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Pomimo zażartej obrony — wojslca powstańcze Dekoracja

Hen. Rydza - Śmigłego

przez Prezydenta Republiki Francuskiej.

z a j ę ł y część I r u n u .
G E N E R A Ł FRANCO MASZERUJE HA
KOMUNIKAT RZĄDOWY.

Giral oświadczył, iż ze wszystkich frontów
MADRYT 4,9. Wczoraj pod przewodni otrzymał doskonałe wiadomości.
Ministerstwo wojny ogłosiło komunikat,
ctwem prezydenta Azany odbyło się posie
według którego wojska rządowe znajdują
dzenie rady ministrów, po którym premier
się obecnie u bram m. Huesca. W Madry
cie sytuacja nadal bez zmiany. W Estrama
durze lotnicy rządowi zestrzelili trzy samo
Organizator następnej olimpiady loty powstańcze. Na froncie Guadarrama
baterie rządowe zniszczyły
kompletnie
skład amunicji, umieszczony w Fuerto
Leon.
*

BŁĘKITNE TURBANY W ATAKU.

HENDAYE, 4.9. W dniu wczorajszym
akcja powstańców prowadzona była meto
dycznie i spokojnie. Atak rozpoczęto do
piero po przybyciu posiłków z Pampeiuny
Oddziały karlistów, legionistów i marokań
czyków oczekiwały rozkazów, znajdując
się za la Puncha. Artyleria i samochody
z karabinami maszynowymi znajdowały
się na drodze Irun — Burgos. W Pampelunie stały gotowe do startu samoloty po
wstańcze. Na dany sygnał oddziały posu
nęły się wzdłuż rzeki Bidassca lub drogą
górską ukryte za samochodami pancerny
mi.
Marokańczycy łatwi do rozpoznania
dzięki swym błękitnym turbanom, sprawia
li wrażenie, iż nie boją się karabinów ma
szynowych i szli naprzód, wskutek czego
wielu z nich padło. Wieczorem Behobia
została całkowicie zajęta przez powstań
ców. Milicjanci stawiali niezwykle energi
czny opór. Oddział tak zw. dynamiteros
akcją swą wywołał pewne zamieszanie w
szeregach powstańców. W odległości 400
mtr. od mosru międzynarodowego powstań
cy musieli zatrzymać się, odyt
pociski
gęsto padały na ich szeregi. Mimo to pas
okalający wojska rządowe zacieśnia się
stopniowo. Naloty na Behobia i Irun na
stępowały jeden po drugim, a zrzucane
bomby wywołały liczne pożary.
Mimo
wszystko wojska rządowe trzymają się je
KSIĄŻĘ TOGUKAWA
szcze na swych pozycjach. Przed samą został prezesem komitetu organizacyjnego
północą na pograniczu francuskim słyszą
olimpiady 1940 r.
no kanonadę armatnią z Behobia.
WIELKI SUKCES POWTAŃCÓW.
, SEWILLA, 4.9. W codziennym swym
przemówieniu radiowym gen. Queipo de
Liano oświadczył, iż jest nadal optymistą
poczem stwierdził, że wojska powstańcze
odniosły wielki sukces w ,Talavera de la
Rejża. Nieprzyjaciel wycofał się a oddzia
ły powstańcze wkroczyły do miasta, gdzie
znaleziono 10 armat i wielką ilość karabi
nów maszynowych i ręcznych.
Wojska powstańcze — mówił generał
— znajdują się obecnie w odległości 100
kim. od Madrytu.

AADRYT.

Dzisiejsza
,

ROZPACZLIWA OBRONA.
HNDAYE, 4.9. Korespondent Reutera
podaje, że oddziały powstańcze zajmują
obecnie część Irunu. Ludność cywilna uciekła z miasta, którego bronią jeszcze nie
liczne grupy milicjantów.

TALAVERA DE LA REINA ZAJĘTE.
LA CORUNA, 4,9. Do bitwy pod Talave
ra de la Reina przywiązują wielkie znaczę
nie. Według komunikatu gen. Franco, mia
sto to zostało zajęte całkowicie, wskutek
czego droga do Madrytu jest już absolut
nie wolna. Posuwaniu się kolumny pow
stańczej mogłyby przeszkodzić jedynie sa
moloty rządowe. Straty wojsk rządowych
w bitwie tej mają przekraczać 400 ludzi.
BOMBARDOWANIE MAJORKI.
BARCELONA 4 września — Dowódca
oddziałów rządowych na Majorce mjr.
Bayo podaje, że samoloty powstańcze bom
bardowały pozycje wojsk rządowych, nie
wyrządzając jednak większych szkód.
Wczoraj w godzinach popołudniowych
rządowy okręt wojenny bombardował
Porto Christo i kilka innych miejscowości
na wybrzeżu.
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Czy^MOSKWA
aeronauci
polscy wyładowali na bezludziu?
4.9. Jak .jiyiadomó; . balon

tramwajarzy

francuski ,,Maurice Mallet" opuścił się w
prowincji kalinińskiej w rejonie ramieszkowskim. Piloci odwiezieni zostali do Kalinina, skąd wyjechali do Moskwy, zabiera
jąc ze sobą powłokę balonu.
Balon niemiecki „Augsburg" pilotowa
ny przez Franka i Bauderera opuścił się w
lejonie molwotikskim w prowincji leningradzkiej.
O pozostałych balonach nic jeszcze nie
wiadomo. Nie ulega wątpliwości, że już
balony musiały wylądować, ponieważ wol
ne balony tego typu nie mogą utrzymać
się w powietrzu dłużej, niż 70—80 godzin.
M'skwa jest niespokojna o los balonów,

zadecyduje o dalszej akcji.
ODRZUCONE

POfYUiL A T 1 T

ŁÓDŹ dnia 4 września. Przed kilku dnia
mi podaliśmy wiadomość o wszczęciu dal
szej akcji przez klasowe związki zawodowe
pracowników tramwajów miejskich i doja
zdowych w sprawie uwzględnienia postula
latów wysuniętych w swoim czasie a z któ
rych tylko część
została
uzględniona.
Wśród tych postulatów między innymi
znajduje się kwestia uregulowania sprawy
urlopów oraz ulepszenia warunków jazdy
itd.

-

-

URLOPOWE*

W memoriałach złożonych przez klaso
we związki zawodowe do Dyrekcji obu spó
łek akcyjnych— KEŁ. i KDEŁ. domagano
się odpowiedzi do dnia 3 września rb.
W dniu wczorajszym klasowy związek
zawodowy otrzymał od dyrekcji KEŁ. od
powiedź, w której dyrekcja obrzuciła postu
laty dotyczące kwestji urlopów, natomiast
uwzględniła niemal wszystkie dotyczące ulepszenia warunków technicznych jazdy itp.

Stanowisko swoje Dyrekcja KEŁ. mo
tywuje tym, że kwestia urlopów jest uregulowana w pierwszym rzędzie ustawą o
urlopach, a pracownicy korzystają z nich
zgodnie z obowiązującymi przepisami, na
stępnie zaś wzięte zostały również pod uwagę względy finansowe. Tym bardziej
W związku ze strajkiem w dniu dzisiej że obecnie Zarząd Miejski wystąpił z żą
. ŁÓDŹ, 4. 9. — W Łodzi trwa strajk
pracowników warsztatów stolarskich i po szym w Inspektoracie Pracy odbędzie się daniem dalszej obniżki taryfy tramwajo
lerowniczych. Strajk ten obejmuje 3.000 wspólna konferencja, celem zlikwidowania wej.
osób.
Jak nas poinformowano w zw. zawodo
zatargu.
wym, Dyrekcja KEŁ. biorąc pod uwagę
Oo
warunki finansowe przewiduje, że obniż
ka taryfy tramwajowej spowodowałaby
obniżenie wpływów o 150 tys. złotych,
zaś uwzględnienie
postulatów urlopo
wych o 100 tys. złotych.

Czy d z i s i e j s z a

Uroczystość dekoracji Naczelnego Wodza Wojsk Polskich najwyższym odznacze
niem francuskim odbyła się w miejscowości Suippeś, w odległości 26 kim. od Chalons sur Marne, na terenach manewrowych, dokąd przybył Prezydent Lebrun w
towarzystwie ministra Wojny Daladler. W uroczystości uczestniczył ambasador Łu
kasiewicz, gen. Gamelin, generallcja francuska I polska. Prezydent Lebrun z odkry
tą głową udał się na środek czworoboku z ustawionych oddziałów kawalerii I pie
choty I podszedłszy do gen. Rydza-śmlgłego rzekł: „Generale Rydzu-śmlgły nadaje
my Cl Wielki Krzyż Legli Honorowej" Po tych słowach, Prezydent Lebrun prze
wlesił przez pierś Generała Wielką Wstęgę z czerwonego jedwabiu, oraz ucałował
Generała, zaś wojsko oddało honory. Fototelegram przedstawia moment symboli
cznego pocałunku Prezydenta Lebrun, po ceremonii dekoracji.
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zlikwiduje strajk prac. stolarskich i poierowniczych?

I

'bowifem sądząc..% kierunku wftŚrr^&Wgły,
one polecieć na pólnocine tsfjgf i "wylądo
wać w zupełriem bezludziu.
Jeżeli przedłużymy idealną linię lotu ba
łonu ,Zurych IU", to.nie jest wykluczone,
że wiatr poniósł balony
nad ,. terytorium
Szwecji. Balon „Zurych I I I " przebył trasę
zaledwie o 100 kim. krótszą od zeszłorocz
nego rekordu kpt. Burzyńskiego. Miejsco
wość, w której wylądował, leży niemal na
tej samej linii co Archangielsk. Jeśli spraw
dzą się przepowiednie lądowania balonów
w niezamieszkałych okolicach, to może upłynąć wiele czasu, zanim wieści o nich
dotrą do nas.
,
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Zarząd Miejski domaga sią ponownej rewizji taryfy.
Łódź, dnia 4 września. — W począt
kach roku bieżącego Zarząd Miejski naskutek inicjatywy Rady Przybocznej przy
Tymczasowym Prezydencie m. Łodzi wy
stąpił do Zarządu K.E.Ł o obniżkę taryfy
tramwajowej.
Akcja ta dała pewne rezultaty, miano
wicie cena biletu normalnego została ob
niżona z 25 gr. na 22,5 gr., przy kupnie
biletu na dwa przejazdy. Jednocześnie Za

rząd Miejski zastrzegł się wówczas, że uważa tę obniżkę jedynie
•- .
za tymczasową,
i że po pewnym okresie próbnym doma
gać się będzie dalszej rewizji taryfy.
Obecnie Zarząd Miejski wystosował do
Zarządu K.Ę.Ł. list, w którym domaga się
dalszej obniżki biletów tramwajowych
wskazując przytem, iż dotychczasowa ob
niżka wpłynęła na wzrost frekwencji.

W związku z otrzymaną odpowiedzią,
klasowy związek zawodowy tramwajarzy
zwołuje ogólne zebranie, na którym rozpa
trzony zostanie plan dalszej akcji.
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Dolar
Gen. Rydz-Śmigły przygląda się w towa rzystwle ministra Cota 1 gen. Gamelin re
wii lotniczej w Chalons sur Marne.

5.29

Kurs oficjalny. Bank Polski kupował
dolary po 5,29, funty angielskei po 26,69
Zdjęcie przedstawia gen. Rydza-śmlgłego przechodzącego w towarzystwie gen. Ga
dolar złoty 8.91,4.
melin przed oddziałem francuskich strzel ców alpejskich.
=0:—
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Rewizja w mieszkaniu adwokatki Wielka kradzież w Wieluniu.
Nielegalne zebranie komunizującej Ligi.
Splądrowane mieszkanie właściciela

WŁOCŁAWEK, 4.9. We Włocławskim i dopiero w ciągu 48 godzin wypuszczono
Oddziale Ligi Praw Człowieka i Obywatela Zaznaczyć należy, że na miejscu znajdo
mieszczącym się w mieszkaniu adw. A. wały się osoby, karane za działalność wy
Bryszowej odbyła się rewizja.
Policja wrotową.
wkroczyła do mieszkania, kiedy odbywało
Następnie przeprowadzono rewizję,
się zebranie, nie zgłoszone uprzednio w która podobno data sensacyjne
wyniki.
Starostwie i w którym brali udział także Dużo materiału zakwestionowano.
i nieczłonkowie Ligi.
Rewizja powyższa wzbudziła w całym
Wszystkich obecnych wylegitymowano mieście dużą sensację i jest bardzo szero
przyczem
ko komentowana.
2 osoby aresztowano

Ujęcie kolejowego złodzieja w Piotrkowie.
Łódzki Rubinstein nkradl swn współrodaczke z Chorzowa.

WIELUŃ, 4.9. W godzinach nocnych
w czasie nieobecności domowników do
mieszkania
Lewkowicza Mojżesza (ul.
Joanny Żubr 1) właściciela tartaku w Ty
blach, po wyjęciu szyby w oknie dostali
się niewykryci narazie sprawcy.
Łupem rabusiów padły różne rzeczy,
jak: 5 garniturów męskich, wartości 600
zł. palto jesienne wart. 100 zł. około 10
par trzewików damskich i męskich, kilka
naście koszul męskich w tym kilka jedwa
bnych, wartości koło 200 zł., -osiem kom
pletów bielizny męskiej wart. 150 zł. trzy
pełne komplety bielizny pościelowej, 18
prześcieradeł itp, wartości około 800 zł.
(Bielizna pościelowa znaczona była mono
gramami „E. R." i ,,M. L.", bielizna sto
łowa, obrusy, serwetki, ręczniki itp. wart.
300 zł. firanki części garderoby damskiej,

tartaku

itd. itd.
Prócz pościeli i garderoby łupem opryszków padła srebrna zastawa stołowa
i naczyń kuchennych na 12 osób, wartości
około 2000 zł., dwa futra męskie i jedno
damskie wartości przeszło 2000 zł.
Skradziona została prawdopodobnie i
biżuteria oraz inne cenne drobiazgi, któ
rych na skutek nieobecności żony — po
szkodowany nie jest w stanie podać.
W związku z powyższą kradzieżą poli
cja aresztowała
jako
podejrzanych o
współudział w kradzieży — Waśkowskiego Piotra Joanny Żubr 2b (sąsiada posz
kodowanego) oraz Paruszewskiego Jana
ul. Turowska 19.
Za trzecim wspólnikiem, który ukry
wa się z cennym łupem wszczęto poszuki
wania.

ZDARZENIA i WYPADKI.
( — ) W Nancy odbyta się wielka rewia wojsk
przed gen. Rydzem . Śmigłym.
Prasa francuska
twierdzi, że od 25 lat nie było tak wspaniałej defi
lady.
(—)

Polski charge d'affaireg w Pradze

złożył

wcaoraj protest przeciwko procesowi w Morawskiej
PIOTRKÓW, 4.9. Policja piotrkowska żej nie wytrzymała i poczęła
krzyczeć:
Ostrawie, w którym prokurator usiłuje wmieszać
ujęła na dworcu kolejowym niebezpieczne „Łapaj złodzieja!"
konsulat polski. Rzad polski we wspomnianym pro.
go rzezimieszka, którym okazała się Izrael
Oczywidcie złapano go, odprowadzono
cesie widzi nowy dowód usiłowania t e strony cze
Rubinstein, zamieszkały w Łodzi przy Ba do komisariatu i poddano osobistej rewi
chosłowackiej
wprowadzenia
zadrażnienia do sa/
łuckim Rynku 5.
siedzkich stosunków polsko . czechosłowackich.
zji, w czasie której znaleziono skradzioną
Sprytny ten złodziejaszek kolejowy u- Oksenhendlerowej gotówkę. Wobec takie
(—) Wczoraj przelecieli z Ameryki do Anglii
dwaj lotnicy^ amerykańscy Richman i M m l i w ci«patrzył sobie na ofiarę jedną z pasażerek, go obrotu sprawy poszkodowano otrzyma
gu 15 godzin.
również żydówkę, Rajzie Oksenhendler, ła swą stratę, zaś Rubinstein nie pojechał
już
do
Łodzi,
lecz
pozostał
w
Piotrkowie
zamieszkałą w Chorzowie. Do roboty za
(—) Obieg biletów Banku Polskiego wynosił w
trzeciej dekadzie sierpnia 1038 milionów złotych,
brał się po mistrzowsku i ostatecznie upo w użyczonych mu przez władze apartamen
Z
TORUNIA
donoszą:
lat,
którzy
zgłosili
się
do
Starostwa
a
póż
pokrycie złotem wynosiło 32,96 procent
lował 19 złotych i 50 gr. w gotówce, które tach gościnnych do dyspozycji władz sąniej do policji z prośbą o wskazanie im no
Wczoraj
wieczorem
przybyło
do
Toru
dowo-śledczych.
następnie ulokował niespodziewanie we
(—) Sad Okręgowy w Warszawie rozpatrywał
nia 12-stu chłopców w wieku od 17 do 20 cl egu.
własnej kieszeni.
wczoraj sprawę Anny Fłecharowej, kasjerki kon>
Jak się okazało, chłopcy ci pochodzą z sulatu polskiego w Wiedniu, która przywłaszczyła
powiatu rawickiego (województwo po sobie pieniądze konsulatu na sumę około 34.000 tL
Poszkodowana okazała się również
znańskie) i wracają pieszo do swych do Flecharowa została skazana na dwa lala wiezienia
sprytną i kiedy stwierdziła brak pienię ŻYCIE PABIANIC.
praw obywatelskich na przeciąg pię
mów z obozu pracy (Ochotnicza Druży iciupozbwienie
dzy, nie podniosła alarmu, jak to czynią
lat.
inne żydówki, lecz spokojnie jechała da
na Robotnicza), mieszczącego się między
lej, pragnąc na najbliższej stacji
oddać
(—) „Żegluga Polska" w Gdyni zakupiło statek
Nieszawą a Włocławkiem i budującego
motorowy „Lewant" dla obsługi regularnej linii Ozłodzieja w ręce pierwszego napotkanego
tamę przy Wiśle.
krętowej Gdynia — Porty Lewantynskie.
policjanta. Zrobiła to w Piotrkowie. T u M W m M M
Chłopcy ci — oświadczyli — za wie
bowiem Izrael poczuł, że dalej nie wypa
Zarząd Miejski m. Pabianic ostatnio pralbyte i być może jeszcze w roku bieżącym dzą komendanta opuścili obóz, twierdząc,
(—) Szkoła podchorążych dla podoficerów w
da jechać razem ze swą ofiarą i wysiadł cuje bardzo intensywnie nad budową no-1 Nowe Miasto otrzyma odrazu 2 tak dla tej że wskutek słabej konstytucji fizycznej nie Rydgoszrzy buduje wieże, do skoków spadorono*
wych wysokolci 38 m.
A za nim pani Rajzla, która zobaczywszy wych targowisk miejskich dla miasta, któ dzielnicy niezbędne targowiska.
byli w stanie podołać
granatowy
mundur policjanta i pozby rych potrzeba wobec stałego rozrostu mia
f—) Wojewoda Hauke . Nowak dokonał wczo
wymaganiom regulaminu pracy.
raj inspekcji biur Ubezpieczalni Społecznej.
wszy się obawy, że złodziej ucieknie, dłu sta jest konieczna.
CO NAS PO PRACY ROZWESELI?
Wracają oni do domu bez grosza przy
Od dawien dawna do chwili obecnej Pa
„Nowości", ul. Kościuszki 14 — „Kwiat duszy i prawdopodobnie daleką podróż
(—) Wcsoraj wieczorem przy ul. Zgierskiej 96
bianice posiadają tylko 2 targowiska t. j . Hawai", film—operetka.
spłonął parterowy budynek wykończalni i farbami
powrotną
do
powiatu
rawickiego
będą
mu
,po,4b
na pl. Dąbrowskiego oraz przy zbiegu ulic
Itki Ceiera i braci. Dzięki wysiłkom straży pożar*
Oświatowe, ul. Gdańska. — „Czu Czin sieli odbyć pieszo.
nej ogień nie rozszerzył sie na inne gmachy. Stko.
Zamkowej i Kilińskiego — zwane ogólnie Czan", najpotężniejszy film sezonu.
to lot kupiony w kolekturze
Byłoby wskazanem, by władze nadzór dy wynoszą 100.000 zł. W fabryce pracowało 200 r o .
starym i nowym rynkiem, ną których od
botników na dwie zmiany. Pożar powstał od krót
KURT
WYTHZYC
cze
obozownictwa junackiego zbadały ten kiego
bywają się targi co tydzień; — na starym
spięcia. Fabryka była ubezpieczona na 600
NOWA OFIARA UBEZPIECZALNI.
f.ódi, P i o t r k o w t k a 141 1 11-go Listopada 3T-a
wypadek; jeśli bowiem chłopcy nie kłamią tysięcy złotych.
rynku we wtorki, zaś na nowym w piątki
»*. K. O. 88 -470.
Od jednego z naszych Czytelników ii nfd odeszli z obozu z powodu lenistwa
każdego tygodnia. Tymczasem miasto zna otrzymaliśmy następujący list:
(—) Starosta Makowski powrócił « urlopu i ob*
czy niechęci do rygoru obozowego, to ja urzędowanie.
cznie się rozrosło we wszystkich kierun
W Zelowie (pow. Łaski) zaszedł osta
ZAGINĘŁO świadectwo szkoln; Zdzisła kach i dwa targowiska położone w śród
według
naszego
zdania
winni
otrzymać
wa Zabłockiego ucznia II kl. wydane w mieściu nie mogą sprostać swemu prze tnio wypadek wskakujący na niedbalstwo środki na powrót do domu.
(—) Ceeh piekarzy odbył wczoraj aabranie, na
którym postanowiono utrzymać dotychczasowi cena
1936 r. przez gimnazjum ks. Skorupki w znaczeniu. Z konieczności przeto w róż leczenia ubezpieczonych przez UbezpieInaczej
idea
obozów
pracy
może
na
tym
czalnię Pabianicką, wypadek który wywo
pieczywa pomimo zwyżki cen maki.
Łodzi.
nych punktach miasta powstają przygodte łał łatwo zrozumiałe oburzenie miejscowe ucierpieć.
(—) Strajk czeladzi kowalskich w Łodzi objął
rynki ruchome, stragany i handelki, które
210 pracowników.
RUTKOWSKA Wacława zam. ul. Przedzal, Choć uważane za dzikie uzupełniają jednak go społeczeństwa. Mianowicie w pierw
niań "a" 93 zagubiła legitymację zapohiogO zbyt rażący brak rynków handlów, w mie - szych dniach sierpnia rb. zachorowała w L.
(—) Wczoraj w ostatnim dniu zgłaszania list
wą*wydaną przez Fund. Bezrob. wŁodzt., scie' I stanowią wygodę dla mieszkańców,' nocy na noga? niejaka Masza Stercowska.
kandydatów do • Raiły Miejskiej rnIn«:/one zostały
Zawezwany nazajutrz lekarz miejscowego,
Nie jest to jednak właściwe rozwiązanie ośrodka dr. Ł. przybył do chorej dopiero po Kronika Pogotowia Ratunkowego |4s>ty.. przez następujące koroijrty. wyborcze: Stron.
nirtwo Mfodoniemeów, Chrześcijańsko • Narodowy
DZIEWCZYNA 22-letnia szuka posady kwestii i z zasady tolerowane być nie mo południu i po pobieżnym zbadaniu chorej
Front Robofnirzy Z Z Z , Zjednoczony Żydowski Blok
ŁÓDŹ,
4.
9.
—
ścisłocki
Edward,
zam.
z dobrymi świadectwami. Umie bardzo do że jako szkodzące zdrowotności mieszkań orzekł iż nie widzi żadnego niebezpieczeń
Wyborczy, Widzewski Niezależny Komitet Wybor
brze gotować i wszystką robotę domową. ców. Jako rozwiązanie tej palącej sprawy stwa. Na drugi dzień chorej się pogorszyło przy ul. Milionowej 43, lat 30, będąc u czy, Polski Front Berrobotnych, Niezależny Komi
znajomych
przy
ul.
Przędzalnianej
82
w
tet Wyborczy Robotników Fizycznych 1 Pracowni,
Zarząd Miejski projektuje założenie na No lecz dr. Ł. pomimo próśb męża chorej przy
Oferty pod „S. H."
wym Mieście 2 targowisk: przy zbiegu być nie chciał, twierdząc, że nie jest po celach samobójczych napił się większej ków Umysłowych, Front Żydowski, Polski Komitet
Wyborczy Blok Sjonisryrzny, Narodowo . Chrześci
ilości kwasu solnego.
JEŚLI trwałą to tylko w salonie damskim ulic Legionów i Żeromskiego i przy ulicy trzebny, i że nie ma obowiązku przychodzę
jański Front Pracy, Obywatelski Komitet Gospodar.
Po
udzieleniu
pomocy
lekarz
Pogoto
ul. Główna 33. Ondulacja parowa lub elek Kościuszki vis a vis ul. Sienkiewicza. W nia do chorych codzień.
czy, Poalej Sjon (prawica).
wia Czerwonego Krzyża, przewiózł Scinajbliższym czasie oba tereny zostaną naListy te otrzymały w poszczególnych okręgach
tryczna z gwarancją 5 zł.
Dopiero na trzeci dzień przybył i znów słockiego do szpitala Ubezpieczalni Spo następująca
- numeracje: Stronnictwo Młodonlemcówzlekceważył chorobę, twierdząc, że rodzi łecznej.
pierwszy — nr 6, trzeci — nr 8, czwarty — nr 6,
na robi niepotrzebny alarm, że on tę cho
Z p r a w a m i mzkól
państwowych
piąty — nr 8, szósty — n r 6, siódmy -— nr 6, ós
my — nr 6, dziesiąty — nr 6.
robę bezwarunkowo wyleczy.
o
o
Narodowy ChrteilrijaAskl Front Robotniczy we
Jednakże poprawa nie następowała. Pró
wszystkich okręgach listy otrzymały nr 7, próci • •
żno mąż chorej, oraz rodzina prosili leka
kręgu 9, w którym lista została zaopatrzona nr 6.
rza Ł. o przybycie ponowne na dzień na
Powyższymi listami
zakońcatona została akcja
Stan pogody w Łodz*.
stępny. Bliscy chorej byli w rozpaczy,
zgłaszania kandydatów na radnych m. Łodzi.
Obecnie przewodniczący
głównej komisji wy
ŁÓDŹ, 4. 9. — W dniu dzisiejszym o
gdyż noga puchła, i czerniała; lekarz Ubez
przystąpi do rozpatrzenia list pod wzglfrano temperatura w centrum borczej
pieczalni przybywającą do niego rodzinę godz.
dcm formalnym i w dniu 10 bm. werwie pełnomoc
W Ł o d Z l , Piotrkowska 114, tel. 243-55 HI. I I I *
odprawiał z niczem, a nawet niektórych miasta wynosiła 16 stopni powyżej zera. ników do ewentualnego uzupełnienia braków, co
z a w i a d a m i a j iż Sekretarjat p r z y j m u j * zapisy nowych kandydatów c o J z i e n n i e o d godziny
wyrzucił za drzwi.
(Najniższa temperatura w nocy wyno winno być dokonane do dnia 16 bm. W dniu rym
9—14 I od 17 aj do 19-ej Egzaminy wstępne rozpoczynają się o 1 dnia 31 a i e r p o a r b . o go.
zbierze się główna komisja wyborcza i zatwierdzi
siła
13 stopni powyżej zera).
I
znów
przeszło
trwożnych
2
dni,
i
wte
dżinie 9-ej. — Do klasy I S z k o ł y P o w s z e c h n e ] przyjmuje aię djieei z ukończonym 6 - t y m
O tej samej porze barometr wykazywał listy, które zostaną oficjalnie podane do publicznej
dy dopiero dr. Ł. zgodził się odesłać chorą
rokiem żyjia a a podstawie metryki
urodzeń a
wiadomości w dniu 19 bm.
( - ) K. Nledźwj«dzki
( _ )M Kaczyński
do Pabianic do szpitala gdzie stwierdzono ciśnienje 752 mm. Tendencja barometry( _ > Towarzystwo Lniarskie w Wilnie domaga
K i e r o w n i k Szkoły.
Dyrektor.
gangrenę daleko posuniętą, oraz że zacho czna — bez zmian. Przewidywane ocie się podwyższenia cła na bawełnę do 20 zł ta 100 kg
i wprowadzenia cła przymusowego na jutę w wy
dzi potrzeba natychmiastowej amputacji plenie się.
sokości 25 t ł .
nogi. I rzeczywiście nogę amputowano, a
Wiatry wschodnie.
Dr. m e d .
Dr. med. Henryk Ziomkowski
W Warstawie odbywają się narady nad tagad.
chora Stercowska na skutek lekkomyślne
:0:
nieniem lnu i preferencji dla surowców krajowych.
Choroby weneryczne
znoczopłciowe
B1BE1G AŁ
go traktowania przez lekarza Ubezpieczali
skórne
c h o r o b y s k ó r n e , w e n e r y c z n e i s e k s u a l n e ni — stała się kaleką na całe życie.
(—) W Grand • Hotelu zmarł podczas k i p i e l i
6-go Sierpnia 2.
Telefon 118-33
na atak serca obywatel angielski Aleksander Macnab
Z a w a d z k a 10, tel 106-30
Mąż
chorej
występuje
na
drogę
sądową
przyjmuje od 9—12 i 3—9 wiecz.
przyjmuje od 9 — 11 rano i od 5—3 w w niedzle przeciwko Ubezpieczalni
(—) W Warszawie zmarł wybitny bakteriolog
o odszkodowa
w niedziele i święta od 9—12 w poł.
le i święta od 9 — 1 po p o i .
prof. dr Serkowski.
nie.
As.

„Spacerek" 12 chłopców.

\ m
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(zy należy kasować stare targowiska?
A LA R A H A N D L A R Z * *
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1

Jedyny
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Kryzys

1

Akt rozpaczy u znajomych

1

IM

Ma być cieplej...

Stowarzyszenia Szkolnego im.H}} (T

Czy jesteś członkiem

L E C Z N I C A

Dr. med.

Wacław KOKORZE CKI
Choroby wewnętrzne

M A G I S T R A C K A 8,

i nerwowe

telef. 21 1-20

P r z y j m u j e od 2 — 5 pp. w niedziele
od 10 — 2 pp.

i święta

Przychodnia Wenerologiczna
leczenie chor. wenerycznych
I skórnych

P I O T R K O W S K A 2 9 4 , t e l . 122-39 (przy przyat
t r a m w . Pabianickich 2 r a z y d z i e n n i e p r z y j '
mufa, l e k a r z e
wszystkich
specjalności.
Gabinet dent. W i z y t y na MIEŚCIE Wezelkie za
biegi analizy.
Otwarta o l 11-ei r. *lo ó-e w .

P o r a d a

3 złote.

Dr. med.

HALTRECHT

Choroby skórne i weneryczner.
przeprowadził się na
czynna od 8 r. do 9 wiecz. Porada 3 z l , ul. P i o t r k o w s k ą 161 T e i e f . 245-21
Przyjmuje od godz. 11—3 i od 7— 9w
Dla pań oddzielna poczekalnia.

ZAWADZKA

1 , telef. 122-73

Or.

med

WOŁKOWYS
powrócił

Spec

chor. w e n e r y c z n y c h ,
seksualnych
1
znoczopłciowych.

Cegielniana 11, tei. 238-02

DR. MED.

N I E %f I

A

K•

t
%
.poc.chor. wenerycznych, skórnych i seksualnych

ANDRZEJ -V 5 ,

telefon 159-40

orzyjmuje od 8 — 11 raoo
od 5—9 wiecz.
w oi.dz.
święta od 9—12 pp.

P r i y / m . ) . « a o d z . «—lł, od «—* » . n l . d x i . l c
i awiąta a d godz. » - t
t

Dr. med Julian Kapfoński

LEKARZ - DENTYSTA

S. WATNICKA
i S'aoidrkowskiego65,te!-172-33
Andrzeja 31,
tel. 1
6
8
3
2 (Róg; Lubelskiej), front i piętro,
rzyjmuje od g. 9 do 1 w poł. I od 3—8 w
po wK ócił
CHOROBY

DZIECI

Ł.O.P. P.?

ZYCIE ZGIERZA.
Przemysł zarobkowy w Zgierzu

wymówił umowę zbiorową.

W tych dniach Stowarzyszanie Maj niższych. Również protokół mówił, że wol
strów Tkackich w Zgierzu, które skupia no będzie pracować tylko 8 godzin dla le
właścicieli tkalni zarobkowych zawiadomi pszej kontroli pracy w godzinach nadlicz
ło inspekcję pracy, że wymawia umowę bowych na dobę, zaś niektóre z firm dosta
zbiorową uzupełnioną protokółem z dn. ły zezwolenie na 2 zmiany.
19 marca rb. i z dniem 30 bm. przestanie
Zarobkowcy uważają to za pogwałce
ją honorować. Wymówienie jest szeroko nie umowy zbiorowej. W zawiadomieniu o
umotywowane absolutnym brakiem możno wymówieniu stwierdzają, że przemysłow
ści (zdaniem fabrykantów) prowadzenia cy zrzeszeni w innych stowarzyszeniach i
dalej w warunkach umownych przedsię niezrzeszeni stawek umownych nie prze
biorstw wobec konkurencji innych miast, strzegali nigdy. Uznają więc, że w tych
które rzekomo taniej pracują od Zgierza, warunkach nie mogą dalej pracować i uoraz tanimi cenami nakładców, którzy od mowę wymawiają.
1000 wątków chcą płacić 36 gr. podczas
Ostatecznie stwierdzić można, że urno
gdy tkacze mają zagwarantowaną w umo wa nie była i tak ostatnio honorowana
wie stawkę 22 gr. od tysiąca wątków.
tkacze pracowali po dużo niższych cenacl
Wobec tak małej rozpiętości ceny, za- Mimo to wymówienie wywarło zrozumia!
robkowcy dalej pracować nie chcą. Pod ogromne wrażenie i energiczny sprzeciw.
pisanie protokołu 19.111 br. inne miasta o- W dniach najbliższych spodziewać się ni
koliczne uzależniały od podpisania go w \\ety konferencji związków zawodowych
Zgierzu, tak że w naszym mieście
naj robotniczych i przemysłowców z inspekcją
pierw podpisano umowę zaś inne miasta pracy. Poważnie należy liczyć się również
podpisały ją dopiero później po cenach z wybuchem strajku.

Astrolog [lironaula
Profesor
j e RONT j

W i e d z y Ta
„ERGAND1"

ODSŁANIA z CAŁĄ DOKŁADNO
ŚCIĄ TAJEMNICE PRZEZNACZĘ
NIA KAŻDEMU. NA PODSTAWIE
ASTROLOGI, CHIROMANCJI i ORZ
CZENIA MEDIALNEGO POWIE,
W JAKIM CZASIE GRAĆ NA LO
TERII i WSKAŻE NUMER, OD
POWIADAJĄCY PRZEZNACZENIU
UDZIELA RADY W NIESZCZĘŚCIU NIEPOWODZENIU
MAŁŻEŃSKIM LUB ZAWIEDZIONEJ MIŁOŚCI, DAJE WSKA
ZÓWKI JAK MIEĆ WPŁYW NA OSOBY ZAINTERESOWA
NE, ZA CO DAIE PELUĄ GWARANCJĘ. OKREŚLA ETAN
CHOROBOWY I DAJE SKUTECZNE WSKAZÓWKI BEZ.
PŁATNIE. Z a ZGODNOŚĆ PRZEPOWIEDNI ŚWIADCZĄ
LICZNO PODZIĘKOWANIA z KRAJĄ i ZAGRANICY, NT
WSKAZANE PRZEZ ERGANDFEGO NUMERY LOTERI PA
DŁY NIEJEDNOKROTNIE WIĘKSZE WYGRANE
PRZYJĘCIA OSOBISTE CODZIENNIE OD GODZ. 10
RANO (CENY NISKIE).

Ł0DZ, ul. Główna Nr. 13. m. ?.

ZATELEFONUJ ZARAZ

r. 182-48 lub 102-29
a otrzymywtć będziesz „ECHO*
od jutra w domu. Prenumeratę
zamawiać można poczynając
>d każdego dnia miesiąca.
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OFIARY ARGENTYŃSKIEJ ZIMY. Można rozmaicie malować...

•i

ŁA

i

NĘDZY

bezrobotnego emigranta.
Buenos Aires w sierpniu.
Skwery przy ulicy Leandro N. Alem. Z
pośród nagich konarów drzew przelewają
się bojaźliwie złote promienie słońca i otu
kją ciepłą powłoką świetlną skulone po
stacie ludzkie siedzące na ławkach.
Ludzie bezdomni. Ludzie bezrobotni.
Ludzie głodu i nędzy.
Brudnymi od dawna niemytymi i sinyi z zimna rękoma przerzucają stronice
dziennika „La Prensa", szukając deski ra

Wreszcie wychodzi „capataz". Jakiś
południowiec. Wodzi wzrokiem po szere
gu skulonych postaci. Czuje, jak się weń
wpijają błagalne oczy. Wybiera czterech
najsilniejszych i kieruje ich do bramy.
— No hay mas trabajo! — rzuca obojętnie.
Pobita niepowodzeniem gromada roz
chodzi
się do domów z westchnieniem
lub przekleństwem.
Siwy, zmarznięty człowiek też.
Już nie wraca tramwajem; szkoda tych
— Pracy! pracy! jakiejkolwiek... za ja ostatnich 10 ct. idzie, idzie, wlecze się.
ką bądź cenę!
Około południa jest już w centrum.
Siwizną przedwczesną oszronione głoDla skrócenia sobie drogi przechodzi
*y chwieją się beznadziejnie.
przez ul. Florida wśród gwarnego tłumu
Wreszcie beznadziejnie smutny wzrok ludzi sytych, uśmiechniętych, dobrze ubra
°źywia się promykiem nadziei:
nych. Nie zazdrości im tego. Jego uszczę
— Jest praca! trzeba jechać przeszło śliwiłyby okruchy tego dostatku.
trzydzieści kwader. A tu ostatnicn 20 ct.
Podchodzi doń policjant i kieruje go
Albo je wydać na tramwaj i zrezygnować w boczną ulicę. — Nie można rozpaczli
z obiadu wraz z śniadaniem (20 ct!) albo wym
wzrokiem i nędznym wyglądem
zymś ciepłym wypełnić wyjałowione ki psuć humoru ludziom sytym.
szki a zrezygnować z... niepewnej pracy.
Krąży tak dzień cały biedny, głodny si
Krótki namysł... Nadjeżdża tramwaj. Siwy
osiada i jedzie.
Mija wspaniałe aweni- wy człowiek. — Piekło buntu w duszy,
<ty pełne luksusowych wystaw. Przełyka
: • i o
zgorzkniałą ślinę na widok buchających
Parą barów automatycznych, na widok sto
sów ciast i gorącej kawy czy mleka...
— Zaraz z pierwszego zarobku najem
się, najem odbiję sobie wszystkie te po
nure godziny głodu — myśli siwy czło
m

tunku:

c

lecz wrodzona natura nie pozwala mu wy
ciągnąć ręki po jałmużnę.
A gdy już wieczór zapadnie i światła
latarni zapłoną zalewając bogatą Metro
polię powodzią blasków,
idzie człowiek
bezdomny do wnęki bramy
potężnego
gmachu, podściela pod siebie kilka gazet
i „układa się do snu", który odpędzany ką
sającym zimnem, boi się podejść do bieda
ka, by dać mu wytchnienie i parę godzin
zapomnienia.
Dygotając przez szereg godzin z zimna
czeka z utęsknieniem
na zjawienie się
pierwszych promieni dobroczynnego słoń
ca.
Tak mija dzień za dniem, noc za nocą,
aż wreszcie o pewnym świcie podpłynie
siwy bezdomny człowiek na falach Sre
brnej Rzeki pod brzeg „Costanery", siny,
z zaciśniętymi pięściami i oczyma szkla
nymi, martwymi na wieki. Fale szumią obojętnie, podrzucając w ponurej igraszce
tego, którego również bezlitośnie podrzu
cały w tym mieście kamiennym fale Losu.

Dobra odpowiedź gen. Rydza-Smigłego
„Paris-Soir" zamieszcza kilka anegdo śmierci Marszałka Piłsudskiego
— Z jednego krajobrazu można namalo
tek o generale Rydzu-Śmigłym. Anegdoty
wać kilka obrazów —odpowiedział gene
te drukujemy poniżej:
rał.
PRÓŻNA OBAWA.
UMIE MASZEROWAĆ.
Generał Rydz- Śmigły, był najbliższym
Talenty wojskowe gen. Rydza-Śmigłego
przyjacielem Marszałka Piłsudskiego i jego idą w parze ze skromnością. Gdy w r. 1920
najzaufańszym powiernikiem. Gdy Marsza Rydz-lmigły wkroczył pierwszy do Kijowa
łek był już w agonii, ktoś ubolewał, że ro józef Piłsudski uściskał go i serdecznie
la Marszałka nie jest jeszcze skończona. mu gratulował. Młody generał tak odpo
Piłsudski podniósł głowę i rzekł:
wiedział:
— Głupstwo, panie komendancie. Prze
— Prawda, że nie skończona. Lecz ty
generale Rydzu-Śmigły otwórz tylko moją cież zawsze byłem dobrym piechurem.
kasę pancerną, a już będziesz wiedział, co
SPISKOWIEC.
robić.
W czasach niewoli Polski gen. RydzKRAJOBRAZ.
Polski wódz naczelny jest utalentowa Śmigły spiskował przeciw obcym rządom.
nym malarzem, a studiował w szkole sztuk Gdy Ojczyzna została uwolniona, zapytano
pięknych we Lwowie. Teraz także lubi for go czy nigdy nie popełnił czynu wątpliwe
go. Wzruszył ramionami i odpowiedział:
muły malarskie wtrącać do rozmowy.
— Nie bądźmy zbyt surowi i nie potę
— Jaką będzie przyszła polityka Pol
ski? Rosyjska czy niemiecka? — zapytał piajmy środków, gdy cel jest szlachetny.
go pewien dziennikarz
amerykański po Węgiel brudzi, le'cz płomień oczyszcza.

Narzeczona, czy żona?
Nikt się nie żeni w czerwonej Hiszpanii...

„Figaro" zamieszcza pt. „Rozmowa z
parą narzeczonych w Hiszpanii" ciekawy
K. P. w Arg.
obrazek, ilustrujący obecne warunki w czę
ści kraju, znajdującej się pod panowaniem
czerwonych władców.
„Kióiegoś unia — pisze korespondent
„Figaio", Ludwik Chauvet, — spotkałem
na ulicach Madrytu pewnego młodzieńca,
którego niedawno poznałem i który, jak
wiedziałem,
miał się ożenić.
Dojeżdża wreszcie na przedmieście
i
Gdy mu składałem życzenia z okazji ślubu,
kieruje się pod wskazanym adresem.
młody człowiek odpowiedział —Jestem rze
czywiście żonaty wobec prawa, ale mimo
Wielki gmach fabryczny. Uwijają się
to mam zaszczyt przedstawić panu... moją
Wewnątrz setki białych niewolników. Przed
narzeczoną.
bramą długi szereg kandydatów bezrobo
— W dniu 19 lipca przyszliśmy do urzę
tnych.
Każdy trzyma w ręku dziennik.
du stanu cywilnego.
Ledwie ceremonia
Każdy z nich
przybył tu z nadzieją. —
Każdy nowy przybysz czy kandydat to
podpisania aktu zawarcia związku małżeń
Wróg, i możliwy współzawodnik i konku
skiego została ukończona, na ulicach mia
rent. Każdego takiego wita głuchy pomruk
sta rozległy się strzały. W godzinę później
nienawiści. Walka nędzarzy o kęs chleba
nie mogło już być mowy o pójściu do ko
walka zgłodniałych ludzi-zwierząt o nie
ścioła ani o żadnym ślubie lub nabożeń
dogryzioną kość czy ochłap.
stwie w „czerwonym" Madrycie. Ponieważ
jak panu wiadomo, dla Hiszpana -katolika
— Maldito gringo! przeklęty cudzo
ślub kościelnj posiada większe znaczenie
ziemiec! — sykają przez zaciśnięte zęby
aniżeli urząd stanu cywilnego,' pośtanowina widok siwego człowieka.
licmy oboje,pozostać w dalszym ciągu, ja
Wbijają się gwoździem ostrym w uko niezłączeni jeszcze wobec Boga, w celi
szy te jadowite syki. Staje pokornie pod
bacie do czasu gdy będziemy mogli otrzy
Wobec
skoncentrowanego
ataku
wojsk
powstańczych
na
Irun
i
bombardowania
murem w złocistej ciepłej plamie słońca
z rąk
kapłana
miasta przez samoloty, mieszkańcy miasta masowo uchodzą na terytorium francuskie mać błogosławieństwo
i czeka. Godzinę... dwie.- ^ , _
, „

Ucieczka mieszkańców Iranu.

wiek.

przed ołtarzem.
— Od tej pory upłynęło już sporo cza
su. Czyż wobec tego nikt nie może się obe
cnie żenić w Hiszpanii?
— Statystyka wykazuje w ciągu ostat
nich tygodni olbrzymie obniżenie
liczby ślubów cywilnych.
Żenią się bez ślubu kościelnego
jedynie
wolnomyśliciele i bezbożnicy.
W tych
dniach na froncie walki z powstańcami kil
ku czerwonych milicjantów ożeniło się z mi
licjantkami według „rytuału anarchistycz
nego". Wogóle Hiszpanie, zwłaszcza lud,
wykazują jeśli chodzi o małżeństwo bar
dzo „zacofane" (w pojęciu komunistycz
nym) zasady. Znam kilka młodych dziew
cząt, sprzyjających szczerze rewolucji, któ
re, namówione przez narzeczonych, zdecy
dowane były na ślub cywilny bez kościelne
go. W ostatniej jednak chwili wszystkie te
dziewczęta nie zgodziły się na to i
zerwały z narzeczonymi..
„Oto dlaczego — kończy dziennikarz
francuski — bezbożnicy hiszpańscy już
dziś w skrytoścl serca zapytują sami siebie
czy, nawet w razie zupełnego zwycięstwa
komuny, .'nie rj4'dą'rnus]flj>
nową Hiszpanjc,jównoc5eśnie własnymi rę
kami odbudować spalone i zniszczone Obecnie kościoły...'.

.odbudowując

il-fc m

góle przyjechałem. Ale ojciec... tego owe przykład synom. To było początkiem an romantyczny. Przezroczyste fałdy białej
go... no, musiałem. Nie wiem, jak prze tagonizmu między chłopcami. Zresztą przy sukienki owiewały zgrabną postać na po
trzymam ten miesiąc. Przed chwilą rozma czyn do wzajemnej niechęci nie brakowa dobieństwo obłoków.
wiałem z mamą. Tu niema poprostu gdzie ło. Los połączył dwa domy, nie mające z
Z drugiej strony klombu zbliżała się
sobą wiele wspólnego.
bywać.
Anastazja Drewnowska
Muma. Drobna, ciemnowłosa, również w
— Mam nadzieję — powiedział z na białej sukience... traciła w porównaniu z
— H m ! — mruknął Janek.
— Nudy. Nudy. Zapomina się widoku mysłem — że nie będę ci długo dokuczał Marychna. Gdy była sama, zwracała uwa
kobiet. Nie będę przecież przestawał z a- swoim widokiem i dostarczał pretekstu do gę, w cieniu przybranej siostry schodziła
rystokracją rynkową, tak jak Jurek. Ta Ir porównań. Jak tylko zdobędę niezależność na dalszy plan.
ka z sądu wcale powabna dziewczynka, zaraz...
— Może porozmawiamy?
— Ożenisz się? — wpadł mu w słowo
ale tutaj niesposób się do żadnej zbliżyć.
— Owszem — odparła obojętnie Mu
Odrazu się człowiek spospolituje. Zacze Ryszard tonem tak niesłychanie ironicz ma.
pić taką, żeby cię odrazu przedstawiła ma nym, że Janek poczerwieniał.
Marychna wzięła ją pod rękę.
— Diaczegóżbym się nie miał ożenić?
mie, albo tacie — niema idei!
— Wiesz — zaczęła tonem zwierzenia,
— zapytał po dłuższej chwili trochę wy jakkolwiek w tych rozmowach powtarzała
— Hm! H m ! — pomrukiwał Janek.
Ryszard pochylił ulizaną głowę, kry zywająco.
stale jedno i to samo — ja bardzo lubię
Ryszard nie patrząc na niego, bębnił jeździć do kościoła. Wszyscy się nam przy
I nie kończąc, przeszedł niedbale na jąc pod dłonią dyskretne ziewnięcie.
ROZDZIAŁ III.
glądają, mężczyźni wciąż się oglądają. To
— Tobie ostatecznie dobrze. Nie masz palcami po stole.
werandę.
bardzo przyjemne. Zrobiłyśmy dziś furorę.
—
Owszem,
owszem,
tylko,
że
—
dzi
żadnych
wymagań.
Życie
układa
ci
się
nad
Tu
siedzeli
nad
książkami
Janek
i
Staś
Na wieczór do Szczytniewskiej Woli
wnym trafem — jabym tu miał coś do po Zauważyłaś tego wysokiego lotnika — po
mieli przyjechać księża, doktór Klimek z Wichurowie. Janek, prawnik, kończył już spodziewanie pomyślnie.
rucznika?
To kuzyn sekretarki z sądu.
Tu Janek poruszy} się na fotelu. Aluzja wiedzenia.
żoną i córką i panna Koziełło, stara eme aplikanturę. Staś był na trzecim roku me
Janek wstał. Sk}ada{ książki i ręce mu Jest na urlopie. Już trzeci raz był na su
rytka z bratankiem, którego gwałtem pcha dycyny. Byli to młodzieńcy poważni, pra była wyraźna. Gdyby pan Szczytniewski
mie. Oczu ze mnie nie spuszczał. Jurek mó
ła na przyjaciela młodym Szczytniewskim. cowici, pamiętni ciężkich dni dzieciństwa. nie był ożenił się z jego matką i on, i Staś drżały.
wił,
że bardzo się o mnie wypytywał. Ale
—
Myśię,
że
ojciec
miałby
coś
prędzej
Jerzy, uproszony przez matkę, zrezygno Ryszard o rok młodszy od Janka już był alboby nie osiągnęli wyższego wykształ
wał z wyprawy do miasteczka i zgodeił się „niemal" przyjęty do M. S. Z. i pysznił cenia, albo zdobywali je za cenę głodo do powiedzenia—powiedział z wysiłkiem cóż? Nie można go zaprosić ze względu
na tę Siudakównę.
— Jeżeli Muma...
/
się swoją karierą dyplomatyczną. Był za wania.
zostać na ten wieczór w domu.
— Zauważyłam go — powiedziała Mu
Nie chciał wypowiedzieć tego imienia.
— Więc co to ja chciałem powiedzieć?
Ryszard, kręcąc się po domu i ogro rozumiały, zdolny, ale leniwy, przytem
dzie, robił pogardliwe miny. Nie uznawał rozrzutny. To też nic dziwnego, że nie łą Aha! Kończysz studia bez trudności. Nie Samo mu się wyrwało na usta. W przy ma, żeby coś powiedzieć.
— Jak ja dziś wyglądam?
masz żadnych ambicji, skutkiem czego bę stępie dziwnej rozpaczy i rozdrażnienia,
prowincjonalnego towarzystwa. Dowodził czyły ich przyjazne uczucia.
— Bardzo ładnie.
rzekł osto:
— Cóż, mole, kujecie? —- zapytał, rzu dziesz zawsze zadowolony z losu.
matce, źe woli samotność, niż taką „ho— Nie jestem pewna, czy tak najła
—
W
najbliższych
dniach
wyjeżdżam.
—
To
ci
powiem
—
przerwał
niespo
cając
się
na
trzcinowy
fotel
łotkę". Strzepując z wytwornego popiela
Janek podniósł oczy z nad książki i dziewanie Wichura — że wcalebym się nie jNie będę ci wchodził na oczy. Póki byli dniej. Zdaje mi się, że byłam trochę blada.
tego garnituru urojone pyłki, co czynił za
wsze, gdy był w urągliwym nastroju, mó spojrzał pytająco. Nie lubił zdawkowej ga martwił, gdybym musiał walczyć o każdy śmy młodsi... — Nie dokończył. — Ale te Ty byłaś blada.
— 2'e spałam... z gorąca.
kawałek chleba i o każdy łyk nauki. Mo raz... Najlepiej będzie jak się rozstaniemy.
daniny.
wił:
Ryszard
przeraził
się.
Nie
chciał
awan
— A właśnie. My zawsze mamy beau
żesz
mi
wierzyć
—
dokończył
z
naciskiem.
—
Moglibyśmy
porozmawiać
—
cią
— Cóż to jest dla mnie, proszę mamy?
Ryszard drgnął lekko i jego delikatnie tury, broń Boże! Poprostu miał zły dzień. jour mniej więcej razem. Ale przespałam
Czy z tymi ludźmi może być jakikolwiek gnął nieco uprzejmiej Ryszard. — Nudzę
— Ależ mój drogi! — zawoła}, rów się po obiedzie, żeby przy gościach ładnie
wykrojone kobiece usta wykrzywiły się
kontakt duchowy?
żeby nie to, że nie się, jak wszyscy diabli.
nież
się czerwieniejąc. — Co też ty wyga {"wyglądać.
prawie
nieuchwytnym
grymasem
niesma
Staś
wzruszył
ramionami.
chciałbym zrobić mamie przykrości, chę
Byli z Ryszardem na noże. Gardzili ku. Szczerość i bezpośredniość Janka uwa dujesz? Czy ja ci co wyrzucam? Wiesz, że
tnie zostałbym w swoim pokoju.
— Kto to dziś ma być? Doktorostwo,
Pani Szczytniewska zajęta podlewa sobą nawzajem tak jak tylko lekkoduch żał za chamstwo, tym bardziej, że brał cię cenię wyżej od rodzonego brata. Daj*$
księża,
panna Koziełło i jej kuzyn.
całkiem
słusznie
to
„chamstwo"
za
wy
że
pokój!
Podajmy
sobie
ręce!
może
gardzić
człowiekiem
pracy
i
obowią
niem kwiatów w salonie, spojrzała z pod
— Zdaje się.
rzut.
oka na pasierba i z pewnym wysiłkiem zku, a człowiek pracy — lekkoduchem.
ROZDZIAŁ IV.
— Bardzo przystojny. Kiedy podszedł
— Ależ wierzę ci, wierzę — rzekł nie
stłumiła chęć do śmiechu. Ale, wpadając
Smagła, urodziwa twarz Ryszarda za
Słońce chyliło się ku zachodowi. Ja się przywitać, myślałam, że mnie 7<e ow jego ton, odpowiedziała z całą powagą: cięła się w maskę pogardy. A Stasia znów cierpliwie. — Niepotrzebnie gadasz. Je
»
— Rozumiem cię, Rysiu. Rozumiem, nic nie doprowadzało do większej wście steś wogóle morowy chłop. — Tu, wsta skrawe światło przenikało przez luki mięV czam?.
Muma widziała to, i jak dobrze wi
że możesz się nudzić w tym towarzystwie, kłości jak ta zimna wzgarda. I teraz więc wszy, trzepnął Janka po plecach. — Oj dzy drzewami, kładąc się ostrymi smuga
Czerwone działa!
ale trudno, żebyśmy się tu odgradzali od zerwaj się z trzaskiem, pochwycił książkę ciec nie ma cfia ciebie słów uznania... Za mi na ścieżkach i na ganku.
— Nie wiem, jak się ubrać wieczorem.
wszystkich. Zresztą nie wszyscy podziela i mrucząc przez zaciśnięte zęby: „dystyn to ze mnie nie jest zadowolony — ciągnął kwiaty na klombach przed dworem gorza
my całkowicie twoje zdanie. Nie jesteśmy gowany bałwan!" zbiegł z werandy. Ja z wyrzutem i goryczą, zapominając się. — ły jak olbrzymie rubiny. Marychna \Y'ichu- Chyba w tej nie zostanę?
— Dobrze ci w niej — zauważyła Mu
Cóż robić, nie wszyscy rodzą się ideałami. rzanka urwała kilka goźdzjków 1 prtypiętacy wybredni jak ty, a oni i do nas się wy nek patrzył chmurnie w książkę.
Takich jak ty i Staś jest niewielu. Ja je j a do sukni. Czekając* na gerec?, przechadza ma znów, żeby coś powiedzieć.
bierają.
— No, cóż — zaczął Ryszard.
fa' ślę przed dworem. W wieczornym świe
— Tak, ale mam ochotę na coś inne
Janek z rezygnacją odłożył książkę i stem jak wszyscy...
Ryszard zaczerwienił się gwałtownie.
go...
Którą mi radzisz włożyć?
tle
wyglądała
jeszcze
ładniej,
niż
w
ko
Janek spoglądał na niego z pod oka.
— Och, przepraszam najmocniej. Nie dość uprzejmie zwrócił się w stronę przy
—
Weź niebieską,
ściele.
Bujne
jej
włosy,
splecione
w
gruby
Dawno,
od
dzieciństwa,
wyczuwał,
źe
przy
chciałem nic... takiego... — Z galanterią branego brata.
(D. c. n.)
pocałował macochę w rękę. — Ja tylko
— Marne życie — mówił kapryśnie brany brat jest o niego głęboko zadrosny. i warkocz i upięte w tyie głowy, nadawały
tak... — ostatecznie.
młody Szczytniewski. — żałuję, że tu wo Pan Szczytniewski stawiał pasierbów za 5jej jasnej buzi charakter staroświecko •
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USwojąkdrogą
a człowiek
ran
a przysługa.
często żałuje, że ostatnich pogód nie może wyjechać nawet

Z Przemyśla donoszą:
ciem Józefem Feuersetnerem. W dwa lata
Do
Sądu
Okręgowego
w
Przemyślu
potem, w r. 1931 pożar strawił majątek, a
jest zwykłym człowiekiem, a nie dostoj na podmiejskie letnisko, tonące w błocie,
nikiem państwowym, ministrem, delega brudzie i kurzu i tak nadające się na spę wpłynął akt oskarżenia w sprawie, jakby Tow. asekuracyjne „Runione Adriatica'
żywcem wyjętej z kryminalnego romansu. wypłaciło 10.000 zł. Tak samo spalił się
tem do Ligi Narodów, a choćby tylko ku dzenie week-endu, jak kandydaci do rady
Na ławie oskarżonych zasiądzie 8 osób, Feuersetnerowi sklep w Waleszczyuie ad
rierem (dawniej: kurjerem) dyplomatycz miejskiej na radnych.
n u;,
oskarżonych c dokonanie szeregu oszustw Pużniki itd. Co 2 lata, mniejwięcej wybu
nym — i nie może przez to odbywać czc
chały
pożary.
Po
ostatnim
pożarze
w
dniu
asekuracyjnych na szkodę rozmaitych to
stych bezpłatnych podróży. Siedzenie w
re.Pa
RECLIK
warzystw ubezpieczeniowych.
Łańcuch 12 września 1935 r. ustaliła policja, że
swoim
rodzinnym mieście świadczy
Nic
dziwnego
więc,
że
ostatecznie
ogień
podłożony
został
przez
samych
po
Budowa nowych ulic oraz zmiana na wprawdzie dodatnio
zbrodni ciągnie się od dziesięciu lat. W
o lokalnym patrio
wierzchni z kostki nieregularnej na asfal tyźmie danego osobnika,ale nie należy do człowiek przyzwyczaja się do sposobu Bohorodczanach pow. Tłumacz mieszkał szkodowanych. Przeprowadzono rewizję
życia swoich rodaków i zaczyna się zaj wraz z rodziną niejaki Markus Schneier, w domu Schneicrów i znaleziono niezwy
tową lub z kostki granitowej kosztuje za zbytnich rozkoszy.
mować sprawami swych bliźnich, co ni- który gospodarował na siedemdziesięcio- kle cenne dokumenty, z których niedwu
rząd miejski Warszawy bardzo duże su
To wcale nie jest interesujące znać niejszem i ja uczynię.
my. Dowodem tego jest fa(kt, że w ciągu
morgowym majątku. W nocy na 5 listopa znacznie wynikało, że Schneierowie i
ostatnich dwóch lat zarząd miasta wydai wszystkich i wszystko w danern mieście.
Bliźnim, który dzisiaj wchodzi na war da 1926 r. wybuchł w zabudowaniach Feucrsctner 6ą oszustami asekuracyjnymi
Gdy wyjdę na ulicę o godzinie 1-ej sztat jest Wiktor Reclik, młody człowiek, Schneiera pożar, który strawił doszczętnie
na budowę nowoczesnych nawierzchni
na wielką skalę.
około 16 milj. zł. W tych warunkach kon popoł. wiem, że spotkam tego, tamtego lat 23, bez zajęcia i zasad moralnych. budynki gospodarskie wraz z plonami i
serwacja nowoczesnych jezdni kosztować i owego, gdyż o 1-ej wychodzą oni na Reclik chciał wprawdzie mieć zajęcie, ale inwentarzem martwym. Budynek był ubcz Oto znaleziono kwit zastawniczy jednego
musi bardzo wiele i władze miejskie chcąc obiad i po drodze wstępują do kawiarni nie udawało mu się. Już nawet dwa razy, pieczony w PUW.. na kwotę 1980 zł., zaś z banków lwowskich na kosztowności i bi
obniżyć wydatki przeznaczone na konser na pół czarnej. Wiem, że gdy wejdę do mimo kryzysu, otrzymał posadę, ale na na krótko przed pożarem ubezpieczył Mar żuterię, zastawione tam przez Schneierćw
wację dróg i ulic, starają się przedewszyst kawiarni o 6-tej to będą ci tamci i owi, pierwszej zaraz drugiego dnia zasnął w kus Schneier budynki, inwentarze martwy którzy kosztowności te wpierw ukryli W
kiem usunąć te czynniki, ktOre niszcząco gdyż codziennie od szeregu lat przychodzą pracy przy biurku i wylano go na zbity plony i ruchomości domowe na kwotę banku a następnie umieścili w zestawieniu j
wpływają na nawierzchnie. Chodzi w siadają przy tym samym stoliku i marnu pysk, na drugiej zaś systematycznie i 2.800 dolarów amerykańskich w Towarzy rzeczy
zaginionych w czasie pożaru* i
pierwszym rzędzie o usunięcie wozów o ją tak samo czas na gadanie tych samych
niezwykle punktualnie spóźniał się do pra stwie Ubezpieczeniowym „Piast". Po po względnie spalonych. Znaleziono także po
kołach z żelaznemi obręczami. Zagranicą mało ważnych głupstewek, wyobrażając
żarze został wprawdzie Schneier areszto twierdzenia firmy „Bracia Roth" we Lwo-j
używanie takich wozów jest wogóle zaka sobie, że dokonywują Bóg wie jak wielkie cy, przychodząc zamiast o 8-ej — o 10wany,
ale później uwolniony. PZUW. i wie i firmy „Orient", którym to firmom po
zane, u nas zaś wydanie takiego zakazu go dzieła dla dobra odrodzonej ojczyzny. tej a nawet o U-tej, wobec czego rów„Piast"
wypłaciły Schneierowi pogorze- wierzyli oszuści kufer rzeczy, względnie
nieb
wylano
go
na
tenże
zbity
pyszczek.
jest narazie niemożliwe i dlatego wozy z Tymczasem ojczyzna nie chce ich pełne
lowe.
W
trzy lata potem nabył Schneier futro krymskie. Opróżniwszy w ten sposób
żelaznemi obręczami będą płacić większe
Wobec tego stanu rzeczy Reclik przez
niemal doszczętnie mieszkanie podpalili
go poświęcenia i wysiłku picia pół czar
na
własność
podatki miejskie, natomiast wozy zaopa
dłuższy okres czasu kręcił się bez posady
Schneierowie dom, a następnie zwrócili j
nej
i
ma
ich
w
nosie.
majątek
ziemski
trzone w obręcze ogumowane będą od po
żył jednak jakoś dzięki dobrym sercom ro
Wiem, że o godzinie 7-ej ta z tym przyj dżiny i znajomych. Do znajomych tych za w Jażowic starym do spółki ze swym zię się znowu do towarzystw asekuracyjnych ,
datków zwalniane.
z żądaniem wypłacenia im premii.
dą do owej kawiarni i będą udawać, że liczał się między innymi Stanisław Waspotkali się przypadkiem, aby nie wzbu
Najczęściej przyczyną wypadków sa dzać podejrzeń w swych mężach czy żo liński, do którego zwrócił się Wiktorek z
prośbą treści następującej:
mochodowych jest zły stan techniczny woj
nach, Iks zawsze będzie opowiadał jakiś
— Drogi Stasiu, mam okazję do otrzy
zów. Dlatego komisja drogowa zwracać
8.10 Przerwa (dla Łodzi do i - 11)
będzie baczną uwagę na sprawy technicz nowy, czy strawestowany ze starego, kn mania nr>wej posady. Muszę dzisiaj iść
11.30 Audycja dla szkół
wał,
Igrek
będzie
narzekał
na
kiepskie
do dyrektora, a że jest chłodno i nie mam
ne. Należałoby policję odciążyć od spraw
11.57 Sygnał czasu i hejnał z Krakowa
PIĄTEK, 4 WKZKsNIA.
dzania zaległości podatkowych z tytułu czasy i Ypsylon na rząd. Pipkiewicz bę- palta, chciałbym żebyś mi pożyczył swoje
12.03 Programy lokalne
Raszyn.
funduszu drogowego, co pozwoli na bar Jdzic usiłował uzyskać od Cipkicwicza *y go płaszcza.
12.13 Dziennik południowy
12.03 Programy lokalne
12.23 Konrcrt ze Lwowa
dziej gruntowne badanie stanu technicz ro, Cipkiewicz postara się namówić łlip— To jest nowy...
12.13 Dziennik południowy
13.15—14.30 Przerwa dla Warszawy, Krakowa, lwo
kiewicza, by go poznał z Lipkiewiczem,
nego wozów.
— Właśnie o to chodzi, żebym nie za 12.25 Programy lokalne
wa. Łodzi I Torunia
który posiada stosunki w urzędzie skar
13.15—14.30 Przerwa dla Krakowa, Lwowa i To 14.15—14.30 Przerwa dla Katowle
Na dzień 1 sierpnia było w Warszawie bowym i może mu pomóc do uzyskania prezentował się dyrektorowi jak pierwszy
runia
14.30 Programy lokalne
lepszy łachudra, tylko wytwornie. Wiesz, 13.15—15.30
3.019 dorożkarzy konnych 2.744 woźni zmniejszonego wymiaru podatkowego.
Przerwa dla Warszawy; dla Łodzi do 15.35 Wiadomości gospodarcze
że
wygląd
zewnętrzny
odgrywa
wielką
godz. 15.27
ców i 1.421 tragarzy oraz 142 posłańców
15.45 Audycja dla dzieci młodszych — ze Lwowa
Tragiczne jest rodzinne miasto, z któ rolę....
14.15—15.30 Przerwa dla Katowic, Poznania, Wilno 16.00 Koncert solistów z Torunia
rego nie można wyjechać, a które prze
Id l i Reportaż i Torunia
I zaczął molestować, tłumaczyć, przy 15.30 Wiadomości gospodarcze
stało już mieć tajemnice. „Całe miasto" rzekać, jaki mu będzie do śmierci samej 15.4S Rozmowa z chorymi — ze Lwowa
17.00 Nowości z płyt
(Kraków i Poznań nuduja
16.00 Koncert z Krakowa
audycje lokalne)
wie z dokładnością do jednej dziesiątej wdzięczny za tę przysługę, aż Stasio 16.45 Reportaż z Polesia
17.50 Pogadanka ze Lwowa
sekundy, o której i gdzie doktór Przystoj zmiękł i palta na jeden dzień pożyczył.
17.00 Koncert solistów z Katowic
18.00 Programy lokalne
17.50 Poradnik sportowy
M M u t o n ą ł w J e z i o r z e nicki spotyka się z inżynierem X, z dokto
18.50 Pogadanka aktualna
Tymczasem minął miesiąc, a Wiktor 18.00 Programy lokalne
L GNIEZNA donoszą:
19.00 Audycja a Wystawy Radiowej
rową Y, od kiedy i za ile radczyni Tram palta nie oddawał, wreszcie zaś oświad 18.45 Pogadanka
Właściciel koncesjonowanej linii auto tadralska zdradza męża z naczelnikiem czył, że je „zgubił", w rzeczywistości 18.50 Biuro atudiów rozmawia ze słuchaczami P.R. 19.00 Rewia malej orkiestry P. R.
20.15 Audycja dla Polaków za granica
busowej Częstochowa — Wieluń — RaNamiętnickim, kto kupił suknię pani refe zaś sprzedał a forsiaczki przepił.
19.00 Audycja z Wystawy Radiowej
20.15 Dziennik wieczorny
19.00 Muzyka rozrywkowa małej orkiestry P. R.
domsko, p. Jan Małyjasiak z Gniezna, ul. rendarzowej Piersickiej, dzięki komu refe
20.55 Pogadanka aktualna
Wiktor Raclik skazany został na 1
W przerwie:
„Urlop" — humoreska Jerzego
21.00 Recital (orlcpiunowy ze Lwowa
Podgórna,, wrócił do Gniezna w zamiarze rent Idjocińsk^, ^tr^yjruł^ay/aHR, kto się miesiąc aresztu z zawieszeniem wyroku
21.30 < Jf.ytka .do .hmłów * — hamorejka
przeslerfteńia się cło'' Częstochowy; 'do' sic przyczynił do „zlikwidowania" tego "czy na fl lata.
2(155
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d
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a
dziby swego przedsiębłorstwa.innego dział<iOM»« polttyoantjfoi -który dla
jótJ Jerzy Krzecki.
21.00 Koncert z Poznania
Ponieważ jego żona wraz z dziećmi dobra ojczyzny dorobił się majątku i kto
Polskiego Radia
22.00 Windomośri sportowe
23.00—23.30 Programy lokalne dla Warszawy, Kra
była jeszcze u swych rodziców na waka i kiedy zlikwiduje likwidatora byłych
22.15 Audycja muzyczna z Poznania
kowa, Lwowa, Łodzi l Wilna
23.00—24.00 Program lokalny dla Warszawy
cjach, wybrał się nad jezioro skorzęciń- „wodzów" politycznych naszego mia
23.30—24.00 Program lokalny dla Warszav
skie,
aby użyć kąpieli.
steczka.
23.30—0 30 Program lokalny dla Łodzi
ŁÓDŹ, jak Raszyn, oraz:
Rzeczy swoje oddał w szatni.
• m v >4.
Pobyt w takim mieście jest beznadziej
Kiedy zbliżył się wieczór, po rzeczy ny, jak walka z kryzysem, smętny, jak F a t a l n y cios w źotącSefa. 12.03 Motyka z pł>t
ŁÓDŹ, jak Raszyn, iraz.
15.27 Wiadomości giełdowe łódzkie
już nie wrócił. Wszelkie poszukiwania
liumoreski rodzinnych autorów i obrzydli
Z Sanoka donoszą:
7."0 Parę informacji
18.00 PoKUilunke
Łódzkiej Rodziny Radiowej
do tej pory okazały się bezskuteczne. wy, jak postępów, naszych przyjaciół. Ale
7.35 Zapowiedź programu
Ludwik Kot z Zagórza uderzył w cza
wygłosi red. Jon Piotrowski
7.40 Muzyka • płyt
Małyjasiak prawdopodobnie utonął. co ma robić człowiek, który nie jest na sie sprzeczki swego kolegę Stanisława 18.10 (» wszystkisM potroszku
11.CO Muzyka południowa » płyt
lUluszczaka pięścią w okolicę żołądka, 13.15 Muzyka z płyt
Rozpacz rodziny jest wielka.
wet kurierem
1203 Pogadunka pruwna pt. „Świadkowie na rozdyplomatycznym? Wobec I
„
j rzony upadł i straciw- 18.35 Koncert reklamowy
prr.włs) sadowej" — wypowie Marjan Kokowski
•łSBSMBBSSBSSBaeeaeeaaimmmmm
' szy przytomność
18.00 Zycie m. Łodzi: „Gdzie jest laleczka?" —
SOBOTA, 5 WRZEŚNIA.
zmarł w kilka chwil.
Raszyn.
wygłosi red. Benedykt Stefański
Onegdaj zasiadł Kot na ławie oskarżonych 6.30 Pieśń poranna
1C.10 Apel do straży pożarnych — wygłozi insp.
przed Sądem Okręgowym, obwiniony o nic 6.35 Cininml; ka
Mierz. Kula
6.50 Muzyka z płyt
18.15 Muzyka z płyt
umyślne spowodowanie śmierci Uluszcza- 7.20 Dziennik poranny
18 35 Koncert reklamowy
ka. Po przeprowadzonej rozprawie, Kot 7.30 Programy lokalne
.?315 Muzyka z płyt
skazany został na karę więzienia przez 1 8.00 Audycja dla szkół
Iminu-mSli Hiiiiiiiiii!!llll}ili!»l!!iiiii!i.H;,.:....
I 21.30- 0.30 Koncert żyrze*
rok z zawieszeniem — na lat 3.
- O l >t>-
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ANDRE BIRABEAU.

DO WYNAJĘCIA
Człowiek ten, którego przypadkowo
spotkałem znowu po latach, w roku 1915
u mego boku nosił wypłowiały mundur
błękitny i takież kepi.
— A ty co fabrykujesz obecnie? —
zapytał mnie po pierwszych słowach po
witania?
Js
— Co ty poraljasz i czym się zajmu
jesz? — pytaniem odpowiedziałem na py
tanie. — Jak ci się powodzi?
Uśmiechnął się z zadowoleniem.
— Chwilowo idzie dobrze — oświad
czył — i, jak wszystko zdaje się rokować
tak pójdzie nadal. Widzisz bowiem, mój
stary, odkryłem nowy zawód, zawód ak
tualny, wspaniale przystosowany do du
cha naszych czasów. Na razie uprawiam
go jeszcze bezkonkurencyjnie, ponieważ
pierwszy nań wpadłem. Interes prosperuje
W tych dniach jeszcze rozszerzyć go mu
siałem. Chcesz zobaczyć moje
składy?
Znajdują się o dwa kroki stąd.
Obudził moją ciekawość, więc posze
dłem za nim. W drodze, gdy szliśmy obok
siebie, ciągnął:

im nie przyjdzie, że istnieć mogą inne za swego. Bowiem odpowiadały potrzebom
wody prócz potocznie przyjętych. Z przy swej epoki. Wszystko właśnie polega na
zwyczajenia sądzą, że pochodzą one od tym: zrozumieć potrzeby swych współ
wieków i po wieczne czasy trwać będą. czesnych. Nie znaczy to jeszcze, żebym
„Zawsze potrzeba nam będzie piekarza, był zdania, iż ludzie podlegają jakim wiek
by dostarczał nam chleba, murarza, by bu szym zmianom.
Tak nie jest. Ludzie w
dował nam domy, żołnierza, żeby nas o- gruncie rzeczy są zawsze ci sami poza dro
bronił, i polityka, aby nie zabrakło nam bnymi zmianami pozorów. Ale . ądają, że
tematów do sporu..." Co do polityka, są by ich pozory były na równi z ich grun
dzę, że jest to słuszne, lecz co do innych, tem obsłużone, jak ciała, zmieniające umam pewne wątpliwości.. Już mamy no;ve branie.
systemy opałowe, wykluczające węglarzy;
Rozglądałem się. Namyślałem się.
letnie mieszkanie mamy nie w willach, a
Przede
wszystkim rzuciło mi się w oczy,
pod namiotem, co murarzy usuwa na plan
że
ludzie
dzisiejsi najwięcej pragną niena
drugi; wojnę prowadzić mogą chemicy,
wiści.
Byłby
to zawód, jak znalazł: agen
zamiast żołnierzy; i nie jest dowiedzione,
tura
nienawiści...
Niestety fachem tym zaj
czy jutro czasem nie będziemy
karmić
się czym innym zamiast chleba... Rzecz mują się cudzoziemcy przeważnie...

jest ta, że zawody, stworzone przez nasze
potrzeby, są jak my żywe i przemijające.
Jak i my, mają swoje narodziny, swój roz
wój, rozkwit i upadek, swoje zdrowie i
choroby, poprawy i swój koniec także. I
jak my przeżywają się, niekiedy wśród
potomności, już różniącej się od nich. I są
pomiędzy nimi i takie, które na podobień
stwo niektórych ludzi
umierają bezdzie
tnie.
Ja, mój stary, jak również ojciec mój
i dziad, uprawialiśmy zawody bezżenne.
Dziad mój był roznosicielem wody — za
Mój stary, chcąc dziś zarobić na ży wód, który stracił wszelką wartość z po
cie, trzeba sobie zadać trudu i namyślić jawieniem się wody bieżącej nad zlewami
się dobrze. Większość osób ogranicza się domów mieszkalnych. Ojciec mój zaś był
przy wyborze fachu na obejrzeniu sąsie fabrykantem kloszów szklanych do zega
dnich sklepów lub przerzuceniu księgi a- rów. A bezpowrotnie już minęły te czasy,
dresowej: — czy zostanę aptekarzem, sto gdy nowozaślubione kobiety umieszczały
'rzem lub adwokatem? — podobnie jak swój bukiet ślubny pod kloszem familij
'ta się w kalendarzu imienia dla świc- ! nego zegara..
M mo to ojciec uczciwie
t narodzonego dzj&cka. Nawet na myśl i żywił się ze swego zawodu, a dziad ze
!

Namyślałem się jeszcze i osiągnąłem
inną dodatkową obserwację, nad którą
zatrzymałem się dłużej: przyszedłem do
wniosku, że zanika własność osobista.
Własność... Szczerze mówiąc, w cztery
oczy, jest to rzecz cudowna, przyjemność
największa... Co do mnie, wolę jak naj
mniejszy własny ogród od wielkiego pu
blicznego parku, dziesięć własnych ksią
żek przenoszę nad całą bibliotekę miejską
własną kobietę nad dom publiczny... Ale
spójrz na ludzi dzisiejszych, młodsze po
kolenie zwłaszcza... Zadowalają się za
wsze własnością chwilową.
Zatrzymują
się, ale nie instalują nigdy. Pragną jedy
nie łańcucha i więzów, które łatwo zerwać
można. Żyją pod znakiem rozwodu. Sło
wem: nigdy nic nie kupują, a tylko wynaj
mują...
Widzisz, mój przyjacielu: nikt już nie
posiada własnego domu, ale wynajmuje
mieszkanie; nikt nieomal nie ma własnego

letniego mieszkania; nawet najbogatsi lu
dzie wynajmują pałac wiejski
na okres
dwóch tygodni. Nikt nie posiada własnej
willi nad morzem, lecz zamawia pokój w
hotelu i wynajmuje salę jadalną pałacowe
go hotelu, jeżeli chce wydać obiad pro
szony. Ludzie nawet przestali chorować
w domu. Wynajmują pokój w klinice, a
także pielęgniarkę. Wynajmuje się auto,
yacht — ba! miłość nawet...

Z tych spraw wynikają różne kwestie, spo
ry i dramaty nawet., bowiem czy pomy
ślało się o tym z góry,
jakie trudności
powstać mogą z posiadania psa, kota lub
ptaka?
Obecnie trudności te zostały usunięte.
Można je wynająć. Odnajmuję psy, koty,
wszelkiego rodzaju ptaki — na miesiąc,
tydzień, rok... Jak mieszkanie lub służbę.
Mój pomysł ma kolosalne uznanie. Ża
żadnego
Jest to nierównie łatwiejsze, prawda? dnych przykrości, pojmujesz,
Nie piłuje nas skarb państwa, nie trzeba przymusu... Trzyma się psa, kota lub ka
i
myśleć o naprawie dachu, a jak się komu narka w domu, póki to jest dogodne
według ideału dzisiejszych
znudzi, można zmienić otoczenie. Jest to przyjemne,
znacznie łatwiejsze... Człowiek po prostu czasów... Dotąd ludzie zanadto przywiązy
mniej przywiązuje się do rzeczy to wszy wali się do zwierząt, co w niektórych wy
padkach utrudniało życie... Wyrównałem
stko.
to.. Mam naprawdę szalone powodzenie...
W każdym razie, mój stary, takie już
W międzyczasie zbliżyliśmy się do tak
są charakterystyczne cechy naszych cza zwanych przez niego składów, olbrzymich
sów. Żyjemy w epoce wynajmu. Więc o- hangarów w głębi wielkiego dziedzińca.
brałem zawód odnajemcy.
Powitało nas zewsząd szczekanie róźnoro
Namyślałem się i rozglądałem... Wszy dnych gatunków psów,
miauczenie róż
scy młodzi ludzie i młode kobiety, którzy nych kotów, przyglądających się nam chło
stale zmieniają miejsce pobytu, przeno dnymi oczyma. Świegotały ptaki, a nawet
sząc się to tam, to ówdzie, mimo wszyst małpy w jakimś kącie produkowały się
ko mają serce... lubią psy, lubią koty, a swymi skokami...
może by polubili je, gdyby je mieli.. Nie
Tylko jeden maleńki, kudłaty piesek
kiedy nasuwa się kwestia wyboru. — samotnie skulił się pode drzwiami, sko„Kochanie, kup mi szkockiego terriera, to wycząc żałośnie.
takie zabawne psy!" — „Co znowu? co— Psa tego oddałem na pół roki- —
być z nim robiła w Saint - Moritz?"
tłumaczył mój towarzysz — klientka zwró
Pies wilczur przydałby się może w ciła mi go przed wyjazdem do Juan-Leszamku, wynajętym w departamencie Eu- Pins. Odtąd pies na chwilę nie przestaje
re'y, ale trudno by było przywieźć go z skowyczeć i odmawia wszelkiego poży
powrotem do Paryża... Są kanarki, które wienia.
Simona lub Gaba nie zechce powierzyć oCóż chcecie?
Nie wiedziała biedna
piece dozorczyni, mogącej je zaniedbać, psina, że jest tyłki w •-i?ta, i całe swe
lub zagłodzić, gdy sama wyjeżdża na wy wierne, psie serce oddała swej chwilowej
wczasy, korzystając z płatnego urlopu... pani..
Tł. L. M.
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19 nagród zdobył syn
polskiego charge daffaires w Waszyngtonie.
Młpdy Sokołowski, syn polskiego char£ dJaffaires, st art ował ost at nio w zawo«aoh dla chłopców do lat 13 w Eagles Me
ffiPark w st anie Pensylwania.
, Młody t en zawodnik zdobył w pływa-

niu 1 w skokach do wody 9 pierwszych, 9
drugich i 1 trzecią nagrodę, zdobywając
tytuł najlepszego zawodnika i piękny sre
brny puchar.
:Q:

kolarzy

w

Rumunii*

Piąty etap biegu kolarskiego „Dooko-.
W ogólnej klasyfikacji Polacy znajdu•a Rumunii" wygrał Francuz Gallien. Po- ją się również w drugiej dziesiątce zawolacy zajęli dalekie miejsca mianowicie Da dników.
niel 17-te a Duda 19-te.
I
0

44 mecze w ciągu dnia.
B l W I A D O n o i C I
Z C A Ł E G O
£ W . A T A * BB
zostały w poczet
W ubiegłą sobotę rozpoczęły się je tnio, przyjęte bowiem
międzynarodowej organizacji
sienne rozgrywki piłkarskie o mistrzostwo członków
Anglii. Rozegrano w tym dniu 44 mecze li związki kolarskie Venezueli, Peru i Połu
gowe, które zgromadziły łącznie 800.000 dniowej Afryki.
W Toronto odbył się pływacki bieg na
Widzów.
Najświetniejszą pływaczką berlińskich dystansie 5 mil o mistrzostwo świata za
Zawodów olimpijskich była
Holenderka wodowych pływaków. Na zawody przyby
Mastenbroek, zdobywając dla swego kra ło 50.00 widzów. Pierwsze miejsce zajął
ju złote medale w pływaniu na 100 i 400 obrońca tytułu, Włoch Gambi.
%, a uczestnicząc w sztafecie 4X100
Bieg ten dotowany był nagrodami pie
W. również
zdobyła złoty medal o- niężnymi w łącznej sumie 4.000 dolarów.
limpijski.
Mastenbroek uczęszcza jeszcze do szko T r z e c i
dzień
v średniej, po ukończeniu której zamierza
poświęcić się zawodowemu pielęgnowaniu
chorych.
—
tenisowego we Lwowie.
Najszybsza kobieta świata, Amerykan
W czwartek, w trzecim dniu międzyna
ka 5ic;:licr.s studiuje wychowanie fizycz rodowego turnieju tenisowego o mistrzo
ne w Missouri. Zamierza ona zostać w stwo Lwowa rozegrano następujące spo
przyszłości nauczycielką WF.
tkania:
W nadchodzącą niedziela cr ka SparHebda — Mauer 7:5, 6:1, Jabłoński—
kl rozegra w Wiedniu mecz piłkarski z dru
Św italski 6:1, 6:1, Stenzel — Tenenbaum
źyną Austrii o puhar Europy Środkowej.
2:6, 6:1, 6:3, Kurman — Strohal 6:4, 6:1.
Ostatni kongres Międzynarodowej Unii
Grą pojedyncza pań: Jędrzejowska —
Kolarskiej powierzył Danii organizację mi Turteltaubówna 6:2, 6:0, Fryszczynowa
strzostw świata w r. 1937, Włoohom — Sokolska 6:0, 6:0. Neumanówna — Dobro
W r. 1938 i Francji — w 1940.
wolska 6:0, 6:0.
Liczba związków zrzeszonych w Mię
dzynarodowej Unii powiększyła się ostaBELGIA I WĘGRY W WARSZAWIE.
Na czwartkowym posiedzeniu komisji
sportowej Polskiego Związku Lekkoatle
tycznego omówione zostały szczegóły mię
dzynairodowej imprezy lekkoatletycznej,
organizowanej przez Polski Związek Lek
.Sokole"
koatletyczny w porozumieniu ze Związ
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół" kiem Propagandy Turystycznej m. st. War
w Łodzi — podaje do wiadomości: próby szawy w dniach 19 i 20 bm. w Warsza
POS. (jeszcze według starego regulami wie. Na dnie te przybywają do Warsza
nu) odbywają się w każdą sobotę od godz. wy reprezentacje lekkoatletyczne Węgier
15.30 i w niedziele od godziny 7.30 do 11 i Belgii dla rozegrania rewanżowych me
ano na boisku „Sokoła" ul. Tylna róg ul. czów międzypaństwowych z Polską.
Kilińskiego (dojazd tramwajami Nr. 0, 4
1 17).
Badanie lekarskie
obowiązuje
Wszystkich uczestników prób o POS. Pora WALASIEWICZÓWNA NIE STARTUJE
W FINLANDII.
dnia Sportowo-Lekarska przy ul. Gdań
Fiński
Związek
Lekkoatletyczny powia
skiej Nr. 83 — przeprowadza bezpłatne
domił
w
dniu
dzisiejszym
Zarząd PZLA.,
badania i wydaje odpowiednie zaświadczę
nia, bez których nikt nie będzie dopusz że projektowane międzynarodowe zawody
czony do prób. Próby odbywać się będą w Finlandii z udziałem Walasiewiczówny
w konkurencjach: gimnastyka, biegi, rzu zostały odwołane.
Wobec powyższego Walasiewiczówna
ty, skoki, marsze 1 strzelanie. Gimnastyka
do
Finlandii nie jedzie.
odbywać się będzie na sali gimnastycznej
Przy boisku.
Zgłoszenia wszystkich chętnych ko ZE STOW. CHRZĘŚĆ. KUPCÓW ' PO
biet i mężczyzn, bez względu na przynale
DRÓŻUJĄCYCH.
iność klubową i organizacyjną — przyj
W dniu 5 bm. o godz. 20 min. 30 w lo
mowane są na miejscu (boisko) w dniach kalu przy ul. Piotrkowskiej 183, odbędzie
próby. Uczestników obowiązuje kostium się pierwsze powakacyjne zebranie infor
gimnastyczny (sportowy). Jednocześnie macyjne Zrzeszenia Chrzęść. Przedstawi
zawiadamia się zainteresowanych, że są cieli Handlowych i Kupców
Podróżują
jeszcze do odebrania legitymacje POS. z cych.
Ub. roku. W tych samych godzinach, na
Ze względu na ważność obrad, pożą
strzelnicy przy boisku odbywać się będą dana obecność wszystkich człon'/' • i ym
strzelania o Odznakę Strzelecką klasy III. patyków.
Strzelania 'dostępne są dla wszystkich mie
szkańców Łodzi i okolicy. Broń i amuni ZEBRANIE MIŁOŚNIKÓW AKWARIÓW
cja na miejscu. Dopuszczalna własna.
I TERRARIÓW.
Strzelania odbywają się z broni małokali
Zarząd Łódzkiego Towarzystwa Miłoś
browej długiej i krótkiej. Zgłoszenia na ników Akwariów i Terrariów komunikuje,
miejscu, na strzelnicy.
że w niedzielę, dnia 6 września r. b. o go
dzinie 10-ej odbędzie się zebranie dysku
syjne członków i miłośników w siedzibie
Towarzystwa przy ul. Rokicińskiej nr. 41,
gmach szkolny.
Oddz. w Łodzi, Piotrkowska 65
Uprasza się o jak najliczniejszy udział
tel. 101-01, 101-20
w zebraniu.
Wstęp bezpłatny.
2 pociągi popularne

międzynarodowego turnieju

a, I w *

Lwowa

Próby o Państwowa Odznakę
Sportowo i Strzeieck
0

r

S

Polskie Sa
i ro Podróży „ORBIS"

do Warszawy
n a mecz

POLSKA - NIElfCY
Jeden z dworca Kaliskiego
Drugi
„
Fabrycznego
W y j a z d 12. 9. w godzinach rannych
Powrót około póloocy L g o t dnia.

Wyc eczka do Sztokholmu
w c z a i i . od 14—26 ' 9 .
Cena od zł. 199.20

i
I

Obchód W i n o b r a n i a
w Zaleszczykach
( 1 5 - 2 7 września)
Znaczne zniżki kolejowe,
Wycieczki a aT a r g i Praskie
i WledeńaUłe

CYRK „ARENA" JUŻ WYJEŻDŻA.
Po dwutygodniowych sukcesach jakit
odniósł Cyrk „Arena" swoim rekordowym
programie, kończy on swe tegoroczne wy
stępy na terenie Łodzi. Dziś, jutro w sobn
tę i wniedzielę nieodwołalnie ostatnie
trzy dni pobytu cyrku „Arena" w Łodzi
Dziś w piątek jedno
przedstawienie o
godz. 8 min. 30 wiecz. natomiast jutro w
sobotę i w niedzielę po dwa przedstawię
nia o godz. 4 min. 30 pp. i 8 min. 30 wiecz.
0 jednakowym pełnym programie. W nie
dzielę ostatnie dwa pożegnalne przedstowienia i zamknięcie cyrku.
Na zakończenie swego pobytu dyrekcja
urządza na wszystkie przedstawienia na
bywały ulgowy wstęp dla wszystkich, a
mianowicie „Panie i Panowie Bezpłatnie"
1 j.t. 2 osoby wchodzą, za jednym biletem.

Z y c i e

POCIĄG POPULARNY DO WARSZAWY |
n a
zł.

m e c z

5.50

W o b i e

s t r o n y .

Odjazd i powrót pociągów w dn. 13 września

Wyłączna sprzedaż biletów wejścia na mecz.

VACONS-!.m

COOK

Łódź, P i o t r k o w 
ska 68, tel. 170-70

Waluty, dewizy. akcie
Zmienna

W ŁOZPN-ie odbyła się konferencja z
przedstawicielami klubów A-klasowych,
na której uzgodniono definitywnie termin
rozpoczęcia mistrzostw piłkarskich łódz
kiej klasy A na niedzielę 20 września.

—PKS odbędzie się w dniu jutrzejszym t.
j . w sobotę na stadionie Wimy przy >.!icy
Rokicińskiej o godz. 16-ej trójm. J.:.l.">atletyczny IKP—PKS—Wima.
Rozegrane zostaną te same konkuu
cje, które obejmować miał mecz IKP. —
PKS.
Dołączenie się Wimy uczyni imprezę
znacznie ciekawszą, gdyż Wima wyftąpić
ma z czołowymi lekkoatletami okręgu:
Mittelstaedtem, Langem i Anikiejewem.
W niedzielę 6 b.m. odbędzie się na bo
isku Sokoła przy ul. Tylnej ciekawy mecz
lekkoatletyczny Sokół — Geyer, Będzie to
mecz rewanżowy, gdyż pierwszy mecz lek
koatletyczny tych drużyn w bieżącym se
zonie zakończył się zwycięstwem Sokoła.
Składy drużyn będą bardzo silne: Sokół
wystąpi z Maciaszczykami i Lindnerem zaś
Geyer z Hartmanem i Januszem. Mecz roz
pocznie się o godzinie 11 -tej przed pol.
Mecz ŁKS — Reprezentacja klasy A,
Jcóry odbędzie się w niedzielę o godzinie
15,30 na stadionie przy Al. Unii zapowia
da się b. ciekawie, gdyż ŁKS wystąpi w
silnym składzie ligowym. Ceny biletów zo
stały znacznie obniżone, przyczem cały do
chód przeznaczony jest na Fundusz Pomo
cy Lekarskiej. Również ciekawie zapowia
da się przeclmecz juniorów Widzew—ŁKS.
Juniorzy zajęli bowiem czwarte miejsce w
mistrzostwach Polski a ŁKS jest ich naj
groźniejszym lokalnym przeciwnikiem.

W mistrzostwach weźmie również a dział Lechia tomaszowska lub ewent. pa
bianicki Sokół, o czem zadecyduje dodat
kowy mecz tych drużyn w dniu 13 b. m.
jak bowiem wiadomo do klasy A na miej
sce zdegradowanej Makabi zakwalifikuje
się zwycięzca tego meczu.
Na pierwszy ogień mistrzostw (w 1-yi,
terminie) w dniu 20 września nójdą mecze
następujące:
UT—Wima, PTC—Lechia lub Sokół
ŁTSG—Burza, SKS—ŁKSI b, WKS —WI
dzew.
W dalszych terminach odbędą się me
cze następujące: II termin:
UT—PTC, Wima — Lechia lub Sokół
ŁTSG—SKS, Burza—WKS, ŁKS—Wi
dzew.
3-ci termin: UT—Lechia lub rv<ół, Wi
ma—PTC, ŁTSG—ŁKSIb, SKS- WKS Bu
rza—Widzew.
4-ty termin: ŁTSG—UT. Wima—Bu
rza, PTC—SKS, ŁKSIb—WKS, Sokół łub
Lechia—Widzew.
5-ty termin: UT—Burza, Wima —SKS
PTC—ŁKSIb., Sokół lub Lechia — WKS.
ŁTSG—Widzew.
6-ty termin: ŁTSG—SKS, PTC—Bu rza, Lechia lub Sokół—ŁKSIb., ŁTSG —
Mistrzostwa kolarskie o charakterze oSKS, PTC — Burza, ŁTSG—WKS, Wima
gólnokrajowym P.Z. Makabi, które miały
—Widzew.
7-my termin: UT—ŁKSIb, Wima K, się odbyć 6 bm. na trasie Pabianice — Wo
T. S. G., PTC—WKS, Lechia lub Sokół— la Kamocka, zostały przełożone na 20 bm.
i odbędą się na trasie Łódź — Łowicz i
Burza, SKS—Widzew.
8-my termin: UT—WKS, Wima —ŁK z powrotem. Wyścig został przełożony ze
Slb, Lechia lub Sokół —ŁTSG, Burza — względu na rozkopanie trasy.
SKS, PTC—Widzew.
9-ty termin UT—Widzew, Wima - WKS, PTC—ŁTSG, Lechia lub Sok*ł —
SKS, Burza—ŁKSIb.
Podaliśmy kolejność wszystkich me
czów pierwszej rundy, która została rozlo
sowana, jednak w tym roku nie wszystkie
terminy będą mogły być rozegrane i część
terminów zostanie ukończona na wio-' ę
przyszłego roku. '
i
Rozgrywki potrwają w tym n k u tak
spowodowane nieodpowiednimputo
długo, póki pozwolą warunki atmosferycz
ne, przypuszczać jednak należy, iż zosta
nie ukończonych pięć terminów.
Zamiast meczu lelckoatletycznecn "TP.

BRZYDKIE
ROZSZERZONE PORT
WĄGRY

„Kalka Kariatyda"
Teatrze
K ^ j o c ^ ę c i e prac w
Popularnym,

ŁÓD2 5,9. Po gruntownym remoncie
widowni i sceny Teatr Popularny rozpo
czął próby ze znakomitej sztuki Gabrieli
Zapolskiej pt. „Kaśka Kariatyda". W wido
wisku bierze udział cały zespół teatru w
skład którego wchodzą panie:
l
Bronisława Bronowska, Jadwiga Gosław
ska, Halina Łapińska, Halina Łopuszańska,
Wanda Łuczycka (rola tytułowa) Zofia Sy
kulska i Janina Zakrzyńska, otaz panowie:
Zygmunt Bończa, Aleksander Buczyński
Karol Leszczyński, Mieczysław Nawrocki,
Jan Niwiński, Adolf Nowosielski, Jerzy Ta
tarkiewicz i Mieczysław Zoner.
I
„Kaśkę Kariatydę" reżyseruje Hugon Mo
ryciński, a rozwiązanie przestrzeni sceni
cznej spoczywa w rękach art. malarza Sta
nisława Węgrzyna.
i
Premiera sztuki odbędzie się 16 wrze
śnia br.
|

Wrzesień — to jesień, a przynajmniej początek
sezonu jesiennego. We wszystkich dziedzinach życia,
które w ciągu dwu miesięcy oddawały się błogim
wywczasom, rozpoczyna się ruch.
Ożywienie panuje też wśród
graczów loteryj
nych, bo właśnie 9 września rozpoczyna się ciągnie
nie Czwartej klasy trzydziestej szóstej Loterii Pań
stwowej, by zakończyć sie dwudziestego ósmego tegoś miesiąca wylosowaniem głównej wygranej —
miliona zło'.yrh.
Zresztą nie tylko milion stanowi atrakcję tego
ciągnienia. Dzięki pewnym posunięciom, jak naprzy
kład skasowanie wygranych seryjnych oraz ciągnień
specjalnych i tp., można było dokonać w planie
zmian bardzo dla graczów korzystnych. Tak wiąc,
niezależnie od trzech wygranych po sto tysięcy zło

floujy

ujynatozek

czym

Dr. M. Catria a Paryża twierdzi) „Zwykła
pudry zawierając* krochmal przenikają do porów,
rozazerzając je. Pudry o drobnych cząitkach
ziarniitych podrażniają delikatne pory ekóry i
powodują plamy oraz wągry. Lecz najbardziej
czyaty, eteryczny puder, zawierający Pianką
Kremową, dziata obecnie wzmacniająco i upiększająco na akórą". „Eteryczny" puder jeat prepa
rowany zadziwiającym, nowym sposobem, dzięki
któremu tylko puder utrzymujący sie W pOwittrtu jest zużytkowany. Jeat to sposób fabry
kacji Pudrn Tokalon, spreparowanego według
oryginalnego, francuskiego przepisu znakomitego
aryakiego Pudru Tokalon. Dlatego też Puder
okalon nie może zawieraj ziarnistych cząstek,
które mogłyby tamować i podrażniaj pory, Z
tego też powodu Puder Tokalon przylega tak
równo i gładko—pokrywając akórą jakby nie
widzialną powłoką piękności. Puder Tokalon
jaat również zmieszany patentowanym sposobem
• Pianką Kremową. Dzięki temu właśnie pader
trzyma się przez 8 godzin. W najbardziej dusz
nej aali i eatauracyjnej twara Pani nigdy n i *
bądzie wymagała przypudrowania. Przy końcu
długiej, przetańczonej nocy cera Pani bądzie świeża
1 pozbawiona połysku. Wypróbuj dziś Jeszcze
pudełko Pudru Tokalon ..Eterycznego". Jeat t a
coi całkiem aowego i odmiennego. Jeżeli nie
bądzie Pani zachwycona wynikiem, pieniądze
zostaną Pani zwrócone.

C

tych i dziewięciu po pięćdziesiąt tysięcy, wprowa
dzono cztery nowe wygrane po siedemdziesiąt pięć
tysięcy złotych każda; zwiększono ilość wygranych
po dwadzieścia tysięcy złotych, z dziesięciu na pięt
naście, zaś wygranych dziennych, których wysokość
ustalono na dwadzieścia
pięć
tysięcy złotych, z
czternastu na siedemnaście i td. A zatem, jak wi
dać, szanse uzyskania jednej z większych lub śred
nich wygranych znacznie się wzmogły.
Ponieważ od ciągnienia dzieli nas już tylko kil
ka dhi, przeto należy śpieszyć się z odnowieniem
losu. Szczęścia powinni spróbować również ci, któ
rzy w czasie wakacyj letnich zaniedbali gry w pier
wszych trzech klasach bieżącej loterii; możliwości
są tak duże, iż wydatek na los bardzo im się opła
cić może.

e k o n o m i c z n e

BAWEŁNA.
Nowy Jork: loco 11.95, wrzesień 11.65, paździer.
nik 11.55, listopad 11.56
Liverpool: loco 6.89, wrzesień 6.3", październik
6.27, listopad 6.18
Egipska: loco 10.34, październik 10.30, listopad
10.18, styczeń 9.83
Brema: loco 14.18, październik 12.84, grudzień
12.83. styczeń 12.86
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Sport w k i l k u słowach

Znowu nieszc zególne wyniki
Polskich

Str. 5

Crtn

tendencja dla papierów

państwowych.

Dział papierów państwowych w dalszym ciągu
był bardzo ruchliwy, kursy kształtowały się nieje
dnolicie, przeważała jednak tendencja mocniejsza.
W grupie premiówek zanotowano tranzakcje Do.
larówką, która obniżyła się o 50 gr. 5% Poź. Inwa.
stycyjna 1 em. obiegała po cenie o 50 gr podwyższa
• nej, serie natomiast były tańsze o 1.25 zł. 2 emisja
1 tejże zyskała 25 gr na sztuce.
Z grupy innych papierów państwowych na usta
lonym poztiomie utrzymały się 5% Pot. Kolejowa
oraz listy i obligacje Banków Rolnego 1 Gospodar
stwa Krajowego.
7% Poż. Stabilizacyjna zwyżkowała o 0.62 proc,
drobne odcinki podniosły się o 0.12 proc.
(

Mocniejsze

usposobienie dla prywatnych
lokacyjnych.

papierów

W dziale prywatnych papierów lokacyjnych pa
nował nastrój mocniejszy przy średnich rozmiarach
obrotów.
Z listów stołecznych zakupywana 4 H % 1 - Z.
Tow. Kred. Ziemskiego w Warszawie i 5% m. War.
szawy 1933 r. Po pewnych wahaniach pierwsza i
nich podniosły się o 0.75 proc, a drugie
0.50.
Ostatnio notowane oficjalnie w dnia 1. 9. br.
4 % Listy złotowe Pozn. Ziemstwą Kred. zyskały
2 proc. na kursie. Poza tym nabywano 5% 1.. 2.
Tow. Kred. m. Lodzi 1933 r. po 46.75 proc.
0

Papiery

procentowe.

Poż. Inwestycyjna 1 em. 63.00, 1 em. aerje 76.75,
2 emisji 61.75, Dolarowa 5 serji 46.50, Kolejową
1926 r. 45.50, Stabilizacyjna 1927 r. 50.50 (drobne),
L. Z . Państwowego Banku Rolnego 83.25 i 9400.
L. Z . i Obi. Kom. Banku Gospodarstwa Krajowego
wszystkich emisji 83.25, 94.00 i 81.00, L. Z. Tow.
K r e d . Ziem. w Warszawie 5 serii 45.50, m. Warsza.
wy 1933 r. 52.50, m. Łodzi 1933 r, 46.75
Dalsza

poprawa

kursów

akcyj.

'

Zebranie giełdy akcyjnej cechował nastrój moc
ny, rozmiary obrotów były mniejsza, niż w dnin
poprzednim.
Bank Polski 97.2.3, Modrzejów 6.15, Staracho
wice 33.25
GIEŁDA

ZBOŻOWA.

Warszawa, 4- 9. — Urzędowa
ceduła
giełdy
zbożowo . towarowej w Warszawie. Pszenica Jedno
lita 22.50 — 23.00, zbierana 22.00 — 22.50, syto
I standard 14.25 — 14.50, mąka pszenna gat I A
37.00—39.00, mąka żytnia wyciągowa 23.S0—24.50,
mąka żytnia razowa 18.00 — 18.50
Poznań, 4. 9. — Urzędowa ceduła giełdy ebo.
źowo . towarowej w Poznaniu.
Ceny tranzakeyjne — nienotowane.
Ceny orientacyjne: żyto 1450 — 14.75, pszenicą
21.50 — 21.75, mąka pszenna gat. I wyciągowa
36.00—Sf.fS, mąka żytnia wyciągowa 23.25—23.50

CHÓR PRZY

K. P. „ZJEDNOCZONE".

, Zarząd klubu
przypomina pp. członkiniom i
członkom chóru, że prof. Charuba rorpoeayna lek
cje w sobotę, dnia 5 bm. o g. 19.30.

Co nas po pracy rozweseli?
Adria. Zbrodnia i kara.
Casino. Mały buntownik.
Corso. I. F. P. 1 nie odpowiada. II. Ostatnia serenada.
CYRK „ARENA". —Łódź ul. Wólczań
ska 111. Codziennie o godzinie 8,30 Wiel
kie przedstawienie.
Europa. Straszny dwór
Metro. Zbrodnia i kar.
Miraż. Mleczna droga.
Przedwiośnie. Czarne róże.
Palące. Kaprys markizy Pompadour.
Rialto. Jej Ekscelencja Babka.
Rakieta. Pan Twardowski
Stylowy. Pieśń nocy.

Telefony
Pogotowie Miejskie 102-90.
Pogotowie Czerwonego Krzyża 102-40
Ubezpieczalnla 197-65
Straż Pożarna tel. 8.
Z MIEJSKICH BIBLIOTEK I MUZEÓW.
Miejska Biblioteka Publiczna (ul. Andrzeja 14)
otwarta dla pnbliczności codziennie prócz niedziel
i świąt od g. 10 do 2 1 , w soboty od g. 10 r!n 19|.
Miejska Czytelnia Pism i Wypożyczalnia Książek dla dorosłych (ul. Rokicińska 1) otwarta dla
publiczności codziennie,
prócz sobót, niedziel i
wiąt, od g. 14 do 2 1 ;
Miejskie Muzeum Przyrodniczo . Pedagogiczne
'Park Sienkiewicza). Działy: zoologiczny, botani°zny, mineralogiczny i ochrony przyrody — erwar*
te dla publiczności we wtorki, czwartki i soboty
•id g. 15 do 18, w niedziele od g. 10 do 14;
Miejskie Muzeum Etnograficzne (ul. Piotrków*
k j 1Q4>. Dział etnograficzny 1 prehistoryczny otwar
te dla publiczności w środy, piątki, soboty i nie
dziele w godzinach od 10 do 16;
Miejskie Muzeum Historii i Sztuki im. J. i K.
Bartoszewiczów (Plac Wolności 1). Działy: Sztuka
19-go wieku i międzynarodowa sztuka modernisty,
czna otwarte dla publiczności w środy, sobory i nie
dziele w godzinach od 10 do 15.

Jutro zjemy na obiad
Zupę kalafiorową, Pieczeń baranią z ja
rzynką, galaretkę z jabłek.
WINSZUJEMY
Jutro. Wawrzyńcowi.
Wschód słońca 4.52.
Zachód słońca 18.17.
Długość dnia 13.25.
Ubyło dnia 3.28.
Tydzień 36.
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Zapach musztardy, czosnku i cebuli

sygnalizuje śmiercionośny gaz.

LEGENDA A RZECZYWISTOŚĆ.

W ą t ł e zdrowie olbrzymów.

1T .wszystkich
. , c , . c ł i , : « u prawie
i . __narodów
_ _
U
świata wskutek czego funkcjonują gorzej,
przechowują się stare legendy o pierwot i mniej są odporne na chgroby. Do obsłu
nych mieszkańcach ziemi, którzy przewyż żenią wielkich kości i potężnych mięśni
szali dzisiejszych ludzi wielokrotnie swym muszą centra ruchowe i w mózgu być od
wzrostem, o olbrzymach, którzy dawno powiednio rozbudowane i zajmować wię
przed wielu wiekami wyginęli.
cej miejsca, wskutek czego nie mogą się
Wynalazłszy iperyt, chemicy poszuku
W nadludzkim wzroście olbrzymów do rozwinąć należycie pozostałe partje mól
ją obecnie środków do walki z tym straszli patrywała się legenda ich wyższości ich gu, a w szczgólności te, które są siedzibą
wym jadem. W pismach fachowych można pólboskiego pochodź. Rzeczywistość ta inteligencji. Na dodatek miewają też czę
znaleźć zawiłe opisy zabiegów i środków kim ocenom przeczy. Jak wszystko w sto nadmiernie wysocy ludzie niepropor
chemicznych, jak dotychczas wszystkie one przyrodzie tak i człowiek ma pewną mia cjonalnie małą głowę, a
co za tern
jednak mają tę właściwość, że wymagają rę, której bezkarnie nie może przekroczyć. idzie również i nieproporcjonalnie mały
fachowej znajomości i wielkiego doświad Normalny człowiek ma wzrost wahający mózg.
się
czenia.
Czynikiem, regulującym wzrost czło
Maska filtrująca mgłę iperytową i absor
między 150 a 200 Cm..
wieka jest przysadka mózgowa i gruczoł
bująca zabójcze opary, ubranie, rękawicz
Wyjątkowe okazy ludzkie, które tę gra szyszkowy, będące gruczołami wewnętrt
ki i buty nieprzemakalne —oto jest strój nicę przekraczają, nie są dziś dla nas ni- nego wydzielania. Zaburzenia funkcyj
który badacze iperytu zalecają nam na wy czem nadludzkiem, ani podziwu godnem. tych gruczołów pociągają za sobą niepra
padek wojny chemicznej. Czy przyszłość Są to dziwolągi, potworności, które oglą widłowy wzrost. Zaburzenia są zaś skolet
nprzuci nam te nieznośne opancerzenie, któ da się z zaciekawieniem w gabinetach o- powodowane przez nienależyte funkcjono
rc wywołałoby pogardliwy uśmiech na u- sobliwości. Doświadczenie poucza, że ju wanie t. zw. wegetatywnego systemu ner
stach średniowiecznego rycerza zakutego dzie, którzy osiągnęli wzrost nadmierny są wowego. Zniszczenie gruczołu szyszkowe
w stal, czy będziemy musieli bronić przed naogół mniej przystosowani do życia niż go pociąga za sobą jako skutek zupełnie
podstępnym wrogiem o którym mówi się, normalni, tak pod względem zdrowotnym zahamowania wzrostu. Nadmierna funkcja
jak dawniej o Tatarach, że tam gdzie zo jak też pod względem inteligencji. U ol przysadki mózgowej prowadzi do przy
stawi swój ślad, trawa nic rośnie.
brzymów, jakich się czasem spotyka roz śpieszenia tempa wzrostu I produkuje ol
rośnięty jest szkielet kostny i skóra, ale brzymów.
organy wewnętrzne nie nadążają za nimi,

WALK
A ZE STRASZNY* WROGIEM LUDZKOŚCI*
specjaliści, ktjizy od 1918 roku

Liczni
grodę pieniężną dla chemika, który znaj
najmowali się w laboratcrjach badaniem dzie jakiś reaktyw wykrywający iperyt gę
iperytu, twierdzą, że tędzie to najgroźniej srtości 70 mg. na metr sześcienny.
szy środek zniszczenia w przyszłej wojnie
Dotychczas nagrody tej nie podjęto.
chemicznej. Iperyt tern ró2ni się od innych
Wyliczanie całej litanii żałosnych i zgu
gazów trujących, że
bnych skutków działania iperytu zajęłoby
ulatnia się,
zawiele miejsca, dość będzie przypomnieć,
jad jego nie słabnie, wprost przeciwnie, u- że iperyt przenika do żywej tkanki złożo
trwala się na zakażoncm miejscu. Zresztą nej z tłuszczu i wody z tern zgubniejszym
iperyt nie jest gazem, lecz płynem.
następstwem, że rozpuszcza się w tłuszczu
Nazwy swojej nie zawdzięcza związkom i nie rozpuszcza się w wodzie.
chemicznym, z których powstaje, ani swo
Następstwa nie dają na siebie czekać,
im odkrywcom. Poraź pierwszy ten trują iperyt działa nieomal błyskawicznie. Po ucy płyn ukazał się w bitwie w 1917 roku pływie ośmiudziesięciu minut od chwili po
na odcinku Ypres, stąd nazwa iperytu przy rażenia obnażonej skóry iperytem środki za
jęta we Francji, w Belgji i u nas. Anglicy pobiegawcze
i Amerykanie nazywają iperyt „gazem mu
tracą skuteczność.
sztardowym", ponieważ wydziela ostry za
Ubranie chroni człowieka o tyle, że opó
pach podobny do musztardy. Niemcy nazy
źnia o kwadrans czy O pół godziny krytycz
j ą go „Lost" ku czci drów Lommela i
ny moment zetknięcia się skóry z jadem.
Szteinkopfa, którzy polecili ten środek uwadze sztabu niemieckiego.
Iperyt pachnie jak musztarda, czosnek
i cebula. Taki jest zapach śmierci przygo
towanej przez chemików. Zapach ten jed
nak nie jest tak silny, aby ostrzec zdalcka
o niebezpieczeństwie. Opary wydzielające
Na terytorium, zamieszkanym jeszcze dnictwem urzędników poństwowych.
się z iperytu wzrastają wraz z temperaturą.
przez
czarnoskórych krajowców, sprawują
Sir Hubert Murray dodaje, że dzicy do
W cieplejszym klimacie działanie iperytu
W miasteczku belgijskim Dinant wznie
jest zgubniejsze, podobnież wojna chemie/, w Australii nadzór specjalni urzędnicy, któ tr/ymują wiernie pokoju, zawartego w
siono wspaniały pomnik ku czci
cywil
rzy
składają
rok
rocznie
rządowi
szczegóło
na posługująca się iperytem w porze letniej
tik niezwykły sposób.
nych mieszkańców
zabitych masowo
we
raporty.
Ze
sprawozdań
tych
można
się
zbierała by obfitsze żniwo niż zimą.
Zdaniem gubernatora te następstwa przez wojska niemieckie
w tragicznym
niekiedy dowiedzieć rzeczy, ciekawych na
Z innych właściwości iperytu
należy wet z naukowego punktu widzenia. Dowo „ceremoniału" są ciekawsze od jego stro sierpniu roku 1914. Gdy Niemcy zoriento
wymienić słabą rozpuszczalność w wodzie, dem tego jest wydarzenie, przytoczone o- ny formalnej. I słusznie.
wali się, jak straszliwe wrażenie wywarło
w alkoholu, w tłuszczu zwierzęcym i roś s.atnio przez gubernatora Huberta Murlinnym i poprostu
ray'a.
diabelską przenikliwość.
Wojna za biletami wstępu.
Urzędnicy zauważyli, iż trzy plemiona
Iperyt przenika przez sukno i wyprawioną tubylcze znajdują się stale w stosunku do
skórę.
siebie
w stanie wojny.
Działalność tego środka, którego, nazwą Zaczęli tedy szukać przyczyn tego faktu.
od kilku lat budzi grozę w niespokojnej Okazało się, iż przyczyną ciągłych waśni
Europie, zależy od sposobu użycia. Kilo krajowców była zazwyczSj kobieta. Była
gram iperytu rozlany strumieniem pokry to niewierna małżonka, którą jej dziki ado
wa od metra do dwóch metrów
kwadr, rator uprowadził cichaczem z szałasu jej
przestrzeni. Rozsiewany kropelkami, może właściwego pana i władcy. Sprawę kompli
zatruć przestrzeń około pólpiąta kilometra. kowała zwykle jeszcze jakaś kradzież pro
Jakie połacie ziemi mógłby zagarnąć jeden siaka, tudzież okoliczność, iż pewien krajo
kilogram pod postacią mgły— na to trud wiec nie chciał zapłacić za niewiastę, na
no o d p o w i e d z i e ć , lecz inuiejwięcej przypo bytą od sąsiedniego plemienia, które wy
mina to wizje apokaliptyczne. Pocieszmy słało mu ją uczciwie, w ustalonym termi
się jednak, że' w tym wypadku powierz nie. W toku. dochód zeń tubylcy pogmatwa
chnia ulatniania się byłaby bardzo wielka li te kwestie tak, iż zupełnie nie można by
i trująca mgła szybko by ustąpiła. Nato ło dojść z nimi do ładu.
miast granaty nabite iperytem rozrzucają
Urzędnicy postanowili rozciąć
węzeł
truciznę strumieniami, które niszczą upor gordyjski odrazu. Orzekli, że nie będą ści
czywie i radykalnie każdy ślad życia.
gać winowajców i źe wszystkie trzy ple
Jak więc wykryć obecność iperytu wo miona muszą natychmiast zawrzeć pokój.
bcc słabego zapachu, jeżeli ten jad zakra
Wezwano do siebie
przedstawicieli
da się do nas w drobnej ilości?
wszystkich trzech poróżnionych stron pole
Ludzie przyzwyczajeni do musztardy mogą cając im przynieść trzy włócznie i przypro
nawet nie poczuć wroga z bardzo bliskiej wadzić
trzy prosiaki.
odległości.
Prosięta ustawiono koło siebie. Kacyko
Zdarzały się takie wypadki w labora wie plemion wsiedli na nie, jak na konie,
toriach, źe specjaliści nie identyfikowali za p
G
C
Z
e
m wszyscy razem złamali swoje włó
— Widzę eksplozję pocisków, ale nie widzę trupów.
pachu z iperytem.
cznie, oświadczając uroczyście, iż nie będą
Kilka lat temu międzynarodowy komitet już prowadzili wojny, a w przyszłości będą Karykatura na snobów, którzy z bezpiecznego Hendaye po francuskiej stronie grani
cy przyglądają się z drogo opłacanych okien hoteli krwawym walkom Hiszpanów
Czerwonego Krzyża zaofiarował wielką na załatwiali wszystkie zatargi tylko za pośre
pod Irun.
w a

Kacykowie na prosiakach.
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Przysięgamy wszyscy
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OLBRZITJMA BŁON NA P O A N I R U . !

H. R A B Ę

Powieść współczesna

Nagle zgasło światło. Widocznie po
żar już dotarł do centrali rozdzielczej. Po
zostały jedynie lampki, wskazujące wyj
ście. W ich, zdawało się niebieskawem
świetle ludzie walczący o wydostanie się
z sali wyglądali jak trupy.
!
Rozległ się głośny szmer, z sufitu w i 
downi trysnęła woda — ktoś uruchomił
deszczowy aparat przeciwpożarowy.
Bezsensowna panika wzmogła się je
szcze więcej. Ludzie stracili przytomność
ze strachu i już nie mogli odróżnić żaru
od zimna, wody od ognia. Nad skłębionym,
rozkołysanym tłumem uniosły się setki rąk
przykrywających głowy; krzyki się zlały
w dzikie, niesamowite wycie.
Marek siedział na barierze skurczony
jak dżokej na finiszu i pracował.
Uczuł nagle, źe ktoś stoi obok.
— O, Boże! Niechże pan stąd ucieka!
— usłyszał głos kobiecy.
Odwrócił głowę i ujrzał w drzwiach
bileterkę, która biegała po
lożach, by
Redaktor naczelny: Franciszek Probst,

sprawdzić, czy kto nie został, straciwszy
przytomność.
Marek szybkim ruchem zmienił pozy
cję i trzymając ciągle aparat przed ocza
mi, sfotografował
bladą, wystraszoną
dziewczynę, której elegancka biała suknia
służbowa wyglądała teraz jak brudna, po
darta szmata.
Dziękuję — powiedział siląc snę
na uśmiech. — Pani do tej pory spełnia
swój obowiązek,
więc tym bardziej ja
mam prawo pracować...
Gdy zauważyła, że ją fotografuje, rzu
ciła się gwałtownie naprzód z wyciągnię
tymi ramionami, jakgdyby chciała go ścią
z bariery. W następnej chwili uprzy
tomniła sobie, że musi skontrolować jesz
cze kilka lóż i że tu się natknęła niewątpli
wie na człowieka, który postradał zmysły
w katastrofie — z okrzykiem przerażenia
wypadła na korytarz.
Marek pracował dalej.
Na widowni już nikogo nie było. Zro

gnać

bił ostatnie zdjęcie ze zburzonych rzędów
przewróconych, częściowo połamanych
knzeseł, z białych i żółtych zeszytów pro
gramów, pokrywających obficie wolne
przestrzenie posadzki.
Stwierdził następnie, że obiektyw był
nastawiony na l i 1,9 — więc wszystkie
filmy powinny się udać, nawet te, które
robił przy wyjątkowo skąpem oświetle
niu.
Opuścił swoją lożę i wyszedł na pusty
korytarz.
Kroczył bez pośpiechu wzdłuż szeregu
drzwi, prowadzących do lóż i ocierał pot
z czoła. Pracował jak nigdy w życiu i był
•.upełnie wyczerpany. Wystzedł powoli na
klatkę schodową i w tejże chwili cofnął
się gwałtownie: była pełna gryzącego dy
mu, który się wdzierał do gardła i ściskał
je żelaznymi kleszczami, z ciemnych kondygnacyj schodów pełzły w górę syczące
ogniste węże.
Marek schował pod pachę lewego ra
mienia zawieszony na szyi aparat fotogra
ficzny, zaczerpnął powietrza,
ile płuca
zmieścić mogły, pochylił głowę, obu dłoń
mi zakrył twarz i rzucił się naprzód.
Żar był nie do zniesienia. Marek uczuł
wkrótce,
że już ma osmalone włosy
z wierzchu, że ubranie się tli w kilku miej
seach, a skóra na rękach i na czole robi
się
sucha, szorstka i zaczyna pękać
Wpadł na coś i zatrzymał się; jednocze
śnie przeszył go ostry ból w nodze. Uchy
lił lekko dłonie, przesłaniając oczy i spoj
rzał: zawadził o ostre ramię olbrzymiego
pająka, który
spadł z sufitu i skaleczył
się poważnie poniżej kolana.
Pomknął dalej. Potykając się i zatacza
jąc biegł środkiem szerokich schodów. W

pewnym momencie spostrzegł okno. Rzu
cił się z rozpędem, wysadził szybę i wy
chylił głowę: przez kłęby dymu, bucha
jącego z otworu, ujrzał wreszcie, że na do
le nietylko płacht ratunkowych, ale wo
góle żywej duszy nie było.
— Psiakrew! — zaklął przez zęby.
Zmierzył wzrokiem wysokość — o wy
skoczeniu mowy być nie mogło.
Poleciał dalej. Czuł, że nogi się pod
nim uginają.
Teraz ogarnął go strach.
Zwyczajny zwierzęcy strach. Odwrócił się
porywczo, poślizgnął i upadł na wznak,
uderzając się głową o stopnie schodów.
Leżał nieruchomo parę chwil, tył głowy
krwawił i sprawiał nieznośny ból. Jednak
ogień był straszniejszy — Marek
dźwi
gnął się z trudnością i znów pobiegł.
Jakieś drzwi. Szarpnął je gwałtownie,
znalazł się na pustej widowni, wypełnio
nej gorącym jak w łaźni powietrzem i
ostrym zapachem spalenizny. Cała podło
ga była przynajmniej na cal pokryta wo
dą.
Większa część lampek, wskazujących
wyjścia, już zgasła i na sali panował gę
sty ciemno-czerwony. półmrok. Jednak Ma
rek spostrzegł, że w'odległości kilku kro!ców od niego coś się rusza w loży parte.owej. Wyciągnął ramię i zaczął się zbli
żać prawie po omacku. Potknął się raptem
i upadł skulony jak bokser po otrzymaniu
decydującego ciosu. Głowa się zanurzyła
w coś mokrego i chłodnego, świadomość
strasznej rzeczywistości odleciała w bło
gie zapomnienie.
Marek leżał i już się nie ruszał. Tym
czasem ogień przerzucił się na loże, a je
go płomienne języki ze zwycięskim sy
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w świecie cywilizowanym ich okrucień
stwo, usiłowali przedstawić rzeź w Dinant
jako represję za rzekome
ataki „franctireur'ów". Otóż na monumencie widnieje
olbrzymia dłoń, wzniesiona do przysięgi,
a pod nią napis:
„Przysięgamy wszyscy, przed Bogiem
i ludźmi, na honor i sumienie, bez gniewu
i nienawiści, a w całym poczuciu święto
ści przysięgi, że nikt z nas w sierpniu 1914
niczeko nie wiedział, nie widział ani nie
uczynił, co by mogło uzasadnić bezprawny
gwałt przy wejściu
oddziałów niemiec
kich".
Prosty, lecz monumentalny pomnik z
ową wzniesioną do przysięgi dłonią, wy
wiera wielkie wrażenie. Liczba ofiar, ku
których czci został wzniesiony,
wynosi
dwadzieścia trzy tysiące siedemset.

r

PODSŁUCHANE
WYBÓR.
— Pawełku — rzekła troskliwa żona
do męża — wiesz przecież, że lekarz za
bronił ci pić piwo do jedzenia. A teraz obok twojego talerza stoi duża szklanka z
piwem.
— Zupełnie słuszna uwaga, kochana
żoneczko. Kelner, niech pan zabierze to
jedzenie z powrotemI
W SKLEPIE KONFEKCJI MĘSKIEJ.
— Co kosztuje to ubranie?
— A czy pan płaci gotówką, czy na
raty?
— Jaka jest różnica?
— Gotówką kosztuje pięćdziesiąt zło
tych, a na raty sto, przy czym połowa
płatna gotówką zaraz.

czeniem pełzły po barierach,
nich obicia aksamitne.

zlizując 3
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Pod rozżarzonym do czerwoności mo
stkiem stalowym, z którego mechanik tea
tralny kieruje efektami świetlnymi, stała
olbrzymia postać strażaka z sikawką. Wy
rzucane z ogromną siłą olbrzymie masy
wody oblewały płonącą podłogę, drewnia
ną, awanscenę i kulisy, z głośnym szu
mem spadały kaskadami na ogień, z które
go strzelały snopy iskier w białych obło
kach pary. Z tylnego pierścienia sikawki
tryskał na strażaka prysznic ochronny;
biały hełm azbestowy już był brudny i za
kopcony, ryjek maski poruszał się równo
miernie w takt oddechu; pod stopami cięż
kich butów azbestowych dymiły się deski,
na których stał strażak. Zdawało się, był
sam w tej niewielkiej i zarazem bezgrani
cznej przestrzeni, ziejącej ogniem, parą i
gryzącym dymem; jedynie smugi wody,
przebijające chwilami nieprzeniknioną za
słonę, wskazywały, że gdzieś w tym pie
kle byli jego koledzy.
Z mostku, który się trzymał jeszcze
na stalowych spojeniach, runął z niesamo
witym poświstem reflektor i rozprysnął
się na drobne kawałki u samych stóp stra
żaka. Olbrzym cofnął się mimowoli jesz
cze głębiej pod mostek. Wracając po
chwili na poprzednie miejsce, obejrzał się
— za nim w odlegjości kilku krokóv» sta
ła kobieta: rozwiane czarne włosy spada
ły na plecy długimi kosmykami; jasna su
kienka jedwabna była podarta w kfiku
miejscach, obnażone ramiona podrapane i
gdzie niegdzie oparzone. Nagle tuż przy
niej strzeli} w górze wysoki słup płomieni.
(D. c. n.)
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