnle położył się na ziemi,
Dnia 2 grudnia listonoszowi kie mu Mieczysławowi Smykloktórych,
krótkotrwałych
kar
uaby go zaniesiono, co iest wy
Z Lublina donoszą:
pp. Gewerca 1 Aszkenazego a- godniejsze od chodzeni. W traty wolności odbywał się pu- Michałowi Borowskiemu pod wi, b. właścicielowi zakładu po
czas ścisku, wykradziono mu z grzebowego,
zamieszkałemu
Przed Sadem Pracy w Lubli reszlem.
komisariacie Wacio również blicznie, nie gwoli uciechy ga
torby
kwotę 5.300 zł.
bank również przy ulicy Sienkiewi
wiedzi,
lecz
dla
przykładu.
nie rozpatrywana była sprawa
Rzecznik pozwanych p. adw nuśctt w ruch plęście, paznogPrzypatrzmy się, na podsta notach 50-złotowych, Borowski cza , uważając go jako
t powództwa
Ciświcki powołał się w toku
tej stracie grał tak doskona dyskretną kasę oszczędności.
piosenkarza kabaretowego
przewodu sadowego na artyku
le rolę niepocieszonego, że zra
Jana Bayera przeciwko byłym ły jednego z pism lubelskich w
Smyki, który, jako tem sa
zu nikt nie przypuszczał, l i w mem silnie podejrzany o świa
współwłaścicielom kino - teatru których wskazywano na niesły
tym wypadku jedynie ma się do domy współudział w tem świet
..Apollo" pp. Markowi Aszkena- chanie
czynienia z artystycznie odegra nie wyreżyserowanem arcydzie
lemu. Lejbie Gewercowi i Gus
gorsząca treść
ną komedją.
Sobotnia
wypłata.
tawowi Lejmanowi. Piosenkarz
le fikcyjnej kradzieży, zosta)
wygłaszanych
przez Bayera ku
Wydział śledczy jednak za
Bayer popisywał się na scenie pletów.
W dreta wczorajszym rozpo skiej Nr. 212 według następują interesował się tą sprawą nieco również aresztowany.
„Apollo" swojęmi produkcjami
Mimo zwróconych przez dy częta została wypłata z fundu cego porządku:
dokładniej I doszedł do wręcz
wokalnemi w nadprogramow
rekcje
naskutek tych artykułów szów państwowych zapomogi Sobota, dnia 4 stycznia 1930 r.:
sensacyjnych wyników,
y c h w czasie od 1 do 15 grud
zimowej za m. grudzień 1929 r. od godziny 9 do 10-tej — bez których następstwem było —
uwag.
piosenkarz
Bayei
w
dal
nia ub. r.
bezrobotnym robotnikom fizy robotni, zarejestrowani w I Od aresztowanie Michała Borow
Po upiywle tego terminu dy szym ciągu sypał pikantnemi cznym, którzy — po zarejestro
dziale PUPP.. których nazwis skiego. Przyciśnięty do muru,
kawałami
ku
oburzeniu
prasy
rekcja kina została winna piowaniu sle w biurach Urzędu Za ka rozpoczynają się od liter: P, znalazłszy się w ogniu krzyżo
i publiczności.
tenkarzow za 5 dni kwotę
Wobec tego jednak, że nie slłkowego przy ulicy Piotrkow R. S. T. U. W. Z.: od godz. I I wych pytań. Borowski przyznał W i e l k a a f e r a n a P o m o r i u ,
243 złotych.
skiej Nr. 212 i 273 i otrzymaniu do 14-ej bezrobotni, zarejestro się do zaaranżowania tej kradzle
Z Torunia donoszą:
W skardze powodowej Ba- bvło formalnego wymówienia formularza o przyznanie pań
wani w II Oddziale PUPP.. któ ży w Pasażu Gansa przy ulicy
ze
strony
dyrekcji,
sąd
wyniósł
W
tych dniach policja wpa
rer prosił sć,d o zasadzenie na
stwowej zapomogi zimowej — rvch nazwiska rozpoczynają sie Mickiewicza 1. 5, przyczem wy
dła na trop szajki przemytni
jeno rzecz wymienionej sumy i wyrok zasadzający na rzecz po zwrócili sle do Urzędu do dnia
od liter: P. R. S. T. U. W. Z.
kazał, że część pieniędzy w czej, która przemycała przez
9 obłożenie aresztem nierucho woda sporna sumę.
28 grudnia 1929 roku I zostali
Bezrobotny zgłaszający się kwocie 1300 zł. ukrył w miej granicę niemiecką
mości b. właścicieli kina, zamie
uprawnieni
po zapomogę, powinien posia scu ustępowem w realności mężczyzn w wieku poborowym.
tzkałych w Lublinie.
do otrzymania zapomogi.
dać przy sobie: 1) dowód oso przy ulicy Sienkiewicza 1. 12,
Dotychczas aresztowano nie
Sad przychylił się do prośby
Wypłata odbywa się w go bisty, względnie Inne urzędowe gdzie mieszka Znaczniejszą zaś
jakiego Tobera z Mazanek oraz
powoda 1 spowodował obłoże
dzinach od 9 do 14 (2 po pot.) zaświadczenia tożsamości. 2) le kwotę, bo około 1500 zł. oddał Nurnberga z Pleszewa, wmie
nie nrzednrotów należących do
w lokalu przy ulicy Piotrkow gitymacJe PUPP. w Łodzi.
Borowski w przechowanie swe- szanych w powyższą aferę.
Urząd inspekcji elektrycz
liej opracowuje w porozumie
niu x zarządem elektrowni war
•zawsklej program oświetlenia
ulic Warszawy na rok 1930
Chodzi przedewszystkiem o to
by w ciągu tego roku wszystkie
centralne ulice miasta ostatecz
nie otrzymały elektryczne oświetlenie. Poza tem projektuje
się oświetlenie ulic o charakte
rze komunikacji turystycznej
wyprowadzających z Warsza^
wy na szosy międzymiastowe
Ogółem prawdopodobnie zawie
szonych będzie 800—850 lamp.
W tej liczbie będą również lam
py dla wzmocnienia światła na
ulicach śródmieścia.

Z Katowic donoszą:
ludności o tem, co to jest gruź
W kopalni „Kleofas" w Za
lica i jakie są objawy zachoro łężu zdarzył się nieszczęśliwy
wania, co czynić należy, by się wypadek, który pociągnął za so
ustrzec zarażania, jak postępo- bą śmierć młodego robotnika.
wać w razie zachorowania etc. I Oto wskutek zerwania się sprzę

W

Wesołe chwile Wada.

S i ł a ilmu na zakopanie inm i « « .

:

Sprytne sztuczki listonosza.

Skarga humorysty kabaretowego.

w

zagranicę.

Popiera]
Czerwony Krzyż!

KLAUDJUSZ ORVAL.

większą część dnia przebywają
cych poza domem.
Zdarzało się, że Tom, znu
dzony samotnością, zerwawszy
— Ja, panowie, zabiłem czło obrożę i przesadziwszy niewy
wieka I
soki parkan, zjawił się na mo.
Ironicznym spojrzeniem zmie jem dominium. Przepadając za
"żywszy naszego towarzysza Ja psami zacząłem wabić go do
na Riv©ry, wybuchnęliśmy głoś siebie. Po chwili wahania przy
nym śmiechem. Dość było spoj szedł i rozciągnął się bez cere
rzeć bowiem na łagodne oblicze monii u moich nóg w ogrodzie. I
tego poczciwego, do przesady tak się utarło od tej pory, te
dobrego i do naiwności łatwo kochane stworzenie, ciągnąc z
wiernego grubasa, by nabrać triumfalną mmą fragment przer
przekonania, że niezdolny byl wanego łańcucha albo też w ro
do morderczego czynu.
zerwanej obroży na szyi Insta
Jan Rlvory wszakże nie roz lował się co rano u mnie. Z cza
chmurzył się, więc umilkliśmy, sem, państwo Hubertowie za
zdziwieni twardym wyrazem je przestali na moje prośby trzy
mać psa na uwięzi i przyjaciel
go twarzy.
— Sami osądźcie zresztą — mój bez łamania już swych na
dezwał się po chwili. — Oto bo rzędzi niewoli przychodził pod
haterowie dramatu: państwo moje okno, dyskretnąm szczeka
Hulertowie, moi sąsiedzi, a ja 1 niem dając wiedzieć o sobie.
główny aktor Tom, przepyszny
Wszystko szło dobrze póki
pies owczarski rasy niemieckie; nie nadeszły letnie wakacje,
^iasnnió małżonków Hubertów klóre Dani Hubertowa spędzała

ZABIŁEM!...

stale na plaży bretońskiej. Za na klucz bramę do sadyby są
raz po jej wyjeździe mąż je) siada i spuściłem Toma z łań
wziął Toma na łańcuch. Nie cucha.
umiem sobie wytłumaczyć co
Nazajutrz jednak zastałem
miał przeciwko mym przyjaciel bramę zaryglowaną w wobec
skim stosunkom z jego psem i czego nie mogłem przyjść z po
dlaczego budziły w nim, jak wi mocą katowanemu psu, który
dać, nieufność. Odtąd, każdego spędził
niezwykle
skwarny
ranka po wyjściu pana Huberta dzień bez wody, skomląc, czoł
z domu słyszałem rozpaczliwe gając się po ziemi i patrząc bła
szamotanie się i głuche uderze galnym wzrokiem na mnie, ile
nia o mur, poczem towarzysz kroć bezradny stawałem raz po
mych samotnych godzin zziaja raz przy parkanie by rzucić mu
ny wpadał do mnie. Po kilku jakiś ochłap lub chleba kawa
dniach jednakże pan Hubert za łek na pociechę. Wieczorem pro
mienił obrożę na żelazne kółko, sSern usilnie pana Huberta o li
wzmocnił ogniwa łańcucha wo tość nad Tomem, otrzymując
bec czego biedne zwierzę mimo wzamian wymijającą i chłodną
wysiłków nie mogło już zerwać odpowiedź. W ciągu następnych
swych więzów I ja zmuszony dni pan Hubert trwał w swem
byłem słuchać żałosnego skowy okrucieństwie nadal.
tu mego przyjaciela, któremu
Pewnego ranka, zaniepoko
gwałtowne próby wyzwoleńcze
jony
nagłem uciszeniem się psa
groziły uduszeniem
zerwałem się z fotela i staną
Nie mogąc pewnego dnia łem przy bramie, nawołując To
znieść przeciągłego wycia Toma ma. Cisza. Przeskoczywszy par
wszedłem erzez niezamknieta kan.
nobiecłem w strona ie-

O budy. Mój biedny przyjaciel go pana Huberta. Stanąwszy n<»
eżał przy ścianie z głową roz daleko parkanu czekałem z bltrzaskaną o kamień i ogniwami jącem sercem. Nagle rozległ się
łańcucha wpiteml w szyję. Nie przeraźliwy okrzyk, wślad za
wstyd mi przyznać się, że za nim głuchy stuk, jakgdyby wo
płakałem rzewnemi łzami na rek piasku spadł na ziemię, po
ten widok I z trudem powstrzy czem pies, zamknięty przeze
małem się od chęci zdzielenia mnie w piwniczce pobiegł ulicą
pięścią powracającego na obiad w pełnym galopie. Poszedłem
pana Huberta.
na miejsce wypadku: pan Hu
W kilka dni potem cuchnąca bert z czaszką roztrzaskaną o
woń trupia zaczęła unosić się kamień i twarzą zastygłą w
nad moją willą.
przerażeniu, leżał na tem sa
Okazało się, że pan Hubert mem miejscu, co Tom przed pa
zaciągnąwszy martwego Toma ru dniami. Zaśmiałem się z trium
do piwniczki, nie kazał uprząt fem. Nieprzeciętne to wrażenie
nąć go natychmiast. Wyprowa zastać przy rozkładającej się p»
dzony z równowagi, widząc ob dlinie żywego psa, skaczącego
cego psa błąkającego się po uli cl do nógl Nieodpowiednia nie
cy, przyrządziłem dużą gałkę z spodzianka dla człowieka, ma
bulki I resztek mięsiwa, wabiąc jącego chorobę sercową I
nią przybłędę, zaciągnąłem go
Zapomniałem
powiedzieć
do piwniczki — z trudem, mi wam,
że pan Hubert, to bydlę
mo przynęty — zatrzasnąłem w ludzkiej postaci, miał —
drzwi za nim i wróciłem do sie rzecz axcvzabawną — serce de
bie, w samą porę, gdyż % odda likatna.
li widać JUŻ D v ł o aadckofi
Tłum. Jotsaw.
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nia. gdzie w ciągu na
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(Król Huta). Mecz tei
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nlespodziewanem. ale

Diugodystc

nie ja
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na 5 klin. bieg naprze!
zowany przez Stade

Kłótni;
miąa

W Ameryce powsta
no spór w Jakim klu
przedtem w rugby
prezydent Hoo\
Zgłosił sie wprawd
szereg klubów jednał
gły one udowodnić c
białem. że gościły
swoich szeregach pr
Dopiero przed tygodn
sił sie Stanford - Un
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„hieśmierte
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Łodzi) obchodził we wtór
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Ten nowy przybytek
Muzy. owoc energiczne] 1
tuzjazmu pracy kulturali
wej Związku Majstrów Fa
powstał w dzielnicy, która
bardzie] odczuwała bra
świetlnego, mianowicie w
na ten cel wybudowany!
przy ulicy ŻeromskieKo 7„Przedwiośnie", urząd
dług nowoczesnych wymc
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satyra wojny, grana stali
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wodzenie. Ceny popularne
JutTO o godz. 4 po połt
szych barwmy reportaż sce
łódzkiego autora A. Szenb
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Romantyczna, wstrząsa
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Międzynarodowa Wystawa Komunikacyjno-Turystyczna w Poznaniu

leutonia.

Ustalona już została lista re-l Kempa (Paul) ł Konarzewski.—
„
. A i
i
ur
' r>j• i i
.
i .
_.
•.
orezentantów barw Warszawy Stibbe nie został wystawiony
na mecz z Teutonją (Berlin). — do reprezentacji, ponieważ jako
Warszawa wystąpi w składzie rezerwowy w meczu Polska—
następującym (według kolejno- Niemcy musi być
ści wag): Kazimierski, Goss,
w Katowicach.
Wolski II. Głowacki Wysocki.
Mecz Teutonją — Warszawa
Garbarz. Mizerski i Finn. Zmia- odbędzie się w sali kina Colosnie może ulec tylko waga śred seum (Nowy Świat 19) o godz.
nia, gdzie w ciągu najbliższych 12-ej w południe w poniedzia
dni zostanie powzięta decyzja łek, 6 stycznia. Mecz sędziować
wystawienia Garbarza lub też będzie w ringu p. Laskowski.
Staniszewskiego.
Mecz Teutonją — Łódź po
Łódzki OZB. również ustalił przedzi spotkanie warszawskie
fuż listę swych reprezentantów i odbędzie się w niedzielę 5 sty
(według kolejności was:, w na cznia. Sędziować mecz łódzki
wiasach podani zastępcy): Pa będzie
wlak (Rybmski). Małoszczyk
p. kpt. Baran,
(Kabałek). Klimczak (Cyran) na punkty pp. Pannę (Berlin) i
Sewervniak (Gancarek), Trzo Landcck (Łódź).
nek (Galant). Maier (łompieś),

w kraju

i

u n i i

zagranicą.

Poznań, w styczniu (Od w ł . skich l szeregu pozaeuropej
korespondenta). — W związku skich, jak Japonii, Chin, Egip
z coraz bardziej rosnącym za tu i Ameryki.
[
interesowaniem się społeczeń
Niektóre z państw domagają
stwa Międzynarodową Wysta się nawet przydzielenia im ową Komunikacji i Turystyki, sobnych pawilonów. Wielkie
|
która odbędzie się w Poznania zainteresowanie Wystawą u
w 1930-ym roku przedstawicie jawniają towarzystwa krajo
łowi naszego pisma udało się znawcze i koła
młodzieży
uzyskać od Dyrekcji tej Wy szkolnej.
[
stawy, srereg interesujących
NOTOWANIA Z ł O T E G O
13.82, maj 14.03, lipiec 14.22,
Dla wystawców krajowych
szczegółów, dotyczących prac nie bez znaczenia jest wiado
ZAGRANICA.
listopad 14.36, grudzień 14.44,
związanych z organizacją tego mość, że zgłoszenia nadesłane
Londyn 43.44, Praga wypła loco 14.15.
ciekawego pokazu.
przed dniem 15-go stycznia ta na Warszawę 37b.-:/ i pół —
Nowy Jork, 2. 1. Amerykań
Po zakończeniu okresu prac 1930 r. korzystają z rabatu w 380.47 i pół, Wiedeń czeki ska, kontrakty: styczeń 17.25,
przygotowawczych, uzyskaniu wysokości 15 proc.
79.61 — 89, Zurych 57.77 1 pół, luty 17.32, marzec 17.40, kwie
zgody rządów oraz zaintere
Przy transportowaniu ekspo Berlin 46.77 i pół — 47.17 i pół, cień 17.51. maj 17.63 — 64,
sowanych organizacyj między natów wystawcy będą korzy Wypłata na Warszawę i Po czerwiec 17.72, lipiec 17.84,
narodowych. Zarząd Wysta stali z poważnych ulg przewo znań 46.90 — 47.10, na Katowi sierpień 17.83, wrzesień 17.84,
w y skupia obecnie cały swój zowych.
ce 46.925 — 47.125.
październik
17.86,
listopad
wysiłek w kierunku najstaran
17.92,
grudzień 17.98, loco
Zgłoszenia przyjmuje f uniejszego obsłużenia wystaw dzicla wszelkich
17.45.
Informacyj G I E ł D Y ZAORANIC7NE.
ców.
Londyn. Notowania końco
Dyrekcja
Międzynarodowej
Nowy Orlean, 2. 1. Amery
sensacyjne zwycięstwo
Naprzodu.
W kraju i w 20 państwach
Wystawy Komun ikacyji I Tu we: Nowy Jork 4SS.G0. Paryż kańska, zamknięcie: styczeń
pozaeuropej rystyki — Poznań, ul, Mar 123.90. Berlin 20.43 5'8, Holan- 17.07. marzec 17.32 — 33, mai
W środę odbył się w Król. ności zasłużonem zwycięstwem europejskich i
dja 12.09 3'4, Belgja 34.88 7/8. 17.57. iipiec 17.73. październik
Hucie mecz pomiędzy Naprzo Naprzodu w stosunku 4:0 (1:0). skich akcją tą zajmują się spe szałka Focha 18.
cjalni
przedstawiciele
wysta
Włochy
93.20,
Szwajcaria 17.72, grudzień
dem (Lioiny) a Amatorskim KS. Gra miała przebieg; bardzo zaj
17.82, loco
25.12 3'4. Szwecja 18.14 1'8, 17.07
(Król Huta). Mecz ten dla miej mujący i prowadzona była na wy.
W tym celu nawiązano kon
Praga 164.75, Wiedeń 34.66,
scowych stosunków posiadał wysokim poziomie. Bramki dla
Warszawa 43.44.
bardzo wielkie znaczenie, ponie Naprzodu, który najlepszych takt z polskiemi placówkami
GIELDA ZBOŻOWA.
Paryż, Notowania końcowe:
waż AKS. po zwycięstwie nad swych grac v miał w ataku, zagranicznemi rozesłano zapro Warszawa, sobota, 1411,7 m.
Londyn 123.91 i pół. Nowy
linowym Ruchem uważał się za strzelili Stefan. Nastula, Zug i szenia na wzięcie udziału w 11.58 Sygnał czasu.
W a r s z a w a . Tranzakcje n a
Jork 25.39 1/4, Szwajcaria 493. Giełdzie
noralne«o mistrza G. Śląska. Kumor. AKS. nie wykorzystał Wystawie do Izb Handlowych, 12 05 Muzyka.
Zbożowo-Towarowej
Gdańsk. Notowania w gulde za 100 kg. fr. st. Warszawa. Ca
Mecz Jednak zakończył s ę kaniego. Sędzia p. Laband. W i- związków j przedsiębiorstw 13.10 Kom. meteor.
przemysłowych,
zarządów 15.00 Kom. gospodarczy.
nach gdańskich: 100 złotych ny rynkowe: Żyto 24.25 — 24.50
nlcspodziewanem. ale w zupeł dzów 4.000.
miast, towarzystw turystycz 15.45 Kącik artystyczny „L. S. O." — 57.54 — 57.68. wypłaty na
Pszenica 39 — 40, Owies jedno
nych i krajoznawczych, uzdro 16.15 1. Goldfaden: Shulatlth. 2. Pieś Warszawę 57.51 — 66.
lity 22 — 23, Jęczmień na ka*
Długodystansowcy
Warszawianki
wisk i stacyj klimatycznych, ni hebrajskie w wyk. kantora Roszę 24 — 25, — browarny 27 —•
towarzystw transportowych i senblatta.
BAWEł NA.
28.50, Groch polny jadalny 38—«
t!bfzp eczeniowycn itp.
lo.35 Skrzynka pocztowa.
Liverpool, 2. 1. Amerykań 43, Fasola biała 90 — 95, Mąka
Wydano ilustrowany pros 17.00 Nabożeństwo z Wilna.
ska,
zamknięcie: styczeń 9.15, pszenna luksusowa 71 — 74, —<
Projektowany wyjazd długo w dniu 5 stycznia w Paryżu, zo pekt metodą reklamy handlo 18.00 Słuchowisko dla dzieci.
uty 9.20. marzec 9.28. kwie 410 6 1 — 64, — żytnia według
dystansowców
Warszawianki stał w ostatniej chwili odwoła wego instytutu psychotechnicz 19.00 Rozmaitości.
cień 9.31. maj 9.37, czerwiec typu przepisowego 40 — 42,
na 5 kim. bies naprzelai organi ny z powodu braku
nego Harvard
19.25 Centralne Tow. Org. I Kółek 9.38, lipiec 9.43. sierpień 9.43. Otręby pszenne szale 20 — 2 1 ,
zowany przez Stade Francais
odpowiednich funduszów.
w 6-ciu językach e. t. c.
Roln. do swych członków.
wrzesień 9.43, październik 9.43 — średnie 17 — 18, — żytnie
Od chwili zainicjowania W y 19.58 Sygnał czasu.
listopad 9.44, grudzień 9.46, lo 13.75 — 14, Kuchy lniane 42 —.
stawy do dnia dzisiejszego. 20.10 Feljeton.
co 9.46.
43, — rzepakowe 33—34. Obra
Wydział propagandy M. W. K. 20.15 Recital fort T. Demetrlescu. —
Liverpool, 2. 1. Egipska, zam _tv małe. Usposobienie spokójT. rozesłał do pism krajowych W przerwie komun. Teatr. Mlejsk.
między
sportowcami.
knięcie: styczeń 13.57, marzec ne
i zagranicznych oraz agencyj 21.00 Program na dzień następny i
XXW Ameryce powstał niedaw z fotografia wraz z Jego druży prasowych 76 komunikatów i wiadomości bież.
no spór w jakim klubie srał ną. Fotografią została wykona artykułów. Efektem tej pra 21.15 Muzyka lekka.
przedtem w rugby
na przed 35 laty, a oprócz tej cy jest ukazanie się do dnia 22.00 Feljeton.
prezydent Hoover.
jednej z naiwiekszych sław A dzisiejszego w prasie polskiej i 22.15 Komunikaty.
Zgłosił sie wprawdzie cały meryki znajduje się w tej sa obcej
na g i e ł d z i e w a r s z a w s k i e j .
22.25 Z dymkiem papierosa.
*
szereg klubów jednak nie mo- mej drużynie jeszcze Jeden zna
nrzeszło 700 komunikatów,
22.35 Kom. P. A. T.
NIEJEDNOLITA TENDENCJA dziale cukrowniczym doszło do
triy one udowodnić czarno na ny w Ameryce człowiek, mia wzmianek i artykułów, co jest 23.00 Muzyka taneczna.
DLA DEWIZ.
obrotów Chodorowem, jednak
nowicie
Jackson
Reynoids,
obiałem. że gościły kiedyś w
dowodem nader
życzliwego
Katowice, sobota, 408,7 m.
Obroty dewizami na giełdzie po znacznie słabszym kursie. Z
swoich szeregach prezydenta. becny prezydent National City ustosunkowania się całej pra
11.58 Sygnał czasu.
walutowej były większe, niż w papierów cementowych dużym
Dopiero przed tygodniem zgło Banku.
sy do M W. K. T.
Łazy
12.05
Koncert
gramofon.
końcu
zeszłego roku, nie osiąg popytem cieszyły się
sił sie Stanford - Uniwersytet
_x—
Rezultaty prac organizacyj
zwyżkując
o
50
gr
Lilpop
bez
nęły jednak jeszcze swych nor
nych Zarządu Wystawy idą w 16.00 Komunikaty.
zmiany natomiast utrzymały się
16.20
Skrzynka
pocztowa.
malnych
rozmiarów.
Tranzakcie
narze z poniesionym wysił
i i kiem. Zgłaszaią się wystawcy 17i00 Nabożeństwo z WUna.
gotówkowe dolarami St. Zjedno Starachowice. Akcje spożywcze
czonych zawierano po kursie Haberbuscha poniosły drobną
18.00
Słuchowisko
dla
dzieci.
nietylko z Polski, ale ze wszystratę 50 gr. na kursie.
<:'ki<'h nraw> naństw euronej- 19.00 M. Krobicka: „O Henryku Slen- wyższym o 0.3 gr., dla dewiz
natomiast
tendencja
była
nie.
klewlczu".
„Nieśmiertelna
miłość" na ekranie
jednolita nawet z odcienląm nie
19.25 Transm. z Warszawy.
Związek Majstrów Fabrycznych czone Jest na przeszło
soklej klasy aczkolwiek wszystko to 19.40 Rozmaitości.
co słabszym. Niżej ceniono de
RrpliteJ Polskiej (zarząd 'główny w
tysiąc widzów,
już widzieliśmy w Innych filmach wo 19.58 Sygnał czasu.
wizy na Belgję o 5 gr., na Holan
Łodzi) obchodził we wtorek, dnia 31 posiada dobrą wentylację, racjonal jennych (chociażby ..Skrzydła").
dję o 9 gr., na Kopenhagę o 5
20.00 Odczyt dr. K. Slmma.
grudnia uroczystość otwarcia swego ne oświetlenie, przyczem umiejętnie
Nowym efektem wzrokowym są 20.15 Transmisja z Warszawy.
gr„ na Pragę jeszce o 2 gr. i o
kino-teatru p. n. „Przedwiośni*".
rozwiązano sprawę sklepienia, unika zdjęcia wypuszczanych
tyleż na Szwajcarję. Wyższe, CZERWONEGO KRZYŻA.
Koenlgswusterhausen, sobota, 1635 m. kursy płacono tylko za dewizy
Ten nowy przybytek Dziesiątej jąc słupów I kolumn, zakrywających
z aeroplanów pocisków
Jutro! Jutro! jutro! Wszyscy społ<
14.00 Płyty gramof.
Muzy, owoc energicznej I pełnej en zwykle widok na ekran.
(zdjęcia z góry).
na Nowy Jork o 0,2 gr. i na Wio kają się w „Wesołem Miasteczku"!
tuzjazmu pracy kulturalno-oświato
Program
otwarcia rozpoczęła
chy o 1 gr., pozostałemi ZP.Ś de Przypomnijmy sobie miłe chwile na
Wszyscy mężczyźni bez wyjątku 1430 Program dla dzlecL
wej Związku Majstrów Fabrycznych, część koncertowa, na którą się zło (z Gary Cooperem na czele) — grają 15.45 Godzina kobiety.
wizami na Londyn i Wiedeń ob „Pewuce" w Poznaniu.
powstał w dzielnicy, która dotąd naj żyły produkcje muzyczne orkiestry bardzo dobrze. Colleen Moore sta 16.00 Dyr. Wutz j „W Alpach".
racano po kursach niezmienioPierwszy raz w Łodzi sposobnośd
bardzie] odczuwała brak
teatru Leona Budzyńskiego i popisy śpie nowczo nie nadaje się do ról tak wy 16.30 Koncert z Hamburga.
nych. Notowano dziś też urzędo fotografowania się na maskaradzie.—^
ftwietlncgo, mianowicie w specjalnie wacze chóru katedralnego męskiego bitnie dramatycznych. „Robi" to In 18.30 Francuski dla początkujących. wo po raz pierwszy przekazy te
Nawet , Pliotomatory" sprowadził ą
łegraficzne na Nowy Jork, czy Poznania Komitet.
na ten cel wybudowanym gmachu I mieszanego pod batutą prof. Ulasa. teligentnie, ale niema w tern siły 19.00 Godzina ciszy.
li t, zw. Kabel po kursie wyż
przy ulicy Żeromskiego 74-76.
Inauguracyjny film p. t. Jfleśmler przekonywującej, podczas gdy w 20.00 Jazz amerykański.
Mnóstwo zabawnych atrakcyj ^
„Przedwiośnie", urządzone we teina miłość" odznacza się reżyserją uśmiechu l kokieteryjno-nalwnych i 21.00 Audycja literacka, nast. muzyka szym od dewizowego o 2 gr.

s1

4 tysiące widzów podziwiało

Radjo-kącik.

:

nie jadą do Paryża.

;

Kłótnia o prezydenta

W a l u t y , dewizy i akcje

Otwarcie kino-teatru „Przedwiośnie

Komunikat

dług nowoczesnych wymogów, obli i techniką (Oeorge Fitomaurice) wy minkach Jest bez konkurencji

TEATR MIEJSKI.
Dziś" „Dzielny wojak Szwejk".. Ta sensacyjna
satyra wojny, grana staile przy zapełnionej po
brzegi wJdownd zdofcyla w Lodzi rekordowe po
wodzenie. Ceny popularne.
Jutro o godz. 4 po południu po cenach najniż
szych barwny reportaż sceniczny „Król bawełny"
łódzkiego autora A. Szenberga.
„MAZEPA".
Romantyczna, wstrząsająca tragedia Juljusza
Słowackiego „Maizepa". wchodzi na afisz Teatru
Miejskiego luz w sobotę, dnia 4 stycznia. W po
pisowej roli Wojewody wystąpi po raz pierw
szy w b sezonie dyr. Karoł Adwentowicz. Obsa
dę dalsza tworzą pp.: Niedzwlecka (Amelia), Dunajewska (Kasztelanowa), Tatarkiewicz (Król),
Krzemieński (Mazepa). Damięcki (Zbigniew), Debowicz (Chmora). Butkiewicz (Chrząstka).
Reżyseria I inscenizacja E. Wiercińskiego.
Nowe kosłjumy I dekoracje według pomysłu
»rt mai K. Mackiewicza. Ta dawno niegrana trajtedja iednego z największych naszych poetów,
stanie sie niewątpliwie świętem teatraJnem Lo
dzi.

TEATR KAMERALNY.
Dziś I dni następnych wieczorem doskonała
współczesna komedja salonowa O. Lenza „Trio".
Sztuka ta dzięki swej koncertowej obsadzie zło
żone) z artystów tej miary jak Mairja Malicka,
Aleksander Węgierko ł Zbyszek Sawan stanowi
prawdziwy ewenement artystyczny Lodzt.
W niedzielę l w poniedziałek po połudnm re
kordowy „Świt, dzień I noc" z M. Malicką 1 A.
Węgierką po cenach zniżonych.

TEATR POPULARNY.
Dzłś oraz w sobotę, niedzielę I poniedziałek

szampański humor gwarantowany.

taneczna.

downie melodyjnego, wesołego urozmaiconego
tańcami I śpiewami wodewilu Stoi za „Za daw
nych dobrych czasów" z Relewlcz-Ziembińską,
M. i A. Żabczyńskimi, Bronowską, Góreckim, Tar
W dniu dzisiejszym o godz. 10 rano od
takowłezem, Plucińskim, Tatarskim i Wożnik lem.
było się w Małej Sali Konferencyjnej Mi niż na ostatnlem zebraniu. Z po

Wygrane dolarówki.

nisterstwa Skarbu kolejne ciągnienie 5%
pożyczki dolarowej.
W sobotę oraz w niedzielę 1 poniedziałek po
Ogółem wylosowano 57 premij na su
dwa razy pierwszorzędnie wystawiony „Kopciu me 25 tysięcy dolarów:
szek" w premierowej obsadzie.
8.000 dolarów padło na Nr. 465259.
3.000 dolarów na Nr. 061687.
„BOŻE NARODZENIE" W TEATRZE POPU
1.000 dolarów padło na Nr.: 769547,
TEATR GEYEROWSKI.

LARNYM.
Towarzystwo Śpiewacze Im. Moniuszki daje
w poniedziałek, dnia 6 stycznia, o godzinie 12 w
południe ostatnie przedstawienie misterium religij
nego pjt. „Boże Narodzenie". Udział biorą połaczo
ne chóry Tow. Spew. im. Moniuszki w liczbie
130 osób. Reżyserją artysty Teatru Popularnego
p Stan. DębŁcza. Bilety do nabycia w kasie Te
atru Popularnego odrodź. 10 rano do 3 i od 5 do
9 wieczorem.

441074.
500
146620.
7138S0.
100
803516.
407956,
399073,
233275.
513004.
367534,
730593,
674568,

750375,
dolarów
125290.
823569.
dolarów
426026,
688175.
728784.
182667.
612601,
646395.
085609.
812981.

141517, 590262.
na Nr.: 233197,
319905, 606178.
121751.
na Nr.: 526177,
120881, 251509,
026417. 893337.
630614. 754324,
398816. 233312,
893297. 522385,
543711. 555260.
435268, 761139.
440320.

185256,
449467.
163688,
419105,
053967.
862277,
430639
343368,
009326
954318,

PORANEK ORDONKL
Hanka Ordonówna 1 Fryderyk Jarossy — dwa
faary teatru „Qul Pro Ouo" przyjeżdżają do Ło
Po losowaniu dolarówki odbyło sie Io
dzi tyiko na Jeden gościnny występ, który odbę
amortyzacyjne 5-"procentowej
dzie się w sali Filharmonii w nadchodzącą nledzie sowanie
państwowej pożyczki konwersyjnei z r.
lę, dnia 5 stycznia o godz. 12-ej w południe,

1924.
KONCERT AKADEMICKI.
W drAi 5 b. m. o godz imię 3 po południu w
saU Towarzystwa „Przyszłość", przy ul. Dwor
skiej 14. odbędzie się staraniem akademików •
łodzian koncert o wielce urozmaicanym progra
mie* Udziaił w koncercie bierze Stow. Śpiewacze
im. Moniuszki, artysta p. Fr. Galiński (skrzypce),
prof. Stanisław Casini (fortepian), art.-dram. p.
Szreiner (deklamacje) p. Zdzisława Dolatówna

ostatnie nrzedstawdenia staję zapełniadącętfo wj-.LtioirtCipiaiaL 1

Mojkrcsinski (śpiew).

'

Tani bufet, gorąca kuchnia bez ka
ZMIENNY NASTRÓJ DLA PA rdy. Popierajcie Czerwony Krzyż —\
PIERÓW
PROCENTOWYCH. wszyscy Idziemy na maskaradę C. Ki
Grupa papierów państwo w sobotę, dnia 4 stycznia w połączo
nych salach Filharmonii i Teatralne!
Warszawa, 2 stycznia. (Tel. w!.). — wych cieszyła się
ul. Narutowicza 20.
' mniejszym popytem,

śród pożyczek, które notowano
oficjalnie obniżyła się o 25 gr
5 proc. Poż. Konwersyjna, po
prawiła jednak znacznie swój
dotychczasowy kurs druga 4
proc, Poż, Inwestycyjna o 1 zł.
Po zwykłych kusacn obiegały
listy zastawne i obligacje ban
ków państwowych. W dziale pry
watnych papierów procento
wych słabsze były listy zastaw
ne ziemskie i m. Warszawy, wy
soko natomiast normowały się
kursy listów zastawnych prowin
cjonalnych, które były usilnie
poszukiwane. Straciły też na
kursie 4 i pół proc. 1. z. ziem
skie 15 gr., i 5 proc. i
proc.
m. Warszawy po 25 gr., pod
czas gdy 10 proc. 1. z, m. Lu
blina osiągnęły 25 gr. zwyżki.
8 proc. m. Piotrkowa 1 zł. 12 I
pół gr. i 1 0 proc. m. Radomia
2 zł. Na obligacje magistrackie
nie było żadnego popytu.

Ogółem zamortyzowano 15.723 obliiga
cje na sumę 4.260.000 złotych.
AKCJE NIEJEDNOLICIE.
Również odbyło się losowanie amor
Kursy akcyj kształtowały
tyzacyjne 5 proc. państwowej konwersyj
się niejednolicie, jednak odchy
nej pożyczki kolejowej z r. 1926.
Ogółem zamortyzowano 264 obligacje lenia nie były naogół wielkie.
Akcje bankowe banków Dys
na sumę 228.000 zł.
kontowego, Zachodniego i Zw.
Sp. Zarobkowych zakupywano
jpo, kursach pocri«4ftib- WJ

Madge

Bellamy.

Urocza kobietka,

KTO SZYBCIEJ ZJE PIANKĘ?

Pech pana burmistrza.

Humorystyczne turnieje w Krainie rekordów.

Frank Schwab b y l „mayo- żeli właśnie dotknięci do żywe mierze zawdzięczał owe zwyAmeryka oddawna już znana tak ogromnie, stały się takim oWiększość tych rekordów ma
rem",
czyli burmistrzem Buf go córka i zięć.
c ęstwo Ouentherom,, którzy jest jako kraina najrozmait gólnym nawykiem, że niemal
iednak posmak
falo, jednego z największych
Przyszły wybory 1
najenergiczniej
występowali szych r e k o r d ó w . Weszły one każdego dnia notuje prasa ame
wybitnie humorystyczny.
miast w Stanach Zjednoczo
Schwab przegrał.
przeciw Schwabowi, stawiając tak w k r e w tamtejszego społe rykańska jakieś nowe, „nieby
nych i cieszył się sympatją lud
I
tak np. za wielkiego „boha
Jego przeciwnik w wielkiej mu najpotworniejsze zarzuty. czeństwa. rozDOwszechniłv sie
wałe" sukcesy w tei dziedzinie. tera" uważa sie pewien osobli
ności, ponieważ nienajgorzej
zarządza! sprawami miasta.
wy mecenas sztuki, niejaki Tom
Big Hery który wszystkie sale
Był. ale już nie jest — prze
wielkiej Galerji Narodowei zwie
padł bowiem
dzil w przeciągu 27 minut i 3
z kretesem
sekund, przyczem. jak twierdzi
przy ostatnich wyborach. Nie
|—obejrzał z wielkiem zadowolę
byłoby w tem nic dziwnego,
niem „estetycznem" wszystkie,
gdyby nie powód klęski wy
znajdujące się tam arcydzieła
borczej tego dygnitarza miej
malarskie i rzeźby. Co za „im
skiego.
ponujący gest amatora sztuk
A powodem wielkiej „klapy"
Pięknych!
wyborczej Franka Schwaba
Japonja jest najlepszym przy
był., maleńki
Inny rekord odniósł 14-letnl
Sposoby przygotowania ryb ka, choćby był najbardziej za Japonji, zwie się kinako.
kładem, że cały naród odży są różnorakie, nprz. faszero palonym jaroszem. Natomiast
chiński piesek,
Cieniutki nidKuron z mąki nowojorczyk Mac Caffery. pod
wiać się może według kuchni wana i zapiekana w mące ry Japończycy spożywają tyle ry pszennej, gotowany na wodz:e czas „Turnieju" w szvbkiem
ulubieniec pana burmistrza.
„Poppy" — tak zwał się ten jarskiej, a pomimo to zacho ba morska,
potrawa, która zu, że czują się nasyceni. Jest .zwie się udo.
Jedzeniu pianki",
psi benjaminek — był sympa- wać siły fizyczne i męstwo zwie się kamaboko. Spożywa dziwne, że spożywanie ryżu
Jarzyny podają się w bar który odbył się niedawno w Fi
tycznem i spokojnem stwo ducha. Dwa główne środki się również bardzo wiele ryb jest zdrowsze dla ludzi ciężko dzo małych ilosc^cu z ostrcini ladelfii. Po zaciekłej walce od*
rzonkiem i nigdy nikomu nie pożywienia, stanowiące pod suszonych i w konserwach. pracujących mięśniami, niż dla przyprawami. W kuchni ja- niósł on nad swoimi, przeważ
stawę pokarmów europejskich Oprócz tego oddzielnie sprze ludzi, którzy mało używają pousKiej spotyka się taxze czos nie młodocianymi przeciwnika
wyrząddził krzywdy.
chleb i mięso — nie są uży daje się ikrę rybną, a zwłasz ruchu.
Trzeba jednak pecha, że nie
nek, chrzan, grzyby, szparagi, mi, walne zwycięstwo!
mniej sympatyczna wnuczka wane w Japonji. Mięso dlate cza suszoną ikrę śledzia, sadło
Oryeinalnvm
rekordowcem
Potrawy z ryżu są bardzo rzodkiew.
pana burmistrza. Peggy, lubiła go że spożycie jego jest za wieloryba,
wnętrzności tre- rozmaite. Zwyczajny ryż ja
Jest
policjant
brooklvński
FranDo wyborowych jarzyn za
przez
buddaizm. panga.
dokuczać pieskowi wszelkie- bronione
da się codziennie bardzo mięk licza się paproć, korzenie bam- cier, który w r. 1923 odniósł
mi. dostępnemi jej sposobami. chleb zaś dlatego, że na polach
W rzekach japońskich znaj ko ugotowany, bez soli 1 tłusz busu, korzeń lotosu i lUji.
ciężkie obrażenie podczas kata
Pewnego razu „Poppy", choć uprawnych zasiewa się
dują się pstrągi (ayu), karpie czu.
strofy automobilowej I od tego
W święta podaje się ryż
Wśród
napojów
herbata
bvł potulny i bardzo lubił dzie
wyłącznie ryż.
(koi), szczupaki (samma), łoso kleisty, mochi-kome, ugotowa
czasu bvł 26S razy operowany!
ci, pociągnięty jednak zbyt sil
W dzisiejszych
czasach sie (shake), łososiopstrągi (ma- ny i utłuczony z osłodzoną Ichaj zajmuje pierwsze miej Tego rekordu nikt mu chyba
sce.
Woda do picia, z powodu
nie za ogon. stracił cierpliwość wprawdzie zakaz spożywania su) i inne ryby rzeczne, nie czerwoną fasolą.
nic- zazdrości...
bardzo prymitywnych studni,
i w zapamiętaniu ugryzł maleń mięsa został zniesiony. Pomi znane u nas.
Wymieńmy wreszcie półtora
jest
niemal
niezdatna
do
picia,
Ciastka
i
lcgumlny
także
ro
ka Peggy w rękę.
mo to mięso rzadko ukazuje
Mięso żółwi uważane jest w
zyskuje smak tylko dzięki her roczna Middy Bert, córeczko
Państwo Ouenther, • rodzice się na stole nawet w najzamoż Japonji za wielki smakołyk. bi się z ryżu kleistego.
bacie.
Jednak najlepszej japoń znanego pływaka Johna Willia
Prócz ryżu jęczmień i jagły
młodocianej ofiary „psiej prze niejszych i najbardziej postę Ryby przygotowują się prze
ma Bertę. Dzieweczka ta mimo
skiej
herbaty
lujicho)
powych domach. Dzieje się ważnie z sosem z soi. Za po stanowią główne pożywienie
wrotności" podnieśli alarm.
swego wieku doskonale już —
nie
wolno
naparzać,
— Podły, przebrzydły pies, tak dlatego, że niema w Japo trawę narodową uchodzi tan a biedniejszej ludności, zwłasz ponieważ nabiera od tego go dzięki swemu ojcu — umie pły
on nam dziecko pokalaczył' nji odpowiedniej hodowli by ryba sioyaki, którą przypra cza w mniej zamożnych dziel ryczy. Im lepsza zatem jest wać. Czuje się ona. niby ryba,
dła, gatunek mięsa, jaki tam o- wia się cytryną.
Precz z nim! Zabić go!
Potrawą nicach kraju. Jedynie na po herbata, tein chłodniejsza po znacznie lepiej w wodzie, niż w
Pan burmistrz nie podzielał trzymać można, nie odpowia zbytkowną jest węgorz. Nie łudniu Japonji
powietrzu. Jest to stanowczo
winna być woda.
Jednak tak wielkiego oburze da wymaganiom, a przygoto które gatunki ryb zawsze naj
sadza kartofle
najmłodsza pływaczka na kuU
Japończycy,
jak
wiadomo,
nia córki i zięcia i, nie myśląc wanie potraw mięsnych, ze droższe i najrzadsze,
ziemskiej.
i używają ich jako pokarm.
nie
używają
alkoholu,
bynajmniej rozstawać się ze względu na przepisy religijne,
jada sie na surowo,
Fasola soja,
po japońswym ulubieńcern, poprzestał wynikające z dawnych oby jak, u nas ostrygi. Japońska ku sku zwana daizu, używa się w jednak z najdawniejszych cza
sów znany jest napój w rodza
czajów,
na
chnia bez mięsa, bez mleka, wielkiej Mości, z powodu zna ju piwa, zwany sake, wyrabia
ostrem skarceniu psiny.
chleba i masła nie może za cznej zawartości białka. Pie ny z zfermentowanego, osło
nie jest smaczne.
— Ach! więc ojcu ten pas
Zresztą bez mięsa można dowolić żadnego Europejczy czona soja. bardzo lubiana w dzonego ryżu, który pije się na
kudny pies jest droższy, niż na doskonale obejść się w Japonji.
gorąco z maleńkich porcelano Wieczorne r o z r y w k i Łodzi*
sza Peggy! Dobrze! Jeśli tak Japońskie morze 1 rzeki obfi
wych czarek. Niedawno za Teatr Miejski: — Dzielny wojak
nasza noga nie postanie w tują w niesłychane bogactwo
Szwejk.
Nowy
Rok
w
Japonii.
częto wyrabiać piwo na spo
tym domu!
ryb najróżnorodniejszego ga
sób europejski. Wino 1 wódka Teatr Kameralny: — Trio.
Wszelkie stosunki zostały tunku. Z ryb morskich, spe
Teatr Popularny: — Za dawnych do
nie znajdują zbytu.
*erwane.
cjalnie japońskich notujemy:
Śniadanie w Japonji podaje brych czasów.
Wieść o „barbarzyństwie" adzi. gomane. ika. hirame, kis,
się pomiędzy 7 a 8-ą z rana Teatr Geyerowskl: — Kopciuszek.
Schwaba kolportowana była z kurodal maguro, okaja, saba,
składa się z ryżu, ugotowane Filharmonia: —
najdziwaczniejszemi komenta konoshiro 1 całe masy Innych,
go z jęczmieniem 1 fasolą. O- Mlelska Oaleiia Sztuki — Wystawa.
rzami po całem mieście i wy- pomiędzy niem! gatunki zbli
biad spożywa sie o dwunastej \ p o l l o : — Ten z którego sic imlela.
zyskfwana przez przeciwni żone do makreli, oprócz tego
w południe. I znowu je się Kajka: — Miłość kozaka.
ków politycznych wśród któ w Japonii jada się nawet
ryż, trochę ryby z gotowaną Caslno: — Przebudzenie.
rych do najzagorzalszych nale
rekiny I wieloryby.
sałatą i jarzyną. Główny po Czary: — Coraz prędzej.
siłek dzienny tak zw. Yumeshi Pocz. seansów o godz. 4, 6, 8 1 10,
-xx(ryż wieczorny) ma miejsce o Corso: „Kto jest złodziejem?"
zachodzie słońca i składa się Capltol: — Miłość księcia Sergjusza.
z zupy. ryby, ptactwa lub dro (irand-Klno: — Płodność.
biu,
ryżu I jarzyn. Wszy Luna: — Dzika orchidea.
stkie
potrawy
podaje się Mimoza: — Intrygant.
jednocześnie.
Japończycy Oświatowy: — Pat 1 Patachon.
jedzą bardzo prędko. Po Pocz. seansów o zodz. 4, 6, 8 I 10.
trawy podają się już
Odeon: — Rywal własnego syna.
Kupując dziennik za 10 lub sadzy, sprowadzanej z Holan
Pocz. seansów o godz. 4. 6, 8 I 10.
200 groszy nie zdajemy sobie dii.
podzielone I pokrajane.
zazwyczaj sprawy z niesłycha
Przyjął się także zwyczaj po Palące: — Podwójne życte.
Co do papieru, to wyramianie niskich cen drukowanego ny był ze
dawania herbaty o 5-ej po po Raj: — Cyrkówka Rita.
łudniu, do której spożywa się Reduta (Kopernika 16): — Plomle*
słowa.
szmatek lnianych,
słodkie
kartofle, ciasto lub le- miłości.
Książka w średniowieczu, które rozgotowy.wano na pap
Resursa: — Motyl brukowy
guminę.
tłoczona na prymitywnej pra kę,
bielono, zmiękczano łu
sie ręcznej kosztowała — bez giem, wyławiano z kadzi sita
Japończycy przy podobnym Splendid — Śpiewający błazen,
,j
przenośni — majątek. Za 42 mi i wreszcie, przy pomocy
sposobie odżywiania się rzad Film dźwiękowy.
wierszową biiblję Gutenberga, wałków drewnianych ugniata
ko zapadają na choroby złej Spółdzielnia: Dziewczęce łzy.
"*
można było nabyć folwark z na w arkusze.
przemiany materii. Z chorób Słońce: — Dzikuska
Świt: — Na zgubnej drodze.
Inwentarzem
najczęściej
spotyka
się
tak
zw.
Otrzymany w ten sposób pa
Wodewil: — Rywal własnego syna.
żywym I martwym.
pier zwał się „czerpanym". Japończycy witają Nowy Rok wywieszaniem mioteł i sznurów, beri-berl coś w rodzaju szkor Poceatek seansów o godzinie 4-e|.
!To też księgi przykuwano do Spadek cen nastąpili z chwilą
butu,
wywołanego
spożywa
które mają ich chronić od złych duchów.
lip)
stołów łańcuchami i otaczano wprowadzenia maszyn, prze
niem ryżu polerowanego, któ Zachęta: — Łódź podwodna S. 44.
wyjątkową pieczołowitością.
ry na wzór europejski rozpo Pooz. seansów: 4.30, 6.30, 8.15, 10.00.
rabiających tańsze surowce,
wszechnił
się w Japomji 1 z po
Aby zdać sobie sprawę z ta jak słoma i trociny.
Międzynarodowa
statvstvka
lekarska wodu zdarcia
WINSZUJEMY.
powłoki pozba
kiego stanu rzeczy, należy
W
Polsce
zainstalowano
Jutro; Tytusowi.
wiony jest witamin. Należy pod
wspomnieć o kosztach druku ! pierwszą maszynę papierniczą
Wschód słońca 7.44.
kreślić że pomic * braku tłusz
apleni. Pierwsze czcionki nie w roku 1827 w Jeziornie pod
Zachód 15.36.
yfy odlewane, lecz ryte. Tusz Warszawą,
We wszystkich niemal pań- [padalność na cukrzycę w Euro- czów i mięsa bardzo rzadko
Długość dnia 10.31.
trafiają się wypadki rachityzstwach stwierdza statystyka ple wykazuje
przygotowywano ze specjalnej!
Przybyło dnia 09.
mu (angielskiej choroby).
znaczny
x x — —
wybitną zniżkę.
Tydzień 1.
wzrost cukrzycy
Znakomity
badacz cukrzycy
od czasu zakończenia wojny Ullman tłumaczy sobie to zjawi
światowej. Ofiarą tego schorze sko stosunkami wojenneml. W
nia padają przeważnie kupcy, miejsce
obfitego
odżywiania
MĘCZENNIK.
SZCĘŚCIE.
akademicy, wyżsi urzędnicy się wstąpiło odżywienie głodo
Mężatka: — Mój mąż nic
Kanny (wracając powoli do oraz osoby zajęte w przemyśle
grzeszy
zmysłem
porządku przytomności): — Gdzie je szynkarskim. Pracownicy zaś fi we, a praca umysłowa ustąpiła
Ciekawa walka dwóch
wynalazków.
wielokrotnie pracy fizyczne:.
W Szwajcarji urzędowa sta Publiczność znacznie chętniej
Ciągle przychodzi do domu z po stem? Co się ze mną stało?
zyczni stosunkowo rzadko za Znana jest ane.gdota lekarska.
urywanemi guzikami.
— Został pan przejechany padają na tę chorobę. Chorują Bogaty bankier zgłasza się do tystyka ostatnia doprowadziła posługuje się telefonem ze
do ciekawego stwierdzenia, że
Przyjaciółka: — Prawdopo przez samochód i znajduje się tedy na cukrzycę głównie lu
lekarza z zapytaniem, jak się u- telegraf staje się powoli wyna względu na większą szybkość
dobnie źle są przyszyte.
pan w domu pańskiej teściowej. dzie dobrze się odżywiający, od strzec cukrzycy. Lekarz radzi
w porozumieniu 1 większą
Mężatka: — Masz słusz Może pan mówić o szczęściu.
dający się wytężonej pracy mu żyć z pensji swego woźne lazkiem do pewnego stopnia
dokładność rozmów telefonicz
przestarzałym
ność, szyć też nie umie porząd
— Jak to, czy teściowa wy umysłowej. W latach wojny za gonych.
i spotyka się z losem tych, któ
ni*..
jechała
Do
zwycięstwa
telefonu nad te
rych życie prześcignęło. Daty
INICJATYWA.
statystyczne wykazują miano legrafem przyczynia się nadtc
— Nie wiedziałem, że Bolek
wicie, że dochody z telegrafu z sama taryfa telefoniczna,
PREMJA.
miał zamiar zaręczyć się z tobą
Niemniej i w międzynarodo
każdym rokiem stają silę mniej
pod choinką.
w
w
V
Klient: — Gęś, którą mi pan
sze. Powodem tego jest rozwój wym ruchu komunikacyjnym—
— To była właśnie moia sprzedał na Boże Narodzenie
jak stwierdza wymieniona sta
mogą chodzić w długich
sukniach. komunikacji telefonicznej. — tystyka
niespodzianka gwiazdkowa dla miała smak obrzydliwy.
— telefony coraz bar
W Paryżu nie odbyło się bez
z długiem! nogami,
Plego.
dziej wypierają telegrafy, zwła
Sprzedawca: — Tego nie mo ostrej wymiany zdań i sporów
gę zrozumieć! Od piętnastu lat w prasie na temat długiej sukni. lecz nie dla kobiety rasy łaciń która przy strojach dziennych I szcza, że urządzenia telefonicz
RODZAJ ŻEŃSKI.
ta gęś otrzymywała zawsze Szczególnie na uwagę zasługuje skiej 1 jej budowy ciała, prze sportowych sięga 37 do 45 cm. ne doznają nieustannych ulep
ponad ziemię. Przy strojach po szeń, tak, że można przewi
— Tatusiu, dlaczego rze pierwszą nagrodę na wysta zdanie wielkiego „conturier", ważnie przysadzistej.
Charakterystycznym zaś dla południowych przedłuża ją tię dzieć i całą pewnością, l i nie
czownik „ziemia" jest rodzaju wach drobiu.
który za modą długiej sukni kru smaku publiczności jest wynik najwyżej o 3 cm. Przy strojach
bawem telegraf będzie zdystan
Reńskiego?
szy kopje. Oświadczył, iż moda ankiety, jaką rozpisano w pra
młodazewieczorowych
jednakże
ostaj sowany
—
. przez
, w t twego
r o
n
— Prawdopodobnie dlatego,
krótkiej sukni nadaje się do sie. Okazało się, iż na ogół sta
tecznie zwyciężyła na całej linjI|go
brata w komunikacji
korounikacił kwia
go
fce nikt nie wie, ile ma lat.
Amerykanki, kobiety
le pierwszeństwo daje sJę sukni, długa suknia.
towej.
;

Kuchnia japońska.

Kraj bez mleka, masła, mięsa i chleba.
Fanatyczne przywiązanie narodu do jarskich potraw.

;

W średniowieczu przykuwano

stwierdza znaczny wzrnst cukrzycy.

E

Podsłuchane.
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