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"a ogólne życzenie P. Tli Czytelniczek . Czytelników Redakcja ,,Łódzkie
go Echa Wieczornego U urządza dla wszystkich po raz szósty bezpłatną premją p. n.
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leCZOr

która w szczęśliwym wypadkn przynieść 'ino~e'

ego",

"W !. t~mczasem JUŻ przynoSi niżl!

,

wyszczególnione nagrody •• ••..

.

_"$WW,_q._'3
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._

wartoś I ogó nej .,200 dola ów, a mianowicie:
l-sza premja·.. 40 odcinków Państ\"łIowe) Pożyczki olarowej
(pełna fÓ nowartość 200 dolarów)
II premja·· S dolarówek (równowartość 25 do arów)
III "
2 werk- mąk; PSZ! ,nej
IV"
•• 1 worek !f'
SI
V "
... 5 kilo . cukru.,
·15 premij po 1 dolarówce, arłości 5 dolarów efe
10 par bucików najlepszego wykonania ze 5~::n:'~cafip
_ID

I

(Dla

-

pań

pantofelki bronzowe, lakierowane, sportowe, spacerowe lub według
- półbuciki brollzowe. znanej fabryki "Marco")

er az 2,000 kg. mą i pszennej l-go gatu
I 1,000 kg. cukru, /kłórego wszyscy obecnie p

Ogólna

ilość

450
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jął

sam

władzę

Z oowOOzi dosów prasy na temat ostat
nich ltra.giCZl1ycb wypaoików zas'l!utg-\lti.= n~
specjama UWla1!e l?:Ios .. StoW"l". OT~anu Wl
leńsklch monarchJstów.
·
.
Na wstępie dzienn ik wlYlPOv,iada Się
przeciw ustrojowi rem-lblikai'tskiemu. który nazyW1a forma rządu f1eR'wowaną przez
zamaclrv stanl\.l. Nastę:pni,c oośwdoca R'~ą
ce sto\Vla Prezydentowi Wojcie Clho'W'sk!e!nu j żołnierzom. którzy bronili Belwederu:
_
..PCI:n Prezydent Wojciechowski byl
iednvm z niewielu. który l?:leboiko i serj{)
bra~ z.nacr.enie sakramentalne ;przvs·ię.gi. ja
ka zlożyt. Wśród podchorążych. którzy g'O
bronili odważnie. mężnie. bohatersko. nie
hrakło Piłsudczyków. Ale cała szkoła. z
jej dzielnym dowódca oułk. Paszkiewiczem oozostała wierna swej orzv5\iędze.
lm bardziej niepopularną była spra\\~a, któ
rei bronili. 'tern więcej ZaShllg'1.1da na szacu
nek. że z sucha abstrak,cja w ocza,eh. z suchemi dźwdeikami swej przysiegi \v uszach
spełnili ±olnierski obowiązek do koń,ca.
Pa.n Prezyden.t Woiciechowski zalSlugu
i,e na szacunek jeszcze za to. że tak jak od
ważni·e przcciwstaw1i1 sie wo~ko\v'ym oddziałom. \vlkraC'z a ią,cvm do sfo-Hcv. tak samo ooważnie zde'c vdowa·t sie pa!QŻVĆ kres
wojni'e domowei. Gdybv P. Prezydent pró
bowal szcześda ucieczki w aempla.nie,
gdyby wezwał do boju pu~ki ooZlnaIl'skie.
.iednem slmvem. l?:dvbv 'Przedłuży! W()}nę
domowa.
toby wystawił na niebezpieczeńs.two całość i nieoodJe::!i'ość Daństwa.

Pan WO.łciec.howski uni1rna.f tel?:o i u~tą"Pit. gdv zoba'czy.!. że DOPularność imie
nia PHsucl:skiego
jest oreżeln. z którym formuła konstytucji
17 marca walczyć jest me sOOSÓb.
Cz.eść oolel?:ł-vm w obronie Belwederu
i d'fUR"iemu traR'i'c~n cmu p-rezvo.ento v.'i. Nie
za-leżnie czy dow'ą na:szel?:O pafIstwa b~
dzie król. czy prezydent - oby uniknęli lo
sów pierWlS'ZYCih przedstawkJieli naszei re
publiki - Narutowicza i Wo.idechowskie~".

Dalszy U5 t~ppOświ ~a ..slowo" wyka
!anill. że
Marszałek: Piłsudski jest bezoarhrjnv
i że nic I!O nie taczy z żadnem s·tmmiictw.em. PrzVitacza fah-t odrzucc,nia przez
Marszałka oferty stTonnidw lewkowych
złożonei tuż 'Przed 7..ama,c hem . a DfOpOmtjącej Ma'rszat.Jrov..1i PHsudsbemu utworzenie rządu. Przytacza dal,ei okoJicz:noŚć. że
l)rzy caJlem 1tW!()TZ.oodu obeanel?:O rządu,
oodczas 2dy lewica w:vsuwała hasło szabi.
netu czysto JewkoVie1!:o. ,MarszałeJ{ bYł za
lrałHnetem

koalicyjnym. lł wkońcu złotył
gabinet fachowo-hezpartyjnv.
.

Na.łbardzie.i cha'r akterystycz.ne są UlStc
py końcowe, w IktórYlCh .. Stowo" dom a l?: a
;tę

od Mars za lika.
by obiął władze.
Oto, co pisze dziennik monarchistvtzny:
"Teraz chCielibyśmy się zwrócić do te
g-o. dla którego tyle serc żołnierskich w
Polsce bije z taką miłością, że na jego roz
kaz, na jego znak,
dało swe życie w walce bratobójczej.
. ~tóż st wierdzamy kategorycznie, że
dZlS całe myślące społeczeństwo polskie
zarówno Piłsudskiemu dotychczas nie~

rozpęd ~it.

Piłsudski
na siebie wzi~ł odpowiedzialność za dyscyplinę wojskową zła
maną. Wskazał Polsce,
jak żołnierz go kocha.
Ale właśnie dlatego jest jego obowiąz
Idem dyscyplinę tę z powrotem unormować,

żołnierzowi dać wodza.
Piłsudski 1ronstytucję przestąpit
Ale
właśnie
dlatego jego obowiązkiem jest
konstytucję naprawić, pańslwu polskiemu silną władzę zape\vnić,

Za władzę silną, za życiodajną władzę sil
111\ gotowi jesteśmy zapłacić dziesiJ,tkami

tysięcy trupów jeżeli dani takiej Polska
potrzebować będzie, ale Ty nam daj tę
władzę silną, Panie Marszałku!

*

Warszawie.

W

przyjazne, jak i jego zwolennicy dziwIą
się, ubolewają, oburzaj~ nawet. że Pił
sudski ~ "d~tury nie przyj ą ł że Sejmu nie

*

Xr.11t!

U~l~O~l~nie ~ma[Mw po~el~łw l~~

ręce.

w swe

*

Znajdują się obrońcy polityki Marszał
Twierdzą, że uratować należało legalną sukcesję władzy, od Wojciechowskiego do Rataja - ze względu na zagra
nicę, na Wielkopolskę.
Być może. Chcemy wierzyć, że Mar
szatek Piłsudski nie zechce sam zaDrze-

ka.

paścić

"n;l 19 maJa 1926 roku.

dzieła, nie uwierzymy tym
utrzymują, że działał bez planu.

swego

którzy
Ale warunkiem dla nas jest:
Aby Marsz. Piłsudsld przyjął stanowisko
Prezydenta.
Aby zmusił Sejm do uchwalenia nowej
konstytucji rozszerzającej kompetencję
władzy naczelnej.
Aby Sejm rozwiązał.
Jeżeli
tego nie zrobi powiemy mu:
Panie Marszałku, mogłeś być polskim Bo
napartem, jesteś tylko imponującym rokoszaninem" .
Tyle monarchiści.

Z Warszawy

Również 'POważnie \ UCierpiało

po selbrazylijskie w Alei Róź 4, do któ Tel?:O gmachu przez okna padło k ilka pocisków, między inuemi tłdłarnki szral)ne.łi sprawiły spustoszenia w szafce ze s ta·
STWO

rą 'POTceI.aną.

Nie odniosły ±adnyCh uszkodz eń
poselstwo sowieckie
(111. Poznańska 13), poscbtwo rUl1l1111ski e,
jaikkol wIek l?:mach jego zll ajou.ioe siG na te
renie og'rodu Frascati, a więc w m i,ejscll
zażartych walk, tak samo poscls~wo ch i
lijskie w Alei Szucha, a poselstwo '\vQ .~ i c r
skie, cz.echosłowackie, austrjackie, blltq-arskie i greckie odniOSłY ty1ko m a!e
uszkodzenia zewnętrzne.

APOLLO-APOLLO
Dziś Premjera I
Poraz pierwszy v; Łodzi I

Kob~ecy

Harry Peel
i Eddie Polo

Urocza Amerykanka
Pearl White
rolach głównych awanturniczego dramatu pt.

Jl podziemiach drapaczy nieba".
2 Serje -

na szczęście nik,f nie ndel"plal,
't)ll}łko srojąca we drzwiach żona dozO:rcy
domu padła na miej<;cu od kuli, która ptte
SIZ}'IlIa jej pierś. Ca,te przoo'Poludnie plą!f
kowe poseł Ansibed 'Wraz z rod%iną muktórej

Dziś

Komedj a .alODOwa w 7 akt~ch.
w roli głównej:

Colleen Noore.

bądzie zwołane?

Do tegc lewica

~

jak

oświadcza

-

•• CORS

nłe

tUi

dopuści.

Dd'l

Na wczorajszej konferencji u marsz.
Rata,a przedstawiciele lewic' Da,bskl,
Niedzia~kowskl i Poniatowski zastrzegli
sobie dwa
dni czasu na odpowied!
co do zajęcia stanowiska wobec Zgromadzenia Narodowego.
Stanowisko grup centrowych Piasta i

NPR

Jest do cltwill obecnej wcale

le 1mienia
2 Serje razem.
w roli

przesą

doiywotnie

PlIPwsza

ści pełnego uposażenia,

przywiązanego

Ch. D. wypowiada

dożywotnie.

się

za uspokojeniem

wewnętrzl1em.
Warszawa. 19. 5. - Dz.isiai ma się ze
brać klub Chrz. Dem. celem omówi"=nia
wytworwnej sytuacji i ustosunkowania
się do WYO a:rze ft \\' Pozna,niu.
Z rozmowy z kilku wvbi,tny:mi ·czlo'nkarni Ch. D .. nrzebvw:a.iącVimi w Warsza
me w'V1l1ika. iż klub ten bedzk dążył do
oacvWu ldi stosunków wewnetrznvcb i ma
zamiar w tvm kiemniku Woplvlllać na postów oj se'l1a,t()lfów, przei!Jywlają'CYcl!. w Pomal1iu.

Z ramienia klubu ma wvIechać do Pozmwia Jeden z pf zvw6dców z od.oowiednic
mi inlS'trukc.iami.

B. PREZYDENT WOJCIECHOWSI<I W
UNIE,łOWIE.

Ja.k się dowi adu.iemv. bvly prezydcl!t
Rzeczvpospolitcj p. \Vo.icie'c ho\vski przy~oohat do Uniejowa. ~dzi'e zami'esz>ka w
oi.ąoR'u la,t a.

DPiłłdg. UJ8ł'SZiwska,
51 ,OS
10,47 1j2
31,02
202,94

Bruga
DPzedo. nm,sZawsha.
Dolar w obrotach
prywatnych
11,75-11,80
Tendencja mocniejsza.

PIIPUJsza

ppzedgłełda gdańska.

Warszawa

41,00
44,l1:!
5.20

Złotx

będzie pobierał
uposażenie.

Ustawa nie eawiera żadnych zastrzeco do powodu llstąpienla, n ie rozróżnia w sz,czegÓl110Ści, czy Prezydent ustą
'Pil 1!10rmalllie po upłynięciu przewidzianej w KonstytUCji kadenCji. czy też zrzekł
się prezydentury przed tym
terminem.
B. Prezydent WOjCiechowski będzie więc
pObierał ustalone w ustawie uposa,żenie

Harry Peel.

Szwajcarja

na Zgromadzeniu Narodowem".
Przytoczone poglądy dowodzą, że sytuacja pod względem politycznym i parlamentarnym czeka jeszcze na wyjaśnie
nie. \V danym momencie niema jeszcze
elementów, któreby uprawniały do I)kreślenia dalszych horoskopów.

żel!

aktów.

Paryż

nalety się z niemi liczyć.
Większość, jaka powstała dla utworzenia
rządu parlamentarnego,
nie obowiązuje

ustąpieniu.

Całość 12

Londyn
Nowy-Jork

pomijać,

do l stopma służbowego (t. zn. do sfanowiska 'Pre~esa Rady Ministrów) - pła
tne od dn. 1 miesiąca, następującego po

laWO~J.

Giełda

Były minIster Cha,dzyński oświadczył:
"Rząd parlamentarny upadł wskutek zamachu stanu, zwyciężył Marszałek Pił
sudski, stworzył nowe fakty, nie wolno

Prezydent WO.iclechowski
W z.wiązku z rezygnacją Prezydenta
Wojciecho'W'Sk{ego waorto P'fzypomnieć.
że w r. 1923 Sejm i Senat tl ch waility 'Usta
wę o
dOżywotoom
hooorowem upOsażeniu
Prezydenta Rzecz)llpospoli:tej Polskiej.
Zasadniczy artykuł tej ustawy, ogtoszo
nej w "Dzienniłm Ustaw" z dn. 6-go lipca 1923 r. brzmi:
.,Ustępujący ze swego stanowiska Pre
zydcnt Rzeczypospolitej Polskiej otrzymuje uposażenle doży,wotnie w wysoko-

głównej

dzone.

ich

I

Panny wDollie ~~immy.

sW

nłe

12 aktów razem.

ODEON :: ODEON

pOSła,

~

Czy Zgromadzenie Narodowe
Z VVarszawy donoszą:
Odbycie Zgromadzenia Narodowego
staje się kwesti~ nierozstrzygniętą.
Poza pewnym ODorem prawicy wybór Prezydenta Rzeczpospolitej z udzi.a lem pełnego Sejmu i Senatu staje się
wątpliwy z innycb powodów.
Absolufna większość Sejmu i Senatu,
potrzebna według art. 39 konstytucji do
wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej,
wynosi
teoretycznłe 278 głosó ••
Biorąc pod uwagę ustosunkowanie się
głosów przed zamachem stanu, np. glosy czterech grup rządowych: ZLN, Piast
Ch. D. i NPR oraz grupy Dubanowicza
otrzymujemy lącznie 232 głosy w Sejmie i 62 glosy Senatu,
razem 294, a więc 16 dosów ponad wy, maganą ustawowo większość.
Cyfra ta ma z tego względu znaczenie,
że lewica wskaZUje na nią i dowodzi, ii
Zgromadzenie Narodowe może sobie wy
brać kandydata, który na stanowisku Prl'
zydenta Rzeczypospolitej jednem pociąg
gnięciem pióra móglby przekreślić
wyniki aktu rewolucyjnego.

donoszą:

Jak wiadomo, prawic wszystkie budynki mieszczące poselstwa zagraniczne
w Warszawie znajdują si ę Doza Aleją Je'fozolimską ku DotudniQwi, a więc w oziel
nlcy, która była
najdłuże) terenem bewośrednicb wałko
Gmach poselstwa belgUskiego przy
Alei Ujazdowskiej 23 .
stał się poprosctu terenem zaciętYC.h walk
Na vod'WórZ1.t łYudynku o-dbywaly się wal
ki na bagnety, sam bndynek byt zaciekle
ostrzeliwany, pomimo, że na g-.mac.hu powiewał S'ztanda'f belgijski, bezpośrednio
przed dQmem 'POselstwa ustawiono kanbm maszynowy, ściany domu
pOdziurawione, okna powybijane, meble
uszkodzone
i t d. W pi'ąłek przez całą godzinę od pM
do 1 do pót do 2 gmach posCllsh:\r~ był
ostrzeliwany najsi1niej, a poseł z małżon
ką musiał się schronić do kuchni oomu,
,Q"'dz.ie byto stosU11kowo jeszcze na}bezpie,czniej.
Poselsvwo niemieckie przy ul. PięJk
nej 17
me ucierpiało prawie wcałe,
tyMw kilka kul poszczerbiJo front budynku. Natomiast poselstwo duńskie uclerpia
lo praw.ie tak samo, jak poselstwo belg1,jskie - ściany podziurawione kula.mi, poroZ'Walane piece, ulSfZikodzone meble .
W czwa.rtek 'Po'ciski zaczęty padać do
salonu. Rdzie
znajdowała się w tej chvAłi cała rodzbta

Dolar

Dolar w t.odzi.
Banki dewizowe w dniu dzisiejszym
kupowały około godziny 12-ej efekty po
kursie 10,50.
11,86
Prywatnie dolar w żądaniu
W płaceniu
11,75
T enclencja mocniejsza. Podaż mała.
W POZNAŃSKIEM NAST,5PU.lE USPO
KOJENIE UMYSŁÓW.
Z P ,o znania donoszą:
Pozna11's ka Le~ja Akadem~aka w/T,ó cila
z lJod Kurna. ~dzle stara \V ooozi'e wo-js'k
'Poznańskich. Jest to oznaka us.uokoJenia
UJlllV'stów, które zataocza coraz szersze kr ę
goi.

SENSACYJNE SAMOBÓJSTWO.
Z \Varszawv donosza:
Żo~a wydawlCV .,Kur.iera Warsza\\'sldc
l?:O". P. Lewcntalowa. ,po·pel,nita samob ój
stwo.

ROKOW ANJA POLSKO-NIEMIECI(IE
W BERLINJE.
JU'tro zos.tana
sko-n1G·emiookie w

podjęte rokowa,n ia
Ber~nie.

pol,

----------------,;.;.......

1.
Ostatni czyn suchotnika.

."ŁóDZKIE

Nr. 115

wfoazi.

Dzień

- ania
maja 1926 roKU.
III. •
_,~,.. _~._-------...;;..,-----------------_:.:..:-.

ECi_'; ., Ir;c'ZORNE".
"--'.'..

w śmiertelnym

-:s: -,;

uścisku gruźlicy

tn) Niewesołe wiódł życie Stanisław

\" domu noclegowym.
Sprytny rzezimieszek.
(x) Od dłuższego już czasu pcnsjonarzom domu noclegowego przy ulicy PaI'lskiej 44
ginęły pieniądze

i inne drobiazgi.
Złodziej mimo podpatrywań grasował
bezkarnie dalej.
Zworywano na ten temat formalne
wir:cc, mające na ceJu wykryci;:: spry-tnego i nieuchwytnego złodzieja. Na zehra!:j"ch owych najwięcej przeklinał zIoCZ VJ1cę

Maciej Kamała,
g'!6wny winowajca owych kradzieży, zaellęca~ąc swych bezdomnych towarzyszy do bacznego śledzenia.
Lecz do czasu dzban wodę nosi... ~
można było zastosować do Kamali. Na
wartości Kamali niebawem poznali się lokatorzy tego hotelu łez i nędzy. Nocy
wczorajszej jeden z baczniejszych spoPostać

ła się

do

ta

siennikami.

lawirując zręcznie

śledzącego i zaczęła

zbliży

zręcznie

przeszukiwać

kieszenie.
Wówczas ten z kocią zręcznością
skoczył na zlodzieja
l przygniótłszy go ciężarem swego ciaia
10 ziemI zaczął krzyczeć:
- - Mam złodzieja!
Krzyki zbudzily śpiących. Zapalono
Świat/o i wszyscy ku wielkiemu zdumieniu w osobie złodzieja
poznali Kawalę.
Odprowadzono go do komisarjatu i po
przeprowadzonen1 dochodzeniu osadzono
w areszcie do dyspozycji władz sądo
wych.

'(x) Weronika Zawlłt, zami.eszkala
przy ulicy Wó1czańsldej 30, poznała swe
go c-Ul'S'U niejaką Magdaletlę BT{)czek
(Wtilna 45). Młode dziewczYIJlY przypadły sobie wzajemnie do &11siu i w krótkim stOSltnkOVłO czasie z'{)sh~y
serdecznemi prW,I3clółkaml.

Kino. .Teatr APOLLO

i przy {)kazji SXperata w drogich drobia-

szkały

odwiedzała ])l'Izyjaciół'kę

zgach Zaw1ilk:ów:ny.
Broezk6Wllie podobały się 'Pierści~i
pT'Z yjooiółki 00 itego 'S'-OOp<nia, że pootanowi~a je sobie
Okazja ku temu nadarzyła się 'w dniu
wczorajtsJz,ym.
Przed wyjściem na spacer Zaw1i1c6wna iP'OC'Z~ła 'POlJ'ządkować swą 'tiuale1tę;
Broczk6wna, !Imrzystając z nieuwagi
przyjaciółikj

skradła

do nabycia b i l e t u
ulgowego na wszystkie
miejsca (z wyjątkiem lóż) za
zł.

1

Dlłi.

Uf

~AMHIIH? ...
POWlf~C.

BoIaźli\Y'ie po,tożylam
tęce j rz,eklam d'OOOOl,

swa dboń na jeg'(}
zmj·enio'n:v'lIIl od

praczu:
- Mus,isz mi wi'e rzvć. że ż:vek chętnie
b y-m za cj,eibi e oddrufa. Za WiSz.e cj ehi e lmc:ha
Łam, .. Ach. gdybym moda za debie derpi c6 ..
Łzy cjurbem sptywa'fy mi, .p'o, policzka,ch, usta me zaś przylg-nęty w dfuRiim po
calu'llk i! do Jego rąk.
- Lomo ... - Uls,ty'Sza!am nade s,z,cpteliJ po\\"iedzia,ne s!{)Wi() ....
Naipierw pomyślałam. te to wytwór
tn[).~c.i J)o,dra.tniorJej fa'ntazJi~ wIe zn{)wu
zabrzmial0 . tym razem [)j·eoo .Idośniej:
- Lamo ....
Miałam ,,,rażenie. że se1"ce mi, przesł.a
lo bić. nic śmiałam naWoet oddychać.
To Olaf do mnk: przerrnówH!
Dała1l1 się podI1'ieść wzrok. Uczulam r.a
R:le, iak uścisnąf m". rękę i rz.eikł:
- CZY to ty, Lorl!1o? Ni,e mogę się ru
Szyć.

J)ie-rścloold

i

bransoletkę

ucieczka.

(x) 1S-letni Tadeusz Siemacki ,zamieprzy ulicy KUjawskiej 29, był

oczkiem w

głowie

swych podstarzalych mocno rodziców.
Synek a w dodatku jedynak, uczył się
świetnie, a czas wolny od zajęć szkolnych poświęcał nie grze i zabawom, jak
to zwykli czynić jego rówieśnicy, ale
czytaniu.
Wyciągał stare książki, wertował je zawzięcie, a gdy mu wpadły do ręki sensacyjne powieści i przygody Tadzik zapomina! o wszystkiem. Glowa chłopca zatruwana systematycznie
bru!wwą lekturą

poczęła snuć fantastyczne pomysły.
tąd

ki,

Od

pIeniądze przeznaczone na książ
począł kupować najrozmaitsze

"kozitd", sznury i plecaki,

gdyż postanowił
wyruszyć

w świat.
l1a wzór bohaterów czytanych powieści.
Aż oto w ubiegłym tygodniu, skrad!-

Glos jego. z oooi,e.niem bólu, obUldzi,1 ca

tego ,powitórzyć, C!ho'c'iaż ,pro'sHam g:o ,o to
w!i'ele razy....
- PO'Wli,edz.ia,łlaś mi .to, za: czem tęskn:
l,em od> Wij,elu mj'e'Sięcy,---odpoW':Lada mi na
mlO!iJe IPfO.śby. - Nie za:p:omnialam nilc, a:lbow:i,e m twe sIo'\v,a są zapisane 'Wi mem
sercu zrv!J:emi; g:loskaI!11JL ..
Ni·e przyszło do dfu,!:!'idl wY1,aśnie-ń i
ktoby teKO oczekiwal. byllbv rozczarowany.
ZdaJe mi' si'ę, że d'W'O}e ,ludzu. którzy
przeżywają tragiczne kryzys. T'o zumie sie
bi'e ~zajenlni'e bez sMw. DO!Di.ero w nastę
pny'c:h mi'els,i'Cl!cach Z-alCZę1i-śmv soibi,e z,wnl'lla opo:wia:dać o ,pi:erwszyc.h strasZIllych ty
godniaoch :na'szeg:o no·żYlCli,a.
W dą.g-u .ct>tiug:idl miesię{';v Olaf był
PIZy'k uty do loża; by,t już to Zl',(}Z!)a'czony,
ju,ż to pet,en nad~iei. Teraz d{).p·i'e:r{) nauezylam się ceni,ć pienią.dze. oozasta'w ione
mi. w s,padku ;przez dotke Annę; p:rzv ·i,e h
IpOmo'c v w.v t'ywałam Olafa powoli z ob.~ęć
stra;s,znej choroby.
Le'żal nieraz przvhi,tv 'v' sw,em f6Ż'ku,
z twa'rza od'\vr6coną do śc,ia,nv. Gdy !Jew
neg-,o razu WIeszłam .cichutko na paka,ch
do IPOkOjiU. ujrzałam fzv w j,e·.g'o, oczach.
Uldę:klam .p rzy nalm i zarzu<cill am mu
S\\1e ramiona na SZy.tę.
- Nńe jestem szaleńcem. - rzekt chora

ta

mą daWll1ą milość. P()dni()~lam się SZY1b
ko 4 nruCllwłNarm slie nad nim.
O~a~ s,po:;rza!ł na mnbe. OCZY bt'Y1s IZlczaIy g'Orą.czko'Wo w bladeJ iJ\Vla'l'ZY. zaś doko
l-a ust blądzi'! s~aib:\>' tl'Ś'IIl'iech.

- Moj,a biedna żl()lnelcz!ko...
PrólbowlaIam 'Przemówić. a.le g:fos 00'm6w11t mi, posłuszeństwa. ZrozU!lThiał wiuocz,oti,e 1111O,;e WIZTUSz ę.l1tie, a'ił}()1~'1i;em Ciągnął
daAej z il1aliiWnekszv.mttudem:
- Wolę znieść najcięższe c-Ie.r.oien.la, a
ni'żeli' i<esz~'ze :raz ,prz.ę·żyć te wszvsbki,e ty

godnie bez deb'ie.

Bragnętam mu jalk na..~rvchkj o'lXlwiedz.ie6. że lS,e,r ce me pe'tll1 e byt,o troski ,j, W'yrzutów slwmi·e:nia. Chdał.am bta,g:ać gO na
klęczka,ch o ,prz.etbaczenie i pO'W1ie.dzieć mu,
te z iuajwlviJszą roz:!\:of$zą, goto\\1am oieTvj'eć za. 'Il'ieg:o; }OOnak me usta zdof:,tly tyl
kto w'Ybą:kn ąć :
- KOlohasz mn,ie. naiJ)'rawtdę mnJ·e ko-

ahasz?
Uśmi,e,chmął się słaoo.

- Nie Wiierzvsz mii? - szepI1Cl!l z f-rudem.
Uklęik!am przy jeKo różku j, g<!:o,w ę opar
fam Q ,poduszkę. Dziiko ,i bez Z'\~jaz.l{U zacząJ się toCZYć z m:\>'ch ust potok !stów...
Co wtenczas pO\\1iedziatarn. te.go, niepa
mti.ę.fam teraz on 7'lŚ ni .[dv nie c.hdal mi

na cmentatz

dozorcę

Clllentarnego.

Niemniej od niej sprytny stróż cmentarny postanowił ,vyświetlić zagadkę
dziwnej translokacji wieńców. Kilkakrot
na obserwacja dała w dniu onegdajszym
świetne wyniki.
Dozorca ukryty nocą na cmentarzu
ujrzał postać kobiecą niosącą całe
naręcze wieńców.

Podszedł znienacka i złodziejkę
kłócającą nieboszczykom spokÓj ujął

zaza

ramię.

Wszelki duch ... ! - wrzasnęła prze
56-1etnia babina poczuwszy na ra,
mieniu czyjąś dlo(l.
Z początku sądziła, że to duchy, skon
jednak przekonała się, że ma do
czynienia z dozorcą,
porzuciła wieńce i próbowała uciec.- Za~
miar jej atoli spalit na panewce. Dozor·
ca usiłującą się wyrwać złodziejkę odprowadził
do odnośnego komisarjatu,
Kawecką pOCiągnięto do odpowiedzialno·
-

rażona

-.,.,

MiłA

Kino Dom
Ludowy
. _IWo'!
. ._ _
Dziś = = = =

Je; wielka
w

małość

roli głównej Pola N"'grl

Ceny miejsc na wszystkie
przedstawienia I m. 60 gr. II m.
30 gr" m m. 20 gr, we wozy"t'J
kle dnł.

_MI.

_IW

szy rodzicom około 150 złotych got6wki
i palto umknął. Po kilkudniowych bezowocnych poszukiwaniach rodzice zwró·
ciIi się o
pomoc do pollen.
Za zbiegiem rozesłano listy gończe i
w dniu wczorajszym młodOCianego globtrottera
ujęto

za

BTOcZ'kówna jednak nie czekata wizyty polkji ,j 'Ul{)ftnita się z Łodzi. Za zhieglązlodz.iefką WSz.częŁ:o naty.chmiasto,w e

79)

R. M. AYRES·

2

wartości 120 z to'ty.oh , i)JQCzem nie
ż.egTl1'a1~c się z Za'\vHk6wl!1ą zbiegła.
Zanielpokoj{)na ucieczką pewna Wero'ni
ka lZaczę~a 'PT'ZegląJdać swoje ruchomości
i s;postrzeg!s'z y kradzj,eż doniols ta o niej
władzom bez1)i~zeństwa.

ogóln.ej

Planowiil~a

zakradała się

katolicki na Mani i kradła żlożone na gro
bach wieńce, które następnie sprzedawała przed bramą cmentarną.
Swietnie prosperujący handelek Ko·
walskiej został jednak
spostrzeżony
przez

ści sądowej.

'f)QlSzukif\val1ia i tegoż samego dnia ujętO
ją na dw{)rcu kolejo'wY'lli Łódź-P'abry
czna.
Magdalene &-oc.zkównę osadz{)no w
a'resz.ci e.

W poszukiwaniu przygódm

KONITANTYNOWSKA Nr. 16
Upoważnia

ksłątkę.

ifa IPOllegara na częstych spa.cerach i f11rtach z oh>tDq)cami.
Wiedziona ,.swzerem" uczndem siostrzanej mi~o-śoi BrocZ'kówna codzlen:ni'e

Przyj.aźń

(x) Niezle wcale tródto dochodu obra.
zamieszkala
przy ulicy labieniec Nr. 7 (pod Zdrowiem").
"
Pomysłowa ta kobiecina każdego wie
czoru

la sobIe Monika Kowalska,

Zyły sobie dwie przyjaciółki o ••
Smutna opowieść l) przewrotności ludzkiej.

przywłaszczyć.

KUPO'N

nędZY.

i
na

Wypadek na cmentarzu.

Dziekanowski sublokator Agnieszki Ba- Tak Dziekanowski wYrósl na niepismienleckiej, zamieszkałej na ulicy fijałkow nego mężczyznę. Już w młodzieńczym
skiej, tuż pod torem kolejowym na Ro- wieku Stanislaw- zaczął się buntować
kiciu. Życie tego 23-letnlego mężczyzny przeciwko uciskowi ze strony litości
wych krewnych, a kiedy go za to pobili
było jednem
- uciekł.
- pasmem udręczeń ł niepowodzeń.
Ze skradzionemi kilkudziesięcioma zło
Będąc dzieckiem opływał we wszystko, rodzice jego bowiem zamieszkali temi przybył do Ł,odzi. Tu zamieszkał
kątem w nędznej izdebce wyżej wspomongiś w prowincjonalnem miasteczku wo
jewództwa łódzkiego, należeli do średnio nianej gospodyni. Zimno tam było, ciem
no i mokro, właścicielka mieszkania bozamożnego kupiectwa.
Podczs zawieruchy wojennej rodzi- wiem, uboga wdowa, praniem zarabiała
na utrzymanie
com jego poczęło się niepowodzić.
chmary dzieciaków.
Ojca wzięli na wojnę,
Marne życie i ciężka praca nadwątliła
skąd już nie powrócił. Stach pozostał te
liche zdrowie Stanisława. Życie uciekady z matką - kobietą
lo z niego powoli. Postanowił przyśpie ··
płochą i lekkomyślną.
Pewnego dnia matka zbałamucona przez szyć swą
śmierć.
jakiegoś przejezdnego uciekła z nim porzuciwszy sklep i syna - jedynaka. Kupił sublimatu i położywszy się do lóż
Chłopca wzięta pod opiekę stara niańka.
ka
zażył truciznę.
Jednocześnie krewni jak sępy rzucili się
Po kilku już minutach izdebka biedaka
na pozostawiony bez pieczy majątek i
rozbrzmiewała jękami.
rozgrabili go doszczętnie.
Kiedy wreszcie niańka zmarła Stasiek Zaniepokojona wdowa pobiegła co tchu
znalaz-l się na łasce i niełasce jednego z po pomoc lekarską. Pogotowie--- Kasy
Chorych odwiozło go do szpitala miejlitościwych krewniaków.
Tam zaprzęgnięto chłopca do ciężkie skiego w stanie bardzo ciężldm.
go jarzma pracy, nie pozwalając mu nawet

~trzegl tajemniczą postać skradającą się

pomiędzy

spojrzeć

Wszelki duch I •••

w

CzęstoChowie.

Tadeusza Siemackiego odstawiono do
tc.dzi.
Po otrzymaniu tęgiej "nauczkr' od ojca Tadzikowi wywietrzały z głowy sensacyjne książki i podróże.

p'Hwi,e .j uśds'naf ma d}oń. - ~oc:ha'sz mnie
Lo'mo? To dla mn'i e najWtaż.niejlSze ...
Wy:hucht:am ·nerwlo WlYlTI ,p b,e zem.
- To moja Wllna. 'to moja w.i,na. plcl'ka·
ła[l1.
;
- Ni,e m6w ,tCl!k. Lorno! Ob:ie,cataś mi,
że wi,ęcej o tern nic będziesz mówi:ta.
Oibie1catam mu rze'czywiśde :orz.ed IcH·
ku ty,g-o,dn i ami. ź<e n:ie będę nikomu c,Po,wia
da,ta. jaik się nieszczęś,ci,e stało; miałam
tY'L~o mcwlić. że k{)ń gO Zll'Z'UJCit
- Aah, ,g:dybvm tV1tk{) moda' cierpi~ć
z.a aj·elbLe, - jęczałam. - Odda'tabvm ży
cie za to.
PlallmHśmy. jalk d~1Oj,e dz.i,e·c'i,.
Pomiml() w ,ils;z<\Jceg;o Illad Olafe[l1 ci~le
Jes,z,cz.e ni'ebe'zpj'e,czeń,gtwa łlitra:tv w'tadzy
W1 ozf{)nIkaoh. by;liśmy wtaś>Cli,wli,e szcz~śH
wi: w tym okresie. Si-edzialam maw4e c[ą
g:le 'Przy nim. a z.dy 'WlY'Szfoam ,n a ,ohwlilę, po
svła'ł ;po. mnie n-a,ty,chmiast Silluża,ea.
- Je:żelli Illam się uda po·stawić KO z;no
WiU, ma !J1:oJ!ii, będzi,e to panli zasłuJga. rzekf ,pew.nego razu do mr'j.e lekarz. - Pa
tli Wli ar a. :J)mi, :po ś \Vli e,c.en i e ...
- Ach, g,clYlbv ,p an Wii'e dzia!!, jak la w
'I'zeczY'wnsto Srcil >Się bo..i'ę, - przerw,aram.
- Prawdziwa odwaga polega Wlfaśn\e
na tem. aby tnie l){),kazy;wi3.ć swei obawy,odparł.

(d. c.•.)
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W labiryncie iycia

ńnia 19 maja 1926 roku.
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łódzkiego"

ZAMIAST FELJETONU.

- x:- - -

Czarny i

białe.

Od pewnego czasu szerzy się w świe

cie epidemja, którą mQ'Źlna na'Vwać negro
D.taIU14

grożą spacerowiczom rozmaite
niebezpieczeństwa. --- Łódzki MeksYk.

W samotnych alejach
J akte Ulfemna

w

cechą

tycia

iPuhlł,~rte,go

ŁQdzi są

sceny R'orsz.ąoe, którvcl1 W'idowmią s'&, falk: częs"to nas:re 'oorlki L.
Wyrostki z przedmieść łobuzeria

wszelkiej kate20lii - wybierala sobie. w
czestvch wypadkach •• złote2'O humoru". za
clszne aleie i ustronia parków łódzko jako
mieisca. 2dzie mO;ŻtJa sobie swobodnie za
bawić sie. f)OdokazyWać. a czesto również - obłowić.
Zwłaszcza park PomatowskiC1rO. jako
Obszerny a zarazem od!łe1!łv Od śródmieś
cia. cieszy sie stałą a liczna kekwencją
..svmpatycznej" teł kl1enteli. dostarczają
cej łamom orasv łódzkiei czeSte2o. w2dv
nie wyczerouiace2o sie materiałti.

..TRZEBA ZREzyGNOWAć.....
w i:nIIlVCh .1><łJfkach mliejslciich

Rówtnrież

krę,cą się stale ilIldYW'iduia: w mfododa'ilvm

"'1ielrn. które zachowuj'a się w ten sposób
że ,n.iejedoo lS!POkojny ohvwM,el. kitlóry wry
brał się

<k> PQiI'ku rw ce1u zażroia

Ostatnio padł w tym parku ofiarą ulIczników niejaki N. E., któremu w najcynicznieiszy w świecie sposób zdjęto z gło
wy kapelusz i to tak zuchwałe i zręcznie,
że poszkodowany
otoczony przez całą
bandę - zbity z tropu drwinami, śmiecha
mi, popychaniem i szczypaniem -- formalnie nie był w stanie narazie ani upom
nieć się energicznie o swą wasność, ani
spowodować nadejście pomocy, nim zaś
opamiętał się - zgraja już zdążyła się ulotnić we wszystkich kierunkach •••
I szukaj wiatru w polu...

NIEUCHWYTNI.

nre

śWlireże-g-o

Zwłaszcza

do ukarania winowajCÓW, z tel ra
oni "na pustkowiu" nieuchwytni. Dorosły, obdarzony zdrowemi pięś·
ciami mężczyzna, który potrafiłby ewentualnie na własną rękę nauczyć Jednego
łub drugiego wyrostka rozumu, wychowania i obyczajności, nigdy naturalnie
nie pada ofiarą swawoli ulicznikowskieJ,
zaś poDcja - siłą rzeczy - nie może być
wszędzie obecna_
A trzebaby byto jednak już raz ukróże są

cić te karygodne wybryki i umożliwić
pobyt w parkach wszystkim - bez obawy przed niepożądanemi przygodami ...

samotna at. w parku Poniatowskiego nic jest preria meksykańską, na
której hulają sobie bezkarnie apasze
cow-boye...
(fami)

Przecież

Wypadki takie są na porządku dziennym, a bezkarność ich jest dla sprawców
tern pewniej zagwarantowana, że ofiary
- dziękUjąc - Bogu, że wyszły z tarapa
tów - prawie nigdy
mogą przyczy-

Dobrze

P'O'Wlieitrza i spoIlroju, oos'ta.na W!ia soibi,e. że
w,ięceti ie!R:'O nDg-a w żadnym parku łódzkim
n~e postoi...

nić się

cU.

powiedział •••

- naturalnie - niejedna ko-

GWARANCJA BEZKARNOŚCI.
Ulubiona metoda sznkadacych ..fOzryW
ki" wyrostków iest be2JPOŚredrue. ordvnar
ne zaczeoianie spacerowiczów lub siedzą
cych na ławkach osób. Maja oni za2waran
towana swobode i bezkarność przy tych
wY'Stąoieniach. bowiem stale wvstepuja
masowo (00 5 - 6 WYrOstków razem). a
na ofiary w:vbierała sobie poied:vńcze mto
de osoby. siedzace w ustronnych samotnych aleiach. e:dz1e nie'11la w oobliżu ani
służb v o2.l"Odowei. ani oolicjanta. ani woszó
le k02okolwiek. ktobv ofierze .• dobr~o hu
moru" łobuzerii mÓ2ł przYiść z czvnna pO

tego ro

łódzkich

gimnazjów, panna Aniela Z. Lo
buzy wyjęli jej z torebki mątrykułę szkol
ną, wydarli z niei fotografię i odeszli sobie najspolcojniej, kpinkując i dowcipkując z bezsilności dziewczyny, w pobliżu
bowiem. naturalnie, nie było nikogo...

I W TLU1\UE MOŻNA SW AwouC.
Park im. Sienkiewicza jest uprzywilejowanym o tyle, że tam rozzuchwalona
lobuzerja uliczna ;3ozwala sobie na wybryki nawet mimo obecności wielu osób.
W tłumie równiet nietrudno jest grasować swobodnie i bezkarnie ...

najdrOŻ'sza.....

albo-

mem

go wielbidela, który "Q p:1'ękności
kę nie pyta".
SzaloTI'ert1 ,p'c)o\vodzeniem ci.esza się mtl
rzv.ni na. d.a.ndm.!!ach VJIile'11romilejs1cidh
Rozkos1JI1Y w sbimmy jest U1'urzyńs'kl
danser. co obrj'l111* sn;vą biato-różowa
danser'kę i w g-rupko'wato za<lowo·lon:v.m
uśmiec'hu, sz,czerzv swe śnieżne 'Z,ęby jak
na reklamie ,Ka'lodo'iltu czy 111nęgO Pebe-

W samotnei aJlei parku PonoiatoiW,skioe.go
sIedzi sobie np. panienka. zaięta lekturą.
W ęsząca okazji do uiPU'g:m dla swei "buta
zii" balIlda WiYros,fkÓ'W zibMZ<i sie. zajmuje
la Wlkę i za,cZV'lla się 2'OIl'S'zaca scena:

ubiegły poniedziałek ofiarą

oię,

Podo'bno i st,rrszawe matrony o zowięd
łych wdziękach, zdradzają sIlną ,iorrkli'!lae;ę do neg-rów, liClZ4C widocztJ.ie na nre7:ePsuty europejską kułturą gust cz.arne~

ROZMÓWKI I RĘKOCZYNY.

W

Patrzeć na 'takiego czarnego raso'we·
gO murzyna, którego dziadek na podwi e
czorek spoży,waf udo_ nj.ewinnej dziewicy - to prawd-z,iwa emooja \V'Sot,nz.ą.sają
ca nerwami subtelnej, pięknej pani.
W każdym człowieku drumią instY'TIk
'ty 19wiożer cze, każdy mężczyz,na jest w
pewi1 V'1·1 StOP11iu sadystą, gdy mówi mię
dozy jednym a drug'iun... pocaJunkiem: -

pragną przeżyć tę silną emocłę.

moCą.

dzaiu incydentu padła uczenica jednego z

murzyńskich.

..Ohdarbym cię zagryźć z mi~ości".
SkOiro pierwszy leps<zy Nondyukowa'ty gloguś, który tylko ostrygi 'PQ1vka Ż",.rw
cem, 'Potraf.i się zdobyć na tak ekspresjo·
nistyozne oświadczenie - jakże po·tęŹln y
musi być ten ,i nstynkt n ~Ww-ieka czarnego jak piekto, silnego ):a!k: Samson, u czfowieka,. którego ojc1oczja.dł teśdo
wą zami.a:st żony i oa,t ychmias1: umart na
w.ki e'kliznę.
Nic w,ięc dz,iwnego, że lrobi-ety jako
istoty slaoe, subtelne - nduoo()IWione -

20 postanowienia•.•

leziony itd.

w

"zjadJbym

bieta ma nieraz dosyć powodów do takie

Na biedną ofiare sypia sie dowcipne.
"oikantmt' uwam i aluzje. oełne określeń i
epitetów. zaczeronietych z fra.zeolo2n szu
mowin orzedmieścia. Nie dosyć iednak na
tern - wślad za •• wersalską" konwersacją
ida też bardzo czesto j rekoczyny :
- Zobacz-no. Wicek. 00 'ta ••••••• tam
czyta ...
Wicek wyrywa ofierze książkę, · pa•
<
nienka sina i czerwona na twarzy l ze
łzami w oczach - usiłuje odebrać swą
własność, a tvmczasem czcigodni koledzy Wicka rewidują torebkę panienki,
przywłaszczając sobie pieniądze, list zna

Negrom.a'n ja za.poewne pocho<b;i z Pran
krainy, która jest źródłem wyrafinowanej kul,tury j QŚ'W'l:ały. Stamtąd bo- .
wiem przysz.la moda na g,ars<mk,i i garsQ
niery, fra,ncuskie winQ, lrancttSik<'\ poocz'tę,
francuskie ohcasy, ń'aoeuskie perfumy, ł
'Wiele, wJele imrych 11fdmJ"Ch. 'Przyjem·
trylCh i pQlŻY'feczn;ych rzeczy.
Moda na murrz11lflów przy.J.ę.ta się w ca
łm1 eleganckim świecie.
Dawniej za ftyc;h dobr}'ch ClzaS&w tylko dzi'e ci 'w olaty: ,,Mamo ta. chcę murzyna", a 'byt to .okres rozkosznyoh murzy'n ków - mguslk:ów z czekoładv. Poz,atem
Mryce. wfredziano, że 'R'd'zieś daqellro
z,najdu:ją się również czarne, na~de ludojady, których ca,lym sllrojem, są kolozykJ
w no'Si,e i w do,l nej wardze.
Na taokiem mni,ej wa,(3!cei o1JIOI.tecoi'll o naSzYch czarnych biJ.iźnich, Q,g-ra.niczaliśmy
się - dop&ki nJe zawi:tal i do Polski mu,
TZ)'1Tl cywilizowany, kOJJl.'l)Jclnie odziany,
demonstruj-ący swe zdolności na danci(1gach, w jazz-bandowych c-rlriestraoch. atle
tycvnych zapasach i wSiz.elkiego rodząi,v
innych po,pisach, gdzie ci.eka'we Europej·
ki, dosY'ta mogą si-ę napatrzeć wdzięków
cji, -

co..

M<odonej kobiecie, przesi.ąknię'tej kul'tui perfU!!TIą francuską, nie !tnp'O'l1uje Tasa biata. Lubuje się ona w baT'wach,
zmi·e nne ma gusta i gdy murz"Y'n'i wypadną z ta~ białej stroTnej damy za,pe",~ne wejd~ w modę chi,f!&;y rnal!1darvru
albo hinduscy za1diona,cze wężów.
Albowiem va;rj:etas deleo'taf w modzie
w miłośCi i w życiu.
rą

Przyjaciel I: cież

nie

latała

za

W takim razie, paco

tobą...

Przyjacie;

n: -

ożeniłeś się

z nią? Ona prze-

'
Mój drogi!

Pułapka

na myszy

także

za myszami

nie lata.
M

_ _ _ _I!I'lIIIill;;m"BWW_1l11dQi

ój krawc6w.
Zatarg na tle
W dniu wczorajszym ulica Podrzeczna stała się widownią krwawej - rozprawy pomiędzy zamieszkałymi tam

krawcami,

'

w czasie której musiała interwenjować
policja oraz czynne były karetki pogotowia ratunkowego i Kasy Chorych. W
domu Nr. 29 przy ulicy Podrzecznej zamieszkuje krawiec Perec Bankiel, który
mial zatarg na

"Głodomór"

pienieżnem

z kilkoma kolegami PO fachu. Na tem
też tle rozegrała się walka. Najbardziej
ucierpieli Perec Bankiel i Alta Rozental, .
otrzymując

szereg ran ciętych i tłuczonych.
Lekarz pogotowia po udzieleniu pierw
szej pomocy pozostawi! ich na miejscu w
stanie osłabionym. V/innym zakłóąnia
spokojU publicznego spisano protokMy.

Kontuzjov/ane dziecko.
doO'IJQlszą, :

W dniu wczorajszym d\yi6ch zamaskowanveh ba'ndytów z rew4()lweram~
dokonało navadu rabunkowe1ro
llia mieszkan'i'e kas.iera "Spó1dzie1lni l111łe
cZ<lil'skiej we WISi Czo:t:ka, gm. W ·i'elkie. 00wi!3!w lUibarrowskioeg-o - Kacarza Jana. Na
~astnłcy. m~mo ot>aIl1Qwlal11'ia na'oadniętyah

przerwał głod6wkę, gd, siłi
dowiedział o pr2ewrocie

w stolicy.
Alfred Morano, zamknięty w środę 12
b. m. w speCjalnie zbudowanym szklanYnl pawilonie na arenie Cyrku warszaw
skiego, w czwartek 13 b. m. otrzymał
przez radjoaparat wiadomość z Berlina o
zajęciu Pragi i mostów przez wolska Mar
szałka Piłsudskiego.

Gdy wieczorem tego samego dnia za~
zjawił się dyr.
Goldberg w celu porozumienia się z gło
domorem.
P. Alfred Morano zażądał zwolnienia
go z klatki.
Odbyto się to przy udziale komisji leo
karskiej.
P. Morano zamieszkał w gmachu Cyt
lm. Przygotowuje się on nadal do głono
wania i przeprowadza niezbędną djetę.
grały armaty, w cyrku

Napad bandytów na kasjera.
Z Lub1i.na

w cyrkU

w Warszawie

pieniężnem.
tle

fAłA..,""

nic il1~,e zraobowaH. jak ró,'iyl!l>ie;ż nie zramHi
niilmgo.
Jedynie 9-lettruia c6re,czka Kalc arza zostara kbntuzimvla.n,a w twa<rz od kuiL Sprawcami napadu okazali sle braoia Stanis.?aw i Bdwla'rd Stl1)'żkowie. zam'eszkali
we wsi Cwtka.. Ik,t órzy rostaJL areszto~'ani
/

"

".

Ponowne

będzie się

w

umknięcie głodomora

nadch~ sobot~.

od-
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Niezawodnie w najbliższym czasie,
'm
'" któreś
z pa6stw

gun pornocny r

Praktyczne znaczenie

opanov~fan~a strefy biegunowej.
Komunikacja lotnicza przez Morze lodowate.

NainoWtSzy ze \\szystkich środków ko
mUinikacyjnych -- aeroplan. PO'\vieirZlny o
kręt zdobył biel!un pÓłnocny.
Przed dWiUJdzi,e stu iesZlcze la,ty opaoowanie półno·one-i strefy biegumowel
mi~robv iedynie naukowe j ideowe znacze
nie.
trdy dz'iś \,,"obec udo,skon.alanej stale komu
!likacH powietrznej naimnieJ.sza nawet wy
~(.'pka na pustkowiu lodo\\'cm Arktyku. mo
gą.ca służyć jako aeronautyanv p·u'llkt 0par·cia.

nabiera pierwsz{)rzcdnej w2!!i
(}raktV1Cznei.

Pamiętajmy

bowi·em. że lwikrótsza d.ra
g-a po'V.'ietrzna - a do takiej bezsprze.cznie przyszłość należy - m;\'dzv AmerV'ką
i Azją, jak rÓ\''lnież w pewnej mierze mię
-I.z v Amervką i Europa
idzie orzez ohszary arktyczne
. międzvkontV'llenŁalna koml1inikacia l-otni'.za via bieg-UJtl północny. pozostai~ca dziś
cszcze w sferze utopii stanie sie naturalną
czywilstOością. zależną jedynie od te(!"() CZy
-:naida się na niezmierzonym tym lodo{}.'1TI ooszarze mrleiscow()ści. nada.ią·ce się
do ladowania aeroPlanów.
ChOodzi ~t6W1Ilie o przestrzeń od bieg-u
na pół.nocne~ do Alaski - tedy bowi'em
ewentualnie pójdzie strefa komunikacyjna

na tle komtllll11{acil IotInłczeł 1
równi,eż nie będ7:ie patrzała
obojętnie na uk:lad stanu pOSiadania w
okOolicach bieg'una pó!nocnego, gdyż
uajkrótszą dla nie.t dr02ą powietrzną do
Anglja

wschOdmeJ Azji
i dOo Alaski jes,t również strefa arktyc:ma.
Ohoćby nawet nie istniał tam staly
ląd, ktO' ośmieli się przesądzać, czy rozwój lotnictwa nic wynajd;r,ie sposobu 'Zuźyiko\vania
płaSZCZ yZ n
lodowych jako
bezpiecznych punktó ~ oparcia
umożliwiających Iqdowan,le samolotów?
A wówczas posi'Cldanie bezwarto-ściowej
napozór pustyni Jodo,vc,i może odnośne
mu pąństwu przy:nieść ZT1nczne korzyści!
Dotychczas na pytan ie: ..do ko~o należy biegun pótno'CllY?" możemy dać negatywną odpowiedz:
,,do nikogo"!
Ani zatknięcie s\veg-o cz?su amer v k a ń
skiego sz tan daru przez Pcary'eg0 , ani
obecna kontrakCja Byrda, ani też śmi a łe

PTzedsięwzięcia

wa

Amundsena w obec pra-

mię-dzynarodowego

nie

rozstrzygają

nie są glejtem na "własność". Ewentualne nawet wylądowanie aeroplanu nie
wystarczy - jako "symboliczna" tylko
okupacja. Pozostaje jedynie droga
okupacji "faktycznej",
to znaczy: zainstalowanie na stałe przed
stawicieli i urzędników państwowych w
zajętym obszarze, wprowadzenie odnoś
nego prawodawstwa, ochrona wojskowa itd.
Z;rozumiała to Rosja, która na niektórych niczamieszkalych wyspach podbiegunowych zorganizowała własny zarząd

i

okupując tym sposobem zgodnie z mię
dzyn~rodo'\vcm prawem te nie mające do
tychczas w!aściciela \.vyspy, a leżące na
po',victrzr;cj drodze mi<;dzy Anglją i
\V5c!io G.ni ą A z,ją.

i

plenlątłz.

NaJwykwintnłejsza

Kawiarnia i Redanracja
"TEATRALNA" N2lJ'Btowiczll Nr. 20. -~
DZIS w TEATRALNEJ!
fi
Najniłsze ceny.
Nałlep.za kUChnia.I~1

Od dnia 15 maja r. b.

Zmiana programu.

WYSTĘPY:

Henryka Domańskie~'
go - króla humorystów
Alexeicffa - duet taneczny światowej sławy

M E" U.
ObIad z 4-ch

dań Zł. 2.25
tło S-ej.

od godz. 12

1.
Barucz zabielaay
Rosół z kllllkanli uancuskiemł
Barszcz b.lJon z pasztecikiem

4.

Kompot ae .liwek
Lody
Napoleonki kr.!lch.

, Kolacja z 3-ch dań z~. 2,25
7-e;i do U-ej.

od ir0a :;;;.

I

1.
Oml.t ze szczypiorkiem
Wi.e~ret z ryb
\
Szczupak po żydowsku
L.imne mięłO 80S tataraki
2.
P olędwica po angielsku
Stuk wieprzowy z ceb(il"
Kotlet del~cy Gamir
Cynaderki z rusztu
Bitki królewakie au mater

rt
~I
"

Kompot ze ,Uwek
Lody śmietankowe
Krem z owocami

I
Żona: - Władku, na miłość Boską, poradź mi co
Dzluniek wypił cały kałamarz atramentu.
Profesor: - No to w takim razie pisz ołówkiem.

Do największej awantury dosuo, gdy
p. Debatel powiedział żonie, że nie będzic
miała auta. Zbladła z przerażenia i była oliską zemdlenia.
- Wolę umrzeć, niż chodzlć pieszo!
- krzyczała. - To wszystko jest twoja
wina. Gdybyś nie był tak lekkomyślny i
pilnował żony a nie kochanek, to nie doczekałabym się takiego wstydu! Trzeba
bylo pre;edewszystkicm uzbierać dużo
pieniędzy, a później zabawiać się z kokotami! Ty nicponiu! Ty ośle! Może
PIERRE HAMP.
potrzebujesz moich klejnotów, abyś mógł
zapłacić niemi twoje utrzymanki!
Gdy pan Debatel doszedł nareszcie do
stowa, glos jego był zupełnie zmieniony:
- Przed rokiem jeszcze byłem bogaDo roku 1920 zarabiał pan Debatel du
tym człowiekiem i nie wiedziałem, co po
żo pieniędzy. Jego fabryka wyrobów
skórzanych, nie mając podczas wojny cząć z pieniędzmi. Zubożałem, gdy cały
konkurencji zagranicznej, rozwijała się przemysł europejski podupadł. Ta stabardzo i przynosiła wielkie zyski. Pan gnacja nie potrwa dtugo i jeśli będę praDebatel by, jak wszyscy kupcy, którym cował intensywnie, to wszystko może się
poprawić. Do teg'o jednak trzeba mkć
się dobrze powodzi, bardzo miłym czło
spokÓj, a ty doprowadzasz mnie do rozwiekiem. Uszczęśliwiał swą żonę i kilpaczy temi ciągłemi scenami.
ka innych kobiet. Pani Irena Debatel ko
Pani Debatel wściekła, milcząc opuchała bardziej piękne strOoje, niż męża i
nie przejmowała się zbytnio jego niewier ściła pokój. MąŻ jej zaś wsta1 ociężale i
nościa,. Po pewnym czasie jednak sytua- wziąwszy kapelusz, wyszedł na ulicę.
Stojąc pod drzewami na Polach Elizej
cja handlowa zmienila się na niekorzyść i
skich,
patrzał smutnie na przejeżdżające
pan Debatel nie zarabiał już tak olbrzypowozy
i auta.
mich sum, jak poprzednio. Stał się OIl
-M-Ue Charmante, która właśnie odby
wtedy troskliwym i wiernym mężem,
który twierdził, że miłość jego żony jest wata swój codzienny spacer, przerwała
mu droższa niż wszystkie bogactwa świa jego rozmyślania:
- Już od sześciu tYf':odnl nie widziata. Ale im bardziej czuty się stawał, tern
łam pana. Czemu nie spotykam pana
twardszą była ona.

Miłość

ł.6d~. dnia ł9 m_ia 1926

.

Żrazy węgierskie
~6żd*.k po ~edensku

inaczei.

Wiadome są przecież spolI'Y między
Ameryką i Rosją Q wyspę \Vrangel. mIę
dzy Kanadą i Stanami Zjednoczonemi o
hi,potetyczną ziemię tlarry l t. d. wynikłe \vyłącroie 'Z technicznych powikłań

I

,...-~

2.
Sztuka mięsa z oJ!órkiem
Pasztet na zimno lOS tatarski
Sandacz l1Dałony II ,ałat" II kartofli
3.
Rozbef po angielsku
Kotlet wieprzowy z kapust"
~teak ciel,cy Garnir

Rzecz jasna. że POsiada'ez lak,iej bazy
- mOg'ącej służyć za punkt oparcia bedz:e miał rozstrzygajacv Wp.!yW na lwmunikacje DOwietrzna.
Stą.d w'Y'ta,ni:a się ciekawe pytanie. do ko1t'0 \\ ,taś'ciWlie na: le.żv biegun .t>ótno·cny?
Pewien wl·ooellsKi profes()r oraw,!! mię
dzynarodo\VleJ?:o utrzymuje wprawdz ie. że
okolice bie,l nma pólnocneg-o
powinny pozostać nadal •• łwzoaliskie",
tilbowiem na wYJaśnieniu prawa wtasności żadnemu z państw talk da·l ece nie zależv. ze wzg-Iędu ,na t.o. że biegun północny
iako teren eks.pJoataJcyjny nie ~ra żadnej
l'
ro.:.
Takbv się rz·eczyWIiście zdawa·ło z teoret'v'cznerro P'UJIlktu Wlidzei!1lia, ale praJdV'Cz
nic rzeczy biorąc sprawa
się zuoełnie

pojęcia rozbiężne

i niewspólmierne.

osadziła załogę woJskową,

przvszlości.

Drzedstawia

nej strefy biegunowej,
ku wielkiemu prawdopodobnic niezadowoleniu pozostałych, gdyż historja niejednokrotnie już wyhzala, że okupacje
nie S8, rzeczą przyjemną, zważywszy, iż
"teoretyczne" a "praktyczne" prawo mię
dzynarodowe - to są

dwa

kwcstJ

faktyczną okupację północ

przeprowadzi

mam

zrobić?

ni gdzie? Zapomuiaf pan już zupełnie o
starych znajomych?
Pan Debatel przywitał się z byłą przy
jaciólką bardzo serdecznie.
M-Ile Charmante nazywała się w rzeczywi s tości Klara Tourneur i była przez
sześć miesiQcy kochanką Debatela. On
byt bardzo rozrzutny, ona zaś niezbyt
wy magająca.
Myślała
sobie teraz: J cś!i go naciągnę, będzie to zupełnie słu
szne, gdyż jest bogaty i byt moim przyjacielem.
Była więc z nim bardzo serdeczna.
Ta ładna dziewczyna, która stata się kur
tyzan ą dla zabaw i piękuych strojów, by
ta kiedyś tant:crką w restauracji na Polach Elizejskich. Jeść dawano jej dobrze
lecz płacono marnie. Z czasem o to ostatnie zaczęli dbać goście.
- Nie tańczy już pani w tej resturacji? '
- Czasem. Ale nie jest to byrJajmniej
p nz yjemn-ością dla mnie. Mam Już dosyć
teg;o podj,ego życia. Po'ważllY czlowiek.
który zrozumiałby mnie -i dobrze się ze
mną ob::hodzif, jest Oobccnie moim ideałem. Nam było dobrze ze sobą, prawda?
Pan Deba ej uśmiechnął s·ię z !zado\volen iem, słuchając tych miłych st6w.
\"'1 jej mieszkan.iu na rue du Colysee
czu l sie prll Debatel jak w raju. Znalazl
tu cic pto : SrO\,'a pocie ch y, których ~zu
kal' w domu. M-Ile Charmante, widząc.
że .i est zmęczony, kazała mu się potożyć
i sluchając jego zwierzeń o nie.po'Wodze-

Pamiętajcie

o in\,validact&
wojennych I

niach w interesie, pOCieszała go jak mo·
g:ła:

- Nie mar·t w się. Wszystko się je·
szcze zmieni. Jednego dnia się zarabia
a drugiego traci. To jest już tak na świe
cie. Ale grunt, to się nie prlZ ejmować!
Przysłuchują,c si\; łagodnym
sto wo 111
swej kOochanki, pan Debałel zasn~ spokoinic:
Teraz na~fą.pił moment dziata.uia dla
M-Ue Charmante, kt6.ra, chooia'ż się nie
ll'skariala, by ta Jednak równi-ei w finansowyr.h opresjach i nie mi·a la p i eniędz~
na zapTa.c enie komorncg.o. J.e ś li Ilawel
portfd pa11'a Debatcla nic byt b ~1Tdzo pel
ny, ale troch ę pien ię dzy znajdzie si ę ta m
zawsze i razem z temi stoma frankami,
które potożyt jej na stoliku. wystarczą
na zapta,cenie mieszkania. Gdy vrZCSZl1ki·w ara skrupulat,nie jeg-o ki s s3cn ie, z jednej z nich wyp.ad!a batys.owa chus tcczka. RozPD'starta ją, aby 'z oba c zyć mono·g ram. W chusteczce byly dwie dziurki. One to zdradzi,ly jej cały dramat mał
żeński·.

- Szanowlla pani nie dba j Ut: wid o·
cznie o męża i nie reperuje mu bielizny!
- pomyślała.
Wyławszy z pudelka igłę,
na'w!ek!a
cieniutka nitke ,i zacewwa.ta !'faral1 11 ic
chusteczkę. Uśmj,eehnęfa się 'z<l dmvolo11'l.
ze swej roboty. Poczem zfoży la j ą st:::rannie i wtożyJa wra·z z nietkl1 i~t ym po;rt
felem do kieszeni w marynarcc.
- Biedny Deba·t el! - szepnęła.
On zaś chrapal gto.śl1a.

•.

ł
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Gigantyczny plan

AJo~łoł · olórkowo-jarUDowei religii.

z l<anady donoszą,

złems.kleJ.

Piotr WaHe'r wystą!pit !Ze swoJem objawieniem cztery tygodnie "temu. a dzię
ki :płomiennej wymowie zdoła! w króUdm czasie zorganiw,wać l:icz,ną sektę
wd nazwą
..SzczęśliwcQw w LObau"•
~Owy apo,stoJ ze swymi 200 uClzl1iami po

Tragedja
Przymusową kurację głodową,

trwa-

at 12 dni,

niedawno w Berlinie stu
żąca Helena Prisel wśród nader ciekawych okolicznoŚci. Zajęta ona była u
kupca Wurfsteina. Przed dwoma tygodniami zniknęła ona zupełnie bez śladu.
Wurfstein,
podJrzewając kradzłei,
znać

policji, choć nic mu nie brakowało, a rzeczy własne służąca pozostawita. Dopiero onegdaj wyjaśniła się sp.ra
wa w sposób zupełnie nieoczekiwany.
Oto następczyni owej służącej udawszy
się 12 dni po zniknięciu Ueleny Priesel

Krwawa

kąpiel

wodna" która za

silałaby stale wodą jezioro Michigan I rze
kę św. \Vawrzyńca, możnaby utworzyć
przez odwrócenie biegu rzek, wpadają
cych obecnie do zatoki Hudsońskiej.

który może zupełnie zmienić sporą potać
kraju.
Punktem wyjścia tego zamiaru jest
Inż. Campbell opracował ten plan na
fakt, że poziom jeziora Michigan obniża
podstawie długoletnich studjó\v terenu
się stale wskutek budowy kanałów spła
pomiędzy Wielkiemi Jeziorami a zatok~
wn~h, jak kanał łączący m. Chicago z
Hudsońską i oświadcza, że choć utworze
rzeką Mississippi.
nie
takiego jeziora kosztowałoby
Z tego powodu coraz częściej okręty,
dwieście mUjonów dolarów
płynące rzeką św. Wawrzyńca do .Montrealu,
- co zresztą wynosi mnIej, niż koszt bu~
osiadają na mieliźnie
dowy kanału Panamskiego - to jednak
i wiele miast jest zmuszonych ułatwiać już samo pOWiększenie dopływu wody t ą
drogą do wodospadu Niagary dostarczy·
przystęp okrętom przez znaczne pogłę
łoby sity
bianie rzeki lub kanałów spławnych. Zbadawszy tę sprawę, inżynier Campbell
600.000 koni parowych zakładom elek~
z Toronto opracował
trycznym,
plan zaradzenia złemu
l.i2!zystającym z prądu tego wodospadu,
przez utworzenie powyżej jebiora Michi- a trzydzieści miljonów mieszkańców ogan, nowego, olbrzymiego, bo obejmują kolic Wielkich Jezior zyskałoby lepsze
,--w arunki bytu.
cego 62.000 kilom. kwadr.
jeziora sztucznego.
,~-t=.

Krałec:;dd

do piwnicy.
z dwu ubIkacyj, zauwatyla, iż część sklepienia zawal{ła się, zamykając zupełnie
drugą część piwnicy.
Wówczas żona Wurfsteina przypomniała sobie, iż w krytycznym dniu Helena
zeszła do piwnicy l nie wróciła więcej.
Rozpoczęto usuwanie gruzu i ziemi. r
rzeczywiście leżała tam służąca na ziemi bez przytomności. Przez 12 dni po-

&MiEłMl

sądow-==.

Błyskawiczne

prace

bez
gdyż

w tej

pożywienia,

części

piwnicy nie znajdowały się środki żywności. Stan dziewczyny,
zrazu groźny, obecnie nie budzi już poważniejszych' obaw.

zwrócił się

do znakomitego lekarza. Ten
jednak uspokoił najzupełniej pana Cruschi, oświadczając, iż córka jest
zupełnie zdrowa.
Panna Cruschi nie zadowoliła się jednak
orzeczeniem lekarza i podejrzywafa, że
kryją przed nią prawdę. W duszy jejjad
hipochondrji szerzył się coraz bardziej,
straszliwa psychoza zataczała coraz
szersze kręgi,
aż wreszcie biedna postmlOwiła "uprzedzić" śmierć i sama pójść na jej spotkanie ...

młodziutkich

artystów.

-Wystawa kr6Bewskiego towar2ystwa rysunkowego w Londynie.
królewskie;~

'To\Yarz,~s1WIa' n ns11lT1kowle,go, W'

.g-a'ler.ii na
uk: i sz,tuki w JO'l1dyńskicj Gu.ildhaH. wysta
wdcmo -ciekawe nl'su:n~ki .. btvska1wlicz,ne"
młQdziuHdch artystów.
Graham East d\\'It1ilet ni SYlll malarki pa
ftll Graklam, wvsta,wit 12 obrazów. Jeden z
nich z,atytul'ow'anv "MamuS'ia" najwyraź
niej przedstawda kobietę, dn.1R"j sowę po-

cl1:Yl:o.na nad: dviu'P'la W' dnew.ie. 13..tJetnia
MolW Bisho!p otrzymata na'g'l"ooę !księżnej
M:.I!'Y'll za obraz ISw/Ój
•• Ca,p strzW w Wembley",
Pozatem :i,tl'rY przyj.ęl,Oo d:oie'ta 4-iletnie,l.{o
A11it0'l1ie~w Sdhuste'fCl: i 15-1e'tndei Glarice
Moffat. /której obraz. .,HamfD stead Heath"
pOoSiada nadzwlY>czaina śmia~ość Wc kolorze ~ ryS'uniku.

- Katolicki
zatwierdzony

został

Sułtanem Dar-e:s-Salaam wvbra:no nie
da WillO niejakiego Joachina. ka,tol,ika.
Jest to p,ierwlSz'V' v."YlPad'eik. że katolik
osią...o-nąt

2Qdność sułtaK.,

rai
Niedyskrełny

zostawała

lI-letniej panienki.

Neapol. Onegdaj popełniła tu samobójstwo córka poważnego przemysłow
ca, 18-letnia Antonina Cruschi. Mianowi
cie korzystając z nieobecności ojca i służ
by w domu
przecIęła sobie żyły
i zmarła wskutek upływu krwi. Samobójstwo to miało nader oryginalny podkład psychologiczny:
Oto dziewczyna,
której matka, zmarła w młodym wieku na
suchoty, wmówUa w siebie, iż posiada
początki tej choroby.
Doniosła o tern ojcu, który zaniepokojony

\

Ogromną tę płaszczyznę

służąca.

Samobójstwo na tle hipochondrjl.

Na doro,cvuej w'y stawie

tam

składającej się

musiała przebyć

dal

powzięto

•
•
piwnicy.

W

Zywcem zasypana
Jącą

te

projekt olbrzymi,

cząt przeb: cgać kraj i gtosić bliskie "zmar
ftwychwstan ie nj.emieckiego narodu". Je
dnakowoż rydllo spotkaJ gO los zwykły
prorokom, zajęta się nim policja i zaikaza
ta zgromadzeń.
Nj,e,zrar...oIllY h·.m, nowy bbawca łudz
kości lZ.ajmuje się teraz
sp.isyw3Jtl1iem artY'lmłów nowej wiary,
nazwanej "symu1tyzmem" i będącej mieszanina. 1dei religijtlyoh, sp.o,f,ecZlI1)'1ch ł
polit)'lcznych.
Jako j,eden z warunków docbesnej
szczęśliwości nowego narodu wybranego, to jest Niemiec. uważa zatem zaloż'e
nie 'w Lolbau ,j w calej Aus~ri:i
Olbrzymich plantacyj ogórków
i innych jarzyn.
Obo,k 'tYich praktyozny'ch zasad nowej, 'Ogórko-jarzynowe] religji, do cieka
wyoh teorij .symu'l,t yzmu" należy określe,ni,e .,duszy niemieckiej".
W'edtug Waltera, Prusacy mają duszę
s łow,i.ańską, Szwajc.arzy - romańską, a
tY'lko południowi Niemcy posiadalą prawdzi'wą dU!Szę ni,emiecką, która przyniesie ś'wiatu nowe odkupienLe.

Inżyniera.

Pomoc dla okrętów osiadających na młelltnle.

Nowy "MesJasz" niemiecki.
W obecnych ciężkich czasach za jasne śwjaUo w demnościa,ch może być
uważane ukazanie s.ię no'\vego Mesjasza,
który obi'ecuje ludz-kość doprowadzić rychla i niezawo·dnie uietylk'o do szczęśl,i
wości niebieskiej, ale i stworzyć jej
raj na ziemi.
Nowego Mesjasza nie potrzeba daleko szukać', oblawit się on tuż pod bokiem
Wiednia w mi'ejscowości Lobau, a .imię
iego jesł:
Peter Walter.
Urodził się w chacie wieśniaczej, byt
tesarsko - królewskim porucznikiem, następnie przywódcą komunjs;tów 1 [komen
dantem bataljonu węgierskiej cżcrwonej
armii, następnie wychowawcą upośledza
llych na umyśJ,e dzied - a obecnie
apost(łłem nQwej re1i1til szczęśliwości

)fr. tłł

sułtan

przez

rząd

angielski.

Nowy swUa:n. cztowiiek IPObO'Żmv, poszedt n,atvcl:umia,st ,pc' zatwi,e'rdze:ni,u gO W
now,e} godnośoi ,przez rząd an..l1:ielski do ko
ścio, ta. a ,potem do tamtejlszvdl misjonarzy. kavulCy\I1.ÓWi sz w:aj;c.a.r~jcll-

Rzadko, która z nLewiast W' dz:i:si'e.i!Szy-,;,h
tak iPCtny:cn demoraldzacii' czasach Illie ma
ł.

zw. budlnei rprzes'zlośoi.

iPodll(}i!ki iDO la1f ,p;iętnaśd'e a na'We~ i
mniej, wYśtiz.guią się z pod opie:k,uiJ;czych
skrzyd'el mamulSJ, jż:bv Goz,na'c ro'ztlcoszy
f!irrtu Ill,a dep,taJku. czy wpar[m Si'enkiev.Tti.cz,a. A że mamy w mieśde IlllJis'zem spory
z.astep t. zw. złotej młodzi,eżv. za''''odowV1ch jp\)'że1"aICzy n.i'e ty'l e serc. He ,anót nie
wi,eśoicll. niJC dzitwl11.ego. że batdw mały
procent dzie:vv'ICzymek zdotac ucho,wać się
zdrDiWIO i szczęśliwie do, lat. k'i'edv 'to jUlż
trzeba s'tailląć na ślubnym kobiercu.
Na lem też 'tle dOoCul-Jod'zNo cze.sto do tra
K·ed.yj oj d'Tamatów.
SlClfŚU\VE CHWILE.

Pan Fetliiks Sz.częsnv Roze:nkmnc poczut VJl sQlbie na,gle n'iczem nie:oohlamlOw,aną
chęć za,łlOżooi'a (}Ig'ni,s~{.a: doanoweJ{1o. Że jed
nak zn~il()mości ~,e~('O w sferze niewiast rów
lliid cll:etl1Y'ch do zarnąż,p6ilŚc1a byty nader
S'Z'czUlpte, ZmUlszony byt uciec się do porno
CV s\,~a,ta. Ten zmalazI dlań niew~aste 7..e
'\\1sze'cih mi:aiT zasłu.guj'8Jcą na u'Zna:nie: uro
dziwa. ,po'saŻlną. a co tllajv.na,i;niesza cno'tliwrą.

Pan Fel-iks Szczęs.ny RI(}ZMk'rwnc byl
Pl"'zeto n'i'ezrnie,f'tllj'c z,adow'OlOiIlv L StfiUI! bt'O.~ite sny o rozkosza,clh żyda rodz,i'l1iTIeKO w
zadszu g:l1'iazdka. kt6re Ulwite cBa siebie li
dla ISw,ej mal,Żtotlllki. Panna Hela: Gpirrlstein6W111a. bami'eszkata pny Ulhcy PiotrkoW!skiei, rÓ'v,InTi'e i była zadowJOlona. Wszystko
za1poWli.ad'a,l,o się .i,ak najlepiei. Odbyły się
UTOczvs'te za.ręcZYlny, narzeczeni cią,gle
'Przebywta:1i z sobą, U'Częszęzają.c do ki:n i
c11'lderni. pan FC'li1(s kupił 'Danni,e tleli iPi~k
nypierściouek z ,p rawdz,iwY'l11 hrvlantem,
jedwab na: srukienJ<ę .j 'wiele. \wele innych
niemni,ej cennych rzeczy. Za'czę·to omawJać jluż sz,cze!i.!'ótv i date ślulbu.

przyjaciel.
PRZYJACIEL MA GLOS,
Ody nade...

Pa,i1! P eliks mar T{rzyjaoi'ela' Ru:tkOW\3k: f;
R"O Abrama. Od dlieKo doWli'edzia'f się, że
oorrzecZOlla' jeKo ma .peWllle plamki. a na'wlet ,p1amv na: s\vlci nieskalanej rzekomo
przesztości. Obcowała piO[IOć lJrzez kilka
ICl!t z ,pewnW111 mfodz'iencem i 5~D'su;n e k tell
by.na.im'l1i,e'j nie był p,la10wl.itCIZnv. Nie w iado
mo, He w dlOl1ies·i,en1u tern bvlo ma w:dy.
Do' ść, ź,e pan Feliks Szcz.ęsny Ri()'Ze'nk ral1~
\V1ZiaI sobie bardzo do sexca POwry.żs ze i
oś,,~iad:czY1l Wlrę-cz. że nloe: tlwtaża za w'ska
zaoTIe pośluhilć !J)a/l1ny Heli. mni,emal boWliem. d2. jelSif ooa: nie'JltilIllIla d z:ie,wdcą. a
twnczasem ...
No j. odręczvf się. zrvrwa.iU'c z .pann ą
fi.el-ą \VlSzelkie srosunlM 'towarzyskie.
Rozwmi·e S'ię, że dla pWl1:ie.nki' bV'ł to cia
i kOilTIipromi;tacja Illi,ela,da. A M,ihardzici o·
oorzyl się brat id, WOIlf Grilll.szta.;n.
ZEMSTA DRA TA.
Tylko, 0.'11. Ahr.wm RUltkoW'ski 'ivlniien jest
W'szys,t1k1emu. ma IbOV\'1i:em troahe ,przyod! ugi tUiiOCQ d:ęzvk Wd1nien 'P!I"'Zeto 'Pooi,C'ść kon
sekv.nen'cj,e swe.i ni'edYIS1frecii.
Przed pa,m d'l1!iami' srobkal Abrama R.l.tt
kov.nskie,~o' na tlliicv PiotrilroWiSkie.t. 5korzvstat oz oka'zii L doko!nal aiktu zemsty: u
derzyl ,g"O ibOWli,et11 ]ct[ka' raz'V' oleśoia w
KlD'Wę.

Pan A'b mm RUltkowskl 'Wlu!'Ósl orze'd w
ku mŚ'CQwemu bratu OiPUlSZCZOIIl€j przez na
rZOCWneKQ sLos:r.rv ska,r~ę dl() sadu polwJu
I-JW olkre~u o oobid'e.
W duhl negda,ioszym spraWię te 'l"ooz\)3.trYWia! ,pan Isoo:zia Wa'W'fZvń'ski i skaza'{
Wolra Oriill,s.teina na 50 zL ~rzYwuIY, W'Z)!1.
7 dni aresztu.
Sza - wi.cz,

.,LODZKfE ECHO WIECZORNE'·.
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Zycie eH.anomiczne.

Zagraniczny rynek

DzisiaJ•.zy mecz.

H a k o a h --- S i I a.
(C-S) W dniu dzisiejszym, t. J. w śro
19 b. ID o godz. 4.30 po pot na boisku
WKS-u odbędą s:ę rewanżowe zawody
dę

pomiędzy

pierwszemi drużynami Hako-

ahu i Sity.

w

Poznańskim
Warta na pierwszem miejscu w tabeli.

Stan mistrzostwa kI. A
Po7.1tań, 19.' 5. (C-S) W mistrzostwie
kI. A Poz.nańskiego OZPN. prowadzi
Warta (9 gier -

12 OkU. pnzed PogonIa.

Polscy/jeż

OlPN.

(7 gier - 11 !ykt.), Os.trovią (8 gier - 7
l>kt.), Unją (8 gier - 7 pkt.) , Posnanią (9
gier - 7 pkt.), Po!lonją (7 gier - 2 pkt.).

żey

w Neapolu.

Drugi dzieli konkurs6w h&ppicznych.
NeapOl, 19. 5. (C-S)

W drugim dniu
konkursów hippicznych w Ne:a'J}Oilu rozegrano dwa konkursy. 'N konkursie .•Prix-frisaro" brało
udzi·a~ ff.rzech '}XlIskich jeźdźców, a miano
wicie: rtm. Ddbrzański na "Cezarze" zaląt C7JWarle miejsce, poT. Szosland na "Fa
~ie" zają!t drugie miejsce, zaś mjr. Toczek na ,.I1amlecie" zajął czwarte miejsce. W konkursie "Prix 'Ca<pQdimonte",
międ,zynarod{)\vych

Armja francuska bije
t.atwe
BukareEu, 19. 5. '(C-S)

w rugby

Mi~d~ypafl-

mecz reDr. wojskowych Fraocji i
RmnunH w rugby zakończyl się wygofrancuzów 'w sto-

szofera ocaliła
'od śmierci.
są

Rolddńska była wczoraj po południu widownią krwawego wypadkil.
Oto na środku jezdni

Ulica

bawił się mały 8-ietni chłopiec.
Nic zwa7.ając na sygnały nadjeżdżaja,ce
go samochodu, dziecko poczęło skakać i
biegać po ulicy,
a chcąc w ostatniej
chwili wyminąć samochód,
potknęło się l p.adło na kamienie.
Przechodniom i widzom wypadku wyrwał się w tej chwili przeraźliwy okrzyk
z piersi. - Koła samochodu znalazły się
o kilkanaście zaledwie centymetrów od
Jeżącego dziecka.
W· ostatnim momencie udalo się dzielnemu szofero\}/i skręcić gwałtownic samo-

Of{łoszenie.
• ....1.

Opierając się na rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 10 lutego 1926 roku (Dz.
U. R.z. P. Nr. 18 poz. 101), Ila wyjaśnie
niu .Ministerstwa Spraw WewnętnznY'C1h
Nr. SA 445 z dnia 19 marca 1926 roku w
spra\';ic stosowaJ1ia Rozporządzcnia Radv Minislróv.' O regulowaniu cen. oraz !la
uchwale Magistratu m. todzi Nr. 355 z
dnia 16 kwietnia 1926 roku - ninicjszem
podaję do publicznej wiadomości mieszka"kom m. ł',odzi co nas toruje :
Uchwala Magistratu m. Łodzi Nr. 459
z 0nia 18 maja 1926 roku 'wstały wyznaczone ceny maksY'l11alne:

Na przetwory zbóż chlebowych za l klg.:
Mąka pszenna I g-altmku
~r.
98
mąka żytnia I g?tunku
'gr. 57
zł. 1.25
ch Jeb pszenny (butki)
żytni pytlowy T g-alunku
gr. 55
"
"
II g-atunku
gr. 50
razo·wy
gr. 45
Na mięsQ i jegO przetwory za l kilogram:
J) wieprzowina
IZ!. 2.40
2) schab i baleroo
.. 2.80
" 3.30
3) stonina i sadło
,,4.00
4) <;lonina wędzona i szmalec
,,) siekane mięso
do umowy
6) v;o~owilla J gatunku
zł. 1.80
7) wotowina II gatunku
.. 1.70
., 2.2D
8) wołowina bez Kości
9) Sknl>owina
1.70
10) c;el~cina
.. 1.60
]]) polędWica wotowa
.. 2.60
]2) wnlowin<l (koszerna)
" 2.30
13) barani1la (kos7.-erna)
.. 2.00
tO

---0---

,

laPi1J W~a~ie pańltwowei ~I wJ~laf[lail[e.
Wypłata

PrZJtomność

Gdzie

portów Ątlantyku i Golfu 12.00'0, wewnątrz kraju 4.000, do Anglii 12.000; na kon
tynent 5.000. Loco 18.70 sierpień 17.77,
wrzesień
17.85, październik 17.48, grudzień 17.45 46, styczeń 17.36, marzec
17.48 - 49.
ZAGRANICZNY RYNEK PIENlfZNY
N. Orlean, 18 V. Bawełna. Loco 17.97
Londyn. N. Jork 4.86 9/16 - 4.86 1/4,
Holandja 12.09, FranCja 170.10 Belgja - maj 17.97, lipiec 17.49, październik 17.08
172, Wiochy 135.25. Niemcy 20.43. Szwaj styczeń 17.06, marzec 17.06.
Liverpool, 18 V. Bawełna. Otwarcie.
carja 25.15 i pór, Danja 18.52, Szwecja
18.17 i pół, Norwegja 22.37 i pół, Helsing Maj 9.62, lipiec 9.43, październik 9.14, sty
fors 193.12, Praga 164.37, 'Wiedeń 34.47, czeń 9.06.
Brema, 18 V. Bawełna. 19.78.
Warszawa 50.00.
Paryż. Londyn 172, N. Jork 35.33,
Szwajcarja 684.
N. Jork. Lodyn za 1 f. szt. 4.86 9/16,
NA 6IłLDZIE ZBOŻOWEJ CENY
tendencja zmienna. Za 100 jednostek mo
ZWYŻKUJA.
netarnych: Paryż 2.73, Bcrlin 23.80.
Warszawa. 19. 5. No.to.wania na Oie!-Zurych. Paryż 15.20, Londyn 25.16, dzi.e ZlxYżowo....Towat·owej za 100 kg.
N. Jork 5.17,1, Berlin 1.33,1, Wiede(l franco stacja zaladO!Wania, w nawiasach
73.00, Budapeszt 0.72,3, Bukareszt 1.92 i franoo ·Warszawa. Zyto łmnzresowe
pól.
gwarantowane 36.00 k st. odbiorcza
otręby żytnie (26.00). Zaofiamwanie maBAWELNA.
łe. TendenCja na żyto Taczej zwyżkowa
N. Jork, 18 V. Bawełna. Dowóz do

armję rumuńską·

sunku 35:3. W dntgim meczu przeciw
cywilne.i reprezentacji Rumunji y.;ygraJi
Prancuzi 46 :3.
- - " "'.:--

chłopca

Warszawa. 19. 5. -

. . . . ;i&

urzędniczych

Z miarodajnego

okres

/
WyrOby masarskie wieprzowe:
kie·rb a kraja:na
zł.
serde owa i salceson
" 3.00
serdelki
" 4.00
kielbasa surowa
do umowy
kiełbasa sucha
" 4.80
krakowska
" 3.80
rolada i pasztetQ'wa
" 3.60
podgarlana i czarna
" 2.00
kaszanka
" 1.30
szynkn g-otowa,na
" S.2D
s:z1mka surowa wędzoua
,,3.40
szynka bez kości
" 3.80
balerO'n g'oto'wa;ny
" 5.20
ba'ler011 surowy wędzony
.. 4.2D
boczek gotowany wędzony
.. 3.RO
boczek surowy wędzony
,,3.60
Dolęd'Wica surowa wędzona
.. 5.60
W myśl zacY'rowallcgO Rozporządze
nia Rady Miejskiej par. 7. wyżej wyznaozctJe ceny maksymalne olJ.owiązujf1, 'I1a te
reni-e m. Łodzi od dnia następnego po o-

14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
2:2)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

głoszeniu.

Zaznaczam. ie zg-odniez par. ID i l11e
goż Rozporządzenia, winni żąda.nia lub po
bierania cen Wyższych od wymaczonych

w cennikach

właścLwych przedsię-bio!'slw ha.ndlowych,
będą ukar.ani pI1zez wfadze administracyj
ną I instl1l'1cH według art. 3, 4 i 5 ustawy

z dnia 29 g-rud·nia 1925 roku (Dz. Ust. Rz.
P. Nr. 1 z 1926 roku J)QZ. 2) o zabezpiecze
niu podaży przedmiotów powszedniezo
użyt!ku aresztem do 6 'tygodni i ~rzy
w.ną 0.0 zt. 10.000 lub jednej IZ 'tych kar, o
ile dany czyn nie ulega ukaraniu SIlrOWsumn w m\,~l :nnvcIJ llSta\.... karnych.
Łódź, dnia J9 "13 ia 1926 roJ~ 11.
Prezyden t 111. to·dzi
Al. C ynars&tt

zapewniona.

Tym samym wypłata penSyJ urzędntlwm
.iakotei ,inTIYlch zobo\Yiiązail pa(lsL\,-·Q,,,"vch
wobec obywateli w dniu 1 czerw·ca będzif

zapewniona.

•

naibliższy.

Niebezpieczne zabawy wyrostków.
Wybuch bute.lki

.Ni$\i\®ht*Ufi9S,,~

lub nieu.iawnienia tych cen

I,ensyj

źródła donoszą. iż wbrev/ roZP~Dszcza·!lym
pOR'~~kom. 7..apaSY kasy państwowej wedle ostatnich obliczeń sa wystarczaJace na

rodzice?
chód w bok, tak, że C:1ziecko zostalo tylko
lekko pokaleczone.
Winę w powyż~zym wypadku ponosi nie
tyle chłopiec, ile rodzice. Tyle razy już
pisaliśmy o tem, ażeby dzieciom
nie pozwalać bawić się na ulicy.
Niestety nie do wszystkich trafiły te slo
wa. Może teraz rodzice zaczną nareszcie haczniej uważać na swe dzieci.

I towarowy.

NOTOWANIA ZŁOTEOO POLSKIEGO
Za 100 z.lotych: Londyn 50.00, Zurych
47.00, Wiedeń czeki 65.75 - 66.25, banknoty 65.00 - 66.00.

zwycięstwo.

sfwowy

klem zwydęstwem

l-sze miejsce zajął Francuz Giuault na
,,Mandarinie". Z jeźdźców polskich zdobyli nagrody: 3-c.ie rtm. DobJ1zyński na
•. Cezarze", 4-te rtm. Antoniewicz na ,..10wiszu", 5-te mjr. Toczek na .. flamiede",
9-te mjr. Królikiewicz na "Picadorze",
lO-te por. Szosland na "tianibaltt", 18-te
rtm. Antoniewi<:z na "Banzaiu" oraz 19-te
rtm. Dohrzański na "L'\.l.t!1:Pie".

pieniężny

napełnionej

'l Sieradza d.():nosz<tl:
We w1S:i Pruba. gm. Brze~l1o. chtopcy
nakładH niegaszoncR'O wapna do bUJtel,ki,
aby
spOWOdować wybuch.
W t>ewmet ch\vliU zbliżył sie do butelki
s:v;n g-os'PO{iarza Steml>ienia • .!rdv nagle na

wapnem.

stą,pjJ WlYbucl1.. Od'tamlki szkJa ookalec.zY!J
tv.71arz ohlopaka, a W.aJpno ni·ema-l
wypaliło mu OCZY.
Gdvbv nj·e natvchm i u'StO\Vla Domo~ lekarska. chJ:o,pak na cale ż't'1Cie stra-c;lb:,

w.zrok.

PO pIjanemu na wz·b·urzone fale.
e~

Straszny wypadek na
Z Grooz:iądza donoszą:
W dniu \VlCzora.iszvm ma!ileństwo Dyt
maJnowie ze WISi Bodzia o ~odzinie 10 ra
no wybraH solę po kUlpno maJaJf.ku za Wisłą 1 zabrali z sobą 500 złotvdl. Chcą,c so
bie skrócić d'wl?:ę. pas truno wi,l i prze·pra \vić
się łodzi·ą; ,poni'eważ byr ISHny wliatr rybak nie chciał ich prz,e\vi eźć. \V ów czas
mati. Dytmam zafundowl<lli mu hutelkę
wódki.

Wiśle.

Podczas wzej/aron ł6dź s!le 'W1VWr6ci't.a
i WSZyscy; wtonę\j. w pobliżu dm~ie.I!"O brze
gu. Do tego czatSU z\V'loik: nie odnaleziollo.
MaIż. Dytma;n p.o.zos·taw:ili troj.e malYlDh dzj.ecLRybak P'OwstawH ŻOllę 1 sied
mioro drohnych dziooi, ni'e maJacV'ch ż.aó
nYlch środków do 1.Iitrzymania.

Miasto czy las kamienny?
100-piętrowe

Bramą i sercem
liczący dziś

Ameryki jest Nowy

Jork

siedem miljonów mieszkańców,
sercem Izaś N, Jorku jest wyspa Manhattan. Powierzdmia j.ej ·wynosi za1edwi·e
czterdzieści
kilomctrów kwadratowych,
leez jest zamieszkana przez dwa i pór mi
!iOl1a lu'Clzi, zaś drug-.ie tyle przybywa tam
do roboty, ponadto wliczyć należy jeszcze kilkaset ry,siQcy podróż'nycoh. Nie
dziw, ile z?panO\Y3ra tam

wielka ciasno.ta.
Brakuje mieisca dla ,ludzi i dla środków
lokomOCji. Na drogę, dla odby,cia której
zużyć trzeba .gdzi ei'nclzi ej cztery minuty.
tutaj .trzeba minut dziesięć, autem trwa
dro~a jeszcze dtużei,
nie mówiąc już o
kolei podziemnej. Za jakie lat dwadzi·eścia -pracować będzie na wyspie Manhat'tan
dziew;ęć milj()oow ludzi.
Jak ich i gdzie pomieścić?
Przyszfoś:::ią każdc{tQ miasta iesl jeg-o
rozrost i rozblldowa. Wyspa Manhattan
nic może jednak urość wszerz, jeno - w
góro. Obecne d-rapacze chmur w Nowym
Jorh są
wvnildem bralm miejsca.
Dziś na Manhattan roi się 0d 40-pięfro
wych <1rapac'zy clmmr. Stoją one tak
ciasno, Jeden obok druP'ieQ"o i·Ż zas!ania-

kolosy.

ją niemal zupełnie światlo dzienne, wskn
tek czego też w.ydano specJalne przepisy policyjne, normuj.ące ich budowę; Ku
górze hudowle
mają się zwężać.

Lecz i lo nie pomoże. Nowy Jork musl
pójść "jeszcze wytej",
lub ~dystansujc
g-o Chicago, pOSiadające te wszystkie za
lcty, na których :zbyWa Nowemu Jorko·
wi.
Czy mOż('Ja wznosIć jeszcze wyższe.
gmachy? \Vidocznie 'tak. ~dyż pierwszy
architekt N. Jorku Raymond M. Hood nr,
cuje obecnie nad sporządzeniem odno·
śnych szkiców i :planów. Olbrzymy prz~
szt,ości będą u.ozyty

100

pIęter,

będą miary 400 metrów wysoKości, za~
podstawę 50 metrów kwadratowych, u
podstawy wąskie, ku gÓ!U będą si~ co-

raz bardziej Tozrastaty naksztatt drzew.
w ten spo<;ób przeJ)uszczając światlo
dzienne. Wkrótce więc No'wy Jork posiadać będzie
100-'Piętrowe kolosy. Za
dwadz:ieścia łat będzie miasto dostownie
lasem kamiennym
o kilkupiętrowych mostac.h. przeznaczonvch dla ruchll kotowego. I3ędzi·e to niewątpllwi·e
wido.k niezwykle fantast,yewy.
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..t.ÓDZIOE FCI-JO WIECZORNE" -

Dokąd

~ ,

~;IW"~ODU:

~~

Pocz.

"Ze ś:nierdą w zawody".
- "Łatwiej wielbłądowi
puejś przez ucho iglane, niż bogaczowi ożenić się z biedną dziewczyną".
o lodz. fUS.

o r;odz. 5, 7, 9 wlecz'

.. Casłno" Pocz.

10 rano
do 23 w

,,0 czem

przedstawień

się

nie

Pocz~tek

myśli"

przedstawIeń

o

~.

artystycznego.

zesPQłu

nom I tJdowV -"Mozżuchin i Lisienko".

TEA TR MIEJSKI.
Dziś, środa.

po raz ostatni na przedstawieniu
wieczorowem. a bezwzględnie przedost.atni przed
zupelnem zejściem z afisza "Błękitny Ptak",
MaeterJincka.
Jutro. czwartek, oraz pojutrze, piątek po cenach zniżonych świeżo wystawiona przemiła, pogodna, pehla t«:tyzny, humoru i sentymentu komedja czeska fr_ Langera .. Łatwiej wielbłądowi"
z lialinq Łapińsk q w popisowo granel komlcznel
ro:i Pesztowe; oraz Gzylewską, GroIlekim, Komor
Itickim l Szubcrtem w rolach watniejszych.
W sobotę XXVI-ta premiera sezonu, na kUr
rej ukaże się oczekiwany oddawna rozgłośny dra
mat Aleksandra Dumas'a (syna) ,,Dama Kameljowa" 1 Marją Przyb~rłko-Potocką w wielkiej kread roli tytułowej, w której naiznakomitsza
wspNczesnii artystka polska święciła olbrzymie
trilll'(Jfy w Teatrze Polskim w 'Varszawie, grając
sztukę zgórq przez 50 wieczorów zrzędu. Marja
Przybyłko-Potocka bezpośrednio
z Łodzi udaje

Grand-Kino. Most jękóv....
"Lun." - ,,\Viecz6r cygańskich
romansów"
Pocz. przedstawlet o r. 6.00. 8.00 i 10.00 w1ecz.
H

"Nowośc:i
"Szakale New-Jorku".
Pocz. przedstawle6 o ltodz_ 5. 7 I 9.15.

"WJ~DlA -.

al. Plotrto~'sh
Nr. t03. CzYtelnIa pIsm dostepnll dla wsz)'sttleli od codz. 5 do 8 codziennIe.

"Odeon" - Panny w dobie shimmy.
Pocz.

ClYTElNI' TOW. PRlYJACIOL mANC," (Plot<
kowska 10J) otwarta eodzlennle od r:odz. 6
r/fl II wIe,?' f WYffttklem ~w,.t , platk6w.

przedstawień

o rodz. 4. 6. S i 10 wlecz.

"Reduta· Uj te kobietki'
Pocz. przedstawied o godz. S, 7_30 I 10 wlecz.

Resursa - "Jazzband"

BIBLJOTEKARADY PEDAGOGICZNEJ
Państwowa CenŁranal Bibljoteka Pedagogiczna, ul. A n d r z e j a nr. 7 (front
I-sze piętro) otwarta codziennie od godz
6 do 9 wiecz.. w niedziele od 9 rano do
4 po południu.

Początek

przedstawleI'! o g. 5_30, 7.15. \) wlecz.

Sp6łdzielnia

Pracowników Państwowych.
"Matka".
Hrabia Monte Christo - Więzień
twierdzy D'm.

Poct. przedstawled o godz. 5.30. 7.15 I 9 wlecz.

Ujt
Dziś premjera 8 aktowej
bicy śmiechu.

hau-

Największa

wrńg
U

knh;~t

uUIIi__

i

,

· N'.
JA

sen.acja ost.atnie j dobyl Najpiękniejszy i najbo~atszy film

I.

Smierc amerykankI
której podobizna zdobi dolara
amerykańskiego.

W PhiladelpłJ.i zma<r.ta -.r: 6S roku ż:vcia
mi's's Anna W. Williams.
Mis's WilLiams IPozoWlala on2'iś do poS(I..'{!;U Wolności. :któr~o r-el>rodukc.la zdobi
sr,ebrneg-o dolara ame:r}'kafrskie2Q.
-gag.
4WWU
sw', *

....,.1".5

Re~lama ... to Det~~a.

ił. p. t.

Most

6atoanaljel

westchnień

koracyjne niewidziane w l-iodzi!

'a

Dr.

,·w.

Łazarza.

Al.

Kościuszki

Nr. 73.

marką

nUJ~1

IM!

5MSiliM

Południowa 23
SpecJalista
Chor6b • I, Ó p.
a y c h,
WGne,
rycznych i mo .

$zlrolna 12.
Choroby,
Ikórae,
włos6w. wenet'yczn. i mOCil:opłclowe.
Leczenie światłem
(Rentgen_ L a m p •
kwarcowa) El1.'ktroterapia.
Przyjmuje od 8-10
12-2 i od 6-6

ozopłoiowyah.

Leczenie 'wiatłen
(Lampa kwarcowa
Przyjmuje 8 do 1
i od 5-8 wiec,,"
T.L 40-26.
wz:

••

Nknazerka Kapecka
" puyjmuje zamówienfa pań miejsca·
w,~h. Rzgowska 7.
484-2

n.
n..
- "'lTO". •
L .oz~lólo:-_

Speo;alista oho.
rr-b skórnych, WI!!· Meble szafy, ł6tka
nerycznych i mo gVJ sloły. trema,

promlenhtm; R
tlAgena 0d 9~·

Ce!tieh.i:z!!! . . .

C9!opoby s!c6rwelleryozne J moczopłci o_e Lecze- .
nie sztucznem

tel. 41-32.

słoń~el!31 góP&-

czoDłciowr ob •

1.-

.... em.

NARUTOWICZA 9
148, o pC-5 dla pati'
(OZlĘLNAł
"'d"kI'
felef. 28-98.
v ..... poeze ~m.. Prz'1]mnje od 8.10 I
~._k .. ; 'if! ..
od 5- 8,
_ _ _ _n

kach. perfumerjach i w składach
- optycznych. -

nkutl%erka Drzyma'
łow. przylmuj.
zam6wienia p a t
Piotrkowska
223.
485-2
m. 25.

11

H. ~u~Hza

U2eql~ śWlatrem
(Lampa Kwarcowa)

apte-

zam6wienia. f'iołr
kowllka 132. 3997-2

~1łY BI'U ł ł Rftł Dl P

III.

•
'wletowIl

I'ikuazel'kaPipX.
Ił kowa przyjmuje

Dr. med.

~

Dr. med.

, Dr. med.

""0". _ -,

najlepszą

Ż"dać w &kładach aptecznych,

ł moczopł~owe.

Ulica Zamenhofa
(Rozwadowska) nr.6
od 5-7 go4~ w
W Diedzłele od la.
do 12 %:rana.

cft..,.łIy słt6 ..-

+ Radio Gum +
- Jest

Speclatnle choroby
• kóme wenelrycl::le

8lłoS!inla drimne.

Dr. med.

Dr. med-

fi. b~ewsm P. HI AU 6

Okazja na letniska:. Ł6LKA POLOWE I LEZAKI.,

na sali.

śmiechu

Inkwizycje!

Mos J l i
..------~----------~--~--~--.~
"JAR~I ftl[MI[~lHł[lfU

r hu!

Rewolucja!
tIf~to ~W~CÓOu~~!~cz~j
Plekne kurtyzanyl Wspaniałe ,idu~ Weneem
na język polski p. t.
Niebywałe efekty malarskie i de-

Dziś wiel~,a premąiara!

b. IekA::: Sz?,

ił

sezonu r \\ UWAGA: ze względu na ogromne koszta wylU Jn'}'
stawienia wszelkie bil~i'1 ?-lgo~e i bezpłatne
w ul
bezwzględme mewazne.

'.

~~ęlFO

od naj skromniej szych do naj wykwinŁniejszych własnego wyrobu na
I'
dogodnych warunkach polecają:

Rh

t

Huragany śmiechu! Kartacze dowcipu! Zasieki.••
Weselal Granaty zachwytu l

DVJuaktowa maszynka do wyrabiania

Z

Kasa czynna od godz. lZ---a l 0<1 &-16 wlecz.
_

iercl.. z·

u~ Dżokeje

o godz. 3-ej.

wińskich.

w której

ni~zastąpi0!lY i ~edościg~ion~ ko
mIk obu połkuh występuJe lako

Początek

w środę, o godz. 8.30 wlecz. w dalszym
cenach nalni~szych cieszą~ si~ niestylowa
sbbn!\cem powodzeniem przepiękna
oPl'retka w 4 aktach p_ t. ..Córka pułku". która '
dzięki swej pogodnej treści i żołnierskiego humo·
rowi wywołuje na widowni kaskady szczerc~o
śmiechu. Strona wokalna operetki znajduje do"ko
nalych wykonawców w osobach pp. Brandtówne),
U"rbarlSkiego, BronowskieJ, Bieleckiego. Rostań
skie.1. Góreckiego. Tańce w wykonaniu pp. Nociągu 1>0

5.30. 7.30 I 9-30 wlecz.

Pocz , przedslawień o ·g'odz. 4-ej po pot.

I'n: c,', ~ ,.. ~ C. A. (Pi"
. , 1·, ~()' ~,,,td1!ld
pi'," I h:klir,łeoh otW'alrh eo<ntennle od ..
~ ~ ,

Dziś,

o rodz. 8.15.

.,SA VOY", Transmtta 6.
Występy
amerylwńs~iego jazz-!}:mdu

o ltodz. 5. 7_30 I 10 wlecr.

"C:!ary" "Natan mędrzec"
Pocz.

TEATR POPULARNY.
O:zrodcwl 1~.

Teatr PopuJarny ul. Ogrodowa Nr. 18
"Córka pułl-u"

Pocz. przedstawld o &00%. 5. 7 I 9 wlecz.

U&

się w wielkie tournee artystyczne z tą rolą Cio
Poznania, Krakowa I Lwowa. W Łodzi wystąpi
t1,Ikc siedem razy.
Kasa Zamawiali rozl)OClęla Jut sprzed at blletów.

Pocz~te"

"Apollo" W podziemiach drapaczy nieba.

hl 'lU M ~IEJSKl't (PIotrkowska 91). D?:Taly:
emo,raflczno-bbłoryc:':-ry
I
prz~rrr,(h' "?:y.
&twut. :odzltnnle od 10 do 14 l 16 do 19.

row ARZYSTWO

pn:t'dstawleń

f',.

_ _ _• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-:......;;;.::.:.._

ł'eatr ,'~!,~iskł

MleJsl{t KJo/>mafov.raf O~wbtowv "Grunt sięnie przejmo}Vać"

Park im.
Sienlciewicu.)
Otwarta
od god:r,

c~·~

"Corso" -

pójdziemy wieczorem'1

~~!J~'~~
cIl.'~~
n:

Wystawa
malarstwa '
rze:tby
grafiki
Czytelnia
i audycje
rado foniczne

~.VIl_"' . "''1 ·'l-'-'.'' ~ ~''R

B

iałe

towary polec:1
n. dogodnych
warunkach "Kred,t
Krajowy", Piotrkow
ska 70.

krzesła

i inne rze-

czy. Najtaniei moż
Leczenie e.t. na
kupić u slola·
slosicem wJ*J" na. Zgierska 37,
n (l)'»e m ,

_____BlIIIIIIII_ _ _ _ _IiEiI_ _

Przy nllde od 9--tt
i od ;)-8.

~385

~

>

Cena prenumeraty:

w

Łodzi

miesięcznie

Na prowiDc;i

-

Z agranic1\

•

Dla robotaik6w

l
. . .----------,---_. .. --zL
_
..
..

2.60

2.20

3.30

6.00

..Hdlk. EclltJ Wierz." i ..Kurier tłłzM" tąauie zł. 6.1
OdnolZem. do domu 30 gr.
-~7:':~:"-----~---

Wydawnictwo: ,.Łódzkie Echo Wieczorne".
Ww. Ja StnuJkossW.

Ceny

ogłoszeń:

Przed teleRem i 91 tekście 30 groszy za wieraz: milimetrowy l-łam~ (m-ona 4 lamy)
Za tek.tem
4
2S
•
•
•
4
Nekrologi
2S
•
•
•
•
• •
• •
•
Komunikaty ,
25
• 4
•
•
•
• •
,
10
6
Zwyczaioe
\'
•
•
Drobne tO gr .. poszukiwanie pracy 5 gr. za wyraz - najmniejsz,," ogłoszenie 50 groszy.

..

.

".',.,, .~,

A

..

..

..

..

·SD. . _ _ ~I.~

.

.

\

Ogłoszenia zamiejscowe o 50 proc. drożej.
Zagr<luiczne o 100 procent drożej.
Za terminowy druk ogłcszeń, komuoikatów i ona.
administracja nie odpowiada.
Artykuły nadesłane bez OZUi1>Cunia honorarium 111'1"

tane

są

za

bezpłatne.

Rękopis6w zarówno użytych jak i odrzuconych red"

cia nie zwraca.

~_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_~~_ _:::M

Odbito w drukarni Tow. Drukarsko-Wyd rl.licz~go "Kurjer Łódzki"
ul. Zawadzka Nr. 1.

Za redakcję i wyd:lwn~.::t,vo odpowiada:

wiadJls&a..

~,\-,.;H.

