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OLBRZYMIE BANKRUCTWO
W NIEMCZECH.
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POLSKA W SIŁCI SZPIEGOWSKIEJ.

B r i a n d i L a v a l p o j a d ą do B e r l i n a ?

Londyn, 22. 7. (Od wł. kor.) — Wczo trwa. W dniu wczorajszym zabrano oko
raj późnym wieczorem stało się wiado- ło 2 milj. funtów, a dzisiaj prawie 3 mi!j.
mem, iż Francja odmawia udzielenia funtów złota.
:.i Samuel
Niemcom jakiegokolwiek kredytu krót
Paryż, 22. 7. — W Paryżu rozeszły
Jo Pensy!koterminowego- Wobec tego konferencja sie. pogłoski, podan« następnie przez ag.
irzez ban
londyńska zakoóczy się
tek „Radjo". Według tych pogłosek, miał
ylko ki!k
najpóźniej dziś,
by Laval i Briand rewizytować w najbllż
i gwałt
poczem ministrowie rozjadą sie. Nie jest szych dniach ministrów niemieckich w
niach pod'
wykluczone, ze wraz z Brueningiem 1 Berlinie.
y Samuel
Curtiusem do Berlina udadzq się Mac Do
iiostrzcńc
BERLIN NIE CHCE DŁUGOTERMINO
nald 1 Henderson.
WEJ POŻYCZKI.
;t;iym mył
Jest publiczną tajemnicą, że Hendcr
la spadku
son j »t raczej zwolennikiem
Berlin, 22. 7. — Coraz bardziej wyjaś
\v\, przebs
punktu widzenia Francji,
nia się, iż tutejsze koła polityczne uważa
r Brazylji
wychodząc z założenia, że gwarancje po ją uzyskanie krótkoterminowych kredy
iu spadki*
lityczne ułatwią mu jako przewodniczące tów redyskontowych za o wiele korzyst
mu przyszłej konferencji rozbrojeniowej niejsze z punktu widzen'a taktyki nie
ha
mieckiej polityki zzagranicznej, aniżelt uStary bank Schroedera w Bremie za przeprowadzenie rozbrojenia.
ego w tal| wiesił wypłaty.
Tymczasem odpływ złota z Londynu zyskante długoterminowych pożyczek.
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Prasa zbliżona do rządu niemieckie
go, mówi zupełnie wyraźnie, że udzie't
nie Niemcom pćłtoramiljardowego kredy
tu redyskontowego, tj. kredytu opartego
na wekslach dyskontowanych w Banku
Rzeszy, da Niemcom możność
przetrzymania najgorszych czasów
o ile równocześnie mające zosiać otwar
te w Londynie konsorcjum stabilizacyjne
zapobiegnie dalszemu odpływowi kapita
łów zagraniczznvch z Niemiec.
W ten sposób Niemcy nie będą zmu
szone — jak twierdzi tutejsza prasa pro
rządowa — przyjąć warunków politycz
nych francuskich.

patrz sfr. 2-ga.

Bazyli BogoboJ attache wojskowy p<sowieckiego w Warszawie, który wclas"-'.' ."a
akcji szpiegowskiej na rzecz Sowietów roz
strzelanego majora Dcmkowskiego I „inżyniera'
Staniszewskiego. BogoboJ wyjechał do Gdańska
skad uda{ się do Rosji.

Zamach samobójczy Kowerdy.
Przeciął s o b i e żyły u r ą k .

.

Grudziądz, 22,7. (Od wł. kor.) — W wy Kowerda popadł w depresję ducho
więzieniu karnem w Grudziądzu odsia wa i wczoraj dopuścił się zamachu sa
duje karę 10-letniego więzienia Borys Ko mobójczego.
mym Lublinie ucierpiało od huraganu 1501 przestrzeni kilkunastu kilometrów. StraPotłukł on szybę
werda, który zabił posła sowieckiego
dornów prywatnych. Orkan szalał na I ty w polach o l b r z y m i a
Wojkowa. Kowerda kilka razy starał w swej celi i odłamkami szkła poprzeci
nał sobie żyły u obu rąk. Kowerdę bar
się
dzo wycieńczonego wskutek upływu
o zwolnienie,
Uroczyste chwila.
przesyłając prośby do Prezydenta Rze krwi umieszczono w szpitalu.
czypospolitej. Wskutek ostatniej odmo-

wynoszą

zgórą

mli jon złotych.

Lublin, 22.7. (Od wł. kor.) — Według
ostatecznych obliczeń, podczas ponie
działkowego orkanu w Lublinie
rhięła o n j
zginęło 5 osób,
w czasie mianowicie Stanisław Osipiak, Josek
irtystą fil Bergman. Wincenty Gzyzio, Katarzyna
i spadlkoJ. Kutkiewiczowa 1 Józef Jarzyński. Cięż
lattcrtona
ko rannych jest 6 osób. Lżej rannych
;ża awan«
zgóra 50. Straty materialne sięgają
ilr.iowemtf
miliona złotych.
Z tej sumy na miasto przypada 250
tysięcy zł. 1 na państwo 200 tysięcy. Na
Nikczemna zbrodnia zwyrodnialca.
poczcie orkan zniszczył 7 kilometrów
Na odgłos strzałów obudziła się żon.
Lwów, 22 lipca. — Wstrząsająca tralinjl telefonicznej l połamał wiele slupów
gcdja rodzinna rozegrała się na przedmie Franciszka i dzieci, które wszczęły a
telegraficznych. Na kolei orkan wywró
cił
\
ściu Pasieki Halickie za rogatką łycza larm. Morderca pobiegł za swą ofiara
do mieszkania, a wchodząc, skierował
33 wagony towarowe,
kowską.
częściowo załadowane. Uszkodzonych
Mieszka tam rodzina Kogutów, która breń do bratowej, mówiąc: „Ciebie szel
mo także zakatrupię". Kobieta zakryła
budynków kolejowych naliczono 22. Cig
na tle sporu majątkowego,
żklc ranv odnieśli następujący kolejarze:
pozostaje na stopie wojennej. O godz. się poduszką. Ranny brat
na klęczkach błagał mordercę:
maszynista Seweryn Paszkowski, przeto
5 rano jeden z braci, Franciszek Kogut
„Nie
zabijaj jej Staszku, ja umieram, zo
kowl Jan Muszczyńskl i Konstanty Wit
wybrał się do pracy, jest bowiem mura
kowski oraz kilku zwrotniczych. Straty
rzem. Brat jego Stanisław, który czy staje troje drobnych sierot". W takim
przemysłu prywatnego wynoszą około
hał w ogrodzie w odległości kilku kro razie — odezwał się morderca —todto
200 tysięcy złotych.
ków, wystrzelił doń 3-krotnie. Jedna z ciebie reszta kul i wpakował
mit dalsze trzy kule w głowę.
Wielkie straty, przekraczające 200
kul ugodziła Franciszka w czoło, dwie w
tysięcy złotych poniósł majątek Tatary
Ugodzony upadł trupem na miejscu.
lewe
przedramię.
Ranny
ostatkiem
sił
pod Lublinem, gdzie wicher wywrócił Podrrfosta ceremonia udzielania święceń kapłan- j tedrze Św. Stanisława.Kostki. Święceń udzielił uciekł do swego mieszkania.
Głowa przedstawia jedną .krwawą mia
Tymieiiieckl.
wszystkie budynk^ospodarsitię, yy - sklch I subdjakonów odbyła sio oaegdaj w ka-1 J. Ł ka^bl^np
zgę, mózg wokoło rozpryskany. Mor
derca zbiegł.
Ujęcie go jest kwestją najbliższych
godzin. Natychmiast po dokonaniu mor
derstwa na miejscu zbrodni zjawili się
łańcucha
rektorskiego.
przedstawiciele policji, a zwłoki zamor
Lwów. 22.7 (Od wł. kor.)' J . Nocy udowanego odwieziono do instytutu me
biegłej włamywacze dostali
^
dycyny sądowej.
clm Akademji Weterynaryjnej ;
ij.
I
cy Jana Kochanowskiego. Ze sai-ychu za
Dolar w Łodzi.
pomocą otworu w suficie złodzieje do
s z p i e g a
„ i B ł y i i e r a "
Banki dewizowe w dniu dzisiejszym
rodziny robotniczej osiadłej oddawna w
stali sie
, .
Warszawa, 22 lipca. W związku z rej dominującą role odegrał Antoni Sta- Sosnowcu. Ojciec jego pracował w fa kupowały około godziny 12 w południe
do pokoju kasjera,
aferą szpiegowską Bogobou — Decn- niszewski występujący
bryce „Fitzner i Gampe" i brał czynny efekty po kursie 8.85 — 8.94.
rozbili kase ogniotrwałą zbierając niej
Jako Inżynier - wynalazca.
kowski wpadły władzo śledcze Jaik już
Prywatnie dolar w żądaniu 9.07 —
zwycię.
1000 zł. i złoty łańcuch rektorsKi warto- donieśliśmy na trop nowej aifery w któ Antoni Staniszewski pochodzi z zacnej udział w życiu PPS..
w płaceniu 9.05.
Matka Staniszewskiego jest
'uliar Da*
ści 9 tysięcy złotych.
pochodzenia żydówką.
Młody Staniszewski rozpoczął swoją
msacyjne
^Siędzyharodówy i o i d o o k o ł a W f o c h .
PRAKTYCZNY WYNALAZEK.
karjerę jako ślusarz w fabryce Fltznera.
n Sidney
W czasie strajku w roku 1905-ytm Sta
niszewski jako członek PPS. należał do
najczynniejszych działaczy. Po rewolu
cji Staniszewski musiał
) w strouciekać zagranicę
i wszyst,
1 przez dłuższy czas mieszkał na Mora
zy.
wach, a następnie w Belgji gdzie praco
ałą. dziewał w fabryce broni. Zkolei udał się do
lądanioni,
Anjgljji gdzie osiągnął
szczyt swej kariery.
Pracując
w
fabryce broni zdołał doko
liebawem
nać drobnego wynalazku, a mianowicie
żywa się
irleps-zyć karabin maszynowy. Od tego
czasu Staniszewski zaczął używać ty
i niespotułu inżyniera. Po powstaniu Państwa
er urzePolskiego wrócił on do kraju jako
zakociiaj
człowiek zamożny
ni sumieprowadzący
rozległe interesa. Widy
ikochar.ej
wano go często w Sejmie, w imstytuu ż pro>
cjach wojskowych, kawiarniach, gdzie
szukał
towarzystwa oficerów 1 polityków.
a uwzg!$
Po kolei robił dostawy do wojska, przyj
zostawił
mował obstałunki aż doszło do
konfliktu z Bogobojem.
azic ska
Staniszewski dał się wciągnąć do robo
ykradnif
Mały okręcik, wagi 7 kilcg.amo.vsr 1
ty szpiegowskiej przeciw własnemu
państwu. Jednocześnie z nim areszto poruszaną rękami śrubą wodną unosi pł.
wano szereg innych osób. Śledztwo w waka i seybko posuwa się naprzód. Wyi
i.
tej sprawie prowadzi sędzia do spraw nalazek ma zastosowanie przy ratowani
Widok lotniska rzymskiego P « e d
I
- najlepef l tnky całej Euro- [
Mussolint daj* znak do startu,
tonącychszczególnej wagi Teodor Witunski.
iem do lotu dookoła W M , w którym Ipy,

Wstrząsające bratobójsfwo.
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Unieruchomione oddziały nie bada już czynne.

Zaufanie do stałości naszej waluty.

Łódź, 22 Hpca. W związku z wnie- sób w fabryce pracować będzie
panują kompletne pustki. Kupujący, prze
sionem w dniu wczorajszym przez W i 
1000 wrzecion.
ważnie robotnicy Widzewskiej Manufak
dzewską Manufakturę podaniem o odro
Dalszych zapisów robotników nie bę tury ograniczają zakupy do minimum. —
czenie wypłat na trzy miesiące, dalsze dzie.
ledynie osoby z śródmieścia I podmiej
uruchomienie oddziałów fabryki
Upadłość Widzewskiej Manufaktury skich osiedli kupują coś niecoś, czego je
zostało wstrzymane.
odbiła się również na „Konsumie", gdzie dnak nie można nazwać ruchem.
Ponieważ oprócz wierzycieli zagra w ciągu dnia wczorajszego jak 1 dzisiaj
nicznych upadłej fabryki, duże pretensje
rości, l racji zalegających podatków l/ha
Skarbowa, zwróciliśmy się do prezesa
Kucharskiego, który oświadczył nam, iz
Izba f a r b o w a nie powzięła dotąd decy
Tak zapowiada P. /. M.
zji przeprowadzenia skrupulatnej
Z Warszawy donoszą:
nad Szwecją po Danję, potem ku wscho
lustracji ksiąg.
Przejście nad Polską fali deszczów dowi po Łotwę, skręcającą następnie nad
Prezes Kucharski oświadczył nam w spowodowały silne burze i ulewy w ca
dalszym ciągu, iż pretensje Izby Skarbo łym prawic kraju Wolne od opadów by Polskę i ku południowi nad Rumunją i
wej są bardzo poważne, przyczem kwe ły tylko: Wołyń, Podole i Małopolska Bułgarją. Brózda ta łączy się z niskiem
ciśnieniem, ogarniającem Adrjatyk I Wło
stia ściągnięcia tvch należności jest
Wschodnia. Silna burrrn przeszła pasem chy. Nad Rosją utrzymuje się słaby wyż
niezmiernie zawiła
od Przemyśla do Roztocza Lubelskiego. baroimetryczny.
i trudna do rozwiązania. Dotąd Izba Największe opady wystąpiły na Śląsku,
Okres niepogody w Polsce kończy się
Skarbowa żadnej decyzji co do Widzew w krak<v kicm i lubelskiem.
tak, ie w dniu 23 b. m. na obszarze Pol
skiej Manufaktury nie powzięła. Prezes
Nad Anglją T Francją nasunął się ob ski spodziewana jest pogoda słoneczna o
Kucharski zamierza najpierw porozumieć szar wysok cfio Ciśnienia. Nad Skandyra chłodnych nocach I silnvm
się z zarządem fabryki. Konferencja ta wją depresja wypełnia się i tworzy o'ieowzroście temperatury w dagu dnia.
odbędzie się w Łodzi po powrocie dolega i]le brózdę niskiego ciśnienia, biegnącą
tów Widzewskiej Manufaktury z War
szawy, co nastąpi
dopiero jutro.
Po konferencji tej dopiero zostanie po
W dziennikach warszawskich zapo Równocześnie odbyć się ma publiczna
wzięta przez Izbę Skarbową odpowie
dnia decyzja. Wbrew wszelkim pogłos wiedziano kilka licytacyj, świadczą sprzedaż ruchomości popularnej w War
kom wypłata zaległych zarobków i na cych o szerokmi zasięgu obecnego kry szawie
leżności za urlopy robotnicze, odbywa zysu w stolicy. I tak 31 b. m. odbyć się
restauracji „Astorja"
ła się w dniu wczorajszym w godzinacli ma licytacja w mieszkaniu znanego ar wartości 58,930 zł., dalej maszyny rota
od 4 do 0 po południu. Robotnicy otr.".y tysty d am.
cyjnej zaklr Jów drukarskich W. Piekar
mywali jednak 50 proc. należnych im p. Kazimierza Jmioszy-Stejpowsklego, skiego, wartości 15.000 zł., oraz rucho
sum.
gdzie wystawione imija być na sprze mości dwóch kin ..Caslno" 1 ..W%Ia".
W dniu dzisiejszym również dokony daż (netta i dywan wartości 2.200 zł.
wane będą częściowe wypłaty robotni
kom. Uruchomione częściowo w ubie
głym tygodniu oddziały zakładów W i 
dzewskiej Manufaktury
czynne są dale].
a r e s z t o w a n y w Polsce.
Do liczby zatrudnionych dokoopto
Bydgoszcz. 22 lipca. (Od wł. kor.). nice polskg. Hirszcl oświadczył i i
wanych zostanie jutro 100 i w poniedzia
łek również 100 robotników. W ten spo Straż graniczna w miejscowości Siemię chciał się dostać do Rosji sowieckiej.
niee pochwyciła wczoraj sekretarza nie Zeznania te nie wzbudziły zaufania
mieekiej partii komunistycznej
władz bezpieczeństwa. Komunistę osa
Normana Hirszcla
dzono w więzieniu.
w chwili gdy usiłował przekroczyć gra

Jak podaje tygodnik „Przemysł Meta
Iowy" jedna z największych spółek ak
cyjnych niemieckich przesłała swoim
rzedstawicielcm w Polsce okólnik, w
tórym podaje, że na przyszłość będzie
żądała od klientów polskich
weksli na walutę, złotowa.
Ze względu na swą charakterystyczną
treść, okólnik ten przytaczamy poniżej
w całości:
„Podajemy do wiadomości WPanów,
że od tej pory nic będziemy składać ofert
na maszyny, ani też wystawiać rachun
ków w markach niemieckich, lecz jedynie
w walucie ich kraju. Wiąże się to częś
ciowo z tem, o ile WPinowie lub klienci
płacą wekslami, to spieniężenie weksli w
walucie ich kraju jest prostsze i tańsze,
aniżeli spieniężenie weksli markowych.
To zarządzenie należy uważać ?a zamie

rzone na czas dłuższy, Prosimy o rast
sowanie się do tego i o powiadomieni
nas w bieżących ofertach tak, abyśmy w
należytym czasie mogli klientof wyjaśnić
iż zależy nam na tem, ażeby zamówienia
otrzymywać
w walucie ich kraju",
Z okólnika powyższego wynika wy
raźnie, że firmy nteieckie w ucieczce od
deprecjonującej się waluty niemieckij,—
przechodzą do dokonyw. rranzakcyj w
walutach mocnych, nie pozostawiających
najmniejszych obaw co do ich kursu. Okólnik firmy niemieckiej wyraźnie pod
kreśla, że weksle w walucie złotowej mo
żna o wiele łatwiej dyskontować niż wek
sle wystawione w markach niemieckich
Fakt ten najdobitniej dowodzi, że Niem.
cy posiadają o wiele większe zaufanie do
ziotego. aniżeli do marki.

E

W Polsce zapanują niedługo upały.

Szczegóły w i e l k i c h nadużyć.

;

Toruń. 22 lipca. Nowomianowany ko
Duża część winy spada też
misarz rządowy p. Zdanowicz przeko
na komisje rewizyjne.
nał się, iż księgi buchaiteryjne są prowa składające się z niefachowców, tak t e
dzono wadliwie i polecił przyprowadze nadużycia mogły ujść ich uwadze. Po
nie ich do porządku urzędnikowi Frie dobnie też dyrektor Kasy Chorych p.
drichowi. Ten tak się przejął swoja iunk Gordon, stolarz z zawodu, również nie
cją, żc
miał kwalifikacji na tak odpowiedzial
uciekł z Torunia.
ne stanowisko, zwłaszcza jeżeli zważy
Był to klucz, który posłużył do otwar my, iż budżet tej Instytucji wynosi kHkt
cia tej wielkiej toruńskiej stajni Augia- milionów złotych.
sza. Przeprowadzono natychmiast rewi
zję ksiąg, a w szczególności kont praco
dawców, która wykryła oszukańcze ma
Zdarzenia i wypadki
nipulacje kilku urzędników.
doby ubiegłej.
Manipulacje tc polecały na tem, żc
(—) Sąd Okręgowy ikaznł w dniu wczora*
inkasenci wręczali zainkasowane pienią
szym za napad bandycki dokonany przy ulicy Nt
dzc kasjerowi.
womaryslnskiej 20 w mieszkaniu Anny Kellet
kfóry Ich nie kontował,
tylko dzielił.się niemi z inkasentem oraz trzech sprawców, a mianowicie 2S-letniego Sta
innymi urzędnikami, którzy z konieczno nisława Plcstrzonlewlcza na dwa lata więzienia,
ści musieli być wtajemniczeni w te45-letniego Teofila Rosiaka na trzy lata, 1 45-lesprawki. W ten sposób zdołano zdefrau- tn'egO Teofila Szymczaka na cztery lata cięż
dować w ciągu pół roku bieżącego od 1 kiego więzieni.
(—) W dniu wczorajszym rozpoczęło sle zgo
stycznia do 1 czerwca
dnie z zapowiedzią sprawdzanie wierzytelność
30.000 złotych.
Ponieważ jak wynika z rewizji ksiąg upadłego Banku Handlowego w Łodz.1 przez wie
prowadzonych obecnie przez specjalną rzyclclt tegoż banku. Sprawdzanie to odbywa*
się będzie jeszcze w ciągu drwóch dni.
derobę, bieltznę, biżuterję i pafefon, ogól komisję, sprowadzoną z Poznania, oszu
(—) Wiceminister Koc wylechał do Paryi«
stwa trwały od kjtjtfl lat — należy l i 
nej wartości
w sprawie umjeszczeitia na rynku francuskim ob
czyć
się,
że
suma
w
ten
sposób
zdefrau
około 2500 złotych.
llgacyj Państwowego Banku Rolnego.
Zaalarmowana o powyiszem policja dowana będzie bez porównania wyższa j
i
że
dojdzie
zatrzymała dwóch włóczęgów podejrza
do kilkuset tysięcy złotych.
nych Q udział w kradzieży.
WYJAŚNIENIE.
Na razie zaaresztowano w związku z
Dalsze poszukiwania trwają.
W związku z nntaitka t dnia 30-SJO- ozerwo
tem! nadużyciami 5-cju urzędników Ka
sy Chorych, którzy byli członkami zaitnteswzflna. w „Echu" doiwJad/Jijeimy się, ł>
N. P. R. i Prawicy, mianowicie inkasen p. Bronisław Abramazyk zamieszkały przy uli
t ó w : Mosińskiego, Berbera. Horyża i cy Wysockiego 9. po powrocie z pogrsebi
Szalkowsk ego, oraz kasjera Raczyń dziecka został napadnięty przez Stopnia Staml
PORADNIA.
skiego. Zbiegły Friedrich gdzieś się Je sława, który umiłował go przebić bŁgnetem. Jaf
szcze ukrywa, a nie ulega wątpliwości, stwierdz-fła policja p. Abramozyk Bronteta*
że niebawem nastąpią dalsze areszto użył broni w obronie wtasneł wobec czeg
V
przehywa na wolności.
wania.
L e k a r z y - s p e c ] a He tów
ZAWADZKA 1

Warszawa pod obuchem Kryzysu.
r

na wywczasach
Kaliszem.

pod

Kalisz, 22. 7. — W Kamieniu pod Ka
Sszem u państwa Jałowieckich bawi na
wywczasach znana poetka i literatka, —
laureatka miasta Wilna 1 sekretarka oso
bista marszałka Józefa Piłsudskiego, pa
ni Kazimiera Hłakiewiczówna.

Złoczyńcy uśpili całą rodzinę.
Łask, 22. 7. — Ubiegłej nocy niewykiyci dotąd sprawcy po wyjęciu okna,
dostali się do mieszkania Józefa Aleksnnderka we wsi Sędziejowice gminy Wo
la-Wężykowa w powiecie łaskim.
Złoczyńcy ni] iwczy snąć domowników
jakimś pros;'!.: m nasennym, obrabowali
doszczętnie n czkanie, zabierając , gar

KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA
ŁÓDŹ-PIOTRKÓW
Autobusy na powyższej linji odchodzą do Piotrkowa o każdei pełnej
godzinie od 7-ej rano do 21 w wiecz. z u l . Wólczańskiej 232, przy
Dworcu Południowym. Czas przyjazdu i*odz, 1.30 cena 3.50 gr.

;

i

WENER0L06ICZNA

Dr. HELLER

czynna od 8 rano do 8 wieczór, od
Do akt Nr. 364 1931 r.
11—12 1 2—3 przyjmuje kobieta lekarz
OOLOSZEN1E.
Specjalista chorób skórnych
w niedziele i święta od 9—2 pp.
Komornik Sadu Grodzkiego w 7glerzu, Sta
I WENERYCZNYCH.
nisław Scholtze, zamieszkały w Zgierzu przy ni.
Leczenie chorób
Gen. Dąbrowskiego 18, na zasadzie art 1030 U.
WENERYCZNYCH i SKÓRNYCH
U L NAWROT Nr 2. Tel. 179-89,
V. C. ogłasza, że w dmu 30 lipca 1931 r. od godz.
Przyjmuje do 10 rano 1 4 — 8 wlecz.
PORADA 3 zł.
tiodz. 10 rano w Aleksandrowie, przy ul. Koś
W niedziele I I — 2 po pol. Panie 4 — 5.
cielne! Nr. 21, odbędzie sle sprzedaż z przetargu
Ola niezamożnych CPNY IFCZN1C.
Dr. med.
publicznego ruchomości, należących do A rana
Birke 1 składających się z 2 szpulmaszyn osza
Dr. med.
cowanych na sumę zł. 450 lecz może się odbyC
niżei oszacowania.
powrócił
Zgierz, dnia 13 lipca 1931 r.
<ONSTANTYNOWSKA 9. Tel. 127-81
ul. Andrzeja S.
Tel. 159-40.
Specjalista chorób uszu. nosa, gardła I pluc.
Choroby skórae, weneryczne I moczopłclowe.
Komornik St. Scholtze.
Przylmule od 12 — 2 I 9 - 7.
Naświetlanie lampa kwarcowa.
Od 10—11 I od 2—3 w Lecznicy. Zgierska 17
Do akt Nr. 328 1931 r.
Przyjmuje od 8 — 11 | od 5 — 9 po t.
OGŁOSZENIE.
W niedziele 1 święta od 9 — I przed poL
Komornik Sądu Grodzkiego w Zgierza, Sta
Dr. m e d .
Dla pań oddzielna poczekalnia.
nisław Scholtze, zamieszkały w Zgierzu przy ul.
Gen. Dąbrowskiego 18, na zasadzie art. 1030 Uchorób wenerycznych, skóry i włosów
P. C. ogłasza, że w dniu 30 lipca 1931 r. od godz.
przeprowadziła slą
10 rano w Aleksandrowie, ul. Kościelna Nr. 62,
na u l . Z a w a d z k ą 14. —
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego POŻYCZKI hipoteczne dowolne sumy daje
Tel, 166-35.
ruchomości, należących do Icka Chrystowsklego my oraz wybór domów, sklepów. Kupno, sprze
Przyjm. od 9 do 11 rano 1 3 - 8 wieci.
daż załatwia Biuro: M. Rzeźnik, ul. Krucza 24.
i składających się z 5 maszyn do wyrobu poń
czoch oszacowanych na sumę zł. 400.
SŁYNNA chiromantka wróżka z Galicji daje cen
Zgierz, dnia 13 lipca 1931 r.
N . r
ne rady w obecnym czasie kryzysu. Przyjmuje
Komcrnik: (—) St Scholtze
Andrzeja 32,ra.11.

Z. RAKOWSKI

MARKO WSCZOWA

Ogłoszenia drobne.

Dr.

Choroby skórne I weneryczne.
Piotrkowska 10.

Przyimuje od 1 — 3 pop. 1 6 — 8.30 wiecz.
W niedzielę 1 święta od 9 — 12 w pot.

Dr. med. R ó S e n e r
Specjalista chorób skórnych, wenerycznych

Prywatne

Pogotowie Lekarskie

Scena rozpaczy w polu.
Kromka

Pogotowia

Łódź, 22 7. — W dniu wczorajszym,
w godzinach popołudniowych na ulicy
Zgierskiej zemdlała 50-lefnh Fajga Woler, handlarka, zamieszkała w Radomiu
przy ulicy Kieleckiej 2.
Zawezwany lekarz pogotowia stwier
dził omdlenie wskutek wycieńczenia i po
udzieleniu pierwszej pomocy przewiózł
Wolerową do szpitala.

* » *
u

W polu przy ulicy Sierakowskiego '
siłowafa pozbawić się życia przez wypi
cie większej dozy jodynv 29-letnia Gizla
Henner.
Desperatkę przewieziono do szpitala.
Przyczyną samobójstwa — brak środ
ków do życia.

Życie

H. LUBICZ

W bójce przy ulicy Nowo-Wólczart
sklej odniósł szereg tłuczonych ran gło
wy i rąk 17-lemi Andrzej Gumiński, za
mieszkały w Rokuclu pod Łodzią.
Ofierze bójki udzielono pomocy n
stacji pogotowia ratunkowego. Spraw
c6w bojki pociągnięto do odpowiedział
noś ci sądowej.
Na szosie Zgierskiej spadł z wozu 4l
letni Gustaw Szultze, kolon'sta, ramles;
kały pod Łęczycą.
Szultze odniósł wstrząs mózgu. Ofiar<
tragicznego upadku przewieziono do szp'
tala.

Pabianic.

Czy pabfanicka Kasa Chorych
zostanie włączona do Łodzi?

Pabianice, 22 lipca. Kwestja przyłą łoby administrację, a zarazem dało
MOTOCYKL BSA 500 cm. górno sterowany spor
czenia
powiatowej Kasy Chorych w Pa
niewątpliwe oszczędności
towy ze światłem elektrycsnem i sygnałem sprze
bianicach do Kasy Chorych w Łodzi nie
Przez przyłączenie do Łodzi, Pabja
dam okazyjnie. A. Roman, Rzjjowska 61.

i S. 12-333

POTRZEBNI chłopcy do sprzedaży gazet. Zagajnikowa 95, róg RokicińskieJ, Sobczak.

została jeszcze rozstrzygnięta. Pabjanice dziś i w przyszłości można uważać
niejako za przedmieście Łodzi. Świad
czą o tem połączenia komunikacyjne oraz znaczne rozrachunki z tytułu świad
czeń pomiędzy obu kasami. Jak wiado
mo bowiem, wielu mieszkańców Łodzi
zatrudnionych jest w przemyśle pabjanic
kim i odwrotnie. Stąd włączenie pabjanickiej Kasy Chorych do Łodzi uprości

TELEFON: w
w
w LODŹ, AL. KOŚCUSZKI 27, teł. 141-01, biuro
Udziela doraźnej pomccy lekarskiej we wszelkich „Polruch" poszukuje — poleca, gospodarstwa,
ul. Narutowicza 9. tel. 128 • 98 (Dzjelna) | wypadkach nagłych o kaićei porze dnia i nocy {domy, wiile, place, lokale, parcele, mieszkania,
Priylmai. od g. 8—10 rano I od 5—8 po po). | Lekarska pomoc akuszeryino - ginekologiczna. pokoje umeblowane.
Oddzielna poczekalnia dla Pad,
ad.
Dr. med.
OGRODNIKOWI-rolnlko-wt wydzierżawię gospodarstwo, 16 mórg dobrej ziemi z budynkami
Dr. med.
bez inwentarza I narzędzi. Zaraz do objęcia. 14
kilometrów od Zgierza szosą. Wiadomość: Lach,
Specjalista chorób skórnych
Księgarnia, Zgierz.
I wenerycznych.
Specjalista hm ob (kornych, wenerycznych
Leczenie djalermją. Elektroterapja.
i moczoplciowych,
UBIORY męskie, damskie, obuwie, swetry na
Pabianice, 22 lipca. — W związku z
ul. P o ł u d n i o w a Nr. 28, wypłatę, ul. Piotrkowska nr. 37, III wejście,
UL Cegielnlana Nr. 7.
Tel. 141 • 32.
przeprowadzoną
akcją oszczędnościową
tel. 2 0 1 - 9 3 .
(według starej numeracji, ul. Ce^iclniana 43).
I piętro.
na początku przyszłego roku szkolnego
Crzyimuje od 8—11 rano ! od 5—9 wiecz
Przyjmuje 8 — 10. 12 — 2 I 5 — 8 w oiedziele
w Pabianicach skasowanych zostanie 10
w niedziela od 9— \ p. p.
1 święta 9 — 1 1 rano.
POTRZEBNI chłopcy do sprzedaży gazet, Zgła etatów nauczycielskich.
Dla nieianiotnych eony lecanlt.
Jla nart oddzielna n,«/« k a luj a.
szać się: ul. Zgierska 46 od 10 — l i
Zmniejszenie to nastąpi drogą orzei moccoplciowych

ELEKTROTCRAPJA.

Ratunkowego

nice. posiadające większy przemysł włó
kienniczy, będa miały mniej więcej takie
kategorie jakim podlegają robotnicy łódź
cv. zaś wysoko rozbudowane lecznictwc
specjalistyczne w Łodzi (szpitale, rent
gen, tcrapja fizykalna, zakłady położni
cze itp.) gwarantuje możność najbardziej
nowoczesnego i dokładnego leczenia mie
szkańców Pabjanic.

Skasowanie 10 etatów
nauczycielskich.
niesienia na emeryturę tych wszystkie
nauczycieli, którzy przepracowali \
szkolnictwie 35 lat. niezależnie od zdol
ności do pracy. Poza tem w szkołac
średnich wymówiono posadv dentyston
lekarzom i «»kretarzom.

Ar. 198

7>xr. 3.

„ECHO*

Gigantyczna ulica w stolicy bandytyzmu.

NajwięKszy hotel świata.
Dyskretny komfort chicagowskiego olbrzyma.

Oszalał] tularz w sali r K l i i w i l f i t
Z a s t r z e l i ł a go poiicja.
Jak dalece upały źle działają na mózg
0 tem najlepiej można się przekonać z te
go, co zdarzyło się niedawno w NowymJorku.
Nad morzem zwarjował z pcwodu nad
miernego gorąca kucharz, zajęty w je
dnej z restauracyj. Chwycił on
nóż do krajania mięsa
1 wpadł do lokalu, będącego jednocześnie
restauracją i kinem, jak to często w Ameryce jest praktykowane. W kinie lu
dziska żuli coś i pili, a dla większej ochłody patrzyli na jakiś dramat na ekra •
nie w myśl — zdaje sie — zasady, że dra
maty studzą krew...
Na widok warjata z nożem powstała
w lokalu
nieopisana panika.
Zaczęto rzucać krzesłami i stołami, a
wiele z obecnych uciekło. Warjat nie dal
za wygraną i gonił uciekających na ulicy

Siadł wreszcie przed lokalem na fo
telu, skad od czasu do czasu wstawał i
rzucał się na przechodniów. Jednemu z
nich strzaskał ramie uderzeniem kamie
nia, z dwu innych dotkliwie pokaleczy!
nożem.
Przybyła policja doszła do wniosku,
że można go obezwładnić jedynie strzała
mi... Odbyła się zatdhi scena prawdziwie
amerykańska, która w Europie w żad
nym razie nie byłaby do pomyślenia...
Zaczęto do nieszczęśliwego furiata strzeiać. dano doń 10 strzałów, z których je
den traiił zupełnie niewinnego przecho
dni.! w brzuch. V< reszcie warjat dostaf
kule w g ł o w i i
pjidł mipem...
Strasz iv a ta > . i i , i u \ s . * ł a r.a widz.ich wstrząsające w r.izcicr . żywo ji>t
komentowana i r . , z ' r.:«i" i wojoiską

Chicago, w lipcu, [prank do żelaznej szalki Pomiędzy [wystawę wszechświatową. Na zdobytym
Jeden z przyjaciół moich, zasobny w drzwiami i zatelefonować, a wszystko zo od jeziora terenie wybudowano już frzy
dolary, zamówił dla mnie .apartament*' staj* zabrane, dostarczone zpowrotem i drapacze n> ba na hotele i urządzono
w hotelu X. — ekskluzyjnym hotelu mi- wykonane według życzenia
parki automobilowe, gdzie mieści się i
ljarderów, złożony z sypialni z łazienką
Ewentualnych gości przyjmuje się w swobodnie porusza po 1500 samochodów.
i bawialni. Dowiedziałem się, że aparta- antresoli, gdzie urządzono właściwy hol
Mieszkam już od dłuższego czasu w
ment ten
hotelowy z całą wspaniałością z koszto hotelu — największym w świecie — i
kosztuje 75 dolarów dziennie
wnemi dywanami i meblami. W holu prze jakkolwiek jestem doskonale obsłużony,
Uciekłem czemprędzej do „najwięk siadują retki osób, nie należących do ho nikt mnie tutaj nie zna. Służba bezpte
szego hotelu na świecie" wpóbliżu telu; pozostawia im się jednak zupełną czeństwa w tym olbrzymim hotelu jest
gdzie mieszkać można za 6 — 8 dolarów swobodę, choćby nic nie zamówiły do je doskonale zorganizowana. Zdarzyć się
dziennie,
dzenia lub picia.
może, że „fałszywy" gość odbierze klucz
Olbrzymi ten hotel znajduje się przy
W'dok
okien hotelu jest najprzyjem od obcego pokoju, ale nie zdoła go otwo
„Michigan Avenue" ulicy, długości 35 niejszą rozrywką gościa hotelowego w rzyć, gdyż w tym hotelu jest wiele osób,
kilometrów. Wobec tego, że w Chicago ciągu pierwszych dni pobytu. Ruch aut które nie są gośćmi, ale detektywami. —
wszystko opiera się na superlatyw ach, na Michigan Avenue jest poprostu szalo Pcłn ią swe obowiązki niespostrzeżenTe.
naznaczę, że z górnych pięter hotelu ny. Naprzeciwko hotelu znajdują się pięk Wobec straszliwych opowieści o prze
otwiera s<ę widok na akwarjum I pla ne skwery i ogrody, uzyskane na jetfo- stępczości
Chicago (którym z oburze
netarjum (największe na świecie), a 3 rze.
niem zaprzeczają tutejsi mieszkańcy) —
okien — na jezioro Michigan, czwarte
Chicago wrasta w jezioro!
przyjmuje się z wdzięcznością tę niedo
co do wielkości na kuli ziemskiej.
Jest to plan gigantyczny, ale już napoły strzegalną opiekę władz bezpieczeństwa.
Hotel jest istotnie olbrzymi: mieści wykonany. Powstaje nowa dzielnica pod
Buli.
Czy czarny może się kąpać razem z białymi?
3.600 pokoi
x-«
1 tyleż łazienek i właściwie przeznacza
Budapeszt posiada wspaniały basen dapeszteński, który jest właścicielem
ny został przez spekulantów na wysta
pływacki z wodą falującą jak w morzu. kąpieliska.
wę światową, która odbędzie się tuta.
Dyrekcja broniła się argumentem
Basen ten, który stanowi atrakcję
Przygotowania d o w w n r a w y biegunowej.
W roku 1933. Nareszcie ruch tutaj nfe
dla gości z zagranicy, przybywających że 25 gości amerykańskich i angielskich
Jest większy niż w innych hotelach
do Budapesztu, stał się obecnie powo zakłada stanowczy protest przeciwk-:.
Chicago.
wspólnej kąpieli z murzynem.
dem
Hotel ma trzydzieści osiem pięter w y
— Aly nic rozróżniamy
obywateli
interesującego konfliktu.
lokoścl i siedem występów t. J. właści
Mianowicie goście pochodzenia ame czarnych i białych — rozstrzygnął kwe
wie 45 pięter i wszystkie jego pokoje
rykańskiego oraz Anglicy, zaprotesto stię burmistrz Budapesztu — dla nas
mają widok na jezioro. Ażeby to umozli
wali przeciwko wspólnemu kąpaniu się wszyscy mają du::zę bez względu na
wić, został zbudowany w czterech blo
kotom skóry...
v/ basenie z murzyńskim lekarzem dr. różnice
kach, które łączą się w tylnej fasadzie
A na Węgrzech obowiązuje ustawo
Costello.
gmachu. Hotel posiada piętnaście ol
Dyrekcja kąpieliska ulegając nacis dawstwo węgierskie, nie zaś rasów*
brzymich kuchen, położonych na po
kowi tych rasowych przesądów, odmo-, przesądy amerykańskie,
szczególnych piętrach. Lokale restaura
wiła doktorowi Costello prawa wstępuj
Dlatego też dr. Costello winien mice
Cyjne przeplatają się piętrami z mieszdo basenu.
wolny wstęp do basenu narówni z biała
kalneml. Sale hotelowe rozłożone są
Sprawa oparła się o magistrat b u - ' klientela.
rzeważnłe na górnych piętrach i są
wojakiego rodzaju: przeładowane otdobami i wspaniałe poprostu, w każfoym razie zdolne zadowolić nawet naj
Brzydki urzędnik rywalem swego szefa.
bardziej wybredny gust. Niektóre z nich
Syn milionera amerykańskiego Oe- dodatkowe honorarium w kwocie MW
Utrzymane są w jasnych barwach. Inne
rald O., młodzieniec pełen temperamen dolarów...
irnowu w matowym kolorze czerwonym
Ponieważ sceny z policzkami pow
tu i wielki wielbiciel kobiet, wyjeżdża
tak ulubionym w Ameryce.
,?
jąc na lato do wytwornego francuskie tarzały się dość często, więc towarzysz
Przez pomyłkę ulokowano mnie po
go kąpieliska w Biarritz, zabrał ze so podróży zarabiał wcale nieźle, zwłasz
czątkowo na piętrze dla wysokich ludzi.
bą jako towarzysza podróży niejakiego cza, że pobierał stałej pensji miesięcz
Łóżka tutaj były olbrzymie, a wanny wy
Wypróbowanie noweej łodzi gumowej dla ekspedycji Zeppelina na biegun pół Lowela Crossa, któremu wyznaczył nie 1000 dolarów.
mlarów normalnych. Czułem się jednak
nocny.
osobliwe zaiste
Szef i jego osobliwy urzędnik do spę
tutaj przytłoczony, gdyż w korytarzach
cjalnych zaiste poleceń byli nawzajem
warunki pracy.
i windzie spotykałem wyłącznie ludzi wy
Lowejl Cross został wybrany przez bardzo ze siebie zadowoleni, gdy nagle
sokości dwóch metrów. Przesiedliłem s*ę
młodego
milionera dzięki swej zdecydo zdarzył się wypadek absolutnie w pro
więc do „normalnych" pokojów, zadzi
wanej brzydocie. Wrodzoną szpetność gramie nieprzewidziany.
wiająco małych rozmiarów, z łóżkami oCross na zlecenie Heralda zaczepił
aparycji towarzysz podróży miał jesz
Hlczoneml na dwie osoby dla wyzyska
na
ulicy pewną damę. która miała gust
cze potęgować ubraniem rażącem. w y nia miejsca, łazienkami 1 wannami jakbv
tak oryginalny, że brzydal bardzo si>?
zywającem,
wyraźnie
niegustownem.
dla Itarłów:
Oczywiście brzydki mężczyzna, fa jej spodobał.
Szczegóły te darować trzeba wobec
Skoro tedy piękny Gerald zjawił sie
talnie ubrany i w dodatku zachowujący
uprzejmości Amerykanów i Innych udo
jak zawsze — na ratunek — „ofiara" za
się
bezczelnie
—
i
bezczelność
przewi
Katastrofalne
położenie
gospodarcze
godnień. W łazience dla każdego gościa
| chaczy, nic były pozbawione nuty opty
pytała:
dostarczają dziennie dwa prześcieradła w Niemczech spowodowało ogólne zde mizmu, że wyjście z przykrej sytuacji fi dziana była w umowie — nie mógł mieć
— Dlaczego pan się właściwie mie
powodzenia
u
kobiet.
A
o
to
właśnie
kąpielowe 1 cztery ręczniki. Mydło toaie nerwowanie i lęk społeczeństwa niemiec nansowej znaleźć się musi. Po tem usza do mojej rozmowy
towe I kąpielowe dostaje się darmo [o- kiego, będącego- w obawie przed zała spokajająceni przemówieniu przedstawi chodziło.
z tym panem?!
Jeżeli bowiem Gerald O. upatrzył so
czywlście w opakowaniu reklamowem). maniem się kursu marki niemieckiej w ciela rządu niemieckiego, odezwał się
Na tem nie koniec. Dama zgodziła
bie
jaką
urodziwą
damę
—
Amerykanin
kraju.
Cztery
miljony
radiosłuchaczy
w
Obok kranów z bieżącą wodą zimną 1 go
speaker radja berlińskiego, słynny Alfred
się zawrzeć znajomość z milionerem,
rącą jest kran trzeci z doskonałą, lodo Niemczech z drżeniem wyczekiwało w Drdun i zapowiedział ze smutkiem, że z nawiązywał znajomość tylko z „praw- przyjmowała od niego nawet kosztow
dziwemi"
damami
z
towarzystwa
—
to
ub.
środę
najnowszych
wiadomości
o
za
wato zimną wodą do picia. Są również
powodu bardzo ciężkiego położenia gos
ne podarunki, ale utrzymywała dale}
serwetki do golenia, śdereczki do obu rządzeniach władz rządowych i banko podarczego i ogólnie smutnych czasów, wówczas zjawiał się na widowni Cross. stosunki z brzydkim Crossem, do któ
Zaczepiał
na
ulicy
damę.
która
zdra
wia 11. p. Na stoliku leży poduszka z ig wych z prezesem Banku Rzeszy dr. Lu- muzyki tanecznej nie będzie i program
dzała naturalnie wyraźne oburzenie. Za rego uczuła prawdziwą i gorącą sym
łami, szpilkami, guzikami i t. d. Bieliznę therem na czele, który nie przypuszczał, radjowy został wyczerpany.
czepiający
nie ustępował, nastawa! na I patie.
że odegra kiedykolwiek tak doniosłą ropościelową
Po pelncm optymizmu przemówie
'ę ł zadecyduje o stanie waluty niemiec- niu ministra, a więc pigułce uspokajają upatrzoną „ o f a r ę " . a wtedy z za jakie-' Kiedy Gerald zmiarkował co się śwlę
zmienia $ codziennie.
ci, wyrzucił z miejsca swego
Papieru listowego w każdym pokoju jest iiej. W nocy wspomnianego wyżej dnia cej, nastąpiło przemówienie grobowe goś zakrętu ulicy wyłaniał się przystoj
towarzysza podróży.
ny,
elegancki
młodzieniec
i
uwalnia!
mnóstwo. Po przyjeździe gościa do poko o godz, I I i pół, jeszcze zabrał głos w speakera berlińskiego. Niemieccy słu
Cross wniósł tedy skargę o odszkodo
napastowaną
niewiastę
od
natręta.
radjo
berlińskicm
minister
skarbu
Rze
ju wpada list powitalny od zarządu hote
chacze radjowi zatem, mimo chwilowe
Niekiedy w takich wypadkach przy wanie w kwocie całorocznej pensji. Zda
lu. „Niema" obsługa i st tutaj największą szy dr. Dietrich, przedstawiając
go uspokojenia, znów popadli w smuteK
chodziło
do bójek i natręt otrzymywał żył się on zresztą tymczasem zaręczyć
całą
grozę
obecnego
położenia.
przyjemnością i udngodnTeniem. Wystar
i przygnębienie, w którem trwają do dnia
z tą niewiastą, która dała pierwszeń
Jednakowoż słowa „bez drutu" mini dzisiejszego.
czy powiesić ubranie do czyszczenia lub
siarczysty policzek.
stwo jego brzydocie przed banalną uro
stra
skarbu
rzucone
kilku
miljonom
słuodprasowania lub poło Y bieliznę do
o
Za taki policzek Cross otrzymywał dą i mil jonami jego szefa.
e
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Murzyn w basenie.

P I E R W S Z E Ń S T W O BRZYDOCIE!

Smutek w beruMiem radio
Grobowe przemówienie speakera.
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Andre Armandy.

Przedruk wzbroniony.

R E N E G A T
Powieść.
Przekład autoryzowany
—Kapitan kazał obudzić się o wpół do
pierwszej.
Deucalion, zaklął i oparł się o parapet
obok wartownika.
Z księżyca, który już zaszedł, pozostała
na horyzoncie tylko szara mglistość, na któ
rej tle odbijał się grzbiet góry. Ciemność
otaczała posterunek jak morze. Deucalion
badał ją wzrokiem i słuchem. Odczuł K
kosz całkowitej ciemności i kompletnej c
szy. Jego pogańska dusza napawała się.
Szepnął drwiąco:
— Dobrze że sprzyja nam trzecia kwa
dra Hekaty.
Zdziwiony wartownik zapytał :
— Jakto, dostaniemy kwartę w dodat
ku
Deucalion zmierzył go wzrokiem — był
to prosty człowiek.
— Nie — powiedział — Hekata nie jest
kwartą wina, to jest księżyc.
Pozostawił go oszołomionego i poszedł
budzić towarzyszy kopnięciem nogą w bok.
W kilka minut potem, jakiś cień pod
niósł pole płótna zasłaniającego wejście do
kwatery dowódcy.
— WpAł do pierwszej panie kapitanie.

z

francuskiego.

— Dziękuję sierżancie.
Mordiconi przespał na noszach dwie go
dżiny pełnym rynsztunku. Gdy wstał za
piął pas i przypiął szablę.
»-«iech budzą ludzi po jednemu i bez ha
łasu. Zostawią tutaj plecaki. Niech przyjdą
do mnie sekcyjni.
Obóz napełni} się zduszonemi rozmowa
mi, gderaniem i ziewaniem. Ciemność za
częła się poruszać odgłosem podkutych
podeszew, trzeszczeniem skóry i sczękiem
stali. Po iskrach krzesiwa nastąpił miękki
odgłos szturchańca.
— Zwarjowałeś?
— Meine Pfeifeł
_ Ja ci dam ;kę! Dlaczego riie Iampjony. lub fanfara
Sierżant dusił «e z hamowanej pasji.
Człowiek z fajką pt ' ował słabo. Sprzecz
ka przerwała się nag
wyszedł Mordicow
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Czterej ochotnicy?
— Obecni.
Mówił do nich długo pocichu, podczas
gdy na jego rozkaz odsuwano^z przejścia
worki z piaskiem.
— Zrozumieliście. Deucalion?

— Zrozumiałem, panie kapitanie.
— Macie granaty?
— Po piętnaście każdy.
—Dobrze. Więc...
Oficerowi zacisnęła się ręka, jakgdyby
wstrzymywał odruch.
— Idźcie! —zakończył opanowawszy
impuls.
Głos jego zachrypł, gdy dodał:
— Szczęść Boże!
Noc pochłonęła Deucaliona i zatarła scep
tyczny wyraz jego twarzy. Trzej towarzy
sze poszli za nim.
W pięć minut potem, wyznaczone sekcje
ostrożnie stąpając przechodziły przez bra
mę dla zajęcia pozycyj natarcia w razie nie
udanej wyprawy czterech ludzi z drużyny
ochotniczej.
«
•
•
Machwurth zdyszany poślizgnął się.
Garść kamyków stoczyła się po pochyło
ści — kii — kii —kii...
— Osioł! — burknął Deucalion poci
chu.
— Poślizgnąłem się.
— Tsss!
Leżąc na brzuchu i wstrzymując oddech,
z bijącem sercem przywarli do skały. Ostatni kamyk stoczył się jak kula do łoży
ska potoku. Nastała znowu zupełna cisza.
Tam, na górze nic się nie ruszało...
Deucalion uspokojony zaklął. Potem szep
nął Machwurthowi do ucha z okrutną jo
wialnością:
-7- Spróbuj no jeszcze raz, zdaje mi się,
cię nie dosłyszeli.
Garbiąc się i nasłuchując pilnie, Mach
wurth począł znowu wsDinać sie na rękach
ż e

i kolanach. Trwało to aż do chwili, gdy
wstrzymało ich westchnienie Biloxiego: rozorał sobie dłonie kolcami stalowemi.
— Okopy!
Cisza i nieruchomość. Deucalion chwy
cił kamyczek i rzucił go, trzymając granat
w pogotowiu. Nic się nie poruszyło. Cztery
głowy zetknęły się.
— Zdaje się, że okopy są puste.
— Ma się rozumieć, skoro mają fort.
— Więc chodźmy tam.
— Poczekajcie...
Deucalion badał ciemność, szukając ja
kiegoś znaku. Z nntężeniem wsłuchiwał się
w ciszę. Słyszał tylko bicie swego serca.
Taka cisza zaniepokoiła go. To było za
wspaniałe. Bał się jakiejś zasadzki.
— N i e ruszajcie się stąd — szepnął im
— zaraz wrócę!
Ostrożnie wsunął się do okopu.
Upłynęłodziesięć długich lepkich chwil.
Jakaś irfewtdzialna ręka zaciążyła na ser
cach trzech pozostałych, ściskając je i drę
cząc.
— Trzebaby pójść zobaczyć — zapro
ponował Wołogin.
— Pójdę — zadecydował Biloxi.
Niemiec zatrzymał ich obu.
— Nein! — rozkaz nie odwołany. Zawo
łałby.
Ważąc w rękach granaty wyczekiwali
znowu. Po długim jak wieczność kwadran
sie, lekki szmer podniósł ich na łokcie. Do
tknięcie nocy? Czy co?... Nagle zaczepiony
czemś drut kolczasty zadźwięczał. —dzzz...
i jakby go coś przytłumiło. Twarz wyłoniła
się z ciemności tuż nad samą ziemią.
— Obszedłem wokoło — oznajmił Deu

calion. Obie linje okopów są puste. Chodź
cie, wystrzegajcie się drutów kolczastych.
Poczołgali się za nim, każdy z acseril
przy piętach poprzednika. Gdy wszyscy
czterej byli już w głębi kamiennego rowu,
odetchnęli, a potem zaczęli znowu czołgać
się za Deucalionem. Ukośny przekop łą.
czył dwie linje współśrodkowe. Wsunęli
się tam, podnieśli i oparli o ścianę okopu.
Przed nimi w zgęszczonej ciemności coś
szarzało. Deucalion zebrał ich, szepcząc im
coś do uct>n i wskazując ramieniem:
Fort. ściany o jakie dwadzieścia kro.
ków. Będziecie musieli rzucać granaty z
całych sił.
— Można zrobić lepiej — zapropono
wał Biloxi: — wleźć na skarpę i posłać je
im franco.
— Można — potwierdził Deucalion. —
Można też, gdy ockną się ze zdziwienia,
kazać im pokwitować odbiór karabinem
maszynowym, który tam jest. Działać
szybko: rzucać całą paczkę i skrywać się
w okopie, zanim przyjdzie odpowiedź: po
tem zmykać...
— Ale ... ty?
— Nie troszczcie się o mnie, mzm ro
botę w innej stronie.
Gdy odejdę przeliczycie do trzystu na
miarę kroku, a potem puszczajcie fajerwer
ki, bukiet ja biorę na siebie. Strzeżcie się
odprysków. Będziecie mieli dziesięć minul
czasu na schronienie się. Potem swobodę
działania i każdy pilnuje swojej skóry. Spor
kamy się tutaj...
Uścisnął im ręce, dodając z gorzką irc^
njąt
(C. d. n.)

!5rr. I

ECHO*

Echa ze stolicy.
Zycio Warszawy w kilku
W I E R S Z A

c
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Na podstawie obowiązującego przymu
su wodociągowego, dyrekcja wodocią
gów i kanalizacji wezwała w r. b. 1500
właścicieli domów do przymusowego
przyłączenia nieruchomości do sieci wo
dociągowej. Dotychczas wykonano robo
ty w stosunku do 400 nieruchomości, 7
których tylko 25 proc. wykonali sami
właściciele domów. Resztę nieruchomoś
ci przyłączyła w drodze przymusowej dv
rekcja wodociągów i kanalizacji, która
zabezpieczyła swa należność na hipote
kach domów. Dyrekcja dysponuje na te
roboty kredytem w wysokości 1 600.0CO
zło<ych, który otworzył jej na ten cel
Bank Gospodarstwa Krajowego- Pozo*:d
łe roboty przymusowe wykonane będą w
ciągu tegorocznego sezonu.

WROGOWIE PRAWDY.
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rączK

narzeczonej.

Krzywoprzysśęzcy przed sądem.

Bójka na pręty przed £2ubem.

Z Chojnic donoszą:
na jeden rok cienkiego więzienia.
Niejaki Franciszek Stryszyk. pomoc
Zkolei stawa?,I przed sadem niejaka
r.i'k rzeźnicki, zamieszkały w Sępólnie, Ttftz Paui;!ia
wdowa,
włak;c:dka
odpowiadał przed sądem apelacyjnym , większego gospodarstwa z powiatu sębawącym na sesji wyjazdowej w Choj I poleńskiego oskarżona o krzywoorzynicach, za krzywoprzysięstwo złożone [pwftetwo. Tło sprawy jest następujące:
przed sądem powiatowym w Sępóln:? Oskarżona i niejaki Schauer trudnili się
w sprawie alimentacyjnej. Stryszyk przemytem żywego towaru do Niemiec.
chcąc wyrządzić swemu przyjacielowi Pewnego dnia przybyły do oskarżonej
..przysługę" doouścił się świadomie siostry Wiedcmanów.ny i Bydgoszczy
krzywoprzysięstwa, które mu zostało celem przetransport I W U N A ich do Nie
miec przez z eloną gra:i rę. Podjął się
w zupełności udowodnione.
Orzeczono dla krzywoprzysięscy półto tego ro!nik Schauer. Na g-anicy
ra roku ciężkiego więzienia, utratę
wszystkich przytrzymano.
praw honorowych na przeciąg 5 lat o- Przeciwko Schauerowi toczyła się naraz stałą niezdolność zeznawania pod I Upnie sprawa sądowa, w której oskar
przysięgą w charakterze świadka.
żana Tetz występować jako świadek
W drugiej sprawie przed tym samym :.dwo.'owy. Oskarżona pod przysięga,
trybunałem odpowiadał za świadome stwierdziła, że Wied.imanówny żądały
krzywoprzysięstwo również w sprawie j> dynie furmanki na ' ' W O ' / e c a nie do
alimentacyjnej niejaki Antoni Pckrzy- granicy. Siostry Wi.-d^matiówry ::.itow*iński z Męciikała, powiat chojnicki. :n ast zeznały, że OSKARŻONA wiedziała,
Pokrzywiński namówiony przez pewne że przybyły do nlv W celu orzektoezego leśniczego, stanąwszy przed sądom t.ia granicy do .Vem e:. f>tzowa wobtc
powiatowym w Chojnicach, świadomie ;cgo natychmiast został aresztowaną
fałszywie stwierdził
ta sali rozpraw. Po przeprowadzonej
r<vprawie sąd skaził Tetzową na sześc
pod przysięgą nieprawdo.
Po przeprowadzonej rozprawie sąd w y miesięcy więzie:j'.i z zawieszeniem wy
dsł wyrok skazujący Pnkrzywhis.kiego k ' I N A N A kary na przeciąg 5.lat

Z Bydgoszczy donoszą:
I
Ody wreszcie nadszedł tak oczeki
Pan Micha? Z., zamieszkały przy uli w a n y , panna N., zwinnie, jak młoda kocy Seminaryjnej, jest zaręczony z nie ciczka. podskoczyła ku niemu, zadając
jaką panna N.. z którą wkrótce miał za mu żelazem kilka, jeden po drugim cio
wrzeć
sów w głowę,
zwi?zkł małżeńskie.
Nieprzygotowany na tak ..czułe"
Ale, niestety, przed zawarciem jeszcze przyjęcie p. Michał narazie całkiem
hymenu małżeńskiego, tak sie „doku oniemiał, czując jednak dotkliwy ból i
mentnie" poczubili. że będą musieli na ciekącą po twarzy krew, nie wiedząc
dłuższy chyba czas cdłożyć słodką widocznie, co robi, wyrwał z ręki na
chwilę ślubu, zanim się wyleczą z za rzeczonej pręt i począł nim bez pamięci
danych sob e wzajemnie urazów cieles okładać swą przyszłą żonę. nie patrząc,
nych. A było to tak:
cdzie i jak uderza.
Pan Michał, wyelegmtowawszy się
Ujrzawszy wreszcie, spływa'ącą po
poszet' ^a zabawę, na którą niewiado jej twarzy krew. oprzytomn a! nieco I
mo z i. iej przyczyny, nie chciał, czy odrzuciwszy żelazo, wziął narzeczoną
też może nic mógł. zabrać swej narze w objęcia i
czonej. Podejrzliwa i zazdrosna panna
wyrzucił za drzwi.
N„ postanowiła śledzić narzeczonego i
Zmaltretowana i pokaleczona kobie
w tym celu niepostrzeżona udafa się za
nim aż do lasu, gdzie ukryta za drze TA zdołała wyjść na ulicę, gdzie,padła
zemdlona, co widząc sąsiedzi, za wezwą
wem obserwowała go bacznie.
Znajdowało się tam już pewne towa li n::tychni'as! pogotowie R A T U N K O W E .
W międzyczasie JEDNAK P A N N A N. od
rzystwo, do którego zbliżył się p. Mi
zyskawszy
przytomność, o własnych
chał, powitany, jako dobry znajomy.
Po chwili zagrała harmonijka, i towa silach udała s e do swc.;o domu.
Przybyły na miejsce lekarz pogoto
rzystwo puściło :ę w tany. Pan Micha!
dobrawszy sobie jakąś urodziwą dzie wia ratunkowego, nie zastawszy już
panny N., opatrzył tylko rany panu M i 
woję, począł z nią hasać, aż się
chałowi i odjechał. Zaalarmowana poli
drzewa trzęsły,
co pannę N. doprowadziło do takiej zło cja, również nie znalazłszy poszkodo
ści, źe omal nie zemdlała. Opanowała wanych, pozostawiła sprawę prywat
się jednak i nie chcąc robić narzeczone nym dochodzeniom.
mu scen publicznych, odeszła w straszJak się później okazało, podejrzenie
nem wzburzeniu, postanawiając rozmó panny N., nic było uzasadnione, gdyż
wić się z narzeczonym w cztery oczy. ową urodziwą tancerką p. M cha!a, by
W tym celu udała się do mieszkania ła jego przyrodnia *'os'ra.
narzeczonego i uzbro wszy się w kawa
Jakie dalsze następstwa będzie mia
łek żelaznego pręta, czy też w pogrze ło to przykre, nie licujące z godnością
bacz, pełna nerwowego niepokoju, oczc człowieka żabcie, nic wiadomo.
kiwała przybycia ..zdrajcy '.
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Nadzór nad rzeźniami ptactwa dom >wego spoczywał w rękach inspekcji we
terynaryjnej przy wydziale zdrowia magi
stratu m. st. Warszawy. Z dniem 1 kwiet
nla r. b. inspekcję tę zlikwidowano, wbec czego nadzór nad teml rzeźniami uFl^ssBlca
l e w i o r a i a d y
legł pewnemu zawieszeniu. Wobec tego
te agendy nadzoru nad m ęsem przesz'v
przyczyną śmierć)
chłopca.
do dyrekcji rzeźni i targowisk, zachodzi
Ze Lwowa donoszą:
w chwile potem krzyk chłopca. Dorno,
ła potrzeba wydania odpowiedniego na
Sześcioletni Filo Rotbach, zamieszka wnicy wypadli na schody, a oczom ich
rządzenia ministra rolnictwa o ustano
wieniu takiego nadzoru. W tej sprawie ł y przy u!. Kotlarskiej we Lwowie, zo przedstawił się wstrząsający widok. —
dyrekcja rzeźni wystąpiła z odpowied- stał przez rodziców posłany do sklepu Odłamki rozbitej flaszki przecięły chłop
niem pismem do minlsterjum rolnictwa. po lemomadę. Gdy wracał, niosąc flasz cu brzuch, z szerokiej jamy wypłynęły
kę w ręku. potknął sie w klatce schodo na zewnątrz jelita.
wej i
| Pogotowie ratunkowe odwiozło chłop
padł na llaszkeca w stanic ciężkim do szpitala, gdzie
Raport delegacji konsorcjum kapttaJls
Rozległ się brzęk tłuczonego szkła, a zmarł.
tćw francuskich, która przed m esiącem
badała w Warszawie projekt elektryfika KRATECZKI.
cij warszawskich kolejek dojazdowych
Kupiec padł ofiara usypiaczy
kole/owych.
kosztem 5 milionów dolarów, wypadł po
Z Grodna donoszą:
myślnie. Jednakże do czasu ostateczne
padł ofiarą złodziei - usypiaczy, kupiec
go załatwienia sprawy propozycji Hoov«
Zamożny kupiec z Brasfawskicgo p. zameldował o zajściu policji, która
ra, nie można w Paryżu mówić nowych
B. po dokonatnu w Warszawie tranzak- wdrożyła -energiczne dochodzenie.
większych pożyczkach dla krajów poza
W dniu wczorajszym zatrzymano
cji, zakropionej suto wódeczka, w jed
francuskich. Jednocześnie nastąpił okres
nej z restauracyj warszawskich, wsiadł wpoWlżu Druskicnik niejaką Annę Krawakacyjny. Potrwa on do końca sierp
do jednego z przedziałów pociągu po szewiczównę z Warszawy, przy której
Byv.'a ą chwile w życiu człowieka, w i ki, jej chód lekki i zwinny, nie, tego wszy śpiesznego, zdążającego z Warszawy znaleziono część skradzionych kupcowi
nia. W Warszawę oirzvmano też wiado
mość, że wkrótce przvbędzi« do stolicy których n e wie, co ma zrobić. Właśnie r.tkiego nasz piesek nie mógł zapomnieć. do Wilna.
B. pieniędzy. Za Jej towarzyszem roze
specjalna francuska misja handlowa, któ dzisiaj j?. mam taki kłopo'. Otóż lubię I z rozpaczy zaczął pić. Zrobił się posłano listy gończe.
Na następnej stacji do przedziału, zaj
ra zbadać ma możliwości eksportu kapi psy. Bardzo nawet lubię. Gdyby nie to, że prostu nałogowym pijakiem. I to tłumatału francuskiego do PoHki przy popar już jestem żonaty, kupiłbym sobie psa. J czy jego wystęoek. Wybaczcie mu czy- 'mowanego przez kupca wsiadła jakaś
ciu „Banque de France''. Wspomn ane Otóż lubię psy, a dzisiejsza sprawa do I telnicy, że zrobił to, co zrobił, ale pijany , elegancko ubrana dama ze starszym je
gomościem. Para ta umieściła się w jed
konsorcjum francuskie nie chce przystą tyczy psa, krfóry jest winien. Tak jest. — j był wćwcza* i nie wiedział, co czyni
nym przedziale z kupcem.
pić do bardziej szczegółowych pertrak- Pies zawinił I ne wiem, jak go wykręcić
tacyj w sprawie elektryfikacji kolejek z t«j afery. Mógłbym napisać, że piesek
W kilka chwil później starszy Jego
POKĄSANY.
do chwili powrotu misji francuskiej do P i nagle stę wściekł, ale toby mu tylko za
mość pogrąży? się
Nasz oiesek był własnością Romana
ryża. Sprawa uzyska na kapitału dla dek szkodziło ,gdyż mogliby go zastrzelić. A
Zląbka.
Ziąbek kochał swego pieska,
w Klyliokhn śnie.
może...
ale
już
maml
Piesek
upił
się!
Lu
tryfikacji kolejek stanie ię zatem aktual
Bardzo
go
kochał. I dlatego często wy
na dopiero po ferjach letnich, ;j. w po dziom wolno, to 1 mojemu pieskowi wol
a
podniecony
alkoholem kupiec W S Z C Z A !
Z Wilna donoszą:
no. Zresztą rn przecież ludzie, którzy puszczał go na podwórze bez kagańca, flirt ze swoją wspófpodróżniczką.
datkach września.
W Prużanie zdarzył sie tragiczny
piesek
zresztą
był
łagodny
I
nikomu
krzy
chodzą z pieskami do restauracji więc mo
Wkrótce między przygodnymi znajo wypadek. Pod nadjeżdżający wóz wpadł
że się zdarzyć, źe jakiś piesek zasmakuje wdy nie zrobił. Ale 15 marca zrobił. Nie
w wódce czy koniaku i jego dobry pan wiem dlaczego. Mc*e ów pokąsany chłop mymi, zapanowały „przyjacielskie" sto 1 I H c t n i starzec Adam Szymański, wete
ran z IS63 roku. Z pod kopyt końskich
kupi swemu pieskowi butelczynę winkcl czyk pocńapnął pieska za ogon, może draż simki.
wydobyto
zwłoki starca.
Urbanistyka nowoczesna zwraca uwa liausena.
nił go, może rzucił w niego kamieniem.
Podczas flirtu dama poczęstowała za
ł|ę na otoczenie nrasta pasmem lasów,
Może
zresztą
chłopczyk
nic
takiego
nie
chwyconego przygodą kupca papiero
Otóż piesek, o którym dzisiaj mowa,
jako naturalnych rezerwatów powietrz
zrobił, tylko pieskowi przypomniała się sem,
po wypaleniu którego kupiec B.
upijał
się.
Przypuśćmy,
że
się
upijał.
Zo
nych dla zabudowanych dzielnic. Berlin
nagle suczka, która ma narzeczonego óo poczuł silny zawrót głowy. Owładnęła
baczył
kiedyś
na
ulicy
suczkę.
Strasznie
kupuje lasy dookoła miasta; w lasach
ga i piesek z wielkiej żałości ugryzł 7- nim jakaś błoga senność, której prze
w ogrodzie przy ul. Sienkiewicza 40
tych n'e wolno budować, ani niszczyć, — mu się spodobała. Szczeknął tedy do niej lemiego Józia Zabłockiego raz w nóżkę 1 zwyciężyć n'c był w stanie I wkrótce
(Kino Spółdzielnia)
Tel. 141-22
figlarnie,
a
suczka
nic.
Spojrzała
obojęt
Nowy Jork posiada rezerwat kilkudzie
raz w siedzonko.
zasnął.
nie
i
dumnie
1
poszła
dalej.
Piesek
za
nit
sięciu kilometrów długości. U nas p.erUgryzł. Piesek przyznaje się do te
Dziś i dni następnych
Obudził stę dopiero na Jednej ze sta
wszy Kraków zakupił 0 f i ha terenów za ale ona mu prosto z mostu: „proszę mnie go. Ziąbek przyznał się równ'eż. Tatuś
ne
zaozeriać,
bo
zawołam
pollcjanta'1
cyjek przed Grodnem. Po przebudzeniu
sensacyjna rewja p. t
drzewlonych i urządził park leśny iako
Józia pobiegł do lekarza I wziął zaświad zauważył, że przedział jest wolny.
Gdy
piesek
i
na
to
nie
zwracał
uwagi
1
rezerwat, połączywszy ten teren autobu
czenie, że piesek ugryzł Józia tu i tu.
Przygodna towarzyszka I jej śpiący
sami z centrum miasta Opracowując dalej zaczepiał suczkę, ta mu na to ^k:
„BOMBA
,,Panie,
jeśli
pan
w
tej
chwili
nie
odcze
Sąd Grodzki skazał Romana Ziąbka towarzysz zniknęli bez śladu. Tknięty
plan regionalny Warszawy biuro specjał
pi
się
od
moiej
osoby,
to
zawołam
mego
na
1
miesiąc
więzienia
fza
dwa
ugryzie
złem
przeczuciem
sięgnął
do
kieszeni
w 2-ch częściach i 18 obrazach.
ne wysuwa *ezę przyłączenia do Warsza
narzeczonego, którym jest wielki angiel nia?) i zapłacenie 240 zł tYtulem odszko marynarki, gdzie skonstatował
wy kilku wielkich lasów.
ski dog"l Tu mój piesek, czystej rasy zre dowania za leczenie Józia.
Początek przedstawiło o godz. 8 I 10 wlecz.
brak większe! sumy
sztą kundel, musiał zawrócić. Ale oczy
Sobota, niedziela I święta po 3 przedstawienia
A wszystkiemu winna suczka, która
o £odz. 6, 8 i 10 w iecz. Ceny od zł. 1 do 4 zł
suczki, te czarne, wilgotne oczy, jej nóż- ma narzeczonego doga.
Jerzy Krzecki. w dolarach i złotych. Domyślając się że
!
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PIĘKNA TOWARZYSZKA STARCA.

n

Niebezpieczne figle kundla.
Miesiąc aresztu za dobry apełyr.
:

Tragiczna śmierć

W i e l i MtKiiiL
11%; „ZŁOTA KACZKA"

f

00 GÓRY"

Po drugiej stronie rampy światła za.
— Młody... w czapce z daszkiem... po tobą ukrywam się tutaj. Słyszałem, że je
wała tego wieczoru na scenie świecąo
gasły; w zaległej ciszy drgały jeszcze o- dejrzany raczej...
steś prima - baleriną! I to prawda, jak wi triumf nad triumfami, „piękna Maryna"
statnie tony orkiestry. W przyćmionym
— Dobrze. Włóż mi pantofle i możesz dzę... Musisz grubo zarabiać teraz... .—
zerwała się na równe nogi i chwyciwszy
b asku jedynej lampy żywe przed chwilą odejść.
cedził przez zęby zerkając z ukosa groź. pistolet automatyczny z toalety pewną rę
dekoracje wyglądały biednie, matowo i po
Po wyjściu garderobianej „piękna Ma nem pożądaniem błyszczącym wzrokiem na
ką nacisnęła cyngiel, kładąc napastnika trU'
Pewnego dnia piętnastoletnia Martynka nuro. Po kątach snuły się gdzieniegdzie ryna" zamknąwszy drzvvi na zasuwkę u. klejnoty tancerki.
pcm nim zdążył ująć klamkę od drzwi.
dziewczę niepospolitej urody i wdzięku sylwetki starych aktorów o twarzach zwie siadla przy toalecie z głową w dłoniach i
Z źle ukrytą trwogą „piękna Maryna"
Tancerka pochyliła się n?d tfjflt. Oslatprzybiegła roześmiana do „czarownicy" d.ych i znużonych.
rozszerzonym wzrokiem utkwionym w żół-1 c-fnęła się odruchowo.
t
i
t
śmiertelne drgawki wstrjyjśtiyly szty.vFikcja
skonała
i
urok
prysł
wraz
z
nią...
prosząc ją o wróżbę.
tą kopertę leżącą przed nią. Otrząsnąwszy
Powrócił więc ten okrutny człowiek, ska niejącem ciałem.
Piękna Maryna eskortowana przez się po chwili rozerwała ją i przebiegła oczy zany na dożywotnie więzienie za morder
„Matka Tripier" rozłożyła brudne karty
— Jestem przeklęta! Zabiłam! Zabiłam
l mamrocząc sakramentalne formułki wpa swych wielbicieli śpieszyła do swojej gar ma krótki list.
stwo!... Powolna trucizna tocząca każdy mego brata— krzyknęła wówczas bałetnideroby.
„Po
przedstawieniu
pójdę
zobaczyć
się
trzyła się w nie uporczywie.
dzień jej życia!... Straszliwa zmora trapią ca wybiegając z garderoby z dzikim, wpół
— Wybaczcie, przyjacieleI — odezwa z tobą. Bądź w swej loży sama. Musimy ca ją po bezsennych nocach!...
— Rety! — krzyknęła nagle, chwytając
obłąkanym wzrokiem...
Nie! To niemożliwe! To okropne!...
się za głowę — widzę cię panienko... Och! ła się przy drzv/iach zwrócona do sateli lozmówić się".
W kilka tygodni potem „piękna Mary
Ten którego nie spodziewasz się.
— Dużo masz tego? — rozległ się zno na" stojąc przed sądem przypomniała so.;
Nie prędko... Widzę cię... stojącą jakgdy- tów — ale czuję się bardzo zmęczona. I
nie
słuchając
próśb
ani
protestów
weszła
Z
bolesnym
wyrazem
w
twarzy
„pięk
wu głos łotra, dotykającego palcem pier bie nagle siras-r.e słowa „initk! rnp-.u",
by... przed sądem.... Oskarżoną o... Co się
dzieje?... Co się dzieje?.... Jakieś nieszczę szybko do garderoby, zatrzaskując drzwi na Maryna" zmięła kartkę. D ny.ślała się. ścionków nieszczęśliwej — powiedz praw „czarownicy" zwrócone do niej, piętnasto
ście... Wszystko się gmatwa... Nie widzę przed nosem zuchwalcom zamierzającym kto był autorem... Niedługo czekała nań zre DC... Potrzebuję pieniędzy!
letniej Martynki ongiś dzisiejszej primabaJ
siłą wtargnąć za nią.
sztą. Rozległo się niebawem pukanie do
już nic!...
I nie czekając odpowiedzi sięgnął ręką leriity „Big - Palace'u.
Uwolniwszy się od natrętów w ten spo drzwi. Tancerka drgnęła. Wysiłkiem wob po kolję z perek na szyi „pięknej Maryny".
Martynka wybuchnęła głośnym, beztro
„Rety! W i j e cię, panienkę... Och!
sób
rozpoczęła przy pomocy garderobia | zdobywszy się na zimną krew odsunęła
— Nie! Nie! —jęknęła czepiając się o- Nieprędko! Widzę cię... stojącą, jakgdyJ
skim śmiechem, zapłaciła i odbiegła.
nej misterną robotę przywrócenia twarzy • zasuwkę.
biema rękami naszyjnika — posłuchaj by... przed sądem... Oskarżoną o... Co sie
•
do naturalnego wyglądu.
Do garderoby wszedł młody człowiek, mnie... błagam cię!... Uzbrój się w cierpli
Olbrzymia widownia „Big.PaIace'u"
— Czy prędko skończysz, Celino? — | wysoki, chudy, i wynędzniały o twardem wość!... Pomogę ci zostać uczciwym czło dzieje!... Co się dzieje!... Wszystko sie
gmatwa!... Nie widzę, już nic!...
rozbrzmiała salwą oklasków. Oczarowana spytała niecierpliwie po chwili.
i spojrzeniu w przenikliwych oczach.
wiekiem!
J.ik dzwcYifflie umarłemu brzmiała zlo,
publiczność stojąc wywoływała baletnicę
— Pani bardzo zdenerwowana dzisiaj...
— Ty... wybełkotała „piękna Mary
— Hel He! He! — zapóźno, moja ko wieszcza przepowiednia w uszach nleszezj
„piękną Marynę", której niebywałe trium — zauważyła panna służąca.
na".
chana, zapóżno! — zaśmiał się opryszek śliwej podsadnej mrożąc jej krew w żyj
fy głosiły afisze w niezliczonych ilościach
— Co takiego?— obruszyła się tan
— TaaaTc... Ja!... — Zrobiłem ci niespo szyderczo silnem pchnięciem obalając ar łach.
rozklejone po stolicy.
cerka — kto ci pozwolił?... Jak śmiesz?.. dziankę, co?... — odparł przybyły z przy tystkę na podłogę.
I „piękna Maryna" odczuła z nieubłagaj
Kurtyna zapadła. Podniecony tłum z
— Powiedz mi lepiej — dodała opano krym
śtr.iechem popychając baletnicę
Poczem szybkim ruchem zdjął kolję z ną wyrazistością ostre, zagadkowe spojrzj
talem tłoczyć się zaczął ku wyjściu unosząc wawszy sie — kto wręczył ci ten list?
wgłąb.
białej szyi, schował ją do kieszeni, wstał z nie „czarownicy" jakgdyby odbite w zim;
odbicie nowego swego bożyszcza w o— Jakiś nieznajomy. Nie chciał podać
— Kiedy u... u...ciekłeś? — spytała klęczek .poprawił czapkę na głowie i kła
iiych, przenikliwych i surowych oczach st
czach. W głębi źrenic kobiecych czaiło swego nazwiska — odpowiedziała Celi jąkając się.
niając sie drwiąco rzucił na pożegnanie:
diiAw Trybunału.
•ię... zazdrości nieco, podczas gdy zamglo. na.
— Przed rokiem. Zemknąłem z więzienia
— Dowidzenia moja droga! Niedługo!,
tłum.
J. S.
ny wzrok mężczyzn tlił się... tajoną żą
- Jego wygląd?
indagowała pani z dwoma kompanami. Opowiem ci to kie
Błyskawicznym ruchem rannej pantery!
dze
jei daleL
•
dyś I Od tytrorinia już chcąc widzieć się z z obrazu „Dżungla", tym, który interpreto
JACQUELINE DORNIER.

Przepowiednia.
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Sport w kilku słowach.

P ł 3 r w . a c y n a
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Ł o d z i a n i e na boisko Ł . K. S.!

ŻYCIE EKONOMICZNE.

NOTOWANIA ZŁOTEGO ZAGRANICA.
Siedemnasty etap biegu kolarskiego czepem i w skoku wdal. Możliwy jest
Londyn 43.45. Nowy Joik 11.21.5. Praga —
dookoła Francji zakończył się zwycię również udział w reprezentacji Polski
— 379, Wiedeń czeki 79.44 — 72. Zurych
stwem Bulli w czasie 8 godz. 37 min. W Weissówny (Kruschender) w rzucie kulą 377
57.60. Berlin 46.92.5 — 47.32.5. wypłaty na War
ogólnej klasyfikacji prowadzi Magne,
i dyskiem oraz Lutrosińskiej (ŁKS) w szawę. Katowice i Poznań 47.075 — 47.275.
(—) W rekordzie bramek ligowych skoku wzwyż. Warto przytem zazna
prowadzi obecnie Kisieliński (Wisła) 15 czyć, że w kobiecej lekkoatletyce okręg
GIEŁDY ZAGRANICZNE
bramek przed Herbstreichem (ŁKS) 11 łódzki poczynił ostatnio bardzo duże po
Londyn. Notowania końcowe: — Nowy Jork
bramek, Banaszkiewiczem i Kniołą (o- stępy.
484.96. Paryż 123.68. Berlin 20.75. Montrea. —
Amsterdam 12.0381. Bruksela. 34.S0 3/4.
baj z Warty) i Nawrotem po jedenaście
(—) Wczoraj nastąpiło zamknięcie 486.50.5,
Szwajcaria 34.95. Kopenhaga 18.16 5/8, Sztok
bramek.
szóstych narodowych zawodów strzelec holm 18.14 1/8. Oslo 18.16. Helsingiors 193.12.
(—) W Nowym Jorku odbyły się wiel kich, myśliwskich i łuczniczych o mistrzo Wiedeń 34.65. Warszawa 43.45.
kie międzynarodowe zawody pływackie stwo Polski,
Paryż. Notowania końcowe: Londyn 123-75,
w których znakomita pływaczka Helen
Po oddaniu 4-ch strzałów armatnich Nowy Jork 25.50 3/4.
Gdańsk. Notowania w guldenach gdańskich.
Madison pobiła nowy rekord światowy i opuszczeniu Hagi przy dźwiękach orkie
czek na Londyn 25.20, ttlegraiiczne wypłaty ni
w pływaniu crawlem na 1000 yardów, stry uznano zawody za zamknięte.
Berlin 123.20. telegraficzne wypłaty na War
uzyskując czas 13.23,8. Poprzedni rekord
Tytuły mistrzów Polski na rok 1931 szawę 58.22.
światowy należał do Marty Norelius. któ zdobyli: karabin wojskowy: mjr. Jan
BAWFLNA.
rej czas wynosił 13:36,8.
Wrzosek (9 p. p. leg.), karabin dowolny:
(—) Polska reprezentacja piłkarska Zygmunt Rudecki (W. K. S. Legja), pis
LirtrpOoL 21. 7. Amerykańska, zamknięci;
rozegra jeszcze tylko trzy spotkania mię tolet wojskowy: kpt. Adoli Galinrjwskt lipiec 5.11. sierpień 5.14, październik 5j20 listo
5 23. grudzień 5.27. styczeń 5.30. luty 5.34.
dzypaństwowe w r. b. a mianowicie z (18 p. p.), pistolet dowolny: Tadeusz Ko pad
marzec 5.39, kwiecień 5.43, maj 5.47. czerwiec
Rumunia w dniu 23 sierpnia w Warsza walski (H. K. S,), karabin małokalibro 5.50. loco 5.25.
wie oraz z Jugosławią w dniu 25 paź wy: kpt. Stefan Lewiński (35 p. p.), strze
LHerpool. 21 7. Egipska, zamkniecie: lipiec
dziernika w Poznaniu. Jedyny mecz mię lanie olimpijskie z pistoletu: kpt Józef 7.41, wrzesień 7.57. październik 7.72. ltstooac
styczeń 7.97. marzec 8.12. mai 8.28. loco
dzypaństwowy poza granicami kraju ro Różański (4 p. p. leg.), strzelan?e do jele 7.80,
7.69.
zegra nasza reprezentacja w Brukseli z nia, strzał pojedynczy: Eustachy Barań
Nowy Orlean. 21. 7. Amerykańska zamienię
reprezentacja Belgji w dniu 11 paździer ski, strzał podwójny: inż. Aleksander O- cie: lipiec 9.21 październik 9.55, grudzień 9.7J
strrwski, strzelanie do rzutków: Wacław styczeń 9.87. marzec 10.06. Loco —.
nika.
Nowy Jork. 21. 7. Amerykańska. Zamknię(—) W związku z międzypaństwo Goliszewski, strzelanie z łuku dla pań: or: Loco 9.40.
Marja
Królowa
(Sokół),
strzelanie
z
łuku
wym meczem lekkoatletycznym Polska
Kontrakty: lipiec 9.24. wrzesień 9.40, paź
— Włochv, który odbędzie się w dniach dla panów: Jan Chojna (Zw. Strzelecki), dziernik 9.55 lisiopsd -9.65. grudzień 9.77. sty
9.88. luty 5.96. marzec 10.05, kwiecień —
S i 9 sierpnia w Królewskiej Hucie do król kurkowy Janina Kurkowska (Rodzi czeń
10.13. maj 10.23.
na
Wojskowa),
wiadujemy się, że w reprezentacji Polski
Tvfuł najlepszej łuczniczki
klasie
zapewniony udział ma Kwaśniewska
(ŁKS), która bronić będzie barw Polski juniorek zdobyła Helena Madejewiczóww trójboju t. j . w biegu na 100 mtr., w I na, tytuł najlepszego łucznika w klasie
rzucie oszczepem i w skoku wzwyż. — juniorów zdobył Zygmunt Pru*?>owski
Poza tem Kwaśniewska wystąpi w kon (H. K. S. Ł.).
kurencji indywidualnej w rzucie osz

Łodzianie poznali dotychczas nieomat fachowców daje Łodzi najpiękniejsze u
wszystkie sporty. Nie widzieli jednak rządzenie sportowe. Oby Łódź tylko ojeszcze prawdziwych zawodów pływać ceniła ją właściwie i wykorzystała tak
kich. O powody pytać nie będziemy, .jakby ją należało wykorzystać. To nlb
znamy je wszyscy. Jest jednak okazja, jest basen kąpielowy — to pływalnia o
która gotuje nam w najbliższa niedzielę limpijska.
ŁKS. Zobaczymy wreszcie zawody w
— Więc niedzielne zawody będą...
pełnem słowa znaczeniu. Będą to zawo
— Niedzielne zawody będą bardzo
dy w pływalni ŁKS z udziałem wszyst dobre — przerywa mi p. Semadeni kich prawie mistrzów Polski oraz feno Przyjadą takie asy z Warszawy, jak Bo
menalnego Bocheńskiego rekordzisty
cheński, o którym specjalnie mówić nie
o wartości światowej.
będę. Reklamy ten zawodnik nie potrze
Ponieważ zawody te wzbudziły w Ło buje. Samo nazwisko Bocheński, mówi
dzi olbrzymie zainteresowanie, zwrócił za siebie. Zna go świat, sądzę, że Łódź
sie nasz współpracownik do przebywa wie więcej o nim. Ten fenomen pływac
jącego obecnie w Łodzi cenionego i zna ki przeciwstawi siebie sztafecie 10X50
nego w Polsce kapitana związkowego p. mtr oraz zaatakuje rekord Polski uzys
Tadeusza Semadeniego. który w sprawie kany przez Kota w r. b., który wynosi
tej udzielił nam wyczerpujących informa- 7.30 min. Bocheński musi osiągnąć czas
cyj. Nadmienić musimy, że p. Tadeusz poniżej 7 minut. Poza tem Bocheński
Semadeni jest jednym z największych weźmie udział w setce. Będzie miał przy
propagatorów i fachowców pływania, a tem bardzo silną konkurencję w Szreibjednocześnie pionierem ruchu pływackie uianie z Żydowskiego Akademickiego
go w Polsce. W Łodzi pozostaje czaso Stow. Sportowego oraz w Matysiaku,
wo, widząc słaby rozwój pływactwa za Makowskim i innych z AZS warszaw
interesował sie nim i wspólnie z ŁKS do skiego.
prowadził do powstania sekcji pływac
— A czy panie startować również bę
kiej w tym klubie oraz założył Łódzki dą? — pytam.
Okręgowy Związek Pływacki na które
— Owszem. Przybywa do Łodzi zna
go czele stanął zasłużony dla sportu pol na pływaczka z AZS warszawskiego, któ
skiego p. Stanisław Piwowski. Widać ra studjuje w Genui — panna Cytowicz.
więc, że ŁKS zaczął prace właściwie. — lest to zawodniczka, która uzyskała w
Daje to pełną gwarancję rozwoju tego
biegach na 100 i 200 mtr. czasy lepsze
najmilszego sportu.
od rekordów Polski. Panna Cytowicz
Przedewszystkiem w rozmowie z P- pójdzie prawdopodobnie w zawody z pa
Semadenim interesowało nas jego zda nami — jeśli się który odważy — lub
nie o pływalni ŁKS — pytamy więc go w sztafecie złożonej z pływaków AZS
względnie ŁKS.
o ten szczegół:
Tyle na dziś podajemy z tej ciekawej
— Życzę Łodzi sportowej takich świe
tnych zawodników, Jak świetną jest pły rozmowy z p. Semadenim. Jutro podamy
walnia w parku ŁKS. Wybudowana kosz dalsze szczegóły.
Wczorajszy wieczór rozpoczął się spot Słychać nawet głosy: „Finecki puść", —
tem 200 tysięcy złotych nie może być
K.
kaniem Śpiewaczka z Kruminem. Przez gdy nagle Stibor ostatkiem sił wyrywa
zła. Projektowana przez znakomitych
12 min. skutecznie opierał się Łotysz, aż j się i Impetem rzutu pada głową o słupek.
wreszete legł przytłoczony bryłą cielska Sędzia na chwilę walkę przerywa, lecz
ambitny Stibor, mimo wyraźnego oszoło
Śpiewaczka.
Z ukazaniem się w riDgu gwałtownego mienia, rwie się dalej do walki.. Pinecki
Luppy, który miał walczyć z trenerem momentalnie dopada i znów
łódzkiej „Bair-Kochby" Krauserem wy
z r.kłada mu nelsona.
Z 14 miejsca na 9 - t e .
buchł nleludzkt wrzask.
Słaniający się jeszcze na nogach Sti
Pięcioletni okres walk o „Djanę", na sce skokiem 2 m. 25 cm. (lepiej od rekor
Luppa n'e szczędził pięści. Krauser, bor pada na „parter" I obawiając się kom
grodę PUWF dla najlepszego kobiecego du okręgowego).
który zresztą był ciągle w ataku, nie po plikacyj^ poddaje się. Sędzia stosownie do
klubu lekkoatletycznego, zamknięty zo
Glażewska (ŁKS), startując w biegu zostawał dłużny.
regulaminu ogłosił zwycięstwo PinecWestał zawodami o mistrzostwo Polski w na S00 mtr. była 4-tą z wynikiem 2 m.
Interesujące spotkanie, mimo obopól go. Ogół publiczności w ten sposób uzys
Warszawie w dniach 18 i 19 b. m. Zna. 40 sck., lepszym o całe 3 sek. od okrę nych wysiłków, daje w pierwszem spot kane zwycięstwo uważa za anormalne.
ną powszechnie jest historja pojedynku gowego rekordu.
Z wielklem również zainteresowaniem
kaniu wynik remisowy.
AZS-u warszawskiego i Grażyny o na
Wskutek nieporozumienia nie dopusz
Znawcy i miłośnicy delektowali się obserwowano walkę modego 1 energicz
grodę PDWF, to też nic będę o niej szcze czono do startu Smętkówny (ŁKS), która arcypiękną walką dwóch
nego Sasorskiego z marynarzem b. car
fjółowiej mówił, dokładniej natomiast w oszczepie miała wielkie szanse.
skiej floty Sudakowem, w której sympa
klasycznych zapaśników
przodstawię rolę
Wejsówna z Sokola pabianickiego wy Szczerbińskiego ze Steinkem. Obaj wspa tyczny Polak wykazał nieprzeciętne zalc
okręgu łódzkiego w te] walce,
kazała piękną formę zdobywając wlceml ntale wytrenowani 1 wygimnastykowani, ty. atakując ostro rutynowanego przeciw
która jednocześnie jest obrazem rozwo slrzostwo Polski w rzucie dyskiem (33 budzili zachwyt na widowni. W ciągu 2(> nika. W 14 min. efektownym przerzutem
ju kobiecej lekkoatletyki. W pierwszym ni. 47 c.) i trzecie miejsce w pchnięciu min. wyniku nie osiągnięto.
zwyciężył Sasorski, któremu zgotowana
roku „Djany" t. j . 1927 Łódź reprezento- kulą (9 m. 79 cm.).
Atrakcją wieczoru była decydująca owację.
waną była przez
Dziś, środę afisz zapowiada walki:
Jeśli się zważy, że w tegorocznych walka Pinecktego ze Stiborem. Stibor
Koblelską (ŁKS).
zawodach na 15 klubów uczestniczących atakował ostro. Pinecki zaś dążył do Pinecki — Pooschoff, Sudakow — łełzdobywając 15 pkt. w rzutach dyskiem i 6 było reprezentowanych przez bardzo schwytania przeciwnika w swój niezawod kaja, decydująca dwóch brutali Śpiewa
kulił. W r. 1928 Łódź wogóle nie star liczne drużyny (od 5 do 12 zawodniczek), ny nelson, wreszcie w 24 min. Wlelkopo czek — Luppa, decydująca eliminacyjna
towa' w mistrzostwach, lecz Już w na to zdobycie przez ŁKS 6-go miejsca w l&ninowi udaje stę to. Widownia zamiera, Szczerbiński — Wajnura i budząca lo
stępnym roku (1929) łodzianki zdobyły ogólne) punktacji Jest rzetelnym sukce gdyż olbrzym już przez kilka minut dła kalne zainteresowanie decydująca Sasor
32 punkty, przytem Sokół — Pabj. uzys sem. W punktacji międzyokręgowej 3 wi swego
ski — Krauser.
kał 21 Pkt. przez Janowską i Wejsównę, miejsce Łodzi jest już bardzo dużym do
przeciwnika niemiłosiernie.
a ŁKS — 11, przez Kwaśniewską, Rytló- robkiem, gdyż wyprzedziły nas tylko
wnę • GałaJównę. W roku ubiegłym Warszawa (27 zawodniczek) i Śląsk (13
(1930) okręg nadal posuwa się naprzód i zawodn.).
posiada już 38 punktów (25 — Sokół i 13
Rok 1931, dla Łodzi rok dużego poste
ŁKS) oraz tytuły misi; - >wskie w skoku pu, wysunął ŁKS z 14 miejsca na 9-te,
Czwartek.
z w v ż (Janowska) i -dal z rozbiegu Sokół zaś z 12 na 11 1 postawił je przed
11,58 Sygnał czasu progam na dzień bieżący
(Kwaśniewska). Prze. ane w ubiegłą takicmi klubami, jak Warta, Makabi-Wil i rrperttiar teatrów 1 kin. 12.10 Muzyka z płyt
Wieczorne rozrywki Łodzi.
sobotę i niedzielę mistrzostwa kobiece no. Polonja, Warszawianka oraz szereg gramof. 16,00 Muzyka z płyt gramof. 16.45 Ko
Teatr Miejski: — Motke złodziej
munikat, 16,50 Odczyt z Krakowa. 17,15 Płyty
przyniosły naszemu okręgowi niewątpli wybitnych stowarzyszeń sportowych.
Teatr Letni: — Perły Lodzi.
gramol.
'7,35
Odczyt
18,00—19,00
Koncert
19,00
wy sukces w postaci 50 punktów (37 ŁKS
Ponieważ w roku bieżącym odbędą
Złota Kaczka: — Bomba do góry.
19,20 Płyty gramof. 19,40 Kom. Izby
i 13 Sokół) oraz tytuły mistrzowskie 1 się jeszcze w programie kobiecych mi Rp?.maito«ci.
Przem. - Handlowe), program na dzień następ
Rakieta: — Baz koszulki.
wicemistrzowskie.
strzostw Polski — trójbój (w Łodzi — ny i komunikaty. 19,50 Urzęd. kom. Państwowe
Cyrk: — Turniej walk irancuskich.
Tvm razem Sokół słabiej był repre 6 września) i pięciobój (w Białymstoku go Instyiutu Mcteorol. 19,55 Kom. Państw. Urzę
Apollo: — Zielona brygada.
du Wychowania Fizycznego i Państw. Zw.
zentowany niż ŁKS, który wystawił do — 13 września). Łódź może jeszcze po Spoit. 20.00 Prasowy dziennik radiowy. 20.10
Bajka: — Szlakiem hańby.
mistrzostw 4 zawodniczki. Największą prawić swą pozycję, dzięki poważnym Komunikat sportowy I. 20,15—21,30 Koncert po.
Casino: — Kobieta, która się śmieje.
indywidualność wykazała Kwaśniewska szansom w tych konkurenci"ch Kwaś pnlarny. W przerwie repertuar teatrów miejskich
Capitol: — Tyranja miłości.
21.30
Słuchowisko
„Najdroższa
moja
Pegg"
22.00
(f.KS), która w pięknym stylu zdobyła niewskiej i Wajsówny.
Felieton p. t. „Gtos Jeanetty Macdenald", wygi.
Corso: — Zasadzka.
mistrzostwo Polski w rzucie oszczepem
p. W. Frenkiel, 22,15 Dodatek do pras. dz. radj.
Czary: — I. Wódz pre-rjL II. Wysp? straceń
(31 m. -18 cm.), wicemistrzostwo w sko
22.20 Komunikaty, 22.25 Program na dz. nast.
22.30 Koncert z Poznania. 23,00—24,00 Muzyka ców.
ku wdał z rozbiegu (5 m. 3 cm.) zajmując
,1.
Gran-Kino: — Djabeł oceanów
taneczna.
poza tem 5-te miejsce w skoku wzwyż
Katowice,
czwartek
408.7
m.
Luna: — Latarnia morska.
(1 m. 35 cm.) i takież miejsce w skoku
11,40 Przegląd prasy krajowej 11,58 Sygnał
w
Łodzi.
wdał z miejsca (2 m. 26 cm.) przy
Ludowy: — Miłość księcia Sergiusza.
czasu i program na dzień bież. 12,10 Koncert z
ulyt gramof. 13,10 Komunikaty 14,50 Komunikat
niezwykle silnej konkurencji.
Mimoza: — W maleńkiej kawiarence.
Udział 2 6 klubów.
"o?podarczy. 15,10 Komun katy. 15,25 Odczyt i
Odeon: — Noc niespodzianek.
Doskonałe wyniki, osiągnięte przez
komun. 16.00 Koncert z płyt gramof. 16 50 Odczyt
Kwaśniewską, postawiły ją w rzędzie
Dnia 6 września na boisku Wojsko ? Krakowa. 17,10 Koncert z płyt gramof. 17,35
Oświatowy: — Dla doirosł. Dusze w niewoli.
najlepszych zawodniczek polskich. W wego Klubu Sportowego okręg łódzki Odczyt. 13.00—19,00 Koncert. 19,00 Codzienny Dla młodz. Śmierć bladymi twarzom.
zawodach o mistrzostwo Polski tylko Wszechśw. Związku „Makkabi" organi odcinek powieściowy. 19,15 Rozmaitości 19.30
Pałace: — I. Mistrz bezczelności. II. Dobrze
Manteuflówna, Konopacka i Jasieńska zuje wojewćdzkt zlot wszystkich stowa J. Langman: „Św. Antoni wśród lilij". 19.50 Kom. skrojony frak.
meteoroi.
z
Warszawy,
19,55
Komunikaty
har
zdobyły od niej wiccej punktów w kon rzyszeń, należących do „Makkabi".
cerskie 20,00 Prasowy dziennik radiowy. 20,10
Przedwiośnie: — Ofiara ojca.
Program z l t obejmuje zawody lek Komunikat sportowy. 20,15 Koncert i słuchów.
kurencjach indywidualnych (nie licząc
Resursa: — Gra namiętności.
koatletyczne, gry sportowe, ogólne ćwi 22.00 Feijcton. 22,15 Dodatek do pras. dz, radj.
sztafet).
Splendid: — Indyjski grobowiec.
Druga z ŁKS-ianek. Lutrosińska, de- czenia gimnastyczne wszystkich klubów, 22 20 Kom. i program na dz, nast, 22,30 Koncert
solisty z Poznania. 23,00—24,00 Muzyka tanecz
Spółdzlelna: — Magdalena.
zawody
kolarskie
finałowe
zawody
bjutantka w mistrzostwach, wykazała
na.
Wodewil: — Noc niespodzianek.
świetny talent skacząc wzwyż 1 m. 40 piłkarskie O mistrzostwo okręgu łódzkie
Zachęta: — I. Ciebie tylko kochałem. II. Raz
Koenlgswusterhausen, czwartek 1634,9 m.
cm. i zdobywając tytuł wicemistrzyni go Wszechśw. Zw. „Makkabi".
12,00—15,20 Komunikaty, nast. ptyty gramof. w życiu
Zlot zapowiada się imponująco, gdy*
Poiskl. Wynik jej jest lepszy, niż wy
15 20 H. Reiser: „Przygody w Peru". 15,40 E.
czyn zeszłorocznej mistrzyni Polski Ja weźmie w n'tn udział przeszło 20 khibów Simson: „W Moabicie. Izba zniewag". 16,00—
nowskiej (1 m. 38 c.) Poza tem Lutrosiu które już obecnie pilnie się przygotowu 17,00 Koncert z Berlina. 17,00—17,25 „Muzyka w
•ka. startując poraź pierwszy w życiu ją do zlotu. Kierownikiem zlotu został baśni" dr H. Michaelis i Marja Knoop. 17,30—_
WINSZUJEMY:
17,55 C. M. Holzapfei: „Fruwanie — Jako prze-i
Jutro: Apolinaremu.
w skoku wdał z miejsca zajęła 6-tc micj- wybrany In*, Wajnberg Bernard.
życie wewnętrzne". 18,00—18,25 Dr. L. Herz:
Wschód słońca 3.42.
,Jak podróżowaliśmy przed 40 laty?" 18,30—
Zachód — 7.44.
18.55 Jens Luetzen: „Praktyczne wskazówki dla
fotngrafów-amatOTÓw". 19,00—19,25 Dyr. A. Długość dnia 16.0S.
Bocckelmann: „Wesołkowie, głupcy I humory
Ubyło dnia 0.39.
ści na scenie szekspirowskiej". 20,00 Koncert z
Tydzień
30.
Sopot. 21.00 Transm. z Lipska, następnie komu
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Wrzaski w namiocie.
Dramatyczna walka Pineckleno ze Stiborem.

w
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Zlot Zw. „Ma

Waluty, dewizy i akcie

na giełdzie warszawskiej

TENDENCJA DLA DEWIZ UTRZYMANA.
Na zebraniu giełdy dewizowej mniej zaku
piono dewte. niż w poprzednich dniach. Tenden
cja utrzymana z odcieniem nieco słabszym. De
wizy na Londyn. Nowy Jork, kabel, Pragę,
SzwaiJcairje, Wiedeń I Wiochy, stanowiące wiek
szość. obiegały po kursach niezmienionych. Z
pozostałych dewiz obracano BelgJa po kursie
niższym od poprzedniego o 4 gr„ oraiz Pary
żem — o pój gr, Cały szereg innych popular
nych dewiz pozostał bez obrotów i notowań.
Zapotrzebowanie tia dolary Stanów Zjednocz,
również sie zimnledszyło. Kurs utrzymał się na
dotychczasowym poziomie. Poza giełdą kurs
siiię nieco podniósł. rranzakcje mała charakter
spekulacyjny. W przeciwnym bowiem raz« nie
byłoby powodu do podniesienia kursu dolarów,
których brak nie może się odczuwać, jeżełi
Bank PoJski kaiżdemu bez ograniczę a w kur
sach banku I na giełdzie sprzedaje dolary.
-

PAPIERY PROCENTOWE.
W złotych za 1 szt. P. mwest. 84.00. W prt
centach nonrtaaki. P. Paż. Konwers. 45.0f
L.Z.B. Rodnego 83.25, L.Z.B. Rolnego 94.0C
L.Z.B.G. Kraj. 83.25. L.Z.B.G. Kraj, 94.00. Ob!
B. G. Kraj. 83,25, Obi. B. O. Kraj. 94.00. Obi
Bud. B. Kraj. 93.00, L.TJC.Z. Waraz, 50.00. T
K. Zleim. Wairsz, 72.59. T. K. m. Warsz .50,00
L Z . T X m. Warsz. 70.00 — 71,00 — 70.25. L.
Z, m. Częstochowy 61.75. T. K. m. Łodzi 66.0T
T. K. m. Lublina 62.00. K. Z. T. m. Radomia
73.00. P. K. m. Warszawy 48.00.
POŻYCZKI PAŃSTWOWE - W OBROTACH
OGRANICZONYCH. DROBNA ZNIŻKA KURSU
PRYWATNYCH PAPIERÓW LOKACYJNYCH.
Obroty pożyczkami państwowemi nadzwy
czaj sie skurozylj'. notowano bowiem tsiko dwa
obiekty. Tejidencja — mało zmieniona. 4 proc.
Prem. Poż. Inwestycyjna straciła drobną część"
(50 gr.) zysków, osiągniętych w dniu wczorajszym. Po kursie niezmienionym nabywano i
proc. Poż. Konwersyjną. Inne bez obrotów. Za>
kupywano w daiszynn ciągu listy zastawne 1 oł
ligacie banków państwowych po kursach o<
dłuższego czasu się nie/mieniających. Z obHgacyj magistrackich realizowano 6 proc. Poż.
m. Warszawy V! em. po kursie o zł. 1 niższym
od poprzednlago. W dziale iJstów zastawnych
towarzystw kredytu długoterminowego tender
cja byia nieco słabsza. 7 proc. L. Z. Ziemskił
(dolarowe), 8 proc. L. Z. m. Wansaawy. 8 proc
L. Z. m. Łodzi I 10 proc. L. Z. m. Radomia utrzymały notowania wczorajsze, pozostałe zaJ
— obnóiżyły się: 4 i pól proc. L. Z. Ziemskie
— O 25 gr.. 8 proc. L. Z. m. LubMna — o 50
gr„ oraz 8 proc, L. Z. m. Częstochowy — «
75 gr.
AKCIE - BEZ ZMIANY.
Na zebraniu gieMy akcyjnej aczkolwiek za>
uwaźyć było można pewuią przewagę podaży
nad popytem, jednak transakcje, nadające się
do urzędowych obrotów, zawierano po kursach
dotychczasowych. Obroty nie sięgały dużych
rozmiarów. Z akcy) bankowych nabywano ak
cje Banku Polskiego po kursie poprzednim. I
akcyj przemysłu cukrowniczego oraz metalur
gicznego bez zmtany pozostały akcje „Częstoclc" i Lrlpopy. Starachowice ofiarowywano pc
kursie poprzednim.
Bank Polski 120.00. Czestoclce 31.50. UCp :
16.50 — 16.25.
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AWANTURY NA BOISKU
UcIecasKa sędziego.

Z Jarosławia donoszą:
W czasie zawodów o mistrzostwo kl.
B., podokręgu przemyskiego pomiędzy
Czuwajem z Przemyśla a Ogniskiem z
Jarosławia, zakończonym zwycięstwem
przemyślali 2:1, doszło do wielkich awan

nikaty i muzyka taneczna.

f

ur'. w czasie których pobito sędziego p.
Tatarskiego z Przemyśla, posądzając go
o stronniczość na rzecz gości. Sędzia do
piero pod osłoną policji i w przebraniu
opuścił boisko.

CZYTAJCIE ECHO!

GIEŁDA ZBOŻOWA.
Warszawa, 22 ltoca. Urzędowa Ceduła (iicl
dy Zbożawo-TowaroweJ w Warszawie. Kurs?
ustalone na podstawie cen rynkowych. Cen;
za 100 kiogramów, pirytct wagon Warszawa
w handlu hurtowym w ładunkach, wagonowych
Żyto stare bez obrotów. Żyto nowe 2250 —
23.50, Pszenica l>ez obrotów. Owies jednoJiły
30 — 32. — zbierany 28.50 — 29.50. Twmień
ozimy nowy 22.50 — 23.50, — broWaraj 'ie*
obrotów. Mąka pszenna luksusowa 55 — 65. —
4/0 50 — 55. — żytnia według typu p:< 0wego 44 — 45. Otręby pszonne szale UMK) —
17.50. — średnie 15 — 16. — żytnie 14.50 —
15.50, Lubin niebieski 24 — 25. — żółty 35 —
37, Rzepak zmiowy 30 — 32. Obroty b. małe
Usposobienie spokojne.

LEŚNA ZABAWA HARCERZY.
Dnia 15 i 16 sierpnia r. b. odbędzie sh;
wielka zabawa leśna w Poddebiu (kołc
Tuszyna) urządzona staraniem Koła
Przyjaciół Harcerstwa przy 17-ej druży
nie im. Boi. Chrobr&so, urozmaicona bo
siatym programem. Wstęp dp lasu oi
rana, wieczorem las oświetlony. Całko
wity zysk przeznaczony na kolonje. •—
Przedsprzedaż biletów dla wycieczek «
sekretariacie ZHP ul. Ewamrelicka 9.

SAMOCHÓD.

Król zapałek bez... ognia.
Poza tem opowiada Frenchen, że Kreu
ger jest bardzo umiarkowany w jedzeniu
i piciu, a jego posiłki są prawdziwym
wzorem wstrzemięźliwości. Zasiadając
do stołu, zastawionego najwspanialszemi
przysmakami, wybierał zawsze potrawy
najprostsze I najtańsze...
Mięsa prawie nie jadał, natomiast chę
tnie raczył się najrozmaitszemi gatunka
mi owoców... Zapytany raz przez Frenchena odpowiedział, ze nigdy nie był
smakoszem 1 czuje wstręt do ludzi, od
dających się przyjemnościom podniebie
nia...

Przyjemności wywia
Opowiadające gwiazdy i doskonała tartfnka
z kawiorem.

Ciekawe szczegóły z życia lvora Kreugera.
Duński podróżnik Piotr Frenchen, któ
ry jednocześnie jest cenionym powieścio
pisarzem, odbył niedawno podróż do Sta
nów Zjednoczonych i opisuje obecnie w
jednym z dzienników kopenhaskich
swoje wrażenia.
M. in. poświęca on dużo miejsca zna
nemu ..królowi zapałczanemu", Worowi
Kreugerowt, z którym przez jakiś czas
odbywał drogę na okręcie. Ale słuchaj
my samego podróżnika:
Wśród licznych krezusów, znajdują
cych się na okręcie, był również Ivor
Kreuger, znany król zapałczany... Zapo
znałem się z nim i często przebywałem
•/ jego towarzystwie... Jest to człowiek
pełen radości życiowej, bardzo sympa
tyczny i wcale nieokazujący
Jakiejkolwiek dumy
t powodu olbrzymiego majątku, który
posiada i którym mógłby obdzielić colajmniej kilku krezusów amerykańskich.
Kreugcr rozmawiał przeważnie o
łporcie, którym się szczególnie Interesu
je. Jest on zamiłowanym zwolennikiem
lodzi motorowych i sam zdobył Już kil
ka rekordów w tej dziedzinie sportu... —
Przyznał mi się. że największą przyjem
nością Jest dlań uczestnictwo
W wyścigach łodzi motorowych...

tfr. 19!
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jąca powierzchowność, pełen wdzięku \
dowcipu uśmiech, dodaje dużo uroku je
go rozmowie: artysta mówi wolno, wyma,
wiając słowa precyzyjnie, a jednak z en
tuzjazmem i osniem.
Reporter jest zwykle zadowolony ^
takiego wywiadu.
Najdrażliwsze kwestje to — kwestie
miłosne.
Francuskie artystki są ogromnie po
wściągliwe, trudno wydobyć od nich
szczere zwierzenie.
Dziennikarz dowiaduje się najwyżej, iż
Huguette Duflos ma trudności rozwodo
we, iż Blanche Montel jest szczęśliwi mat
ką 1 żoną pana Hanrt Decovin, że Raqnel
Meller nic zaznała szczęścia w malżeńs'
twie i jest
melancholijnego usposobienia.
Gdyby reporter chciał się dowiedzieć
czegoś o życiu prywalmm lub semymen
talnem artystki, byłby na pewno na rai o
ny na przykrości.
Amerykańskie gwiazdy przeciwnie
chętnie bardzo udzielają wiadomości o
swych przeżyciach.
Clara Bow odsłania chętnie moc my
śli i przeżyć, mówi prędko, ukazuje ząbki
w uśmiechu, przyznaje się chętnie, iż by
a pokole' narzeczoną Gilberta Rolanda,
Victora Flemminga, Gary Coopera 1 wie
lu innych.
Phylns Haver otwarcie się przyznała,
i i sprawy sercowe nic ją nie obchodzą, iż
nigdy nie miała kochanka i że wogóI«
sprawy uczuciowe uważa za zbyt absor*
bujące.
Wśród artystów Victor Varconyl przyl
muje zwykle reportera
w towarzystwie swej żony,
odpowiada wesoło na pytania, gdy tym
czasem żona przyjmuje reportera tarfinką z kawiorem, która jest prawdziwą de«
licją.
Najbardzle) zagadkowym 1 milczącym
artysta jest Ronald Colraan, od którego
trudno wydobyć cos, oprócz wiadomości
z żyda filmowego.
/
Co do Raymonda GriffHh 1 Józefłn?i
Baker — to cl zbywają reporterów odpQ
wiedzią „tak" lub „nTe'V

Artystów, podlegających wywiadom,
można podzielić na 4 kategorje, miano
wicie: inteligentów, blagierów, skrytych
1 o bujnej wyobraźni.
Nie zmniejsza to bynajmniej
przyjemności wywiadu.
MN AU »
Reporter we wszystkich wypadkach
może znaleźć się wobec pięknej gwiazdy
Pan L — Skąd wziąłeś pieniądze na kupno lub ciekawego artysty rozmowa wówczas
staje się bardzo miła i interesująca.
takiego pięknego samochodu?
Wśród artystów, żaden nie potrafi z
Pan II: - Hm... to z lotcriL,
równym wdziękiem przyjąć reportera, —
Pan I: — Wygrałeś?
lak to czyni Jacąue Catelain. Jego ujmu
Pan Hr — Me, tylko przestałem grać.-

Lekkomyślne narażanie życia

NIE JEST BOHATERSTWEM
Trudna sztuka rafowania tonących.

Powabne niebezpieczeństwo, dla naj
Przedewszystkiem
Często się zdarza, że dobry pływak niebezpieczeństwo.
lepszego
nawet pływaka, przedstawiają
nurkującemu
grozi
zaplątanie
się,
zwłasz
powodowany impulsem ofiarności, wska
kuje do wody w celu wyratowania toną cza w stawach, w porostach wodnvch, \v:rv nad jamami, zw. lejami wodnemi.
poza tem największe niebezpieczeństwo W tym wypadku należy zachować się
cogo. Niewątpliwie czyn taki
tkwi w zachowaniu się tonącego, który jak najostrożniej i zastanowić, czy moż
godzien Jest pochwały
Należy zaznaczyć, iż ten król zapałna podjąć się ratowania na brzegu leja.
tzany, choć jest namiętnym palaczem, i śmiało może być określony jako boha instynktownie
Należy
jeszcze wspomnieć o ratowaniu
nigdy niema przy sobie zapałek, ani tcź terstwo. Niestety, w czasie tego rodzaju
chwyta się kurczowo
tonących
akcji
ratunkowej
często
szlachetny
w
y

wogóle Jakiegoś przyrządu do wytwarza
swego wybawcy. W ten sposób ratują
z zimne] wody.
nia ognia... Proszę pomyśleć — król za bawca
cy narażony jest na śmierć z powodu bra W tym wypadku niebezpieczeństwo Jest
pałek 1.. Ilekroć wydobywa z papierośni
sam traci życie.
ku oddechu w czasie dłuższego przeby znacznie większe gdyż^ratującemu prócz
cy cygaro, lub papierosa, zwraca się do
Aby umieć ratować tonącego, należy wania pod wodą. W tym wypadku oka normalnych przeciwności walki z żywio
otoczenia z prośbą o ogień...
opanować tę sztukę według pewnych za zuje się. jak nieodzowne jest dla służby
łem grożą dwa zasadnicze niebezpieczeft
A wówczas urządzaliśmy mu często sad.
ratowniczej nad wodą opanowanie tech st\ya: kurcz mięśni z powodu niskiej tem
niewinnego figla... Gdy Krcuger prosił
Sztuka ratowania tonących Jest bar niki oddychania.
peratury wody i atak sercowy.
o ogień, oświadczaliśmy mu, że nie ma dzo trudna i uciążliwa. Nieodzownym
my zapałek 1 ofiarowywaliśmy mu ogień warunkiem, aby ją posiąść jest przedewszystklem dokładne znawstwo wszy
z naszych zapalniczek...
stkich rodzajów pływania,
A on, nie okazując najmniejszego nie
nurkowania I wskakiwania do wody.
zadowolenia, przyjmował chętnie naszą
Wydawanie świadectwa zawodowe
złośliwa uprzejmość...
go ratowania tonących człowiekowi, kto
ry nie opanował należycie teoretycznie
i praktycznie wszystkich rodzajów szrtuki pływackiej,
Jest lekkomyślnością nie do darowania.
Często zgłaszają się do zarządów ba
senów 1 przedsiębiorstw kąpielowych,
osoby, które wmawiają sobie, że są pły •
wakami par excellence, choć w rzeczy
nowemi
filmami.
wistości
W Hollywod produkcja filmowa nte
pływała słabo.
Ratowanie tonących może w następu
ostaje, mteno paniki, jaka tam nastąpiła w
związku ze spadkiem akcji przedsię jących okolicznościach stać się niebez
biorstw filmowych na giełdzie w Wall- pieczne tak dla ratującego, jak ł dla to
nącego: 1) ze względu na trudności, w y 
Stre«t.
Trup w łazience.
pollty
Wczoraj rano przejechał prze/ War
Według statystyki w miesiącu czerw nikające z samej sytuacji, 2) z powodu
szawę wielki myśliciel i dramaturg an ka angielskiego lorda Astora (xx), dalej
braku
sił
fizycznych
i
nieopanowania
cu w Hollywood wyprodukowano 42 wiel
W tych dniach znaleziono 50-lctnlesztuki pływania u ratującego. 3) z powo gielski, znany dobrze ze scen polskich G. (y) sekretarkę koresp. Havas'a p. Kippe
kle filmy.
du nieodpowiedniego zachowania się to 1>. Shaw. Na ;•.(!,>;.-iu, dokonanem na równe, lorda Lothien (2), red. J. Stan Ro fabrykanta Karola Stamma w mieście
,,Fox' wyprodukował 8 filmów, w tem nącego.
Dworcu Warszawskim widoczny (x) Szczerb.ńskiego (3), Dawida Astor, syr.a Remscheid (na zachodzie Niemiec) za
jeden z Jane* Gaynor 1 jeden z Jeanetfe
strzelonego w łazience swego mieszka
Im dłuższa Jest przestrzeń, którą prze Shaw w oknie, obok równteż w okn'e wa lorda Astor (4).
nia. ona fabrykanta przyznała się, że za
Mac Donald. Realizacja filmu z Janet —
płynąć musi ratujący, aby dociągnąć to
strzeliła swego męża podczas kąpieli. —«
trwała wszystkiego 30 dni, za/, z Jeanette nącego do brzegu, tem wcześniej
Klasłkt^ć w dłonie nie będziemy!Gdly Słamra o godz. 7 rano udał się do
Mac Dnald jeszcze krócej, bo w 23 dni
grozi mu utrata sił
pokoju kąpielowego, aby się wykąpać,
uporano sie. ze zdjęciami.
Zegarki na ręku przeszkodą do aplauzu.
przed zakończeniem swego zadania. —
weszła za nim jego o 10 lat młodsza tona
„Paramount" w czerwcu zrealizował Zmęczony i wyczerpany pływak nie mo
Dyrektorzy 1 właściciele teatrów I in wstrząśnienic zegarka szkodzi, więc sta Dora 1 strzeliła do niego z rewlweru.
5 filmów, „Warner-Bros'' — 7 filmów, że naturalnie ratować tonącego, ponie nych tego rodzaju miejsc widowisko ra się o utrzymanie lewej ręki w spoko
kładąc go trupem na miejscu.
„Metro-Goldwyn-Mayer" — 5 filmów, waż przedewszystkiem jemu samemu wych w No-yym Jorku oddawna zrozu ju. Nic też dziwnego, iż nie może w tych
Kula przebiła fabrykantowi czoło powy
„Columbia — 3 filmy, „Radjo* —3 filmy, grozi niebezpieczeństwo. Trudno mu
warunkach oklaskiwać artystów, anr
mieć nie mogli, dlaczego publiczność
żej lewego oka. Według zeznania pani
„Tiffany" — 3 filmy, w tem jeden reall- zatem walczyć z kleszczowym,
sztuki. Należy przytem dodać, że zegar
nie oklaskuje
Stamm, była ona ciągle maltretowana
lacjl James'a Cruze, ,,Pathe-Exchange''
sztuk scenicznych, choć nieraz najwido ki ręczne są w Ameryce ogromnie rozpo przez swego męża, którv z powodu swej
rozpaczliwym uściskiem tonącego.
— 2 filmy, ,,Unlversal' — 2 filmy i inne
Należy zatem w pierwszym rzędtele czniej bardzo jest z przedstawienia zado wszechnione 1 noszone powszechnie nie- choroby nerwowej już kilkakrotnie prze
pomniejsze wytwórnie razem w czerw
tvlko przez kobiety, ale również przez
zwrócić
uwagę, aby ratujący pamiętał o wolona.
bywał w zakładzie dla nerwowo chorych
cu ukończyły 4 filmy.
mężczyzn.
Uważne
zbadanie
tej
sprawy
dało
wy
oszczędzaniu
swych
sił,
płynąć
do
toną
w Grafenberg. Kobieta chciała wpierw
Największe natężenie pracy w atelier
Wobec takiego wyjaśnienia sprawy, 'argnąć sie. na życie, leca tb względu na
M Hollywood było między 5 a 10 czerw cego ł posiadał tę pewność, żę może li Jaśnienie Jej szybsze i bardziej niespo
ca, kiedy realizowano jednocześnie we czyć na swoje siły w czasie samej akcji dziewane, niżby się komukolwiek mogło fachowcy w dziedzinie teatru postano dzieci, 21-lt.tniego syna 1 9-letnią córkę,
ratowania.
.Ą \
wili wynaleźć Inny sposób
zdawać...
zaniechała powziętego zamiaru. Nie mo
wszystkich studio 32 filmy.
wyrażania uznania scenie.
Okazało
się
mianowicie,
że
główną,
Nadmierny
pośpiech
gła ona dłużej patrzeć na to, aby dzieci
W tym samym okresie zrealizowano
Sposób ten w żadnym razie nie bę jeszcze dłużej miały przechodzić strasz
|03 komedyjki oraz około 70 dodatków jest w tym wypadku zupełnie zbyteczny, jeśli nawet nie jedyną przyczyną jest
dzie narażać zegarków na wstrząśnie- ne katusze pod opieką ojca.
ponieważ czas tonięcia trwa dosyć dłu tutaj
muzycznych i rewjowych.
nia.
Wobec znanej pomysłowości ame
noszenlo zegarków ręcznych
W miesiącu czerwcu czynnych było w go.
rykańskiej
należy się spodziewać, że już
Każdy
doskonale
pamięta,
że
ma
na
Samo
nurkowanie
w
poszukiwaniu
za
itellier 47 aktorów stałych, 340 — kon
w
dniach
najbliższych
nowy sposób otor.ącym
przedstawia
również
poważne
lewej
ręce
zegarek,
a
ponieważ
każde
traktowych i 796 statystów.
klaskiwania zostanie wynaleziony. Już
obecnie pojawiły się pewne projekty, i
tak jeden z dyrektorów proponuje, aby OTWARCIE IV NARODOWYCH ZA
Ruin no lberlińsl&ie kasy oszczędnościowe,
WODÓW STRZEL. WE LWOWIE.
publiczność rzucała na scenę rodzaj zwit
ków papierowych, rozwijających się au
tomatycznie...

Bernard Shaw w przejeździe przez Warszawę.

Ameryka

zaleje świat

Żona zastrzelili
z

<
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Podsłuchane.
W SZKOLE.
Nauczycielka: — Stachu, czy ojciec
pomagał ci przy pisaniu zadania domo
wego pod tytułem: „Dlaczego lubię mo
ją nauczycielkę?"
Uczeń: — Nie proszę pani, mamusia
nie pozwoliła.
NOWOCZESNA CÓRKA.
Córka: — Tatusiu, prosiłabym o pic
niądze na wyprawę.
Ojciec: — Ależ moje dziecko, nie Je
steś przecież jeszcze zaręczona.
Córka: — To tatuś wcale nie czytuje
gazet?
WYKRĘCIŁ SIE.
PKO w Warszawie, co świadczy o łem, że nle— Czy możesz mi pożyczyć sto zło
mteckl krach linansowy nie wywarł najmniejsze tych?
Zdjęcie przedstawia gen. Rómmcla O*
go nawet wpływu na operacje instytucyj kre
— Niestety, wykluczone. Ale dzię twierajocego pierwszym strzałem IV naro
dytowych w Polsce.
kuję cl, te myślałeś, fż mogę to uczy dowe zawody strzeleckie, myśliwskie i
łucznicze We Lwowie.
nić.
; •
-

Po prz>,. • >:• .eh ierjacu" uruchomiono nie
mieckie banki, kasy oszczędnościowe 1 poczto
we urzędy czekowe. Już od godz. 6-el rano
zbierają sie przed każdym z nich wielotysięcz
ne >łumy. pragnące uratować swoje oszczędno.

Ści. Wypłacano Jednak tylko małe części wkła
dów.
Zdjęcie przedstawia liczne rzesze, groma
dzące się przed Jedną z berlińskich kas oszczę
dności. Jednocześnie zamieszczamy zdjęcie,
przedstawiające normalny ruch przed gmachem
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