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Tragiczna śmierć bohaterów lotnictwa p()lskiego.

por. Zwirki.

Ostatnia wędrówka dwu bohaterów.
Oficjalne orzeczenie komisji
Cieszyn, 13 wrześn:a. (Specj. kor,
"Echa"). Wczoraj rano do Kierl ska przy0yła z polskiego Cieszyna komisja techniczna w s.kłaclzie: kpt. pilota Halew·
skiego, por. obserwatora Stoya, por, 1>.10ta Gaertllera. Ocz('kiwali już na nich na
miejscu katastrofy członkowie komisji z
ramienia władz czechosłowack'ch: rRd~a
min. Robót Publiczn} ch dr, inż. Sticha
z Pra!;,'i i dyr. St8Cjj lotniczej w Brn:e
iDŹ. Polak,
Po zaznajomieniu się dokładnie z miej,
scem katastrofy r.'.~ , szczntkam ' mMoru
i samolotu, komisja orzel{ła, iż przyczyną katasŁl"ofv
hvła szalejąca

burza,
kHrci ltl'Vl'ało &ię skrzvdJo samolotu, pOC7.em sradając satr'olof uderzył o sosny. t'lmi.~c je i 'runał na ziery:je
rozhila.iąc "ie na
m';\'l,tr.ę: Ani iecTna"
ezęść !f,a mo 1otll nie zosta~a 1';ellSzTwcl7ona. P(1f~(''!,a~ u0erzer.i'1. \'.rVpfl 'U! z s,:l'11(llnt.u o"~i lot":,,v l t'"~,,i"e Z wy~'okotl"i
20 metrów ponieśl : śmierć.
pOdCZ'I8

śledczej.

Nie da się odmalować słowami dramatyczności tej chwili.
W kościele odprawiono egzekwi~, po
czem krótkie przcmówienie wygłosił pro
poszcz miejcowy ks. Zawisza. Zobrazo
wawszy tr'~giczny wypadek i stratę, jaką po
nosi ludzkość cała przez zgon dwóch boha
terów walki człowieka o or'.mowanie po
wietrza, w pl'remówieniu wojem ks. Zawi
sza podał również krótki historyczny rys
mle isrowo~('j, która stała się mic.i~('eD1 ktl
·"~t"orv. W zamierzchłych 'wiekach Cierli
ko było

polskiej w Cieszynie, oraz wieńce od czeskiego korpusu oficerskiego i garnizonu.
Żaaę por. Zwitki oraz siostrę inż, Wigu

,y
prowadzili oficerowie lotniczego korpusu
czechoswU}(;ckiego.

Korpus czechosłowacki kroczył z gen. Meli
charem na czele, następnie szli przedstaw;
f'ieJe gminy, miastłJ Czeskiego Cieszyn::
oraz masy ludności polskiej i cZ~Bkkj.
Na granicy grn:ny, ks. Znwhza raz jern
cze poże~nał zwłoki, poczem eamochodyru
~zyły szybszym temrem, zwalniając cZęAto
w hie~u przy przejeździe przez pOllzczcgól
nt' osiedla, gdzi", na Fzosic, ustawiane w
~zeregi dzieci z chorągiewkami o poLkich
harwach, zarzllcały samochody k,viatami.
Kiedy kondukt zbliżał Bię ku mi,,,jscowo
śCl Mosty wpob'iżu Cieszyna, już zdalektl

siedzibą gontyny n ')(!,ms lci('.i,
na któ"", i miei!\('u stan !) ł pienv"zv w tvch

oJ'olj(, ch ko~ciół {'hr?iśchniold. Cierl;skC'
lwlo ró".'nież ~i'"'f}rih~ jednei z ostl'tn~rl
!.;;!>'f"źny('}, z rpolll Ph<~Ów. kS :~7!W
bri'
która w legrn,-l"'rh 'l' rl,yn'r\' rn8iła nazwę
"Czarrt'Pl hi!'żnf'j".
K " Zml'iFZa 71'Jmńrż' ł pr::-f'mów:enie po·
';'pO''''''"\ l1ir.-~ f'i'1~' lotn~l{ ó1; ~~ tv :mt pnl" ~·'l"'Tl""1CO
nych p~ " r;nn.

widać było oczekujące nań tłumy ludności.
~a czel~ oct:ckujących u!itawiła się kompan

ja honorowa
8,~o p. p. czechoslou't'lchiej
z orkietrl!, dowódca 16-ej brygady czel5kkj
{!;en, M'eIichar i dowódca pułku pulko Ja
rcsz w 010c7:eniu licznych oficerów sztabo
wvch. f:zterE'ch {\ficerÓw złożyło na samo·
chodzie. wiozącym ciało ś. p. por. Żwirki,
<)Jhrzymi wiCID.i~c z szarfami o barwach na
lodowych czechosłowackich.
Następnie kondukt, po~uwa.iąc się krok
za krokiem, 7!r,łJlnzł się po chwi1i na pr~d
mief-ciu Cires:.o:y'na Czes~dego. Po obu etro
nach ulIC stały liczne tłumy, latarnie były
za p al one; na WIe.U
"
d omac,
h t a_k pan:;
• t wo
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w PIIW0D7.1 KWIATóW
Sokoli z Frydl.a i Suchej Góry WZł/,'
I.n h arU trumlly i przeni,.,.~]i do samochoaów, \'V l'zasie krótkit',i ttej droM ludność
m' (" : q~~",' a zar:mdla tnunny kwiatami i
pP' h~:,h samochody wieńcami II kw:t:tt6w
po","ch.
Komlukt 7.alohny, popr:redzaoy przez ks.
nrohoszcza Zawi"zę mszył nowolnym kro
ldem w ~tr('nę C"eszynn. p' crwl'lzv jedlał
' Ś. p. LWIEl,
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mnehody pvgrzehowe Z M(\raw~.'~iej (},,:tJ'n ora7. tVHąCzny tbm ludil10 o C',.
wy
Z Proś('it>,iow'" ,_""H ' ,' ~ L~h'a c~e,
wi(lzl!c metalOwe trumny,
\;ch wojsl~ov;ych samolotów w lir
Po ulokowaniu ciał zmarłych lotni.- 9.ciu, które krąży l: l i::"l , i'l - '! nad C ~C1
k6w w trumnach, okryto je sztandarami liskiem i Czeskim Ciel;z)ucm. N:ld gra'dic(!
biało - am~rantowemi i przenie3icmo do mias' \ C7.e ki<'go C'e' zyna samolot czt~~.~d
kościoła. W tym czasie przybyły do zrzuc!l wien~ec. Czoło l,onduktu tworzyła
Kierliska woowa no śn, por. Ż,,vil'ce oraz kompanja honorowa [: p. p. z C~csklef(o
siostra śp. inż. Wigl1.ry w tow2.rz~ stw e Cieszyna z orkiestrą, następ'lIie kroczył So
lni, ~zvmańs-kiego, ltpt. Komara i por. kół polski z Cies1:yna. za nimi. skauci, nioGoździka.
"ac ordery ś. p. por. Zwirki. DaI~j ni,~sjooo
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Z!)'(la dla gTO b owa c'sza.

Po orzf.'~7.eniu komis.ia wlała się na
cmentarzyk 'KieTH"'l<i. gdZie w ko!"tnicy
leżah zwło ki trw(cz..-,ie z!'1lllrłvch lotników. Przed ('l'Y1 ,ent::1rzy,"~"'11 i kos1nicR stały tłumy hldności. VI dniu
wcrora;~zvm. Kjf.'rl;'.'l~() "+;\}o sjp miei~cel'!'l l'cznvch
i th1)"1nvch T":e1t'1'rZ'."1"'Iek
n:owet z d~łszvch o,\O';c C7echosłowocjL o czem
świ~c1czvl'.T Y:"'7pe auta sJn;!"0e 11'1. sm<;·C'.
O rr()~z,,.11 -fli nr~hvt r.'1 J(ier 1:"'r<t
,
kon:::1l1
'!r.
, . OOk- Z lI"'nrflwsk;t>l
. , n"'trawv
-\'
RzTJ3 VI tn·~-"rz'.r<:'f'vie
w,,..."k 'su h ~ '~ I
novvi",,.I,'e,,.n , szt:llnl l"Tzofl!,:l'rw k():l "'~J-1

e.

~. p. por. :2;,virko i
p. iuż. Wigura prz.cd ~paratem RWD 6, w którym od'iucśll swe
zwycięstwa i w którym z ginęli śm ierci!! lotników.
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\VARSZP.\VA, 13 W1'ze,~nh , D,e le- ,!ewsk Jan. dyre ktor ga binetu ministrów,
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POWiłO! NA ZIEMIĘ OJCZYSTĄ.
vJyjecirie pod przewodni 3ziału Minl5terstwa Spraw Zagranic~•
hR
l
J
G
d k
O godz. 3-ej czolo pochodu Z samo- ' ctwem
.. '
.
l nyc
aczvńs ~i, rauca wiaz ,'Ows i oraz
.:houanu dotarło do mostu na Olzie
mInIstra Zaleskiego
~cnatorka Hanna Hub:cka,
l~lc~JceRo Cieszyn polski z czeskim,
składzie: poseł polski w Bernie Modze I
wśród niezliczonych tłumów, z tlfud~
Ilością, torując sobie drogę, stanęło w
pot0wie mostu, gdlzje oczckiwaly wta~
d
· <.Ize 1Jal..;kie Z dO'W'ódcą dywizji podhaJedńa o~o)(ła zab ta ruga w agoDt 1•
lMlskicj g en. Przeździeckim i pułk.
Lwów, 13 września. Na szosie stryj- I skie, które zaalarmowało posterunek poWłc:.sakiem w otoczeniu licznych ofice- skiej na 5 klm. za Lwowem, wydarz:r- licji w Sokolnikach. Policja natychmiast
rów. kompanją honorową. 4-g-o p. p. ła się wczoraj po połi\.~lJiu katastrofa zawiadomiła pogotowie ratunkowe, które
strzelców podhalańskich z orkiestrą, która dla jednego z uczes tnih,ów zakOli· karetką wyjecha!o na m_ejsce. Ig'nacy
craz lklinie zebrane dt1chowieilstwu czyła"":ę
J'uz' tra!<'
FI'sch b".y ł J' uż J..' onll.1·a.cy, doznał bow1'em
"'.
~ I'CZll1'e,
Probosl-az woiskowy ,ks. kapelan Pogt6
Oto 2:'-letn: Is:n.acy
FI'sch,
Wł,,6,,;~
a.;)"'. załama nl'a podstawy czaszkI' " OgÓll1ych
dek
odprawił
egzekWIe.
Rouzev.-m,
j
ająciel
składu
mydŁa
j)rzy
ul.
Kętrzyńskiego
ci ężkich potłuczell na ciele, Wallach
*;:4. uwcw
ca ta uroczystość sprawiła wielkie 10, syn wła6c:ciela. wybl'ał się wczoraj z4t'\.mał nog-ę, rękę, oraz odniósł szerf'g
wrażeilie na licbnie zebra,ne tłumy, na swym motocyklu w towarzystwie bra- obrażeń na całem ciele. Pogotowie
pa~lamentu
kobiety pl~kary.,
ta swego spólnika, Jooasa Wallach na ratunkowe odwiozło obu do szpitala pow~~stępme p:ze~6wlł po ,?zesku gen wyciecz.kę do Stryja. Drogę <lo Stryja i szechnego. W $zpitalu Fisch jeszcze
Mellc:lar, przekazUjąc ,zwłoki wtad!z~~ powrotną aż do fi klm. odby li zu,pehlie
przed przybycl!'m lekarza zmarł,
polskim,
KonsU!!,
polslo
z
Nl.orfl~sk~eJ
bez
przeszkód,
Dopiero
tuż
pod
&amym
Stan
WalIacha jest bardzo groźny, jest
Ostre p smo von Papena do Goeringa.
Ostrawy dr. Rlpa w
przemowIemu Lwowem zJ'awił się na szosie rowerzy- . d ak
' .
.
zmarłych
S ' ' ..
Z b
k • ' . h
.
]e n
nadZIeja utrzymanIa go przy tyBerlin, J~.Q. (od wł. kor.) Kan- kordoruem policii. Do "vn~trza mog''f swojcm. ' uczciwszy z,aslugi
.'.
&ta tan.S1aw u rzyk, tory Jee ał nle- ci!!
elerz Rzeszv von Papen wvstoso- weiść tylko posłowie, którzy sq.
złozył podziękowam~ bratmemu
przepisową stroną. Fisch chcąc go wy· ._::,....,...,.,~~ ".=~= ...".
@i
wał do przewodniczq.ceg-o Reichsta- członkami komis ii spraw zag-ranicz- .
. narodOWI
,
,
} minąć, skradł gwałtownie motocyklem, '
'
KU Goeringa list
zawiadamiając v
gfl nvch i nadzoru konstvtucvinego.
~zc~h~sło~~kl~mu. NastępnIe zegna.
wjechał w slup te'egraliczny.
ł
w ~
iż rzą.d
Goering- odwołał wvznaczone po ~ot?lk.ow InZ. 1aborsky, PO czesk~ wl uderzajac weń z całą &.iłą głowa. Wsku,
LO ~.
nie dopuści do zebrania się
siedzenie ReichSltagu oświadcza jC),c, ,m1emu aer.oklubu azechosłowacktego.j tek uderzenia o drz,evY'O Fisch i WalPrywatnie dolar papierowy w żą
Reichsta.~.
iż ustępuje
poczem arklestra c~e~ka od~g, rała k?le~ lach wypadli z motocyklu i zatoczy- daniu 8.qI, w płaceniu S.qo; dolar
Gmach parlamentu otoczony iest I
pod naciskiem Siły.
no hy~~1Y narodowe, voJski. ozeskl J wszy łuk, spadli na szosę. Również i Zt1- złoty w ż<J,daniu 8.06, w nła.ceniu
AHK'
słowackI.
.,
.'
brz)'lk u1)adł na jezdnie, ale doz.naws:o;y 8.04; funt ang-ielski w ~h,danju
p~ ?dpraWlen~~ eg'Z~kwll przez du- tylko Iek:kiego potłucimia niebawen, ,11.10, w płaceniu 11.00', rubel złoty
chowlenstwo. zbbz~o Się do samocho- sam od'echał
'
I ctów pO!!.'l"Zcbowych
16-tu młodszych
Of' J .
'.
w żą.daniu 4. 6~. W płaceniu 4.6~;
C'ficerów
4-go p. p, strzelców podhalary katastr?f;v F,sch 1 Wallac;h. marka w żą.danlu Z.II! w płaceniu
L<Ll1skich i. wziąws'Zv trumny na ba['ki, prrez d~l1Żfty. czas ,lezel be:: przytomnoscJ Z.lO; za 100 franków francuski'ch
pr,zenieśli je na polską stronę do ocze- na S'lOSle, az nadJechało auto pasażer- w żq.daniu ~~. 10, W płaceniu ,1S.00.
!;ujących kalrawanów, w otoazemu cze~
"M4
Li.
we
'i&J!2JtGDZ
~kicj straży honorowej, Polska komparda honorowa prezentowała broń. Or' kies tra polska odeg,rała hvmn narod()~ I
Wy, a publiczność zarzuciła karawany
kwiatami.
'
,
Utworzył się olbrzymi kondukt, na
którego czele szla dlziatwa szkolna.
sokoli i or~ani'Zacje z wieńcam.i i sZ1ta:n
darami. Za karawanami podążała roI dzina zmarłych, pmedstawiciele wtadz
i WOjska, wśród których szedł il"ÓWniei gen. Melichalf z c:z~erema s'ztabo- I
wymi oficerami azeskimi. Chodniki I'
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Inauguracja tygodnia L.O.P.P.

I
I

I

I

były przepełn.ione publicznOŚCią,·
Cały

Cieszyn

I

dosłownie wylegJ na ulice.
\\I Louzi V_wiła mlSJa naukowa ch il::ka,

k tóra zW':Gcl~a naJ w ę:l~s;;:e o.3rodki cm opcjalcie, Z misją przyj'<!chali do Łodzi d,clc{;t'I ci minis'terstwa W.R. i O.P. p. Falski i dr.
ł,t"rachim orąz kuratorjum
warsza~nkiego p.Zapolski i nacz. B. Krzywohłocki. Jako
tJumacz i przewodnik występmmł p. Yu - Houo • Joei lektor Instytutu Wschodniego
w War~zawie (w jasnem ublooio). Cdon kul11i mis.ii byli pp.: l) prof. Czi • Pao •
Czeng z wliwersyte'tu nankińskiego, 2) Szi. MQU - Li, dyrektor iniynierski.cgo kol~f ! 1 m lIniwcI'!lytetll w Ha'ilkow, 3) Yu· ~211 - Koo, szef departamentu 81.kół wyż
"7.ych mialistel'stwa ośwja'lY W !H:nking. 4) (zin • H",:łJ.ng - Li profesor i autor dzieł
t;tm~ .:.'W}'ch, 5) HOMen • Czen, kurator ~zl,,~) vrowineii KillJlgen, delegat do Ugi
Narodó-.

Około ?;odz. 4-ej po poł. ciZoło kon- '
duktu dotarło do kaPlicv szpitalnej i
oficerowie na barkach przenieśli zwłoki
z karawanów na przygotowane w ka~

·
I

I

plicv kaJtafalki.
W kilka minut potem samochód
ciężarewY 2~go pułku lotniczego z Kra- .
kowa prt.zywiózl do Cieszyna pols~e-

go

UCZ3tkl rozb~esro nmo,lQłu.
(Doko6ezeaie aa Itr. 2~J,

•

"
," ~.
'.li:...

,

..Zagarowana" ulica Piotrkowska podc~Us ćwiczeń L. O. P. p, i .amochód z
ralowmcq p,rncłwgazcm-•

drwi:yuł

Itr."

-

Ostało-a.
(Dokończenie ze str. l.ej)
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lotniczych, jak i w

Wymordawan' e

codzien" oel 555 złotych, lkgjoniści warszawscy' wez

prasie
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Potworna zbrodni

rod~iny li)fat~.

nej. Aeroklub niemiecki wystosował
Olkusz, J3 wrze~nia. f>Qtworna zbrod.uJa miJ_1 strzal:.lmi
gremjalny udział w pogrzebiA
Po dokcman~'m 111Onlz;i\! \\ i
la m)edsce we wsi man6w, gm. Jangrot. pow.
obszerny teleg-ram kO!Jdolencyjny
Ol'az złożą wieńce. PogrZlCbem lotników w oJlkllsklego.
zbiezI. Na miejsce ztlludm pl' .. I ,
do Aeroklubu R~eczY'pospo1itei . .
O godz. 19 do mies~kamJa gospooaorza tej d{)J]lj()na ])OlicJa. k'(,ra l"r;,ld~li.
Dyr~ktor mmls.tef1~.1ny w mm!- Warszawie zajmuje si~ tłepartament aero·
sterstwle
komumkacJl
Branden- n'.lutyki ł~cznie II Aeroklu~m.
ws:, 6O-Ietruego
f'UtiP<! żallta, PTu::y'byl hrat głym morderca natychrn'<Is I IV' P'
burgo. były s'Zf'f wojennej es.kadry
jego 36-Iert.n1 Władysław talk.
ty jednak do dni'l i>:i'ileiszel!'O roiF \,
lotniczej, która bombardowała w
HOŁD MIASTA PRACY.
prO!lząc go na swój ślub,
tatu.
POSMIERTNY TRITJMF.
czasie woinv światowe i vVarszawę,
Ofiary morderst'.\ a 11,' 'es ZC71 no w , "
Łódź, 13 września. Smierć obu bohater który mial odhyć się za kilkła dm W miesz!<3Warszawa, 13 wrzesnl4. Samolotaroj
wy'słał dłuź,>zv t:e1egrarn
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w e w"zys le z enl11' wczo dzin ofiar katt.l8tt'ofy. Ze względu na brak Ws-pólna p')g'alWędka trwab prawń'e do północy. N,lC te! dziiW'T1elio• •;p caqe to tragkrne 7"i:"'('
w aryzu .Z~('l.l Slę • o QIIlst • torow, pro Ira i ~ ,c. na naczelnem mi eis cu donoKredy dochQdzjła północ.. WladY'lbw Żak WY- otoczone ist mgla taiemnlcy. PrzvPuszc7~1,*
8Z,!C o po'n,ormowame, czy mozna pr.ilystą 8Z':' r traaicznvm ,. ..... TpadI u
t ' - miejsca nie Il1o.i;eJUY ich wydrukowuć, Jął nag1e z kleszen1 manrm.arkl rerwudlVer
jednak tak przybył do brata z planem m~... ..
d 1.."
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s \Vler
pIC do rer~JneJ ,p~o. u",cJ~ ty.c
!l,a~o .otow d/.a iac, że 'Por. ŻWlrko i Jnż. vVig-u- bwiadczq one jednal... o gorąocm uczuciu. ja
I dwoma ~trlalaml powalił brata
dersltwa. na co wskazUje frukt llz!J.rojeni3 się w
turystycz'o)ch, dOL !lHC, ~e. cflt \\łasme po fel ~wym brawnro'v--vm lotem, skrom kic 'nawet w obecnych ciężkich czasach plO 11Ilł ziem[ę. Pote-m skieTO'WaJ tuf~ rewclweru naJhilty rewolwer,
ra po temu, by rotpocząc na szerSłlą slrolę noscia f wysoce ~f)orto,~T-em i rycer- nie dla Pol8'ki i ~j hohater"kich synów w w piersf lrn'~ brat()wel, dadąc do nJe1 dwa
Posterutnki po!iĄ"t'!ne w okOlicznych po\V~a·
nuszach szarej braci po]ekiego Mancheete- ~jertelne strzały. Wres1'JOle ol!!a'l'ą n~esamc- bch oŁNyma!y rysolj)is mo'i"derCY. to też ie~t
pmcłukcję dobrych maszyn po~kich. Na skiem zacbowaniem si~
ru.
Piękną myśl rZU~l w 8wojem 'Wspom- witem m<l,rdercy padJ SYJl talk6w ten list konstruktorzy nile zdążyli jeszcze od
zysl{ali sobie oP'ólna sympatle.
stanJ-1 nadZieja, te wlPadnr.e on w ręce władz.
powiedziec, gdy na~tąpiła tragiczna ka 11· ~mierć icb jest nietvlko dotkliwą. nieniu pośmiertnlCIU p. WladyEław B'orkow- ~, kTtórego 1>{)fowQrny wuJe-k zasypał W1!>I{)st
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strofa inż, Wigury.
strata dla l,otnictwa polskieg-o, ale pki.
.,Niech w tym dniu, kiedy łch bobbter- #
W najbliżezym jeJJtnk C:rllMe należy e·i.ę 'cały świat lotniczy dotknlętv fiest
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,
spodziewać. ~ dwJ.l.i jego towarzysze inż. tern tra~'icznem wydarul1.iem obu skic szczątki lIPOCZU!! w ziemi ojczystej
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z.amrze choć IUl chwilę
itoga1.'lki i Drzewiecki
pilotów.
Zwłoki wydobyto po S-godzinnych poszukiwaniach.
podej'f1Uł pertraktacje
Nawet mvcjonalistvcznv org-an wez.elka praca, aby im. oddać chociaż w ten
Izbica
13.9. (cd wt kor) Mistrz
komi- utoIlllł, saś Gondzlńsld podpły1lJłł do brzegu,
w tej sprawUo z il!agranicą. Firma Ann- voniedziałkowv koncernu Sch erla 8po~r)b nal.'Zl cześć. A hilrtorja potęmej
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Oc.hocińskI
Stefan
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"ron~ Sidney przez dłuższy ~z·..Is współpra ,:Der Montag-"
przypomina.
iak
ler Krzy ta Walecznych, ofiarny strar.ak li po- łowali poda<5 mu drąg, którego Gondzillski mecm·~.I1a z polskimi ko"a. truklorami, do~tar leszcze p,zed 14 dniami
śp. por. największych m~żów nasZ'ej ziemi".
mocnikiem .wym Gondziflskim Stanisłavem stey jui nie uchwycił i utoną} wyczerpaJlY ocZ!\jąc im silników.
Żwirko był bohatf'rem dnia i w Tern
Wypłynął
na je!ólol'o łodzią na połów ryb. W statnim wysiłkiem. Zalarmowana
policja f
p'elhofie odeg-rano polski humn nachwili
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środkn
jeziora
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pobrna
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wszczęły
poszukiwa.!iodowv, Or;11: o~rzt1cono zwycięzc~
POGRZEB W WARSZAWIE.
wr6eila l'Ii~ l rybacy
nla utopionych i d(1piero po 6 godzinnem po.Warszawa, 13 wrZRlnia. W departam.cn kwiatami. Lecz kole i-e losów są. nieubiegłej doby.
wpadli do WOOy.
szukiwaniu udało 610
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[lo~w ...uia uad "głQszonym
prze.. komurustów
po.d przewodnictwem dyrektora R.ayski.ego chad'zaia w parze.
..,nioskiem o votum meufności do uędu i MieAeroklub
niemiecki
wdle
na
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w sprawie organizacji pogrzebu ś. p. p·or.
sicniem dekretów pcequenta., kanderz .l!al'en wr;Ucięta noga na torze kolejowym.
g-rzeb pOf. Żwirki l inż. \iVig-ury
:L:wirki i inż. Wigury. \\ yniki dGchod~ń
u:ył
przewodniezl!cemu
GO:ingoHi.
dekret
<>
r07.~adomsko,
13
września.
(Od wł. kor.) _ druJOi lXJC1ąg, który
dwóch delc~'atów
Ilper.}alnej komisji technicznej, która bada'prawdopodobnie obu konkurentów wi.,z.miu Reichstagu. GÓl in. ruchem ~il.i ousuOllł P<llw1Idcajacy Z Ptilotrlrowa do Radomski! pocląodciął mn prawa ftog~
ła przyczy'Jly katastrofy, przedłożone zosta
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S rze ec ,.., D.i). 1J'U!e5 aw u.:tr_
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kolana.
NieszczęŚliwego
w stanie
ły ministrowi Spraw Wojskowych. W cią
jo~.o r2(}~OWl l ~pella votoUl!J nleufno:cl 513 .g os~, I ~as rodem z wsi DWOirszowilce Ko~oielne, ltm. bardzo' grofnym odwiez:ono &0 szpitala Sw.
Seidemanna i pilota P.ossa.
gu dnia złożyli kondoltcncję m ręce pułk.
'
uu P r~eClwko 32 przy 5 wstr:<yuIl'J"cych -I" ou Brzeznka
w{)bec nlezatrzyrnani!a s~ę pociągu Aleksandra. Lekarze mad:!. jednak nadZieję u'Rb.yskiego a ttache państw 'oJ1cych w \'Harsza
NARODOWY 'FUNDUSZ LOTNICZY
101f)Sowania.
na stacH' Radomsko WJTSlroczyj I wp-adJ pO<! trzyunaali<i &10 przy tyclu.
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kapit~ma, nast1!pi w formie awau, l I , śmi.crt okręgu stołecznego Związku lJegjorustów
Na konleren~:' prasowej nef wydziału pras..
Tłum ludzi przysł~chuie się ruzprawie.
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'Vego nądu R2es<'Y Marek- oświadczyl zel,,;an'Il'
nego.
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Lódt, dn. 13 września. Jut dawno, bo :o:da- wystcpować w Jednym z lokali oocnych. KO"
omoune.rWl sposobow
orcsp )uaeutGr1 a.all,arucZIIym. za lZQd ..u:CEZ., ie się od procesu osłruWlionego fagasa. kuluary walśkl ni>e mógł sic z tern po:;odz.ić.
uczl!zen;a ś. p. pOI:uc7Jlika Żwirki i inżvnie 19odllj" " przepl.a'lll kon,lylucji, lozpiszc now'; sądowe Ime byjy tak. Oży\"j;Qne jak dzK DziRO,zPllczcla l',jc tragEdia., która doprowadzIDELEGACI NIEMIECCY
ra Wigury. PosliNlowiollO z~Tócić si • do 1.<Yboq. [erUlln ich O;f!oszony bę.J>.ie w dnia cl soi aj nawokand~ie wydziału ka~ego Sądu 9- ła z.rOZpaczonego męioznne do zabójstwa I
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Berlin, 13.ą. Trag-iczna śmierć mlUIBt'l!rslv,a "praw oJskowych l Aeroklu .
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. mu Ksaweremu Kowalsikiego, :zabójcy Anny
Pmces Kowadsklego zatem rorzpoClZd !llę
~vvcięzCY europe iskieg-o lotu okręJł- hu z inicjatywą utworzen).l narodow.cgo fun kOmprolm"y z zadne.~u sJ'rOI'IJlClwem. l o~lępowaDl'! I Prndworskiiei - tancC'rki z re~tauracj! "Luu~ dop.iero o godz, 11 z mintbtam!.
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Komplet sedzi(l'wskd stanowią - 'W1ceprezes
U6ZU o Illczego 11l11ema por;
Wlf 1 l Il1Z.
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.
t'leg-o por, Zwird l leg-o towarzysza
inż. Wig-ury odbiła się żvwem echem Wip:ury.
,houzIlCl tu n ZgOl)' ukartowany plan ~nskoczcm!l , Z:lb6iS l,wa tegot KQfwa~sk! ld?k?Mt ł 13 ma- IImicz oraz sędziowie - asesorzy: Kubrak 1
,.
rządu : po~ta.wil'nia flO przed faktem d·lkon.JuYIll. Ja b ,r· Dwoma .. rza 1ltl1l po ozy.
rupem swą Gajewski, Oskar!a podprokurator Joe!; brond
.
współc~ucia W niemieckich koła~h
Doraźme nl.l. posiedzen'l1 zcbra'no na ten
) fu Ił . . k'
.ł
sł I kochankę przydwor -ą a irzecim strzałem u- adw. Bilyk.
Interesów rodmny zmallel brood adw. Łn
_
--_IIIIiI-'":,DI_~IZI~IIIIiIil3mIlillICE~~~t:a~_;c,.=...:.
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Dtcrmec I vr~f&ia
1;la ręce po " s'ł,p.wał
' ,.:" ,
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1',,1 kiego '01: . llc~ljnJ.4,. PlbuL" .ntło~nty.j\l., ,,, Pl" I . " . '
'odebr::JC.· .sobie .'lyde.
JJ) sprawY' tel })OI\volanQ 19 ~wladk6w. w
\\'" du liIlIl"rci pOl' Żwirki i inż, \>'igury .z wyr,,· I
PfU;',' ~ilka ('ni KO'''Hiski 'walcz;S lźe Śmlertern 15 świadków oskarżenia ł 6 obwodo~
Zuchwałił rZ'bunok n at. F~ ·i1 cr:!:u.
z"llIi uholewania dla rzó;du pol~lUeg,) i r~dzill Iml:\r cna aż z05b.1 pnez lekarr.zy matowany.
Proces zall:wóczy się dzi~.
• cl
I Pr7YCZYTr.l, trag",d:'by! s!'Odz~ewany wY.y l.
Ja.zd Prz;yd>wf.lfskiej do Katowic, gdzie rmala
(-) Rada ZUPU zwróci1a ~ię do ministerstw.1
Z Kości::>'>:YllV dono~zą.:
Poza tem zabrali sprawcy z ku· I,rllcy z wmoSIdel11, ahy obuiiJ'ć przypauajiW od 11
. J~ki W
r
W n.ocy około g-odziny
I-szei c hni PUSZl<:ę blaszana,
za Wl.era ;CJ.cą. I itycznia 1933 renty &Iarcz' z 40 procent na 30 pro~
"""
W I>o.udnie ~ rueusralonych przyczyn w,'
..ronika Pogoło"\Vla Ratunko~ego.
dostało
się przez
otwarte
okno około ~oo zł. przeważnie w bilonie
dwóch zamaskowanych osobników po c;o gTOSZV. kilka g-ulC: ~nów 'mcW gwałtowny pOlar w micbcie Kolno, powiat
ŁÓD:t. 13 w'rz'e€ni~ W dniu wczor.ajs<'ym oko·tG' SzlechI, umłeszkały przy ulicy Kiliiiskłego M!\.
l(llll~yil;k; Akcja ralllllkowu. W której brała udział godziny 1 wiec~ór pr~y zbiegu ulicy Piotrkowskiej Desperata przewieziono do szpitala Kasy Chorycl;1
do mieszkania p, Tr:::ebiatowskiei !!da11skich i 4 ba 111-notv po 20 zł.
Spra wcv pO dokonaniu rabunku Hraź ognill a, pohcja i 5ttaż graOlczna była bal;'. l Nawrot 1I<0stal fJrZejechwl) prkZ samochód 74,. przy ulicy ZaglljnikoweJ,
Stefanii w Trzebuniu w
powiecie
kościerskim, którei
Zbi ęg-l i Dola mi w ki en' nku miejsco- ,IlU utmdniona z pGwodu braku wody i siluej wi ktlli r 'szek .l\linc, 28mieEl.kał)' przy ulicy Karol.1
Przyczyny 18D>9bójstl\"s nłeustalono.
e
•
e
zrabowano z łóżka okvło 7000 zł., wości PłociCe, a nastęonie do po- chul'Y Przyh> j na miej,:ce pożaru starosta '"mżyń 4. Staczt!c odniósł ogólne o<lrdenia ciała Pierw&zeJ
I p"mocy ud cielił poszkGdowanemu lekarz mi..jskte
wtem ieden oanknot ~oo-7Łotowv. bliskiee-o laskl1. g'dzie wszelki ślad ~ki zażądał pr,mocy woj.ka.
Przybyłe samochodami odd"jały 33 Pll z LOlllŹ' I go pogotowia Eatllnkoweio
W b6j.cc przy ultcy BrzezińskIel został
kiLka sztvk banknotów po roo i tjo za nimi zaginał.
Około
I klm. za Trzebuniem oraz zmobilizowana lndll;ć brały udział W akcji
dotkJiw:ie poturhowamy 27-letnI Leon Walczak,
zł., I ba !mot 2o-dolarowy,
jeden
IO doL. 2 no ~ dolarów, 2 po 2 do- sprawcy n.orzucili skradziona pusz- r..~unko~ej. La~d~o ulrudn!lłnej l powodu szale·
O g~dzinie l '; no? w mi"~kan,iU włarne~ nteWliadomego .m~.eJsca mmleszialrrJJa. ~kolary.
ke - nrózna.
Necg" WIC' ru 1 bruku wody
[ll'zy ulICY Korzemowsklego 5 usilowal pozhawlć dawa!llt;mu udJzJeIJł vomocy lekatt'Z mrejskllCgo
---_IIII!IlI_IIZIIIIZ_i!!li!lIllI!II:II__________IIC:~....... IfU...;
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I'oż'Ir po wielogod&inneJ akcji zdołano uokali eię źycia przez wypieie wfk~zej doq jodyny 35 po~otawia ratunkowego,
mlł

D.tisiaj o godz. S-ei min. 30 rano po
udprawieniu lIlabożeńs:twa.
nastąpito
TJrzewiezienie zwtOK na dworzec. po('zem o godz. ID-ej min. 54 ruszą. one w
kierunku Wall'szawy na Bielsko, Kraków. Ząbkowice.
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mi .sla \V obe<'ll"j chwili do!!" }"lni AlItoni Milczarrk. be2rohotn,
m=E::.:~lnilliZm!DI.m. . . .IiiI• •_
tZull.e są ~g1iszcza W akcji IUllmkowej brały I1dzittl
Lekarz pogolG'Wia po udzieleniu piprWBzej p()-I
.traze p"zarne z Łomży, ~"C .Uczynl!. Grajl'wa. j mocy przewiózł dCEpcrata rlo szpitala Przyczyn.l
DOKTÓ~
k
o olicy Bez d"dul lIod ~łową pozostało 2200 osób. rozpJczliwel;o kroku brak ~rodków do życia.
W.iceprezes Sądu Okcrgowego w Łodzi
p. KlSZJ1l1SZ,10n zo.tał pr"enit'siony w ~tan epoczyn.!
W parku .ŻrÓJli~ka" ruiłl.>wał pozbawić lię
akuszer - ginekolo!,
kn,
I z'ycl'a
. L..
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godz, przyjoć od 3 do II 1 od 7 do 8 wteal.
przez wypICIe ILwa~u so ego 39· etni u oU
Według wiauomości 2 Warszawy na preze·
Pomorska 7.
tel. 127 -84,
~a sądu okl'ęgiJwego w Lodai upatrzony został ~
I)
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Ilzia 81/du apelaryjnego p. Jan Maciejewski.
1'. med.
Dr. med •

"CHRONOl'hE~.·'RE"

95

o

"CHR~=E'" =:!:w.~i ,

... P R I .ił E R O S"
",talon, • .,illl.. ,.k. •
••.,ch, .a;lapou.·

_H.p.

uruchamia w połowie wrześn:u świe..licę dla
dzieci w wie-ku szkolnym przy uJ. Nowo·Za
rzewskiej nr. 29, lewa oficyna, I piętro.
Swiet1ica ma na celu dożywia'oie dzieci, ora ...
udzielanie im pomocy w nauc~.
Kursy rozpoczyna.ią się 13 września
nd godz. 3-5 po pol.
Zbpisy będą odbywały się w lokalu świe
tlicy między godz. 3 tl 5 po poł.
Zarl'~d.
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nie Hl l:omhJ.•rjatu P. P.., któ.:ych nazwiska
l'Ozpoczynają się od litlCr: S. Sz, oraz mężczyŹ"ill z IX 1.om.isarjatu P. P., których nazwiska ro;;poczynają się od liter: O P R
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KILINSKIEGO 86, TELEFON 109-2l,
Dl'. med.
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ul. Zielona Itr. 30. Tel. 115-27.
Przyjmuje 04 &-e:l <10 '-ej.

telefon 124.52

DOKTO~

----Dr. E_

pr.:yję6

od 5 do 8

Ot

wtocz.

onnenberg •

Choroby akórne

ł

wenerye!; ••

Zielona Sa
powróci'
do 1.80 I

od 4

do 6.30 po

pol.

HERMA.N
Choroby .kórne, weneryczn.
i moczopłciowe.
Cegłoslułana 15
tel. 149· 07

.ooz.

Leon

DR. MED.

a Boczka

choroJay dzieci

Napi6rkowskler. 47, tel.

186·~~

(06,., RTn•• )

po"W'róollo

. . . . . . . . . ..

.2B"laamB~a.

cłn~a 13 IX r. b. premjera huraganowo I r ....Ji p. t.
z udziałem Idy Erwestówny, Nia Carry, Z. Wilczyńskiej, W. Sa..

dowekiego, M. Boczkowskiego,

J.

K. Ostrowskiego, J-

n!e

•

ł

Lec.leałe la.f" kwarc......
gods. I dO l od 15 do 9, w Dledziele
e_ej do l-eJ.
l nrfota od

p()~:II.tek o codlt. 8 I 10 wiu 6r, w ..boty I nł.da:lelot _ fo4 •. 6. 8. ł 10 wi.Il&6r,
IillllllhggJIJI!1 II YUIWflUI "re'~"u1ni.
IIlłkalui.a a&łłab.

• t.l!U",

YS

Powrócił
C••l.lnł.na Nr. 4, te1efoD 216.90
Choroby sk6rne, weneryc2ll1e l moczopłcIowe,
l'rzyj~uJ8 od

Prqjgllljc od gOllz. 8 do 11 l od , do 8 " niedziele
I śwIęta od go:Jz. 9-1. Dl;. niozamoZnł'oh aeDl' \ecZl11o

zdi"o~l1ł... ie" a zd:&"o'\'1o"I~ to "OONG·'

po"W'róclł
Choroby yewnętulI_
Specjalnoit *oł,dlla i lcil1'.lI

JERZY SUDY'A

DR. MED •

na kddej

arszawski

miElszka obGcnie ul. Karola 8

Godz. przyje<! od 12

~S

/

Sródmf..,jskę. 11

245-21.

Dr. med.

G<X1z.

P IlYrd ..lwe,
......
l edy~l. a a.swą !' '1.;M

f

1'eJoł.

Przyjmuje od 8 do 11 rano, 1 do :.I w pol.
I od Il do 9 wlecz., VI nIedzIele 1 .wltta od 10 4., 1 r,
DlA benobotnych cOll7 1eczn!o.

I

NIE PREZERWATYWY l lecz wyrafnie

•

tO.

.kulIBer- ginekolog

UDZIELAM lekcyj muzy!d. (fortcpjąu) kompiety sotreO'ja i zasad,
D J
"
.
yp om konscrwatorium l'oznall~kiego, studia zagran:czTIe, miesicPOl{OJU z kuchnią n.a parterze poszukUje. Ofer. (!zn'c zl. 25. W. PałczYlIska, l'Tawrot 43, II p.
marką
ty: sub. ..Parter" a<lmhnhSJtracia Echa.
DOM do sprzed:lnia z ogrodem, hl' Im tram.
SPRZEDAM pralnIę z p()Wl().d1J \'ryjazdu nie" waiu. W:adomoSć: ul. B1oń5ka Nr, 13, m. 1.
drogo. Wi,adomość Karola. 30.
~.........z
li gospodanza,
REWJ.

Piołrko~ska

kobi-eta do

wszystki('go i do dziecka Wólczańsl,a 167 m.
51 prawa of. Zg!asl;ac s:ę od 3 p. p.

AGENCI _ NOWOSC Kto pracuJe lub praoolWal
\V dziale obligacji, nadz.wycza.jne molŻliW'ości
zarobkowal1ia, Zgloszenia "Oozakroo" Lwć\',
Walo\"a 11.

T

CI:-orobv likórao, wenorycz.e
f moczopłc~owe.

S Sz T U W Z 1: Ź.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ ____

ZAGINAŁ kwot kancyj,ny. wydany przez Elektr<XWtJię Łódz,!<ą, tIIa nalZwisko Kares Ma.rcina ,
. KlLmka Nr. 6.

TEA.łR

!'EC

Plotrhowdra H6.

NIf KUPUJCIE WYROBÓW WĄ Tl'LlW YCH
p AMIĘTAJCIE, te pran, wlIty,.,

J • NADEL

* • ..

(-)

- . ,:

~~~~~~=~~=~~=-~~==~a.D_-~~-~ ~~B(aro~~ika1914.
bącłź("ie lekkomylilni H I
ekJama
W środę, dda 14 wrzdnia rh. powinni
Pll

I

I

(:-) .

'/'1
fi

............ _1

I

lUłgr...,.kł hi es~on.ko".'Ve w firmie zować Spłonęło pół

otrzymujesz t,lk., w nuu: fabrvce z >;:{iu~nTm....
.::ldem ~ 5-alo Iclnll\ Ilwara.cj'.
Z.~!lre!r i~:... .~.w.
nlkl. 3.Q~ fanł. 4,95, rc1f.ank !dcn. ze It"tll fr. dllbl ~~
"
5.95 fan!. '95, zeltuek u 'wie~ c",i. r!.> t.te'1'l 5.93
l,
la nt. '7 95, u!!ue!r krYły z: 3·m ... !:o.,. da ''' l 1 t. 9S
,
/ •.,.t
f ut. 14,95. u1ta~lt~ na r,k, m"llliot _i duutio 8~j . ~1 ,.
fant. 10.95. budslk! .tolowa!ld d 7:.;~ d.wIlki .04
v
d. 1.- oraz u1!arkl le". 'łat. po canltcb r•• rycz
nych.
Rep~r.e, .. a8i'l' • .-ków na mjojeł'u.

..

Darskiego, H. Wróblewskiesro,
Jura I innych.

. . . . . . . . . . . . . .______~__.5_7T
__________________________________________________________________.,-________________ •______________________
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Kongres niewidomych esperantystów.

Ijoteka. :mrok

Wizyta w

londyńskiej

Load,. ........,.. ł

Do naJcleka~cb m.tytuarJ ę~ec7I

nych w Loo.dyme należy mewłtpliwie
bibljote:ka pańatwo'W& dm ocłeumiałych
~ NBLiOJlbl !.ibrary fo~ ~" BliDd), poloło
ua puy ulicy Great SDllth.
Specjalny ten k:Jęgozhi6r, ohejmuJłOJ;
.to o,łemdziełiąe tYsięcy r.om6&D,
clrukowa'ay Jest .yatemem franeuakiego wy
nalazcy Braille'a. Pismo dla niewidomyeh
ek~dll ~i~ • sześciu tylko &luk6w, kt6-rycb
nżvwa .81ę bą~:t pojedyńczo, bącH w ,kombi
(j~W:łmu. ~ ynbJarek Brai!le's, dokonany
~g6rQ lito lat temo, II biegRm easu &ostał
J6Bzcze uproszcZony i udo~onalODy. To, eo
rlawniej należało wykonywac roezni~ dzij
ma~zyn~ BraiI1e'a uskutecz"ma ezyb~J ł dG
kladniej. Znak kMdy składa lIi~
s kilku wypuklych krope1i •.
Nrewidomi lIryczuwają znaki dotykiem ł ~
tają niekiiCdy szybciej od ludzi w norma1
nych wanmkach. W ciemnej czytelni lo'ndyńskiej bibljoteki zastaliśmy starszego męź
m,yznę, zajętego lekturą. Bibljote!:\trka,
FtiS8 Prince, opowiedziała nbm, że ~t to
jeden II naj gorliwszych jej klientów. Przy
ehodzi codzienni'e i bawi tutaj od południa
do wieczora. Czyta nietylko utwory bele
try$tyeme, lecz r6wn~ż poważne dzieła nnu
kowe.
KaMy tom księgozbi'oru obejmuje w
przybliżeniu 146 Itro'ruc. Oprawy książek
Ił skro!JlU'e, gdyż wszelkie
ozdoby ich sq zbędne
dl. tntejszych czytelnik6w. Różnią sit; tyl
ko kolorem Opltlwy dla orjenllicji bibljo'
karki. Czerwone okładki obejmują dzieiła
naukowe, filozoficzne i historyCZlJlC'., hłęk:'
De utwory religijne i w językach obcych,
llielOlle - powiud, utwory pootyckie i dra
matyczne. Dla za~wnienia trwałości keil)
~k 8tB'1~ dotykanych rękoma. kartki ich na
eyC011lc!i są roztworem szeJlbku w e'elu stward
nienia ~nt\.k6w. Książki, według systemu
Braille'a drukowane na zw J kIych m'18zy
Dach .dntkarskich, BI! tegoż formatu, lecz
mnie.i trwałe.
,
Rzecz oczywista, ła bięgi te magł być
osytMl.e

o każdej porze.
~lnicy Ich, pogrążeni w ,viecznym
mroku, czytają zapomocą rąk, obdarzonych
~rdzo wrażliw(ł-n uczuciem. CZy~.ljll bllr
d:to wiele, gdyż jest to jedyna rozrywka "'1
fIIJIutnem życiu niewid'omych pr6cz radja
ltdre ostatnio takŻć wnosi pewne nrozmaice
nłre w mrok wi'e cznej hocy.
Bibljoteka dla ociemniałych została za·
o~'t1'2()na w utwory czołowych przedstbwi
cieli literatury Mlgrelskiej i obcej. Szczegół
ostatni j~t tern bardziej waZny, że ke1ęgo
zbM!' londyński ma licznych czy~lników
poza granicami AngI,ii. AboJLCnftmU IIł r6w
nieś mieszkańcy odległych kolO'llji angiel
ekich - Australji, Nowej ZeI'.łndji, ACry'ki
Południowej, i t. d .• oi'e mówi/lo już o pro
...mej! angielskiej.
To też w ~i eupedyeyjlllGj W4 tuzi
nami

A

książnicy

pI'Hlyłki opławj,

-

. . . .- - -. .- - - - -. .- -. . . .- . . . .- -. . . .- - - - -. . . .-
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Okrą.g-łe cyfry lat pobudzają. fan- siejsze !y,~e dostarcza nam ,,(tosta-

tazję do proroctw

i 'Przepowiedni. teczny kontyng-ent".
Wiemy z historii, iak straszne
W zwią.zku z tern lekarz le'czq.cy
proroctwa wypowiadano w średnio- będzie należał do mniejszości. Wię
wieczu z racji zbliżania sie roku t y- kszość ich będzie z,ajmowała sie
siaczneg-o. Cała chrześciiańska Eu- opieka. nad ludźmi zdrowymi i zaporopa z trw02"a oczekiwała wówczas bieg-ani em chorób. Będa to lekarze
końca świata. Jednak nie przyszedł hig-ieniści. Tvp lekarza wolno prai dob~eg-amy już drtl.g'ieg-;o tysiąca ktyku iaceg-o będzie należał do zalat naszej ery.
bytków archeolog-icznych. Teśli le- Co ona nam przyniesi-e?
karz będzie za jmował się leczeniem
Oto pytanie. którem zaprzątają so- chorób, to będzie to czynił
bie g-łowe różni przygodrii wróżw olbrzymich sanatoriach
bici.
dla nerwowo i sercowo chorych lub
Dr. Maranon w czasoplsmle klinikach chirurg-icznych, a nig-dy
.. Ahora" stara sie dać obraz postę- w swoim pokoju. lub w domu choDÓW, iakie osiap"nie medycyna w ro- reg-o.
ku 2OCXJ. Przewidu je on. że wiedza
Dalej dr. Marenon przepowiada,
lekarska ulegnie głębokim zmianom że nastą.pi olbrzymi rozrost i prze';,:"skutek olbrzymich p;ostepów, ia- wag-a strony naukowej mo!dycyny
kle będą. osia.g-niete "T na jbliżslłYch ' nad cześcia praktyczna.. Powstana.
dziesia.tkach lat. Zdaniem ieg-o wy- o(Yromne centra badawcze laborabi je sie w n;zvszłości medycyna z t;ria olbrzymie. które 'zatrudnia
P'?śród wszelki~h nauk i stanie na mil jony pracowników.
Cała warDlerwszem mieJSCU.
tość lekarza bedzie poleg-ała na iePrzed·e wszystkiem zniknq. z po- g-o zdolnościach naukQ\,v vch teorewierzchni zi<!mi
tycznych. a ni'e praktycznych, Oczy
wszystkie choroby zakaźne.
wiście
O g-ruźlicy bedzie " sie mó'\viło tak,
. me~ycyna t)rc,~ilak~yczna
;·ak dziś sie mówi' o dżumie i chole- be9z,le' g-łO"Vl1a. g-ał("zIa 'WIedzy lekarrze. Z innych g-roźnych chorób rów- sklel.
niez ni,e pozost~nie śladu. Nawet rak
Wielkie znaczenie bedzl~ posiabea'zie należał do
historycznych dała eug-enika. Wszystkie' jei postu'Cierpie-ll.
Laty zostan:l zrealizowane. Tylko
Na cóż tedv będa umierali i czy l\ldzie !drowi. o.dz!lacza iac,,: ~ie wy-'
wog-óle beda chorowali?
b} tneml cech aml, fIz'Y~zne?11. I u;n~Tedynemi chorobami. któr,e nie- ~fOwem.l. beda '[}fOdZll! dZlec~. UP~-I'
tv1ko n~e znikna.. lecz prze'Ciwnie, sledzem DOZOS~a?a
~ezd~letnyml.
beda. sie coraz wiecei rozpowszech- Przyrost lu~noscl będZIe t,e z sztucz- I
niały, sa dziś już coraz czestsze
me reg-u1owany.
choroby nerwów i serca. ,_'
W szvstkie te 'proroctwa orzedOn-e to beda. coraz to wiecei trapi- stawia;a. sie dość różowo. leśli ktoś
tv ludzikość. Obok tep'o poważną. z nas docz,cka tych czasó",- to osoTl1brvke be0a stanowił'\" nie'szcz~- biście przekona się o ich słusz
śHwe wV'nadki i urazy. których i dzi- noścl...

Popierajcie

przemysł

s

PoW'le'ć

lunerykatiska.

Puedrak w.broDioDJ"

Nie wie ani połowy ani chiesią.
i j
ś' bo i
i ałb b
b"
~zkaczelrukl Więzienia w f'r~UnJe otrzymał :~b:.z~;~~ta. nacze
O y go za l a,
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spuszczania łodzi ratunko wej na angilClllkim okręcie 'Wojennym.
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Już ja się nim zajmę.
Nachyliłem się nad Peru.

który poruszał się, ale był nicprzytomny. Zabrałem mu rewolwer i przeciągnął cm
do łazienki. Podniosłem też z pod łóż
ka maty rewolwer hrabiny. Ona tym'.::zasem sprzątała fotograf je niemowląt
) pakowała je do kasy. która schowali~my w ciemni. Po uprz<,,tnięciu narzęd'~i Peru i powieszeniu obrazu, w POkoju nie zosttat na oko żaden ślad nocnych gości.
- Daruję mu godzinę czasu - rze-

jest? N
dla
j
kłem. gdyśmy skończyli się krzątaĆ.
• Jie ~ek R()~ie wszystko
nie
_ A jeieIi nie przvjdzie?
l e~ze
. ogo :..
_ To zgłoszę się tu rano I rozbijt;
Zasii~wJ~
l b ć
kaloryfer. W dzień żaooe kucie nie wyk d·':
musla, śl
da się podejrzane. Damy sobie radę.
r.oPlliY,. Ie.y . p~eł mOt:"a ~o ~nlle ,1>->
Co paJTli na to?
mImO. z~ WleUlZla a i:1'l\. meWie e: .
Klasnęła w ręce.
• - NIe umhi~'łPanuO WYtt p.owledZylej~'
- Świetnie.
lOO ona przec OUll..l a.
s a !lle Pr;z ę_ Ale może Mason zrobi nam tę
de z trupem o mało jej me dobIło.
grzec'zno.ść, że nrzyjd'z.ie _ rzekłem,
- lim
współCZUje jej hrabino. no.
. .
v
M'
ł ż ł
b"
ś'
~
- OZy pam slyszala, że Się poru- gasząc światro.
ray. ason zas U y so le na m.1erc ~zylo?
_ Spóźnia się _ zauważ~1ta hrabiZ.fekl ~a, d al~ wInerw ftuszeafjW~dud
_. Napewno
na, która usiadła na łóżku. - Poc'Ząt~~~~~g~ :e~e~r~ni~ ogor ę o
_ W takim' razie. hrabino, mamy kowo wzięłam pana za niego. Ale 1,0"
. tylko iedno wYjście. Czelmć. aż nam baczyfam pana ...
- Pomogę panu zdobyć fotograf N sam Mason otworzy kryjówkę,
- Dwa razy pani schodziła z gÓ-k l rzekła
Zmszezymy
całą
·'_ł
k' j szybko.
ż r tylk
da'
- Al e pan c hCl<1l1
mu za da ć j a ki e ś ry':>.
O e Clę. e ~ l
o U Slę pa,nu o- pytanie?
- Tak. Wróciłam po rewolwer.
tworzyć krYJówke.
' - Wydusz.ę mu je z gardła.
Zobaczyłam pana
przez
uchylone
- Gdzie 0I!a jest? - ~pytatem.
- Chce pan na niego c'zekaĆ? A ,drzwi.
spostrzegając Się. że t'racimy cenny jeteli nie przyjdzie?
- Czy i mego towarzysza?
n:aoll. W śledzeniu Masooa *ła ,,rultzowl" czas.
- Powiedziała pani, te pr.zyjdzie.
- Jego nie.
pomagaĆ kochanka Ouka.
Pokazała niski, szer()}d
kaloryfer J ja teraz jestem poprostu pewny, ~e
- Czy mam pani oddać rewolwer?
Rafly Ouk kazał fult%OWt wykrdć Masono- W niszy:
przyjd~ie, choćby po . ten. list. Jeżeli
- Nie. może go pan zatrzymać na
wI komprorń!tufłlce zdlecle lotolraHczne.
- ~ am. W ruroze;.
sam me o~worzy kryJówki. to go do pamiątkę.
W rrweszkaofu Masona natknął'" Ga feQ'SpOjrzałem na Dlą z 111edowierza.. tego zmusImy.
Zapa-dto milczenIe. Czas uptywał
4IIItkę hrabi"ę Sleffert, któn r6wnłeł poszlIkl. niem.
- Pan jest baJrdzo R'WałtoWflY, pa- powoli, a myśmy czekali. Wreszcie ja
.... taietmle Masona.
- Tam? Ale!, hrabino, p~zecież go- ;]ie Peters.
odezwałem się.
,
rąco
miszczytoby
przepaliłoby
- CZy pant ma mi to za złe?
- Z..aiechał samochód, hrabino. Pew
•
•
•
wszelkie papiery vi ciągu kilku dni.
- O. niel
nie to Mason. Jeżeli tak, to niech nli
_ A PAfli Mason - zarrrtalem
- Do ostatnich trzech skrętów nie
- W takim raJzie musimy uprzątJ pani pozwoli, 'Że ia się z nim rozpraniech mi P'ln! o nIej opowie, Czy ona dochodJzi para, a fotogorafje sa. w ostat- nąć pokój. żeby nie :;posirzegf, że tu wię. Niech się pani nie obawia. B~dę
j ktoś gos!!cdarowat.
wie? L Jole "do wie?
l.p..~Niecb pan zbada.
działał ostrożnie. Rozumie DanP

r·

e

piatiletki i do współpracy wzywa ionów). To oznaczałob v , że 3ta...
sie g-rupy robotników, szczeg-óŁowo hólików liczy loby p rz es zło je,iu
rozpatruje sie proiekty poszczeg-ól- miliard sztuk. Gdyby plan ten z( ·
nych iednostek, któr,e wystę'Plli~ ze stał zrealizowany to
swq. iniciatywą.. O bujnoś'Ci fantazji
króliki byłyby Pfawdztw<łtych
proiektodawców
świadczy
klęsk~
fakt, że fantastyczne t·e plany ironi- :ila Rosji sowieckie;. Autor przyp,
zu je nawet prasa sowiecka.
mina. że przed 80 laty s or.owadzu n
Pismo wychodzq.ce w Moskwie do Arg-entyny parę królików. któ, ,
.. Ekonomiczeskaia Ziźń" zamieśd- tak się rozmnożyły, że obecnie snr'
ło w tych dniach fe1j.eton W. Ostro wadza sie tam lisów, aby tęoili króJ:
wa p. t. Widina-cztweraczka", w ki. które nis:z;czą. uronza ie. M owi 'iic
kt6rem autor ironizuje niektóre pro o tem. że i lisy się tak rozmnożyh .
j,ekty, jakie wniesione. zostały do ko- że same o be'c nie S9- klęska dla kra iu.
misji planow-e1.
Ale pro;ektoda,vcv. którzy dOll1a
Ostrow ironicznie przypomina, g-aia sie hodowli królików. sami zro
że W dawniejszych czasach w Rosji zumieli niedorzeczność takie2'o plabyli "marzyciele z praktvcznemi po- nu i obniżvll liczbę królików pleg-ladami". Tak np. już w czasach miennvch z ~oo mil jonów na 2t; ml1carycy Katarzyny pe.wfen obywatel ion6w.
oprac·ował pro;.ekt
Trust ct\krowv pro;ektuj'e akiak wvzyskać mysJe ogony
de zmlerza;;:l.~a do teg-o. aby w roku
na okrętach zamiast po'\vrozów·'. U- Iq:H przecietna wag-a krowv
wag-i g-odny ten projekt rOZpoczyna wynosiła 480 kg'. \V g-łó'wnvch rejo'
się słowy: Czy stało się wam, że nach, w których honuie sie krowy
trzymaliście w rece mysi o~onek". przecietna ich wag-a wynosi 280 kg-.•
W projekcie tym dale,i powiedzia- zatem wedłuQ' planu wsnomnianeQ'o
no, Ż~ jeśli og-ony te powiaże się ko trustu ich waQ'a z iedneg-o roku mia
n,oplem, to taki powróz stanie się łaby ~ie podwoić.
dziesięciokrotnie silny w stosunku
"Takie ctlriosa mopq. sle w planie
do j'eg-o g-ruboŚcl.
po;awlć. kiedy z iniciatywv wvchoTaka fantazia odznaczaja. słe i dza ludzie nie dosyć .. tr7.eźwi" - za
różni proiektodawcy, którzy nadsy- uważa w
swem
felietonie W.
łaia. swe oroiekty do komisji plano- Oś'trow.
Wywody
satyryczne
we; druQ'iei platil-etki.
wllP,omn1at"el!o feHetonlsty dosadnie
W jednym okreQ'u ooracowali C'haraktervzt1 il3. fantasmog-orie. z iaplan hodowli królików. Plan ten ka nTzvstł"1m;e ~ie do tworzenia pla
przewiduje. ż,e samych tvllro plt>- nu drtHriei niatilf'tki.

Momoot

Ukłąktem ł obejrzałem ostrożnie rU
ry, Rzeczvwiście trzeci i czwarty skręt
nosiły ślady jakichś reparacyj, Opuk:ljem je. Odgłos był głuchy.
- Skąd pani wie, że fotov:rafJe są
schowane w tych rurach?
- Bo widziałam, jak je tam kładł.
Ukryłam się w ciemni. Nie przypuszczał, że byt pod obserwac.ją.
_ WicLziała pani, jak on to otworzył? .
f
- NIe, bo ~asłan al kaloryfer sobą.
Nie m6głbv pam te~o otworzyć?
_ Owsz.em mógłbym MÓJ· tOWIa. • Z sobą rózne
.- narzędzia.
rzysz pl1Zymósł
Ale obudziłbym cały dom i mote Jeszcze sąsiadów.
_ Więc oan nie może?
- Pocichu - nie. - ROIZmawiając
z nią, badałem rękami kaloryfer. - To
musi się otwierać jakimś ltposobem.
Może kryjówk!a iest w podłodze pod kaloryferem ?
•
_ O, nie. Nie omyliłam się nap ew-

ś,vietle

..

W obecnym czasie, kiedy w Z.S. miennych królików ma s:e hodo\
S. R. przyg-otowuj,e sie plan drugiej ',wo milionów (słowami trzvsta nl

krajow.y!
J

VlROIL
MA.RKHAM

-~

Bujna fantazja dyletantów.

filantropi. Notuje lię
r6wnrei sapotr12howania ezytelnik6w, któ
rym IW koleJności podań dostarcza się Lillż
ki zamówione.
Speeftlolny dział k.ei~ozbioru po§więCOllO
zwolennikom &peranto. Niedawno odbył
się pierwszy międzynarrodowy kongres niewi
domych esperantystów w8ZYstkich państw.
Nie oglądbj,!c sio wzajem, nic me wiredząc
kowyeh.
o różniCltCh ru i narod6w, porozumi~wali
W wielkfej tartoteoe hibljo~Jd notuj, się metnie w jętyku etlperanckim, zdobywa
sł~ tytuły błqjek i l1a~!lka prenumerat~ jQcyDl coraz większą popolamo§6.
r6w. Je!łenakie tyaięey oe6b ekładb Ił~
BuD.
na daTmOW4 klrentel~ bibljoteki, a konta

tDOrW
poeatawe. mi'e&ZUIl08 po d'Wa.dziekł. bł,
lek. Katdy tom jeat oddzieIme opakowany i ofrankowany choćby stanowił tylko
poszCZ\!gól'Jl, er.~' dzilcJ.. Urz,d pocztowy
bowiem ~aczył Ipeejalnł oplb.to dla bi
bljotekl - jedtłego pensa od fałDu, drobn,
ez~6 .tttłej opłaty poeztowej, nnormowa
nej na dwa ł p6ł kilograma przesyłek ksil!~
lIinGfI.e arertDCIfN

El:.

p2C ę orYl nalnych Ustów, plSanycb przez mło·
......dPISU Iąc. ..~
_.
d I
dl! dz'lewczyn ł• .,v
pseu on mem
Pat .ro ItarszCiO od mej młQcbie4ca, kt6relo
ntlzwała Duhrollkym.
Gdy zainteresowanIe listamI doszlo do zenl'u. otrzymał zaproszenie do bOJtatego od czas6w
~zkołnycb nlewtchlanero kole&ł Aldrlcba. kt6,y mu polec41 wyszuknć autorh IIst6w I
-karb zakopany Pl'%CZ Oubrosklero. Naczel!lik wieZIeni. przyjął misIe l obiecaJ. te postara sio. aby 10 I posady wyrzucono.
Po kilku awanturach Vi w!ęzleofu prQ'Jeto
.
d II R
_ł
w_o _....
N
,ego ym s ę. QZJ)OCZ", POszuuwallM w Owym Jorku. Uwuo lego Z'WJ'ócll pasder w kn
(.,lastycb spodnIach. Wsiadł do taksówkt I po.
le chał za rum.
W pog011i za ntm I tero bogdaDk~ wślizgnąl
~ę 00 zakonspirowanego lokalu przestępców.
Spotkał tam poznanelO lui dawniej w~ród
przest~pc6w grotnego bandytę
Rafły Ouka,
którr stO r,nal pod pseudoDlmem rultza. Guk
poleclI mu śledzić mefaldego Masona. obłecu11\0 wzamlan llomóc mu w lego poszuklwa·

ociemniałych.

dla

c"
--~~

na

0, rozumiem Dobrze.
i wyJrzaleh

Poszedłem do drzwi
hall, nasłuchUjąc.

- Zaczeka pand w ciel111tli. Dobrze?
- Ależ naturalnie.
- Dobrze mieć panią za wspólnicz
kę, hrabino. Aż sam czuję się pewnie.
szy siebie .. Postawię się na ~owie,
żeby pani nie wsypać. Niech pani weź
mie swój rewolwer. Tylko w razie
czego. proszę mnie nie postrzelić.
Wzięła rewolwer, dziękUjąc. Usły
szałem słaby ruch w hallu na dole i
zamk!nąłem drzwi.
- Zdaje się" 'Że Idzie - rzucile 111
;ej w ucho. - Teraz może być tu la·
da minuta. - PośwIeciłem jej latarki'
Peru. żeby trafiła do drzwi ciemni. ZUl
kła w mroku. zamykając
za sobą ostrożnie drzwi.
Ja wślizgnąłem się do garderoby i
stanąłem z ręką na
klamce. w gotowości do akcji.
Mason musiał się śpieszyć, bo wpadl
do pokoju jak burza i odrazL1 skierowal się w stronę kąta J kaloryferem.
UchvlHem drzwi na szerokość cala
przyłożyłem oko do szpary.
Błysnęło światlo. Mądry JuUan w
wi.eczorowem ubraniu stal na kaloryferze, odwrócony do mnłe plecami.
Zdziwiłem się.

-

Oszukał cię,

hrabino - pomvciekaw czy i ona pomyśl'ała to
samcI. - Kasa w ścianie była put'apką na takich zwyczajnych zlodziei iak
ja, a kaloryfer na sprytnych. takich iak
ty. Napewno niema w nim nic ważne
go.
Wszedł na kaloryfer, ale nie pato,
teby zajrzeć za obraz. Zobaczyłem. te
podniósr reke dQo ~erokieJ. złoconej mp
my.
~latem.

(D.

c. oJ

Nr, 2~3

Straszna

ale !toli[y.

,

,
•
smlerc

Parow6z

odciął

}ag-ielonskleg:o donoszą,:
Na dystansie lJ.1iedzv ~ Lwowem
~iel".zDch.
a Gródkiem za ięty był przy malowaWyd.ział~ opieki .p'ołee~ młłglstra nlu żelaznych słupów koleiowych
tu dor.ony zOJ:!tał projekt uruchoąIienia w Grze2'orz KOP'ytko, malarz ~ lakiernik
Warp78wie lekkioej komunikacji ptliaŻ'er ze L~V'Owa. W czora i Kopytko zna jpkioJ. któraby mogła zatrudnić typące ~ dował się na terenie f!m. Białowic,
lobotnych przy et«?,unk:owo mał).n nakła- W chwili. kied'V' zamierzał orze iść
•1zie kllJ: itnłu. Chodr.i o uruchonU.tnie pua przez tor koLeiowy, dostał s!e pod
pocia~ pośż~[skich welocypedowych powozików, poru koła 'Prze;eżdżaiacel?'o
~uny('h DOltami, na l do 3 OtIób włącznie.
Byłby to naj1łlń!zy 8powb lokomocji na ma KRATECZKI.

ycl e Warszawy

W'

mu

padł

głow~.

czech. l ;ruchomłenłe Ich

powiększyłoby

znacmłe momo~ zarobkową owb pracują

eych w mil'i'cie, mnuszonych być w ciągu
dnia w kilkunastu m~jM.~ch. Dzlał ruchu
kołowego udzieliłby chętnie pozwolarla
na nrucłlOmienio 'omawianych powozik6w,
' _1 '
k
25
d kI K
prllU:WluuJfl O ta s~ po
gr. o
m. o~zt
powozika ni'tl przekro~łhy 900-1200 zło
tych. 5zybko~~ jazdy wynoai.łaby 10-15
Hm. nb godzln~. Przyjmując, te pow'ozik
byłhy czynny po 8 god:t:. dziennic na dohę, "był J:8.i~ przez połowę bego czaru
la godz:. po 10 klm. 80 klm. po 25 gr.) dalo
hy to dzr~nnie obrotu 20 zł. Wydział 'opie
ki społecznej zainter.csownł się tym projek
~m i bada możność jego realizacji.
•
•
•
Nb pO!lłoozcniu głównej komIsJi ianltar
nej przy wydziale zdrowia magistratu oma
witulo t!praw~ uregulowania epneaa!y lem'oniadv'IV hufetach 1Jć.atra1nych, P05tano'wiono ~hro'llić wyrobu lemoniad na miej
lić
t
• t
ed'
d
sC'd' po;wo l u~ 0n;Ias r n~ eprz a; wo.y
b
on
:; oW~J 1111 a ~u ~ sYd w, oraz ~m~n~r
t y;: u~ ~lC
pr~e awanc ~ t!C . Ud e
ac proc ~ -~v rap~e, ml~sz~ yc 6W1a. ?
mell-'0 ~oc o T.~n ~.
o~:m~W1ono r wmez

bedą.c 'Postrachem ludności.

Zarzadzona przez tut. Wy'dział
śledć.zv obława doprowadziła do osaczenla Rdma, który na widok 'PO-

lic;i

POCZał sI~ g~sto ostrzeliwać,

wkotlcu iednak trafiony w f!łowłt
padł martwy na ziemie.
Dochodzenie prowadzi prokura.
tor woiskowY.
_,~

T
·
· t erwencJa.
·
raglczna
ID

pijaństwo.

"6

D~isiejsza historyjka daje aż trzy te nie korzysta z każdej bylejakit-i okazji,

m~ty. któreby, można rozwi~ać:

póllcj.nła.

---:x.os;~--

,Falszy ..........'Ye PI- eOł- ądze.

łych pUfr.lrz:eniach, mało psujłCY je'tdnl~ I
Di~adymia.iący mia~to. Powoziki takie w y . . . , . .
rahm.na 'Q w Holllhdji, FrmcJi i w Nrem
Przerwane

od kuli

,Ze Złoczowa d'onosza:
W miesiacu lipcu zbiegł. po wyłamaniu krat w oknie z aresztu R'arnizonowef!o ,~2 pp, w Złoczowie. de
zert-er te~o pułku, R,eim Michał, rodem z Rudy Kołtowskiej, śei/{any
ponadto
_
za usiłowane mor&rstwo.
rabunek i inne prz,estepstwa.
Reim pr~ez cały czas ' ukrvwał
sle w okolicznych lasach Zł<>czowa,

pteszne,g-o, zd'J,żajacef!o z,e Lwowa
do Przemyśla. Koła parowozu
obclęły mu głow~
powoduiac momentalna śmłer'~.
KO'Pytko nIe widział nad ieżdża
iaoef!o pociaf!U. f!dyż w tern mieiscu
tor tWiorzy zakrct. Wine wypadku
ponosi maszvnlsta, który nie dawał
odpowiednich syg-nałów.

Z Gr6'dka

kilku

Dezerter i niebezpieczny bandyta

lakiernika.

f~łsz: by wą7.iać spodnie?

Z

Katowic donosza.:

t

W

I
I
ił"k
P era rz. ni a.

szeni nóż neźnickl ł zamierzał

si~

wodkę. j ~poclale. 9 ~arszu nl~, chce: P1S":C
Zjechała nil:s7a ~eska oz~oba _~ard~
Zawodzie 'Poruszone zostało rzucić na swą. żone. Widzac to Andlate~o" ze o~tatmo l, tak d~c obsz~m1e , roby na psy, ml~ motl Ta~ Jest. L.&.inąl usiłowanem zabójstwem i samobój- schytz zami-erzał 'Przeszkodzić rozlerozwodziłem Się o kobIecie, wodk~ zas zo: dawny dla spodnI szacunek l prZCJD:UJą<CY st "lem
wowi krwi, został iednak w tej chwilf
stawiam w spokoju, dlatego, 'Że postanow:; miłym dreszczem strach- ,Spodnie stały si~ '\
.
ł - ucrodzony pr~ez Kul" nożem
lem zaprzestać. picia, I rzeczywście od ju-,' łachmanem nędzną imitacja meskoścI, Męi I
Około R'odtz. I,~ przybyła cLo sk a
...
....
Ira przestaj~ pićl Zobaczycie I Zaczekaj czyzna coraz chętniej chodzi w szlafroku ' du Er.n~st:a Ansch--~za (Krakowska
w lewa pierś powyżej serca.
cle tylko do jutra, a przekonacie s;ę, N ie ' w krótkich spodeńkach i kostiumie k~pie- 24) ntezv'~,ca z m~ze~ Anna ~uloKula. widzac leźaceg-o na zieml
skusi mnie żaden przyjaciel an; iadna i lowym. niż w spodniach.
wa. Gdv Kulowa wV.bl.erał3: ml~s~, Anschytza, zbie~ł i na podwórzu za-

przyjaciółka, nie namówicie mnie ani nal
Biada! BiadalI B "adallI
do składu przyszedł lej nlaz, StaIl1- dał sobie nożem rzeźnickim dwie ra,..
.. luksusową." , ani Da .. starke". ano na
I zrozumiałem się staje. że meżczyźni sław Kula z Dębu,
nv w lewa 'Pierś oraz I rane w szYi~.
"iarzębiak" lub "Sopliet" , Po'W!edzia~ traci). męskość, a kobiety kobieco::ć. Gdy
I wszczął Z żonCJ, awantur~
,Wezwano POl2'oOtowi-e ratunkowe,
lem, Le nie pije, to nie pije i basta l No, zginęlo znaczenie 5podni, zgineło takie
vVobec tee-o właściciel składu p. które rannych w ciężkim stanie odch:vba że będzie koniak...
znaczenie płci. Kobiety chodZił na ..stoja- Anschvtz wezwał awanturuiaceł!o wiozło do p'obliskiep"o szpitala.
Natomiast postanowiłem dziś. dla od~ ka" na wódke a m('lczyźni mówią: po- się Kulę do oousZ'Czenia !kładu. W
Dalsze 'd 'o chodz'enia
prowadzi
l~iany wi,elol,etnich przyzwyczajeń. zająć pieść mnie. Haneczko.
odp.owiedzi na to, Kula wv;ał z kle- miejscowy komisariat policji.., "",:~' ......
SJę spod~aml.
.
I: :0:.----.. O, spodni~I, 0. lube n~cl;vnle n~ęsko,
SPODNIE.
set! Przesta~yse)c. Jak ,onsn., aobreml ~zaI.skoncz.ywszy na te,m swe ~lne obu,
Ofiara uczucia maclerzyftakiego..
sy, gdy .sumlasty w~s l tegI łeb znamlono r~eDla sło~a. pr,zys~ępule do rzeczy •. Fr,an l '
ł
wał ~ę:zc~yznę" byc naszym ",:vł~<..z.n'yrr.1 cl!1z~k ~lel1!('k! mIał. 2 fałszywe ~lęcloęs
pzywlleJOO1 I Minęły lata, w ktorvch zad złotowkI ,ktoryc.h chclaf sie r>ozb}'c, Za
na, naj odważniej sza czy też naibaldziej iedne 5 złotych kupił Il.dzieś SpOdnie (olo
Ze Lwowa donosza:
odstawio~ do Żółkwi, w przeciw-płocha białogłowa o licżku rumianem. jak jak nlsko sparlły spodnie!) a za drugie
Przed kilku dniami 24-1etnia Te- nym razIe będzie umiesZ'czona •
jabtuszko. nieśmiałaby przywdziac spod wódkę i zak~skj. I tu właśnie wpadł. szyn kla Potylko z Żółkwi przywiozła do Zakładzie dla umysłowo-chorych.
ni, jako, że one jeno męsk!emu. z,amemu karz bowiem zorientował sieI że pjen:~dze Lwowa swe chor.e na szkarlatynę
Ta ponura tr~~edia matkt oszaa madremu rodowi przystola.
I s~ fałszywe i chłopaczka przytrzymał. dzie'c ko i umieściła fe w oddziele za- Iał-ej z bólu z powodu choroby dzłe.;
zabromć lUtow~1rua nll~elmonych 8zkll&il~k
Dziś!.. Mój Boże! CZY widzieliście
Siłd Grodzki skazał Franciszka \Vt~ kaźnym s~pitala lwowski~o przy cka, wYWOłała w okolicy szpitala
nil ~urlCtMh ~~oda bOWIem uJega wówczba I ~~sk., pyiamę, be~ spod~i! CZY ~dz~eli ruckiego na 2 tygodnie aresztu,
ul. Piekarskiej.
wielkie poruszenie.
zameczyszczoema.
scte koblctę. zalmUJ~Ca Sle sportem, ktora
Jerzy Knedd.
Wczorai rano Potylko przybyła
•
,.
•.•
----x;o:x-l>onownie do Lwowa chcą.c odwieW~OIIlawcy. ,,~o~a pwtyni" . p.o ~o~
li
'dzić swe dziecko. Odwie,d.zlny w
KĄ
cz'one) pracy U!ld rllD~ całkOWICIe lUZ
szpitalu zakaźnym z łatwo zrozuprzygotowanym do premjery, mającej 6i~
miałych przyczyn są. niedopuszczalRASlYN, łroda.
odhyć wkońcu wr;re8n.ia - rozjechali ei~ na
ne i Poty)kowq. nie wpuszczono do
lU8-1Z,Cl5.. Syrnał ozasu, 12,~ ProIram
dobrze zasŁużony odpoczynek. A więo No
przesądziła o śmierci kochanki.
budynku - s,zpitalneg-o. Niestetv za.. n. dzieli biet., lZ,10. Pne&fąd prasy pol~lel
I' ~cy roz~~m '5 tyw~ przeżycia II Afryki"
Z Tarnopola donasza:
I wa~i ia wywabić w pole i tam urzeczyw! niepokoj,ona o los .5We g-o dz.i~,cka lZ,40. Urz, Kom, PIM .• 12.45-14.10. Płyty. 15.00
z nc:Bl1l~,n Skohmowlc. Od czasu do czasu
19- 'letni Paweł Suchy zarobnik w Su stnic swój ohydny zamiar. Daciukówna l Potylkowa, u którel uczucie macie. KortJUJ11kat "ospodal'<%Y. 15,10-15..30. Płyty.
zjawia się opalonI!. i uśmi.;chnięta YI "Eli chowcach zabiegał o wZldedy młodej jednak odmówHa. natomast udała sie do I rzyńskie wzięło f!óre nad rozumem. 15.3). Kronika harcerska.. lS.3t'i. Chwilka morCle", lIf na B dancingu
w Konstanci dziewczyny wiejskiej Stefanil Daciuków 1l 0bory, ,Sy wydoić krowe. W chwili gdy nie, f?rzyieła_ spokojnie do wiado- :r~y~~on:~~l:~~or:e:: dl:ra~
nie. l' arj a ogda podróżuj~ incognito (Za ny, wreszcie tak się rozkochat. że już
była tern zajęta obaj parobcy stan~t za mosct zakazu przekroczenia budyn- pióra dr. r. BurdecldeiO, 15,53. ..zagadki ł 1iZł'
kopane, Kryn1.ca) Adum Brodzi@7,plażuj e
zdecydowanybyłzabićdziewc'l.ynę. I staini~; tu Suchy przygotował karabin dO lI ku szpitalneg-o i poczęła si~
rady" podyktuje II. H. Ładosz, 16,50-16,35.
nA L ' mISie Europy" w WarszawVe. Bodo O ile.by ('oś stanęło 'la przeszkodZIe ZdOb.y I strz.alu. poczem zbliżył sic do drzWI i z
dobijać do zamkni~tych drzwi.
płyty. 111.35. ~m. dla teglugl i rybaków.
b ,ml"zkuje w teatrze Pohkim w Bztuctl ciu leI serca.
j odległości kilku kroków strzelił do dziew podnoszq.c przv~em wielki krzyk.
16,40. Skrzynka pocrl.. omĆwł dr Mo StęIlO'W,.Jim i JiIl", hawi ąc siehie i publiczność
To też dnia 3' sierpnia br. Drzed wie czyny.
Gd'Y wszelkie perswazie kobie- s~ 17,00-18,00. Koocert popołudniowy. 18.00.
łoh,lzCrskl1- r()~ą. Wi lo1d Conti haga w Pie ' czorem na zabawie tan,ecznei w dom~ 'Sa
'
m;erzC).c w serce.
ty n~e odniosły .skutku, postanowio- ,,Rola Chin w krYzysie ~wi.atawym". WygI.
n;nach. PodoJmo wraca nie1uwem, zaa'nga toroza w S~chowach ~uchv sI?ostr~efl, z~ Strzat był celny. Kula ~odziła Daciu- ' no slła usuną.c Ja poza. obręb szpi- pro!. J. Jaworski. Is.zo. Muzyka lekka l tan. •
7.owany przez "Bandę" nb 8Z1i:reg wystę Ste,fa chętnl~ rozmaW1~ takze z JnllV~~ kówne w samo serce i śmiere nastaplła na tala .. Ale, ten krok poclag-nał za s!'->- Ciechoofnka. 19.10. R()I'LmsJtoścl, 19.30. Kom..
pów, Niezadlugo zespól .,B,W.B." znaj mezczyznanu, postanOWIł straszny SWOJ tl'chmiast.
ba. ,leszcze 2'orsze konsekwenc1e~ Tow, Zach. do Hod, koni w Polsce. Pru
dzie .,ię :mów r"zem w WarezuWlle, /l:dyż po plan wykonac.
l
W'l d t ·
b' I d . . _1_ t , ~dyz Potvlkowa nopadła W szał I D~emrik ~adJowył 19,-45. SklTLynka pocztow~
. .
'
. '
Dl a SWOIC
'h Z.brodn·lC~YCh zamler:;en
. • i' bójcy przyznalJj
s e z WICsie.
o al
o octan)
~ry O- I
l
b'·'
b
k
h roldcza - om6wi In!. W. Tarkowsi1d, 19,55.
P r.em.1!"rze "Glosu pustym" rez. W 8szyn
i,e mdziałali
z 'lupdna oocze a WY 1tac szy y. w o nac
51<1 przvstępuje do kręcenia następnego fil. p01.yskał pomoc PIOtra BIłousa. Obal te
t
' ,
t'
r
szpitala. Powstała pantka w całym Program na cl1ied nast. 20,00. Piosenki w wyk.
- onego nararie l'.ljemnicą.
. dn'la poSZ)
l' d o karcz,my. le
. d nt' k <lecy
l
u k"
J rozmvs em.
~zpl·talu wobec czerTo Zar "1d s p'l
""'...,
Kwa drans litera......
_u A. S
'1,
otocl
gOl.
II przyS· omnosclc}
l . B.' umys
ł
b dn. ' '
'''
..
~q.
z - ch'
.oru W a.rsa, .....
.:u.
:
yzię co do wykonania morderstwa oo~tano
• UC1Y l
l\OU~ os arzen! o z JO .lę ) tala zmUszony był wezwac pomocy Jiełyńskłego II. t. ..Wywłaszczona". 30.50. Rł.
~.
wili pozostawić przypadkowi. Mianowi- I morderstwa stanęh przed s~deJ?l przysIę- policji. Przybyłym
funkcionariu- I,.ital skrzypcowy Br. rumpla. ZI,5Ś ZI,M,
. IODllCwaz beuohotm Z~JęCl przy h.ud? de utoiyli się. że jeśli przy tracani:J się głych w T~nopolu, .Przyslęgli po prz.e szom policYin~m
Potylkowa 0- Dod. do Pras. Oz. Radl.. 21.55. Komunikat cia
~l e nowe ~~ parkn 'nb, ~~hhorz~ pracuJ~
szklankami piwa
T;lr?wadzo~e] r~~prawle ~ac~ą w'ęks~o świadczyła, że ieżeJi jej nie pozwo- komunikach, lotruczej, 22,00. Muzyka taneczna.
fi,wle 'J rlm w tYf!odnm l CZęŚClOWO zaJęCI
b"
. ..II k
l'>C)~ potwlerdZIlt postaWIone 1m pytanl<l la zobaczyć dziecka,
22,25. Odczyt ze Lwowa, 22.40. WladomoścJ
, 1··
Pl,nwa
I
l·a·
l)e SIę. s_ c an
I'il przv m WE :lCJI terE'nu
l ow, ro t
z' d l' zwyk
, a. .
S kI
w k'lerunku mOlI' d ers twa wzs:t ledn'Ie po-popełnI samob61'stwo
spOrtowa. 22.~3,30. Muzyka łatteczna.
1
. '. 1
l
l' ,el?O n a
~na1a SWOI zamIar.
z an
t' b d'
t b
r k ł P a Z trudem udało si~ oszalała . z bólu
l'lfV posmva1a !\lę p mowo,
ecz powo l. ka' pękła i kwestia życi Daciuk'wn ZO- l mocy w el z ro nt, a rv, un~ s aza
KOENIOSWUSTERIIAUSEN, środa.
l)~ace ~prO\nHhllia "ię wyłącznie do dowoze stała przesadz:ona.
a
o V
I wta S'lchefl:C! ~a. 8 lat, .za~ ~Iotra B;łousa, kobiete obezwładnić. ootzem odwie- 1".00-15.00. Koocect z Berlina. 15,OO-lS.a
ni:! .. Icmi ,. poblj~ki('h terenów i 7!.lsypywa· ,
Po ustaleniu planu Suchy ..vyd~.rnał na
lata cle/kle.go, WleZienIa Obaj ska- zLono i<J do aresztów miejskich Praitram dla młodzIety, 16,'»-17,30. Koncert
n;n f1'ln ' d 1;:,-rh ba'rlen, P.'l~hokoŚć których karabin, ze schowku i ~o nabiciu go ul~ryl :lam wyrok prZYJęlI.
g-dzie umieszczona została chwilo~ z Hamburra. 19,00-19,25 Angielskt dla za.aJW8I!
rJr: r.l>",H rlo 4 m'ctl"ów. W ~n "p osób niS'l w spodniach" reszte zaś naboi wręczył 4 - - -mewqM',
mWb!
wo n·a oddziale izolacvinvm. zósta-I sowanych. 20,00. Koncert' z Wiednia.. 21,30, ~eczy o: ę Z(\ ~\.'T.em E'iedIieka zarazków malarycz IJiołusowi. Por.zem obai udah sie
Ę
nie ona zbadana przez lekarza dr. c!tal ŚpiewacZy Karola Erba, 22,00. Komundka..
n,ch.
'
na poslUkiwanie swei ofiary.
Królikiewicza i o ile ie; stan umy- ty, następnie do 24.00 muzyka taneoma.
~-."...,
Spotkawszy j~ na drodze we wsi. próbo-rozsadniki chorób!
słowy uleg-nie poprawie, to Mstanie
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bom Szwajcark a, która objęła
.oiladę u moich znajomych, 'l'ruddy, byd'licwczyllą ll'skiego wzrostu i okrąglej postaci, L..ami ast herba ty piła nawar
':\~i:\tu Hp owe g'o, utrzymując, że ją. "Paż denerwuje".
A jednak wyprowadzanie dzieci ~a
r do parku MO'1lceau jest zajęciem
pokojnem. Tylko, że Truddy nadmierie lubiła przy rodę. świergot ptaków,
IrrzaklÓw, pic;lme trawniki - wszyst·
o to \\l)rawiało ją w na.strój liryczny,
a zachód ~ lofic.1 w yprowadzał ją. z rówowagi, Gdy wracała (\0 domu i prowaz i~a d~;cci do matki, by przyv..-itały
z nil) po 'j)Tzechadzce, rozwodziła
n.a<l op:sami drzew.
- 'ro ial{i ś półgłówek, - mawiah'
$.bl;i, które wi dz;:'IJy tvlko latarnie gatam, gdzie Ti"uddy marzyła oziemi w;o~;r ':,
.Y~t mlcna, thlma('!l;vli rodzice
z lecł, po ....... jprzony ch pieczy, Truddy, wl a śr.i f" dz:eciakom potrzeba.
eki '1'ruddy, dwa i mali chłopcy
cl'all d Zi?wczęce j t'zuJośd, :Młodszy z
p'"'7:,st~\V 1ł ssać p~ ('c, Qy . . .'Ycią.gać
Pierw",z*, słowa, jakie wymawiał.
vlv: "koch;1T'i" - .,dl'o,<;(';". ~tars?;y zaffi
'ol ,: ł poc" lllr.~'·i od cukie rków, Trudd)"
go lMlivch se nh'1"1:entaln~rch wicr. , :l mrlec. re cytując je, naśladował
~'os prz cc;ągł~r.
Śmiano sin 7. łf~!!,o,

RyJa.

to

zaCl:a

.-'

*.'WMii

P C I E MU C H Y
'ą

H

Qzi.ewczy,na, a usłużność &wą posuwała do 'czajnem staraniem, z jakiem piel~O'Jlowa- :Uwaźahl siebie za brzydką, podziwiała dzieli w gabinEeie Franeis:zka., od~
ł)oowięcenia. Jeżeli odchodziła 'i'Q.koj6w- ła dzieci.
"panią" i płalM1a, ~krada.jąc jej odro- szczęśliwi, radzi z zapomnienia. o świe
ka, ustępowała pokojówkę. Gdy skre- Musi by~ surowy, - starał;t się binę pudru. Znała szaleństwo 8Il6w. w cie: nie czekała ich już praca, ani pocz.
wiła kucharka, wysilała się na zastąpie. myśleć n'eśmiało. Trzęsła się całem cia- których "pan", pru obrażony w bohatera ta, ani wyjŚCie z domu, a cieSI}li się l
nie kucharki. Obowiązki swe wykony- IDem, gdy spotJkał.a. ,go w lWąSiltim ko- filmowego, klękał przed przeistoczoną pens.pe.ktywy obiadu we dwoje i spolroj.
wała z P!'ecyzją. Haftowała bieliznę dzie· TYtanu, prowadq;ącym do sypia1nych po- również Truddy, lecz nie przeszkadzało nego wieczora. tycie było proste, dzied
ci, które były nietyl,h1O staramnie utrzyma- kojów i łazien,ek.
jej to snuć dalszych maweń i w obję- Zdl0We, i przed chwilą właśnie przyszt,
ne, ale wymanikurowane, wypolerowaFranciszek jednak mało zajmował się (iach swych dusić dzieci, zwłamcza ma- grzecznie powiedzie~ rodzicom dobranoc.
r:€, lśniące z czystości.
dziećmi a już iadnej uwagi nie zwracał lego Jacquot.
Znienacka l'ozległy się k~ki. Płakal
W międzycz,asie zapijała kwiat I:po~ na ich bornę. Truddy zatem miała do
Spała źle, tak blisIro od sypialnl ..rpań-, :RObr. Nie, to Jacques. Płakali obaj razem.
WY, wyciągnęła się, ochudła, a poczciwe czynienia tylko z "panią".
Etwa" , Zdenerw<>w8lna, cierpiała z powo. nagle, głośniej je~cze od płaczu dzieci,
jej oczy, stworzone tylko poto, żeby pa"Pani", ła$rodna i nOJlsz.a.Iamcka, oce- GU swej wymarzonej miłości, ukrywa- 'cdezwały się szlckha.nia Truddy. Marja ,
trzec, zamgHls- się romantycznym niepo- ni.ała zatety Truddy, a przekonawszy się ją.c ją według możności. W nadmiarze Franciszkiem rzucili się do drzwi.
koj.em.
o jej sumienności. dowierzała jej c.a.łko- skrupułów, powstrzymywała Się
cały
- Boli! Upadłem, - płakał Jacques.
UdlZielono j.ej urlo!}u, z którego wróci· w'de. Truddy zaś odczuwam ta!'ką po- tydzień, a dzj·eń wojny od mję~ J>OŚWięLecz D,a poliozku jego krwawiła sit
ła wymizerowana, Odżyla dO'})iero w Pa· t rzebę czułości, iż nieraz wolałaby, żeby ca..ła roopaczy. Chodziła w6wczas do ki- rana po głęb~em ~niu, Rodzice z
ryŻu. nu~iła w obieciach starszego z mal- ją sk<l.rcono, b J 1)ot.em przebaczono jeJ i na, na najbardziej
sentymentalne fil. oburż.eniE'm wzrócili się do młodszego !tyn,
ców, Jacquot, podobn,ego do ojca..
fl'2Y okazji powiedzia:no dobre, serdeczne 31\V, i korzystając z mroku w sali, pła- ka,
Dziecko 7:CI,Tlvtafo kiedyś swoim dźwię- ~łowo.
kala, zgrzytając zębami.
'Iruddy szloclLa1a. błagając na klęcJI
cznym ?losikiem.
Obchodzono się z nią dobrze, ale jej
Wracała do domu wyC2erpa'M temi bc:h:
- Dl a czef!'T), gilv ra 11 liCosz mn~e, na.· T.1rody wiek - lat dwadzl e~cia - wyma- wybuchami, z włosami w nidadzie, lecz
- To 18.. .. Zanadto go kocham._.
Pl'N~SZ mnie Franiem? To nie ja jestem ! gał wylewności uczue, Odbija~a to so- }}ewI1ą ulgą w duszy. Wstyd'tiła. się saTrzeba było wsda1i~ ją.
Vrll"'iO tylko tatuś....
,cie n.a dzieciach: Bob był za mały jesz- IDej siebie i czegoś trwortyła. ZdarzałO
Spokój w d~iecinnym pokoju Z9Stat
Truddv l'lf\onsowiab i rzekła malcowi, cze, ale czt·erolet,ni Jacquot, podobny dó się jej niekiedy tak ściskać, małego rrzywrooony, Wspominano niekiedy Trud·
że ~;e 'Pomyliła,
(,jca z oczu. spojrzenia, ust, ubóstwiał Jacques'a, Żle miał (Siniaki na rękach, dy, poniewat nr:>wa Szwajcarka niezupeł·
.hro ll ot miał rację,
Truddy.
więc po ta,k ich scenach odmawiała sobie nie dobrze wywiązywała się ze swego za.
'('mody zaikochana bvł$l. w "panu",
Truddy, bardzo surowa dla siebie, ni- ~ieszczot w ciągu kilku dni. Zkolej pła- dania.
PorlbJ ią na pie<rwsze STlo,i r.zenie
kf6- gdyby sobie 'Jlie pozwoliła marzyc o kalo dziecko wobec surowej postawy
Po mlesł/lCu jedM~ p&l{ tfuzymah
T,em ,.,.brmcił M'Wf\ 1Y.Jn~ J1:1c'1t101'a i Boha. Franciszku. W jego obecności Jednakże Ewej orpie'k,u'Iki...
.
list, o2ldobłony niezarpominajb.m.i ł jo.
Sposób jBgO nagłeg'o wysuwania glow~ myślała z r01JrZeW11ieniem o pies.z.czotach
1iads~edł jeden z t~ch letńich wieczq· dłą, Co to znac~ może? zastanAZ&U'zymywania Jej znienacka, gdy go malca, tak podobnego do niego.
'5w, gdy burza wisi w powietrzu. W
wiała się panI, cZjtając opiSY przyrody,
coś 'lP'nteresowało podobał się Trudnv
NadS'1.edł czas, gdy n~e mogla jruź o· (:1łem In\eszkaniu były pootwierane oJma, O! - nekla, - teraz :rooumiem.
niezwykle, n,aroV\mi z zatrzymyWamit'm 'Pa.nować SWJch uczuć. Widywała F.ran· ~':1słaniające niebu wnętrze domu l wy.
- Franiu, - Truddy WJ'IChodzi za~
się poci~gu na filmie. Wstrzą.sało to ca.- ciszka, a jedntLlc widywała go za mało. fNlr.emi foieiami i miękkiemi dywa.na- mą;Ż!
ł~ if'f istotą,
żyła. atmosferą, jaką roztaczał d:7.wię- ~~li, Z jadalni d()chodził brzęk srebra. ł
bez kagańca.?r
Zrazu !ł-un1<1czyła gorHwoŚCia. swą O- kiem jego głosu, spojrzeniami, których In'lczyń 'J)rzy nakrywaniu dó stołu. W
- Biedactwo! - ~a !P3mI. - Ni.
bawę ści~gn ięcia
,jego nie~adowo'ooia, rJi.~dy nie zwracał na nią. Nie miała żad· )Jokoj1u dzie<'.innym wybuchały śmIechy. ła.rtui z rud. - '
oraz cheć %wrocrnia ie!lO uwa.!ł'i nadzwy. nej nadziei i niczego nie oczekiwail'a, ~ie ,~i lch ..,państwo" ~ ,OboJQ . Siew
Tłum. r;. M.:
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mistrzostwa

w og61neJ punktacji drugie mceJsce.

Tragiczna

ty zamieszczone

Komu Jr~ sznefrie u!mi!u.ą~la 1
TABELA. WYGRANYC l xxY.
POLSKIEJ LOTERJI P~STWO\VEj.

PEŁNA

(Nleun:~dow.).

Wcaoraj. w eawarłym dniu ciuniouia S·eJ kla·
ET 2S pGlakleJ IOlerji pańtiłwoweJ. padlI w1&rlUl"
na numery nustrpujQce ~
75,000 Nr. 103448.
Po 10,000 zł. Nr. 15109 e9287 79145 126170.
Po 5,000 zł. Nr. 44968 100661 114361 181499
185681.
Po .8,000 zł. Nr. 4017 14058 81472 88155
111280 119527 129480 146778 149809.
h 2,000 iii. Nr. 22508 %4708 27609 80190
86090 44818 49888 49910 78438 82449 85060
101937 101937 109095 122489 166242.•
Po 1,000 zł. Nr. 103 8191 6699 7354. 23864
25332 81718 82630 87055 46372 60044 60044
62709 680017 78177 81789 92858 94618 105213
112429 113824 114708 1152000 122672 122763
128285 186347 189613 143667 l}n<so.
Po 250 zł. na Nr 18 29 83 CI" 104 09 15 67
242 49 401 02 88 42 72 88 660 70 607 83 759
828 87 10~5 251 810 467 84 627 615 29 88 709
16 35 58 828 55 ' 2001 106 205 15 81 820 70 89
443 45 89 585 660 5a 762 75 868 915 66 r-7 91
3226 82 87 331 415 24 86 52 517 618 89 53 720
9·47 4102 8 38 296 881 402 47 78 78 512 17 46
53 62 622 36 744 51 60 817 90s 23 5005 178 251
361 526 89 618 88 787 826 41 65 99 958 98
6000 14 135 62 206 8 16 858 84 622 755 78 846
7053 185 281 817 27 49 517 86 40 59 989 611
889 8026 36 76 90 106 236 46 552 82 632 68
801 48 96 33 9019 41 64 207 19 434 86 522 48
631 61 740 805 22 963 10176 224 304 12 R5 452
75 682 756 809 900 11035 53 112 84 301 59 502
26 90 808 44 976 12021 31 69 152 ~35 77 422
81 600 31 747 13025 88 215 29 72 1318 40 67
540 68 69 632 47 82 962 14013 106 428 557
76 718 816 952 99 15025 107 14 g4 244 819 lO
73 485 50·1 5 69 682 766 828 90 928 48 76 16076
208 90 4R3 584 63e 84 735 49 56 808 29 34 55
171n ~ 218 ?9 ~ n 308 48 89 468 5Fo 70 65 700 817
83 ~~ ~ ~ ~4 18013 95 290 858 493 511 59
83' t-:i7 i~ t( 464 50? 1~ 2~ 701 7 60 79 832
2-Xl:t'~ .!!. Ci!; ~ 100 258 327 51 411 26 547 50
73 :~ (,~~ .'J"j ~l.t 51 71 926 64 73 88 21000
18~ :id :2 ~1>. 179 98 628 184 814 78 22010
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(TUR Lódi).

w nota.tce p. t.

PabJanlcach" umieszczonej w "Echu·
dnia lI3-go lipca b. r. W obu wn>adkach poruszon!l
została moja osoba, przyczem p. 6alda nie cotn&ł
elo przed u~yclem obeU,ywych wyrueń, na co nlestety we właściwym czasie zareagować nie mogłem 11 po
wodu mojej nieobecności w Pabjanlcacb. Dopiero
po powrocie zapomałem sle !II treścią. obu artykułt~w
! 8ple~~~ z wyjaSuleniem, kt6re VI :ml~ IIprawledllwośc{, mam nadziejo, Szanowna Redakcja raczy laskawie umie~cl6 w jednym z nnjbU~Qzych numerów
"Echa".
Stwierdzam 11 całą. stanowczoścIą.. t~ notatka repor
tersu "Echa· 11 dnia 23 lipca 32 r. p. t. "Stosun
ki w Kinie "Zacheta" w Pabjanlcach odzwierciadliła
!aktycmy etan rzeczy 1 skandaliczne stosunkI. jakle
panowały w KInie
.. Zachęta", .". kt6rem zatrudnlo
ny byłem w charakterne I!ltrzypka orldestry od 3
wrze~nla 1981 roku do 81 czerwca 1932 r., dzIęki cze
mu miałem możnoM p-J·rze6
slA• wospodarce kle-o
._,
·rownlka p. Bajdy. _
Osoba P. Sajdy znana s eZ8l1U pełnienIa przezeń
obowl/l,zk6w klp.rownlka Klna Miejskiego w Pabjanl
cach oraz Kina w Bełchatowie. Oba kina doprowa
dzlł do kompletnej ruiny t Magistrat m. Pabjanlc
zmuS?ony był Ul!unll6 go ze stanowiska. Systemy sto
1I0Wan!! IlOPrzednl0 J). Sajda pacz",ł 'Wclela6 w czyn,
objllWllZY k1E!rownlctwo Kina "Zachęta·. Zarobk6w
nie wypłacał, składek ubezpieczenIowych dla Z.U .P.U.
I Funduszu Bezrobocia nie wplacał. I)al~. personel trak
towa! 'W I!pos~b ordynarny. W wypadku reklamacji,
wYTZUcał
pracownIka na ,bruk, co było 1 moim
"Zachęta"

I udziałem.
W "PTaw') wmieszał

owali:

D.

s!o~a.c

(-) W dniu jutrzejezym rozpoczyna się
(-> W ntecbielę odbyły się w Toruniu roz
gryw1d o mietrzoltwo grupy w koszykówce XVII turniej tenn1sowy o mistrzostwo Lodzi,
m~ej mędz:1 IKP. (L6dź), AZS (Poznań) i kt6ry potrwa do 18 bm. W turnieju wezmą. u.
Gryf (Toruń) Mistrz Łodzi IKP. przegra.} w dział prócz najlepszych tennisistów lokal!nych
"Potkaniu z Azs (Po~ań) w stosunku 13:24 również bracia Stolarow, a także prawdopodo
(8:9) i zoetał wyelimi,nowany Jó dalszych gier bny jest start Hebdy, Tłoczyńskiego, Volkmefinałowych o tytuł mistrza Polski· W pozosta_ równy, Dubieńskiej, Cram.mer i In. Dalsze zgło
łych spotkaniach
AZS (Pomań). zwyciężył srenia spodziewane są w dniu dzisiejszym.
( -) W finale mistrzostw tennlsowych Ame.
Gryf 39:20 «17:18) l IKP-Gryf
49:28
(29:14). W innych gru.paeh Polonia ZWYCięży ryki Ellsworth Vines pokonał w trzech setach
ła w Łomży tamtejszy Łomż. Kl. Sp.
42:4 i Cocheta 6:4, 6:4, 6:4· Drugie jut zwycięstwo
Cracovia zesp6ł HKS "Czuwaj" (Przemyśl) w w bieżącym sezonie Vinesa nad Cochetem wyKrakowie 43:25, tak ie 'w finałach kt6re zo- wołało zrozumiałą sel'.sację.
(-) PZB. uwzględnił protest Polonji przeS'tan4 rozegrane 24 1 25 hm. w Warszawie
spotkaj, się mistrzostwie grup: AZS (Po- ciwko zweryfikowaniu meczu przez WOZB z
CWS. 8 .8, tak że ostatecznie Polonia spotka
znań.) , P&lonia (Warszawa) l Cracovia.
(-) W niedzielę odbędzie się dorocmy wy się w f~ale z Warszawianką.
ścig szosowy na dystansie 100 kI o nagrodę
przechodni, Magistratu m. Łodzi dla kolarzy
śmierć
wojew6dztwa łódzkiego, przyczem corocznie sku
W sobotę zginaj tr~ śmlterclą czło
pla on najlepszych kolarzy· W razie zdobycia
n.ek
zlIl'ządu ŁódJz,kliego OkręgowegO Zwaą1Jku
pięciokrotnie nagrody, otrzymuJe
ją na wła:..
TOIWIarzystw
KolaMJ<jch ś. p. Otlto Mauch. Mlasuo§6 klub, d~ kt6rego zwYcięzca naleły. W la
tach 1930 i 81 nagrodę zdobył Sta.ni8ław Klo- nl()lw~ podczai> ĆwiICzeń stratadcllch przy ul.
sowlcz, kt6ry btdzie bronił ~ I 'W roku bieżą S1Ienktewiala ś. p. Mauch, który naJ!e2Iat do
eym Prócz Kłosowicza będll startowa~ m in. ~traJty ognilbwej }u~ od wieolu lat t brał m.
najl~psi kolarze łódzcy jak Bartoszek, Odartus, in. wdział w 1'Il&s~l'ZoSltwa.cb stralty w Turynie,
Hofsznelder, Kołodziejczyk l t- d., tak te wy. ~ ~ ~ok~d bllsJco 3-ch pIlęter wst;ttek
~clg tegoroczny zapowiada się niezwykle cieka I 'Il!I1Wmlli8. Się l1illY, co SiPOWOOOWIail śtmerĆ.
wie.
Tragiczny wypadek wywołał w sferaeh kolarskIch ~ebok[e wra~erule. gdy± 11IItaifty brał
CZYJ111TY udziat w ~Ycll'u SiPOITltowem, m,ś obecnie
w noovym ull'ządzle ŁOZTK peln1t funkcje
Skrzynka do listów.
gospodrurzQ. ~. p. Mauch był pnelZ d~ugle lata
DO
BUJ!rOW1lfllJ JIJIDAXCJ'l "EOlU."
c~tonkiem "Si!fy". PO'grzeb, w którym wJez.mrc
Uld:zJila~ delegacje klubów sp.oat,oJIVY'Ch r:t'e szŁa nw l..ODZI. oarannl
ora.z l!czn[ kollarze odbędzie s:tę w dn~!J
W dnIu 1 Blorpnla b. r. ukazalo alo w poczytnem
piśmie WPan6w ,.. dziale skrzyn1d do
listów pismo d!zjsJ'ejszym o godz. 4-eoj pp. ze sz:plOOJa eW3J1l·gepodpisana przp.z klfi>rownlka kina "Zachęta·' w Pabja Hooego przy ul. Pót1nocneJ.
nlCllch, p. Sajdę, w którem autor usiłuje zbIć zarzu-

olski.

dn.Iu 10 t 11 \l\ll'Ześnła. 1'. b. na bołsku
bie.l na SOO mtr.
RKS. ,,skra" VI Wrszawie odbyły Bił rob<>tni
l Dl DOlWlaalwa St. (TUR Lódli) es. Ul ..
CU mlstr~twa Polski rvr lek;kJtejaiłctyce. W
2 Dl "l"ynykowak. (Skr. W.wa) 3 m Slloetaki~wi
punktacji kluborweJ l m. caJCIla Skra WołWIlWO- cxówna (Skr. W·wa)
bYWadąc punktów ZOO 2 mt~ Sarmata Warekok wdd
suwa p. 130 ił mle)!lce TIJR.-l.ód!t p. SS. W
1 Dl Wenel6wna (Skra W_wa) 4,76 m 2 m
p.u.nkrtacJI o.krę2owej 1 m. W'llJ1'ISZlaIn Z m. Łó<h ChahierÓWDa (Skra W'WII) 4,69 m S DomagalllJJ
• m. L~w.
ka St (TUR Ud!) 4.21 na
Wynt.ld W p06zcur6lnYclt kookurencJaoh:
ekok wlW)'ł
mę!czy!nł klasa ..."
1 la 'Wenclówna (Skra W.wa) 1.29 m. 2 ID. D..
bIeg na 100 m.
Jnllt:alanka St (TUR Udt) 1,24 al 11 m Wenclów·
t m. Chab!'eTa (Skra W-wa) ctr.. l~ s. J m. na fi (Skra W-wa 1,19 ID
Rttc (Włdzew) cz. 12 IS. 3. m. SlIwińskt (SMa
sztafete (20O-ó0--ł)G-100).
W~) cz. 12 s.
1. ID. Skra W-wa. 2- m. S&rmata W-wa 3.
blC2 na ZOO Dl.
m. Stan Wwa 1.05 L
•
l m. ŚH~S'klI (Skra W-w&, 2 m. S1ca~ń.slld m~ŚIIi klasa "BU
(SarmaJ!la W.wa), 3 m. ChabLern (Skra (W-wa)
bier, C'l& 100 m.
CZIalS 25 &.
1 m. Bilsld (L ."iallli Wwal, 2. m. Piuabłeg na 40() m.
Nt . (&armata
\:-wa), 8. m. Kropłłtwski
I m. ~s~ (Skra W-wa) ! m. OttafSlZew- (Skra 'Nwa) c~ lU.
~1d (Sarmata W.wa) a m.
SmosaT'Sk1 (S3aa
bieg na 400 m.
WoWa) czas 58 s.
1. ID- BiIski (Drukan W-wa), 2. m turawbłet na 800 m.
low (TUR-Ł6dź), S. m. Piekarek {Sarmata
1 m. Mulac (Skra W-wa) 2 m. O&~f'()~k! Wwa) ez. 58 II.
t'Skra W-wa), 3 lin. TanJCIW'S.Id! (Skra W.iwa) cz.
bieg 11& 1500 m.
Uj] s.
1. la- Zurawlow (TUR-Ł6dt), 2. m. Alueh
bleg na 1500 Dl.
na (Skra-Warszawa), 8. m. Brogowskl (Skra
1" m. Mu1asr (Skra W-W2) ! m. Kon!Ja.tt'ek W-wa) ez. 4.49 ••
(Sarmata W.wa), 8- m. Staniecld (Widzewaklok wdaJ.
t.6dź) ezu 4.29 s.
1. mo Kropiłowski (Skra W-m:) 5.26 m.,
bieg na 5000 m.
2. m Zurawlow (TUR..Ł6dź) 5·26 ID., S. m.
1 m. K~~ (S8lI1II1aJt:a WJWa). 2 m. Elohel
Pie~k (Sannata W-wa) 5.12 In.
Ontrrnta W.wa) , 3 m. StanI;ecl<I!. (Wi'dzew skok 1I'zwyt.
Łódź) ozas 17.04 s.
1. IDo Kropiłowski (Skra W wa) 1.52 m.,
skok wda.l
2. m. Zurawlow (TUR-Ł6dź) 1." m., 8 • m·
t m. Rote (WkIzew-ł.6dt) 6.Z3 m. t m. ŚII Pieka.rek (Sarmata W-wa) 1.42 In~ sk! (Skra WJWa) 6.13 m. 3 Dl. Ch.aibf.e:ra
rzut dyakiem
6,04 m.
1. m. Zbrołek (Skra W -~a) 28.00 m. 2.
skok wzwy!
m. Zurawlow (TUR-Ł6dź) 2600 m., 8. m.
l m . Mel1lch (Skra W-~) 1.60". Z m. WI)glI'O•
\WCZ (Smrmata W.wa) 1.55 m. 3 m. S!ZiJ)eteck{ fR· Aluchna (Skra W-wa) 24.53 m,
nut kulI!.
s. K. o. Lwó<w) 1.50 m.
1'.
Dl- Zurawlow (TUR-~)
10.21 m., 2.
skok o tyCZCO
m. Zbrotek (Skra W-wa)9.07 m., 8. m. Nowic
1 m. W~gTOIWt'CZ (Sarmata W-wa) 2 70 m. 2 Id (drukarz) 9.02 m.
In. Szpetycld (R.S.J<.O. Lw6w) 2,(JJ ~. 3 m.
Wyniki w poszezeg6Iny:h kOnkurencjach są
RogaLa (Skra W-'W1l) %.60 m,
słabe, leez zawody odbywały si~ podczas wirzut kulił
ehury i de!zczu CO wpłynęło ujemnie na wy_
I m. !Arofsze1WS~ (sm W-wa)' 'I1.10 m nł1d
I m. Klucz:yflskl (Skra. Pilotr.tro~r) 10.65 m. 3
Łódf W punktacji og6lnej
uj~ 2 miejm. Węgrowlcz lSamnata W-wa) 10.57 m.
sce dlatego tylko, te wysłała r:awodnik6w za
rzut dyskiem
mało. Miasto nasze
reprezentowaly 2 !!laWOt m. Kluczyń~ki (Skra Pl0ih'k6w) 31.74 m dniczki i 4 tawod.nik6w. Indywidualnie j~dnak
! m. W~~OI\V\loz {Sa:rmruta W-'ml) 31.55 III. zawodnicy Łodzi zdoby11 12 pierwsze miejsca.
3 m. Soikollowskł (Skra W-<wa) 30. 66 m.
.
Domagalanka Stanisła~a zdobyła punkt6w
rzut oszczepem
28 Z r l
26
,
U aw ()W p,
l III 15!pełydti (RSKO Lwów) 42.28 III. 2 m
Wpgrowlcz (~annała W.wa) 37,69 m. 3 Il\ KluczJli
GłowackI ml.trz m Polski
~ki (Skr. Plotrków) 31,61 ~..
•
I W kolarskim biegu nsprzała·.
Sztafeta 4X400 i 4X100 m
1 m Skra W·wa (3,41) \47 l) 2 Sarmała W'lni!
We Lwowie roz-egTal!ly ZJOOtat kda'I's~ bl<eg
I naprzełal O m~trzostwo PdsK!.
KOHlETY.
Zwycię!vl po raz trzeci (nie zrzędu) Glowac
BiCI na 100 m.
.,
•
l III DomagallInka ~ (TUR Lódi) ez. 14,Z Z kil (AKS VvalTSzalWa) W cmsfe 1 l. 11 Dl. 13 S.
.. Wenclówna I (Skra W.wa) S m. Ch\lb' ó'
2)
(LKTM) 1:] 1:28 s.. 3) DrIllZet' (RK~
l!lr wna Lwów) 1:12:11 S,. 4) Ba&aftt (PQlgoń l..iwów). 5)
(Skra W·wa).
T1crzeł< (PogOń LwĆ'W)., 6) Li~llskt (Pog(lń
biel Da 200 ID.
L w6w).
l _ Domagwnka St. (TUR LócU) cz. J9~,
T
___ n.. ~t
k
-,- 5',- W
8
1'aI!a w 'y1~J.J4 UJ>V em 30 Im. IZ czego
ni
K
Z ID. ,.,., ew_a (...... .wa) ,m Hryniewiczów poItowa l)rlYW'8l:'l~Pfa przw; wzg6rza I p~a <klko-

I

u

Spor

_ przez mb mlasm.

12 222 28 6(J 805 417 87 508 9 58 159 M 800
82 991 23011 61 94 105 219 426 547 85 618 23
34 67 80 858 928 80 24044 67 112 18 61 221 836
406 40 5~9 704 15 -~ 25866 410 12 629 742
55 814 942 26044 57 198 241 43 66 78 79 84
512 57 662 83 801 8 20 45 70 943 27077 166
70 388 86 4,1.8 48 r;~ 615 8~ 70 813 25 946
28028 151 ~5 107 16 817 77 402 20 666 757
67 823 922 808 29016 80 98 150 76 7T 836 78
528 87 68 685 709 42 85 819 69 9280126 267 848 98 44S 81 86 1512 19 GOI 17
85 709 30 848 93 919 81003 109 89 SS 528 724
29 840 82024 182 95 210 66 820 400 41 46 88
522 77 636 738 953 83112 89 229 65 864 401
18 45 549 68 95 699 714 86 828 79 34006 108
699 91 224 ~9 90 408 619 20 818 901 85052 98
29 79 93 287 301 4GI 62 61 68 545 79 642 52
7d 792 937 870157 18. 258 69 441 68 583 605
75 701 19 940 38001 258 81 87 89 803 ZłI 55
480 556 709 847 89020 88 E2 82 153 55 81 860
539 82 99 687 827 911 ~ '0022 29 86 81 282
98 824 4! 68 56 416 52S 94 784 800 69 61 984
41066 152 81 96 212 15 16 81 56 73 456 611
35 47 86 711 76 80 88 90 97 99 81S 61 788 948
71 42006 152 285 821 402 54 '17 593 619 715
59 94 815 41 48050 111 288 54 848 98 580 631
335464765 80 701 22884409918298241 42
52 67 811 5:>3 14 90 749 885 78 987 46055
125 204 407 46 500 25 616 27 68 844 909 46091
199 823 414 87 658 725 31 818 89 967 ,(7088
171 86 276 845 469 86 91 66!! 742 61 92 808
43 97 48021 46 75 285 880 457 '74 614 60 633
716 71 887 992 49258 322 52 66 621 91 9:r8 651
92 844 70 987 50011 26 43 876 420 884 51109
53 260 852 78 429 503 641 75 726 818 34 900
67 71 83 88 62012 41 79 88 1Z6 47 51 87 208
15 16 20 67 837 488 518 38 42 67 691 742 808
26 73 79 911 60 58121 50 52 211 36 652 88
98 890 933 64 86 54119 288 349 415 561 98
714 851 98 55008 56 118 56 63 224 452 99 670
83 714 815 940 56023 85 60 63 127 241 421 56
511 32 676 77 714 82 48 71 800 57009 11 218
67 78 301 473 85 548 78 1354 70 87 700 23
884 58037 91 139 99 259 91 329 551 616 730
55 951 78 69068 92 127 64 334 46 66 90 401
529 85 90 663 712 16 18 821 54 912 30 40 72.
60003 10 53 152 208 810 S6 416 30 511 31
,710 44 87 857 929 61034 190 209 18 825 48 63
438 63 530 35 77 601 23 64 908 37 62064 135
76 94 258 340 438 SIl 83 95 911 18 746 860 68
68012 BO 28' 879 80 439 519 91 783 87 64017

elę

Inspektor Pracy,

"a ~ cały

majątek Kina. będą.ey 'Własno~cl, Polskiej MacleTZY

Szkolnej obło!ony zosŁał aresztem przez w!eTZycle1\'
W dalszlI polemikę wdawa6 I!Ilo nIe będO t o!wlad
czam, Ił nlezaletnle od "Prawy I!lldo'Wej o przysiu
guj~ce mt plenJadze za czas pracy I urloTlu. snrawę
obelgi skterowałem do tutej~zego Sądu Grod~klego.
Lseze w:vrazy głebok!e;:o !zacunku I ""wR'.anla..
Al. XnbO:.

PabjaD1ce, !nfa I wrsefn1a 1933

r

sportowca.

NOTOWANIA ZlOn'Gf\ ZAORANlCI\.
Londyn . (za zlo tv.1 fI. s t.) zamk. - 31 .00
Paryż, złoty (za \00 zlotych) - 21.%,50. Pral!;a.
wpłaty na W a rsz:!;wę (n 100 z!oty ch) .ns,oo380.00. Wi edeń z ł o t y 79,25--79.85. Zurych.
ztoty Iza HiO zło tych) ziur.lm - 5R.G5. BerlIn . złot y (za 100 zktr ch) noty wicksze
.
46.90-47.30. Odalisk, zl'oty (za
\(JO zlotyc11 \
57.6!-5i.7.3.
Pa r yż. \3 wrześn i a. Londyn 89.08.
NowvJork 25,53 I pół. Szwajciuja 492,25. Warszaw ~
J,56.50.
BAWEŁNA.

Nowy Jork, 13

września.

Loco 7.i5, wrzesicli
7.6f., listopad 7,n , grudZlień
7.8?. stYCJZeli 7.'67. luty 7.94. marzec 8.0.3, kwiecień 8.97, maj 8.14, czerwice
8.16. Epice 8,21
sierpień -.
Nowy Orlean. la września. Loco 7.65. pat·
d~lernlk 7,67. grudzień 7.83. sJtYl'zeń 7.86. ma·
rzec 8,00, mai 8,13, lipi ec 8.21.
EgipSka, 13 wrześnIa. Loco 9.15. paźdz;iertlli~
8.55, listcpad 8,61. grucLzieó 6.60.

7,58,

październik

Waluty dewizy i akCje
NIEZNACZNE WAHANIA KURSÓW DEWIZ,
Na ze1:>ralliu gli'ełdy piwięż'll ci panował nastróJ nacgół utrzymany. Holandja, Paryż i Nowy JC)'tk - kahel :zmian kursowych ll1i e wykazały. Belgia by ta t ańs za o 3 gr. na 100 bel!1:ach. Londyn o 6 gr. na 1 funcie. Dewiza na
Zn.rycll natomiast Dod l1w ~h sic o fi 2;r. na 100
fralnkach szwaicarskHch.
PAPIERY PAŃSTWOWE - PRZ.EWAŻME

W dziale

SŁABSZE.
lJQżyc zek pre mjo!V>'ych

[o Dano ~ratY ro~we~eli ~

[o ZD~łowat iytro na I~ia~ 1
Barszcz zabielany 'Z kartoflami.
Santrucz pieczony.
Kisi~l śmietankowy s eokiem.

J06w 1I'cJOrll' " 4 ·ym ini. ei,gnł.nia S-.j kl. padł. wriuna

Zł. 10.000.-- na

B W elB
· berg

om " czne.

obroty by·
ty ograniczone; 3 . roc. Pożyczka Budowlana
obniżyła się o 75 gr.. Dolarówka natomiast byla droższa o 31) gr. n':!. sztuce.
W dziale inny::h papjerów procenlowych
po niezrruietfliionych cen ach zakupywano 5 proc.
Pożyc,z'kę Komwersyjn ą oralZ listy i
obligac je
banków państwowych. 6 proc. Pożyczka Dolatfqwa w drohnych oc!cinka ch byla tańsza o 2
proc. od not.. z przed paru drui, 7 proc, Poży_
czka SltaiJiLiJzacyjoo zwykła o 1,12 f}roc .. droh.
ne odctnkli natomiast o 1.50 proc,
LISTY ZAST AWNf - Nlł: JEDNOLlCIE.
W dziade papierów swteczllych
obracano
7 proc. Listami Zast. Tow. Kred. Ziem. Warsz.
dolarowemJ w drobnych odcinkach po 53 proc.;
8 proc· L Z Ziem. dolar. natorrtiaslt: zakupywano
Teatr Miejski - Miljon plag.
po 62 proc. oraz 8 proc. L Z To.w. Kred. m·
Warszawy po ceJ1!Je o l proc. niiSlZej. Poza tern
Teatr Ltlnl: - Miesiąc aresztu.
doszto do tranzakcyj 6 ser· 6 proc. Poi. KonAdria - Wesoła trójka.
wersyjna 1926 roku po 34 proc·
Capitol - Lo! dżentelmana.
W dzl!aJe
proMln cjonalnym obracano 8
proc. L Z '1IOw. Kr ed. m. Łoozi po ceniie o 3
Caslno: - .. Demon miłoścI".
Corso - I Wynalazcy prochu· II Charlie w proc· obnńżone!; 10 proc· L Z Tow. Kred. m·
ł{adomla, które w stosunku do ost. ThOIt. z dn1a
opałach.
4. 8. br. były dro ższe o 1·25 proc., oraz 10
Czary - W I.lonem tempie
proc. L Z m. Siedlec po cenie o 0·50 proc- WYŻ
szej.
Gong: - ~Oj te rydze".
MNIEJSZY POPYT NA AKCJE.
Grand - Kino - Precz z m!Joścłs.
DzitaJI papierów dY.Wlidoodowych cecMwal
Luna - Romallls z porucznik\oem.
słabszy nastrój l mndeisze z.a,interesowarue.
Metro - Wesota tr6jka.
W grupie bankowej !}rzy zmiennej tenden·
MImoza: - ..Uta~i, ulanI. chłopcy malowa· cji IZ-akupywano alkcie Banku POlskiego.. w
końcu zebr<l!l1b jednak były ooe tańsze o 75
ni
Oświatowy Dla dorosł· Gwia~dzista es- gr· na sztuce·
Z cllkrown icozych obracano akCjami Warsz.
kadra; dla młodz. Wyspa zatopio.nych skarbów. Tow. Pabryk Cukru po celllie o 1.50 zł. nJ:ż
PaJace: - L Romans króla ningu, II. Nowo· szej od ost. n{lltowall oficjalnych.
W dzJaJe
metalu.rgicznym
przedmiotem
czesny Don Kisu>t
Pan . J Na'Tzec~ z klterjt. II Na ~.a~ho- urząd. tranzakcyj były LU pOP. Ostromeckle l
Starachowice. przyczem p:erwszc i drugUJe u·
dzie nfe było tak jłe.
ruezmieniionym.
krzymaly siC na poziomJe
Pnedwiośnie Artyści.
Starachorwice zaś straclly 25 gr· na sztuce.
Rakieta - Pud lcuratelą.
KURSY AKCYJ.
Resursa - Bal w operze.
Bank Polski 83.50, Warrsz. To,w. Pabr. Cukill
Splendid - Gehenna kobiety
21.25, Ulpop 14.25, OstroWliec 30,00, Staracho.
Sztuka: - Gdy milość sle bndzi.
I Wlicc 10·00·
Zachęta Student z Pragi•
WINSZUJEMY.

101 846 75 99 468 600 S 82 726 52 79 896193300 6 49 412 518 787 889 961 94007 29 128
65028 203 433 297 634 74 818 947 75 ~ 66041 52 64 226 849 425 88 640 68 89 707 96 804
141 94 212 283 289 310 95 415 628 618 41 770 8 66 916 17 24 51 52 95 99 95053 170 213
869 93 67027 81 189 209 60 56 52 342 92 462 33 85 49 66 73 305 408 86 90 556 80 88 809
65 99 501 7 15 65 83 637 54 92 760 838 74 900 46 991 9~001 10 16 54 67 120 44 225 74 81
84 65 68035 90 109 28 232 68 300 460 66 550 308 68 93 403 556 70 668 714 65 802 20 72
63 92 708 930 58 69128 70 95 285 46 60 351 968 97126 48 66 276 88 317 71 77 439 556 679
425 41 69 521 634 47 70 83 884 962 70007 46 875 925 32 41 59 90 98014 698 987 99002 181
65 189 222 27 892 487 543 66 661 703 78 812 336 81 526 33 91 643 730 48 868 98 98 934
969 71075 149 248 63 65 81 860 420 80 650 67 100080 95 201 94 385 8i 567 615 85 735 826
77 86 700 52 89 838 949 52 76 72027 86 51 63 971 101003 76 102 824 29 31 68 459 88 528
79 82 186 474 519 28 44 601 12 708 27 76 818 87 611 16 740 842 102028 103 76 286 43 884
902 73082 95 113 90 98 285 800 21 640 683 717 418 56 646 87 634 701 927 108083 96 189 80
44 885 48 67 74128 74 89 236 85 91 454 551 93 222 43 49 318 64 619 44 76 77 763 836 51
791 885 976 75053 63 808 79 433 66 85 550 98 12 88 104033 52 67 95 329 73 74 465 586
69 672 703 6 5 2801 7P 902 29 74 76010 124 649 709 65 872 83 933 10'i072 74 88 215 56
218 46 803 67 412 1544 6300 89 723 924 77037 64 95 876 460 99 67S 701 8 as 89 98 920
39 189 217 66 417 88 91 580 60 746 68 814 106001 41 88 130 S8 S27 1558 85 611 !l~9
78007 112 99 211 22 85 36 87 419 632 732 977 107043 115 87 88 248 54 81 95 852 70 86 4::'1
79008 50 118 81 98 828 87 402 66 76 604 12 96 31 76 617 870 108009 21 71 75 175 221 99 859
703 42 87 836 84 80054 87 90 188 99 208 66 60 614 61 74 87 600 83 707 69 974 95 97
517 608 57 727 47 937 64 71 81174 244 88 323 1090S0 96 172 255 SOI 14 450 90 521 89 602

W Naj..clI,.Uwlu! Kol.kłun.

-

•

nr.

79146
Piotrkowska

42
Piotrkowska 163

fIl;a tylkCl
•
Haelmiuiamy, ił w l-ym iD.!••1"llnica!. obaln.' 5-.1 kI. nalwi,ku. Wf~r.na ciała Zł. 10.000.aa Nr, H:lea. r6wllid paelł. w n .... ' f(ol.ltturu.

804 957 64 82005 20? 15 92 807 ] l 83 84 36121 23 46 68 728 868 921 58 89 110071 184 283
418 61 66 92 697 63' 47 818 19 88187 288 95 345 514 643 830 64 969 111017 56 94 206 69
335 488 531 742 59 851 972 77 84277 819 71 309 81 427 668 76 710 73 813 26 947 51 63
585 609 62 69 714 47 56 76 87 875 970 85034 112196 283 97 384 513 829 13078 86 164 865
55 80 122 99 237 64 838 41 413 28 29 63 95 73 79 461 53 604 45 774 78 962 95 114040 128
549 623 82 840 85 86206 27 816 43 434 36 511 82 827 429 408 55 92 663 741 818 926 27
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czy inteligentna

Cieka~a

ankieta

w Euro ~:e.

żona?

"'\V Paryżu.

w Paryżu, g-dzie modn'~ sa rozmaite ankiety. pewna redakcja rozpisała kwestionariusz na temat:
CZy intdi2"encia jest powod·em niezg-ody w mał:Zeństwie?
Czy kobieta popełnia bladł
wvchodzac zamaż za meżczyzne
zbvt Intelig-,e ntneg-o? CZY meżczy
zna popełnia ;teszcze wieks'zY błq.d.
poślubia;ac looblete
intelig-entniej&7,a od siebie?
Oto i·e dna z celnie'~szych odpowiledzi. Najprzód trzeba sle porozumieć. co to jest intelig-encia. i dać
ie; ocene pod wzdedem ;akośdo·
w"vm I f1,ośclowym Niema nic dowolniejszee'o i wzg-Iedniei.szeg-,::J. Na
og-ół biorą.c. Intelig-eIlcia i'est sposobem rozumienia pewnych rzeczy.

ale, cześdej czyni to umieiac. 2'dzie dzi ł które powstaie z. braku myśli,
trzeba milczeć.
g-dyż każda myśl jest powodem do
Co sle tyczy S1>'ecialni~ harmonii rozłamu w uczuciach, a wiec i do
w małżeństwie, to człowl'ekowl nai- kłótni.
bardzie; spostrzeg-awcz'emu
tru·
Takkolwiek ba,dź, autor ankiety
dno przed ślubem ocenić stopk~n wskutek fałszyweg-o sformułowa
intelig-encii strony przeciwnei. Nai- nia pytań. narażony iest na to. że
przód podczas beg-o okresu sad bv- nf,e otrzyma odpowiedzi od tych,
wa zakłócony przez czynniki cha- którvch pog-!ad byłby tu na jbarrakt-eru zmysłoweg-o I uczuciowe~o. dziej int'eresuiacy.
Nast~pnie obserwator zaiety iest
taden maż nic llrzvzna.
czuwaniem nad samym soba.
że 'Poślubił kobiete inteli2"entnłeisza
aby sie wykazać Jnnvm
od . b' Ż d
.
nim l' est w istocie. Wielka siła u'GaSle l·e. a na zona. nie zda je sobie sprawy z teg-o. że maż prześc!
wania i ukrywania nalcześdej nie- ~ą.ł ją pod wzg-Iedem intelig-encii.
świad.omeg-o. przvwdzi~wa"- na W każdym małżeństwie dupcem
twarz natura}neg-.o człowieka sztucz j,est strlona prz.eciwna. Teżeli mimo
n?- m~ske. kt<;>ra ltednak w~r~sza po, to w wielu małżeństwach panuie
~lewaz wy.da l,e ~ie. szczeroscla .• Uda zl2'od'a. to tylko dlatel2'o. że w każ
Kailł~ę Gustaw Adolf, najsUlorszy syn 8zwedz
le. sie l~tebg-encle lak sl~ uda}e na: dym partnerze ustala sle szczera.
Głupota
kiego naetępcy tronu ze swoj. nar7ltCzOOlą
tp~ętnos~ lub cnote. !?oPIero .po WY1 dobrotliwa. cho~ zarazem i wZ2'ar- MnWter przemysłu i górnictwa republiki
niezawsze Jest bra1dem myśll:
bięmiczką Sybillą Sasko - Kobursko - Go bardzo często iest ona obfitośc!<}. my SClU. Z ~lem.skieg-o ra lU. małzonkom dliwa, 'PObłażliwość wobec drul2'te- południowo. oCrykański\lj Fouri przybył
tajskQ li zahawkattni dla dzieci swych śll... g-łupich. Człowiek manifesttt;~ otwIera Iq. Sle po raz pierwszy oczy. 12'0
wraz a zoną
i wm'
córką
._M·_________________
__
EM_do
_ Europy.
_ _ __
rodz'eństwa.
niekiedy swa intelig-,e nc;e. mówlq.c.
pia kobieta!U A Ewa pyta si-eble:
e
•
.. Tak ja moe-łam wviść za takie2'o
Zł
idiote?"
I
tu
para
ttrzadza
sobie
I
pierścienie
Sukcesy Ma rconiego w dziedzinie telewizji.
pierwsze sceny małżeńskie.
Słowem intelig--encia iest wa'Zwśród skarbów Ivara Kreugera,
nym powodem do niezg-odv małżeńJak już donieśliśmy przed kilku posladał we wszystkich niemal stoli.
Londynie ol1był się pokaz 'Ostat- czy ukazuje te-kst na filmie koloru poma- skiej, Ten. który jest lub uważa sle dniami, zostaną skarby s~tuki, kllejno- cach wspaniale urząd!ZGne mieszkania. z
Diego
sen5acyjnego odkrycia Marco- rańczowego, nie&l)chanie wyraźnie i dQ- bie za inteli2'entn,el2'o i'est rozdra- ty i antyczne meble. które król zapa- których każde ozdobione było cenneml
żntony i upokorzony g-łupota dru- lek Iyar KJreuger zebrał w c:zasie obroalZami. W mieszkaJP.iu paryskiem
ni'ego w dZiedzinie radjo-technicznej. Wy- kłaooie.
nala'ld{ too, polegający na przeniesieKonstrukcJa aparatu OObiol'C7ego do- e-ieg-o. A ten. który iest 2'łupi j,est swych licznych podróży po wszystkich wisiały na ścianach np. obra!Zv Co rota
niu pisma maszynowego bez drutu, doz. zwala na jednoczesne utrwalenie i odbi- rozdrażniony i przez Intelig-encje, częściach świata., niebawem wystawio- j Courbeta, a główną ozdobą mieszkanc na licytację.
nia w Sztokholmie były obra.zv Sebana! Zll!Pełnego powodzeni~ również jak cie filmu. Nowy aparat Marconi'ego której j'el2'o partner
n~e ma taktu ukrvwac.
Część sklatrbów sztuki zostanie stjana dcl Piombe i Ruvsclaela.
i pierwszy jego pokaz, którJ' miał miej- działa bardzo szybko: w Ciągu minuty
Osobną kolekCję tWO!rzą pamiątki
sce w "Stowarzys.zeniu Brytyjskiem" (Bri nad.ać można sto dwadzieścia wYl"azów. ALe wszystko zwolna sle uoorzad- sprzedana w Sztokholmie, a druga
tish AssociatiOOl), najp oważniej szej ino,
W toku pokazu n'Owego wynalazku kowu;'e. dzieki naiważnieiszei sile w część. przedewszystkiem obrazy i klej- historyczne. zebrane 1J'rzez Kreugera.
Marwni'ego demonstrowano również 0- małżeństwie - faktowi, że iedna noty, powędrują w tym celu do Paryża. Posiadał on tTlp. złotą tabakierkę,
atytucji naukowej Anglji.
którą nieg-dvś Napoleon podarował
Ciekawa demonstracja no~j zdoby- brazy na odległość, nadawane drogą is- strona bierze ~óre nad drug-a. N a i- N'ajpierw mają wstaĆ sprzedane
meble l wazy.
marszałkowi Davoustowi, serwis kaezy techniki miała miejsce pomiędzy krową pomiędzy Chelmsfort a Londy- ~ześcioei bywa to strona e-łupsza.
Londynem a miastem Chelmsf oo-t. Aparat nem. Okazało się przy tej S?OSObności, l2'dvż, jak mog-liście zauważyć, g-łu- kt6re Kreuger Z/bierat z wielkiem za- WOWy. będący własnością Marji Anto.
I niny. złote pudełko na CYl?:ara, Wysanadawczy umieszcz()iDo w Chelmsiort, a że nowe anaa-aty Marconi'ego i w tej nota bardziej niż inteli2'enc;a wpa- milowamiem.
nad tym, któreg-o
Kreuger interesował SIę żywo histo- dzane diamentami. które należało do
odbiornik w Londynie. Aparat nadaw- dziedzinie także doszły do największe ia przewa2'ę
czy składa się z maszyny do pisania go udos'lronalenia, nadając drogą radjową Opatrzność obdarzyła tym wspania rią sztuki l zdobył sobie w tej dziedzi- cara Mikotaja II i wiele innych.
Wspaniałe są klejnoty, pozostaWione
specjalnej konstrukcji, zapomocą kt6rej obrazy dokładne w najdrobniejszych szeze łvm darem. leżeli obaj małżonko- nie.~ru.ntowne wykształcenie. które uwie sa rÓW'l1i pod wzg-led'em zdol- mozhwIato mu kupno doskonałych obra przez Ivars Kreugera. Znajduję Się wśr6d
WJstukIano w Chelmsfort kilka wyrazów. gół8.ch .
ZÓ,,!, bez pom?C y rzeczoznawców. ~o nich olbrzymia broszka ozdobiona 544
Każda litera niemal jednocześnie z wyNa posiedztmiu w British Association nośc! lub pretensii.
zadanie
iest
nierozwiaza1ne
t~z
jego galena obrazów przedsta~ta brylantami, 5 naszyjników, z których
stukaniem
Marconi r6wnież WJ głosił przemówienie
odbiła się na filmie
i wykła d o najnowszych celach radJo- eoba i sa nieszcześliwl. zrozpaczeni. s~~ b.ardzo okaza~e. 'YystM'CZY nadmle- każdy wart jet3t kilkaset b sięey fran.
Inaczei bywa, l2'dy maż i żona mc. ze wśr~d WIelu m~yc~ ~cydz~eł Mw, 224 p:eTŚcieni brylantowych i znaczaparatu odbiorczego w Londytnie, do!c!, te tec.hniki. Słyruny wynalazca uważa, że
obd'arZ'tnl
sa p'łupota cudowna. do- sławnych mlst:rzów ZlnaJ~ule SIę w mej na iloŚĆ gernn starożytnych. Zdaje się,
w chwili, gdy osoba, pisz ąca na :maszynie najbliższym pożądanym etapem rozwoju
w Chelmsfort, załatwiła Si ę ze swą }>racą, f.echnilki radjowej będz ~e rozwiazanie broczynm<ą,. Wtedy u iawnia sie u t~zv. obltruLY TmtoretJta. SIedem obra'z6w że Kreuger zakupił te klejnoty nietylko
bierne szczescie.
1 emersa i szereg akwarel Rembran- dlatego, że hołdował swej namiętności
gotowy tekst odbił się przed oczyma zagadnienia, jakim sposobem prz~kazac nicn
iakie
spotykamy
czesto
w
m
ałżeńdta.
.
..
zbieracza, leC?; r6wnież w tym celu, aby
widzów w Londynie, budząc w nich ?ez drutu siłę w stopniu Większym, niż
1IJoner posiadac coś jalm rezerwę na wypadek,
stwach
zwlerzecvch.
a
rzadko
u
lujak
WIadomo
S2we<Lzkl
m
nietylko podziw, ale nastrój podniosły - Jest to możliwe dutychczas. IS1niejące
w.,!&,_ '"
R'dyby interesy jego zaczęły iM gorzel.
świadomość, że Marconi ponownie wy- dotąd pomoce techniczne umożl iwiały to
Dlaczego fednak nie skorzystał wla~nie
&tąpił z doskonałym technicznym wyma· do obecnej chwili tylko w stopniu barz tej 'Przerwy w swych ostatnich klo!a:zJkiern. Wartość tegoż podnosi }e'Szcze dro ograniczonym. Jest ni'emażJiwościa
Cudo~na ~_hirudyna#':. potach
- l1iewiRdorno. Prawoopodobnie
szczeg6ł, że ten telewizor w połączeniU jeszcze nadać bez drutu energję elek:
Powrót do pijawek.
zobowiazania finansowe KreuR'era były
tryC'Zllą, potrzebną ~rz. do poruszania
z maszyną do pisania
nie jest nadmiernie kosztowny,
parOW07ill.
one tak wysokie, -!e ewentualna suma, kt6·
Przyk!"lem nastepstwem wielu o- tem, że nietvlko wysysa ia
00 umożliwi jego rozpowszechnienie i cz)·
Marconi wmiankował, że w powyższej peracyj bywa t. zw.
krew.
ale
równocześnie
wpuszcza
ia rą,by mozna uzvSk<łĆ ze sprzedaży tych
thrombosis"
tanie listów bez wysyłki.
dZiedzinj,e dokonał kilku ekJS'pen:mentów to j1est wędrówka iakie;ś czasteczki w orf!anizm substancię, która po- klejnotów, bvłahv tynto
kropl11 'W morzu.
,-Poza demonstracją wspomnianego wy- rokujących pewne nadZieje, lecz ni~ org-anizmu, powodu iaca
wreszcie wstrzvmtl1e upływ krwi. Su!>stancia
Wreszcie
7aZ!1~CzVC
nalf'7.y.
że
czeM
hch
ta
zw
...
hirudvna'·
da
się
wydobyć
!1alazku poruszO'no w British Associa- POtWierdzających jeszcze związanych z zatkanie przewodu krwionośneg-o.
klejnotów była niewatn1;w:e ';)T"lf>'7n'1C70Hon jeszcze kwestję innych inowacyj, nimi oczekiwań. Słowem: br,ak dotad Pac ;ent mt'tŚi wówczas tYf!odniami z do':.' y pi iawki.
N a tern przykładzte raz j'eszcze M. na prezentv. Krelwer bowiem ułatwiał
iakie osiągnął Marconi w dziedzinie tele- właściwych danych do ostatecmeO"o roz- leżeć w łóżku nieruchomo iak mugrafu radjowego.
wiązania zagadnienia. Pomtmo ŁoMarco- mia, dostaie okłady z lodu i wcie- pokazuje sie. że dawni lekarze mie- <>oh;€' h'an!,;!lkde fil1ani;towe w ten sno!l~b,
Zmiany atmosferyczne częstokroć ni wyraził przekonanie, ~e obecne po. rania maści ichiolowei. Wszystko to li iednak .. dobrv węch" w swych if' rozmaHvm o~('hnm. kfóre nie chrlałv
od Tli e ~o n1'7vi ą.c gotówki. ofiarowywał
przeszkadzały [)rzy odbic)'l"ze depesz, ra- kolenie
ma na celu zapobieżeniu empolii, to metodach.
"pllne n nrl ,ar'k i.
djowych, utrudniają.c zrozumienie tekstu.
doczeka się jeszcze
iest niszczacei wedrówce oderw!J.nei
Marconi obecmie wynalazł sposób wy- możliwo.ści p~·.zekaz;ywania. bez dru,t? I czastki po ore-anizmie.
momentów. zn.aCZ1!leJ energJl elektryczne] na odleglosc.
kluczenia utrudniają.cych
Oto w tei dziedzinie zastosowaStarożytna kurtyzana
Sposób polega na tern, że aparat odbior
--no nowy. a jednak tak stary śro
dek - pi jawki. Lekarz niemiecki
Miłość, k t órej przeżyć nie można...
dr. Thorn przywrócił .obecnie te zao
o
'łOI'
tiI
rzucona metod e ...
Pra~t..l grecka doniosła
o odnalezieniu
Ohoec.nie posąg Erosa ze świątyni na gó
8 nueszczęs
W razie w ysbpienia .• thrombo- prz.:z młodego \!.rcheologa greckiego, Palaio rze Helikon znajduje się w Watykanie. Po
Dwaj funkcjonarjusze miasta Dieppe
Podejrzewano początkowo, że żona Rj- sis" po operacii czv połof!u przvsta· E1.I, Pliejsca, gdzie stała ,J"wni.cj świątynia s'!g ten niestety jest moano uszkodzony,
ł.rosa tAmora), u podnóża góry Helikon. brakuje mu bowiem rąk, nóg i skrzydeł.
egzekutor są.dowy i pOlicjalD.t, dokonali deta m~.ała jakiś powód, aby ukryć śmierć wia on w okolicy choref!o mieisca
Świątynia ta, poświęcontl muzeom i Eroso Prócz tego w świątyni znajdował się poeQg
dwie
lub
trzy
pi
i
awki.
:li,ezwykłego odkrycia w domu sj)ensj ono- swego m ęża. Podejrzoenie to potwierdziła
wanego in żyni era Rideta. Ridet był wi- jeszcze obdukcja zwłok, która wykazała, Skut ek jest niemal natychmiasto- Vii, słynęła w całym świecie starożytnym ze Fryne orat Afrodyty, równiez dłuta P~ksy
nien jednemu z ku,pców kwotę 100 iran- ż.e śmierć inżyniera Rideta nastąpiła z wv. Boleści. nabrzmienia i g-oraczka swych posągów. J\lOna z rzeźb, dłut\!. Prak· Idesa, chociaż mniej słynny, ani~li P08Q~
k:ów. Kiedy n~ e odd awał dł ugu, kupiec jakiejś nie stwierdzonej przyczyny.
ustepu jq. w przeciae-u doby. a w ra- sytelesa, wyobrażała aly'aną z piękności hete Afrodyty w Knidzie, tak~e dłuta tego rzeź
biarza.
nyska! pozwolenie na są.dowe wy egze·
Rozpoczęto nat;y chmiast poszuk~ wania zie nieudania
sie pierwszeg-.o za- rę Fryne.
ic wowanie tej sumy. W tym celu udał zaginionej wdowy, jedynej osoby, która bieg-u należy
g-o powtórzyć po
Znany archeolog groccki, proC. Arvanito
Zdaniem licznych \lrchtcolog6w AfT ~
;ię do mieszka nia Rideta egzekutor s ą mogła dać wyjaś nienie tej tragedji. Istot trzech dniach ...
pulos, ogłas:i.t.l z powodu powyższego odkry ta z Knidos. której kilka starożyt'oy ch kopij
lowy w towarzystwie poLcjallta. Na puk a ,nie zatrzymano na Alexanderkai w CherDziałalność piiawek poleg-a na cia szereg intJeresujących wiadomości.
przechowało się do naszych czł.J.~ ów, byt. re
aie do drzwi nikt nie od p ow i adał, wobec bourgu jakąś kobietę, która zdradzała
pWMi'
produkcj~
o do skonałych linjadł
W Thespies, w Beocj~ czczono od niepa
tego zawołano ŚJus-a rza . któ ry otwo·
objawy pomieszania zmysłów.
miętnych czasów Erosa. Świątynia jego z~
ciała Fryny.
rzył drzwi. Kiedy funkc,i on.arj usze weszStulecie
zgonu
Od,esłano ją do zakładu dla umysłowo cho
8łynęła
jeszcze
hardziej
od
cza"u,
gdy
Fry
ii do m:eszkąmi a, uderzył ich
P:ak~ytele8, jak 'W szyscY,rzeźbiarze starozyt
rych, gdzie 'Przy pomocy przypadkowego
wielkiego pisarza.
ne złożyła w darze 8W.cmU miastu rodzinne Dl, m'\! tworzył z wyohrtlZni, lecz posługiwał
przenikliwy zapach.
świ adka stwierdwn0, że jest nią poszumu Thespies statuę boga, dłul1.l Praksyrele. się Zawsze żyjl!cemi modelami.
W sypialni oczom ich pTredstaw ił się kiwana wdowa po inżynierze Ridet. Tesa. W ciągu stuleci całych zjeżdŹMy się tłu
straszny widok.
raz dopiero przekona.no się że Ridet nie
my, by podziwiać tę rzeźbę. Posąg Erosa
Na. kana:pie l eżały na.pół zasuszone, radł ofiarą morderstwa Mi zbrodni. Pa·
pozostawał jako przedmiot kultu, na tern
rozkłail::\jąc e się zwłoki Inżyniera Rideta. ni Kd et. która uvrielbiah swe9"O meża
samem
miej.cu w ciągu 4-ch stuleci. Cesarz
tona Rideta znikla bez śladu. S3siedzi dost<lła P'O jego śmierci po~ieS71in;~
Kaligula rozkamł przewi<cźć posąg do Rzy
zeznali, że pani Ridet uwielbiała· męża. zmysłów i pr zf'('howvwała jego zwłoki,
mu. Klaudjusz zwrócił go miastu Thespies
lJe&7.c~e pr zed kilkoma m crią.ca mi zaz któremi nie chciała si" rozstać. przez
SZCZE~LJWY
lecz Neron mbrał go znowu i umieścił w
uważ~li oni, że inżynier Ridct nie wycho· "n.łe d zies;pc miesiecv. Kiedv zaś zaczeNasz Tóz;o 1-est 1cszr,ze stradomu Oktawji w Rzym:le, !(dzie posąg znisz
mil z swego domu. Zapytan.a o przyczy- ł:. oJ.:awi ać Rię. że t?iemnica jej zostanie
sznie
g-łupi. Listonosza pienieżnef!o
nę żooa Ridela nśwj:or1czyła wówczas. że O{!kryta, zniknęła z Dieppe.
czony był przez pozar w 80 r. p'o Chr. Th się boi. a do komornika mówi wu.
mąż Jej poj echał do Paryża, aby się le.
spie8 zachowało jednak dokład~ą kopję jaszku.
ezyc!.
dzieła Prak@vteleE.'.l. wykonaną przez ateń.
WIDOK
skie~o rzeźb:'.l.rza MeD'odora .
Pięć
złotvch
dziennie żada
Klut Erosa istnilaJ w dalszym ciągu 'W
pan
za
ten
pokój?
Th~pie8. Co 5 lat odhywały się tam uroczy
- Tak. Stad ma pan przecież
ełości, zwane "Erotiada", połączone z igrz)'
skami atletycZłll ( hi, które przetn\Wy do wspaniały widok.
- \ V takim razie może mi pan
Walter Scott, największy pisarz narodowy 3·go stulecia naszej tay. a nawet
dwa złote spuścić iestem krótkowiSzkocji zmarł 21 września 1832 roku.
do czasów Konstantyna WklI.iego.
------------~~~,.~~--.-~----------~--------__r ___.J
dzem.
WtJe~Adamw~a:,.Coto~g-~
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