
..ecau-iu: ZawaC/ha I. — Adralnl-
i i r i r . j a : rintrt-.<i\vsha 11. — Telelo-

ny: 38-28, 228 1 229. 
Redaktor lub jego zastępca oraz 
dyrektor wydawnictwa przyjmują 

od godzlnv 1 do 2 DO Dptudntu. 
Cena prenumerat. ' 

Miesięcznie w Łodzi 3 zt. 20~gr., 
na prowincji 4.50, zagranica 9.50. 

Odnoszenie do domu 40 gr. 
Artykuły nadesłane bez oznaczenia 
honorarium uważane są za bezpłat
ne. Rękopisów zarówno użytych jak 
1 odrzuconych redakcja nie zwrffca. 

Cena 20 groszy. Rok V, Jfe 202 . Łódź, Sobota 10 sierpnia 1929 r. l 

Ceny ogłoszeń; 
Za wiersz milimetrowy 5-Jamowy: 
pod tekstem i w tekście 40 groszy; 
za tekstem 30 groszy; nekrologi I 
komunikaty 30 gr; zwyczajne 25 gr. 
Za wyraz: drobne 15 groszy; po
szukiwania pracy 10 groszy; naj
tańsze ogłoszenie 1.50 zł., dla bez
robotnych 1 zloty. — Zamiejscowe: 
(bez wyjątku) 50 proc., zagraniczne 

. o 100 procent drożei. 

Ogłoszenia . 2-kolorowe 1 na umó-
.wionem miejscu 50 proc., 3-koloro-. 
' ^e 100 proc. droższe. Za termin 
dłuku administracja nie odpowiada-

Piękny zakątek. Nad Krakowem szybował 

SAMOLOT BEZ PILOTA. 
Niefortunny lotnik cudem ocalał. 

Kraków, 10 sierpnia. (Od w?, 
kor.). Samolot ćwiczebny 2-go 
pułku lotniczego, pilotowany 
przez kaprala Macka na wyso
kości 

1700 metrów 
wpadł w korkociąg. 

Pilot wypadł ż siedzenia i nie 
mógł już uchwycić steru, wo
bec czego • 

rozwinął spadochron 
i spuścił sie na ziemię nie odno
sząc żadnego szwanku. 

Samolot- bez pilota wyrównał 
następnie bieg i : 

poszybował dalej. 
Dopiero po 15 minutach jazdy 

pochylił się i runął na pola 
strzelnicy w Prądniku Czerwo
nym zarywając się głęboko w 
ziemię j ulegając 

całkowitemu rozbiciu. 

Rewolta w amerykańskiem więzieniu. 

latem gdy sionko dopiecze 
Necł zielona clę( strefa, 
Szukasz ochłody I ciszy. 
Gdzieś w, parku Kilęcja Józj 

Z pobliża — śpiew 1 muzyka 
Kościelna do clę dochodzi 

,I wtedy widzisz, że jednak 
filie'Jest. tak hrWdko w tei łodzi, r 

Wstrząsający w;ypą4ek w zakładzie 
, rzeźriickim. 

colfa.idzi^wcz^ia , , 

Zwłoki ś. p. majora Idzikowskiego 

bie luń, dn. 10. 8 .^W£Zor«) 
Wieruszów w .ROK^^t l tó^ i j ) * 
wstrząśnięty (został.. St/aszfi-j 
,wym wypadkiem, w'î ĵ SWW 
rzył się w zakładziel^z/i iclt im 
Sobczyńskfeśo! J,' i -1\ j , ^» , ; V v , c l 

> W czasie ubleiianiąt^ię'^ \ 9 i 

M-letniei córki Sabezynski?gQ, 
Heleny podbiegŁ którjjlś,'f^ij*łq-« 
dych terminatorów1 i diją f j g jó^ 
porwał jej podwSązl<i'J'«lawie^i 
sił wysoko najd- wicrkim-kotłerrjj 
w którym Wfijśrti'e,w£i\viizhc.c 
wodzie gotowały cię "kiełbasy 

Widząc to' Helenka, beż n a | 
mysłu wskoczyła1."na :obmiićo-, 
wanie kotła v i ; zdjęła • z I kołka* 
swe pod\viązku,'.v;.^i;.i;!)(;a^..; ?\. 

Schodząc na.' dófc dżiewćży^ajfi 
przez nieosffóinośći-riad^pMła^ 

na pokrywkę kotła.! 
która pod jCj ! dinarem rob&ftffc-
ła się. ' . ' ^ 1 t •n t f i fó fM** 

W tej chwili; stalą' Wę rzecz 
straszna.

 ;''̂ '•?'/JEffł; • Sf'-' t' 
; Dziewczyna •^tffcclra. r ó w l i ^ 
y/azc i runęła gfową w kocioł z 
wrzącą wodą.',~ ~> 

; r . '.ugotowała się żywcem 
i wskutek tego poniosła śmierć 
na miejscu. : 

przy 
#wa. ro 

samolocie do serca Polski. 
3//łfjk^ samolotem, 

eskortowanym przez płatowce 
wojskowe: Pogrzeb odbędzie 
się dniu 22 sierpnia. Zwłoki 
bFdOłolone na cmentarzu po
wązkowskim w grobie rodzin

na. (Od 

zwłokami I.>.p. majo? 
s>fcicKó7w-diiiu#l-SL>frp#ia'. -Tr&m 
^ł^eS.z>lrf0kafi!i// przewieziona 

Lv< • I n y m 
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•Hędźtc5 do '\Var'sza'\vv/ L 

Przcd kilku dniami, donieśliś
my o buncie, który Ogarnął ą-
merykańskie więzienie w Au-" 
burn. mi^szczącem 1700 więź

niów. Na zdjęciu, przesłanem 
drogą radjową, widzimy płoną
cy budynek więzienia' i więź
niów na dziedzińcu w.ięzieo-

|nym. Przy pomocy 
wojska bunt został 
stłumiony. 

policji ! 
krwawa) 

h) 

Jutrzejszy zjazd Legionistów w Nowym Sączu 
lUfliu nitu mimm 

Wyjazd ministrów i generałów. 
Warszawa, 10 sierpnia. (Od 

wł. kor.). Dziś udają się do No
wego Sącza na zjazd Legionis
tów ministrowie Sławoj-Skład-
kowski, Matuszewski, Mora-
czewski, Staniewicz i Kwiat
kowski, którzy będą 

reprezentowali rząd. 
Jako przedstawiciele wojsko

wości udadzą się gen. Rydz -
Śmigły i Sosnkowski oraz gen. 
Górecki. 

f.. W Nowym Sączu 
zainstalowano mikrofony 

sprawozdawcze, które transmi
tować będą przebieg uroczyste
go otwarcia dorocznego zjazdu 
Legionistów. 

Transmisja z Nowego Sącza 
nadawana będzie na wszystkie 

stacje polskie. 
Najważniejsze uroczystości 

odbędą się od 11 — 13 i od 18 
— 19 w-dmiu jutrzejszym. 

Zdradliwe odciski palców. 

i 
Warszawa',' 10 sierpnia. <Ód 

wł. kor.). W ręce' policji 

Zółwie tempo. 

Skandalicznie powolne tem
po, w jakiem odbywa się asfal
towanie odcinka ulicy Piotr
kowskiej, miedzy ulicami Na
wrot a Przejazdem, wywołuje 
|zere£ niewygód i strat dla para 

cującej Łodzi. Najbardziej da
ją się we znaki ciągłe zatrzy
mywania tramwajów. Jeden z 
tych zatorów widzimy na zdję
ciu- (Mi^erijatmosferze, 

szawskfej wpadł wczoraj 
zupełnie przypadkowo 

niebezpieczny bandyta, Broni
sław, Wiśniewski, który w listo
padzie r. ub. wraz z 16 więźnia
mi zbiegł z więzienia karnego 
w Grudziądzu przez podkop dłu 
gości 18 metrów. 

Wiśniewski miał do odsiedzę 
nia wyrok 6-letniego więzienia 

za napady rabunkowe 
na Pomorzu. 

Aresztowany został przypad
kowo w podrzędnej restauracji. 
Podał się za Marjaną Paczew 

skiego, nie mógł się jednak wy
legitymować dokumentami. 

Dopiero na podstawie 
odcisków palców 

policja dowiedziała się z kim ma 
do czynienia. Przy Wiśniew
skim znaleziono rewolwer sy
stemu francuskiego z 7 kulami 
i 15 nabojów w kieszeni. 

Wiśniewski podejrzany jest 
o udział w szeregu 

napadów bandyckich 
pod Warszawą, sprawców któ
rych nie udało się dotychczas 
Ująć. ftfWK. 4 W - j,, ..J&*m*-xm. 

MARSZAŁEK PIŁSUDSKI 
przez radio będzie słuchał przemówień 

na zjeździe Legionistów. 
Druskiennlki, 10. 8. (Od wł 

kor.). Marszałek Piłsudski roz
począł kurację i od kilku dni co
dziennie o godz. 11-ej przed po
łudniem udaje się do łazienek 
zakładowych-

na kąpiel borowinową. 
O godz. 12-ej w poł. p. Mar

szałek wraca do swego domku i 
pozostaje w nim do zmierzchu, 
poczem stale udaje się o tej po-

Irze na przechadzkę 
nad brzegi Rotniczanki. 

Pogoda w Druskicnnikach 
piękna. 

W dworku Marszałka Pilsud 
skiego zainstalowano specjalny 

aparat radjowy, 
który mu pozwoli śledzić prze
bieg Zjazdu Legjonistów w No
wym Sączu. 

- X -

Podróż polskich artystów dookoła 
świata. 

-XX-

Dzisiai rozpoczęły się w stolicy 

o poliko - rumuński traktat tiandlnwy. 
Warszawa, 10. 8. (Od wł. k.). 

Dziś rozpoczynają się w Warsza 
wie rokowania polsko — rumuń 
skie . 

o traktat handlowy. 
Rokowania te, prowadzone w 
Bukareszcie, uległy pewnej 
przerwie i obecnie rozpoczną 
się w Warszawie, w przyjaznej 

stworzonej wizytą 
'.ruta. Madgeam. 

Dzisiejsze posiedzenie obu 
delegacyj handlowych otworzy 
w zastępstwie min. Zaleskiego, 
poseł Łukasiewicz. 

Istnieje nadzieja, że rokowa
nia te doprowadzą wkrótce 

do zawarcia 
traktatu, który wzmocni i tak 
już ożywione stosunki rylsko-
tunwińskie. .• 

W dniu wczorajszym zawitali do 
Łodzi Polacy, odbywający po
dróż dookoła świata samocho
dem w celach propagandy DOI-

skości zagranicą. Artyści popi; 
sują się wszędzie wyłącznie poL-

fckiemi tańcami ludnwemi. 



Str. 2 „e c n o* 

Ks. biskup Bandurski 

pa l t i l i a r i sprytnego oszustwa. 
Konferencja haska na przełomie. 

Z Wilna donoszą: 
Ks. biskup Bandurski padł 

ofiarą niezwykłego oszustwa. 
Oto w myśl uchwały tymcza 

sowej komisji rządzącej byłej Li 
twy środkowej, ks. biskup Ban
durski 

otrzyma) ziemię 
e funduszu ziemskiega, mianowi 
cie ośrodek Holszany w pow. 
oszmiańskim, należący ongiś do 
rodziny Korsaków. 

Niedawno jeden z adwokatów 
zastępca rzekomo rodziny Kor
saków, zwrócił się do ks. bisku
pa Bandurskiego. apelując do je 
go uczuć patriotycznych, 

o zwrócenie tego majątku, 
skonfiskowanego przez rząd car 

- X X -

ski za udział rodziny Korsaków 
w powstaniu. 

Biskup Bandurski, nie chcąc 
władać majątkiem skonfiskowa
nym rodzinie polskiej przez Mo
skali, 

- zrzekł się tego ośrodka 
i zwrócił urzędowi ziemskiemu. 

Jak się obecnie okazuje Hol
szany nie były skonfiskowane, 

lecz sprzedane 
w drodze zupełnie legalnej. 
Ks. biskupowi Bandurskiemu 
przedłożono 

fałszywe dokumenty. 
Sprawa znajduje się teraz w 

Urzędzie Ziemskim, który za
pewne zwróci majątek ks. bisku 
powi. 

Premjer dr. Śwltalski 
w drodze do Polski. 

Biarritz, 10 sierpnia. (Od wł. 
kor.). — W dniu wczorajszym 
premjer rady ministrów, dr. 
Switalski wyjechał samocho
dem z miejscowości Haicalia, 
gdzie przebywał na wywcza

sach, kierując się przez Paryż 
do Polski. 

Przyjazd p. premjera śwital-
skiego do Warszawy spodzie
wany jest we wtorek. 

Zdarzenia i wypadki 
ubiegłej doby. 

(—) Amerykański Federal Re 
serve Bank podniósł stopę dys
kontowi z 5 na 6 procent. 

(—) Na ulicach Berlina komu
niści napadli na pochód delega
cji austrjackfego związku repu
blikańskiego. Z redakcji komu
nistycznej „Rote Falnie" strze
lano do pochodu. 

(—) W katedrze warszaw
skiej w kaplicy archikonfrater-
ni literackiej szajka włamywa
czy dopuściła się świętokrad
czego rabunku. Dzięki ostrożno 
ści proboszcza katedry, który 

j cenniejsze wota przechowuje 
w skarbcu katedry, złodziejom 
wpadły w ręce wota małowar-

NOWY PREMJER HOLENDER 
SKI. 

toścowe. Policja jest na tropie 
sprawców. 

(—) W Poznaniu dokonano w 
blaty dzień napadu na mieszka
nie niejakiego Franciszka Furnh 
jelma. 

Zarzucfwszy mu płachtę na 
głowę j skrępowawszy go sznu 
rami rozbili szuflady i zabrał' 
1500 dolarów w gotówce, 25 do 
larówek. 8000 złotych w gotów 
ce i browning. 

(—) We wsi Brzozów pow. 
sochaczewskiego st. posterun
kowy z posterunku Iłów, tegoż 
powiatu, Józef Bączkowski za
trzymał podejrzanego osobnika 
w mundurze żołnierskim. Pod
czas legitymowania go, osob
nik ten, prawdopodobnie dezer
ter zadał Bączkowskiemu znie
nacka dwa śmiertelne ciosy bag 
netem. Bączkowski skonał. — 
Sprawca uciekł. 

(—) W Warszawie został a-
łresztowany daleki kuzyn zna-
tnych przemysłowców łódzkich 
Ludwik Geyer, który wyzysku 
ijąc zaufanie ludzi do uczciwej I 
starej firmy popełnił szereg o-
szustw. 

Ruys van Beerenbrock został 
mianowany prezesem nowego 
holenderskiego gabinetu. (h) 

Do akt Nr. 1419/1928 r. 
OGŁOSZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Ło
dzi, A. Łagodziński, zamieszkały w 
Łodzi, przy u. Kilińskiego 55, na ŁA-
sadzie art. 1030 Ust. Cyw. ogłasza, 
że w dniu 16 sierpnia 1929 roku od go 
dżiny 10-ej rano w Łodzi, przy ulicy 
Narutowicza pod nr. 41 odbędzie sie 
sprzedaż przez licytację ruchomości, 
należących do Abrama Gelade i skła
dających się z mebli i in. ocenionych 
NA sumę 2080 zł. 

Łódź, dnia 7 sierpnia 1929 r. 
Komornik: L. Lagodzlriskl. 

Przechodzień pod kołami 
dorożki. 

Kromka pogotowia ratunkowego. 
Lódź. 10 sierpnia. Na ulicy 

Kilińskiego przejechany przez 
dorożkę odniósł ogólne obraże
nie ciała 70-letni 

Franciszek Olek, 
tebrak zamieszkały przy ulicy 
Częstochowskiej 10. Karetką 
pogotowia ratunkowego prze
wieziono go do szpitala przy 
Zbiorni Miejskiej. 

• • • 
Przy zbiegu ulicy Zielonej i 

Zachodniej poślizgnąwszy się 
upadła odnosząc złamanie pra
wego obojczyka i rany głowy 
61-letnia 

Anna Gutmanowa, 
matka inżyniera, zamieszkała 
przy ulicy Zielonej 17. Ofiarę 
bruków łódzkich przewieziono 
karetką pogotowia ratunkowe
go do domu. 

• • • 
Przy ulicy Rokicińskiej spadł 

z wozu ulegając ogólnym obra
żeniom ciała 32-letni 

Piotr Michalak, 
robotnik, zamieszkały przy uli
cy Nowo-Projektowanej 6. Le
karz po udzieleniu pomocy prze 
wiózł Michalaka do domu. • • • 

W podwórzu domu przy uli-
ey Nowomiejskiej 21. będąc pi
jany wpadł do piwnicy 18-letni 

Antoni Mojszczak, 
murarz, zamieszkały w tymże 
domu. Mojszczak odniósJ oka

leczenie głowy. Pomocy udzie
lił mu lekarz pogotowia ratun
kowego. 

• • • 
Przy ulicy Gołębiej w bójce 

odniósł rany głowy i pleców 
28-letni 

Kazimierz Biedziński, 
tkacz, zamieszkały przy ulicy 
Gołębiej 6. Pomocy udzielono 
mu na stacji pogotowia ratun
kowego. . . . 

Dziś nad ranem w bramie do 
mu przy ulicy Piotrkowskiej 
190 otruła się jodyną 2j3-letnia 

Marja Białczak, 
niewiadomego miejsca zamiesz 
kania. Desperatkę przewiezio
no karetką pogotowia ratunko
wego do szpitala przy Zbiorr.i 
Miejskiej. 

e • e 
W dniu wczorajszym w 

mieszkaniu własnem przy ulicy 
Andrzeja 35 otruł się sublima-
tem przemysłowiec łódzki 

Lewin Lachuo. 
Desperat przewieziony do szpi
tala zmarł w kilka godzin póź
niej. 

Przeprowadzone dochodzenie 
przez VI I komisarjat policji pań 
stwowej usialito, że denat cier
piał ostatnio na silny rostrój 
nerwoy. spowodowany przez 
zły stan Interesów i obciąźa.'?.-
Ł - ec podatki. 

Hotel „Oranje" w którym 
Henderson odwiedził wczoraj 
Stresemanna. 

Haga, 10. 8. — Dzień kon
ferencji haskiej wypełniły go
rączkowe usiłowania 

znalezienia wyjścia 
z sytuacji wytworzonej wczo-
rajszem oświadczeniem Snow-
dena i Chcrona. 
^ W odpowiedzi na żądanie 
Snowdena, domagającego się 
kategorycznie podwyższenia u-
działu Anglji w spłatach, prze
widzianych przez plan Younga 
oraz zmiany systemu dostaw 
rzeczowych, francuski minister 
finansów Cheron niemniej sta
nowczo oświadczył, że plan 
rzeczoznawców przyjęty być 
musi 

tylko Jako całość. 
Przedstawiciel Włoch. Tir^ll i 

popierając stanowisko Francji, 
gwałtownie zaatakował Anglje 
niemal zarzucając jej rabunek 
kolonij afrykańskich. 

Naogół w kołach konferencji 
przeważają nastroje pesymis
tyczne. 

Możliwość rozbicia sie 

konferencji w najbliższych 24 
godzinach przewidywana jest 
powszechnie, ponieważ dotych
czas nic udało się delegatom 
angielskim i francuskim naw'ą 
zać rokowań natury oficjalnej, 
celem osiągnięcia kompromisu. 

W ożywionych dyskusjach 
prowadzonych za kulisami kon 
ferencji. nie brak 

wzajemnych gróźb 
i prób moralnego nacisku. 

W atmosferze tej wiadomość 
o niespodziewanej podwyżce 
stopy dyskontowej przez Fede-
raLReserve Bank w lot wyt łu
maczono sobie jako polityczny 
sukurs Stanów Zjednoczonych 

dla Francji. 
Grożące Bankowi angielskiemu 
niebezpieczeństwo odpływu 
złota na drugą półkulę być ma 
tą presją finansową, którą do
tychczas neutralni Amerykanie 
nieoczekiwanie odpowiedzieli 
na usiłowania delegatów angiel 
skich w Hadze, zmierzających 
do obalenia podziału odszkodo
wań, ustalonego pod przewod
nictwem Ovena Younga. 

Szofer poniósł śmierć na mie/scu 
Opodal Płońsk, 10 sierpnia. 

Płońska pędząca 
w szalonym pędzie 

taksówka z Warszawy najecha 
ta na wóz. Zarówno wóz jak i 
taksówka uległy 

.zupełnemu rozbiciu. 
Szofer poniósł śmierć na miej 

scu, a pasażer wyszedt wpraw-

Wojsko bierze udział 

w walce z wściekłemi psami. 
Od poniedziałku władze rozpoczynała 

swą akcią. 
Łódź, 10. 8. Zapowiedziana 

przez nas przed kilkoma dniami 
wajka władz z epidemją wście
klizny rozpocznie się w przy
szłym tygodniu. 

W związku z tern starostwa 
powiatowe otrzymały odpowied 
nie Instrukcje co do walki z 
wścieklizną na terenie powia
tów, gdyż jak stwierdzono więk
szość psów z objawami tej strasz 
naj choroby przybywa do nas z 
prowincji. 

Niezależnie od tego 
oddziały wojskowe 

otrzymały w tej sprawie odpo
wiednie instrukcje, na podsta
wie których wybijać będą wałe* 
sające się psy. 

Dalej wydane zostaną we
zwania do osób, które na wypa
dek ukąszenia przez wściekłego 
psa — winny zwrócić się do od
działów sanitarnych, celem pod
dania się bezpłatnym zastrzy
kom przeciw wściekliźnie. 

walka z tą epidemją jak wi
dać, zakrojona została na szero
ką skalą (x) 

Szósty l i n strajku szoferów 
w Warszawie . 

Warszawa, 10. 8. (Od wł. k.). 
Stolica przeżywa dziś 6-ty dzień 
strajku szoferów taksówek. 

Wieczorem spodziewany jest 
wiec, na którym prawdopodob
nie dojdzie 

do likwidacji strajku. 
Stoi temu jednak na przeszko
dzie w pierwszym rzędzie 
teror grupy 200 — 300 szoferów 
rekrutujących się z pośród naj-
agresywniejszycb elementów. 

ale 
Nocna burza ominęła Łódź — 

M a ł a szereg 
W POWIECIE. 

Są to przeważnie młodzi i nie* 
wykwalifikowani ludzie, a nie
którzy z nich z bogatą przeszło 
ścią kryminalną. Komitetowi 
strajkowemu chodzi także o fał
szywą ambicję, gdyż uważa, że 
nie wypada wyjechać na miasto 
po nieudałym strajku. 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
FINANSOWEJ KONFERENCJI 

HASKIEJ. 

Łódź, 10 sierpnia. Ubiegłej no 
cy nad powiatem łódzkim, omi
nąwszy szczęśliwie Łódź, roz
pętała się burza, połączona z sil 
nymi piorunami, które wyrzą
dziły wieśniakom wiole szkód. 
1 tak we wsi Zimna Woda, gmi
ny Brużyca Wielka, pod Alek
sandrowem 

piorun uderzył w stodołę 
Ignacego Samulsklego. Stodoła 
momentalnie stanęła w płomie
niach. Ogień przeniósł się rów
nież na oborę j stajnię. 

Ryk bydła 1 przeraźliwe rże
nie koni zbudziło rodzinę Sa
mulsklego. Było już niestety za 
późno. Łamiące się belki i krok
wie uniemożlwiły wszelki ratu
nek. 

Stodoła, oborai stajnia, 5 
krów 1 dwa konie 

spaliły się doszczętnie. 
Straty sięgają wysokości oko 

ło 15.000 złotych. • • . 
We wsi Stępowizna, gminy 

Lućmierz, w powiecie łódzkim 
od pioruna 

zapaliła się zagroda 
Jana Michalczyka. Og ;eń sze
rzył się n —łychanie szybko. 

Kradzież 
w m eszkaniu prze

mysłowca. 
Łódź, 10. 8. Ubiegłej nocy nie-

wykryci dotąd sprawcy dokona
li kradzieży w mieszkaniu prze
mysłowca Mieczysława Szykie-
ra, przy ulicy Sienkiewicza 37. 
Łupem złodziei padła garderoba 
i futra wartości 

6.500 złotych. 
Sprawców kradzieży poszu

kuje Urząd Śledczy. 

KARBOWIAK Józef, zam. przy ul. 
Zgierskiej 70 zgubM kartę o<r dowodu 
osobistego oraz fcgłtymację wydana 
przez firmę Poznańskiego. 

Oryginalne „posiedzenie gabinetu". 

lecz dzięki owocnej akcji stra
ży ogniowej został stłumiony w 
zarodku. W zagrodzie Michal
czyka 

spłonął dach 
nad domem mieszkalnym, sto
doła 1 narzędzia rolnicze. 

• • • 
W Rudzie Pabjanfckiej pod 

Łodzią piorun uderzył w jedną 
z will. Część willi została kom-
nletnie zniszczona, przyczem za 
waliła się boczna ściana. Wy
padków z ludźmi nie było. 

—x— 

X i 
Baron Houtard, belgijski mini
ster finansów został wybrany 
przewodniczącym komisji finan
sowej haskiej konferencji, w któ 
rej jak wiadomo zasiada również 

Polska. (h) 

Groźny pożar pod Wieluniem. 

18 gospodarstw w morzu ognia. 
Łódź, 10 sierpnia. — W dniu 

wczorajszym we wsi Radosze-
wicc pod Wieluniem dwaj chłop 
cy 6-letni Józef Pawlak i 5-letni 
Józef Szyma 

bawiąc się zapałkami 
pod szopą niejakiego Marcina 
Pedli spowodowali pożar, który 
szerząc się z błyskawiczną 
szybkością objął w ciągu kilku
nastu minut 

Briand i minister Cheron usiedli 
wygodnie na jednej z ławek par 
ku haskiego i korzystając z fleg-
matyczengo braku zaintereso-
-, aria Hnlendiów dla kooferen' 

cji i jej członków, — zaimprowi
zowali .posiedzenie gabinetu". 
Stoją: ministrowie Loucher i pre 
zes Banku Francusk. Moreau. 

na emeryturą w wojsku 
Warszawa, 10. 8. Ukazał się 

,.Dziennik Personalny" M. S. 
Wojsk., który zawiera 

szereg przeniesień 
w stan spoczynku i do rezerwy. 

Między innymi zostali oddani 
Ido dyspozycji dowódcy okręgu 
korpusu, komendant PKU. Sło-
nim, ppłk. Andrusiewicz Ferdy
nand, płk. artylerji Heinrich An
toni, płk. art. Kuczewski Broni
sław, płk. Górski Jan, ppłk. Ki-
jasbek Józef, ppłk. Kosacki Je-
r?y, ppłk. inż. Dziurzyński Anto 
ni, płk. Leon Koch, ppłk. Kiezun 
Jan, ppłk. Grabowski Józef, 
ppłk. Janowski Zygmunt. 

Przeniesieni zostali 
w stan spoczynku; 

ppłk. Manowarda Artur, ppłk 
Sieciński Konrad, komandor po
rucznik Jacewicz Konstanty i 
niektórzy oficerowie » : I * ? V C B 

stopni. 
•—X—* 

połowę wsi. 
Mimo usilnej akcji straży og

niowej spaliło się doszczętnie 
18 gospodarstw, a mianowicie: 
Błażeja Zadwornego, Marcina 
Chabrysiaka, Wawrzyńca Pa-
niewskiego, Tomasza Ochoty, 
Ludwika Zadwornego. Michała 
Łakomiaka, Marcina Pęgow-
skiego, Pawła Komoczkl, Mate
usza Boryszka, Tadeusza Waj-
d w i , Stanisława Boryszka. An
toniego Rabendy. Pawła Żarem 
by, Józefa Jędrzejczaka. Fran
ciszka Zamorskiego, Marcina 
Demblina, Franciszka Nowa
kowskiego i Aleksandra Nowa
czyka. 

Straty sięgają wysokości o-
koto 150.000 złotych. 

j-złolówki 
pojawiły się w Chełmży 

Toruń, 10 sierpnia. Zaledwie 
nowe monety 5-złotowe 

weszły w obieg, 
już zanotowano usiłowane pusz 
czenie w obieg fałszywych 
5-złotówek. Mianowicie w 
Chełmży przytrzymano pewne 
kobietę, która 

płacąc w aptece, 
usiłowała wydać m. ta. fałszy
wa monetę 5-złotową. 

dzie bez obrażeń cielesnych, a!? 
dostał 

pomieszania zmysłów, 
tak. że nie można było ustalić 
:ego nazwiska. 

Taksówka jest tak zniszczo
na, że nawet numeru nie udała 
się odczytać. 
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Jutrzejsza niedziela będzie we Włoszech 

DNIEM TŁUMNYCH ŚLUBÓW. 
Nowe prawo małżeńskie w państwie Mussoliniego. 

W czwartek, weszła we W i o 
szech w moc obowiązująca no
wa faszystowska ustawa 

o małżeństwach, 
I wydana wskutek zawarcia kon-
I kordatu pomiędzy Watykanem 
1 a rządem włoskim. 

Ponieważ mnóstwo par na-
[i rzeczonych, które miały wstąpić 

w ostatnich czasach w związki 
małżeńskie powstrzymywało się 
od tego, aż do chwili ukazania 
się tej ustawy, można powie
dzieć, że jutrzejsza niedziela, 
będzie widownią 

tłumnych ślubów 
i wykaże niesłychany popyt na 
gałązki mirtowe i kwiaty poma
rańczowe do wianków panien 
"ułodych. 

Nowa ta ustawa, która wy
wołała ze strony Watykanu licz 
ne i ostre protesty i zastrzeże
nia, ale doszła do skutku z po
wodu bezwzględnego stanowi
ska rządu włoskiego, w miejsce 
dotychczasowej, jedynie legalnej 
formy małżeńskiej we Włoszech 
to jest ślubu cywilnego, przewi
duje aż trzy formy nowe. 

Pierwsza z nich jest małżeń
stwo, przeprowadzone przez ka 
tolickiego księdza, według 
przepisów prawa kanonicznego. 

Jednakże, ponieważ rząd fa-
izystowski obstawał przy tem że 
małżeństwo jest nietylko sakra
mentem ale też aktem państwo-

[ wym, ślub katolicki musi poprze 
dzić cały szereg odpowiednich 
warunków. 

A więc zapowiedzi muszą 
ipadać nietylko z ambony, ale 
też być wywieszone w grninie, 
której naczelnik, czyli, podest? 
ma zawiadomić księdza, czy nit ' 
nie stoi na przeszkodzie. 

Podczas ślubu ksiądz ma od
czytywać nowożeńcom odpo
wiednie ustępy kodeksu cywilr 
pegoj 

a certyfikat małżeństwa 
ma być w ciągu 5 dni doręczo
ny podeście, który ze swej stro
ny do 24 godzin ma przesłać 
Księdza deklarację, że małżeń
stwo zarejestrował, gdyż ta reje 
stracja jest Istotnym i niezbęd
nym warunkiem prawnej waż
ności małżeństwa. 

Przepisy te obowiązują rów
nież cudzoziemców, którzv za
wierają małżeństwo we Wło
szech. 

Drugą formą małżeństwa bę
dzie nadal ślub cywilny, jaki ist
niał od roku 1870. i 

Forma trzecia odnosi się do 
duchownych innych wyznań, da 
;ących śluby. Formalności cywil 
ie są tu o wiele 

bardziej zawiłe 
i skomplikowane, niż przy mał
żeństwie katolickiem. 

Nowożeńcy, którym błogo
sławić będzie duchowny innego 
wyznania, muszą się w każdym 
wypadku postarać o pisemne 
upoważnienie dla niego, gdyż, 
wedle konkordatu, takie upo
ważnienie 

stale 
posiadają tylko księża katoliccy. 

Co do zapowiedzi, w tych 
małżeństwach obowiązują takie 
same przepisy, jak w formie 
pierwszej, z tym dodatkiem, że 
certyfikat małżeństwa nietylko 
ma być przesłany podeście do 
rejestracji, ale także królew
skiej prokuratorji, z załącze

niem metryk obojga nowożeń
ców. 

Do wyznań, które są we Wio 
szech uznane i do których od
noszą się przepisy o trzeciej for 
mie małżeństwa, należą żydzi, 
protestanci kilku odcieni, pra
wosławni, a prawdopodobnie bę 
dą mogli należeć także Angli-
kanie i niemieccy luteranie. 

ŻYCIA L U i S W 1 1 ! 
Grzywny szoferskie w Polsce i Wielkiej 

Podwyższenie kar do 150 zto 
tych za łamanie przepisów o ru 
chu kołowym wywołało w 
Warszawie długotrwały strajk 
szoferów. 

Względy bezpieczeństwa ru
chu ulicznego dyktują na całym 
świecie te same 

środki zapobiegawcze: 

Brytanji. 
zaostrzenie przepisów, pod wyż 
szenie kar, ograniczenie szyb
kości itp. 

Obecnie sprawa ta jest aktu
alna również i 

w Anglji. 
Opierając się na raporcie spe 

cjalnej Komisji Królewskiej dla 
zbadania zagadnień ruchu koło-

Czy nasze pokolenie doczeka się dobrych szos? 

Sześć miliardów złotych potrzeba 
na budową i konserwacją dróg w Polsce. 

Wzrastający z wielką szyb
kością ruch samochodowy w 
Polsce, stwarza aktualne za
gadnienie budowy większej ilo
ści \ 

dróg bitych, 
poprawy dotychczas istnieją
cych oraz stałej troski o ich 
utrzymanie, w stanie należytym, 
nadającym się do kursowania po 
nich automobilów. 

Wiemy doskonale, iż sieć dróg 
bitych w Polsce jest niewystar
czająca, gdyż ogólna ich długość 
wynosi 

zaledwie 44.000 km. 
Aby gęstość dróg, przy rów-

noczesnem zachowaniu ich jako 
ścj doprowadzić do stanu, odpo
wiadającego proporcjonalnemu 
wzrostowi automobilizmu, po
winniśmy sieć dróg bitych po-
dwofć, a więc doprowadzić do 
długości 

około 85.000 km. 
Oczywiście, jak wszystkie 

większe zamierzenia w Polsce, 
tak i to rozbija się o brak dosta
tecznych funduszów na ten cel. 
To bowiem, co państwo wydaje 

- budowę, utrzymanie 
11 .u iv di <>ż państwo

wych oraz' Wa zapomogi, na 'bu
dowę i konserwację dróg samo
rządowych « ** 

jest kroplą w morzu 
istotnych potrzeb. Wydatki te 
za ostatnie trzy lata budżetowe 
przedstawiają się następująco: 
r 1927/28 — 37 milj. zł., 1928/29 
— 85 milj. zł., 1929/30 — 62 milj. 
zł. Jeżeli do sumy 62 milj., pre
liminowanej na bież. rok budże
towy na budowę dróg, dodamy 
50 milj. zł., preliminowanych 
przez samorządy, to otrzymamy 
łącznie 

sumę 112 miljonów zl. 
wydatków na ten cel. Przy 44 
tys. km. dróg bitych, wypada na 
jeden kilometr drogi bitej 2540 
zł., wówczas, gdy pokrycie 1 
km. szosy asfaltem kosztuje 
przeciętnie 

150 tysięcy złotych. 
Jeżeli założymy, że Polsce 

potrzeba jeszcze 40 tys. km. 

dróg bitych, to koszt tych robót 
wynosiłby 

6 miljardów złotych; 
roboty te w obecnych warun

kach wydatkowania trwałyby 
mniej więcej 50 lat. 

Jak znaleźć źródło dochodów 
na ten cel? 

Nadmierne plony. 

I j a rdowc sumy, ale t o nTc usunie r ™ . ; / — - ; f ' j ^ y - sŁi-w-'ohótaii 
p rzyczyny d e i i c V t d : t . f . * ż f a t n i * i 4 r?*SŁV . / y z , 9 8 j x W ; * « * j • 
F i X X ? . . . , •• Zp l n i e op ła tą d rogową p r zemys łu t 
p łodnośc i z iemi i n a d m i a r u p r ° - 1, V, 

chodzi, j ak wiatiomo olbrzymi 
kryzys. Z liczby 6 i pół miljona 
ferm zaledwie 800.000 się opła
ca, olbrzymia reszta ma stały 
deficyt. Wprawdzie rząd Sta
nów Zjednoczonych zdecydował 
się na przyjście rolnictwu z po
mocą i uchwalił na ton cel mi-

duktów rolnych w porównaniu 
ze zdolnością konsumpcyjną lud 
ności. Już obecnie około, miljona 
fertn amerykańskich stoi pustka 
mi. U góry: typowy obrazek z 
amerykańskich żniw. (ip) 

Policja powietrzna w e Francji. 
Pierwsze przepisy ruchu w przestworzach. 
Francuski minister lotnictwa Ida policyjne'aeroplany., które 

p. Laurent Eynac, wydal rozpo Ibedą aresztowały -natychmiast 
rządzenie, stwarzające 

policyjny korpus lotniczy, 
przeznaczony do tego, ażeby 
zmnsić lotników do przestrze
gania przepisów, zwłaszcza 
przy przelatywaniu/nad gęściej 
zamieszkałem! miejscowościa
mi i pad wojskowemi obiekta
mi. 

W powietrzu w VL Krą żyć bę 

każdego lotnika, który popełni 
jakieś przekroczenie. 

Odbywać się to będzie przez 
wypuszczenie z policyjnego ae
roplanu 

czarnej rakiety dymowej, 
któfajjznaczać będzie tyle co 
położenie ręki na ramieniu i 
oświadczenie: 

— Jesteś pan' aresztowany 

Projekty w tym wypadku 
osób prywatnych, jak i rządowe 
zmierzają .w dwóch kierunkach: 
obłożenia podatkiem specjalnym 
zarówno właścicieli samocho
dów, jak i osoby korzystające z 
komunikacji autobusowej. 

Jeżeli chodzi o projekt, pierw 
szy, to Min.' Robót Publ. złoży
ło już projekt, przewidujący 
roczne opłaty od automobilów, 
np.: Ford — 320 zł., Buick — 
560 zł., Austro-Daimler — 935 
zł., samochód ciężarowy (nośno
ści 1,5 tony) 375 zł. 

Dochód z tego źródła według 
obliczeń miałby przynieść 

l l milj. złotych. 
Co do drugiego punktu pro

jektu, to przewiduje on wprowa 
dzenie specjalnego podatku od 
biletów autobusowych na kon
serwację i budowę dróg. 

Poza tem projekty idą rów
nież w kierunku obłożenia po
datkiem 

właścicieli koni 
5 zł. rocznie od jednej sztuki, co 
przy stanie posiadania 5 miljo
nów koni w Polsce dałoby po
kaźną sumę dochodu 

25 miljonów złotych. 
Również -^projekty .przewidują 

handlu 
Ważnym niezmiernie czynni

kiem jest przewidywana 
. reforma administracji dróg. 

Otóż projektodawcy uważają, że 
należy skończyć ze szkodliwym 
dualizmem podziału dróg i admi 
nistrowanja nimi przez państwo 
i samorząd i .wypowiadają się za 
oddaniem administracji dróg bi
tych samorządom powiatowym. 

Prrfszę za mną do komisarja*u. 
Ostr.zeżphyw tęn sposób Jo* 

ink .będzie musiał, pod srpgieifii 
karami towarzyszyć, aerópla-
rKjwi,policyjnemu i 

;. wylądować obok niego 
na lotnisku policyjnem, względ
nie na .Innem.miejscu, aby ulec 
przesłuchaniu i orzeczeniu kar-
nemu.'. -_>L ••tt^-l r 

wego. rząd Mac Donalda wno
si na jesieni do parlamentu no
wą 

ustawę drogową. 
Projektowana ustawa w po-

równaniu z naszemi przepisami 
jest wprost drakońska. 

Najwyższa dopuszczalna 
szybkość samochodów osobo
wych i motocyklów nie może 
przekraczać 35 kim. na godzi
nę, a samochodów ciężaro
wych — 30 kilometrów. 

Na jezdniach miejskich szyb
kość musi być odpowiednio 
niniejsza. 

Za przekroczenie przepisów 
drogowych po raz pierw ;zy 
szofer płaci do 

50 funtów szterlingów 
grzywny, po raz wtóry — 9o 
100 funtów. Powtórne złama
nie przepisów powoduje auto
matyczne odebranie praw jaz-r 
dy na okres nie krótszy, niż f 
miesięcy. 

Jazd* po pijanemu, a nawet 
umiłowanie jazdy w stanie nie
trzeźwym ma być karane 
całkowitem odebraniem licencji 

szoferskiej. 
Zatrzymywanie się w miej

scu niedozwolonem. przystawa 
nie na skrzyżowaniach ulic, za
wracanie w środku jezdni, cofa 
nie się wtył, podlega wyżej wy 
mlenionym grzywnom. 

Jeśli zważyć, że najwyższa 
grzywna angielska: 100 funtów 
rćwna się / 

4.500 zł., 
to grzywny warszawskie są 
śmiesznie łagodne. 

A przecież życie ludzkie jest 
na całym świecie jednakowo 
drogie. 

Dr. med. H. LUBICZ 
powrócił 

ulica Cezklnlann 43. tel. 41-32. 
Sneclallsta chorób skórnych, wene* 
rvcznvch I moc7onlc!owvch. Niśwle 

tlanV '->—oa kwarcowa 
Ola nań od 3—5 oddziel, ooczekalnla 
Przv)mu)e od eodz. 8—10 I od 5—8. 

od 5 - 7. 

Pr i y jmu je do d e k a t y z o w a n i a , p l i -
s o w f l n l o a £ t i r h o w a n i a . p l isowania 
m.dne fran«u«Ui« oraz p r i . d . s . n l o -

w i n i e p l u i i o w y c h palt 

L. R O Z E N B E R G 
ul . Rngowaka Nr. 104. 

U W A G A : Źtirnale mód na mi. jsc. 

Z A G I N A Ł kwit z Elektrowni na l i cz -
nitc kaucji 40 zl., ul. Rzgowska Mr. 32, 
J. Elsner. 

PRZYJMĘ dom w administrację. Zglo 
szenia do admiii. „Echa" pod „Poszu
kuje". • V-

PLACE z lasem do sprzedania w Ru
dzie Pabianickiej. Wiadomość w skle-, 
pie Dziwińskiego przy stacji Ruda. 

BEDNAREK JAN zamieszkały w Bor
kach Drużbińskich, gm. Wierzchy, 
pow. Sieradz, zgubit książkę wydaną 
w Sieradzu przez P. K. U. , 
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Z początku złożyła to na karo 
ragedji, iaką ostatnio przeżył 
v związku ze śmiercią matki. 
4a częste zapytania swych ro

dziców o Staśka, Hela jak mo-
ijła tak tłumaczyła im jego nie
obecność. 

Kiedy jednak mijały dni i ty
godnie, a Stasiek jakby zapom
niawszy o ni.ej nie pokazywał 
sfę wcale, postanowiła sama wy 
świetlic przyczynę. 

W przededniu święta, gdy 
rodzice wyjechali do krewnych, 
zamieszkałych w sieradzkiem, 
od której to wizyty wywinęła 
s :ę pozornym bólem głowy — 
Hela ułożyła sobie plan działa
nia. 

Instynktem kobiecym prze
czuła nieszczęście 1 przekonana 
!* Stasiek wpadł w złe< tqwa? 
rzystwo, postanowiła g*> rato
wać za wszelką cenę, 

Noc zeszła jej na smutnych 
rozmyślaniach, mimo to rano 
zerwała się z łóżka. Ubrała się 
czemprędzej, zjadła przygoto
wane przez siebie śniadanie i ze 
szła na dół kierując swe kroki 
w stronę domu, gdzie zamiesz
kiwał Stasiek. 

W mieszkaniu zastała tylko 
straganiarza, który poinformo
wał j ju że Stasiek wyszedł bar
dzo wcześnie, lecz nie wie do
kąd. 

— Wogóle ze Staśkiem dzie
ją $lę«dziwne rzeczy — rzekł na 
zakończenie. Jakby pracował, 
iakby nfe, sam nic wiem. To mi 
się zaczyna już nje podobać. 

Hela nie czekała na dalsze 
wynurzenia Gaducha, bowiem 
pilno jej'.było do rozwiązania za 
gadki. Podziękowała tedy za in
formacje i^wyszła na ulicę. Nie 
wiedziała dokąd pójść... Co ro

bić... Gdyby tak^ Staśka mogła 
teraz spotkać/Rozmówiłaby sję 
z nim w cztery oczy, palnęłaby 
mu prawdę, on by się przyknał 
i życic t popłynęłoby dawnym 
biegiem1. 

Tak rozmyślając dziewczyna 
znalazła się na ulicy Piotrkow
skiej, gdzie ją pochłonął żarło
czny tłum. 

Szła zgodnie z falą j pilnie 
zwracała uwagę na otaczają
cych ją ludzi. Była przekonana, 
że go tutaj znajdzie. — Że lada 
chwila oderwie się od tłumu i, 
stanie przed nią. Takie miała" 
przeczucie... , , , * 

Przeszła ulicę Piotrkowską 
od Głównej do Placu Wolności 
i wróciła zpowrotem. Gdy zna
lazła się w pobliżu ulicy Prze
jazd spojrzała na zegar wmuro-. 
wany w fasadę domu. 

— O Boże, już trzecia docho
dzi! — rzekła do siebie zmart
wiona- — Zapadnie wieczór i 
Staśka nie zo&atezę. 

Późna .godzina dodała jej bodź 
ca do dalszych poszukiwań. — 
Przedtem jednak postanowiła 
gdzieś posilić się. P 0 krótkich 
poszukiwaniach znalazła zacisz 
ną kawiarenkę vis - a - vis skła
du fortepianów Cymerów.; coś 
iej szeptało do ucha. że tu. w po
bliżu miejsca pracv ukochanego 
natknie się prędzej, czy później 
na nfego. 

Gdy _ weszlą rdp czystej sali 

jadalnej odrazu swe kroki -skie
rowała do stolika znajdującego 
się przy ' oknie ' żasłoiiiętem 
przed ciekaWemi oczyma prze
chodniów jasno - kremową fira
neczką. Poprzez szparę mogła 
wspaniale obserwować sama 
nie będąc przez nikogo widzia
ną.'^ •*•'v -'%'tld 

Hela zająwszy miejsce na 
miękkiej kanapce odetchnęła z 
ulgą, a potem - zdjęła z głowy 
clemnowiśniowy obcisły kape
lusik. Wstrząsnęła jasno-blond 
czupryną, ułożyła -niesforniejsze 
kosmyki włosów i zapukała na 
służbę. Z kąta sali \vynurzvła 
się postaćmłodej Etycznej kcl 
nerki. 

— Poproszę o . jajecznicę' i 
trzech jajek, szklankę herbaty 
i pieczywo. Tylko, świeże. 

— Dobrze, proszę pani, w tej 
chwili podaję — odpowiedziała 
kelnerka i. znikła w drzwiach, 
wiodących do kuchni. 

Hela po' wydaniu dyspozycji 
spoirzała w szparę i między f i 
rankę. Na ulicy przewalał się 
ten sam tłum. Hałaśliwy, weso
ły f prosty. Jednakowe twarze, 
przeważnie o zwyczajnym pos
politym wyglądzie. — Poprzez 
tłum spojrzała w wielkie wysta 
wowe okna składu fortepianów. 
Podobne były do olbrzymich 
czarnvch luster odbijających 
wyraźnie sylwetki pasantów.— 
Gdy Hela odwróciła głowę. 

stwierdziła z "przyjemnością;- że 
kelnerka kroczy ku niej X tacą 
Pełną* talerzyków-.; 

—"Służę--panji Jest jajecznica, 
jest i herbata i pieczywo. ' ^ 

Hela była głodna;;to też czem 
prędzej zajęła się konsumowa
niem zamówionego posiłku, nie 
zapominając jednakże o obser
wowaniu ulicy. Zaledwie wło
żyła drugą, czy trzecią łyżkę do 
ust. gdy na ulicy po stronie'ka
wiarni zatrzymała się eleganc
ka taksówka. - . > • 

W głębi siedział jakiś męż
czyzna, który na widok dwóch 
zbliżających się kobiet wyszedł 
z auta. Z ciekawością obserwo
wała- zwykłą wielkomiejską śce 
uę,' kiedy jednakże mężczyzna 
ów znalazł się przed chodnikiem 
zerwała się z kanapki. - '• •• 

i — To Stasiek — wyszeptały 
jednocześnie -zbielałe wargi.-.j 

Helę 'nie mylił wzrok.1. i 
- Pod wpływem zdenerwowa

nia" rzuciła się naprzód z taką 
silą, że stolik zadygotał cały, a 
stojąca' na nim szklanka z her
batą przewróciła się. 

— Co pani robi? — zwTÓciła 
jej u w a g ę zaniepokojona dziw-
nem zachowaniem gościa kel
nerka. 

Hela spojrzała na nią i na w i 
dok badawczego spojrzenia 
dziewczyny oprzytomniała mo
mentalnie. Wróciła jej rozwaga. 
Abv wyiść z codnością musiate 

| zagrać komedję. 
— Zapomniałam, że pociąg 

odchodzi za chwilę — rzekła 
drżącym głosem — proszę otr 
pieniądze. 

Rzuciła nerwowo banknot 
dziesięciozfotowy na blat mar
murowy stolika f nie czekając 
na resztę wybiegła. 

W drzwiach jednak opamię
tała się ponownie. Stanęła w 
głębi werandy i ostrożnie jakby 
się czegoś bała spojrzała na au
to. Obie kobiety ubrane ze sma
kiem małomiasteczkowym roz
siadły się już wygodnie na po
duszkach. 

Stasiek zajmował miejsce mię 
dzy niemi. Jakże on wyglądał! 
Schudł, postarzał się ogromnie, 
opuszczone kąciki ust nadawa
ły twarzy jakiś ponury wygląd. 

Tylko Hela, powiernica jego 
wszystkich tajemnic, mogła za
uważyć tę straszną zmianę ja
ka zaszła w tak krótkim czasie 
vy tym człowieku. 

Z zachowania się jego Hela 
wyczuła, że obecność kobiet nie 
robi na nim żadnego wrażenia. 
Siadał jak gdvby pod przymu
sem. Do uszu jej dobiegło w pe
wnej chwili zdanie jednej z ko
biet: I 

— Do Rudy Pabianickiej, a i-
nol \ • . : 

Td. c nJ 
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Sfilmowanie takiego monumen- ko świetnego zespołu artystycz-
talnego dzieła, jakiem będą „Pi- nego i reżyserskiego, ale także 
raci panamscy", wymaga nietyl- wykwalifikowanego zespołu te

chnicznego. Oprócz operatora i 
jego pomocników w czasie na
kręcania potrzebna jest niezliczo 
na ilość fachowych mechaników, 

elektrotechników i innych robot 
ników. W studio w Universal 
City 20 metrów nad kamerą i 
operatorami ustawione są na od

powiednich postumentach i przy 
mocowane do ścian wielkie apa
raty wytwarzające światła i 
sztuczne słońca. Na zdjęciu, sze

reg fragmentów „Pijatów pa-
namskich", realizowanych z wiel 
kiem wysiłkiem technicznym 
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Niezwykłe odkrycie w pustyni Kalahari. 
O ile ludzie czarnej rasy nie

mal od pierwszej chwili, kiedy 
zetknęli się z Europejczykami, 
oełnią służbę niejednokrotnie / 

nawet niewolniczą 
na rzecz białych, o tyle zdaje 
się dopiero teraz dokonano te
go niezwykłego odkrycia, że 
jednak istnieje kraina, w której 
naodwrót biali są niejako 

niewolnikami czarnych. 
Odkrycia tego dokonał an

gielski podróżnik W. J. Mak ;o 
w najdzikszym zakątku Połud
niowej Afryki, t. zw. kraju Ka
lahari. zamieszkałym przez ple 
mię Buszmenów. W podróży 
swej, którą świeżo opisał w 
książce p. t : 

„Przez pustynie Kalahari", 
znalazł się mianowicie wspom
niany badacz w leśnej osadzie 
buszmeńskiej Molopolode 
gdzie ku swemu zdumieniu o-
bok czarnych autochtonów za
stał znaczną liczbę białych a 
mianowicie 

pochodzenia holenderskiego, 
pełniących tamże najniższe po
sługi i żyjących niemal w nie
wolnictwie u swych czarnych 
panów. 

Z odpowiedzi tychże ludzi do 
wiedział się, że są oni 

niedobitkami 
pewnej kolonii boerskiej, która 
mniej więcej przed 40 laty wy
ruszyła do puszcz w poszuki
waniu nowych terenów. Wy
prawa ta, zapędziwszy się w 
lasy i bezdroża Kalahari zdzie
siątkowana chorobami, 
a zwłaszcza brakiem wody, 

ostatecznie znalazła ratunek 
wśród pewnego plemienia busz 
meńskiego i nie mając odwagi 
do ryzykowania dalszych po
szukiwań, czy też ostatecznie 
odwrotu, poprostu 

osiadła wśród czarnych 
I zwolna popadła w zupełną ich 
zależność. 

Holendrzy cl z czasem utra
cili narodowy swój język, przy 

jęli zwyczaje i obyczaje kra
jowców, a tylko 

biała skóra 
różni się ich od dzikusów Ka
lahari. Zapytani, czy nie my

ślą jednak o powrocie do ma
cierzystych osad, wśród bia
łych, nie okazali żadnej ochoty 
w tym kierunku. Ojczyzna sta
ła się dla nich zupełnie obcą. 

Silniejsza połowa rodzaju ludzkiego. 

Powszechne jest zdanie, że 
mężczyzna jest silniejszy od ko
biety. 

Czy jest tak istotnie w świet
le nauki lekarskiej? 

Okazuje się, że nie. 
Otóż, o ile chodzi' o 

ł chorobą I śmiercią 
kobieta bywa silniejszą 

od mężczyzny. 

walkę 

"Nowa metoda rozpoznawania charakterów. 

K S Z T A Ł T U S T i U Z Ę B I E N I E 
i naturę człowieka. zdradzają usposobienie 

energiczne, dy Najnowsza metoda rozpazna 
wania charakterów ludzkich 
opiera się na obserwacji 

kształtu ust i uzębienia. 
7daniem „psychofizjognomika", 
niejakiego Hutera, linja, charak
ter I skrzywienie ust są zupeł
nie pewnym wskaźnikiem uspo
sobienia 1 natury danej osoby. 

Pięknie ukształtowane usta, 
których wielkość jest proporcjo
nalna do reszty twarzy, wska
zują 

na harmonijny charakter. 
Niskie, brzydkie charaktery 
rzadko idą w parze z pięknemi 
ustami; o ile tak jest wyjątko
wo, zdradzi właściwą istotę oso
by brzydkie skrzywienie w 
uśmiechu lub mowie. Wielkie, 
pełne usta 

są oznaką zmysłowości 
dolna warga mięsista i obwisła 
zdradza upodobanie do zmysło
wych nadużyć i zamiłowanie do 
uciech ziemskich. 

Małe, zgrabnie ukształtowane 
usta znamionują 

zimne usposobienie 
w połączeniu ze słabo rozwinię
tą brodą i wąskim nosem są obja 
wem nieśmiałości i słabości cha
rakteru. Usta szerokie, o nie
kształtnych wargach i małe, sta
le otwarte, są właściwością 

ludzi ograniczonych. 
Silnie zaciśnięte usta charakte-

Naiwny Amerykanin 
w sieci oszustćw-hipnotyzerów. 

ryzują natury 
skrętne 

f zgorzkniałe. 
Siekacze, przebłyskujące na

wet przy ustach zamkniętych, 
świadczą o sprycie 

i bezwzględnej złośliwości, 
stanowiącej broń w walce z ży
ciem. Takiemi ustami odznacza
ją się t. zw. typy mefistofelskie. 
Usta o niezdecydowanej linji, 
zmieniającej się stosownie. do 
upodobania, świadczą o chwiej-
ności i kobieoym, niezdecydowa 
nym charakterze, ulegającym 
wpływom ubocznym. Cienka 
warga górna i silnie rozwinięta 
warga dolna ujawniają 

wrażliwość, 
lubieżną zmysłowość i interesów 
ność. Prosto nakreślone usta bez 
wybitnych łuków zdradzają 

skąpstwo. 
Górna warga, wystająca niezna
cznie ponad dolną, jest cechą lu
dzi dobrych i wrażliwych na nie 
dolę ludzką. Brak proporcji mię
dzy górną a dolną wargą ujaw
nia zawsze cechy wybitnie ujem
ne. Dolna warga wystająca, wi

doczna zwłaszcza z profilu, zna
mionuje podejrzliwość I złośliwe 
usposobienie, jako też skłonność 
do plotek. Wystająca dolna war 
ga w połączeniu z wystawaniem 
szczęki dolnej ujawnia skłon
ność do życia i silny upór. 

Białe zęby, wybitnie szerokie 
posiadają ludzie o złem usposo
bieniu. Charaktery dodatnie, 
wrażliwe 1 skłonne do szlachet
nych odruchów, posiadają za
zwyczaj żółtawe, podłużne 

i mocne zęby. 
Rzecz dziwna, że ludzie naogół 
bardzo wrażliwi zachowują się u 
dentysty bardzo cierpliwie i sła
bo reagują na zabiegi, podczas 
gdy charaki.ery silne i pozornie 
niewzruszone są dla dentystów 
najnieznośniejszym rodzajem pa
cjentów. 

Natury pochopne do wybu
chów, gwrltowne i łatwo wzru
szające się posiadają zazwyczaj 
zęby białe, wpadające 

w ton siny, 
małe podłużne, szpiczasto ufor
mowane. Piękne uzębienie, od
dzielone równemi odstępami, do 

Vosob'ewe wiecznej kob ecości. 

Najnowszym kłopotem berliń 
skiej policji jest poszukiwanie, 
na żądanie władz bezpieczeń
stwa w Monachium, dwu męż 
czyzn w wieku około lat 50-ciu, 
o których zresztą wiadomo tyl 
ko tyle. że jednego z nich tytu 
lowal drugi „mj. Fischer". Ta 
Jemniczy ci panowie są oskarżt. 
ul, jako 
niebezpieczni hypnotyzerowle, 
Którzy w stanie hipnozy, czy w 

• narkozie, okradali swe ofiary. 
Do jednego z hoteli w Mona

chium zajechał w tych dniach 
pewien Amerykanin, który przy 
był do Europy w celu podjęcia 
kroków sądowych o znaczny 
spadek. 

Ten Amerykanin spotkał na 
Ulicy dwu wspomnianych pa
nów, z których jeden 

zgubił rękawiczkę. 
Amerykanin schylił się, pod

niósł ją 1 oddał właścicielowi. 
Z tego wywiązała się rozmowa, 
która przybrała taki przyjaciel
ski i zajmujący obrót, że Ame
rykanin zaprosił obu do swego 
pokoju w hotelu. 

Tutaj, w ciągu dalszej rozmo
wy. Amerykanin zwierzył się 
nieznajomym ze swych kłopo
tów spadkowych, powiadając 
Że ma za mało pieniędzy na 
przewidziane koszty. 

Nieznajomi na to ofiarowali 
mu czterysta marek, zastrzega
jąc sobie potem 

procent od spadku, 
a w dalszym ciągu, jak zeznaje 
Amerykanin, nagle oczy jedne
go z nieznajomych zaczęły na 
niego wywierać wpływ hipno
tyczny, tak że wreszcie zasnął. 

Kiedy się obudził obu gości 
już nie było, a wraz z nimi zni 
kło nietylko owych 400 marek, 
które mu pożyczyli, ale także je 
go własny portfel 

z sumą 2500 marek. 
Nieznajomy umiał tylko tyle 

o swoich przygodnych przyja
ciołach powiedzieć, że wybie
rali się do Berlina. 

Policja berlińska słusznie po
dejrzewa, że prócz hipnotyzmu, 
złodzieje musieli się posługiwać 
jakimś 

środkiem usypiającym. 
Minęły bowiem czasy, kiedy 

wierzono, że można kogoś za
hipnotyzować bez jego woli, a 
nawet bez jego wiedzy. Wielu 
uczonych dzisiaj przeczy wo-
góle hlpnotyzmowi, a nawet cl, 
co trwają przy nim. stwierdza
ją, że potrzeba do snu hipnoty
cznego wiary hipnotyzowanego 
w moc hipnotyzującego, a tern 
samem świadomości, że go ktoś 
chce zahipnotyzować. 

Słodkie dziewczę marzy o uciechach życia. 

f l CYRK WĘDROWNY" 
na ekranie: „Capitolu". 

Wobec panującej w sezonie 
letnim posuchy na dobre filmy, 
warto sygnalizować jako wy
jątkowy okaz „Cyrk Wędrow
ny" który zabłysnął na ekranie 

apitolu". 
Jeśli porównać film ten z ty

siącem innych fabrykowanych 
en masse jak serdelki, melodra 
matów cyrkowych, wydaje się 
on wyjątkowym „szlagierem", 
doskonale wyreżyserowanym r-

(Tod Browning), nader staran
nie wykonanym i jedynie tylko 
scenariusz grzeszy pewną ba
nalnością. 

Tematycznie film jest mocno 
i konsekwentnie ujęty i obfitu
je w momenty dramatyczne o 
realistycznym charakterze. 

Renee Adoree i John Gilbert 
— śliczni oboje, gra ich utrzy
mana w szlachetnym stylu. 

Steep 

wodzi zdrowego organizmu, rów 
nocześnie jednak wykazuje mało 
delikatności i subtelności, jakc-
też 

skłonność do perwersji. 
Zęby podwójne spotyka się u in
teligencji mało rozwiniętej, ma
łe, ciasno ustawione zęby są ty
pową oznaką brzydkich, niskich 
charakterów. Ludzie wierni i 
obowiązkowi posiadają 

kły wydłużone 
i szpiczaste, Bigoci i ludzie skłon 
ni do mistycyzmu posiadają zę
by sieczne znacznie większe od 
zębów pozostałych. Zęby górne, 
wystające bardzo silnie ponad 
zęby dolne, wskazują na poboż
ność, objawiającą się zewnętrz
nie. 

Niektórzy ludzie sądzą, iż ma 
ją dany im przez naturę dar roz 
poznawania intuicyjnego właści
wości charakterów bliźnich ' po 
wodują się tern psychicznem wy 
czuciem, odczuwając dla osób 
spotykanych sympatję lub anty
patię. Są osoby, które kierują 
się przedewszystkiem zewnętrz
nemu odznakami, uwidocznione-
mi w spojrzeniu, uśmiechu, spo
sobie rozmawiania danego osob
nika. 

_ X — 

Pewien lekarz żartobliwi* 
powiedział: „Kobieta posiada 
ośm dusz. Gdy jedna umiera, 
zostaje ich jeszcze siedm. Więc 
• icilm razy dłużej od mężczyzny 
zwalczać może śmierć". 

W Tatach średnich, umiera 
znacznie 

więcej mężczyzn, 
niż kobiet. Dopiero w sędziwym 
wieku między 65 a 70 rokiem 
życia, cyfry śmierci spotykają 
się na jednej platformie, zarów
no wśród mężczyzn jak i k c 
biet. 

Najczęściej zdarza się, że 
wśród małżonków jednego z so
bą wieku, żona przeżyje męża o 
lat wiele. Dzieje się to w ostat
nich czasach coraz częściej. 

Tak więc kobieta stała się 
dziś tą silniejszą połową rodzaju 
ludzkiego. Nie zużywa kobieta 
tak rychło swoich sił i 
nie nadużywa ich lekkomyślnie 
a czynią to mężczyźni prawie za
wsze właśnie w tym wieku, kie
dy należałoby swe siły oszczę
dzać. 

To prawda, że zdrowie męż
czyzn podkopuje ciężka walka o 
byt, trudy zawodowe, a nie tyl
ko lekkomyślne życie, gdy kobie 
ta nigdy prawie, albo w rzad
kich tylko wypadkach tyle zu
żywa sił I energji w pracy zawo
dowej. Przytem niszczą orga
nizm mężczyzn: alkohol i niko
tyna. 

Organizm kobiet już z natury 
swej jest 

odporniejszy 
na działanie chorób. Jej ciało, 
które rodzi dzieci, posiada nie
zwykłą zdolność przeciwstawie
nia się niszczcielskiej sile choro
by. Jest odporniejszą od męż
czyzny. Nie daje się zmóc tak 
rychło chorobie i śmierci. 

Zgon „niebieskiej Elizy". 
Czterdzieści lat pacjentką szpita ną. 

Pewna kobieta, która od dzie 
sięciu lat cierpiała z jakiej nie
zwykłej chorób", której zagad
ki lekarze nie umieli rozwiązać 
zmarła przed kilku dniami 

w szpitalu w Zurychu, 
przeżywszy 61 lat. Kobieta ta 
nazywała się Elise Utzinger, 
ale w sferach medycznych zna 
no ją powszechnie pod imie
niem 

„niebieska Eliza", 
gdyż twarz jej była zabarwio
na na niebiesko. Elizę Utzin
ger przyjęto do szpitala w 1888 
kiedy liczyła 20 lat; tutaj cały 
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czas pozostawała pod obserwa 
cją, przedst,. ziając ciekawe 
studjum dla lekarzy. 

W ubiegłym roku obchodzo
no fzadki jubileusz 40-letniego 
pobytu t I pacjentki w szpitalu. 
Z tej okazji urządzono tam ma
łą uroczystość, w której wzięło 
udział wielu lekarzy i chorzy 
leżący w tej samej sali co „nie
bieska Eliza". Jubilatkę obda
rzono wielu prezentami. Jak 
obecnie po jej śmierci stwier
dzono sekcyjnie, chora ciernia-
la 

na uraz mózgowy. 

Szczyt bezczelności 

Straż pożarna pomocnikiem złodzieja. 
Na niezwykły pomysł wpadł 

robotnik Otto Scheininger. Po
stanowił on włamać się do miesz 
kania pewnych państwa, 

bawiących na letnisku. 
Ponieważ jednak jako nowicjusz 
nie posiadał odpowiednich na
rzędzi wpadł na myśl aby dostać 
się do mieszkania przy pomocy 

straży pożarnej. 
Udał się na posterunek stra

ży pożarnej i poprosił, aby mu 
zechciano otworzyć mieszkanie, 
do którego zgubił klucz. Ponie
waż dodał, że z mieszkania jego 
dobywa się woń gazu, oddano 
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do jego dyspozycji 
kilku strażaków. 

Mieszkanie rzeczywiście otwar 
to, a strażacy oddalili się, nie 
stwierdziwszy zresztą jakiegoś 
uszkodzenia rur gazowych. 

Wówczas Scheininger naj
spokojniej w świecie 

spakował garderobą 
i rozmaite inne przedmioty łąc*. 
nej wartości kilku tysięcy ma
rek i swobodnie oddalił się ze 
swoją zdobyczą. Przypadek jed 
nak doprowadził policję na jego 
ślad. Skazano go na sześć mie
sięcy więzienia. 
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E c h a ze stol icy. 
Życie Warszawy w kilku wierszach. 
Magistrat warszawski pro

w a d z i od szeregu lat akc'o or
ganizowania kolonij i półkolo
nii dla niezamożnych dzieci 
Działalność magistratu w tym 
kierunku stale się rozwija, cze
go najlepszym dowodem może 
być poniższe zestawienie sta
tystyczne. W roku 1924 wy
dano na ten cel — 93.638 zł., w 
roku 1925 — 126.049 zł., w ro
ku 1926 — 265.735 zł., w roku 
1927 — 374.000 zł. i w roku 
1928 — 688.882 zł. 

• • • 
Odbywa się opracowywanie 

wyników rewizji finansowo-
podatkowego wydziału magis
tratu. Dalszy ciqg rewizji te
go wydziału odbędzie się we 
wrześniu. Rewizja wydziału 
opieki społecznej i szpitalnic
twa oraz miejskich zakładów 
zaopatrywania Warszawy jest 
ukończona. Obecnie opraco
wywane są materiały. Ostate-

. czr.e wyniki badań przedsta
wione będą radzie miejskiej na 
pierwszych posiedzeniach rady 
po ferjach. 

• * * 
Na ostątniem posiedzeniu za

rządu Tow. doiraźnej pomocy 
lekarskiej w Warszawie (Pogo 
towie ratunkowe) wyznaczono 
na koniec b. ni. poświęcenie 
dwóch nowych samochodów 
sanitarnych marki „Austro-
Daimler". 

• • • 
Budowa syfonu kanalizacyj

nego, która na rok czasu spara
liżowała ruch kołowy precel 
dworcem Głównym jest już za
sadniczo ukończona. Parkan 
wzdłuż Marszałkowskiej i pro
wizoryczna budka tramwajowa 
zostały z jezdni usunięte'. O-

Występna żona 
namówiła :?-hanka do 
mamordows :iia męża. 

Z Jarosławia donoszą: 
Na drodze między Wygarka-

mi a Pcłkinami zostało popeł
nione 

skrytobójstwo. 
Michał Fłalek, 32-letni robot

nik z Pełkin, zaczaił się przy 
drodze i około północy, zoba
czywszy nadchodzącego Jana 
Pawełka, lat 36, podbiegł ku 
niemu i z odległości dwóch kro 
ków postrzelił go 

z uciętego karabinu. 
Strzał był celny — a kula po
rozdzierała wnętrzności Paweł 
ka który przewieziony do szpi 
lala w Jarosławiu, 

zmarł. 
Ś. p. Pawełek żył źle i żoną 

Marją, prześladował ją, groził 
jej siekierą w uniesieniu — a ta 
maltretowana przez niego, na
wiązała romans* z Michałem 
Fijałkiem i namówiła go, 

by zabił 
nienawistnego jej męża. 

Dzięki usilnym- wywiadom 
Insp. Sondeja z współudziałem 
o. Hycza, udało się policji 

wyśledzić mordercę. 
Fijałka i Pawełka aresztowano 
I odwieziono do więzienia w 
Przemyślu. 

becnie pozostaje jeszcze zasy
panie ziemią terenu budowy, 
zdjęcie.z jezdni desek i ułoże
nie normalnego bruku. Robo
ty te do 1-go września mogą 
być całkowicie wykonane. 

zast. 
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Tajemnicze zabójstwo. 
Morderstwa dokonali trzej bracia 

Szaikowscy. 
Z Wilna donoszą: 
Piotr Woronowicz, zamiesz

kały we wsi Prociesionka, gminy 
solecznickiej zameldował, że 
w dniu 6 b. m. o godzinie 23 

został zabity 
jego sublokator Kazimierz Gaj-

dzis. Władze wszczęły natych
miast dochodzenie, w wyniku 
którego stwierdzono, i i morder
stwa dokonali bracia Jakób, Dy
mitr i Timofiej Szatkowscy. 

Morderców aresztowano. 

Dur brzuszny — szaleje. 
hiowy oddział izolacyjny w szpitalu 

radogoskim. 

KRATECZKI. 

P E C H Z A W O D O W C A . 
Przygoda panny Antosi z łobuzem. 

W życiu składa się tak dziw
nie, że raz jest człowiek na wo
zie, raz, jak to mówią, pod wo
zem. Gdy przyjdzie moment, że 
do daittgo indywiduum uczepi 
się pech —- nikt nic nie poradzi, 
bez względu na branżę i osobi
ste uzdolnienia danego osobni
ka. 

Weźmy 'naprzykład branż?... 
złodziejską. Można nie być wy
kwalifikowanym, można być 
niezręcznym jak — prestidigi
tator tknięty paraliżem, tern nie 
miticj gdy ŝ ę ma odrobinę szczę 
ścia —pieniądz, sam wchodzi w 
ryce. 

Tak^najbatyizlci nawet nie
wykwalif ikowani typ* przecho
dzi naprzykład przez park. U 
stronna aleja, wokół pusto i głu 
cho. Na samotnej ławeczce sie
dzi nic mniej samotny pan. od
dany błogiej drzemce. Z kiesze
ni wystaje grubo napchany port 
fel. W pobliżu jfywej duszy. — 
Indywiduum Przechodząc naj-
iiiezręcznicj zawadza o przecho 
dzacego, omal go nie wywraca
jąc przy opróżnianiu mu kiesze
ni. Okradany sapie ciężko, 
chrząka i nie otwierając nawet 
rozleniwionych oczu — chrapie 
zawzięcie dalej. 

T o się nazywa mieć szczęś
cie. 

Innym razem — najzręczniej
szy z zręcznych, najbardziej 
wykwalifikowany osobnik, w 
straszliwym ścisku, gdzie nikt 
nie wie dokładnie, która ręka 
ju i i jego własną, sięga z lekkoś 
uią niedostrzegalnego powiewu 
wiatru do cudzej kieszeni i wte 
dy właśnie, kiedy zdążył już u-
jąć pożądany przedmiot — o-
kradany ma zamiar kichnąć, 
sięga wtedy do kieszeni po chu
steczkę, by w chwilę później, 
trzymując dużą rękę w garści, 
narobić wrzasku na cały tram
waj. 

To się nazywa nuec" -pecha. 
Na to nie poradzi żaden specja
lista, żaden najbardziej rutyno
wany zawodowiec!" 

ŁATWE ZAROBKI. 
Menoch - Icek (dwtrfea imion) 

Ajzenberg lubił zarobić łatwo 
i bez wielkiego nakładu pracy. 
Uważał, że fach kieszonkowca 
jet jednym z najintratnlejszych 
• stosunkowo najmniej ryzykow 
nych. Przyszły jednak czasy, iż 
przekonał się z przestrachem, 
że często bywa naodwrót. 

Pewnego pogodnego rana He 
noch-Icek (dwojga imion) Aj
zenberg przechadzał się w c~ 
koheach ulicy Kamiennej. Szeze 
golnie interesowały go ja tk i — 
W pewnej chwili zauważył, iż 
do jednej z nich wchodzi — jak 
się następnie okazało — nieja
ka panna Antosia. 

Dziewczyna z całą obojętno
ścią włożyła portmonetkę do 
kieszeni fartucha, narażając się 
na zgubienie jej. To rzuciło się 
zaraz w oczy Henocha-Icka 
(dwojga imion) Ajzenberga. — 
Przemknął najostrożniej, naj
subtelniej obok sympatycznej 
dziewoi, która jednakże najnie-
potrzebniej w śwniecie wr tej sa
mej chwili sięgnęła po portmo
netkę, której już nie było. 

Panna Antosia straciła filozo
ficzny spokój i nie szczędząc 
młodych, zdrowych nóg puściła 
się w pogoń za oddalającym się 
szybko dwuimiennym zdobyw
cą portmonetki. Ajzenberg le
ciał, jakby udawał samolot. — 
Nie doleciał jednakże daleko, w 
pewnym bowiem momencie 
wpadł w objęcia nadchodzące
go z przeciwnej strony starsze
go posterunkowego P. P. Ada
ma Sztybryca. Panna Antosia 
wraz z niefortunnym oprysz-
kiem powędrowała do komisar
iatu. 

Dyżurny przodownik zaczął 
od panny Antosi, która i tak nic 
mogła wytrzymać i mówiła nic 
pytana. 

— Jak się pani nazywa? 
. — To było tak... 

— Nie o to tej chwili idzie, 
tylko jak się pani nazywa? 

— Ja wiem, tylko ja chcę po
wiedzieć, jak to było... 

Dwuimienny obywatel zerk
nął dyskretnie ku drzwiom. 

W czasfe, gdy panna Antosia 
siliła pamięć nad mniej więcej 
prawdopodobnem ustaleniem 
swoich personalij, Henoch-Icelt 
(dwojga imion) Ajzenberg wy
sunął się pocichu na korytarz 1 
znikł w sobie tylko wiadomym 
kierunku. Znikł, ' oczywiście 
wraz z okupioną takiem ryzy
kiem portmonetką. 

Znikł i nie wrócił. 
W komisariacie powstała kon 

sternacia. Panna Antosia straci
ła odrazu całą sympatię dla gra 
natowego munduru. 

Tymczasem — w kiika dni 
później — granatowy mundur 
pe stawił na swojem. Icek-He-

noch (dwojga imion) Ajzenberg 
wpadł w ręce po, cj: przy sre 
sobności innej nieudanej (jak 
pech. to już pech) kradzieży i 
tym razem został dokładnie i 
solidnie przymknięty. Portmo
netki i jej zawartości dawno nie 
nos '<i'i 1 

W dniu wczorajszym stanął 
przed sądem grodzkim. Sędzia 
Thum, doceniając w zupełności 
działalność Icka-Henocha (dwój 
ga imion) Ajzenberga. zważyw
szy na kilkakrotne skazania go, 
jak równie i na to, że nakrótko 
przed popełnieniem obu wspom 
nianych kradzieży, opuścił po 
raz ostatni więzienie, skazał go 
na trzy lata więzienia. 

Jerzy Krzeckl. 

Łódź, 10. 8k W związku z natę 
żeniem ilości zachorowań na dur 
brzuszny, na teranie ., m. Łodzi, 
gdzie choroba ta zbiera liczne 
ofiary — wydział zdrowotności 
publicznej zastosował szereg 

środków ochronnych 
celem niedopuszczenia do roz
powszechniania-się tej epidemji. 

Na ostatniem śwem zebraniu 

Wydz. Zdrowotności postanowił 
uruchomić w miejskim szpitalu 
powszechnym nowy oddział dla 
chorych tyfusowych na 40 łóżek 

Uruchomienie tego oddziału 
pozwoli na izolację szpitalną 
wszystkich chorych na dur brzu 
szny i tem samem umożliwi ra
cjonalną walkę z tą epidemją. 

0 uruchomieniu przedsiębiorstwa 
należy powiadomić Magistrat. 

Łódź, 10 sierpnia. Urząd Prze 
myślowy 1-ej instancji przy za-
twterdnzaniu .•Tłfcjcktów urzą
dzeń zakładu przemysł, zawia
damia petenta 'o * warunkach. 
n:cŁbędnyS|}jc względu na bez 
pieczcristwo. i •higienę0*' pracy, 
bez zachowanła których zakład 
nie wolriolurnchomić. 

wie przemysłowem — aresztem 
do 14 dni i grzywną do 1000 zł. 

Dr. H E L L E R 
powrócił. 

j UL . N A W R O T 2, t e l . Nr. 77 -89 , 
Ponieważ zdarzają Się wvpti(3»»> C I . u Ł x • 

i. iż przedsiębiorcy u r u c l . a m ^ / ^ ' f V <r i ™ ' " ™ * -
.Przyjmuje do 10 r. i 4 — 8 wlecz. 

ki. iż przedsiębiorcy uruchaima 
ją zakłady- przeiuwsłowiL ' » tLŹlZZ"*".."" T " * . ' r, 

pwniedz. 11 — 2 po pol. Panie 4 — 5 przed w^toj^niem 
wydanych pottc'enJa|rząd Prze 
myślowy I-ei '. insjfccji prze-
str*»ca. a e # i n i "owyższego 
w-^flfczcnlfcociątjpni oędą do 
odpowiedzialności 1 administra
cyjno - karnej i karani — zgod
nie z przepisami ustawy o Pra-

dla niezamoż. CENY LECZNIC^ 

Dr. M. GL AZ ER 
Zielona nr. 6. lei. 45-49. 

Choroby skórne t weneryczne. 
Przyjmuje 12—2 I Tl,—8'). w. 

l i i 0 S I ] DOIj 
W rozmowie z bohaterką „Mocnego Człowieka". 

ł"l KrtłaMMI fili iirYt̂ lin rvilT0 f\ . 1 ii<nni._! . . Drobna, filigranowa, o nie
skazitelnych linjach statuetki z 
Tanagry... Przecudna twarz, o-
świetlona blaskiem wspania
łych czarnych diamentów oczu, 
jak wykwint przedziwny ru 1 

chów, rozkołysana muzyka, o-
tacza tę artystkę, która nam się 
zwierza w tej chwili ze swo
ich przeżyć przy zdjęciach do 

„Mocnego Człowieka". 
— Widzi Pan — mówi Ma

ria Majdrowicz — gram w 
„Mocnym człowieku" Ninę, — 
tę -ttóia^ zbawia Bk ł f t fh i i jp , 
półgcfflttSza, półrabusia:^ ' 

Starałam się dać w tej roli 
nie blady ideał platoniczny, — 
ale kobietę owładniętą temi sa-
memi pasjami, namiętnością i 
niepokojem, .co wszystkie inne 
kobiety. Tylko, że Nina kocha 
— i kochanym przez nią jest 
..Mocny człowiek". 

Kiedy „Mocny człowiek" ko
cha — ciągnie artystka — ko
bieta zwykle 

zapomina o wszystkiem. 
Ja musiałam w swej roli uczy
nić wyłom w tem prawie. O-
parłam się „Mocnemu człowie
kowi", — żądając odeń. by 
przełamał w sobie swą zbrod
nię, — by 

zerwał z kłamstwem 
swego życia. 

Oddając się grze w „Moc
nym człowieku" ze szczególną 
pasją. Oczywiście, pasją we

wnętrzną, nie okazywaną w 
azarźy mimicznej, tak szkodli
wej przed objektywem. Wiele, 
bardzo wiele zawdzięczam re
żyserowi Szaro i jego niezmor
dowanej, twórczej pracy, oraz 
swemu partnerowi. Chmara 
jest wymarzonym odtwórcą 
roli Bieleckiego. 

Muszę zaznaczyć, że dzięki 
stworzonemu przez reżysera 
obrazu ścisłemu kontaktowi po 
miedzy członkami zespołu, — 
pracowało się w zrealizowa
nym już obecnie itelete Przyby 
szewskfegb Że" szczególną ra
dością. Temu prawdopodobnie 
należy też zawdzięczyć szyb
kie tempo pracy. Nie mam 

również dość słów podziwu dla 
partnerki swej p. Agnes Kuck 
— Łusi, oraz dla Sochy — Gór
skiego. Słowem, jestem z pra
cy w obrazie zadowolona. Bar
dzo, bardzc. 

Całuje serdecznie dłonie piek 
nej, a tak wrażliwej, subtelnej 
artystki. Uśmiecha się mile 
swym charakterystycznym u-
śmicchem. — uśmiechem na-
wpół dziecka, a nawpół kobie
ty. Odchodzi. Ma się prztf. 
terjr* wrażenie, że to znikła fa-
kie*TiCieł£tesne marzenie^ ktń-
"re zostało ńazawsze' w*zachwy 
conych oczachi nigdy nie znik
nie z pamięci. S.. Ey 

- X -

Olbrzymi pożar w miasteczku 
Sokoły. 

Straty wynoszą milion złotych. 
Z Białegostoku donoszą: 
W miasteczku Sokoły w po

bliżu Białegostoku w młynie ga
zowym księdza Dąbrowskiego 
wskutek 

pęknięcia rury 
w motorze powstał pożar, który 
przerzucił się następnie na są
siednie budowle niszcząc je do
szczętnie. 

Całe centrum miasteczka 
wraz z 40 domami 

uległo zwęgleniu. 

Straty wynoszą zgórą miljon 
złotych. 

Pogorzelców ulokowano na-
razie w domach niedotkniętych 
pożarem i przystąpiono 

do zorganizowania pomccy 
tym, którzy najbardziej uciera 
pieli. 

W akcji ratowniczej brały u-
dział straże ogniowe z 9 pobli
skich miejscowości i Białegosto
ku. 

J BRUNO RUBY. 

ŚWIADEK. 
— Jeżeli moja rzekoma ofia

ra istotnie zupełnie'straciła pa
mięć, jedno tylko stworzenie 
dowieść by mogło mojej nie
winności. Niestety-— zginęło. 

Adwokat nachylił się do o-
skarżonego: 

— Pomimo to, powiedz, kto 
V> taki. 

Jacques Demark był bardzo 
blady, lecz ukrywał swój nie
pokój pod pozorami udanej non
szalancji. 

— To zbyteczne, Barclet... 
Była to moja papuga! 

Paweł Barclet, młody lecz 
znany już adwokat, przybył u-
myślnie z Paryża dla obrony, 
swego kuzyna, oficera mary
narki, oskarżonego o usiłowa
nie popełnienia zabójstwa na 
osobie młodej ekspedientki skle 
powej. 

Jacques słuchał słów przyja
ciela z tą samą dumną pogardą, 
którą okazywał od pierwszej 
chwili, gdy go aresztowano. 
Wszystko sprzysięgało się prze 
ciwko niemu, — tak myślał — 
i trud Barclefa był daremny. 

Wbrew swemu przekonaniu, 
tłumaczył: 

— W drugiej uliczce wycho
dzącej z przystani znajdował 
się niski i duszny sklepik, w któ 
rym nieokreślonego wieku Chiń 

czyk sprzedawał papugi. Przy 
nim mieszkała Klara. Klara, 
sierota bez ojca i matki, dzie
sięć lat temu skazana na miło
sierdzie publiczne, została przy 
ją ta przez Li-Peuh. Wobec te
go, że z rzadką umiejętnością 
uczyła papugi mówić, przyczy
niła się do majątku Chińczyka, 
który uczone swe papugi sprze
dawał za ogromne sumy, a lu
bił pieniądze. Mówiono na
wet, że kochał je nad wszy
stko. 

Gdy Klara stała się kobietą 
dorosłą. L i Peuh zwrócił ku 
niej swoje uczucia. Udawała, 
że tego nie widzi. Gdy Jacąues 
przyjeżdżał do Marsylii, nigdy 
nie odwiedzał Klary w sklepie, 
lecz ona przychodziła do niego 
do mieszkania parterowego, w 
którem spędzał swoje urlopy. 1 
oto, co sie stało owego pamięt
nego strasznego wieczora. Kla
ra zachowując jak największą 
ostrożność, wybrała się- do 
Jacques'a. Witali się serde
cznie. Wobec tego. że było 
bardzo gorąco, poczuli pragnie
nie i Jacques udał się do po
bliskiej cukierni po lód do na
poju, który mieli sobie przygo
tować. 

Widział jeszcze w pamięci 
Klarę w chwili, gdy wychodził, 
jak stała przed papugą, ucząc 
ją słów: „Jacques, Jasques, cze 
k&m na ciebie!" 

Papugę tę, oczywiście, Klara 
ofiarowała Jacques'owi. Kupiła 
ją za własne zaoszczędzone p'e 
niądze. Była to papuga bardzo 
mądra 1 mówiła wyraźniej od 
wielu ludzi. „Jacąues, Jacąues, 
czekam na ciebie!" brzmiał mu 
w uszach głos papugi, gdy wy-

.chodzil z domu. Po kwadran
sie nieobecności, gdy powrócił, 
zastał Klarę, z raną w głowie, 
na ziemi wśród poprzewraca
nych mebli, a papugi już nie 
było. < 

Tylko ona — a zbrodniarz 
wiedział 6 tem bardzo dobrze 
mogła wydać prawdziwego 
sprawce napadu. Gdyby po
wtórzono scenę zbrodni, papu
ga wypaplałaby wszystko, co 
wówczas słyszała... 

—Widzisz, — mówił Jacques 
— oddałbym dwadzieścia lat 
żyoia za to, by ią odnaleziono. 
I nie o mnie mi chodzi, ale o 
Klarę. Kochałem ją i chciałbym 
by zostało ukarane zwierzę, 
które ią do podobnego stanu do 
prowadziło. 

— Powiedz mi : nigdy posą
dzenie twoie nie padło na tego 
Chińczyka? 

— Owszem, lecz sądzę, że 
byłby ooorostu zabrał Klarę ze 
sobą. Był jej opiekunem i miał 
do tego prawo. Nie przypusz
czam, by kiedykolwiek przy
szła mu myśl zabić ją. 

— A więc dobrze. Odnajdę tę 

Adwokat powstał, nie zwra
cając uwagi na pełne niedowie
rzania westchnienia więźnia i 
opuścił wiezienie. 

Pod upalnem niebem zaszedł 
do przystani i w drugiej jej uli
czce bez trudu odnalazł sklep z 
papugami. 

Wśród szelestu skrzydeł, w 
rozgwarze słów i niespokoj
nych krzyków, pobrzękiwania 
łańcuchami i miseczek do jędze 
nia, piekielnego hałasu, Chiń
czyk siedział, nieruchomy i bez 
czynny. 

— Chciałbym kupić papugę, 
— rzekł adwokat, — papugę, 
która dużo gada. 

Chińczyk stanął przed Euro
pejczykiem. 

— Nie mam już takiej, panie... 
— Powiedziano mi... 
— Mówi się wiele rzeczy, 

proszę pana. Papugi, które tu
taj mam, krzyczą, lecz mówić 
nie potrafią. 

Usiadł zpowrotem. 
Barclet w głębi sklepu za

uważył słodką twarzyczkę o 
nieprzytomnych oczach. Za
trzymał się jeszcze i przysta
nął na chwilę.. Była to Klara' 
Chińczyk po raz pierwszy oka
zał jakieś zdenerwowanie. Pod
biegł do młodej dziewczyny i 
usunął ją w cień. 

— Dobrze, — rzekł Barclet. 
— przyjdę innym razem. 

Nie zrobił tego, lecz nabrał 
zwyczaju przesiadywania w 

małej kawiarence sąsiadującej 
ze sklepem z papugami. Ze swe 
go miejsca, ukrytego za'drze
wem laurowem, słyszał stra
szliwą kakofonję, wydobywają
cą się ze sklepu. Nic więcej. 
Jednakże szóstego dnia z rzędu 
usłyszał wyraźnie słowa „Jac
ąues wróć czemprędzej!" 

Barclet porwał się z miejsca i 
przesunął się cichutko wzdłuż 
klatek z papugami. 

Klara stała przed jedną z nich 
a życie ducha, które na tyle 
miesięcy zamarło w jej pięk
nych oczach, obudziło się w 
nich ponownie. Dźwięk, który 
poruszył jej mózg, wywołał 
tam jednocześnie obraz. 

Powtórzyła: „Jacques!" i za 
płakała. 

A potem nastąpiła chwila sza 
lonego podniecenia. Cały prze
żyty dramat najwyraźniej po
wstawał w jej umyśle. Rzuci
ła się do wchodzącego Bar-
clefa ze słowami: „Boję się. 
Kto pan jest? Niech mnie pan 
stąd zabierze... boje się... tu 
taj..." Przerwała, zdławiła 
okrzyk... Jakiś cień padł na pro 
gu. To Chińczyk wracał. 

Stał tak przez chwilę, jak 
czarna sylwetka na jasnem tle 
nieba, a potem rzucił się na mlo 
dą. dziewczynę... I w tej chwili 
rozległ się przenikliwy głos pa
pug:: 

— Boże! nie zabijaj ranie. Li-
Peuh y 

Barclet pochwycił Chińczyka 
za ramię. 

— Mówiłeś mi pan, że ptaki 
twoje tylko krzyczą. Ten jed
nak — jak mi się zdaje — mówi 
nawet zawiele. 

Gwizdnął i ukazali się dwaj 
policjanci. Barclet, nachyla
jąc się do Chińczyka, któremu 
nakładano już kajdanki, rzeki 
mu, śmiejąc się: 

— To zabawne... Dlaczego 
ześ jej nie skręcił karku, czło
wiecze? 

Spojrzenie, pełne goryczy, 
błysnęło pomiędzy żółtemi po
wiekami: 

— Papuga ta warta jest przy 
najmniej dziesięć tysięcy fran
ków! 

Ciekawi tłoczyli się dokoła 
sklepu. Chińczyk, odprowadzo 
ny przez policjantów, znikł w 
tłumie. 

— Niech pani weźmie tę pa
pugę i idzie ze mną — rzekł 
Barclet do Klary, — obiecałem 
komuś odnieść ią. 

W kwadrans później w celi 
wiezienia Demarka, papuga, 
poruszając zaciekle skrzydłami, 
skrzeczała: „Jacąues"! Lecz 
młody oficer nic nie słyszał. 
Słuchał tylko tego. co mówił 
mu słodki głos ukochanej... 

Tłum. L. M. 



odbądzie sią 
Z Poznania donosi nasz ko

respondent: 
W dniu 11 bm. odbędą się w 

PozrŁr . iu wielkie, wszechpol
skie zawody mandolinis fów. Ja 
ko teren popisów wybrano Au
le Ln wersytetu. W skład ju-
rs wchodzą panowie profeso
rowie Nowowiejski, Pawlak i 
łukasiewicz, do którego zwró
ciliśmy się z prośbą o bliższe 
iiifonracje w sprawie konkur
su. k*óry odbywa się w Poi-
ł€€. 

— W zawodach — wyjaśnia 
uprzejmie profesor Łukasie
wicz — weźmie udział około 

400 mandollnistów 
z całej Polski. Reprezentowa
nych będzie ośm wielkich klu
bów: z tych połowa przypada 
na miasto Poznań. Pozatem 
przyjadą kluby z Górnego Ślą
ska, z Kościana, z Gdańska i z 
Waiszawy, każdy klub odegia 
t izy utwory. Jako zakończe
nie konkursu nastąpi wręczenie 
zwycięzcom pięknego pukani . 

— Jakie znaczenie ma pielęg
nowanie gry na tym instrumen
cie oraz konkurs? 

— Gra na mandolinie jest za
jęciem z wszech miar godnem 
pochwały. Trzeba uprzytom
nić sobie, że stanowi ona dla 
ludzi znękanych codzienną sza
rzyzną życia i ciężką zawodo
wą pracą — 

znakomitą rozrywkę 
1 wytchnienie. Mandolina, ten 
narodowy instrument włoski, 
nie jest trudnym do opanowa
nia pod względem technicznym 
a przy talencie można osiągnąć 

perfekcję wirtuoza. 
Jak wielką przyjemnością atoli 
jest kultywowanie zdobytej 
przy nieznacznym stosunkowo 
wysiłku umiejętności, tego nie 
trzeba chyba podkreślać. Prag 
nąłbym także zaznaczyć, że w 
polsce mamy 

za mało dyletantów muzy
cznych 

» bezpretensjonalny dyletan-
tyzm przyczynia się niezmier
nie do rozwoju tej najszlachet-

li DM00 
w Poznaniu. 

niejszej z wszystkich sztuki, ja
ką jest muzyka. 

Mandolina zaś jako 
instrument najtańszy 

i najprzystępniejszy jest więc 
pierwszym szermierzem dylen-
tantyzmu. W tych ramach tak
że zamyka się znaczenie pierw 
szego w Polsce konkursu man-
dolinistów, który udowodni, że 
z zawiązków dylentatyzmu mu 
zycznego mogą wyjść wyniki 
nawet artystyczne. Radjo Po
znańskie doceniając rolę popu
larnej muzyki mandolinowej, 
udziela jej dużo miejsca w 
swych andycjach. Chcąc zaś 
poprzeć popularnych szermie
rzy kultury muzycznej będzie 
transmitowało konkurs niedziel 
ny przez radjo. 

Przemysłu i Handlu 
na P. W . K. 

Jak sie dowiadujemy, w dniu 
15 albo 16 sierpnia na zaprosze
nie rządu polskiego, zjeżdżają 
się do Poznania ministrowie 
przemysłu i handlu Belgjl, Szwe 
cji, Norwcgji, Fimlandji, Łotwy 
i Estonjf, celem dokładnego za
poznania się z Powszechną Wy 
stawą Krajową. Panom mini
strom towarzyszyć będą oficjał 
ni przedstawiciele rządu pol
skiego wraz z ministrem Kwiat
kowskim na czele. 

Śmiertelne poraże
nie robotnika 

prądem elektrycznym. 
Z Cieszyna donoszą: 
W fabryce cementu w Gole

szowie nastąpiło krótkie spię
cie przewodów elektrycznych. 
Znajdujący się w pobliżu prze
wodów elektrycznych 

Cieślar Gustaw 
z Goleszowa uległ porażeniu 
prądem elektrycznym. Cieślar 

zmarł po kilku minutach 
mimo pomocy lekarskiej. 

Nowy rozkład jazdy 
ważny od 15 maja b. r. 
Łódź — Kaliska. 

P R Z Y J A Z D : 
a) NA LINJI KOLUSZKOW-

SK1EJ. 
Z Krakowa 7.14 
ze Lwowa 9.26 
z Koluszek 1850 

o) NA LINJI KALISKO 
NANSKIEJ: 

Ostrowa 
Berlina (pośp.) 
Ostrowa 
Ostrowa 
Poznania 

z Ostrowa 

O 

POZ-

2.46 
6.28 

7.12 
8.45 

13.25 
18.23 
19.54 

23.15 

NA LINJI ŁOWICKO-WAR-
SZAWSKIEJ. 

Warszawy 
Łowicza 

x Warszawy 
(pośp.) 

1.50 
7.28 

10.06 
12.34 
19.16 
21.40 
22.58 

i ) NA LINJI KUTNOWSKIEJ: 
Z Gdańska 8.05 
z Kutna 13.15 
z Płocka 20.02 
X Kutna 22.01 

Łódź — 
P R Z Y J A Z D : 

O D J A Z D . 
a) NA LINJI KOLUSZKOW-

SKIEJ: 
do Koluszek 8.55 
do Lwowa 20.12 
do Krakowa i Katowic 22.15 

b) NA LINJI KALISKO 
ZNAŃSKIEJ: 

do Poznania 

PO-

do Ostrowa 
i, 

do Poznania 
do Berlina (pośp.) 

2.05 
7.50 

10.15 
12.50 
15.25 
19.30 
2 1 5 5 
23.06 

c) NA LINJI ŁOWICKO-WAR 
SZAWSKIEJ: 

do Warszawy 
(pośp.) 

do Łowicza 

302 
6.37 
7.30 

13.20 
13.39 
15.50 
18.41 

d) NA LINJI KUTNOWSKIEJ: 
do Kutna 0 2 0 
do Ciechocinka 9.33 
do Kutna 12 10 

15 15 
do Gdańska 20.35 

Z Koluszek 1.30 do 
i. 5.05 

z Krakowa 6.52 
z Koluszek 7.28 do 

i. 7.50 do 
i. 8.42 do 

Z Andrzejowa jk.n do 
(po niedz i świętach) 9 0 3 

l Koluszek 9.54 
u 11.12 

ze Skarżyska 12.17 do 
% Koluszek 12.47 do 

14.07 do 
I I 16.04 

l Warszawy 16.25 
z Koluszek 17.47 do 
z Tarnobrzega 19.25 do 
z Koluszek 20.23 
z Warszawy (pośp.) 20.42 
z Koluszek (w d, świąt.) 21.17 

•• i t Iśs l ]'' h * Y 22.12 
22,52 

Fabryczna. 
O D J A Z D : 

do Koluszek 2.00 
4.15 
6.40 

arszawy (pośp.) 7 4 5 
luszek 8.30 
rnobrzegu 10.05 
luszek 10.50 

12.05 
14.20 

14.40 
akowa 15.40 
irżyska 16.15 
luszek 16.35 

17.35 
18.30 

irszawy 19.05 
luszek 19.35 

20.31 
21.05 
21.40 
23.15 

pod podłogą. 
Straszliwe odkrycie wieśniaka. 

Łódź, 10 sierpnia. W dniu 
wczorajszym Edward Hoppe, 
mieszkaniec wsi Nowa Wola-
Niechcicka, gminy Rozprza, 
pod Piotrkowem, dokonał stra 
szliwego odkrycia. Oto ko
piąc w mieszkaniu dół pod 
piwnicą, 

znalazł szkielet ludzki, 
którego poszczególne części 
jak czerep i wszystkie zęby 
przechowały się bardzo do
brze. Czerep był twardy, jak-
gdyby skamieniały, a zęby zu
pełnie zdrowe i błyszczące 
szkliwem. 

Edward Hoppe o odkryciu 
zawiadomił niezwłocznie poli
cje, Hora przeprowadza docho
dzenie. 

Wrażenie wieśniaka było 
- X X -

tem większe, że m i e s z k a j ą c o d 
s z e r e g u lat nie wiedział, że pod 
p o d ł o g a ma grób na głębokości 
niecałego metra. 

Jcsi to już drugi w tym rok>. 
wypadek znalezienia szcząt-' 
ków ludzkich przez wieśn!a» 
ków tej okolicy. 

Nie dawniej bowiem, jaK 
przed miesiącem polowy mająt 
ka Niechcice poprawiając prze
kopany rów 

natrafił na jakąś skrzynie. 
Po odkopaniu skrzynia okazała 
się dębową, dobrze zakonser
wowaną trumną, zawierającą 
kości ludzkie. W obu wypad
kach sądzić należy że znalezio
ne zostały szczątki powstań
ców, pogrzebanych przez kole-
gów w polu budź w lasach. 

Młodociany sułtan Marokka, o którego przybyciu do Paryża 
donosiliśmy onegdaj, złożył wizytę prezydentowi Doumergue. 
Na zdjęciu widzimy 16-letniego sułtana opuszczającego Pa

łac Elizejski. (ip) 

Likwidacja zatargu 

w zakładach r; 
Robotnicy korzystać bądą z urlopów. 

Łódź, 10 sierpnia. Jak donosi
liśmy w zakładach rzeźbiarsko-
kamieniarskich wynikł zatarg 
pomiędzy właścicielami tych 
zakładów a robotnikami na tle 
nieudzielania tym ostatnim ur
lopów. 

W związku z tern wczoraj 
odbyła się w tej sprawie konfe
rencja pomiędzy przedstawicie
lami zakładów rzeźbiarsko-ka-

micnlaTskich a przedstawicie
lem związku p. Mrukiem, do któ 
rego robotnicy zwrócili się z 
prośbą o interwencję. 

Na konferencji tej doszło do 
porozumienia i z dniem 15-tym 
sierpnia robotnicy tych zakła
dów kolejno otrzymywać będą 
urlopy. 

W ten sposób zatarg został 
zlikwidowany, (y) 

X X 

na P. W. K. 
W czasie od 15 do 25 sierp

nia frazteelałfce i" całej Polski 
urzątteajn.i na^ terenię< zac.hod-t 
ńlrn wystawę pszczelniczą. 
Martwe eksponaty zostaną u-
mieszczone w hali zjazdowej, a 
kilkanaście typowych pasiek 
obok wejścia do tej Ijali. Bę
dziemy więc mieli rzadką spo
sobność poznać czysty miód i 
stan dzisiejszego pszczelnictwa 
postępowego. Spodziewać się 
należy, że publiczność skorzy
sta z tej okazji i tłumnie zwie
dzać będzie ten dział PWK. 
Jak wielka jest siła lecznicza 
miodu, wynika najlepiej z orze
czenia pewnego lekarza: „Le
czyłem 70-letnią staruszkę na 
cierienie serca, które spowo 
dowało obrzękłość nóg. Kura
cja trwała kilka tygodni, ale nie 
pomogły ani dygnitalis. ani inne 
środki używane przy choro
bach serca. Zrobiłem próbę 
kuracją miodem i o dziwo 
obrzękłość znikła i staruszka 
przyszła do zdrowia". 

Ten sam lekarz leczył mio
dem cierpienie nerek, prócz te
go uważa miód jako środek sku 
teczniejszy od emulsji tranu — 
stwierdził dalej, że miód bar
dzo pomaga do dobrego trawie 

ZABAWA 
tt 

na rzecz budowy Szpi
tala O. O. Bonifratrów. 

Komitet budowy szpitala O. 
O. Bonifratrów w Chojnach urzą 
dza w niedzielę, dnia 11 b. m. w 
miłym i sympatycznym obecnie 
parku „Wenecja" przy ul. Pa
bianickiej Nr. 43 — dojazd za bi 
letem kombinowanym — 

zabawę ogrodową. 
Będzie to prawdopodobnie 

ostatnia impreza tego rodzaju, 
organizowana przez Komitet w 
sezonie letnim b. r. 

Komitet budowy, zarówno i 
Konwent O. O. Bonifratrów za 
naszem pośrednictwem wyraża
ją nadzieję, że impreza ta da 
bardzo dobre wyniki, o ile spo
łeczeństwo zrozumie jej cel i nie 
odmówi swojego poparcia. 

Park otwarty, od godz. 8 rano. 
Restauracja i mleczarnia w 

parku- U 
X - r 

nia i dopiero przy leczeniu cho
rób ż o ł ą d k a zfoZumiaf, d l a c z e 
go m i ó d tak znakomicie goi"ra= 
ny 1 wrzody. 

one 
Roboty stolarskie i wentylacja 

strychów. 
Łódź, 9 sierpnia. Pod prze

wodnictwem prezydenta Zie-
mięckiego odbyło się posiedze
nie Komitetu Budowy Domów 
Mieszkalnych, na którem oma
wiano szereg spraw związa
nych z wykończeniem 

Kolonii Mieszkaniowe] 

na Polesiu Konstautynmyskiem. 
Komitet zdecydował szereg 

wniosków w sprawie robót sto
larskich, wentylacji strychów, 
urządzeń pod kuchenki gazowe 
oraz wentylatorów i poręczy 
kucennych. (y) 

• Dr. J . Rożniecki 
nowy wicewojewoda łódzk i 

obejmie w poniedziałek urzędowanie 
Nowomianowan 

woda łódzki, dr 
any 
. J. 

urzędowanie w dniu 

wicewoje-
Rożniecki, 

obejmuje 
12 b. m. 

Dr. Józef Rożniecki urodzo
ny w r. 1890, gimnazjum ukoń
czył w Złoczowie, wydział praw 
ny z tytułem doktora ukończył 
we Lwowie. 

W życiu konspiracyjnem i 
nlepodległościowem młodzieży 
brał czynny udział, w roku 1914 
wstąpił do legjonów, gdzie prze
bywał do czasu ich rozwiązania, 
poczem przeniesiony został do 
arfltfl, Jrustrjarkfef Nnstepnir 
przechodzi do r> .0 . W. na Ukra 
• i.v. skąd bezpośrednio przed 

Katastrofa lotnicza pod Sosnowcem. 
Samolot uszkodzony, pilot ranny. 
Sosnowiec, 10. 8. Wczoraj po 

południu na polach Sikrajno ru
nął wojskowy 

samolot ćwiczebny 
z Krakowa. 

Aparat „skapotował", przy-

czem podwozie uległo uszkodzę 
niu. 

Pilot plutonowy Piotr Król 
ma pokaleczoną twarz 

i uległ poza tem ogólnemu 
tłuczeniu. 

po-

Zderzenie tramwajów 
w Oliwie pod Gdańskiem. 

Sześć osób ciężko rannych. 
Gdańsk, 10 sierpnia. Wczoraj 

na przedmieściu gdańskiem O-
iiwa 

zderzyły się 
dwa tramwaje. Wszystkie szy
by w obu wozach tramwajo
wych zostały podruzgotane, a 
sześciu pasażerów, zwłaszcza 
zaś konduktor jednego z wo-ll-u zaliczka poili 

zów, odnieśli 
poważne rany. 

W chwili zderzenia pasażero
wie w panicznym przestrachu 
zaczęli wyskakiwać z wozów i 

uciekać w popłochu. 
Rannych po tymczasowym 

opatrunku przewieziono do szpi 
tala w Gdańsku. 

Przypomnienie Izby Skarbowej. 
Łódź, 10 sierpnia. Izba Skar

bowa przypomina płatnikom, 
iż z dniem 15 sierpnia b. r. upły
wa ostateczny termin wpłaty 
drugiej zaliczki na poczet'po
datku przemysłowego od obro
tu za rok 1929, który to poda-

X X 

tek w swoim czasie był odro
czony przez Ministerstwo Skar 
bu. 

Po tym czasie urzędy skarbo 
we doliczać będą procenty ty
tułem zwłoki, (y) 

„ S E R E N A D A " 
na ekranie: „Odeonu". 

Wyglądaliśmy film temrie-
cierpliwie, • albowiem rhielfśmy 
ufrzed w. nirh młodą parę: A-
dółfa Menjou z obecną, jego żo
ną.' Cathryn Carvey; ' 

Scenarjusz jest nikły, rwie 
się wątek — Menjou 'czyni, co 
może i czarem swym wypełnia 
wszystkie, br .k i . Wystarczy go 
zebaczyć dyrygującego orkie
strą, wystarczy go zobaczyć, 
kiedy kokietuje primabalerinę 
— zawsze naturalny i wytwor
ny,'świetny w-wyrazie i w każ 
dym ruchu pełnym umiaru.' 

' W i,.Serenadzie*' Menjóii 'wy
stępuje pó raz pierwszy w roli 
lirycznej. Sławny muzyk, u-
Doiony sława i o o w o d i e t u e r n u 

kobiet, zapomina o kochającej 
młodej żonie, cichej i w cień się 
usuwającej. Wartość jej pozna
je dopiero wtedy, gdy zbunto
wana, udaje, że go opuszcza i 
że kocha innego. 

Nie jest to może najlepsza, 
jedna z tych błyskotliwych, 
świetnych ról Menjou, ale ce
chuje ją jak zawsze wysoka 
kultura artystyczna wytworno-
ści i wdzięk nieporównany. 

Natomiast Cathryn Caryey 
jest zupełnie przeciętna, żarów 
no urodą, jak i grą. Znamienna 
jest tylko iej niebywała swobo
da. Steep. 

P I i i i 

rozpadnięciem się Austrii, odko 
menderowany zostaje do kraju i 
dostaje się do Krakowa. Jako 
oficer bierze udział w wojnie 
bolszewickiej. Za służbę w woj
sku polskiem odznaczony został 
krzyżem Virtuti Militari i czte
rema krzyżami walecznych. W 
wojsku skończył 1-szą wyższą 
szkołę wojenną w roku 192]. 

W roku 1927 zostaic przy
dzielony do min. spraw wewa 
i obejmuje stanowisko naczelni
ka wydziału bezpieczeństwa w 
warszawskim urzędzie woje
wódzkim. Na tem stanowisku 
potożył duże zasługi na polu 
pracy społecznej. 

W ieczorne r o z r y w k i Ł o d z i . 
Teatr Miejski: — ' 
Teatr '. '• — Zastaw się a postaw 

się. i 
Teatr Popularny: — nieczynny. 
Apollo: — Książęta na wygnaniu. 
I 'IK7. seansów: o godz. .4. b, 8 1 10. 
Caslno: — Kim nieczynne. 
Czary: — Tu.iel przestępców. 
Pocz seansiW: o ic->d/. 4. b, 8 1 10. 
Corsa: — Dolina trwofL i 
Pierwszy seans 4-ta. nstatnl 9.30 
Capltol: — Cyrk wędrowny. . / 
Grand Kino: — Nibelungi. \ 
Luna: — Życie jest piękne. 
Ludowy: — Karnawat Wenecki. r 

Pocz. seansów o godz 5 I pól po poł. 
Miejska Galcija Sztuki: — Wystaws 

zbiorowych prac 
Oświatowy: — Tytanie. 
Pocz seansów: o godz. 4, 6, 8 I 10. 
Odeon: — Serenada. 
Pocz seansów: o Rud/. 4. 6, 8 1 10, 
Palące: — W Imienin cara. 
Resursa: — Błękitny wata. 
Spółdzielnia: — Człowiek śmiechu.-
Pocz seansów: 4.30. fi MY R.15 10.00 
Wodewil: — Jedynaczka króla stall 

Początek sansów o godzinie 4-ej. 
X 

WINSZUJEMY: 
Jutro: Zuzannie i Dygnie.-
Wschód słońca 4.10. 
Zachód — 19.13. 
Długość dnia 14.57. 
Ubyło dnia 1.58. 
Tydzień 32. 
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Bezligowa niedzielą. 
lalendarzyk sportowy na dziś i jutro. 

Szczegółowy kalendarzyk 
[imprez sportowych na dziś i ju

ro przedstawia się następująco: 

Sobota: 

PIŁKA NOŻNA. 

wja 

yimwskiem. 
w;if S Z E R E G 

e robót sto-
strychów, 

nki gazowe 
• i poręczy 

Boisko WKS. godz. 1 7 GMS. 
Mr~ Pogoń. Mecz o mistrzostwo 

lasy B. Boisko Wodna godz. 1 7 
Turyści — ŁTSG. Mecz o mi
strzostwo klasy A.; godz. ]5 Tu 
ryści I I — ŁTSG. I I . Przedmecz 
rezerw. Boisko ŁKS. godz. 1 5 
TUR. — SSKM. Przedmecz re-

|zerw. godz. 1 7 TUR — SSKM. 
Mecz o mistrzostwo klasy B. 
(Boisko Geyera, godz.'17 Głucho 
niemi — Kraft. Mecz o mistrzo
stwo klasy C. 

Gry sportowe. Końcowe roz
grywki w piłkę koszykową. ^" 

Niedziela: 

PIŁKA NOŻNA. 

Boisko ŁKS. godz. 10.15 Ł. 
fi. S, I B — PTC. Mecz<v.mistrzr) 
Itwo klasy A., godz. 17 'Kadi-
Łah — Sokół. Mecz o mistrzo

stwo klasy B. Boisko WKS. g. 
9.30 Hakoah II—Sokół I I . Przed 
mecz rezerw godz. 10.15 Hako
ah — Sokół, godz. 15 WKS. I I 
— Burza I I . Przedmecz rezerw, 
godz. 17 WKS. — Burza mecz 
o mistrzostwo klasy A. Boisko 
Wodna godz. 10.15 Bieg — Con-
cordja mecz o mistrzostwo kla
sy B., godz. 15 Widzew I I — 
Orkan I I . Mecz o mistrzostwo re 
zerw, godz. 17 Widzew — Or
kan. Mecz o mistrzostwo klasy 
A. Boisko Geyera godz. 10.15 
Bieg — Jutrzenka. Mecz o mi
strzostwo klasy C, godz. 15 Gen 
tlcman — Widzew. Man. Mecz 
o mistrzostwo klasy C. 

PROWINCJA. 

Sobota. Pabjanice: boisko 
Burzy godz. 17 Sztern — Kraft. 
Mecz o mistrzostwo klasy C. 

Niedziela: boisko Kruschen-
der fipdz. 10.15. Kruschender — 
Makaki. 

Zgierz. Niedziela: Orle — 
Hasmenea. Mecz o mistrzostwo 
klasy B godz. 17. 
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.4. 6. 8 1 10. 
INE . 

PCÓW. 
4- 6. 8 I I A 

Tennisowe mistrzostwa 
Polski. 

Kto może wziąć udział w grach < 

farnl 9.30 
NWNY. 

Veneckl. 

W dniu 21 sierpnia o godz 
Jp-tcj rano rozpoczynają sie za-
•Wody tennisowe o mistrzostwo 
p o l s k i na rok 1929. Tegorocz
ne mistrzostwo Polski urządzi 
•sekcja tennisowa A. Z. S. w 
•Poznaniu na swych 7-miu bo
i skach ziemnych. • 

Na stanowisko sędziego na-
fczelnego wyznaczony jest P . 
IZdzislaw Szulc. 

W skład Komitetu Turniejo
W E G O wchodzą: P P . Kazimierz 
łStarkowski. Bogdan Cynka. 
Lech Neyman. Zdzisław Ha-
Tw-elski, Karol Goletz. Jerzy Ja
rociński I dr frobrzański. 

Nadto, jako przedstawiciele 
Z. L. T. w Komitecie Turnie

jowym wyznaczeni są: pp. dr 
f. Drewnowski, Jerzy 

HOFF. 

Adres nadsyłania zgłoszeń 
Drzmi: Sekretariat P. Z. L T 

Małachowskiego 2. War
szawa, adres tel. Lawntenis 
•Warszawa. Termin zamknięcia 
pigłoszeń mija we wtorek dfl 
3-go sierpnia, godz. 24-a. Wpi-

l&owe od osoby i gry wynosi 
5. 

Losowania dokona Prezy
dium PZLT w czwartek 15 
S I E R P N I A R. b. o godz. 12-EJ w lo-
alu S. T. Milanowskiego To-
arzystwa Letniczego w MHa 

ówku. 
Zgłoszenia mogą być nadsy

łane tylko przez sekretariaty 
ftlubów. nie przez samych gra
czy. 

Udział w zawodach dozwo-

EŁ 

udział dozwolony jest jedynie 
tym graczom, którzy byli kie
dykolwiek zaliczeni do kl. A 
polskich lemiisistów, lub któ-
rz*y w bieżącym roku weszli do 
półfinałów w grze pojedynczej 
panów, otwartej na którymś z 
turn ;ejów ogólnych, rozgrywa
nych w Polsce. Zgłoszenia gra
czy, nie Czyniących zadość 
tym warunkom, muszą być po
parte odpowiedniem uzasad
nieniem P R Z E Z kluby nadsyłają
ce zgłoszenia. 

W grze pojedynczej junio
rów udział dozwolony jest tyl
ko tym. którzy nie ukończyli 
lS-tu lat przed 1-ym stycz
nia r. b. 

Pozostawianie przy losowa
ni u pustych miejsc jest niedo-

>1 Meyer zwolone, Zgłoszenia więc nie
pełne do gier podwójnych, 
badź też zgłoszenia spóźnione 
w żadnym razie nie będą u-
wztrledniane. 

Począwszy od pierwszego 
dnia zawodów, spóźnienie się z 
przyjazdem na turniej lub też 
n ' E S T A A V I E N I E się na boisko na 
wyznaczoną godzinę' gry. po
ciągnie za sobą bezwarunkowo 
skroplenie gracza. 

Ze świata stalowych bicepsów. 

ura w 
Cyrk sportowy. gości w na-

szem mieście 82 dni, jednako
woż takiej sensacji jaką w y 
tworzyła wczorajsza decydują
ca walka aż do rezultatu Szte
kera z Czarną Maską, • liczni 
zwolennicy turnieju jeszoze nie 
przeżywali •'-.-• •«."* -* 

Mistrz Polski Teodor* Sżte-
ker, od samego początku tur
nieju, był zawsze u licznych by 
walców, oczkiem w głowie. 
Sztekerowi nie mógł nikt z za
paśników, wyrządzić najmniej
szej krzywdy, chociażby z te
go powodu, że był jedynym za 
paśnikiem, broniącym barw 
Rzeczypospolitej. Od chwili u-
kazania się na arenie Czarnej 
Maski, wszyscy zwracali oczy 
ku Sztekerowi, który byf jed
nym z tych co mieli wyjaśnić 
zagadkowość tajemniczego za
paśnika. Wszyscy pragnęli 
zwycięstwa. Nawet żydowski 
zapaśnik Pooschoff wczoraj 
był zwolennikiem Sztekera. 
Dzień wczorajszy miał zadoku
mentować, że Szteker jest bez
konkurencyjnym kandydatem 
do pierwszego miejsca. Stała 
się jednak po raz pierwszy 
rzecz niespodziewana. Mistrz 
Polski zawiódł swych zwolen
ników. Miast klasycznej i peł
nej taktu walki zaobserwowa-
iśmy wczoraj u niego coś co 

nazwać musimy nieprzyzwoi-
tością, Szteker bowiem prag
nął siłą zdemaskować nieznajo 
mego. Przez cały czas walki 
zakrywał oczy 1 zdzierał mas
kę z głowy przeciwnika. Ten 
sposób walki wywoływał nie
smak u widzów a u nieznajo
mego słuszne protesty. Cała 
walka prowadzona była w nad 
zwyczaj ostrem tempie z prze
wagą Maski. W 38 minucie 
Szteker rozdarł szybko na 
dwie części maskę na twarzy 
nieznajomego, a kiedy ten za
krył oczy rękoma chwycił go 
w przedni pas i rzucił poza dy
wanem na ziemię. Nie zdążył 
jednak go przycisnąć, bowiem 
Maska co rychlej zrajterował 
do szatni, twierdząc, że z nie 
dżentelmenami-walczyć nie bę-
4zi,ę, Arbiter nakazał- -jedr^kj-

wajkę, kontynuować, mimo 
sprzeciwu' Sztekera. Maska 
jednak nie stawił się a to słusz
nie, gdyż w ten sposób nie 
pfagnie on wyjaśnić swego na
zwiska. Po trzykrotnem \ve-
zwamiu Maski przez arbitra 
zwycięstwo przyznano valco-
yerem Sztekerowi. I tu popeł
niono szalony błąd, bowiem 
Maska nie został zwyciężony a 
więc Szteker nie mógł zostać 
zwycięzcą. Winę za zajście 
częściowo należy zwalić ną ga 
lerję, która przez cały ciąg wal 
ki denerwowała zapaśników. 

Spotkanie dwóch nelsonistów 
Pineckiego i Karsza, mimo ol
brzymiej przewagi pierwszego, 
przyniosło wynik remisowy. 
Karsz uchwycony w podwójny 
nelson, w nielicujący sposób 
począł wyłamywać ręce Pinec-
kiemu, zmuszając go do zanie
chania morderczego uścisku. 

Wrlling, niepokonany zapaś
nik turnieju, straszący swemi 
komicznemi minami swych 
przeciwników, po raz drugi u-
Iegf lepszemu o cafą klasę prze 
ciwnikowi. Mimo olbrzymich 
swych wysiłków, musiał kapi
tulować, wobec znacznej prze
wagi rutynowanego zapaśnika 
Pooschoffa. Na nic sie zdały 
zapędy brutalne, w 12-ej minu
cie, żydowski zanaśnik souples 
sem. położył Willinga na obie 
łopatki. 

Amerykanin Bahn Samson 
odniósł zwycięstwo nad sła
bym stosunkowo Schneidrem. 

Dzień dzisiejszy będzie dal
szym dniem emocyj. bowiem 
przeciwko nieprzebierającemu 
w dążności do zwycięstwa 
środkach Pooschofowi. walczy 
król podwójnego nelsona Leon 
Pinecki. Przypominamy sobie 
czas, gdv Pooschoff w pierw
szym spotkaniu z ..Leonkiem" 
rejterował poza bandę, chro
mać sie w podstępny snosób. 
nrzed morderczym uściskiem. 
Sadzimy, że dziś P'necki pora
dzi sobie z Pooschoffem. 

Pozatem walczą: Willing 
"ontra SchiWder. oraz Czarna 
Maska z olbrzymem z L i twy 
yWohaelisem. 

Na co możemy liczyć cs 

Mistrzostwa świata w strzelaniu. 
Wyruszyła przez Berlin do 

Sztokholmu polska i-xspeuv,_ja 
strzelecka na mistrzostwa świa 
la, które odbędą się w dniach y 
-p-18 s;erpna. 

W skład reprezent icil wcho 
d z ą : kpt. Borzemski (Lwów). 
Gola; sk-. (Strzelec Warszaw J ) , 
kp / . Gosciewicz (Toruń), kpt. 
Lewiński (Biała Podlaska), por. 
Poleski (Warszawa), Rutecki 
(Warszawa), mjr. Stawarz CKiei 
cc), płk. Stawarz (Toruń), Wą
sowicz (Strzelec, Warszawa), 
mjr. Wrzosek (Slonim), kpt. Za
leski (Toruń). Kierownikiem dru 
żyny jest kpt. Żelazny, delega
tami zaś płk. Wecki, wicepre
zes Polsk. Zw. Broni Małokali
browej, ppłk. Ostrowski z-ca 
szefa departamentu piechoty, 
mjr. Lepiarz, przedstawiciel Zw 
Strzeleckiego, kpt. Matecki i 
Inż. Walczak. 

Jest to już nie pierwsza strze
lecka wyprawa nasza zagrani
cę, nigdy jednak nie mieliśmy 
tak poważnych szans, jak tym 
razem. 

Największym naszym dotych 
czasowym sukcesem było zaję
cie przez Ruteckiego w czasie 
zawodów o mistrzostwo Euro
py w Berlinie 3 miejsca w broni 
długiej małokalibrowej. 

Na rozegranych ostatnio za
wodach eliminacyjnych, strzel
cy polscy osiągnęli szereg dos
konałych wyników. 

W strzelaniu z broni małoka
librowej na 50 mtr. dwóch za
wodników pobiło wynik zwy
cięscy berlińskich zawodów — 
mistrza świata Szweda Eriksso-
na: Rutecki. osiągając 757 pkt. 
na 800 możliwych, a Pod oski 
738 pkt., wobec 736 pkt. Eriksso 

na. Poza tem Gosciewicz miaJ 
730 pkt., zaś Golański 722 pkt. 

W,strzelaniu z długiej broni 
wojskowej na 300 mtr. na 600 
możliwych pkt.. mjr. Stawarz 
549 pkt. W tej kategorji strze
lania na ostatnich mistrzo
stwach świata, zwycięzca Lin-
hard miiał 505 pkt., zaś 5 miej
sce zajęto z wynikiem 483 pkt. 

W strzelaniu z broni długiej 
dowolnej na 300 mtr., na 1200 
możliwych, Rutecki osiągnął 
1022 pkt.. Wąsowicz 1002,' zaś 
Gosciewicz 1000 p. W porówna 
niu z wynikami naszych strzel
ców na mistrzostwach świata 
w Rzymie w roku 1928, kiedy 
najlepszy wynik Borzemskiceo 
wynosił 974 pkt., zaś por. Gos
ciewicz miał 859 pkt., wyniki te 
świadczą o wielkim postępie, 
nie mogą jednak wróżyć pierw
szych miejsc, gdyż wszyscy za
wodnicy szwedzcy, szwajcar
scy czy amerykańscyi wchodzą 
cy w skład reprezentacji tych 
krajów, strzelają powyżej 1055 
pkt. Zato z innemi narodami mo 
żerny już walczyć, jak równi z 
równymi. 

Wreszcie w strzelaniach pis
toletowych na 50 mtr. major 
Wrzosek osiągnął na 600 moż
liwych 505 pkt. W roku ubieg
łym na mistrzostwach świata 
dr. Sznyder, mistrz świata, miał 
530 pkt., dziesiąty zaś zawod
nik — 506 pkt. 

Wobec tego lilczyć możemy 
na jedno z pierwszych miejsc w 
strzelaniu małokalibrowem, zna 
lezienie się wśród pierwszych 
10 zawodników w 'strzelaniu 
pistoletowem oraz niezłe wyni
ki w pozostałych strzelaniach. 

i: ii ŻYCIE EKONOMICZNE. I 1 

Niżsi funkcjonar iusze państwowi 
domagać się będą na zjeździe 

w Poznaniu 
P O D W Y Ż K I U P O S A Ż E Ń . 

Z Warszawy donoszą: 
Dnia 15 sierpnia rozpocznie 

Zacięta walka czołowei grupy. 

I pól po poi, 
— Wystawa 

4, 6, 8 I 1 0 . 

4. 6. 8 1 10. 
ira. '.: '..-'/'i-
•Ic. 
:k śmiechu, 
10. R.FS 10.00 
a króla stal l 
"Izmie 4-et \ 

IV : 
Dygnie.' 

10. 

W piątek nastąpił 5-ty etap 
biegu dookoła Polski. Start od-

fony jest obywatelom polskim ."JV
 Kali"? ,° Jg* 

R a z tym obcokrajowcom (na- ° t^Jt w W.elumu urządzo-
leżącym do klubów zrzeszo- Z l T l l T w n ^ r o d a m \ V-' 
nych). którzy w ciągu przynaj- fhT\LLZ P " ^ ^ 1 -
hiniej ostatnich dwóch lat mie- bvf MichSi.U a?V 
bkali w Polsce. y t Michalak w 5 godz. 47 min. 

W grze pojedynczej panów x x 

7. 

przed Stefańskim 5 g. 41 m. 16 
sek. Piąte miejsce zajął Więcek. 
W ogólnej klasyfikacji prowadzi 
w dalszym ciągu Stefański 29 g. 
38 sek. przed Więckiem 29 g. 
15 min. 28 sek. i Michalakiem 
25 g. 14 m. 47 sek. 

się w Poznaniu ogólnokrajowy 
zjazd delegatów związku niż 
szych funkcjonarjuszów pań
stwowych. 

Głównym tematem obrad 
zjazdu będą sprawy uposażenio 
we i pragmatyczne niższej służ
by państwowej. Uposażenia te 
są niesłychanie niskie i nie od
powiadają nawet 

połowie minimum kosztów 
utrzymania. Pensje miesięczne 
woźnych, obarczonych rodziną 
nie przekraczają 180 zł. mie
sięcznie wtedy, gdy minimum 
utrzymania 

wynosi 3 0 0 złotych. 

Radfo-kącik. 
Sobota, 10 sierpnia. 
Warszawa, 1411 m. — 13,00 Ko

munikat meteorologiczny; 15,40 Komunikat go
spodarczy; 16,50 Koncert gramofonowy; 17,25 
Transmisja odczytu z Wilna; 17,30 Ostatnie ao-
wimy z wystawy; 18,00 Słuchowisko dla dzieci p. 

•Pan Twardowski"; 19,00 Rozmaitości; 19.25 
*omun>katy rolniczy i meteorologiczny; 19,56 Sy-
«nat czasu; 20,05 Odczyt p. t. „Kolej w Wiśle" — 
- g ł o s i prof. Al. Janowski; 20.30 Koncert popu
larny z Doliny Szwajcarskiej; 22,00 Komunikaty 
meteorologiczny, PAT., policyjny 1 sportowy; 
82,45 Muzyka taneczna z „Oazy". 

TEATR W PARKU STASZICA. 
Dziś i dni następnych rewja „Zastaw ^e a po-

r*aw się". Doskonałe produkcje ulubieńców ?ódz-
M publiczności, świetna wystawa, jak i samo 

bołożeme teatru sprawiają, że wieczór spędzony 
Iw uroczym parku Staszica należy obecnie w Ło
jki do oajpr^yjerrmiejszych. Zaiznaqzyć nadeźy, 
f « są to już ostaitnie w tym sezonie występy air-
fV&tów miejskich przed wyja^zdem na urlopy. , 

-GDY BIAŁE ORŁY DZIERŻĄ STRAŻ", 
widowisko plenerowe w Helenowie. 

Wiekowa niewola ludu górnośląskiego nie 
Wyrwała z jego duszy przywiązania do Ma:ie-
p y . Podle zakusy germanotilskie mimo swych 
fąjrozmaitszych zabiegów, nie osłabiły poczucia 
polskości, nie osłabiły łączności duchowej z resz-

kraju. 
Widowisko plenerowe „Ody białe orły dzier-

h $tra£", które odbędzie sie dziś. iuSro I ooiu-

trze na boisku w Helenowie, Jest a<poteozą tych 
zmagań, jest symbolem siły Orła Białego l przy
wiązania pra&tared dzielnicy piastowskiej do Ma
cierzy. 

Zaborca Bies w sposób podstępny zdobywa 
bogatą i piękną królewnę Slezję 1 zakuwa ją w 
widki pień. O niewoli królewny dowiaduje sie 
orszak łowców królewskich z pteśnl Wieszcza, 
który zdradza tajemnicę, ze nocy tej zakwitnie 
„Kwiait paproci" I ten, kto zdobędzie kwiat, wy
zwoli z niewoli królewnę i zdobędzie jej wj^lkie 
togaotwa. Jeden z pośród łowców Orzeł Bia
ły postanawia podiiąć się tej niebezpieczinej wy
prawy i zostaje w lesie sam, by o północy wy
zwolić nieszczęśliwą bramkę. Na wieść I tem, 
śvtet Biesa usiłuje wystraszyć Orła Białego. 
Silny w swem postanowieniu Orzeł Biały nletylko 
ni i daje się wciągnąć w wir zaibarwy ku czci 
święta Kupały, ale postanawia więcej Jeszcze 
czuwać. 

Bije północ. Orzeł Biały zrywa kwiat wśród 
wielkiej wrzawy duchów i dziwadeł leśnych 
Pień rozpada sie i wychodzi 2 oiego cudna po
stać królewny, a wokół niej iskrzą się wJe'kie 
starby. Kiołewna wdzięczna za wyzwolenie 

rzuca sic w objęcia Orła Białego, który zachwy-
ttfy M pięknością ocieka z irtą na koniu. 

Na arenie powstaje w alegorycznem przed-
s t*wiew 1iu obraz wszystkich ziem Polski w po-
s t »ci miasta, u którego wrót zjawia się orszak 
P^Ion,'! ca powitanie SMezjI w objęciach zwycię
skiego Orła Białego. Orszak Polonji o kolorach 
aimarantowo - białych łączy się z orszakiem Si-
lezji o barwach biało-niebieskich. I znów ?ako 
ongŁŚ wolna Silezja stoi przy boku Tej, co' nfe 
zginęła, wierna tradyefl swych odców I dzia-

TEATR LETNI (dawniej „Gong"), UL. CEGIFL-
NIANA Nr. 16. 

Dziś o godzinie 8 t 10,15 wieczór będziemy 
mieli możność podziwiania znakomitego zespołu 
operetkowego. Dana będzie głośna operetka p 
t.: „Jasnowłosy cygan" w rolach tytułowych 
wystąpią ulubieńcy Warszawy, urocza wodewi-
Ustka p. Janina Sokołowska i Bolesław Mierze 
Jcwski, bohater polskiego ekranu. Koncertowej 
grze tych znakomitych gości sekundują: pp. To-
sca Komornicka, Marjan Donjoslawskl, Bole
sław Horskl, Józef Wiriłaszkiewicz, Tadeusz Wo
łowski, L, Morozowicz 1 inni. Kapelmistrz Adam 
RaiPacW. 

Operetka „Jasnowłosy cygan" odznacza się 
melodyjnośclą muzyki I rządkiem libretem, w 
którem dominuje humor i werwa, potęgowana 
kcDcercową grą artystów, którzy po akcie .ize-
cfm operetki zaprodukoją najnowsze przeboje re-
w*owe Warszawy w swoim dodatku p. t. „Daj 
ognia". 

Niewielca ilość pozostałych biUetów do naby
cia w kasie teatru, Cegietoiana Nr. 16 (dawniej 
„Gong"). 

Kasa otwarta od 12 do 2 po południu 1 od 
5 do ostatniego seansu kina „HoTywood". 

DYŻURY APTEK. 
Dziś dyżurują apteki: Sukc. Wójcickie

go, Napiórkowskiego 27, W. Danieleckiego 
Piotrkowska 127, P. Unickiego i J. Cymera 
Wólczańska 37, Leinwebera, Plac Wolnoś 
ci 2, Hartmana. Młynarska 1, J. Kahana. 
Aleksandrowska 81, (wl 

NOTOWANIA ZŁOTEGO 
ZAGRANICA. 

Londyn 43.28. Zurych 58.30. 
Rerlin 46.85 — 47.25, wypf. na 
Warszawę 46.97 i pół — 47.17 i 
Pół, (idańsk 57.80 — 94. wypł. 
na Warszawę 57.77 — 91. 

GIEŁDY ZAGRANICZNE. 
N. York. Zamknięcie Londyn 

484 13/16. Paryż 391 1/4, Ber
lin 23.81, Wiedeń 10.09 i pół 
Warszawa 11.25. 

Londyn. Zamknięcie. Parv? 
123.09. N. York 484.79, Holan
dja 12.10 i pół Belgja 34.88 3'4. 
Włochy 92.76, Niemcy 20.36 3'4 
Szwajcaria 25.21 3/8, Portuga
la 18.21 1/4. Danja 18.10 1/4 
Szwajcaria 18.20 3/4, Wiedeń 
3142. 

Paryż. Zamknięcie. Londyn 
123.92 i pół. N. York 25.56. 
Szwajcaria 491.50. 

BAWEŁNA. 
N. York, 9. 8. Bawełna. L O C C 4 

18.10. Zamkn. Sierpień 17.85. 
wrzesień 17.96, październik 

18.15, listopad 18.30. grudzień 
kciur. poł. 18.38 — 40. 

Liverpool, 9. 8. Bawełna. A-
merykańska. Styczeń 9.73. luty 
9.75. marzec, kwiecień 9.79, 
maj 9.83, czerwiec 9.82, lipiec 
9.S4, sierpień 9.77, wrzesień 
97.1, październik 97.1, listopad 
97.1, grudzień 9.72. 

Bawełna Egipska. 16.04, ma
rzec 16.15, maj 16.36.- Upiec 
16.41, loco 16.50. 

GIEŁDA ZBOŻOWA. 
Warszawa, 10 sierpnia. Tran

zakcje na giełdzie zbożowo-to-
warowej za 100 kg. fr. st. War* 
szawa. Ceny rynkowe: Żyto 
27.50 — 28, pszenica stara 49— 
51„ nowa 46 — 48, owies jedno-
Irty 26 — 27, jęczmień zimowry 
29 — 30, browarowy 32 — 34, 
rzepak 65 — 68, mąka pseeona 
luksusowa 84 —90, pszenna 4/0 
76 —80, żytnfa 70 proc. 42 —43, 
otręby pszenne 20 — 22, żytnie 
19 — 20. Obroty średnie. Uspo
sobienie spokojne. 

- X — 

Waluty, dewizy i z łoto. 
Obroty na giełdzie walutowej 

znów się zmniejszyły. Tenden
cja ogólna dla dewiz europej
skich, w związku z podwyższe
niem stopy dyskontowej w No
wym Jorku, była słabsza. Po 
więcej lub mniej obniżonych 
kursach obiegały dewizy na Bel 
gję. Londyn, Paryż, Pragę i 
Szwajcarię. Utrzymały dotych
czasowy poziom kursowy dewi 
zy na Holandję, Nowy Jork, 
Wiedeń i Włochy. Nie obraca
no wcaJe dewizami państw 
skandynawskich oraz bankno
tami Stanów Zjednoczonych. 

PRYWATNE PAPIERY LO
KACYJNE MOCNE. 

Obroty papierami państwo-
wemi nie przybrały większych 
rozmiarów. Pożyczki premjowe 
byty mniej ruchliwe, niż zwy
kle. Drobną zwyżkę (Vi proc.) 
osiągnęła 7 proc. Poż. Stabili
zacyjna. Większem zaintereso
waniem cieszyła się 4 proc. 
D r e m . Poż. Inwestycyjna, zys-
Kując zł. 1 na sztuce. Chwilami, 
zwłaszcza w końcu zebrania u-
czuwać się dawał brak mater
iału. Popyt na dolarówkę był 
mały. Kurs obniżył się o 25 gr. 
na sztuce. Przy pozostałych pa
pierach państwowych żadnych 
zmian nie można było zauwa
żyć. Prywatne papiery lokacyj
ne miały tendencję zwyżkową, 
zwłaszcza 8 proc. I. z. Warsza
wy, gdyż materjał pojawiający 
się na rynku momentalnie znaj
dował chętnych odbiorców. — 

Przy licznych i ożywionych o» 
brotach 8 proc. 1. z. m. Warsza
wy zyskały zł. 1. Kurs 4 i pół 
proc. 1. z. ziemskich podniósł się 
o 75 gr., obroty jednak były 
dość skromne. Za ogólnym moc 
nvm nastrojem podążyły rów
nież 8 proc. I. z. m. Łodzi, pod
nosząc kurs o 5 0 gr. Jedynfe 10 
pr. I. z. siedleckie utrzymały 
kurs poprzedni. Obligacje m. st. 
Warszawy bez obrotów. 

REDUKCJA OBROTÓW AK
CJAMI. 

Ceduła urzędowa zawiera ty l 
ko sześć notowań, co świadczy 
wymownie o panującej ciszy 
na giełdzie. W takich warun
kach określenie tendencji jest 
bardzo trudne. — Akcje Banku 
Zw. Spół. Zarobkowych ( L i l -
popy utrzymały notowania 
czwartkowe. Akcje cementow
ni „Firley", i Modrzejewskie zy
skały po 25 gr. na sztuce, nato
miast Banku Polskiego zl. 1 
przy bezustannej przewadze po 
pytu nad podażą. Wreszcie ak
cje Starachowice przy zmien
nej tendencji w końcu nieznacz
nie się obniżyły, bo o 25 gr. — 
W końcu zebrania wprawdzie 
niekióremi popularneml akcjami 
się interesowano, lecz do tran-
zakcyj nie doszło. Poszukiwano 
wprawdzie S:M'essa po wyż
szych niż dotychczas kursach, 
lecz tranzakcyj nfe zawarto. — 
W innych grupach panowała cl* 
sza. 

-XX-
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Ęmierzch kolanek. 

e s i e n n a m o d a 

i 
Azja 

howe kreacje paryskich mistrzów. 
Jesteśmy jeszcze ; X 

w pełni lata 
I nie mamy zamiaru pożegnać 
się z prześlicznemi lekkiemi suk 

• niami z jedwabiu, Crepe Geor-
. ,gette, wualu i innych przezro

czystych materiałów, których 
kwiatowe wzory i powiewny 
krój w przeróżnego kształtu fal 
banach i kloszach robią kobiecą 
sylwetkę tak wdzięczną i wioś-
nianą. 

W wielkich magazynach kra
wieckich natomiast już wre ro
bota nad przygotowaniem 

toalet jesiennych. 
Trudno jeszcze mówić o 

wszystkich szczegółach, jakie 
moda dla nas przygotowuje. 
Wspomnieć jednak można o kil 
ku najważniejszych, stanowią
cych 

zarys ogólny 
modnych kreacyj przyszłego 
sezonu. 

Przedewszystkiem jest rze
czą postanowioną, że utrzyma
ją się kostiumy, jako pierwszy 
strój spacerowy w dni chłod
nie js ze. 

Spódniczki 
przedłużyły sie 

zdecydowanie. Sięgać będą do 
łydki, zakrywając kolana zu
pełnie. Przedłużając się, spód
niczki nie tracą na szyku, po
nieważ 

robi się Je szersze. 
Poszerzenie robi się z przodu 
za pomocą godetów (specjal
nych wykrojów materjału) łub 
prostych fałd. Wiele spódnic 
kroi się według form kloszo
wych i wszywa w wykroje, 
Ściśle obejmujące biodra, na
dając im linję wysmukłą i har
monijną. 

Do kostiumu nosi się klasy
czną bluzkę koszulową, wpusz
czoną w pasek spódniczki. 
Przy sportowym kostiumie no-
%l się dżemper. 

Jedwabie, 
Jak zwane „toile de soie", gład
kie lub w cieniutkie pasy, na
dają się doskonale do ożywie-
nia^dTiwtalnoscrbamylćostja 
mu krawieckiego. 

Żakiety robi się półdługie, t j . 
sięgające za biodra i zlekka 
Wcięte w szwie pod rękawem 

Kostjumy sportowe 
mają żakiety proste, kroju ma-, 
rynarki, duże kieszenie, stebno-! 
^r/ane szwy, duże guziki. 

Rękawy są płaskie, bez man 
Jtietów, kołnierze szalowe. Moż 
na je robić z aksamitu lub jed
wabiu. 

Na kostjumy jesienne używa 
się angielskich przerabianych 
materiałów, tweed'u lub sukna. 

Do kostjumów nosić się będą 

Złodziej 
W WILLI PRIMADONNY. 
Dziwny występ ciche

go adoratora. 
Tajemnicze włamanie doko

pano w nocy do wil l i znanej pri 
madonny operetkowej, Ilony 
l i tkos, zamieszkałej w Buda
peszcie na Schwabenbergu. Ar
tysta bawi obecnie 

w Wenecji, 
& willa jest strzeżona przez o-
grodnika i gospodynię, 
i Wczoraj rano zauważył o-
trodnik, że zwykle zamknięte 
fcaluzje są otwarte. On i gos
podyni przeszukali teraz całą 
willę i stwierdzili, że wszystkie 
drzwi, szafy i wi t ryny 

są otwarte. 
^Wszędzie leżały rozrzucone 
rozmaite przedmioty i części 
garderoby artystki. Spodzie
wano się wielkiej kradzieży. 
^Tymczasem gospodyni, ku swe 
jinu wielkiemu zdziwieniu, prze 
{konała się, że włamywacz 
prócz 

cygarniczki srebrnej. 
.niczego z sobą nie zabrał. 
\ Policja stwierdziła, że wła
mania nie dokonał zawodowiec 

lecz amator, 
prawdopodobnie jakiś cichy 
.wielbiciel artystki. Znaleziono 
liczne odciski palców, lecz tą 
drogą prawdopodobnie nie uda 
•się policji odnaleźć śladów ory-
fginalnego włamywacza. 
\ 1 

kapelusze z filcu, stkie odcienie bronzowe, poczy 
niewielkie i w dyskretnych ko- nająć od koloru beige do kasz-
lorach. łanowego, nie wyłączając kolo-

Najmodniejszemi będą kolo- ru rdzawego i „tabac", t . j . zło-
ry : czarny, granatowy, wszy- tawo-bronzowego.1 

Cierpkie uwagi hinduskiego kapłana. 
Przed niedawnym czasem 

ukazał się w jednem z pism lon
dyńskich bardzo interesujący i 
charakterystyczny 

„list o twar ty" 
kapłana indyjskiego do angiel
skich misjonarzy protestanckich. 
Treść jego jest mniej więcej ta- dów. 
ka: póiść 

Moralność w waszym kraju 
znajduje s i v na znacznie niższym 
poziomie aniżeli u nas. Nie daje 
ona wam zatem żadnego prawa 
do uzurpowania sobie wobec nas 

jak ie jkolwiek wyższości 
i narzucania nam waszych poglą 

Raczej my powinniśmy 
do waszego kraju, aby 

Upodobania myśliwskie władcy Albionu. 

Król Jerzy V-najlepszym strzelcem Anglji. 
Zdumiewająca pewność ręki. 

Król Jerzy V, którego zdro-1 W pamiętnych dniach histo-
I 1 _ t . ; ..-, i 1 I, *.,Antwt a t - f - r . wie polepsza się znowu, jest 

wśród współczesnych panują
cych Europy 

najlepszym sportsmenem. 
Zawsze prowadził życie spor 

towca i omal także nie zginął 
śmiercią sportowca, 

ponieważ zaziębienia, które o 
mały włos nie kosztowało go 
życia, nabawił się w błotach w 
Sandrington, podczas polowa
nia na dzikie kaczki, które spe
cjalnie lubił i chętnie uprawiał. 

Upodobania myśliwskie i spor 
towe króla Jerzego są typowe-
mi upodobaniami angielskego 
ziemianina. Lubi strzelać, 

polować, 
łowić, ryby, grywać w polo ' 
podróżować yachtem. Gdyby 
przeznaczenie nie zrobiło go 
królem, stanowiłby Idealny typ 
angielskiego obywatela ziem
skiego, ponieważ natura obda
rzyła go dodatkowemi zaleta
mi, jakie cechują ten typ lu
dzi, t. j . 

prostota obejścia 
przy spokojnej godności, poczu 
ciem obowiązku 1 odrazą prze
ciwko wszelkiej wystawności 
życia. 

Król Jerzy w życiu swem 
niewiele użył przyjemności. 
Wstępując na tron, Wyrzec sież 
musiał wielu rzeczy, a przede
wszystkiem chwil swobodnych 
i osobistych jozrywek. 

rycznych, gdy zapadały się tro 
ny i państwa, gdy nawet o An 

nikiem swego narodu, zależ
nym od zegara. 

Jego poprzednicy oraz ojciec 

Wysmukla linia. 

Esther Ralston, bohaterka filmu „Karjera panny Lol i" . 

glh\zaczęto mówić;,,,, y „'J|ftęa'X<lwa;'d VJJ znacznie wie-
jak o rzeczypóśpoittei. ,cej użyli życia od niego, 

król Jerzy był zawsze niewól-1 Pomimo stałego braku czasu 

Amant f i lmu polskiego 

JERZY MARR, 
który po swym debiucie w filmie „Zew, morza" Kiedrzyóskiego, występował w obrazach 
,,Tajemnica starego rodu" i „PolicniajsUr Tagiejew" Zapolskiej, gra obecnie w filmie 

..Pod banderą miłości", reżyserii M. Waszyńskiego 

król jest jednym z najlepszych 
strzelców świata. Już w dzie
ciństwie przyzwyczaił > się do 
charakterystycznego stylu obel 
mowania lufy strzelby lewą" 
ręką tak daleko, jak dozwala na 
to długość ramienia. Gdy za
pytano kiedyś starego księcia 
Cambridge, który uczył króla 
a ówczesnego księcia strzela
nia, czy robi postępy', rzekł, że 
zostałby najświetniejszym 
strzelcem, gdyby nie miał 
„nieszczęścia" urodzić się księ
ciem. 

Już wówczas objawiał się za 
pał księcia 

dla sportu myśliwskiego, 
gdy zrywał się o świcie I wę-
hdrował po błotach Sandringto 
nu. polując na dzikie kaczki -w 
porze, gdy reszta rodziny spo
czywała jeszcze w najgłeb 
szym śnie. By ł to sport, wy
magający nietylko wielkiego 
amatorstwa, lecz I 

żelaznego zdrowia. 
W czasie jego podróży po In-

djach w roku 1911, tubylcy u-
ważali króla 

za czarownika, 
którego kule trafiają niechyb
nie. Sławę tę osiągnął król w 
Nepalu rekordowym strzałem 
który położył tygrysa w chwili 
skoku. Tygrys, spłoszony nad
ciągającą masą słonlów. sko
czył w góra-1 p,owalorjy zostaj 
celnym strzałem króla. Tc*o 
samego popołudnia król zabił 
jeszcze r 

dwa nosorożce, 
tygrysa 1 niedźwiedzia. Nic 
więc dziwnego, iż tubylcy są
dzili, że strzelba króla wysyła 
magiczne kule, którym nic o-
stać się nie może. 

Kronika myśliwskich wyczy
nów króla notuje wiele podob
nych wypadków zdumiewają
cej zręczności. Kiedyś król po 
łożył cztery bażanty, zabijając 
czwartego z drugiej strzelby 
zanim pierwszy upadł na zie
mię, dając dowód żelaznych 
nerwów l sokolich — zaiste — 
oczu. 4 

Król Jerzy lubi także łowić 
ryby na wędkę 

i wyznał kiedyś jednemu ze 
swoich przyjaciół, że nigdy nie 
czuje się tak zadowolony, jak 
wówczas, gdy dzień cały spę
dzić może z wędką w ręce. 
Przyjemność tkwi zapewne nie 
w samym sporcie tylko, lecz 
przedewszystkiem w okolicz
ności, że król wówczas może 
być sam, co mu się bardzo 
rzadko zdarza. Z tego powodu 
lubi też tak bardzo polowanie 
na dzikie kaczki, bowiem wiel
kie polowania dworskie są za
wsze połączone z wielka pom
pą i ceremoniałem, którego 

król nie tubi 
i unikać praenie. 

DOKTÓR 

WOŁKOWYSKI 
powrócił . 

Cegfe ln iana 25, t e l . 26-87. 
•Snedallsła chorób skórnych I wene
rycznych. Elektroterapja. Leczenie 

lampa kwarcową. 
Priyimui* od godi. 8—2 I od 6—9. 

w ni«di. i świata od 9 — 1 . 
DU pań od S—6 oddzielna poetek. 

Dr. med. Różaner 
Specjalista chorób skórnych, wenery

cznych 1 moczoptdowych. 
Leczenie sztucznera słońcem g*r* 

sklem. 
ul. NARUTOWICZA 9. tel. 28-98. 
Przyjmuje od 8—10 I od 5—8. 
Oddzielna poczekalnia dla pan. 

was nawracać i uczyć zasi 
prawdziwej moralności. Jeż< 
chcecie z ludożerców zrobić h 
dzi kulturalnych, być może, jej 
to dobre poczynanie, ale jcż*H 
zamierzacie uszczęśliwiać Wl 
s z ą cywilizacją ludy, k tóre 
ły już swoją wysoko rozwinii 
kulturę wówczas, kiedy wy 
byliście jeszcze barbarzyńca! 
nie znającymi ..ni n a w e t dre' 
nianego pługa — t o nazwać 
należy szczytem zarozumiałośi 

W czem się objawia was; 
obyczajność? 

W zabójstwach, rabunka' 
oszustwach lub procesach roz' 
dowych, od których aż się 
w waszych J a z e t a c h . 

Owszem możemy się od wl 
nauczyć wielu rzeczy w dzli 
dżinie rzemiosła i sztuki, chociat 
i tam nie wszystko okaże się dli 
nas przydatne i potrzebne. Nd 
lomiast w sprawach dotyczłM 
cych naszej duszy i naszych obp 
czajów, nie możecie być ,y ża( 
nej mierze naszymi n a u c z y c l e l j ł 
mi... Zamiećcie najprzód prze<| 
własnemi drzwiami! 

Tego rodzaju glosy, powiądł 
cytowane pismo, dochodzą naj 
często z głębi prastarych krĄ 
jów azjatyckich, szczycących sf 
swoją 

wiekową kulturą. 
Zwłaszcza ostatnia wie lka wol 
na naraziła powagę ,,cywilizov/j 
nej" Europy u ludów, u w a ż a 
nych przez nas za nledocy wilizi 
wanych, na bardzo poważrA 
szwank. Nie prajjną one tej nwT 
szej kultury, tolerującej czterflj 
letnie wzajemne mordowani 
się... 

Kiedyś mówiono nam o ,,lól 
tem niebezpieczeństwie", prze) 
którem mieliśmy strzec nas; 
najświętsze dobra". Dziś A z j a f 
wskazują na 

„białe niebezpieczeństwo", 
zagrażające ich świętościom. Nw 
można się temu tak bardzo dzi 
wić: toć przecież parowy waleP 
kultury europejskiej toczy sil 
niepowstrzymanie, niwelują] 
wszystko na swej drodze. Niemi 
świętości, przed którąby się zaj 
trzvmnł. Weżmv taki przykład! 

W S i a u i i c zoalata zburzon] 
jakaś prastara świątynia, a ni 
jej miejscu zbudowano gmach 
nowoczesnym stylu francuskidl 
'pomieszczono w nim — 

kino i kawiarnie. 
Co byśmy też na to powiel 

dzieli — pyta gazeta — gdvbf 
np. jakiś przedsiębiorca japoński 
chciał zburzyć nasze opactwdj 
Westmlnisterskle, aby na jegf 
miejscu pobudować olbrzymia 
utrzymaną w stylu japońskiif 
herbaciarnię — z gejszami? 

Nie lud/my sic 
— kończy cytowane pismo -# 
nie jesteśmy pionierami prawda 
wej kultury duęha. Wszystkie' 
nasze poczynania, dążenia i wy l 
nalazki, dają się sprowadzić di[ 
jednego mianownika, a tym jes 
zapewnienie sobie możliwie bel 
troskiego wygodnego i bezpiecl 
nego życia. To jest — niestety-
kwintesencją naszej nowocze
s n e j „europejskiej kultury", 

Na lór Wiedeński. 

PRACOWNIA ORTOPEDYCZNA 
pod k ie runk iem lekarza specjal isty 
wykonu je podług odb i tk i g ipsowe): 
W k ł a d k i na stopę płaską, ((ora.ty 
or topedyczna, aparaty o r t o p . d y c i 

n«, protezy i t. p. 

Obsta lunki pr iy jm.r Gdańska 28 
, m. 1 od 5 - i 7 . 

Dr. med. 

Niewiazski 
a l . A n d r z e j a 5 T e l . 59-40 . 

Choroby skórne, weneryczne 
i moczopłciowe. 

Naświetlanie lampą kwarcowąj 
Przyjmuje od 8-2 po pot. i od 5-9 wiecw 
W niedziele I święta od 9 do 12 w poŁ 

Dla part oddzielna poczekalnia. 

Dr. med. Rakowski 
T e l . 2 7 - 8 1 . 

Specjalista chorób ' uszu, nosa, gardła 
i p łac. 

Przyjmuje 12—2 I 5—7. 
K o n s t a n t y n o w s k a Nr. 9 . 

Dr. Sołowiejczyk 
powrócił. 

Choroby skórne i weneryczne! 
Piotrkowska 99 — Tel. 44-92 

Przyjmuje codzien. od 2—9 w< 
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