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Przebieg dzisioj$zego dnia
w Zgromadzeniu "arodowem.
Warszawa. l. 6. (PAT)
Sytuacja. wytwJ()rzona rezygna,cją M.a,r
szalka PUsootSkiego, d'ziś o g-odz. 9-ej ra-

no

p.rze<'~tawła się jak wstę.puje;
powzięty już -wn.ąż~e

Kluby

die>cyz.je
v,"CZorai w godzinach w10C'Z0rn:vcl1 i nocIły1 Ch. Wysunliete zostaną nrz,v wz.ględnie
a2'Jterv kaJl1d-y.damrv; woiewodv Bmńskie-

20. Droł. I1WacetlO .Mośa1cłde!!o

i posła

Marka. prezesa P. P. S. Czwarta kand ydature. co ma być dol'Jiell"o us,ta,loo'e, mlją

z,g-OOsić 1l1lI14ejsrości s!o.wiańskie.

W spraVv1ie tej tOC2ią s.ie narady.
Za kamdvd;aofurą wojewody Bnińsk:e
go ~losować booa: Z. L. N .. Ch. D. b Ch.
N. - ..Piast". . P. R .. sfJroonnctwa chlDpskte, .,W~1ęn.i~" i Khlh PTaCy g-l{)łso
Wiać wda. za mo:f. Mościckim.
Kandv:dJalurę posta Marka uwaiać n~,
leży Za diemoo'Sltracyjną. to też m-zcwidywać W'reba. ż,e w dJrugi.em gtoso,\l,-a:niu P.
P. S. odda swe fltOSY za prof. Mościckim.
To samo uczYlnJą kluby. kt6re w I),ienvs'Zem g-to!SOW13m~u , t.ak Jak P. P. S .. \vysuną wla'Sną kandydature (mniejszości slowiacr1skie, żydzi. ni,emc,y i t. p.), W, tvth
wanmk.ach wy.bór pro!. Mośdcbe.go jelst
zapeWll1,j,OIIlY.
Począt~k pierwszego
głosowania.

oai. 2·gj DD Dl

WUdlmlZi B

c:.zynna od I!odz. Srano do 7 wiec%. bez pn:rwy.
tT"kt« wyda1'l1llict. . PSyjmuił 04 godzin.y 1 do 3 po połudnha.
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Przewodni,czący przypomina, że kadki białe, podpisane PTzez glosujących lub
oddane na kandydatów nie~gr()szonych
oficjalnie, uwaźane będą za nieważne.
Na mównicy staje poseł Niedbalski i
odczytuje nazwiska glosujących, ktDrzy
podchodzą do U1'11.
Na lawach r-zC\-d;u są O'becr11 premjer
B-~rte,ł, minister spr~ W v,-ewnętflznych
Młodzianowski i minister sprawiedliw()ści Makowski.
WarszawaJ 1 czerwca. (Pat). Wszystkie kluby ukończyły już swe obrady. Ogólna sytuacja przedstawia sIę w świe
tle przypuszczeń jak następuje:
Profesor Ignacy Mościcki otrzyma w
pierwszem głosowaniu 66 głosów Piasta,
21 głosów NPR., 10 gt. Klubu Pracy, 33
gr. Wyzwolenia, 33 gl. stronnictwa chlop
skiego, 47 gt żydów i 22 gt niemców razem 232 glosy,
'Wojewoda Bniński otrzyma ókoto
206 głosów.
Za kandydaturą post a Marka glosować będzie tylko PPS.
Mniejszości słowiańskie własnej kandydatury nie wysuną" natomiast grOZo-O
wać bedzie kilku białorusinów za prof.
Mościckim.. Res:tta posłów z mniejszości
słowiańskich odda białe kartki lub opuści
salę.

W tych warunkach odbędą się dwa
przyczem w clrugiem głoso
waniu gtosy, złożone na posła Marka
przerzucone zostaną na prof. Mościckie
go.
Nastrój w sejmie poważny. Sala obrad
zaczyn'ą. się zapetniać powoli. Zjeżdżają
się postowi e pallstw obcych, .reprezentan
ci rządu i prasy. W stosunku do duia
wczorajsze~o nastąpilo znaczne uspokojenie.
. 'Warszawa. 1. 6. (PAT). W PO'\V-ailVj.'il1
nasrr'Odu poIslowie składają swe sdosv do
urn. Obeclll-iłe skradają S''I,VlC g-loov wsl,oW1ie. k,t,6rYich na'zwi'ska zaczynana sdę !la
głosowania,

Warszawa. 1 5. (PAT). DjarIusz Zl1;.l"O
madzenia Narodowego: Początek godzina 10 mi,n. 5.
Przewodniczący marszalck sejmu Ma
cicj Rataj otwiera Zgro.J11ądzenie i powołuje do prezyd}um pcsla Nie-dba,lskiego
i sen. Kornera.
Przewodniczący oświadcza, że wobec
odmDwy p'l1Zyjęcia urzędu Prezydenta
Rzplikj przez ma'l"szalka Piłsu,Gskiego mu
Simy zgDdnje z art. 21 re,\;ulaminu przystąpić do pO'11ownego wyboTu i wzywa do
składania na Ptiśtpia kandyda,tllr. Do preHte'rt~ B.
O mdlzin~e 10.30 oddal smSIj gItos sen.
zydIum podchDdzą poS.łD'wic Gtąbiński,
LkrnaJn()IWlSJkL Poołowie Klieu';Iliik' i, Osieoo
Kościat-kowski i Ni,edziatkow,sk.j i składa
w porzeciwi'eństwńe d,o d'rla: wcwr.ą~l2',.ei{O
ją następujące kandydarmy, które przez.~aw,il1i się .na! Zg'mmadozoo,iru j ,d05o'\va1i.
wodniczący óclazytu}e w porzą~ku alfabetycznvm; Adolf Bniński, po'set Zy- NieDbecJW j'es.f po'set KUfytowicz i sen. tu
bieński. BolSd Malfek oboouv na saH pogmunt Marek i prof. Ignacy Mościcki.
J!lrze'wodn iczG\Jcy ośwąadcza, że sekre- si'cdzeń DOWstrzvmał 9ie od dosowania.
tarz poser Niedbalski \\'vwofywać będzie ŁaJWIV d'v:p!-o,roa'ty'cz,ne J)rz.elD0titlio[l'e. Na
z mównicy czJonków Zgromadz.enia Na- ła-W1a'ch rządowY'ch zasi ed·1i PTemIeif BaTrodoweg:o, a senator Korner odczytywać 'tel. miniister l~p'ra,wile d,liwoś.ci Ma'ko'w ski,
mi!l1!isłer s.praw wew'11ę!rwych Mtoc1z;ia~."d7:e usprawiedliwienia nieobe·cnych, o
. noWlSk,i t min,i.s.teT SPTaw zalITa,m-oz,ny,c h
lle hkowe nadeślą.
Za,lewski.
f';a SKrutatorów wybrano pos16w Led
Godz. 11.50. Po skończenIu głosowa
wo-cha i Puzaka. OTaIZ senatorów Grycula
orzystąpiono do obliczania ~łosów.machera i Glogera.
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Na prof. Mościckie~o padło 215 głosów,
na wojewodę Bnińslde20 - 211 J na posła
Marka - 56. 63 białe karHd zostały unien.ł~,
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w soboty, niedziele i święta
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OB;,.,..ICZANlE

GŁOSÓW.

'Yarszawa, 1 5. (PAT). Godz. 11.50 m.
Pierwsze gtQsowanie zostało ukończone
o godz. 10.59 min., w gtosowaniu n1e wzię
to udlziatu ll..,tu 'posłów i sena·to.rów. Nje
uspraw,iedlilwiH swej nieobecności postowie ,i senatorowie; Ad-amek, Ba',p.;illski, Ba
ranow, Diamand, Swięc.ki, Witos Wincenty i Photr'CJIwski Wlodzimierz. Usprawiedliwili 'Swą nieobecność posJovrie;
Kurylowicz i Wójcicki oraz sen. Łubień
ski.
Po zakończeniu tego glosowania przewo.dniczący wez·wal skruta torów do obliczania gl()sów i za:kOl1czył 30- minutową
przerwę.

Warszawa, 1 czerwca. (Pat). - Po
przerwie i wznowieniu posiedzenia o g.
11.49 p. mar:;;zalek udzieH! głosu sekretarzcwi senatorowi Grycmacherowi celem o.r:łosz,enia wyników glosowania. Sen. Orycmacher oznajmił, że gtosowało
5,15 członków Zgromadzenia Narodowego; nieważnycli 63 kartId, ważnych 482,
absolutna większość 242. Otrzymali glosf>w: Adolf Bniński - 211, Ignacy Moś
cicki - 215, Zygmunt Marek - 56. Przewodniczący oznajmił, że wobec tego, iż
żadna z kandydatur nie u~yska!a więk
szości, zgodnie z regulaminem odbyć musimy ponownie głosowanie. PrzewodniCZ~cy wzywa sekretarza Niedbalskiego,
który ponownie odczytuje nazwiska
cJ;łonków ZgJomadzenia i wzywa dci powtórnego złożenia głosów.

WYNIK DRUGIEGO GLOSOWANIA.
O godz. 12.25 zakończono drugie glosowanie. Po obliczeniu głosów okazało
się, że na prof. Mościckiego padło 2,10 glo
sów, zaś na wojewodę Bnińskiego 200-ie
głosów. Prezydentem Rzeczypospolitej
\vybrany prof. Mościcki. Elekt wybćr
pr,:yjąt. P.o południu odbędzie się zap'rzysiężenie nowego Prezydenta.
NOWY PREZYDENT.
, \V ndczyce, wygl'oszornr,m w Warsza
wie w roku 1922 ·z okazji stworz.enia Che
micznego Instytutu Badawczego, powiedzia'! prof. Ignacy Mościcki mię-dzy il1nemi:
- Atutem naszym, sp-uścil2',.ną wa,liki z
zaborcami jest energja potencjalna w spo
teczeóstwie., o jakiej obecny Za,cJJód po:j,e-

e e. . . .
cia nie ma. Ową energję potenojCl!lną st..
nowlą nas'ze uczucia dLa kraju.
Ta eł.1ergJa psychiczna, to 'Uczu-cie po!Zwala zapomnieć o materjailnych oelacv
osobisty>ch, zmusza nas, abyśmy na każ·
dem I'(llu dział:a,l n ości pamiętałi o korzyściach dla maju jpobud;z a nas do najwiek
szych wysiłków twórczych.
Te stowa charaJderyrują najlepi~j indy\\'idualność człowieka, który z.jawił się
J)rzed nami niespodziew.anie ~ w przecią·
gu kiLku go,azin wZlbtKl'zi·l powsz'eclbne zainteresowanie cateogo narodu.
Mies,zka prof. Mościcki stale we L'w'owie, dz1elą,c swój czas jeszcze pomiędzy
Chorzowem i Warsz,awą.
Jest ojcem cz,worga dzieci; trzech sy
nów i jednej córki.
Dwaj synowie są absolwentami parys'kiej Slzkoty naruk poEtycznych, trzeci zaś
pracuje podkierunkJ.em ojca jako inży
nier..chemik.
Córka prof. Mościokiego wyszła ' zamąż za p, Wisłowskiego, który }est obecnie dyrelktoll'em fabryk-i "Az,ot" w Jaworz
nie pod Krakowem, fabryki uruchomionej
wedł'ug planów prof. Mościckiego.
Żona prof. MościlCki-ego jest członkiem
Rady mi,ejskiei w,e Lw()wie i należy de
klu'bu pos-tę1>owej demokracji, biorąc udział w.e wszystkich spolecznych czynach obywatelstwa ,l wowskiego.
.
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Wia~om~U O WY~Ofle i relY~Da[ji MarIlał~a Pił!U~~Kieuo

Marsza1ka
czyla. Po
kiestrami
szkania w

przyjęła Wielkopolska spoko.inie.

Z Poznania

donoszą:

Wiadomość o wyniku wyboru Prezydenta
Rze~zy'posJl'OtHej, która nadeszla do Poznania o

g,o dzinie 12-ter w
spokojnie.

południe przyjęto naogół dość

MANIFES'rACjE W KATOWICACH NA CZEŚC
MARSZ. PlŁSUDSKIEGO.
·Z Katowic dOInoszą:
Wieczorem odbyła się w Katowica'ch wielka
manifestacja powstańców śląskich na cześć Marszalik a PiJsudskiego. Oddzialy powstańców z or
kiestrami z .powia.J:u katowickiego ustawily się
~

na rynku przed gmachem teatru. Zebranym odczytano rozkaz zarządu związku powstańców,
oświadczający sIę bez zastrzeteń IW stronie Mar
szalka Piłsudskiego, jako człowieka czynu, którego nazwisko jest narodowym programem w
p:llistwIe.
Następnie przemaWiał prezes zwinzku Korllke, który oświadczYł, że ptJwslańcy ślllSCY, przedewszystkiem jalco żołnierze oddają się wszYSClT
do dyspozycji Miu'szałka Piłsudskiego i na jego
rozkaz spe1,nią obowiązek żołnierski. Z kolei prze
mawia! prezes powiatu katowickiego Kula, }(tóry
oświadczył, że poczynanJla Marszalka Pilsu<lskie-

Pils,Uds.kiego manifestacja się zaił:Jli.
manifestacji powstańcy grt:pami z or.
rozeszli się do swych miejsc zamie .
największym porządku

WRAŻENIE W KRAKOWIE.

Wia·d·omość () wyborze Prez. RzeczYPos'Polifej
Marstalika Pi!sudskiego w Krakowie nadeszła o

go maią na celu sanację, życia publicznego w Pol
sce. Lud pracujący błogosławi tym poczynaniom
albowiem spodziewa się, że do rządu przyjdą ludzie czyści I prawi, którzy państwo poprowadzą
do rozwoju. Podobne przcmow lenie wygłosił
major w rezerwie Ludyga-Laskows.ki, który podkreśli!, że dzielnica piastowska przeżywa historyczną chwili;!, allb owiem ł.ączy się z glosami cafegQ ludu w PolSce, w tych przelol1lowych czasach.
W maniIsstacJi wzięły udzIał wlelotysięczne
tłumy. Do powsta(lców przylączyll się liczni robotnicy. Entuzjastycznemi okrzykami na czesć

godz. 12-ej. W w ielu domach wywieszono fl agi i
wystawiono popiersie Marszatka. Na ulicach za.
panowało silneożywjenie.

Na gouz[nę S-tą po poło wyznaczono de monstrację ,n a cześć nowoobranellio Prezydenta zaś na
godz. 6-tą wie.cz. capsztyk wojskowy.
Kiedy okolo godz. 1.30 nadeszła wiadomo ść n
rezygnacji Marszal·ka Piłsudskiego - dalo si ę
zauważyć b. sllce przygnębienie. Ulice Krakowa
zarolty się ' publicZllości ą, p r agnącą dow ied ze nia
się umot}' Wow<lIlia lc~o kroku i nowych w ia domoścI.
-~-Ol-----

,--

Po rezygnacji marszałka Piłsudskiego
faM rezygnacji Martzalka Pilsudskiego ze
stanowLska Prezy.d enta Rzeczypos.polHeJ jest obi~~vem nIewątpliwie bardzo przł'krym.
. Cóż bę<hzie dalej?
.Przy'puśćmy na ..-'t, że wskazany przez MarSzalka PlIsooskiego kandyc .l: - a jest nim podobno znany profesor chemii Mościcki - skupi
wokoło swej .osoby
całe Zgromadzenie Narodowe.
Będzie to mialo niewątpliwie tę dooclatnią stronę, że na czele pańs~wa stanie osoba nlezwałcza
na przez żadne stronnictwa l że w ten sposób
opozYcja WielkopolSki, tak silna wobec Marszał
ka Piłsudskiego, uległaby likwidacji.
Ale z drug-iej strony wybór takiego neutralne-

go elekta nie gwarantUje dostatecznie silnej wła
dzy przynajmniej, jeśli zródłem tei władzy ma
być sam nowy Prezydent.
Osobę elek,t a przes lan~ać będzie cień Marszałka 'piłsudskiego, w
którego ręku znajduje się siła faktyczna .
laden efekt nie będzie też miał tego uroku i
autorytetu w maSach, który posiada Marszałek
Piłsudski. Wybór osobistości choćby najpoważ
niejszej, ale nie grzejącej i nie ziębiącej szerokich
rzesz . stanowi w naszym obecnym i przyszłym
bilansie' politycznym potyc!ę niewątpliwie uiemStała sit~ rzecz, nad którą lIie J1Io7.tla przejść
obojętnie do porządku dziennego i która glęboką
troską zasnuć musi czota obywateli ...

Lizbona. Ruch rewolucyjny obecny najpoważ
nleiszy od lat ts-tu, rozszerzył się i począwszy
od pólnocy objął już departamenty południowe. 
Załogi szeregu miast
przyłączyły się także do
Zbuntowanych wojsk. Ludność sympatyzuje z
tym ruchem.

".

zwyciężyła.

wzięła.
Rewolucjoniści zdobyli Lizbonę bez rozlewu
krwi. Burmistrz miasta zastal usuniQty. Prezydent
win1strów podał się do dymisji i uciekl w nit'lwittdomym kierunku.
Prezydent Rzeczypospolitej wezwal gen.
becalesa, przywódcę wojsk zrewoltowanych, do
utworzenIa _ rządu. NaTazie objąr 011 wsz~stkie
działy administracji. I\omitet rewolucyjny Lizbony wydal odezwę domagaj ąc;ą się: reorganlzacii
urzędów publicznych, usta!enia odpowiedziaJnoś
(;!! urzędników, redukcji wydatków etatowych oraz reorganizacji armli i marynarki.
Ruch rewolucyjny przedstawiany jest w odezwie jako republikański dla utWOrzenia rządu
prawdziwie demokratycznego. Parlament zostanie rozwiązany i zniesione zOstal1ą ustawy niezgodne z interesem narodu.

ea-
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Jen. Malczewski przewie..

ziony do Wilna.

WUnG, I. 6. W piątek wieczór przewieziollY
do WiIn'a gen. Malczewski i osadzony wraz z
gen. Rozwadowsklm, Zagórsldm i JaZwińskim w
więzieniu na Antokolu.

ARTUR KAUTZ,
który podczas rzucania granatów
ręcznych na 'policjantów, został zabity.

śmierci

Pijackie

ną.

ReWolucja w Portug Iji
Lizbona

Trzy wyroki

Lwów, l. 6. Po czterodniowej rozprawie
przed lwowskim sądem okręgowym karnym 11rze
ciwko 5 bandytom powiatu Sokalskiego, o której to rozprawie donosilIśmy zapad! wyrok w
dniu wczorajszym, zasądzający trzech bandytów
na karę śmierci. \
Wykonane jednak miałyby zostać tylko dwa wy
raki i to przez powieszenie, a. mianowicie na Jakóbie Jackowie, gajo\vym i NlYkicie Biszce, :01aiku. Trzeci wyrok śmierci dla Brońskiego Ma-

we Lwowie.

ksyma, wójta, został zamieniony na 12 lat cię ż
kiego więzienia. Dwaj pozostali bandycI zostali
skazani na 9 i4 lat ciQźklego więzienia. Skazan i
zgłosili od\\ olanie przeciwko wyrokowi. W ka żdy m razi~ ogłoszone trzy wyroki śmierci wywarły w mieście duże wrażenie, choclażby- dlatego, że skazani zostali uznani winnymi przez sąd
przysięgłych.

Trzy wyroki

śmierci

szczęście.

Samochód "wywrócił koziołka" i znowu stanął na kołach.
Wczoraj okola godziliY 10 rano szosą z Wawra cia Warszawy jechał samochód nr. 1.281, pro
wadZony przez kierowcę JÓzefa Chmielewski('go
z Rembertowa. W samochodzie znajdowali s ię:
SŁanislaw Saduch, rzeźnik i brat jego Jan, ślusarz,
obaj z Remb ertowa, oraz Antoni Koz!owski. Os ta
tn! usadowil się obok szofera. Całe towarzystwo
było w różowych bumorach.
Ody samochód przejeżdża! przez Oocla wt'k,
Kożtowsld poleci! szoferowi, aby zatrZyll1al s ię
przed res tauracją ROs.lńskiego, jednak że Chmielewski nie chcIał zastosować sic do źyczenia Kozłowskiego i jechał dalei, wówczas Kozłowski ode

I ślepi

pchnął szo!era, sam chwycił za kierownik i wkrót
ce wjęchai na StCitę kamlen!, a następnie do rowu.
Samochód zrobił t. zw. "salto-mortale" i z po.wrotem stanął na kolach. PrzerażO!\.y spra w:a
wypadku wy skoczy! z samochodu i uciek!.
Na miejsce katastrooy przyby! lekarz Pogctowia Przemienienia Pańskiego. Saduch zos tal
ogólnie potłuczony, zaś brat jego i Chmielewski
doznali lekkiego potłuczenia twarzy l rąk. Po 0pa
trunku pierwszcv;o, jako najciężej posZY> auko wa
nego, przewieziono do szpitala Przemienienia P ań
skiego. Samochód został lekko uszkodzony.

mogą łui czytać.

d~wlęki.

Aparat, który drukowane wyrazy zamienIa na
z

Londynu nadchodzi wiadomośc o sensacYlnym, a zarazem niezwykle dortiosłym wynalazkU.
Oto wydział optyczny an gielskiej akaclemli sztuh:i i techniki w South Kensil1gton zaclellionstrowar W tych dniach aparat, kt'óry drukowane wyrazy zamienia na dtwiękl.
.
Wynalazcą tego aparatu jest docent uniwersytetu w Birminghamie. Nazywa się ten aparat optofonem i jak słychać, umożliwia on ślepcom czyhmie gazet, książek, oraz pisma maszynowego.Właściwie optOfO!l czyta gazety za ociemniałych
w swej specjalnej muzykalnej mowie, którą łatwo
jest zrozumieć.
Optofon jest podobny do aparatu iskrowego,
a ci, którzy się nim po s ługują, używają do pomocy slucha wki takiej jak telefoniczne, albo też
rozg10śniacza. Ma się tu do czynienia z wynalaz-

Idem opt yczno-fonetycznym, z kombinacia świaHa i tOl1U.
Ujemną stroną aparat .. jest, że narazie nie da si ę
on zastosować powszechnie do użytku domow ego
gdyz optofon iest aparatem drogim, a zatem nie
dla każdego dostępt'lym. Oddawać on zatem moż e
us!ugi conajwyże! w zakładach dla ociemniałych
i w szpitalach.
J ęzy],a, którym mówi optofon, należy się tak
uczyć, jak każdego innego języka. Po uptywic
dwóch mieSięcy nauki można już w ciągu minuty
czy tac 80 wyrazów. Jedno jest tylko pewne, że
ż.aden z ociemniałych nie będzie móg! tak szybko czytać przy pomocy optofonu jak cz10wiek wi
dzący, albowiem oko szybciej widzi, aIliżeli uche
sIyszy. Niemniej jednak wynalazek nale ży na·
zwać 'Wprost cudownym I nadzw. interesującym.

Prz rót dzle zinle ~2mun~acll
W

Łódź ślizgowa, posuwająca się

z szybkością 120 klm~ na godzlnę~

"Pchla wodna" konkurentem hydroplanów i motorówek.
trów benzyny. Wnętrze, urządzone 11a wzór kaW porcie marsylskitn Spoczywa obecnie bardzo ciekawy stateczek. Jest on dlugi na 11 m. biny aeroplanowej, może pomieścić ledwo trzech
6 m. Wy'soki i wazy 1200 klg. Statek ten pOSiada ludzi:
Zeszłego listopada odbyla "Pchła wodna", bo
niezwykłe urządzenia, które umożliwiają mu roztuk nazwano ten statek, ptzestrzeń z Lyonu do
winięcIe nadzwyczajnej szYbk.ości.
Marsylii IV ciągu pięciu godzin, podczas gdy koWynalazca statku inżynier ukraiński JerzY
lej wymaga (j godzin.
Oatemko, wpadł na sliczególny pomysł zbudoW c.iągu ostatnich 6 godzin "Pchła wodna'! zowania łodzi w podobny sposób, w jaki są zbudos tala poddana gruntownym próbom. Władze porwa11e niektóre owady, ślizga!ace się szybko po
tu Marsylii wypowiadaj~ się w oficjalnym komuwodlle i skaczące z fali na falę, iak niektóre pChfy
nikacie o statku w następujący sposób: Zadziwiawodne i chrząszczykI.
jąca stałość równowagi przy jeździe przez wzbll~
Wreszcie udaro mu się skollstrubwać swój aparat. Polega On Ila tem, że z boku wystają ru- rZone morze o ialach przeciętnie Z-metrowych l
przy wietrze wiejącym z szybkością 30 mil na go
chome skl'zydla, albo stabilizatory o rozpiętości
2.80 cm. - Stabilizatory te i pewne inne jeszcze uzinę.
Robił on wratenie, jakgdyby unosił się w pos zczegóły w budowie, które są tajemnicą Inzywietrzu i tem się głównie różnił od zwyldych ło
niera, uczynily łódź owym idealnym transportow
dzi !notoroWych. Osiągnął 011 s~ybkość 80 mil
cem.
morskich na godzinę (lZ0 klm.).
Przy 60 klm. szybkOŚCi pruje on wodę, jak
Wynalazca tego stateczku jest to inżynier uzwykły statek, przy 80 klm. ślizga się had woda.,
kraiński, wyksztalcony w Niemc;.Zech, który od
przy 120 klm. wykOllywa długie skoki 20-filetrod[uższego czasu studiuje :tagadni~nia żeglugi. we" podobnie, jak latająca ryba.
fral1CHSkic
sfery oficjalne w s pomagały go pienię
Popędem statku jest 6-cio cylindrowy motor
żnie i mat erjałem w wybudowaniu statInt. Na.jo sile 80 koni, który pracuje zwyklll Śl'ubą, jaką
bIlźszą jego wyprawą bodzie przepłynięcie Morza
Widzimy u aeroplanów. Mechanizm steru naśladu
Je również latawca. Statek zabiera a sob:\ 30 li-

Śródziemnego z Marsylii do Oraml, a następnie
podróż z Europy do Buenos Aires.

Do akt'.' Nr. 1491
1926 r.

=--

~~łou!nie.
Komornik

przy

S~d!tie Oln-ęgow.ym
w Łodzi. S. GOR-

SKI. zam. w Łodzi,
przy ulicy Sienkiewicza nr. 9. na
:zasadzie art. 1030
U. P. C. ogłasza, te
w dniu 8 czerwca
1926 rolm. od godz.
tO rano w Łodzi.
przy ul. Kilińsklego
pod nr. 30 odbędzie
się sprzedaż przez
licytację ruchomoś
t:\ należących do

Majera Zilberszleltła i skŁadających
się z mebli ocenionych na sumę 550
złotych.

t6dt. dn. 251V -26 r.
Komornik
S. GÓRSKI.

.-

Dr. Marja

l~win~onowa
Chor. weneryczne, moCl!1:opłciowe

(kobiety i dzieci) i
skórne. przyimuje
\v LECZNICY "SanU:als" Cegiellliana
29 od 6-8 wiecx.

lIoŁrzebn'Y

zdolny
przedstawiciel do
powatntQo interesu

i"
li

gwarancją

złotych.

500

O f e rt V

P~:'--~

la

-wypożyczenie
Ił 300 złolych na

dobry procent. do
interesu; otrzyma.
pracę. Oferty "Za-

ru".

500

Nr. 126
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C1nin l cz·erwca 1926 roku.
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~~mła~~ani~ Uanów metO~1 Irof~~ora Y/OfOnOWi.
Nowa

młodość

trwa 5 _•• 6 lat. .... Eksperyment
kilkakrotnie powtórzony.

W nnz.eciwstav.'lien·iIu do dl!". Siflelimacha,
któreg-o 2malna met()tcra odmtadlZ2.'iąca j:e st
w'la śoiJwU e
remontem wyniszczonel!O onZatllzmu ludz
kie2o.
dlr. Sea-,r iusz Worooow l1Iie U1\V'a,ża·jąc ży
w eg-o ciała człowieka za zużyta maszynę,
filie nap,rawia !tO, a wlS'Urzykuie weń IJato,,"
miast nowe wa'l"tości tak ,~ak oR"Todnik
wS'zczepia młode gałązki w stall"le. WYCZler
prune dlfzewo.
TIaJnsplaJutacja g'rU!cwMw Dtciow\,"ch
nie iest nowem zag-ad:n:ie11oi·em. V{ieloK:':{)t:ne pr6by j.eOOa:k ni:e dawaty potillv ślonych
w y,nlik6w. g"ldvż tra,ns'P'La,n tolw.atl1le g-mczo!y
po kilku tV'Jrochniach
ule1!ały wessaniu przez or2anizm
i znika~v bez śladu.
Ta pOlZ·orna niemożność WiS'zC'zep i'e!1lia
ohcych glmc.wllÓ'w naIDro'WlCl·dzi!a Steinacha na myśl
odnowienia drQ2ą (meracii
ist:rui·e.iaJcy.ch w orgalf1iźmie komórek.
Systemem dr. Woronowa wprowadzone
cześci gll"'\.Ucz<Ytów zachov;11.1dą jeOOak swą
pe!.na ż'Y'wotność i działają ·w ohc"'llm o-rg-a
n ~7. mie rów:nież slPraWlnie j;lłJk W Slwo.hll IQ
dzimym, któremu zQstały 'Odj ę te.

nń'OO'.lr'ran1CWłIlą i:lość molłJverja!ł,u zwiJe!rzęce-

g'O w postaci' calych 'trzód: orwtilec.
Hoim-ość fmncUIS!Ici.ch si,e r TzadJzą:cych
ni'e zrohiła mu zawodu i na stat11lO'WJ.sku
kielf'O'w:niika <chiI1"UJrg-iczne~() odciZliatlu w ColI
h~g-e de France. godzie w chwi&i oibecmei ma

może być

Dziś fys1C\1Oe s:fulrcÓ'W' ze owmY'Stlk1;ah
śWiat.a zawdzięcZta

'S"fron

oowrót mł.odzieńcz.ei żywQt1tości
OPetrlł,cjli WOTOtOOWla. Caltv leg-jon cll'irur.rz:ów TQ z!iJc Zll1Y'ch !narOKiOCWlOści sDeqf:a:lizuje
się nod je..g o kierunkiem
W i.aOO.y:m wYlPadH('U .za'OOe!R' QoonC'Yll-

nie mniej ni więcej jak 860 doświadczalnych zwierząt pod obserwacją.
n'Y iJ1,;e
Zachęcony ilJJlipornud ą:cemi: reZlUf.tMami
ol·zynlósł or2anizmowi szkody.
(pom1ę.dtzv Z'wierzęcemi pacjeniami ma cl:zi
Pa,c.~e.noi (od 60 dl() 83 Laot) '\Vi trzecim,
sial tJr!Z'Y'krortinie orpeTorwan·e,Q'o 2O-1etlni.eg-o a ,n a.kIa,led czw.a'Ttwn mi·es,i'ąJC'u i[}O o'Pera,oji
bvik;a:, 'który w tym nie'SlPo,tvk anvlm wśr6d odczuwaJą s·trypnio'WIO wzmatga~iąlce się bto
sweg1() rodzadu sęd!z:w.ym \vieku. da·j e zdro g(}ls'!a'\Y~oifJe je(i s1C'll'tki ',waz z .fednocrewe dfelęItOl). odważv,t sh~ OOlit} llcz.e:r\"';:a s.n\~m \V'ZPOlst'elln
192.0 'fioku na piie.rwslzą plróbę Drz,eszczeosychicznej i ~uchowej oreżooścl.
pien1i·a Qbc~h gtrUlczo.tów
a rerorutują się ze wszyst!lcidh warstw spo
na oreanizm ludzk!o
!ecZl1Y'ah. Nie ł>rak więc wśród ·nioh sły.n
. . .1. . . . . .
mm~Raem.am9mm~

mm..

....EB........

Poezja a proza.

PTOCOOłU!rę tę

stosować można i do innych 2ruczoiów.
Dr. Woronow zajęty Jest oheonie w laboratOTi1!1lTI chirwrg-ilc znem Co,L1e.lte de Fra.~
ce i· hi{)llo).:'k~z;nem w Eoole des haultes ~tu
des dlQświadiC'ze.ni ami nad
trausv lanłacia

2TUczołów

chową żywotność.

Jestto j.edy.qy dotychczas parjent, kt6ry w trzecim roku po udanej operacji -nadużywSlzy s'wej drugiej młodości i ew·
jąc, że ją zaczyna rtra:Cić poddał się pOwtórnemu zabiegowd.
Od tej pory minęJo już dwa lata a dramaturg jest silniejszy, mlodszy i bardziej zakochany niż kiedYlkOllwiek w życiu!
To samo powiedZlieć można o 86-letni.m
ChaT,l es Ma.lato urta;lentowanym publicy·
ście, wspól1pracowniku paryskiego dziqn.
nika "Quotidien"!
Wogóle dziatanie operacji WOiJ'onow·
$kiei trwa, przy oo/pow1iedniej ostrożn'O
ści Zdarzają się

szympaił1lSÓw.

patcjent

Zemsta rywala.
Przez cały dzień jechaliśmy z Pedrem
przez skwarne ugory, lub wśród skał
ścieżkami krętem i, wąskiemi, wzdłuż nie
zbyt bezpiecznych i z zrzadka zamIeszka
łych okolic Kalifornji.
Wzrok mój padł na dość spory złom
skalny, leżący na małej Polance, dookoła
dość gęsto porosłej "meskalem". Zawolałem więc na Pedra, proponując to miejsce
dla spędzenia nocy.
Pedro Rodriguez o twarzy spalonej
słońcem i wiatrem, dużych czarnych, głę
boko osadzonych oczach, ponury, znany
był jako najlepszy przewodnIk wśród
wszystkich mieszkańców kanjonów, a
przytem sprytny i odważny, szanowany i
lubiany był ogólnie, cł).oć bano się ~o trochę ... Spojrzawszy na wskazane mu przezemnie miejsce, dotknąl konia ostrogami,
odsadził go galopem i za wolał:
- Nie tutaj! Por Dios! nie tutaj!...
Meskal! ...
To dziwne jego zachowanie się było
dla mnie niezrozumiale. Przez cały dzień
prawie jechaUśmy wśród kolczastych me
skali, których trzon rozpoGzyna się od otoczonego olbrzymiemi liśćmi owocu w ro
dzaju ananasa, o liściach calowej grubości, zakończonych na końcu i P'O bokach
olbrzymiemi i tware1emi kolcami, owoc
ten przekwita i usycha 00 kilkumiesięcz
nej egzystencji, wypuściwszy ze środka
twardy, na metr wysoki slup, tworzący ,
jakgdyby jeden ostry cierń, grubości gło
wy dorosłego człowieka, a zakończony w
kształcie lancy ułańskiej, z -którego to
pnia. na przeciąg dni kilku, wYstrzela
krwisty kwiat, zamierający następnie
;wraz z' pniem.
Jechałem z godzinę za Rodriguezem,
który wkońcu wsl<;azując ręką na wybrą.
ue przez siebie miejsce, rzekł:
- Dobre miejsce na nocleg - senor.
- I owszem, - odrzekłem - ale dlaczego me-zgodziłeś się na poprzednie?,

naJ'większy szlco.puł;
musi !Zapłacić 2 honorarja:

primo
za oa secunmłQdy i

perację szynnpansa i za w~asną,
dO': cenę ma·~py!... Szympans
zdrowy
kos1JtUje 6000 franków papierowych
i da.je ma:ter.iał na 2 operacje. Nie może
dtu.go przebywać w północnym ,lclimacie i
w ~Iatce, bo traoi si~y żywotne.
Narazie dr. Worone'w ma w opa'I'kanionym i zakrz.ewionym zakątku Jardin
des plantes
80 szympansów.
których wyżywienn,e kosztuje go 400 Iran
k6w dziennie!
Kupił w Mentonie obszar wielkości l
kwadr. kilometra, gdzie zalIlierza za~o

•

•

żyć

Ona: - Tysiące, tysIące gwIazd na niebie ...
On: - ... I jeden jedyny złoty w kieszeni.
Meskal... Dobre w dzień ... ale nie w
ilOCY, to pOWiedziawszy, zsunął się z
konia, rozsiodlał go i rozpoczą1 przygotowania do wieczerzy i noclegu.
- Nie przypuszczałem, że najznakomitszy przewodnik w Kalifornji, boi się ł
to w dodatku meskala !
Podstęp udał się 4I1akomicie. Oczy Pe
dra zabłysły dziko i zawołał:
- Madre de Dios! Milcz pan! Nie
wiesz, co mówisz ... i nie rozumiesz ...
Poczem zdenerwowany zaczął opo-

wiadać:
- Posłuchaj pan mej opowieści, takiej
z pewnością jeszcze nie słyszałeś, ale

przedtem spójrz na to... Czy widzisz? ...
głowę, a odchyliwszy ją w tył,
wskazal mi palcem na jasną, dość szeroką bliznę pod brodą, sięgającą ' aż do krtani.
- Ach ... wstrząsnął się pan na ten widok? A teraz dowiesz się senor, dlaczego
nie lubię sypiać w pobliżu pni meskala ...
Byłem wówczas młodszy od ciebie se
nor, o całe S lat, to znaczy mi~łem wtedy dwudziesty pierwszy rok, kiedy Lelifa
Salazar przysięgła, że zostanie moją żoną.
Ojciec jej miał matą haciendę, byt biedny,
tak samo, jak i ja. Aż nadszedł d~ień, w
którym Lelita skończyła siedemnaście lat
Cieszyłem się już na chwilę naszego sp ot
kania. UjrzaY/szy mnie zdaleka, zaczęla
szybko biec, aż dopadłszy, rzuciła mi się
na piersi, wYbuchając sel'decznem. szlochaniem. Opowiedziała mi, że tegoz ranka z okazji jej urodzin, ojciec przyrzekł
ją 'dać za żonę bogatemu i o wiele od niej
starszemu Filipowi Abanez! Rozłoszczo
ny wpadłem do .domU i rzuciłem się na jej
ojca. I byłbym go zabit, gdyby nie Le~ita,
która mnie odciągnęła od starca. UClektem z rozpaczy w góry ... ~i przyszła taka chwila że wróciłem do wioski. Bylo
już późno 'w noc, kiedy przyb~!cm i t:tr~a
lem wśród ciemności dom \:-olIty rzęslSCle
oświetlony, a z wnętrza dochol.. ~;t mnie
odgłos wesołej rozmowy i dźwięki muzyki. T zrozumiałem, że wróciłem w ślubną
noc Lolity i Abitncza.
Ponieważ wszyscy mieszkańcy bawili

Uniósł

na uczcie

weselnej,

nikt mnie nie spostrzegł, podjechałem konno od tylu aż pod
sam dom, stanąłem w cieniu i czekalem.
Po chwili wyszedł na podwórko Manuel,
maty braciszek Lolity. Schwytałem go za
ramIę, nakazując milczenie. Chłopak zląkł
się z początku, że jednak wolał mnie, niż
starego Abaneza, więc chętnie odpowiedział na moje pytania:
- Czy Lolita już po ślubie?
- Nie jeszcze!
Serce zabiło mi w piersi, jak młotem,
nachylHem się do Manuela, szepcąc:
- Idź do Lolity i powiedz tylko jej jednej, nikomu więcej, słyszysz, że Pedro
Rodriguez czeka na nią po drugiej stronie
domu. Śpiesz się!
- Madre de Dios! nie upłynęła minuta a Lolita wyszla przed dom w swym
ślubnym stroju i białej koronkowej "mantilli" na głowie. Po jednym długim, aż do
zapamiętałości pocałunku, uniosłem ją z
ziemi, posadziłem na siodle i odjechaliśmy
galopem, pozostawiając za sobą dom, gości, ucztę i F elipe Abaneza.
- Ale felipe byt b.ogaczem, a bogactwo, to potę ga . Wraz z przyjaciółmi puś
cił się za nami w pogOI1 i następnej nocy
woadliśmy w n astawioną przez niego putai) kę.
Rzucili się ku nam, śoiągnęli z konia ...
za sobą usłyszałem jakby stłumiony jęk ...
odwróciłem się, żeby spojrzeć zrozpaczony na Lolitę i ujrzałem ... Dios mio!. .. Lolitę o).isllwaj ącą się bezwładnie z siodła
w r a miona jed,nego z "gauchos", a w pi er
si jej, po samą rękojeść jej ręką wbity nóż
sterczał... na białej sukni ukazało się kilka kropel krwi...
Z"viązany i przytroczony do siodła, je
chatem otoczony ludźmi Abaneza z powrotem 'F stronę wioski.
- felipe Abanez nie zawiózł mnie jednak do wioski... zawió,.zł w miejsce,
gdzie cała okolica pokryta była krzakami
"meslmlu", którego środkowy pień wznosił się na .3 - 4 i S stóp ku górze, ostry
jak la nca, gotowy zakwitnąć w ,\<ażdą godzinę, zupełni\" jak dzisiaj ... Felipe Abanez
wybrał jeden z naj grubszych pni, obiętcy

na

hodowlę ~w
wielką skalę.
Nalleży slię spodziewać, że identyczne bo

dowIe powSltan:ą ni·ebawern VI połll.ldnlo
wej Francj.i, Hiszpanji i Wloszooh.

W&iIN.t1Mu . .:;Wn:Wi';....ł8!b:JkitS. . .WWM,"A&* Cr

HENRY MARTIN.

5 00 6-u lat.

jednak, jaJk widzieliśmy, wy
:padoki "r·ecydywy" po 2 - 3 latach i wów
ozas pacjent
f)Oddaie s4ę powtórnie operacji
z rów:nie pomyślnYlm skutkiem.
Woro'now na pods·t awie swych d'Oświadczeń z organizmami Zlwierzęcemd
twierdzi, że i
trzeci zabie~ Operacyjny jest mQżliwy,
żaden jednakże z jego pacjentów od 1920
nie miał dotyclhczas pOIDrzeby poddać się
operacji... p'O-raz trneci.
NLepqkonaną truclt10ść przedstawia zdo
by.cie szczepionki 'ludzkiej. To też dr.
Woronow używa: gruczoMw małp najbar
dziej budową zib.1iżonych do ludZIi, a miano'wicie

J tu jest

żoładkowych

(trzuCttka) i ma nadzieję leczyć nieba\vem
chimr~i c mi e cuJcr'Ową chorobe. C<> g-o na
prowadzHo na d'ro g-ę. PO k tMei k roczy z
zad cotYtill ttpOfrCm .V1..l'Ż od 20-vu latf:?
W roktI 1906 dr. V/oroonow bvł domow y m lekarzem kedywa w Kairze i mając
do cZ\1Iliicl1ia z ewnv,chami. bVlt zdumi('J 'llY
orzedwczesnem starzeniem sic tych nieszczesnycn rzezmiców
i zaS'taifJa"\vial s ię g-lęboko nad z\lliązkf ·;'ill
istnd ej ącvm mi ędzy ap<vratem p.fICiQ\v jTln
a uwiądtetm S't..'l!r,ezym. Po,q,czas po b vtu
S'VllC?rO w Atg.ierze rtOz,pO.c:za:f p.ró'bv tTans.plalfl'tacii ~czorów na orJ:ram.li';~rnaclI zwie
rzęcych. maj~c zad.a.ni·e
ułatwiQ!1e orzez rzad francus!d.
Kf6rv 'Oddal na U'Sl.ugi }eg'O dośwdadczeń

nych lekarzy, architektów, wielkich arty.
stów: jeden z największych dramaturgów francuski·ch 70-'1etni ozłowiek --, Wo
ronowi za'wdzięcza swą nieu.stają·cą du-
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ści mniej więcej mojej głowY i w pozycji
klęczącej przywiązał mnie sam do niego

w ten sposób, że koniec ostrego kolca o
p-arę cali zaledwie nie dochodził mi pod
brodę, sznur zaś, otaczając mą szyję, przy
trzymywał mnie w ten sposób, że nie moglem się zupełnie odsunąć, ani w tył cofnąć głowy.

Roześmiawszy się szatańsko
wskoczył na konia i odjechał ze swoimi kompanami, strzelając w powietrze na wiwat.
- Zapewne nie wiesz, senor, że w nie

których

miejscach i pórze "meskal" w
nocy wyrasta nieraz na trzy
cale. Ja jednak wiedziałem o. tem i mialem
czas na rozmyślanie ... Za dwie, trzy godziny, kolec dOjdzie mi pod brodę ... przebije skórę... język... a gdy słońce wzejdzie, znajdą mnie nadzianego na tę Ż,ywą
lancę ... nieżyw ego z upływu krwi po stra
sznej nieludzkiej męce ...
Starałem się zerwać pęta, nie mQgtem
rzemień, którym mnie przy"v,:iązano był
z surowego bykowca, silny jak żelazo.
- Rezultat był ten, trzon przy gwał
townem szarpaniu się mojem, ostrym k011
cem zaglębił : się w szczękę, przez godzi)1ę zmagałem się napróżno, a przez ten
cz~s czutem, jak "męska l" r.ó s!!. .. Nie czu
leś nigdy, senor, jak roślil'la rośnie? ... wy
daje się, jakby w niej biło serce.,.
-- Było to zapewne moje własne, bi·
jąc mi. w pierSiach z nieznaną dotąd mocą! Zdrętwiały kark, nie mial sil odchylać się dłużej, a cieni. zagłębiał się coraz
więcej ... coraz głębiej ... a ramiona moje obejmujące pień i przymocowane doI1 ... czu
lv, jak on rośnie!. .. rośnie!. .. Zemdlałem,
nie wiem, z bólu czy ze zmęczenia! ... Nieprzytomnego odnalazł mnie Manuel, braciszek Lolity, który zdala śledził Abaneza ... Rozciął więzy i pilnował pól;:i nie odzyskałem zysłów. Odestatem ~o potem do
domu i sam się wkrótce za nim udałem ..•
A kiedy zabiłem Abaneza ... i pomściłem
moją Lolit~ i siebie ... powróciłem w góry
i nigdy już się z nimi nre rozstanę! ... Oto
moja historja, senor .•. a teraz śpijmy.
przed nami jeszcze daleka droga ...

przeciągu
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Potwór morski

przerzynający

DzIeiI1Iliki amerykańskie 0ip0wia.dałą.
na<s!ępuj.ą, cą hislorję. Niejaki p. Donoghne
śUzg~ąc się

po Jeziorze Orangt\

NewJb.urg, uczu.t nagle, że lDd, mający
w itiem miejscu oko,lo dwóch sMp grubości, 'Podnosi się pod jego nogami. POIPę
dzit dalej na lyZwach, a gUy się UCZ1.It na
mlej&ou be z;płiec Z,nem , obejrzaJl się, aby zo
bcwzyć, co stwło się powodem ff.ak
mezwykłego

ślizgawki.

n.aMlością I{)()im~ru.

zjawiska.

iesamowiła perła.
Zagadkowa

śmierć

W śród nie zwykłych okoliczności został onegdaj
zamordowany młody lekarz Andrzej Car-

lub poważne nieszczęście. Wedłuf< legendy, miała ta perła powstać z
łzy małżonki hrabiego la Scama,
osoby niskiego pochodzenia, którą magnat, znudziwszy się nią, kazał zamordować. Carriere wiedział o tern, iż owa perła ma przynosić nieszczęście, śmiał się jednak z tych przesądów i chętnie perłę zakupił. Temu właśnie przypisuje Fanci
śmierć przyjaciela.
Oczywiście policja rzymska nie mogła
i nie chciała zadowolić się tern romantycz
nem wyjaśnieniem i wszczęła gorliwe poszukiwania za mordercą, nie uwieńczone
jednak na razie pomyślnym skutkiem. W
każdym razie stwierdzono, iż
cenna perła,
którą lekarz kazał oprawić w szpilce do
krawata, zniknęła bez śladu.

derę,

pochodznia Francuż, urodzony jednak
we Włoszech, gdzie przed laty osiedli jego rodzice. Nieznany złoczyńca' przebił lekarza nożem w sypialni i zniknął bez Śla
du. Zagadkę tajemnicze~o morderstwa
oświetlał w oryginalny sposób
przyjaciel ~mordowanego, kupiec Fanci.
F anci zgłosił się VI policji i opowiedział
co następuje:
Carriere kupił przed dwoma laty
:l

Z perłą

przepiękną perłę.
tą była złączona nie zwykła

historja. Oto miała ona pozostawać przez szereg lat w rodzinie hrabiów de Scarna,
przynosząc katdemu z posiadaczy śmierć

~ar~aflyń~two fa~ry~
Okładki

lekarza.

192() !'Oh.

k.U5

lWJ[iałwo "mO~fJ[r WImerJ[!.

ód.

Ku swemn rouml..enłu ujrzał wę1;a ll'l()If'
Siki,ego, podważającego l6d grzbietem.
Wąż od czasu d'O czasu gił'owę podJnosil,
aby khu za;czerpnąć. P. Donoghne .przyzwal ś1Ilzga:jącego się 'opadał przYJaciela I
ukazał mu węża,
który na zna'cmej p.rzestrzend lód przerzy,nat Ta MrWia legenda (j morskim poltw1ol"ze ooznacza sIę przyn.a;jmrUe-j orygi-
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Wypadek amatora

...

ZagrałolHl

w

P~..yfwanl ~ ~
wy.mera:la oo'ta'tnio S'W'ego kandydata na
wYZl\alCrone w październIku. b. T'. WyhOfrY

do serLaJl1u. Wybór 'ten wmo,ż1!,w.i~ ocenl~
silfy 2molennlk6w i p.nzooPwinlików systemu "sucheg'O!' t j. proMhltcji. K.rundyd:Owalł posel Weier, który ()~wiadrazyl się
za znłesłeUJlem ogr8Dłczeń ~ażY al-

prohibicja.

kohotu,

dalej dotychczasowy senator PlWet' ł 'Ja..
ko trzeci gubema1{)1r - ()iba~ o-st:a'hld zwolennicy !p.rohihicji. Weler uZ)'5!kaf więk
szość Ipr~esz.ro. 100.000 g.ło-sćw. UWla'Żają
:ten wyn'ilk jako pwgnosfyk IZwydęsiw.a
"mokrych" przy wyborach najbliższyoh.
-:-:-

Rośliny posiadają niezmiernie czuły system

nerwowyll
5ensac,jne odkrycie hinduskiego uczonego.
,
Uczony hlndusJti sir Jagad!s
Chatrda Bose zło,żyt w SDrbonie w czasie WYkładu sensacyjne oświadczenie, iż udało mu się
odkryć cały system nerwowy u roślin.
mug, otrwałe i dlugo.Jetnie obserwacje objawów
ta:"ltich, jak np. żamy'kal1.ie się niektórych kwi:atów
p;Zy do~nięciu, względnie zwracanie się kw latow lI.u :"odc~, dal o mu podstawę do studjów, na
podstaWIe ktorY'ch iprzyszedf do przekonania, że
objawy ,te są następstwem funkcjonującego syste

W,ratliW'(}ść te~ syStemu lItcrwOWCI(l • rośUn jest dziesięć razy większa ' od wratIlwoścl sy

stemu nerwowego CZłowieka.
Uczony hinduS1ki przedstawU następnie catJ'
zbiór RIParatów d{)śWia-dcz,s..!nycl1 wlasnej kon.
strtlkcji, któte stuza, do udowodnienia jegO tez.
Uczony zapo\viedział na jutro następny wykład,
którego tematem !będą skuŁ,kl, Jakle wywierają ga
zy trujące na florę.

-_J-:e:__....

mu ne.rwowe!?iO.

"Łagodny

Ludwik" strajkuje.

C2:tery ścięcia w 6 minut. '
Pan Deihl.er , Ka:t Puttyża, zaz:ąda! sta"Łagodnym Ludwttdem".
lego. kontraktu, ule ,cncą,c się z..~otdzić na
.,Ła,godny Ludw:iik " , który uwiel'bia
'P'rzy;godJ!1ą p.ta'Cę od kaJdej "op.eracji".
swego mi~'trza ,0poWlloo.zi,a l dzienl1!ika:rzo
Jeden z dZier.JTILkarzy p.arysk1ch odwi,e wi o Deirhlerz,e, i że jest ni.ez.równany w
dz>U w 'tych dniach 'POmocn.1ka kata, zwa- swym "zawodzie"; "Cztery ścięcia w 6
nego
min., to przecież istny rellmrd!

Krateczki

sądowe.

[fgar i [D~ierUw.

staroiytnych kslą2ek •
dt1lją się pudcltka do cuikiedrow, r'Obione ze
WSlPania,łyCh oktadek
ydaWluicitw

•,Cri de Pattis" naJwo.fu}e gor8,'OO do
zwalczania szerszącej się we francji m0-

dzieł

dy

Voltake'a i Rousseau.

Brzy okładce ipOZ()Sbawia się lctlca pierwszych sfrOO'l1:ic, a resz1ę się baI'lball'~yńSi1ro
wydzi.era i doraJbia na t.o miejlSce lmita.eję
stronnic z tck1my, ze z.tocooeiilli brze'gami.

wyrabłaoia pudełek do cygar ł ouJderków
z ok-ładek zd.ejmo1wanycn ze sta;rożyrfJn)"Clh
Iksi~icl{.

Nl.eikt6re le 'Okładki pocTIodzą,ce z XVI
'WJ,eku, są iStnem1 arcyd~ielaiilli sztuki. W
słde\J>aoh gailanferyjn}'lCh w Parryżu Maj-

---x,---

Ofiara zabobonów.
Zbrodnia dwóch malców.
nilU, że wyświadczają gminie dohrouzie]Ebwdnia wyszła n.a jaw po dłuż
szym clzaslie.
Mordercy Di"Zyznalli się odrazu do winy.
Z !l).Owodu dzi,elcinnych la;t {)Ibu, staw1ol[1o
kh nie 1)Irzed sąd ,pTZysięg!ych, 't.ecz przed
JJryouna't w lassa,ch. Sześ'Cioletni La:nga
zositat sk.azany na areslzlf drom'O"wy, stars'z y Ciolpallln na
tok więzienia.
Rodzice ohoj,ga 'Przestępców zaś ma za;p.fa
cen'i,e 200 lei rodzi.com n~e'sZiczęśHwego
dzi,ecię:cia, które padło 'Ofillll'3, p1"z'esądu i
okmcieńs'uwa maaców.

W Jednej z wiosek rttmuńskidl, POlt.Onad j>ezio1rem Ciris, dla z.ażegl1ania
5US'ZY. ik~6ra iW r. b. 't:rap'lta tę m!ejs'CO'Wo.ŚĆ, 'flrzwnając się st.arego przesądu, 'kil
k.a;'\{lr otni e
topiOno w wodrle dużą pałubę,
co mia~o deszcz sprowadlzić. Przesąd ten
słf.al się :przyczytrJą oklropnej zbwdhi, doko
naJnej tpt'zez dwóch maków. Sześcioletni
zaledwi,e La:11ga d 'o rok sta:r szy od niego
O,opann, iWid:z E\C , że
toJ)lćde maneMna iest bezs:kutoomem.
IPosfu!l1owlili radytka~'l1tej suszy zaradz.ić.
Sch1wYCiwszy podstępnIe d\\o'uletnie wie
cię, W'r2?ucHi je do wody, wtem przekO'I1a

sUwo.

żonej

~---<o--~

NieSl[Z~śliwi

dygnitarze.

Odpowiedzialnośtf urzędników pallsłwa Z6łtego Smoka_
szą karę. N1erda:wlno :pewnemu matJdarytHO'Vv1i udał.o się poohwyoić 14-lu rozhójników, le,ez Ikrew,ni l wzYlatOiele zebrali s,ję
011<O'fo więzi'enia, po·to~'Ol1e,g() obok dmu
maooaryna,
oblali drzwi naitą i pOdpa'tlli.
Na oknzyk "P'Oż,ar" S'tralf po.fradła g!owy
i uwięz-i~r1i zdotali uciec. Bi,ed'Uemu man
da:ryn()'WI dano
4 dn! C:ałSU do ich ujęcia,
co na'turailn:ie okaz.alD się nlewysta:rczają
cem i n'ieszc'zęśliwy dygnitarz sam musiał
pójść ,do kozy, ot'rzymwWSlzy -przedtem po

W C'hI'l'1a1ch urzędnicy używaią w1>el1dej 't}owatgi i l\1'ieograniczonej prawie wtadzy, lecz i odpow:!e<d'z!altlość ,Ich bywa
wJdką, lj)os1lnięla niera1
z at do Śmk'Szno
ści. Czyż mMma np. obWiniać manda-r yna za fu, i2
rzeka Hoat1,g..ho rozlała?
,'ymczasem ma'l'ldar}'ltl tego 'Ob,esu, gdzi'e
rlZeka nattohi najwięceJ sz,kód, odpo'wiada
za. to. W r,azie g-r8.1biciv, r()zbodów i imIłlych podobnj'\ch w ypadk&w. mandaryni
małją wyz,na,c zony odpowiedni rtermi'n
do pochwYceni.a przestępców
i' Jeśli nie uda dm się ująć ich, sami pono...

rzadną baslo·nadę.

•

Odroczona sprawa.
Tow Akc. Ł El. Kol. Dojazdowych ma
widoc'z:nego 'Pe,cha: stale bOiwIem popetni,ane :tam są kradzieże i <lefrauaa,cj,e.
P.r:Zled l11i,edaJwnym ozasiem prasa łódz
ka !I"oZipisyw.ala się sz'e'roiko o pewnym un;ędniku Towarrzysvwa, kt-óry z-defraJudowaw'Slzy większą sumęPlieniędzy zbieg!
do Ro'sji. Ró.wnież kas'la1rze mają szczególne upodo,banie do ik:a~ 1ol\Varzystwa,
gdyż nader często sklada1ą mu swe wizyty.
WINlEN, CZY NIE WINIEN?

czło,wiek wybitni,e
i'l1teHg,ennny i s,oHdny p,e2aH w Towarzyst.wie Ko'lej,ek DO'j,aooQ,wy;ch funkCję sprz.e
cLa1wcy blLe't ów 'sez,On()lwych. Posadę tę
~ias,fowa:t odd.ruwna a do j.alkiego s'topnia
lZ ad:o w01leni zeń bYi1i zw.j,erzc'lltll'c y świad
czy fakt, ź,e po odbyoiu Sfl1Żby w{)lj'śkO
'wej, oojąt swe fUit1kc1ę z po'w.w tem. Le,,'z
oto zaszły okoHczności, które pQiciągnę~v
za 'Sobą 'w yda1len1e 'Pana S. z T0'WaJrz'ysrwa Kolrej. Dad. bez żad!1ej jego winy.
Od pew.n,ego cz-a's'U lZaobs,e:rwOWU110
'C:i<..~,ry bra>k pi,en'ięd.zy w podrzędnych ka
se:tkac.h ka:s~elri6w. W spo'Sób zgo't,a tajem
,tliczy gilt1ęły lW'iększ.e i mnie,jsze kwoty.
St-wi erdza!t to zazW)1lczaj 'WY'dz.iat huchal
leryjny, który o:tTlzYIl'l1ywal ik,as,e'tik'l opie-

Pam. fran.cisz,ek S.,

W droźOfl'o. natvohmiasl dochodzenie, WYnilkient którego by:fo :pQlwładomierue Urzę
dIU ŚledczegO' Q dokonaniu prŻlez paJl1a

FU11dszka S. deiDra.udacii. Urząd Śledczy
Siprawę sijcieroiwaJ do .prokmatOlra. Śledz
two Je dn a.k i e 'PO lPewnym czasie zostato
umorzone, dtla braku dowodów stwierdza
ją:cych niezhilOi·e winę pana S.
WALKA O PENSJĘ TRZYMIESIĘCZN A

Mimo to DyrekCja: KoL Dojazd. nie dapan S. jest niewnlnny.
Zaczęlto
go
szykaJnolWać,
jalkgUyby
mszczą'c się za wszystkie straty, poniesio,ne tpJl"'zez JnrstY'tucję wsilruteik kraJdz.1e,iy
i wlamań. Ost~.'t'eczmie WjItt11'ÓwiontQ pahl1
S. 'POISadę na skU!tek
doń zailtialliia,
vJe wyplaca!jątC mu ódprruwy irzym!esięcz

ta

S1.ę przekomać, Iż

maku

n ej.

Pokrzywdzony pan franciszek S. po
Un1Oirz-eniu przez Prołm:ttraoorię śledztwa
pr:zedwko niemu, zactąr proces()lwać s.i ę
z DyrekCją o w1'lp.ła..oenie mu !pensji trzvmiesięcznej, ozego D)'Irekcja uczynić nie
chciafaJ.
W dniu one.g.d.alj'Szym 'ta wysoce charakt.erystyczna S'])l'awa mallaz,t,a się (la wo
krundzi'e 'Sądo'Wej. Ad:wokaoi 'Stron ohu
ita'cz v1ii iśde 'home.ryJCl1d b6'j o Z-as.a!dę .
Pe~noiffilO'cnik powDua obs'ta,w.a.t hezwz.glę.dni,e
przy tkoniecmnotŚd 'Wyj)ła<:en1 a
częfowa11e.
panu S. 1000 zł., adwokaif strony pTZleciwnej z.aś dowodzit że fakt umo'rz€I'1,ia śledz
BRAI( ZNACZNEJ K'NOTY.
W'szel'kle dochodzenIa nie nrow,auzHy 'twa przez prokura·tora, niczego :łbsolut
do pozytywnego rezultatu. Zarzą'<izono nie ni'6 dowo-ctlzi , g-dyż zdaniem dvrekcii
wszakz·e śCisl" kontrolę 1 przez pewien P'ranciszek S . .fest winien def.raudacji. W
czas wSlzystko by.to w 1)onąd:kll. W 0- rezn1ta!cie 'wll1.ióst petll1oiffiooobk pozwanej
kres!'e tvm ,na tomiast Da:rę 1'azy do loka lu instytucj:i o odrrQcz'E'tlie sprarwy do czaSlll
d Yf'ek,ej.i p11'zedos'tawali sie wtamy"vacze, st,awiri>nia się ll1a roztprawę pa.na Bołesfa··
ktbrzy to Tl-rz.este:pcy ucho,dzHi zawsze wa W. ,g-,f'ówn-e17Q ka'sjera DyrekCj i. kt6rv
m~ zez-nać obdążaj<J,co d'la pana franci
hez,k,arnic z pokaznym ?npem.
W dniu 8-ym stycznia roku bieżące,go szka S.
Sza-wicz.
lZ,aszedt soosa.cY'}nywypa<1ek: ot'O w kasetce pana S. brakowali) z;nacznej kwoty.

1fr. 1_2_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,,~L:.O;::::D!.I9E E~!l~ ..,W .ltCZORNE".
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Na

S kc:es
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złodzieju

suwał się
zmysł poncyJno - wywladow(:zy.
W dniu onegd?jszym Sztama zniechę

cony calodziennem ślęczeniem nad książ
kami i gazetami, co zwykl był czynić w

fa ktowny'ł

i naiwna

młodzieniec
służąca.

'(x) Agnieszka Baran, mtoda

l urodzI-

wa stuiaca zamieszkała przy trl.icy Ki11iń
skieR'o 20, wykorzystując jednodniowy
w yjazd S'Wych chlebOdawców,
udała się na spacer w aleje przy placu
Dąbrow:':l- iego, gdlzie dasz,ed! t,eż do niej
zaraz jakiś nieznajomy pan. By! młody,
tadnie ubrany, a że A,g-nieszlka takich wta___ śnie lubiła, wi~ pozwoliła mu sie 'Pf"ledstawić.

Wieczorem, po kawie z ciastkami, spo
'w mafej cukierence, Agnieszka za
decydowa~a. że czas jej
wrncać 00 domu.
Towarzysz o,dpmwadlzi1 ją aż do bratny i z.egnaj<ąc się udal lak bardzo
ż"'temi

każde święto.
wyszedł

wieczorem na spacer.
Na ulicy Piotrkowskiej snuły się tłu..
my ludzi; opuścił ją wnet i przeniósł się
na ulicę Kilińskiego, gdzie spacerowiczów było niewielu. Idąc rozglądał się ob
serwując z przyzwyczajenia bystrem okiem przechodzących.
Kiedy znalazł się przy zbiegu ulic Kilińskiego i Południowej ujrzał dwóch męż
czyzn, którzy niosąc sporych POzmiar6v:
paczki, szli krokiem przyśpieszonym rozglądając się bacznie na wszystkie strony.
Fizjognomje obu osobników nie pod\)bały się Szlamie, więc począt ich śledz~ć.
Niez~lajomi to spostrzegli
uważając
Goldbcrga za

Zamla~t weseła-nieprzy...

wywiadowcę Urzędu Śledczego,

starali się zniknąć z przed jego oczu.
Vvów czas Szlam a naśladując agenta,
gWizdnął na palcach, co przestraszyło osobników do tego stopnIa, że pod nogi
dobiegającego do nIch Ooldberga

rzucUi paczki
korzystając

z tego, te

się przewrócił,

poczęlI uciekać.

Wypadek ten nie speszył naszego wy
wiadowce - amatora. - Podniósłszy się
szybko, paczki oddał pod opiekę jednego
ze znajomych przechodniówi pobiegł za
uciekającymi.

Na ulicy rozpoczęła się szalona gonitwa, w której oprócz Goldberga, wzięli
udział przechodnie. Jednego z uciekają
cych Goldberg zatrzymał i zmusiwszy
go do niesienia porzuconych paczek, odprowadził do
komisarjatu p. p.,
gdzie okazalo się, iż jest to 24-1etni DawId Lerner, zawodowy złodziej.

zgnębionego,

te

panna sti\.lżą>ca, mitowata się nad n.lm
i aczkolwiek z pewną obawą w,p:uści~a do
micszkania.
Zostawiwszy adoratora w stolowym,
wysvła do łrnchni
przyg.otować pOczęstunek.

Tymczasem ~owarzYSlz z nudów og(ądal
kredens, z klórego reż nie omieszkał
sGiraść

ituzJoa !l'ebmycb

łył.et

ł takąż. ltość kieliszków do jajek równiet

s'rehrnych. Po u1rończonem p'rzyjęcilu zło
dziej odszedł, zaś Agnieszka UTadowana
7)I1Zy}emne.m spędzeniem wieczoru. zaję

la

Panna Rózia na karuzeli.

,

z .JYl"W
którei

zwykle stawiano
srebl'O.
Po bezs.kuIecmem 'POszukiwaniu "ifak'fow
nego chtopca" , Agniesm Ba,ran stroskana mocno donio. () kradzieży poliojl.

-

Kino

-

Dom Ludowy
Dziś

(x) 20-letnia Rozalja i 28-letni braciszek Stanislaw Golata, stanowili zgrane
rodzeństwo. Wychowywane od dzieciń
stwa przez ulł~ WYl'oSło na uod7Jel.
Brat i siostra od 'dość dawna zainstalowali się w Łodzi,
nocowali w przytuJlskacb łub w stra-

ganach

___

.~~~"~=-"~~aB_

8)

P. WYNNE

A M t.

II

POW1ESe.

..,.

udy wyjechali na promenadę, ' zohacz~nli przy szo'j}ie rY'backiej !rę IZ jej przygodnym zna'jomym.
Przejechali obJk
nic h 'VI milczeniu, major fanszow zaś obserwo wat lre z pod przymr'UŻoflych brwi
i n as unię tej na o>czy czapki. Gdy się zna
le ź li o kilkaset kroków d.alej, major .zauw a żvł ku swc:mu zdz.iwi'cniu. że Ira
wraz 'ze swo im tmvarzy"Szem zaczęli selw
dz>i ć w dót po ska~a,ch i 'PO chwHi z'uiknęli
z ocru.
(
P Tzy woJal więc swego sJiUżącego i

l'zckt:

rynkowych, środki do żyda czerpiąc ~
kradzieży popelnJanych przez Gotatę, lub
z nierządu, uprawłane~ przez Rózię.
W dniu wczorajszym zacne rodze6stwo bawiło się

na karnzen
pod lasem (tuż za dworcem Łódt-Kali
ska). Stach zachowywał się poważnie,
jak przystało na trzydziestoletniego męż
czyzne, natomiast Rózia używała jazdy
szczerząc zęby

Ceny miejse na wszy,atkie
przedstawienia I m. 60 gr. 11m.
30 ~.t m Dl. 20 gr. we wszystIde dni.

- Słnch aj MaZO'nie. widzia!eś ty~h
d woie . iedzącv.... h przy szopi·e 'rybackiej ...
mloda rannę, któr ą tak często spotykCl!'iś
m y na prom enadzie... Znasz ją również
dobrze z \vidzenia, jak .ia... a następn i e
Jlltod'Og"o m G żc zyznę obok l1'iei... Nie wiem
dlaol.cg-n , ale ten człowick robi na mnie
nic porzy,i cmnc wlra,żenie. P.ójdź za nimi;
nic zaczepriaj i,ch na'tura1lnie, ale z.d.alC'ka
miej 11(1 ~ich haczenj'e.
- Shlcha m, pani e majorze.
:lW ZOA DOszedł. dokąd mu ~, zaś

kąpiel •

Hiedbalstwo gospodarza.
(x) Moszek Borkowski, mieszkan.iec d~
p'~y Ul. R~gowskicj 1, ,posesji nie grz.e

mu

szące]

zbytnią czystOścią

i wewnęhznemi urządzeniami, 'W.róciw.
SZy?O domu zas!aJ w mi,e szkaniu zapro'SzenI~ n.a '\y,e seJe pl'zyjaclcla, mające się
oobyc teg'Ol'l, dnia wkczorem.
PonJ.eważ pQ!wstato mu niewiele cza·
S'U, w:ię.c 'Wzią:t się do ubkrania.
Jednakże zaba'wa, jaką sohie ;p. MoS>zek obiecyw.a.l 'Poniosła komp,l etne fiasko
na!'atając go w dodaftku na
bOśmlewisko mieszkańc6w

ca,tego domn. Gdy zajechał zamówiony
przez MOlSzka samochód ten wyelegantowany op-uścił mieszkanie; przeoo-odząc
,prZe!l -podw6rze wszedt jeszcze do UbikacJi.
.
.
Po pe'Walym czasie rozleg-l się suchy
trzask pękających desek i
l>tU1"aiHwy krzyk
,p. Mosz.ka, wzy'Wając'e,g-o pomocy. W u~
stępie jak się okazalo zarwały się zO'.nHe
deski podłogi i wyelegantowany <> B ...
wpadł do
dołu biołoy:.icznego.

V/ydobyify ;przez nadbiegtyoh sąsiadów J:t.
Mo,szek zrezygnowat z wesela i kazał
szof.erowi 'Odjechać. PO'\V1adomiona o po
wyższem IPmiCja pciągnę-l'a wJ.a.ściciela do ..
mu p. Ober:tIl'ana do od:powiedzia1ności za
niedbale Illrządzenie ubikacji.

"leudany występ pary złodziejski j.

się

~.
Zajrzawszy do kredens.u oniemiała
rażenia na widok pustej półki, nA.

Jemna

de ektywa.

domorosłego

'(n) 39-letnl Sztama Goldberg. zamieszkały przy ulicy Pomorsklej 33, człek
całkiem stateczllY, posiadał wiele zalet,
z pośród których na pierwsze miejsce wy

l.

czapka gore.

jako ze bylo ciepło zrzucił marynarkę z
portfelem zawierającym przeszło
100 złotych.
Pieniądze te natychmiast stały się łu
pem Golata. Mlod7Aeni~c spostrzegł Jednak manewr złodZieja i po krótkiej pogoni ujął go, poczem oddał w ręce policji.
Stanislawa Golata osadzono w areszcie, zaś za siostrzyczką jego wszczęto
poszukiwania.

0, wiosno!
jakiM: ty w

Ł.odzi

cuchniesz.

Wlios.na, jed'l1ak, ilJI()I1TJliJtnQ ICaltte;,g'{} swego
balfdzo ll1,i,oo'y,slkretna.

CZoa!l'UI ~le'Stt

iPrwcie'Ż z Wi'OSill'ą, dopiel'O 'W/YIChodz,ą
na jaw. 'W'S'ZYiS'tkoie brud;y. j,a;kiie :ziiITI~ ukry'WlaJa pIOd Śl1iiepjern t<Ulb ,IJtlu:t!v deszcww'e

oorl: s\va Z:Wl!looa

me

pozwolą

ich dostrze(:.
Socz,eg-ó1m.dle obl.::oerwować to moŻ'na na
mzr1i.cZ1t1Ycl:! iD'lac)'ika;ch i 'P'o:drwló!f!ka,oh. na..
Wleti w śródmieściu, kt&re teraz tak paałma, iż cz,fOlWii·ek ,popwst'U sie dlUlS!\. PonacHo t'e .nli elczys'tości przeci'eż sa
rozsadnikiem chorób zakaźnych.
kt6r e i tak ni,g-d v Jl ie wyg-a;sa,j,a.
O! nwilO&11o. wiosno'! Jalkżeż tv w Ło~
dzL. OUIchilliesz!!!

mador fanszow pozostał sam na s'woim
wózku. Ogarnę,ta go jakaś dziwna obawa, której nde u:rniail sobie '\VYlt'~LTmacz,yć.

- Biegnij z powrotem, ,i djoto, - nekt
do Mazo.na, - i nie wracaj prędzeJ , zanim 'jch ni-e znajdziesz. Slyszysz?. Biegnij.•.
- Do·b rze, panie majo1'z.e! - krzyll<nąJ Mazon i pohiegil, jak wicher. Gniew
i ohraź.N'we stowa, llŻ.vite przez jego pana,
nie dotknęły go z:upelnie. Przeciwnie '1.1ra<1o:wal się niep-o.miernie, widząc, że cho
TY ,i zr.e\zygnowany ,inwalida po raz pierw
szy 'o d trzech lat wyszedł ze swego bierneg-o stanu i uniósł się. Byf to bą-dź co
bądź pierwszy 'wypadek, że majo'f zainteresowa~ się czemś i,n nem, aniżeli myślą
o śmierci.
Dlatego też s,e rca Mazona przepełnil.a
radość,
albowiem j.ego nadzieja na wyzdrowie;lie chorego dO'Z l1ała. picrwszy Ifaz
nall11acall.nej podniety. Pędzit też 'W <lłu
.c:icb sl1saah i skokach i po kilku minutach
znalau się u stóp wydrążonY00h skaor.

Może

nallleżalo winę :przy.pisać WtiOCZOT-

wybrzeże.

Po kHlru mill1ula.ch zjawił się Mazon.
Dlaczeg-óż t1 djaska biegl tak szybko?
- Co się stalo? - lzapytat gdy s.łu
ż<,\,cy Z'bhżył się na odle~ość kHku:nast1U

k,rclków.
- Nic mOJl;lem ich znakU. nad monem, - odpa.rl Mazon zdyszany szy bkim biegiem po stromym stoku. - Musidi
ohyba wejść do jedll1ej z ja'Sk,iil, wydrążo
nyoh przez wodę.
- Dlaczegóż u dJaska nie wszoołeś do
tych jask,jń, g-łupozlC? - wybuchną.ł f1n
sww nie panuiąc nad sobą. T'waTz jCgo
zbladła z podniecenia, zaś rę.ce. 'leżące na
ple'Clzie, k'llrocZOWO się zacisnęły. Przecież tam mogJ<l się tej młodej dz'iewczyn.ie stać jak i eś niesz.oz ęścle, z'wfaszcza.
że nie wyg-lą,da na starszą, niż piętnaście
la f. zaś jej to'\.varzYsz mdeży nra wclopodobnie do tych ni~bieskch ph ków, które
stale 'Do.Jują na naiwne paullY.

pOlityczny,
zakotlczona kIWa

RODZIAL III.
CZy tam nie bQdzie za m-okro? zapytała Tra i cofnęła się, gdy feHows
wprowadzi,t ją tak dale,ko, że ~wiatto
dz'i enne zaczęło ustępować półmrokowi

iaslk·iniowemu.
- Wcale nie, już dawno po odplywi'e
mor/za i piasek już wysechr, odrz,ek! fel.l ows. k~ adą.c SW~ rękę na ramieniu lry.
- Ale l}OCO my wlaściowie mamy

ą b6jką.

(x) W ~ IpGlllal Antom~'Ro
sotka. zamieszka teg-o prz,y trlicv Jerozo-

J."rrnski>ci 12 (na BaJu-taclJ) J)l"ZY\ wfo załSta
wti.on:vm stole barwilo się małe lecz za. W

ba!rdlro

~ towarzystwo

meekie.

To ~ C'ZreTdrz.ies!tole;jjn~i kanMa-

Jer,

do mtoaych przedstawicieli rOGU męslcte
go.
Po ukończonej jeździe Golatówna
mrugnąwszy porozumiewawczo na brata, weszła z pewnym młodzieńcem do lasu, gdzie zdala od ludzi
oddawaU się czułym pocałunkom.
Młodzian ów, niejaki Bronisław St.,
zamieszkały przy ulicy Piotrkowskiej,

nemu oświe'tlenhL iktóre Sipo;wodowaw, że
całe otoczeI1ie przY1hr.aJo nlesamowity
wyg,ląd .
Mc\va łatala niespokojnie nad jego glo
wą, kracząc ża~oś·nie. Zdawato mu się
także, że ia1e szumiafy silniej, uderzając o

Rozmowa na temat

s'tirO!1rj'QCY

imronmy.

od ko.blcl' o'lx::t!odzd'I swoje

Mimo wiJ~~j iJości wódk~ i ws.z.elaki~o jadła, gościle me swa'WO'ł.il.i. !Looz 1)0dagaf,ą,c ocli czasu do omsu z kreJl.k«;ozIIm 'Wlie
diN dJytsfpllltlę m teirl1lalt
obecnei svtuacit pOlityC2Dei.
Wtrak-cte. tej rozmOf\NW porruOOtZl{ g'IOsrodanenl, a jednym 'z gości'. .nd~~ Sta

tlJisl'a'\Vle.ffi Za'wadą, mi.e.5"llmńcem 'WISi> Otec:łl.ów.

'W\YiI1!ikta. s.przecz1k.a.

mm ~

Kt&1nUę s>ta.raU się Tlilkw1idO<wać
ście. ZawaOO., byt l11,h~'lJlStę'l).1i!\vtv. mś

loek

złov rr porrV1\V'1Czy.

Ki edJy lP.

R05O-

1(. WlY'W!Oda-

m1 '\Vii.eŚot1i<1ka poozuf silę dot!l.mi:ętwn ZJaCisnał ;pieści oj ll1'ie bacząc na' :ro,le S'O[e:n.iz.a.ll-

ta a za'raz.em g'o's P'Odaua. zalcWlt bić Zal'\Vla
zbileg-li. Sąsi1edzd
ROISO'llka pow:iatd/()!I'ni:lj, P<l1!Jicje j iP'Q:,giotowk,
lekrurz kt6rego og-ra,n1ICzyl' slię do l1J3.łaoŻ'e
ni,a· obu ~J\\'al11,f,umiIkOltn opahn1k'11.
--()odJę. PlrvełSinr.a:s'lle.ni go,ści.c

wchodzl\ ć

do .ta sk'i ni ? Moglib yśmy przedobrze przechadzać s·ię po
Bytaby to ar-oga d-o domu. a
zbyt od·fugo pozostawać t1l'
taj,ahbow iem c iotki będą o mn,ie z<li!1ie·
pokojone 1 zaczną się dowiadywać, dokąd posz.lam.
Przelę.kfa się, Rodv fe.nows zaczął ja,
coraz natarcz,,"w' ej p opych a ć d{) mrocznego okoń,ca jask in i.
- Chod ż rllY! Ch o d ź my! Zm\.!'Sit ją,
aby usiadoła i opuścit się przy niej na wiolgotnvpias·ek.
- Po\\.i a<l am panu . że nie mogę l1ltaj
z panem siedzi eć, bo s i ę całkiem powalam
'Piaskiem; ciotki to zauważą w d-omu, jak
że .ja się przed niem! Wy'U'1.1maczę ...
C'hcia:fa wstać, ale fc-Hows po.chwycił ją na.lde w swe ramiona i nachylił ku
sobie. Us tami wpił się w jej szy jt> flastę,pni,e Izacząt ca!owa6 jej 'tamię i przeR'ia:ł ją na ziem i ę.
Ira zaczę ła k1' zyczeć. - Pcmocy! Po
mocy! Bo,że , ratujcie! \Vybaw mię Boże! - wotata w śm.[c1·teln ym stra chu CZIU
jąc, że 1>Owol1 trac; sity wtem szamotani;u się z siln:yr.m rnęż,czy'Wa,.
U we.iścia do jaski'l1i T{)7;lcg-~ się na~
śpie'\v. Mazon mi.at silny i piękny gros;
jak Z'Wyk,le , gd y l1i,c \viedtzia:f, co ma pocież równie
wybrzeż,u.
ja nie mo,g-ę

cząć. zaczynał śpiewać.

'(ci. Co

d
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życia łódzkiego.

W labiryncie

ZAMIAST fELJETONU.

---x:---

~traik lekaflY ka~owJ[~ IDOWU nlknlł na martwym ~un~[ie ...
Gdzie dwaj
Już, już zdaw.a:ło się, że

strajk l~ka'Tzy
w Kasie Chorych dobiega do ko6ca d dzia
ta1ność instytucil powróci znów do normClilrlegO swego biegu, jak tego wymaga
interes j.a1knajslzerszY'Ch mas IUGnośCJi całe
[O miasta. Tymczasem - konferencja
zainteresowanych stron znów nie dała
źadnych rezultatów. rozbijając się Q nieugięte stanowisko. obu kontra'hentów i lecznictwo. w K. Ch. nosi nadal prcwlzoryCZlllty. dosyć dziwny charakter...

LEKARZE ROBIA SWOJE.
Strajk'ujący lekanz,e przyjmqją t'edy na
dal pClicjell'tów "ex'terytorj.aJnie", t. j. poza
sferą dzialłania instytucji, prakty:kując w
różn}"Oh punktach miasta i pobierając minimalne ho'n orarjum, określone przez slapruty K. Ch. do wysok<Jści 1Z.t. 2.75 (a wyrównane przez lekaJrzy do zł. 3.-). Pooie
waż wdętkszość kasowych lekarzy nie poro
woozUa i do!y.chczas praktyki we wtasnych mi eSlzkooi ach, więc i teraz czyni to
w obranY1Ch ad hoc różnych p'UJootaJCh, jak
łeczm:icach prywatnych, lokalach niekasoW)'lCh ko'!egó'W, na,w e! - a'J)'tekaoh. Ch<Jrym udziela się po-r ady, pocze.m p:acjanci
otrzymują od Kac;y medY'k~tnen.ty na
przed'5tawione recepty.
DROGIE RECEPTY.
Godne uwag'i przy tym prowiZOrycznym systemie jest to. że Q ile dawniej,
przed strajkiłem. lekarze musieli stosować
się ściśle do nakaru zarządu instytucji,
wymaga1ąc~o. aby me zapisyWać lekarstw i preparatów zbyt drogich. a dają
cych się z tym samym skutkiem zastąpić
tańszemt - o tyle teraz doktór nie krę
puJe się z20ta w szafowaniu środkami
łeczruczeml - zaś Kasa uwzględnia wszy
stkie. choćby ilII3jdroższe recepty bez najmuJejszych zastrzeżeń...
Zdawałoby się tedy, że wszystko jest...
właściwie tak dalece w porządku. Chorzy nie są pozbawieni pomocy lekarskiej, wykładając honorarjum w wysokości zł. 3 - i odbierając je w następ
stwie od kasy (w postaci zł. 2.75). Prowizoryczny ten system lecznictwa równa się nawet w praktyce t. zw. systemowi kartkowemu, jakiego lekarze łódzcy
domagali się przed kilku laty, w zaraniu
powstawania Kasy Chorych.
System kartkowy polegałby właśnie
normalnie na dowolnem zgłaszaniu się pa
cjenta do dowolnie przez siebie wybranego lekarza, zaś dzia!alnosć instytucji
ograniczałaby się wtedy zasadniczo na
pokrywaniu kOSztów tych wizyt.
SYSTEM NIE CIESZY

SIĘ

NOŚCIĄ.

POPULAR-

Okazuje się jednak, że system ten przynajmniej przy obecnem prowizorjum
- bynajmniej, nie cieszy się Po.Pularnoś
cią wśród zainter esowanej ludno.ści. Przy
czyny nie trzeba daleko. szukać - tkwi
ona w ... konieczno.ści wyłóżooia go.tówką
"Zł. 3; wpraw:jzie od.bierze się ją jutro. w
Gdnośne~ dzielnicy K. Ch., jednak dziś
trzeba ją mieć.••
Przyczyny tej nie trzeba bliżej tIuma·
czy ć bezrobocie w fabrykach wystarcza w znpelności za tlumaczenie ...
Trzeba prze cież wziąć przy tem pod
l1 WClgę, że znakomita większość pacjen. .
tów Kasy Chory ch sldada się - w robotniczej Łodzi - z ludności fabrycznej ...

WIZYTY LEKARSKIE W DOMU.
To też - mimo, że Kasa zwraca niemal niezw iocznie koszty wizyty, pacjentów - zwŁaszcza na kral1cach miasta niema zbyt wielu. A jp!7 cUkt "fawie w

..

się kłócą,

tam trzeci korzysta.
Zdarzają się

dzielnicach Q ludności przeważająco ro.bo.tniczeJ nie spro.wadza sobie lekarza do.
domn, ponieważ za wizytę w mieszkaniu
pacjenta strajkuJący lekarze o.znaczy1ł
ho.no.rarium w wysoko.ści zł. 8, zaś Kasa
i w tych wypadkach przewiduie zwro.t
jedynie zł. 2.75...
Godne to jest uwagi zwłaszcza, Jeśli
się zważy, że przy normalnej, przed-straj
kowej działalności Kasy zapotrzebowanie na wizyty w mieszkaniu ubezpieczonego było nader duże ...
Ubezpieczeni pacjenci "trzechzłotowi'
targują się, bardzo wielu jest takich, którzy proszą o poradę "na kredyt", obiecując przynieść
honorarjum po odebraniu
w dzielnicy K. Ch.

i tacy, którzy - uzyskaw
szy kredyt - ni.e pokazują się więcej ...
Pozbawiane są pomocy lekarskiej
zwłaszcza rodziny, w których jak to
nierzadko się zdarza - leczyło się dawniej kilku cuonków jednocześnie. Cóż w
tern dziwnego., jeśli przeważnie już na jedną wizytę trzeba trzy złote pożyczać
do.piero. u sąsiadów •••
NAJWYŻSZY CZAS! •••
Byłby już

czas najwyższy, aby ponormalny stan rzeczy, na to jednak - niestety - w chwili obecnej nie
zanosi się zupełnie ...
wrócił

--

Uprzejmy gospodarZa

Przed

maturą.

Gdy zapachniało wiosną i naturą oś- mioklasista Marjanek zaczął się ' zastanawiać nad pytaniem co da1eł?
ZWierzył się z troski przed wujaszkiem, który był lekarzem.
- Chłopcze! - zawolaJ wujek.Str.zeż się medycyny, jak: ognia, bo zginiesz! Nikt się tcraz nie leczy~ Kasa Chorych nas poderżnę1a, zastój - dokończył.
Stryjek znów radzfl:
- Bądź rzeźnikiem, sklepikarzem,
czem chcesz wreszcie, byle nie adwokatem. Czyż obecnie są jakie procesy? Chy
ba tylko przeciw bandytom i komunistom,
lecz ci mają swoich stałych obrońców.
Matka mówiła. szlochając.
- Maniuś jedyny, niech clę Bóg broni przed filologją! Czem będziesz, dziecko drogie? Nauczycielem? Czyż nie czytałeś gazet? Chciesz koniecznie zginąć od
bomby na pierwszym lepszym egzaminie?
Tata paskarz wypowiedział się otwat
cie:
- Djabli ci po szkole handlowej! Na
co? A czy jest teraz wogóle handel? Do
płacenia podatków akademja handlowa
zbyteczna, gdyby się zaś kochana wojenka znów przytraiita, to i bez wyższ ej
szkoty będziesz umial handlować. Już ja
cię nauczę!

Ciość:

wszystkich

-

gości

Ta

artystka

gra

wprost memożliwie.

Wystraszyła

panu

...

Qospodarz: -

Doskonale.

Za chwilę właśnie miano podać kolację.

a.
Interwencja Pogotowia.
W dni'u wczorajszym przy zbiegu ulic
i P,rzej~z,d zatrzymany wst3}t
niejaki Adam BiedZ!ińskii, który 'w
stanie mocno. podpitym
awanturowat się i wyśtpiewywalł niemora,1ne piQlSerukJi. Odp'fol\vadwno go 1)rze:z
to do S-gO k<Jmisarja:ru p. p., by ni,eco wy
Kiaińskiego

trzeźwiał.
Gdy znalazł się

w "pace",

Wlpadł

funę pijacką

Sąsiadka, dentystka, ze szczerą łzą w
oku, rzekła:
- Wszystko, panie M,arianie, tylko nie
dentystyka. Moda na złote korony l mosty już przeszła. Wog-óle zęby nie wcho·
dzą teraz w rilchubę, bo ludzie, naogół
biorąc, nie mają co jeść. Ja naprzykład
żyję od ki1l~u dni zsiadłem mlekiem i bez
zębów obchodzę się wybornie.
Przyjaciel ojca, dziedzic z Wólki Za·
kopconej, wypowiedział się z ironją:
- Wyzsza szk01a to\nic~? Po jakie
licho, kiedy reforma rolna wisi w powietrzu?
Chrzestny ojcit.: też wtrącił swoj~
trzy grosze:
- Politechniki nie radzę. Mój bratanek jest skończonym inżynierem i z powodu braku zajęcia przyjął posadę na poczcie.
Marianek zastanowit się nad tent wszystkie głęboko, szukając wyjścia z błędne
go koła.
Tymczasem poczciwy los w postaci
nauczyciela matymatyki przyszedł mu '1
doraźną pomocą.

i jąJt tlUlc głową w drzwi tak silnie,
str,a:ci·r przytomn<J'ść.

że

Zaszła kO.llIi,oczność

wezwania Pogotowli~
któr-ego lekartZ po udziel€'!1iu BLeązińskie
mu p.omocy zostawll go na mi,e1s'Cu w sta
nie Q-S lab i<Jnym.

Marjanek dostał dwójkę i matury nie
;trzymał.

Może

na rok przyszły nie będzie za~

stoju? !

w

Nowy spOSÓb zawierania małżeństwa MieUki KiDematn~rat
~iwiatowJ,
Wodny Rynek.
Uczta weselnm młodzieńca. w wieku poborowym.

Zupełnie nowy i przyznać trzeba bardzo uproszczony sposób zaślubin miał

::l~~!f:k: Łt.id'~. dniach we

wsi Boró""i

Oltufry 'AJięcheć, 22-letni l11łodzieniec,
nie otrzymawszy jako poborowy od
władz WOjskowych
po.zwo.lenia na zawarcie związku małżeń
sldego.,
postanowił sprawę załatwić we "włas
nym zakresie". o godz. 11 przed połud
niem w domu rodziców narzeczonej znaleźli się oblubieńcy, rodzina obu stron i'· Jj-

Za co trzej

czni goście. W czasie uczty weselnej rod~ice narzeczonych

pobłogosławił sied;:~~ przy

stole

mlodą

goście weselni złożyli im życzenia i gratulacje, a muzyka zagrała huczny "tusz"
i kóniec wszelkich obrzędów i formalności.

InnegG zapatrywania byty odnośne
wfadze, które stwierdziwszy, że narzeczeni nie należą do żadnej sekty religijnej prawnie uznanej,
małżeństwo. unieważniły
kierując sprawę na drogę sądową.

wieśn~acy zosłali

s-kazani na 3
tygodnie areszt ?

Praca w
Charąkterystyczną

Od wtorku, dnia 1 do 7 czerwca r. b,

święto

nader sprawę roz
patrywat w dniu wczorajszym Sąd Pokoju X-gO okrQgu. 23 wieśniaków z gminy Nowo-Solna postawiono w stan oskar

narodowe.

żenia

za to, że w dniu 3-im maja, nie
na
uro.czyste święto. narodowe
pracowali w polu. Wszyscy skazani

bacząc

Marynan na uDm
d•
murza.
DLA

DOROSŁYCH I

ł11ł1

Komedia w 7-iu częściach. W roli
Buster Ke aton.

główneJ

NAD PROGRAM: Z ZA KUL1S ~IMtANU.

Zdjęcia aktualne w 3·ch częściach.
Początek codziennie o godz. 6.45 i 8,45. w soboty
(w niedziele 5. 6.45 i 8.45.

stali na trzy tygodnie aresztu względnie
ł5Qztotych grzywny.
.
W czasie rozprawy jeden z osk~rzoA
nych Henryk Deryng, skazany zostal na
50 zł. grzywny za kłamstwo..
Zapytany przez sędzieg o oświadczył,
iż jako Niemiec nie :ozumie po P?~sl?t I
językiem tym nie włada, po ChWlh lCdnakże zaczął rozmawiać po polskłl nader
biegle z osobami z public,z.ności.
..( Ck--'....,. :: ; ::......, -..E,"'

_~_T._1ł_ł_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--..;..
::L:.:.;O~DZKIE ECH~..!.~_~~".

DOkończenie naz\visk

tych

~ ~Ilill l czerwca 1926 'f~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Iłr. r

[zYtelników~ .którym zrladze~1iem

Zycie ekonomiczne.

fortuny' przypadła w udziale

j dna z nagr .. d lei I JPr mjl M Jo

J

"Łódzkiego Echa Wiec%ornego".
Pszenną Mąkę w,daJe za nasze",i bllonami SYr1DYKAT ROLrUCZY, SP. AKC.

Bud.kl wydaje firma F.

Talony

są

wyd·awane

VI

Grędzh'1ski,

Piotrkowska 53.

redakcji naszego pisma (Zawadzka 1).
--:0::---

Piei"Wszą nagrodę: pięłdziesiął dolarówek (równowarłośf 260 dolmrów) otrzymał:

374.

Czeslaw Szyler, Napiórkowskiego 5.

PO l DOLARÓWCE OTRZYMALI.
375. P. Czesław Olejniczak, Grosmana 6
376. P. Longina Szymańska, Nowaka 4
377. P. Robert Hoffman, Szosa Pabjanicka pr. 67
. 378. P. Henryk Kowalczyk, Aleksandrow
ska nr. 93 (43)

430. P. Maksymilian Wojtczak, mówna
nr. 51
'J31. P. Andrzej Sapiński, Piotrkowska 51,
m. nr. 30
432. P. Katarzyna Olbromska, Radwanska nr. 10
433. P. Stanisław Koniarczyk, Wodna 19

PO JEDNEJ PARZE BUCIKÓW
naiłepszego wykonania otrzymali:
3~. P. Tauba OuIder, Zgierz, Piłsudskiego nr. 40
.
380. P. Stanisława Bergenda. Grabowa 23
381. P. Julja Zaborowska, Wegnera 5
382. P. Stefania Karczówna, Rokicińska
nr. 33
383. P. Micltalina Jóźwiak, Widzew, Graniczna nr. 14

435. P. Zdzisław Kroczyk< Górna 16
436. P. Jadwiga Kaczmarek, Aleksandrow
ska nr. 28
437. P. Maria l\lJ.usiałówna, Bazarna 4
438. P. Z. OroszY!lska, Szkolna 31
439. P. Stanisław .Makarow, Oficerska 5
440. P. Magdalena Nował{. Nawrot 58
441. P. Józef Papazłński, Napiórkowskie-

1>0 10 1(0. NAJPRZEDNIEJSlEJ MAKI
PSZENNEJ OTRZYMALI:
384. P. Jaśka Tokarczyk, Podmiejska 9
385. P. Elżbieta frenklówna, Narutowicza nr. 36
386. P. Lola Kamińska, Księży Młyn 9
387. P. Miec:c.ysław PiIicb, Zawiszy 27
388. P. Stefan Kaczyński, Poprzeczna 9
389. P. Marjanna Kuiko, Drewnowska 63
390. P. Anna Ludwicka, Kilińskiego 13
391. P. JÓzef Stolarski, Chojny. Podg6rna nr. 32
ł92. P. Jm1. Portalewski, Brzezińska 104
393. P. feliksa Kicińska, Przędzalniana

go nr. 38
442. P. Jan Mielczarek, Staro - W6lczań
ska nr. 19
443. P. lochna Gotwaldówna. Radwań
ska 46
44,1. P. Henryk Śmicla, Lipov"ra 87
445. P. Leokajja Chlcdzińsl\.a, "W ólczań
ska nr. 68
446. P. Zbigniew KabJ. Kiliilskiego 73
H7. P. Jan Łuczak, Zlotna 39

nr. 11, m. 3

407. P. Uclena Leontowska, GdaI1ska 12
m.5
408. P. Autoni I(osiński. Krakusa 10, m.
nr. 11
409. P. Ploreotlrna Szenfeld, Szosa Pabjanicka 2
410. P. Jan Opas, Kilińskicgo 180
411. P. Maria Szcz0Śniakówna, Petersbur
ska nr. 6
412. P. Longin Moraslk, Mazowiecka 34
413. P. Zoija Cela Pawlak, Słowiańska 5
414. P. Władysław Hajduk, fabryczna 21
415. P. łIelena Szefiner, Piotrkowska 166
416. P. Marianna Śmiglarska, Częstochowsim 6, m. 8
417. P. Marla Stolarska, Radwańska 12
41 8. P. Wiktorja KUanowska, Nawrot 61
419. P. Antoni Brzozowski, Sienkiewicza
nr. 91, 111. 5
420. P. Maria Witkowska, Rokicitlska 8
421. P. Maria Bloch, Lipowa .58
422. P. Maryla Rittner, TatgO\va 33
423. P. Stefan Hajne, Nowo-Cegielniana
nr. 40
424. P. Marianna Ambrotiak, Sienkiewicza nr. 91
L125. P. Aniela Kiekotówna, Petersburska
tlr.

52

426. P. Benedykt Zientala, Kilińskiego 178
4n . P. Janina Kłoshislm, Łąkowa 2
428. P. Hegil1a Lewkowicz, Południowa
nr. 42

429. P. Wacław Rohakowsk.l. Konstant ynowska nr. 89

nr. 37
450. P. Marta WkleIska, Ruda Pabjanicka
ul. Łódzka nr. 8.
Na przywane nagrody redakcja naszego pisma wydaje talony. uprawnia!w.;e
do odbioru p'remji w fi.rmalch poniżej wyszczególnionych:
Mąke pszenna ra.ilepszej jakOŚCI WYdaie iSkta.d SyndY'ka tu RolniCzego . SP. A.,
Kilifl:skiego 6'0 (sklep) do wtorku 8 czerv,'
ca '\" godzlinach od 8 rano do 3 po połu
dniu bez przerwy za okazaniem otrzymanych w redakc.ii talonów.
Buciki wydaje w ty.ch samv·ch dniach
przez cały dzielI linna Gredzińskl i S-ka,
Piotrkowska 53.
Ta!olny na cdbiór dolarówek i mąkl
wyd'aj:e 1"'daikc,ia "Ł. ódz.k,iego Echa WieCZOT'l1e .g'o". ul. Zawadzka 1. (poprzeczna
oficY'na,
naWIDros t bramy).
do soboty 5 czerwca v.'lącznie w godzinach
od 9 - 12 przed po.lndnicm i od 3 - 7 po
południu. Talony \vydawanc sa fy.lko
za okazaniem dowodu osobistego.

.I' SPORT. !ł
A

GIEŁDA.
NOTOWANIA ZŁOTEGO POLSKIEGO
Za 100 zlotych: Zwrych 43, Berlin 39.30
- 39.TO, 'Wypłaty na 'Varszawę 37'.4D 37.60, na Katowlice 38.1D - 38.30 Wiedeń
czeki 62.75 - 6325, banknoty '63 . 00 64.00, Praga 287.50, Londyn za 1 f. SlZt. 50.

ZAGRANICZNY ((YNEI( PlENIEZNY
LOndyn. I101andja 12. 10 1/4, rrancja
1S0.75, Be,lgja 156. 87, w ·r>Qc'lly 127.50.
Niemcy 20 . 43 i -pól, Danja 18.49 i pól.
Szwe.oja 18 . 17, Nvrwegj:a 22.33 i 'Pór Iie1singfors 193.12, Praga 164.25;
,
Paryż. Londyn 150.45, N. Jork 30.94,
SZiw.aicarJa 59925.
Gdańsk. Notowania w &1\.JIldenac:h gdań
skioh: 100 ma;rek Rzeszy 123.396123.704, l()D ziotyoo ,polskich 47.69 47.81, wypłaty na BeTlin 123.276, na Vva'r
szawę 47.07 47.18.
Zurych. Paryż 16.75, Lo.ndyn 25.12 "l
pór, N. Jork 5.16,2' Berlin 1.22,9, Wiedeń
72.95, Warszawa 43, BudapesZit 0.72.3, Bu
kareszt 2.10.
BAWEŁNA.
UverpOOł, 31 5.
Iiavas.
N<ltowania początkowe: M-aj
9. 62, październik 9.29, styaz,eń

Bawel,na,
9.87, lip{ec
9..19. Noto-

w,ania ko6.C0'we: Upiec 9.68, paź.dziemik
9.33, styczeń 9.23.
NQwy Orle..1JJ, 31 5. Baweln,a. Lipiec
17.75, sty;czeń 17.15, marz'ec 17..25.
Bremo. 31 5. Baw.eJ.na amerykańska
20.10, ce.ntów do,larowych za lbs .
Uwa,~a: GieM no'wojorskich z powod!~
zaburzeń atmosferycz.nych nie otrzymaliśmy.

NA OIEŁDZfE ZBOŻOWEJ WZl\'lOŻO
NA PODAŻ.

Warr,xaJWa, 31 5. NotowałJia na Gieł
dzie Zbożowo-Towarowej za 100 kg. fr.
staoja zaJ-ld0'wania, w na wiasach for. V.Jar
sza'Wa. Ży.to kongr·esow.e gw: 36 . 60. Obroty mle. USIJ'ooobienie spokOjne. ZaoiiaTo'Waniezwiększo,ne .

s.....

Zavlody

O

mistrzostwo

odbędą sSę

Polsk~ VI

Ceny rynków

boksie

ŁOZB. Do 'Za\ViO:d.6w tydl 's:tana m·ócz bo
kser·ó w MdzkiC'h.. "asy boiks elf'S'P\v'a po\ls:k!ilego,. a mia..no'\\cicie wS'zvsc\' milst'l'zoVvli.lc {)krę.gor\1,'r.. ,pOszc;;~0Ról-ny,ah Wiall.!.
H

PABJAnICE.

Burza .-. G. Ms S. 6:4 (2:4).
Proana

P. T.

Ci"

5:2.

Roz,egra,ne w dn'i'u Wtcw'r.arrs,z vm ~,warn"Skie za'w1ody w pirke n-o.i.na w Pa'bjanica,ch między BUlrzą - GMS. przyniosly
z1liS,tuŻlolne ZWVcięSlt\\1IO Burzy W stosunku

6:4.

Gra P[<l'WI8.:Gz'Oiua ·w s·I!n1·em tempie
J)f'zez ca.łv 'czas obi'i'to wa,ta \1.;' szer('g
ell1Cc}oUJldacvch momentów.
Już w l..-ej mlh1Ulcie GJ;1:5. z<LOibYlwa z
p'rz€'bodu gola: w ohiwu,lę ;póv.ni,ej ZJe, lSibrzalu Poddas,koite'R1o, OUlal1o Ipo'\vicksza rezult'alt
do 2-<ch. a !ZlUlt Ikamv za ręke {)i!J.ro,ń,cy pcWIl1,ie z.amiieuitQn,y ·na bramkę ustalJ.:a,
rezultat na 3:0.
Zdlatwalto sle. Ż'e GuIaR'lO ma 'Z\V'Y'ci'f;>sitiwo za
P'ervvmql()jue.

Przyszła

Mistrzostwo klo B.
BL1IfZ>a n/iezr,a,2Xl!l1a re.zułta1 tem Drze na-

przó.cti·.zwlo.Lna {)idlb~.ia się d,o 3 :2 . Guano ~'o
przenvv pOI\v'i;ększa i,1ość hraiJ11'e kdo 4 !2.
Po prz,elf\.v!i·e BIl'f'za zld>ohvwa w 3'0 i 35
mil\1'ude z win y bramk,a\rza G-oom.a
2 bramki.
Uczne avail\'i G-u.ci'l1a z.a!am·uią sl ·ę na do
brz·e d.VS'pool>Qiwan-e.i ;pa.rze obroń,ców. Tltż
przed' lmńcell1l gry B'lWza z 'P'f'z,ebodlÓw z.do
bYl\\~tł' 11JOiWe 2 Z''\'i'y-cies,h e 'P'!.J.n[\!1:v .

*

"

*

Po .P'Ohlldln~u n.a ho'isku PTC. Pro.sna z
KalHs'za ro'~e,g;ra,ta: z,af\\nod'V () mi's'iJrZlOI$,t\vO
kil. "B" b1:}ąiC pe'Wttllie PTC . 5 :2.

K.

lTlaJsltę.plni1e

udaj,e ste do Paryża. ,-z;dzie zalata
ku,i.e r'ck'olfdv na 1500 mnr. ,j 20.00 1TJ,Pr. Na
je,S!i,cni urz&:d!z'i prróbę rJohfic,ia T'le1ko!T,du na
10 k·l'm. oraz na'S-teP'l1i>c n-a 800 m~r.. do cze
g':(l z,wm:j,erz.n. Drz,clj}j"0\\1adzi ć s·pe·c.ia,lny tre
ning. W r(Jku p'rzYlsz,!vm N'Uil"111i, zamierza
wyje'chać -d,o· AmervkL
-00-

~.~~if~liJl!itttu.g

KACIK DLA PAŃ.

Pantofelki

OB

~~l.\:~sS"jA

Najłaniej

się

kupuje

wszelkie nowości w jedwabiach i wełnach
Gl

Rekordowe projek;;;y NurmEego.
I

lódzkich ceny artykułów ksztaltowaty
się mniej więcej następująco:
Nabiał: masto osełkowe 4.40 5.00
do 5.40, masło śmietankowe od 5.50 do 6
złotych; jajka 1.8Q - 2 . 00 do 2.10, za I-y
gat. jaj t. z. wybieranych placono do 2.40
śmietana (cena 1 litra) 1.80 2.00, ser
(cena 1 klgr.) 1.50 - 1.80, za 1 litr mleka
płacono od 30 do 33 groszy.
Drób: kura 4.00 - 8. 00, kaczka 3.506.00, gęś 8.00 - 10.00, indyk 12.00 14.00, za kurczaki płacono od 2 do 3 zł.
Ziemiopłody: (cena za 100 klgr.) ziem
niaki do 8 zt., buraki 12.00 - 14.00,· marchew 16.00 - 18.00, przedniejsza 20.00 21.50.
Ogrodowizna: kalafior 2.50 - 3.00,
szparagi 1.00 - 1.60, o~órki od 80 - 1.50
glówka sałaty 0.05 - 0.08, pęczek rzodkiewek 0.03 - 0.05, pęczek marchewki
0.20 - 0.30, pęczek burakó\v 0:20 - 0.30 .
ldgr. cebuli mtodej 1.00 - 1.40.
Za klgr. suszonych grzybów płacono
od 8 do 9 złotych.
Ruch na rynkach duży.

---<0---"

praca fenomenalnego biegacza.

Helsinlrlors. 31. 5. (C-S) Fe:nomelTla!:,1 Y
bi'eg:a,cz fifliSki Pa·avo Nu:rmil 'P'O '1J>owrade
z Ber,liina. ,g:·dz'ie '!.llSlta:nowi:! re'k{)lfdl śv,:I!ato'tJ."Y na 3 klm. w cz.asi'e 8 :2'5.4.. oświ·ad-czy,!
i,a'k nalstęp.uie: W lilpcu NUlPmiJ Wrv~kżd:żQ
do L<lJ1>chIltYU 11Ia mlędzymaifOlcilow;e TI1!iskzos,Uwla AlmdH. !?Xi'zde za;rni'e!f'za' I!)olb'ić r,ek()lrd
śwLa,tmvy na 1 milę ai11ljr, i el!Ska (4:10.4). a

łódzkicho

Ow) 'VV dniu dzisiejszym na rynkach

na ringu w HeBeuuowie.

(C-S) W soboifę <i nloozi'ele. dmia. 5 !' 6
b. m . odbędą lŚi'e na ringu w HeIe:norw'i·e za
wody boklSerski'e o milshwshvo PDlsl\:li,
ktÓłl:1r,ch 'tJif1ZiePNlrwad·z.eni,em za'jlmwj:e 'Silę

Po 5 KILOGRAMÓW NA.lPRZEDNIE.fSZEJ MAKI PSZENNEJ OTRZYMALI:
100. P. Eleonora Jakubowska, Piotrkowska nr. 294, m. 20
401. P. Walerja Rf!salt, WIodzimierska 6
402. P. ,T. l<nn~e, Lipowa 42
403. P. Osirar Baumgart, RokiciI1ska 14,
\Vidzew
464. P. Z. Jedrzeiewsłm, 6-go Sierpnia 46
405. P. 1:V:~lnunt Rote, Niska 8
406. P. tIe!cna Grabarczyk, \Vójtowska

Alek-

sandrowska 26

nr. 112.

.94. P. Stanisław Prontczak. Ilorodelska
nr. 6
395. P. W. Kobo, Gdańska 6, m. ?396. P. Wacław Wałłas, Kilińskiego 40
397. P. Jadwiga Jab!ońska, Zgierz, Szeroka llf. 1
398. P. Marysia Nlewinowska, Piotrkowska nr. 293
.
399. P. Helena Orzełka, Piaseczna 19.

I(rzyżaniak,

434. P. Jlrlaksymi1jan

448. P. Edward I<rakowiak, Ra!tera 9
449. P. W. Izydorczyk., Szosa Pabjanicka

l

::atA

kDejnO[Dk~ górą!

Konaec budka npra~tycznegc".
Jakie odLegłe są czasy wysokich, Clza'f
DeJi.katna, 'kawo\'. . cgo koloru skórka
nych lub bron?owylch bucików na grubej it1krus'owana wymyślnym deseniem SZ2podeszwie!...
fi.rowej i zielonej zamE-z~T. - bfębtne baSkleif)OWe o·kna szewców przypominaj.ą widelko z r.ieniutkicj skóry prze pl·eci onej
racze;i iuhliierską wystawę jakichś dz·i- zlotawym brokatem, wysokie obcasy nawacznych k'l,ejnotów, kt6re się skrzą i bUa.ne s:trasarll'i, CZCr'WG11Y pantof.elek, bty
mi,enią ty'siącem barw. Malutkie, z.grabszczący cz-amcmi pasecz.kami lakieru ul,one, "weso·l,e" .Dantofeik.i.
żone.go w 'rysunki .j wzory dziwaczne ...

w firmie-

"

•

OlerleS

"

PIOTRK.OWSKA 90.·
ZdaJe się niepodo-bi;eńsrwem, aby te
wszystkie panto-felk'i by~y przezna-czone
do stykania siG z kurzem i cho·dników. A
j,ednak obee'nie najmodniejsze i najba'rdzi,ej nQSZOIllC są właśnie owe "szewckie
kle}no,ty".
Normn.'lny bl~cik mający za zadanie ochrm:1ę nogi P'fzcd zimnem, rwi'j:g.OCiią i kurzem, tak zwany bucik ..praktyc2'ny" jakgdYby przestał istnieć. Tro·chę gmbsza i mniej kolorowa skóra zmlijduje jeszcze Iza'stosowani,e w sportach, alIc już i
sportowe bucrki, mimo, że na niskim obcas,ie, mają swoJą modę barwnej inkrustacH la1cieww:amyc'h ·paseczków na biafej
zamszy .
Do 'tego poń,cz·oszki jedwabne w paste
lowych. jasnych tOiUlflJch, z łdór-ych najbal!
dziej .,en vog'ue'Ol 'P'owstał cie'l.ist-y i to z;w
"te.rre cUJiie".
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"Ze śmiercią w zawody",
r~:!tT Nlłciskl - "Dama Kameljowa"

"Corso" -

~ Ołwańa

ł~

'W':lt.OD

~
~~ ':!ł~
-..." • \.~

i audycjI!
tadofolliczDe

Pocz. orzedstawleł\ o codz. S.~, 7.15 l!) wlecz.

Pocz"tek o rodz. e.15.

od godl.

10 rano
do 23 w

Teatr POPldarny. ul. 02'rodowa Nr. 13
"Lonaty kawaler"
PocZI.tek o rodL IUS.

BIBLJOTEKA RADY PEDAGOGICZNEJ
Państwowa Centranal Bibljoteka Pe-

dagolIiczna, ul. A n d r z e i a nr. 7 (front
I-sze piętro) otwarta codziennie od godz.
6 do 9 wiecz .. w niedziele od 9 rano dó
4 po południu.
WYSTA W A PRZYRODNJCZA.
Otwan-ta od J!'odz. 10 raJtlo do 10 wiecz .•
uJ. Ta!l'R."Owa 24.
I.l ln M

\\lI ' .I~KI~

(PIotrkowska 91). DzIdy:

ttuo~ranCY.oo-blstoryC~ 1Y
I
I'rzyro(Jr·-~.
0łwart. :odzltmnlc od 10 do 14 I 115 do l'.
;>m ~r( ~ y ~. C. A. (Ph'
. ". ~I), ("1': '(",) •
Illsm , łJiblJofeh otwarh ~zfe,.tll.

ol

,

~

'd'l.:-r.\1r.
TOWARlV~TWO ~ wrrOU".

al. Plołrtowsb
Nl'. 1ft!. Cr.~tłlnl. of~m dosfeonl tfIa WSIt,.lt~Ji od rodz.. 5 do fi eod:dennle.

tIVTI!1.NI' TOW. PRZYJACIÓł. PUNC," (PIotr
Irowsh 103) otwarta eoazlennfe od r:odz..
Cło 8 wlecz. It wyj"t1dem 'wld f pf"tk6w.

MłeJ~~f

f.(tftemalonaf

tS

0~lł"afoW~1 -

"Marynarz na dnie morza"
PocZo przed~tawld o rodz. 5. 7. t wlecz.

..lpollo" W podziemiach drapaczy nieba'
Pocs. Pl'udstawld o rocls. S. 7 I 9 wfeca.

.. ClISIRO" - "Kobieta bez skazy"
Pocz. przedstawld o rodz. 5. 7.30 f 10 wtees.

"Czary" - ' HLot naokoło świata tf
Poez. prsedstawfc6 o r. 5.30. 7.30 I 9.30 wlecz.
Dom tnrlo",v uTragedja duszy dziew-

r ocz.

częcej"

przedsfawfe~ o ~odz.
~and-Kino.
,.Przez pałace

Sto Marco"
"Luua- - ,,6 Srzałów o

p6łnocy".

żłoczyńc6w".
Pocz. prZedSl31.O. ień o ,odz. 4. 6. 8 I 10 wIe.::,

"Odeon" - uW sieci

.. Reduta" "Miłostki carskie~o huzara"
Pocz. przedsta wieli o rodz. 5. 7.30 I 10 wlecz.

neo:ursa - "Ich czworo"
przedstawiel\ o ,. 5.30. 7.15. li wiecz.

amerykańsfdego

iaz;;: · bfln·~f:t

zespołu artystyozn~o.

TEATR MIEJSKI.
Jutro, czwartek i piątek zakończenie gościny wielk'iei artystki polskiej Marii PrzybylkoPołockiej w jei ws:paniałej roli Małgorzaty Gautier w "Damie Kameliowej" Dumas'a. Bilety ulgowe ważne.
W soootę XXVII-ma premierą. sezonu. Dana
b()dzie po raz pierwszy najnowsza komedja P01>1l
larr.ego autora dramatycznego polskiego Stefana
Kiedrzyńslkiego ..Wino, kobieta ! dancing". grana
z ogpomnem powodzeniem na scenie Teatru Polskiego w Warszawie. W głównej roI! kobiecej,
dającej wdzięczne pole do świetnego po,pisu aktorskiego wystą,pi wybitna artystka teatrów Szyf
manowskich p. Mila Kamińska. W glównej roli
męskiej
p. wtadysław Ryszkowski. W rolach
ważniejszych p;p.: Steiania Jarkowska, Tadeusz
Krotke, Jerzy WoskowSIki. Reżyseruje Jan Kocha
nowicz:. Ka'sa zamawiań rozpoczyna od jutra
sprzeda ~ biletów.
OST ATNIE WYS1:'epy l\IARJI PRZYBYŁKO
POTOCKIEJ.
Znakomita artystka polska Ma.rja PrzybylkoPotocka tak poryWająco odtwarzająca na sceJllie
miejskiej wielką rolę Malgorzaty Gautler w dramacie Dumas'a (s'yna) "Dama Kameliowa" - w,!!
stąpi w tej wspanialej roli już t:v.lko trzykrotnie
do piątku wiecwrem włącznie. Bilety ulgowe
waŻ>ne.

Tl!ATI'!ł

PP!"lTl
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C
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__________________

Urbańskim w roll tytułowej. Początek przed~ta

wienia o godzinie 8..10 wieczorem, koniec o 10,45.
Kasa czynna od 12 do 3 i od 5 do 10 wieczór.
JUTRZEJSZY WYSTĘP OPERETKI W ARSZAWSI\IEJ.
Jutro, t. I. w środę, o gooz. 8.30 wieczorem,
odbędzie się w Filharmonii premjera "Ęaryżanki"
(operet};;a w 3-ch aktach J. Gilberta). Najnowsze,
kreacją śwl.et<T1ej primadonny uro~zei Elny Gistedt
jest "Paryżanka", k16ra przez szereg miesięcy nie
schodziła z re'pertuaru warsza wskich "Nowości.
Do Łodzi przybywa Elna G!s~edt w otoczeniu naj
wybitniejszych sil operetki stołecznej z pp. Mi,.erzeiewskim, Domoslawskim, Zdanowiczclll. Dowmuntem na czele "Paryżanka" Gistedt będzie nie
wątpliwie największą atrakcją sez"nu letniego.

---'0---

Dziś,

«-ej 00 nor.
i więzienie

Pocz. przedsu'Wie6 o , 6.00. 8.00 I 10.00 We%.

Po:zątek

•• SA VOY"", Trueutta 6.
Występy

t.~.-

z MIEJSKIEJ GALERJI SZTUKI.
Na skutek rozli~znych żyCzeń dziś
we wtorek otwartą będzi-e czyt'01nia Miej
Slld,ei GalerIi Sztuki.
Wa'r szawska stacja radjofolniczna nadawać będzie od g{)dz. 10 mno co 3() mi-

Ideał

Ił r. H r.

..;...:.:....:.:~

.

mFf Wiiadomości ze Zgromadzenia Narooo

wego.

Wejście

dla prudstawideliprasy

bezpłatne, również d~a prasy za~e'Zerwo

wany jest telefo.n.

BLUSZCZ.
Ukaz.ał się Nr. 22 B1u:S'Z,CZlll. kt6ry ~z~
n.Q>s'i /S!z,e re R' c;e1mw1v'Ch alrt:vffrufów jak:
..W.allka z ,g-ruźlicą . .i<l!k·o klęska SPO't.ec.z;U 4".
H. q, "tYCie a sąd" Bra-'\\"Tl~ka'. svll'.vef.Ka
Uitrulent,o wainej au,tOTki his'zp,ańsk,ed C OliClha La'1Yiifla. której p'owi>e"ść z:a.c'Zu:'e
Blws'z,c'z d:rd':,o'\VlaĆ wc:verwCUJ T. b.
W d'zial!e lite:radJ m czytam'Y rf'aig-me1n,t
1}i'ę.'l{lnoe,Zo p'l'ze;\(f.adu "BUlrzy" Szle.ks.r>.l ra
pióra Barbarv Zan. "USltv tel'l1m..e r naij':I\1ni:ejsze" M. E. V."iclo'p(J,lski:ed. s'zikic 'Pow1eśCliO'W'Y W. MHaszc'\\1: ildoej P. t. .. Gra'l1d-e-

arme" i

t. d. i t. d.

W d'zi(lJ.e lYr(lkt)'c7J1vm Olf)ll'OCZ 5'Z':> l' ";!g'U
dekaw}lCh 2 rtvikui·6w ma'tnv tahHcę ",IZOrów do haftu oj płic-knie O'P'1'alCOW<łI!1·e mody
koDi-e,ce.

nowoczesnego C~ł01fłiel[a\il
Poczucie dobrego sma}iu.

Jąk

kO'bieta uważa za na}wyżsw prawo mody to. co 11Znano za gustowne w Pa
ryżu tak moda męska odda wna stosuje się do
prze!)iww Looovnu.

Rasowy An jdlok no-siada w w~rsokiej mier~e poczucie do.breg.o ~m8ku. Wyraża się
to snczeg6!.nie '\'\' umie.ięt'l1osC! zesta·wlania ko'lorów. Pnzytem uderza
indyW'id.lk1.łiza~ja w doborze ko.lorów.
Nig-dy An ~lik nie trzyma się ś c iśle okreśIonych prawide-t, lecz różnicuje }e wedl;ug osohiskg-o smaku.
An~lik ~lCZy się ubi erać już w sZlkole.
Da!łeki od zn1ew.ieścial'ości. wie jednaik do
~konale. iż ubranl.e jest

ł. ~N'Y.

wamym

warunl{!~m JlOZltmnego spędze·
ni<ł życia.

Zlącz,enie pos'bulatów hig5eny i dobre g-o
smaku oto ideaf Ang<lika. U'Czniowie k aż
dej szkoty an,g-i-elsk'i ej pO S iadają przep;sv.
dotyazące mody. fliN1stanowloTIe byn3 jmniej prz,ez W!'3.dZf:~ przelożaną, Je.0Z ust,,lone p.rzez samych uczn.iów. Jak g-runtO'wnie 'U'CZniowie ci zabi·erają się do dzieta. świa,dczą okoliCl7TIości. iż n. p. 'W szkole, znajdl1jąc.ej si ę w Marror, isrn·i.eje aż
156 p.rze.pisńw. dctycz~cycb mOdy.
Angl:cy zrozumieli. iż człowi ek now o
czesny nie jest as,ccŁą średnio\y: ec znyn,
dbającym tylko o ..ducha" - że cztowiek
doskonały powinien dbać również o kulturę i est~ykę Tze'c zy materialnych.

m~nutę.
Ciekawa statystyka.

70 dl:ieci na

OlUodowa !8.
Dziś, we wtorek w dal.5zy'ttl ci:',gtt po cenach
najni7-szych wesola operet-ka wsp6kzesna "Zonaty kawaler", kt6ra wstępnym bojem z.doby!a sobie gorące uznanie publiczności. Operetkę urozmaicaia poza muzyk", orys;i n alną najnowsze utwo
TY mlodych 16dzkich muzyków pp. F. Hillera i J.
Kalinowskiego w wykonaniu calego zespolu artystycznego z 1)1). Zielińską, Bronowska. Brandtówna" Rostańską, Bieleckim, Moranowiczem i

Międz}11arodo'we Towarzystwo statystyczne w Paryżu zajęto s:ę tern PJ'ltaniem .j dOc:1zto do wn i'JSku, że na ca'łej kuli
ziemski·ej rodzi sie przez rok
Jó mmOflt}W dzhcl,
czyli 11a jedną minutę wypada okola 70
dzieci. na sekundę '\vięcei. niż ied'1\{) dziecię. Gdyby wszystkie te dzi-eci

miały kotysJd.
ro ustawiwszy je obok siebie, utworZ0!1 0by tańcuch drugości równika Iziem.skiego.
Gdyby wszystki p matki z dziećmi za-cz (,'ly iść np, PTzez Paryż, to od cpwiii wejścia 00 miasta pierwszeJ matki, a wyjścia

ostatt\.\e),

u1>lynę\yb"'1

4. lata.

łM&§MłP*g
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Gum +

Dajlepszą

marką

LEH!HZ-.BfnTYUA

SALA

•

FILHARMO~jJI •

Środa, dnia 2-go oraz Czwartek, dnia 3-~o

światową

czerwca o !lod%. 8.30 wiecz.
Warszawska Operetka "Nowośd"
Na czele urocza gwlazda operetki polskiej

Żądać w składach

aptecznych. aptekach. perfumerjach t w składach
- optycznych. -

ELNA

GISTEDT
d1!lszą obsadę stanowią:

MYDł:.O

f.~~~D[ftIRÓ~ P.Południowa
UlU

Rok.[mska Hp. 21,
P

rzy)' l,lluJ' e od 9-

1 l·

3- .
7 Ceoy

.
l e CzOle

---._=-~.:...:.....Dr. Dled.

.HU li Ul~ K.I

PIn

Pola Mill'wska. Jan Czapski. Marjan Domosław
aki. Mieczysław Dowmunt. Bolesław Mierzejew.
sld. Józef W'iniaszlci.ewicz. Czelław Zbien;yński.
Wacław Zdanowicz.
Ostatnia nowość :t repertuaru Warszawy

EROS

KREM i

1Il'la1i~3

23

Specjalista
Chorób. k 6 Pl
n y c h, Y?enę·
ryQznych i nK)'
_OP~Chł-gyo.",
leczenie światłen
(Lampa kwarcowa
Pri'Yimule 8 do 1
i od 5-B wiec~
T.L 40-260.

Dr. med.

r~ tUDeI JBsipqiS'B:
,

kwarcf::~~~ektro-

Chor. OC%U przyjmuie Piołrkow.ka
Nr. 121. oel 4-6 i
l
w Lecznic'f na u.
Z ac h Ou.uIC)
"'-' . 27 • o d
9,30 - 11 w pon..
~ d I i t k' d
.ro ę p 1\ e 1 o
3-4 codz.

. .
d 8 10
zy)mu)e o 12-2 i od 6-9

OltłOSlen:I!I
n~robnn.
y
II
li

Szkolna 12.

Choroby.

włosów.

skórne.
wenerycz-

ne i moczopłćiowe.
Leczeme światłem
R
L
(entgen.
a ID p a
P

o sprzedani.1 oka:tyj nie gramofon
D
w dobrym .tanie
z 56 płytami. Ulica
Ogrodowa 28. sień
10. m. 13. II piętro.
g.sz;ynowe haftY'
~ artyltyczne. bia
łe. kolorowe. Filet.
toledo.
aplikacje .
orAZ robotę w~nec
ką wyuczam przez
miesiąc. Kurs Filet
ręcznego 10 złoty.
Ws ehodnła 64 pr.
oficyna
m. 22.
.
nkaXTjnie sprzedam
U dwie otomany.
ko%etki i krzesło.
Cena niska Tapicer
Nawrot Nr. 8. 2411
it'jowerj' przyjmuJe
n do reperacji i do
odnowienia. Emali o
Wilnie zł. 7.50. Zakład rQwerów ul.
Nawrot 32.
874

"PARYŻANKA"

Żądać w aptekach, skł.

O p e r e t k a w 3-ch aktach Leo Jakob.ona
Muzyka J. Gilberta
Przekład Wincentello Rapackie~o.
W akcie B-dm tallce: "Tango Apache". wCharleston", Walc wiedeński" wykonają Elna Gistedt i Wacław Zdanowicz.

apt. i perfumerjach.

Bilety wcześniej nabywać można w kasie
harmpnji.

frontowy
sklep. --

I

SZKŁO

poleca Sz. klijenteli bogato zaopatrzony skład
jedwabiu, materjałów wełnianych na ubrania
kostjumy i palta a także galanterję: polarase,
laski, koszule, pońcwchy i skarpetki. - - - - -

VClm...c " . . . _ Sprzedaż

na raty.

.

OKIEn·nE

~~ ~-IC'.JID

ornamentowe, surowe oraz szklenie budowli
po cenach nitej konk~~cyjnych
-

J.

(l'dejnicząk, <ił6wna li!! 14.

UWAGA.

l

Szkło

iDe ektowew wIelkim ~bor~.

"

.

Dr.

.. " , .,.

---------------ty--------------------c-e-.-ft-u--o-g-ł~:8~~·
' ~_~?-fi_-:------~----.\Ę~~~o~=~---Cena prenUlli1era

Lod%i miesięcZJUe
Du robotników •
Na prowmcj;
•
Za6",ranicą
"
W

at.

2.60
• 2.20
. " 3.30
.. 6.00

·
t
.,Łódzk. WiO Wiert" I ..Knnar ódzki
do domu 30
Oąnollzenie

:

ft

ł

al. Ł 6!1O
ąUa Z.

~.

ł

Przed ~ ł • t~łe 30 !1rollllf' za .wie~a milimetroWJ l-fame",.y (strou 4 allil')
! Za
25
..
....
•
4
Nekrol'ott
o
•
•
25
..
...
•
..
.. 4
4
K.omunikaty.
•
•
25
..
••
..
•
•
•
Zwycujn.
••
6
lO
. . . .
•
tO
Drobn~ tO!!r- !,oszukiwanie pracy 5 gr. %li wyt'az - naimniels:-:. o~'o!zenie 50 groszy.

te:.....

•

•

Zagraniczne o 100 procent drożej.
ZI!- terminowy druk ogłope" koawnikid'ów i OUM
administracja ni. odpowiada.
Artykuły :Iladesłane bez oznaczenia honon.rju!l1 uw..
tane 814 za bezpłatne•
Rękopisów zarówno
eja nie, Z'f/'raca.

użytych

jak i odrzuconych

1'~

-··W;da-w-n-ic-t-w··o-:-,,-Ł-6~d-z-k..i-e-E...~-h-o-W--ie-c·:w-r-Il-e~,.7"~-·-O'dbit;-;·-ckJZanriro;:&D;uka;;ko- W}) ~·:::~;;~;··:{t;~; i6~"==--~=;ed-~"'.;k"'.~-C-j-ę~l-·-w-;="'d""a-\\-Tr.-,i·c-tw-o-o·d·p·o·wt-·a-J"';,"· -Wyd, Jan Styp"w.s-ki.
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