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Układ tranaisko-anglelski w sprawie zbrojeń morskich

Ignacy

Bielecki

naczelnik wydziału bezpieczeństwa woje
wództwa łódzkiego utonął w Dniestrze
Podczas kąpieli. Ś. p. Ignacy Bielecki l i 
czył lat 34.
Zwłoki przewiezione będą do Warszawy.

1

nie zawiera żadnych tajemnic.
Oświadczenie ministra marynarki francuskiej.
Paryż. 31. 8. (Tel. wł. „Łódzk. Echa
Wiecz."). — W wywiadzie udzielonym
Przedstawicielom prasy francuskiej mini
ster marynarki Leygues oświadczył, że
w najbHżstych dniach układ
francusko-angielski
sprawie zbrojeń morskich będzie przed
łożony do wiadomości rządom Waszyng
tonu, Tokio i Rzymu. Będzie on też poda
ny do wiadomości i zapoznania sie z jego
szczegółami wszystkim sygnatariuszom
Dorozumienia waszyngtońskiego z r. 1921
tak samo dotyczącego sprawy zbrojeń
niorskich. Również będzie miała możność
zapoznać sie z nim
komisja r o z b r o j e n i o w a w Genewie.
Układ nie zawiera — jak wyjaśnia fran
cuski minister marynarki — żadnych ta
jemnic, któreby mogły grozić
pokojowi świata
I nie narusza bynajmniej układu waszyng
tońskiego z r. 1921.
- Jak donosi „ M a t m " jedno z trzech w y
Pienionych wyżej wielkich mocarstw za
Doznało się już z nowym układem fran
cusko-angielskim i zaakcentowało go
w zupełności.
Układ nie powiększa zbrojeń morskich
a nawet ma ułatwić sprawę rozbrojenia
Mocarstw na morzu.

mann nie będzie kandydował przy następ
nych wyborach i ma zamiar całkowicie
wycofać się
Z Życia p o l i t y c z n e g o .
Bridgemann liczy obecnie 64 lata. W
życiu politycznem Anglji bierze czynny
udział od roku 1895. W roku 1922 w rzą

Historyczny

dokument

dzie Bonar - Law a sprawował urząd mi
nistra spraw wewnętrznych. W r. 1924
w rządzie Baldwina mianowany został
pierwszym
lordem admiralicji.
który to urząd piastuje dotychczas.

paktu

antywojennego.

ODWRÓT NIEFORTUNNEGO MÓWCY
Londyn, 31 . 8. 28. (Tel. wł. „Ł. Echa
Wiecz."). Jak donoszą pisma poranne
obecny pierwszy lord admiralicji Bridge-

Giełda.
Pierwsza przedg. w a r s z a w s k a
Londyn
Nowy-Jork
Paryż
bzwajcarja

43,38
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34,82
171,69

Druga przedg. warszawska.
Dolar w obrotach
prywatnych

8,90

Pierwsza przedg. gdańska.
Warszawa
Złoty
Dolar
Przekaz na Warszawę

0

8

8
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Paryż. 31 sierpnia. (Tel. w ł . „ Ł . Echa
Wiecz."). Nacjonalistyczny dziennik „Gaa
lois" alarmuje w dzisiejszym artykule
wstępnym patrjotów francuskich donie
sieniem, że rząd francuski czuje słabość
do ewakuacji części Nadrenji.
0 czem napomknęły już niektóre dobrze
zazwyczaj poinformowane dzienniki ber
lińskie. Zdaniem „Gaulois" takie kompro
misowe załatwienie sprawy ewakuacji
Nadrenji pociągnęłoby
fatalne skutki,
ponieważ zaostrzyłoby apetyty Niemiec
1 wtrąciły w nader cfężką i niebezpieczną
sytuację oddziały wojsk francuskich, okupujących pozostałe tereny Nadrenii.

w sprawie Nadrenji.

Na dokumencie znajdują sie podpisy l pieczęcie przedstawicieli mocarstw w nastę
pującym porządku: od lewej dr. Stresemann (Niemcy), Kellog (Stany Zjednoczone),
łiymans (Belgja), Briand (Francja), lord Cushendun (Anglja). Mackenzie King (Ka
nada). Na prawo: Uk". Zachlan (Austalja), C. J. Parr Nowa Zelandia). Smith (Afry
ka Południowa), Cosgrawe (Irlandja), lord Cushendum (Indje), hr. Manzoni (Włochy), hr. łjhida (Japonja). August Zaleski (Polska), dr. Benesz (Czechosłowacja).

Czy Wuj Sam pozwala wojować?
Europa przed ewentualnym wybuchem wojny
obowiązana jest zapytać Ameryką o opinją.
Londyn, 31 sierpnia. (Tel. wł. „ Ł . Echa
Wiecz."). Jak donosi „New-York-Herald""
, prezydent St. Zjednoczonych Coolidge
. wniesie na najbliższe posiedzenie senatu
sprawę
ratyfikacji paktu
Keiloga. Prezydent Coolidge jest zdania,
że ratyfikacja ta może być uskuteczniona
ponieważ z jednej strony pakt Keiloga nie
nakłada na Stany Zjednoczone żadnych
materialnych zobowiązań, z drugiej zaś

Straszna

Bank? dewizowe w dniu dzisiejszym
Klinowały o k r . t eodziny 12-eJ efekty no
kursip — 8.84
Prvwafni« dolar w żądaniu
8,90
W nłaceniti
'
Tendencja spokojna
Podaż dostateczna.

paryskiego dziennika.

nic osiągnąć w Genewie
Jednomyślność
rządu
francuskiego

strony jest nietylko
formułą etyki międzynarodowe],
lecz też praktycznym wynikiem dyplo
macji. Przez pakt Keiloga wytworzyła
się sytuacja tego rodzaju, że w wypadku
grożącej wojny światowej, państwa euro
pejskie będą zmuszone zwrócić się do rzą
du Stanów Zjednoczonych z zapytaniem,
jakie jest
jego stanowisko w tej sprawie i co zamie
rza uczynić.

57,80
57,82
5,13
8,90

Dolar w Łodzi.

do ewakuacji Nadrenji.
Alarmujący
artykuł

Niemcom nie uda się

DYMISJA PIERWSZEGO LORDA AD
MIRALICJI ANGIELSKIEJ.
Paryż. 31. 8. (Tel. wł. „Łódzk. Echa
Wiecz."). — „Echo de Paris" donosi z
Londynu, że pierwszy lord admiralicji
Bridgeman zmuszony jest podać się do
dymisji, ponieważ w wypowiedzianej pub
licznie mowie
wystaoił ostro
nrzeciwko francusko-angielskiemu ukła
dowi w sprawie zbrojeń morskich, wska
zując przytem, że układ ten wymierzony
Jest przeciwko Stanom Zjednoczonym A
nie ryki Północnej.

Francja czuje słabość

eksplozja

w.polu.

Praga, 31 sierpnia. (Tel. wł. „ Ł . Echa
Ogniomistrz 5 pułku artylerii znalazł
Wiecz."). Podczas wielkich manewrów ar na polu niewystrzelony granat. Podczas
tyleryjskich w pobliżu Horaczdowic w y  mauipulacyj..mających na celu unieszko
darzył się tragiczny, wypadek, który po dliwienie granatu, nastąpiła eksplozja,
ciągnął
'która nieszczęsnemu ogniomistrzowi
straszne skutkL.
urwała głowę.

Paryż, 31. 8. (Tel. wł. ..Łódzk. Echa
Wiecz."). — O zbliżających sie obradach
genewskich w sorawie ewakuacii Nadre
nji pisze paryski ,.Excelsior":
Nieobecność w Genewie Brianda
Chamberlaina i dr. Stresemanna uczyni
obrady genewskie znacznie mniei interesującemi. Jest do przewidzenia, że przed
stawiciel Niemiec na obecnei sesji Ligi
Narodów, kanclerz Rzeszy Herman Muełler nie omieszka poruszyć tvch wszyst
kich spraw, których nic poruszył dr. Strc
semann w czasie swych paryskich roz
mów z Briatidem. Należy wskazać, że
wszyscy członkowie rządu francuskiego
sa
jednomyślni
co do sprawy ewakuacji Nadrenii i że są
zdania, że nie może ona nastąpić ze wz^rle
du na sprawę regulacji długów wojen
nych według planu reparacyjnego ora?
bezpieczeństwa powszechneeo. Pod terr
wrażeniem dr. Stresemann
opuścił Paryż.
Nie mogą przeto Niemcy łudzić sie. iż uda
irtf się coś osiągnąć w Genewie.
Serdeczne przyjęcie, zgotowane dr.
Stresemannowi w Paryżu wskazuje jaw
nie, że stosunki pomiędzy Francja a Niem
caroi »'"gły
znacznej poprawie.
Jednakże nastroje te nie mofa żadną
miarą wnłynać na sprawę zabezpiecz .nia
spłaty długów woiennvch.
Odłamek granatu wbił się w płuca
przechodzącego człowieka z ludności cy
wilnej.
Nieszczęśliwy zmarł podczas przewo
żenia go do szpitala. Pozatem wskutek
eksplozji granatu odnieśli rany artylerzy
sta i jeszcze jedna osoba cywilna.

Btr. t
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Pochód 15 tysięcy robotników
podczas uroczystości

Austrji z Niemcami.
hiepokój

w angielskich

'Londyn, 31. 8. (Tel. wł. „Łódzk. Echa Wlecz.").
—- Jak donosi ..Dafly-TeleiEraph" oświadczenie b.
kanclerza Rzeszy dr. Marksa, że Austrja i Niem
cy nigdy nie wyrzekną się
myśli połączenia się,
tj. t.Arschluśsu" wywołała wielkie poruszenie w
inicielskfch sferach politycznych. Po podpisaniu
nrzezNiemcy paktu Kelloga oświadczenie to jest
tem Bardziej znamienne. Warunki pokoju wersal
skiego uzależniają sprawę połączenia się Niemiec
>. Austrią od Ligi Narodów. Jeśli zgoda państw
vdiodzących w skład Ligi nie będzie Jednomyśl

sferach

politycznych.

na, jeśli większość opowie się przeciwko połączę
niu Austrji I Niemiec, to wtedy może nastąpić
Interwencja zbrojna.
Nie może to być jednak Interwencja oficjalna ze
strony Ligi, lecz może być na własną rękę pod
jęta przez którekolwiek z państw przeciwnych
„Anschlussowi".
Sfery prawnicze Lig! Narodów poważnie za
stanawiają, się nad tem, co należy uczynić na wy
padek, gdyby Austrja I Niemcy istotnie dokona
ły „Anschlussn".

nastąpi w dniu 15~ym

Constanca, 3J. 8. — Marszalek Piłsudski przy
był do Cunstancy we wtorek wieczorem i przyIHfJfrW w letniej rezydencji królewskiej w Ma'r»i, gdzie bawi . i
mały król RumunJI
M c l u ł ! z matką swą księżną Heleną, z księżnicz
ka lleaną i księciem Mikołajem.
Marszałek Polski przyjęty był obiadem w ści
słe ni gropic rodziny królewskiej.
Wczoraj marszałek Piłsudski zwiedził port wo
Jenny rumuński w Constancy, w którym w dane]
-chwili z okazji niedawnego święta marynarki wo
jennej zgromadzona jest większość floty rumuń
skiej. Port był
pięknie dekorowany.
Po śniadaniu, wydanem przez dowództwo Do
ry, marszałek wyruszył samochodem w powrot

Częstochowie,

Bandyci przeciągnęli przez szosę żelazną liną.

września.

na drogę. Kierując się na Cernawodę, zwiedził
wielkie porty handlowe naddunajsklc lirailo 1 Galac. W Brailc .matszalek oglądał woiną strefę
portu, przeznaczona, przez rząd rumuński dla Poiskl do handlu tranzytowego z Bliskim Wschodem
Wieczorem -udał się marszałek w daJszą dro
gę na Buzan, Ploeszti do Targoyiszte.
Uprzedzone o 'przejeździe marszałka władze,
zgotowały wszędzie dostojnemu gościowi
gorące przyjęcie.
W piątek marszałek Piłsudski przybędzie X
powrotem do Targovis,zte i resztę swego pobytu"
poświęci na pobyt w dworze d-ra Sknpiewskicgo
1 zwiedzanie pobliskich miejscowości.
Wyja.zd do Bukaresztu przewidywany jest w
dniu 15 września.

150.000 dolarów dla I. Paderewskiego

, Z Bydgoszczy donoszą:
Oncgdaj drogą z Więcborku do Bydgoszczy
zdążało auto flnmy „Elda" w Bydgoszczy. Nagle
opodal Mroczy szofer spostrzegł przeprowadzo
ną przez szosę t
.
linę
żelazną,
wic zeiazną.
umieizozoną na wysokości

ma 150.000 dolarów.
Inni polscy planiści, jak Józef Hoffman, Mie
czysław Miinz i Inni, również podpisali podobne
kontrakty, ale otrzymają conajmniej o 100 procent
mniej, około 50.000 dolarów.

30-tu rozbójników zatrzymało na szosie

1 m. I umocowaną do

pni drzew.
Auto na skutek przeszkody stanęło, pasażero
wie chwyciwszy rewolwery, czekaM na zjawieote
się napastników. Cl ostatni, widząc obronną i sd*
cydowaną postawę pasażerów,
uciekli do
lasu.
"Ciekli
do lasu.
Zarządzony pościg nie dal dotychczas wynika.

Do dnia 25-go września

przedłużony został zaciąg ochotników
do marynarki
wojennej.
Minister spraw wojskowych zarządził przed
łużenie terminu zaciągu ochotniczego do marynar
ki wojennej.
Do służby ochotniczej w. marynarce wojennej
przyjmowani są mężczyźni, urodzeni w latach
1908, 1909 I 1910.
Zgłoszenia najpóźniej do dnja 25-go września
przyjmują właściwe powiatowe komendy uzupeł
nień.

za współudział w „grającym filmie".
Jak donosi nowojorski „Nowy Świat", Ign. Pa
derewski, podpisał kontrakt z wytwórnią MetroUojdwyn-Mayer na zrobienie
trzech krótkich filmów
na „movie-tone" („grającym filmie'-), za co otrzy

w

ks. kaTdynał Kakowski, nuncjusz Marmaggl ora*
biskupi i przedstawiciele rządu.
Po przybyciu do Częstochowy, prymas Pol
ski w otoczeniu licznego duchowieństwa oda d#
na Jasną Górę i od tej chwili rozpoczną się
uroczystości kongresowe.
Podczas uroczystości kongresowych odbędzi*
się wielki pochód robotniczy z udziałem okok)
15.000 robotników z Częstochowy i innych mkwt
Nadmienić należy, i e uroczystości kongreso
we będą transmitowane przez radjo na cały kraj,
bowiem katowicka stacja nadawcza zainstaluj*
mikrofony na Jasnej Górze ł w katedrze.
Ks. biskup dr. T. Kubina na kongresie odczy*
nadesłany już specjalny list Ojca świętego.

Zbrodniczy zamach na samochód.

MM W Ulg I
Wyjazd do Bukaresztu

Kongresowych

Z Częstochowy 'donoszą:
Prace przygotowawcze, związane z wielkim
kongresem eucharystycznym w Częstochowie,
zostały ukończone.
Według sporządzonego planu udekorowane zo
staną ulice, wzdłuż których przeciągać będzie pro
cesja z Jasnej Góry do katedry oraz ul. Piłsud
skiego od dworca.
Plan pochodu przedstawia się następująco:
Procesja z Jasnej Góry będzie szła w tym po
rządku, że środkiem alei postępować ma cele
brans i- duchowieństwo. Po obu stronach jezdni
uczestnicy pochodu.
Jak ślę dowiadujemy w piątek dnia 7 wrze
śnia przybędą prymas Polski ks. kardynał Hlond

Uznani za zdolnych do służby w marynarce
wojennej zostaną powołani do odbycia tej służby I
w terminie tegorocznego jesiennego wcielenia re
krutów.
Wszelkich bliższych informacyj w sprawie z**
ciągu ochotniczego udzielają PKU.

Chluba sceny polskie]
Kazimierz

Kamiński

Z Warszawy donoszą:
Chluba sceny polskiej, Kazimierz Kamiński,
bardzo ciężko zapadł na zdrowiu.
Stan chorego Jest
bardzo poważny
I wywołany został skrzepem w nodze.

zaniemógł.

U łoża chorego bez przerwy czuwają lekarze.
Wiadomość ta wzbudziła w kołach przyjaciół
i kolegów, a także wśród miłośników talentu mi
strza Knmlńskicgo
żywe zaniepokojenie.
Stan chorego jest bardzo groźny.

.12 aut 9 autobusów.
Londyn, 31. 8. (Tel. wł. ..Łódzk. Echa Wlecz."),
• — Donoszą z Meksyku o nowych napadach ban
dyckich.
,
W stanie Puebla w ubiegły czwartek banda,
słożojia x 38 rozbójników pod wodzą osławionego
Yicuear.ts zatrzymała na szosie dwanąśce aut
fPrywAtnwcbf } autobusów. W jednym z samocho

przed gmachem
Rzym, 31. 8. (Tel. wł. „Łódzk. Echa Wiecz.").
—'. Donoszą z Tirany, że wczoraj podczas sesji
Zgromadzenia Narodowego miały miejsce wielkie
manifestacje na cześć nowoobranego
króla Achmeda-Zogu.
Olbrzym! tłum zebrał się przed gmachem parła
mentu I zażądał od posłów, by uczcili godnie hi
storyczny moment przeistoczenia Albanii w Kró
lestwo. Do zgromadzonych tłumów przemówił mi
nteter spraw zagranicznych Vrioni, który wska
zał, iże w żyłach narodu albańskiego płynie
krew monarcblstyczna
i ze lepszego króla niż Achmed-Zogu Albanja zna
leźć nje mogła. Vrloni wezwał również zebranych
do zamanifestowania uczuć sympatji dla wielkiej

Zdarzenia i wypadki
ubiegłej

doby.

— I Sesję Rady Ligi Narodów otwarto posiedzę
nsem tamom. Przewodniczył fiński minister spraw
zagranicznych Procope.
Sprawy ważniejsze, przedewszystkiem spór
polsko - litewski przesunięto do przyszłego tygo
dnia; Czekając na przybycie Brlanda i kanclerza
Rzeszy, Mllllera. Waldemaras przybędzie do Ge
newy ,w piątek po południu. Słychać, że za po
średnictwem delegacji francuskiej ma być uczy
niona próba nawiązania bezpośredniego kontaktu
między delegacją polską 1 litewską Od tych ro
kowań wstępnych zależy, w jakich rozmiarach
będzie Rada rozpatrywała spór polsko - litewski.
— Minister Zaleski przybył do Genewy w to
warzystwie radcy Szumlakowskiego.

dów znajdował się gubernator stanu Puebla. któremu udało się Wymknąć z rąk bandytów po
gęstej wymianie strzałów.
Bandyci ograniczyli się do obrabowania pozosta
łych podróżnych i na szczęście nie zamordowali
nikogo.
•• ;
• ••-

parlamentu.
sojuszniczki Italji, która umożliwiła Albanjl pro
klamowanie monarchji.
Na przemówienie ministra tłum zareagował
entuzjastyczneml wiwatami
na cześć Włoch.
W czasie tych manifestacji nad Tiraną uno
siło się kilkadziesiąt samolotów włoskich, które
rozrzucały ulotki, wzywające ludność do manife
stowania na cześć Achmeda-Zogu.
Jak donoszą z Belgradu, w związku z obwo
łaniem Achmeda - Zogu królem Albanjl, policja
serbska postawiona została w stan ostrego pogo
towia 1 otrzymała rozkaz surowej kontroli wszyskich cudzoziemców-, przybywających do Jugosła
wji.

— Wczoraj o godzinie 10 wiecz. nadeszła do
Łr.dzI depesza z Zaleszczyk (Małopolska, pograni
cze rumuńskie), o tragicznej śmierci ś. p. Ignace
go Bieleckiego, naczelnika wydziału bezpieczeń
stwa województwa łódzkiego.
Śmierć nastąpiła wskutek utonięcia w Dnie
strze.
...;/,''./.;;..••>
Dziś u*'ta. 1
vyjeżdża z Łodzi z ramie
nia województwa p. naczelnik Dychdalewicz do
Warszawy, skąd specjalnym samolotem Minister
stwa Spraw Wewnętrznych uda się do Lwowa,
a stamtąd samochodem województwa do Zalesz
czyk. Zwłoki ś. p. Ignacego Bieleckiego przewie
zione będą prawdopodobnie do Warszawy.
Oprócz naczelnika wydziału administracyjne
go województwa p. Dychdalewicza, na miejsce
tragicznego Wypadku wyjeżdża komendant woje
wódzki pp insp. Niedzielski.
Naczelnik Dychdalewicz i insp. Niedzielski wy
jeżdżają z Łodzi o godzinie 3 po południu.

D w a pożary od pioruna.
Ulice łódzkie

podczas

wczorajszej

ulewy

Łódź, 31 sierpnia. W czasie wczorajszej burzy
jaka o godzinie 6 po południu rozszalała nad Ło
dzią 1 okolicą
'
piorun uderzył w stodołę
Ferdynanda Sznajdra, zamieszkałego we wsi
Wierzbice, gminy Brużyca - Wielka. — Piorun
wzniecił pożar, od którego spłonęła doszczętnie
zagroda Sznajdra 1 sąsiednia Erwiny Grandwindowej. Straty wynoszą kilkanaście tysięcy zło
tych.
Również od pioruna spłonęła stodoła z tegoro!

cznem zbożem Rajnholda Szulca, zamieszkałego
w Andrzejowie pod Łodzią. Straty, wynoszą 7 t y 
sięcy złotych.
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Kto winien: taksówka czy wóz?
Karambol automobilowy na ulicy Piotrkowskiej.
Lódź, 31 sierpnia. Dzisiaj o godzinie 5 rano
przed bramą domu nr. 108 przy ulicy Piotrkow
skiej wydarzył się smutny w skutkach
wypadek samochodowy.
Oto taksówka łódzka wpadła całym impetem
na wóz prowadzony przez 40-letniego Józefa Ste
faniaka, mieszkańca wsi Wojtoszewice, gminy
Tum, powiatu łęczyckiego.
Wóz i samochód Zostały poważnie uszkodzo

ne, przyczem szofer 24-letnI Józef Orski, zamle
szkały przy ulicy Kilińskiego 87 .odniósł
szereg ran głowy.
Stefaniak zrzucony z wozu wpadł pod koła ulegając ciężkim obrażeniom całego ciała.
Zawezwany lekarz Pogotowia Ratunkowego
pc udzieleniu pomocy Orkiego pozostawił na miel
stu, natomiast Stefaniaka odwiózł do szpitala

Gorzki toast młodej szwaczki.
Nieporozumienie rodzinne powodem zamachu samobójczego.
Łódź, 31. 8. — Wczoraj około godziny 1-ej w
nocy obok domu ńr. 106 przy ulicy Piotrkowskiej
znaleziono leżącą bez zmysłów kobietę. Niezna
joma jak się okazało
otruła się
mieszaniną jodyny i sublhnatu. Zawezwany le
karz miejskiego pogotowia ratunkowego po prze
płakaniu żołądka odwiózł nieszczęśliwą do szpi

c j
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• jego przep:
Lecz nie

zamieniły się w jeziora.
Wielka burza przeszła w dniu wczorajszym
penad Łodzią.
Pioruny biły
co chwilę, a ulice pozamieniały się wskutek ule
w y w jezioro. Przechodniów ogarnął niebywały
popłoch. Szczególniej na ulicy Narutowicza ulewa
dała się wc znaki pasautom, którzy zmuszeni byli
formalnie boso spacerować po chodnikach.

1
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tala miejskiego w Radogoszczu. Desperatką, jak
wykazało przeprowadzone dochodzenie policyln
okazała się 22-letnia Natalia Loga, szwaczka, zamieszkała przy ulicy 28 p. Strz. Kan. 26. Stan jei
beznadziejny.
Przyczyną tragicznego kroku nieporozumień*
rodzinne.
6

6
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Na małżeńskiej loterji.
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Tęsknota młodej rozwódki do męża
Lekkomyślne
Chłopczyca, typ kobiecej nieoowściąg
(iwości naszych czasów, posiada c i e k a w y
tvp kontrastowy. Zastraszająco często
spotyka się dziś młodziutkie, w ą t ł e , w y 
smukłe kobiety, o których złośliwa fama
Kłosi, że przeszły przykre doświadczenia
w pożyciu małżeńskiem
i które, zresztą, przyznają same. że już

teraz druga część tragedji. która równie
dobrze mianem groteski określić można.
Młode te kobiety nie przestały kochać
mężów. /. którymi się rozeszły. Przekona

1
icjło, pa«a*eroII na zjawienia
obronną 1

:as wynik*.

w marynarce
/cia te] służby |
> wcielenia rew sprawie za-

uwają lekarze,
lach przyjaciół
Sw talentu nd-

łv sie, że młody człowiek, który potra
fił tak gorąco je pieścić i tak słodko cało
wać, był rozrzutnikiem, przepędzającym
noce w podejrzanem towarzystwie, kar-

Bliźnięta.

rozwieść się zdołały.

Rozwody w dobie obecnej bynajmniej
nie sa rzadkością i rzec nawet można, że
epoce naszej nadają specjalne piętno. Nie
będziemy jednakże na tern miejscu oma
wiać bardzo rozpowszechnionego typu
rozwódek, które przerzucają sie od małż~ńv-twa do małżeństwa, ściślej mówiąc
od jednej miłosnej przygody do drugiej,
dla wrodzonych skłonności żvcia i uży
cia i upodobania do zmiany. Typ ten bo
wiem jest tylko
pewna odmiana chłopczycy.
Mamy na myśli owe. pomimo prądu
czasu, jeszcze bardzo liczne młode stwo
rzenia, które nic bacząc na swoie uświa
domienie wchodziły w związki małżeń
skie z tą samą czystością uczuć i ufnością
w przywiązanie ukochanego człowieka,
iak ich babki i prababki.
Żeniący ,slę z młoda panna tego typu
młodzeniec nie bierze na siebie zbyt wiel
kiej odpowiedzialności życiowej. Korzy
sta z pewnej stałej renty, która wypła
cają mu rodzice żony, albo ta ostatnia za
sila dom własna praca zarobkowa. Po za
tern jest w zgodzie z sumieniem, które je
'go przelotnemu uczuciu nadaie.nozon' le
galności i
nie ryzykuję swej przyszłości.
P o n i e w a ż wie. że żony pozbyć sie będzie
mógł równie łatwo — jeśli nie łatwiej je
szcze — jak kochanki.
Nie bacząc na wszechstronnie dogod
ne warunki tego związku, pożycie małżeń
skie po pewnym czasie ciażvć mu zaczyne, tern bardziej, że zazwyczaj na wczes
ne zamążpójście decydują sie istoty nie
wyrobione jeszcze, czarująco lekkomyślne. Zaczyna żonę zaniedbywać i to w ta
kim stopniu, że albo ona sama — albo w
większości wypadków jei rodzice przy
chodzą do przekonania, że rozstanie jest
konieczne. Następuje
decyzia rozwodu
ł jego przeprowadzenie.
Lecz nie koniec na tern. Zaczyna się

pary.

Pan
Pan

I : — Twoje bilźnlaki robią napewno podwójny hałas w nocy >
I I ; — Ależ nie mój d/ogl. Jeden krzyczy tak głośno, że dru
giego wcale nie słychać.

Eteryczne postacie z przed stu laty.
Moda na manowcach.
Współczesne panic wydałyby z pew
nością okrzyk przerażenia, gdyby prze
czytały artykuł w „Mendę iHusttire"
(Świat ilustrowany) z dnia 2 maja 1863 r.
Znalazłyby tam następujące słowa: „Czy
zauważyliście, państwo, pewną zabawną
przemianę u naszych pań? W Paryżu odroku już panuje moda na
,
. tęgie kobiety.
Dlaczego, poco? powiecie. JcsfTo na
kazem chwili. Dwadzieścia lat temu, każ
da szanująca się niewiasta musiała być,
jak tego chciała wszechwładna parni moda
szczupła, powiewna, eleryczna, w rodza
ju Elodji czy Eloy, słabowitych, wychuchamych bohaterek literatury ówczesnej.

Ażeby doprowadzić się do tego stanu,
przedstawicielki płci pięknej, positępując
bardzo nierozumnie
spijały ocet
i psuły sobie żołądki?
Sprawa ta jest również aktualna w na
szej epoce i to bardzo aktualna. Nasze
panie jednak znają wiele więcej sposobów
na schudiuęeie, skutecznych, owszem, aJe
jakże szkodliwych dlla zdrowia!
Kronikarz „Świata ilustrowanego" kon
kluduje swoje wywody następująco:
„Moda zatem żąda od pań powabnego
tłuszczyku. PrzyczynMy się do tego trzy
czy cztery cieszące się wizięciem kraw
cowe,' które postępując w myśl powzię-

— Dobrze, a potem doda mi pan pięć
franków tygodniowo. Dość się namęczy
łem tą hisrorją.
— Teraz już wszystko skończone...
Znalazłem ją...
#
— Czy jest pan pewien przynajmniej,
że to ona? Można się omylić-..
— Nie, nie! To ona! Mówiłeś przecież,
że jest wysoka, szczupła, brunetka... To
ona! Idź już, idź...
Chłopak przełazi przez płot. Niewido
my powoli szedł wzdłuż ogrodzenia.
W ogrodzie biała willa zdawała się
drzemać w popołudniowem słońcu. «
Chłopiec wszedł na schodki, zadzwo
nił.
Drzwi się otworzyły; na progu stanę
ła smukła ciemnowłosa kobieta.
— Ach, to ty? — spytała z uśmiechem
— codziennie teraz przychodzisz! Już
wczoraj dałam ci coś przecież... .
— Właśnie dlatego — jęczał chłopak.
— Jeść trzeba codziennie, a pani taka do
bra... piękna i dobra...
-v
Kobieta roześmiała się.
— No, dobrze... więc i dziś coś dosta
niesz, ale... Ach, Boże!... Ratunku! pomo
cy!...
Z za płotu wyskoczył niewidomy. 0 depchnął chłopca i schwycił kobietę za
rękę.
-t- Milcz! — wymówił. — Bo cię ża
bi ję !
Wciągnął ją przez otwarte drzwi do
przedpokoju. Chłopak zatrzasnął wejścio
we drzwi i z zaciekawieniem przyglądał
się niezwykłej scenie.
Niewidomy zbliżył swą twarz do twa
rzy kobiety.
— To ja... poznajesz mnie?
Szarpnęła się w tył.
— Nie znam pana! Kto pan jest? Cze
go chce? Pieniędzy?

Lęk dławił jej głos.
Niewidomy roześmiał się.
— Jestem twoim mężem! Poznajesz
mnie doskonale! Nie spodziewałaś się
mnie, co? Pięć lat, pięć lat... Myślałaś, że
już nie żyję, co? Byłoby ci wygodniej,
co? Ale wystrzał, którym chciałem przez
ciebie zakończyć życie, chybił.. Oślepił
mnie jedynie... Sześć miesięcy szpitala, agomja... A ty świetnie zmyłaś ten czas...
Wiem, strzelałem do ciebie, zanim skie
rowałem broń przeciwko sobie... A po
tem szukałem cię, szukałem, szukałem.
Kobieta bliska była zemdlenia.
Niewidomy potrząsnął nią.
— Dawniej miałaś mocniejsze nerwy...
wtedy, gdy opowiadałaś mi o tern, że
mnie już nic kochasz... Pamiętasz? Pamię
tasz? — Drżał z wściekłości i oburzenia.
— Patrz na mnie... jestem kaleka... śle
piec... A jednak cię znalazłem... Nie było
to łatwe... Ale nienawiść ma moc... A mo
że miłość..- Przekupywałem ludzL. Ten
chłopak mi pomógł... *Ale teraz mam cię
i już mi nie ujdziesz...
Dłonie jego wyciągnęły się ku jej szyi.
Przerażenie ocuciło kobietę.
— To nie ja! — wyjęczała. — Pan się
m y l i ! Przysięgam, że pan się myli! Nigdy
pana dotąd nie widziałam! Nazywam się
Lucie Clarelle, mam lat dwadzieścia czte
ry, jestem zamężna od lat dwóch... To ja
kaś straszna omyłka... Przysięgam!
— Nie, to t y ! — odparł niewidomy. —
Jestem pewien... Poznaję twój zapach i
głos, choć zmieniony przez strach...
— To nie ja! Zabije mnie pan, a potem
będzie żałował, że zgładzał niewinną, gdy
tamta pozostanie dalej szczęśliwa...
Ociemniały jęknął głucho:
— Nie, to t y ! Jestem pewien... Chodź
tu!
Krzyknął do chłopca: — Patrz! Czy
ona ma niebieskie oczy?,
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ciarzem, który dla nałogu zaniedbywał
swe obowiązki; wiedzą, że nie był nieczr
ł y na wdzięki innych kobiet, pamiętając:
gorzkie chwile, w których myśl o rozsta
niu powstała
jako nieubłagana konieczność.
nie zapomniały jeszcze, że rodzice ostrz*
gali przed tym związkiem, doznały gorz
kiego upokorzenia, wracając do domu ro
dzicielskiego.
A jednak taka młoda kobieta, co żyć z
mężem nie mogła, nierzadko przychodzi
do wniosku, że bez niego żyć jest jeszcze
trudniej.
I nie należy do rzadkich wypadków,
że uwolniony od krępujących go więzów
młody małżonek chwilowo także zatęskni
za swoją młodą, urocza żona i pod wpły
wem tej tęsknoty list do niej napisze.
I tutaj właśnie zaczyna sie groteska.
Korespondencja staje się częstsza i
młoda kobieta z upragnieniem wygląda
listów.
Duchowo jest zupełnie rozerwana i na
jasne pytanie, co właściwie zamierza ro
bić lub co myśli, nie potrafi dać
dokładnej odpowiedzi.
Z jednej strony bowiem wie. że do tego
człowieka wrócić nie może. a przynaj
mniej nie zaraz, z drugiej — zdecydować
się nie może na oddanie swej ręki komu
innemu.
Czarująca zjawa miłości, która rozpły
nęła się we mgle, powstaje znowu 1 dla
tego młoda kobieta nie chce życiu swemu
nadać nowych, stałych form. W podświa
domości jej kiełkuje nadzieja, że z czasem
— z latami — miłość tego człowieka do
niej przerobi go zupełnie, zmieni, uszla
chetni, bo o tej miłości zapewnia on ja
ciągle. Ona wiec czeka.
On zaś jest zawsze ten sam.
niepoprawnie lekkomyślny,
działający pod wrażeniem chwili.
Powstaje problemat: co wyniknie z IfeJ
sytuacji wyczekiwania i duchowej roz
terki?
Życie odpowiada na to rozmaitemi roz
wiązaniami, ale póki stan taki trwa. fakt
rysuje się jasno: wykolejona egzystencja
i jedna więcej rozwódka w niezliczonym
ich szeregu.

tej przez nie decyzji, narzuciły wszyst
kim
kobietom swą wolę.
(Dzieje się tak do dziś dnia!) Podobno
również, obecność tej zimy w Paryżu
dwóch dobrze odżywionych cudzoziemek
mających wielkie powodzenie, zdecydo
wało o tern ostatecznie.

zamieszkałego
wynoszą 7 ty-
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— Wyjrzyj na ulicę, czy niikt mie nad
chodził — rozkazał ociemniały, wysoki,
chudy mężczyzna w nieokreślonym wie
ku.
Chłopiec wysunął głowę przez otwór
In parkanie, za którym się ukrywali.
— Jedzie jakiś wóz...
— Niewidomy zafklął i wyszeptał przez
zęby:
— Poczekajmy..- czekałem pieć lat,
mogę poczekać jeszcze pięć mforuft... zni
żył głos do szeptu.
Na drodze zaturkotały koła wozu.
— Więc mówisz, że willa jest na pra
wo, przy końcu tego muru ..
Przerwał i ciągnął dalej zachrypłym
głosem:
— Czy ona tam jest? Jesteś pewien?
— Jaka ona? — mruknął chłopak.
— Ona, ta kobieta. Czy jest w domu?
— Mówiłem już przecież! Widziałem
te przed chwUą przy oknie.
— A służąca?
Chłopak zniecierpliwiony wzruszył ra
mionami:
— Mówiłem przecież, że wyszła do
miasta. Ogrodnik także, a pani domu je
dzie co rano o dziesiątej do Paryża i wra
ca dopiero o szóstej...
Niewidomy blady był, jalk płótno. Ode
tchnął głęboko.
— Więc jest sama... Dobrze... Wóz już
Przejechał... Idż tam prędko f rób to co ci
kazałem.
— A moje pieniądze? — spytał chło
pak.
Niewidomy sięgnął niecierpliwie do
kieszeni.
— Masz tu dwadzieścia franków; po
tem dostaniesz drugie dwadzieścia.
f
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— Tak — odpad chłopak obojętnie.
Ale spojrzawszy w oczy kobiety, wyczy
tał w nich taki lęk, że dodał szybko:
— Niebieskie, czy zielone,; coś takie
go...
— To ona, ona... Chodź tu bliżej! —
rozkazał chłopcu. — Odwiń jej rękaw w y
soko... odsłoń lewe ramię... Prędzej!
Śpiesz się... Podrzyj, głupcze, jeśli inaczej
nie potrafisz! Patrz na łokieć, tu, obok
mego palca... Czy jest tam plamka na skó
rze? Blade znamię barwy fiołków? Tak?
M ó w ! Chłopiec spojrzał. Natychmiast zo
baczył bładofiołkową plamkę.
— No? — ryczał ślepiec.
— Patrzę. — Odparł chłopak; pod
niósłszy swe chytre oczy na kobietę i w y
czytawszy w jej spojrzeniu bezgraniczny
strach, uczynił dłonią gest, jakgdyby l i 
czył pieniądze.
Kobieta kiwnęła potakująco głową.
— Nic nie widzę — powiedział .chło
pak spokojnie. — Niema tu żadnej plamy.
— Kłamiesz! — wrzasnął niewidomy.
—Nie kłamię! Niema tu żadnej pla
my. Gdyby była powiedziałbym odrazu.
Dla mnie tam wszystko jedno. I tak do
stanę moją zapłatę.
Chwila milczenia. Młoda kobieta bla
dła i czerwieniła się naprzemian.
Niewiidomy wahał się widocznie.
— Uwaga! — krzyknął chłopak. —
Ktoś nadchodzi! Niewidomy puścił ramię
kobiety. Uczynił ruch pełen rozpaczy, od
wrócił się, otworzył drzwi i poomacku
wyszedł na ulicę.
Chłopak zwrócił się do młodej kobie
ty, która zdrętwiała z przerażenia stała
jak wryta w miejscu.
— Zarobiłem sobie chyba 300 fran
ków — mruknął. — Przyjdę po nie jutro...
Jeśli nie dostanę przyprowadzę go tu zno
wu!
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Ile płacę za ten obraz?

Niedużo: sześć miljonów złotych!
Arcydzieła

na wagą

Oczywista— na wagę złota nfe kupuje
ale obecnie dziel nowoczesnych malarzy,
zwłaszcza, że przeważna ich ilość to pro
dukty przemijającej mody i krótkotrwa
łych
prądów artystycznych.
Olbrzymie sumy zapłacono w ostatnich
czasach za obrazy starych mistrzów.
Na pierwszem miejscu stoi Rafael. —
Amerykański milioner, Ph. T. Ellls, nabył
niedawno obraz przedstawiający Matkę
Boską, będący w posiadaniu pewnego lor
da angielskiego; a znany wśród kół arty
stycznych 1 kolekcjonerskich, według po
przedniego właściciela, jako „Madonna
Cowpera". Przez wszystkie autorytety
uznany za autentyk, powędrował wspa
niały obraz za cenę przeszło
sześciu miljonów złotych
do posiadłości 1'llisa w stanie Massachu
setts. Znany pośrednik Duveen przepro
wadził tę transakcję, zarabiając na tem
grubo.
Zn ocean wyemigrowało jeszcze kilka
innych arcydzieł malarstwa, cieszących

złota.

się sławą światową. Przedewszystkjem
Rembrandta portret Hcnrjetty Stoffels,
należący dotąd do niemieckiego-zbiera
cza Hudigcra za cenę
miliona złotych,

a dalej za równą cenę dwia inne dzieła
wielkiego Nfdcrlandezyka. Jeden z nich
przedstawiający starca z torą, a drugi mło
dzlcńca w stroju szlacheckim; oba nale
żały przez dziesiątki lat do ozdób angiel
skich zbiorów prywatnych.
Ponadto sprzedano do Ameryki obra
zek Lcoiiadira da Vinci za cenę
700.000 złotych,
portret młodzieńca pędzla Diirera i dwa
obrazy Gaimsborougha za oenę również
bardzo wysoką.

Kr.

Jabłuszko z mydła.
Ciekawa

afera

W rozmaity, niezwykły czasem spo
sób demaskowano już zbrodniarzy; zwła
szcza bardzo często czyni sie to w cza
sach ostatnich dzięki pozostawionym
przez złoczyńcę
odciskom palców.
Ale odkrycie zbrodniarza na podsta
wie śladów ukąszenia, to rzecz niezmier
nie rzadka, a zdarzyła się niedawno we
Wrocławiu, ułatwiając zadanie tamtej
szej policji..
Do mieszkania Henryka Schulzego,
dyrektora rzeźni miejskiej, wkradł się pod
czas jego pobytu na wywczasach letnich
nieznany rzezimieszek
f skradł szereg cennych przedmiotów,
przedstawiających wartość bardzo wyso
ką. Mieszkanie pozostawało pod opieką

Krateczki sądowe.

Szast

prast

i wagon świeci się
jak słońce.
Pfzy parowozowni w Ourcq we Frań
cjl zaprowadzono urządzenie mechanicz
ne do mycia zewnętrznej strony wago
nów, zaoszczędzające wiele
pracy ręcznej I czasu.
Urządzenie to składa się z portalu, do
którego przymocowane są po obu stro
nach po 4 walce pionowe, o wysokości,
odpowiadającej
wysokości
wagonów.
Walce te są wprawiane w ruch obroto
w y zapomocą silników elektrycznych.
Wzdłuż każdego walca zwiesza się
szereg
odcinków z sukna,
mających wycierać powierzchnię wago
nu, który w celu oczyszczenia, przecho
dzi pod portalem na szynach toru. Wal
ce obracają się parami w przeciwnych
kierunkach przyczem zawieszone na nich
odcinki'sukna wycierają fciany wagonu,
odchylające się nazewnątrz pod działa
niem siły odśrodkowej przy obrocie wal
ców. •

Ciekawe
zestawienie
archiwarjusza.
Na podstawie autentycznych doku
mentów odtworzył archiwarjusz francu
ski pan F. Łaudct, życic obywatela ziem
skiego w Armagnac, lat... 100 temu, mniej
więcej w okresie 1820-go do 1849-go.
W roku 1822-lm ferma rolnicza posia
dała 15 sztuk hjydła wartości 1.540 fran
kowi dzisiaj 25.000 franków). Konia mo
żna było nabyć
za 46 franków,
barana za 7 franków, kaczkę za 50 cen
tymów! Chleb kosztował wówczas 15
centymów. Płaca zarobkowa robotni
ków rolnych wobec taniości życia, była
minimalna — wynosiła ona 75 centymów
dziennie. Stolarz za 681 dni pracy otrzy
mywał wynagrodzenie 510 franków, dzi
siaj wyniosłoby ono 17.025 franków. Do
bre to były czasy...

kryminalna.
służącej, Anny Wurfsteta. która od kilku
lat sprawowała obowiązki, okazując
nieskazitelna uczciwość.
Dziewczyna zapewniała gorąco, rż
nie ma nic wspólnego z kradzieżą; to jej
zapewnienie poparł sam Schulze, wyra
żając przekonanie, Iz dziewczyna jest
uczciwa.
W toku śledztwa okazało »ię. iż wino
wajcą jest narzeczony służącej, karany
już kilkakrotnie robotnik ślusarski Józef
Driissler, który dokonał włamania bez
wiedzy narzeczonej, nie poinformowanej
zresztą zupełnie o „ubocznych zajęciach"
ślusarza.
Drasslera ujęto na podstawie nastę
pującej: Oto w mieszkaniu Schulzego zna
leziono
kawałek mydła w kształcie jabłka,
przypominający do złudzenia ten owoc.
Na tem jabłku Widniały ślady ukąszenia.
Widocznie złodziej myślał, że jest to jabł'
ko zwyczajne, lub też marcypanowe i ukąsi?, pozostawiając ślady swych zdro
wych zębów. Idąc tą drogą ustaliła poli'
cju, że posiadaczem owego
wspaniałego uzębienia
jest właśnie Dassler, który zresztą do wv
ny się przyznał.

1

i lofnoitzna I

Weźcie to panie pod uwagę.
Dr. Yci-lclicnicki z Berlina ostrzega
k I ' V i v przed
goleniem brzwi,
które zaczęło być modne. Brwi są dfla oka potrzebne i chronią nieraz oko, podob
nie, jak rzęsy od uszkodzeń, a po goleniu
przy drażliwej skórze, tworzą nieraz w y 
pryski
Ponadto sztucznie namalowana brew
szpeci twarz raczej jak zdobi, nadając jej
wyraz lalkowaty, a co gorzej, coraz to in
ny, zależnie od
lepszego lub gorszego
rysunku ołówkiem. Nie zapominać w e s z
cle należy o tem, że włosy brwi po gole
niu grubieją i szywnleją, a następna wy
rośnięta bre^y bywa potem przez to popro
stu szkaradną.

W

Fotofrat „Jego Królewskiej
Mości".
Nowy król Albanji Achmcd Zogu, któ'
ry przybrał historyczne imię Myryjskfch
władców „Skanderbega". posiada bardzo
fotogeniczną twarz.
Niewiadomo, czy nie byłby zrobił lep*
szej karjcry, gdyby udał się do Hollywood
wesele. Goście się bawili elegancko, nie miast proklamowania siebie królem „z ła
można powiedzieć, aż ci tu naraz przy ski włoskiej". — W każdym bądź razie
szła paczka łobuzów nieproszonych i da „chleb kalifornijski" byłby pewniejszy od
lej awantury robić. Wódki zażądali. Fajfer „tirańskiego", a króla grać można f do fil
kazał im wyjść, A oni precz swoie. Od sło mu. Świadomy swej fotogenitznoścf, Ach
wa do słowa i bójka gotowa. Butelkami mcd Zogu lubił pozować do fotograflj. —
bractwo zaczęło sic tłuc po głowach. Po Jeszcze przed dwoma laty pewien dzien
krwawili się galancic i jeszcze teraz się bi nikarz francuski, podróżujący po Albanji,
ją. ZroTutntałetn: „ludek nasz bawi się".
odwiedził fotografa,
A zabawy bez bójki u nas niema, rzecz który posiadał niezliczoną ilość portre
wiadoma.
tów ówczesnego prezydenta 1 dyktatora
w różnych pozach 1 mundurach, konno, w
automobilu, przy biurku I na okręcie. Mię
KARA.
dzy frnemi zauważył dziennikarz wyjąt
Po chwili posterunkowi odprowadzili
kowo udane zdjęcie, na którcm Achmed
do komisariatu trzech osobników z silnie
Zogu
okrwawionemi twarzami. Otaczał • ich
nosił... złotą t]arę,
zwarty tłum gapiów. Stopniowo ulica za
wysadzaną
dtogiemf kamieniami. Z tru
częła sie wyludniać, okna sie pozamykały
białe widma znikły. Dźwięki harmonji. dem usiłując ukryć swe zakłopotanie, to
skrzypiec i patefonów zabrzmiały na no tograf Msrał się odwlec uwagę gościa od
wo, to na weselu u p. Faifra bawiono się portretu. Wreszcie, iż nic nie pomoże,
w dalszym ciągu znakomicie. Zabawa ta wyjaśnił, że fotografia ta wykonana zo
trwała aż do rana. słyszałem, bo raz zbu stała na specjalne zamówienie
albańskiego dyktatora,
dzony, iuż nie mogłem oka zmrużyć.
premjera
i prezydenta w jednej osobie.
Co było dalej»nie wiem. Mała wzmian
„Narazić"
jednak zabroniono mu repro
ko o awanturze tej wyczytałem w biule
tynie; policyjnym i na tem koniec. Zapom dukowania lub też rozpowszechniania od
bitek- Obecnie zakaz ten został napewno
niałem o wszystkicm z kretesem.
zniesiony, jednakże, mimo wszelkich deI byłbym może sobie wcale tej histo klaracyj perlamentu i not dyplomatycz
rii nie przypomniał. gdvbv nic to. że ba nych, przywilej człowieka, który pierw
wiąc wczoraj w sadzie pokoju, natknąłem szy koronował Skanderberga III-go nazasię na sprawce o zakłócenie spokoju pub wśze zachowa fotograf z Tirany, obecnie
licznego i najście mieszkania n. Faifra uchodzący chyba za „nadwornego foto
przy ul. Abramowskiego nr. 31. nrowadzo grafa Jego Królewskiej Mości".
na przeciwko Erwinowi Henczke. Kiliń
skiego 275 i Józefowi Kordasicwlczówi,
Fabryczna 31. Obydwaj skazani zostali na
Widzenie na
odlo&lo&t.
dwa -tygodnie bezwzględnego aresztu. I
na tem koniec.
Sa — wlcz.

Na weselu, w pewnym domu...

Kłótnia przy dźwiękach harmonji i skrzypiec.
Mieszkam na ulicy, która zamieszkała
jest przeważnie przez ludność robotniczą,
a więc, zdawałoby się uboga. A jednak
wbrew pozorom ludziska na ulicv tej ma
ją się doskonale. Niema dnia. aby w tym
czy innym domu nie były wyprawiane
huczne zaręczyny, imieniny, chrzciny lub
też zgoła wesele. Bywa też i tak. że naj
pierw odbywa się wesele, a w parę dni
później chrzciny, lub też naodwrót: naj
pierw chrzciny a później wesele. Ano, cóż
robić, takie mądre czasy, to jest nawet
modne dzisiaj. Nieraz w nocv strudzone
go budzi ze snu hałaśliwa muzyka, dźwię
ki trąb, puzonów, skrzypiec i innych moż
liwych i niemożliwych instrumentów. —
Rozlegają się śmiechy, śpiew i wrzaski
ululanych gości i solenizantów. Słowem
wesoło Jest na naszej ulicy, która niewia
domo dlaczego nazwano imieniem filozo
fa i pedagoga Abramowskiego. Na ulicy
tej istnieją dwie knajpy i jeden skład win
I wódek, tudzież niezliczona ilość masarni
Wszystkim tym masarzom.' knaioiarzom
I właścicielowi składu wódek powodzi sie
doskonale, bo towar idzie im z rąk jak
woda. 1 podobno ludziska nie mają pie
niędzy !
NIESAMOWITA AWANTURA.
Wódki ludzie na Abramowskiego piją
bardzo dużo. I może z tego powodu często
dochodzi pomiędzy nimi do ostrych nie
porozumień, kończących sic smutnie, bo
nadwyrężeniem szczek i porozbijaniem
głów. Zwłaszcza podczas zabawy, temoe
ramenta zaczynają grać. Rzecz wiadoma:
Polak skory jest i do bitki I do wypitki.
Pewnej nocy spałem snem sorawledli
wego, gdy naraz zbudzony zostałem
przez niesłychany wrzask, dochodzący
z ulicy. Czemprędzej podbiegłem do ok
na i oto co ujrzałem:
Ulica roiła się poprostu tłumami lu
dzi, gestykulujących 1 żywo rozmawiają
cych głosem podniesionym. Skadciś zdaleka od strony ulicy Kilińskiego donosiło
się rozpaczliwe wołanie kobiece: na po
moc, policja! Ze wszystkich okien i balko
nów wyglądali zaspani lokatorzy, podob
ni do upiorów w owym grubym białym
negliżu.
Naraz rozległy się głosy: Uwaga! Po
licja idzie! Istotnie w stronę skad docho
dziły wołania o pomoc pośpiesznym kro
kiem zdążało czterech posterunkowych z
karabinami.
\
i Srodze zaintrygowany, zerwałem się
z łóżka i narzuciwszy na siebie pierwszy
lepszy płaszcz, zbiegłem na dół. Co się
s t a ł o ? — zapytałem dozorcy, który oto
czony tłumem bab perorował żvwo,
E, nic takiego! Zwyczajnie pobili się.
Faifer. co to ood 31 mieszka, wyprawił

-

Polacy na krześle e l i i r a i .
W ostatnich dniach stracono w Stanach Zjedn.
dwóch Polaków. Pierwszym byt 20-letnl górnHc
Józef Kamiński, który
zastrzelił lekarza tir. Gerarda Kelly'a
zn dokonanie fia nim operacji amputacji nogi
wbrew jejro i rodziny życzeniu.
Drugim straconym by! 49-letni Aleksander Ka
llnowski z Bufft-.io. który
zabił w wlezieniu dozorcę z zemsty,
że mu nie dawał, hk twierdzi, jeść należycie.
Skazaniec tak sie śpieszył na krzesło elek
tryczne i biegł z celi przez korytarz, wiodAcy do
„komnaty 'śmierci" tak szybko, że dozorcy mu
sieli go di>picro • powstrzymywać, każąc mu iść
spokojnie i ,,'powaźnic". do „małych, zielonych
drzwi',
Ijslnlng (N. Jork) Oa
Wraz z nim stracono
Jowego Jorku, który
niela Grahama, policjanta
isjera, którego miał
obrabował i zriinordow.1
klóry zastrzelił polistrzec oraz<ieorgc'a Apr>
cHttta W chwili aresztowania, Obaj twierdzili do
ostatniej chwili, że sa niewinni

Na wystawie radiowe! w Berlinie dułe minter*
sowanie w y w o ł a ! aparat węgiercklego inżyniera
Denes'« von Mlchclt. [.'ni żllwia on T pr*cyi**jc;
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Na stancję przyjmę uczniów!...
Martyrologia nieszczęśliwych
Nasze paniusie obiecują złote góry rodzicom, a tymczasem..,
Wkrótce, bo już dnia 3 września roz
pocznie sic rok szkolny w szkołach śred
nich. Ulice miasta zaroją sie tysiącami
mundurków szkolnych I berecików pensjonarsklch. Trzeciego września Już nie
mal cała młodzież szkolna zgromadzi się
w mieście. Wraz z początkiem roku szkol
nego nasuwa się cały szereg kwestyj. któ
re czuła Jak kamerton prasa porusza ostatnio niemal stale. W artykule dzisiej
szym zajmiemy Sie dola ..sierot". Sierota
mi w danym wypadku sa to te nieszczę
śliwe dzieci, które los już w dzieciństwie
odrywa od ogniska domowego w latach,
gdy potrzebują jeszcze dużo serca, opie
ki, wyrozumiałości 1
starannego kierunku.
Są to uczniowie zamiejscowi z Tomaszo
wa, Piotrkowa czy też Sieradza, którzy z
tych czv inrtych względów musza uczesz
czać do szkół w Łodzi. Rodzice, którzy ze
względu na swe zajęcie nie mogą miesz
kać również w Łodzi, nolens volens mu
szą oddawać dzieci swe na stancję. Na
stancjo 1 Wielkie słowo I A skutek zazwy
czaj żałosny. Dawniej było inaczej. Stan
cja była naprawdę nieraz drugim domem
rodzicielskim dla nieszczęsnego dziecka,
bo trza przyznać. Iż ludzie dawniej wogó
Ie mieli więcej serca. Dziś w dobie po
wojennego* zmaterializowania wszystko
zmieniło się iti minus. Żądza zvsku zabija
uczucie ludzki*.
Odbija się to fatalnie na tych dzieciach,
które ze względów wyłuszczonvch po
wyżej zmuszone są mieszkać na stancji.
Jak Wygląda stancja dzisiejsza
Wymuskana. wvchuchana paniusia z
hrylantowenll pierścionkami na palcach,
której mąż jest na dobrem stanowisku i
doskonale zarabia — mimo wszystko ma
za mało. pieniędzy na czysto osobiste w y 
datki, jak m>. na kapelusze, suknie, fryzje
ra. manicure i t. d.
Mężowi mówić o tem nic wypada. I
tak każdy zarobiony grosz oddaje żonie,
z pieniędzy tych zona może też ubrać się
przyzwoicie, alft cóż. kiedy ma aspiracje
dalel słeeałace.
Pani Iksińska co miesiąc ma inną suk
nię, ponieważ mąż Jej zarabia daleko le
piej — i ja też musze mieć taka samą suk
nlę i tak sarno często! Myśli sie nad zdo
byciem pieniędzy. I oto — eureka! jest po
mysł. Bierze ślę dzieci na stancje. Prze
cież według naszej paniusi to fraszka, obowiąźki żadne, a na cudzym żołądku
najłatwiej jest oszczędzić na ..drobiazgi"
I „fatałasekł". Daje się ogłoszenie do ga
zety: Pierwszorzędna stancja, dobre od
żywianie, troskliwa opieka . pomoc w nau

ce! A gdy znęceni t y m inseratem przyja
dą rodzice dziecka, przyjmuje ich się
z honorami
oraz bardzo serdecznie. I obiecuje się
stroskanej matce czy ojcu złote góry,
dziecko będzie miało prócz wymienionych
w inseracle ideałów, spokojny nieprzechodnl pokoik, w którym sypiać będzie je
szcze najwyżej dwóch czv trzech ucznia
ków — słowem raj na ziemi za który prze
cież należy odpowiednio Zapłacić. I ojciec
urzędnik ze starostwa w Jaklcmś miaste
czku powiatowem z cieżkiem westchnie
niem wręcza paniusi ciężko zapracowany
grosz, ano bo taka dobrodzieika nie po
winna mleć krzywdy za to. że się dzie
cięciem tak serdecznie
zaopiekuie.
I oto zaczyna się martyrologja dzie
cka. Paniusię nie grzeje ono, ani ziębi.
Zaczyna biedactwo odczuwać brak ser
ca, na każdym kroku słyszy ustawiczne
nader wymowne narzekania na drożyz
nę, chleb je nawpół suchy. Stosunki są
nieznośne, bardzo często swawola uwa
żana jest za niegodziwość, tłumaczenie
się za kłamstwo; wykręty, koleżeńskość
za szpiegostwo. Słowem paniusia uważa
dziecko za jeden wielki stek „nlegodziwo
ści" podczas gdy należałoby poświęcić
nieco więcej
pracy i uwagi.
Czasami jeszcze w rodzinie „paniusi"
Jest zupełnie nieodpowiednie dla niego to
warzystwo. Gdyby paniusia owa miała
odpowiednio rozwinięte poczucie moral
ne to nie trzymałaby uczniów na stancji,
mając kogoś takiego w domu. Dziecko
widzi te wady, poznaje je, lekceważy —
stad nienawiść do dziecka, w którem w v
rabia się złośliwość. Zazwyczaj dziecko
jest bez nadzoru, pozostawione same so
bie i głęboko odczuwa swą

Może niejedna z tych pań, którym su
mienie szepce, że to właśnie o nich mo
wa w niniejszym artykule odpowie;
dzieciska
niegodziwe,
nieposłuszne, trudne do wychowywania.
Na to odpowiemy, że mamy dużo z tych
ludzi niesumiennych, nieobowiązkowych.
Czemuż więc dzieci mają być inne. O He
są złe, to należy w nich zło tłumić, roz
wijać je. Toć to przecież dopiero materjał na ludzi, Aniołów na świecie niema,
zresztą, a zresztą i anioł na stancji łódz
kiej stałby się djabłem!
Czas najwyższy, aby sfery nauczy

cielskie pomyślały o tych nieszczęsnych
dzieciach, skazanych na
pobyt na stancji.
Wychowawca winien mleć obowiązek
częstego odwiedzania stancyj, obserwo
wania panujących w niej stosunków. W i 
nien też mieć prawo zamknięcia stancji
w wypadku, gdy zauważy iż pobyt w
niej jest dla dzieci zgubny. Rozumie się,
iż ta opieka nad stancjami nie powinna
mieć charakteru dozoru policyjnego wo
bec samych dzieci.
Wówczas to z pewnością paniusie,
utrzymujące stancje poważniej -będę trak
towały swe obowiązki.
Jest wprawdzie w Łodzi
parę stancy],
które dorosły do swego zadania I które
pomimo tego, iż są kierowane ręką sa
motnej kobiety, wychowywtiją odpowled
nio młode pokolenie. Takie stancje ucz
niowie zawsze będą wspominali z ser
deczną wdzięcznością.
Niestety, można je na palcach policzyć.
K.

Trzej właściciele jednej zagrody.
hie miała

baba

kłopotu

Z Bydgoszczy donoszą:
W Wllcrti. *M nnW. h"rl' ' '*klm. Wvnlk
ła krwawa bójka między osadnikami i to
rt r,

z nmtemiteccj P r z y c z y n ' - :

W maju r. b. sprzedał Franciszek Guzowski swa 45-morgową osadę wraz z za
budowaniem Wincentemu Krakowiakowi
za cene 10 tys. źł. Na poczet tej sumy
Krakowiak wpłacił Guzowskiemu 6 tys.
zł,, pozostałą zaś kwotę zobowiązał sie
spłacać ratami — i zaraz obiał w posiada
nie osadę, wprowadzając sie do mieszka
nia Ouzowsklego. który.aż do spłacenia
należności miał również tam mieszkać.
Ponieważ Krakowiak do teeo czasu nie
zapłacił żadnej raty przeto Guzowski czuł
sie panem na osadzie, jak również i Kra
kowiak, wiec obydwaj chcieli gospodadzyć I obydwa! wzajemnie sobie przesz
kadzali. Dochodziło do ostrych sprzeczek
i kłótni, tak, że Buzowski nie widząc innej
rady. sprzeda? po raz drugi osadę
Pawłowi Jankowskiemu,
którego również wpuścił do domu miesz
kalnego. Z otrzymanych od Jankowskie
go pieniędzy złożył on 6 tysięcy zł. u no
tariusza w Koronowie, jako zwrot wpłaco
nej przez Krakowiaka zaliczki, na co jed

samotność 1 chłód
którem Jest otoczone. Dalej po kilku ty
godniach dziecko nawet bardzo mało spo
strzegawcze, zauważy, że mimo to, Iż ro
dzlce płacą i nieraz dobrze płacą, nikt z
niemi nie liczy się wcale i nie poczuwa
Ciężarowy
się do żadnego obowiązku. Wobec niego,
uważając za sprzęt, który dla wygody
można nawet na strych usunąć, w złości
— Na szosie Kartuzy — Przodkowo w
wyrzucić nie dając nawet prymitywnego pobliżu miejscowości Kobysewo, zderzył
spokojnego pokoju do nauki ani powie
trza dla zdrowia. Wreszcie do szczupłe
rowerzysta z samochodem.
go pokoju pakuje się lokatorów jak śle
Ofiarą zderzenia padł gospodarz Fran
dzie do beczki ponieważ z zarobku na Ich ciszek Kropitiłowski z Sierakowic.
żołądkach musi ślę nietylko sprawiać
Kropidłowskl wyjechał rowerem z Sie
suknie lecz i dom utrzymać, bo mąż za rakowfc przez Kartuzy w kierunku Przód
plątał się w interesach i krucho jest
kowa. Na szosie obok Kobysewa na tere
z jego dochodami.
nie spadzistym usiłował przejechać z le

kupiła

sobie

ciele.

nak Krakowiak zgodzić sie nie chciał, żą
dając dodatkowo Jeszcze 3 t y s ^ c y jako
odszkodowania za trzymiesięczna pracę
na osadzie.
i
Powstały znów spory, kłótnie, a wre
szcie doszło do bójki, W której wzięli udział dwaj synowie Guzowskiego I Jan
kowski z jednej strony, a Krakowiak ze
swymi dwoma synami z drugiej.Wszyscy
byli uzbrojeni w koły, widfy, slćklery, to
paty. a nawet w rewolwer, z którego
ktoś dał strzał,
raniąc w kark Jankowskiego. Po obu stro
nach są lżej i ciężko ranni, lecz najwięcej
ucierpiała żona Krakowiaka. Antoninąj
która została tak ciężko pobita, i e zawez
wano do niej księdza i lekarza iednocześ
nie. Krakowiaka jednak wyrzucono z mle
szkaniai b y ł zmuszony wraz z rodziną
szukać schronienia u sąsiadów.
Przybyła policja Krakowiaka Donow,nie do mieszkania wprowadziła, jednak awantury w dalszym ciągu nie ustają tak,
że Krakowiak wzywał znowu pomocy po
licji. gdyż przeciwnicy nie pozwalają mu,
ani obsłużyć bydła, ani tknąć sie niczego
w gospodarstwie.

samochód

zmiażdżył nieostrożnego cyklistę.

BR. NUSZIC

• Umiem — odparłem. — Ukończy Już uwarzył gorzałki t miodem. Widocz
łem wiele szkół.
nie sobie zapamiętał, jak jednego wieczo
— Hm... — przerwie stary, nie wyra ra wyraziłem się, żebym rad wypfł gorą
żając życzenia, ale spojrzał na mnie 1 za cej wódkf z miodem, kiedy wrócę z po
milkł; poruszył ogień, znowu spojrzał na dróży.
Następnego dnia poznaliśmy się bliżej
mnie I rzekł:
Dałem mu elementarz i pokazałem w
t domownikami. Była to cała „zadruga'*
— Nie wiem, chciałem dać mego Piotr nim obrazki. Od radości skakał ustawicz
(zespół gospodarskO w tej niskiej, ciem
nej, dwoma tyMco małemi okienkami oś ka do szkoły, ale nasz nauczyciel poszedł nie. Oświadczyłem mu, że zaraz zacznie
my.
wieconej izdebce, do której I my się mu •na wojnę, taki młody jak i ty.
—
A
masz
ty,
Pietrek,
ochotę
się
uPrzyniósł mi tedy stołek, przystawił
sieliśmy zmieścić. Były tu jakieś kobiety,
czyć?
—
zapytałem
małego.
go
do małego okienka, a kiedym usiadł i
których mężowie byli również na wojnie,
Chłopiec uradowany spojrzał na nmle, położył elementarz na kolanach, mały zer
były ? dziewczęta na wydaniu, a wresz
cie tyle dzieci, Me nas wojaków w tej Iz jakby chciał rzec: „Czemuż mię pytasz? wał czapkę z głowy, pocałował mię w rę
Jakżeby nie?"
kę i staną tuż przy mnie.
bie.
— Będę cię uczył, Pietrek; chcesz?
Wszysitko cisnęło się do izby. Otoczo
Pietrek był już całkiem „moim czło
A chłopiec jednym susem był przy mat
wiekiem". B y ł to chłopiec mepospoditej ce, a potem przy wszystkich dzieciach i no mię z jakąś ciekawością nadzwyczajną
Stara patrzyła mi w oczy — zdawało mi
bystrości Umysłu. Każdego mego słowa wołał ucieszony:
się. Jakoby myślała o mnffe, żem jakiś czasłuchał z uwagą, o każdy szczegół dopy
— Kapral mię chce uczyć I Kapral mkj rowniik. Ojcu Michałowi biegały oczy;
tywał' się rozumnie i rozważnie.
chce uczyć!
raz rzucił wzrokiem na mnie, to na książ
Prawie każdego wieczora schodziliś
kę, Jakby się chciał spytać: „Ale czy t y
my śję w izbie około tego ogniska. Ja sia
Właśnie następnego dnia udałem sfę potrafisz to wszystko przeczytać?"
dał cm.-na najwyższym stołku. Przedemną wcześnie do Niszu w sprawie służbowej.
— No. Piotruś. Widzisz, to jest oko.
stoi dzban dobrego „domowego" wina, a Kiedym załartwiil swój interes, wszedłem
Jest to oko?
mnio podają pogrzebacz, abym podsycał do księgarni i kupiłem elementarz.
— A więc to jest „ o " . Widzisz „ o " ,
ogień, bo ten honor należy się najstarsze-,
Była zima sroga. Nie mogłem ani trzy
mu, ja" zaS. b*$fem —- „naczelnikiem". — minuty potrzymać uzdy, aby mi ręka nie „oko". No. powiedz ty to teraz.
— „ O " , „ o " , „oko"l
Obok mnie siadywał Pietrek, opierał swą zmarzła. Pokazało sfę wprawdzie jakieś
— Zapamiętaj sobie, jakie to jest „ o " !
zbrudzoną rękę o moje kolano, a naprze słoneczko, naprzeciw niego bieliło się od
I przewróciłem kartkę.
ciw mnie ojciec Michał, .nasz gospodarz. śniegu szeroka dolina, cfJenkie druty tele
—
No, znaleź mi teraz tu to „ o " !
Opowiadał nam wspomnienia z czasów graficzne rzucały citeń na to morze śnie
Bystry chłopiec nie szukał długo; zna
tureckich.. Z półcienia wychylają się gło gu i wszystko przed oczyma grało. Goś
w y d/Ieci i kobiet, które bez ruchu stoją ciniec, jakby wypolitiurowany, taki był lazł ..o" wwet w jednem słowie.
Ojcu Michałowi pojawiły się zmarsz
za nami, a stara przynosi ci/ban za dzba gładki; twarde kaWałkł ubitego śniegu
czki
pod oczyma, a broda trząść się mu
nem, któreśmy im razem płacili.
wyskakują z pod końskiego kopyta { w y  poczęła. Stara gaździna spojrzała na mnie
—Ąiitfatrfesż ty, kapralu, czytać? — za latują aż ponad głowę. .
dziwnym wzrokiem, twarz się jej wydłu
Pytał mię raz ojciec MfehaL
Kiedym wrócił do Maiczy, Piotrek mi żyła, oczy zapełniły sfę łzami-

Syn chłopa.

?

wej sbrony na prawą, w chwili gity z przt
cfwnej strony przejeżdżało ciężarowe aiu
to firmy „Magna" z Wejherowa, prowa
dzone przez szofera Kłamana. Szofer, mi
mo, iż manewr KroirtdrowBkiego spo
strzegł, nie mógł już
mamochodu wstrzymać.
W tym właśnie momencie Kropitiłow
ski wpadł pod samochód i poniósł natych
miastową śmierć.

— Czy masz matkę? — zapytała.
B y ł y to jej pierwsze słowa, które wy
mówiła do mnie.
— Mam, ciotko.
I mnie jakoś oczy zwilgotniały.
— Niech cię ucałuję, synu, jako matka!
I stara pocałowała mię z dzlwnem uczuciem, a ja skryłem łzy, które mi w y 
wabiło to pocałowanie macierzyńskie.
Trwało to około trzech tygodni. PioSruś czynił piękne postępy. Nauczył sfę i
podpisywać swoje imię.
Jednej nocy przyszedł rozkaz, abyś
my rano odmaszerowali, ale było jeszcze
daleko do świtu, kiedy nas trąbka prze
budziła.
Ojciec Mfchał wstał pierwszy, zapalił
kaganek i począł nam warzyć na ognisku
gorzałkę.
Kiedym zarzucił tornister na grzbiet,
przystąpił do mnie Piotruś i podał mf pię
kne, wielkie jabłko. Ciężko się ze mną ro7
stawał. Dostałem jabłko jako wynagro
dzenie. Ale moją największą, najmilszą r
najcenniejszą nagrodą było — owo poca*
łowanfe macierzyńskie.
Kiedyśmy ruszyli, wszyscy domowi
stali przed domem I długo... długo patrzy
li za nami, aż Im zginęliśmy z oczu.
Śnieg sypał coraz gęściej. Zakryliśmy
głowy kołnierzami, zawiesiliśmy karabi
ny na plecach, ręce wsunęli do kieszeni i
maszerowaliśmy równo przez śnieg wtel'
ki.
Koniec.
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Dzień w CodzL

Dużo grymasów, a mało roboty!

Incydent na chodniku.
Wczoraj wieczorem bezdomna 37-letnia Antonina Kwarcińska. przechodząc ulica Aleksandryjska została potrącona
przez jakiegoś
śpieszącego przechodnia.
Ten, chcąc naprawić zło. zatrzymał się
1 zdejmując kapelusz, zaczął ją gorąco
przepraszać.
Takie załatwienie sprawy Kwarcińska
uważała za niewystarczające i obrzuciła
przechodnia stekiem obelg.
Ten. nie chcąc być na ustach tłumu,
chciał odejść, czemu jednakże sprzeciwi
ła się Kwarcińska. Nie namyślając się wie
Ie wymierzyła mu policzek. Pasant stra
cił cierpliwość i buch kobietę pięścią mię
dzv oczy.
Kwarcińska pod wpływem uderzenia
upadła na ziemię. Zrobiło sie zamieszanie
z którego skorzystał nieznajomy i odda
lił sie niespostrzeżenie.
Pomocy lekarskiej udzieliło Kwarcińskiej pogotowie ratunkowe, poczem prze
wieziono ją na kuracje do szpitala przy
ulicy Drewnowskiej.

W

Tak wygląda praca kobiet.
Cięty list
antyfeministy.
W numerze dzisiejszym w dalszej dys
kusji nad projektem p. Zero. który w y w o 
łał tyle wrzawy wśród płci pięknej, umieszczamy cięty list n. Mieczysława
Czel...

Nie miała domu, teraz
ma szpital.

Nr. 207

Nieszczęśliwy

iest... panna.
Za to. gdy wyjdzie zamąż sprawa przed
stawia się stokroć gorzej. Wszyscy ją —
począwszy od szefa, a skończywszy na
najniższym urzędniku cmokają w rękę,
niby dla respektu.
Broń Boże na co zwrócić uwagę. Obra
z? płacz i gotowa sie rozchorować.
Prócz tych wszystkich wad urzędnicz
ki wnoszą z sobą protekcje. A protekcja
— to wielka i jasna pani. Pan szef przy
myka oczy na niedokładności w pracy
głupie paplania etc. etc.
I jakże kobiety na łamach ..Łódzk. Echa Wiccz." mogą zabierać wogóle w
swej obronie głos?
Panie Boże odouść im. albowiem
same nie wiedzą, co pisza. Ja. Panie Re
daktorze, gdybym miał władze, zwolnił
bym z pracy wszystkie urzędniczki 1 to w
przeciągu 24-ch godzin.
Mieczysław Czel...

Szanowna Redakcio!
Wszyscy przytakną mi. że mężczyzna
traktuje pracę serio i z zadowoleniem sia
da przy biurku. Praca jest celem iego ży
cia, jego przedsięwzięciem. Natomiast u
kobiet najważniejszym celem
to... zamażpóiście.
Z tą myślą kładzie się spać. z ta myślą urzeduje. To też pożal sie Boże. jak wyglą
da ta praca. W biurze zjawia sie napół na
ga, aby tylko komu
wpaść w oko.
Lekki katarek i już nie przychodzi do za
jęcia. A gdy wróci — wszystko jej prze
szkadza. A to w pokoju za zimno, to znów
za gorąco, przewiew, wilgoć i brak słoń
ca. Koledzy tolerują jej kaprysy, bo

Katastrofa samochodowa.

Gdyby nie robotnicy, niewia
domo coby się stało.

NI z tego, ni z owego
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Bilardzista (zachwycony): — Tak wygląda precyzyjny karambol.

Pojechali w swaty, a dostali baty.
Niefortunna
W dniu wczorajszym Leopold Smo
czyński, wdowiec, zamieszkały przy uli
cy Reitera 12, zdradzający chęć powtór
nego ożenku wybrał się ze znanym kojarzycielem małżeństw do wsi Olechów,
pod Łodzią, do sympatycznej I
zamożnej wdowy
w konkury. Swat niejaki Władysław Nu
rek i Smoczyński przyjęci zostali przez
nią przychylnie. Nie można było tego po
wiedzieć o innych wieśniakach, którzy
na wieść o konkurach łodzianina do bo
gatej wdowy, zaczęli się burzyć.
Nic jednak nie przeszkodziło przyby
szom do konkretnego omówienia spra

siadła baba koło niego.
25-letni Pinkus Rozenbaum, sprzedaw
ca, zamieszkały przy ulicy Żeromskiego
nr. 44, wracając późnym wieczorem do
domu
siadł na ławce
w alejach przy zbiegu ulicy Kościuszki i
6-go Sierpnia. Od pewnej chwili siadła
również młoda przystojna dziewczyna.
Rozenbaum nie zwrócił na nią uwagi,
kiedy jednak wszczęła rozmowę, uważał
za stosowne odpowiedzieć.
Po kilku słowach zamienionych z
dziewczyną, Rozenbaum zauważył na
gle osobników przyglądających mu się
uważnie.
Nieznajomi widząc że rozpoczyna się
flirt na dobre rzucili się na niego i kilku
uderzeniami w głowę
powalili na ziemię.
Rozenbaum gdy podniósł się z ziemi
stwierdził, że po tajemniczych awantur
nikach i dziewczynie nie pozostało na
wet śladu.
Zameldowawszy policji o swej przy
godzie udał się na stację pogotowia ra
tunkowego gdzie mu udzielono pomocy.

Z Kalisza donoszą:
Do jednej z aptek w Kaliszu zgłosił sie
młody człowiek, który przedstawiwszy
receptę z podpisem dr. Jezierskiego, pro
sił o sporządzenie mu lekarstwa z mor
finy. Kierownik apteki przejrzawszy re
ceptę, stwierdził, że doktór o podobnym
nazwisku w Kaliszu
nie ordynuje.
Po przeprowadzonem
dochodzeniu
stwierdzono tożsamość b. studenta me
dycyny Uniwersytetu Poznańskiego, na
łogowego morfinistę Romana Jerzego
Estrycha, zamieszkałego w Poznaniu,
który trawiony nałogiem morfinizowania
się, sporządzał własnoręcznie recepty,
podpisując je imieniem d-ra Jezierskiego,
który — jak stwierdzono — jest rzeczy
wiście profesorem Uniwersytetu Poznań
skiego. Student Esrych przedstawia jed
nostkę o zupełnej depresji psychicznej I
moralnej, która opanowana strasznym na
łogiem, mimo wykształcenia niezdolna
jest do żadnej
pozytywnej pracy
I jak sam podaje, zwichnął swą karjerę.
Nie jest on w stanie objąć jakiegokolwiek
stanowiska, a nie posiadając środków na
zakup narkotyku, upadł moralnie do tego
stopnia, że zwraca się do poszczególnych
osób — b. kolegów z ławy szkolnej, któ
rym przedstawia swe krytyczne położe
nie materjalne studenta i za uzyskane w
ten sposób pieniądze morfinizuje się.
Stwierdzono, że był on już w szpitalu —
zakładzie psychiatrycznym w Kościanie.

Stodoła długości
sto metrów

Matka z córką w topieli.

Wczoraj po południu 29-letnla Małgo
rzata Nakielska. mieszkanka Rokicia, po
szła ze swą półtoraroczna córeczką Zu
zanną na pobliską łąkę. gdzie siadłszy
nad stawem zajęła sie robótka.
Dziewczynka bawiła sie obok niej.
W pewnej chwili Nakielska usłyszała
plusk wody. krzyk córeczki i ujrzała swą
córkę znikającą pod woda.
Przerażona matka bez namysłu sko
czyła do stawu i wyciągnęła dziecko, któ
re złożyła na trawie. Sama jednak nie
mogła wyjść z wody. bowiem brzegi by
ły bardzo wysokie.
Przechodzący robotnicy rzucili się jej
na ratunek i zdołali
wyciągnąć ia z wodv.
Nakielska dawała słabe oznaki życia.
Zawezwano pogotowie ratunkowe Kasy
Chorych, którego lekarz po udzieleniu na
tychmiastowej pomocy odwiózł uratowa
ną matkę i córkę do domu.

morfmista.

wyprawa.
w y i naznaczenia
terminu zaręczyn.
Wieczorem gdy swat i jego klient zna
leźli się za wsią wypadło na nich kilku
uzbrojonych w kije wieśniaków. Smo
czyński i Nurek pod razami
stracili przytomność.
Nieprzytomnych znalazł patrol policyjny.
Przewieziono ich do Łodzi gdzie lekarz
pogotowia ratunkowego udzielił im po
mocy. W wyniku
przeprowadzonego
przez policję dochodzenia sprawców na
paści pociągnięto do odpowiedzialności
sądowej.
-:o:—
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Dromader o dwóch nogach.
Chciał

wyminąć

tramwaj

58-letni Moszek Sztern, tragarz, za
mieszkały przy ulicy Nowo - Marysińskiej 54 szedł z całą
górą tekturowych pudełek
powiązanych Sznurem. Przy zbiegu uli
cy Piotrkowskiej i Radwańskiej, Sztern
chcąc wyminąć tramwaj skręcający w
ulicę Radwańską, cofnął się wprost pod
koła nadjeżdżającego z tyłu auta.
Szofer w ostatniej chwili zahamował
samochód. Niestety było już zapóźno, bo
wiem Sztern uderzony bokiem maszyny,
odrzucony został aż na trotuar. Wszyst
kie pudełka rozleciały się. Sztern upadł

i wpadł

pod

auto.

na bruk tak nieszczęśliwie, że doznał
pęknięcia czaszki.
Nieprzytomnego świadkowie wypad
ku wnieśli do bramy najbliższego domu
Zawezwany lekarz miejskiego pogotowh
ratunkowego po udzieleniu pomocy od
wiózł nieszczęśliwego tragarza do szpi
tala przy ulicy Drewnowskiej.
Szofera zatrzymano do czasu przepro
wadzenia dochodzenia.
Stan przebywającego w szpitalu Moszka Szterna
jest beznadziejny.

Wieśniacy rzucali widłami iak oszczepem.
Niebezpieczna

zabawa

Wczoraj po południu we wsi Ksawerów f o d PabjaJicami wydarzył się tra™,i. vnadJ>k
giczny wypadek
syn miejscowe™ fofpodaSa z'kilku koV

w

stodole.

legami rozpoczął zabawę w . s t o d o l e ,
Biegali po
™ » f ^ X ^ S J %
grodach i rzucali na siebie widłami. Ma
,
»«c*n*fct
Ociężały Łuczak z trudem unikał cioa

j e d y n i e

n

a

Z Gniezna donoszą:
W majętności Mielno, będącej własno
Ścią p. Edwarda Weindorfa wybuchł w
dniu 25 b. m. pożar. Pastwą ognia padła
olbrzymia,
sto metrów długości
licząca stodoła wraz z całym tegorocz
nym zbiorem, przedstawiającym 453 w o t
zy żyta, 246 wozów jęczmienia i 366 wo
zów łubinu. Ponadto uległy zniszczeniu
elewator z motorem, siewnik i spaliło się
9 dwuletnich źrebaków. Strata wynoszą
ca przeszło 150.000 zł. jest tem'dotkliw
sza, że zboże i inwentarz nie były ubez*
pieczone.
Przyczyną pożaru, jak zdołano stwier
dzić podczas dochodzeń policyjnych, by
ła następująca: Motor pędzący elewator,
którym posługiwano się do przekładania
zboża w pewnej chwili zaciął się, a ro botnik. obsługujący maszynę, Karol Remetoch, nieopatrzne dolał benzyny,
która eksplodowała.
Płomienie z szaloną szybkością objęły
stodołę. Rzucono się do ratowania pło
nącej stodoły, niestety, mimo wysiłków
nie dało się nic zrobić; uratowano jedy
nie przed zagładą przyległe budynki. Pod
czas akcji ratunkowej uległ znacznemu
zaczadzeniu dymem włodarz Walenty
Bubacz. Ogień umiejscowiono zanim
przybyła pomoc z sąsiednich wsi.
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sów, co skłoniło kolegów do tem więk
szego atakowania. W pewnym momencie
w stodole rozległ się
przeraźliwy krzyk.
Dwoje wideł ugodziło Łuczaka, który od
niósł ranę brzucha i prawej nogi. Zbro
czonego krwią przewieziono natychmiast
do Łodzi na stację pogotowia ratunkowe
go. Dyżurny lekarz po nałożeniu opatrun
ku odwiózł nieszczęśliwego chłopaka na
kurację do szpitala miejskiego przy ulicy
Drewnowskiej.
Stan rannego bardzo ci«*kL
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Wielkie zawody sportowe młodzieży
polskiej.
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Przed ogólnopolskim zlotem w Poznaniu.
Związek Młodzieży Polskiej (Gdańska raz dyplomy dla zwycięskich drużyn, dla
•nr. 111) organizuje dla swych członków
zawody sportowe w dniach 1 i 2 września
r. b. o programie następującym:
Dnia 1 września, w sobotę, o godz. 15
strzelanie z broni małokalibrowej na odle
głość 50 mtr. z pozycji stojącej bez pod
pórki na strzelnicy 31 p. S. K. (Konstanty
nowska 62), w tym samym dniu o godz.
16 półfinały w piłkę nożną na boisku Ł .
K. S. (Al. Unji). Do piłki nożnej zgłosiły
się cztery stowarzyszenia.
Dnia 2 września, w niedzielę, o godz.
8 rano Msza św. w kościele M. B. Zwycie
skiej, o godz. 9 zawody lekko - atletyczne
na boisku WKS. (Plac Halera), w progra
mie przewidziane: pięciobój, bieg na 200
i 1500 mtr., rzut dyskiem, oszczepem, gra
natem i kulą, bieg sztafetowy oraz skok
wdal. Od godz. 1 do 3 pp. przerwa obia
dowa. Od godz. 3 p. p. finał w piłkę noż
ną, g r y ' w pitkę siatkową, koszykową, hażene i szypiorniaka oraz konkurencje pań
.w biegu na 60 mtr., skoku wdał i rzucie
dyskiem.
Do zawiodów zgłosiło się 34 zawodni
ków i 12 zawodniczek oraz t r z y drużyny
stowarzyszeń w piłkę siatkową i koszy
kową, dwie do szypiorniaka, hazeny f pa
lanta z następujących ośrodków: Łódź —
oddział 1-szy, Łódź — Źubardź, Łódź —
Radogoszcz, Łódź — Widzew, Ruda Pa
bianicka, Dobroń, Łęczyca f Pabjanice.
' Dia zwycięzców z każdej konkurencji
przewidziane sa nagrody w postaci żeto
nów dulvvii, srebrnych i bronzowych o-

zwycięzcy w pięcioboju statuetkę bronzową.
Zawody te organizuje się w związku
z mającym się odbyć Zlotem Młodzieży
Katolickiej w roku przyszłym w Pozna
niu. Zwycięzcy tych zawodów będą wy
stępowali w ogólno - polskim zlocfe Mło
dzieży w Poznaniu.

Jak się przedstawia
obecnie
tabela mistrzostw ligowych.
Po ostatnicłi sensacyjnych dyskwalifi
kacjach i valcoverach tabela gier ligo
wych uległa wielkim zmianom i obecnie
przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.

Warta
Cracovia
I. F. C.
Wisła

5. Pogoń
6. Czarni
7. Polonja
8. Legja
9. Warszawa
10. Ruch
11. Turyści
12. Ł . K. S.
13. Hasmonea
14. T. K. S.
15. Śląsk

pkt.

gior

bramek

26
25
24
23
" Ź2
21
21
20

18
18
18
17
18

38:23
40:23
47:32
54:22
43:41
36:30
44:35
42:29
30:33
25:30
34:40
31:44
34:43
35:58
14:64

17

17

18
18

17

. 17
15
12
11

10
4

18

19
18
18
18
19

t
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Sprawa,

która

przybiera

7. Bydgoszczy donoszą:
kloino czwórka Bydgoskiego
To
twą Wioślarskiego podczas re
gat olimpijskich zdobvła trzecie miejsce,
bijąc obsady Anglji, Niemiec. Holandji i
inne. Wioślarzy naszych po powrocie z
Olimpiady Bydgoszcz przyjęła
z wielkleml honorami.
Dzień ich. przyjazdu obywatelstwo byd
goskic obchodziło jako dzień uroczysty.
Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie
wybrało się do Amsterdamu własną ło
dzią, którą po zawodach oczywiście w y 
słało z powrotem do Bydgoszczy. Łódź
bez jakichkolwiek przeszkód wracała
szczęśliwie przez Holandie i Niemcy aż do
Bydgoszczy. Tu jednak zaszła rzecz nie
oczekiwana. Urząd celny zażądał od wio
ślarzy opłaty cła w wysokości 550 zł. i
zatrzymał łódź aż do uiszczenia tej
rzekomej należności
na kolejowej stacji towarowej, która ze
swej strony, stosownie do taryfy, doma
ga sie za każdy dzień postoju 18 zł. posto
iowegp. Oczywiście Bydgoskie Towarzy

rozgłos

skandalu.

stwo Wioślarskie ani myśli płacić cła od
łodzi własnej i cierpliwie wyjaśnia kom
petentnym władzom tę sprawę. Jasna jak
słońce. Ostatecznie zwrócono sie o roz
strzygnięcie
sprawy do
centralnych
władz w Warszawie, które chvba nie do
puszczą do tego. aby nasi zwycięzcy 0 limpijczycy płacili cło od własnej, z Pol
ski do Amsterdamu
—
wysłanei łodzi.
A t
Jak dotąd, łódź znajduje sie wciąż je
szcze na stacji'towarowej, która po kilku
dniach, zażąda dcugich 550 zł. tytułem po
stojowego. Sprawa ta nabiera wielkiego
rozgłosu.
*
r

.

•

•

Fuzja dwóch klubów
krakowskich.
Jak donoszą z Krakowa Klub Sporto
w y Wawel po połączeniu sie z Wojsko
w y m Klubem Sportowym, przybrał z dn.
17 b. m. nazwę „Wojskowy Klub Sporto
w y Wawel".

Sport w kilku słowach.
(—) W sezonie jesiennym zawody ligo
we rozpoczynać się będą: 9 i 16 września
o 4 po poł.. 23 1 30 września o 3.30 po poł.,
7 i 14 października o 3 po poł.. 21 i 28 paź
.aziernika o 2,30 po poł.. od 1 — 18 listo
pada — 2 po poł., zaś od 18 listopada do
końca rozgrywek o 1,30 po poł.
(—) Cichocki, świetny lewoskrzydlowy
„Legji" kończy służbę wojskowa i wraca
io Ł . K. S.
(—) W sprawie gracza Włodarczyka,
który miał pobić sędziego Rakowskiego,

wydział gier i dyscypliny postanpwił
przesłuchać świadków zajścia.
(—) Benc, gracz „Szturmu" został ukarany 6 tygodniowa dyskwalifikacją.
(—) Radomski (ŁKS) ukarany został 2
tygodniowa dyskwalifikacja.
(—) Dogrywka meczu Ł . K. S. — Wis
ła odbędzie się dopiero w grudniu, ponie
waż do tego miesiąca oba kluby mają za
jęte wszystkie terminy.
(—) W niedziele 2 września w Zgierzu
spotkają sie w meczu piłkarskim Sokół
(Łódź) — Sokół (Zgierz).

Polska — Czechosłowacja.
Skład drużyny czeskiej.

tem więkmomencie

który od>gi. Zbroitychmiast
itunkoweiu opatrun
łopaka na
srzy ulicy

j W. dn. 15 i 16 b. m. w Pradze rozegra
ny zostanie doroczny lekkoatletyczny
mecz Polska — Czechosłowacja. W ro
ku ubiegłym mecz ten wygrała drużyna
Czechosłowacji w stosunku punktów
92:66.
Program Jzawodów będzie następują
c y : 15.9 biejf'400 mtr., oszczep, rzut ku
lą, bieg 100 jritr., skok w w y ż , bieg 1500
mtr., 400 mtr. przez płotki, sztafeta 4x100
mtri" 16.9.' bieg 200 mtr., skok wdał, bieg
800 mtr., rzut dyskiem, bieg 5 kim., skok
o tyczce, bieg 110 mtr. przez płotki, szta
feta 4x400 nur. Zawody odbędą się na
boisku Sparty w Pradze.
Skład drużyny polskiej ustalony zo
stanie po zawodach o mistrzostwo P o l 

ski, które odbędą się 31 b. m., 1 i 2 wrze
śnia w Warszawie.
Skład drużyny czechosłowackiej bę
dzie następujący: 100 mtr. — Kaenitzky,
Bartl, 200 mtr. — Knenitzky, Vykoupil,
400 mtr. — Vykoupil, Bartl, 800 mtr. —
Cindler. Kittl. 5 kim. — Kościak, Nedobity, 110 m. płotki — Jandera, Lipcik, 400
mtr. płotki — Lipcik, Dostał, 4x100 mtr.
— Knenitzky, Bartl, Vykoupil, Jandera.
4x400 mtr. — Dostał, Bartl, VykoupiI, Sin.
dler, skok wdał — Hofman, Vysołsebo,
skok wwyż — Mrtynek, Votava, skok o

Dom na Jasnej Polanie gdzie w i e k . i ą cz«5ć sw.go życia spędził L«W Tołstoi znakomity pisarz rosyjski.

Waluty, dewizy i ztoto na
wczorajszej giełdzie
warszawskiej.
OBROTY

DEWIZAMI

WCIĄŻ

MAŁE.

Na giełdzie dewizowej obrót byl w dalszym
ciągu maty. Zapotrzebowanie zostało pokryte, —
Banki prywutne pokryły 25 procent ogólnego za
potrzebowania Tendencja dla dewiz zagranicz
nych (banknoty — bez obrotów) była utrzymana.

DOLARÓWKA MOCNIEJSZA. REDUK
CJA OBROTÓW LISTAMI ZASTAWNEMI.
- . Pomimo zbliżającego sie ciągnienia wygranych
Dolarówka zyskała wszystkiego 1 złoty na kur
sie przy obrotach dość skromnych. Większy ruch
panował przy 4 proc. Poż. Prem. Inwestycyjnej
przy wciąż zmieniającym się nastroju. Dziś rano
przed giełda sygnalizowano wzrost kursu, to też
na początku zebrania utrzymał się kurs przedgiełdowy. Następnie pod wpływem większych za
kupów kurs w dalszym ciągu się podniósł. Trwa
ło to jednak dość krótko, gdyż jut zaczęto reali
zować zyski. W rezultacie vo/pewnych wahaniach
kurs się obniżył wprawdzie, lecz w stosunku do
wczorajszego drobną (29"srr.T "oslągnąt zwyżkę.
Inna papiery państwowe — bez zmtany. 2 listów
zastawnych towarzystw długoterminowego kre
dytu przedmiotem tranzakcyj fcyły wyłącznie 5
proc-1 8 proc. Miejskie. Pierwsze seraclły 50 g r .
drugie — bez zmiany. Obroty — ograniczone. —
4 1 pół proc. L. Z. Ziemskie — bez tranzakcyj. Po
daż przewyższała popyt. Kurs orientacyjny 34.75
•w żądaniu, 54.50 w płaceniu.

Lew Tołstoj w mundurze oficera
artylerji w roku 1854.

GIEŁDA.
NOTOWANIA

AKCJE ZWOLNA Slfc PODNOSZĄ.
W grupie 'akcyj bankpw,yćh panowała tenden
cja niejednolita. Bank Polski i Małopolski — bez
zmiany, Bank Zw. Spół Zarobkowych o zł. 1
droższy i wreszcie Zachodni obniżył się o pół zło
tego. Z akcyj weclowych do niedawna tak pppularne i ruchliwe akcje Warsz. Tow. Kopalń Wę
g l i już drugi dzień zrzędu sa bez notowania. —
Z akcyj naftowych Nobel znów zyskał ćwierć zło
tego, innemi zaś się nie Interesowano. W grupie
akcyj metalurgicznych przeważała tendencja moc
nlejsza. Akcje Ostrowieckie (serja b. II em.) zy
skały zł. 1, Pocisk i Starachowice — 25 groszy.
Obroty akcjami starachowicklemi były dość oży
wione, wskutek czego przejściowo większy zysk
osiągnęły. Z akcyj włókienniczych za jedną więk
szą partie zapłacono o zł. 1 wyżej poprzedniego
kursu. Z pozostałych akcyj nabyto tylko partię
akcyj Papierni Klucze po kursie niezmienionym.
Drobne tranzakcje. nie kwallłlkujące się do urzędowych notowań: 4 1 pół proc. L. Z. Miejskie
53.50. Akcje: Spiess 165, Elektryczność 83, Siła i
Światło I em. 138, II em. 112, Rudzki 48 — 48.25,
Borkowski 17.25, Jabłkowscy 250.

GIEŁDA ZBOŻOWA.
Warszawa, 31 sierpnia. Tranzakcje na giełdzie
zbożowo - towarowej za 100 kg. ff. st. Warsza
wa; ceny rynkowe: żyto 38 — 38 i pół, pszenica
nowa 49 — 51, jęczmień brow. 37 i pół — 38, na,
kaszę 35 — 36, owies jednolity nowy 36 .— 37,
otręby żytnie 27 — 28, pszenne 27 — 28,-mąka
pszenna 4/0 A 88 — 90, 4/0 = ^ * 0 — 82, żytnia 65
proc. 58- — 60. Usposobienie. spokojne. Obroty
średnic.

ZŁOTEGO POLSKIEGO
ZAGRANICA.

Londyn 43.30, Zurych 58.20, Berlin 46.875 —
47.275, wypł. na Warszawę 46.95—47.15, Gdańsk
57.72—86, wypł. na Warszawę 57.71—85, Wiedeń
79.37—65. Praga 378.325.

GIEŁDY ZAGRANICZNE.
Londyn. N. York 485.34, Holandja 1210.50, Frat
cja 124.27, BeJgja 34.902, Włochy 92.61, Niemcy
20.367, Szwajcaria 25.201. Danja 18.127, Hclsingfors 19.380. Praga 163.69, Wiedeń 34.42. War
szawa 43.30.
Paryż. Londyn 124.28, N. York 25.61, Szwajca
rja 493 1/4.
Notowań z powodu zaburzeń atmosferycznyer.
-nie otrzymaliśmy.

BAWEŁNA.
Liverpool, 30. 8. Amerykańska. Slyczeń i lutj
5.77, marzec 9.80, kwiecień 9.81, maj 9.84, czer
wiec 1 lipiec 9.82, sierpień 10.05/9.79, wrzesień
9.91, październik 9.81. listopad i grudzień 9.77.
loco 10.47.
Liverpool, 30. 8. Egipska. Styczeń 18.12, ma
rzec 18.24, maj 18.32. lipiec 18.42, wrzesień 18.43.
listopad 18.08, loco 18.85.
Aleksandria, 30. . Egipska. Sak. Styczeń 36.SS.
listopad 36.76, Asłrm. luty 23.85, październik 23.17,
grudzień 23.53.
N. York, 30. 8. Amerykańska. Otw. Stycze-i
18.67—8, marzec 18.75—7, maj 18.77—80, lipl^:
18.68, październik 18.83—7, grudzień 18.72—5v
I. n. śr. Styczeń 18.87, marzec 18.74, maj 18.75, !!•
piec 18.80, październik 18.85, grudzień 18.74.
Zamkn. z powodu zaburzeń atmosferycznymi
nie otrzymaliśmy.

tyczce — Votava, Korejs, rzut kulą —
Douda, Chmelik, rzut dyskiem — Douda,
Chmelik. rzut oszczepem—Chmelik, Jira.

Popierajcie przemysł krajowy!
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Nr.

Dohąd pójdziemy
Wystaws

(Park lnv

malarstwa

Sienkie

„Radość

wieczorem?

Olki m l o d s . — Przez dżungle i puszcze.
Prcsatek seksów: o godz. 4. 6. 8 I 10

TEATR LETNI „GONG"

..Apollo" — } ) Blaski i nędze życia Kur
tyzany 2) Książe czarnych gór.

Dziś premiera nowej rcwji p. t. „Babie lato"
• udziałem całego zespołu. W programie t y m po
raz pierwszy wystąpi zdolna artystka teatrów
warszawskich p. Zofja Ustarbowska.
*
Dziś dwa przedstawienia o godz. 7.45 i 9.45 w .

„ t a s l n o " - — Czerwony bies
,Czarv" — Męczennica Małżeństwa
Poczute* seansów: o godz. 4, 6, 8 1 10

Osy przyczyną śmierci dziecka.
Spóźniony
Z Bielska donoszą:
Wskutek tegorocznych upałów roz
mnożyły się nad miarę osv. które staja
sit; plagą, napadając i kłując bydło na past
wiskach, a niejednokrotnie 1 ludzi.
Dwaj gospodarze w Szczyrku, celem
wytępienia groźnych owadów w okolicy
swych obejść, oblewali po kolei blisko sie
bie znajdujące się osie gniazda
skażonym spirytusem,
zapalając je następnie. W tei czynności
brała także udział córeczka iednego z
1

Dziś do godz. 12-ej w nocy — wielki program
arrakcy) „Beczka^ śmiechu", diabelskie koło, Tob„Dora Ludowy" — ..Gahjaniarz paryski" bogan, labirynt, karuzele, Indianie i cowboye z
Początek przedstawień o godz. 8 I pół po pol Billy Jenklnsen. Koncert 3 orkiestr.

„Mimoza" — „Miłość i krew"
Największa parada świata.
„Odeon" - ..Książe i Apaszka"

Radjo-kącik

r-os7*tek seansów: o godz. 4. 0, 8 I 10

PROGRAM WARSZAWSKIEJ
NADAWCZE!.

—

..Resursa"
Grzeszna miłość
..Splendld". — - W s t y d ź się Ossi"

STACJI

Spółdzielnia Pracowników Państwowych
„Pani Ministrowa Macegojnji"
Pocz. przedstawień o g. 5.30, 7.15 i 9.30 wlecz.
-:o:-

Mąż Poli

Negri

Ul

Warszawa, 1111 m. — 13.00 Sygnał czasu,
hejnał z wieży. Mariackiej w Krakowie, komuni
kat lotniczo-meteorologiczny; 13.10 Przerwa;
15.00 Komunikaty: meteorologiczny, gospodarczy
I nad program; 15.20 Przerwa; 17.05 Przegląd w y
dawmetw periodycznych — omówi prof. Henryk
Mościcki; 17.25 Transmisja odczytu z Krakowa;
17.50 Przerwa; 18.00 Koncert popołudniowy mu
zyki lekkiej w wykonaniu orkiestry domrzystów
pod kierunkiem Bazylego Zubrzyckiego; 19.00
Rozmaitości; 19.20 Przerwa; 19JO Odczyt p. t.
„Bieg kolarski dookoła Polski" wygłosi Tad.
iMaltze; 19.55 Komunikat rolniczy oraz transmisja
z Krakowa notowań giełdy zbożowej krakowskiej
20.05 Nad program I komunikaty; 20.15 Koncert
symfoniczny orkiestry Filharmonii warszawskiej.
iW programie muzyka polska: 22.00 Sygnał cza
su, komunikat lotniczo-meteorologiczny; 22.05 Ko
złunikaty P. A. T . ; 22.20 Komunikaty: policyjny,
«portowy, nad program.

rO
tt

JMzjl [mo
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—
—
—

—
—
—
—

Powrócił.
Ceglelniana 25.
tel. 26-87.
Specjalista
Chorób
skór
nych i wene
rycznych.
Leczenie lampą
kwarcową.
Przyjmuje od godz.
8—10, 1 2 - 2
I 4—8,
w niedz. i święta
J>-1.
Dla p a ń o d 4—5
oddzielna
poczekalnia.

fc" I „Karier Łódzki" łącznie zl 7.10

40

Odnszenl* io ioma
gr.
Wydawnictwo: .Łódzkie Echo Wieczorne".

Wxd..iao3wałł*kowihI,
t

m

.

6

„

.

Drobne 10 groszy, p o s z u k i w a n i *
t ct. d l * bezroliolnych 50 groszy.

fl

Agitator nicm
n

ie posiada a
dowych praw
Śląska. Praw
Niemcy, któn
nia rewizji za
Korytarz E

Cynicznie, jesl

korytarz, dają
Słowacji
do
Następnie

Tionstrował m

1 ABAŻURY.

.
pracy '

haft, znaczenie i plisowanie.

Deklara

LECZNICA
Pierze i puch
eiHarzy sgeca
jtilón I gabinet dn
jy
itytzny I pościel na zamówienia.

Londyn. 1.
Wiecz."). — E
do sekretariat

przy Górnym

(przy przystanku t r a m . pabianickich)
przyjmuje c h o r y c h w c h o r o b a c h wszyst
k i c h specjalności, o d g . 10 rano do 7-ej
po pot. Szczepienie ospy, analizy ( m o 
czu, kata. k r w i . p l w o c i n etc.) operacje
opatrunki.

Porada 3 złote.

:-: :-: Wizyty na mieście :-: :-:
Zabiegi 1 operacje o d u m o w y . Kąpiele
świetlne. Naświetlania lampą k w a r c o 
wa. Roentgen. Z ę b y sztuczne, k o r o n y
złote, p l a t y n o w e i mostki.
W niedziele i święta d o godz. 2 po p o l .

Dr.med. Z. RAKOWSKI
Tel. 2 7 - 8 1 .
Specjalista c h o r ó b ' u s z u ,
i płuc

Przyjmuje 12—2

1-łamowy
•
.

.

•

(strona 4 tamy)
.
4
.
.
4
.
.
4
.

Sr T. w y r a i — naimnleisr.e

.

1

0

.

ogłoszeni*

Odbito w drukarni T o w . Drukarsko-Wydawniczeito -Kurier Łódzki"

Dr.

i 5—7

Dr. m e d .

P.

wpl

szeregu dalsza
Kotowość przi
Ra. W dniu wc
siły: Szwajcai
Finlandia, Uruj
sób liczba syg
wzrosła do 23.

p r z e p r o w a d z i ł się na

- powrócił - a l . 6 Sierpnia
t e l . 41-32. —
Cegielniana 43

Specjalista chorób
skórnych,
wene
r y c z n y c h i moczopłciowych.
Naświetlani* lampą
kwarcową.
Dla pań od 3 — 5
o d d z i e l poczekalnia
Przyjmuje o d godz.
8—10
od 5—8.

nosa, gardła

Konstantynowska 9 .

m

Ceny przystępne.

Rynku.

Piotrkowska 2 9 4 , tli. 22-89

milimetrowy
•
„
.

ul Zawadzka Nr. 1 .

wzros

kryte, szycie, mereżki, ażurki,

l i i i

Przed tekstem i w tekście 30 groszy za wiersz
Za tekstem .
.
,
25
m
m
Nekrologi
.
.
25
„
.
.
Komunikaty
.
.
25
_
„
.

o
na rzecz Nieir
Przemawu
njwi w W i l i .
chusetts prof.
Polskę jako r
e życzenia z
strategie

oraz

Doktór

Ceny ogłoszeń:

.

Propagatora

Dzierganie dziurek,

P

Zwyczajna

Berlin, 1. 5
Prasa niemiec
"tyka niemiei
tscha, k t ó r y

MĘSKĄ, DAMSKĄ, DZIECINNĄ
ł POŚCIELOWĄ
KOŁDRY

DYŻURY APTEKDziś dyżurują apteki: M. Lipca (Piotr
rycznych
kowska 193) E. Mullera (Piotrkowska 46)
W . Oroszkowskiego
(Konstantynowska
iotrfeowsKa
15). K. Perelmana (Gegielniana 64), H. Nie — Tel. 44-92- —
wtiarowskiego (Aleksandrowska 37), S. Przyjmuje o d 1 do
Jaukielewicza (Stary Rynek 9).
(p) 4 p o p o ł . i o d 8-ei
zŁ 2.60
„ 2J0
3.50
„
Ł50

Łódź, Piotrkowska 104-a

Dolores del Rio

do 9-ej w i e c z ó r . —

—
—
—
mm

T wa Ochrony Kobiet

3

Specjalista c h o r ó b
skórnych • i • wene-

—
—
—
mm-

SZWALNIA

Szyje bieliznę

Dr.

Cena prenumeraty:

lo lotnia!

u

ac

WSUnKIPROJECTr REKlAfTIOUJE t

9
Ł o d z i miesięczni*
U * robotników
.
Na p r o w i n c j i
.
Zagranic*
.

lich, 11-letnia Anna Kubalówna. które]'su
kienka zajęła się od płomienia wiatrem k f
niej rzuconego. Wprawdzie wieśniacy
rzucili się na ratunek w okamsrnłełrtu jak
żywa pochodnia palącego sle dziewczęcia
mimo to dziecko zostało tak ciężko popa
rzone, że zmarło.

NAMIĘTNOŚCI

u

doREKLRm GRZETOUMH!
CEnniKóuj.pROSPErCrouu

Książe Mdivani bawi obecnie ze swą
siostrą w Berlinie. Jak krążą pogłoski
naszej rodaczce znudził się już piękny
Gruzin wobec czego wszczęła kroki
rozwodowe.

ratunek.

IGRZYSKO | |

,

Początek seansów: 4.30. 6.30. 8.15, 10.00.

Nr. 20

wiosny"

Jedna z najpiękniejszych rzeźb dłuta Cannela, wystawiona W« francuzldej
Galerji Sztuki w Paryżu.

LLNA PARK NA UL. NARUTOWICZA
RÓG TRAMWAJOWEJ.

.Corso": — Grzechy Paryża.
Pierwszy seans 4-ta. ostatni 9.30.

Oplata i

TEATR MIEJSKI.

Jutro, stosownie do zapowiedzi, otwierają <ie
rzeźby
po sześciotygodniowej przerwie wakacyjnej po
wicza.)
dwoje Teatru Miejskiego.
trafiki.
Otwarty
Uroczyste przedstawienie inauguracyjne od
Czytelnia
od lodz.
będzie się w obecności zaproszonych władz i go
f» w Ł O D Z I V 10 rano
audycja
.<ci w gruntownie odnowionej widowni oraz na ulepszonej i technicznie lepie] zaopatrzocnj scenie.
radiofoniczne.
do 23 w
Widowisko premierowe wypełni wielka poetycko
groteskowa baśrt-comoedia dcll'arte Emila Zega
BIBLIOTEKA RADY PEDAGOGICZNEJ.
dłowicza (według Gozzlego ! Schillera) „Księż
Państwowa Centralna Biblioteka Pedagogicz
niczka Turandot" we_ własnej, wysoce oryginal
na, ul. Andrzeja Nr. 7 (front I-sze piętro) otwar
ta codziennie od godz. 6 do 9 wiecz.. w niedziele nej koncepcji reżyserskiej Konstantego Tatarkie
wicza.
od 9 rano do 4 po południu.
W obsadzie ról głównych obok znanaych i po
WUZEUM MIEJSKIE (Piotrkowska 91). Działy:
pularnych artystów naszego zespołu. Jak: Halina
etnograficzne - historyczny ! przyrodniczy.
Łapińska (powracająca po roku nieobecności).
Otwarte codziennie od 10 do 14 I 16 do 19. Zofja Tatarkiewiczówna, Jerzy Woskowski. M i 
chał Znicz, Kazńmierz Pabisiak, Jan Mrozińsk!,
oOl.SKA Y. M . C. A. (Piotrkowska 89). Czytelnia
pism I biblioteka otwarta codziennie od 4 do Józef Włnawer, I Dobiesław Damięcki, figuruj*
nowe nazwiska pań: Hildy Skrzydło wskie] (Tu9-e| wieczór.
landot), Helena Krzywtoka (Adelma). Zdzisław
:ZVTFINIA
T O W . PRZYJACIÓŁ
FRANCJI
Karczewski (Trwffaldimo) I Jacek Woszczcrowic/.
(Piotrkowska Nr. 103) otwarta codziennie od
W części taneczne] wystąpi znakomita plastycz
godz. 6 do 8 wlecz. » wyjątkiem Świąt I
ka J..Hryniewicka; ilustrację muzyczną w instrupłatków.
•
,
mentacji K. Meyerholda według Busonlego przy
TOWARZYSTWO .WIEDZA", ul. Piotrkowska
gotował Zygmunt Białostocki.
Nr. 103. Czytelnia pism dostępna dla wszystKasa zamawiań w cukierni Oostomskiego sprze
tlch od godz. 5 do 8 codziennie.
daje bilety bez przerwy od 10 rano do 7 wiecz.
zarówno na sobotnie premierowe, przedstawienie
Jak 1 na niedzielne oraz wtorkowe powtórzenie
Mlelskl Kinematograf Oświatowy
„Księżniczki Turandot".
Bohaterowie ognia

Pccjatek seansów: o godz. 4. 6, 8 i 10

207

U

czę j ę z y k ó w : Iran
cusklego 1 n i e 
mieckiego g r u n t o w 
nie 1 p r ę d k o . U l .
Wólczańska 140 —
l i t p.
3238

(Benedykta 1)
Specjalista
Chorób
skór
nych,
wene
rycznych i m o 
cz o p l c i o w y c h .
Leczenie światłem
(Lampa k w a r c o w a )
Przyjmuje 9 d o 11
o d 5 —8 wiecz.

P

ianistka z dyplo
mem w i r t u o z o w 
s k i m uczenica prof.
M i c h a ł o w s k i e g o ud z i d a l e k o y j gry
fortepianowej. W i a 
domość, u l . W ó l 
czańska 140, I I I

Ogłoszenia f i r m zamiejscowych, chociażby posiadają
cych Kije w Ł o d z i , a c e n t r a l * gdzie indziej o 50 proc.
drożej ód cen miejscowych.
F i r m y zagraniczne o 100 procent droże|.
Za t e r m i n o w y d r u k ogłoszeń, komunikatów i ofiar
administracja n i e odpowiada.
A r t y k u ł y nadesłane bez oznaczenia honorarium u w a 
żane są za bezpłatne.
Rękopisów zarówno u ż y t / c h Jak I odrzuconych redafa
eja nie zwraca.

Za redakcję i wydawnictwo odpowiada:
W i a t W a S k i l ^ w skl

wskut
słc

Paryż. 1. 9.
Donoszą z Alg
rów pułku sl
nierzy
pc

w skutek pora:

Tragicz

Wilno. 1 w i
W:

ecz."). Pode
nów w Leśnej
Bazulczak uleg
Ciężkiemu popa

Porucznika
do szpitala w
nie rokują nadz
cju. Istnieje ró\
ku.

