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o rozszerzenie Y/ładzy Prezydenta Rzeczypospoli~ej.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowuje

.

projekt

pełnomocnictw.

(Od własnego korespondenta).
Warszawa. 8 VI. .~inisterstwo Spraw
Wewnętrznych
pracuie
gorączkowo
nad opracowaniem wniosku w sprawie
zakresu pełnomocnictw Prezydenta RzeCzypospolitej, z łct6rym wystąpi na naf~
bliższej radzie.

P. Ludwik Darowski

Pe!nomocnictwa prezydenta obejmuterytorialny, 2) ustawy samorządowe, 3) ustawy olcreślaiące prawa cudzoziemców oraz 4) organizacja
wradz i urzędów wraz z przekazywau!em odpowie!lniej władzy wyższej wła
dzom niższym.

ją: 1) podział

wojewodą

krakowskim.

łódzkiego i lwowskiego
ukonstytuowaniu się nowego

nominacje na wojewodów
ogłoszone

P.

STANISŁAW

PILICHOWSKI,

dopiero

p~

(Od własnego korespondenta).
Warszawa, 8 VI-. Były wojewoda
łódzki p. Ludwik Darowski mianowany
zostanie wojewodą krakowskim, nato-

będą
rządu.

miast województwa łódzkie i lwowskie
będą obsadzone dopiero po ukonstytuowaniu się nowego rządu.
CI--

dyrektor Miejskiej Szkoły Handlowej,
prezes wystawy szkół zawodowych.

PUŁKOWNIK

.

Aresztowanie handlarza
żywym

*''H&&#

towarem.

Z Kowla
Władze

t_mm

P. P. S. domaga

Kilkadziesiąt kobiet sprzedał

za

ARCISZEWSKI,

h. dowódca 28 p. Str.... . K::1n.
został mianowany dowódcą 2 pułk•
piechoty Legjonów w Wilnie.
AMi_

si~ rozwią

zania rady miejskle;
m. Warszawy.

granh:ę.

donoszą:

(Od własnego korespondenta).
'Varszawa. 8 VI. Na wczorajszem
posiedzeniu rady miejskiej m. st. Warsza
wy, pierwszem po 6-tygodniowej przerwie PPS oraz kilka innych grup lewicowych zgłosiło wniosek domagający się
rozwiązania rady miejskiej i rozpisania
nowych wyborów.

policyjne w Kowlu od dłuż
~ze~o już czasu miały na obserwacji nieJakiego Moszka Krajna, mieszkańca Ko~la, którego podejrzywano o prowadzeme na szeroką skalę handlu żywym towa
rem. Poufne wywiady ustaliły bezwzględną winę wymienionego. Kraina
aresztowano na dworcu w KowIu w
chwili. kiedy zamierzał wywieźć par~
nowych ofiar. Dochodzenia wykazały, że handlar z
ten zwabiał do siebie młode dziewczęta
zniewalał je, poczem sprzedawał między
narodowym handlarzom po cenie od 200
do 500 dolarów.
Oskarżenie zarzuca Krajl10wi sprzedaż kilkudzlesłeciu kobiet zagranicę.

SZEfEM AHMINISTRAC.H AR~UI PO·
ZOSTAJE NADAf- GENERAŁ KONA·

RZEWSKI.
(od wfasJlelo korespOndenta.)
Warszawa. 8. 6. - Jak sie do\yi:l.clujcmy. wiadomość <O zamierzon.em m~ad1ow"
niu g-enera.ta Tadeusza· Pi'skora szefem ad·
mi'n istra·cji armii. :nie cod'P'O\\'iia.dru ,mawd.z:-.:!,

Jedena.tka 1:.. T. S. G., która odniosła zWJch;słwo nad Unionem
w stosunku 7:1.

how.i,em g:enerał Kona'rze;wSikJi
te>RO n-ie opuszcza.

S1tamo;·il,·ł's-ka

P. PATEK SZEFEM roANCELAR.1I Cy·
WIILNEJ PREZYDĘNTA RlPLlTĘ".
(Od własnego koresPoBdenta).
Warszawa. 8. 6. - Jak stycha:6. stan6
wisko szefa Kan,celar.id, cyw,Hne, -o. P,rezy
denŁa: R'zoecZYPOSPDHte:i obiac ma oan Pa·
tek. dotychczasowy poseł w Tokio..

PREM.TER BARTEL U PRBZYDENTA
MOśCICKI'EGO.

(Od własnesw koresoondenta.l
Warszawa. 8. 6. - P. ,p:rcm.ier Bart.;l
po\"\-ródl do W<l!fSZaWV ~e L\vowa. P. pre
mier udał si ę na!fvchmiar:t do Prezydenta

!<zeczvpo.spo.!Hcj któremu zakomunik'owa~
lUia,t s\. . . a decyzję w sprawi:c ZUDTO,po.no,,":?ue'; mu misji utworzC11ia ~ahinctu.

CO PRZYNIESIE SW. MEDARD?

Dziś, dzień św. Med.arda stanowi, we
dle wierzeń ludu i niemal zawsze sprawdzających sit horoskopó.w, Piinkit wyj-

Roboty brukarskie na ulicy Zawadzkiej (róg Zachodniej).

I

ścia dla orientacji rołnik~ a także dlIa
ka±dego, któremu nie tje5t J uIJok!m'a POlO-.
da w czasie urlopowym.
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gdyby U nas wprowadzono "konto sumienia"?
Musianoby Jednak najpierw uzdrowlt st-=plone sumienie obywateli •
PeWM&'O . . . Mb 1811 Jamea Ibdboa. Jn'ecydeat Stanów ~ p~ A.IRe-

~ S:aJtlo\YY .. amym łJłkio ,WftS%ynltoałe

. . . . . . . . . .w.

oti,
zawieradący dwa doIat'Y Anonimowy

~

~ nUM, ......
dsad qryzotaml sumIeaIa obywatele ArUSłali
do Jau k~lor6w, gmłft ntletskfch, ~cyj 400lejowydt, tramwajowych I l cł. Przekazy takie

•

aaatuI ................

udi-.u

dooosit, fe o tę kwotę skrzYWdził przy jakiejś
sposobności Skarb Państwa,
a czując WYrzuty
sumienia, pragnąłby w
ten sposób crzedJ .wól wł'mlU!~
Prezydent Madison polecił w Unę,Qzle Skarbowym {)tw<lrzyć "konto sumienia" i fakt ten opublikowa! w gazetach, w nadziei, że dobry przyKład

"nawróconego KUesznlk."
znajdzie licznych naśladowcÓw.
I w rzeczy samej uie o.myłił się, albowiem ...,
p(zeciągu 114 lat, które od te~ czasu upłynęły.

Jat e twwa.dl.

są, !'ZeCz łuna, ll.a!dtawane anon.i.mowo ł UOSZl\
I02lID2ISte cbanktet;ysŁyc:aeae podpisy, tak: One~nik:, ofiara t;łegu sumI:en!a,
chneścljanlll, połub

kutnik,

"sec~,

unodY sDrbc:YWc otrzymYWaIy wiei
drobnleJszydt
kwet . . 2 .. I dołar6w,
w "Irl"ku.otd . . , . . . . .. róme IkraCl:doee
przedm!otT r,~ ~&'O %włas%cz&:
Iroóskie der1d, 1lPTZąt, pistolety ł strzelby
Podczas prezydentury Rossevelta :zapisano
na ten ooobliw:v rachU1lek okolo 100.000 dclarÓ'W
I mnleJwięcej taQ sumę .. d.. " lat sprawowa'llla n\!td6w przez ~lodenta WIlsona.. Czasu wolny 'wiaŁowel wypadki ,,nawracania sIę
grzeszników" były wid~znle dosyć częste. w
r, 1916 bowiem w
przycbodzle ..konta sumienia" BpruJe
powama cyfra około 50.000 dola.rów.
Dwa razy otrz:vmala poczta w NoWYl1l Jorku
pO d;ww. ~ 'W zuaczkaclt ~towy~ t~
~ lość

_raJ~

!POdobne

TIość i wysokość wPływających

na "konto sumienia" kwot jest bardzo nierówna, wszelako
dane statystycwe wyłcazują, te zwYkle VI 18ta<:h powojennych ftaC)łyW przekazywauyclt smn
się IlCwtęks:za. Np. po wojnk: OOmowel t. rwo

czypospolitej zarządza ogłoszenie ustawy. lacho
dzl więc w tym wypadku zastosowanie powytsze
~ artykułu
a załatwienIe ł7ch profekt6w pr1Ie&

as.

Seat. Jako apM.nkme Jest
manlem

Idepra,.. ł bJłobT zła

Ironstyłuc.JL

Marszałek Trąmpczyński tłuma.czy się wypad
kami majowemi, które zdaniem jego przedłużyły
okres JO-dniowy. Lewica Senatu jest Innego zd:tn1a l nm1erza spowodować %'Wołanle koowentu se
nJor6w Sena1:u, na którem sprawa ma być rozstrzygnIęta.

- - _.:::---

PremJer Bartel egzaminuje studentów.
Lwów, 8. 6. - Po przyjeidzle p. prezes Rady
ministrów BacŁel bawił na. politechnice I egzamino
wał studentów od godz. 9 m. 30 do godz. 12 m. 45.
NastępDie odbrio Ił, orólDc .zebranie profesorów
poltteclmild, .. II:łór
pnema
rektor Po to
puszdskl, wl"'c lOraco p. Bat1ła. W odpowie-

wYgłosił

~.

MJoIItt6w lIda •

a

pOW.,*- cło

Wusu-

wy.

otrą... ał. drogocenną rellkwJ~ hlator,czną.
.
obra ten naleiał do księdza M.art.. Karmelity,
Nf~~kle cenny zabytek hIstoryczny otrzybohatera Koofe<leracji Barskiej, że słubt '" oho
mała Warszawa. Mianowicie dr. Jttljus:& Wieliue korueder~tów, iW obraz oltarA poloweiO.
czko złoty' w dane parafil Bote&o ClaIa na te był .. spisie obra_w. b4n Sake wpb.... .
Kamionka. na roce proboszcza ts. W. TrojaJlow na pocltJoQraą. . . . . ~ poM'... Itrb'
sklezo .tłrD Maftl BoG1eJ Berd)'czoW'llłdeJ .., o- . . . . . I -'-:zOIle pna rqcIJ' cud.1e.
Obra% ten malowany U1l pt6tn!e otrzymał dr.
toczęnlu sprzętu woJennego.
Obra'L ten stanowił własność księdza Marka, Wieliczko w 1924 roku od księdza WIktora Olędz
kt~, proboszcza
parafii Antonówka. w colu
Karmelity, bohatera KomederacU Barskiej I sła
tył konfederatom Jako oltan polowy.
~uJen1a r;o do :\Vas'ua'WY. lako ~łko
W raz z obrazem, odnowionym fachowo I opra ~ i zabezpieczenia prze4 w;ypadkaml woJeaae
Wionytn W' szero~ styl O " ramę z <:'ASÓW Sta- mi % prawem postąpienia s n1m, ~ ~ro ..
nisława Augusta, dr. JuUasz WielIczko, w obecznania z W1lfunk!em Jednak zachowania lO dla
narodu polskiego.
ności geregu ŚwiadkÓw z biskupem polowym, ks.
W myŚl życzenia ofiarodawcy obraz ma być
Stanisławem Gallem na czele, złożył na piśmie
umieszczony w świątyni Opatrzności, któreJ buprotokół, z którego wynika, :t~ obra1: ten był prze
chowany w kościele Nalświętsze! Marli Panny dowę postanowił najpIerw Sejm czteroletnł, a
w powiecie Czehryńsklm na UkraInie, a trady- potwierdzI! Sejm konstytucyjny w roku 1921. Pocja o nim, o której mówił długoletni proboszcz nieważ sprawa ta odwleka się, obraz złozony zoAntonówki ksiąct% Jak6b Żera, podawana ustnie stanie w kościele na Kamionku.
przez poprzednich proboszczów stwierdza, te
---:Q:---

Wa ....aw.

donos%ą:

owożytne spOSOby prowadzenia handlu.
, . Jak się VI Ameryce kupuje i sprzedaje?
Związk niemieckich kupców wydelegował kilkudziesięciu swoich członków do Ameryki, ażeby

w tym kraju postępu zbadali
sposoby nowożytnego prowadzenia handlu.
Prezes związku powróciwszy z tej podróży u
dzieliI dziennikarzom następującego wywiadu.
- Rzeczą najbardziej uderzającą. która ,est ce
chą amerykańskiego kupiectwa, to t. zw. "service"
czyli usługa klientów.
Jest ona tak dalece rzetelna, że w Ameryce mo
~na wymieniĆ towar zakupiony nawet po kOku mle
siącacb, personel jest wytrenowany i wytresowa
ny w kierunku możliwie najwiekszej uprzejmJści
i us!użności, a ułatwienia kredytowe
rozcIągają się na całe lata,
"rzyczem nadwyżka w porównaniu z cenami przy
płaceniu za gotówkę jest minimalna.
Prowadzi to nieraz I często do nadużyĆ ze stro
ny kupującej publiczności. I tak np. w jednym z
dużych sklepów amerykańskich 27 procent zaKupionych towarów
powraca znowu do magazynów.
W rozwoju handlu detalfCUlego zawaczają s;ę
nowe kierunki. I tak np. silnym konkurentem bazaru, w którym można wszystko dostać
są znowu sklepy t. żw. łańcuszkowe, "cham store"
z niewielu gatunkami towarów, ale za to z bardzo
wielu odmianami tego samego gatunku.
Naturalnie wyżej <Xi takiego "chain store" ?;Uał
duj c się bazar, podzielony na poszczególne magazyny. składające się wyłącznie z takich "chall1
store".
W kai<lym poszczególnem skrzydle bazaru znaj
.aUje się oddzielny sklep. Wielką konkurenc.q d!a

sklepów

wyżej

wymienianych

są

przedsIębiorstwa WySyłkowe,

ogromnie rozwInięte, które pocztą wysyłają na
wszystkie strony państwa swe towary. Ręka w
rękę z konkurencją Idzie jednakowoż czystość rąk
i lączenie siC) pos%CZeg6lnych firm c.-elem wspÓlnego
zakupu towar6w. Ta czystość rU Idzłe tak daleko, że kupcy wcale nie kryJą się wobec swoIch
kolegów ze swoJeml obrołaml I ci mają w kaide)
chwili wgląd w ich ksIęgi.
Wrażenia, jakie ów NIemiec WYDiósl z zakładu
forda były ujemne. Jest ()11 zdania, te system for
da jest to tworzenie nowego niewolnictwa i nl~
bezpiecznego wyzysklwanla ludzkIej pracy. Jakkol
wiekbądi jest on pożytecwy dla <Xibiorcy na wet
dla pracownika, to jednak prowadzi do' zamienienia człowieka na maszynę i szkodzi orólnemu go
spodarstwu.
Jest rzeczą tez typową, że zużycIe materiału
ludzkiego u Forda Jest szybsze. ponieważ nikt nie
wytrzymuje dłuższy czas tego systemu pracy i
szybko musi ~orzucić miejsce. Podobnie też postę
puje ford i w stosunku do reszty przemysłu. Daje
on pewnym fabrykom regularne zobowiązania, ażeby dostarczyły materjału, którego potrzebuje.
Gdy po kilk-u latach fabryki zupełnie się już wyspecjalizowały w kierunku wytwarzania jemu potrzebnych materjałów, albo gdy on sam jest w sta
nie je wytwarzać, wtedy wysyła do fabrYlk swego kontrolera, który Im przykłada nóż do gardła:
albo żąda oddawania towaru po zniżonych cenach, albo grozi zupełnem zaprzestaniem zamówień i konkurencją samego forda.

.

YObec: baduktol'6V1 tramwaJo..,-cb
...,... ddeclo. ,.aJmewall latek".
Jedna t; b"ch matek przycnała się Dyrekct KoId ~ektrJrCZl1ei. te w dua rob oczub1a k w
ten ~6b o cztery dolary, co, zwUyWSZy te J)nIe
Jud tramwajem kosztuje pięt ceotów, stanowi bar
Ctzo powaiD4 kwotę.
S. to atolllDucze ............. w pcdwanllł
s _
00 .,przaboobal'" wtdDeatll PCIIWł.ea CIIJT1n

te!. ńor'O cna .apokoleala • . . . , SUllllenła U!łal
za konIeczne ,rzekauć l1a wIadome konto at osiem tysięcy dolar61,V. UczynR to w dodatku w spo
s6b nader ~. mianowicie przesyłaj_c 0siem pol6wek ~ 'W POIhodku banknot6.w
bsh,cdolarowych, z nadmienIeniem, te drugie poł6wkl dostarczone bedą nlezw.ocznłe po ogłosze·
nlu w gazetach przez Urząd Skarbowy pokwlto·
wania z odbioru pierwszych częścI.
Czy u nas w Polsce znalazłoby się choć pięcłti
takich sprawiedliwych?

i kochanek

śmiertelnie

mał2etiskil.

ranni. -

Kobiet.

popełniła

_mob6)atwo.
iW~
.... OHI8łtsQdl, . . . .d ........
krwe:wydt sensacm t romantycmo-zbrodn.iaydt
przy.g6d, w ja.k!e kroniki skandalic.we osta,tniego
10-lecia obfitowały VI Europie - boda~ czy nie
rekordowe m1eJsce ~ straszna łrated)a, iib 102;er;rala r1ę na .zamklu w Raabs.
Główny bohater dramatu,
Cyryl l(oostaDty
OrłOW, ,pochodzi IX bocznej lit1ji wie1koksią~ęcel
farnil1i, która w historji ca,rów przez cale 'Wieki

iPr-zed oparu tygodniami Pl'Z}'łJyl do Wle<tnla !
w śródmieściu na jednej z wytwornieJszych ulk. Uważano go za cichego, zamknię
tego w sobie młodUelica,
zamieszkał

~

któc7 .....

tablat

l~r8ll ołtafl8 polowe~o lODfe~eratów ~auki[~.

Z Warszawy

Mąż

odgrywała wielką folę.

p. Bartel dłuższe ,p rumówienie.
Na dziś rano zapowIedzIano wykład p. Bartla
na ostatnim semestrze, poczem maj~ nastąpić egza
mInY studentów, O ,odz. a wieczorem 1), prezes

dzi

..... ,. -. a ' . . . - - . .... lU Ind , . . .
nut mubmł ,...,.,. ~ ł!sty.
~ ~ . . ,opcakutJH rOO:rJców, tt6r.

awa tragedJa

Spór konstytucyJ.., w Senacie.
Warszawa, 8.. - Senat na posled~enłu w śro
dę, dnia 9 b. m. ma załatwić trzy projekty ustaw:
o warunkowem zawieszculu kary IUI. w..zarze Ma
łopolski, o zakazie WYWOZIł ropy t o spn;ClICIdy me
ruchomości w Turce nad Stryjem.
Wszystkie trzy prOjekty ustaw zostały załat
wione przez Sejm l przesIane Senatowi, pierwsze
dwa w dniu 24 Inrietnla. a osta.tili jeszcze 31 marca.
Art. 35 kOl1Stytuc1l powiada, te Jeteft Senat nie
wniesie do dni ~ zarzutów przeciw uchwalonemu
przez Sejm projektowi, natenczas Prezydent Rze

ś_

....".ww,

troc:b4 .......

~ c:Q'Urł romaDSa,

_d.",

~ 1IC%ęszcal do MJle~
towarzYStw .." '~ednla.. Jednemu z swych przy
jad6ł ItWie.r%yt sIę awelro CZ3sa, te go

kIDo, •

potera bezbrżetoa IUUI1IQłno~
~ ~ ~ uratokratti. ~,..
be:mJo.'ft łO.tnge<r, •
mm WZgIlrdz1, ale

tetdloaa

pozosłlmłe

mu nic 1zmego, jak sobie hc.fe ode-

braĆ.

krJt:v~ę&lO duJa

W
I

...

%eddJ:le6
...,.,ral
...

~T:a:,.t'WkI ~ prQ

emerJ'ła &mocu)ł VI

~ te ~
aktem trwe."Wego dramatu.

ta

dron. . . . ...
będzie

. . . uyut

Obydwa! młod%i ludzie udali się do Raabs nad rzekę Taja do umIm KUn.&e.ra, s którym %'l\ajo.moość zrobił Orlo'W
...- tflku młesi.c:aad " .Menutle, ~ IOJ.nger
bavtit dla brac:fl SIO swo~ ~ to..
Orłow jut .." Meranie
zalecał się w rażący sposób pan! baronoweł.
Ody dwal przyjaciele zajechali do zamku, oświad
czyla baoronowa, te mą! jej, pasjonowany myŚliwy, znaJdale się na polowaniu, rut 00 Orłow
odpad, te w tej chwili idzie do lasu 'POszukać
go. Pani Sybf!la, przeczuwając coś zł~go, daremnie usilowala go powstrzymaĆ w tYm zamlar~.

DRAMAT W LEŚNEJ USTRONI.
rozegrał się straszny dramat dwóch
serc. Mię<lzy oby<!w<lma przyszło prawdopodobnie do sprzeczki, wśród które' Klinger robił
młodemu Rosjaninowi Wyrzuty z powodu .zachowania się jego wooec pani Sybilli. Wracano
wąską drożyną do domu. Klinger, IcrÓry znał tę
drogę dobrze, szedł naprzód, Orlow za nim.
Nagie Rosjanin zatrzymał się przy jednym z
duew, puścił KlIngera leszcze kilka kroków na1>ł'z6d, potem szybkim ruchem
wyciągnął rewolwer I wystrzelił.
Kula utlcwHa w stosie pacierzowym. Klinger, sil
oy mężczyzna, obrócił się momentalnie ku napAstnikowi i miał leszcze Da tyle sity, że ze
strzelby
dał strzał do napastnIka.
PQczem z n6g się zwali!.
Strzał KlIngera trafił Orłowa w prawe przed
ramię. Zraniony pośpieszył bezpośrednio po wy
padku do zamku. W międzyczasIe ciężko ranny
Klinger
został w lesie znaleziony
i odtransportowany do Raabs. Zawiadomiono
żandarmerję, która Orłowa wraz z jego przyjaclelem Somogoyem przyaresztowała. Orłowa,
którego stan się nieco
pogorszył, odstawiono do szpitala w Wledhoien.

W lesie

SAMOBÓJSTWO BARONOWEJ.
Żandarmeria wszczęła natychmiast dochodze-

nia w tej sensacyjnei kryminalnej sprawie.
Baronową Sybillę Klinge
zawiadomiono zaś, że nazajutrz przed południem ma si~ zjawić w okręgowym sądzie w
R.aabs.
celem złożenia zeznań, jako świadek •
Baronowa wiadomość tę przyjęła z niezwyktą irY;
rową

łIIca.

W

OI:MCZoał

...... l .... . , . . •

.. zamku tandarm I poprosi 'baronowa z sobtl do
sądu. Sybllla odpowiedziała, !e ma Jeszcze Jed~ pilIUl. telefonIczn.
ro:r;mo~ ł udala się do
pnyleglego pokoJL W t1IJ _tS lInwie chd
rodegl sł4 strzał. tudarm ł . . . . wpadłl do
pokoju, gdzie pani
KBnger letala Da podłodze 'W włeIkleJ kalaty
krwL
Pomoc lekarska okazał. się niestety sJ)Ótnion_,
MAU~STWO BARONA KLINOI!RA.
Baron Hugo J 6zef IOtnger poehodzi z rodziny
posIadał rozliczwielkich przemysłowców l
ne fabryki płótna ł a1lkuL Zrobl1rU.Y, olbrQ'mI
_~k. W'J'c:oW .... Ja·'I..... ~ bUd
baoa ł zabpU 1npdIaIa . . .
ck
obszarów ł bopctwa Ieśaeco. ... t1
.
dzisiaj Jest naJboaawYIll oe,7watele w AlIStrtL
W roku 1916 ołenił sl, • c:ót'b b. namiestnika Tyrola hr. SplqeUe1da, ..... SvbII1-. a a mai
łe6stwa te~ pocbodzI troJe cłz1ed. dwie dsfow,
cąnld ł chłopiec:, w wieka «Mi a do Ił tat.
Małżeństwo było nadzwyczaJ uczęrowe,
baron był idealnym mężem, baronowa. aczk<ll.
wieJe moc~ nerwowa. kochala 5wolego męu. 1
ubóstwiala cWecl. Była to kobltU wYlOCe tItalentowana. ~dył prÓcz wybltnybc zdolności malarskich, posiadała prze~lIc:;ny ,ros ł często brała
udział w dorocznych
przedstawieniach w Wiedniu. W zimie tego roktt zachorowała baronowa
na zapalenie pluc, przycz~ stan Jej nerwowy
pOiorszył się znacznie.
Za poradą lekarza wyjechala wru z mętem
do Merana i tam na nieszczęście swoie poznała
Konstantego Orłowa. Po powrocie z Meranu,
stan zdrowia baronowej poiorszył się jeszcze
znacznie więceJ. Temu przypisać naleŻ)" ~
stateczn~ katastrofę, śmierć młodej i pieknej kobiety, która prawdopodobnie zupełnie bezpodstaw
nie wyrzucała sobie, że jest
sprawczynią I powodem leŚDe.! tragedi1
nad Tają. Ci, którzy bliżej znają Orłowa, Sl\ zda
nia, że powziął on łajdackI, acz fantastyczny plan
"uwolnienia" Sybilli wbrew jei woli od męża
przez morderstwo, które upozoruje iako wypadek
na polowaniu, a pOłem ożeni się z wiele starszi l
od siebie baronową i wejdzie
w posiadanie olbrzymicb majątk6w,
których jedyną spaqkobierczynią byłaby
jej dzieci.
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[IY iona mu~i Pflyji[ o~ywałelHwo m~ia?
Bunt kobiet przeciw nieludzkiemu prawu, które każe
cudzoziemce' wyrzekać się swel ojczyzny.
Jedna z

nałba,rooiej ,inJereslUl'\iCY-ch

dys-

Kl\.lISja toczyła się na wie'~kim kOI1lglI'etSoi,e ko
biet w PaJrvżu olroto za!!ad1I1Ji'ood.a obywa-

telstwa kobi,ety

zamęŻJn:ed.

Dziś żona

2l"a role I71"ZYczeoki do meta.

Jeśli .teSt obytWatelką m.eJro kiraju z
dniem śl'llJbtt a'll'toma.tycz.nie ooywa.te,1s:two

to tTaCb i TóW1l11e
automatycznie staje sie oovwatelka
teJro kraju. co świ.erżoDośilruJbl()1nv małrouek
Na dłl\llgie łaifa PTzed woi!1,ą, św1a,rowe
l:rzeszenia kobkt wvkazYWaJ!Y
anormalność OOWYŻSZe20 stanu rzeczy.
JIliŻ wówczas były k'Obi,e ty, ktoce nie
.tnoJrJy sie ~,z.ić z pmwem talk dobitnie
alk,cen tu.iąJcem p a,tr.i.araha:ln a wyższość męoż
czyz,nv 1 truk jaskraw'O o.c1źwierciaodlOJjącem
oboIw i ązek poniżaj.ą.ce.Jro i bezapeJ<l.lcV'}n.ego
odda.nia ,sie ko-bietv i uważaty ie za
cieżka do zniesienia krzywde
t>loś'H we'Jro lo,su.
Dopiero. wo.~na jednak doWiodła światu
naQcznie ca~ą bezwzg;ledJność i 'Okrucień
stwo te~o prawa, gdy kobieta~żona C!ldzoz1emca we własnYDl kraju uważana była za •• W1"O-

me tej sPrawY we wszys.'tIdch baiadł l o
pracorwanie WItli.osków :leli ~~nlę.
cia. Owoce JroIiliwej pr3ICY Komit~ którego 'PrzewodTIłilCZ~a jeG1t ANidka~ Orista l
Maonnll.iadł. 'BwydatnHv sie na ~es.ie w
Rzwna'e 1923 T. W przedsta'w4oulllD sd:i'C'U
l)l"Ojekbu. ik:rt:óry SVlem S!Dnłwied1twem l
wszoohstrO'l'Irrlem u.ięci'i'.Jn kwestii. ()II)Mt'~m
na 2lI'Ul1!tOWIl1e:T zna.jomo..~ 'J)r~ i bystrej
orjenrfa,cjj t>rzyn()S,j, ~z~zYlt c~ komitetu.
NaJClmiooli'Ć trzeba te Cristai M':M.--mi,Ea'!1
przejęta swą rolą. zacze-le .od ,powailnY',~h
sd)\.nd~ulW nad 'Prawem. aJŻeby móc
® ~łębi roadać are~r:tn~ problem•
K'O§cc,em poWy~7C.g'O Sl'.ktku. który
przedyskutowany !1~ k{)ln~resie rzymskim
1923 r.. a Zlrewidow(j,ny ul-'ź,niei n.~ .podsta

W

żonie

~ ~ows.zych d~wda\dc2Je~. w lfleJ P'Ostax::i DrzediStruwi.ony zo'Slta,t kOl11lg'resowj, ,pa
koo,ieczmo-ść

rvsk1emu, jes,t

jednolitci reformv we WSZyStkich kraiat;b.
Dziś każde pań!Si'Wo ma swoje S'Pocja.1
ne
tJtrftw~ obywatelstwa kobIety zameżne)
r~e interesude się w jaki s'oOsóh ~nI1le pa,ń
stwa ,~en ,Pr'O.b1em Itrakituti:a.. OOZVv,riście r.ie
I

mOŻlna żądać

od dan.eJro

kra~u.

aby

ILclył

sie z mawarni innV'Ch.

N~kazem ohwili jest przclo stworzenie joono'litego i w bej dz:edzfnie prawo~
dawstwa !!odząceg'O rozbieżności odd:zlel
nych państwowych kodeksów .na wspól(jej platformie.
Rzecz jasna, że Liga Narodów jest
organem naJbardziej ,powoła,nym do prze-

restaura~ji.
,/

~a"
znosić mUls,iaJ'a niezliczone i ni'eda~~ce się
opisać szykany; a w jej sercu rozgIrywal
się draJn)a.t Urczoc pod wpływem dzi:ejo-

i

wych wvwdków. stawa.ta 'Przed nda świa
ojczyzny - Draźródta
bvt,u - jest j,ej prawem odwiecznem. nieza1prz.eczalnem i st'OJą,ccm oo.nad wszystkie
mi innemi uczuciami w jej życiu!
Kiedy kobktv zrzeszone w mioolZynaro
dow:vrrn z\VIi~zku kobi,e t dla walk1 o prawa
wvbarcze zebrały się pOtraz pierwszy po
woInie (w Oe,newie 1920 r.) OO'Sltam'Owilv
zająć s,je elrl,erl?:iczni'e
Ul~adnieniem obywatelstwa kobiet zamei
nych.
Powołanemu w tym celu s'Pecirul'nemu
komilte'towioode,o ono tS'zczeJr6rowe zbadadomość. że mitość

lt

prowadzenła
powyższej

akCji. To też z radościa frzeba zaznaczyć. że podjęte w tym kierunku
kroki "Zwiąatku kob'iet dla wa,lki o prawo wybor,c ze" zostały uwieńczone pomyślnY'I11 sKoutlkiem. KomiSja Li!!i Narodów dla kodyfikaCji prawa międzynaro
dowe,go pDstawita na poorządku dziennym
prQjekt międzynarOdowego układu w
sprawie obywate!stwa.
Wszystkie państwa, fl!'etylko należące
do Li!!i Narodów, wezwane zostały do
wyrażenia swych
poglądów na proieokt
powyższy i p.rzestania wniosków i dezyderatów do 15 paźdJziernfka b. r.
"Praw'Odawcy - twierdzi Mrs. Macmillan
WyznacZYM mężowi rolę zastępCY żonJr.
Tymczasem kobieta dziś jest jednostlka o
samoiSltnej - sobie wlaści\ve,i indy\vldua.Jnoścl. Tak samo jak mężczyzne, f1ie
wolno okradać ją z nar c do\\'ości bez je
zg-ody często w brew Jej woli!
Również i państwu ni8 wolno nr.rzucat
Obywatela,
któr,ego ono sobie nie życzy, an; tem sa
mem i 'Obywatelki!
Czyż to nie jest ubliżeniem dla koble·
ty o sądz:ie nre'za'leżnym żądać od niej
,zrzucenia narcdo \\'ości na podobiells twa
zużytej szmatki?"
Jakże więc rozwiązać pytanie?
Rzecz prosta; ani mężczyznę ani ko·
bietę nie przymuszać czy to do porwce·
l1ia czy przyjGcia obywa tds1\'; a. M~to tE
gO przvlść im z pomocą wsze!k iemi możl
v;emi ułatwieniam i dla
swobod:o ego wyboru ojczyzny.
Jak~e często się warza. że ::adanfe me·
żowi 'Obywa,t elstwa i o.ny iest
dla małżonków daleko korzystnte!sze\
P 'r awo, jak obuwie. za ciasne lub źl~
dopasowane uciska. Stoimy wobec doniosłego wypadku, że życie, prze'róslszy
g-ranice dotychczasowe.g o prawa, domaga
się wielkim głosem
grun townych opartych na międzynarodowem porozumieniu
z,mian w ustawoda'w stwie. odno~ząCe1l1
się do obywatelstwa kob.iety zamężnej

OSTATNI KRZYK PARYŻAl
Jedwabie ł wełny nadeszły
Gośt:

- Mówion'O mi, te w waszym l'Okalu władają wszystkie mi
Kelner: - Oczywista, tylko te nie my, ale nasi goście.

JAN LORAIN.

iłD[~ODiema k~i~tni(lka.
Młoda dziewczyna p'Odniosła się machinalnie z p'Omiędzy poduszek jedwabnych, bladolijowych, na których się opierała, pogrążona w głębokiej
zadumie i
zbliźywszy się d'O wysokiego, 'Otwartego
okna, spoglądała dług'O w stronę miasta,
oonad cieniami królewskieg'O parku.
W obszernej komnacie, obitej jedwabnemi tapetami. grupa służebnic poruszala zlekka struny teorbanów i lutni, nape!
, niając całe ośmiokątne podwórze niewy
, raźnemi, melodyjnemi
dźwiękami, których jednak młoda dziewica nie słyszała wcale, albowiem
księżniczka Otylja
była niema.
Była ona naj starszą córką króla Sycylji. Biedna kaleka, urodzona z mał
żeństwa między kuzynowstwem ze smut
l1ego małżeństwa, zawartego z pobudek
p'Olitycznych: przyjście jej na świat spra
wiło, że król oddalił małżonkę z dworu.
Król nie lubił tej księżniczki, której
spojrzenia krążyły zawsze daleko, a usta
były nieme. Zarządził by się wychowywa ła w ustronnej części pałacu, którą od
tąd zamknięto dla wszystkich dworzan.
Król '\vstydził się tej uł'Omnej córki; ona
rzucała cień na stawę jego dynastji.
Cale serce króla należalo wyłącznie
do jego syna, księcia, który się urodził z
dru gie~o malżeil s twa, gdy matka Otylji
popad~ a w ni cfaskę. Był to młodzieniec
pi<;-kl1Y i rycerski" liczący już dwadzieścia lat, który pełen ognia i fantazji, kaprysami swojemi wywoływal zgorszenie
w stolicy i w calem królestwie.
Księżniczka stara ciągle przyoknie i
;lairzy!a na park. Trzech mężczyzn weszlo właśnie do wspaniałego parku,
trzech młodzieńców, wszyscy jej niezna-

ni, mł'Ody magnat i dwóch muzykantów.
Jeden z nich był fletnista, a drugi skrzypek. Młody magnat usiadł na ławce kolistej i rozwinąwszy pergamin, który
trzymał w ręku, i który zawierał manuskrypt pieśni, dał znak swoim obydwom
towarzyszom, a królewna Otylja, która z
wysokiego okna widZIała te trzy postacie gdyby w głębi studni, dalekie i blade
w niebieskim cieniu cyprysów, spostrzegla. że fletnista p'Odnosi i przykłada instrument do ust, a drugi muzykant opiera skrzypki o ramIę.
Młody magnat nadawał takt i pochylony nieco naprzód, z otwartemi ustami.
śpiewał widocznie stowa pieśni, których
ona nie słyszała.
Robili próbę jakiejś serenady, jakiegQŚ koncertu przeznaczonego dla pięk
nej damy. ubóstwianej przez młodego
człowieka.
A krl>lewnę Otylję ogarniał ból sroż
szy niż kiedykolwiek, że nie może sły
szeć r'Ozkoszclych dźwięków muzyki, ani
słów pieśni. Wszystko w tym nieznanym młodzieńcu, jego pOł;;tawa pełna namiętności, bladość jep,:o oblicza, jego wysmukla p'Ostać i spojrzenie gubiące się
gdzieś w oddali, wszystko to przyciągało
ją z nieodpartą silą.
.
Jedna ze służebnic, zbliżywszy się do
okna, ujrzała owych trzech mężczyzn,
wychodzących z ogrodu i poznała 'Owemłodego magnata.
Byt t'O Beppino de fiesoles , obecny
ulubieniec królewicza, który, jak mówiono, piastował llajrozmaitsze godności i
dostojeństwa na dworze, był n::wet kochankiem od serca pięknej księżnej Katarzyny d'Adydagues, ówczesnej kochanki następcy tronu.
Następnej nocy księżniczka Otylja wi
działa we śnie o\veg'O piękneg'O nieznajomego mfodzie6ca i tych dwóch muzyka n
tów. którzy urządzili próbę koncertu w
jej ogrodzie.

go

językami.

Nazajutrz o godzinie czwartej, jakieś
słodkie, nieznane jej dotąd uczucie, zawiodło ją, prawie bezwiednie, do okna.
które wychodziło do parku.
Ci sami trzej mężczyźm co wczoraj,
byli już tam: piękny Beppillo de fiesoles, siedział na ławce, a dwaj muzykanCi
stali przed nim. Z fletu i skrzypek, wzbi
jaty się melodyjne dźwięki, pełne cudnej
tęs knotv, a piękn y Beppo.
w g orących
i btagalnych s?owach, opi e wał piękllOŚć
damy swego serca i swoją mitość ku
niej.
\Viersze mtode~o dworaka floren tyjskiego, wysłaWiały jasne i miękkie jak
jedwab włosy i promienną jak sł'Ońce
twarz pięknej kobiety o marmurowem
sercu; wyslawialY różowe, świeże usta
kobiety, której stalowe źrenice, pod'Obne
były do ostrza sztyletów. Nie rozumiejąc
znaczenia tych stów, księżniczka Otylja
wiedziała o sobie, że ma włosy cze.rne i
lśniące, cerę twarzy matową, a dwie źre
nice, koloru niebieskiego chorych turkusów, uśmiechały się do niej z głębi zwier
ciadła.

Bezwiednie podniosła mate zwierciadło ze stołu i sp ojrzała na siebie. Gdy na
stępnie zwróciła swe spojrzenie znów w
dół do 'Ogrodu, ujrzała, że ów piękny mło
i że na nią spodziewica uczuła, że rumieniec oblewa jej twarz i szybk'O cofnęła
siQ .
Nazajutrz przybyła jednak znów do
okna, by op arłszy się o ramy tegoż patrzeć na dół. PiQkny Beppo i jego dwaj
muzykanci, z,ajęli już swoje miejsca w
cieniu cyprysów, a ze skrzypek i fletu
wzbijały się w przestworza tQny pełne
dzieniec

gląda.

podniósł glo"wę

Mł'Oda

tęskn oty.

°

Ale dzi'. r'O! Muzyka nie była ta sama. Błaganie jej byto bardziej czule i
bardziej usilne. a ~łucha królewna r'Ozumiała je: stowa pieśni też się zmieniły.
Nie wysłaWiały już oczu Siwych kQbiety,

łnl(RI~r ~!!»trkowska 90.

JU

L~

Ceny znacznie

ZJlłŻOlle

o Jasnych lak len wlosach i o cerze butsztynowej, ale źrenice blad'Oniebieskie,
piQkności księżycowej o jasnych jak len
włosach.
W Jakiś

czas później, pewnego wieczora, królewicz Aleksander, leżąc wyciągnięty na aksamitach genueńskich i
dywanach ze Skutari, bawił się niedbale
bujnemi wł'Osami pięknej acz zazdr'Osnej
Katarzyny.
- A co się dzieje z naszym pięknym
Bepp'O? zapytała obojętnie księżniczka.
Królewicz, następca tronu Sycylji odpowiedział jej na to głosem, w którym
drgało rozkoszne upojenie:
- Nasz Beppo, musi mieć znów ja,
kieś szaleństwo w głowie.
Nasz florentyjczyk ma obecnie wyż
sze dążenia, on pragnie tego dokonać aby
istoty głuche słyszały, a nieme mÓWiły.
- Co chcesz przez to powiedzieć?
- Nic. Niech wasza królewska mość
pójdzie jutro, z ' swoim orszakiem na prze
chadzkę, o godzinie wieczorncj, w pry .
wa tnym parku królewny.
W dwie noce później królewna Otylja
miała straszny sen. Zbudziła się z przerażeni.em w sercu,
cała zimnym potem
'Oblana.
Nazajutrz rano, gdy królewua wstała
z łóżka, paź w liberji królewskiej prosit.
by go wpuszczono do jej komnaty i oddał
dla niej w ręce służebnic, piękny kuferek
wenecki, wysadzony drogiemi klejnotami i emalją. Królewna otwarta go pośpiesznie i znalazła w uim, na jecl\vabllcj
p'Oduszce, Ciepłą jes.zczc głowę florcntyj
czyka Beppa. Duże oczy jego, wywróc'One, spoglądały na nią z przerażeniem.
Na ten straszny wid'Ok królewna zcn'
dlata. Gdy ją ocucono, dostala silnej go·
rączki i zmarła jeszcze tego samego wie
czora.
Tak zginęła królewna Otylja dlatego,
że słuchała
tęsknej
pieśni
miłosnej i
dźwiek4w skrzypiec w s.woim olU'odzie.
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Komiczna scena w tram aJu.

W~[iekłoU ~łonia l DUWO~U lDIiiU ~OIOm.
sIoDła.

Słoń indyjski w ogrodzie zoologicznym Nowego 'J orku zaprzestał pewnego
dnia przyjmować pożywienie i urządzłt
formalny strajk głodowy, Powodem tego niez~ykłego wypadku było wydalenie ze służby dozorcy, który obsługiwał

Kiedy VI klatce zjawił •

jego ..-

stępca,

sło1t wpadł we wściekłOŚć

i omal nie
Dyrekcja
dawnego

potratował

nowego opiekuna.
po tygodniu przyjąć
dozorcę. w
obawie o życie
musiała

wspaniałego słonia.

Co

mówią

znawcy sztuki tycia.

W Londynie wyszła z druku broszura, i wysiłku fizycznego. "Kto jest zmęczo
zasady sztuki życia i wska- ny pracą intelektualną. nie może zrobić .
nic niedorzeczniejszego ,jak zmęczyć jesz
zówki o zachowaniu zdrowia, skreślone
TJrzez
cze muskuły, sądza,c, że mózg przez to
dziesięciu wybitnych ludzi,
wypocznie. Nie)Vlaściwe jest, gdy pragłośnych w całej Anglji, a pracujących w
cownicy zużywają wolny czas po tyrozmaitych zawodach.
godniu pracy na grę
Większość tych poglądów opiera się
w piłkę nożną i inne męczące sDorty.
na znanej regule, że umiarkowanie w je- Zrobią lepiej, jeżeli
dzeniu i piciu i racjonalne pielęgnowanie
niedzielę poświęcą spoczynkowi.
cia la jest
. ażeby wzmocnić umysł do czekającej ich
główną tajemnicą zdrowia.
pracy".
Sławny pianista Włodzimierz PachKsiążę perski Aga Khan natomiast mó
man, niezapomniany odtwórca Chopina, wi dużo o znaczeniu ruchu fizycznego i ra
który święci już 8O-tą rocznicę urodzin, dzi przynajmniej
twierdzi, te , zna dwa tylko środki, zapew 20 minut dziennie przeznaczyć na ćwłczeuiające 'długie tycie:
nie clata.
muzykę ł dobre jedzenie,
Sir Harry Lauder zaleca jak najmniej jeść
w najbardziej wyrafinowanej formie. "Ga i pić, zachowywać miarę w ćwiczeniach
stronomja odgrywa w mojem życiu wieI- fizycznych. pracować zaś możliwie najką rolę ~ objaśnia muzyk - i poświęcam
więcej oraz
jej taką uwagę, na jaką zasługuje. JJ em
codziennie rano zjeść pomarańczę.
dla przyjemności, z miłości do przysmaPrzytoczone maksymy długiego żyków, jakie mojemu podniebieniu dogadza- cia są, jak widzimy, bardzo sprzeczne i
ją. Jednakże nie jestem żarlokiem.
trudno wśród nich wybierać. Na jedno
O'Connor przestrzega pracowników tylko zgadzają się wszyscy ci znawcy
umysłowych przed
sztuki życia: radzą wykluczyć używanie
nadużyciem sportów
alkoholu.

zawierająca

Nie rycz jak krowa, bo
Słowa

te

powtórzył.

kltiórd ~ bYlł:8J zabt.ysnać.
W naljwspall1Jia.~:s,zef scem>e -

się

akJrorlka -

karjera.

mego ifa[enitiu. ~~

mi 1'fen n.Brcz·emn:iik:: .,N~le rycz l:alk k!rOlWaI. :bo cfę 'Pa~
n ę 1Jam'l)ą! ! !"

.A.kifork31 !JedrnegO z 'PomZę.dJDiYlCh rteaitJrzy
ków berHńlskkh pait1il1a 01uIS zaiSkaJrzY1l,a o
odszkodowanie w wysokości 10.000 marek
stdlerai :Ediwatrda TIl"OOlIaI. Broces OIdtbYll się
w 'fycll d!trladI onz&! ·jednvm z ~łów
~fu'l"k:a zaJI"ZiulCi:la S1lłIero:wri. że IOOPsuł jej
ka'rjerę. gdry 'P'eWlIl:e go TCł!W OIUrz:vma:1a
wsoon1ałą role.
IW

cię palnę lampą.

za suflerem artystka.

Zwichnięta

A ~-!łaJ D!i~ ~amma
cłrhrJa&nde

!fe ~owa L
zostałam WYsrMzdana.
a dfY1l'ekQi<lJ Jl)lI'ZY!SlaJla mU z oo'VJ'!Od'UJ SIfunda

ła dJymisj~.

Sędzia n~e uma'ł
skarżYła

gdy wzwiil1etam ca1fą sNę
i

wmv ~ 'W'Ydio-

dzatc z zalO'tenla. że ooowiaJZkiem aktorki'
jest '\lJ!l1Qle.ć dolldadJnie swa role.

H'wttf·.......... •

S.4SW :;;wwsaaaa. . . . . .

Jak

się

pracuje w wytwórni R. P. - Fil..,? - "owa gwiazda

filmowa -

Lita MarJore. - Rozw6J "Reduty Filmowej".
Ostatni film.

WY1twór'l1'ia przy Sz:koll e :Fli~moweli R. P.
F~ilm. 'Pl'OwalClzon,a 'POd ilclerrunikiem reźyse
la tI. Bi>gDszit'a przystąpiło do oowej produkcji. Temat'e m ro'Zpoc.zęt~o fitlmu jest
fascynuiący J)ł'O'blem wiecznie młodeJ kobiety. pjęlkned. s.lawnei i· 1.lfWł.e1llbiamefi.
Do'Skouaty ten Temaiti trol1lW1ini~ ZOISfuJł
lako fantazja filmowa w scena'fli'usZIUI Po ~.
•• Wieczna Młodość", lllaiplilSail1,y m pr:zez zdo[
nvclI al\llrorów ,i falOhoWlCÓw fihooWJllCh pp.
. i:n:ż. De'de.rkę i reż. H. B1~os,zita.
Do q,dezwy>lklego ire,g-o ohraJZIU OOlskiej
wytwórczości zaanzatżowaltlaJ zos:TalraJ p. I.
Wovslawow,a.. występuja;caJ na ekra:llle
rod vseooouimetl1 Uta Mariore. Rra.ce
p'rzV'g'olowawcze są jIu!t na ulkończeni'll ił w
na1jbHższYlCh dniaJoh rO'2Jl)OlCzęif.e bedla, zdię
'Cia. Pi>lm o,pracowany Iesf we w'SlzV'stkieh
S'WOQlch sZlczezół;(lie;h przez zespól ..Reduly
~i.limowe.j". kt6ra teri siifaJll1!i swoimi obsadzi
inne ifołe.
Boo8Jterka .. Wi>e'Czned M!łodoścl". w roH
1W111I~1,~ gwaa'z dv ekraoorweJ No!drny Je~f

Jak wyżeu ws:oomll1ieiliśmv. uMenifolWan.a:
arr:'WsIk3J fi'lilllOWa:, :P. Um Man1or.r:e. lcllóra
wvbiJa słe na DIan pierwszy miedlzV' W1S:zy
s't}ci'emi hohiaiterkaani :i krÓllow'emi clcr"anu
J)O,lsk:iego·.
Ufa Mar.fo'fle wsi'ada pde:rwlS'OOrz'edtlle
wlalru11kd ft!imowe Wc ze W1Z1.I?:'ledl\.lJ Dal niezwykłą lU.'Odę foto2emczna. jak q, t1aJ ndePlrzedeltnv vwyMtiw ~y1P i rodzai} swego. 'ta.
lenfu.. ~~mi uWtt1ętDromem1 lP!fZytpOmina nam Il1lie~ów:l1aną: iW sWIYICh b'ealC~ruclt
i 1l1~ ttJaJjaJcą: wśroo W'S'ZY'S1lkdiCJh 'Rlw.iazd eK'I'aJI1l\l1 ik:nJlrurrei!1lcji, Mie May.
Uta Marjo~e zawadw Ko!1Jtlraikif na OKres
ied!nezo ro'lm. 'W czasie kifóresro WY'kooa
trzy ",ielłde rQle bohaterslde.
Cze!kamy 11aJ 'PIemje,rę. ,0 0 k:!6rejz obowia'Ziku d:ziennikmrskJe,g-.o 0Cei!1Jlć bedzh3my
mUlsiel'il warlo':' ·prodlul!oclii R. P. F:i:lm. I lO
ba,czymy. ~aik: iPubHcznośt przvdllnie wylsiioJd
te5 'W1YitwórnJ ;, CZv fi1m ten. nie kUiSzac się
o nieśmierteLność. dostarczy nam tematu
do wzruszeń, myśli i nas!Jlro.iów.
E~s.

~~: ..C _,*,JUQY(t&

M~żczyzna

czy kobieta?

~~.aatlll"""''''''''''

~ 'Wl1W'iednłIu. ~_lÓShat ~
CW:11JYlCb. oosarrer6w ma~ _ Ilakrże pe
wiem mfiQd'Żlmi,e1c. baJr azo Wiymwomy.
bez kaoelusza. jak to latem w Z'R"cza1a.
Tern WIIdmzą wddOlC:ZlI1lfe ~ ~ał
&wą :pięknie mrvzOlWaną

Sprzeczne przepisy zdrowia.
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dÓ'wlre.

~ sb~

• ranni,e IJ)TZY1!rlad!z·aJl włlOs gJr.wbiooiem kie·
SZOtnkO'WlYllIt rt'aJk. il»frue. iri;
ale smw:at WOłaIIła 1icI."4"ba,
1IDOO1itttatł~ się

pięk

() bilet 'WtrIeszoie

ną i WYlP'ieS'Zlczooa. 'ręką ipOkaJzal Sowia kar
'tę miesięcma wraz z rot'ograifl3J. Kood'Uktor

ooifad 'ty!lko rn.iec1er;p11wy. ~J.e si:e o!ty;wiił.
Ulmarwszy P'Qdobiz:Itę mtod.eti damy! Gloś
niQ i surowvundose'l11 Z;g'romi~ IOOiS,aIŻ'era. za
tak
bezczelną próbe oszustwa.

iPasar.ter!ledtnak .,

tltiiilłe6t:acti ~

zaktopollanif.aJ mHczal. ~-e 1JIO.:ru5z.enie ł
zad eka,wie.ni,e... i na""le w:vbwoh!!le:li wszy
scv obecni se.rdecz:.nY1l1l śmiechem: do,pieITO teraz zall.1l'W\a'ŻQOO. że 'Pd'ędma cl(sv.'lkaJ n-ie
nalezy do żaldJne2'o mtocbień'Cal. lecz do
wiotkltej DOStaol drllłewczecia.
ZdemasikcywaJI1v ..mlodlziet:hioc" wobec o
l:ÓliIlegO

·wesela.

~ IW 1I:'lZe'W!llV' l\Ja~_

Lecz nade ~WlCZwtt ~ :zdecydo:warnym
ruchem nowoczesna' 'Panienka 'I1łJorowa:fa
sohle dJwzę ku ISltopń~om [, - !I}e,Will)11l11 a
,pięilrn.Y1Il1 sJrok'lem (),l)UŚdłaJ 'WI
J>ekmn bIep płatforme
i rozbaJw.iooych ~ÓW. jak gdy
bv rzec chJcia'ta': Co 'Vf.Y. rn~YŹ'l1i:. umie
cie. też umi1em, ni,e .g or.ztAii od! was. K'P,ię so
bie z WJa5!

•
Krateczki

ew·w

sądowe.

ez zletne
Męiczyzna W pełnem
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znaczeniu.

Wierzbowej zamieszkuje
przystoiny trzydziestokilkuletni mężczyzna wraz z piękną małżonką
SWą Pelagia,. Pobrali się przed pięciu la-

- Powinszuj nU. zostałem ojcem.
Mam prześUczną córeczkę. Z temi słowy
wstał i przyniósl z przyległego pokoju

17,zmiłoścL
Minęło parę lat, a Jakoś bocian nie zaglądał do mieszkania panstwa S. Pani Pe
laida popadła przez to w silny rozstrój

Ach, to od tej dziewczynki, z którą
- wyrwało się niechcący czy może umyślnie przyjaCielowi.
Pani Pelagja krzyknęła nieludzkim gto
sem?
- A więc to Jest dziecko twej kochanki. A ja myślałam, te to ze żłobka!
- Chciałem ci dowieść, że jestem męż
czyzną oświadczył mąt. Nic jednakże
nIe pomogło to oświadczenie. Powstała
awantura, wobec której niczem były
wszystkie poprzednie, która skończyła
się na tern, że pan Józef skatował żonę w
nieludzki sposób. Bylhy ją może zabił,
gdyby nie przypadkowy świadek zaj-

~

ułicy

van '1lÓzef S.

Derwowy. Nic dziwnego, dziecko bowiem
jest największem szczęściem w tyciu ko-

Harmooja współżycia małżonków
bezpowrotnie. Dochodziło mię
dzy niemi do ustawicznych awantur, aż
'oto dnia pewnego pan Józef opuścił polowicę. Wyjechał z Łodzi na czas dłuższy.
I byłby może nie wrócił wcale, gdyby nie
tęsknota za żoną. Pa,ni Pelagja przyjęła
męta z otwartemi ramionami, bo i ona
stęskniła się setnie. W czasie nieobecności meża radziła sobie doskonale, pracując w jednej z miejscowych firm francuskich. Nie wyrzekła się jeszcze zresztą
nadziel zostania matką.
biety.

' minęła

lAK TO U BEZDZIETNYCH.
Wróciwszy do domu, pan Józef dowie
azial się rzeczy nader dla siebie przykrych, oto żona w czasie jego nieobecności pOWiedziała ludziom, że rozstała się
ze swym Józiem tylko dlatego, że nie jest
on... mężczyzllą. Obur;z;ony pan Józef
sprawił jej porządne lanie. Powtarzało
się to b. często. Niejednokrotnie z mieszkania pp. S. dobiegały sasiadów przera
źliwe odgłosy awantur.
Znienacka sprawa przyjęła obrot zgola nieoczekiwał?.Y. A było to tak:
MĘŻCZYZNA

OD A DO Z.

Pewnego wieczoru państwo S sieazieli przy kolacji. Nastrój był wyjątko
wo pogodny. W pewnej chwili do drzwi
zapukał jeden z serdecznych przyjaciół
pana S. Został oczywiście zaproszony do
wspólnego spożycia posiłku. Zajadano
właśnie smakowite parówki, gdy nagle
pan S. odezwał się do przyjaciela:

wrzeszczące maleństwo.

-

żyłeś

ścia.

Ciężko

pokrzywdzona pani Pelagia

zaskarżyła męża do sądu pokoju I-ego 0kręgu albowiem: mą.ż jej mając kochankę i dr;iecko, zbił i znieslawił żonę swą,

za to, że mu czyniła wyrzuty; w dodatku
wyrzucił ją z mieszkania. tak, że musiała
poniewierać się bez dachu nad głową.
W dniu onegdajszym sprawę tę nad
wyraz ciekawą rozpatrywał. pan sedzia
Borkowski, .przysłucht1jąc się Jej z wyjąt
kowem zainteresowaniem.
Pani Pelagja szeroko opowiadała o ni~
szczęśliwem swem potycłu z mężem
przedstawiając świadecNro lekarskie, że
jest kobietą zdolną do tycia malZet}skie·
go. Wyraziła również wątpliwość, cz'9
dziecko, które mąż miał z koChanką jest
faktycznie jego dzieckiem,
_
_ . Pan J6zef przedłożył r~leż świadectwo lekarskie, że jest mę±CZYZt1ą w petnem tego stowa znaczeniu.
Ostatecznie sąd skazał pana Józefa na
10 dni bezwzględnego aresztu.
Sza-wJcz.

-......,....-:~--
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Dzień

w foazi.

I!C,!O

Wre~.R~.

Błądzenie po

młodej

.) tJde ~-łetIłłeJ Marii, KJIIrkÓWBY br,
Wi

domu

rodJzicó'WI.

walczą

z

mogą"

tak

b!edą.

Ucieczka sublokatora.

h) palt}

Jan Sł'odziński. mieszkaniec
domu przy ulicy Zamenhofa 15. nie mogąc zaracI!zić biedzie w,padt na świetną
myśl.
.
Po kr6tklej rozmowie ze swoją łepszą
połową pan S. dał
drobne ogłoszenIe
w kilku narr-az dziennikaclI miejsco,w ych.
Jeszcze 'tego samego dnia z,glosil:o się
dw6ch eleganckiOh m.czyzn, wyra'Żaj~
cheć zamieSllkania kątem.
\V'obec tego, że 'J)rzyszli prawie. }ed•.1 ocz-eśnie, pan Jan nie miar serca jednego - odprawić z kwitkiem, i
obu tedy przyJął na mieszkanie.
By'łi s J)okojni , J)taciU regu;1M'tlie, z OZIe
~o Slooziński byt nad wyra'z zadowolonym, w rozmowach na ten ifemat ohwalit
o,g:romnie swych suiblokatorów rodJzinie i
znajomym.
Zbyt wczeŚlna to jednak była ocena,
bowiem w dniu wczorajszym zd<lJrzyl się
wypadek, rezu1tat którego najwięcej odczul pan Jan.
Jeden z s'u bloka'torów, nazwisko, którego z 'POwodu zmartwienia pąn S.
zalJ)OlDlJ.łał pa.JłcJi wyjaWić,
skradł dru~iemu r.zeczy na sumę 150 zfoTV'ch i spakowawszy swoje ruchomości

zbie.d w niewi<lJdomym kierunku.
Poszkodowany, nie mogąc odnaieźć
S1>Tawcy kradzieży, tlczyrJit odpowiedział
nym za całość swych rzeczy właściciela
mieszkanja; 11 że pan Jan
ani myślał płacić
za skradzione rzeazy, zameldował policji
która zajęta Sli.ę odszukaniem nieuc'z ciweRO sublolkaioca.

KlrtO Dom Ludowy

~

Ci

Dziś

--===

.~laleÓllWo l mnO~[i.
Ceny mleJse na wszystkie
przedstawienia I m. 60 gr. II m.
30 gr., m m. 20 gr. we wszystkie dni.

P. WYNNE
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ŚLEPA MIŁOŚĆ.
POWIEŚC.

Celina szla wtaśnie do siebie na "górIcę", aby się przebrać; postawila wodę na
weszła do
pośpiesznie zamknęła

schodach i

pokojU Iry, która
za nią drzwi.
- Celino, cobyś uczyniła, gdyby to
były twoje sukienki i kapelusze? zapytała wskaZUjąc ręką na rozlożone
przedmioty.
Celina była jedną z naj szykowniejszych dziewcząt w Maygate, gdy w niedzielę wychodzUa wystrojona na przechadzkę. Wzruszyła ramionami i odrze-

kła:

- J abym tego za żadne skarby na sie
bie nie wzięła.
- A cobyś zrobila, gdybyś nic lepsze
go nie miała? - nalegała Ira.
- Nie wiem naprawdę, co bym w takim wypadku uczynita, - odrzekła i zbIł
żywszy się do łóżka nalożyła najlepszy
kapelusz Iry na palec, obracając go, jak
ciekawy okaz.
- Pomq,ż mi Celino! - Ira zapomnia
la zupełnie, że to służąca jej ciotki; widziała w niej tylko mł(ldą dziewczynę,
która odznaczała się wrodzoną umiejętno
ścią strojenia się i dobrym smakiem w do

w~

rok
__,__________________

t

bi~

r.ęc~

Ojciec Ma061 za,~ ~6tmie ~
podrzuclła MJecle
uik ma~eń!SQct z kohietą., maił!ka d~ :poo ,Tlf'OiRiiem cha;!I\1lPY j. z,bd'e'd ,a do ŁOdzi- w
dzi,eoi. z.łą i dokucz:Hwa.
przeświadczeniu. że 'tu 21oobędozi,e WalCę i
NiooawlidząIC sweJ pasierbicY. zamz~- uCł"lu!ta:W5zy nieco ~osza' weŹJmJiie z OOWrQ~a ją. do naJjcieUrei ~. Ojciec, czfOo- /
clz,iedro.
Wliekbez chMaJkitero. nie sital\V'all ~'Yl w
PtLmv KI\.1Irlc,6W111:Y bYllv .iea.rmklt-e d.aJeohronk Ma:rY1si.
kie od mz.e,czvWlislniooia. bo"Wli,em miast
Ci,e,r.piatl a więc dzi'ewiCz'YIna wi.eLe. PD pmcy, s:potka'to .la j,eszcz,e większe
smierd męża' maooclia M.aJn7lsi z-a.wl:ad.nąw
niepowodzenie i 2'łód.
sz.y <:ailnrowlcle nJaJiąJttijkem, SJ>'iell'icż'Ylla gQ
Niie maj,(\!c dachu '1.1~ ~Qwa warłęlSa1a
nd'e bawem i .
się obdarta: j W'Y'churlZOll1a! a w clO'Wi·e ;ej
wviechała 00 rodzIny w Niemczech.
POtczę.łv się rodzić czarne myśli. W dlnIu
po.wstawi<lii~c K'llil'kówiilę he,z dlachu nad
w;czora..~szynn 22-1e,tlllia Ma,rja ~urIk:6w.!1a
g;low,ą i środk6w do żYlcia. Zrrte!kan!(L MarY'WlprowadzMa i-e w cz-ym,. Za oslrutntiJe grosia:. w iiched odzdciy 1 ~odma. 'W'al.esa~a się !S,ze iku!pitla' esencji octowej, k~6rat
po wsiach i mias.reczkach. "Wresz.cie PO kllwypiła w bramie domu
lrumiesięc7Jued włoozędze otrzvmala
!przy ud. Na'pl'6rkows!ld,eR'o 100. Lekrurz pomiejsce służącej
Jroto'Wia Kasv Ohorv'oh od'WiÓZtł denatkę
do ws-z.vsi1!1cie,g'() w domu ilroJpca-4ł21r~elli.,tY' w dl() szp,i:tru1<lJ mie:ilSik!Le.g'O Wi s,tamde o'Sllabio.OOls'łiYuin:ie.
nym.
Tam KiIllfł{ówna UlIPOzrułlła: sie z 'jakim~
()5.obnikiem.h--t6ry 1nrereS'udac Slie rukomo
•
losem MaTysi

rem

Gdy pana niema w
Opróżniona

kasetka.

LUDZ IE

Syn stepów i jego

myśleniu przeginać, naciągać, marszczyć
aż go wkońcu podala Irze.

-

Może

panienka teraz spróbUje. Na
go trochę, - rzekła.
- Ach teraz mi w nim o wiele lepiej!
Twarz Iry oblat rumieniec radości.
gdy spojrzała w lustro. - Może też tamte trochę przefasonujesz, Celino!
Zdawało się jej, że Celina dokona zaraz cudów na poczekaniu i z jej starych
rzeczy zdoła utworzyć modne cuda.
- Nie mam teraz czasu, panno Iro, odparła Celina, ucieszona pochwałą i uznaniem, otrzymanem z ust panienki. Proszę wszystko pozostawić tutaj, a ja
jutro po obiedzie, gdy starsze panie będą
spały, wskoczę na chwilę i obejrzę resztę. Zdaje mi się, że kilka drobnych
zmian, zmieni wygląd sukienek. Lubię
bardzo szyć, uczytam się przecież krawiectwa.
Ciągnęłam

- Ach Celino, więc ty naprawdę
chcesz mi dopomóc? Dziękuje ci serdecznie za twoje dobre serce. Ale na mitość Boską, nie mów nic o tem moim ciotkom.
Ira była w siódmem niebie. Więc bę
dzie się mogla pokazać w swoich sukienkach na ulicy!... Czuła się jakby wyzwoloną z tych więzów, któremi po powrocie ze spaceru zdały się jej staromodne sukienki.
Powtórzyła jeszcze raz: Będę ci
wiecznie wdzięczna, Celino.
- Niema o czem mówić, panienko, odparła Celi na,
ciesząc się jednak niezmiernie w duszy, że zasłużyła na pochwałę Iry( która jej pomimo swego niemodnego stroju imponowała.•
ROZDZIAŁ

V.

- Jesteś inwalida i człowiekiem, który bez cudzej opieki sam nie da sobie rady w życiu, - rzekła matka do Fanszowa, przyczem jej twarz nie miala wcale
wyrazu matczynego wspókzucia i bólu
z powodu nieszczę.snego losu syna; był
na niej raczej widoczny grymas zniechę
cenia.
- Nie spodziewałem się matko, że z
twoich ust muszę słyszeć potwierdzenie
twardej rzeczywistości, która mi i tak za
truwa to, co u mnie można jeszcze nazwać życiem, odparł Fanszow podnieconym i rozżalonym głosem.
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starZec.

pobity prz- a,na.

mię tracąc przytomność.

krzykami sąsiedzi ujrzaw·

Zwabieni

szy

leł.ącego starca,
zawezwalt pogotowie ratunkowe, lekar"
którego po udzieleniu pomocy pozostawił krawczyka na miejscu w stanie zadawalnłającym. Powiadomiony o zajściu odnośny komisariat policji, tajął się
bliżej osobą milego Antosia, pociągając
go do odpowiedzialności sądowej.

ze

Ostroinie

znajomościami I

Złodziej

'( x) M~

Miej~kf Kinemato~raf ~~wiatowy.

•
...

~--~~.~I

(x) Od dlutszego jat czasu w mJe.
szkanill Ignacego Krawczyka.. zamieszka
lego przy uUey TatrzańskieJ t5 (na ChoJ.
nach), toczyły się
kłótnie I bóikł
pomiędzy siwowłosym panem Ignacym a
synem jego 25-letnim Antonim.
Młody Krawczyk, bezrobotny, a w
dodatku pijak i awanturnik, zachowaniem swojem przysparzał ojcu niemało
zmartwienia.
Antoni miast słuchać rad ojcowskich
kłócit się ze starym l DłejediK>krotnie
rzucał się na nlego.
W dniu wczorajszym pomiędzy Kraw
czykami wynikła gwałtowna sprzeczka,
a kiedy ta zamieniła się w bójkę krewki
synalek, mając porządnie w czubie,
schwycił jakieś narZ-ędzie, kt6rem zaczął
bić ojca. Katowany ojciec padł na zie-

domucp~.

rói;ne rzeczy
(x) Loon JakUlbowi'cz, k'llip,i ec. zam:'e sz
kaJlvP'I"zy UlI. Pólnoooej 14. pootanowil s0- na SUIIl1ę 300 złoty.ch.
Poszkodowany o kil"adzie'ŻY z:ame1dobie wziąć s turi ąca.
Wylb6r l;~o pad!t na mlodl~ i wzY'Stoi:ne. w,aJl 'POIlicid, która zadęta się oclJszulkaniem
,.skromnei i cidrej" sIużą)oei pan,a Jakubo
Aniele Pajor.
wjcza,.
kt6ra ()Ibj.ąwszy s,t er rządów w d!ornlU wd:o...
wca,. wY'W'i,ą:zvwa,!a sie ze tSwoicl1 O'bow'lC\'z
kó ku zadowolłendu J,ak'l1lbowicza. SkrQp1n'e m prowadJWiI1i-em się wbrafil!a: zaskar'óić .
sobie ca:łkowicie
Wodny Rynek.
zaufanie chlebodawcy.
Lecz P. Leolll zlbYli wliele ufa:1 A'11lite!ki, Od wtorku, dnia 8 do 14 czerwca r. b.
n:i~ 'PruCZluwaJją,c zUlPetlttie ti'2'I3l. jaki mt1
DLA DOROSŁYCH:
Pajorówna wzy:~owY'WaJła.
?h:::;~cz:;:W dm.;j,u wczora~is:zym. kiedy t).. Jaku,
fi .. w 7 cz~ściach.
oowicz wrócildl() d:omu z.as:ta,t
Dla młodzieży:
drzwi mieszkania zamkniete.
koń
SadzaJC. że s't'lllia,ca WY'S~a do sklepu,
stalt1.ą)l i czekał na SOOtOdlatCh. Sk()lI'(} jed.nak
Obraz w 6-iu częściach .
AnieLcia n,ie wrócila PO UlP,l'Y'W'ie gOdzi,ny.
Nad program: Zaczarowany pałac,
z,afI1li,etP<Jko~o:I1V j1!'Ż pan J.
komedia w 2 częśc. z udziałem Harold
zawezwał ślusarza.
Lloyd'a.
k1tóry OtworiZYlt mieszłkam,ie.
Seanse naukowe bezpłatne. 1) Oko
Bj,e1rW1Sza, CZV11!llOści.a, IJ). Leooa' była re i wzrok. 2) Powietrze (skład -własność
wizia kasettki z g>Ot6w!ka. BrakoiWato 500 -przemiany). 3) Woda (jej różne stany
z.lotvclt i 10 dolarów. W roiku, daJ,gzed rewi i tajemnice). 4) Jura-Wogezy. 5) Łań
z:ld o!kazalo się. Źle .•POCZCiwa" Slk!lżąca 0- cuch Pirenei. 6) Wiellcle miasta Francji. 7) Toruń.
prócz gotówki sktradla rów!ł1liłett

borze tanich nawet materjałów na sukienki.
- Czuję sama, - rzekła Ira, - że
muszę się lepiej ubrać. Przyszłam do
przekonania, że nie mogę się pokazywać
na ulicy w swoich staromodnych sukienkach, których krÓj był nowoczesny, gdy
ciotki byty podlotkami. J ak ty to robisz,
że jesteś w niedzielę tak ładnie ubrana?
- Panienka musi się liczyć z ciotkami, a ja tylko sama z sobą, to cała tajem
nica. - Celina wzięła jeszcze raz kapelusz Iry do ręki i zaczęła go jakby w za-

NieszQqłUwy
Został

matki.

w il"ezUiLfalCie cze!l?:O Zm~.llS001U<l' orla, {JiPUŚ,t';i.ć
dobrą li 'W'Nodl1'a stlUiilbe.
ChOOząIC od WISi do w,s!!:-marralłaJ się uż,ebra'Ć CO'Ś dJl.a dz4edka-. ł,oc'z .miast dJaJtków,
0!hrz>UtCM10Ja WlyzwitSkami. DotC.1 nki, hlKizkie
boilaJł:y ją. do tego sooIPtl.l'ia\. ż'e p.e'Wttl~,go dinia
przechod!zą,c orzez taJk~. wiooke w: ,o ob'lUu

da, bo s:zes.n.aStolefnlia: 1OOdóWCZ86 dzieW\-

ClZWla 1J(1)adła,

~

~---~
,

powiła dziecko.

za-

1l1iOiŹll1yob llnllPtców iW K1,Ctleooean. me w.i:edl7;ia.la. co bieda t'Hb s 'M Szybko mHały
M8II"Y'Si""lied~ ilalta! P"Z'Y rodlZ-iru',e,
!K'jie dy jednak
.
matka lei zmarła
wskutek nieszczęśliwego WóYlp,aCku, mfo-

Ludzie Jak

cretwea

.
l'02iooclJ.a.I Ją " &Obłe.
uwMdl. okradł i zhiegl.
Meoo 06mie:i KurkóWlnaJ

~ Ijedn.em łla.s.tnem
ni~ t u.dreczed.

Wvd101waoo

bła 8

$c!eikach życia.

Ostatni czyn

--:1:-

-

Wy
g-ań

w roli amanta.
Thr:nkm.

2O-łellni

z:aJWOdo..

ki.'cszoIl11rowiec. tIDraJl1JV' wootJwr WJYma
ois:taini,e,j moo'V. swd:łi w. dJn,illl wczoraj

SZYll1l udicą PiO't:rkow*ą

rzucając ołdem

w strone nrzeclrodzacycb
dzlewCZ}'Dek.
Ataki. Tomkic:a nie ~'V' bez echa:,
bo:wiC'lu jedna łoolZi.wlm, lf1i'~aJ Pesa L.
córka 7maJTl~O kupc.a z ulilOY' NowOlIlJtejs'kied, l>Od wtXywem nami.ębJ:leJro ~
Tomma. zwol.n~la kroku. Ośmie!looy tern
·M'O:jlŻ,esz doszed~ donieł i skladadą.c ~
szysty uklOUl. prosi! oPD'1iWde4lie fuwarzyszeJ1li a lodziance. PaJI.1it1a. Pesa IDozwolita: mu się przedstawić.
POII1ieważ 'Pl"zY'Oadti sobie do ~ po
statn'Ow1ił w;.ęc część wi~

snedz1ć w kinie "Corso".
Weszli do pOczekahli. On klllD'ilt bi1le'ty,
'poczem stanęli lila 1.lIbotoru, o~ koń'ca

seansu..
W

pewqrei

cbwii Pesa

otworzyła sałdewke.
z k't6r'ed wYi~ląd(ltra :paczka baJn!krnoł6w 2QzłotowY'Ch. Mod'Żes'z .to s;lJOiSlttze.$!'l i nie na
mytŚ!1.atmc się wiele. ~ sa4dewłrę j, za
czaJ' \lC'i ekać.
Zdl\l!lTliona Pesa, ~~ • za dm lWi
J)o/g"oń.

Kllfku

prz.eclrodJząJCyrn

1JoItind,e:rzy

jęlo ~!odzietj!a

u-

i Otckla>l'O- w ręoe' {)t()INcii. To.mkim.a Oisadzolllo w W'ięzimu 00 d'YlSJt)()lZy.c)i
wlad'Z sądOlWYlCh.
--:::---

- Wybacz, jeżeli cię uraziłam, ale
musiałam ci to uprzytomnić, aby złamać
twój niezrozumiały upór przeciw mał
żeństwu z Aliną.
Jako człowiek, kt6ry
potrzebuje ciągłej opieki, będzie ci trudno znaleźć inną, odpowiednią żonę. Ali~
na chętnie godzi się na zajęcie ciężkiej
bądź co bądź roli twojej małżonki i opie·
kunki zarazem, a jest pozatern piękną
dziewczyną. Powinieneś jej być wdzię
cznym za jej gotowość.
- Byłbym bardzo wzruszony, gdy~
bym nie wiedział, że jej gotowość ma cal
kiem realne powody; chodzi jej o to, że
potrzebny jej jest oficjalny ojciec dla dzie
cka, którego się wkrótce spodziewa, a
któregoby raczej nie chciała mieć zupeł
nie, - odparł Fanszow brutalnie.
- Ależ Oregory! - żachnęła się lad~
Fanszow.
- Sama mię zmuszasz, matko, abym
powiedział, co myślę. Jakiż inny powód
miałaby mloda panna do narzucania się
nieszczęsnemu kalece na żonę? Była
już przecież moją narzeczoną i jej zdrada była dla mnie piekłem. Teraz ona
ma swoje piekło, niechże sama sobie z
niem radzi. Nie mogę jej nawet żałować
matko. Ty jej nie znasz, ale ja ją znam
doskonale. Powinęła jej się noga, jak
wielu nowoczesnym dziewczętom. Nie
chcę takiej żony. A teraz napijemy się
herbaty, zanim pOjedziesz do pociągu.
(d
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Wandalskie za
Nieposzanowanie

własności

publicznej.

Podwójna szkoda.
Chociaż pogoda nie sprzyja - chociaż
ludzi~ zachodzą w głowę, nadaremnie bie
dząc się nad pytaniem, skąd tam w niebie

bierze się tyle wilgoci, jednak nasze parki miejskie nie mogą narzekać na brak
klienteli. Dzieje się to zwłaszcza dzięki
dziatwie i młodzieży szkolnej ...
WYCIECZKI I WAGARY.
O każdei porze dnia, a zwłaszcza przed
południem, w parku Poniatowskiego wIdzi się tedy gromadki cbłopców i dzIewcząt z nauczycielem lub nauczycielką na czele - to wycieczki kilkugodzinne. Niemało widzi się jednak również
starszych studentów i sztubaczek, przemierzających aleje parku w pojedynkę,
dwójkę lub trójkę - to wagary wielogodzinne...
Ano - trudno, zbliżający się koniec ro
ku szkolnego, to właściwy sezon zarówno na jedno jak i na drugie. Wycieczki
nauczyciela z klasą są przewidziane oficjalnie, t. j. w programie zajęć szkolnych,
wagary są... również przewidziane, chociaż nie tyle oficjalnie, ile... w programie
prywatnego życia młodziana ze szkolnej
ławy •••
Trzeba więc jedno wziąć pod uwagę,
a z drugiem ... pogodzić się, jako ze złem
tradycjonalnem a poniekąd nieuni1mionem. Bowiem - tak czy owak - dziatwa pelnemi piersiami zażywa wiosny
raduje się życiem, ..
JEDNO WIELKIE "ALE".
Jest Jednak wtem zatywaniu wiosny
Jedno zgoła już niepotrzebne "ale", z którem nawet najpobłażliwłej na wybryki
młodzieży potrzący człowiek nie może
się pogodzić. To "ale" - Jest to nałóg
niszczycielski naszeJ kochanej d~latwy;
objawiający się w
łamaniu krzewów,
drzewek, obrywaniu gałązek. zrywaniu
kwiatów ł podobnych pięknych objawów
- z punktu widzenia dziecka zrozumiałych, a jednak wymagających tępienia t
wykorzeniania jak najenergiczniejczego...
A te zakusy wandalizmu są wśród
dziatwy łódzkiej, niestety, bardzo rozpowszechnione. \Vystarczy przyjrzeć się
tym grupom i grupkom nieletnich obywatel;' by skonstatować, że - jeśli nie każ
da, to przynajmniej co druga dziewczynka w parku ma w ręku kilka kwiatów
świeżo a pokryjomu uszczkniętych...
A
już każdy niemal chłopak uważa sobie za
punkt honoru wymachiwać rózgą, sp orzą
dzoną z wici rosnących tuż przy alejach
drzew ...
ULUBIONA ,.ZABAWA".
Dzieci, przebywające w parku pod nad
:torem swych wychowawców, dają się
przyrodzie. oczywiście, mniej we znaki.
Nauczycielstwo czuwa nad niszczycielskierni instynktami i zużywa niemało energj i na tępienie tych dzikich zakusów.
Jednak pOPGd do niszczenia jest w dzie
cku cZGsto tak silnie rozwinięty, że najcnerRicznicjszy nawet nauczyciel nie )1110
że cZGsto ustrzec się radykalnie... Cóż
dopiero dzieje się, gdy chłopcy wagarują
sobie 1)0 samotnych alejach parku, nie po
trzcbnjąc wcale obawiać się argusowego
wzroku starszych ...
Slużbie w parku również nietatwo jest
tropić młodych wandalów. Przedewszystkiem bowiem PQrk Poniatowskiego jest
obszerny i rozległy. pozatem zaś - urwisy maj~ wyrobiony pod tym względem
węch i czują zdaleka już obecność dozorcy parkowego ...

Niech tylko ukaże sie w DobIlżu mundu
rowa czapka. a witki. 2ałazki. kwiatki.
szpicrózld momentalnie rzuca sie na traw
nik i robi nainiewlnnieiszą w świecie minke.
Z tello łeż powodu rzadko stosunkowo
wydarzyła się w parku protokół-niepro
OOl'cionalnie rzadko w stosunku 00 ilości
DOPełnianych_ orzestepstw...

dynIe dlla c~łowieka Z'U'IJef,n:le nleobezna.ne
gO z wV'lI1ogami i prawami ,pedaR"~iki~ pod
cza1s. gdy kamdy W'Y'chowawca mł'odzieży z
pewmoŚacia ZR"odzi, się z niem bez za's,trzc-

KTO TEMU ZARADZI?

ł'ecznie mvślącv obvrwa'teJ..
Możeby tedy odnośne czynniki spo,hcz

A są to istotnie przestępstwa, bowiem
wskutek waslldalHzmu m~odz:ietŻy ci·er,pi n:e
tY'lko ptzyroo:a' pa'rku. alle i - prosta Iinja
rozw{)ju d'll!Szy i umysłu drziecka. Takie
tw!,crdzenie wYdać się może p'rzesadne je

żeń.

ZCłJrówno pOt.r~etba ocbronv ~rz:vrody,
i 'POs,załt1owanie wta~nościl ·mmlilCznej
pow.inny być dla dziecka nietvJko J)Ustvm

jałk

dźwiękiem, Jeżeli z te,g"{) dzi,ec'ka ma w
PI'zvsztoŚaCi wyłO'nić si,ę kultura,Luie i spo-

ne pomyślałv nad sposobami· enerlR"i,C'wIC.go
porul1'iesienia kultury naszej dziatwy w ich
stUlsllinku do przY'fody i - oUblkMe~i Woła
'~;;ności?...
(faun.'

Dancing w Grand-Ogródku.

..

...... 4'.

Tnny punk,t widzenia miała jednak uro
eza Zosia, zas,karżyla bowiem p. Jadwigę
do "adn.
Obrażona dziewczynka twierdziła. że
mt.l !,pa to jest taka panienka co to ... , i t. d.

J

"':r~)l;

oskarżona za,ś dowodziła przekonywują·
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co. że miała na myśli prawd ;d weQ"o g-oryla, włochatego i zębatego, nie zaś jego
imitacj(.
Po długich na te" temat rozważaniach
przecf",niczki pogodziły się i wtedy doprero jak oliwa wy'ptvneła na jaw \vielkcduszność Zosicilki. która nie gniewała
się wcale o pr.zyrównanie jej do jakiegoś
kudłacza, jeno szczerze wyznała, że che
dz! Jei o 'l'ehabili'tacje w oczach ,narzeczo
nego. ten bowiem usłyszawszy taki szpetny wyraz pomyślał sobie Bóg- wie co
To!z pędzit się i uciekł... do sąsiadki, mają
cei podobno na osłodę swej reputacji
skład w6dek i pokOje do wynajęcia.
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Są rozmaite gatunki małp znane ludziom przeważnie z menażeryj, czasem
jednak i skądinąd, trudnoż bowiem jeź
dzić tysiąc'e kilometrów, aby podziwiać
o-kazy łIagenbecków i B aro umów, kira1jowe zaś "zbiory" ograniczają się do kilku
zjetc:::zalych mandrylów, paru wylooiałych szympansów i jednego spłowiałego
o,r angu tana.
ZdarZ<l się bardzo często, że w jakimś
podmiejskim cyrku Wzftuszona publika
dojrzy bezzębnego pawiana d radośnie
kla'śnie w ręce, co jej wolno, gdyż zapła
ciła za bi.tet, a prawdziwe malpisk{) -zawierające wewnątrz zszytej skóry podła,
Imitację cztowieka, wyskoczy z radości
z tej skóry i pokrzepiać się zacznie ..Per
tą" Baczewskiego,
na,turalnie!Za kulisami.
Kto wie, czy nie właśnie dlatego, że
ludziska manieni są nieśmiertelnem oszukaństwem. zawsze na mzystko zapatru~
ją się nieco
podejl"vliwie i mniemają nawet od czasu do czasu, że jeżeli cztowi'e k
udaje małpę, to i małpa moż,e grać r{)lf;
człow.ieka, o ile, r!zecz prosta,
całkiem
jest już pozbawiona amb1cji, wyższych
aspir::tcji i osubi's t-, godno,ści.
Z tego zarożenia wychodzfla \.vidocznie moja sąsiadka J<l,dw,iga Z .. .i::żeli naz\va!a pannę Zofję M. przyjaciMkę mało
pą.
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Ona: - Gdy muzyka przestanie grać siądziemy przy stoliKU ...
On: - Zapominasz,:te jesteśmy w dancingu i :te tutaj nawet ceny tańczą.

Żart opłacony

Nie

zabawę

aresztem •.

Z temi slo\vy ruchem (!"waat.fownym
zdiał marynarkc i szelki.
Odry Jednakże ,c hciano uczynić zadość
}.ego .żądaniu. fOtz.mvśur 'Sie i oświadczył:
- E, daaiacie spok&i! MeldlUlI1ek mój to
bu.~da. z fa1brykafł1item się po\\Zodze. a do a
resztu iść ,"i,e chcę!
Byto .iuż jednak Z<bpóź,no. Za zakpi.enie
SÓz.i·e z 'PoHc.ti i prz.eszkadza.hie w czynnościa,ch urzedowych f ija,l!kQwski zO"sta,t
aresztowany i odpowiadać będzie sądow

--:8:---

Upadająca belka poła
mała klatkę piersiową

gospodarzowi.

sobie pozwolić
naszych uzdrowisk.

na

perły

się

cz}mku
w mniej uczęszczanych mieiscowośdacb.
waogóle WSZYSCY. którzY wyjeMżaia na wa
kacie lub urloP.
Bvloby to tern ra.cio'na1inie.fsz·e. że luadn{)ść uboższa. która nie .możepo,zwolić so
ble na wyjazd do kąpi.elai,czes:to zaJda wala
si·ę takkmi' za,kątkami.

BiW1&ft*
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Kannińska donoszą:

GOSlPod~rz p. W'ielew\ila'k:i ·z UDek budo
wal srodołę ze swym SVlll'effi. Ohca'c bu,.io-

w.ę

sprawie zniżki cen kolejowych dla kuracjuszy.

Og-,to'szo.no nieda",no mz;p{)lrząodze~ie
minis t·erstwa kolei o
zniżkach cen iazdv dla letników i kuracju
SZY.
uda:.iący/ch 's ię do mie,j:scowo,ści kUmatY'~l
lIy'ch i ka"pieIowych. Zniż,ki tadde. które 0bowiązvwaJy i w roku ubie~dY1m. są wi81ką korzyścią zaróv0I1o d.l a hlidności miast,
ktera śpiesZy zaczeronać zdrowia
i świ·eże.go ooddochu po ,trudach caf. roku
a,le i dla l1aszv,c h uzdTojowisk. ~d'Vż przyczvn~a im to kuracjuszy. Przedsi·e biors{\vo
kol-eii państv,1Q\\--ych nic tra·ci na tern. ale
OT zed wn ie zvskutte '#skultek znaczn-eogo
wzmożenia sie ruchu oasażerów.
Z tych ,,"zR'lęd6w byloby po,ża!da'ne. Cel.żeby ze zni,ż,onvch bi,le1t'Ów korzystać mo- '
di uietvłko ci. którzy ud:aJj,a 'sie d:o 1I.ahvięk
szych nalSzych uz.dwiowisk lub znanych tet
nisko Me d lebnicv. MórzY' szukaia wypo-

ojca.

Z Turku donoszą:
We wsi Kotfasice .pewne matżeństwo
wybiera~Q się do f-rancji. Przed wyjaz·
dem onposzedt "jeszcze raz" się ura·
czyć. żona pozostata w domu i zamknę
ta powlraca.iącemu 'Z "zabawy" mężowi
drzwi przed nOsem.
Mąż zrobit awan·turę, drzwi wywaW i j.ąl
w domu tluc. co mu pod rękę wpadło . Z{l
na wtedy ponvala dziecko z kołyski r
rzuciła ie do studnL
Dziecko utonęło.

nie.

każdy może
w

pr4!epładło życiem

DziecI«"

Humor pijaka.
W dniu wczoraiszym do dVżUirneg-o
przodownika 7-i!.o Komisarjatru P. P. zgiosit się niejaki Józef fiialGrowski. rolbotnik.
zamieszkały przy Ullicy Dre\\'iIlow'skiej 70
i zamealdO'waał. ż,e ,p rzy ulicV' kl. 1(ościouszki
m. 10
pobił 20 fabrykant.
Przodownik widząc. ż,e meldui~cy
mocno sie chwieje na nol!ach.
a meldunek hrzmi niezbY't .prawdO'Pooobnie. poradzilł mu po przYtiaaOi,elosku.. by sob:e
ooszedł do domu.
W'Ówczas fijalkowsł<:i oibUJrzy,t się:
- JeŚ'H '\lJie chcecie przyiąć melduuku.
to wpa'kujcie mnie do a:reszt'U!

Fatalne skutki pijaństwa.

*fu . .

iłU.

H

SMWM&t iM

wylkończY'Ć

z

:ilaJknaljprędzei.

śpieszy I

ro'bgtą..

Ale jak przysło,\vic mćnvli: ..co na.gole, to
po d,iabl'e ", \vię.c zdarzy t się .tmg'i(7)ny wvpadek. który pociąlR'nątł" Zal soba ży1 cie czto
wi'eka. P.odczas wlilTIdowani<łl beLki, do g-Óry
ta oosiatonia: osmęta się w n:i,ewvtłoma·czo,
nv sposób i p·rzV'drusi,ła R:oSiooda,rza.
WY'do:bito g-o z włama.na k:1Cl!tka p.ier·
słowa. Pr·z ewieziony do lStz.t>itallCl! ZJl1'1aIrt..

sa.

4

~ą~ie~lki ~DÓr la~oń[lODY ~mief[ia ~WÓ[h m~i[lYzn.
Tragiczny

strzał

Z Bydg-oszcZ'V donoszaJ:
We wsi Stronn{), pow. byd..gosk~ego. w
,iedl:l vm domu mieszkali Karol: łIuth i Leon
Mazur,ek. Międzv nimi· p'Owsta.watv ciąR'te
zatarl!:i i ~esv o wysokoŚĆ CZYDSZIL

Ooog-d.ad

WiYIWoi.'c\za~a się

iSIP'f.zeczka:. a.

n8t-

karabinowy.

S!tęP'ni;e

bójka. Maz.ure:k,
wYstrzelił

z karabina.

Kawl łIuth pad~ ,trupem na miejscu.
W i,lihe lm a, łI·wtha ochv.i-eziooO' din lecznicy
DOwiaarowej w Byd'J!o'sazaez.y. ~ie amad.:

Mazurka areszto.wa.DQ.

.,t.ÓDlKlE ECHO WIECZOJ~".

~r. ISO

II_ta e czerwca 1926 roW.

-

Zycie ekonomiczne.
~~-----------------------

SPORT.

Zagraniczny rynek

•• T

pieni~żny

ZAGRANICZNY ' ~YNEK Plf:NletNv
Londyn. N. Jork 4.86 5/8 - 4.86 3/8,
Holandja li2.lO 15/16, Francja 161.62, Belgla 158.87, WIochy 130.75, Niemcy 20.43 i
314, Szwajcarja 25.13 1/4, Danja 18.39 i
pół, Szwec.ia 18.17 3/4, Norwegja 21.91 I
pól, Helsingfors 193.25, Praga 164.25,
Wiedell' 34.45, Warsza'wa 50.00.
Paryż. Londyn 160.25, Szwajcarja 637.
Gdańsk. 100 marek Rzeszy 123.346 le3.654, '100 złotych 51.53 - 5L69, 100
'dolarów 517.85 - 519.15, czek na Lon'dyn 25.20 7/8, telegraficżna wyplata na
Bl;)rlin 123.246 - 1~3.554, na Warszawę
SO.94 - 51.06.

-

z

Z

wodów lekkoatletycznych

V~rsovia

-, . L

K. S.

Nowy triumf Konopacklej.
Eliminacyjne zawody kobiece.

Już pierwszy dzień elimiJ1acY:PIych
zawodów kobiecycli przyniósł wyniki
pierwszorzędne.

Dość

powiedzieć,

że

padł nowy rekord światowy (w TlZucie
kulą) { nowy rekord polski w biegu na

1000 m.

Poszczególne wYl1iki są następujące:
Bieg na 60 m.: 1) Woyna.rowska 8,8
s., 2) Chr6pczalowska. Bieg na 100 m.:
1) Woynarowska 13 s., 2) Chrópczałow
ska. Bieg na 1000 m.: 1) Warecka 3:
46.8, (rekord polski) 2) W ęgie.nkiewiczów
na (o 2 m.). Warec.ka w doskonalej formie poprawiła swój własny rekord z
kwietnia b. r. () 2 s. Bieg na 100 m. IJI"zez
plotki: 1) Woynarowska 15.8, 2) JahlaYńska. Rzut kulą (5 kg.): l) Konopac-

ka 8.59 m. (rekord światowy). Wynikiem
tym zadokumentowara Kono,packa swoję
Poprzedni jej wynik (8.43) byt tylko o 2
cm. lepszy od rekordu światowego czeszki Vencery. Ohecnie poprawiła Konopacka :rekord światowy o 18 cm.! Na~e
Ży się spodziewać, że tYm razem uczyniono zadość wszystkim f{)riffialnościom i
rekord zostauJe uznany oficlalnde.
Rrot dyskiem (1 kg.): 1) Konopacka 32.22
m., a więc niemal o 2 m. gorzej od ostatniego wyniku, który byt rekordem świa
towym (34.15). Skok w dal: 1) Woynarowska 440 cm., 2) Ja,blczyńska, 3) Szafirówna.
--::::--

...

Warazawa-Łomża-Warszawa.

Jak wiadomo, w dniu Z7 czerwca r.

odbędzie się raid samochodowy d~a
pa.ń na przestrzeni Warszawa Łomża

-

War s Ulwa (305 kbn.). Na osti!tniem

l>OSłedzooiu I(orni.sjf S~wej Automobil

2.10.

klasę światową.

' ~aid pań Automobilklubu Polski.
b.

NOTOW ANIA ZŁOTEGO POLSKIEGO
Za ] 00 złotych: Lpndyn 50.00, Zurych 50.00, Berlin 41.19 - 41.41, wyplata na Warszawę, Katowice i Poznań
41.04 - 41.26, Gdańsk 51.53 - 51.69, wy
plata na \Varszawę 50.94 - 51.06, Wiedeń częki 69.15 69.65, banknoty 69.50
- 70.50, Praga 335.
Zurych. Paryż 16.05, Lnodyn 25.13 i
pół, N. Jork 5.16 i pól, Berlin 1.22,9 Wiedeń 72.95, Budapeszt 0.72.3,
Bukareszt

klubu Polski wyznaczone !Zostalo lJcterow
nictwo rzeczonego Taidu jak następuje:
Komando,r - 'P. Józef Grabowski, vicekomandor - p. Paweł Bitschan, gospodane raióu pp. Borman ł Boski.

--------------------~--~~'

N. 'J ork.Lood,.,. za 1 f. szt. 4.86 9/ł6,
tendenCja zmienna. Za 100 jednostek mo
netarnych: Paryt 3.01 i pół, Berlin 23.80,

BAWELNA.
N. ~ork. 1 VL Bawełna. Dowóz ao
portów Atlantyku i Golfu 7.000, wewnątrz krajn 2.{)OO, do Anglji 3.000, na
kontynent 2.000, loco 18.75, lipiec 18.25,
sierpie(l 17.50, wnesień 17.55, paździer
nik 17.42 - 44, grndziefl 11.'~,7 - 38, sty
czeń 17.30, Ina1'ZeC 17.48 - '49. maj 17.55.
N Orlean, 7 VI. Bawełna. Loco 17.83,
łipiec

17.00;

17.58, październik 17.00, grudzień
styczeń 17 ~OO, marzec 17.05.

Liverpool. 7 VI. Bawełna. Otwarcie.
Lipiee 9.58, październik 9.23, styczeń 9.14
Zamknięcie: Lipiec 9.58, październik 9.23
styczeń

9.14.

,

Brema, 7 VI.

Bawełna.

20.21.

moloWEJ

NA GIELDZIE

cia

mNDEN-

zniżkowa.

Warszawa, 8 6. Notowania Giełdy
Tranzakcji nie
iest. Tendencja

Zbożowo-Towarowej.
było.
Zaofiarowanie
zniżkowa.

Ceny rynków

w dniu

I towarowy.

łódzkich.

mów) ziemiaki 7.00 do 8 złotych; buraki
12 do 15 zł.; marchew 16.00 - 19.00;
się mniej więcej następująco:
przedniejsza 20.00 - 22.00.
Ogrodowizna: Kalafior 2.50 - 3.00;
Nabiał: masto osełkowe 3.50 4.00
do 4.50, masło śmietankowe do 5 złotych, szparagi .100 - 1.60; ogórki 0.50 - 1.50;
jajka 1.80 - 1.90 do 2.10; za I-szy gatu- główka sałaty 0.05 - 0.08; pęczek rzodnek jaj (t. zw. wybieranych) płacono do kiewek 0.05 - 0.10; pęczek marchwi
2.40; jajka skrzynkowe 1.75 - 1.90; śmie 0.20 - 0.25; pęczek buraków 0.20 - 0.30
tana (cena 1 litra) 1.70 - 2.00; ser (cena ,kilogram cebuli 1.00 - 1.40. Za kiloza 1 ldg.) 1.50 - 1.70, za 1 litr mleka pła gram agrestu płacono 0.90 - 1.00 do 1.20
czereśnie 1.30 1.80. Suszone grzyby
cono od 30 do 33 groszy.
Drób: Kura 4.00 - 7.00; kaczka 3.50 sprzeda~no w cenie 8 do 9 złotych za
kilogram. Ponadto na rynkach pojawiły
- 6.00; gęś 8.00 - 10.00; indyk 12.00 14.00; za kurczaki płacono od 1.70 do 3 się młode ziemniaki, za które płacono
złotych za sztukę.
0.80 - 1.00 za kilogram.
Ruch na rynkach duży.
Ziemiopłody:
(cena za 100 kilogra'(ko)

łódzkich

ceny

dzisiejszym na rynkach

artykułów

przedstawiały

przemysł,

który nie zna zastoju.

Produkcja soli w Polsce wzrosła od czasów przedwojennycl!
'0',
o 120 procent.
Przemysł somy należy w Polsce do tych nie
licznych dziedzin życia gospodarczego, do których
kryzys niema dostępu.
Obecnle CZYlUle są wszystkie istniejące zakla
dy salinarne: 3 kopalnie sol! kamiennej (Wieliczka,
Bochnia i Wapno), 11 warzelni i 2 eksploatacje sa
lankt
Liczba pracujących w tych zakładach robotni-

ków w porównaniu z rokiem ubiegłym nie zmnlel
szyła się i wynosi 3,700 osób.
Produkcja soli w porównaniu z czasami przed
wojenneml znacznie wzrosta.
Gdy w r. 1913 wydobywano kwartalnie 45,028
tonn, to w r. b. wydobyto w tym czasJe 98.661
tOIll1. Przewyżka zatem wynosi okolo lZ0 procent

o

Samobójstwo maturzysty.
Tragedja matki.
Z Kielc donoszą:
Wczoraj o godz. 15.30, na linji kolejowej Kielce - Biafogon rzuci! się pod ko-

nL Keckie~ ł ma1ka }ego usitowała sobie
w pnzystępie rozpaczy

przejeźdż2jącego pociąg'u
oscbowe~o
uczeń 8 kI. ~imnazjum w Kielca,eh, Józef

I'M jednak zdołano wyrwać Joj z r~k ,

ra

Kęcki,

lat 21.

Mówią,

Uc~estnicy ostatnich wyścllów w Helenowie z rozmaitych klubów

iż przyczyną

samobójstwa

jest
Na

nieotrzymanie matury.
o tym tragi ;'Z1lym czy

wiadoolOŚtć

pOderżnąć gardło

Nieszczęśliwa matka wybiegI" nas!~~
nie na mia~to, i WSiadłszy w dorMikę
cl:ciafa Ud;lĆ się na miejsce wypadku, w
drodze atoli
wypadła z dorotki.
tak n~eszczęśliwie, że zlamala nogę.

Matka I... dancl g.

Piekieln kufer.

Zaduszenie 3-letniego dziecka.

Oryginalne samobójstwo.

W WiednW Itoczyla s.ię w. tych d!1iacit
SJPra wa 1'lOZowOO,O'Wal nie.iakied pruni Brnmy
SchlJljbert.
ZalS!kM'ŻW Nt ma.ftorrelk ()
zwrot 3-letnłetro d~ka.
IGt6re malmuje się lJX)d OOi,elka lekkolITIyśl
ne.l m3!tkf.
Pruni Ettmńa, rona bo.gaiDesro kJwo.ca opa
tlOWaJrla była IPrzez maJA:ię zabaJW i taaic6w.
Codziennie o Jrod,z. 6 oPtlSZCZM<t dom ,i
śDieszVlfa do daocing6w. rozJe
spędzała całe noce.
Dt'U1~i czas 'tolerowalI mC\!Ż taiki sposób
zvtCita, lecz w k{)ńoo roczaJ ISwe,i żonie robić wvm,Ó"Wki, zwra,eają,c jej uwa~e il1a. d'zie
cko. które zostaje bez opieki.
Pani Emma obiecaJa poprawe i istolnie
od tej chwilJi zabiera~a z so:b a

3-letnia iedynaczke na całonocne zabawy.
Mąż za/protestowa'? 'Pr-wciw ta!kie~ rod-zaiu wy:pellllliatIltju obowiązków maJCierzyń
skich ! chcia~' c6roczkę ode'sla!ć do sw-c'j
martlld.
Lecz żona zalbrafa dzieciko i Drze'l1liosta
się na mi,eszkanie 00 swel przYliaciólltiJ, pro
watdtz'llc w da.ls.zym ciągu
I

lekkomyślne życie.

Sęd~j.a oprzvma~ raoię mei,ow~ li kazal

mzb<l!wioillej kobiecie zwrócić {)dcu dzi;eoko.
P<I!ni Schl\.llłJ.ert wY1buJohneta histerYlczn::vrn pra,crem i p.o'częlaDTotes.tować prz~
ciwkoO ta!kiem'U Wvr{)Kowi.
Sędzia 1>O'lecH ją us.UJl1ąć z saH-. Dopro~adz.ol11a do szalu
przvbieJda do dQIIUI i w zapamletaniu zadusiła trzYletnia córeczke.

W dniu wczorajszym podaliśmy o
smierci pewnego inżyniera, który z braku pracy wysa<1Jzil się w ,powietrze. Dziś
notujemy śwaeży identyczny wypadek.
W czasach powojennytCh manja samo
bójstw szerzy się w zastraszający sposób. Ludziom jednak nie wystarcza umrzeć, oni chcą umrzeć niezwykle i
orygInalnie! Taką wyrafinowaną i nieprzeciętną
formę
samobójczej śmferci
wybrał sobie pewien majster murarski IZ
Pasing, w nobliżu Mónachjum. Murarz od
dłuższego czasu
żywił zamiary samObójcze.

Żąd

nie mógł jOOynie zdecydowaĆ sIę na spo ..
sób, w jaki ma porzucić ten świat do-'
czesny. WTesz.cie w!padł na pontysl
wprost
vieklebty ł nlesamowity.
Oto napef,nil kufer substancjami wybu~
ehowemi, udał się do lasu, znajduj'ącego
się w Pasfng, usiadł na Jrufrze, a nastę;p.
nie zapalit lont. Chwilla napiętego O'cze
kiwania - huk szalony - i
murarz rozleciał się. rozszarpany prawI~
na aromy.
Samobójca pozostawH młodą żooę ł
dwoje nfeletnioh dzieci.

-cie wszędzie wy obów pols~ich!

Str. !S

••t.ODZKIE I!CHO WrECIO;:NE"

Dokąd

:l~tN

rzdbr
grafiki.
Cz,-tel.ia

tI)..

'

~W"&.ODU, ~

~<"

: audrcje
lacłofoaiczlle

Teatr Popularny. ulica 02TQdQwa Nr. 18.
"Żonatv kawaler"

Park ia.
Si. .kie-

Pociątek

wicu.)

Występy

MUZEUM MIEJSKIE (Piotrkowska 91). Dzlaly:
etnograficzno - historyczny I przyrodniczy.
Otwarte codziennie od 10 do 14 i 16 do 19.
POJ.,SKA Y. M. C. A. (Piotrkowska 80) Czytelnia
pism i biblioteka Qtw~rta codziennie od 4 do
7 wieczór.
('OW ARZYSTWO "WIEDZA", ul. Piotrkowska
Nr. 103. Czytelnia pism dostępna' dla wszystkich od godz. 5 do 8 codziennie.
CZYTELNIA TOW. PRZYJACIÓL FRANCJI
(Piotrkowska Nr. 103) otwarła codziennie od
godz. 6 do 8 wlecz. z wyjątkiem świąt
piątków.

"Pieczęć

.. Czary" -

"Lot

Pocz.

przedstawłed

przedstawień

,.Dom

o godz. 5, 7 i 9 wiecz.

LUdOWY" -

Po .::zątek

o godz. 5, 7 i 9 wiecz.

milczenia."

naokoło świata"
o g, 5.30, 7,30 i 9.30 wie . z.

"Szaleństwo

łości" .
przedstawień

z mł

o godz. 4-cj po pot.

•• Grand-Kino", - "Złote łoże"
•.1 una" - "Havoc".
Pocz.

przedstawień

o godz. 6, 8 i 10 wiecz.

"W sieci

"Odeon" -

•

żłoczyńców".

Pocz.

"Chata za wsi:~"

przedstawień

Pocz.

o g. 5, 7.30 i 10 wiecz.

"Zdrada której nie było"

.Resursa" -

przedstawień

o g, 5,30, 7.15 i 9 wiza,

SpÓłdzielnia PraC6WnU[ÓW Państwowych

"Iwonka"

.

Pocz. przedstawied o g. 5,30, 7.15 i 9 wlecz.
"Ze śmiercią w zawody".
Pocz, przedstawień o li!odz. 7.15. 930.

.. CQrso" -

Teatr Mieiski Początek

"Kobieb, wino, dancig

WAW'ti
;1&
ZE SPÓŁDZIELNI PRACOWNIKÓW

ukaże się na sr~brn;ch ekranaeh nal

do wiadomości PP. c~rolf)
z ich życzeniem wPl'{lwadz.a w centra-l'nym skle,pie przy ul. Za\\'adz
kiej n,r. 1 spr,zedaIŻ mięsa j. wedlin od sobo
hr.. ti. z dniem 12-ym b. m.

Zarząd rpodaie
ków. 'że zgodnie

ODCZYT TOW. ROZWÓJ.
W dniu dzisi.ejszwn o godz. 7,30 w:ec~or.em 'w- saH przy uL ŻeromskJe:go (Pa lń
Slkiei) 74. na zwykłym. wrorlko')VY'lTI wieczo-rze To\}'. RozwĆlj mówić bed-z:i'e poset
do Sejmu p. KaTol Ohą,d-zvń:ski o svt,uacji

obecnej, Wyg-fosz,ony również zo·stalli·e
prilez }edneg-o z ka'Płam6w tute.~sz",ch rek
rat o praSie ws'pókze'snej. Wejś.c<ie bez
płatne.

U

o godz. 8.15.

księcia japońskiego.
i .naukę uczwlić mu pn;y;j,emna. Na konh'c

Zami·eszkały w Paryżu -Ja'oończyk opi
su.ie w je.dnVlJ11 z dzien,nik6w. w j1aki spos-6b
w JaponQ.i mto()dz·i ksia;żeta krwi

Młodego

\V

Dziś, we wtorek, o !l:odz. 8.30 wieczorem po
cenach najniższych po raz l4-ty z rzędu świetna
operetka w 3-ch aktach B. Bichbi11dera "Żonaty
kawaler", któtej wesolą akcję przeplatają najnaw
sze piosenki i tańce ciesz:l,ce się nadzwyczainem
powodzeniem puhlicznof-ci, która zmu sza W y konawców do biso wania. Hllmor kizeszą pp.: Zielińska, Bronowska, Bran<1 tów na, R05t1ń ska, Urbański , Moranow icz. Bielecki. OpcreH:a ta gra·
nl', b~dzie pTzczcaly tydz i eń po n&ini ::szych cenach. Kasa czynna od 12 do 3-ej i od 5 do lO-ej
wiecwrem.

oZ'I1aczone:j g-odzinie zJawia. 'Sie profes or

z ustami zaJuytemi serwetka;, aby odded

jego

ucza sie pisać.

Da.irmo ota.cza C<łIłv sztalb p.ię.k
nvr.:h dziew·czv'TI. które beZlP~talf1lnie us!ug-u
ją ucznio\\; i naurczyde1owi. Jedna z rn.ch
w kosztownej mi.se,cz.e,e rozciera tusz, dru
~a
Pfzv.g-o,towuIe papier. przv'TlliesiotlY
przez trzecią, czwa'nta zaostrza n ed:z.e lek,
służący zamiast pióra i t. d. MO'ŹIUB,bv s<\ctz l ć że wszystkie tTvuiv zeszły sic z P<lrnast!.
aby umilić dostojnemu ucz;l'~()wi chwile nO
świecone pracy

nie obrażał obUcza ksłecia.
Po dl'usdch uklonach nauczYciel ka!i[!'ra
H I siada l zc:.,c zvna pw\\'adzić PO papier ze
kreski. k-tóre następnie oostojnv u'C'leń po
\vta:rza.
Profes-or Q.bowl,ą,zan.v jest wyrażać S'N ,))
podz\v i ci·es zvć się z 'Po'$,tę.PÓ\\' u:::m:a
le::z \,,::: zvst·ko to \\'~llielf1 wv'kfm, ~ 'rf"' t:l' II
n:c \\' oioJlo mu 1J.owic'I11 przemów ić ani jed·
nc~o sfowa.
o

Dr•

łlr.

CYRK BRACI BARAŃSKICH W LODZI.

rłowo

otworzony

CENNIKOW PROSPEKTÓW

Zdjecia fotOQr,)riczne dla celów repro<luktyl
RY5UNKI.\?fojeKty reklamowe
I wydawnIcze
wykonyw3

clIO{)łciowyoh.

~qa

Gum+

Olal PDuss

L:ądac: w składach aptecznych, apte-

wkrótce w kinach

kach. perfumerjach i w składach
- optycznych. -

Odeon i Appollo

PnolopaUie

jednocześnie.

.aale

Ałeje

wszystko

ChpześlltańsMle

ROSliusZ81 73

dostać

tam

można.

Kielma.
Placnla nadoutsprzeda:'
28. p,
Wiadomość

Strzelco", KilU. Nr.
48. m. 12.
-';czam kro i U.
lZycia i modelowania. O p ł a t a
ratami. Zawadzka
Nr. 17. m. 26.

W

HAe

n_OSlBP_.

.

Uupel k~:"!!!~ pjlMru n
Szkolna 12.
Choroby.
skórne,
włosów, weneryczne i moczopłciowe.
Leczenie światłem
(Rentgen. L a m p a
kwarcowa) Elektroterapia.
pzy;mu;e od 8-10 .
12-2 i od 6- 6

=

DR. MED.

- jeat najlepazl\ 'wiaŁową

włees.

•

Dr. med.

Zpowaianiem M. KUPKA • .

marką

Przy;lnuje od 9-11
• od 5-&.

iD

Fryzjerski

.eł.

-i'*Y.

no.em.

..

_ _ CENY KONItURENCY JNE.

+Rad~o

sloncem

&'ÓiDŻ. Piotrkowskal00.TeI.11·11

U wag a: Strzyżenie dam wykonywa specjalista warszawianin dłu
goletai pracownik Paryła p. III C H A ł..

de PuUl - Mla Maq,
Coopad UBldł - &P08 Mopsna,
Bepohopd EUfzha - Paweł 811bl8P,

LeciEenlo

RoBOAKENHAGEN

przy ul. Południowej 12
prowadzony przez rutynowanych fachowców.

Jn~yi,~i firo~owie(

I
weneryesr;ne.
PUyjmuje od 819;- ~) j ' cxi 7-1

teL 41-32,

Speoja)ilta Qh...
n1b śkdrnyc\i.r......
o02l'ycanych i'ino

DO REKL~M

Zakład

Z1eIo.na 6-

Cb(Jr.skórll~

Cegielnia... U

KLISZE
GAZETOWYCH

gpw

F6E&&MWi4f4&WP

I. imr

metY.

H. LU"itz

Jutro zawita do naszego miasta cyrk między
narodowy pod dyrc'kcią braci Barańskich. Godnem jest uwagi, ze bracia Barańscy są sławnymi
kolarzami Światowej sławy, którzy kiLkakrotnle
występowali na wyścigach międzynarodowych JIa
torze łódzkim, który mieścn się podówczas przy
Górnym Rynku, Witani zawsze z entuzjazmem
rrzez publiczność, zdobywali pien'lsze nagrody.
Zes·pół cyrku stanowi wybitną silę artystyczną
I atrakcyjną, która przez cały czas trwania przed
stawienia trzyma widza w nieustanne m na'J)ięciu.
Najsilniejsze wrażenie wywiera numer wszechświatowy, wykonywany na zawrotnej wysokości
w kole śmierci przez dwóch cyklistów z trupy

Pocz, puedstawid o g. 5. 6,30. 8.15 i 10 ",iecz

"Reduta" -

Al

PAŃSTWOWYCH.

Wychowanie

Tł:ATR P0:"UJ. AR-NY.
O,ro1owa J8.

o eodz, 4.30. 6.10. 8 i 10 w.

Pocz.

F6ns. Reżyserja spoczYWa1a w rękach jednego z
najlepszych niemieckich reżyserów, a mianowicie
Joe May'a, którego prace mieliśmy sposob/l()~ć
niejednokr.atnie podziwiać. Przepych wystawy
oraz technika imponująca.
.. Indyjski Grobowiec" był ostatnio z nadzwyczajnem powodzeniem wyŚwietlany w jednem )
największych kino-teatrów stołecznych, a w naj.
bliższych dniach ujrzymy to arcydziele w kino
teatrach "Odeon" i .. Apollo".

arcydzlelo w nowoczesnem literackiem opracowaniu .. Indyjski Grobowiec". Dyrekcja kino-teatrów "Odeon" I ..ApolI()" nia szczędziła kosztów, aby pozyskać ten l11Q
numentalny film, by dać prawdziwą ucztę łódz
kim kinomanom. film ter: na zupelnie nowel kopii odznacza się czyste mi i wyrazistemi zdjęciamI.
Glówne role kreuią tej miary gwiazdy kinema
to graficzne jak: Lya de putt!, znana dobrze łódz
kiej pU1blicznośCl, Mia May, bohatel1ka obrazów
"Władczyni Swfata", "Veritas V-incft" i "Hrabina
Paryża". Conradt Veklt, słynny odtwórca admirala Nelsona w filmie "Laąy Hamilton", Pawel
Richter niezapomniany Zygfryd w ..Nibelungach"
oraz Erna Morena, Bernhardt Goetzke I Olaf

TEATR LETNI W OGRODZIE , STASZICA.

..Aoollo" W podziemiach drapaczy nieba.
.. Casino" -

-------------------------------

większe wszechświatowe

Roboty remontowe na scenie i na widowni
są już na ukończeniu, ArtyŚci pod wodzą reżyse
ra Konstantego Tatarkiewicza o<lbywaja pełne
próby sytuacyjne z przygotow anego na otwa rcie
sezonu arcywesołcgo \v·Ódewilu w 3-ch aktach p.
. t. ..Robert i Bertrand".

"udzie,

Początek przedstawień

flfr. 180

. .. .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a.. . . .meaw
. . . .E.~~·RA. .~....
M~4MF~ms . .m3. .•. .~. .am. ....

MłeiskŁ K~JIlato21'ał Ośwłatowv
Początek przedstawień

Wkrótce

.. , Dz~ś, wtorek, Jutro, czwartek, piątek i sobota
wieczorem grana będzIe Świeżo wystawiona.
barwna, efektowna pełna wetwy satyrycznej I hil
moru komedia w 3-ch aktach Stefana Kiedrżyń
s1cieg~ "Wino, kobieta, dancing" z Milą Kamiń
ską i Stefanją Jarkowską w rolach kobiecych oraz Władyslawem Ryszkowskim, Tadeuszem
Krotkem i Jerzym Wo~kowski.m w rolach męskich
Bilety ulgowe ważne.
W prÓbach pod' kierunkiem reżysera Wladysla
wa Ryszkowskiego ' 3-aktowa krotochwila paryska "Nle<:lojrzały owoc" z Stefanją Jarkowską w
głównej roli kobiecej. W innych rolach ważniej
szych pp,: Dunajewska, Rodowiczowa oraz Bielicz, Fabisiak i Krotke.
PremJera w polowie przyszlego tygodnia.

WYST AW A PRZYRODNICZA.
Otl\'arta od godz. 10 rano do 10 wiecz., ulica
fan-:owa 24.

czerwca 1926 roku.

"INDYJSKI GROBOWIEC".

TEA TR MIEJSKI.

. BIBLJOTEKA RADY PEDAGOGICZNeJ.
Pań'stwowa Centralna Biblioteka Pedagogic!r:a , ul. Andrzeja Nr. 7 (front I-sze piętro) otwart'l ' <:ouziennie od godz. 6 do 9 wiecz., w niedziele
od 9 rano do 4 po południu.

.

o godz. 8.15.

•• SAVOY". Trau2Utta Nr. 6.
ameryk~ń~·ki~o jazz-bandu l
zesDOlu artystycZl1e20.

Otwarta
od god:&.
lO raRO
d. 23 w.

8

Xnarrab. Ciekawa jest jazda figUiOwa trupy Barańskich z sympatyczną mis!rzynia p. Pol! na
czele. fenomen ten cieszył s1ę nle.bywałem powoozeniem i wywoływal entuzjazm na obu pólkulach świata. Dalei następuJe popis komicznych
akrobatów, tresura psów I szczurów przez mistrzów Grappa i Uzę, oraz występuje fenomenalna Dau Loos, królowa reku, podziwiam przez
publiczność wszystkich krajowo Na dalszy program skladaJa się niemniej ciekawe numery. Ze
względu na tak bagoty progra.nt zainteresowanie
cyrkiem braci Barańskich Jest ogr()mne.

pójdziemy wieczorem?

,(:I.-~I.~

Wy.tawa
.alaratwa

-d."

choroby.k6rae
weneryczne i moczo. płelowe.
Leczenie ś.wijlUem
(Lampa kwarcowa)
promieniami Roentgena od 9-2 i od
4-8. 4-5 dla pań
oddz. poczekalnia.Zawadzka nr. 1.
Wł086w

lfKARl-DfnTYin

około 20 lat w t.dzi. 2 lata w Rz,dowym S z p i ta l •
Śwlęte~o Jakóba w
Wilnie 01'&:1 2 lata
w: B.erlinie. powróclła 1 obecDle. młeszkI! W Rad Kle ~.b)anłcklej ultca
Płotrko.ak. 12

(w domu W .. Ne1;lkarka). PrzYlIPule
zamówienia Pad,

f. RARU[HlftÓWn~
tlDł'oszeoia drobne.
..
RA

Rokl[lńska

lit 21,

przyjmuje od 91 i 3-7. Ceny
.
l eCzmc,

Wyprzedażl

p~':b1L

likwidacji.
.dywanów. ł 6 ż e k
metalowy~h, .po cenach nalDlznych,
Piot,kowska 116 I
pi~tro fronHel.21-61

.

Południowa 23
Specjalista
Chorób
a k 6 rn y c h
wene-

ryczny~h ł moczopłciowych.
Leczenie światłem

CLąmpa kwarcowa) .
Przyjmuje 8 do l
od 5-3 wie cz.
Tel. <10.26.

notrzebna ekspe·
ł' djentka wyrobów
masarskich. Zgła
szać się os")biści e
% piśmienną ofert~

do Spółdzielni Pra'
cowników Pań3two
wy'ch. Zawadzka , .

!!L~~
----~------------------------------------------------------------------------------------------------------------~
Ogłoszenia zamieiscowe o 50 proc. droie{.
Cen!,f OS1loszeń:
Cena prenumeraty:
I
\V LudZI ftlte.lęcJ:lli.
D~ ,ob..olkbw •

d. 2~
• 2.20

w tek'cie 30 ,..:lUf za wie~az ml1imetrowy l-lamowy (slrona .. łamy)
Za tekst~.
25
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Nekrologi
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• .. •
Komunikaty
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•
n enie !lO , te_ony..
Drobne
10
fr.
porrzułdwanie
pracy
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~ Przed tekstem

tel. 28-98.

Wvd'lwnictwo: "Łódzkie Echo Wieczorne".
Wyd Jao SUJłłlłkow'"

ł

Odbito w drukarni Tow, Drukarsko-WyJ" ... .J.icz~~o .. Kurjel· Lódzki"
ul. Zawadzka Nr. l.
"

,

Zz.l!ran:r::7.)lf: o 100 procent clrożej,

Z'a terminowy dr;uk' ~ło"d• . !tOlllUnik.atów i oIiat
adminisln\cja nie odpowiuda.
Artyknty nadesłane bez oznaczenia honorarium uw ...
, talie 'Ą za bezplnfne.
Rękopis6~ zarówno u*ytyc:h tak i edr_n.yc:h redalr·
\
.
'
cia nie zwraca.

_.............

Za.

redak~j ~

i wvd:lwuicŁwo odpowiada:
W ladyiła,a 1.lł.IIIapwskf.
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