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SOWIECKA „PRAWDA" ZAPOWIADA Nowy nuncjusz apostolski w Warszawie.
Zostanie nim J.E. ks. arcybiskup Pellegrinetti
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O ODMIlSNNirCH POGLĄDACH POLITyClUYCH.
MOSKWA, 6. 6. —Komentarze prasy się ze swą klęską i naszem zwycięstwem. w praktyce będzie wyglądała
swoboda
łowieckiej na temat projektu nowej kon- Walka trwa. Niezdolne do ataku rer.ztki jednostki
wob%c zapowiada- go przez
Itytucji ZSRR. są naogół bardzo skąpe, grup kontrrewolucyjnych białogwardzi „Prawdę" bezlitosnego tępienia ludzi o
fądząc z dotychczasowych głosów w tejstów, a szczególnie trockistowsko-zino- odmiennych poglądach politycznych i go
iprawie, tekst projektu nowej konstytucji wjewskich nie wyrzekły się swej podłej spodarczych. Jedno jest jednak pewne,,
Bnany jest prasie, która jednak powstrzy- szpiegowskiej, dywersyjnej i terorysty- że w przyszłym parlamencie sowieckim
fcuje się od omawiania tego projektu, ocze cznej roboty. Twardą ręką będziemy w miejsca dla jakiejkolwiek opozycji nie
PUjąc widocznie, na oficjalne ogłoszenie dalszym ciągu bili i tępili wrogów naro będzie.
du, gadów trockistowskich, bez względu
"tekstu, co nastąpić ma niebawem.
„łzwiestja" i „Prawda" zapowiadają, na ich umiejętne maskowanie się. Wspa
Jłe nowa 'konstytucja sowiecka będzie naj niałomyślność w danej chwili jaknajmniej
bardziej „demokratyczną konstytucją na przystoi bolszewikom. Opracowanie no —
c i ę ż k o
c h o r y .
—
Wiecie", czego dowodem m. in. ma być wej konstytucji — jedynie wszechludoMoskwa, 6 czerwca.
4-ro przymiotnikowe głosowanie. Poza- wej, najbardziej demokratycznej w świe
Maksym Gorkij zachorował na grypę,
cie
—
nie
tylko
nie
usuwa
konieczności
lem projekt nowej konstytucji przewiduje
bystrej
czujności
każdego
bolszewika
par
która
wywołała kataralne powikłania w
Zmiany w sytuacji dotychczasowych repu
blik związkowych. W jakim kierunku pój tyjnego i bezpartyjnego, lecz przeciwnie płucach, co spowodowało osłabienie dzia
łalności serca. Maksym Gorkij:liczy lat
dą te zmiany — prasa nie ujawnia. Sądząc wymaga zaostrzenia tej czujności".
Trudno w tej chwili przewidzieć, jak 68.
ł#Mfh I
• JM i •
artykułu „Izwiestji" należy przypusfb a ć że liczba republik związkowych bę|dzic powiększona,
co jednak bynajmniej
inic wpłynie na osłabienie zasady centrali
zacji.
Czy nowa konstytucja stworzy jakieś
t r u m i e n k ą bliźniąt.
nowe stanowisko dla Stalina, pozostaje na
PIQrTRKóW,6.6.
Podczas robót ziem dełku tern bowjem leżały ułożone obok sie
razie tajemnicą.
•
nych na BOIU Przytułku dla Starców w Su- bie zwłoki dwóch noworodków płci; żeń
lejowie pensjonarjusze tego zakładu doko skiej,
WALKA TRWA...
najprawdopodobniej bliźniaków.
nali makabrycznego odkrycia.
Pewne światło na to, jak będzie wy
O
makabrycźrieni
odkryciu niezwłocznie
Oto na polu tern, znajdującem się w blis
glądał „dempkratyzm i parlamentaryzm"
zawiadomiono komendanta posterunku po
kiej
odległoścj
cmentarza,
znaleziono
lek
sowiecki w praktyce — rzuca artykuł
ko przypruszone ziemią pudełko od gwoź licji, który po przybyciu na miejsce we
„Prawdy" w którym m. in. czytamy:
odkry zwał natychmiast lekarza celem stwierdze
„Byłoby rzeczą nie do darowania głu dzi. Zaciekawieni tern rządkiem
ciem
pensjonarjusze
otworzyli
owe
pudeł nie ewentualnej przyczyny zgonu i ustale
pią i występną przypuszczać, że kraj nie
ppsiada wrogów wewnętrznych że klaso ko i oczom ich ukazał się osobliwy widok, nia wieku noworodków. Po zbadaniu le
wo wrogie socjalizmowi siły
pogodziły który wywarł wstrząsające wrażenie, w pu karz orzekł, że znalezione noworodki mo
gą liczyć po 7 miesięcy.
Policja wszczęła niezwłocznie energicz
ne dochodzenie celem, u j ę c i a wyrodnej
matki.

A A K S r *

GORKI.

PUDEŁKO OD GWOŹDZI

Mia3to Watykańskie, 6. 6. — Według
informacyj z kół watykańskich nuncjuszem
apostolskim w Warszawie mianowany zo
stanie arcybiskup Ermenegildo Pellegrinetti, obecny nuncjusz apostolski w Białogrodzie.
Arcybiskup Pellegrinetti, urodzdony w
Camaiore diecezji Lucca, liczy obecnie lat
60. Konsekrowany na arcybiskupa tytular
nego Adany w r. 1922, stanowislko nuncju
sza apostolskiego w Białogrodzie zajmuje
od tegoż roku. W Białogrodze współpra
cownikiem jego w charakterze sekretarza
był ks. prałat Alfred Pacini, obecny audy

tor nuncjatury warszawskiej.
»

* *

J. E. ks. Nuncjusz Pellegrinetti znany
jest dobrze społeczeństwu polskiemu, gdyż
w okresie urzędowania obecnego Ojca św.
Piusa XI. na stanowisku nuncjusza w Pol
sce był sekretarzem a następnie audyto
rem nuncjatury warszawskiej.
Nominacja ks. .arcybiskupa Pellegrinettiego na stanowisko nuncjusza w War
szawie spotka się z wielką radością w na
szym kraju, w którym żyją najlepsze
wspomnienia z okresu jego urzędowania.

Urna w kształcie maciejówki.

H a l Podniosła uroczystość na cmentarzu. mWM
WARSZAWA, 6 - 6 . — W dniu 5 b.m.
wieczorem odbyła się zorganizowana
przez zarząd główny Stow. Uczestników
Ruchu Niepodległościowego „Zarzewie",
na cmentarzu powąskowskim skromna,
lecz podniosja uroczystość zebrania ziemi
z mogił kolegów i koleżanek, celem dorzu
cenia jej do kopca Marszałka Józefa Pił
sudskiego na Sowińcu.

W dniu 7 b.m. stowarzyszenie to orga
nizuje walny zjazd w Krakowie, w celu
złożenia hołdu u trumny wodza narodu w
krypcie na Wawelu oraz s> panią kopca na
Sowińcu. Tam też złożona będzie "zebrana
wczoraj ziemia w bronzowej urnie, skom
ponowanej w oryginalnym kształcie czap
ki - maciejówki polskich drużyn strzelec
kich z lat 1909—1914.

KRWAWE UTARCZKI Z BEOUINANI

NA D R O D Z E JEROZOLIMA — N A Z A R E T *
Jerozolima 6 czerwca.
Samoloty angielskie patrolują bezustan
nie obszary graniczne pustyni syryjskiej,
by zapobiec przemytowi broni, jak rów
nież, by nie dopuszczać beduinów we
wnątrz kraju. Najgorętsze utarczki t po
wstańcami odbywają się w okolicach

Dzaminu (na drodze Jerozolima — Naza
ret), gdzie już w ubiegłym roku wojska
angielskie stoczyły krwawą bitwę z oddzia
łem Al-Kasama (zabitego podczas walki)
Siły Arabów pod Dzaminem obliczane są
ną 300 do 500 ludzi, uzbrojonych w Ka
rabiny i granaty ręczne.

Inspektor pracy za słowną zniewagę

• i skazany

n a miesiąc

PIOTRKÓW, 6. 6- — W swoim czasie
Wynik} zatarg pomiędzy inspektorem pra
cy, Lucjanem Wróblewskim, a przedsta
wicielem Stow. Właścicieli Nieruchomo
ści w Piotrkowie, magr. Janem Woronieckim.
Zatarg ten powstał na tle różnicy
zdań podczas jednej z konferencyj, przyczem inspektor pracy znieważył słownie
mgr. Woronieckiego.

aresztu

Tajemnice pralni chemicznej „Wawel"

Sprawa ta znalazła swój epilog przed
kratkami sądowemi.
W wyniku przeprowadzonej rozprawy
Sąd uznaj winę inspektora pracy i skazał
go na miesiąc aresztu i 100 z}, grzywny.
Oskarżonego bronił adw. Walosiński,
który w imieniu zasądzonego zapowiedzią)
apelację.

b a d a

swych robotnic. Brał je początkowo na
bezpłatną praktykę, a później
dopiero
maltretował je,
dokonywując gwałtów
pod groźbą wyrzucenia z pracy. Orgje te
działy się w kantorku, dobrze izolowa
nym od hali fabrycznej. Jak dotąd stwier
dzono Gliik w podobny sposób zniewolił
około
30 młodych dziewcząt spośród
Sprawa wyszła dopiero najaw, gdy swych pracownic.
zwyrodnialec dokonał gwałtu na 15-letniej
Prowadzone przez organa bezpieczeń
dziewczynie, która opowiedziała o 'swej
niewątpliwie
przygodzie rodzicom, a ci dali znać poli stwa dochodzenie ujawni
dalsze szczegóły.
cji-

ROZPACZLIw-y POŚCIG A A T K I .
knął w mieszkaniu synowę,
zabrał 3-letniego synka.
Zrozpaczona matka widząc całą scenę po
rwania dziecka przez okno powybijała szy
by i wyskoczywszy z okna wysokiego par
teru wybiegła na ulicę i zaczęła ścigać uciekające 'auto. Zaalarmowana policja au
to zatrzymała
i wylęknione porwaniem
dziecko zwróciła zrozpaczonej matce.

W wyniku przeprowadzonego docho
dzenia Gliik został aresztowany, a pro
B. minister Opieki Społecznej i b. wo wadzona przez niego pralnia, zatrudnia
jewoda łódzki Jaszczołt, jak donieśliśmy jąca około 100 robotnic,
pierwsi mianowany został drugim pisa
została unieruchomiona.
rzem Wydziału Hipotecznego
przy Są
dzie Okręgowym w Łodzi.
Niezwykłemi metodami posługiwał się
B. minister Jaszczołt obejmie urzędo lwowski zwyrodnialec w stosunku do
wanie w ciągu najbliższego tygodnia.

Po 10-ciu latach pracy Dolar 5.29

•

trzymiesięczne

w y m ó w i e n i e

policja.

ŁÓDŹ 6 czerwca. Wielkie poruszenie
wywołała w Łodzi podana przez dzisiej
sze dzienniki poranne sprawa spółwłaściciela pralni chemicznej „Wiwel", przy ul.
Kopernika 36 — 40-letniego Pawła Gliika ze Lwowa, który zmuszał pracownice
do uległości.

Nieudane porwanie dziecka.
SIERADZ 6.6. Wczoraj sieradzanie
przeżyli niecodzienny jak na to spokojne
miasteczko wypadek. U jednego z miejsco
wych obywateli przebywała wraz z dwoj
giem dzieci' synowa jego. p. Zięciakowa,
która rozeszła się z zamieszkującym w War
szawie mężem.
W dniu wczorajszym przybył do Siera
dza rozwiedziony mąż i działając w poro
zumieniu z ojcem, który uprzednio zam

szczegółowo

Kurs oficjalny. Bank Polski kupował
dolary po 5.29, funty angielskie po 26.65;
dolar złoty 8.91.4.

WARSZAWA, 6. 6. — Sąd Najwyższy wychodząc z założenia, że do pracowni
wydaj ważne orzeczenie (C.II.557/36), po ków, objętych rozporządzeniem Prezyden
siadające doniosłe znaczenie dla świata ta Rzeczypospolitej o umowie o pracę pra
pracy.
cowników umysłowych, przepisy wymie
Pracownik TJbezpieczalni Społecznej nionego artykułu Kodeksu Zobowiązań nie
we Lwowie wystąpił do Sądu o odszko mają zastosowania. Naskutek skargi kasa
dowanie za 6-iniesięczny okres wypowie cyjnej pracownika sprawa znalazła się w
dzenia, opierając swe roszczenie na art. Sądzie Najwyższym.
469, par. 3 Kodeksu Zobowiązań; przepis
Sąd Najwyższy skargę kasacyjną od
ten postanawia, że pracownikowi po dzie dalił, ustalając tern samem, że pracownicy
sięciu latach pracy przysługuje 6-miesię- objęci rozporządzeniem Prezydenta Rze
czne wypowiedzenie na koniec kwartału czypospolitej o umowie o pracę, nie mają
kalendarzowego. Sąd Pracy powództwo na zasadzie Kodeksu Zobowiązań prawa
ZGIERZ, 6. 6. — Wczoraj zdarzył się
zasądzi}. Sąd Okręgowy, jako druga in do 6-miesięcznego wypowiedzenia umowy
w Zgierzu niezwykle tragiczny wypadek,
stancja, wyrok Sądu Pracy uchylił i
o pracę po dziesięciu latach pracy.
który poruszył całą ludność miasta. Oto
powództwo oddali},
zabi ty został gzymsem, jaki spadł z wierz
chołka komina spalonej podczas wojny
światowej, fabryki Maksa — Stanisław
Skrzypczyński, zamieszkały przy ruinach
tej fabryki, gdzie tuż przy samym kominie
posiadał maleńkie mieszkanko, które zajmo
wał wraz z rodziną. Komin fabryczny nagryziony zębem czasu stanowił duże nie
bezpieczeństwo dla mieszkańców.
I oto wczoraj wiegzórern, Skrzypczyń-
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okupuje tereny

fabryczne.

ŁÓDŹ dnia 6 czerwca. W wykończalni
i drukarni firmy N. Eitingon (Radwańska
30) wybuchł strajk okupacyjny na tle nie
honorowania umowy zbiorowej. •
Tereny fabryczne okupuje 700 strajku
jących robotników i robotnic.

Czy jesteś członkiem
Ł

700 robotników Emngona

Zw. Zaw. podjęły akcję w celu zlikwi
dowania zatargu.
?

z m i a ż d ż y ł ojca t r o j g a dzieci.
Wstrząsający wypadek w Zgierzu.

I I I J U T R O I I I

Łańcuch Szczęścia
Arcyciekawa

oowieść

Marji

H ę m p e l - O i e r d a w y ,

ski zauważył, że z komina lecą odłamki nie. Skrzypczyński osierocił żonę i troje
małe gruzu, a że wiatr wzmagał się z ka drobnych dzieci.
żdą chwilą postanowił miejsce wokoło ko
Dziwnem się wydaje, że inspekcja bu
mina ogrodzić kolczastym drutem, by za
dowlana pozwoliła zamieszkiwać w bezpo
pobiec wypadkowi. Niestety nie zdążył te
średniem sąsiedztwie komina, w mieszka
go uczynić. Podczas tej pracy wichura
niu przerobionem z dawnej kotłowni czy pa
oderwała potężny kawał gzymsu z czubka
larjii, gdzie każdej. chwili groziło niebez
wysokiego komina fabrycznego, który ugo
pieczeństwo.
dził Skrzypczyńskicgo, kładąc go
trupem na miejscu.
Wadze nauczone tym tragicznym wy
Przybyły lekarz miejski stwierdził zgru padkiem zarządziły ewakuację i rozbiórkę
chotanie czaszki i połamanie nóg i rąk. komina.
Wypadek ten wywarł zrozumiałe wraże
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Bolesny karambol rowerzystów. Wybuch benzyny w mieszkaniu Zdarzenia

JEDNEGO W STANIE CIĘŻKIM PRZEWIEZIONO DO SZPITALA

i wypadki*

(—) w trzecim dniu procesu człon
ków N.S.D.A.P. trybunał przesłuchał dal
ŁÓDŹ 6 czerwca. W dniu wczorajszym, czki konkurencyjnej został pobity 28-letni szych 10-ciu oskarżonych. Na szczególną
o godzinie 10 wieczór przy zbiegu ulic Ma- Josek Sieradzki,
handlarz, zamieszkały uwagę zasługują zeznania oskarżonego
Karola PilOrca, lat 36, urzędnika prywa*
rysińskiej i Dworskiej podczas bójki zosta przy ulicy Lutomierskiej 21.
tnego. W ciągu kilku ostatnich lat oskar
li dotkliwie poturbowani 32-letni Michał
— Na ulicy Zgierskie skardziono z wo
niemal wszystkich
Staniszewski, zamieszkały przy ulicy Mary- zu na szkodę Weroniki Łuczakówej zamie żony był członkiem
istniejących
na
Śląsku
organizacyj nie
sińskiej 33 i 42-letni Feliks Zamłyński, za szkałej w Ozorkowie garnitur męski warto
mieckich.
mieszkały przy ul. Zawiszy 41.
ści kilkudziesięciu złotych.
Z zeznań dalszych oskarżonych wa— W korytarzu przy ul. Śródmiejskiej
żniejszem było osk. Styłetza, który w or
25 podczas prania rzeczy futrzanych spo
ganizacji pełnił pracę kurjera pod pseu
wodowała wybuch benzyny Józefa Chowań
donimem Smolka. W zeznaniach sw;-ćh
ska. Odniosła ona oparzenia twarzy i rąk.
opowiada on o zebraniach, organizowa*
Ofierze własnej nieostrożności udzielił po
nych przez Maniurę. Pozostali oskarżeni
mocy lekarz pogotowia ratunkowego.
w
zeznaniach tłumaczą się
przeważnie,
n a str. 5 - e j .
—
— Na ulicy Lutomierskiej na tle sprze
że powodem wstępowania do organizacji
była chęć uzyskania pracy.
Dalszy ciąg rozprawy
driś o godz.
9-ej.
(—) Premjer Blum wygłosił przez radjo przemówienie, w którem zapowiedział
Całe społeczeństwo zgierskie z nama
W poniedziałek odbędzie się pierwsza
wniesienie do izb parlamentarnych pro
sczeniem i powagą oczekuje zapowiedzią' komunja św. dzieci i bierzmowanie. Po po
jektów ustaw o 40-godzinnym tygodniu
ŁÓDŹ 6 6. - Łódzkie czynniki sani- których adresy są następujące:
nego na dzisiaj przyjazdu J. E. ks. biskupa łudniu J. E. ks. biskup zwiedzi Magistrat,
jednym zw radykalniejszych
środ romskiego
tarne rozpoczęły
Łodzi akcję przeciwI. Dworska
10;Kopernika
II. Przejazd
U pracy, o układach zbiorowych, o urlopach
Włodzimierza Jasińskiego. Od wczoraj następnie odbędzie również konferencję z durową,
4; IV.
19;86;
V. III.
Sosno
pracowników, a więc projekty reform za
wre praca nad dekoracją miasta, ze szcze przedstawicielami rzemiosła, szkolnictwa ków przed zarażeniem tyfusem brzusznym wa 32
jest szczepienie przeciwdurowe.
gólnem uwzględnieniem ulic, którerm prze i t. d.
Dodać należy, że w związku z akcją sadniczych, których żąda świat pracy.
(—) Bezrobocie zmniejszyło się oSzczepienie
to
odbywa
się
zupełnie
bez
jeżdżąc czy przechodzić będzie ks. biskup
tą w Łodzi, dnia 12 czerwca rb. odbędzie
Oraz weźmie udział w akademji ku czci
statnio o 69.060 osób.
a więc szosy Łódzkiej i Starego Rynku. ks. Skargi, na której między innemj złożą płatnie w miejskich Dozorach Sanitarnych się „Dzień przeciwdurowy"
(—) Angielski minister spraw zagra
Wszyscy dokładają starań v/ celu godnego sprawozdanie stowarzyszenia kościelne
nicznych
Eden nie weźmie udziału w dziprzyjęcia Dostojnego. Gościa. Dzisiaj już ze swej działalności. J. E. ks. biskup opu
siejśzem przyjęciu w poselstwie abisyńo godz. 4 po południu r.astąpi zbiórka ści Zgierz we wtorek po rannej Mszy św.
skiem w Londynie. Negus postanowił nie
wszytkich organizacyj, na placu przed ko
jechać
do Genewy.
Temsamem nie we
ściołem
Organizacje ze sitan
STRAJK SEZONOWCÓW TRWA.
Władze bezpieczeństwa publicznego nie na 19 miesięcy więzienia. Wobec zbie źmie on udziału w dyskusji na Zgroma
daram
)tcielne ze swemi
Wczoraj w nocy policja nakazała straj schwytały na terenie miasta 15-letniego,
dzeniu Ligi Narodów. Wczoraj minister
4 następnie na ul. kującym sezonowcom opuszczenie placu karanego sądownie, Pietrzykowskiego Ed gu kar za identyczne przestępstwa, naj
chora.
Eden złożył oficjalną wizytę cesarzowi
prawdopodobniej
jączna
kara
dla
każdego
al. Konstantynow- betoniaini miejskiej co też wykonano. warda, który zbiegł z domu poprawczego
abisyńskiemu. Trwała ona tylko 20 mi
ponji p. Wieczorek Strajk trwa nadal, robotnicy powstrzymali w Głocewie, pow. wieluńskiego, gdzie zo z „kurzelaków" zostanie zmniejszona, o nut i miała charakter wyłącznie kurtua
czem
zadecyduje
Sąd
w
tych
dniach.
ty przy bram triumfalnej wszyst- się od pracy, tylko pewna część — w go stał osadzony za kradzieże. Młodocianego
zyjny.
:a. Tutaj też nastą dzinach przedpołudniowych zgłosiła się do
kim odp
zbiega odstawiono spowrotem do zakładu ECHA POBICIA KIEROWNIKA PUPP.
(—) Sarńuel Hoare wszedł do gabi
F. E. ks. biskupa pracy, którą ze względu na deszcz popołu
pi urocz'
poprawczego.
netu
angielskiego po półrocznej nieobec
Sprawca
napadu
ulicznego
i
pobicia
kie
przez prezydenta H. Jankowskiego, jaC<o dniu i tak przerwano. Dzsiaj wobec przy
ności. Został on mianowany przez króla
równika
ekspozytury
pabjanickiej
Woje
gospodarza miasta i przez organizacje. jazdu prezydenta miasta należy spodzie
ZŁODZIEJE KUK PRZED SĄDEM.
wódzkiego Biura Funduszu Pracy — Jan pierwszym lordem admiralicji, czyli mini
Pierwsze jednak powitanie Dostojnego Go wać się konferencji w sprawie strajku.
Na terenie Pabjanic od djuższego już Nowakowski, zamieszkały przy ul. Fabry strem marynarki.
•cia nastąpi u granic parafji w Helenówku,
czasu grasowała szajka złodziei kur, któ cznej 14, decyzją Sądu Grodzkiego w Pa
(—) Wczoraj w Warszawie spaliły
PARK MIEJSKI W ADELMOWKU.
gdzie Oczekiwać Go będzie „banderja" cy
ra siata postrach wśród właścicieli drobiu, bjanicach oddany został pod dozór policji się na Marymoncie dwa domy, należące
Rezerwat
sosnowy
w
Adelmówku
klistów oraz banderja konna.
do żydów, i mieszczące
liczne sklepy.
zamieszkałych na peryferiach miasta. —
Z miejsca powitania na rogu ul. Berka (przy przystanku Chełmy) został przez Dzięki energicznej akcji policji cała szajka do czasu rozprawy sądowej w Sądzie O- Sklepy spłonęły doszczętnie.
Przyczyn
kręgowym w Łodzi. Jednocześnie akta tej
przeznacony na
JJoselewicza i Konstantynowskiej nastąpi zarząd miasta Zgierza
pożaru
nie
ustalono.
została
schwytana
i
postawiona
przed
Sąd.
sprawy
przekazane
zostały
prokuratorowi
procesjnalne wprowadzenie J. E. ks. bisku park miejski, który dzięki swemu zdrowe Złodziejami okazali się: Wieloch B., zam.
(—) W ciągu trzeciej dekady maja
pa do kościoła gdzie powita Go ks. pro mu położeniu wśród zielonych lasów i za przy ul. Sienkiewicza 2, Kraszewski Ka przy Sądzie Okręgowym w Łodzi.
zapas złota w Banku Polskim zmniejszył
gajników
ściąga
w
dni
świąteczne
wiele
boszcz prałat J. Cesarz i złoży sprawozda
się o 7.5 milj. zł. do 374.5 milj. zł. zaś
rol (Moniuszki 16) i Rozwens Łukasz
WIELKA ZABAWA LUDOWA.
nie ze swego duspasterstwa. Po przemó wycieczek nietylko ze Zgierza, -ale i z Ło (Kilińskiego 61). Akt oskarżenia zarzucał
stan pieniędzy zagranicznych i dewiz ob
W
niedzielę,
dnia
14
czerwca
odbędzie
wieniu ks biskupa nastąpi procesja dooko dzi. Powiększony staw (Nowa Gdynia) z im osiem kradzieży drobiu z zamkniętych
niżył się o 0.4 do 6.5 milj. zł.
ła kościoła poczem J. E. ks. biskup udzieli plażą, łódkami i kajakami, kąpielami sło- komórek, dokonanych w czasie od listopa się w Parku Wolności w Pabjanicach wiel
— Maksymiljan Suwalski, b. referent
ka zabawa ludowa, połączona z loterją
neczjiemi i wodnemj jest miłą rozrywką dla
błogosławieństwa.
da roku ubiegłego do kwietnia roku bie fantową, którą, organizuje Rodzina Poli personalny w Łódzkiej Izbie Skarbowej zó
Jutrzejsze uroczystości zaczną się już młodzieży i starszych, zwłaszcza że dobra żącego. Po udowodnieniu winy oskarżo
stał skazany przez Sąd Okręgowy w Ło
od godz. 8 rano mszą św. odprawioną komunikacja z Łodzią pozwala wybrać się nym, Sąd skaza} każdego z nich; za czte- cyjna. Na fanty loteryjne składają się rze
dzi na półtora roku więzienia, a po zastoczy
bardzo
wartościowe,
m.
i.
dar
fabryki
przez J. E. ks. biskupa, poczem nastąpi; tu o każdej porze dnia. Stąd też można ue kradzieże .-p* 4 »mf»siace j^o-. JSbejBicznej 1000 kg węgla, ;d*,fcfjpray^. spw,*niu amnest;i «.« 9 miesięcy więzienia,
długo oczekiwana przez Zgierzan uroczy rządząc wycieczki do uroczego
osiedla
frjzy na^tejpnP,kra4^^ao*7»rnję ankows^r I S-ka — 60"pac'z£l{flfaTO
lanie otrzy
jyąty i|, f.p;
sta Konsekracja dzwonów; P o południu o Chełmy i przez obszerne .lasy do Okręgliiienia i ^ p a z e ^ t a t y i i r d ^ i y t i j \łyi|*C*idoi» les wygrywa. — Nicehjbłiie «•... mama pracy w śkarbowości.
Nicelwbnte Oale
godz. 4-ej J. E. ks. biskup udzieli bierzmo ka. W bezleśnej okolicy Łodzi, jest to oa padku kradzieży na 8 miesięcy więzienia,
społeczeństwo miasta weźmie udział w tej
— W dniu dzisiejszym rozpoczynają
wania.
za zieleni i wody, warta zwiedzenia.
czyli że każdy z nich skazany zosta) łącz- niecodziennej imprezie
się w Łodzi obrady dwudniowego zjazdu
koleżeńskiego b. wychowanków Łódzkiej
Wyższej Szkoły Rzemieślniczej i Przemy
Dr. med.
KTO chce zdrowo i czerstwo żyć
słowej.
ten musi w „Nowej Gdyni" być,
— Dnia 5 bm. został przyjęty na spe
specjalista chorób wenerycznych.
SIENKIEWICZA 52 (róg Nawrotu)
bo gdy raz wejdziesz do źródlanej wody
cjalnej audjencji przez Pana Prezydenta
skórnych, moczopłciowych.
telefon 194-03.
AKUSZER - GINEKOLOG
to choć jesteś stary, znów będziesz miody. Rzplitej poseł szwedzki Erik Boheman,
ZAWADZKA. 6,
telefon 234-12
CHOROBY SKÓRNE I WENERYCZNE.
przyjmuje od 8—9 r. i 4—8 w.
który doręczył Panu Prezydentowi z oka
Przyjmuje od 8 — l i r . 2—4 i od 6—8 w Pizyjmuje kobiety i dzieci od ROdz. 12.45 Plaża, łódki, kajaki, kąpiele
i różnych rozrywek wiele,
zji 10-lecia Jego prezydentury odznaki
do 2.15 i od 6 do 8 wiecz.
w niedziele i święta od 8—1 *v południe
las sosnowy bardzo zdrowy.
Zgierska
T e l , 246-09
orderu Serafinów, najwyższego odznacze
Zagajnik młody dużo swobody
nia szwedzkiego wraz z listem Oustawa
£Z7CHOada»<.
Dr. m e d .
tamże bufet i szatnia jest do wydzierżawię V-go.
leczenie chor. w e n e r y c z n y c h i s k ó r n y c h
nia, dojazd tramwajem zgierskim Helenó— W Kałuszynie został aresztowany
P i o t r k o w s k a
IGI
wek
„Nowa Gdynia" Adelmówek.
Specjalista chorób wenerycznych,
ojciec
i brat J. L. Chaskielewicza, zabójcy
S
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e
e
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C z y n n a od 8 rano do 9 wiecz.
•kornych i seksualnych
ś.p. wachmistrza Bujaka.
nych i seksualnych.
w n i t d i . i twlęta od 9 — 1 ppot.
Panie przyjmuje kobieta-lekarz.
N a r u t o w i c z a Q , fr. II piętro
p r z e p r o w a d z i ł « ę na a l . TRAUGUTTA 9,
— Wczoraj wieczorem w domu przy
KINO.REWJA
front 1 p i ę t r o , t e l . 262-98.
P O R A D A
3 ZŁ.
ul. Makowej 33 na źabieńcu rozegrała sie
• d 1 - 11 I o d *— » wl.es., w n l . d z l . l .
«wl«U
Kilińskiego 124
tel. 128-98 przyjmuje od 9—1 i od 5—9 wiecz
tragedja.
o d » - 12.30 p o p i .
ciyao.
4 dal
c>warte*
pls.Uk,
lebett;
t
.sitDr. m e d .
Zamieszkały w rym domu przy rodzi
ilii.lt
) ° d *—
esefw.
Doktór
cach
21-letni Jan Trzeciak, powrócił do
•/tec
sala,
Choroby skórne i w e n e r y c z n e
NA SCENIE r e w i . pt
domu podchmielony. Gdy domownicy po
ZACHODNIA 64.
ToL 185-49
G d a ń s k a 117, telefon 221-61
częli mu z tego powodu czynić wymówki,
Drzyjmu.e
od
12
—
2
i
od
7
—
8V« wiecz.
spec. chor. w e n e r y c z n y c h i skórnych.
chor. k o b i e c e i p o ł o ż n i c t w o
Trzeciak wydobył nagle z kieszeni rewol
ul. Piotrkowska 99. — Tel. 144-92.
w niedziel* t .wieta od 10 — 12 w pot.
wer i strzelił sobie w głowę. Pogotowie
przyjmuje od 12—1 i 4—6 wiecz.
Udział biura. La Wilc/y.iska St. Gro
od 2—3, 5—9 wiecz.
Czerwonego Krzyża przewiozło Trzeciaka
chowski tao. Camila Holt Miecz. Miecz
w niedziele, od 9—11 rano
Or. m e d .
Dr. m e d .
kowski Miecz Wiaec!ct Igo Skorasiński
w stanie beznadziejnym do szpitala Ubez
NA fcKRANIE .
JOHN BOLES
pieczelni Społecznej.
w filmie p, t. Czarowna N o
— Burmistrz stolicy Węgier, Budape
położnictwo i choroby kobiece
Specjalista akuszer - ginekolog
Bilety od 54 e
specjalista chorób wenerycznych, seksualnych
sztu, p. Karol Szendy przybył wczoraj
diatermja
Piotrkowska 99,
i skórnych.
wieczorem do Warszawy.
(Gabinet Roentgeno - i swiatJoleczmczy)
u l . P i ł s u d s k i e g o 5 1 , tel. 170-03.
tel. 2 1 3 - 6 6 .
— Właściciel restauracji w Wilnie Żyd
P i o t r k o w s k a 70, tol. 181-83.
KIEROWNIKÓW grupy, agentów i domo
p r z y j m . c o d z . o d 10—12 i o d 5—8 p o p o l .
przyjmuje od 8—10 i od 4—8 w.
Od 8—10, 1—2.30 i od 6—9 w. w św. 10—1
krążnych rozpowszechnianie kawy na pen Dawidson strzelił w swoim lokalu do nie
DR. MED.
trzeźwego Aleksandra Nawrockiego, ra
sje prowizje. Kilińskiego 180, Rybna 1.
DR. MED.
niąc go ciężko, wskutek czego Nawrocki
G ł ó w n a 9, telefon 142-42.
POSZUKUJĘ fryzjera męsko- damskiego zmarł.
I'riy
u i u ; , : lekarze we wszystkich specjalnościach
Spec.chor. wenerycznych, skórnych i seksualnych
nie
posiadającego prawa do prowadzenia
Rachmil Dawidson został osadzony w
<aaroby skórne, weneryczne
moczopleiowt
dabinet Dentystyczny
ANDRZEJA. 5,
telefon 159-40 A n a l i z y l e k a r s k i e , z a s t r z y k i R e n t g e n
powrócił
zakładu, a posiadającego gotówkę na wy- więzieniu. Wraz z nim zatrzymano - .córkę
Meta
orzyimujs od 8—U rano i od 5—9 wiecz.
CEGIELNIANA "/.
TcL 141-32 najęcie lokalu wspólnie upatrzonego. Wia | jego pod zarzutem współudz,ału w zajściu
lampa k w a r c o w a , dfatormją I t, ł
w niedz. i święta od 9—12 pp.
P O R A D A
3 zł.
Przyjmuje od godz. 8—10, 12—2 i 5—8 wiecz.
domość w adm. Echa, Żwirki 2.
które zakończyło się tragicznie.
w e<*<4*tate i twieta od 9 do 11 rano.
— Cech piekarzy w Łodzi pragnąc
Dr. m e d .
DINA NAJMAN unieważnia zagubione 4 uczcić jubileusz pracy Pana Prezydenta
weksle in blanco: ńa zł. 50— wyst. J. Or Rzeczypospolitej, powziął uchwałę opodat
choroby skórne,
weneryczne
i moczopiciowe.
łowski; zl. 50— Stanisław Stańczyk;
zl. kowania się na Fundusz Obrony Narodo
Specjalista chorób skórnych,
wene
NAWROT 32. front. I o«etro — Tel 213-18
rycznych i seksualnych
200— Wład. Brzozowski; i zł. 50 Teodor wej.
P
i
o
t
r
k
o
w
s
k
a
4
5
,
tel.
147-44
p r z y j m u j * o d 8—9.30 r . i o d 5.30—9 w .
L o c k . chor. w e n e r y c z y c h , s k ó r n y c h
P o ł u d n i o w a 2 8 , tei. 2 0 1 - 9 3
Zbirkowski.
Na miejscu zadeklarowano ofiary na
i seksualnych.
orzyjmuje od 8—11 rano i od 5—8 wiecz,
w n i e d z i e l e i ś w i ę t a o d 9 d o 12 w p o l .
Kobiety I dzieci przyjm. kobieta-lekan
w niadziAl*
« w i « t * n<ł ° — 1 n o n o '
łączną sumę 7.000 złotych.
DO SPRZEDANIA magiel z mieszkaniem
czynna od 9 rano do 9 W i e c z .
Dr. m e d .
L e c z n i c a prywatna
oraz dwa duże place przy szosie Brzeziń
P O R A D A 3 ZŁ.
skiej. Wiadomość ul. Targowa 24 w magli.
PIOTRKÓW 6.6. Około godziny 7 i pół
rano na ulicy Piłsudskiego
obok posesji
nr. 128 wydarzył się nieszczęśliwy wypa
dek zderzenia się dwóch rowerzystów, z
których jeden zwłaszcza doznał bardzo do
tkliwych potłuczeń.
Oto ulicą tą w kierunku Piotrkowa je
chał na rowerze 24-letni mieszkaniec wsi
Majdany, gm. Grabica, Aleksander Iwań
ski, z przecjwnej zaś strony również na ro
werze jechał mieszkaniec Piotrkowa ul. 1
maja 3 ) . Wacław Kowalski,
pracownik

Urzędu Gminnego w Grabicy. W pewnym
momencie obaj rowerzyści najechali na sie
bie, przyczem skutek zderzenia okazał się
fatalny, bowiem obaj spadli ze swych we
hikulów na zjemię. Iwański doznał mniej
szych obrażeń i zdołał o własnych silach
udać się w dalszą drogę, natomiast Kowal
ski wskutek upadku doznał tak silnych po
tłuczeń głowy, że utracił przytomność i w
stanie ciężkim został przewieziony do szpi
tala św. Trójcy.
Policja wszczęła dochodzenie.

Kronika pogotowia ratunkowego, kradzieży i pożarów.

PROCES W PRZYTYKU

ŻYCIE ZGIERZA.

Dziś uroczyste

powitanie

J« E. ks. Biskupa Włodzimierza Jasińskiego.

SZCZEPIENIE BEZPŁATNE
• i w miejskich dozorach sanitarnych.WWk

ZYCIE PABIANIC.

Schwytanie młodocianego przestępcy.

r

r

M. T A U B E N H A U S

DR. MED. T R E P M A N

11,

WENEROLOGICINA

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

PAULINA

H.

LEWI

KLACZKOWA

Dr. W. BALICKA

H.

ROZANER

Dr. med. M. GLAZER

J. S O Ł O W I E J C Z Y K

GUSTAW

K O H N Dr.

JAR

?

Na zielonej trawce

ŁAGUN0WSKI

c

r

NIEWIA

Z*KI

Lecznica

„OMEGA"

H.

LUBICZ
1

Dr. med. N I T E C K I

WOŁKOWYSKI

Spec. chor. wenerycznych, seksualnych
i
moczopłciowych.

CegieEniana 11,

t e l . 238-02

• r i | a > B | a o d f o d a . t—13, a d ł—ł w
T

Itwtcta ad

Dr.

gods.

aiea.l.W

»—1.

HELLER

Edward

REICHER

Poradnia Wenerołog czna

Czy

D r a Z. R A K O W S K I E G O

dla chorych n a uszy, n o s , g a r d ł o i płuca
p r z y j m u j , chorych przych idtscycri i s t a ł y c h ,
O n y l . c t a l c y c z y n n y jest O t b l a . t R o e n t f e n .
de w i i e l i i c h p r » t l » i e i l » n i zdjeC.

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

Dr.

Tel. 137-81

J. N A D E L

Spec. chorób wenerycznych moczopłciowych
i skórnych.
akuszer — ginekolog
TRAUGUTTA &
Tel. 179-89 u l . A n d r z e j a 4, telef. 228-92
Przyjmuje od 8—11 i od 4—S wiew.
Przyjmuje od 10—12 i od «Wrfi wie.cz,
W niedz. i święta 10—12. pp.

LECZNICA

CHORÓB OCZU
•o atałemi łóżkami
DOKTORA

DONCHINA
uL

P i o t r k o w s k a Nr. 90,
tel. 221-72.

rTzyjmujt t l e chorych. «rymigijs.cych pr>eb\
« a o L * l . c z o l c y (operacje etc.) i t a k i e przy
i h o d t ą c j c h 9 — 1 I od 4 — 1 i pól.

wróci

ciepło ?

Stan pogody w Łodzi.

VOXRADIO do sieci z 3 lampami zł. 135
ŁÓDŹ, 6. 6. — W dniu dzisiejszym, o
z 4 lampami zł. 180. Sprzedaż również na
raty od zł. 3 tygodniowo. Piotrkowska 79 godz. 9 rano temperatura wynosiła w Ło
dzi, w centrum miasta 12 stopni powyżej
w podwórzu.
zera).. O tej samej porze barometr wyka
ZAGINĘŁA książeczka wojskowa wydana zywał ciśnienie 745,5 milimetra. Tenden
przez PKU. Kutno na nazwisko Ignacego cja barometryczna — stan stały ciśnienia.
Strzeleckiego.
Wiatry wschodnie i południowo-wscho
dnie.
BAR dobrze prosperujący spowodu wy
W ciągu dnia dzisiejszego chmurno o
jazdu do sprzedania. Wiadomość w admi przejściowem przejaśnieniu. Możliwe onistracji r^ijrjera Łódzkiego", , • .
ipady. •
u

A

N..
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Wszystko jedno Kabul, czy Harrar

Amanuliałi
woli
zostać
sułtanem
n z dalef walczyć z... wierzycielami
RZYM, w czer vcu.
Były król Afganistanu Anianullah ma
otrzymać z rąk włoskich jeden z sułtana
tów w podbitej Abisynji. Nastąpi to tytu
łem nagrody za zasługi, oddane przez b.
monarchę afganistańskiego Włochom w
czasie kampanji abisyńskiej. Mianowicie
Amanullah, dzięki gorliwej propagandzie
zdołał przeciągnąć na stronę włoską sze
reg muzułmańskich
współwyznawców kacyków, którzy przedtem ulegli neguso
wi.
Imię Amanullaha dobrze jest w Polsce
Znane. Kilka lat temu Amanullah — po"dówczas jeszcze król Afganistanu — go
ścił przejazdem w Warszawie i był tam
podejmowany

I dy nie wywołało to większych komeraży,
gdyż między Anglją i Włochami panowa| ły stosunki jaknajlepsze. Dziś jednak, po
całej historji abisyńskiej, po rozruchach
w Egipcie, które się już zakończyły i po
ruchawce palestyńskiej,
która jeszcze

Egzotyczny gość miał pozatem po
większyć swój harem przez zaangażowai nie doń na bajecznych warunkach (pen
sja w pełnowartościowych jeszcze wtedy
funtach angielskich) pewnej przystojnej
manicurzystki warszawskiej.
W jakiś czas po wizycie warszawskiej
Amanullah straci! koronę i musiał ucho
dzić z kraju rodzinnego na wygnanie. Po
dobno tę smutną ewentualność ściągnęła
na Amantillaha
zbytnio akcentowana
przyjaźń z Sowietami. Anglicy nie mogli
na to spokojnie patrzeć. Afganistan leży
bowiem
zbyt blisko Indyj.
Posłano więc z Londynu
do Kabulu
(stolica Afganistanu) nieocenionego płk.
Lawrence'a, zaś ten uwinął się tak spra
wnie, że w parę miesięcy
„rewolucja"
zmiotła Amanullaha z tronu. Przyjaźń z
czerwoną Rosją okazała się niebezpieczna
dla krótkowzrocznego władcy.
Całe szczęście, że pozostawiono mu
życie i rodzinę. Co się tyczy skarbów, ja
kie władca miał wywieźć z kraju, by nie
potrzebować potem szukać wsparcia czy
posady, nie były one widać zbyt niezmier
ne, gdyż Amanullah rychło potem wpadł
w kłopoty finansowe.
Mówiono nawet o przymusowej sprzeda
ży jego willi pod Rzymem.
Po utracie korony Amanullah osiedlił
się bowiem nie w Szwajcarji ani na Riwjerze francuskiej, jak to zwykle czynią
zgasłe na firmamencie królewskim gwia
zdy, a tylko we Włoszech pod Rzymem,
czy może nawet w samym Rzymie. Wte-

Odnajdzie W a s nawet w najmniejszej
miejscowości, gdy tylko nawiążecie
z niem kontakt za pomocą losu
I-ej klasy 3 6 - e j Loterji Państwowej.
Jedna z wielu wygranych
może
obdarzyć Was dobrobytem na całe
życie. Szczęśliwe losy wysyłamy na
tychmiast po nadesłaniu zamóweinia

sadzili
Amanullaha z afganistańskiego
siodła, udał się on do naturalnych wro
gów Anglji, Włochów, którzy może już
wtedy wiedzieli, że im Amanullah w antyangielskich posunięciach może się przyj dać. Przecież uporczywie się pisze o ma
czaniu palców
włoskich w podżeganiu
Arabów i Egipcjan
przeciwko Anglji.
Dlaczegożby Amanullah nie miał być jednem z narzędzi propagandy antyangielskiej na Bliskim Wschodzie azjatyckim i
afrykańskim?
Wraz z wieścią o rychłem ofiarowa
niu byłemu monarsze afganistańskiemu
jednego z sułtanatów"
we wschodniej
Abisynji doszła wieść o przejęciu przez
rząd włoski wszystkich długów i zoboAmanullali nie wywiózł zapewne z Afgawiązań pieniężnych egzotycznego gościa,
nistanu zbyt wiele lub też prowadził —
siłą bezwładu! — monarszy tryb życia,
dość, że oddawna już walczy z finansowemi trudnościami. O ile wiadomość o
ofiarowaniu b. królowi władzy w jednej
z prowincyj abisyńskich jest prawdziwa,
w takim razie Amanullah podreperuje

z królewskiemi honorami.

Szczęść e sięga wszędzie..

swe zachwiane finanse.

KOLEKTURĄ

A. W O L A Ń S K A
Centrala,

W a r s z a w a , ul.
Konto

P . K. O - 7 1 9 2 .

Zamówienia zamiejscowe załatwiamy odwrotnie:
Cena losu — 40 zł:, ćwiartka 10 zł:
Ciągnienie rozpoczyna się 18 czerwca,

Żydzi burzą... Jerozolimę

• i

Interesy spekulantów budowlanych.

Londyński ,.The Universe" zamieścił
Narazie zaś wierzyciele zapewne mocno niedawno ciekawą odezwę mieszkańców
Afgańczykowi dokuczają skoro pisze się Jerozolimy, zasługującą na dalsze rozpo
aż o ingerencji rządu włoskiego.
wszechnienie w prasie. Okazuje się mia
nowicie, że święte miasto Jerozolima, któ
Oczywiście sułtan jednej z prowincyj re przez ciąg wieków przechodziło nie
etjopskich miałby się do władcy Afgani jednokrotnie ciężkie koleje i było wiele
stanu jak misa cynowa do księżyca. Sto razy burzone, obecnie jest ponownie za
sunkowo mały obszar rządzonego w Afry grożone, tym razem jednak przez „wrogów
ce terytorjum i stosunkowo wielka zale wewnętrznych" mianowicie spekulantów
żność od wicekróla abisyńskiego (marsz. skupujących place i stare budynki.
Badoglio) stanowiłyby raczej fikcję tronu,
trwa, możnaby przypuszczać, że Amanul- aniżeli tron rzeczywisty. Lepszy jednak
Już cafe dzielnice starej Jerozolimy
lach nie
bez kozery osiedlił się wtedy rydz niż nic. Niewątpliwie Amanullah znajdują się w rękach tych
akurat we Włoszech, a nie w Szwajcarji: wolałby być w Afryce sułtanem, niż w
spekulantów budowlanych,
czy Francji. Dziś możeby można zaryzy- Rzymie napastowanym przez wierzycieli
kować twierdzenie, że gdy Anglicy wy- | posiadaczem zadłużonej willi.
którzy burzą stare budowle, a na ich miej

Z w i e d z a j ą c

Rzemieślnicza Wystawe-Targi
z w r ó ć

u w a g ę

n a

reprezentacyjne stoisko .Echa"
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sce stawiają w najrozmaitszych stylach a
najczęściej bez żadnego stylu konstruowa
ne gmachy, jak domy handlowe, hotele,
przypominające niejednokrotnie
koszary
obliczone w tandetnej pośpiesznej budowie
wyłącznie na zarobek.

•

przeszłości. W odezwie m. in. powiedzia
no: „Historja wykazuje, że Jerozolima by
ła 36 razy burzona: zachodzi obawa, że
to zburzenie może się powtórzyć po raz
37-my. Dawniej hordy obcych najeźdźców
niszczyły mury świętego miasta, obecnie
czynią to jego mieszkańcy; ogarnięci go
rączką spekulacyj, niszczą piękno starych
bezcennych pod względem architektury za
bytków i na ich miejsce stawiają w bez
ładnym konglomeracie grupy budynków
pozbawionych wszelkiego stylu. Stąd za
chodzi obawa, że Jerozolima, jeżeli taki
stystem potrwa dłużej, zamieni się
w lawinę kamieni
poukładanych na modłę nowoczesną, a ze
starego okrytego chwałą tradycji miasta
nic nie pozostanie... Jeruzalem, święte mia
sto jeszcze raz stoi wobec grozy zniszcze
nia!..."

Tak mówi odezwa, ale należy dodać,
Widząc tego rodzaju barbarzyństwa, że tym razem niebezpieczeństwo pochodzi
grożące zniszczeniem drogocennych za nie od obcych, lecz od samych żydów, bo
bytków świętego miasta, grono wybitnych oni głównie stanowią tę grupę barbarzyń
mieszkańców Jerozolimy zwraca się z o- skich spekulantów, którzy ponad uczucia
dezwę do komisarza brytyjskiego, prosząc religijne i poczucie piękna stawiają przego o podjęcie opieki nad temi zabytkami dewszystkiem pieniądze.

-oo-

•

sympatję jego przyjaciół, znajdzie w nich ka, o który Rowiński uderzał, dając znak,
— No więc musieli się pogodzić.
być może bardzo potrzebnych sojuszni że chce wygłosić przemówienie.
—
Tak,
ale
to
pierwszy
raz
pani
Zofja
HELENA LIPKOWSKA
zdobyja się na taki krok stanowczy, radzi ków.
— Co to ma być? — przemknęło mu
łem mu, by strunki nic przeciąga}. Czy ma
Pierwsi zjawili się Rowińscy. On po przez myśl — przecież zdrowie gospoda
pani jakie polecenie do Weroniki? Idę tam wzruszeniach świeżo przeżytych i burze rza już piliśmy.
właśnie — zapytał wstając.
dziś otrzymanej od Ulanowskiego, był tro
— Kochani moi państwo! Chociaż ze
—-Dziękuję, proszę powiedzieć, że wie chę więcej czerwony i lewe jego oko jza- braliśmy się tu spowodu urodzin najmil
orem wpadnę, wiem, że ma się lepiej.
wiło bardziej, niż zazwyczaj. Żona jego, szego naszego gospodarza, jakże niezmier
POWIEŚĆ
Zostawszy nareszcie sama, Marta za- pięćdziesięcioletnia, dobroduszna, mała nie rad jestem, że okoliczność ta daje mi
.idła znów przed biurkiem i wrócija do pulchna kobietka, gdy szła tak naprzeciw możność wypowiedzienia kilku sjów na
irzerwanej pracy. Wzrok jej padł na ka witającego ją Ulanowskiego, robiła wra szym drogim przyjaciołom. Wiemy wszy
scy i czujemy to, że dążenie do fortuny
lendarz. — Dziś przecież środa — pomy żenie toczącej się kulki.
Domyśla się pani reszty. Ach,
Nie danem jej jednak byio dnia
ten idjota, ce triple idiot! Byłem pewien, spokojnie pracować: zaledwie drzwi za ślała, zdzierając niezerwaną kartkę z na
— Słuchaj, czy Zdziarski będzie? — nie może stanowić dla człowieka z sercem,
że głupstw narobi. Po jego wyjściu ndałem mknęły się za TJlanowskim, przyszedł Dre pisem „wtorek". Środa? Mój Boże, ileż to zwrócij 'C nieśmiałem zapytaniem do człowieka rozumnie i społecznie myślące
go, jedynego celu. Jednakże wiemy też,
się odrazu do pana Stefana — pozwoli pa wnowski. Przywitawszy się, czas jakiś mil się zmienifo od soboty...
gospodarza Rowiński.
ilu klęsk, ilu łez przyczyną jest dzisiejszy
ni, że zapalę? No i rozmówiliśmy się — czał, Wyraźnie zaambarasowany, wreszcie
* * *
— Naturalnie, że będzie.
zaciągnął się dymem. Jeżeli Rowiński znał zapytał:
Ulanowski wszedł do japońskiego ga
— Aj, aj, aj —schwycił się za gło kryzys, niechże mi wolno będzie kielichem
ojca pana Stefana, ja go być może znałem
— Panno Marto, dokąd wyjechała Ża- binetu i wzrokiem znawcy obrzucił długi wę — jak ja się będę czuł wobec niego? tym trącić się z wami, drodzy moi, wy
powiedzieć, jak bardzo się cieszę z tego
nietylko równie dobrze, ale jeszcze bliżej, netka?
stój. Biel obrusa tonęła literalnie pod ga Trzeba to jakoś naprawić.
gdyż kolegowaliśmy w gimnazjum i na u— Daję panu słowo honoru, że nie łązkami ciemnoponsowych róż, których
— Zlituj się, tylko nie naprawiaj! — niespodziewanego uśmiechu fortuny i ser
niwersytecie. Wiem przeto, że był to czło wiem, ma mi dopiero przysłać adres.
subtelnym zapachem przepojone by}o po zawołał Ulanowski, kładąc mu rękę na ra decznie wam powinszować wygrania wiel
kiego losu!
wiek z gruntu uczciwy, ale niepoprawny
Westchnął:
wietrze.
mieniu.
optymista i straszny ryzykant. Streszczani
— Wszystko jedno, tak czy inaczej do
Zadzwonił:
— A to palnąj! — szepnął pochylając
Wejście pani Manety, tego dnia we
się: te dwie cechy jego charakteru, dopro wiem się. Pani zapewne wie, że ja, że na
— Czy zamrożone wino? Obawiam się, wspaniałej gronostajowej pelerynie, narzu się do ucha siedzącej obok niego Marty,
wadziły go do bankructwa i krachu ban sza sprawa była powodem jej wyjazdu, ze może być niedość chłodne.
conej nie wieczorową toaletę, przerwało Ulanowski — quel gaffeur, mon Dieu, quel
ku. Co mógł, pokrył z własnych funduszy, słowem chce mnie poddać pewnej próbie—
— Pan prezes może być spokojny — im rozmowę.
gaffeur!
nie ruszy} tylko p^|agu żony, ulokowane Uśmiechnął sic. — W pierwszej chwili po skłonił się uroczysty maitre d'hótel — sam
• • •
Po chwili wszyscy byli już w komple
go zresztą gdzieindziej, no i zapewne nie otrzymaniu jej listu wściekałem sio, ale tego dopilnowałem. Przepraszam, że po
cie, nikogo nie brakło. Pomimo gościnno
Djugo nocy tej Stefan zasnąć nie mógł,
miał prawa porzucać wszystkiego, przeci ostatecznie pogodziłem sie z tą myślą: je zwolę sobie zapytać raz jeszcze, bo za
ści gospodarza, nastrój był jakiś sztuczny, a gdy wreszcie zmożone snem powieki za
nając sprawę jednem pociągnięciem cyn żeli próba ta ma wpłynąć na jej spokój, pomniałem, czy ma być orkiestra, czy tyl
niewyraźny. Dopiero po zakąskach i paru mknęły się, śniło mu się, że jest małym
gla, ale czyż zasłużył, by dziś szargano na ostateczną decyzję, tem lepiej, ja po ko pianista ze skrzypkiem?
kieliszkach
starki, Leśniewicz, któremu hu chłopaczkiem i że przyszli z matką do te
jego imię? Moje dziecko — zapomniał w stanowienia nie zmienię. P^ni mnie ma
— Ależ, .oczywiście, dwóch wystarczy, mor się poprawił, przyszedł z pomocą U- atru Guignol'a, lecz było tam jakoś ina
tej chwili o roli vieux beau, poczuwszy w pewno za strasznego egoistę? - - zapytał chyba że później goście moi życzyliby so
lanowskiemu o tyle, że ogólne naprężenie czej niż zwykle. Scenę zajmował duży
sercu jakieś ojcowskie drgnienie na widok z pewnem zażenowaniem.
bie tego, no to wówczas sprowadzi się or osłabło.
stół, przykryty białym obrusem, wokół
tej ściągniętej zmartwieniem dziewczęcej
Marta zrobiła niewyraźny ruch ręką: kiestrę. A dobrze, że sobie przypomnia
Wanda po wyjeździe Żanety, widząc którego zgromadzone były małe żywe la
twarzy, z której patrzyły na niego szero
— Każdy odpowiada przed wjasnem łem : cocktaile proszę zaraz przynieść.
spokój męża, zaczęła w cichości ducha ży leczki.
ko rozwarte zielone oczy.
Zadowolony z przeglądu, Ulanowski, wić nadzieję, że jakoś ich życie ujoży się.
sumieniem, panie Kazimierzu.
Kotara się rozchyliła i na scenę wkro
— Mówiłem djugo o tem ze Stefanem
— Czy ma pani jakie wiadomości o Le dziś jeszcze nienaganniej elegancki w czar Dzisiejszy wieczór był jej szczególnie na
i wkońcu przekonałem go, zdaje się. — śniewiczach?
nym smokingu z białym gwoździkiem w rękę: po pierwsze Kazimierz się rozerwie, czyła wysoka postać męska w czarnym
płaszczu i masce. Stanąwszy przy stole,
Położył dłoń na jej ręku i rzekł ciepło: —
— Nie — odrzekła Marta, myśląc je klapie, usiadł na kanapie pod oknem. Był po drugie wszyscy, widząc ich razem, nie
mężczyzna
zrzucił maskę i Stefanowi wyPoco wyciągać z grobu dawno pogrzeba dnocześnie z pewnem zniecierpliwieniem, pod bronią, gotów do przyjęcia gości, mo domyśla się niczego.
dajo
się,
że
w szeroko śmiejących się uną przeszłość? Gdybyście dziś do mnie nie dlaczego oni wszyscy od kilku dni wcią gli już przyjść.
Wypiwszy kieliszek koniaku, poczują, stach i wyblakłych oczach poznaje Rówiń
przyszli, pociągnęłoby to za sobą nietylko gają ją do swego życia, ale wnet potem,
Oprócz przyjemności, jaką mu sprawia jak wraz ze szlachetnym trunkiem do ser
moje szczere zmartwienie, ale dałoby po starając się poprawić ten odruch egoisty ła uczta, obmyślona do najdrobniejszych ca jej spłynęły ciepło i spokój. Zapragnę skiego. Ten wyjął spod płaszcza wór i syp
nąj złotemi monetami, na które laleczki rzu
wód do niepotrzebnych komentarzy: a co czny, zapytała:
szczegółów w gronie pięknych kobiet i ła, by innym wokół niej również by{o do ciły się piszcząc, popychając się i prze
się dzieje ze Stefanem, a dlaczego tak stra
przyjaciół, dzisiejsza kolacja miaja dla nie brze, by zapanował nastrój pogodny, — wracając wzajemnie. Mężczyzna tymcza
— Dlaczego pan mnie o to pyta?
cii humor i t. p. i wkońcu po nitce doszliby
Kazimierz uśmiech/iął się:
go jeszcze jeden bardzo ważny cel: chciał zwróciła się przeto szeptem do Stefana z sem niepostrzeżenie zarzucał na każdą coś
do kłębka, życie przed wami, wiele napra
— Proszę sobie wyobrazić. Janek przy wprowadzić Manetę do grona swych naj prośbą, by rozruszał Zofię, dziś bardzo w rodzaju lassa. Po chwili zawisły wszy
wić możecie, ale jako kolega zmarłego mo leciaj wczoraj do mnie zrozpaczony, że go bliższych znajomych, oswoić ich niejako
milczącą i zachmurzoną. Pomimo, że dzi stkie w powietrzu, podrygując w takt roz
jego przyjaciela proszę was — w glosie je żona porzuciła.
z myślą o małżeństwie z nią, gdyż po bli siejszy wieczór w licznem towarzystwie kołysanej ręki olbrzyma, przytem piszcza
go brzmiała powaga — nie mąćcie poko
— No i cóż, wróciła?
sko sześćdziesięciu latach życia kawaler był dia niego prawdziwą torturą, tem bar ły i zawodziły tak ża'łośnie, że Stefan drżąc
ju umarłym. Więc dobrze, panno Marto,
— Telefonowałem potem do nich, ale skiego, postanowił ożenić się, a w głębi dziej, że czuł skierowany na siebie pefen cały, wtuli} głowę w suknię matczyną.
przyjdzie pani? — rzekł innym już tonem, była tylko służąca, nie wypadało rozpy duszy niebardzo był pewien, jak wiado
Obudzi; się zlany potem..
wstając. Odpowiedziała mu wdzięcznym tywać, dowiedziałem się jedynie, że pań mość tę ludzie przyjmą. O Manecie mó niepokoju wzrok Marty, Stefan ze zwykłą!
sobie
uprzejmością
zwrócił
się
do
Leśnieuśmiechem.
stwo wyszli do ciotki.
wiono rozmaicie, jeżeli potrafi dziś zyskać wiczowej, lecz przerwał mu brzęk kielisz-'
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Dyskonter czy złodziei?

OWAO CYT^P

li STOLICY.

C«E*NE SPRAWKI

MENACHEM*

Nie wiem czy czytelnicy zwrócili uwa brud. Wszystko jest lepkie. Niema czem
gę, że ostatnio wcale nie piszę o pogodzie. oddychać. Nie można pracować, gdyż upał
Dzieje się to z całkiem zrozumiałych wzglę wysysa z człowieka mózg i siły.
dów. Nie wiem co pisać. Gdy wychodzę o
Niecierpię lata. Wolę zimę, kiedy jest
świcie, koło 1-ej, z domu jest lato, ciepło, powietrze zdrowe i przyjemne. Jeśli jednak
przyjemnie. Gdy wracam wieczorem, o 3 tyle pisałem o tern, że jest lato a niema je
Życie Warszawy ar kUfei witffsiaak jczy 4-cj w nocy, do domu, jest zima, mróz szcze upałów, to jedynie z troski o dobro
W wyniku konlerencyj jakie nawiązane i wogóle nieprzyjemnie. I dlatego nie wiem ekonomiczne narodu. Serce mi się kraje,
/.ostały j>jniędzy prezyaentem m i a s t a ,
a czy pisać, że jest ciepło, czy też, że zimno. gdy biali „Pingwiniarze" łażą po ulicy
organizacjami zawodowemi pracowników W czasie Zielonych Świątek mieliśmy nor lodami i nic. Ludzie nie mogą przecież
jzeżni miejskich, nastąpiło całkowite wyja malną jesień — mówiąc stylem Pima z ob jeść lodów, kiedy jest zimno, jak u eskimo
s u i c i e spraw spornych. Pracownikom rze fitemi opadami, dochodzącemi do — ko sa o północy w najrnroźniejszą noc. Albo
takie chłodnie włoskie. Za lokal płacą, za
źn., którzy odeszli z pracy w wieku lat 60 stek.
a nie nabyli praw do zaopatrzenia, miasto
Najgorzej jest z ubieraniem się. Wyj służbę płacą, Mussoliniego chwalą, a kli
w drodze wyjątku przyznało wsparcie w dziesz, bracie bez palta, a zabałaganisz enci drżą z zimna i nie wstępują do chło
wysokości 100 zł. miesięcznie. Pracownicy się na mieście do wieczora, zmarzniesz dni na lody, lecz do szynku na kieliszek
którzy nie osiągnęli 60 lat życia, a odeszii Jesteś przezorny i kładziesz palto, topisz wódki.
ze służby po kilkuletniej pracy, wskutek się we dnie od gorąca. Przyczem jednego
Wogóle także jet niedobrze. Tak ja
orzeczeń komisyj lekarskich, otrzymają w dnia jest w południc w słońcu 30 stopni cic koś niewyraźnie. Niby po pierwszym, ale
drodze wyjątku trzymiesięczne odprawy, pła, a następnego już tylko 5. Teraz zga przecież my wiemy, że to wcale nie jest
wreszcie pozostali
pracownicy rzeźni, dnij zgadula, ile zrobi się stopni akurat teraz po pierwszym, lecz jest przed pici w
którzy zostali zredukowani
ze
wzglę dzisiaj czy jutro?
szym. Nasze kieszenie wiedzą o tern naj
dów oszczędnościowych, poddani zostaną
Dawniej można było mówić, jakie rzą lepiej. I trudno, abym bardziej wierzył su
baGaniom lekarskim z tein, iż zdolni
do
dy, takie pogody. Ale dzisiaj, kiedy na chemu, obcemu kalendarzowi, niż mojej
pracy po wypłaceniu jednomiesięcznej od czele rządu stoi człowiek, tak bardzo lubią własnej, rodzonej kieszeni.
pr;>wy zostaną przyjęci do pracy na zmie cy porządek, można było mieć nadzieję, że
nionych warunkach. Jednocześnie organiza zrobi on także porządek i z pogodą. Tym
MENACHEM.
cjt zawcdowe pracowników rzeźni odbyły czasem pogoda okazuje się być zdecydo
Menachem Grinstein z ulicy Zgierskiej
daisic konferencje z dyrektorem biura per waną opozycjonistką i robi rządowi na
nie
martwił się o brak pieniędzy. On po
sonalnego Zarządu Miasta p. H. Pawłowi złość. Tylko tern można sobie wytłuma
czem i uzgodniły z nim pozostałe postulaty. czyć upały w maju, zimna w czerwcu siada swoje własne sposoby na zdobycie
gotówki. Poprostu.,
Bóg jeden wie jakie jeszcze niespodzianki
Ale omówmy rzecz kolejno. Otóż je
w lipcu. Narazie, w początkach czerwca, szcze w ubiegłym roku Jankel Finkclman
w Zakopanem spadł śnieg. Kąpać się w dał Menachemowi weksclck na 200 zło
Bałtyku jeszcze nie można, ale pojeździć tych do dyskonta. Menachem bowiem jest
w Zakopanem na nartach owszem.
pośrednikiem dyskonterskim. Bierze wek
Do Londynu i Amsterdamu
I to nazywa się porządek. Tak dalej sle od tego, kto potrzebuje gotówki, daje
być nie może. I być nie powinno. Niestety temu kto ma gotówkę 1 zarabia prowizję.
od 7 do 16/7
zł. 210.—
organizacje, stowarzyszenia itp., które Właściwie zarabia całą sumę, gdyż już po
przy każdej okazji wysyłają bądź prote raz drugi przywłaszcza sobie pieniądze.
sty, bądź depesze hołdownicze, w tym wy Ostatnio właśnie wziął weksel od Finpadku nie ujawniają żadnej inicjatywy. A kelmana i nie dał mu pieniędzy ani nie
od 19 do 30/7
zł. 330,—
zdawałoby się, że jeśli jakiś związek posia zwrócił weksla. Najpierw zwlekał, że to
da potężne wpływy w War:i:awic i powo niby ten gość z gotówką wyjechał i w aca
Do W i e d n i a
duje nominacje czy odwołania różnych lo w przyszłym tygodniu. Gdy jednak Fmkcl
kalnych dygnitarzy, to mógłby również man zaczął go przyciskać, oświadczył, że
odj.
10 czerwca
zł. 95.—
mieć nieco wpływu na nasz klimat i spo weksel zgubił. W dochodzeniu okazało się
wodować
usanowanie pogody.
jednak, że wcale nie zginął, lecz został zdy
Pociąg popularny
Ostatecznie jest już czerwiec. Już po skontowany a forsiaczki Menachem przy
do
winny być upały. A przecież jeden Zgierz właszczył sobie.
70
Ponieważ taki przykry wypadek zda
zł.
7.
dn. 7 czerwca
nie może ogrzać całego kraju.
rzył
mu się już po raz drugi w życiu, ro
Te moje upalne wywody nie dowodzą
bynajmniej, abym był zwolennikiem lata stał skazany na 7 miesięcy paki.
WAGOMS-LITS// COOK
Jerzy Krzccki.
i gorąca. Przeciwnie. Nie znoszę upałów
ŁódŁ, u l . P i o t r k o w s k a 6 8
Nie cierpię lata, gdyż lato w mieście, zwła
teł. 170-70
szcza w naszem mieście, móże człowieko
wi obrzydzić życie. W powietrzu pełno ku
rzu i brudu. Człowieka aż oblepia ten P r a w o d o S z c z ę ś c i a "
zyskuje nabywca Losu Loteji Państwowej

Wycieczki morskie

Fjordy Norwegji

r

Tak! — To wątroba.
ze wszystkiemi objawami niedomagali: za
paleniem woreczka żółciowego, atakami
kamieni żółciowych, plamami wątrobianemi na twarzy itp. Lepiej zapobiegać cho
robie zanim się rozwinie. Przy pierwszych
objawach nłedomagań wątroby stosuje się
zioła magistra Wolskiego ze znak. ochr.

JERZY DELSAUX.

A A Ł * T Y R A N
— Nie kochanku!
Nie napieraj się,
proszę! Nie mogę kupić ci lokomotywy.
Dostałeś przecież cały pociąg na imieni
ny i duży samochód na Gwiazdkę.
Czy
to mało? Ta lokomotywa zresztą...
jest
już sprzedana, nieprawdaż, proszę pani?
Zainterpelowana w ten sposób sprze
dawczyni odpowiedziała
nic niemówiącym półuśmiechem. Przytaknęłaby chęt
nie, by przyjść z pomocą tej młodej ma
musi tyranizowanej
przez nieznośnego
dzieciaka od minut dziesięciu.
Lecz., przy takim zastoju w
handlu
w obecnych kryzysowych czasach, lekko
myślnością byłoby odrzucać szansę najbłahszego bodaj obstalunku.
Mniejsza
więc o tę damę. Sama sobie jest winna.
Powinna była unikać
kusicielskiej dla
swego synka strefy.
Matylda Klermont, matka naprzykrza
jącego się chłopczyka,
zagrożona na
stępstwami własnej swej nieostrożności
myślała tak samo w duchu. Ale, mijając
ten duży magazyn rozmaitości przypom
niała sobie, że jej pałeczka różu była na
ukończeniu. Wstąpiła więc do sklepu na
chwilę, by zaopatrzyć się zawczasu
w
drugą. Skąd mogła wiedzieć, że dział za
bawek sąsiadował z działem przyborów
toaletowych i kosmetyków tak niebezpie
cznie?
Daremnie usiłowała
zwrócić uwagę
synka na inne przedmioty w nadziei, że
w małym mózgu czteroletniego dziecka
obrazy zmieniają się i zacierają z kalej
doskopową szybkością.
— SpójrznO, tam na prawo, Bobusiu!
— mówiła. — Widzisz tę piękną, osz!-'-ną
szafę?
Raczywszy zaledwie rzucić okiem na
objekt wskazywany mu przez matkę, Bo-

,,Billosa", które pobudzają wątrobę do
prawidłowej pracy i normalnego wydzie
lania żółci oraz powodują naturalne wy
próżnienia.
Wytwórnia: Magister Wolski, Warsza
wa, Złota 14.

z KOLEKTURY Nr. 100
Przyjdź, wybierz swój los
i zwycięż w walce o byt.
LOSY do I-szej klasy poleca:
0 d

Lodt

Andrzeja 2 „Promień"
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Marsz żałobny pod oknam«
b. wiceprezydenta

Z Tarnowa donoszą:
W Tarnowie o godz. 19-ej ul. Urszulańska była widownią niesłychanego zajś
cia. Oto pod oknami b. II. wiceprezydenta
m. Tarnowa dr. Silbigcra (który musiał
ustąpić z zajmowanego stanowiska, gdyż
Min. Spr. Wewn. nie zatwierdziło jego wiceprezydentury) — zjawiła się, złożona z
kilkunastu osób dęta orkiestra, która ode
grała

m. Tarnowa.

marsz pogrzebowy.
Według krążących pogłosek inicjatorką ca
łej tej imprezy ma być tarnowska partja
soc,
która\,oddawien dawna występowała
ostro przeciwko dr. Silbigerowi — i do
szło nawet do tego, że w tegorocznym po
chodzie l-i ajowym niesiony był transpa
rent z napisem „Precz z łapownikiem —
Silbigeicm".

R A D I O - RACIK-

23.00—24:00 Program lokalny (program
Łodzi do godz. O.3O)
Łódź, jak Raszyn, oraz:
DZIŚ, dnia 6 czerwca wieczorem:
15.27 Łódzkie wiadomości giejdowe
RASZYN.
19.00 Oświata w Łodzi — pogadankę wy
14.30 Programy lokalne
głosi J. Waltratus
15.30 Wiadomości gospodarcze
19.10 „Walka z klęską pożarów" — wy
(Wilno nadaje audycję lokalną)
powie M. Kula
15.15 Audycja dla dzieci z okazji „Tygo 19.15 Program na jutro
dnia Polskiego Czerwonego Krzyża"
19.25 Muzyka z płyt
16-00 Koncert polskiej muzyki religijnej z 19.35 Koncert reklamowy
epoki księdza Piotra Skargi (transmisja 23.30—O.30 Koncert życzeń — pryty
z kościoła św. Piotra i Pawła w Kra
kowie)
NIEDZIELA, 7 CZERWCA.
16.40 Odczyt z Torunia
RASZVN
16.55 „Święto Murmańczyków"
8.00 Sygnał czasu i pieśń: Serdeczna
Matko
17.20 Koncert muzyki szwedzkiej z okazji
święta narodowego Szwecji w wykona 8.03 Audycja dla wsi
(Łódź i Katowice nadają aud. lok.)
niu orkiestry symfonicznej P. R.
18.05 Rozwiązanie zagadek (nadanych w 8.37 Programy lokalne
8.45 Dziennik poranny
tygodniu jubileuszowym P. R.)
8.55 Programy lokalne
18.30 Kukułka wileńska
9.30 Transmisja nabożeństwa z Prze
19.00 Programy lokalne
myśla (przez Lwów). Po nabożeństwie
19.50 Pogadanka aktualna
okojo
godz. 11.30: Programy lokalne
20.00 Międzynarodowe zawody konne w
11.57 SygnaJ czasu oraz hejnał z Krakowa
Warszawie
12.03 Programy lokalne
20.15 Audycja dla Polaków zagranicą
12.15 Poranek muzyczny z Wilna
20.40 Przerwa
W przerwie około godz. 13.15: Obra
20.45 „Poławiacze perej" — opera Jerze
zek z pamiętników A. Fredry p.t. Trzy
go Bizeta w 3-ch aktach (transmisja z
po trzy
Rzymu)
14.30
Transmisja i reportaż z okazji „Dnia
W przerwie I.: Dziennik wieczorny
Spółdzielczości"
W przerwie II.: Pogadanka aktualna
Łódź, jak Raszyn, orazr
oraz Wiadomości sportowe
8.18 Muzyka z płyt
8.55 Program na dziś
Po nabożeństwie okojo godz. l l . o » .
Polskie Biuro Podróży „ O R B I S "
Muzyka z płyt
Oddz. w Łodzi, Piotrkowska 65
12.03
„Wszyscy na front spółdzielczy!"—
t e ł . 101.01. 101-20
pogadankę wygłosi dyr. J. Wolczyńskl.
Chór Stow. im. Moniuszki odśpiewa:
wycieczki
„Hymn spółdzielczy" w układzie prof.
Prosnaka
14.30 „Kiepskie czasy" — słuchowisko
10 i 12 czerwca
Cena
dla robotników pióra A. Kasprowicza
zł. 95,

do WIEDNIA

50"/.. zniżki
na zjazd

kolejowe

do Krakowa
w c z a s i e o d 9—25 VI
Wycieczka

do Warny
dla Urzędników Kolejowych
13 — 30 c z e r w c a
Zł. 2 1 0 —

„DZIŚ CIĄGNIENIE HARCERSKIEJ LO
TERJI FANTOWEJ".
Dziś 6 bm. na boisku HKS o godz. 19
odbędzie się ciągnienie loterji fantowej,
zorganizowanej przez Koło Przyjaciół przy
II drużynie harcerek im, N. Zmichowskiej
Główna wygrana komplet
mebli do sy
pialni wartości zf. 1000 Losów pozostało
niewiele; można je nabyć po cenie 50 gr.
w ciągu dnia dzisiejszego przed ciągnie
niem w Spółdzielni harcerskiej „Czuj—
Czyn" przy ul. Piotrkowskiej nr. 146 oraz
na boisku HKS. od godz. 16-cl.

buś wydął pogardliwie usteczka, poczem bowiem autobusów i metro dla swej loko
Po pewnym czasie pani Matylda spo
Lecz Bobuś był innego zdania.
Dla
powrócił do swego leit - motywu:
mocji jedynie) szofera i w taksówce do strzegła, że potrzebuje gwałtownie jedwa niego ta właśnie zbroja była najładniejsza
— Kup mi lokomotywę, mamusiu!.
piero rozpłakała się rzewnie.
bnych pończoch i dowiedziawszy się
o I nie nalegał już na to tylko by obejrzeć
— Mówiłam ci już dziesięć razy, że
Wnet jednak opamiętawszy się otarta reklamowej ich sprzedaży w jednym z du ją, lecz chciał mieć ją na własność. Za
nie. Dlaczego dokuczasz mi bezustannie? oczy. Mniejsza o nią.
Trzeba uspokoić żych magazynów postanowiła skorzystać chmurzony powtarzał leit-motyw z upo
No bądź grzeczny!
Podaj mi rączkę! biednego Bobusia przedewszystkiem. Na z nadarzającej się szczęśliwie okazji na rem :
Chodźmy do domu! — odparła pani Ma zwano go „torturowanem dzieckiem"!
bycia ich na korzystniejszych warunkach.
— Kup mi zbroję, mamusiu!
tylda z lekkiem zniecierpliwieniem
w
Pochylona nad
zawodzącym wciąż
Zabrała z sobą Bobusia, który był w
Po chwili zaś jakgdyby przypomnia
głosie i pociągnęła dziecko delikatnie za malcem przemawiać doń zaczęła najtkli- świetnym humorku tego dnia. W dziale
wszy sobie dzięki czemu dostał lokomo
ramię, poczem, czując opór, silniej trochę. wszymi słowy, tuląc go do siebie, pocie pończoch tłumy kobiet żądnych tańszego
tywę przed miesiącem
zaczął wreszczeć
Lecz Bobuś był wyjątkowo tego dnia szając i... obiecując kupić mu lokomoty kupna. Ani jednej sprzedawczyni wolnej. płakać i tupać nóżkami.
Malec jak różdżką czarodziejską Po kwadransie
uparty. Stojąc mocno na małych swych wę.
wyczekiwania dopiero
Ta sama co wówczas scena powtórzy
nóżkach przeciwstawiał naciskowi matczy tknięty przestał płakać natychmiast.
Matyldzie udało się przedostać do kon ła się i tym razem. W magazynie powsta
nej dłoni całą siłę bezwładu, na jaki było
Istotnie, nazajutrz zrana wbrew zda tuaru, gdzie zaczęła poszukiwania swe ło zamieszanie, a gromadka ciekawskich
go stać.
Na jego nieszczęście wszakże niu męża protestującego przeciw takiemu niezwłocznie.
otoczyła jego sprawców.
nóżka mu się obsunęła na śliskiej
po trwonieniu pieniędzy, Matylda opróżniła
Trwały one bardzo długo. Mimo to
Matylda uczuła
twarde spojrzenia,
sadzce, przeląkł się, zachwiał i runął na swą kasę osobistą, wsiadła do metro, po Bobuś zachowywał się niezwykle spokoj skierowane na siebie. TuŁ przy niej stała
ziemię wrzaskiem
swym przygłuszając śpieszyła do magazynu gdzie zastawszy nie, nie okazując żadnego zniecierpliwie gruba jejmość podobna do tamtej, która
głośną
wrzawę ruchliwej ulicy wielko- j ku wielkiemu swemu zadowoleniu loko nie. Z rączką w dłoni swej mamusi cze mówiła o torturowanych dzieciach przed
miejskiej.
motywę stojącą na swem miejscu, zapła kał potulnie, kiedy ta załatwi swój spra miesiącem.
zabrała wunek. Pani Matylda tak myślała przy
Sprzedawcy w magazynie, zelektryzo ciła żądaną cenę bez wahania,
Czy matka Bobusia miała narazić się
i, najmniej. Gdyby była mniej zaabsorbo znów na kompromitację? Czekać aż ob
wani, zaprzestali sprzedaży, klienci kup zabawkę ze sobą, podążyła do 'domu
u- wana pertraktacjami ze sprzedawczynią sypią ją niekorzystnemi uwagami? Nie!
na, ciekawsi zaś zbliżyli się, by obserwo uszczęśliwiona wręczyła ją niemniej
wać scenę ztoliska. Niebawem zwarte ich szczęśliwionemu synkowi.
zorjentowałaby się w jak
grubym była Za nic w świecie!
koło otoczyło krzyczącego w niebogłosy
W miesiąc niespełna potem Bobuś ba błędzie...
— Czy tak bardzo pragniesz tej zbroi?
Bobusia i jego matkę. Ta straciwszy zim wił się jeszcze lokomotywą ale bez zapa
Jeśli synek jej bowiem
zachowywał — spytała malca.
ną krew, wymierzyła malcowi klapsa, któ łu. Lokomotywa sprzykrzyła mu się. By się tak grzecznie i spokojnie to dlatego,
Zdziwiony nieoczekiwanem tern pyta
ry więcej narobił hałasu, niż bólu.
ła już tylko taką samą zabawką jak dużo że nie spuszczał z oka rejonu sąsiedniego niem chłopczyk kiwnął główką popłaku
Do uszu biednej mamusi doszły ubli innych nagiomadzonych w rogu dziecin gdzie pomiędzy mnóstwem innych zaba jąc jeszcze.
żające jej uwagi robione półgłosem:
nego pokf.ju.
wek dziecinnych wystawione były rów
— No to kupię ci ją! Nie płacz!
—
— t o wstyd obchodzić się tak źle z
Matylda udawała, że nie widzi tego, nież błyszczące rynsztunki kawaleryjskie zdecydowała swobodnym tonem.
dzieckiem!
ale pan małżonek,
który, jak wszyscy na pokaz.
Wokoło niej ironiczne uśmiechy. Gru
— Nasze panie powinny przejść kurs zresztą tatusiowie, szafował na temat wy
Wówczas dopiero, kiedy dobrawszy ba jejmość wzruszając ostentacyjnie ra
pedagogiczny nim zostaną matkami!...
chowania dzieci tern surowszemi zarnda- nareszcie pończochy według swego gustu mionami odezwała się na cały głos
do
Wrogi nastrój do Matyldy rósł z każ mi, im mniejszy brał udział w stosowaniu pani Matylda skierowała się do kasy u- potakującego jej udekorowanego pana:
dą chwilą. Nie próbując stawiać mu czo ich w praktyce, kładł jej w uszy codzien mieszczonej akurat vis a vis rynsztunków
— Nic dziwnego, że dzisiejrze dzieci
ła, tłumacząc się biedna kobieta w prze nie: - Widzisz, Madziu, jak niepedagogi zorjentowała się w niebezpieczeństwie.
są takie
kapryśne i wymagające, skoro
konaniu, że jedynem dla niej wyjściem z cznie postąpiłaś, ulegając
chwilowemu
— Skończyłam, kochanku, chodźmy! rodzice dogadzają każdej ich zachciance.
sytuacji
jest ucieczka, nie bez trudu, kaprysowi Bobusia! Złą przysługę odda — odezwała się nadrabiając miną do za Ja wychowuję mego syna inaczej.
gdyż nie była siłaczką, podniosła z ziemi jesz mu swoją słabością. Nigdy nie jest patrzonego w rynsztunek dziecka.
W autobusie wiozącym ją z triumfu
na ręce lamentującego w dalszym ciągu zawc/tśnie na urabianie charakteru dzie
— Chcę obejrzeć zbroję — mruknął jącym Bobusiem do domu
pani A^tylda
Bobusia, przebiła się przez tłum, wtło cka. Jeśli my nie podejmiemy się tego, malec.
Klermont, ofiara opinji publicznej, miała
czyła się wraz ze swem brzemieniem do życie wyięczy nas,
lecz jego nauka bę
— Poco? Ta jest brzydką! Pokażę ci tak samo ochotę płakać, jak przed mie
windy, wydostała się na ulicę, przywoła dzie stokroć boleśniejszą i tak dalej i da o wiele ładniejszą gd/.. indziej — usiło
siącem z „torturowanem" dzieckiem
w
ła (wbrew swemu zwyczajowi, używała lej..
wała Matylda ratować sytuację. , • »
taksówce,
Tł. J. S.

Wił. •
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Pól tuzina bramek
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dła pokładanych w nim nadziei. Tak cjatywę.
sportowo jak i finansowo.
Przeszło 6 tysięcy widzów było wczo
raj świadkami gry, jakiej w Łodzi od wie
lu, wielu lat nie widzieliśmy.
Wiedeńczycy zademonstrowali
piłkę
nożną w najlepszej jej odmianie; wspa
niałe
opanowanie techniczne, idealne
zgranie całego zespołu i szereg
innych
zalet, których tak trudno się jest doszu
kać u drużyn polskich, a nawet wielu za
granicznych.
Najlepszymi graczami w drużynie wie
deńskiej byli Vogl II, Bican,
Haneman,
Hartl i Pawliczek.
Znany internacjonał
Platzer w bramce nie miał niestety spo
sobności do wykazania swej klasy.
Na tle wspaniale grającej Admiry ŁKS
wypadł raczej dobrze. Andrzejewski miał
doskonałe momenty, Gałecki grał z dużem
poświęceniem i bezbłędnie, ratując w bez
nadziejnych sytuacjach. W pomocy naj
słabszy Tadeusiewicz,
Pegza i Wełnie
pracowici. W ataku najlepiej wypadł Le
wandowski, Król bardziej podobał się na
łączniku, niż na skrzydle, Herbstreich z
powodzeniem zastąpił Sowiaka.
W polu łodzianie grali
niemal cały
czas dobrze.
Pod bramką zawodził atak, który nie
wykorzystał bardzo wielu idealnych poz
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Gdy padły pierwsze StrZflły..
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W 20 min. Stoiber strzela, lecz splasowaną piłkę chwyta przytomnie Andrze
jewski. Admira gra coraz lepiej,
coraz
błyskotliwie]'. Atak przechodzi bez trudu
przez tylne formacje ŁKS, jedynie Gałec
ki stanowi zaporę. Wreszcie w 31 minu
cie Schall po ładnym solo-biegu i driblin
gu strzela płasko w prawy róg nie do obrony. Jest 1:0.
Za chwilę Lewandowski
doskonale
się przerywa, przechodzi kilku graczy i
strzela w aut.
Sowiak przenosi z kilku
metrów. Wolski strzela w słupek. Osta
nie minuty znów
należą do wiedeńczy
ków, którzy w 39 minucie zdobywają dru
gą bramkę
przez Stoibera i w 44 min.
trzecią przez Bicana.
.
Po przerwie ŁKS zmienia skład. Wy
chodzi to na dobre,
ataki są bardziej
skoordynowane. Wiedeńczycy jakby osła
bli. ŁKS gniecie.
W 23 min. Król jest
sam przed bramką, strzela
ostro obok
wybiegającego
Platzera.
W ostatniej
chwili obrońca broni ręką.
Jedenastka! Strzela nieuchronnie Le
wandowski.
Admira zrywa się do kontrataku. W
26 min. Bican wspaniałym strzałem z 20
metrów w górny róg zdobywa czwartą
bramkę. Wiedeńczycy znów grają dosko
nale. W 33 min. Vogel II podwyższa wy
nik, a w ciągu następnej minuty Hahnemann z winy Karasiaka strzela następną
bramkę, ustalając wynik dnia.
Teraz wiedeńczycy mają dosyć. ŁKS.
przeważa, jest często pod bramką,
lecz
bez efektu.
Sędziował poprawnie p. Lange.
Przed meczem odbyła się krótka uro
czystość z okazji jubileuszu Karasiaka.

'

Pierwsze minuty gry należą do ŁKS.,
który grając zbyt szeroko w polu, traci
się pod bramką. W 8 min. atak wiedeń
czyków kończy się kornerem. Andrzejew
ski wybiega,
mija się z piłką i Bican
strzela ostro. W bramce stoi jednak Ga
łecki i broni.
W chw:!? później, ładny bieg prawoskrzydłowego gości, contra i strzał, któ
ry odbija się o poprzeczkę.

(o powiedział wódz sportu niemieckiego
•UHUH
o przygotowaniach olimpijskich? —
Wczoraj w lokalu Ambasady Niemiec Berlinie z wielu stron próby bojkotu

nie
dały żadnego rezultatu.
Następnie von Tschammer poświęcił
kilka słów współpracy sportowej polskoniemieckiej, podkreślając, że przed trze
ma laty nawiązany kontakt
rozwija się
pomyślnie, utrwala się z każdym rokiem
i niewątpliwie nowego dozna wzmocnie
nia w czasie Igrzysk olimpijskich w Berli
nie. Pomiędzy sportowcami obu krajów
wywiązało śię szczere koleżeństwo.
Po referacie
uczestnicy konferencji
spędzili jeszcze jakiś czas na pogawędce
przy lampce wina.
Panu von Tschammerowi towarzyszył
na konferencji prezes Polskiego Komitetu
Olirij. 'jskiego, płk. dypl. Glabisz.

kiej w Warszawie odbyła się konferen
cja prasowa, odbyta z okazji pobytu w
stolicy Polski przywódcy sportu niemiec
kiego, von Tschammer und Ostena,
Na konferencję licznie przybyli spor
towi dziennikarze polscy oraz przedsta
wiciele i korespondenci dzienników nie
mieckich. Zebranych powitał ambasador
ferat na temat przygotowań niemieckich
Rzeszy
von Moltke,
poczem p. von
Tschammer
wygłosił referat na temat
przygotowań niemieckich do igrzysk olimpijskich.
W niezwykle ciekawym swyrn refera
cie von Tschammer dotknął wielu
naj
istotniejszych momentów olimpijskich.
Podnoszone przeciwko igrzyskom w

Dwie exłigowe drużyny
Na boisku KS. Podgórze
odbył się I
wczoraj mecz piłkarski o mistrzostwo kia
sy A, między exligowemi drużynami Cracovią i Podgórzem. Po ciekawej i intere
sującej walce zwyciężyła zasłużenie Cracovia w stosunku 2:1 (0:1). Do przerwy
więcej z gry miało Podgórze, uzyskując
prowadzenie ze strzału Uznańskiego.
Po zmianie pól znaczną przewagę mia-

ła Cracovia. Już w początkowych minutach wyrównał Kossok. Zwycięski punkt
na parę minut przed końcem gry uzyskał
Zembaczyński. U pokonanych wyróżniła
się obrona i Koczwara w bramce. W dru
żynie Cracovii Pająk i Iinja pomocy.
Sędziował p. Filipkiewicz.
Widzów
ponad 1500.

DWA PUNKTY PEWNE...
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Kalendarzyk sportowy na dziś i jutro • mistrz, kl. B: KKS. — Zjednoczone. Poza
przedstawia się w Łodzi'następująco:
tern odbędą sie dalsze mecze o mistrz, kl.
C. i o mistrzostwo juniorów.
Sobota.
— Lekkoatletyka. Na stadjonie Wimy,
— Lekkoatletyka. Na stadjonie Wimy
przy ul. Rokicińskiej o godz. 16 pierwszy o godz. 15 dokończenie kobiecych mi
dzień mistrzostw lekkoatletycznych okr strzostw okręgu (kl. A i B).
— Gry sportowe. Na boiskach w Ło
dla kobiet klasy A i B.
— Piłka nożna. Na boiskach w Łodzi dzi od godz. 10 przed poł. dalsze mecze o
Od godz. 15.30 mistrzostwa piłkarskie ju mistrzostwo kl. A w szczypiorniaka i ha
niorów. W Łodzi i na prowincji dalsze me zenę.
— Kolarstwo. O godz. 9 rano z przed
cze o mistrzostwo klasy C.
— Gry sportowe. Na boiskach w Ło Parku Wolności w Pabjanicach: wyścig o
dzi dalsze mecze o mistrzostwo klasy A, w szosowe mistrzostwo województwa łódz
kiego na 100 kim.
szczypiorniaka i hazenę.
— Sporty motorowe. Zjazd motocykloSzermierka. W lokalu PKS. przy ul. Że
tomskiego 88 o godz. 18-ej: zawody dru w y o r ^ a ^ i z ^ w a n ^ ^ r ^ e ^ ^ K A A ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
żynowe o puhar.
POCIĄG POPULARNY DO ŁĘCZYCY.
Niedziela.
Oddziaf 3-ci Ruchowo-Handlowy w
— Piika nożna. Boisko ŁKS-u o go
Łodzi
podaje do wiadomości że w dniu 7
dzinie 17.30 mecz ligowy ŁKS. — Dąb,
czerwca
r. b. Liga Popierania Turystyki z
poprzedzony przedmeczem szczypiornia
ka: ŁKS. — Makabi. O godz. 11 przed poł. inicjatywy Djecezjalnego Instytutu Akcji
mecz o mistrzostwo klasy A: ŁKS-Ib — Katolickiej, uruchamia pociąg popularny
WKS. Boisko WKS. o godz. 11 mecz o mi do Łęczycy. W programie zwiedzanie sta
strzostwo klasy A: SKS — Burza, o go rych kościojów i osobliwości Łęczycy, odzinie 17.30 mecz o mistrz, kl. B.: Hura raz leżącego w odległości 3-ch kim. od Łc
gan — TUR. Boisko UT. o godz. 11 mecz czycy Tumu ze słynnym kościołem z Xl:
o mistrz, kl. A: Union-Touring — P T C , wieku.
Cena przejazdu w obie strony w wago
o godz. 17.30 mecz o mistrzostwo kl. B:
B.-Kochba — Sokół (Zgierz). Boisko Wi nie 3-ej klasy wynosi 2 złote. Karty kontro!
dzewa o godz. 11 mecz o mistrz, kl. A: ne na ten pociąg są do nabycia we wszyst
Makabi—ŁTSG. Boisko Wimy o godz. 11 kich kancelarjach parafjalnych i w sekremecz o mistrz, kl. A: Wima — Widzew, i tarjacie Akcji Katolickiej przy ulicy Gdań
W Konstantynowie o godz. 17.30 mecz o skiej nr. 11J,
1
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BAWEŁNA.
N. JORK: loco 11.80, czerwiec 11.65,
lipiec 11.65, sierpień 11.50
LIVERPOOL: — Giełda nieczynna.
BREMA: loco 14.09, lipiec 12.27, paź
dziernik 12.02, grudzień 12.00

Waluty, dewizy

akcie

Radomia
donoszą: — Wczo
Św. Wielocha, 16-letni chłopiec, bieg
raj
rozprawa
podjęta
została nąc przez ul. Warszawską, widział jak
o godzinie 8 min. 30. Na wstępie oskar osk. Banda groził chłopom, trzymając w Papiery państwowe — przeważnie moc
niejsze.
żony Feldberg za zgodą przewodniczące ręku rewolwer i rzucając pod ic adre
Dział papierów państwowych by{ ma
go składa uzupełniające zeznania w spra sem wyzwiska. Więcej świadek niczego
wie jego udziału w delegacjach do staro nie widział i wrócił do domu. Na zapyta ło ożywiony, ogólne usposobienie było
sty, poczem sąd przystępuje do badania nie obrońcy świadek demonstruje przy po mocniejsze.
Papiery procentowe.
dalszych świadków.
mocy okazanego mu z dowodów rzeczo
Poż. Inwestycyjna 1 em. 68.50, 2 em.
Świadek Aftanas, przodownik służby wych rewolweru, w jaki sposób Banda
69.50, 1 i 2 em. serje 77.00, Dolarowa s. 8
śledczej opisuje wypadki z dn. 9 marca w trzymał bron w ręku.
50.50,
Konwersyjną 1924 r. 52.75, Sta
Przytyku i fakt przeprowadzenia rewizji
Św. Kwietniewski, rolnik, szedł na ry
w domu Lewki, gdzie znalal łuski rewol nek i zauważył, że żydzi z jakiemiś przed bilizacyjna 1927 r. 58.00 (odcinki po 100)
werowe.
miotami w ręku wyszli z różnych miesz Państw. Banku Rolnego 83.25 i 94.00, Ban
ku Gospodarstwa Krajowego 88.25 i 94.00
Św. żabicki, kierownik szkoły powsze kań i sklepów i zamierzali się na chło
i 81.00, Przemysłu Polskiego 81.00 i 94.50
chnej w Przytyku przyglądał się z okna pów. świadek wówczas zawrócił i uciekł
Ziemskie w W-wic 5 s. 45.00, m. W-wy
mieszkania wychodzącego na rynku, ru pod kościół.
53.75,
. W-wy 55.25, m. W-wy 1933 r.
Św. Kacprzak, rolnik, był na jarmar
chowi jarmarczemu. Opisuje incydent po
54.00,
drobne
54.50, Pozn. Ziem. Kred.
sterunkowego z osk. Strzałkowskim. Nastę ku,, gdzie spotkał się z Kwietniewskim i
s.
L.
40.75,
m.
Kielc
1933 r. 44.00, m.- Sie
pnie śwfadek wyszedł przed budynek po zauważył w pewnym momencie, jak lu
dlec 1933 r. 28.75, Konwersyjną m. W-wy
dzie
zaczęli
uciekać.
Koło
domu
szewca
sterunku, gdzie z innymi miejscowymi oby
1926 r. 8 i 9 em. 52.00
watelami zaczaj uspakajać zgromadzony Haberberga zauważył trzech żydów. Je
Zmienna, tendencja dla akcyj.
tjum,
który
w krotce
zaczął się den z nich trzymał w ręku prawidło do
Zebranie
giełdy akcyjnej miało prze
butów
i
uderzył
jakiegoś
chłopa
w
ramię,
rozchodzić. Po chwili przybiegła jakaś ko
bieta, która oświadczyła, że na ul. War drugi rzucił odłamkiem cegły, trafiając po bieg ożywiony, nastrój panował niejedno
szawskiej żydzi biją Polaków i strzelają. prawej stronie w okno, trzeci zaś trzymał lity, ogółem przedmiotem tranzakcyj ofi
Świadek wyszedł na rynek, gdzie usłyszał kamień w ręku. Widział również Haber cjalnych było osiem gatunków papierów
berga, biegnącego z młotkiem szewekim. dywidendowych.
strzały.
Bank Polski 103.00, Cukier 29.50, Wę
Wróciwszy z powrotem pod posteru Wszyscy oni biegli w kierunku ul. War
giel 15.00, Lilpop 14.00, Modrzejów 6-20,
szawskiej.
świadek
słyszał
następnie
nek, zauważył jednego z policjantów w to
Ostrowiec 32.50, Starachowice 35.90, Hawarzystwie młodego żyda w okularach strzały oraz głosy, że żydzi zabili jakiegoś
berbusch 43.50
Wchodząc poza bramę na podwórze poste chłopa. Wkrótce przyniesiono zwłoki za
GIEŁDA ZBOŻOWA.
bitego.
runku osobnik ów wyjął z kieszeni rewol
WARSZAWA,
6. 6. — Urzędowa ce
Św.
Regulski,
kowal,
jest
właścicie
wer i oddał go niejakiemu Cukrowi. Zwró
ci} na to uwagę jednemu z posterunko lem domu, w którym mieszkała rodzina duła giełdy zbożowo - towarowej w War
Około szawie. Pszenica 2,1.50—24.00, żyto I st
wych. Na pytanie prokuratora co do nastro zamordowanych Minkowskich.
godz.
15,30
zainteresowała
g6
nagle
ucie 14.75—15.00, mąka pszenna gat. I lit. A
jów w Przytyku, świadek zaznacza, że po
stawa ludności żydowskiej była w czasie kająca furmanka z miasta. Dowiedział się 3r,.00—38.00, mąka żytnia 22.50—28.50,
również, że tam strzelają. W kilka chwil mąka razowa 18.00—18.50
zajść agresywna.
POZNAŃ, 6. 6. — Urzędowa cedują
później ukryła się u niego w mieszkaniu
Następny świadek Włosek od 2 lat rodzina żydów Sztarków, złożona z 5 o- giełdy zbożowo - towarowej w Poznaniu.
nauczyciel szkoły powszechnej w Przyty sób. Po jakimś czasie zauważył pod do
Ceny tranzakcyjne — nienotowane.
ku składa b. obszerne zeznania. Opowia mem tłum, a gdy wyszedł na ki rytarz zo
Ceny orjentacyjne: żyto 14.75—15.00,
da, że w czasie lekcji w szkole zebrał się baczył leżącego na ziemi Minkowskiego,
pszenica 22.25—22.50, mąka żytnia wyć.
tłum przed znajdującym się niedaleko po którego trzech osobników okładało las' 21.50—21.75, mąka pszenna gat. I wyc.
sterunkiem policji, świadek wyszedł na mi. Krzyknął na nich i osobnicy ci ucie
35.50—87.25
ulicę i zaczął uspokajać zebranych. Na kli. Za sienią leżała na ziemi Minkowska
stępnie wrócił do szkoły i skończył lek Na pytanie prokuratora czy poznałby osób
KOMUNIKAT.
cję. Około godz. 16 wyszedł na ulicę i ników, którzy bili Minkowskiego, odpo
usłyszał krzyki „biją się". Zobaczył ludzi wiedział, że nie, gdyż działo się io tak
Zarząd Okręgu Ogólnego Związku Pod
uciekających w stronę kościoła, za który szybko i w wielkiem zamieszaniu.
oficerów Rezerwy R. P. w Łodzi uprzej
mi młodzi żydzi, trzymając w ręku rozmai
mie komunikuje, że w związku z podanym
W czasie zeznań Regulskiego osk. komunikatem z dn. 5 czerwca rb. zbiórka
te przedmioty, rzucali kamieniami. Świa
dek wyszedł na przedmieście
Zachęta, Feldberg zrywa się nagle z miejr : . wo organizacyj i członków Związku odbędzie
gdzie wraz z policją uspokajał tłum, do ła: „nie mogę tego wytrzymać, on go się w dniu Zjazdu t. j . 7 czerwca rb. przed
radzając pozatem ludności żydowskiej nie sam zabił", poczem padł nieprzytomny kościołem Garnizonowym przy ul. Św. Je
wycjjiodzenje na ulicę. Jakiś człowiek po na ziemię. Przewodniczący zarządza przer rzego o gadz. 8-ej rano.
wę, w czasie której Feldberga wyniesio
kazał
świadkowi w tym czasie rany.
Nabożeństwo odbędzie «się w kościele
no
z sali.
Przed mieszkaniem Leski świadek nie był
Garnizonowym a nie, jak poprzednio poda
Po wznowieniu posic.':cnia ' e r ' f
W trzech miejscach widział osk. Olszew
no, Matki Boskiej Zwycięskiej o godz. 10.
skiego. świadek poznaje osk. Bandę, któ odpowiadał na pytania prokuratora i ory wznosił na ulicy okrzyki przeciwko po brońcy, poczem przewodniczący odroczył
TEATR LETNI (dawn. Bagatela)
"icji, rządowi i narodowi polskiemu. Na rozprawę do soboty godz. 8 rano.
(Piotrkowska 94, tel. 248-."";).
stępnie na pytanie prokuratora świadek
Dziś w sobotę, niedzielę i poniedzia
opisuje nastroje w Przytyku przed i po
łek, codziennie o godz. 8.30 wiecz, zdo
zajściach.
bywająca wciąż wzrastające powadzenie,
JUTRO W ŁOWICZU.
czarująca
komedja muzyczna „Całus i nic
Św. Piotrkowski, wywiadowca policji
W dniu 7 czerwca rb. w obecności
grze na
państw, zeznaje na okoliczność przeprowa przedstawicieli wjadz odbędzie się o go więcej", która dzięki świetnej
dzenia oględzin zdemolowanych w czasie dzinie 12.80 na rynku łowickim uroczysty szych gości w osobach pp. foli M;: '..liwiczówny, Janiny Sokołowskiej, Janiny
zajść domów żydowskich, przytaczając obchód 800-lecia.
Kozłowskiej,
„Lopka"
Krukowskiego,
szereg szczegółów. Pozatem świadek oNa program złożą się: produkcje chó
powiada, że przeprowadzał rewizję u nie rów, przemówienie burmistrza miasta itd. Ludwika Sempolińskiego, Wojciecha Ru
jakiego Ickowicza, gdzie na strychu zna W uroczystości wezmą udział organizacje szkowskiego i Zygmunta Regro, 'ała się
lazł rewolwer z 7 nabojami,
pokryty społeczne z powiatu i miasta, jest również prawdziwą atrakcją Łodzi.
rdzą. Ickowicz oświadczył, że pochpdzeSprzedaż biletów w kasie teatru co
spodziewany duży udział ludności okolicz
nia broni nie zna.
dziennie
od godz. 11-ej rano do 2-ej pp.
nej.
i od 6-ej wieczorem.
Pozatem odbędzie się konkurs chórów
regjonalnych, widowisko ludowe p. t. „Ło
JEDZIEMY DO WARSZAWY
wickie w pieśni, muzyce i tańcu" i zabawy
na mecz zapaśniczy.
Oddziaj 3-ci Ruchowo-Handlowy w ludowe.
Teatr Miejski — Matura
Dla publiczności będą udostępnione
Łodzi podaje do wiadomości, że w nadcho
Teatr Letni daw. „Bagatela"
(Piotr
dzącą niedzielę dnia 7 czerwca rb. Liga wystawy: „Przemysł i zdobnictwo księ- kowska 94) — Całus i nic więcej.
Popierania Turystyki uruchamia pociąg po żackie", „Łowicz w wykresach", wystawa
Adria. Annapolis.
pularny na Mistrzostwa Zapaśnicze War strzelecka, rzemieślnicza i szkolna.
Amor — na scenie: Strzeż się bociana,,
szawy. Pociąg ten odejdzie ze stacji Łódźgdyś zakochana; na ekranie: Biały
Fabryczna o godz. 5.39 i przybędzie do Z ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA OPIE
upiór
KI NAD ZWIERZĘTAMI.
Warszawy Gf. o godz. 8.48. Powrót z War
Casino — Królewska faworytka
W niedzielę, dnia 7-go bm.o godz. 11
szawy nastąpi tego samego dnia o godz.
Corso — 1) Czjowiek, który rozbił bank
22.20, a przyjazd do Łodzi - Fabr. po pół odbędzie się w lokalu Łódzkiego Towarzy
w Monte Carlo; 2 ) Gwiazdy Broad
stwa Opieki nad Zwierzętami w Łodzi przy
nocy o godz. 1.01.
wayu
Europa — 1) Na zgliszczach szczęścia,
Cena przejazdu w obie strony w wa ul. Piotrkowskiej 109, odczyt p. dr. wet.
gonie 3-ej klasy, łącznic z kuponem, u- Aleksandra Cerkownego pt.
2) Samochód Nr. 99
zwierząt rzeźnych"
prawniającym do wstępu na Mistrzostwa „Nowoczesny ubój
Grand-Kino. Czar młodości.
wynosi 7 zł. 70 gr. Karty uczestnictwa na na który najuprzejmiej zaprasza Zarząd
JAR — na scenie: Na zielonej trawce;
ten pociąg są do nabycia w kasie biletowej Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwie
na ekranie: — Czarowna noć
na st. Łódź-Fabr., oraz we wszystkich rzętami wszystkich członków i sympaty
Metro. Annapolis.
Oddziałach i Agenturach biur podróży: ków Towarzystwa. Wstęp dla wszystkich
Mjraż: Katarzynka —z Franciszką Gaal.
bezpłatny.
„Orbis" i .Wagons Lits Cook".
Przedwiośnie. Bohaterowie Sybirv
Palące. Grunt to forsa i kobietRakieta, — Róża.
Rialto. Jedna z tysiąca.
Stylowy. Tajemnicza dama
Delegat Ligi do PZPN płk. Żołędzio
W poniedziałek, dnia 8 bm. odbędzie
Sztuka. Szczęście na ulicy.
Na jego
się w lokalu ŁOZPN przy ul. Piotrkow wski zrezygnował z mandatu.
WYSTAWY.
skiej 15, o godz. 19-ej konferencja zawo miejsce wyznaczony został kpt. Kublin.
Wystawa Rzemieślnicza w parku im.
W dniu dzisiejszym rozpoczną się na
dników i kierowników drużyn z trenerem
Staszica, u zbiegu ul. Narutowicza i Tram
PZPN p. Kurtem Otto, który rozpocznie stadjonie Wimy lekkoatletyczne mistrzost wajowej. Czynna od 9 rano do 10 włecz.
pracę we wtorek. Do treningów z trene wa kobiece kl. A i B., które zapowiadają
Park Sienkiewicza. — Wystawa arty
rem Ottem ŁOZPN wyznaczył następują się ciekawie przedewszystkiem ze wzglę stów grafików reklamowych i drukarstwa
cych piłkarzy: ŁKS: Gałecki, Fliegel, Pe du na udział w nich dwóch rekordzistek funkcjonalnego.
gza 1 i II, Wolski, Sowiak, Gątkiewicz i Polski: Kwaśniewskiej i Wajsówny.
W dniu dzisiejszym t. j . w sobotę mi
Król. Union Touring: Chojnacki, świętostrzostwa
rozpoczną się o godz. 16-ej przy Jutro zjemy na obiad:
sławski, Klimczak, Frankus, Szulc, Pile i
Zupa szczawiowa z jajami, pieczeń cie
Kowalski. ŁTSG: Lass, Triebel, Mikołaj czem rozegtane zostaną następujące kon
czyk, Triebe; WKS: Stolarski. Widzew: kurencję: przedbiegi 60 mtr. skok wdał z lęcą z kaszką krakowską, kompot z agrestu
Nowiszewski i Bończyk. SKS: Kudelski i miejsca, rzut kulą, przedbiegi 100 mtr.,
dysk, bieg 800 mtr., oszczep przedbiegi:
Twardowski; Wima: Lenart I i Lećmiński;
WINSZUJEMY.
200 mtr. Pozostałe konkurencję rozegrane
Burza: Bauer i Happe; Makabi: Szajniak
Jutro. Robertowi.
zostaną w niedzielę o godz. 15-ej, a miano
i PTC: Mielczarek.
Wschód słońca 3,18
wicie: finał 60 mtr. skok wzwyż, sztafeta
Na mecz z Dębem ŁKS wystawia swój
Zachód słońca 19,51
4 razy po 100 mtr., skok wdał z rozbiegu,
najsilniejszy skład z Gałeckim, Welnicem
Długość dnia 16.33
finał 100 mtr., 80 mtr. płotki i sztafeta 4
Wolskim, Gątkiewiczem i in.
Przybyło dnia 9,43
razy po 200 rrjtr.
Poznań góbjł Wrpcłąw 5:0 w tenisie.
m

Co nas po pracy rozweseli?

Sport w kilku słowach.
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NA ŚWIECIE

NA SŁONECZNE| TARCZYcoraz więcej jaroszów!

Kuchnia jarska jest bezwarunkowo ku leczy, zapobiega chorobom, odmładza i
chnią przyszłości i zyskuje sobie coraz pizedluża życie.
więcej zwolenników na całym świecie. Ud
Sezon wiosenny zwłaszcza niezmiernie
Kto chce zaobserwować ciekawe zjawi
chwili
odkrycia (przez naszego rodaka sie iiai'aje do stosowania przeważnie jar
zaobserwować r i p t a w o •»;•»...: przebiegnie poprzez cały kontynent azjaty
sko astronomiczne, zaćmienia słońca, nie
dzić wzrost fazy zaćmienia trzeba patrzeć Kazimierza Funka) znaczenia witamin —
skiego odżywiania. Zacząć należałoby sto
chaj w dniu 19 czerwca br., o ile dzień bę cki przez Syberję. Następnie cień przetnie na słońce przfz ciemne okulary, albo też doniosłość wartości kalorycznej (ciepliko
pniowo, np. początkowo 3 razy w tygodnjU
dzie bezchmurny, wstanie o godz. 4 rano. północną część Morza Japońskiego, minie poprostu przez okopcone szkło.
wej) pokarmów dla organizmu uległa ob gdy zaś przekonamy się na naszem zdro
Japonję,
dotknąwszy
tylko
zlekka
wysp
O godz. 4 minut 13 zacznie na tarczę sło
Zmianę pozornego kształtu słońca można niżeniu, bo, .choć mięso jest więcej pożyw wiu o korzystnem działaniu
tej zmiany,
neczną nasuwać się cień, który o godz. 5 Hokkaido i wreszcie skończy swą wędrów też obserwować pośrednio w następujący ne od jarzyn i owoców, to jednak możemy
Łtosujmy tę dietę przynajmniej w okresie
kę
na
Oceanie
Spokojnym.
Czarna
plama
minut 7 zakryje 0,77 części słońca. Koniec
sposób. Należy wziąć kartkę papieru i zro żyć nie jedząc nic prócz naturalnych pło półrocza—przez wiosnę i lato oczyszcza
zaćmienia nastąpi o godz. 6 minut 4. Przez całkowitego cienia księżyca przesuwać bić w niej niewielki otworek osrednicy paru dów ziemi i doskonale się w zdrowiu u
jąc gruntownie naszą krew i odnawiając
jedną godzinę i 51 minut będzie więc trwa się będzje z szybkością 900 kim. na sekun milimetrów. Światło słoneczne przechodzą trzymywać, natomiast przy żywieniu się
tkanki.
dę,
przebywając
w
ciągu
2
godz.
i
13
min.
ło to ciekawe zjawisko, podczas
którego
ce przez taki otworek rzuca na stół, czy też wyłącznie mjęsem, po 28 dniach następu
SURÓWKI JARZYNOWE.
przeszło trzy czwarte .części tarczy słone odległość 7200 kim.
na ziemię w warunkach naruszalnych jas je skon. Ba, nawet ścisłe głodówki mogą
Dla ułatwienia zestawienia menu w jar
cznej zostaną zasłonięte przez cień księ
Pas, w którym zaćmienie będzie całko ny obraz o kształcie kolistym. Podczas za być dobrze i dłużej przez człowieka zno
życa.
wite, będzie miał szerokość
do 132 kim. ćmienia obraz ten tracić
będzie
swój szone, jeżeli w tym czasie wypija z sokiem skiej kuchni podajemy parę przepisów na
Największy
czas
trwania
całkowitego
za
kształt kolisty, a
cytryry, pomarańczy lub marchwi, zawie doskonałe, a tak łatwe w przyrządzeniu su
Przyczyna zaćmień słońca jest niewąt
rowki jarzynowe:
rającym witaminy.
pliwie powszechnie znana. Biegnąc dokoła ćmienia przypadnie na Syberję na zachód
przyjmować postać półksiężyca.
od
Bajkału
i
wyniesie
2
minuty
31
sekund.
SURÓWKA Z MARCHWI.
ziemi, księżyc w pewnych chwilach zajmu
Ten sam kształt posiadać będą równjeż jas
Statystyka wykazuje obecnie dłuższe
30 dkg marchwi, 20 dkg jabłek, 2 łyże
je takie położenie, że znajduje się na pro W szerokich zaś obszarach na północ i na ne plamy, jakie od słońca padają poprzez życie pokolenia, które przeszło okres woj
który przesunie
stej łączącej pewien punkt powierzchni zie południe od pasa, przez
liście na ziemię. Jeżeli więc tylko zazdro ny, mim.> że, jak wiadomo ogólnie warun czkj chrzanu, sól, trochę cukru. 20 dkg do
się
całkowity
cień
tego
satelity,
powodując
mi z pewnemi punktami słońca. Dla obser
sne chmury nie zakryją przed nami słońca ki ekonomiczne uległy pogorszeniu; przy brcj Jinietany.
watora znajdującego się w tym
właśnie zjawisko częściowego zaćmienia słońca. wczesnym rankiem dnia 19 czerwca, bę pisać to należy przedewszystkiem lepsze
Marchew oczyścić szczoteczką pod bie
punkcie ziemi pewna część
powierzchni Ze względu na większy obszar jaki zajmo dziemy mogli niejedną ciekawą rzecz za mu uświadomieniu w sprawie Iiigjeny od żącą wodą, oskrogać, zetrzeć na drobnej
słońca staje się niewidzialna, w tym punk wać będzie częściowy cień księżyca, wy obserwować.
żywiania, a przymusowe ograniczenie w tarce. Jabłka opłókać, obrać, zetrzeć. Wy-,
cie następuje t. zw. zaćmienie słońca. Je wołane przezeń częściowe zaćmienie trwać
Zaćmienie
czerwcowe
nie
jest
jedynem
spożywaniu
mięsa, chleba i cukru podczas m k s z a ć jabłka z marchwią, przyprawić
żeli każda prosta łącząca dany punkt po będzie w każdem miejscu o wiele dłużej i zaćmieniem tegorocznem. W dniach 13 i 14 woj-^.y zmniejszyło choroby przemiany ma chrzanem, solą i cukrem, dodać śmietanę.
się ono
wierzchni ziemi z jakimkolwiek
punktem to tem dłużej, im bliżej znajdzie
SURÓWKA Z SELERA I J A B Ł E K . ,
pasa,
poprzez
który
przebiegnie
cień
całko grudnia nastąpi drugie zaćmienie, będzje ter]i i wykazało pożytek płynący z nieprzc
słońca przechodzi przez księżyc, wtedy
ono jednak w Polsce niewidoczne. Zaćmie j ulania się pokarmami zbyt pożywnemj.
20
dkg selera, 20 dkg jabłek, sól, musz
wity.
i
.
•
danego punktu ziemi
nie widać słońca
nie to będzie należało do t. zw.
Obecnie wzrost zwolenników jarskiego od tarda krymska, 3 dkg oliwy.
Ponieważ więc całkowite zaćmienie wy
wcale.
Mówimy wtedy o całkowitem za
żywiania we wszystkich krajach
zaćmień pierścieniowych,
3 selery oczyścić szczoteczką, pod bie
stąpi na południowy wschód
od Polski, tj. takich w których tarcza księżyca u
ćmieniu słońca.
jest coraz liczniejszy.
żącą
wodą, oskrobać, zetrzeć na drobnej
Zaćmienia słońca są to zjawiska dość przeto w ,południowo- wschodniej części mieszczą się wprawdzie centralnie na tar U nas długoletnie doświadczenia kuchni ce. Jabłka opłókać, zetrzeć. Wymieszać se
częste. Powtarzają się one regularnie w o- naszego kraju częściowe zaćmienie będzie czy słonecznej, jednakże spowodu
zbyt kosso\< skiej dr. Tarnawskiego są wymo
najintensywniejsze i trwać będzie najdłu wielkiej odległości księżyca od ziemi nie wnym dowodem jak właściwe odżywianie lery z jabłkami, dodać oliwę, przyprawić
kresie w y n o s z ą c y m „
solą i musztardą do smaku.
żej. U źródeł Czeremoszu na Huculszczy- jest w stanic zakryć całego słońca, lecz po
18 lat 1 11 dni,
tarczy zostawia odsłonięty brzeg tarczy słonecz
zwanym saros i znanym już starożytnym żnie przysłoni księżyc 83 procent
słonecznej,
a
czas
trwania
zaćmienia
wy nej, który jako świetlisty pierścień widnie
babilończykom.
Znaczy to, że każde za
je na niebie. Zaćmienie grudniowe widoczćmienie powtarza się po upływie 18 lat i l l niesie 1 godzjnę i 52 minut.
Częściowe zaćmienie słońca obserwo nt będzie w południowej części
Oceanu
dni. A więc, skoro
w r. 1936 dnia 19
czerwca będziemy mieli zaćmienie słońca, wać będą mogli wszyscy, nawet jeżeli nie Spokojnego I na Antarktydzie i wypadnie
Na niedawnych obradach Senatu wa
to pojawi się ono również w r. 1954 dnia dysponują żadnemi środkami z arsenału a- około północy, wedle czasu środkowo eu
dla... psów.
szyngtońskiego ujawniono wpływ kryzysu To też niezwykłą konjunkturę przeżywa
30 czerwca. Na ów okres 18-Ietni przypada stronomów. Chcąc jednak swobodnie śle ropejskiego.
amerykańskiego na stopę życiową szero zaoceaniczna produkcja „Dog Food", czy
jednak więcej niż jedno zaćmienie. Mamy
kich mas ludności.
mianowicie w ciągu 18 lat 41 zaćmień słoń
li — jadła dla psów.
Od 1929 do 1935 r. spożycie mięsa w
ca, a każde z nich pojawi się znowu po uP. Becker, były prezes przemysłu „Dog
Stanach Zjednoczonych zmniejszyło się oFood", stwierdził, że 20 proc. produkcji
pływie 18 lat i 11 dni. Corocznie mamy na
500 miljonów kilogramów. Miljony nato konsumowane jest przez ludzi. Obecna wy
kuli ziemskiej conajmnjej dwa zaćmienia
miast obywateli amerykańskich żywi się twórczość psiego jadła przekracza 50 mi
słońca, a mniej więcej co 100 lat zdarza
jadłem, sporządzonem specjalnie
się, że liczba zaćmień w ciągu roku wyno
ljonów kilogramów rocznic. Jedna z fa
si 5.
bryk wypuściła ostatnio 100 miljonów pu
szek „Dog Food", sprzedawanych narówLiczby te odnoszą się wszakże do zać
ni z innemi artykułami spożywczemi w ca
mień słońca w ogólności, tj. obejmują one
łym
kraju.
wszystkie zaćmienia całkowite i częściowe
-"łBO dla chorych bocianów.
Senator Dickinson oświadczył, że sto
widzialne gdzfekóJYylek rfa ziemi' Obszar w!
Stare przysłowie chłopskie mówi, że pa życiową mHjonów obywateli U. S. A.
(fc&tności całego zaćm i en i a jest jednakie,
bocian wyrzuca z gniazda swoje małe, gdy oznacza degenerację.
zawsze w stosunku do całej powierzchni
nie może ich wykarmlć. Nauka, która za
ziemi niewielki. Ody więc weźmiemy pod
brała się teraz n aserjo do wierzeń i zabo
uwagę dany punkt na powierzchni ziemi,
bonów chłopskich doszła jednak do zupeł
to nawet częściowe zaćmienie słońca mo
nie innego wniosku. Okazało się, że nasz
że w nim nie zajść ani razu w ciągu lat kil
bociek jest nie tyle złym ojcem, co świe
kunastu; a całkowite nawet w ciągu kilku
ARYSTOKRATKA.
tnym higjenistą i owo „nieludzkie" wy
set stuleci.
Pani
Nowobogacka:
— Proszę o jaką
rzucanie z gniazda własnych dzieci tłuma
czy się właśnie względami higjcnicznemi. dobrą książkę!
Przy tegorocznem zaćmieniu czerwcoKsięgarz: — A jakiej treści mniej wię
wem cień księżyca rozpocznie
swą wę
Wyrzuca on bowiem tylko te bocianiąt cej? Powieść czy coś naukowego?
drówkę na ziemi o wschodzie słońca na
ka, które zarażone są robakami kiszkowePani Nowobogacka: — Może być jaki
Morzu Śródziemnem w pobliżu Trypoljsu,
mi i grożą zakażeniem całej rodziny. Ro zajmujący romans, tylko żeby w nim przed
przejdzie przez południową Grecję i Azję
dzice wolą więc w brutalny sposób odizo stawieni byli sami hrabiowie i hrabiny, bo
Mniejszą, przetnie Morze Czarne, poczem
lować się <yi chorego dziecka, by urato ja lubię przebywać tylko w dobrze urodzo
« « p o l s k i e m
w y b r z e ż u .
wać pozosiałe
nem towarzystwie.
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— W „Białopolance" nikt nie śmie się
nudzić! — oznajmiła kategorycznym to
nem. — Co panowie wolą? Berka, ciuciu
babkę, szachy, karty, domino czy flirt?
Solak roześmiał się.
— Musze wybrać karty, moja paniu
siu... Na berka jezdem za stary, w szachy
grać nie umiem, a flirt uznaje tylko we
dwójkę... h e ! h e !
Kiedy już zasiedli do zielonego stoli
ka, pannie Jadzi przypomniaja się rozmo
wa, którą prowadzili pod nieobecność Solaka na Hali Gąsienicowej.
— Wczoraj o tej porze schodziliśmy na
Halę Gąsienicową. Wie pan, panie preze
sie, rozmawialiśmy o panu... Niech pan
nam odpowie na takie pytanie: jak się ro
bi majątek?
Solak roześmiał się szeroko:
Ohoho! Moja paniusiu! Jakbym ja
znał takom receptę — tobym jej nikomu
darmo nie dał. Ale... mogę pani powie
dzieć, o co się człowiek przewraca w dro
dze do majątku.
T o som trzy rzeczy:
wstrzymana wypłata pracownikom, pierw
szy weksel zaprotestowany i takie tranzak
cje, co podpadają pod kodeks karny...
Panna Jadzia spojrzała wymownie na
Stanisławskiego, który też przyłączy} się

->^j«v

łnr

n a c 2 e

i„

v :

Orłowski zmieszał się jeszcze bardziej, ro się siad}o do gry z takiemi rybami.
szy... Nigdybym nie zasiadł do tak wyso
to widząc Stanisławski pośpieszy} mu z
Po godzinie gry Solak zdecydował, że kiej gry.
łomocą:
więcej przegrywać nie warto. Tem bar
To oświadczenie wywołało mają kon
— No, skoro parrtak wszystkim radzi, dziej, że na dworze przejaśniło się nieco-*sternację,
którą przerwała panna Jadzia:
o może i ja coś z tego skorzystam?
można byjo 7 grą przenieść się na weran
—
W
takim
razie... graliśmy wszyscy
Solak spojrzą} na niego z uznaniem. dę.
popięć
groszy!
Pan
prezes płaci złoty gro
{'Zastanowi} się chwilę, poczem rzekł:
— To i na tem skończymy — mrukną} szy pięć, ja piętnaście, a panowie dzielą
— Wi pan, jak sie robi elektrykę? Naj — bo wartoby z powietrza skorzystać...
się wygraną.
pierw jest ciepło, potem ruch, a potem Co?
Księciu żal było... rozstać się z wygra
je elektryka. Nie? To niech pan zrobi taki
Orłowski sięgnął po bloczek i podsu ną setką, ale — umiał pokazać gest. Zwró
aparat, coby ciepjo durch direkt zamieniał mował rządki cyfr.
cif więc bez namysłu Solakowi niebieski
do ich towarzystwa, a Solak ciągnął da- w elektrykę. O !
banknot, mimo iż miljoner gorąco zapro
lej:
—
Pan
prezes
przegrał
dwadzieścia
je
Tym razem Stanisławski zdumiaj się.
— Jak pani wstrzyma wypłatę pracow — Co się w tym łbie mieści? Nic dziwne den punktów, panna Jadzia trzy... J a wy testował.
W rezultacie — gra popsują humor
grałem trzynaście punktów, pan inżynier
nikom i obróci temi pieniędzmi — żadne go, że ma miljony, że tak zarabia...
jedenaście.
wszystkim. Stanisławski patrzył uważnie
go zysku! Jak pani puści weksel do pro
— Albo — dorzucił Solak — niech pan
Solak wyją} z portfelu banknot stuzjo- na Orłowskiego, myśląc: — Czybyś ty,
testu — to już pani nigdy nie będzie wie wynajdzie taki metal, coby się w kwasach
działa, kiedy i kto pani kredytu odmówi. nie rozpuszczał... Albo sposób na odtru towy, z portmonetki pięciozłotówkę. Pan bankrucie, miał sto złotych i wyjożył je,
gdybyś przegra}?
No, a jak się zaplątać w kodeks karny, to wanie krwi w cz{owieku uduszonym ga na Jadzia spojrzała skonsternowana.
Panna Jadzia zfa była na siebie, że fał
sie z niego człowiek nie wyplątuje, aż w zem świetlnym. Ja, panie żebym miał pań
— Jakto? J a sądziłam, że gramy po
szywym wstydem wiedziona, nie zaprote
kryminale. Majątek można robić tylko dwo skie wykształcenie i pańską g}owę, tobym pięć groszy a nie po pięć złotych?
stowała przeciwko tak wysokiej grze. —
ma sposobami: ućciwie i za gotówkę! Co w łoju i świcach nie siedział, ino takie róż
Orłowski uśmiechnął się wymuszenie: Skompromitowała się... Wprawdzie skom
ja pani mogę więcy powiedzieć?
ne wynalazki robił...
— Wygranych i przegranych w takiem promitowała się niebardzo, bo... wobec mil
— No, a jakbym ja mogła zrobić ma
Tymczasem Orłowski rozda} karty — towarzystwie nie bierze się na serjo. Wo
jonera, który napewno nie liczył na tę mi
jątek?
zaczęła się gra.
bec tego zapłaci pani piętnaście groszy... zerną wygraną, jaką mógł uzyskać od pan
— Bardzo Jatwo. Niech pani wynaj
— Po czemu gramy? — zapytała pan
Tu spojrzą} z uśmiechem na Solaka, ny Jadzi. Ale zawsze...
dzie sposób na usuwanie piegów, ale taki na Jadzia.
jakby pyta} o aprobatę. Miljoner pośpie • Bodajże jednak najbardziej skwaszony
sposób, co usuwa piegi raz na zawsze. Za
— No... chyba... po piątce... — zapro szył z odpowiedzią:
był Orłowski. Kilkadziesiąt groszy, za
taki wynalazek dam pani dwa miljony bez ponował Solak.
— Nie porozumieliśmy się dobrze, ale miast kilkudziesięciu z}otych, jest niewąt
targu i bez namysłu...
Orłowski kiwnął głową, Stanisławski przecież, gdyby pani wiedziała, że gramy
pliwie nieprzyjemną niespodzianką. A trze
— A ja — wtrącił Orłowski — jakbym również. Pannie Jadzi gra wydała się zapo pięć złotych, toby pani zaprotestowała ba było zrezygnować z wygranej, bo prze
mógł zrobić majątek?
wysoka: po pięć groszy punkt — to prze i nie gralibyśmy po pięć złotych. Ale, że
cież ta smarkata...
Solak spojrzał na niego znacząco.
cież można przegrać ze czterdzieści zło pani inaczej myślaja, to pani inaczej bę
Stosunkowo najlepszy humor miał So
— To niby... książę pan nie wie?
tych jak gra potrwa djugo, a karta źle pój dzie płacić... Przecie to proste?
lak, który z taką samą obojętnością scho
Orłowski zmiesza} się lekko, ale od dzie. Ale... kasa pani Różyckiej by}a za
W tejże chwili jednak odezwa} się Sta wał stuzjotowy banknot, jak go poprze
parł:
wsze do jej dyspozycji. Ca}y kapitał, jaki nisławski:
dnio wyjął. A trochę i zgóry patrzył na
— Nie wiem, o czem pan myśli...?
został jej po rodzicach, oddała „ciotuni"
— No, dobrze, moi państwo, ale w ta tych troje. Razem wzięci nawet — nie mo
— Po pierwsze: stajenka, po drugie w administrację. Niby lepiejby było nie
Fiszberg, a po trzecie — tu Solak zasta przegrywać go bezmyślnie w karty, ale — kim razie ja biorę za swoje jedenaście gli do niego przegrać tyle, co on do nich.
punktów — pięćdziesiąt pięć groszy, bo
nowił się — o tem pogadamy później...
(D. c. n.)
fałszywy wstyd zabrania protestować, sko tak samo myślałem, że gramy po pięć gro
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