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Różne ciekawe wiadomości z całego świata. 
INTERESY HRABINY NIEMIECKIEJ. 

W n:tjbliższym czasie rozpocznie sic w 

Berlinie sprawa hrabiny Kischler v. Tretiberg, 
oskarżonej o lic/ne oszustwa i pośredniczenie 
w interesach lichwiarskteh. Sprawa potrwa 
długo. Jakie to l»ył> interesy, widać /. nastę- 
pującego przykładu: Pewien obywatel ziemski 
potrzebował pieniędzy na zapłacenie procen- 
tów długu hypotecznego. /a pośrednictwem 
hrabiny poznał się z jakimś fabrykantem dy- 
wanów, krtóry go wplatał w następujący inte- 
res: Obywatel musiał od fabrykanta kupić 
willę i przejąć wraz z 1Ó4 i<x>,ooo marek dłu- 
gu hypotecznego, prócz tego musiał poddać 
mc egzekmcyi w wysokości 40.000 marek, mu- 

«siał wydzierżawić swój dochód z wynajmowa- 
nego polowania w wysokości zj.ooo marek, a 

prócz tego podpisać weksle na 100.000 marek, 
/a to wszystko otrzymał gotówka lOonn «ua- 

rek. W podobny sposób “urządziła’’ też hra- 
bitra i belgijską księżnę Ludwikę. Księżna o- 

trzy mywała wówczas 40 tysięcy marek apa- 
nażów rocznych, a prócz te^<> z funduszu Ko- 
luirgow 84 tysiące marek rocznie. Oczywiście 
p«►bury tc na długie lata naprzód były sprze- 
dane. Hrabina poznajomiwszy się z księżnicz- 
ką, zaofiarowała jej swe usługi i między inne- 
mi potrafiła iej ‘‘wsunąć’* za weksel na joo,ooo 
marek mnóstwo książek od jakiegoś księga- 
rza. Pewnemu oficerowi za weksel na 3o.ooo 
marek dala obraz, za który oficer dostał q,8oo 
marek. Pewien referendarz administracyjny, 
wplątany w ]>odobną sprawę, odebrał sobie 
życic. 

Prócz tego dopuszczała się pani hrabina 
oszustw, jako stręczycielka małżeństw. Przy- 

rzekając “łowcom posągów'* part je bardzo po- 
sażne, wyłudzała od nich kwoty w różnej wy- 
sokości. 

Stwierdzono, że hrabina skłonna od dzie- 
cka do histeryi, jest nn.rfinistką i nałogową 
pijaczką. 

MAŁŻEŃSTWA EUGIENICZNE. 

hugicnika jest to dohor osobników zdro- 
wych i silnych przy zawieraniu małżeństwa. 
Zagadnienie "cugieniki” było przedmiotem 
wielu dzieł i artykułów, ale d«*tąd teorji żaden 
nie poparł czyn. Dopiero w Ameryce, w kraju, 
w którym żadna nowość nie zadziwi i każda 
znajdzie zwolenników, zrobiono pierwszy 
krok w tej sprawie. Komitet, złożony z mę- 
żów stanu, sportsmenów i finansistów’, począł 
Obieranie składek na fundusz, który ma za po- 
mocą pieniężnych nagród honorowych propa- 
gować i popierać małżeństwa eiigienicznc. 

Kandydaci, chętni do zawarcia małżeń- 
stwa engienicznego, muszą się przedstawiać 
komitetowi, zostającemu pod przewodnictwem 
pani VanderbiVtowcj i pani Relmontowej i 
poddać się szczegółowym oględzinom lekar- 
skim. Npbtępnic kandydaci i kandydatki wy- 
brane zawierają ze sobą bliższą znajomość i, 
O ile się sobie spodobają, małżeństwo zostaje 
zawarte. 

Każda para, zawierająca małżeństwo na 

zasadach eugieniki, otrzymuje “premium"’ w 

kwocie i.ooo dolarów z tego połowę zaraz po 
&łuł>ie, a drugą połowę po chrzcie na pier- 
worodnego. 

RODZINA FRANCUSKA. 

Francuskie ministerstwo prasy ogłosiło 
drukiem urzędową statystykę stosunków życia 
rodzinnego we Krancyi. Podajemy tu liczby 
najciekawsze. 

Wogóle we Krancyi znajduje się 11.317,434 
rodzin. Z tej liczby rodzin zupełnie bezdziet- 
nych jest aż 1.805.744. czyli około 15 proc. 
Straszna liczba! 

Następnie rodzin z jednem tyłka dziec- 
kiem Francya liczy 2,961.978. 

Dalej następuje coraz większy spadek. 
Rodzin z trojgiem dzieci — 1,043,22, z czwor- 

giem — 987,392, z pięciorgiem — 560,780, z 

sześciorgiem — 327,21, z siedmiorgiem — 

182.998. 
Naturalnie, liczniejsze rodziny są jeszcze 

rzadsze. Tak n. p. po dziewięcioro dzieci ma 

20,630 c*>dzin, po ‘dwanaścioro — 3,508, P° 
piętnaścioro — 249, po siedemnaścioro — 34, 
wreszcie 45 rodzin liczy po ośmnaścioro lub 

więcej dzieci. 

POCHÓD “TANGA*’. 

Niemu takiej drobnostki, któraby oboję- 
tną była <Ua umysłu spostrzegawczego i ze 

spostrzeżeń wnioski wyciągającego. Nawet 

“tango” pobudza do myślenia. Taniec ten, już 
nieco spowszedniały w Paryżu, przyszedł wre- 

szcie stamtąd do Wiednia, oczywiście spóźnio- 
ny. To spóźnione przybycie “tanga” do Wied- 
nia jest nieszkodliwem, ale z. wielu innemi wię- 
cej -doniosłemi spóźnieniami składa się na zna- 

ny aforyzm, że Austrya jest zawsze “mu eine 
Idee zurueck”. 

Mniejsza o to — wystarczy, że tango jest 
już w4 Wiedniu. Oczywiście z Wiednia przy- 
będzie po upływie pewnego czasu do Krako- 
wa razem z paryskiemi farsami, obydnemi me- 

blami, wybrak«mancmi dywanami i porcela- 
ną, sprzedawaną na kilogramy. Przyjdzie nie- 

zawodnie, albowiem my bierzemy wszystko z 

Wiednia. — /najdą się nawet tacy, którzy U- 

tworzą tak ulubioną u nas deputacyę i wyślą 
ją do Wiednia, ażeby w tryumfie sprowadziła 
tango do Krakowa. A spieszyć sic należy, gdyż 
karnawał za pasem. 

A teraz opowiemy bistoryę tanga w W ic- 

dtlili. Otóż komitet, złożony z pań i panów, u- 

rządził na dochód floty powietrznej “tango 
five 0*1:lock tea” w czwartek. — Debiut ten 

odbił się w sali hotelu “Bristol’’. Towarzy- 
stwo wiedeńskie, jak stwierdza “Fremdeii- 
blatt”, organ w tych sprawach źródłowy, po- 

spieszyło do “Bristolu” tak tłumnie, że dwu- 
krotnie zamykano wstęp. 

Inny dziennik zaznacza, że na premierę 
“tanga” przybyli także cudzoziemcy, zwłasz- 
cza Francuzi, zamieszkali chwilowo w Bristo- 
lu. Zdziwienie ogromne ogarnęło ich, gdy się 
dowiedzieli, że “society tango” jest dla Wie- 
dnia nowością. A jednak to wykwintne towa- 

rzystwo \v mieście, mającein pretensye rlo na- 

7wy “światowego” nie wiedziało w jakich 
strojach ma przybyć na tę “herbatę tangową”. 
Wiele pań przybyło do hotelu w strojach ba- 

lowych, niektóre wystąpiły w strojach space- 

rowych, inne wreszcie ubrały się w kostyumy 
•popołudniowe. Panowie również nie mieli pe- 
wności co do strojów. “Byli tacy — pisze jeden 
z dzienników — którzy przybyli w smokin- 
gach: pewne oznaka, żc posiadaim wprawdzie 
już tango, ale nie mamy jeszcze kultury tun- 

gowej”. Ach — ta kultura w W iedniu. 
Ale wreszcie zabrano się do tańca po do- 

syć długim namyśle ze strony pań. Pierwsze 
c/Jtery dobiutantki — jak powiada N. Kr. Pres- 
se, — były bardzo blade, miały widoczną tre- 

mę i oddychały ciężko. Poruszano się — jak 
zaznacza Zeit — ze zbytnią powagą, odrabia- 
no niejako zadanie, usiłując wykonać rzecz 

dobrze i nic zblarmmać się. Mamy — zapewnia 
Kremdenblatt — których córki tańcowały do- 
brze, były widocznie dumne. Sądząc ze spra- 
wozdań prasy wiedeńskiej, cały Wiedeń jest 
obecnie dumny z tanga, nawet ten Wiedeń, 
który o tym tańcu nic nic wie. 

Oczywiście naokoło arem tanecznej u- 

tworzył się zbity pierścień widzów. Każdy 
chciał przekonać się, jak wygląda “tango”, wy- 

konanc w dystyngowany sposób wiedeński. 
Wykonanie było nietęgie, ale pierwsze koty za 

płoty. Widzowie — pomiędzy nimi namiestnik 
dolnoaustryacki — czynili rozmaite uwagi o 

tango. Były uw»agi bidermajerowskie, były 
także uwagi “modern’’, 

W każdym razie — powiada Zeit — od- 
było tango swój pochód do Wiednia. 'Wkrótce 
nasi panowie i, panie (Francuz powiada zaw- 

sze: panie i panowie) będ;j mieć przy tańcu 

miny mniej uroczyste. Albowiem tango nale- 

ży tańcować, a nie celebrować.*’ 

Gdy przed laty tango przybyło do Pa- 
ryża, prasa tamtejsza i publiczność przyjęły 
je z giestcm “grandseigneura”. Powiedziały 
rrni: Jeżeli nam się będziesz podobać, będzie- 
my żyć w przyjaźni — jeżeli nie, to rogatki o- 

twarte. Wiedeń padł plackiem przed tangiem. 

ŚPIEWACZKA W LWIEJ KLATCE. 

Pewna spółka “kinoteatralna” wystawiła 
w Berlinie dramat, w którym śpiewaczka po- 
kazuje się w lwiej klatce i z towarzyszeniem 
fortepianu śpiewa arvę “Mignon”. To niebez- 

pieczne “engagement” przyjęła nadworna śpie- 
waczka pruska, Czeszka rodem, Kinma Destin- 
nowa. świadkami tego popisu była nieliczna 

wprawdzie, ale wyborowa, składająca się,,,* 
znakomitych artystów, i “gwiazd” teatralnych 
publiczność. ^ j. 

* 

I>) klatki, w której znajdowało się dzie- 

sięć lwów, wsunięto wielki koncertowy forte- 
pian. Poskromieielka, panna Marteau, umie- 
ściła jednego lwa na fortepianie, drugiego w 

malowniczej pozie na krześle, trzeciego tuż 

przy fortepianie na ziemi. Kiedy skończono 
przygotowania, pani Kmma Destinnowa we- 

szła do klatki w balowej sukni, kłaniając, sic 
z uśmiechem, jakby stała na estradzie koncer- 

towej, Poskromicielka lwów* w wschodnim 
kostyumie usiadła przy fortepianie niby jako 
akompaniatorka, w rzeczy w itości zaś, aby 
mieć lwy na oku. Śpiew drażni lwy, dlatego 
Kmma Destinnowa w klace nie miała śpiewać, 
a za to opodal ustawiono gramofon z “naśpie- 
waną” przez nią poprzednio aryą, ponieważ 
jednak śpiewaczka musi gestykulować X o- 

twierać usta, jak gd\by śpiewała, i przeto za- 

częła aryę nucić półgłosem.* PO ukuńczenju a- 

ryi publiczność obdarzyła artystkę lwirkowa- 
nemi oklaskami. śpiewaczka podziękowała u- 

kłonem i objąwszy lwa leżącego na fortepia- 
nie ramieniem za szyję, wytrzymała w tej ]>o- 
zycyi przez kwadrans. Odważna Czeszka }>o 
wyjściu z klatki dała sobie umyślnie zbadać 
puls na dowód, że sir nie bała i żc jej serce 

ze strachu bynajmniej nic biło, stwierdziła je- 
dnak, żc dzikich zwierząt muzyką poskromić 
nic można, bo ilekroć choć trochę podniosła 
gk»s, lew leżący na fortepianie zaczynał gro- 
źnie mruczeć* 

KONFEDERATKI I MODA. 

Z Paryża donoszą, że w sezonie ziniowun 
pojawią się, jako najświeższa nowość w mo- 

dzie, poNkie konfederatki dla dam. Konfede- 
ratki nosić'będą panie nasad/one w t\ł na le- 
wą stronę głowy, tak, iż kokieteryjnie wyglą- 
dać .będą pukle włosów. Oczywiście w ten 

sposób konfederatki noszone mogą być tylko, 
zdaniem menerów' mody paryskiej i przez 
młode damy o świeżym wyglądzie, posiadają- 
ce temperament. Konfederatki przymocowane 
będą szpilką. Nadzieje, że szpilki znikną, oka- 
zały się płonne. 

*k>ść: — rklzic jest pani? 
Sługa : — ()biera w kuchni cebulę, żeby 

rriiec zapłakane oczy. Chce nowego kapelusza, 
a pan pieniędzy nic daje. 


