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OGŁOSZEŃ.

cTzed t e k s t e m L J. l - s z a s t r o n a 40 g j .
M w . m - m l t a m . s t r . 6 t a m . w tekack.
<u g r . n e k r o l o g i 'M gT„ s w y e s . U g r .
s t r o n a 10 ł a m ó w , d r o b n e u g r . s a w y 
raz, d l a p o s z u k u j ą c y c h p r a c y
10 a l ,
najmniejsza
o g ł o s z e n i e 1.20 g r , d l *
o e z r o b o t . 1 sŁ O g ł o s z e n i a d w u k o l o r o w t
* 50 p r o c . d r o ż e j : o g ł o s z e n i a z a g r a n l c z a e 1 t r ó j k o l o r o w e o 100 p r o c d r o ż e j .
O g ł o s z e n i a a d w o k a t ó w r y c z a ł t e m 26 z L C*oy a f t o m a . t e d i l r t n y c b s ą e t 5 p r o o . i
droższa.
.
I i l v . s u s . w 1 ł s r a l . . z e r . 70 m u . ( i t r o m
i ł a m ó w ) w w y d a n i a p r o w l n c j o o . l n . m 7* t '
Za tarzała
druku I trese
ogłoszeń
administracja ale odpowiada. P . Ł O
N r . SS00S.

LATACH P O B Y T U . . .

o p u s z c z e n i a

Łódź. środa 20 maja 1936 r.

Wizyta generała Zamorskiego w Berlinie.

A o i s y n j i .

Paryż 20.5. Mngr. Jarosseau, wikarjusz 150-ciu taty, Jako zwykły kapucyn w to- uciążliwej podróży. Po wielu staraniach
łpostolski, którego władze włoskie we- |warzystwie mgr. Taurin, założyciela misji władze abisyńskie pozwoliły im osiedlić
Łwały do opuszczenia Abisynji, liczy obec .katolickiej w Abisynji. Obaj księża dosta się w Harrarze.
cie 82 lata. Do Abisynji przybył on przed |li się do Addis Abeby po długiej i bardzo
Początkowo obaj misjonarze musieli
walczyć z wielu przeciwnościami i trudno
ściami, a przedewszystkiem z klerem kop
tyjskini, który był do nich bardzo nieprzy
chylnie usposobiony. Walka ta zakończy
ła się po pewnym czasie ich porażką. Ka
zano (rn opuścić Abisynję. Nie wyjechał,
JtASOWrCH
Obsługa pielgrzymek w Krakowie po oni jednakże z Afryki, lecz na brzegu Mo
KRAKÓW, 20.5. W najbliższym czasie
Wznowione zostaną masowe przejazdy do wierzona została
Polskiemu Związkowi rza Czerwonego czekali ua pomyślniejsze
misyjną.
Krakowa dla osób, pragnących wziąć u- Turystycznemu, który w roku bieżącym czasy, by wznowić swą pracę
dział w sypaniu Kopca na Sowińcu. We dysponować będzie kilku tysiącami kwa Wkrótce pozwolono im powrócić do Hardług opracowanego już planu, z różnych ter, wygodniejszych i tańszych niż w roku raru. Po śmierci mgr. Taurin, ojciec Jaros
ośrodków kraju wyruszą do Krakowa 102 ubiegłym. Młodzież szkolna, która z koń seau kontynuował jego pracę. Założył on
pociągi popularne, organizowane prz.cz Li cem roku szkolnego weźmie udział w sze w Hararze wraz t franciszkaninem Marie
gę Popierania Turystyki wespół z Komi regu pielgrzymek, korzystać będzie w Bernard leprosorjum, gdzie znalazło przy
tułek wielu trędowatych z całej Abisynji.
tetem Budowy Kopca Józefa Piłsudskiego Krakowie z srcregu ulg i udogodnień.
Zakład
ten w dalszym cłągU, do ostatniej
na Sowińcu.
: :
chwili, był kierowany przez obu księży.
Od czasu wstąpienia na tron Heile Selassie, autorytet biskupa Jarosseau
wzrósł
bardzo znacznie. Korzystał on prawie z o
ficjalnego poparcia rządu abisyńskiego.
Cesarz cenił go niezwykli wysoko. W ca
łej Abisynji biskup J a r o t ^ e u cieszył się
Warszawa 20.5: W nocy zaalarmowa ni rozegrał się niesamowity dramat: zabi olbrzymią popularnością.
Józef
ło policję pow. warszawskiego wiadomo tym był artysta- malarz, 33-letni
przy
ścią o zbrodni, w gminie Blizne, pod War Karten, zamieszkały w Warszawie
ul. Szopena 6. Karten pozostawał w zaży
szawą.
Mieszkała tam z 2-giem dzieci Marja łych stosunkach z Pelegrini, która kiedyś
Pelegrini i około północy mieszkańców o- pozowała mu jako modelka. Karten czę
sto przyjeżdżał do przyjaciółki i po pijane
ady zbudziły krzyki z jej mieszkania.
Kilku sąsiadów pobiegło tam i oczom mu urządzał awantury.
| 'ch przedstawił się okropny widok: cały
Oncgdaj Karten znowu się upił j pobił
pokój' zbryzgany krwią, a na otomanie Je Pelegrini i jej dzieci, 14-letni
Zdzisław,
żał fułów mężczyzny bez gołwy.
który nienawidził przyjaciela matki, posta
Głowa leżała na padłodze pod oknem, nowił go zgładzić i kiedy Karten zasnął
odrąbana toporem, leżącym nieopodal. O na otomanie, chłopiąc' zakradł się do poko
zbrodni powiadomiono policję, która nie ju i wyostrzonym toporem'odciął mu gło
zwłocznie przybyła na miejsce. Podfzas wę. Po zbrodni chłopiec uciekł przez okno
oględzin spostrzeżono
tłukąc szybę. Brzęk szkła obudził matkę,
Miejsce okropnej zbrodni zabczpicczo Byki s i ę c i e s z ą . . .
ślady drobnych stóp
prowadzące do stodoły, gdzie w stercie no do czasu przybycia komisji sądowo-le
MADRYT, 20.5. Doszło do bardzo osiana znaleziono ukrytego 14-lctniego sy karskiej. 14-lctniego mordercę zatrzymano strego konfliktu pomiędzy torreadorami,
do dyspozycji władz sądowych.
na Pclcgrini, Zdzisława.
obywatelami hiszpańskimi a torreadorami
:0:
i
cudzoziemcami, głównie pochodzącymi z
Jak się okazało, w mieszkaniu PclegriMeksyku. Stowarzyszenie torreadorów hi
szpańskich ogłosiło strajk. Jeżeli konflikt
nie zostanie załagodzony, w najbliższych
dniach, w niedzielę, nie odbędą się walki
byków na arenach Madrytu, Walencji, Cor
doby, Salamanki i Barcelony, gdzie mieli
ciągła, oczy piwne, wysoki, dobrze zbudo występować również torreadorz; meksy
WŁOCŁAWEK, 20.5. Adamkowski
wany. Ubrany w płaszcz gabardinowy j . kańscy.
Marjan, zam. w Osięcinach zameldował,
szary, mundur szkolny granatowy, spo
że w dniu 16 bm. syn jego Janusz Tade
dnie szare, sportowe, spuszczane na kt)la
usz lat 15, uczeń gimnazjum im. Długosze na, półbuty bronzowe, czapka szkolna,
we Włocławku po otrzymaniu złych sto koloru błękitnego.
Kurs oficjalny. Bank Polski kupował
pni zbiegł z Włocławka rzekomo do Gdy
:0:
dolary po 5,29, funty angielskie po 26.37
ni. Rysopis zbiegłego: blondyn, twarz po

102 pociągi popularne do Krakowa
WZNOWIENIE

PRZEJAZDÓW

Główny komendant P.P. generał Zamorski (drugi od prawej strony) w towarzy
stwie wyższych oficerów policji na dworcu w Berlinie.
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O d r ą b a n a g ł o w a p o d oknem.
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S t r a j k . . . torreadorów

Zte stopnie w szkole
p r z y c z y n ą u c i e c z k i di o

Gdyni.

Dolar 5.29

Uroczystość poświecenia
motorowca „Batory 1 w Gdyn

W PALESTYNIE CORAZ G O R Z E J .
W B I I C H * BOftB NA
afł. Sv JmmW Óśsaaaa sal M /źósos* Ml SS* AaW
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LONDYN, 20.5. Z Palesrny donoszą,
KRWAWE ZAJŚCIA.
że władze brytyjskie zarządziły specjalną
Jerozolima 20. 5. — Do północnej i po
ochronę środków komunikacyjnych. Wszy łudniowej Palestyny wysłano silne oddzia
stkic koleje chronione i konwojowane są ły wojska Jak wynika z komunikatu ogło
przez wojsko.
szonego wczoraj wieczorem, na ulicach Jaf
Na szosie pomiędzy Jerozolimą a Hai- fy rzucono kilka bomb. W Hedera, i Bet*
fą wszystkie pojazdy
konwojowane są halpha doszło do wymiany strzałów p o 
przez żołnierzy, którzy na samochodach między policją a Arabami.
Wiadomość o przyznaniu 4.500 pozwo
ciężarowych jadą na przedzie i styłu we
hikułów. Pozatem liczne patrole wojsko ten na przyjazd do Palestyny wywołała
we i policyjne pilnują porządku na tej wielkie niezadowolenie wśród Arabów. Do
głównej arterji komunikacyjnej, wiodącej szło ponownie do starć pomiędzy Żydami
do Jerożojimy,. ale równjeż i w fjółhocnej a Arabami. Jeden Żyd został zabity, a j e 
części kraju
zarządzono
patrolowanie den Arab jest ciężko ranny.
dróg przez wojsko i policję.
Oficjalna
ARESZTOWANIE 40 ŻYDÓW
„Gazeta Palestyńska" ogłasza przepisy
Rómaitha, 20. 5. — Do Romaitha przy
stanu wyjątkowego, przewidujące, kary wieziono, celem oddania pod sąd dora
do 3 lat więzienia lub do 100 funtów szter źny, czterdziestu Żydów, obywateli bag~
lingów grzywny, zależnie od przewinienia dadskich którym udowodniono potajemną
za wyrób, sprzedaż i noszenie sztyletów. sprzedaż broni powstańcom, w okręgu ro
Noszenie przy sobie na ulicy noży kara maitskim. Główne składy przemycanej bro
ne będzie rokiem więzienia.
ni znajdowały się na bazarze bagdadskim,
gdzie też zostały odkryte przez policję.
Proklamowany przez przywódców aWszystkich oskarżonym
grozi kara
rabskich strajk generalny i kampanja cy śmierci. Pochodzenia przemycanej broni
wilnc; ) nieposłuszeństwa trwają nadal.
dotychczas nie ustalono.

Zakneblowanego starca pozostawiono na łasce losu.
TCZEW 20. 5. — Nocy ubiegłej oko
ło północy trzech nieznanych zamaskowa
nych bandytów okonało niezwykle żuchwa
łego napadu rabunkowego na dom 70-letniego rolnika Franciszka Kurka, zamieszka
łego w Kierwałdzie.w powiecie tczewskim
Bandyci wdarli się do wnętrza domu
mieszkalnego przez strych i sień, gdzie wy
łamali drzwi wiodące do sypialni w której
spał sędziwy właściciel zagrody Franci
szek Kurek, którego bandyci steroryzowali zakneblowali mu usta chustkami, po
czerń przystąpili d plondrowania mieszka
nia.
Łupem bandytów padły
—

wszystkie oszczędności,
sędziwego rolnika Kurka w sumie 1000 zł.
które starzec miał ukryte na piersi. Po do
konanym rabunku bandyci zbiegli w nie
znanym kierunku, pozostawiając
zakne
blowanego starca na łasce losu
Po otrzymaniu telefonogramu z poste
runku P. P . w Nowej Cerkwi, na miejsce
zuchwałego napadu rabunkowego natych
miast wyjechał z Tczewa kierownik tut.
wydziału śledczego ze sztabem wywiadów
ców policyjnych i psem policyjnym „Mila
nem". Po kilkunastogodzinnem żmudnem
śledztwie policja wpadła na trop zuchwa
łych bandytów.

W_.ec pracowników Gazowni Miejskiej
o d b ę d z i e s i nie
ę umowy
w szbiorowej,
o b oniepłacenie
tę*

Łódź, 20 maja. — Pracownicy fizyczni Gazowni Miejskiej prowadzą od dłuższe
go czasu akcję w sprawie przywrócenia im
praw do urlopów. Akcja ta przeszła już
szereg faz, jednak bez rezultatu. W związ
ku z tein na najbliższą sobotę Zw. Zaw. Pra
W Porcie Gdyńskim odbyła się uroczysto ść poświęcenia i podniesienia bandery na cowników Użyteczności Publicznej zwoła
nowym motorowcu transoceanicznym M-S „Batory". Na uroczystość przybyli przed ły wiec wszystkich pracowników fizycz
stawiclele Rządu z wicepremjerem i mini strem Skarbu Kwiatkowskim, poseł wę nych Gazowni Miejskiej.
gierski w Warszawie p; min. Andrzej de Hory, przedstawiciele dyplomatyczni Sta
nów Zjednoczonych, Włoch i Danji, oraz liczni zaproszeni goście. Na pokładzie o
WŁAŚCICIELKA FABRYKI
krętu została odprawiona uroczysta Msza Św., zaś kazanie wygłosił ks. biskup mor
SKAZANA NA DWA MIESIĄCE
ski Okoniewski. W czasie właściwej uro czystości poświęcenia przemawiał p. wiARESZTU.
cepremjer Kwiatkowski, p. min. de Hory, oraz przedstawiciele naczelnych władz
Łódź, 20 maja. — W związku z zatar
Linji Gdynia — Ameryka, do których na leży M-S. „Batory".
1 ) Wicepremjer giem w firmie Bornstein (Wólczańska 51)
Kwiatkowski w momencie wygłaszania przemówienia na uroczystości poświęcę właścicielka tejże oskarżona została o roz
nia M-S „Batory". 2) Ogólny widok poś więconego okrętu, w momencie gdy na myślną i wykrętną działalność na szkodę
nim była odprawiana Msza św.
robotników przez-świadome\niehonprowa-

ustałonych stawek, przyczem ani towar, ani war
sztaty wymienionej firmy nie były wlasnością Bornsteinowej.
Rojprawa odbyła się. wczoraj w reieracie karnym Inspektoratu Pracy, w wyniku
której Bornsteinowa skazana została na
dwa miesiące bezwzględnego aresztu.
•i

STRAJK

OKUPACYJNY W FIRMIE
LAUFER.
Łódź, 20 maja. — W wykończalni fir
my Laufer (Zachodnia 25) wybuchł strajk
okupacyjny na tle niehonorowania stawek
płacy, ustalonej umową zbiorową. Przed
stawiciele robotników zwrócili się do zwią
zków zawodowych z prośbą o interwencję.
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Tłum powybijał

Kino-Teatr

szyby w biurze

Pośrednictwa

Pracy

GDYNIA, 20. 5. (Pat) — Pr2ed biu dnić jak największą ich liczbę przy robo
rem Pośrednictwa Pracy na Grabówku do tach miejskich. W chwili obecnej np przy
szło do pożałowania godnego zajścia z robotach tych znajduje pracę około 1.200
bezrobotnymi. Tłum bezrobotnych zgro ludzi.
madzony w liczbie około 500 osób, pod
Niestety, gorzej przedstawia się spra
burzony przez kilku reemigrantów z Fran wa z ruchem budowlanym, który zosta} czę
cji, zaatakował budynek, w któryrrT mieści ściowo sparaliżowany skutkiem zwjoki w
się biuro Pośrednictwa Pracy i wznosząc uruchomieniu kredytów dla Gdyni. Szybkie
okrzyki, powybijał wszystkie szyby w ok zrealizowanie tych kredytów spowodowa
nach.
łoby niewątpliwie dalsze poważne odprę
Znajdujący się na miejscu ~ wywiado żenie na gdyńskim rynku pracy i utrudni
wca gdyńskiego wydziału
śledczego łoby agitatorom ich wichrzycielską akcję.
Edward Idczak, został przytem peturbowa
Do ponownych zajść doszło wczoraj.—
ny. Na szczęście udało się policji wkrótce Tłum bezrobotnych, zgromadzony przed
przywrócić spokój, przyczem aresztowano biurem Pośrednictwa Pracy na Grabówku,
Jana Maja, Stanisława Wójcika, Ignacego w liczbie około 400 osób, usiłował w p o 
Nagielskiego, Edwarda Grabowskiego i chodzie wyruszyć w kierunku miasta. Ce
Bronisława Wojtczaka.
lem niedopuszczenia do demonstracji, po
Na marginesie opisanych wypadków licja rozproszyła t}um. W zwązku z zajścia
Komisarjat Rządu wyjaśnia, że ze swej mi aresztowano kilka osób, których rozpra
strony czyni wszystko, co leży w grani wa sądowa odbędzie się w przyśpieszonym
cach jego możliwości finansowych, aby
_ e _ ' > M « i
przyjść bezrobotnym z pomocą i zatru
t r y b i e

Bracia Przygoda z Łodzi

pod zarzutem

prowadzenia

fikcyjnych

przedsiębiorstw.

ZDUŃSKA WOLA, 20.5 Na wokandzie
sesji wyjazdowej Kaliskiego Sądu Okrę
gowego znalazła się sprawa prowadzenia
kilkunastu fikcyjnych przedsiębiorstw w
Zduńskiej Woli przy ul. Przemysłowej 3.
Jako oskarżeni o ukrywanie swojego
majątku przez
prowadzenie fikcyjnych
przedsiębiorstw w celu pokrzywdzenia wie
rzycieli, a w szczególności Ubezpieczalni
Społecznej w Pabjanicach i fałszowanie
podpisów na deklaracjach, zasiedli na ła
wic oskarżonych bracia Chaim Lajb i Abram Szmul Przygodowie i ich krewniak
Jcchuda Przygoda.
Bracia Przygoda zamieszkują stale w
Łodzi, a Jechuda Przygoda w Zduńskiej
Woli.
Na przewodzie sądowym zostało usta
lone, że bracia Przygoda wykupywali pa
tenty na nazwiska osób zamieszkałych w
Łodzi bez ich wiedzy i zgłaszali robotni
ków do Ubezpieczalni Społecznej na fik
cyjne nazwiska, a gdy zjawiała się do po
szczególnych firm kontrola, przeważnie
wszystkie reprezentował „buchalter" Je
chuda Przygoda.
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Póraz pierwszy w Łodzi!

BUSTER

Wielka banda przemytnicza
!™ zasiądzie na ławie oskarżonych w Wilnie.
Z WILNA donoszą:
Zakończono dochodzenie i sporządzę
no akt oskarżenia przeciwko bandzie prze
mytniczej która w ciągu długich lat gra
sowała na polsko-litewskiej granicy.
Oskarżenie obejmuje trzynaście naz
wisk, przeważnie mieszkańców Wilna i
Ignalina, gdzie koncentrowała się działal
ność tej bandy i gdzie mieścił się przez la
ta jej główny sztab.
Zarzuca się im, iż w ciągu szeregu lat
sprowadzali z Litwy do Polski, skóry, ży
we bydło, pieprz, sól, cukier, galanterję
oraz towary żelazne, zaś wywozili do Lit
wy złote ruble rosyjskie. Zasięg działal
ności tej bandy przemytniczej nie ograni
czał się do samej Wileńszczyzny.
Zahacza nawet o stolicę, Łódź itd.
Przemycane z Litwy bydło zarzynano
w rzeźni w Ignalinie, przyczem przemytni
cy przedstawiali fałszowane w dowolnych
ilościach tak zw. paszporty bydlęce. Mięso
i jelita transportowano do Warszawy i in
nych miast gdzie przemytnicy

L. B E R M A N

Cegielniana

15.

telefon 149-07

o d 8—11
niedz.

rano i o d 4—8
i

święta

wiecz.

od 9—1

. L e c z n i c a prywatna
D r a Z. RAKOWSKIEGO
dla chorych na uaay, nos, g a r d ł o i p ł a c a
p r z y j m u j e cAoryeh p t i y ^ h . d z ą e y c h 1 i t a l y c h ,
I t u o l c y czynny f . t t Oa.latt
ftosotg.o.
d o w s M l k l t h prteiwleUtś I i . j ł Ł

tttj

P i o t r k o w s k a 67.
od 9 - 2 i 5 - 8 .

Teł.

137-81

1

w żydzie*

Spec. chorób wenerycznych, skórnych,
włosów i moczoołciowyeh

6 - g o S i e r p n i a 2.
Telefon 118-33
przyjmuje od 9—12 i 3—9 wiecz.
w niedziele i święta od 9—12 w poŁ
Dr. m e d .

H.

KLACZKOWA

położnictwo i choroby kobiece

Piotrkowska 99,
tel. 213-66,
p r z y j n a . c o d z . o d 10—12
Dr,

S.

i o d 5—8 p o poi*

med.

G A W I Ń S K I

Połoinictwo i choroby

kob ece

Bałucki Rynek 3
telef 148 80
przyjmuj* »d 4 - 7

wiecz.

P o c z . o jr. 4.30 p p .

Zdarzenia i wypadki.
(—) Na walnym zjeździe Koła Żołnie
rzy 5 pułku Legjonów prcmjer gen. Skład
kowski wygłosił przemówienie, w którem
wezwał kolegów do poparcia jego wysił
ków w walce z bezrobociem i niezgodą.
(—) Generał Rayski odleciał na czele
kilku samolotów do Gdyni, skąd jutro bę
dzie kontynuował swój lot do Szwecji, ca
lem rewizytowania szefa lotnictwa szwedz
kiego.
(—)W kościele św. Krzyża w Warsza
wie została odsłonięta tablica ku czci Bo
lesława Prusa.
(—) Doradca wojskowy negusa gene
rał Turecki Wehib-Pasza został wezwany
telegraficznie do Haile Selassiego w Jerozo
limie. Wehib Pasza oświadczył w rozmo
wie z dziennikarzami że nie uważa jesz
cze wojny abisyńskiej za ukończoną.
(— Z dn. dzisiejszym w Łodzi wchodzi
w życie podwyżka cen mięsa i wędlin od
10 do 25 proc. Wieprzowina kosztować
będzie 1,20, szynka gotowana 4,40, kra
kowska 2,60 schab 2 zł.
Podwyżka wchodzi w iycie z dniem
dzisiejszym.
'(—) Prezydent In?. Głazek zwołał na
wtorek 26 maja posiedzenie Rady Przy
bocznej. Na porządku dziennym sprawo
zdania 3 komisyj radzieckich.
i
'(—)' W piątek zapadnie decyzja o zwd
łaniu sesji nadzwyczajnej.
<r •*> \

Chłodno.

W obecnym czasie zwyżka ta bynaj
mniej nie jest pożądaną, jeżeli weźmiemy
Stan pogody w Łodzi.
pod uwagę, że płace świata pracy abso
lutnie nie zostały podwyższone. Podwyż
ŁÓDŹ 20 maja. W dniu dzisiejszym, o
ka ta godzi natomiast >vyraźnie w.
kie
godzinie
9 rano temperatura wynosiła w
szeń świata pracy.
Łodzi, w centrum miasta 12 stopni powy
żej zera. (Najniisza temperatura w nocy;
GDZIE JEST TOWAR?
9 stopni powyżej zera.)
Kompel Hersz, kupiec z ul. Piłsudskie
O tej samej porze barometr wykazywał
go 10 powierzył Stolarkowi Kazimierzowi ciśnienie 749,5 milimetra. Tendencja baro
z ul. 1-go Maja 18 i Stefanowi Cwajdzie metryczna —dalszy spadek ciśnienia.
odniesienie kilka sztuk manufaktury do
Wiatry południowe I południowo- za
swego- sklepu. W; czasie dokonywania tej
chodnie. .
± .,
czynności jeden » nich „zgubił się" a ra
W
ciągu
dnia
dzisiejszego
chmurnd O
zem z nim i sztuka materjału wartości 90
przejściowem
zachmurzeniu.
Spodziewana
zł. Kompel poskarżył się policji, która od
nalazła niesumiennych młodych
chłopa opady.
ków jak i towar, który zwrócono właści
cielowi. Sprawcy kradzieży powędrowali
do więzienia.
KRADZIEŻ ROWERU.
Onegdaj na szkodę Gohczarka Ludwi
ka, Zgierz Berka Joselewicza 26, nieznani
sprawcy po wyłamaniu kłódki w komórce
skradli zeń rower wartości 50 zł. i zbiegli
w niezrianym kierunku. Policja prowadzi
dochodzenie.

Wisielec w areszcie.
ŁÓDŹ 20 maja. Ubiegłej nocy w aresz
cle przy 7 komisarjacle policji powiesił
się zatrzymany za opilstwo 36-letni Józef
Sobolewski, niewiadomego miejsca zamie
szkania. Zwłoki samobójcy przewieziona
zostały do prosektorjum miejskiego przy
ulicy Łąkowej.
J

-

•
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CZTERDZIESTOLECIE KAPŁAŃSTWA.
NA STRAŻ POŻARNĄ.
Dziś wieczorem o godz. 8.30 w sali
Czterdzieści lat w szczytnej pracy ka
Tow. śpiew. Lutnia odbędzie się „Weso płańskiej na niwie Kościoła św. i dobra
ły wieczór" Janusza Szyndlera, z którego Ojczyzny ukończyli, wyświęceni
w r.
dochód przeznaczony zostanie na niezbę 1896 następujący księża diecezji łódzkiej:
dne inwestycje dla miejscowej Ochotni członkowie Prześwietnej Kapituły ks. pra
czej Straży Pożarnej, staraniem której — łat Bronisław Siennicki, ks. kanonik Ed
„Wieczór" został zorganizowany.
mund Szczepański, ks. prałat
Stanisław
Szabelski oraz ks. prałat Stefan Gostkowski proboszcz parafji Góra św. Małgorza
J. E. KS. BISKUP WŁ. JASIŃSKI
ty
i ks. Józef Pełczyński proboszcz i dzie
na wizytacji pasterskiej.
kan
z Widawy.
J. E. ks. biskup Włodzimierz Jasiński
W dniu
17 bm. ezcigodni
jubilaci,
w towarzystwie szambelana ks. prałata
Dr. m e d .
W. Burakowskiego udał się na wizytację członkowie Kapituły w gronie licznego du
pasterską do Brzezin, Koluszek, Rogowa i chowieństwa przyjmowani byli w gościn
Spec, chorób wenerycznych moczopłclowych
nym domu ks. kanonika Edmunda Szcze
Skoszew.*
wene
Specjalista chorób
skórnych,
i skórnych.
pańskiego.
Zebranie zaszczycił swą obec
rycznych i seksnalnych
Na granicach Brzezińskich w gminie Li
TRAUGUTTA 8.
Tel. 179-89 P o ł u d n i o w a 2 S , tel. 2 0 1 - 9 3
nością
J.
E.
ks. biskup Włodzimierz Jasiń
->iny powitał J. E. ks. biskupa ordynarjuski,
który
w
pięknem przemówieniu zło
przyjmuje
od
8—11
rano
i
od
5—8
wiecz.
Przyjmuje od 8—11 i od 4—8 wiew.
sza diecezji łódzkiej starosta powiatowy
w niedziele i święta od 9—1 popoi.
żył
serdeczne
życzenia Jubilatom
zazna
W niedz. i święta 10—12. po.
Reindl W Brzezinach witał Dostojnego Pa
czając, iż uroczystości kapłanów są i Jego
sterza burmistrz miasta W. Kozłowski o- uroczystościami.
Dr. m e d .
raz sędzia hipoteczny W. Gałązka.

Dr.

HELLER

Edward

Poradnia Wenerologiczna
P i o t r k o w s k a 4 5 , tel. 147-44
L e c z . chor. w e n e r y c z y c h , s k ó r n y c h
i seksualnych.
Kobiety

i dzieci p r z y j m .

kobieta-Iekarz

c z y n u a o d 9 r a n o d o 9 wiecz,

P O R A D A
Dr.

Dr. med. Henryk Ziomkowski

mieli swoich agentów.
W Wilnie nprz. jak opowiadają na usługach przemytników znajdowało się
trzech kupców, którzy szmuglowane towa
ry melinowali i sprzedawali.
Na czele tej szeroko rozgałęzionej ban
dy stał mieszkaniec Ignalina S. Ring. Tam
tejsi mieszkańcy powiadają, że Ring po
trafił zorganizować sprawnie
działającą
bandę dzięki swemu zamieszkałemu w Lit
wie szwagrowi, który posiada tam podo
bno bardzo wysokie znajomości i rozgałę
zione stosuneczki.
Okoliczność, że dochodzenie trwało po
nad dwa lata, Świadczy o trudnościach ja
kie piętrzyły się przed władzami. Dodać
jeszcze należy; że ostatecznie zdemaskowa
nie i aresztowanie przemytników nastąpi
ło dopiero we wrześniu ub. roku, docho
dzenie zaś wszczęto w roku 1933.
Szczegóły tej afery przemytniczej po
dobno jednej z największych w Polsce nic
mogą być narazie ujawnione.
,
0

Prezydent miasta wśród najbiedniejszych

ASTROLOG - cmniunTA

POWRÓCIŁ
Specjalista chorób wenerycznych
•kornych • 'eksaalnych

Głowno i .

Robert Young

Passepartouts t bilety wolnego wejścia nie.vażne.

Kłopoty miłosne Wiedenki

Doktór

RDRIR

KEATONlMiedoleg.

..Ekscentryczna Dama
oraz

Składek, ściąganych od robotników
nie wpłacano, a gdy Ubezpieczalnia Spo
łeczna wszczynała przez Urząd Skarbowy
egzekucję i poszukiwała właścicieli w Ło
dzi, których pod wskazanymi adresami
nie odnajdywano, wówczas zjawiali się w
Urzędzie Skarbowym lub w Ubezpieczalni
Społecznej bracia Przygoda, przyjmowali
dług na swój rachunek, chętnie udzielali
hipoteki, układali się o raty, wystawiali ŻYCIE ZGIERZA.
weksle, których wreszcie nie honorowali.
Tym sposobem w Ubezpieczalni Spo
łecznej saldo na 15.5 rb. urosło do prze
Jak wiadomo od kilku tygodni urzęduje
szło -8.000 zł.
Ponieważ w 1925 bracia Przygoda mie w Zgierzu na stanowisku komisarycznego
H ogłoszoną upadłość i do 193$ r. wyzna prezydenta miasta, społecznik- ekonomista
czony został do zarządzania majątkiem u- p. Jankowski.
Dowiadujemy się obecnie o fakcie, któ
padłej firmy syndyk w osobie adwokata
Jastrzębskiego, obrona prosiła Sąd o o- ry stwierdza, że prezydent Jankowski w
droczenie sprawy, dołączenia do sprawy pracy swojej nietylko umie kierować się
akt z tego okresu i powołanie na świadka walorami rozumu i taktu, nabytego przy
ale i walorami
syndyka, w celu wyjaśnienia, i e bracia gotowaniem fachowem,
Przygoda do 1933 r. nic wspólnego z prze serca.
mysłem zarobkowym w murach swojej fa
Przed kilku dniami prezydent Jankow
bryki nie mieli. Sąd przychylił się do wnio ski w towarzystwie ks. J. Ostrowskiego osku obrony i postanowił sprawę odroczyć. piekuna sekcji-charytatywnej,$rzy stówa
rzyszeniu Akcji Kat. w Zgierzu, ktgra w
miarę swych bardzo skromnych- możności
finansowych opiekuje się najbiedniejszy
mi, jak również kierownika wydziału Opie
ki Społecznej p. Justa rozpoczął wędrów
Z DROHOBYCZA donoszą?
znania mojżeszowego był zaręczony .od kil kę po poddaszach i suterynach, aby z e ' Niejaki Nuchim Sz. z Borysławia, wy- ku lat z Wiedenką aryjką, która przed ro tknąć się bliżej z nędzą i gdzie można po
kiem przeszła na judaizm; aby móc wyjść móc.
zamąż za swego wybranego tj. Sz.
Podobny czyn głowy miasta jest bez
Został wyznaczony ślub, w mieszkaniu względnie godny podkreślenia, zwłaszcza
Przeznaczanie i losy
rabina dra Awigdora w Drohobyczu. Gdy w czasach tak trudnych jakie przeżywamy.
każdego
goście weselni byli zebrani, rabin dr. Awig
Przypuszczać należy, i e po odwiedze
z linji rąk — n o w i zdu
dor począł spisywać generalja narzeczone
miewająco, teraźniejszość
niu najbiedniejszych na ich poddaszach
go. W czasie spisywania generaljów nagle
i przyszłość. Wszelkie za
prezydent Jankowski jeszcze więcej enerrabin oświadczył, że nie może udzielić ślu
gadnienia życiowe aa pod
gji włoży w zorganizowanie robót publicz
stawie wiedzy 1 długolet
bu młodej parze, albowiem okazało się, że
nych, aby tern szybciej zrealizować swój
niej praktyki Zagranicą
narzeczony należy do pokolenia kapłanów
1 w Polsce zdobył zaufanie
zamiar zatrudnienia wszystkich bezrobot
eo Świadczą liczne podziękowania w kraju i za- i jako należącemu do wymienionego poko nych miasta Zgierza.
granicy Na zaaadzie Astrologji i Grafologji, spo- lenia t. zw. „Kohen" w języku hebrajskim
rząda horoskopy (pisemne), wylicza, numera w myśl przepisów wiary żydowskiej, nie
przeinaczenia do Loterji Pafiatwowej i kiedy
może brać ślubu z wdową, rozwódką i ne ZWYŻKA CEN MIĘSA WIEPRZOWEGO
takowe można nabyć.
W dniu wczorajszym dała się zauwa
Udziela wskazówek jak opanować nerwy I mieć ofitką.
żyć
na terenie miasta zwyżka cen mięsa
wptyw na osobę zainteresowaną. W chorobach,
•Gdy rabin zakomunikował swoją de wieprzowego, podczas gdy wołowe i ciele
niepowodzeniu rodzlnnem i w zawiedzionej mi
łości, udziela skutecznych wskazówek, daje traf cyzję młodej parze, narzeczona zemdlała, ce utrzymało się przy starej cenie. Ceny
ne odpowiedzi na° pomyślane zapytania medjum i dopiero po przybyciu lekarza zdołano ją
podwyższono o 20 gr na 1 kg., wszystkich
Stały adres: Ł ó d z , u l i c a G ł ó w n a Nr. 1 3
przywrócić do przytomności, poczem od gatunków mięsa, jak i wędlin. Obecnie no
znieazk. 3 . „ERGAND1"
wieziono ją do domu.
tujemy takie ceny: schab, słonina, smalec
Przyjęcia osobiste od godz. 10-ej rano do 8-ej
i kiełbasa zł. 1.80, gotowana 1 zł.
wiecz., w dnie świąteczne od godz. --ej po po),

zakochanej

Kino-Teatr

3 ZŁ.

med.

Chor. k o b i e c e i P o ł o i n i c t w o

Sienkiewicia 52

Przyjmuje

tel.
o d £- 6—8 w i e c z .

102-42

Dr. m e d .

S.

KRYŃSKA

Choroby skórne i w e n e r y c z n e
(kobiety i dzieci)

S i e n k i e w i c z a 34,

WOŁKOWYSKI

Spec. chor. w e n e r y c z n y c h , s e k s n a l n y c h
i
moczopłciowych.

Cegielniana 11, tei.238-02

Tel. 146-10

orzv)muie od 11—1 I od 3—* D O D O I .

Rosół z makaronem, sztukę mięsa z so
sem chrzanowym, kartofelki, naleśniki z
serem.
Or. m e d .
WINSZUJEMY.
Jutro. Wiktorowi.
Wschód słońca 3,34
Specjalista chorób w e n e r y c z n y c h , skór
Zachód słońca 19,30
nych i seksualnych.
Długość
dnia 15.56
N a r u t o w i c z a 9, nr* II piętro
Przybyło dnia 9.03
tel. 128-98 przyjmuje od 0—1 > od 5—9 wiecz.

H.

ROZANER

L E C Z N I C A
P I O T R K O W S K A 2 9 4 , tel. 122-89 (przy przyat,
tramw. Pabianickich 2 r a z y d z i e n n i e p r z y j .
ma{ą lekarza w s z y s t k i c h specjalności.
Gab°.aet dent. Wizyty na mieście. Wszelkie za
biegi
analizy. Otwarta od 11-ej r. do 8-ej w.

P o r a d a 3 złote.

ZWIĄZEK Młodzieży Chrześcijańskiej —
Polska YMCA — wynajmuje pokoje mie
szkalne dla kawalerów (chrześcijan), z
Specjalista chorób wenerycznych,
skórnych 1 seksnalnych
utrzymaniem lub bez. Mieszkańcy mogą
przeprowadził się na ni. TRAUGUTTA 9, korzystać z natrysków, pływalni, sali gim
front 1 piętro, tel. 262-98.
nastycznej i td. Zapisy w sekr.etarjacie:
»* * - U i a d * - » WI.CŁ,
aladslale . świata
Moniuszki 4 - ^ tel. 250-10.
mi 9 — 12.30 p o p i .

Or. H E N R Y K O W S K I

w

Jutro zjemy na obiad: Go nas po pracy rozweseli?

P r « y j n a | * a d « o d * . S—12, a d 4—9 w. a l a d a i e l a
I ś w l . t a o d goi*. 9—1-

ft* M A R K O W I C Z
mieszka o b e e n i e

REICHER

SZYBY okienne i szklenie,, poleca Chrze
ścijańska Sprzedaż Szkła Łódź, PI. Rey-^
monta Nr. 2a w podwórzu.
BAR dobrze prosperujący spowodu nagłe
go wyjazdu do sprzedania. Wiadomość w
administracji „Echa".
REZ ODSTĘPNEGO do wynajęcia 2 razy
pokój z kuchnią, słoneczne światło, 17 zł.
miesięcznie. Widzew Wspólna 29.
PRZYBŁĄKAŁ się pies wyźeł bronzowy.
Do odebrania za zwrotem kosztów ul. Kąt
na 90 sklep.

Teatr Miejski — Kto zabił?
Teatr Popularny (ul. Ogrodowa 18) —
Na całą parę...
Adria — Ostatni posterunek
Amor — na scenie: Strzeż się bociana,
gdyś zakochana; na ekranie: Biały
upiór
Casino — Złotowłosy brzdąc
Cor*o. I. Nocny patrol. II Niespodzian
ki miłosne.
Europa. Tajemnica czarnego pokoju.
Grand Kino. Bounty.
JAR — na scenie*: Najpiękniejsze tango,
na ekranie: Córka generaja Pankratowa
Metro — Ostatni posterunek
Przed iośnie. Peter Ibbetson.
Palące. Dzisiejsze czasy .
Rakieta, Wiedeń, miasto moich marzeń.
Rialto — Należę do ciebie
Styl°wy. Ostatnia serenada.
Sztuka — Za chwilę szczęścia
Zachęta — 1) Złote jezioro, 2) CzerwO
na dama
w

HELI

I\r.

i*v

„E C H O

Rozpacz Abisyńczyków po utracie ojczyzny.

ŻAŁOSNY PRZYJAZD WYGNAŃCA.
b m

5tr.

3

12 ŻMIJ W HOTELU.

FLET URATOWAŁ SYTUACJE*

po rodzinnej dżungli.
W wielkim hotelu „Alpine" w Montre
Żmije w hotelu i do tego w Kanadzie,
alu (Kanada) wybiła już północ. Cisza pa
nowała na korytarzach i w hallach hotelo gdzie płazów tych, a w dodatku jadowi
wych. Nagle rozległy się dzwonki alarmo tych, niema na lekarstwo — to wypadek
niezwykły, żmije znalazły
się jednak w
hymn abisyński.
Gdy pociąg nadjechał, zatrzaśnięto o- we, do drzwi pokojów zaczęła pukać służ sposób prosty.
ba,
polecając
mieszkańcom
ubrać
się
na
Po paru minutach— zstępuje już po kienko wagonu, w którym jechał negus.
tychmiast i wyjść z hotelu.
schodkach okrętowych negus.
Przystawiono tam schody i rozłożono
Dnia, poprzedzającego ową scenę noc
Idzie w asyście następcy tronu. Gru na ziemi czerwony dywan. Cesarz wraz z
Przyczyną alarmu było to, że w hote ną, wprowadził się do hotelu gość,, który
pa marynarzy prezentuje w ciszy
broń. żoną znów wyszli z głowami spuszczone- lu znalazło się dwanaście żmij jadowitych miał ze sobą dwa podłużne koszyki z wi
Znów grają hymn abisyński. Cesarz led mi. Znów lekkie kiwnięcia głową w jedną które rozpełzły się po korytarzach, jakby kliny. Koszyki owe ulokował w swoim po
wo włóczy nogami. Schodzi z głową po i drugą stronę i spojrzenie pełne nieme
koju. Około północy otworzył pokrywę
chyloną w dół, jak człowiek, który nie o go, bezradnego bólu.
koszyka, chcąc, jak to robił zwykle, nakar
własnych siłach idzie. tTwarz jego wychu
Za negusem kroczył
następca trtnii
mić znajdujące się tam jadowite żmije. Je
dła zdradza niesłychane znużenie. Nosi na i starsza córka. Za nimi młodsza córka i
dna z nich, podrażniona widać, skoczyła
sobie zwykłą białą szatą abisyńską
dwoje małych miłych dzieci, nie zdają
i ukąsiła go w rękę. Przerażony zapom
bez żadnej ozdoby.
cych sobie sprawy jeszcze widać z swego
niał zamknąć koszyk, wybiegł na korytarz
Na głowie— zwykły hełm tropikalny. położenia.
i zaczął wzywać pomocy. Nadbiegła służ
Gdy zstąpił na ląd, zbliżyli się do niego
ba. Zadzwoniono do policji i do pogoto
Cesarz Abisynji został przyjęty rzęsiprzedstawiciele rządu i rady miejskiej, by stemi oklaskami ze strony
wia. Pogotowie zabrało rannego do szpi
obserwującej
go oficjalnie przywitać.
tala, gdzie amputcwana mu spuchniętą już
go zdaleka publiczności.
Bez słowa uściskał pokolci dłonie
rękę.
'
Do nóg jego padł ksiądz abisyński z
tych panów i wolno podszedł do pociągu, Jerozolimy i kobiety'z jego ludu tu osia
Żmije tymczasem rozbiegły się po ho
który go zawiezie do Jerozolimy.
dłe oddawna. [edna z kobiet abisyńskich
telu. Policja poleciła ewakuować
hotel.
Wojsko salutuje. Znów zagrano hymn rzuciła sie z płaczem w ramiona obok sto
Nie wiedziano jednak, jak sobie poradzić
abisyński i pociąg ruszył z miejsca.
jącego policjanta brytyjskiego. Ten ją pod
ze żmijami. Postanowiono już wezwać od
W Jerozolimie na stacji kolejowej by picra i uspakaja: „Moja ty staruszko, jak
dział chemiczny i zagazować hotel, ale ad
ło niemniej smutne przyjęcie, jakie zgoto dobrze ciebie rozumiem"!
ministrator wpadł na pomysł wezwania za
wano negusowi. Wśród gości przybyłych
Para cesarska zatrzymała się w hotelu
klinaczki wężów, hinduski, która produ
na powitanie brak było konsulów obcych „King Dawid". Pierwszego dnia nie wy
kowała się w jednym z kabaretów Mont
państw.
szli za próg swego pokoju. W sobotę ra
realu.
Urzędnicy, przedstawiciele rządu pale no o godz. 5 udali się na grób Chrystusa.
styńskiego ubrani byli niejednakowo. Jcd Miały tam miejsce rozdzierające serce sce
Dowiedziawszy się o co chodzi, zaklini w cylindrach, inni w kapeluszach, fra ny. Cała kolonja abisyńską w Jerozolimie
naczka wężów wzdragała się spoczątku.
tam zebrana całowała głazy i w głośnych
kach i zwykłych garniturach...
Spotkanie z jadowitemi, nieoswojonemi
żmijami wcale się jej
Nie było tu nastroju uroczystego. Przy spazmach opłakiwała los narodt* swego i
Cesarzowa płakała
wraz z
jęcie było wyszukanie skromne, urzędowe ojczyzny.
nie uśmiechało.
cuchc. Policjanci uzbrojeni w strzelby, z wszystkimi. Negus usiłował przemówić w
Wreszcie
zachęcona
obietnicą sowitej na
zrozpaczone serca.
Hełmami na głowach strzegli porządku i
grody
ze
strony
administratora
hotelu i
nie dopuszczali publiczności. Wielkie tłu
Negus dał krótkie oświadczenie prasie
niektórych gości hotelowych, przystąpiła
my Arabów przyglądali się jednak zdaleka Nie pokazuje się również cesarzowa. Po
zaklinaczka do swojej pracy. Weszła do
widowisku.
stanowiła ona wkrótce opuścić Jerozolimę
hotelu uzbrojona tylko we flet.
ufundowanego
Oczekiwał cesarza Abisynji adjutant i wyjechać do klasztoru,
Wys. Komisarza,
komisarz
okręgowy przez nią dwa lata temu w pobliżu Jery
Udało się jej. Zwabione dźwiękami fle
Campbell, zastępca sekretarza
Państwa, cho. Negus jedzie jeszcze do Londynu i
tu żmije wpełzły spowrotem do koszyka,
dwóch urzędników oficerów okręgowych Genewy, by szukać tam sprawiedliwości
którego wieko zamknięto starannie za ty
M. G.
i burmistrz el- Chaldl.
mi niebezpiecznymi gośćmi.

WRAŻENIA
NAOCZNYCH ŚWIADKÓW*
Jerozolima, w maju.

Okręt srebrzysto- biały „Enterprise"
przywiózł cesarza tułacza,
zmuszonego
do wywędrowania i opuszczenia
swego
kraju.
W tym samym porcie 24-godzin temu
stał statek włoski „Esperia", dumny, zwy
cięski, sztandarami udekorowany. Teraz
zaś stoi tu okręt, z którego znoszą powoli
bagaż króla Abisynji, europejskie wy
kwintne walizy, a potem już zwykłe skrzy
nie i skrzynki.
Oto skrzynie jednego i tego samego
pokroju.
Marynarze dźwigają je z wysiłkiem.
Naliczyliśmy 133 skrzynki. Jest to złoto i
srebro, wyratowane z Abisynji.
Schodzą na ląd sługi negusa. Niektó
rzy z nich noszą białe narodowe szaty Abisynji, inni spodnie z khaki.
Głowy mają odsłonięte, nogi bose. Ca
ły port dookoła obsadzony jest oddziała
mi wojska.
Publiczność nlepuszczona tu skupiona
na wzgórzach piaszczystych usiłuje zdaIcka dojrzeć coś niecoś.
Tysiące oczu mierzą każdego kto zstę
puje po drabinie okrętowej na ląd. Pracu
ją aparaty fotograficzne
przedstawicieli
pism miejscowych i zagranicznych.
Niektórzy przybyli tu specjalnie aero
planami. Dziennikarze mierzą spojrzeniem
graty, dywany i, ubogi jakiś primus, któ
ry się zawieruszył tu pośród bagażu służ
b y królewskiej.
Zniesiono już zdaje
się wszystko.
Wszyscy już zeszli z okrętu. — Członko
wie rodziny królewskiej i służba
i małe
dzieci. Dotychczas jednak pozostali na stat
ku cesarz i cesarzowa.
Do portu przybyła orkiestra wojskowa
oddziału obozującego w Hajfie.
Przybywa konsul abisyński z Jerozoli
my, burmistrz arabski Hajfy Chassan Bej
Szukry wraz z sekretarzem
rady miej
skiej.
Przybywają wyfsl urzędnjfy państwo
Wi w cylindrach i frakach. Zniecierpliwie
ni długiem oczekiwaniem. Nareszcie do
strzegamy schodzącą z okrętu cesarzową.
Idzie w towarzystwie kapitana okrętu
Idzie z głową pochyloną w dół, jakby w
omdleniu. Twarz jej wdraża cierpienie...
Przed dwoma laty była kobietą
w sile
wieku, dziś jest to złamana staruszka. Prze
chodzi wraz z swym orszakiem obok gar
nizonu wojskowego Hajfy.
Żołnierze prezentują
broń.
Grają

Przyszła siedziba negusa
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Willa w Vevey nad jeziorem genewskiem
gdzie narazie zamieszka negus po przyjeż
dzie z Jerozolimy.
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Kupiony z n a c z e k F-O.M,
tworzy miljony — potrzebne na budowę

polskich okrętów wojennych!

HELENA LIPKOWSKA

+ WIELKI LOS
Wszelkie usiłowania ocucenia zemdlo
nej nie odnosiły skutku. We drzwiach sto
łowego stały przerażone dzieci ze Szczepanową. W ciszy rozległ się głos dzwonka,
Szczepanowa poszja otworzyć. Wszystkie
oczy wlepione były we drzwi w naprężonem oczekiwaniu pogotowia. Szczepanowa
powróciła z listem w ręku.
— Do pana Zdziarskiego przyniósł lo
kaj — rzekła podając kopertę Stefanowi.
Przeczytawszy, zwróci} się do obec
nych:
— Wiadomość okazała się prawdziwą,
kolektura zawiadamia mnie o miljonowej
wygranej.
Rozległ się powtórnie głos dzwonka.
Tym razem było to pogotowie. Do pokoju
wszedj szybko mały szpakowaty brunet w
binoklach.
W gabinecie pozostała tylko Marta z
doktorem. Z zapartym oddechem patrzyła,
jak bada zemdloną. Kiedy skończywszy,
wyprostował się, zapytała szeptem:
— Żyje,
_ Tak, ale bardzo ciężki atak. — Wpra
\ynemi szybkiemi ruchami otwieraj walizę
czkę, wyjmował narzędzia, wybrał szprycę
i zrobił zastrzyk chorej.
Po upływie, jak się Marcie zdawało,
icskończenie długiego czasu, z piersi Weloniki wydobyło się westchnienie i poru! żyła ręką.
— Czy chora tu mieszka, — zapytał
lekarz..
—"Nie, panie doktorze.
— Z kim mieszka?
— Sama.
— W takim razie trzeba ją ,
. :eżć
do szpitala.
— A jeżeli ja przy niej będę?
— O ile będzie mieć opiekę, można ja,
,lo domu odwieźć.
W parę chwil potem wyniesiono Wero
nikę na noszach, za któremi postępowa'..tJfarta.

...
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POWIEŚĆ

— Kochanie — szepnął w przedpokoju,
podając jej płaszczyk Stefan — za parę mi
nut będę z wami.
IX.
Ponieważ była to niedziela, Szczepano
wa wstają o ósmej. W domu panowała je
szcze kompletna cisza. Odmówiwszy prze
rywany głośnemi westchnieniami pacierz,
umyła twarz i ręce pod zlewem, postawiła
na gazie kawę i mleko, poczem wciąż cięż
ko wzdychając, rozpuściła djugie, twarde
jak drut i zupełnie jeszcze czarne włosy i
zaczęja je rozczesywać wielkim jak grabie
grzebieniem. Z szufladki kuchennego stołu
wyciągnęła kawałek w gazetę owiniętej sza
rawej słoniny i zachowanym jeszcze ze wsi
zwyczajem, starannie wysmarowała nim
głowę po obu stronach rozdziału. W czar
nej kwiaciastej sukni, z wyraźnie zaryso
wanym jukiem brwi na rumianej twarzy,
wysoka i krzepka jak rzepa, pomimo swo
ich czterdziestu czy czterdziestu pięciu lat,
nigdy tego dokładnie zapamiętać nie mo
gła — dorodną jeszcze była Szczepanowa
niewiastą.
Wjaśnie z pewnem zadowoleniem prze
glądała się w kawałku_stłuczonego lustra
na oknie, kiedy zapukawszy weszja do ku
chni Antosia, szczupła, czarnooka, młodsza
państwa Rowińskich.
— Dzieńdobry pani Szczepanowej, a
toż to dopiero święto u państwa!
— Że święto to święto. Od wczoraj w
głowie mi się to pomieścić nie może. Tera
tylko ino patrzeć jak się szyki zacznom. —
Pewnie młodsza, może i lokaj, a wspomni
panna Antosia moje słowa — rok, dwa i
fjut, będzie po wszystkiem.
— Jakto po wszystkiem?
— Ano tak zwyczajnie, bryndza znowu.
Czy to taki flejtuch potrafi rozumnie co za
oszczędzić? Potrafi ino pój dnia wywalona
białym brzuchem do góry leżeć. Czy to go
spodyni jak się patrzy?
Pa-fy to grzech

wi kupiłabym konia, bo chłopiec musi kon
— A reszta?
słówko powiedzieć, dobry pan, ale ona?
no
jeździć i zostać oficerem, a Hani? Nie
—
Reszta,
no
to
ten
pan
Stefan
Zdziar
Tyle dobroci, co leniuchostwo i co dziccwiem,
ona taka malutka, może taką lalkę
ski,
co
to
tu
jak
swój,
mijy
chłopiec,
powie
kom ino pchać złotówkę tam, złotówkę tu.
I to jeszcze śmi nosa wtrącać, że ja niby dzieć można do rzeczy, tylko tak śmisznie jak ona, a może koneweczkę, bo lubi bar
zadrogo płacę masło, mięso... A czy choć mówi, nie „r" tylko „h", niby żyd czy co, dzo kwiaty, a Szczepanowej dużo prowizji
zapyta, co tam z moją Marysią? Przecież mówią zagraniczny. Domy buduje, fajno się dla Marysi.
— Bóg zapłać panience, no a dla siebie
odkąd zięć bez pracy, tó ino kaszę i ziem ubira i ładną ma pannę. Później panna We
niaki żrą... — chlipnęja, wycierając nos w ronika Mrozowska, co to nieboraczka ze nic?
— Dla mnie? — Mila w zamyśleniu poszczęścia mało nie umarja, a może i umrze,
fartuch.
kręcija
głową. — Ja bardzo dużo rzeczy
choć
smaruje
sobie
twarz,
miła
pani,
na
Wrzące mleko pokryło rondel czapką
chciałabym
mieć, ale. narazie nic nie będę
maszynie
gdzieś
pisze,
no
a
pan
Leśniebiałej piany i z sykiem rozlało się na ku
chenkę gazową. Szczepanowa, kołysząc się wicz, to nie wiem co robi — rozłożyfa rę kupowała a poproszę tylko tatusia i mamu
ce — kiedyś to bogate było państwo i ma się, żeby pojechać do Francji, gdzie pan
w biodrach pośpieszyła do rondli.
Stefan się wychowywał, i o której tyle ojątek
mieli i domy, ale puścili wszystko.
— A ja do pani Szczepanowej z prośbą.
Pan Franciszek schowaj notes i ołówek powiadał.
Mój narzeczony, co to zecerem w redakcji,
— Niby zagranicę? A czy to prawda,
czeka tu pode drzwiami i bardzo chciałby do kieszeni.
że
Francuzy
poganie i prześladują chrzęści
—
Ślicznie
dziękuję.
Widzi
pani,
teraz
panią Szczepanowa rozpytać o wszystkich,
to ja pójdę do redaktora naszej gazety i za janów?
co to miljon wygrali.
Mila klasnęja w ręce:..
— A niech wejdzie, dlaczego nie? Co niosę mu te wszystkie wiadomości o szczę
— Co tąż Szczepanowa wygaduje! A
śliwych
wybrańcach
losu.
Z
reportera
nie
wiem to powiem — ino kawę podam.
wojny
krzyżowe, a Matka Boska z Lour
są
zadowoleni,
a
ja
mam
szansę
zostać
re
Antosia wpuściła do kuchni wysokiego,
żółtowjosego młodzieńca o długim nosie porterem. Obecna praca zanadto mnie mę des, która ukazała się pastuszce, a Joanna
na suchotniczej twarzy, na którego czeko czy, nie mam na nic zdrowia. Już nie pier d'Arc?
— Ja tam nie wiem — machnęła ręką
ladowy garnitur i fioletowy krawat, Szcze wszy raz sensacyjną ode mnie będzie miał
panowa wróciwszy ze stołowego, spojrzała wiadomość. I dlaczegóż nie miałoby mi się Szczepanowa — tak mówili, a czy panien
udać: skończyłem przecież siedem klas po ka pomyślała, że trzeba za takie szczęście
z nietajonym zachwytem.
wszechnej,
uczęszczam na wieczorowe kur najprzód Panu Bogu podziękować? — spój
— Mój narzeczony, pan Franciszek —
sy,
czytuję
dużo. A jeżeli mi się powiedzie, rżała surowo na Milę.
przedstawiła Antosia.
— Już dziekowajam przy pacierzu i
Szczepanowa, którą pan Franciszek zaproszę panią Szczepanowa i pannę An
wczoraj,
i dziś.
tosię
do
baru
„Rusałka".
Aha
—
uderzy
cmoknął w łapę, przysiadła, wykonując coś
—
Nie
tak, nie tak: Mszę świętą trzeba
się
palcem
w
czoło
—
przyszła
mi
jeszcze
w rodzaju dygu.
zamówić,
świec
dużo zakupić i to najgrub
pewna
myśl
do
gowy:
zapytam
dozorców
— Bardzo mnie przyjemnie, proszę sia
szych.
0 jakich porach ci państwo wychodzą z do
dać.
— Dobrze, powiem mamusi.
— Czy mogłaby mi pani powiedzieć coś mu i z fotografem będziemy na nich czy
— Mila, co ty tu robisz? — zapytał sta
hać.
A
kiedy
mógjbym
pana
mecenasa
spo
o osobach, którym uśmiechnęła się wczoraj
jąc w progu Staś.
tkać na ulicy,
fortuna.
— Rozmawiamy ze Szczepanowa o wy
— Pan mecenas w niedziele to zaraz po
— Jak?
granej.
obiedzie,
tak
o
trzeciej,
czwartej
wychodzi
— No o tych wszystkich, co wygrali
— To dopiero prawdziwe baby! Już
— Ślicznie pani dziękuję i żegnam.
ten miljon — wyjaśniła Antosia.
tylko
o tem paplać będą od rana do wie
— Miły, elegancki człowiek — myślała
— A dlaczegożby nie?
czora. Czy to taka nadzwyczajna rzecz wy
Szczepanowa,
zamykając
drzwi
za
Antosią
— No więc najprzód proszę o adresy
grać na loterji?
1 jej narzeczonym.
wszystkich.
— Pewnie, że nadzwyczajna.
— Szczepanowo, Szczepanowo! — do
Zapisywał w notesie w miarę tego, jak
— Przecież co kilka miesięcy ktoś wy
kuchni
wbiegła
Mila
—
to
dopiero
dużo
mu Szczepanowa mówija.
grywa,
widziałem fotografje w pismach, na
rzeczy
teraz
można
będzie
kupować!
— No a teraz o każdym zosobna. A
— O jej, pewnie że można! A co pa wet pokazywali mi na ulicy jednego takie
więc najprzód pani chlebodawcy?
go pana.
nienka najprzód kupićby chciaja?
— Moi chlebodawcy?
— To dlaczego wczoraj tak wrzeszcza
Mila
zamyśliła
się,
poczem
zaczęja
wol
— No tak, państwo pani.
łeś?
no
wyliczać
na
palcach:
— Moi państwo? Pan to mecenas, czy
— No, bo przyjemnie być bogatym. Po
— Najprzód tatusiowi samochód, żeby
adwokat, i tak i tak nazywają, jak kto chce;
myśl
sobie tylko, już Szwarc i Ruczajski z
nie
męczył
się
już
chodząc
tyle,
lub
czeka
dobry człowiek, sprawiedliwy. Nieborak
naszej
klasy nie będą mogli przede mną no
jąc
na
tramwaj
i
wysłałabym
go
do
Kryni
pracuje ciężko, tylko często narzeka, że to
ten kryzys. A pani —• pogardliwie wydęła cy, żeby nerwy wyleczył i nie kłócił się z sa zadzierać, że to oni samochodem codzien
usta — to tylko umie jęczyć, że ciężko, a mamusią. Mamusi dałabym ze dwie Jadne nie przyjeżdżają do szkoły. A jak zechcę,
pieniądze u niej jak woda bez dziurawe si jedwabne suknie i lekarstwo na schudnię fundę urządzę chłopcom, to dopiero będ^
(D. c. n.)
cie, żeby nie martwiła się, że tyje. Stasio mnie lubić i słuchato, bo to żadna gospodyni.
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K R A T E C Z K L

Zycie Waruawy
Organizacje turystyczne staJe narzekają
na brak opieki policyjnej nad turystami na
dworcach warszawskich. Sprawa ta doma
ga się stanowczego i szybkiego uregulowa
nia. Uuarą dworcowych „kancjarzy" pada
ją przedewszystkiem cudzoziemcy, nieświa
domi stosunków w naszym kraju, istnieją
specjaliści, czyhający na peronach dworca
na każdy nadchodzący pociąg z zagranicy,
^adanje mają ułatwione ponieważ dozór
policyjny obejmuje tylko wyjścia na pero
ny, same zaś perony pozostają bez opieki.
Powszechnie stają sic wypadki fałszywego
informowania cudzoziemców co do katego
ryj hoteli, oszukiwania ich przy wymianie
walut obcych, pobierania od nich pienię
dzy za wnoszenie nieistniejących opłat u
rzędowych itp. malwersacje, o których oszukiwania później meldują policji. Organi
zacje turystyczne blisko od roku walczą o
naprawę tych stosunków, lecz jak dotych
czas— bez skutku. Walka z nadużyciami
na tem tle nie jest wcale trudna. Wystar
czyłby dyżur 1 — 2 policjantów przy nadej
ściu w ciągu doby pociągów z zagranicy,
aby uniemożliwić grasowanie „niebieskim
ptakom".

Folita
z ł y d ł u ż n
Niemiłe i n k a s o .
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K U C H E N N Y M

u ś m i e r c i ł a r o d z o n ą siostra*

Wtajemniczeni twierdzą, że nic się nie ipod kategorję broni zakazanej. Coprawda
dzieje bez powodu Słusznie. Podpisuję się nie odniosłoby to żadnego realnego skut
Ze LWOWA donoszą:
ła noża kuchennego. Powodem morder
pod tem oświadczeniem, ł właśnie dlatego ku,ale przynajmniej teoretyczną satysfak
Władze
bezpieczeństwa w Brodach za stwa były zarzuty ze strony zamordowa
że nic się nie dzieje bez powodu, tak rzad cję mielibyśmy.
alarmowane zostały wiadomością o best- nej, jakoby morderczyni tj. jej siostra Te
ko i tak niechętnie zajmuję się na tem miej
Doniczki w jednym tylko wypadku mo jalskicm mordestwie, popełnionem wczo- kla była leniwą i niczem w domu się nie
scu kwiatami. A powód tego falktu jest ja
gą człowiekowi oddać przysługę. Siedzi rj w Łahudowie kolo Brodów. We wsi tej interesowała. Na miejsce zbrodni wyje
sny, jak moje sumienie: nie znam się na
naprzykład gość w domu i wygląda spo zamordowana została 16-letnia
Stefania chał naczelnik sądu w Brodach z leka
kwiatach. Los odmówił mi tych zdolności
kojnie przez okno. Nagle widzi, że do jego Zwarycz przez swą własną siostrę 22-let- rzem który dokonał sekcji zwłok zamordo
Trudno. Wprawdzie mój zmarły w swoim
czasie kolega, również zdolny
chłopak, domu zbliża się wierzyciel. Gdy wierzy nią Teklę Zwarycz, która do zbrodni uży wanej.
Leonardo da Vinci, znał się na wszystkiem ciel znajdzie się pod oknem należy spuś
SCI
i na pisaniu, i na malowaniu i na wiciu cić mu na łeb co tęższą doniczkę. Potem
t ó d i , jak Raszyn, oraz:
innych rzeczach, jednakże ja nie znam się można naturalnie tłumaczyć się nieuwagą
13.15 Muzyka z płyt
na kwiatach. Zato znam się na konjaku, zapłacić za nią pięć złotych kary, co za
którego o ile sobie nie przypominam, Leo wsze lepiej się kalkuluje, niż danie więk
15.12 Przegląd giełdowy jódzki
DZIŚ, dnia 20 maja wieczorem:
nardo da Vinci nie pijał, przekładając nad szej sumy wierzycielowi.
18.30
Krytyczny szkic literacki p.t. „Szla
RASZYN.
Kwiatki posiadają więc także i walory
konjak — wino.
kami walki i buntu", książka Aleksego
Czasami zresztą przydają się w stosun 12.00 Hejnał z Krakowa
Rżewskicgo — wypowie Augustyniak J.
Słowem — nie znam się na kwiatach. kach •/. kobietami. Gdy mężczyzna ma za 12.03 Dziennik południowy
18.45
Muzyka z płyt
Naturalnie wiem, źe kobiecie trzeba cza miar zdobyć jakąś kobietę, zaczyna od po 12.15 Gdzie się kształcić? — pogadanka
19.10
Program na jutro
sem w odpowiedniej sytuacji, powiedzieć syłania jej kwiatów. Naturalnie
kobieta 12.30 Koncert ze Lwowa
19.20 Koncert reklamowy
wyglądasz jak kwiat: Często jednak do wolałaby prezenty bardziej realne jak 13.10 Chwilka gospodarstwa domowego
daje się w duchu: jak stary, zwiędły kwiat brylanty czy gotówkę, ale o tem nie wy 13.15 Programy lokalne, przerwa w War
CZWARTEK, 21 MAJA.
Zresztą, cóż kwiat? Albo bywa nikły, pada odrazu mówić i kwiaty są tutaj obo
szawie
9.00 Sygnał czasu i pieśń: „Pod Twoją
niepozorny i wówczas zdarza się, że ład wiązkowym wstępem.
14.15 Przerwa
obronę"
nie pachnie. Bywa również piękny i wspa
15.15 Wiadomości o eksporcie polskim
9.03 „Hej, ty Wisło!" — suita ludowa
niały i wcale nie pachnie. Zupełnie jak In
FOL1TA.
(Wilno nadaje audycję lokalną)
9.35 Dziennik poranny
dzie, którzy również nic pachną. Mężczy
Ale nic o kwiatach jest dzisiejs. spra- 15.20 Programy lokalne
• •*
9.45 Programy lokalne
zna nosi od czasu do czasu jakiś kwiatek wa, lecz o całkiem ordynarnych
spra- 16.00 Pogadanka dla dzieci starszych — z 10.00 Transmisja nabożeństwa z kościoła
Zelektryfikowanie kolejowego węzła w butonierce. Kobieta nosi kwiaty często wach o dłużniku i wierzycielu.
Poznania
Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowarszawskiego zostanie już w niedługim przy kapeluszu, przyczem korzonki ich
Mianowicie w dniu 3 kwietnia rb. Da 16-20 Pieśni ludowe z Poznania
wi Mazowieckiej
,
czasje zrealizowane. Obecnie, w myśl za znajdują się w głowie.
niel Kolicki przyszedł do swego dłużnika 16.45 Rozmowa muzyka ze słuchaczem 10.50 Programy lokalne
Wogóle z kwiatami bywa wiele niepo Karola Folita, zamieszkałego przy ulicy Ki
powiedzi, część taboru zostanie sprowa
radja
11.42 Próby polowe psów myśliwskich —
dzona do uruchomienia go na pierwszym rozumień. Spotykam np.: kiedyś jednego lińskiego. Kolicki żądał natychmiastowego 17.00 O pracy społecznej — dialog
reportaż (płyty)
odcinku Pruszków —Warszawa— Otwock ze znajomych, z jakimś imponującym kwia zwrotu pieniędzy. Folita twierdził, źc pie 17.20 Recital skrzypcowy Szymona Bak- 11.57 Sygnał czasu
Wagony motorowe i doczepne będą dostar tem w butonierce. Udaję znawcę i pytam: niędzy niema, że jak będzie miał to zapłaci
mana
12.00 Hejnał z Krakowa
— Gdzieżeś wystrzasnął taki piękny a gdy Kolicki zaczął się awanturować i 17.50 Książka 1 wiedza
czane przez szereg
miesięcy, natomiast
12.03 Programy lokalne
grozić sądem, Folita złapał Jakiś drążek ł 18.00 Piosenki z dawnych lat — wykonają; 12.15 Koncert orkiestry P. R. z Udziałem
wszystkie lokomotywy już w najbliższym aster?
— Aster? Bój się Boga, to wcale nie pobił nim twardego wierzyciela. Okazało
Hanna Brzezińska i Tad. Olsza
czasie znajdą się na miejscu swego prze
Franciszki Platówny (śpiew)
aster, tylko chryzantema.
się przytem, że głowa wierzyciela wcale 18.30 Programy lokalne
znaczenia. Tabor wyltonywany
jest w
W przerwie o g. 13: „Legjon Mickie
— Eee, ględzisz. To niemożliwe. Znam nie była tak twarda, jak jego serce.
19.35 Wiadomości sportowe
wicza we Włoszech"
przyśpieszonem tempie w Chrzanowie (4
się na tyle na kwiatach, żeby odrazu po
W rezultacie Karol Folita skazany zo 19.45 Pogadanka aktualna
14.00 Programy lokalne
>
lokomotywy), w Anglji (2 lokomotywy) znać, że to nie żadna chryzantema, tylko
stał na 100 grzywny lub 2 tygodnie aresz 19.55 Przerwa
Łódź, jak Raszyn, oraz:
i w fabryce „Lilpop, Rau j Loewenstein"; autentyczny, duży aster.
20.00 Programy lokalne
tu.
9.45 Program na dziś
(76 wagonów motorowych). Pozatem inna
— Przyjmij do wiadomości, że masz ta
20.45
Dziennik
wieczorny
i
i
Jerzy
Krzedcł.
12.03
Pogadankę p.t. „8 godzin przy war
fabryka w Polsce buduje 152 wagony do kie pojęcie o kwiatach, jak dostojnicy
20.55 Obrazek z Polski współczesnej
sztacie"
— wygłosi Bernard Poppa
czepne.
przemysłu o przemyśle, i że jednak to jest
21.00 Koncert chopinowski — wykonawca 14.00 Koncert życzeń
chryzantema.
Józef Smidowicz
P i e l g r z y m k a n a J a s n ą Górę.
— Chryzantema....? Hm... możliwe zre
21.80 Dyskusja na temat: „Pisarze zmień
Diecezjalny
Instytut
Akcji
Katolickiej
Polskie Biuro Podróży „ORBIS" sztą....ale a propos, powiedz-no mi mój pod protektoratem J. E. ks. biskupa Wło cie świat"
drogi, jak się właściwie pisze „chryzan
Oddz. w Lodzi, Piotrkowska 65
dzimierza Jasińskiego organizuje pocią 21.45 Pogadanka aktualna
tel. 1 0 1 . 0 1 , 1 0 1 - 2 0
tema" przez „ch" czy przez samo „h"?
21.55 Arje operowe w wykonaniu Marji
— Jak się pisze?... a wiesz, że jednak giem popularnym pielgrzymkę na Jasną
Wrońskiej
Górę
do
Częstochowy.
Pielgrzymka
wy
Wycieczka na Międzynarodowe
ty masz rację. To jest rzeczywiście aster.
22.25
Muzyka taneczna małej orkiestry
"jak widać, człowiek z głową na karku ruszy z Łodzi po nabożeństwie w kościele
Polskiego
Radja
lŁ
zawsze może mieć w życiu rację '. Jeśli Św..Krzyża w dniu 30 maja b . r., powrót 23.00 Wiadomości meteorologiczne dla
pątników
z
Częstochowy
nastąpi
w
dniu
I
już mowa o kwiatach, to jednak przyznam
od dn 25 V - 7 - V l
żeglugi powietrznej
do Austrji
się, źc zasadnicze pojęcie o kwiatach po czerwca. Kierownictwo pielgrzymki objął
Cena kL III zł. 3 2 5 - kl. II zł S 9 5 ks.
k.m
Stan.
Nowicki.
siadam. Wiem więc, że kwiaty bywają roz
Zapisy do dnia 23 maja
Anglji
Pątnicy wezmą udział w uroczysto
maite: jedne rosną na polach, inne w kwia
KULTURA A OPIEKA NAD ZWIERZĘTA
ciarniach, jeszcze inne, i to jest gatunek ściach marjańskich na Jasnej Górze, zwie
Czechosłowacji
Ml.
Wycieczki
najgorszy w doniczkach. Zwłaszcza obe dzą zabytki historyczne klasztoru, skar
do
Dnia 21 bm. o godz. 12-ej p. Knappe Bułgarji
cnie, w maju kwiaty doniczkowe są bar biec, bibljotekę i inne.
od 29/V—2/VI
zł.
9 0 Karty przejazdowe w cenie zł. 6.50 gr Maszewska wygłosi odczyt pod p o w y ż 
dzo niebezpieczne. Każda „szanująca" się
Jugosławji
szym tytułem.
gospodyni ozdabia swoje balkony i okna j nabywać można w Sckretarjacie Akcji Ka
Odczyt ten urządza Polska YMCA w
'tolickiej
—
ul.
Gdańska
L.
111
(tel.
doniczkami kwiatów, względnie korytkami
Węgier
Wycieczki K o l a P o l e k
dużej sali gimnastycznej, wejście od ulicy
kwiatów. Te ostatnie kwiaty powinny być 220-14) w godzinach biurowych oraz we Traugutta 3.
ł wiele innych Państw
zabronione przez władze. Przedewszyst wszystkich parafjach łódzkich i kościo
Wstęp dla wszystkich bezpłatny.
kiem l.ażda żona ma do każdego męża w łach filjalnych.
O
ciągu całego lata pretensje, źe zapomina
k a ż d e g o 1-GO
lapisy
informacje
podlewać pozostawione w mieście kwiaty
w miesiącaeh VI-VIT-VI1I i IX
następnie
zaś
w
czasie
kłótni
małżeńskich
Cena udziału w w y c i e c z c e
W A G O N S - L I T S // COOK
kwiaty doniczkowe stanowią broń wybit
wynosi
Zf. 340.—
Ł ó d Ł , u l . P i o t r k o w s k a <68
nie ofenzywną w ręku żon i Liga Narodów
powinna podciągnąć doniczki z kwiatami

t
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Ulgowe paszporty
zagraniczne

RYGI

do Bułgarji

RUDOLF BRINGER.

Stara panna.
Dobiegając lat czterdziestu pięciu pan
na Monika spostrzegłszy się dopiero, że
ma pustkę w sercu i duszy zaczęła cier
pieć z tego powodu.
Życie jej ciche, spokojne i pracowite
nie opromienione było źdźbłem bodaj uczucia i temu właśnie brakowi celu i osło
dy w życiu przypisać należało wzmagają
eą się z czasem melancholję starej panny.
Panna Monika Leblanche, prasowacz
ka z zawodu, wodząc gorącem żelazkiem
po miękkiej
bieliźnie damskiej i szty
wnych koszulach męskich od rana do wie
czora nie miała w ciągu dnia czasu roz
myślać nad swą samotnością. Po skończę
niu pracy natomiast sama całemi wieczo
rami jak palec w swej małej czyściutkiej
' .'chence służącej jej za jadalny pokój je
0 locześnie, nie mogła oprzeć się coraz czę
: ciej przygniatającemu ją smutkowi na
;yśl, że nie miała kogo kochać, kim opie
l.ować się i komu dogadzać na ziemi.
Rodziców bowiem i jedynego
brata
" raciła oddawna. Nie wyszła zamąż uwa
jąc że jest „za dobrze" by miała pośluć prostego robotnika, podczas gdy młozl ludzie tak zwanej klasy średniej nie
wapili się podnieść
„wyrobnicę" do
. vej sfery.
To też w sercu biednej kobiety nagro
madziły się skarby uczuć, dla których nie
r. da ujścia. Tęsknota nurtowała ją co1
głębiej. Rozsadzała jej piersi... Calem
stwem swem pragnęła mieć przy soj • istotę, której mogłaby poświęcić się
'n n ^dzielnie i otoczyć ją troskliwą, ma, 'ską opieką.
W takim stanie ducha dowiedziała się

nagle, że jeden z braci jej matki, którego szynkach bulwarowych z niezwykłej zdol potem na cmentarz, by spać snem wiecz kę oznajmił swej siostrzenicy:
straciła oddawna z oczu, wuj Izydor miano ności pochłaniania butelek najmocniejsze nym obok wuja Izydora.
— Wypadnie nam rozstać się, moja
wicie, pochował swą żonę i mieszkał o j go trunku nie tracąc nigdy głowy.
Biedna panna Monika! Los, okrutny duszko!
tąd samotnie w rodzinnem swem mieście
Wdowiec od niepamiętnych lat, bez los uwziął się na nią, zabierając jednego
— Co? Jak? Dlaczego? Czyż nie do
Kantermevlusse żyjąc dość biednie z ma dzietny żył po kawalersku i dzięki przy
po drugim dwóch wujów, z których każ brze ci, drogi wuju tutaj? Wszak dokła
łej swej emeryturki strażnika kolejowego. padkowi tylko znalazł się na pogrzebie te dy był jak do rany przyłóż. Wuj Prosper dam wszelkich starań by nie zbywało ci
Poczciwa panna Monika udała się nie go biednego wuja Izydora, którego nie osobliwie: taki łatwy w domowem poży na niczem. Ptasiego mleka brak ci chy
zwłocznie do tego zapadłego kąta prowin boszczka żona była rodzoną siostrą jego ciu, taki wesoły i krotochwilny zawsze. ba!... — móWiła zrozpaczona panna Moni
cjonalnego i przypomniawszy się pamięci nieboszczki żony, a którego nie widział Nie! Panna Monika nie miała szczęścia ka.
wuja Izydora nakłoniła go bez trudu, by dwadzieścia pięć lat zgórą.
stanowczo!
— He! He! He! Moja duszko! Dobrze
dożył swego wieku przy niej obiecując
Po pogrzebie panna Monika zaprosiła
Istotnie. Wuj Benedykt, którego udało mi u ciebie... ani słowa, ale u Eufrozyny
mu solennie, że nie będzie mu zbywało Prospera na śniadanie do siebie i poty za się starej pannie zwabić do siebie nie u- będzie mi lepiej. He! He! He!
na niczem.
lewała się rzewnemi łzami, skarżyła się mywał się do wuja Prospera ani nawet
— Jakto? Nie rozumiem! — bąknęła
Wuj Izydor, siedemdziesięciokilkoletni na swą samotność, aż Prosper wzruszony Izydora.
wytrzeszczając oczy.
starzec, wysoki i cienki jak tyka a suchy odezwał się do niej w te słowa:
Tego wuja — dziesiątą, jak się mówi,
— Rzecz prosta
jednak — odparł
jak wąs winorośli na jesieni bardzo był
.._ \ y gruncie rzeczy jesteś pani pra wodę po kisielu — stara panna znała ze wuj Benedykt dobrodusznie — mam za
powściągliwy i odżywiał się więcej niż wie że siostrzenicą moją, skoro ten biedny słyszenia tylko, rodzina bowiem trzymała miar żenić się z Eufrozyną, moja duszko!
skromnie przez całe życie. Charakter miał Izydor, szwagier mój był wujkiem twoim. się odeń, spowodu złej jego konduity, zda
— Co? Żenić się? Z Eufrozyną? Na
przytem złoty: zadowolony zawsze ze Możebym ja mógł zastąpić go? Mieszkam leka. Dobry z gruntu człowiek był nałogo szą sąsiadką.
wszystkiego nie zrzędził nigdy i wdzięcz w Saint Patard samotnic,
nie mam ża wym pijakiem i pędził hulaszcze życie.
Właśnie! Właśnie, moja duszko! He!
ny był dobrej siostrzenicy za to, że mógł dnych krewnych, nic nie trzyma mnie tam
Mimo to los mu sprzyjał: w 1915 roku He! He!
żyć przy niej jak u Pana Boga za piecem obojętne mi jest gdzie prłożę głowę i., czyli w pierwszym okresie
światowej
— Z wdową po dzwonniku?.. Z tą sta
Uszczęśliwiona zaś panna Monika do jakkolwiek niezamożny,
mam bądź co wojny, pełniąc obowiązki dozorcy drogo rą jednooką sroką?!...
gadzała staruszkowi jak mogła karmiąc bądź moją emeryturkę, dzięki której nie I wego dostał w samą głowę butelką ci— Hola! Hola! Stop! Stop!... Droga
pływającemi w maśle smakołykami i pojąc będę pani ciężarem.
śniętą z okna wagonu przez jednego z nie siostrzenico! Bez epitetów! Nie pozwalam
winem tak dalece, że po trzech miesią
— Jakże jestem szczęśliwa! — szepnę ostrożnych pasażerów,
naskutek czego ubliżać mojej narzeczonej! My z Eufrozy
cach takiego reżimu wuj Izydor dostał a- ła biedna panna Monika ze złożonemi jak pobierał tytułem rannego na stanowisku ną ko...cha...my się!..
Rozumiesz, moja
taku apoplektycznego, który zabrał go w do modlitwy rękoma.
wcale ładną emeryturkę, pozwalającą mu panno? Ja mam moją emeryturę, ona tro
niespełna dziesięć minut z tego świata.
W tydzień potem wesoły wuj Prosper żyć jako tako, nie pracując na kawałek chę zaoszczędzonego
grosza i będziemy
Biedna panna Monika wpadła w roz zainstalował się u niej jak u siebie.
chleba.
żyli jak Pan Bóg przykazał ze sobą. Nie
pacz. Przyprawiłoby ją to o chorobę spePanna Monika mogła spać spokojnie
Miał lat osiemdziesiąt, pewne nogi, mam ci nic do zarzucenia, moja duszko,
wnością, gdyby Opatrzność litując się Nie wuja Prospera obfity stół wyprawi na dobry wzrok i mocne mimo tak podeszłe ale przyznasz sama, że siostrzenica —
nad nią nie zrządziła,
że wuj Prosper tamten świat. Żołądek miał strusi, głowę go wieku zęby — stary był jednem sło stara panna w dodatku — to nie to co żo
przyjechał na pogrzeb wuja Izydora swe mocną, zdrowie końskie i potrafił — jak wem ale jary — kiedy panna Monika cier na!
go szwagra.
zwykł mawiać śmiejąc się i klepiąc w kia piąca wciąż na pustkę w sercu „wykopa
I wuj Benedykt osiemdziesięcioletni
Ów Prosper był emerytowanym urzę tkę piersiową — „rozprawić się w mig z wszy" go nie wiedzieć jakim sposobem, emeryt ożenił się z Eufrozyną pięćdziesię
dnikiem kolejowym, który tłukąc się przez litrówką".
zwabiła do siebie.
cioletnią wdową. Panna Monika zaś dość
trzydzieści pięć lat w wagonach pociągu
Co nie przeszkodziło, że pewnego wie
Czyż mogła .biedaczka spodziewać się, już mając wujów, których zapas wyczer
„Paryż — Lugdun — Śródziemne Morze" czoru wychodząc o zmierzchu z szynku, że niecałkowicie ugaszone jeszcze węgle pał się zresztą (ostatni, sparaliżowany od
między Walencją i Awinionem znany był wpadł pod koła rozpędzonej taksówki i namiętności rozżarzą się nagle w sercu o- 'at pięciu dogorywał w szpitalu) kupiła
na wszystkich stacjach swego odcinka z odstawiony został w groźnym stanie zdro siemdziesięcioletniego starca?
sobie.... papugę na pociechę.
krotochwilnego usposobienia, dowcipów i wia do miejscowego szpitala, gdzie nie
Pewnego wieczoru, po dobrym obiad
Tł. J. S.
komicznych refrenów, we wszystkich zaś przeżywszy nocy powędrował w dwa dni ku, wuj Benedykt pykając ulubioną fajecz

Sport w kilku słowach.

SPORT

Wielki dzień na boisku Czerwonych
Łodzianie zapamiętajcie — w niedzielę I

TLR<
;
- -1
W dniu
wczorajszym
podaliśmy pro wych, stowarzyszeń sportowych, PCK. i
gram imprez przewidzianych na dzień 21 LOPP.
i 23 maja rb..
Godzina 15-ta.
Najważniejszy jednak punkt programu
Boisko Łódzkiego Klubu Sportowego.
Odbędzie w dniu 24 maja rb.
1. Hymn narodowy i przemówienie prze
Poza nabożeństwem i defiladą w go wodniczącego Komitetu. 2. Pokaz Zwiąż
dzinach popołudniowych odbędzie się na ku Harcerstwa (rozbijanie namiotów, oboisku ŁKŚ-u Rewja sportowa w której gniska i ćwiczenia). 3. Pokazy szkół po
wezmą udział wszyscy i wszystkie, repre wszechnych (gry i zabawy w ozdobnych
zentanci i reprezentantki W r i PW. w ustawieniach — 400 osób).
4. Pokazy
Łodzi.
szkół średnich żeńskich (tańce narodowe
Jednocześnie w tych samych godzinach w strojach regjonalnych — 600 osób). 5.
ze względów propagandowych na boi Pokazy szkół średnich męskich (ćwiczenia
skach „Sokoła" (ul. Tylna) i TUR. (ul. gimnastyczne i skoki na przyrządach —
Letnia) odbędą się propagandowe impre 600 osób). 6. Ćwiczenia przysposobienia
zy sportowe.
wojskowego. 7. Pokazy Przysposobienia
Program imprez
w ramach „święta Wojskowego Kobiet do obrony kraju (sy
WF. i PW." w dniu 24 maja rb. przedsta gnalizacja tarczami). 8. Start modeli lata
wia się jak następuje:
jących (100 modeli wypuszczonych przez
24 maja — godz. 9.
najmłodszych uczniów). 9. Pokazy szer
Nabożeństwo w Katedrze św. Stanisława miercze. 10. Zaprawa piłki nożnej. 11.
Kostki.
Skok szybowca. 12. Gry sportowe. 13. Po
Godz. 10 — Defilada przysposobienia kazy ratownictwa PCK.
wojskowego, Związku Harcerstwa, szkół
Godz. 16. — Boisko „Sokoła".
powszechnych i średnich, klubów sporto
.1. Ćwiczenia obrazowe chłopców, 2.

W dniu dzisiejszym po godz. 10-ej
wiecz. przyjedzie do Łodzi pod kierun
kiem wiceprezesa Krakowskiego OZPN
red. Stattera reprezentacja piłkarska Kra
kowa, którą na dworcu Fabrycznym powi
ta z ramienia ŁOZPN-u wicepr. Karbowiak i skarbnik Kazimierczak. Na boisku
przed meczem Łódź — Kraków przywita
gości prezes Konopka, wręczając im upo
minek. Mecz rozpocznie się na stadjonie
przy Al. Unji o godz. 17-ej, zaś przedmecz
szczypiorniaka Łódź — Kraków o godz.
15.30.
W dniu jutrzejszym, 21 bm. przypada
„Dzień PZLA", z okazji którego w Łodzi
na stadjonie Wimy od godz. 9-ej rano zoPokazy lekkoatletyczne, boksu, szermierki
i ciężkiej atletyki.
3. Skoki przez konia
młodzieży, kobiet i mężczyzn. 4. ćwicze
nia na przyrządach (poręcze, koń i drą
żek). 5. Piramidy. 6. Ćwiczenia obrazowe
• dziewcząt.
Godz. 16. — Boisko „TUR".
1. Zawody szczypiorniaka drużyn mę
skich. 2. Biegi i rzuty. 3. Zawody hazeny
drużyn kobiecych, 4. Zaprawa sekcji mło
dzików. 5. Sztafeta 4X200 mtr. 6. Zawo
dy w piłkę nożną, 7. Bieg naprzełaj.

iii szczęście

staną równocześnie rozegrane dwa trójmecze lekkoatletyczne: trójmecz mężczyzn
Wima — Zjednoczone — Geyer i trójmecz
juniorów Union-Touring — Sokół — ŁKS.
Program trójmeczu Wima — Zjednoczone
— Geyer przedstawia się następująco:
biegi 100 mtr., 400 mtr., 3 kim., sztafeta
4 x 100 mtr., skoki wzwyż i wdał, dysk,
kuła i oszczep. Program trójmeczu junio
rów UT Sokół — Ł K S przewiduje biegi
100 mtr., 1500 m. i sztafeta 4 x 100 mtr,
skoki wdał, wzwyż i o tyczce, oszczep,
dysk i kula.
W dniu dzisiejszym odbędzie się w lo
kalu tow. śpiewaczego „Moniuszko" przy
ul. Ogrodowej 34 o godz. 18-ej w 1-szym
i o godz. 19-ej w Il-im terminie doroczne
walne zebranie Łódzkiego Okręgowego
Związku Bokserskiego.
BIAŁOGRÓD

ZWYCIĘŻYŁ PABJAN1CE
14:5.

Wczoraj po północy zakończył się w
Pabjanicach międzymiastowy mecz zapa
śniczy Białogród — Pabjanice. Po intere
sującym przebiegu zwycięstwo odniosła
reprezentacja Białogrodu w stosunku 14:5
Mecz poprzedziło uroczyste powitanie go
ści jugosłowiańskich i odegranie hymnów
państwowych.
,

Zycie e k o n o m i c z n e
BAWEŁNA.
N. J O R K : loco 11.72, maj 11.62, czer
wiec 11.52, lipiec 11.41—42
LIVERPOOL: loco —, czerwiec 6.19.
lipiec 6.09, sierpień 5.95
Egipska: loco 9.02, maj 8.87, lipiec
8.64, październik 8.56
,
BREMA: loco 13.97, lipiec 12.23, paź
dziernik 11.73, grudzień 11.72

Walufv, dewizy i a k c i e
PAPIERY PAŃSTWOWE ZNIŻKUJĄ.
Dział papierów państwowych był dość
ruchliwy, nastrój panował słabszy, stosun
kowo najbardziej ucierpiały kursy poży
czek premjowych.
Maje zainteresowanie prywatnemi papie
rami lokacyjnemi.
Dział listów zastawnych cechował na
strój słabszy, przy mniejszych rozmiarach
obrotów.
SŁABSZA TENDENCJA DLA AKCYJ.
Na zebraniu giejdy akcyjnej rozmiary
obrotów były mniejsze, kursy kształtowały
się zniżkowo. Ogółem przedmiotem noto
wań było sześć gatunków papierów dywi- .
dendowych.
Bank Polski 102.50, Cukier 27.00, Wę
giel 13.75, Lilpop 11.25, Ostrowiec 3 0 . 0 0 ,
Starachowice 33.75
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D o k ą d jechać na w y w c z a s y ?
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PODZIEMNE DOMKI

i i chorzy na serce
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p o w i n n i s p ę d z a ć urlop n a n i z i n a c h

ze szlucznyn krajobrazem za szybami.

Angielski architekt, Alan Dały, wyspę
cjalizował się w budowaniu podziemnych
domów, których mieszkańcy nie odczują
groźnych skutków wojny. Architekt przy
puszcza, że w przyszłości ludzie będą mie
szkali wyłącznie pod ziemią, a przytem nie
będą potrzebowali rezygnować ze świeże
go powietrza, ani ze światła słonecznego.
Już prawie na ukończeniu jest pierwsza
podziemna willa, która jest zabezpieczona
przed atakami bombowemi i gazowemi. —
Tę willę zamówił u Daly'ego pewien an
gielski miljoner, płacąc na jej budowę oko
ło
30.000 funtów.

nego urządzenia może być wysuwany na
powierzchnię ziemi. Mieszkańcy willi mo
gą więc widzieć, co się azicje w okolicy.
Pozatem przed oknami willi jest skonstru
owany
sztuczny krajobraz,
który do złudzenia przypomina naturalny
i który można zmieniać zapomocą naciśnie
cia guzika elektrycznego odpowiednio do
pory roku.
Na powierzchni ziemi, nad domem, znaj
duje się ogród z łąkami, kwiatami i placem
tennisowym. Z willi do ogrodu prowadzą
dwa tunele.

Jesteśmy w porze roku, w której spra poniżej 2 zł. dziennie na osobę. Ten rodzaj
czynnikiem leczniczym.
wa urlopu wypoczynkowego jest aktualna wywczasów, praktykowany w ostatnich la
dla wszystkich. Każdy z nas, zmęczony fach, zdał swój egzamin ku zadowoleniu Ci, którzy mają dolegliwości przewodu od
dechowego (za wyjątk. gruźlicy) powinni
wielomiesięczną pracą zawodową, chciał obu stron.
wybierać miejscowości nadmorskie, pod
by ten krótki czas urlcpu spędzić jaknajko
Jeśli chodzi o zdroje i miejscowości kii górskie, górskie, porosłe drzewami szpilrzystniej dla siebie.
matyczne, to wiele z nich oblicza już po kowemi, o czystem powietrzu. Z dolegli
Wielu jest przekonanych, że wszystkie byt w pensjonatach ryczałtowo.
wościami stawów, okolice suche, o glebie
wykroczenia popełniane przez cały rok na
O ile naturalnie można, najlepiej spę piasczystej, silnie nasłoneczniane. Z dole
swem zdrowiu może w jednym miesiącu dzić wywczasy w połowic latem, w poło gliwościami serca, naczyń krwionośnych,
naprawić. W zdrojach
i w miejscowo wie zimą. Każda z tych pór daje jnne ko nerek,
ściach klimatycznych często widzimy t a  rzyści zdrowotne, posiada inne piękna i
tylko niziny
Pozatem willa posiada podziemny, wspa
kie obrazki, że ludzie ponad potrzebę spi majestat przyrody, inne korzyści, sporto
Willa, znajdująca się głęboko pod zie niały ogród zimowy i halę sportową, które
jają różne wody lecznicze
„na zapas", we. Zimą powietrze jest czystsze aniżeli 0 klimacie suchym i ciepłym. Otyli, powin
przegrzewają się na słońcu, godzinami za latem, z początkiem wiosny słońce wysyła ni korzystać z okolic nadbałtyckich, poje mią i posiadająca ściany żelbetonowe gru dzięki specjalnej warstwie izolującej mają
żywają kąpieli, tak zwykłych, jak i leczni więcej promieni leczniczych (pozafiołko- zierz i okolic podgórskich, szczupli z gór. bości 4 stóp, składa się z 4 pokojów mie jednakową temperaturę latem i zimą i są
czych, uprawiają forsownie sporty, nad wych), a mniej cieplnych, odwrotnie jak Ludzie zupełnie zdrowi powinni zwie szkalnych, 4 łazienek i 8 pokojów dla go chronione przed złą pogodą.
dzać corocznie inne okolice kraju wszel- ści i służby. Jest ona oświetlona przez sztu
miernie odchudzają się lub chcą przytyć. w pełni lata. Ogólnie najlepszą
— Już obecnie mam szereg zamówień
porą do kiemi możliwemi sposobami lomokocji, po
czne światjo słoneczne. Przytem mieszkań — opowiada architekt Dały. — Większość
•Takie nastawienie się jest błędnem — orga spędzania wywczasów jest maj do poło
nizm ludzki na wszelkie wstrząsy i gwał wy października i połowa grudnia do koń znawać coraz inne piękne przyrody, oby cy willi nie będą pozbawieni ładnych wi z mych klientów zamierza wybudować dla
czaj^ dorobek kulturalny
i ' materjalny doków. Posiadają naturalne i sztuczne wi siebie tego rodzaju domy, choć już w da
towne zmiany trybu życia reaguje przeważ ca marca.
ludu.
doki. Pierwsze otrzymuje się dzięki duże nej chwili małe mieszkanka podziemne mo
nie ujemnie. Inni znowu chcą ponad mia
Dla ludzi z pewnemi dolegliwościami or
Masowo
i
racjonalnie
wykorzystywane
mu
peryskopowi, który zapomocą spccjal- żna wznosić za 2000 funtów.
rę użyć rozrywek, przebywają do późna w ganizmu miejsce wywczasów
powinien
nocy na dancingach, na grze w karty itp wskazać lekarz. Ogólnie zważać należy, wywczasy to podniesienie ogólnego stanu
-ooRozrywki są konieczne, gdyż radość i za by nerwowi korzystali z nizin, okolic pod zdrowia narodu, zmniejszenie wydatków
dowolenie są bardzo ważnym czynnikiem górskich, zdała od gwaru ludzkiego, hała na zakłady lecznicze, opiekę nad chorymi
leczniczym, lecz muszą być godziwe i zgo su, gdzie spokój i piękno przyrody będą 1 niedołężnymi, a przeznaczenie tych pie
niędzy na użytek zdrowych i twórcych je
dne z zasadami higjcny.
dla nich
dnostekz.
Na korzystne spędzanie wywczasów
Niezwykła uroczystość w indyjskiem mieście
pod względem społecznym składa się sze
W indyjskiem mieście Surat święcono wiclkiem poważaniem wśród ludności. Jest
reg czynników.
nied.\vno wspaniałe wesele małp; wesele to postać ze staroindyjskiego eposu RaWszyscy, którzy w ciągu całorocznej
z zachowaniem wszelkich form icercmonji. mayana, który opisuje walkę cnotliwego
pracy zawodowej odczuwali jakiekolwiek
I co najdziwniejsze, była to uroczystość bohatera Rama z królem demonów Rawadolegliwości organizmu powinni przed ur
— religijna. Hindusi, mimo wpływów kul na. W tej walce był Hanuman, odważny i
lopem poradzić się lekarza. Ludzie powin
tury zachodniej, tkwią jeszcze głęboko w chytry „minister króla małp", wielce po
ni przestać spędzać urlopy w takich miej
wierzeniach i poglądach średniowiecznych mocny cnotliwemu Rama.
scowościach i w takim trybie życia, który
i przekazane z tych czasów tradycje zacho
Teraz więc, z polecenia ascetów, urzą
może być szkodliwy dla ich zdrowia i kon
wują
dzono ślub małp, przyczem samiec uważa
stytucji cielesnej. Mający dolegliwości sta
w najczystszej formie.
ny był za potomka Ilanumana. Obie małpy
wów nie będą przebywać nad morzem, na
Bo oto przed paru tygodniami jednemu były
Polesiu, z dolegliwościami serca, naczyń
licznych ascetów hinduskich ukazał się
wspaniale ubrane
krwionośnych i nerek w okolicach wysoko
we śnie bóg małp, Hanuman, i rozkazał mu 1 w odświętnie udekorowanym samocho
górskich, wyczerpani nerwowo w miejsco
pobrać z sobą parę małp.
dzie przewiezione przez ulice, obstawione
wościach hałaśliwych i zatłoczonych łudź
Hanuman jest bogiem cieszącym się szerokim szpalerem pobożnych widzów.
mi.
-£0
Każdy człowiek pracy
w granicach
swoich dochodów może korzystnie spę
dzić urlop. Wystarczy do tego trochę do
brych chęci, inicjatywy, umiejętności urządzenia się i znajomości korzystania z
H i
K a n d y d a t k i
d
o r o z w o d u .
• •
odpowiednich sposobów i instytucji.
Najtańsi warunki daje turystyka lado
Znany adwokat paryski, specjalista od sobie powinszować swojego wyboru i
wa i wodna, noclegi pod namiotami, w sto
spraw rozwodowych, dr. Morena, ogłosił żenku.
dołach na wsi, utrzymanie proste, zdrowe
obecnie swoje wspomnienia z 20-letniej
i' tanie, przyrządzane w czasie postojów.
praktyki. Dr. Morena jest nietylko dobrym
Koszt«skromny wahać się może od kilku
adwokatem, ale i bystrym statystykiem,
dziesięciu groszy na osobę dziennie. Za
gdyż w swoich pamiętnikach podaje szcze
granicą często całe rodziny spędzają wy
gółowe dane o klientach, o ich wzroście, ko
NAJDROŻSZE MIESZKANIE.
wczasy w ten sposób, rzecz inna, że czę
lorze oczu, włosów, wykształceniu i t. d.
Dwaj politycy rozmawiają ze sobą w
sto jesteśmy za leniwi i za wygodni na ta
Na podstawie swoich obserwacyj do jednej ze stolic dowolnego kraju parla
ki rodzaj spędzania urlopu.
Na drugiem
chodzi
adwokat do oryginalnego wniosku, mentarnego.
miejscu byłyby gromadne obozy wędrow
— O ile chodzi o komorne, to najdroże
wszystkie
jego klientki, które domagały
ne, stałe kolonje z własną aprowizacją, u
źej wypadają małe mieszkania.
się
rozwodu,
były
wzrostu
więcej,
niż
śre
rządzanie w ramach wszelkiego rodzaju
dniego. Między klientami dra Morena nie
— Dlaczego?
organizacji w innych okolicach kraju. Lu
ma ani jednej, któraby była
— Niech pan rozważy, ile kosztuje
dzie lubiący przygody mają
nasz budżet parlamentarny. A przecież
niskiego wzrostu.
duży wybór dworów,
Nowy sterowiec „Hindenburg" dokonał pierwszego przelotu przez północny Atlan
mamy zaledwie dwie zwykłe izby i jeden
przygotowanych do przyjmowania letni tyk i wylądawoł na lotnisku Lakchurst koło Nowego Jorku. W oddali amerykanStąd wyprowadza adwokat konkluzje, gabinet.
ków, gdzie koszta dzienne wynoszą już od
.
ski sterowiec „Los Angeles".
iż mężowie, których żony są niskie, mogą

Gdy małpka wychodzi... zamaż.

Pierwszy przelot przez północny Atlantyk.

Nie żeń s:ę z wysoką kobietą
PODSŁUCHANE
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JAD NIENAWIŚCI
Powieść współczesna

WA
STRESZCZENIE POCZĄTKU:
' Artysta - malarz Dominik Ossowski ma
lował widok morza z łodzią malajską na
pierwszym planie, kiedy nagle rozległ się
turkot kół i ujrzał pędzący lekki powóz,
Z narażeniem życia zatrzymał konie.
Woźnica — Malajczyk uciekł, a w powozie
znalazł dwoje dzieci. Po chwili zjawiła się
panna Adrjanna Kolska, ich opiekunka.
Pojechali do ojca dzieci bogatego dok
tora Boskocpa, który polecił mu namalo
wać portret tajemniczej piękności, Liljany
Green
Stała ona na usługach
malajskich
spiskowców i na rozkaz ich szefa Garama
zatruła dr. Boskoopa bakterjami tężca.
• • e
W następnej chwili rozległ się sliaszny krzy^. Przeciągły przeraźliwy krzyk,
który pozostaje na zawsze w pamięci każ
dego, kto go usłyszał — rozpaczliwe wo
łanie przedśmiertne.
W bungalowie wszczą} się okropny ha
łas.
— Huysmans! — zawołał Ossowski:
— Gdzie pan się podział?... Huysmans!
Żadnej odpowiedzi.

'edaktor

rukzel.iv

::citzek

Probft.

Hafas w domu ustał nagle.
Nastąpiła martwa cisza.
Z ciemności wynurzyła się bezgłośnie
jakaś postać!
— Było ich dwóch... — powiedział ko
misarz, oddychając ciężko: — A, do djabła! Ca{a banda wysypała się z bungalo
wu!... Puść mnie pan do kierownicy... Je
śli motor nie chwyci odrazu, to...

* *•

Zawarczał motor.
Samochód poderwał z miejsca, zanim
zdążyło się zbliżyć pięciu czy sześciu prze
śladowców, biegnących na czele tłumu.
Huysmans wziął szalony zakręt, wyje
chał na drogę i dał pełny gaz.
Cały czas klął siarczyście.
— Co się stajo? — zapytał Ossowski:
— Przecież udało się nam jak najlepiej...
— U djabła starego najlepiej! — od
powiedział wściekły komisarz: — Tylko
przy jednym samochodzie zdążyłem prze
ciąć opony!...
Styłu rozległo się warczenie motoru.
— Oho! Widzi pan, już są za nami! No
zobaczymy, kto będzie górą!
Powietrze szumiało w uszach.
i

Huysmans otworzył tłumik.
Huysmans zacisnął zęby.
Wóz mjcnął, trzęsąc się i trzeszcząc.
— Oni nie powinni nas dopędzić, Os
Malarz odwrócił głowę. Za nimi w przy sowski. Musimy przynajmniej o dziesięć
zwoitem oddaleniu żarzyły się latarnie ści minut wcześniej przyjechać do miasta, bo
gającego ich samochodu.
w przeciwnym razie wszystko djabli we
— Ossowski!
zmą.
— Co?
Las zaczął rzednąć.
— Widział pan Europej '<;ka, który
Świeciły gwiazdy. W promieniach księ
był z tą bandą? •
życa połyskiwała woda na polach ryżo
— Widziałem.
wych.
— Dobrze... DótftdnnTe! 'Y razii ~zego
— Jeśli nie zyskam na czasie — mruk
pozna go pan?
nął Huysmane — to ten łajdak, van Tromp,
— Poznam.
aresztuje mnie, zanim zdążę cokolwiek zro
— Z całą pewno J ą ?
bić, i wyśle mnie pocichu na tamten świat.
— No, oczywiście. To byj bardzo do j Was też zatrzyma w areszcie, bo jemu cho
brze prezentujący się jegomość, wypielę dzi o to, by wytrwać do jutrzejszej nocy.
gnowany...
Rozumie pan?... Może przepro\adzić to
— świetnie! Nie upłynie dwóch godzin wszystko bez przeszkód, bo jest moim prze
jak pan będzie z nim skonfrontowany. J a łożonym.
to panu mówię.
— I nic poznał pana teraz?
— Co to za jeden?
Komisarz roześmiał się krótko:
— Już sporo czasu jeżdżę z nim jako
— Teraz już mogę panu powiedzieć.
Mijnheer van Tromp, dygnitarz z Batawji, boy po cajej okolicy. Zebrałem setki dowo
wysoki urzędnik policji, przysłany specjal dów przeciw niemu, a każdego wystarczy,
nie do Belawanu dla walki z ruchawką. — by go posłać na szubienicę. Wycofał mnie
Zwąchał się z tymi łajdakami i narobił nie ze służby zewnętrznej i kazał ślęczeć w biu
prawdopodobnych świństw. Za pieniądze. rze nad papierami, bo się obawiał, że po
Przebiegła bestja! Gnębił mnie, jak mógł, krzyżuję mu plany... Ale ze mną nie pój
i popsuł niejedną robotę, ale teraz się po dzie tak łatwo! O, nie!... Tylko muszę za
wszelką cenę zdążyć na czas do guberna
tknie!
torstwa...
Wyobrażam sobie, jakie oczy
Motor grzmiał.
zrobi
mijnheer
van Vliet! Jeszcze się przy
Nad szosą wisiały fantastycznie sple
da na coś stary Huysmans!... Dla mnie to
cione gałęzie olbrzymich drzew.
Wielki ptak przemknął jak strzała tak jest wielka rzecz. Bardzo wielka rzecz, mój
nisko nad głowami, że czuli powiew po panie!... Jaka szkoda, że nie zdążyłem po
przecinać wszystkich opon!
wietrza.
— Van Tromp jedzie teraz za nami?
Ossowski znów się odwróci}.
— No, a kto? On i Garam... Im się pali
— Już są trochę bliżej - rzekł spokoj
ziemia pod nogami! Obaj wiedzą doskona
nie.
le, co się święci! Przecież jutro w nocy mia
— Gottverdomme!

Odbito w drukarni Władysław.
W U4zl Pwtikowikj 185 itwirk
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ły się zacząć rozruchy... A ja znam wszy
stkie ich zamiary, wiem, gdzie się zbiera
ją oddziały, znam listy imienne sympaty
ków powstania... nawet spis marynarzy z
„Utrechtu", którzy z nimi trzymają...
— Poproszę o listę, panie komisarzu!
Były to pierwsze słowa małego Kerka.
Huysmans roześmiał się sucho:
— Dobrze. Ale później, gdy będziemy
na miejscu.
— O, do djabla! Samochód znów się
zbliżył — powiedział Ossowski.
Huysmans zgrzytną zębami:
— Nie wyciągnę większej szybkości z
tego gruchotu!...

Komisarz miał słuszność! w ścigającym
go wozie siedzieli — van Tromp, Garam
i trzech Malajów.
Holender robił wrażenie spokojnego.
Widział cały szereg możliwości wybrnięcia
na sucho z tej historji.
Oczywiście, najlepiej byłoby ich przy
łapać i unieszkodliwić z miejsca.
Jednak w ostateczności mógłby udo
wodnić, że działał w ścisłem porozumieniu
z tymi osobnikami i tylko pozornie przy
łączył się do zamachowców.
Natomiast siedzący obok niego Garam
zdradzaj skrajne zdenerwowanie.
Wszystko postawił na kartę.
Ostatnie minuty rozstrzygną, co po nim
pozostanie: wielka postać historyczna oswobodziciela Malajów spod jarzma bia
łych, czy teczka akt w archiwum sądu ho
lenderskiego.
'*
Sprawa nie potrwa długo i tylko kat bę
dzie miał dużo roboty.
( u '0 -Q)
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