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Wchodzimy znowu na

drodę

normalnej pracy

państwowei

laga~Di!Dia g~~PO~ar[l~ Wy~nwajl ~i~ na Jierw~lY lian.
Problemy polityczne
Od chwili W'Y'boru nowe~o Prezydenta
wchodzimv w okres codziennei oracy nań
stwowotwórczei.
.
Niewątoliwie naprawa ustroiu oaństwa
zmiana ordynacil wybOrczej i t. d. i t. d.
są sorawami oiekącemi. którvch rozwiqzam:ia i zaJahvienia domaga się życie. Ale
życie nie obraca sie W~'łącznae d-o!wła
konceocyj politycznych.
Te konceocje nie dadzą ie!:zcze chleba.
nie ożywia zamarłc2:o ruchu EQsoodar ~ze
2:0. rue wołyną bezpośrednio na naora we
zacIiwi::mei waluty.
Za2~H!!lienia 1r(}SlJ{Jtl~rcze ~toia i stać
musza na v<ierw5z:vm olanie. Kraj oczekU.ie p-rzeto od rzą.du. którv utraci te'raz
swój chamkter pro\vizory,cznv. abv w
pierwszym rzedzie zaiał sic oroblemami
2'osoWarczemi. finam:owemi i naoraw.:
administracji państwowej w kierunlm pnczynienia iak naiwielcszycn mzczOOnośd.
Do ustalenia zasad na'Pia\VV na.sz'=trQ
uslro.iu bedzie - jak wiadomo - pOwołane ciało soecialne. stworzone z wvlJitnych fachowców. Rzad bedzie więc ftOniek~d oddażonv w tej dziedzinie. przvn-ail!!1'l1iei w okresie prac przv2ołowaw
czych.
Jeżeli d.zis·ieisze c z vnni'ki bCTo\\;nic7.e
sootnia ten pro2T3m. oodvktowanv nalisrotnie:lszemi potrzebami kr~jl! i żvczcnia
mi ludności - wówczas ,Jowłooa. że ftr':'
nefy na wysokeści zadania. zarbnia o hi.
stQrycznem doorawdv znaczeniu.
Społeczeństwo nie odmówi rzaaowi po
mocv w kroczooiu PO tej mozollnei dwdze
do le'pszej D!Zvszlośc>i. a Sejm. któ·rv rnzumie ją'k cieżki,ero jest je,g-o obecne po,10żenie. nie bedzie mu ze 'Swej stro-nv cz)mił
trudności.

mają znaczen~e drugorzędne.

Po okresie drama<tVlcznym wchodzimy
w okre's działań spokojnych. ale niemniej

doniosłych
SzłYm losie

i rozstrzY2aiących o Drzynarodu.

D

Zmiany personalne w Ministerstwie Spraw Wewn.
(Od własnego korespondenta).
Warszawa, 2 6. Kierownictwo wydzia
tu ochrony granic w Ministerstwie Spraw
\VewnętrZ'nyoh powierwno doktorowi
Karolowi Górskiemu. Wydziat prezydja:l
ny tegoż Ministerstwa obją1l p. Zygmun,t
Zrubierz-owski.

--:a:-NAJWYŻSZĄ WŁADZĘ POLSKI POD.

CZAS ,JUTRZEJSZEJ PROCESJI BOŻEGO CIAŁA, REPREZENTOW AC BĘDZIE P. MARSZAŁEK RATAJ.
(Od własnego koresDondenta).
Warszawa, 2 czerwca. Do czasu zaprzysiężcnia p. prof. Mościckiego
jako
prezydenta Rzeczypospolitej czynności
tegoż zastępczo pelilić będzie marszałek
Rataj, który też \\" tym charakterze weź

mie udziaf w jutrzejszej procesji
Ciała w \Varszawie.

tłiedzjelna

,
manifestacja ku czd Marszałka
na Wodnym Rynku.

Piłsudskiego

Skończą się podróże ,~saaonkam§c".
Podróżni, \vy
pociągicm pośP!esz:1Vn1

\Varszawa, 2 czerwca.
ieżdżający

dziś

Warszawa -- Kraków byJ: świadkami \lastępującego z.darzenia:
Na dworzec. na kitka minut przed cd.iazde-m pcci~gu, przybył n. premier B!łr
t.el. którv odprowadzat P()\\T2'~jąCCI.':O d'1
Krakowa swego lekarza dra Pisarsk!C:'l;o,
WeZ\VallC.g-o przezeń \\' dzień pOl"'7edni.
p premjer z'oha'czyl' przyczcpion:j do
pociągu salonkę. Za,:,ieka\viony tern. kto
jest pasażerem tej salo'llki. poprosi! o odrośne informacje. OdpOWiedź brzmia!p.,
iż owym dy.g-nitarzem był naczelnik Wy-

dzirh!

min~sters~wa

P. nrcmjer kaZ2!

Bożego

DEMONSTRACJA SPRZEDAWCÓW
GAZET PRZED BUDYNKIEM "KURJE.
RA PORANNEGO".
(Od wiast!cgo (wrespondenta).
Warszawa, 2 czerwca. W dniu wczo·
rajszym .g-rupa sprzedawców gazet urzą
dziła hałaśliwą demonstrację przed budynkiem "Kurjera Porannego" z powodu
nieprzyjmowania przez wyda,wnictw(
zwrotów dodatl<ów nadzwyczajnych. \iVybito 12 szyb.

lwlei p. l.,mc1sherg.
jJoprcs;ć do siebic p,

LaJ'ó'Dcr~(1 zapvtuj8,C ::;0. czy z,ra Jłrzepi~
sy Jrclc,iowc i n::1 m""V ~~Jd~~o rozpOr1.<1czepin używa salonki.
Oczy\y:śc'e ~kn!1fl1lldn\\·ar.y p. Landslnr~ ~l'si.ai zre ;:;~vr:-:c-NUĆ ze swvi~h wie!
kCr.'l ;'~;d~h 11 1 anięr.
\~1 z\yiązkll z teJ11,

jak się dowiadujemv p. 'ParteJ. iako minister ko,lei ma wy-

dać ,il'tro okólnik.
\\"VJaSI1JaJący jeszcze
raz dobitnif", iż prawo '~orzystania wagu/':.(nv sa!(JnGwych przy.:Ju~t:ie jedynie
najwyższym dy~nit~rzGm pm'istwa.

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA.

W kate-drze ś\\'. Stanistawa Kos~ki odbedzie się o godzinie 10 nabożelistwo. o
11 wyrus'zy precesja. ulicamI: P:otrko\ysb, Cz"rwoną. \Vókzańską i Ks. Skorupki. 'vV razie desZC'zu procesja odbG'
dzic sic \\' kościek
~m~'Ifi.lłID?!'I1&'MJWMiSWA

Gie~da

~je~lPEza DPZB'a;. wapsZat~S~R53,00
10,87 1/2
34,91
211 ,OD

Londyn
Nowy-Jork
Paryż

Szwajcarja

Opuna mizede.

fłJIPsZawshl.

Dolar w obrotach
prywatnych
11,ló
T endencja utrzymana z odcieniem
słabszym.

PllPwsze

OPZldutełda

gdalsBI.

Warszawa

47,-

Złoty

47,t1~

Dolar
W przekazie na Warszawę

11,10

5,1~

Dolar w Łodzi.
Banki dewizowe w dniu dzisiejszpl

kupowały około godziny 12-ej efekty ,.

Delegacia pochodu niedzielnego u generała Małachowskiego.

kursie 10,90.
Prywatnie dolar w żądaniu
11, a
W płaceniu
11,Tendencja słabsza. Podaż średma.

a'r.
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SYLWETAiP
Lwów, 2 czerwca. O osobie elekta dowiadujemy

się nast~puiących szczegółów:

ZESZl.OŚĆ
P. Mościcki iest człowiekiem niesłychanie
skromnym, a dowodem te~o fakt, te teJo roku

dnil 2 czerwca 1926 'I'ol«t.
--~------------_.--------------MQ------------~.

o

GOP E YDE TA.

nie przyjął nawet ollaroWaIfego mu przez pOlitech
nike lwowską rektoratu.

Prezydent Mościcki mieszka we Lwowie przy
ul. Zybllklewlcza nr. 24 na pierwszem piętrze,
gdzie zajmuje cztery pokoje. Prowadzi dom bardzo skromny, lecz wysoce kulturalny.
W czasie sprawowania obowiązków profesor·
skich na politechnice gdańskiej był p. Mościcki
bardzo lublany przez studentów, a w stQsunkach
towarzyskich odznaczał się zachowaniem dżem
telmena. Zawsze małomówny.
Na politechnice nie kładł nacisku na to, aby
sruchacze uczęszczali na jego wykłady, natomiast
stale podkreślal, że w chemii pierwszorzędne zlla
czenie mają ćwiczenia praktyczne i w tym kierunku by! zawsze bardzo wymagającym i pedantycznie dokładnym. Z tych też ćwiczeń korzyst:lli
bal dzo wiele.
Ma wymowę lekko utrudnioną, odznacza sic
w charakterze swoim dużym życiowym racionaIi."mem oraz zdolnością organizacyjną, co w połączeniu z lego wiedzą o europejskiem iuż uznaniu sprawia, że jest naturą typowotwórczą. Jego
:zdc.lności organizacyjne oraz umiejętność Wy korzystania wiedzy dla celów praktycznych, znane
Sil specjalnie z działalności \v spółce akcyjnej .. AZOL". :'ja:clina" oraz w państwowej fabryce prze
tworów :l7.otowych w Chorzowie.
P. .'lośclckl zetknął się bliżej z hiarszalklem
Pi/su(.H.lm " czasie pobytu swego we Fryburgu
i zalViaz; na przyJaźń była kontynuowana przed
wojną i po wojnie.
Od, ,dunie Polski zbliżyło ich jeszcze bardziej . l·'. Marszałek Piłsudski zajeżdżal bardzo
ClCS\O ci: państwa Mościckich, o ile bawił we
Lwo\..· ie. Ponadto specjalne węzły osobiste został:;, ndzlerżgnlęte w okresie walk bolszewickich.

Prezydent ~amieszka w Zamki.\
kr6lewskim.
Nowoobrany Prezydent Rzeczypospolitej za·
mieszka w zamku królewskim. R.ównleż I gabinet ministra spraw wojskowych przeniesiony zostanie na ~kutek decyzji Marszałka Piłsuilskiego,
do pałacu Pod Blachą.

Wiel~o~ol~ka UlOBie ~ellaltueień OOWą ~ytna[i~.
Prasa poznańska wzywa do podporządkowania się
władz, paflstwowej.

Poznań. 2 czerwac.

"Kurjer Poznański" podając do wiadomości wybór Prezydenta Rzeczyp '1 ~p Glitej dra Mościckiego stwierdza, że "wpływ
l\hrszałka Piłsudsldego będzie nadal przemożny".
Przechodząc
następnie do sprawy odpow iedzialności za rządy w Polsce, pisze, że odpOWiedzialność jest jasna i wyraźna i nie będzie się mc:
żnu od niej uchylić, mimo legalizacil, mLmo iż na
krze3le Prezydcr.ka zasiada Inny, choć "WSkaz3'
ny przez nkh człowiek".
"Dziennik P.oznański" stwierdza, że "wybór
odb}'ł się prawomocnie i legalnIe i dlatego stoimy
na stanowisku, że w tej ciężkiej chwili, gdzie corychlej trzeba rany, zadane krajowi goić - musimy przyjąć ten wybór do wiadomości". Dalej
stwierdza pismo, że nowy Prezydent jest czło
wiekiem od szeregu lat, stojącym poza życiem po
litycznem, człowiekiem nauki i pracy i wyraża
nadzieję, że nowoobrany Prezydent stanie w obronie normalnego toku pracy państwowej pona,d
partjami, zapatrywaniami oraz a,nimo,zjami.
Organ Ch. D. "Postęp" stwierdza, że od dnia
Jzisiejszeg,o najwYŻszym reprezentantem władzy
jest nowy Prez~'dent RzeczYJ){lspołitej, dr. Ignacy
Mościckl, i wzywa wszystkich Qlbywateli do podporządkowania się wynikłemu lpO Zgromadzcniu
Narodowem stanowi rzeczy.
Organ N. P. R. "Praca", ogra.niczyla się tylko
do podania wyniku wyborów.
ŻYCZENIA WOJEWODY KRAKOWSKIEGO

DLA PREZYDENTA RZPLlTEJ,
Woiewoda krakowskI p. Kowalikowski, przesIal Prezydentowi Rzeczypospolitej p. Mości{:kie
iM'WtW44tl!&4l\łUii1ł8

Do

Akt. Nr. 964
1926 r.

Ogłoszenie.
Komornik przy S ..
dzie Okręgowym w
Łodzi A.
Łago
dziński zamieszkały w todzi. przy
ul. Kilińskiego 55,
art.
na zasadzie
1030 Ust.post.Cyw.
ogb.. sza że w dnllJ
fi czerwca 1926 r.
od Ilodz. 10 rano w
ł.odzi puy
ulicy
Nowo - Zarzewskiej
pod Nr. 38 odbę
dzie się sprzedaż
przez licytację ruchomości,

Dr. med.

W.~ut~iewj[l
Ordynator Szpi
tala Miejskiego
dla chorób skórnych i wenerycznych.
Piotrkowska 50.
cod.ziennie od 9-11 rano
w

niedzielę od g.
6 -12 rano

naletą

eycn do F i r m y
Tcchlcrman i Re!s
i s1.dadających się
z 1 respolu "Satr"
przędzalniczego

cenionych na
13-00 7łoi ych.

o~

sumę

ł.ódt d. 12.V.l6 r
Komornik

i!ih r...vo~

mu, życzenia imieniem województwa I Imieniem
wlasnem. Z gmachu województwa i magistratu
powiewają chorągwie o barwach państwow'S'ch.
WRAŻENIE W WILNIE.
Wilno, 2 czerwca. Wiadomość o wyborze
prol. Mościckiego nie wywołała już tak silnego
wrażenia, jak wczorajsze wiadomości z Warszawy. Pochodgw nie było.

WRAŻENIE

WYBORU PROF. MOŚCICKIEGO
W WIEDNIU.

Wiedeń, 2. 6. Wybór proL Mościckiego na Pre
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej wywar! bar·
dzo dodatnie wrażenie w tutejszej .kolonJi polskiej, jak również w prasie wiedeńskiej.
Poseł polski, dr. Wierusz-Kowalskl wyraził Ży
wą radość z powodu wyboru prof. Mościckiego.
Pro!. Mościcki jest osobistością. stojącą pod wzglę
dem etyczn~rm niezwykle wysoko. Programem
jego będzie niewątpliwie nie walka, lecz pOjedna·
nie i wyrozumiarość, czego Polska obecnie bardzo potrzebuje.
Pod względem naukowym jest prol. Moście\(:
wybitnym chemikiem, przebywał on przez dtug;
czas na uniwersytecie we Fryburgu w Szwajc:lrji, gdzie byI asystentem prof. Kowalskiego, który tam zajmowaI katedrę chemii i fizyki. W tym
czasie wspólnie z prof. Kowalskim udalo się piat.
Mościckiemu
dokonać
wynalazku, mianowicie
otrzymania azotu z powietrza. Wynalazek ten
zostal opatentowany i zastosowany w szwajcarskiej fabryce.
Pod względem lpolecznym jest proł. Mościcki
umiarkowany i zbliża się do poglądów stronnIctwa N. P. R.
Jako dyrektor w Chorzowie zyskał sohie
ogromną sympatję robotników i zdoła! przez ;wo
je pojedna wczc postępowanie uniknać wszelkich
ostrych konfliktów spoiecznych. Udało mu 'ile
przekonać robotnIków,
że powinni pracować 9
godzin dzlenuJe tak, że robotnicy uznali jego 11'gumenty i przyjcli propozycję bez protestu.

przyjmułę

i 4-7 po południu.

Dr. Heller

Choroby skórne I
weneryczne.
1-2 I 4-7
SI.Dkle....le •• 52
róg Nawrot
,. It. a-I I k-"':

Dlatego też w kolach, znających go bliżej, uchodzi za rzecz pewną, że uczynił poświecenie,
przyjmując urząd Prezydenta. Jest to charakter
nieskazitelnie CZysty. Doszedł do stanowiska bez
jakiejkolwiek protekcji, jedynie prac'l, a m. in.
znaną jest rzeczą, że w LondynIe pracował jako
prosty robotnlk, dłnższy czas, aby zdobyć środki
na życie, a równo(.zeŚnie studjować. Dlatego polityką nigdy nic Zli.jmowal się I nie należał do
żadnego stronnictwa.
Zona Prezydenta, typ m3>trony w najszlacheł
nieiszem tego sl.owa znaczeniu, ia.k wysoka, przy
stoina, lat około 50, lekko siwizną przyprószona,
Jest czlcmkinlą Uldy miasta Lwowa z klubu post~powej demokracji. Zazna,czyła się n:l terenie
Lwowa wybitna działalnością humanitarną, m. In.
jest kura~orką ochronki dla sierot we Lwowie im
Piłsudskiego, pQl1adto od wielu lat \vspółpracuje
w Lidze Kobiet.
NaIstllrszy syn Prezydenta Michał był adjutantem Marsz. Piłsudskiego. Ur1opowa!l1Y z sekretariatu polskiego w Tokio o<1bywa obecnie stu
dja konsularne w Paryżu. Sredni syn Józel Jest
sekretarzem konsularnym 11' Amsterdamie. Naimlodszy franciszek kończy studja 1[)3 politechnice Iwows1kiej oj pracuje w laboratorjum ojca. Córka
Prezydenta wyszla zamąź za doktora Zwisło
ckiego.
Zona p. Mości(:kiego przyjęla wi.a<1omość o wy
borze męża z dużem wzruszeniem, ale racze) by
la z tego powodu zakłopotana.

Wpiątek rząd p. Bartla
poda

się

do dymisji.

Warszawa, 2 czerwca. \V n a dchodzący piątek
odbc:dzie się posiedzenie rady ministrów, na któ·
rem rząd poweimle uchwałę ziłosze!11a dymisji
na rece nowoobranego Prezydenta. Jak się dnwiaduiemy, p. premjer Bartel będzie nalegal u p.
Prezydenta na przyjęcie dymisji gabinetu. Przyjęcie nie jest jednak prawodopodobne.

..
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było jedynem w sejmie, które poparło kandydaturę wysuniętą przez marsz. Piłsudskiego.
nPlast" uratował wczoraj sytuację.
Z Warszawy donoszą:
Sytuacja wytworzona odmową Marszałka a
wysunięciem przezeń kandydatury prof. Mościcklego była niezmIernie zawiłą ł groziła latalncml
następstwami.

Lewica, która wystawiła kandydatnrę Marszał
ka i w kierunku jej przeforsowanIa prowadzila nie
slychan!e energiczną i wytężoną akcję - doznala uczucia zawodu. Ujawnit się w jej szeregach
sejmowych. wewnętrzny bunt przecIw temu co za
szło.
Socjaliści postanowili wYSlmąć własną kandydaturę. "Stronnictwo Chłopskie" przyłączyło !;ię
już nawet do akcii, "Wyzwolenie" grozito nleobecnośclą na Zgromadzeolu Narodowem.
Wobec tego, że prawica trwała przy swym
dawnym kandydacie, a naturalnie nie chciała słyszeć o poparciu osobistości desygnowanej przez
l\1.arszalka Piłsudskiego - nastąpiła cllwlla zUlleł
nej dezorientacji.
Za prof. Mościckim stało właściwie tylko j17:dno malutkie stronnictwo, t. j. "Klub Pracy", kt6
re rozporządzało 6-ciu głosami. Tymczasem do
zgłoszenia kandydatury p. Mościckiego potrzeba
było - jak wiadomo - 50-elu podpisów. Skąd
zdobyć te podpisy?
I oto w próżnię, tak szkodliwą dla kra!u i mo
gącą tak groźne wywolać zawikłania wskoC'zylo P. S. L. "Piast".
"PiastowcY" wysnuli logiczny wniosek z zaję-

Zamiar rezygnacji
byt powzięty przed
Trzymano go jednal( w
Z \VarSz3WY donoszą: List Marszałka Piłsud
skiego nie był wynikiem nagłej decyzji, lecz pow
stał po długich rozmyślan1ach, które poprzedziły
cały szereg za~~rzeźeń I wątpliwości, m. In. I na·
tury konstytucyjnej. Zastrzeżenia te znalauy zresztą swój wyraz w owym historycznl'm liście.
Już od cJlwlłł ustalenia termInu Zgromadzenia
Narodowego, Marszałek Piłsudski zarówno sam.
jak też w rozmowach ze swoimi najbliższymi
przyjaciółmi, poddawał dyskUSji owe oblckcie.
_ Duźo uwagi w ty~h rozmowach było poświęcone okoliczności, gdzie przyszły elekt
lila złożyć przysięge. Oczywiście dla Marszałka
Pitsudsl;iego Warszawa, jako miejsce przysięgi,
była mieJscem nle dopuszczającej żadneJ dyskusil. Chodziło tylko o forum, gdzie miata zostać
złożona.

ZdanIem Marszdka bowiem przyszły eleJ!.t nie
powinien skiadać przysięgi w gmachu selmoWYłlI, albo w ll<ltedrze, lecz w ~<lmli.u królewsldm
Powyższe rozważania próbowano sobie tłuma
czyć, że Marszałek rozważa możliwości przyję

:G:---

cia wyboru, należy bowiem podkreślić, że myśl

-~.:

ito a

tego raz
państwa
szły one
motność

stanowiska. Zrpzumieli, te 'fi interesie
leży pokierowanie Wyvadkaml tak, abY
po drodze legalnej, a zarazem aby daty
działaniu tym silom, w których ręku zna
lazła się faktyczna wladza.
Wszelkie rozwiązanie skrajne, powodowa1l~
zaciekłością partyjną z jednej, htb rozdrażnIenIem
z drugiej strony nn. -iałoby bowiem doprowadziĆ
do nowych wstrząśnień.
Powodowane tetn stronnictw(), którego przywódca był szefem rządu obalonego przez zamach
stanu, przeciw któremu ze strony grup sprzy!a!ącyeh zamachowi prowadzono najbardziej zaelętą kampanię, oświadczyło się za kandydaturą
proł. MościckIego. W ten sposób WYCiągnęło pozornie kasztany z ognIa dla wszystkich; dla prawicy i lewicy, które uchroniło przed odpowiedzlalnośc!ą za wywołanie zamętu, tudzIe! dla
tych sil, które dokonawszy zamachu stanu mogly
~ię znaleźć w obliczu poważnych troonośei i
brzemiennych w następswa decyzyj.
Akcja "Piastowców" udała się; kandydatun.
prał. Mościc!dego stanęła na silnych nogacb. W
ciągu popołudnia i wieczora nastąpiło uspokoje·
nie na lewicy, tak, że jej zdenerwowanie objawi
ło się tylko w demonstracyJneJ kandydaturze je·
dnego stronnictwa, t. i. sociatlst6w. Wybór p
Mościckiego sU sIę faktem dc!tOnanym.
Trzeba to podkreślić w imię bezstronności.

Nr. 12a

..LODZKJE ECHO WIECZORNe'.

Podróż na skrzydłach śwl
Naidrobnieisze
Podr6ż na skrzydfach świ·et:Inego promienia! Zaiste. brzmi 'to jak zuchwała wy
prawa !Z powieści Juljusza Verne'go:
A jednak
źegluga na eterycznycb fa~ach światła
ni,e jest tli tyllko czczym wytworem rozbuja,l~j wyobraŹlli. ale hi,poreza o
wszelildcb cechach prawdOpodobieństwa,
wkraczaJąlcą w naszy.ch czasach. dzięki
n,a jnowszym badaniom, w krainę ~zeczy

żyjące

goonymi

~

~

szybowania na grzbiec,te świetlnego promienia
między niebi'eskiem1 cia~ami.
Swante Arrheni1l'S pier·w szy sfawia
Jednak pytanie, czy tedrobnous-troje mog-~ podróżować z planety do p'lanety re
względu na temperatmę? Ozy nie giną
w lodowa'tej a1mO'sferze wsz.eohświa'ta?

..:Sf:.:r.:..

I

trzymać.

Jeszcze jedno spostrzeżenie zdaje się
tę okoliczność potwierdzać: oddawna po
dejrzewano obecność zarodków żywych

pasażerów.
Najniższa temperatura tak zwany
"absolutny Z'ero - punkt" - wynosi, jak
wiadomo 273°C. niżej zera. Zimniej nie
może już być we wsz echświecie. •
Q
Temperaturę 260, nawet 270 C. udalo
się otrzymać w laboratorjach. Otóż szereg prób wykazał, że wiele bakteryj
rzeczywiście może taką temperaturę wy-

I
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Modne wyjazdy.

pasaże,rami.

któr:y:gt dane jeSt świetlnym torem mknąć w
niesko·ńczoł1Y przestwór. są najdrobn:ejsze z pośród żyjących stworzeń
lsto-ty: bakterie.
Fizyk Richt1er pierwszy zrobit przypuszczenIe, że promi'eń świetlny. rr\imo
et·ery.owości i ni! euclIwytności swej tkań

ki.
wywiera pewien nacisk
która oświetla.
Późniejsi uczeni, a między inrlymi
wsze,chświatowe:j s~awy badacz p61nocy
Sw.ante Arrhenius, nie spusz'czali z oka
powyższego zagadnienia, aż wreszcie udal'O im się nietYlI'ko
dowłeść realnych pOdstaw tej hipotezy
al1e nawe't z:m4emyć tlen minima'k ly nacisk, jaki promień świet'lny wywiera na
oświetlane przez siebie ciała.
Nie maloby s.ensu ciężar tego nacisku
wyrażać w cyfrach: jest to świat
taJc nieskońozenie małych liczb.
ulamek o tak olbrzymiej ilości zer w mia
now,niku, że u'le jest dostępny at1i dla na'!zego Toz,umu, ani na wet wyohraźni.
Choć taki minimallJY. wystarcza Jednak ażeby ciatlm o najd'fobniejsze.i wadze i objętości do siebie przyciągnąć. AS'tro,nom Sz:wareszikL który tell problem
poddaJ ~runtown~1i1n wyUczeniom. J)rzyszedl do wniosku. ż,e kandydatem na pasażera świe11nego promienia może być

na

pGwierzchnię.

cia~o
mające pięć tysięcznych

milimetra

śted

lIIIcy.

tłA LETtłISKACH~
Parlofony, patefony, płyty naj nowszych
nagrań na naj dogodniejszych warunkach
poleca:

"MUZYKA"

Skład fabryczny
Piotrkowska 51 w podwórzu.
Zamiana starych połamanych płyt na nowe

Interesant: - Czy zastałem pana dyrektora?
Biuralistka: - O - tydzień temu wyjechał zagranicę, proszę pana ..•
In-teresa nt : - Dla poratowania zdrowia? ..
BIuralistka: - Nie... Dla uratowania wolności osobistej.
IłO

iMWRiit

mioo~a.

A zatem wolno nam przypuSlz,czać, że
~ewne bakterje, najprymitYwrJie,isrej budowy dmbnousttoje, maja przywi'1e~i
...

Helenó

Jutro o g. 11.30 przed

Poranek mu.zyczny

4!łJłkiSIł1j1!!m"Bf]wru~

Dziś i codz. o godz. 7-ej w.

poło

-

II

o god:dnie 6-e.J

II

Kftri<.UllIL\\rtJ}'t

II

II

noflu'ollndniowy
~'Ur..łI " ł y
II In
.

koncerty.
:: l: :: :: :: !
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_ D
Ceny wejścia zniżone: Dla dorosł. 60 gr., dla dzieci 30 gr., w soboty, niedziele i święta dla dorosł. zł. 1,- dla dzieci 50 groszy.
~

EGZEKUCJA.
Cg~ekucj.a miała się odbyć w ogrodzi'e
w'i'Ui, wobec aze~o J)rzyprowadzo,l1o tu
delinkwenta i kaz.ano mu uklęknąć na
mi,ejscu. wysy,p.mem piaski,e m i prze·cię~
rem przez fobi-lsi. a·1bo też sto-pnie tak~e.
jak je dziś jeszcze możecie ujrzeć w tak
zW.aJnym "pejzażowYm og-rodzie" japorl'5kim. Ręce jego związane byty na p'le6cb. DwoI1zanj,e przynieśli wodę w kubłach i pełne żwiru worki na ryż. Temi
~'orkami obstawiono klęczącego talk. że
nie móg,f się ruszyć. Przyszed:ł pan i
przygląda,! się przygo·towaniom. UZl1a,ł je
za zadowalniające i nie robit żadnego za-

rz:utu.
kl1Zyknął

w iego

SfTO

nę:

panie.

który mus·i pr.zyjść ka:ra.
Wie.dźcie tedy. że jeżeli mnie zabijede.
zostanę z pewnością pomszczo-ny poni·eważ wy sami blxlzicie \ve mnie pragnienie zemsty. Zło za lilo ...
I
JeżeJi ktoś ma być zabity w s-t anie si'!ne.go uczucia 'z'emsty, duch jego możę \
mi'eć si,tę ~emszczell1ia się na zabójCY.
Samuraj w,iedzial o lem.
Dlatego odpo'w : _d~'".r bardzo 1..lpnzejm~e, niemal pies.z,c zotliwie.
- Musimy pozwo!;ić wam s'fraszyć
nas. ile wam się tyJ,lw 7. :chce - po śmier
-ci. Trudno jednakże uwierzyć . abyście
istot·nie mogli urzeczywistnić to. co zamie
rzacie. Czy ni-e chcieHbyśde spróbować
dać nam jakiś dowód sw ego wielkiego po
stanowienia - po ucięciu wam ~towy?
- St,ano'w,olO dam 'Odpowiedział
skazaniec.
- Dosko.nalc! - rzekł Samuraj, dobywając swej d!'ugiej s·zabli w tej
chwHi was zetf1ę. Na orzeciw was znajdU.t.e sie stopień. SpróbUjcie go UgTyŹć.
kiedy wam utnę rdowę. Jeśli w asz rnzgniewany duch potrafi wam do tego dopomóc, nie·k tórzy z nas może się zlękną ...
CZY s,,,r6buje.cie ugryźć kamień?
grreohcm,

LEVCADIO HAERN.

C:~cigodny

Miei~ki Kinemato~raf O~wlatow~.
Wodny Rynek.
Od wtorku, dnia" 1 do 7 czerwca r. b
DLA DOROSŁYCH ł

lannan n8

występku_

który

'Popełnnem. ni,e dopuściłem się rozmyśl
nie. Winą by ta 'hl tylko moja wielb ghl-

PQta. UrodzHem się głupcem wskutd<
swego przeznaczenia. wobec czego nie
moglem uniknąć omył'ek. J,ed-nakże zabić
człowieka za to tylko, że był głupi, jest

~a

-

Ugryzę!

-

wykf1Zylknął

w wie.Jkim g;n ie-wie.

Ugryzę

z

człowiek
pewnością.

Ugryzę.

Błysk, Św.ist

szabli. głuche uderzenie:
podymo s i ę nad wor·
kumi z·e ż'wirem, dwoie strugi krwi trysnę
łty z karku, a głowa potoczy ta się po pias.Jot ., 'Fo.:; zyła się ciężko ku stopn:o\v~. a
pot:em, skoczywszy nar·az, chwY'Cita się
. 1
b r:z,egu, rozpacz l' Wl·.e
zę b a n.:ł Jego gor nego
wisia-l a 'tak przez chwilę. aż opadta bezsi'lna.
Nikf nie odezwa ł się ani stewa, ale
dworzan i,e 'z,e zgrozą przyglądali się swemu panu. On jednak zupełnie nie byt tem
zmi·es.zauy. Poda·! tylko slzahlę najbli;i~ 
szem1.1 sł'Udze . który woda, z drewnianego
wia,dra OJblat kilkakrotnie kJ.ingę od ręko
j eŚC i a ż po ostrze, a potem kilkaluotnie
wytarł ją staranni,e ar kuszami m i ękkiego
pnp i·erl1. T tak skoń,cz)'Ila si,ę ceremo,iialna
treść historii.
Od tego czasu przez ki:lk.a mi·esięcy
dwor zanie i służb a żyli w bezustannym
stra cha naja ziu ducha. Nikt 'z nich nj'e
\vą'tpH. że obi e.ca,na zemsta nadejść musi.
zaś nieustalD.ca trwof,a powodowała, ż. e
słyszeli i widzieli więcej niż byto, a nawet
skrępowane ciało

I

1

~nie

częściach. W
Busłer Keaton.

Komedia w Hu

mona.

roli

gł6WDel

NAD PROGRAM: Z ZA KULIS EKRANU.
Zdjęcia aktualne w 3 'ch częściach.
Początek codziennie o godz. 6.45 i 8.45. w lobołY
i w niedziele 5. 6.45 i 8.45.

f5

'lUtAi ifWQW61i

Naraz skazaniec

organizmów w a erotpl a na ch. Dwai uczeni
francuscy, OaIlip i Soufflan po kiikakrot·
nych doświadczeniach stwierdzili fakty.
cznie bakcyle w aerolitach.
To odkrycie jest jedynym bezpośred
ni,m dowodem istnienia życia poza naszą
ziemską atmosferą. Zbija przy tern ostat·
ni argument, przez wielu badaczy wysuwany przeciwko przypuszczeniu Swante'go Arrheniusa.
Ża:dna is,to'ta żyją~ - akcentowaH
sceptycy - nie może się oprz~ć rozkła
dowemu działaniu ultrafioletowycb promieni. A więc i podróżujące na świetlnym
promieniu bakterje!
Przeprowadzone w laboratorjach pró
by zdawały się potakiwać temu twierdze
niu: bakterje utrzymujące temperaturę
260°C. nizej zera, zamier.aty pod sześcio
godzinnem działaniem ultrafioletowych
promieni. Najmtodsze aerolity, wielki meteorolit, który niedawno spadl w Orenlan
dji między inner.1i - poddane najnow·
szym systemom badania
wykazują stale obecność drobnoustrojów
--- gości z oddalonych wysp przestworu.

Jedyna rozrywka

Większość

dro,bn ustrojów p.rzebacza
niego tę miaifę. Od czasu jedfl3lk wynalezienia ultramikroskopu wiemy. że ismiej~
bakterie mniejsze nawet 'od minim'U!n1
tądanego dla pasażera świetlnego pro-

..:I!~
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tlne

istoty w ron

wisto'ści.

ZaJrorości

dni", ~ czerwca
_M.-____
_ _ 1926. _,roku.
__

ewMM*&MM"

mi-gan1ia ci,e niów w ogrodzie. Wreszcie,
naradziws'z y się wspólnie, pos'tano'wiU po
p·rosiĆ swego pana, aby cHa uspokOjenia
mściwe'go ducha, mmówit żałobne naoboiellstwo.
- To zupef.nie zbyteczne - odpowie·
dziaoł Samuraj. k'i edy najwyższy dworzat1in przyszedł mu to zamddować - nie
przeczę. że pragnienie zemsty człowieka
umierająoego może sł:usznie dać po-dstawy do obaw, w tym wypadku ;ednakż;{'
niema się czego lękać.
Dworzanin spojrzał na swego pana py
tająoo. lecz ni,e śmia.t spy,tać o wyjaśn:e
nie.
- O. przyozyna jest zupetuie prosta!
- ośw,iad.czył Samuraj, odg-adu.iac .ie.~o
w ątpliw{)ści.
- NiebezpiecZt1e mogło być tY'lko o·
stałnie postanowienie tego draba . zaś ja.
hażąda.wszy, aby mi dat jakiś znak, o,dwio
drem jeg-o myśl od pragni,enia zemst'\'
Uma1rt z niezłomnem postanowieniem. ŻE
ugTYlzie kamienny stopień, Te~o dokonał, le,c z nic więceJ ,z.robić nie może. O
Wszystkf.em innem musia,t zapomnieć ...
J'slOltnie. ścięty nilkogo 'me niepookooil.
Nt.e stało się nic.
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Zabawa murzynów na dworze
królewskim.
Nasi rekoraowcy zrobiliby wielkie oczy, gdyby zobaczyli "wyczyny" biegaczy afrykańskich, mistrzów w
rzucaniu dzidami czy w skokach,
'J ede~ 8}1Jlclsklcb sekretarzy towarzystwotf~nnrnego, który przewędrował
całą Afrykę wzdłuż i wszerz, oPowiada,
że nawet najlepsi nasi sportowcy nie mo-

iJ

gą się

równać

"...

z afrykańskimi wojowllikaml.
Kiedy bawił u króla Ruandy Muzingi,
pokazał mu ten kacyk ćwiczenia swych
poddanych. Sam król jest wspaniałym 0ka-zem ludzkiej rasy. 'Jakkolwiek jest już
dziś starcem, pochylonym wiekiem. liczy
zawsze jeszcze sześć stóp ośm cali wysokoścI!
Lecz wielu z jego otoczenia przekracza siedem stóp, a są to ludzie świetnie
zbudowanI I prawdziwi atleci.
Olbrzymy te noszą specjalne ubrania,
składające się z długich białych okryć,
które nosza

,

ro

rasa.

na wzór togI rzym sld eJ.
Muzinga, panujący nad przeszło o.wo
ma milionami ludzi, z lctórych przeszło 10
procent należy
,
do rasy olbrzymów,
jest w "każdym calu królem". Przypomina z profilu faraonów egipskich i wogóle
olbrzymy te przypominają raczej 'Egipcjan niż Negrów, tak że są uczeni, którzy
przypuszczają, iż szczep ten to potomkowie 'Egipcjan.
Są oni bardzo czynni i dokonują niesly
chanych rzeczy w biegach i skokach. Misjonarz widział np. skoki wzwyż. Otóż
obecny
rekord
światowy w skokU
W 7:V;Yż , ustalony przez Amerykanina Bees ona wynosi sześć stóp 7 pięć sześćdzie
siątych jeden cala. Król Muzinga przywią
zał linkę w wysokości sześciu stóp sześciu cali i różni wojownicy przeskakiwali przez nią z
może

o

tew,.płacona asekł.łrzcje.

!!at " 1fIltdem
~ tU ł
a~ICSam . -·
rat lotr4w boz
czcI i wiary, dla któtyeh droga do karjery wiodąca przez trupy llłdzkie wydaje
się
"~ ~~frwfćht bda-.
Ale w Ameryce, g<Włe walka ,o byt przybiera formy niezwykle ostre i bezwzg:}ędne, zdarza.ją się zbrodnie, przed kt6r-emi
VI

Afrykańscy rekordziści.
CieDława.

larządq

wzdrygnąłby się

sentymentalny przecIętny EuropeJczyk.
Niejaki \Villiam Turnes, zarządca kopalni węgla w Pikeoille (Kentucky) bez
żadnych skup ulów wysadził kopalnię w
powietrze, przyczem wielu górników
Krate~zki

straciła . . .
sam zaś ukradkiem
cto fluro
aby się zdawało. że równIeż zgint\l pOd.. '
czas wybuchu.
Gdy rodzina T11I.fteSa zaneła słe (!o..
magać

'WYJ'"

wypłacenła asekura.cłł,

niedowierzające ~iadze wszczęty śleciz.
two i ,zbrQdnl~ wy:szJa na law. Łotr byt
na tyle uieastrożn,., te me wątpiąc w
swą bezkarność,

w..rócił do A'IIlecyJd.
Zost-al jednak POZ1tMY. uwięz.iony i
skazany na dożywotnłe włęt;ienie.

sądowe.

-----------------=--

zupełną łatwością,
jaką stopę powyżej!! I

faraona Zosera.

Skarga oficera z przed 45 wieków..
Posąg

garbatego kar'a.

Najstarszym budynkiem kamiennym
!wiata jest piramida schodowa, grób faraona Zosera, z 13 dynastji egipskiej. Podczas ostatnich trzech lat dyrektor departamentu antyków w Egipcie mr. C. M.
Pirth kierował robotami kopalnlanemi na całej przestrzeni, okalającej tę piramidę l otocz.:mej starożytnym murem.
W zeszłym roku odkopano świątynie, zbu
aowaną ku uczczeniu 3O-letniego jubileuszu panowania króla Zosera, a w tym roku kopano dalej na południe i zachód od
śWiątynL

Znaleziono tutaj prześlicwą. na 80
metrów długą kolumnadę, bedącą - zdaje się - wejściem do muru, otaczającego
piramidę. 'Jest tam
48 parami stojących kolumn z wapienia.
Kolumny te, pierwotnie wysokie prze
szlo 5 metrów, mają u podstawy metr
Nie
rowkowane, lecz
bione na wzór greckI. U wschodnie!!o wej
ścia odkryto wielką część poluyci; wap-

średnicy.

są

rzeź-

nionego wielkiego muru. Mur ten. niegdyś 7 metrów wysoki. budowany jest
na wzór framug i naśladuie
budowę
~
twierdz z cegieł archaicznego okresu.
Na podłodze jednej z komnat na pól!lOC od kolumnady, znaleziono list. pochodzący widocznie z c~sów szóstej dynae

II
Wl:'mOlDny

stji, bo w zaląc:z,enłu znaldow.aJy się ttry~
wki rachunków z budoWl" pł!r~m.id.y Merenre. List ten Jest
skarp oflcena,
dowodzącego wojskami w 'Ptttte, 1'0(1
Kairem. Oficer uskarla -sfę, te gdy ludzie
jego wystani zostaii dla pobrania przyodzlewku, kazano im czekać S1leść dni
przed spełnieniem' żf\dal1. Dziwne robi
wrażenie ta skarga z przed 45 wieków.
Na 'Pobliskim murze wGdrowlec jakiś
pięknem, wyraźnem pismem zapisał 11
wieków przed Chrystusem, że przybył
Jako turysta oglądać cuda
i że przedtem brat udział w wielu wojnach i sam jeden zostal przy życiu z calego swego pułku.
\"1 "serdab" (w kt6rym chowano "Ka"
czyli ducha opiekuńczego zmarłego), w
"mastaba" (budowli grobowej) znaleziono
P drewnł'anych po''''z·ków wcale n'łez'le

aż

~

1~:'
~

rodzaju ludzkiego.
Krwawy porachunek z wierzycielem.

I Wcale niczego żonkę ma pan Walczak
zamieszkaly przy ulicy Stefana: proszę
wyobrazić sobie niewiastę o barach szeroJcteh jak piec, pięściach. jak młoty i mu
skubeh a.tlety.
Ta urocza i "wiotka" przedstawicielka słabszej potowy rodzaju ludzkiego zna
na jest w całej dzielniCY ze swego wojowniczego usposobienia. Ludziska drżą
poprostu na sam widok tego "chlopa w
sp6dnicy.
HEROD - BABA,
Vhęcz odmiennym typem jest p. Walczak. Cichutki, jak fiołek w trawie, głosu

~:~~~. n~eo~~t~l;::Sjie~ ~~~~~~~~~n~~V~~g~~~

nego, kłócić się z nikim nie umie. Niejeutrzymanych.
dnokrotnie wojownicza malżonka ułatwiZ tych najciekawszy jest posąg gar- la mu wybrnięCie z kłopotliwej sytuacji;
batego karla, najwidoczniej portret ży- ~YicrZYCieJe paąa 'Walczaka obawiali się
. • mo ż e f awory t a na .d wo-, glasz:ać po należność, odbiór jej bowiem
wego o. rygm~s.u,
l
'ów t ego. g.TO. b u, z ktoo.re~'0{j \,z rąk własnych pani Walczakowej odbir. ze. mlesz cal.1C
k
d
t d.
lUZ wy ra ZlOno mumlę l mną zawal O"f"~t się zazwyczaj boleśnie na ich oblit ł t 11
. k' d
•
(~
a pozos a y y w.posąz"
l rewmane
. Z;aaCChh.
diolc·~neYsCnhei npll01~:jtoSl~il.acbctnyCh
c<Oś"
•
l,
iX<)

JJ

\'V

~n[h uu~1I1nmohj-loWY
I- pY
nnnllnłrln'J{ 1}1" cza~A~·:~~~;':.~~Z~~~i~z~~:~~n :';n"';~t
li U
VI

I Uli

~

~,J
rY""

zgubnie dziala na rozwój kolejnactwa.
Wedłu2: nj-cda\\~l1o og:łoslJOlll.c,j

s·tatvsty
ki. dł'1J1,R"oŚĆ sz'Yll1 ko,Jejowty1C!h ;na catvnn
świ'c,eie 'WY'nosiła w roklll 1925 1.%06.504 kirometrów.
Jes-t -to pra:wulC 't'fZvdz'iesłfiokrotnv ob'\i,"()d
:rówJl'hka. Joon.a ITl"ocia W/Slz\,~s{ik'idl kold
św.i.a1a wafrdu,ie 'SJę VJI Sta.nach Zi-e:dI1DCrolWich.

Niemcy. kt6re przed. wojna stCbty :la
dru.c:iem miejscu. zeszły obectJ'ie
na piąte.
sm-.aJci,ws'Zv jed'na cl'Z'ilesiąta swo'i'ch !coteL
R'ze'cz ciekav.'a. że dwa ])aI1s.tWIAi oo'za'cU'ro
lDetllSlkie Kam.ada 1 Jmdlje. lctór'e Jespcz,e prz.ed
[l>Ii:etnalS'tu llCtlby pOlS'i'ad,l(l(lv n~'ef\\1i'CJka i ubo;fla sieć łrol'ejowa.. oooonlie sJrua

na
Rosja

dl1J~ i

za'Ś

trzeciem miels-cu.

na CZf\\'-nrtem.
pUrJ,z,t.'\!r kolei' 'WiCdru~ p.ań's,tIw Dlrz,ed~fu
",'fia sie l\1'ar.st®uiia:oo: S'taiD'Y Zj>cdJnocz,one
4Z5.230km., Kruruada 64.150. Indl,k 60.590,
Rosna 58.239, Ni:e'Jtllcv 58.041. Francja
49,695. Am.g:1ja 38.181. Alfroentvnla 3.5.291,
BTi!JZY1Ha 29.484, Meksyk 25.344. Wlodw
20.118, PoJ'ulClnio'wa Afryka 18.626.

Leszner obywatel ZgIerza. NIejednokrotnie upominał się o zwrot należności,
za każdym razem jednakże spotyl<at się
z groźna. postawą straszliwej pani WalczakoweJ.

]USZ

WIERZYCIEL W OPALACH.
Ostatecznie pan Leszner zmuszony
był wystąpić na drogG sa,dową. Uzyskal
wyrok, na mocy którego komornik mial
'wyegzekwować od p. \Valczaka należną
p~' Lesznerowi sumę.
Pan Leszner jcdnahe byt o tyle grze' czny, że nie udaŁ się natychmiast z uzyPOLSKA 18.41l.
skanym wyrokiem do komornika, lecz
J.a;polnj~ 13.14. Chiny 11.345 lill11.
Zn.3;rrnen,nem j.est. że si.eć koJe,iDw,a wstąpił do p~(~stwa \Valczaków w nadziei. że z\vr6cą mu l'icniądzc bez stosoz;mni·ej:szvła się w 1925 w oorówolaal,iu do
1924 o 1.700 km. z p.ov,odu \\~zmQż,o.neRo wania przymus u.
- Czego pan sobie życzy! do djabła,
WcllU a wi'OanoibHow e'~ i Ipofw~.ejt1' znego.
n
znowu Dana u siebie widzę! - zagrzmia-

la na widok p. L~znera s.roga paul ""al ..
czakowa.
Panu Lesznerowi uczyniło się "nijako
na wnętrzu", nie dał jednakte za WlYgraną i tonem stanowczym oświadczyl. te
jeśli pieniędzy nie otrzyma, uda się do Iw
!nornika.
Wyraz "komomik" podzialpł na pal'liD.
Walczakową ekscytująco: jak 'lwica rzuciła się z zaciśniętemi plęśćmi na wie·
rzyciela.
Solidny obywatel zgierski, otrzymaw
SZy pierwszy cios, jął drzeć się w nieboglosy. Przeraźliwe kTzjókl zaalarmowały
mieszkańców domostwa, któ,rzy zdobyli
siG na odwagę i wydarli nieszczęsnego
zgierzanina z rąk rozjuszonej meger-y.
A JEDNAK POST A\VIL NA SlVOJfli'l,
Pomirr10' takiego "frycowego" pan Lesz
ner udał się do kom01"n~ *tóry prz.e·
prowadził u p. Walcza1yllic~cię. Po.zatern pan Leszner wnłOsł przeCiwko pani
\lI,T alczalcowej s~argę· karną do sądu pokoju 6-g.o Qkl'ęgu' o znmsławłenie i poł>ł
de.
\V dniu one!{dajszym ••herod-baba" z
ulicy Stefana stanęła przed sądem. Nawet w czasie ro~wrawy nie mog'ła pani
Marjanna okielznać swego temperamentu, przerywając co cltwiła zez.naniom
Ś\'. iadków i zarz.ucając im 1clam5tw{).
Pan sędzia Kis.ąminjan po wysłucha·
uiu świadków, skazał Mar,jannę \Valcz-ako\vą na trzy dni bezwzgł.ę.dnego aresz·
tu.
S~.. wicz.
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Wszystko dostać tam moŻJ."a.,

Kupujtie "C~liełkł" z'łote"

we na Dom

Inwaiidówł Ił

!Cr. 1"

..LODZKIE ECHO WIECZORNe'".

Dzień

w foazi.

wcy

Hi~torja

rynt<u.

'dw6ch marynarek.

(x) Anto·niemu i Konradowi Kwasiń
skim, zawodowym zto'<iziejom, bez stałe
go miejsca zamieszkania, wwodziło się
źle.

Po kiJkudniowem "s'zukaniu obiektów"
zgłodniali i wymęczooi. zrezv&,nowa.ti z
wIększej rOh(}ty".
postana wiając zadowolnić się bylejakim
tupem.
o zmierzchu poszIi na Bałucki rynek.
fi.andiarze śpi-esznie zwija,li stra~anv. Bra
ciom ruch ten byt na rękę. Wykol"zystawszy ledy odpowiednia chwilę. gdy
Moszek S-t.imak, hand1arz starzyzny,
zamykał kufer z towarem
podbiegli do straganu i skradli dwie maryrJarki.
Ślimak zauważył iednak manewr ztodziei i krzyknąwszy przeraźliwie zacząl
ich gonić. Antoni i Konrad mimo że uciekali bardzo szybl\o zostal! je,dnak
schwytani.
Poprowadzono ich z triumfem do odnośnego komisariatu, gdzie po dochodze~
niu man"nNki powę<lrowaly do prawego
'>\ taś~kida,
zaś bracia znaleźli się \v
,kozie".
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Pranciszek Kimel, podejnzał1Y osobnik
bez state1lo miejsca zamieszkania, Sl}otkał 'W dniu wczomjszy:m
staregO znajomego,
Wincentego Pisarka.
Po m~tem przywltan!'U obaj koledzy
postanow~li, mimo, że kieszenie ich świe
CNY J)Ustkami, zabawić się w konajpie p1'lZy
kaeHszku i zakąskach.
Weszl1 wi~c do jednej z resfauracji
przy dwo;rcu ko1ejowYtJ1 Ł6<lź-P'abryczna
! zająwszy maty stolik baw:i'H się W1esoto,
przypominając sobie stare, da\vl1e dz:ej·e.
Kiooy napi'li się i podjedli do syta zaczęli PI'zemyśli~ć nad sposobem
uregulowania racbt.H1Ku.
Obok nich przy sto1i~u siedział jakiś
nieznajomy, przypominający swą powierz.chownością gościa z prowincji.
Franko'wi i Wiekowi błysnęła myś'l na
braf1:ia owego. gościa.
Wszczęli więc z nim Tozmo'wę na odległość. poczęstowa1i papierosem, a następnie poprosi/li go do
swe.go stonka.
Wstawa rozpOC'zęła się na nowo, a kiedy
zbliżył się kres lejie nieźnajomy u.iętY
Irościnnościa i rowarzyskiem obejściem
franka i Wieka,
ur~utował cały rachunek,
przYCZlem uwadze naszy-ch wajornych
nie 1.1s.zedt sowicie wypchany pieniędzmi
'DQrt1el.

Smutny koniec

była l.ćdi.

Pani Leokadja wysiadra z pf'.2oozia.tu kole
ja wc g"0 , zaczeI"J)nęt.a świeżego 'POwietrza
i maj-ąc przeszto dwie godzIny czasu do
podąrrn,

Dq)U ści

ta

dworzec. Udala się do parku POJl'iato,w·
sbego, gdzie siadłan.a ławce.
Czas się jej <:nUŻY'! a nie mając nic pilniejszego do roboty wczęla się
posilać wiktuałamI

o inwalidach

wojennych!

9)

P. WYNNE

MltOS '.
POWU.c.

Gdy fellow ustyszal SpICW, zaklął
gniewnie i szybko zerwał się z ziemi. Ma
zon śpiewał coraz głośniej, Ira jednak nie
wstawała, zawstydzona przykrą sytuacją, w jakiej siQ znalazła dzięki swej nai\VllOŚCi.

Mazol1
kłopotany

widząc pannc; na ziemi, był
i nie wiedział sam, co ma

zapo-

wiedzieć

lub uczynić,
- Dobry wIeczór! - rzekł, zdejmując kaszkiet i patrząc przenikliwie na fel
!owsa, fcllows nie odpowiedział na ukłon; cofnął się o kilka kroków, wyminął
ostrożnie Mazona i nagle zaczL\1 uciekać.
Jegn posŁać mignęła jeszcze raz w oiworze jasl~jni, poczem zniknął. Mazon nachy
lit się nad leżącą i jako doświadczony ma
sażysta poznał natychmiast. że Ira jest
w stanic półomdlenia. Nabrał w dloń nieco wody ! prysl1a.ł kilka kropel na bladą
twa!'?:.
- - Czy już poszedł? - były pierwsze słowa, jakie przerażona Ira zdołała
vyj'1kać.

- Tak, odszedł.
Mazon mówit znowu z uszanowaniem,
mimo bowiem dwuznacznej syt11{acji po-

okradzionQ.
J.ednocześnie

sobników
krzvkicm

zdaleka

zauważyla 2~ch

uciekających
puścHa się

oz jej waJizką. Z
za nimi w pogoń.

że ma do czynienia z dobrze
wychowaną panną z towarzystwa. Ukląkt obok niej, położył swą rękę pod jej
2,lowę i uniósł ją nieco.

znal zaraz,

- To było straszne!... On ... on ... nagle wybuchła rozpaczliwem łkaniem.
- Sl~ądże mogłam wiedzieć, że obejdzie
się ze mną w taki spOSÓb, gdy wejdziemy do jaskini! - rzekła ptacząc. - To
bylo straszne. Musiał chyba oszaleć, bo
cóż ja mu uczyniłam, żeby się nademną
chcieć pastwić w ten sposób.
Mazon zbadał jej puls i przekonał się,
że Ira ma już tętno zupełnie normalne.
- Może już wyjdziemy stąd - rzekł
łagodnie i pomógł jej wstać.
- Gdzie pan mieszka? Czy to pan towarzyszy zawsze temu choremu inwalidzie, który Jeździ w wózku po promenadzie?
Ira zachwiała się, gdy wstala i musiata się oprzeć o njego. Poznała go i przypomniała go sobie teraz, gdy mu si~ lepiej mogła przyjrzeć. Tak, to byt ten blady mężczyzna, kt6ry szedł zawsze obok
wózka, w którym leżał opalony i nieruchomy inwalida. Ten się teraz o wszystkiem dowie ... to straszne! Jej usta były
zupełnie białe, gdy oparta o ramię Mazona powoli wychodziła z jaskini.
- Tak, to ja, prosz~ pani - odparł
Mazon na jej pytanie. Pomógł jej jeszcze
przejść kilka kroków, następnie puścił ją
samą.

1926.,~~.~,
roku.

_________________

złodzie.iskiej.

Po krótkiej naradzie postanowiłi przy
godnego towamysz:a, którym okazał się
Bro.nisraw Kurnatowski, zamieszkały w
pOWiecie kutnowskim, okraść.
Ody wyszli z knajpy Kmna,oowSiki ezu
jąc się trochę "nicp.eWł1'Y" na nogach prosiJ "towa'rzyS'zy" aby odprowadzili go
na dworzec kolejowy.
Złodziej,e zgodzili się na to chętnie. Miast
do stacji p01>rowadzi1i go na odludne
pl"zedmie5cie, obok parku Trzeciego Ma-

ja.

Kurnafowski cho,ć pijany pozna'! s,ię
Jednak 'na kawaIe i
porzuciwszy towarzySZ v kieHszka
sam pos7,ledt z powrotem do miasta. Pisarek i Kimel ani my~leli WVlfzer. się okra
dzemia ofi.ary, po.bie;:.;1i wie" za Kumarow
skim. 11jęl1i g'O pod ręce i niby prowadząc
ku dworcowi poczęIl pr.zeszukiwac mu
kies7:enie.
Maniplrlację lę pocZ'ut pan Je i ująw
szy iednego ze ?:todziei za ramie zaczął
kr?:yczec. Pranek w:vrwat sie z pomocą
Wieka i l"zu,cir się wraz z nim do ucieczKi
znibi~rając na p:Jmia.tk(:' portfel Kurnalow
ski f' Q"O. zawieraia"y 0koto ~on zrntych.
Zlodzie.ie u('iek'l!·ac natknęli sie na na'troI policy i nv. który irh ?:atrzyma.t. Po
przeprow.2dzn:n·cm dochodzen;u osadzono
ich w aneszcie.

--

\Vysitki p. Leok'adji byty jednalk bezsku~
tecz:ne. 710dzieje bowiem
J')r.zepadJt bęz śladu w krętych alejach.
Zaprzestawszy bez'celowego pościgu p.
Ła'l1iecka donjosla o kradzieży poliCji, po
niesioną staratę
obliczają.c na sumę 300

ztoty:ch.

Plagll

pożar6w W

powiecie

tMreckim.

Traeeczne skutki zabawy
z zapałkami w oborze .
z Turku d-oJlosza:
W d!niu oneg'daisz\''I1l wy>houdl'l pożal"
w zahudowmniach Józefa i Wawrzyńca
S7.JCZlelP~niaków mi·eszk. \VIs·i POD ÓW, r.-m.
Niesmys'toÓiw. Pastwą 'Po~a1fu pa:dl
dom mieszkalny ()oraz obora.
Po:ŻCl'r l'oOzszerzyt się na zabudowania sa,~
siada JaJI1a Jóźwiaka nilS'Z!czac dom mieszkalnv ora,z obOll'ę. Spa'lom·e za!budtowa:nia
byty ubelZpieczoo.oe. Ja~< dócho.dze;nj.e Do,liq'!jne WV'kaz,w?o ooża'!"- po,vstat Drzez podpave:nie przez
4-letnie~o ZYfrnlunta Klimaszewskie1'o
który jest na wY'chowaniu u lS'weJW dziadka VVaW!l'Z'Iltl'Ca Sz,cz elpan ia:k a , a który
bawtit sie zaoałkaml w obórce.
- Teraz już pani przysua zupełnie
do siebie; proszę przystanąć na chwj1~,
abym mógł panią otrzepać z piasku. Gdyby się pani jeszcze zrobilo slabo, proszę
się o mnie oprzeć.
Mazon po tych stowach nachylił się i
oczyścił Irę z piaslcu.
- A gdyby on teraz nagle wybiegł z
za węgła - rzekła oglądając się bojaźli
wie. - Szalerlcy miewają takie niespodziewane napady, a ja jestem pewna, że
musiał nagle oszaleć - doda la naiwnie.
- Może pani być przekonaną, że póki jestem w pani towarzystwie, on się nie
zjawi - odparł Mazon rubasznie, wyprostowując się i napinając swe mięśnie. Jeżeli pani czuje, że pani może pójść sama o własnych siłach do domu, to panią
pożegnam i wrócę do swego pana. Pozostawiłem go samego i jestem niespokojny, aby mu się coś zlego nie stało.
- Czy pan już jest dawno u niego?zapytała Ira, próbując iść prosto, ale kolana się pod nią ugin~lty.
- Równo trzy lata.
- I przez cały czas był pan tuŁaj?
- Przeważnie - odparł Mazon lakonicznie, albowiem nie lubił, aby go ktoś
wypytyw,ł o jego pana.
- Czy on jest chory? Jeżeli pan nie
lubi OPOWiadać, to nie bGdę więcej pytata - rzekła Ira bojaźliwie, zauważywszy
że Ma?:On tylko niechętnie udziela odpowiedzi.

..;,=.~ł

BdJ dziewczyny
z don2uanem.
Hiespodziew~ny obroit a.
(x) Pl"altlek Kośde~niak, zaaniesZlkały
p.rzy ul!.i'cy fajfra 14, wz.cchodzątC uHcą

Drew,nowską natkną'l się na
jakaś

dziewczYtte.
ku nkmu, wiec podążył za
nią i wszcz<vf rO'Z'!T'.,awe.
Dz·i ewczyna odpowiada,taJ mu śmiało
na wszelki e py'ta.nia.
W'szViStko sz.lo pOllTIwślnile i szybko.
ki'cdy k~ldl!1a,k rfaluek objąj! kibić d'z!ewczy
ny. Ursiht'.ia'c ją po'całować nalPiOttlka't ni'co·cze
kiwany opór w pO,stad
1!ł{)śne~o ooHczka.
Podrraźniony w swej ambi'c.k rzudt s.ię
na niez.ml'~oma.
\V su.kU'ps dziew'c'ZYf"ie pośpi,eszYli jak'iś oso hn.i\c
Koście1niak DOl!1i,&st sr.oillotna klęskę.
Ze.rh-:nę!a

Zpo'kał·eczoilla twarzą,
brocząc krwła

Da,dr na ziemię. co widza'c ·dzje\\~czY'na i
jej obwń1ca z'lliknęli w oiemnei uli·czce.
\711 chwi~ę później Pranka zna:leźJ!i PIze
ohodnie. Za.wezwano p OI,R"otOWlc. Lekarz
PO na·tożemiu opatrunku PO'Zostawit
rncf-ortunneJ!o d otduana
na miejscu w stanie z,adaw.:tJlniająlCym.
----:0:--

Wesołe
Romans n

błogi~~o odpDt~ynku.

(x) Pani Leokadja Zaniooka, mieszkan
ka Plocka, udała się w płOdr6t do Poznania. Pierwszym PO'Sooaem W czasie ~ej 101
kugodzinnei jazdy

nadejścia 'Ilastępneg-o

_____,

CZ<eT'WCa

r U Poniatowskie o

a

Zręczni

!

zej

CU

wzietemi ieszcze z domu.
Czynno<ść ta pochłolnęta panią Leokadję do tego stopnia, że nie zwróciła nawet uwagi na
dwóch OSQbnlk6w.
ZawirJąwszy się szybko koto Q"ozlargnronej pasażerki skradli jej wa:1i~kę i !Zaczęli
się DOwali odda·lać.
P8Ini Łaniecka po zas'J}oko}eniu glodu
wstala W zamiarze udania się na stację i
wówczas d()lj)iero spostrzegfa, że ją

Pamiętajcie

alit.

Gruby zwierz w matni

,....:s:-

B!e~ dookoła

--

tc\varzystwo.
ulicy Miljonowej.

(x) Już od kilkou tygodni lS-letni Rudolf K6nig, zamieszkały przy ul. Prywatnej lI, myślał o zabawieniu się .,na całe
go". Brako\valo mu jedynie pieniędzy.
W dniu wczorajszym. kioedy matka udala się na zwykłą poobiednią drzemkę,
R.udolf ubra~ się w odświętny garn~tur,
wyciq!:l1~l z szuflady
BO złotycb
i wziąwszy 7..e soba równego sobie wieIdem ko1egę wyszedł na miasto.
Pierwszym etapem ich mba wy byta
knajpa, gdzie zabawi'!: godzinę. Wysz1,i
.. "\1;[ani"por~fldnie z mocnem 'POsłanowioe
niem 'POszrulmf1'ila sobie
w~so..~7ch towarzyszek.
I z'llaleź:lL Kiedy Konig i jego Koleżka
Iierman Born, bawili 5ię w towarzystwie
podej1'llane1 d2imvczyny
w cienhl t.J~cy Miljonowej, zatrzyma! Ich
patrol ~)o1icyjny. Prostytutka korzystając
z zamielSvania zbie5tła zaś obu kQlegów
pociągnię·to do odpowiedzialności
s!ądo
wej za obrazę mora,!r1lOś-ci w miejscu -pubHczJnem, ponadto. K6oni~ odpowia'<iać bę
dzie 'Za l\Jradz.ież, popełnioną na szkodę
rodziców.

- Uszkodził swój stos pacierzowy,
spadfszy razem z aeroplanem ze znacznej wysol~ości - odparł Mazon.
- Czy to było w czasie wojny? zapytała Jra.
- Tak.
- Ale jakim cudem tiszedł śmierci?
- Uddo mu się tuż nad ziemią wy·
prostować maszynę z korkOCiągu - odrzekł Mazon.
Ira szła dalej w milczeniu. Więc to był
bohater, który walczył za swój kraj, a
teraz stal się kalel~a na resztę życia. Biedny człowiek! Łzy zaczęły płynąć po jej
policzkach.
- Wdrapie się pani sama w górę? zapytał Mazon, gdy przyszli do miejsca.
gdzie trzeba było wejść z wybrzeża na
promenadę.

- Obawiam się, że nic potrafię o wta
snych siłach tego dokonać.
- Proszę mię ująć pod ramię - rzekł
Mazon z uszanowaniem podając jej n~kę.
- Proszę jeszcze chwilę zaczekać,
muszę otrzeć łzy z oczu, zanim pański
pan mnie zobaczy - rzekła zatrzymując
się na chwilę, wyjmując z 1-ieszeni chusteczkę do nosa. - Proszę tylko nie opowiadać. że ja płakałam, - prosiła.
- Nie pisnę o tern ani slow<:!m - przy
rzekł jej Mazon spolwjnie, chociaż był pe
wnym, że major po zapłakanych oczach
Iry domyśli się wszystkiego.
(d. c. AJ
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Naog61 Ł6dź ni'e może się poszczycić
liczbą jednostek lubujących
się w koleikcjonowaniu przedmiotów sztuk[.

Trudno, ale już tak jest, że zawsze mie
i mamy aż nadto namiętnych zwolenników ... bostonu. covercoatu i szewiotu. bardzo mało zaś znawców i amatorów
dobrYCh obrazów, rzeźb, antyków itp.
O iJe dawnieJ byty je.szcze nie'l iczne
~arsl1ki, o tY'le obecnie, w czas'a ch tak nie
bvwatej depresji ' materjalnej, garstki te
zmalalv do minimum ...
Cóż dziwnego? ..
To też ~ pominąwszy sfery t. zw. "gór
nych dziesięciu tysięcy". t. j. sfery bogatego przemysiu i finansjery. niewielu mamy w Łodzi "mecenasów" szt·uk pięk
nych ...
łiśmy

muzeumU8

••

.

prze[n~z
CI

pamaętac O tem,

nadmi,erną

A ,JEDNAK -

._ -------------

WIECZORNE".
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zamiast wdawac
l
•
Z han diarZaml.

•

Się

.

w konszachty

jeżeli spOjrzymy na sprawę z punktu
WARTOSCIOWA PAMIATKA MOtE
wlldzenia... naszC20 Muzeum. Ictóre zbolla
ZNALEŚC MIEJSCE GDZIEINDZIE.J.
ciłobv sie o niejedną cenna sztuke. IldVby
Dobrze byłoby więc. gdybY niejeden lo
łei p(}siadacz zwrócił się raczei do tej pladzianin. znalazłszv sie w opresii materialcówki, niż do korzystaiącCllo z okazii (a- nei i bedąc zmuszony do sorzedania iakie.tś
niellO kupna sDelmlanta.•.
wartościowei pamiątki. oamietał o IstnieNie ulega watpliwości. że Muzeum ja- niu naszego Muzeum. Może t>rzysłużvć
ko odbiorca bezOQśredni zawsze orawie La się instytucii a i sam lepiej na tern wyjdde,
płacić może cene dale!(o wyższą. niż han·
niż na nasycaniu handlarskich aoetvtów dlarz. który
dodatku CZyha na ia!maj- z własną krzywdą...
wieksze ..nabranie" sprzedawcy. cze20by
(faun)
instytucja przecież w żadnym wypadku
nie robiła ..
.....'ta.. .wwmmi..........6g. .&.ma
.......
.
E3·~e..~.IF
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Dziedziczność.

ZNALAZŁOBY SIE NIE-

.JEDNO•.•Aliści -

poza siedzibami tych pierwszych - znalazłOby się w ŁodZli sporo Jak na nasze stosunki - mieszl(ań mies.zozących pOiedyńcze mniej luh więc.ej cenne przedmioty o artystyc>z.nej, nieraz muzealnej nawet wartości. Poszukawszy do
brze wykryłoby się w niejednym przeciet
nym domu ł6d-zkim rzeczy, do których po
siadania właściciele ich doszli bądź drO!!ą
spadlm, bądź drogą jakiegOkOlwiek przyoadku życiowego.
Nie brak przecięż I wśród ••praktycznych" łodzian osób. w których zasadniczo tkwi zmysł poczucia piękna - nie
mówiąc Już o sentymencie i przywiązaniu
do drogich pamiątek...
Tylko że - obecnie i te, rozsiane tu i
owdzie objekty kultury duchowej zanikają stopniowo a systematycznie. Bowiem
wskutek og6lnej nędzy ludzie wyprzedaJą się ze wszystkiego, a więc - w pierwszym rzędzie - z rzeczy bezpośrednio
zbędnych, nie posiadających praktycznej
życiowej
wartości, acz nieraz niemalą
wartość artystyczną ...
Taki stan rzeczy jest bardzo na rękę
wielu handlarzom, którzy - wyzyskując
sytuację myszkują po wiadomych im
domach i skupują za śmiesznie małe kwo
ty przedmioty wartościowe.
Ile iuż cermych kryształów, starej por
celany, sztychów, nawet obrazów oryginalnych padło w ostałnkh latach ofiarą
handlarsldch apetytów na suty zarobek
- padło za "psie pieniądze", pozostawiając za sobą jedynie żałosne wspomnienie.

'lEROW ANIE NA BIEDZI El NIEŚWIA
DOMOŚCI.

Handlarze łódzcy znają doskonale te
rodziny, którym przed wojną działo się
dobrze. które obecnie jednak o tyle zubożały, że zmuszone są sprzedawać cenne
~ztuki z urządzenia domowego.
Ileż to antyków - rzeczy, mogących
śmiało znaleźć honorowe miejsce w naszem Muzeum Nauki i Sztuki zginęło już
w ten sposób dla Łodzi.
- W Łodzi można kupić za śmiesz
ne grosze, ale sprzedać w Łodzi przy obecnej stagnacji jest bardzo trudno, podczas gdy gdzieindziej nawet w obecnych
czasach łatwiej stosunkowo znaleźć można kupca, niż w grodzie wełny, bawełny
i ... protestowanych weksli ...

TANIE SPEKULACJE.
I w ten sposób dzieie sie krzywda ()Ildwóilla. Dotychczasowy właścldet nie
otrzymuje za swą własność czesto idzie·
siatei części istotnej Jei wartoścI. zaś spOłeczeństwo łódzkie - Obiektywnie rzecz

traktuiac - fnci

rówoież

na tem.

Domowe ogni~~o pana AnH!ł8Ie~o.
Od kilkunastu lat czy kilku
pan Anastazy by~ bezpartyjny.

miesięcy '

wiedli!~ś~?'~~~~rt~j~~j j~ s~~~a&ki~::;

cji i naciągania ludzi. Napróżno pani Zofia, rodzona żona, tłomaczyła mu:
- M6j kochany! - rzuć do djabła tę
politykę... przecież masz żonę, dzieci, obowiązki - wiesz dobrze, że ja nie mam
kapelusza, a ty ... Ciągle latasz po mieście
i nic z tego nie wychodzi.
Pan Anastazy spojrzał, jak poseł na
dyetę i rzekł:
- Nie gniewaj się, duszko, za 15 minut wrócę!
Przeszdł kwadrans, p6ł godziny, go·
dzina ... a p. Anastazy nie wracat
Ciekawa rozmowa w cukierni w gronie polityków "p6tczarnych" przedłużała
się. Co chwila wchodził nowy gość z najświeższemi wiadomościami, które pan Anastazy wchłaniał jak gąbka. Wiadomoś·
ci były przeważnie ściśle tajne, poufne \
takle, kt6re nawet własnej czy cudzej żo
nie nie należy mówić.
Pan Anastazy był w kłOPocie. Kłopo
tern tym była żona, która czekała w do·
mu z miną:
- Już ja ci pokażę!
Po trzech godzinach p. Anastazy wro
cił do domu ... i o dziwo!
Dookoła stołu Siedziały kuzynki, ciocie, sąsiadki i dwoje dzIeci. Pani Zona
wybierała prezydenta. Pan Anastazy usiadl w kąciku i słuchał. Żona mówiła już
pół godziny bez przerwy, mimo protes·
tów zebranych pań i dzieci, które już po·
dzieliły się na dwa obozy, obdarzając się
kuksańcami.

Zona: - Chciałabym wiedzieć, po klm nasz Jaś odziedziczył te
wszystkie swoje nieznośne wady, po mnie napewno nie.
Mąż: Bezwątpienia bo ty zachowujesz je wszystkie skrupulatnie
dla siebie.

Bło~o~ławi~ń~two na nOWij ~ro~~ ly[ia

Wywrócony

drogo kosztowało ,łatwowierną · wieśniaczkę.
OpO\viadają

nam o zabawnej przygodzie, której widO\V1nią był jeden z łódz
kich rvnlk6w w czasie wcznrajszeg-o targu. (j,to pośród wildu innych zjec11ata do
nasze~o grodu na zakupy
włościanka Barbara łlormyło,
która po zatatw·j.elliu sprawunków na obładowanej furze wracała do domu. Wt-em
.zastąpi-t jei dro.gę jakiś . wisus nieznanego
nazwiska i
klęknąwszy przed furą,
prosi,t ją ni stąd ni zowąd o btogosławjeń~
stwo na nową droge życia. Naiwna bahi
na. wzruszona niedolą chto~aka, który
miał wejść nieba wem w
węzły małżeńsk~e.

rozptl3kata się i uległa dziwnej -

jak sa-

ma potem przyznała - prośbie młodzień
ca. Wstrzyma1a tedy konie i nad k1ęczą
cym młodzianem wyczyniła znaki i modły, które
miały mu przynieść szczęście.
W miedzyczasi-e wspólnik spryciarza obszedł furę dookoła
ściągnął z WOzu zakupiona skórę
i f.ekstylja i - co prędzej uciekt Zanim
strapiona niedo.Ią b~iźniego babina dokoń
czyła uczynku miłosierdzia, s'tra1pit,a się

P'O raz wtóry

brakiem rzeCfly na wozie.
Sprawców dotyChczas nie schwyfano, ja
koże i sarn btogosławiony "dar dęba" zapewne w celu podzielenia się - prezentem ślubnym.

Sprytny oszust.
Sześt rOiEbitych serc i ... nadwyrt;żonych sakiewek.
ZŁaisku donoszą:

W dniu wcwrwt::-zvm poli'cia uiet,a !lieja1<ieiw Stał!1-i:s,f,awa Kaź,mierczalka z Kot!;na p'ow. iarociń!S'kiego posz.uikiwamego od
dawn.a za
wielokrotne oszustwa.
Jmć Kaźmierczak Jest wdo'W'cem w si!e
wieku: nie dz:w tedy. że potrafił ~oble
uiąć niejedno ni-edoś\viadczone
serce kobiece.
Ni,e o amory mu icdn,a,k chodziło. a o .. biżute.rię i po-s agi.

Tak więc p'od pozorem o~e:nku zawierat zl1a~iomO'śd z róŻ'nemi ni'e:wiastami. a
gdy j'I1Ż p'rawie do,choclizito do zawa!l'c!a
zwiąizk'll m,a.rżeńlS~dego. Ka,źmierczak

Wypożyczał

od łatwowiernych

Nareszcie pani Zofja wybrała prezydenta. zebrane panie zaprotestowały, sta
rając się jaknajglośniej wyrazić swe niezadowolenie, wzajemnie nie pozwalając
sobie mówić. Jedyny mężczyzna p. Anastazy wyszedł z ukrycia.
Kr6tko, zwięźle, tajemniczo, treściwie
informował zebrane panie o naj nowszych
decyzjach i zamierzeniach politycznych.
Zebrane panie prZYSięgały na wszystkie
świętości, że tego co słyszą nikomu nie
powtórzą. I staJo się to, czego p. Anastazy narazie nie zauważył, wygadal bo·
wiem wszystkie tajemnice z cukierni.
- Przecież musiałem im prawdę powiedzieć - usprawiedliwiał się w duszy
i poszedł głodny spac, bo kolacji nie byto też ze względów politycznych.
Zwymyślana przez panią Zofję służą·
ca Marysia odpowiedziała hardo:
- Co mi ta pani będzie wydziwiać,
co się z ludźmi porobiło - to pani sama
wi, teraz będą takie czasy, że bidnej słu·
żącej nie będzie wolno ubliżać i rozbecza
ła się na cały głos.

dziewic

"'eniądze.

labieraf im biżU'te,rje i znitkaJt bez śladu.
Nc:.razie udo\'l,;,a,dl!lioltlo mu 6 'Os,zustw te-g o
rodzaqu. CZVlli Źle sześć fO!zbitwh serc i nad
werę~onv'ch saadewek .. Wszystko jednak
ma swój kres i s-p,nnf.ny eipUtzer z.ami:rust w
maf:ŹleńJS.twie wylądował za kralta.

żóraw.

Wypadek przy windowaniu
na pokład holownika

kotła

Z Torunia donoszą:
W dniu wczorajszym w godzinach popołudniowych
ładowano
przy pomocy '
stojącego tuż nad brzegiem Wisły na szy
nach żelaznych żórawia (własność marynarki wojennej)
nowy kocioł parowy
na statek holowniczy "Courier". Łado
wania dokonywała firma "Bom i Schlitze", u której kocioł był zamówiony. ~
W momencie, gdy żóraw z przymocowanym do niego kotłem
obrócono w stronę rzeki
i parowiec mial być pod niego podsunię
ty, żóraw nagle
począł chciać się

u podstaw i w chwilę później runął do
wody razem z kotłem. Obsługująey żó
raw robotnicy, zauważywszy u podstaw
jego podejrzane poruszenia, zdołali w porę usunąć się, jeden tylko z nich wpadł
do wody, umiejąc jednak na szczęście do
brze pływać, rychło
wydo~ał się na brz~g. .

Spadający żoraw uszkodZIł 11leznacz~

nie rufę statku "Courier". Dochodzenia
ustaliły, że szyny, do których przymoco·
wany był żóraw, osadzone były na zbyf
krótkich podkładach, kt6re nie mogły u·
trzymać ciężaru. Siła nośna żórawia

wy.

nosi 10.000 kg .• ładowany zaś kocioł
waży około 9.500 kg.
Strata wynosi kilkadziesiąt tysięc~
złotych.

~--
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ECHO 'VIECZOnNE".
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Zyc5e

__

~;ólnO·DOł~iie laWO~Y łeKKD-aUelyune l~rganllOWane
Udział

nnet LK. t

zawodników Warszawy zapewniony.

W czwaTt;~ o ~od'Z. W-ej ramo na bofslru ŁKS. odibęda się
o1rólno·oo!skie zawodV lekko-atletyczne
z.org-3Jruirow!l1·e "przez Łódzki Klub SVO'Ita
Wy z nas,tępoU!ią'cym prog:.ramem:
Paoowie.
Błesr:I: 100 mtr., 200. 400 i l W z ptotka-

mi.

Skokł:

wzww i

Skokf:

Vr"'Zwvż.

Za wo<ly odbę.d-a się w<ed'tug- r-c.l!l!lami!ntt

Po.Jskie~o

Zwhtzku

się dowi'ł.o'l.{łemV'

Lekko...atl.etyczr~.

dlO!tVGOCz.as zostało
z9.'łoozon,nch 5D Z<'lW'O·d!ników z o'\{1re.g-u 1Mz
}(Jieg-o. prócz t-eg:o udział zawodnilków \Va'r
TSzaWV a sz,cz'elR"óbni.e1 .. Vu1r'sovia" ze
SWY1TI asem
Jak

Cent!dC'wlcf.em

wda! z ro:zbie~u.
Rzuty: O'Sz.cz·epem i dyskiem.
Panie.
Bietlł: 60 rnlT .. 250 i 60 z prorkamk

jest zaJ)e;w.nio!l1 v.
Podcz.a.s zawod'Sw !ekko-atle·fycznvch
To j. PO oo111'ClmilUna boisku ŁKS. o g-odz. 17
odhędą !Się zawody w '!}:Itkę nożną o mistl'Z'OstWQ

z rozbiegu.

Rzuty: d'1-'Ski em.
trzeJ z.a·wodni·cy

Ple.l"'WlSi

między

LKS. zw:voięzcy

Mistrzostwa

Wielka sensacja

LTSG.

niedzie!nYlillpogromcą

()fczymaj.a dvolQ!łtly.

TIJ.lIl·Y<stów.

K.

plęśd.

Łod,Z~

sportowel.

Pi~rwszcrzędne siły mEej towe i krajowe na ringu bokił!~sk3rn

w Helenowie.
. W dniu 5 l 6 czerwca odbędą się ja1<
wJado.mo w Łodzi w2.ILki o Mistrzostwo
Polski w boksie. P oIsk i Zwią:zek Bokserski z siedzib~ w Poznaniu w krót'kim
czasie poozielH PoLskę na
okrę~i.
Warszawa. Łódź, Poznań

cztery

a mial1owicie:
i
Oórny Sląsk i nakaz,at w tych okręgach
~zeprowadzit zawody o mistrwsfwo 0kręg-owe.

Okręg

Warszawski.

sa·bof.uje

prężysfą

dzialainość nowego Zw.iązJ.m w Poznatli'1l
I
'WYwlazał się ? poruczonego mu za·

me

•

dania.

Nalo.rniasf wszystkie inne okręgi, prze
wowadzlly mlstrzo·s twa i odnośni mistrze
o'kręgo\\'i stawają do walki o mistrzostwo
_ Pol~Jki. Są lo pi'erw&zc zaw<Jdy o mistrzo
sfwo Pruski,

przeprOwadzone legaln.ie.

ukrę~

łódzki
zgtosif następujących
bokserów: waga musza Hew·iński Kru~ze Ender, kogu.cia Racz,nkwski. Krusze
f:nder, piórkowa Pie·traszek, KITusze Ender. lekka LC\l,··an'Clowski Kmsze Ender,
p6lśrednia Sajdel Union, średnia Czarnecki Union, p-6kiężka Gerbich Krus~e I:nder. ciężka Konarzewski Union. Okrę~
r:>Oznański: 'Wa~a musza Matuszewski II
Warta, kO~oUda Wojtysiak \Varta, piórkowa IWl3.ński Unia, lekka MajcJJr-zyckl War
ta., półśrednia Ar-ski \Varla, średnia Ert·
mań-ski Wada, p6kie1.ka Wi:śniewskl
Warta. ciężl(a ł1elia-gz Wartą.
Pr6cz teg-o bogaty zesp-ól zg?osiit okręg
g:ór-nośląski.

Zawod:~ n~~ęd~ymiastOtve

6Ófl y-S~ask ~-- Łódź.
Jak

~.ie

dowiadniemv w dlIliu 20 czerw

ca zostaJną rozcg-ral!1e w Łod.zi zawody mię
dlzyrniastQwe r epr e z,en ta·cji G6rnc\!lQ Sl'ą

ł.ooel·zią.
odłJęda się na b-oisku DOK.
Ponieważ Vi tym dl!1iu kI. TU'n"Stów ro

ska z
.

__
_M ___
~ ....---. ..- .. __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_
cI,,!,_ ! .... czerwca
1926
!0Ku.
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Zawody

IV.
z.eR"ra zawody lowarzvskioe w Warsza\v 'e
z K. S ... \Varsz,a,vianka" - .Q."ra·cze .i~·~o
nie będą m'02li wzi~;~ udziału w renrezentacH Lodzi.
tak. ż·e k,!:pitan z\v: ązkowy ŁZOPN. St~n-

Stibbe nie

cel z.musz()lny bę.dzic w'v'S't<lJwić T·oorezootacje bez lo;ra·cZy rzecrone~o klubu. Przy])uszczawnv s.kład repreze1ntacii Łodzi W'edIw.g- zd·ania P. Stencla be>Clzie !I1asitęp-uia

cy:

fis.wr (bramkarz ŁKS.), MiMe. WiM..
ner (obrona ,t TSG.) JalSif.ski. Trzmiel. Ga
briel «(PO'l11<o.c ŁKS.). Gc.hecki. Jan·czyk,
tIofiman (ŁKS.). Segaf (Hai)wa!h.). DUTka
(ŁKS.) a·talk.

zosłał

dopus:lczony

do bokser.kBch -mistrzostw Polski.
(C-S) Jak się

dowiaduJem:v. P:)lski
Bokserski w Powal!1iv noo-estal
pod adresem ŁOZD list. W' kt6nl11 do ,!Osi,
że wskutek nietsław.leni.a sic Stib1.>e,g-o d()
mist'rzostw ookrę~ow:v'Ch. nie mow 00 brać
ndzialu w zawoda'Ch o miS'trzo,stwo Polski

Zw i ązek

W dm. 5 i 6 b_ m. w ł_odlzi. TV1!11 wlęc S110sobcm w mistrz·ostwach Po:lski s.tarto"vać.
będzie GerłJkh. który bedzie miar za prze
chv.ników pięściarzy z Poznania j nórneg"0 S!a'Ska.

-

.I(zed meczem ~ Polska --- Czechosłowacja.
Wielfde zani~pokojenle
\V anit! 6 cz,e.rwca odbędzie sie na b0isku Cracovji dmg-i z Tzcd'U me'cz mie-dzyTłłl(lS(WOWV z Czecho-Stowa'cją. Jak się
Gtlwiad1111cm,,- <:;ktad dr11lżV1l1.Y ro!'skiej !na
UJ zt:dstawiac sic na<stepu.ia:co:
W L1'8mCe HQmańskl (Wal'szawaanka). w
ub: rnie: Pohl (f. F. C.) ! Oiebartowski (Po
~:td), w pomocv WQlcięcłlQwsI{i (Warta),
l~!bina (D7C.'mal i Zasta"mialc (Cl'~co"";a).
IV naoadZie JiHblństd (Cra~ovial. Kuchar·
(P020IH. Kałuża (Craoovia). Ciszewski (Le
cia) i Spel'Iin~ (Cracoyia).

raglczna

w

kołach sportowych.

Sktad d rużyn v po.lski ej hudzi w lm.ta:ch
sp.o,rtowycl1. ieśili idzie o DOmO<C i linię
obrOOY. wielkie wumiel!1ie, a zalI"a'zem -zanie.poko'jcni.e.
Skład dnl.Żvny czeski.ei wzedstawiać
się bę·dz:'e nast~pudąco: Ze-c:Jn.aln (SI<1 via),
KochV'rJ{a (D. f. C.). Pa·win (Cech!c-KarILn) Mahreh (B. f. C.). SW'Oboda: (Pardubice), StoOW'tl.-ch (0zccho€lovaJl1-KQI~4·re). Se
dbsche'k. PoHoczek (Sparta.). T·o'ti·czk?
(Czecboslov<lI11-Kosi,rc). Red10k iDoolejas
(Ra,P,id).

śmierć woźnicy.

podczas upadku z \.vozu uległ pękniędu czas2ki.
Z Łasku donoszą:
Wczoraj o godz. 8 wieczorem jechaf
woźnica Szamhorski wozem z dworca
towarowego do miasta ulicą Dworcową,
nagle konie spłoszyły się i poniosły. Szamborski trzvmając zbyt krótko lejce,

zostal ściągnięty i spadł z wozu pod koła tak nieszczęśliwie, że ztamat rękę i do
zllał pęknięcia czaszkI. Nieprzytomnego
od\vicziono do szpitala miejskiego. gdzie
zmarł

niebawem.

ekOij10mic.z~e.
·
__"" __" _"' ''''''''.
_____'

' _~_'

'''-. "-ł

lagran~[zny

-' ''P~

NOTO\VANIA ZŁOTEGO POLSKIEGO
w c:lnhl l czerwca 1926 roku.
Za 100 z.łotych: Zmych 44 i pór, Berlin 38.2.0-38.60, wyplata na Warszawę-

\VRrszawa 9.00, Montreal 4.86.
Amsterdam. Warszawa 35.20.

BAWELNA.

37.90-38.10, na Kałowi.ce i Poznań 37.8Q
-38.00. Odań~k 47.57-47.68. wyprata na
Warszawę 46.94-47 .06. \Ą;Tiedeń czekt 62.90-63.4-0, ba.nknoty 63.50-·64.50, Prag-a 307.5D.
Za~M'CZfty 0'1ł" "'en'~hlv

LIverpOol, 1 6. Bawełna. OfwaJl'cie~
Lipiec 9.67, p"Ri<lziemik 9.34, styczeń 9.24
mar-zoc 9..23. Zamk·nięcie: Maj 9.24, cz.erwiec 9.78, lipiec 9.70, sierpień 9.55. wrzesień 9.45, październik 9.35, Hsto.pad 9.27,
grudzień 9.?:l, s.tyczeń 9.25, lufy 924, 'marze·c 925. kwiecień 9.23.
N. Jork., 1 6. Ba wełna. Dowóz du
portów At1antY'ku i Golfu 54.000, wewn<ttr!z krajU 11.000, do An~Jji 22.000, ea
kOJltynent 52.000, loco 18.85. lipiec 18.36,
sierpi eń 18.01, v,'lrzesień 17.72, paździer
niik 17.59 - 60. grudzień 17.54 - 56; styczeń 17.49 50, marzec 17.60.
N. Orlean, 1 6. Bawetina. Leco 18.00.
lipiec 17.73, Da7dzierniik 17.18, g-rudzień
17.19, styczeń 17.18, marzec 1725.
Brema. 1 6. Bav/'efna. 30.20.

, tO?a1"O"'llry.

Londyn. N. Jork 4.f36 15/32 - 4.f<5 7/8,
lio,landia 12.10 118. fiancia 149.43. Belgja
154.50. Włochy 128. Niemcv 20.43. ~.'zvYaj
carja 2.5.12 i p-óf. DR!1ia 18.44 i 1)r)! Szwecja 18.17. Norwep.:.ia 22.19. l-]c·13imrfors
193.12, Prap.:a 164.18. Wiedeń 34.42.
Paryż. Lcmdvn 149.40, N. Jork 30.71,
SzwajC:ll'ja 593.80.
Zuryr.h. Paryż 16.55. Londyn 25.12,
N. Jork 5.16.3, Wiedeń 72.95. Warszawa
4.4 i DM. BUDapeszt 0.72 .3, Bukares'zt 2.10.
Gdańsk. 1{)f' m" rck R7eszv J23.445 123755. 100 z.totvch 47.57 - - 47.68. r:'zek
na I.ondvn 2520 - i pół. tcler:raficzna Wyfila ta na 'Berlin 12:1.293 - 123.604, na \Var

---.1:----

NA GIEŁDZIE znOŻOWEJ BEZ

OEROTO"W.
Warszawa, l 6. Tra nz akcji na Gietdzie Zbożo\vo-Towarowej nie dokonano .
Usposobienie wyczekujące.
·----:n:--

sza\yę

46.94 - 47.06.
N. Jork. Lon,dYl1 za 1 f. szt 4.86 7/16,
tendcHc.h ·zmi.enna . Z~ 100 jcc1no'ltek monetarnych: P?ryż 3.30 3/4, Berlin 23.80,

Pfeten$~e

dtl

Tow.

amery~tańskB(h

Ubezp~ eft;zef1.

Przed wofq ą na obszarach b. .zabllT11
rosyjskieg-o rozwi jałY żywotną dzj ~dal
'10~Ć zaJdady ubezp:·ccz~ń: New- York i
Eqmtabie - obecnie te towarzystwa pvsiadające znaczne zobowj'ązania wobec 0byWateli pclskich odmawia,ją 'Ubezjpiec~.a
jąeym wypłaty s'um należnych z tytułu
zaw.artyx-:h pJz.cz nich umów U'bezpic-czenia na życie, opierając się na konfiskacie
cafego ich majątku, znajdu}ącego się w
Rosji przez T'Zą.d Sowietów.
\V{)bec hJ~k!cg-o stanu rzeczy wielu 0bywaręlli polskich powzięto 'zamiar dooho
drenkt swych pretensyj na drodze prawa
przed s2.darni amclTykańSlkiemi.
W Z.Wi~17Jk'll z tern MinilSters.t"wo Skarbu
(Państwowy UTZD.id KOllVroli Ub:::z,Dieczeń)
komtmi.h."'tl'je. że w stanie New- Yo·rk. zdz1e
z'naJdl1·.rą sje si'edzllby wym:en:oTIvdl zakta
clów. g-ubema1o'l" pod,pisa·t ustawe. st<unow,ia!cą, że je'ś1i ja1
kie:\{Oilwi.ek powód.ztwo,
1rorrltrskar g-a. oGrucz e>ni e h~b 0'brDna opa'rta jesf łąJ!b w:V';J1ika z .iakie~f,kd\),·'iek 1.liPl-IJWY
ubczpie'Czenia. ~porzadz.ol1ei lub zawartej
przed dni.cm 7 li!s.toP3..c1a J917 roku p.rzez
ja!kie:kolwiC1k To,,,arzyst\.vo ubezpie'c'l t;ń.

Pięt

wrrtaalizowa:ne z~od:nie z tlsla·,....-ami jaki,:;g-olCOllwiek staJnu ze Sta'l1ÓW Zi·oo.,nO'Czo...
!1v1c'h i oostanawia;jacej w}'lraźJI1ie wypłatę
w Tubla'c:h rosv'.is:ki'ch lub wwelnienie w
ca,tości hllh w cześci w .gunicaclJ. b. cesu
stW"11 r{)lSV!lslcl~ to talka' akoia ~ub ;proces
ma być na slrnt'ek żąd21111a strcolnr oozwauej w'S'trzymamy w'Y[Dki.e m teg-o <s~<fu. w
kt6TV'lTl si~ akcja /:'ocz v, a'Ź <10 chwili uP!y
WIU OkrCS1! dl11i 30 od c'hwili uz,nam·ja de ill~
re rzadu RosJi !)r~ez rzaKl Stanów ZiOOł1o
C7.ooycl!. nochovjwni~ 7..aif·em 'Prete;ńsji do
T O\V<l:rzV'S t ?/'a •.New- Yorl<" i "E<l1111ta.bl.e."
z tytultu um6w ub e ZP i-eclieni a na życie,
o,p,jewa~ac;'vch na rubl e przed sad:trmi stanu Ne'w- YOl'k. lesI na razie hezcelowe.
atl~.

..... ~,,,

ąt,.t

"':-YClikiiitł4SM

_.. "..

ł'~ibnllej

Zu.SFt9]e

s~ ~

wszelkie nowości w jedwabiach i wełnach

~:=

S""'·

OB erl·e.;,E:: "

'~"i,

PIOTRKOWSKA

~o.·

~1.~i'fW'E"E'1'

mU]. dolarów przesłan~') do 1 maja do Polski.

\Varszawa. 2. 6. Od I-g-o sl:v,cznia d()

l-ig'o

I towarowy.

pien~~żny

rynel(

ma~a

b. :r.1J<rzcsta,no ze Sta i1ów Zjed'l101crony.ch Ameryki P61noc\1IeJi i Kalnad.y
~r:zez banki dewizowe 2.477.923. Dizekaza
1

mi 'J}o<cz,towymi 88.000 i w Hs'taclJ. warto·
ściowych 1.800.000 do,!arów. o!!61em prze,
'S,j"a:no do Po·lski 5.157.92.3 d,ollar6w.

ROZVłÓj cukro\vnh:ł:wa ~I
Warsza ;va, 2 C7erWGU. P!antac.ie buralców cukrowych w roku bieżącym obliczają na 186.139 ha, a zatem o 8 procent
więcej, aniżeli przed wojną. - Od roku
1913 nie notowano jeszcze w Polsce tak
rozwiniętej uprawy buraków cukrowych.
Przemysł cukrowniczy w roku ubiegłym

Polsce.

zbliżył się do poziomu przedwojennego.
\Vyprodukowano bowiem cukru w ilości
5.175.000 kwintali, a z tej ilości 51 proc.
wywieziono zagranicę. Resztę spożyj
rynek wewnętrzny. Konsumcja wewnętrz
na wynosi 10 klg. cl1km rocznie na gło·
wę.

!skry \YYChodzące Z parow~~ka kartofli
przy~zyną w':e~k~

Z Turku

donoszą:

Onegdaj o Rodz. 5 \vybucht pożar w
majątku Malano\\' w ! asl1ość p. Tadeusza
DO'l'i1.lc.howskieg-o. Pcsłwą pOża..lt padły
stodoły wraz z nl.ęmłór:onem zbożem, kOlii
CzYną, łubinem oraz słomą ! sianem. sfa!M
nie Szopy z narzoOziami rolniczemi. chlewy i inno zabu(lowania 2ospodarcze.
Wartość zniszczonych przez pożal' za
budowań oraz inwcn't arza martwego wynosi okoto
155250 zł.
Olo;ień powsta~

h

iskier wy\::hodzących

z parownika kartoHL

-go

. pożaru.
• • •

Wazoraj o'koło godziny 6 wybuchł
poż,ar w zagrodzie Michała Sz·czepaoiak.a
mieszkańca 'Wsi Witów gm. Grzybki tureckiego powiatu. Pas't wa pl'omiell'i padła
stodoła, obora j trzy s:ropy.
Omocz tego spaUta się większa i'lość niemłóconego żyta oraz psunicy jak rów-

nież

siana.

\Vartość

spalony.ch 'labudo.wań oraz
wynosi około
4.530 zł.
Zabudowania byty ubezp.ieczone. p~,.
cZY'na poiafiu chwilowo została nie ust
zboża

loną.
~

I

Str. I
O
______________________________
.__________~.~.ł~J~D~Z~K~'E~E~JC~H~O~VV~'E::C~Z~-O~n~N~E~"_=~~~
. B~i~.~~~_~c:~~~ca 1926 roku.

Dokąd

pójdziemy wieczorem?

' (4,,~Jt
.~~
,.
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Wy.ław.

Park la

\':'.~~
:;::1\,
.' "

... l.ratwa
rzeiby
frafiki.
Czrtel.ia

tfft

~rt-.

SiclIki.....,icz••)
Otwarła
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•

~~.

i audrcle

radofolliczne

od Ifodz.
10 ruo
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do

BIBLJOTEKA kADY PEDAGOGICZNEJ.
Centralna Bibljoteka PedagogiczIla, ul. Andrzeja Nr. 7 (front losze piętro) otwarta codziennie od godz. 6 do 9 wiecz., w niedziele
od 9 rano do 4 po poludniu.

"Ze śmierciĄ w zawod,".
Teatr MiejSki - "Dama Kameljowa"

•• Cot-so" Początek

WYSr A W A PRlYRODN!CZA.
Otwarta od godz. 10 rano do 10 wiecz., ulica
[argowa 24.
MUZEUM AtIEJSKIE (Piotrkowska 91). Działy:
etnograficznp - historyczny i przyrodniczy.
Otwarte codziennie od 10 do 14 i 16 do 19.
POLSKA Y. M. C. A. (Piotrkowska 80) Czyteinia
pism i biblioteka otwarta codziennie od 4 do
7 wieczór.
tOWARZYSTWO "WIEDZA", ul. Piotrkowska
Nr. 10.3. Czytelnia pism dostępna dla wszystkich od godz. 5 do 8 codziennie.

CZYTELNIA
TOW. PRZYJACIÓL FRANCJI
(Piotrkowska Nr. 103) otwarta codziennie od
godz. 6 do 8 wlecz. z wyjątkiem świąt
piątków.

M.ieJski Kinemato2raf

Oświatowv

.. Marynarz na dnie morza"
o godz. 5, 7 ! 9 wlecz.

..AoolIG" W podziemiach d rapaczy nieba.
Początek przedstawień

o godz. 5, 7 I 9 wlecz.

..Casioo" - "Kobieta bez skazy"
Pocz.

przedstawień

o g. 5, 7.30 I 10 wiecz.

naokoło świata"
Pocz. przoosŁawień o g. 5.30, 7.30 i 9.30 wiecz.

,,'Czary" -

"Lot

.. Dom Ludowy" -

ff

dziewczęcej"

Początek

T ragedj a duszy

przedstawień

o godz.

1- ~ j

PO

pot.

.. Grand-Kino". - "Przez pałace i więzie
nie St. Marco"
,J una" - "Havoc".
~odz.

Poc z. przedstawiell o
przcdy.!awień G

uMiłcstki carskie~o huzara"

.. Pedula" Pocz.

przedstawień

Początek

o g. 5, 7.30 ! 10 wie;:z.

przedstawień

o g. 5.30, 7.15 i 9 wlecz.

Spółdzielnia

Pracowników
ulwonka"

POCZt

przedstawień

Państwowych

.

o g. 5.30, 7.15 I 9 wiecz.

o godz. 8.15.

•• SAVOy... Trau2Utta Nr. 6.
Występy amerykańskle~o iazz"bandu
zespołu artystycznego.

TJ:ATR Mlf.fSKI.

jutro czwartek, oraz w piątek. 05tatnie trzy występy znakomitej artystki polskiej
Mar,!i Przybyłko-Potoc>kiej w jej wspaniarej kreacji Małgorzaty Gautier w stynnym dramacie Aleksandra Dumas'a (syna) "Dama Kamel}owa". Bilety ulgowe ważne.
Dziś kasa zamawiań rozpoczyna sprzedaż bile
tów na sobotnią XXVII-mą z kolei premjerę sezonu, którą będ~ie nainowsza kome<lja w 3-ch
Fłktach Stefana KiedrzyńSlkIe~o
"Winn. kobieta.
dancing" z udziałem świetnej artystki Teatrów
Szyfmanowskich Mili Kamińskiej w jej wybornej,
popisowej roll. bohaterki sztuki rozdancin~owanej
~anl Wandy. Olowną roJę męską, kreowana przez
Marjnsza. Maszyńs.kiego. odtworzy Władyslaw
Ryszkowski. Inne role: Stefania Jarkowska (Madzla). Tadeusz Krotke (Kazimierz). Jerzy Woskowski (mąż pani Wandy). Reżyseruje Ja,n Kochanowicz. Dekora,cja wnętrza Bolesta","'a Kudewicza.
Następną po "Dancingu" premierą będzie trzyaktowa krotochwila paryska R. Gignoux .. Niedojrzały owoc", z której pr&y odbywają się pod kie
runkiem reżysera Władysława Ryszkowskiego.
Popisową rolę kobiecą odegra StefanIa Jarkow-

-------------------~---

szeregiem nowych piosenek. a m. io śpiewane
z nadzwyczajnym powodzeniem przez 1'. Sabę Zie
Jińsk[\ .. Ta'tusiu. ja mężulka chct;''' kompozycji F.
łillJera I .. Czy pani UląŻ wyjeżdża na car" noc?"
{'oraz "Bo wiedenka to coś. et. et.... " J. Kannow~.Jr;e2'o w wy,k onaniu Urbańskiego i MoraMwicza.
Operetkę urozmaicają tańce w wykonaniu PP. NowińSIk i ch. Udział przyjmuje caly zespól z Urbań
skim w roli tytuloweJ. Ceny biletów najniższe.
Kasa czynna codziennie od 12 do 3 ! od 5 do 10
wieczorem.

W dniu dzisiejszym

Dziś, środa,

został

DZISIEJSZY WYSTĘP OPERETKI.
. Jak już pOdaliśmy, dzg, w środę o godz. 8.30
Wlcc.zorem odbędzia się w Filha.rmonji pierwszy
g~~~lOny występ warszawskiej operetki "Nowo.
ŚCI z uroczą Elnl\ Gistedt na czele oraz cafkowitym zespolem. \Vystawlona będzie prześllczna
op~ret~a w 3-ch aktach J. Gilber·ta p. t. "Paryżan
ka , CIesząca się olbrzJ mim pOwodzeniem. Bilety do nalbycia w kasie FilharmoniI. Jutro ostatni
wystęP.

Dr. med.

ZAKŁAD FRYZJERSKI
::: UL. POŁ.UD"iOWA 12. :::
S tr7iyienłe 0,70 gr., golenie II wodą koloń.ką 0,30

zr.

Strzyłenłe

nu~el

pan 0,60 gr. Strzyżanie chłopców 0,50 gr.
elektryczny m ••• ż twarzy 0,50 gr., manicure 0,70 gr.
Szkolna IZ.
skór~e.
MM!!' Choroby,

wielki wybór po cenach nająiższych i
na naj dogodniejszych warunkach poleca

otto..b~

ski"••
.'0.6.
Flakowicz i Recht .eryoane
moo.oplgiowe
ne

nA TR

POPlJ~ Ą.RNY.

Ogrodowa 18.
Teatr Popularny gra codziennIe o godz. 8.30
wieczorem świetną operetkę 3-aktową Bernarda
Buchbtooera urozmaiconą poza muzyk_ oryglnal-

Dziś wspaniała

C"

czopłciowe

(kobiety i dzieci! i
skórne, przyjmuje
w LECZNICY .. Sa.
nitae" Cegicllliana
29 od 6-'1 wiecl:.

we-

włosów, weneryczne i moczopłCiowe.
Leczenie śy.'iaHl"m
(Rentl!en. L a Dl p a
kwarcowa) Elektroterapia.
Pzyjmuje od 8-10
1~-2 i od
6-9

O.ussoPba

t (fiD~DWa R1ifftz
pra~tyko'IYała'

•

Ceqiftlnbn~ ".ta
t~l. 41-32.
'peQ.ł~listn

no-

.zł,

wy*.,.

nowem

Przy m\\ie ()(\ 9-11
i od 5-8.

b. l\ll;uz Sz:p.
lazarza.

§W'.

Specfalllie choroby
s116rne wene;,~zne
i moc%oplciowe.
Uiica Zamenhofa
(Rozwadowska) nr.6
od S-i gc!'!= w
W niedziele od 10.
do 12 zrana.

- - - - - _ ... ,~_~... .,. ... "' ~ I

D

P. 8RAUH
czopłciowych.

cho.

"Jb .k6rnvch. wc.
'J ~ryo2tY)'cb i' mo
czov~aiowych.

l.eczłlnle
lJicpcem

DR. MED.
leczenie łwlatłeM
(LampA Kwarcowa)
promieniami
tntgeM od Q -a
148. o p4-5 dl~ "1!\
Odclz. poczelHt!nia Południowa 23
Z.wadzku
.,.
Specjalista
Chorób
s k 6 rn y c h, weneDr•
rycznych i mo-

ftkuuerk .. DrzymaIł łow
przyjmuje
zamówienia
pa~
Piotrkow.ka
223,
m. 25.
485~;
o sprzedz.nil\ oka·
zyjnie graMofon
w dobr,/m stl:nie
z 56 płytami. Ulica.
Ogrcdowa 2B. sień
10. m. 13 . . I~tro .
r,bszyno;; ha"i'ł;
l'i a,rlystyczne. bia
łe. kolorowe. File!,
toledo,
aplikacje.
oraz robotę wenec
ką wyuczam przez
miesiąc. Kurs Filet
ręcznego 10 zloty
Ws~hodnia 64 pr.
oficyna m. 22.
~l k;;;j~;prz';dam
I I dwie otomany.
kozetki i krz;e3ł ~ .
Cena niska Tap i.::er
Nawrot Nr. 8. :: l t l
ftbiady w =-a~,,;,,;:
prywatnym z 3
dafl od 1-5. Prz.:jazd 14. of J piętrc
m.20.
~p~-;;d;; ~-l~aszy~.-;;
iJ do wyrobu w aly
cukrowej.
S7.e wczyk. Lbowa II

Leczenie światłem
(Lampa kwarcowa).
Przyjmuie 8 do 1
i od 5-8 wie cz.
Tel. 40-26.

.u

sr;~

8nłouenia draane.
nkuuerka Kapecka
" przyjmuje zamÓwienia pań. mi~j!co
wych i zamielscowych. Rzgowsk. 7.

film

but" ~eT;;;C;

uUU mahno\\tc g, .
do sprzedania lan' c
w całości lub cz,,;·
ściowo w 'ukier m
Warszaws kie; Ki·
liflskiego 56.

414-2

2668-1

premjera I

Tytaniczne i gigantyczne
wielkiej wytwórni

A

ul. Piotrkowska 145 w podwórzu.
ZA GOTÓWKĘ! -::- NA RATY!

OKoło 20 lat w Lodzi, 2 lata 'IV RZl\dowrm S z p i tal u
ŚwIętego Jakóba w
Wilnie orali: 2 lata
w Berlinie powróciła i obt'cnie mieuka w Rudzie PabJanfckleJ ulica
Piotrkowska 12
(w domu W. Neukarka). Przyimu;e
zamówienia Pafl.

Ch
or. wen~·
ryczne, mo·

w • .,.. . . .

~A9&&'

która

' ... rj ."

f. ~~U~iewi[llewinJDnOWa

ul. Audn:eja 11
Tel. 37-45
przy ulicy Kilińskiego Nr. 121.
l, Choroby slr;:órne
Posiadam piwa Ausładta Okocimskie - Żywieckie
I weneryczne.
i Grodziskie. - - - Kuchnia wyborowa.
Godziny
pr:zyjęć:
Codziennie Kon("ert kwart., smyczkowego.
9 - 11 g. rano i.
51/2-71/2 po połudZ poważaniem Wł. Pnstuszak.
niu oprócz świĄt
Panie 5-6 po pol

i

TEATR LETNI W PARKU STASZICA.
Z powodu gruntownego remontu, dokonYWa41e
go na scenie i na widowni teatru miejskiego w
parku Staszica otwarcie sezonu ulegnie parodniowemu opótnleniu l nastnpi prawdCl'l>Odobnłe okolo 12 b. m.
Na pierwszy wysteP pójdzie stary, ale zawsze
. jary" wodewil "Robert i Bertran(!" z Jerzym
V/c skowsklm i Konstantym Tatarkiewiczem w TO
lach naczeln;r~ł1.
Aktualna rewja łódzka pp.: Stllrskiego i BolsJ.::ego "Ha.::>" todzi:::nki" z powodu niemożno
ści pozyskmiJ. V{ pierwszej polowie czerwca sil
śoiewnych I taIlecznych z Warszawy. pójdzie .i akJ następny s\J€ktakl i b~zje wlaściwą inaugura"ją seZQnu ogródkowego.

Dr.

DR. MED.

otwarty

Cienisty Ogród

sk!l.

"Zdrada której nie było"

"Pesursa" Po::z.

;~łoc:;;yńców".
godz. 4, 6, 8 i 10 wiecz.

,,\Y/ sieci

.. O<icon" Pocz.

6, S i 10 wlecz.

o godz. 8.15.

Teatr PopuJan1Y. wica Ogorool()wa Nr. 18.
"L.onaty kawaler"

Pańsh"o\\' a

POC2':ątek przedstawień

ną

Ńr

arcydzieło

Fox-Film

.,

-

Wp*"

r

"IW

Ipg- •

"
,,lWf ~~IA KAIBY [AtIWAt"
•

Monumentalny dramat sensacyjno-erotyczny na tle wydarzeń wojny światowej
Mord Jaszbandy, Pożoga, Salony, Gł6d, Toalety, Zniszczenie, Zbytek, Krew, Danzingi, Łzy, Rozkosze, Szalejące pło-

mienie.

Prawdziwe obline wojennego frontof niewidziana dotycbczas gral Orygjnalne
W rolach głów
nych:
Cudownie

Demoniczna

pIękna

zdię[ia

bitewl

Marlaret li~nl~lon, ~eorle ~'Brten, Walter ML ~rail

Orkiestra symfoniczna pod kie.lunkiem p.

s.

B~JQELMArłA
•

Cena prenumeraty:
w

miesiecznj~
Dla robotnik6w _
Lv<1Z1

Na 9rowincii

Zll~ranicl\

Ił. 2.6()
- 2.20
" 3.30

•

- 6.00

•todzt frłto Men." I .,Kurier Łódzki" łącznie zł. 6.91

l

Odnoszeni. do domu 30 gr.
-.,.. u.--

Przed tekstem I w
Za tek'lIem

tek~cie 30 ~~=,n! ~i~r~~S:l~t:OW'

łamr)

l-lamowy (strona 4
25
_
-...
N.ol~
••
25
• • • ..
..
Komunikaty..
25
_
... .
Zwyczajne
6
..
•
•
. . . 10
..
Drobn~ 10 ltr~ poszukiwanie prac, 5 gr. za wyraz - najmnielsz" o~ło$l:en.!e 50 granT.

,

Wydawnictwo: "Ł6dzkie ' Echo Wieczorne".
Wyd Jan S:tVDuł.kOW~

";"

\

•

Ogłoszenia zamiejscowe o SU proc. drółef.
Zagraniczne o 100 procent drożej.
Za terminowy druk o~łoueń. komunikatów i oli ..
administracja nie odpowiada.
Artykuły nadesłane bez oznaczenia honorarium uwatane .~ za bezpłatne •
Rękopisów zarówllo utytycb.ialt i odnuc:ollych re&,a!bcia nie zwraca.

