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HRENUHBIPiP •UPwwa t Od
bieraniem numerów w administracji 
,***«" 3 i l l O g r . 
Od°dSI r»TYC.M« 1931 r- preeu-
MERATA » a t » i e a c o w - a t p t t e s y t k ą 
pocz tową WYNOSI 1 a j . 50 %t. 
tub 7 U. kwart. (&ł f &frSa&AĄ) 
Prenumerata zagraniczna 4zloOzr. 

Artykuły nadesłane bez oznaczenia 
łłooorarjum uwalane są za bezpłat
ne. Rękopisów zarówno użytych Jak 

TDRRIŁCRITIVCRI redakete nie zwraca ROLI V I I , Ns 2184 Łódź , Wtorek 11 sierpnia 1931 r. 

Ceny o g ł o s z e n i 
Przed tekstem Ł L I-a strona 40 tr
et w. m/m 1 tam. strona 8 lam; w 
•kicie 40 #4 nekrologi 25 gr* awy-
tesajn* 1S gr.| stroną 10 łamów, dro

bne 12 gr. ta wyrazi dla poszaknja-
«Ton pracy 10 gri najmniejsi* ogło
szenie Ł20 cŁ| dl* beiroboto. 1 alt 
Ogłoszenia dwukołorowe o 50 proc 
drożej; ogłoszenie zagraniczne I 

trójkolorowe fi 100 proc. drożej. 

Za termin druku administracja nie 
odpowiada. — P. K. O. Nr. 68909. 

Torpeda przebiła 
P O L S K I O K R Ę T W O J E N N Y . 

Wypadek podczas ćwiczeń morskich w Zatoce Gdańskiej, 
GrJyn'a, U. 8 (Od wł. kor.) - W czaj ślepa 

•te ćwiczeń nocnych floty polskiej w za- ud erzyla w torpedowiec „Mazur", 
toce gdańskiej, torpeda ćwiczebna t- zw.1 Uderzenie było tak silne, że torpeda prze 

G O R Ą C Z K O W E P O S Z U K I W A N I A 
sprawców 

N A M I Ę D Z Y N A R O D O W Y 

Berlin, 11 sierpnia (Od wl. kor.). Pu 
Onegdajszym zamachu na pociąg pośpie 
lzny pod Juetegborgicm zjawił się na 
niejscu 

szereg KOMISY I śledczych, 
ctóre kolejno przesłuchują wszystkich 
IlieszkańcÓw okolicznych miejscowo
ści. Miejsce zamachu otoczone jest gę-
Itym kordonem policji. Aresztowano 

5 podejrzanych osób. 

zamachu 
P O C I Ą G P O Ś P I E S Z N Y . 

poza tern zaś kilkudziesięciu ludzi, któ
rych zeznania nie były wyraźne, za
trzymano aż do wyjaśnienia sprawy. 

Do nagrody wyznaczonej przez dy
rekcje kolei i rząd Rzeszy w wysoko
ści 100.000 marek przyłączyły sie jesz
cze towarzystwa ubezpieczeniowe su
mą 

50.000 marek. 

za złożenie fałszywych zeznań. 
Grudziądz, 11 sierpnia. (Od wł. kor.) 

Odbywający się przed tutejszym sqdem 
okręgowym proces 

przeciwko 19 komunistom, 
oskarżonym o zdradę główną, obfituje 
w wiele ciekawych momentów. Wy
szło na jaw, i i większość świadków od 
Wodowych 

zeznaje fałszywie. 
Są oni inspirowani przez komunistów, 
przebywających jeszcze na wolności. 
Wczoraj na tern tle zostało aresztowa
nych na sali sądowej i odprowadzonych 
do więzienia 4 świadków 

pod zarzutem krzywoprzysięstwa. 

W ł a m a n i e d o u r z ę d u p o c z t o w e g o 
U S T Ó P B A B I E J G Ó R Y . 

Kraków. 11 sierpnia. (Od wł. kor.). 
Nieznani sprawcy włamali się do biura 
Urzędu pocztowego znanej miejscowo
ści letniskowej u stóp Babiej Góry — 

Zawoi, powiatu mako-wsklego. 

Spłoszeni jednnk nie zdążyli rozbić ka
sy ogniotrwałej. Zabrali tylko 

podręczna kasetkę, 
w której znajdowały się znaczki pocz
towe., Policja jest na tropie sprawców. 

D E F R A U D A C J A 
w magistracie zamojskim. 

P O W A Ż A N Y " K A S J E R O K A Z A Ł S I Ę Z Ł O D Z I E J E M . »« 

Zamość, 11, 8. (Od wł. k 0 r .) — W 
związku z nadużyciami w 

Funduszu Bezrobocia, 
P O p e ł n i o n e m i przez urząd magistracki 
trt'asta Zamościa, miejscowy starosta za 
rządził rewizję całej gospodarki miejskiej 
N*a pierwszy ogień poszła elektrownia 

miejska. Komisja rewizyjna stwierdziła 
brak w kasie 12000 złotych. 

Winny nadużyć kasjer Roman Krason zo 
stał osadzony w więzler.lu. Wynik rewi
zji był niespodzianką dla miasta Krason 
bowiem uchodził za człowieka zamożne
go 1 cieszył się ogólnym szacunkiem. 

Bezrobotny szklarz 
zastrzelił studentkę uniwersytetu 

Sandomierz, 11. 8. — W Leżajsku, 
Pow. łańcuckiego, rozegrają się krwawa 
tragedja na tle erotycznem, pełna nłesa-

. mowitych powikłań. Bohaterami jej byli 
25-lelnia studenta uniwersytetu Maria 
Jaroszówna i 43-letn' bezrobotny szklarz 
Andrzej Brydak. 

Rezultatem zawodu miłosnego, jakie
go doznał Brydak, była śmierć Jaroszów 
ny, zabitej 

dwoma strzałami rewolwerowemi 
przez Brydaka oraz samobójstwo tego 9-
statniego. Krwawy czvn Brydaka wywo
łał w miasteczku wielkie poruszenie. 

Z e S P O R T U . 

biła bok okrętu poniżej Hnjl wodnej. Tor 
pedowiec, nabierając wody, zaczął się 
przechylać. Puszczono w nich \\»szystkie 
pompy. Mimo, iż woda dostała się do od 
działu maszyn, oficerowie i załoga okrę
tu nie stracili przytomności i zdołali dzię 
ki nadludzkim wysiłkom doprowadzić 

zanurzony już rufą zupełnie 
i sterczący dziobem do góry torpedowiec 
do portu wojennego w Gdyni. Tutaj przy 
pomocy holowników wprowadzono go do 
doku, gdzie zostanie poddany gruntow
nej naprawie. 

Gdynia, 11. 8. — W czwartek o go
dzinie 7 rano przybije do portu w Gdyni 
parowiec angielski „Vicerov of India'', na 
ktćYym pod pseudonimem lorda angiel
skiego przybędzie incognito b. król 
hiszpański Alfons. B. król Alfons złoży 
też wizytę polskiej marynarce. 

Badanie chleba. 

Chleb jest obok mięsa podstawowym skład
nikiem codziennego pożywienia wszystkich 
warstw ludności. Ostatnio rzqd zwrócH szcze
gólną uwagę na badanie chleba, okazało się bo

wiem, ze bardzo często zepsuta mąka, niedo
zwolone przymieszki I sposób wypieku oddzia
ły wują szkodliwie na zdrowiu człowieka. 

Straszna zemsta wzgardzonego młodzieńca. 

Uczeń zamordował 2-ch kolego 
Dramat we wsi lubelskief • 

Lublin, 11. 8. (Od wł. koresp.) — 
Wieś Zakanale pow. janowskiego, poro
szona została krwawym mordem, po
pełnionym na osobach dwóch uczniów 
przez ich szkolnego kolegę. 

Okoliczności tej zbrodni są następu
jące: 

19-letni Fabjan Gąsiorowski zaprosił 
na wakacje do domu swych rodziców 
dwóch kolegów, uczniów szkoły tech
nicznej w Brześciu nad Bugiem, 18-let-
niego Tadeusza 1 16-letniego Zdzisława 
Ignatowskich 

oraz 20-letnia Marje Ignatowską, 
siostrę wymienionych uczniów, którą 

W niedzielę odbył się na boisku AZS. w parku Paderewskiego mecz piłki nożnej druiyny 
£ws. z drużyna zakładów -Pocisk" s wynikiem 3:4. Zdjęcie przedstawia drużynę CWS. 

Zakres działania 
wiceministra 

prof. Zawadzkiego. 
Warszawa, 11. 8. (Od wl . kor.) — W 

związku z objęciem urzędu przez nowe
go wiceministra skarbu prof. Zawadzkie
go dowiadujemy się, że będzie mu podle
gał narązie tylko jeden departamenti a 
mianowicie podatków 1 opłat skarbowych 

od dłuższego czasu skrycie choć bez 
wzajemności kochał. 

W czasie wakacyj, uczucie jego 
względem Ignatowskiej jeszcze bar
dziej się ożywiło. " ignatowska','nie mo
gąc się opędzić natręctwu cłiłppca, po
skarżyła się braciom na icli kolegę. Ci 
zażądali od Gąsiorowskiego, ażeby dał 
spokój ich siostrze, grożąc w przeciw
nym razie doniesieniem jego ojcu. 

Młody Gąsiorowski pozornie przy» 
rzekł nie napastować siostry kolegów, 
lecz 

w duchu przysiągł zemstę, 
uważał bowiem kolegów swych za zde
cydowanych przeciwników jego miłos
nych zapałów. 

Krytycznej nocy, uzbroiwszy się w 
siekierę 1 nóż, 

zakradł się do stodoły, gdzie spali kole 
dźy. 
— SBnern pchnięciem w, serce pozbawi! 
życia starszego Ignatowskiego, Tadeu
sza. 

W trakcie tej zbrodni obudził się 
młodszy brat i widząc zwłoki brata, 
przerażony począł uciekać. Zbrodniarz 
dopędził go i ciosem siekiery w głowę 

położył trupem na miejscu. 
Po dokonaniu tej ohydnej zbrodni. 

Gąsiorowski wdarł się do pokoju panny 
Ignatowskiejj i rzucił się na nią. Nf 
krzyk dziewczyny wbiegła służąca. 

Zbrodniarz usiłował zbiec, lecz zo> 
stał schwytany przez mieszkańców wic 
ski i oddany w ręce policji. 

Wypadek ten wywołał w całej oko 
licy wstrząsające wrażenie. 

ale o tern nie wolno jeszcze mówić. 

na Ś ląsku. 
Katowice. 11 sierpnia. W restauracji 

Zetka przy ulicy Kościelnej w Siemiano 
wicach zabawiało się liczne towarzy
stwo. W czasie zabawy przyszło do nie 
porozumienia, poczem awantura prze
niosła się na ulicę. Była godz. 1.30 w 
nocy. 29-letni woźny urzędu skarbowe
go Erlik udał się w towarzystwie swe
go kolegi listonosza Jagusia* do domu. 
zabrał rewolwer i w czasie kłótni trze
ma strzałami 
położył trupem 35-IetnIego robotnika, 
Henryka Góreckiego. 

Erlik i Jaguś po zabójstwie uciekli. 
Jagnś schronił się niedaleko restauracji. 
Towarzysze Góreckiego wyśledzili Ja
gusia i jako domniemanego mordercę 
straszliwie pobili. Odstawiono go do 
szpitala. W następnych godzinach poli
cja aresztowała Erlika. 

D r . m e d . 

Jan Chrzanowski 
P i o t r k o w s k a N r . 2 9 2 , 

t e l . 206-83 

Powrócił . 

Paryż, 11 sierpnia. — Paryska agen
cja Radio dementuje z Waszyngtonu po 
głoskę o zamiarze Ameryki redukcji 
długów wojennych. 

Dementi agencji Radjio według zda
nia tutejszych kół politycznych — nie 
odpowiada jednak faktycznemu stano
wi. Faktem jest, że Stimson wraz z 
Mac Donaldem opracowali ostatnio pro 
jekt 50 procentowej redukcji wszelkich 
międzynarodowych długów wojennych. 

Prezydent Hoover, nie chcąc angaże 
wać się w tak ważnej sprawie bez u-
przedniego zasiągnięcia opinji republi 
kańskich i demokratycznych kół gospo
darczych i politycznych i licząc się rów 
nież z przyszłą kampanją wyborczą w 
Ameryce, kazał zaprzeczyć wszelkim 
pogłoskom, 

dopóki nie przybiorą 
one lorm konkretnych. 

K a t a s t r o f a m o t o c y k l o w a 
dwóch lekarzy . 

Kalisz, 11. 8. — W dniu wczorajszym 
o godzinie 7 wieczór na szosie kaliskie", 
w odległości 3 kilometrów od Kalisza, 
wydarzył się tragiczny wypadek. Dwaj le 
karze kaliscy dr. Piotrowski i dr. God
lewski powracali do miasta motocyklem. 
W pewnej chwili na zakręcie szosy uka
zał się w&z chłopski. Woźnica mimo da
wanych sygnałów ostrzegawczych nie za 
trzymał wozu, skręcił natomiast w bok, 

zagradzając motocyklowi drogę. Nastą 
piło zderzenie. Obaj lekarze wyrzuceni 1 
siodeł do głębokiego rowu odnie«*i P ° ' 
ważne obrażenia ciała. 

Rannych lekarzy przewieziono de K» 
lisza. 

Dr. Godlewski, który między Innymi 
odniósł złamanie lewej nogi, umieszczo
ny został w szpitalu św. Trójcy. Dr. Pio
trowski przebywa na kuracji w domu. 

WOJNA TRAGARZY W STOLICY. 
Panika w bazarze żywnościowym. 

Warszawa, 11 sierpnia. Na terenie 
bazaru żywnościowego przy ulicy Świę 
tojerskiej doszło wczoraj wieczorem 

do krwawej strzelaniny 
między dwiema grupami tragarzy wal-
czącemi o miejsce postoju. Podczas 
strzelaniny Dowstała w hararze nieoot 

sana panika. Kule na szczęście nikogo 1 
publiczności nie raniły, jedynie jeden 1 
uczestników bójki odniósł ranę postrzi 
Iową głowy. Jednak koledzy uprowt 
dzili go ze sobą i gdy przybyła zawes 
wana policja, uczestnicy strzelanin; 
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Amerykańscy 1 ans^lscy bankierzy 

P O M O G Ą N I E M C O M . 

SkutKi niedzielnego plebiscytu. Londyn. 1 sierpnia (Teł. w l . „Echa") 
W Londynie obradowała wczoraj kon
ferencja angielskich i amerykańskich 
bankierów nad sytuacja gospodarczą 
v icmiec i możliwościami 

przyjścia im z pomocą. 
Po uzyskaniu wiadomości o wynikach 
plebiscytu i przegranej Hittlera oraz ko 
niunistów, bankierzy doszli rychło do 
porozumienia. W porozumieniu z No
wym Jorkiem postanowiono zgodzić 

sie na przedłużenie krótkoterminowych 
kredytów. 

W najbliższych dniach w Londynie 
lub Paryżu zbierze się międzynarodo
wa konferencja, która poweźmie ostate 
czne decyzje w tej sprawie. Nie ulega 
jednak wątpliwości, że rezultat wczo
rajszych obrad londyńskich stanowić 
będzie podstawę dla postanowień tej 
konferencji. 

Walka o utrzymanie zasiłków 
dla bezrobotnych w Angljji. 

! ondyn, 11 sierpnia (Teł. wł.) — 
Cottieczność wprowadzenia natychmia
stowych oszczędności do budżetu an
gielskiego z powodu katastrofalnej sy-
liiacji funta, zmusiła Macdonalda 

do przerwania sweco urlopu 
powrotu do Londynu. Dzisiaj ma się 

3 decydująca narada gabinetowa, 
której tematem ma być radykalna zniż
ka zasiłków, wypłacanych bezrobot
nym. W łonie gabinetu nastąpił na tern 

tle rozłam. Za ograniczeniem zasił
ków, które stanowią olbrzymie obciążę 
nie budżetu przemawia Snowden i Mac 
donald. Przeciwko temu planowi wy
stępuje Henderson jako rzecznik zwiąż 
ków zawodowych, obawiających się, że 
redukcja zasiłków pociągnie za sobą 

ogólna zniżkę płac, 
a tcnisamcm obniżenie stopy życiowej 
robotnika angielskiego. 

Zwolnienie dwóch aresztowanych 
w łódzkiej aferze biletowej. 

Łódź, 11. 8. — W związku z zakończę 
nfem śledztwa przeciwko ujawnionej w 
Lodzi wielkiej afery biletów kolejowych, 
akta sprawy przesłane zostały urzędo
wi prokuratorskiemu, k[ÓTY w dniu wczo 
rajszym powziął decyzję zwolnienia z a-
resztu dwóch z oskarżonych, co do któ
rych zastosowany zoslal jedynie dozór po'1 

Z\c\e Pabianic. 

llcyjny. 
Pozostali oskarżeni, pomiędzy który

mi znajduje się również H. dvrektor ,,0r 
błsu" Kazimierz Schtrmer, przebywają w 
^lezieniu śledczem przy ulicy Kopernika 
Ogółem w wiezięnht przebywa Q < R.6H, N-
skarżonych o udzał w aferze bilotowo!-

«? Inku 
Jeden z bandytów zabity. 

YSZYTA RĘKA. 
Pabjanice, 11. 8. — W dn u wczoraj

szym w god/inach popołudniowych 18-1-t 
n!a Frajda Moszkowiczówna, krawcowa, 
zamieszkało w Pabianicach przy ulicy 
Krakusa 2 uległa nieszczęśliwemu wypad 
kowł. Czyszcząc maszynę Moszkowiczów 

na opu5xi ła el wę jej tak nieszczęśliwie, 
iż igła maszyny weszła jej w prawą rękę, 
ĄDZLE złamała się. Moszkowiczówna przy 
jechała niezwłocznie do szpitala chirur
gicznego w Lodzi, gdzie dokonano opera
cji wyjęcia igły. 

TERMIN ODSŁONIĘCIA POMNIKA. 
Pabjanice, 11.8. — Ostateczny termin 

odsłonięcia pomnika Niepodległości w 
Pabianicach naznaczony został na nie
dzielę, dnia 23 b. m. 

Program uroczystości zostanie opraco 
wany przez specjalny komitet obchodu. 
Pomnik Niepodległości będzie pierwszym 
pomnikiem w Pabianicach. 

Z Truskawca donoszą5 

Jak już donosiliśmy w depeszy Trus 
kawiec Zdrój byl widownia nowego, 
niezwykle śmiałego napadu na Urząd 
Pocztowy w Truskawcu. Plan i wyko 
nanie tego napadu wzorowane były na 
podobnych głośnych napadach rabun
kowych w Ameryce i wielkich centrach 
europejskich. 

Na podstawie zeznań naocznych 
świadków, pierwsza relacja o stanie fak 
tycznym przedstawia się następująco: 

O godz. 17.30, w chwili, gdy w zdro 
jowym Urzędzie pocztowym znajdowa
ło się kilkanaście osób obojga płci. 
prócz urzędników, wtargnęło do wnę
trza sześciu uzbrojonych w rewolwery 
osobników i z okrzykiem, skierowanym 
do mężczyzn: „Wszyscy ręce do gó
ry " — 

— zrewidowali kieszenie obecnym, 
pozabierali prywatne pieniądze, a na
stępnie steroryzowanym urzędnikom 
polecili wydać sobie kluc/e od kasy, 
skąd zrabowali 35 tys. zł. i szybko po
częli się wycofywać, przez cały czas 
trzymając rewolwery skierowane w 
stronę Sbecnych. 

Po opuszczeniu przez nich gmachu, 
wszczęto alarm. 

Znajdujący się wpobliżu poczty po
sterunkowy, a także kontroler poczto
wy p. Rakoczy, kilku przechodniów 
oraz policja zdrojowa, pośpieszyły za 
uciekającymi bandytami. 

Wywiązała się strzelanina, w czasie 
którei bandyci ostrzeliwali się. 

Od kul posterunkowego zginął na 
miejscu jeden z bandytów, 

którym okazał sic Jurko Mlclniczak. 
Biorący udział w pościgu szofer z 

Truskawca zosta? raniony kulą jednego 
z bandytów, tak, że musiano go prze
wieźć do szpitala w Drohobyczu. 

Bandyci wycofali się w kierunku la
su Dobrochowskicgo, dokąd za nimi 
skierował się pościg policji zdrojowej 
wr?.z z policją państwową. 

Z uznaniem należy podkreślić ener
giczną akcję właściciela zdrojowiska p. 
marszałka Jarosza, który niezwykle 
szybko zorganizował policję zdrojową i. 
wysłał ją w pościg za bandytami. Siły 
policyjne w Truskawcu są niestety za 
słabe, albowiem posterunek składa się 
z 5-ciu tylko funkcjonarjuszów. 

NAPAD NA LEŚNICZÓWKI 
Ze Lwowa donoszą: 
Pościg za -zbiegłymi bandytami, 

sprawcami'krwawego napadu rabunko 
wego na pocztę w Truskawcu, trwał w 
dalszym ciągu w poniedziałek. 

Policja w liczbie 

przeszło stu osób 
tropi zbrodniarzy przy pomocy psów 
policyjnych. obsadziwszy wszystkie 
drogi i ścieżki w górzystym terenie, 
zwłaszcza od strony granicy czesko-
sb'wnckiej. 

Wedle wszelkiego prawdopodobień
stwa, handyci nie zdołają wymknąć się 
z rąk sprawiedliwości i ujęcie ich jest 
kwestją najbliższego czasu. Stwier
dzono, iż rabusiów było 5, z tego 4 zbie 
gło w lasy. 

. W ciągu ostatniej doby aresztowa
no w gminach sąsiednich blisko 40 U-
kraińców. w tern kilkanaście osób moc
no podeiraznych o pośredni udział w 
zbrodni. 

Wczoraj aranżowany zosta? praw
dopodobnie przez spólników szajki ban
dyckiej napad na leśniczówkę państwo
wych lasów w Dobrohostowic. Napad 
zosta? z łatwością odparty. Celem je
go bv?o niewątpliwie 

zmylenie tropów 
ścigającej bandytów policji. W związ
ku ze śledztwem w sprawie napadu do
konano we Lwowie licznych rewizyj 
wśród znanych policji politycznej Ukra 
ińców. Wyniki ich są nieznane. 

Nr. 2U 

Zdarzenia i wypadki 
ubiegłe j doby. 

(_ ) Marszałek Piłsudski wyjechał na kilku 
dniowy wypoczynek do Drusklemik. 

(—) Wiceminister Koc powrócił z Paryża 
(_) w ntemieckiem miasteczku Retasdotl 

nastąpił wybuch w fabryce dynamitu. 
O sile wybuchu Świadczy fakt, te mimo, Iż 

nastąpił on w oddz4ale, mieszczącym się częś
ciowo pod wodą. zburzonych zostało doszczęt
nie 6 budynków fabrycznych Z pod gruzów za 
walonych budynków wydobyto dotychczas i 
zabitych I 3 rannych. Jak sie zda)e, pod gru
zami znajduje się jeszcze kilka osób. 

(—) We Lwowie zmarł setujor dzieńnikairzi 
tamtejszych redaktor FryUng. 

(—) Policja aresztowała w nocy sprawców 
włamania do biura „Sokoła", 22-!etniegt> Alek
sandra Olczyka (Grzybowa 25) I 21-ie.tniego 
Franciszka Stefańskiego (Rzgowska 193) którzy 
n.icsli skradzioną Z lotaki „Sokoła" pizv uMcy 
EmrSJI 7 maszynę do pisania. Podczas areszto 
wania zranili ciężko policjanta XI k<»mks,ir)atu 

(—) Na ulicy Zachodniej przed domem Nr. * 
dokonali dwaj osobnicy napadu na córkę wła
ściciela piekarni 22-letnia Melonę Suwalska, za-
mies-zJtafą przy ulicy Radwańskiej 39 i zrabo
wali Jeg tec/kę z zainkasowanicm 900 złotych 

STRAJK W FABRYCE GEYERA 
obją ł 1 2 0 0 robotn ików. 

Łódź, dn. 11 sierpnia. — Wynikły w 
dniu wczorajszym w fabryce L. Oeycra 
strajk robotników - tkaczy na tle niewy 
płacenia' ini zaległych zarobków — dziś 
zaostrzy? sie. 

Zarząd fabryki chcąc nkdr.puścić do 
strajku wszystkich robotników zapro
ponował wypłatę za jeden tydzień za
legły. 

Ponieważ robotnikom należą sie za

robki za trzy tygodnie I urlop — na pro 
pozycje zarządu fabryki robotnicy nie 
zgodzili sie. 

Wobec powyższego dziś stanęła P f t 
dzalnia. Ogółem rnrzitcifo prace, 

około 1.21)0 osób. 
Dziś rano robotnicy zwołali zebra

nie przed fabryka i w j brali de:egatów, 
kiórzy obecnie Interweniują u Inspekto
RA Pracy. 

Ss?B3i&&» przejechał syna kolonisty 
Kromka Pogotowia Ratunkowego 

Lódź, 11 sierpnia. W dniu wczoraj
szym o godzinie ó po południu przy zbic 
gu ulicy Rzgowskiej i Łęczyckiej zostałj 
pokłóty nożami przez nieznanych 
sprawców 38-letni Feliks Bartosz, robo 
tnik, zamieszkały przy ulicy Pięknej 22. 
1'ariosz odniósł rany głowy i pleców. 
Zawezwany lekarz pogotowia ratunko
wego udzielił oferze tajemniczego na
padu pomocy w lokalu XIII komisaria
tu milicji. 

* *> * 
Na szosie brzezińskiej przejechany 

przez samochód odniósł okaleczenia gło 
wy 12-lctni Reinhold Krauze, syn kolo
nisty z Nowosolnej. Stan chłopca nie bu 

dzi na szczęście poważniejszych obaw 
Sprawcę wypadku — szofera, pociąg
nięto do odpowiedzialności sądowej. * * * 

Wczoraj około godzin/10 wieczó 
na ulicy Przędzalnianej usiłowała pozb? 
wić się życia jakaś młoda kobieta. Nie
znajomą, która następnie okazała się 23 
letnia Bronisława Wilczyńska, zatniesz 
Kala w Sieradzu, napiła sie esencji octO; 

wej. Zawezwany lekarz pogotowia pi 
udzieleniu pierwsze) • PFMLWSTY1 przewiódł 
desperatkę do szpitala. Przyczyną roz
paczliwego kroku brak środków do żV 
cia. 

D ź w i ę k o w y Tea t r Świet lny 

CASIN0 
Dziś d a w n o oczek iwana p remje ra . 

Dawno niewidziana przepiękna MarceBa Albani i Igo Sym 
w naj lepszych kreacjach w f i lmie 

P r z e ż y c i a f e d n e f n o c y 

Nad program i 

TYGODNIK DŹWIĘKOWY F0XA 

oraz groteska ry». 
w kabarecie zwierząt. 

Początek seansów o g. 6-ej po poł. 

Chorzy na ruptury i różne kalectwa!!! 
P o m o c i s k u t e k b e z o p e r a c j i . 

KUPTURY. jako t*z ktltelwa nit wolno 
zaniedbywać *Hyż (kotki dla życia ludzkiego 
LĄ bardzo n < B cpieczne. Ruptura ataj* SIT 
wielka, jak głowa ludzka i konewka spowodo
wać moi* śmiertelne powikłania kUzak. 

Specjalne lecznicze banda'* ortopedycz
ne (urnowi moje) metody usuwają radykalnie 
najniebezpieczniejsza i oajzastarzalsze rup
tury u mężczyzn, kobiet i dzieci. Na shrzy-
w ien ie k ręgos łupa , przec iw tworze
niu się garbów i gruź l icy , laczn. gor
sety ortopedyczne. Dla skrzywionych nóg 
i płaskich bolących stóp, wkłady ortope
dyczna. Sztuczna nogi i ręce 

'•wiadectwa pochwalne wystawili prof. uniwersyt: Prof. Dr R. Haracz 
prof dr. J . Marischler, proi. dr. B. JfCelanowskl. 

S p e c . J . R A P A P O R T o r t o p e d . z e L w o w a , 
Ł6d£, ul . WÓLCZAŃSKA nr. 10, f r o a t par ter t e l . 221-77 

Przyjmuje od 9—1 i od 3—7, 
U W A G A i Osobiste jawienie sie. chorych iest konieczne. 

Ubezpieczonych w Kasi* Chorych m. Łodzi przyjmuję. 
P O D Z I Ę K O W A N I E . 

Wielkiemu Spadaliście W. Panu Dyr. J. RAPAPORTOWI lam. w Łodzi 
przy ul. Wólczańskiej Nr. 10 (front parter) składam na tem mi«iscu moje 
serdecine % głębi serca płynąc* podziękowanie za umiejscowienie mej prze
pukliny. Liczę lat 70 i cierpiałem wiele na złośliwą, dokuczliwą przepuklinę, 
dali, zas testem wolny od n ej. Polecam wszystkim cierpiącym owego wiel
kiego specjalistę. 

(—) GUSTAW WINTER 
Łódź, Nowaka Nr. 16. 

Dr. HELE-JER 
Specjalista chorób skórnych 

I WENERYCZNYCH. 
U L NAWROT Nr. 2. Tel. 179-89. 

>'izy|mu)e do 10 rano I 4 — • wlecz. 
W niedziele I I — 2 po pol. Panie 4 — 8. 

Dla niezamożnych CPNY l.FCZNIC. 

Dr. med. H. LUBICZ 
Speclalisra chorób skórnych, mt .ryc7PV0b 

i oioczopłciowydi 
Ul . Cegie łn .ana Nr. 7. T e ) . "1 - 32. 
(według stare] numeracji, ul. Cegielnlana 43) 

Przyjmuje 8 — 1 0 12 — 2 15 — 8 » aiediiele 
1 święta 9 — 1 1 rano. 

Ola part oddzielna poczekalnia. • 

I Dr. med. Różaner I 

Dr. med. Nlewlaasslcl 
p o w r ó c i ł 

ul. Andrzeja 5. Tel. 159-40. 
Choroby skórne, weneryczne I moczoplclowe. 

Naświetlanie lampa kwarcowa. 
Przyjmuje od S — I I I od 5 — 9 po I. 
W niedziele I święta od 9 — 1 przed pot. 

Dla part oddzielna poczekalnia. 

D O K T Ó R 

H. W0ŁK0WYSKI 
Cegtetaiana tel. 216-90 

KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA 
Ł Ó D Ź - P I O T R K Ó W 

Autobusy na powyższej linji odchodzą do Piotrkowa o każdej pełnej 
godzinie od 7-ej rano do 21 w wiecz. z u l . W u c z a ń s k i e j 232, przy 

Dworcu Południowym Czas przyjazdu godz. 1.30 cena 3.50 gr-

p o w r ó c i ł . 
Specjalista choro skórnych, wenerycznych 

i moczoplciowych 
ELEKTROTERAPM. 

oL Narutowicza 9, teł. 128 • IM. (Dzielna) 
Przyjmuje qd g. 8—10 rano i od 5—8 po poł. 

>'!<!/iilna poc?ikalnla t'- Part. t 

powrócił. 
Specjalista chorób skórnych I wene
rycznych. Elektroterapja. Leczenie 

lampą kwarcową. 
Przyjmuje od godz. 8 — 2 I od 5 — 9. 
W niedziele I święta od 9 do 1 w pot. 

Dr. S0Ł0WIEJCZYK 
Specjalista chorób skórnych 

w e n e r y c z n y c h . 
Piotrkowska 99. Tel. 144-92. 

Powrócił 
Prayjmul* od 8— 9 rano; od 3 — 6 po południu 

i od 8—9 wiecz. 

Dr. med. 

Z. RAKOWSKI 
<ONSTAMYNt)WSKA 9. le i . 127-81. 

SpecMllsfa cboróh uszu, nosa. 1 plac 
Przyjmuje od 12 — 2 I 8 — 7. 

Od 10—11 I od 2—3 w l.EC7NICV. Zgierska 17 

Dr. N. HALTRECHT 
Choroby skórne i weneryczne. 

Piotrkowska 10. 
Przyjmuje od godz. 6 — 8-30 

W niedziele 1 świnu od 9 — 12 w oot. 

D r . m e d . 

MARK0WICZ0WA 
choroby weneryczne i skórne 

przeprowadz i ła silę 
— na a l . Zawadzką 14. — 

Tel. 166-35. 
Przyjm. od 9 do 11 rano 1 3 - 8 wiecz. 

Dr. med. 

Specjalista chorób skórnych 
i wenerycznych. 

Leczenie djatermją. Elektroterapja. 
u l . P o ł u d n i o w a N r . 2 8 , 

t e l . 201—93. 
Przyjmuje ori 8—11 rano i od 5—9 wiecz. 

w niedziele od 9— 1 p. p. 
D l a nźezainoinych ceny lecznie. 

Tg" 

P O R A D N I A 

WENEROL06ICZNA 
L e k a r z y - s p e c j a M s t ó w 

Z A W A D Z K A 1 
czynna od 8 rano do 8 wieczór, od 
11—12 i 2—3 priyimuie kobieta lekarz 

w niedziel* i święta od 9—2 pp 
Leczeni* chorób 

W E N E R Y C Z N Y C H i S K Ó R N Y C H 

P O R A D A 3 zł . 

Ogłoszenia drobne 
KURS najnowszej, szydełkowej roboty, kurs 
filet ręcz-nego zl. 10. Praca za/pewniona. Wy
uczam haftów ręcznych, maszynowych, Toledo, 
apliikaejc I wenecką robole oraz Teneryfe (zło
te serwetki). Kaufinamowa, ul. Piotrkowska 4& 
I-sze podwórze, prawa oficyna. 

OTOMANY skrzynkowe, tapczany leżanki, krze
sła dębowe, robota solidna, warunki, dogodne 
ceny ntsfcle. Kilińskiego 160, Przezdzieck;. 

SZOPANSKI WACŁAW zgubił legitymacje wy 
damą z firmy I. K. Poznańskiego. 

L Ó D t A L KOSCUSZKI 27, tel. 141-01. biuro 
..PoJruch" poszukuje — poleca, fospodarstwa, 
domy. wMIe, place, lokale, parcele, mieszkania; 
pokoje umeblowane. 

Prywatne 
Pogotowie Lekarskie 

T E L E F O N : 12-333 
Udziela doraźnej pomocy lekankUj w* wszelkich 
wypadkach nagłych o każdej porze dnia i nocy 
Lekarska pomoc akusz«ryjno - (ioekoloifiee*'. 

HCZENICA do pracowni robót ' ręcznych po
trzebna. Piotrkowska 90, m. 12. 

PLAC do sprzedania w Rudaie Patbjanickiei 
prry stawach. Wiadomość, Łódź, ul. Lwowska 
!. 8, M. Szadkowski. 

BAJDA vel Baidztak ofodą.gaczka, zvgub«ła prza 
pirstftę wydaaą z firmy I. K. Poznańskiego. . '• 

UBIORY męskie, damskie, obuwie swetry a-> 
wypłatę, ul. Piotrkowska nr. 37. II! weiścle. 
I piętro. 

«Jr. 21S 
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Zmienne kole je losu. 

K r ó l o w i e n a w y g n a n i u . 
Rozmowa z Amanuilahvem9 eks-królem Afganistanu. 

Rzym, w sierpniu. 
P. Andrće Viollis, dziennikarka fran

cuska, podaje następujący opis wywia
du z królem Amanullah, byłym władcą 
Afganistanu: 

„Widziałam go w Paryżu — trzy la
ta temu — jak wszyscy, podczas trium
falnej podróży jego po Europie, po ogło
szeniu niepodległości Afganistanu, gdzie 
z pośpiechem przeprowadzano najśmiel 
sze reformy. Towarzyszyła mu małżon 
ka. królowa Suraya. piękna i nosząca z 
wdziękiem toalety najlepszych naszych 
krawców. Oboje królestwo podobali się 
powszechnie. Wiedziano, że najstarszy 
syn króla studjuje w liceum Janson-de-
Sailly oraz, że liczni oficerowie afgani-
stafiscy wstąpili na* kursy wojskowe i 
lotnicze we Francji". 

Wydawało się, że reformy króla 
spotkały się z uznaniem jego pod
władnych i opinja ogóiu została w pew 
uym stopniu zaskoczona reakcyjnym 
przewrotem w Afganistanie. 

Amanullah zamieszkał we Włoszech. 
Pisałam w owych czasach: „Wyo

brażam sobie, z jaką gorzka nostaglją 
"Dzczarowany młody monarcha na wy 
mantu swem we Włoszech wspomina 

ckne góry. które tak ukochał i gdzie 
'Tawdapodobnie nigdy nie spoczną jego 
>rochy. 

Obecnie, g d y król przyjął mnie u 
Meble, odrazu przypomniał mi to zda
nie, mówiąc ze wzruszeniem: 

— Dziękuję pani. Ody czytałem jej 
książkę, słowa te przemówiły mi 
wprost do serca... 

I ze wschodnim wdziękiem ukłonił 
się. kładąc rękę na swem sercu. 

Siedzieliśmy dookoła plecionego sto
lika w jednym z tych niewielkich ale 
nieknych ogrodów rzymskich, gdzie ko 
lyszą się palmy 1 szemrzą wodotrysk'. 

Amanullah zmienił się w ciągu tych 
trzech lat: schudł, rysy jego wyciągnę
ły się 1 oczy podkrążone spoglądają z 
melancholią. 

Witając mnie, mówił po francusku, 
ale przy dalszej rozmowie zwrócił się 
do syn", jako pośrednika. Amanullah mó 
wił. a syn jego tłumaczył, ładną fran
cuszczyzną z lekko śpiewnym akcen
tem. 

B^ly król Afganistanu opowiadał o 
*woich z»miarach i reformach, zatrzy
mując się zwłaszcza nad oświatą. Mó
wił, jak powiększył liczbę szkół, zało
żył szkolę inżynierów, instytut języ
ków nowoczesnych, szkolę francuską, 
szkołę niemiecką. Wkońcu wspomniał o 
swoich zamiarach ulepszenia warun
ków życia kobiecego, zamknięcia hare
mów I t. p. 

— Chciałem tylko zakreślić kieru
nek, 

otworzyć nowe drogi, 
przyzwyczaić naród stopniowo do 
zmian... 

Stopniowo? W tern właśnie tkwi złu 
dzenie Amanullaha. Szedł naprzód za
kreśloną sobie drogą, z nieostrożną 
szybkością. Nie potrafił także utrzymać 
trudnej, ale niezbędnej równowagi po
między obu potężneml, mocarstwami, 
które zawsze walczyły o hegemonię 
nad Azją, Anglją i Rosją! 

Dziesięć lat! — ciągnął król na wy
gnaniu, wzdychając ciężko. — Gdyby 
ml dano dziesięć lat czasu, .dobrobyt 
kraju przemówiłby za mną... 

Ale zdradzili mnie najbliżsi — 
ci, których uważałem za braci i przy
jaciół... 

Urwał, a syn jego pochylił głowę. 
Zapanowało milczenie, które przerwał 
nagły okrzyk, jakby ptaszęcy. Na żwi
rze drogi ukazała się biało ubrana, mo
że roczna dziewczynka, wyciągająca rę 
ce do ojca. 

— Zna pani najstarszego, — rzekł 
były król. — A to jest najmłodsza. 

Amanullah ma dziewięcioro dzieci. 
Jedne kształcą się we Florencji, drugie 
w Szwajcarii, gdzie kupił sobie niedaw
no posiadłość. Królowej Surayi, cierpią 
cej i często zmuszonej leżeć w łóżku 
warunki klimatyczne alpejskie służą le
piej, niż powietrze rzymskie. 

— Co do mnie zaś, — rzekł Amanul 
lah, — wysokie szczyty śnieżne przy
pominają kraj ojczysty... 

R e w a n ż . . . na pocztówkach. 

POSTKAH TE 

F R E I H E I i l i 
V 0 M 

S T F. I N 

Prusy Wschodnie w sposób demonstracyjny Napoleonowi w latach 1812 — ISIS. Obecnie 
obchodził setna rocznice zgonu barona Steina, poczta niemiecka wydała pocztówki z ta przej-
który przygotował rewanż pruski przeciwko rzystą w swych celach podobizną. 

Powodzenie na łożu śmierci 
Rozgoryczenie sławnego pisarza. 

W miejscowości angielskiej Cocker-1 Teraz jest już zapóźno. Nie ma dla mn'e 
mouth, w hrabstwie Cumberland, umiera | ratunku. Piszecie, że od czerwca sprze-
po dwóch atakach paral i ! ! człowiek, ktc 
rego niezwykłe dzieje o "a z nieoczekiwa
ne powodzenia jego jcdynei ks'ążki p. t. 

„Red I k j " (,,C*.?vwoi»y lkc"). 
zwróciły na r.i<.£<' uwagę opmjl publicz
nej świata literackiego. 

Człowiekiem tym iest J, Denwood. 
O jego życiu naileploj informuje Ust, 

pisany przez niego w odpowiedzi na za
proszenie pewnego klubu literackiego do 
wzięcia udziału we wspólnym bankiecie. 

— Kochani — pisze Denwood — nie 
mogę przyjąć waszego zaproszenia, choć 
przez całe pracowicie spędzone życie by 
łem zdrów jak ryba, teraz jestem kaleka, 
który nawet nje może cieszyć są szczę
ściem i powodzeniem, tak nagle zdoby
łem. Los zakpił sobie ze mnie. By{em 
chłopcem u rzeżnika, emigrantem ame
rykańskim, krawcem wędrownym I kłu 
sowniklem I zawsze miałem barrjio 
skromne wymagania życiowe. To, co po
siadałem, wystarczyło właśnie, by ochro 
nić mnie od ostatecznego ubóstwa. 

Ale w ciągu ostatnich dwóch lat po 
raz pierwszy w życiu bardzo pragnąłem 
mieć pieniądze, one bowiem zapewniłyby 
ml dobrą opiekę lekarską, 

która uratowałaby mi życie. 

dano 30.000 egzemplarzy mojej książki 
Gdyby jej sprzedano 300.000 egzempla
rzy, na jednoby wychodziło. 

Denwood zaczął swą książkę przed 
dziesięciu laty, a ukończył ją w ciągu ro 
ku, nie mógł jednak znaleźć nakładcy. — 
Teraz sława I bogactwo uśmiechnęły się 
do niego, gdy już śmierć stoi nad jego ło 
żem. 

Sowiety porzucają górnolotne hasła. 

[flfl II fl II. 
Jak donoszą z Moskwy, centralny ko 

mltet partji komunistycznej przyjął u-
chwałę, ażeby akcję kolektywizacji rol-
niefw uważać za ukończoną, nie w wy
padku 100 proc wciągnięcia do kolekry 
wów biednych i średnich gospodarstw 
włościańskich, lecz uważać ją za ukoń
czoną w chwili skolektywizowania 63 pr. 
bogatszych gospodarstw chłopskich, c-
bejmujących raptem 75 proc ogólnej po 
wierzchni uprawnej. 

Dalsze wysiłki kolektywizacyjne mają 

darstwa przynoszą. 
Biedotę wiejską, 

o której losie władze sowieckie tak ład
nie umieją deklamować w swych enun
cjacjach, pozostawia się poza nawiasem, 
z chwilą, gdy się przekonano, że b edofa 
ta kosztuje zbyt dużo skarb państwa, do
płacający do niej. 

POWRÓT DO SIERPA. 
Z powodu ustawicznego psucia się mo 

być skoncentrowane w okręgach produk s7" ™ l n i c z y . c h wyrobu sowieckiego. -
cji roślin przemysłowych, głównie baw*ł " u Z ° r l 1 ° s k ! c w s k , c w y d a l y n a k a Z 0 n a 

ny i buraka cukrowego. Kolektywizacja tychnuastowem 
tych okręgów winna być ukończona luż przystąpieniu do pracy ręcznej 
w roku przyszłym. Komitet centralny wy przy tegorocznych zbiorach. Wedłucj <;• 
dał specjalne ostrzeżenie przeciw n'-- świadczeń sowieckich kół fachowych, — 
zdrowemu wciąganiu w akcję kolektywi- ..tymczasowe cofnięcie się w dziedzir.>c 
zacj? najbiedniejszych gospodarstw chłop techniki roln'czej w Sowietach, spewo-
skich. duje jedyne zmniejszn'e zbiorów tegorocz 

Jak widać z powyższego, rząd sowiec ; nych oraz wywoła zfośl.wy śmiech wśrrd 
ki wbrew swoim dotychczasowym zapo- burżuazji zachodniej, która marzy o in

terwencji zbrojnej przeciwko Sowietom". 
W związku z klęską sowieckiego prze 

mysłu maszynowego, w jes:eni odbyć się 
ma kilka procesów sądowych, a tymcza 
sem do pracy na polach sowieckich grs 
oodarstw rolnvch zmobilizowano wszyst 
kich bez wyjątku nauczycieli wiejskich 
szkół powszechnych. 

wiedziom wyklucza od udziałów gospo-
d-rstw kolektywnych najbiedniejszych 
chłopów, którzy zwykle odnosili z przy 
stąpienia do kolektywów dość pokaźne 
korzyści, natomiast bierze pod swój za
rząd najbardziej rentowne gospodarstwa 
średniei wielkie, chcąc w ten sposób na
garnąć dla siebie zyski, jakie te gospo

si: -

Beznadziejna wędrówka bezrobotnego. 
10000 kim. w poszukiwaniu pracy. 

Bezrobotny od dłuższego czasu Nie
miec Walter Teichman, nie mogąc w Ber 
linie znaleźć pracy, udał się na wędrówkę 
w poszukiwaniu pracy. 

W przeciągu 21 miesięcy przebył on 
dziesięć tysięcy k i lometrów, 

przewędrował pół Europy, przeważn-e 
piechotą. Kole' używał rzadko i to zaw
sze jechał „na gapę". Czasem odsyłano 
go trzecią klasą na koszt gminy. 

Teichman jest wykwalifikowanym 
piekarzem, odbywał morskie podróże,— 
mówi po angielsku i po holendersku, zna 
język hiszpański, a jednak 

to wszystko nie dopomogło mu 
do znalezienia pracy i zarobku na dłuż
szy okres czasu. 
Wyruszył w drogę w październiku 193C 

roku. Wtedy jeszcze miał trochę pienię
dzy na podróż. Był w Amsterdamie, «v 
Genui, ale nigdzie pracy nie znalazł. Po
wrócił tedy do Niemiec i postanowił da
lej wędrować pieszo. 

Z Augsburga udał sę do Bazylei. Po
tem do Zurychu, Berna, Genewy. 

Wszędzie władze i wybitne osobistoś
ci zapisywały się w jego albumie. 

Dziewięcioletnia pacjentKa 
zmarła w krześle dentysty. 

Przed kilku dułam' zdarzył się w mie 
ście Montreal w Kanadzie niezwykły wy 
padek śmierci pacjentki w krześle denty-
stycznem. Pacjentką była dziewięciolet
nia dziewczynka, Esfher So"igny. a o 
śmierci jej udziela dentysta, którego na
zwiska prasa zamilczą, następujących in 
formacyj: 

Mała Esther od dni kilku cierpiała na 
silny ból zęba. 

Wreszcie ojciec przyprowadził dziewczyn 
kę do lekarza, który po zbadaniu kazał 
jej przyjść na drugi dzier". ale srzez ten 
czas zachować ścisłą djetę. 

Nazajutrz dziewczynka miała być pod 

dana operacji wyięcla siedmiu zębów, 
co miało się odbyć pod chloroformem. 

Na drugi dzień pacjentka ziawła się 
z ojcem i lekarzem domowym Po zachlo 
roformowaniu jej d-ntysta wyiul iej jeden 
ząb I zauważył nagle, że 

dziewczynka nie oddycha. 
Zarówno on, jak i lekarz pr/ybyły stara 
l i się wszelkiemi siłami przyprowadzić ją 
do życia, ale wsze lk i , zabiegi były już 
bezskuteczne. Mała Esther n e żyła. 

Przeprowadzone naiychmi.-i^t śledz
two ustaliło, że powodem śmierci był a-
tak sercowy. 

W tym osobliwm pamiętniku znajd u 
jemy nazwiska członków Ligi Narodów, 
nawet prezydent republiki szwajcarskiej 

życzy mu powodzenia. 
Teichman przewędrował Francję 1 

Hiszpanję. Stan iego zdrowia pozostawia 
niejednokrotnie wiele do życzenia. Wę
drownik jest zmęczony, wyczerpany, ma 
zawnyty głowy, gorączkuje, ale idzie — 
wciąż przed siebie — współczesny Ahas 
wer bezrobocia. 

W Hiszpanji pracy mu nie DANO, a'e 
za to zdobył szereg cennych autografów. 
W jego pamiętniku kreślą swoie nazwió 
ka, uwięzieni potem m'nistrow.e, ofice
rowie, których stracono. 

NIE brak podpisu gubernatora Gibral
taru, jak również arabskiego autografu 
Kalifa z Marokka. 

Teichman przeszedł Algier I Tun-« 1 
pragnął dostać się do Egiptu, ale zawró 
cono go na granicy. 

Wraca tedy do Klszpanji, gdzie wpada 
w wir hiszpańskiej rewolucji. Opuszcza 
zrewolucjonizoy/any kraj i udaje się do 
Francji. 

Tutaj kończy się jego piesza wędrów
ka. Niemieckie poselstwo odsyła go ko
leją do granicy. 

Znowu mała „przechadzka'' do BER 
lina. I ciągłe poszukiwanie pracy T zarób 
ku. 
Księga pamiątkowa jego podróży prze-r! 

stawia osobliwą mieszaninę nazwisk wy 
bitnych osobistości z ludźmi zupełnie 
nieznanym', artystów z hotelarzami, sze
fami policji, właścicielami cyrków itp — 
Nie brak również w tej księdze fotograf'i 
pięknych kobiet. 

Tylko posady — jak niema, tak nie 
ma. 

Andrć Armandy. PRZEDRUK WZBRONIONY.' 

RENEGAT 
Powieść. 
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— Żywności mieliśmy dostateczną ilość 
lecz groził nam brak wody. Gotowaliśmy 
się wysiąść i wyruszyć na poszukiwanie 
studni, gdy trzeciego dnia w oddali ukazał 
się wielbłąd, zawrócił i odszedł. Nazajutrz 
dwunogi, który na nim jechał sprowadził 
nam swych towarzyszy. 

Żaglowiec na mieliźnie, co za gratka 
dla tych zgłodniałych bandytów! Było ich 
ze dwustu, ale na szczęście strzelali 
do nas zełmi ładunkami. Karta
czownica wyrównała szanse. Gdyśmy icn 
dobrze poturbowali, zmienili taktykę i o. 
szańcowali się na wzgórzach, nękając nas 
ciągłemi wypadami. Trzy dni i trzy noce 
Upłynęły w ten sposób. Zmęczeni bezsenno 
scią, prażeni słońcem, bez wody, myśleliś 
lny na dobre o wsadzeniu świecy do becz 
ki z prochem, gdy Deucalionowi przyszło 
natchnienie i kazał nam wydobyć ze skrzyń 
setkę karabinów. Ustawiliśmy je w kozły 
la pokładzie, dobrze na widoku. 

Wziąć Araba na przynętę karabinu, to 
jakbyś pytał zgłodniałego psa, czy lubi 
kotlety. Skutek nie dał na siebie czekać. 
Po godzinie wystawy dwóch Bico, bez 
broni, podeszło na brzeg wymachując brud 
"a szmata. 

— Parlamentarjusze — oznajimł Deu 
calion, sztywny" jak minister pełnomocny 
— prawo zabrania do nich strzelać. 

Dał iin znak, żeby się zbliżyli. Doznaliś 
my przelotnego niepokoju na widok nad
chodzącej z poza wzgórza grupy uginają
cej się pod dziwnein brzemieniem włócz
ni i wydętych bukłaków. Lecz, ponieważ 
żaden z niosących nie miał broni, nie strze 
laliśmy. Z przyniesionego sprzętu utworzy 
li tratwę, na którą wsiedli dwaj „panowie" 
i skierowali się ku nam, pod groźnem o-
kiem kartaczownicy. Wieźli przeróżne da
ry żywnościowe, między innemi i brzucha 
ty bukłak. 

Już Machwurth i ja rozkoszowaliśmy 
się nadzieją wlania sobie w gardło jakie
goś płynu, lecz Deucalion złem spojrze
niem przykuł nas do miejsca. 

— Nie sprzeciwiajcie mi się! 
Dwaj Bico znaleźli się już na pokładzie. 

Patrząc więcej na karabiny niż na nas, z 
zachęcającym uśmiechem wypuścili z bu
kłaka cienki przezroczysty strumień wody. 
Na ten widok podniebienia nam wyschły 
do reszty. Deucalion nie śpiesząc się, 
wziął kubek i podał go kusicielom, ci zaś 
napełnili go pilnie bacząc, jakie to na nas 
wywrze wfaźenie. Deucalion był zdumie 

' wający: powąchał wodę .skrzywił się po
gardliwie, wypił łyk, splunął i wylał na po 
kład resztę zawartości kubka. Potem wziął 
się pod boki i patrząc na parlamentarju. 
szów, zapytał ich po berberyjsku: 

— Kto mi to przysłał? 
— Ibulkan, nasz wódz. 
— Czego chce ode mnie? 
Chce uczcić rumi 1), których przyjaźni 

pragnie. 
—I karabinów także, nieprawdaż? Po

wiesz twemu szeikowi, że nie pertraktuję 
z gerrabami2), zwłaszcza gdy woda która 
przynoszą, śmierdzi koźlą skórą. Niech 
przyjdzie sam .czekam na niego. 

Raczył jednak przyjąć dary wraz z bu
kłakiem, dał wzamian dwa karabiny —bez 
naboi oczywiście — i odprawił ich, prze
jętych swoją marnością. Po niejakim cza 
sie przybył szeik we własnej osobie, dra. 
pując swoją dumę w wyszarzany burnus. 
Spuścił jednak z tonu widząc na pokładzie 
pełny nienaruszony bukłak. Dzban, który 
przyniósł, nie miał również powodzenia. 
Nie chce się pić mleka wielbłądziego, gdy 
się ma pełen żołądek wody. 

— Pełen wody? — zdziwił się Biloxi,— 
Czyż nie mówiłeś mi, że bukłak... 

Po ugaszeniu pragnienia napełniliśmy 
go wodą morską. 

Wesoły ich śmiech rozlegał się w na
miocie. 

— Przez całe dwie godziny Deucalion 
pertraktował z wszawym szeikiem. Parę 
razy, ażeby mu się to dobrze wraziło w 

j oczy, kazał nam strzelać z rewolwerów i 
karabinów — co o mało nie wywołało na
padu na nas całej hordy wyjącej, że mor-
aują jej wodza. Lecz ten dał znak połą bur 

j nusa i wszystko wróciło do należytego po 
rządku. Tylko, gdy była mowa o mukhali-
mukhalów — tak nazwał kartaczownicę— 
Deucalion przezornie wstrzymywał się od 
wskazania mu sposobu jej obsługiwania. 
— Jest to — rzekł — maszyna, którą tyl
ko rumi mogą się posługiwać bez niebez
pieczeństwa dla siebie, co do nieprzyjacie
la zaś to podejmujemy się zniszczyć w 
trzech każdą harkę sahrajów3) z którą 
szeik może być w niezgodzie — czyli 
wszystkie plemiona zaludniające Mauryta-
nję. Dość, że tak mu zakręcił głowę, iż 
ów Ibulkan wyszukał wśród swoich przed 
potowego starucha, który po nowych za
klęciach kazał nam zaprzysiąc na stary, 
czarny kamień przyniesiony przez niego z 
Mekki przymierze przyjaźni i wzajemnej po 
mocy. Przymierze to zatwierdzili wieczo
rem starsi plemienia koło gotowanej kozy 
obficie podlanej zjełczałem masłem. 

— I co dotrzymali przysięgi? 
— Dofrzymali. Widzisz, można myśleć, 

co się chce o umysłowości tych ludzi. 
Wiadomo, że nie znają innego prawa po
nad siłę i żyją tylko z łupiestwa. Lecz do 
nakazów religji naginają się inaczej niż 
my. I Deucalion wiedział, co mówił przed 
potopowemu staruchowi, który przycho
dził potem codziennie wtajemniczać nas 
w naukę Mahometa, iż nie rozumie, że z 
takiemi zasługami nie jest jeszcz-e wielkim 

1) Europejczyków. 
2) Nosiwodwm. 

I marabutem potężnej zaui1) i że pierwszeiv 
jego staraniem, gdyby miał władzę, byle 
by podnieść go do tej godności. 

Nie mogę ci powiedzieć, że z począt
ku — podczas wynoszenia skrzyń i zako
pywania ich przed wysadzeniem żaglowca 
— spaliśmy spokojnie w nocy w naszym 
namiocie. Byle wielbłąd się poruszył, a 
my już zrywaliśmy się nastraszeni, z brow 
ningami w rękach. Zczasem przyzwyczil 
liśmy się do" tego. Najważniejszem było 
wytrwać, protekcja marabuta dopomogła 
nam w tern. Tak było do dnia, w którym 
Deucalion wyrzekł się swego imienia, a 
przybrał nazwę Bu-Szitan. 

— Czy powiesz mi wreszcie, jak się to 
stało? 

— Dochodzę właśnie do tego. Otóż 
nauczywszy się strzelać z karabinów, cl 
ludzie mieli już tylko jedną myśl: wypró. 
bować ich na swych bliźnich. Nieraz bo
lało mnie serce, gdy widziałem jak zdale-
ka dziesiątkowali nieszczęśliwe karawany, 
nie mogące się obronić przed dalekonośną 
bronią. Po zrabowaniu namiotów i zabra
niu wielbłądów, brali w niewolę pozosta
łych przy życiu. Ibulkan, zazdrosny o swój 
tytuł, nie wymagał od nas osobistej inter-' 
wencji, mogącej przynieść ujmę jego wici 
kości. Lecz sytuacja zmieniła się w dniu, 
dwadzieścia p l e m i o n , zbuntowa
nych p r z ec i w k o jego dyk
taturze, napadło na nas niespodziewanie. 
Sprawa stawała się dla nas kwestją życia 
lub śmierci i nasza kartaczownica musiała 
wejść w akcję. 

3) Mie8zkańeów_pustyni < 1 1 Bractwo muzołmaiłkłł. 
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Ecita ze stolicy. 
Zvcio Warszawy w kilku 

w J e r § z a c h . 

W okresie powojennym liczba leka
rzy w Warszawie znacznie wzrosła. 
Objaśnia sie to większa popularnością 
wiedzy lekarskiej i higieny społecznej. 
Wirszawa liczy obecnie około 2350 le
karzy. Wynika stąd, że jeden lekarz 
przypada na 450 mieszkańców Warsza
wy Przed wojną było w Warszawie 
zaledwie 1000 lekarzy, czyli jeden le
karz przypada na 900 mieszkańców. To 
też dawniej każdy lekarz miał swój po
wóz i lokaja. Dziś zarobki lekarskie 
znacznie zmalały. 

* -* • 
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Do wydziału zdrowia przesłano po
dania od przedsięborców, którzy wyrnie 
rzają uruchomić uliczne ,,buicty" z ser
delkami. Wydział zdrowia żąda ód 
przedsiębiorców, aby przy kociołkach 
posiadali rezerwuarek z wodą do my
cia rak, pozatem by parówki nie goto
wały sic w wodzie, lecz grzały sic na 
parze. Zamiast widelców musza być 
dawane klientom wykałaczki, względ
nie patyczki. Serdelek musi być owi
nięty w papier pergaminowy. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
zawiadomiło magistrat, iż zatwierdza 
przedstawiony władzy nadzorczej bud
żet dodatkowy, uchwalony przez Radę 
miejska. Wszystkie pozycje otrzyma
ły zgodę ministerstwa za wyjątkiem u 
chwały przyjętej przez Rade miejską w 
sprawie umorzenia zaliczek wypłaco
nych pracownikom w wysokości 4b 
proc. wzgl. 25 proc. miesięcznych pobo 
rów. zależnie od przedsiębiorstwa i wy 
działu. Zaliczki te wypłacono jeszcze 
w roku IM28, przyczem wciąż figurowa 
lv one w raclumkowści miejskiej i do
piero w roku bieżącym Rada miejska 
na wniosek magistratu uchwaliła skre
ślenie tych nierealnych należności. Nic-
zatwierdzenie skreślenia przez Minister 
Stwo Spraw Wewnętrznych wytwarza 
don' kłopthwą sytuację, gdyż nie wia
domo w jaki sposób ściągnie się od pra 
równików wypłacone kwoty. 

Począwszy od 1 kwietnia r. b. frek
wencja w tramwajach miejskich w po
równaniu z takim samym okresem r. z. 
wykazuje zmniejszenie od 8 do 9 proc. 
W takim samym stosunku spadły wpły
wy tego przedsiębiorstwa. Lipiec i sict 
pień; nbk lulego, należą do wykazują
cych najmniei v/i\ frekwencję. W czerw 
:u wpływy tramwajów wyniosły oko-
<> 4.350.(HU) zł., w lipcu zaś zmniejszy-
v sie do 4 milj. złotych. 

* * * 
Dyrekcja wodociągów i kanalizacji 

omsł,-lov;,la przed rokiem na terenie 
filtrów aparaty chlorowe, celem wpusz 
c/;ania czystego gazu chloru do wody. 
oddawanej kunsumentom. Chlorowanie 
wody wprowadzone jest na całym świe 
-ie gdyż jest ono iiajradykalniejszym 
iposobera odkażania wody. Filtry sa
me przez się nie mogą zniszczyć wszel
kich zarazków w wodzie. Chlor jest 
pod tym względem środkiem najrady-
knliiicjszym. Doza chloru, wpuszezrnu 
do wody filtrowanej, jest tak minimalna 
że konsumenci zupełnie zaprchu chlo-
'•ii nie w yczuwają. Chlorowanie wody 

i Izie szczególnie ważne w roku przy-
•lvin z chwilą uruchomienia filtrów 
•\ bk( bieżnych. 
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PlEfłRE YAI.DAGNE. 

Prawo do śmiechu 
Gdy dwa lata temu wyjeżdżałem z kra 

iu, pozostawiłem przyjaciela rr.cfce. Pa-
.v!a Chaon, w pcim bolesnego uczuciowe 
go kryzysu: przyłapał żonę sw.i na zdra-
uzie, a v/ dedatku kochanek jej okazai 
się człowiekiem in-gcdnym jej. Byl to tyl 
i'D poryw zmysłów, któiego z pewnością 
p;;wi.'a, ponieważ była to kobieta n$o-

jj:'ił skromna, rozsądna i spoko^ia. W o* 
wytn czas e miała lat dwadzieścia dwa, a 
rąwel Chaon czterdzieści pięć. 

Przykro r. i było opuszczać przyja-
- " . 3 w nieszczęściu ale Czekano na mn ie 
w Maroku i m nlem zamówione miejsc--
na okręcie. Podrći ta, zresztą, była waż 
na dla ir.r. ;e. Cbaon rzekł mii J. 

— Magdalena wróciła do matki. Mam 
zamiar sinrać się <> rozwód. Na szczęście 
n * mamy dzieci. 

W Marukku zostałem dłużej niż sądzi 
lem pierwotnie. Wobec ciągłych podró-
<y z miejsca na miejsce zaniechałem na
pis;.!' a do Chacn'a. Jednak często my
ślałem o nim i zas'.auawialcm się nad 
tein. jak skończyła sę ta godna pożało
w a n i historja. Sądziłem, że rozwód uzys 
kał i piawuopodobjiie ożenił się po raz 
diugi. 

Otóż dwa tygodnie po powrocie do PB 
ryża, gdy tal.sówka moja zatrzymała s!ę 
na bulwarze z powodu natloku na jezdni, 
-•posirzegłcin na cfa©rjnłku Magdalenę i 
Fawla. idących razem. Po kilku krokach 

S ę d z i w y p o d p a l a c z . 

Ojciec obrócił zagrodę synów w perzynę. 
Z Błonia donoszą: 
Nocy ubiegłej nad wsią Pioronów w 

powiecie błońskim strzeliła w górę zło
wroga łuna zwiastująca pożar. Paliły 
się zabudowania Mossakowskich. (Ma
jątek ten otrzymali od swego 95-lctnie-
go ojca Ludwika). 

Pomimo natychmiastowej akcji ra
tunkowej straży ogniowych pożar stra
wił dwie stodoły, dom mieszkalny i 
obory. W czasie gaszenia pożaru popa
rzona została dotkliwie Marjanna Mos
sakowska. 

Ustalono, że ogień 
został w kilku miejscach podłożony. 

przyczem wyszło na jaw, ie ogień pod
łożył 95-letni Ludwik Mossakowski. 

Badany oświadczył, że synowie je
go Klemens i Feliks dawno już zamie
rzali sami podpalić budynki celem uzy
skania premji asekuracyjnej, a jego zaś 
— staruszka — mieli również spalić, by 
pozbyć się jego 

jako niewygodnego świadka. 
Z dalszych wynurzeń starca wynika, 

iż wczoraj w nocy podpalił zabudowa
nia synów, chcąc uniknąć niechybnej 
śmierci. 

Sędziwy podpalacz przekazany zo
stał władzom sądowym. 

KRATF.CZKI. 

ŻYWY TRUP 
Pijak ukarany. 

Ody widzę przechodzący ulicami mia' cław Huńkowski"' uległ jedynie zatru-
sta pogrzeb, zawsze szczerze zazdro
szczę nieboszczykowi, wiezionemu ka
rawanem. Taki Jakiś bidak. który cale 
życie conajwyżej jechał tramwajem, 
który nigdy nie mial na dorożkę, które
mu żona w domu wymyślała, że nie 
umie chociażby ukraść, byle tylko ona 
miała na niezbędne nowe pantofelki bie 
deczyna, który ukradkiem, gdzieś kie
dyś wypił kieliszek wódki i prędko „za 
gryzal" go ziarnkiem czarnej kawy. by 
mógł śmiało chuchnąć w usta swej mat 
żonki na dowód, że nie pil wódki, taki 
mizerak po śmierci ma wreszcie satys
fakcję za kiepskie życie: wiozą go pa
radnie karawanem zaprzężonym w 
dwa konie, za karawanem idzie w czer
ni (choć babie akurat dobrze w „bia
łym") jego żona, rozpacznie wylewając 
łzy nad swoim wdowim losem, nikt urn 
rzykowi szczęśliwemu nie każe już chu
chać, może Już w raju pić ile mu się ty l 
ko podoba, do obiadu dostaje taki umar-
lak dwie butelki wódki na kolację wino 
słowem żyć nie umierać... t. j . . raczej 
— umierać a nie żyć na tym świecie. 

A jak mus: w niebie ryczeć i radości 
nieboszczyk, gdy z niebios widzi jak j a 

kiś nieszczęsny śmiertelnik, odczekaw
szy czas żałoby, co prędzej leci dać na 
zapowiedzi z wdową po nim! Jak się 
śmieje, figlarz jeden, że znalazł się jesz
cze taki warjat który po nim będzie mu 
siał chuchać i tłumaczyć się. że nic wy
pal i dzis ;aj wcale dziesięciu papiero
sów, tylko cztery, a dwoma poczęsto
wali go klienci. Z radości wypija zgóry 
koniak, przeinaczony mu przez władcę 
niebios nu cały tydzień i z uciechy wy
wija koziołki, czego za życia, w domu 
nigdy nieśmiałby robić. 

A czy wiecie, czytelnicy drodzy, że 
po śmierci, w niebie, wcale nic płaci się 
podatków? A czy wiecie, że w raju nie
ma magistratu? I poco wobec tego je
szcze żyjemy? 

Znalazł się człowiek, który za życia 
robił nieboszczyka ale tak oszukiwać 
nie wolno i zato spotkała go kara. Albo 
będziesz, bracie, prawdziwym, rzetel
nym nieboszczykiem, albo płać grzyw
nę, taki synku. 

PIJANY NIEBOSZCZYK. 
30 ma;a r. b. w obecności licznych 

przechodniów, przed wieczorkiem, u-
padł na ulicy Narutowicza, koło Placu 
Dąbrowskiego młody mężczyzna i zro
bił się prawie trup. Tak przynajmniej są 
dzili przechodnie, którzy wezwali pogo 
wie. by zabrało ono trupka do zbiorni. 
Lekarz pogotowia stwierdził jednak, że 
„trup", jak się okazało, 26-lctni Wa-

ciu alkoholem, gdyż wypił za wiele 
większych z mocną. Przybyła policja 
zabrała riuńkow7skicgo dla wytrzeźwie
nia do komisarjatu, gdzie mu spisano 
protokół za spowodowanie zbiegowiska 
oraz za opilstwo. 

Prócz grzywny policyjnej za zbiego 
wisko. Sąd Orodzki skazał Wacława 
iluńkowskiego za opilstwo na 30 zł. 
grzywny. Prawdziwa śmierć taniej się 
kalkimijc. 

Jerzy Krzeckl. 

S k u t e c z n a k u r a c j a . 

Ofiara ciemnoty i skąpstwa. 

zamieszkała 
zaułku Świeci-

Z Baranowicz donoszą 
Korobowa Aleksandra 

w Baranowiczach przy 
łowskim 36 od dłuższego czasu cierpia
ła na nieuleczalna chorobę. Nie poma
gały lekarstwa przepisywane przez 
miejscowych lekarzy, a choroba gnębi
ła coraz bardziej. Wprawdzie radzono 
Korobowej. by wyjechała do jednego z 
większych miast i tam zasięgnęła pora
dy u specjalistów, lecz K. nie monia się 
zdecydować na taki krok. albowiem o-
prócz choroby ciała, posiadała jeszcze 
inną chorobę ogromne przywiązanie do 
mamony. 

Przed kilku dniami w domostwie Ko 
robowej zjawiły się 

3 młode cyganki, 
które na pierwszy rzut oka poznały się 
na dolegliwościach nieszczęśliwej. 
Wszystkie trzy rozpoczęły natychmiast 
naradę cygańską i postanowiły użyć 
swoich „nadprzyrodzonych sił", by nie
szczęśliwą ofiarę wyrwać z objęć cho
roby. Przedewszystkiem „czarodziej
k i " zwróciły się do pacjentki z zapyta
niem czy posiada banknoty 20-złotowc 
i w jakiej ilości? Korabowa wyciągnęła 
z kieszeni 9 banknot:ów 20 złotowych 
i wręczyła je cygankomu. by te prze
prowadziły na banknotach praktyki cza 
rodziejskic. Cyganki z powagą rozło
żyły na stole banknoty i kolejno poczę
ły szeptać nad niemi i nad chorą jakieś 
tajemnicze słowa i zaklęcia. Następnie 

B e s t i a l s k a z e m s t a 

za niekorzystne zeznanie sądowe. 
Z Wilna donoszą: 
We wsi Krzywdo, gminy horodys-

kiej, zmarł nagle Sawośko Konstanty, 
w Nowosiółkach. Ponieważ u zmarłego 
stwierdzono 

objawy zatrucia, 
przeto zwłoki zabezpieczono i wszczę
ło dochodzenie policyjne. Według krą

żących wieści, Sawośko został prawdo 
podobnie ' otruty przez swego chlebo
dawcę Szyrko Konstantego, który w 
ten sposób miał wywrzeć na nim zem
stę za to, że w jego sprawie o kradzież 
był świadkiem dowodowym, i w toku 
dochodzenia zeznał 

na niekorzyść Szyrkl. 

Aresztowanie dwóch studentów - Ukraińców 
w związku z napadem pod Birczą. 

Z Przemyśla donoszą: 
Dochodzenia w sprawie napadu na 

ambulans pocztowy pod Bircza trwają 
w dalszym ciągu, a ponieważ — jak 
już wiadomo — z bezpośrednich spraw 
ców napadu tylko jeden został ujęty, 
zaś dalsi trzej ukrywają się w lasach, 
wobec tego zarządzono obławę w całej 
okolicy. Niezależnie od pościgu za bez

pośrednimi sprawcami, dokonano licz
nych aresztowań w Przemyślu I oko
licy osób, które moralnie przyczyniły 
się do krwawego napadu. Wczoraj are
sztowano również 

dwóch słuchaczy Uniwersytetu, 
którzy w krytycznym czasie bawili na 
kdonji w pobliżu Olszan. 

Dwa trupy pod drzewem. 
Nieszczęśliwy wypadek w zrębie. 

Z Wilna donoszą: 
Na terenie gmirjy bocheńskiej wy 

darzył się onegdaj tragiczny wypadek, 
który pociągnął za sobą 

śmierć dwojga ludzi. 
Wypadek ten przytrafił się grupie ro
botników, zajętych wyrębem lasu wpo 
bliżu folwarku Zakrzewo. 

Źle podpilowane drzewo w pew
nym momencie runęło grzebiąc pod so
bą 5-u robotników. Ną rozpaczliwe wo
łania nieszczęśliwych, pośpieszono z po 
mocą. Niestety z pod zwalonego drze
wa wydobyto już 

dwa trupy. 

Józefa Kotko I Jana Bolesławowicza, 
trzej inni odnieśli ogólne poważne obra
żenia ciała. 

He wlitie Asperynmlfiw n i0r6w?eml 
P * r T r ^ H tnntgo ri.komo równi 
f%M • M * * ^ dobrego namowie 
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marli, wypróbowana 
w aiafo diietiątków lat. 

MtY»tptY«nU spreparowana 

kazały pacjentce obłożyć się temi ban 
knotami i chodzić tak przez 24 godzin. 

Na drugi dzień cyganki znowu zja
wiły się w mieszkaniu chorej i pov. tó-
rzyły praktykę zamawiania pieniędzy. 
Po dwudniowej kuracji Koborowa spo
strzegła, że cygańskie praktyki nie po-;] 
szły na marne i że stan zdrowia nieco 
się polepszył. 

Onegdaj cyganki znowu przybyły 
do chorej i poczęły zamawiać banknoj 
ty, przyczem pacjentkę ułożyły na łóż
ku polecając jej pozostać bez ruchu 
przez kilkanaście minut, same zaś uda
ły się z banknotami na podwórko, by 
pod golem niebem wymówić ostatnie 
najstraszniejsze zaklęcia nad banknota
mi które miało juz ostatecznie przywrij 
cić chorej zdrowie. 

Pacjentka leżała w łóżku przez pó< 
godziny, myśląc z rozkoszą o skutecz
nej kuracji, lecz gdy po upływie 30 mi
nut cyganki nie dały znaku życia, Ko-
robowska ruszyła się z łóżka i z pew
nym niepokojem zajrzała na podwórko. 
Jakież bvło jej zdziwienie gdy spostrze 
gła. że na podwórku nic zostało śladu 
po cygankach, które zabierając 9 ban
knotów 20-złotowych znikły jak kam
fora udając się w niewiadomym kierun
ku. Teraz dopiero naprawdę wszystkie 
bóle i dolegliwości nagle opuściły Koro
bowa i czemprędzej poleciała do komi
sarjatu P. P.. gdzie zameldowała o do
konaniu szczegółowej kradzieży. 

Rozpoczęte poszukiwania nie przy
niosły żadnych rezultatów a Korobowej 
do jej choroby przybył ieszcze jed«. n 
bół — ból po głupiej stracie tylu oi--
niędzy. 

Bandyci 
zamordowali wieśniaka. 

Z Czortkowa donoszą: 
Onegdaj w nocy napadło na prze

chodzących szosą rolników w Wierzbo 
wie. 4 bandytów, którzy w trakcie bój
ki zastrzelili z rewolweru Mikołaja Ko
zaczka. Na skutek wszczętego przez 
wieśniaków alarmu bandyci zbiegli. 

Przeprowadzone przez Wydział Ślcd 
czy w Czortkowie śledztwo, wykryło 
sprawców w osobach Harasyma Fediu-
ka. Hawryła Pidharnego, Fedia Goby i 
Iwana Kuczmy. Wszystkich osadzono 
w wiezieniu. 

Zagadkowe zabójstwo. 
Z Olkusza donoszą: 
Onegdaj późnym wieczorem do 

mieszkania Wincentego Stanka, za
mieszkałego we wsi Braciejówka (gm. 
Jangrot. pow. Olkuski) zapukał niezna
ny osobnik, prosząc o otwarcie d rzw i 

Na zapytanie -— odpowiedział, ie 
przychodzi w sprawie spisu ludności. 

Po uchyleniu drzwi weszło do izby 
dwóch nieznanych osobników z rewol
werami i lampkami elektrycznemi w 

ręku. nakazując ciszę. 
Gospodarz Wincenty Stanek leżał 

na łóżku, lecz gdy po przybyciu osob
ników podniósł się, wówczas jeden z 
nich strzelił don, 

kładąc KO trupem na miejscu. 
Po strzale napastnicy natychmiast 

zbiegli, nie zabierając nic z mieszkania. 
Policja prowadzi energiczne śl".* •• 

two. 

' zatrzymali się. Mieli się rozejść. ZamJe-
i nili przyjazny gest pożegnalny. Majjdale-
j na kdkakrolnie poruszyła drobną ręka w 
\ rękawiczce i weszła w poprzeczną ulicę 
1 Pcwicdfem wzrokiem za jej hanron jną 
sylwetką. 

— Pogodzili się — pomyślałem- — 
| Chaon dobrze zrobił, że przebaczył. Ser 

• e tej młodej głuptaski n'e było wcaie za 
amjar.owar.e w tej sprawie. 

nazajutrz odwiedzieni mego przna
cięła. 

— W istocie— rzekł ni" — przebaczy
łem. Ale Magdalena wydaje nn się wy-

j leczona dopiero od kilku tyg<;cri. 
—Czy chorowała poważn.e? 

— Z punktu wij/enia lekarzy — n*«. 
Ale zdaniem mojem — tak. Powiem CU 
co było. i 

— Przedewszystkiem okropna rozpacz 
' tej biedaczki; wyjaw.enie fizycznej słab.j 

ści, kl&ra przejmowała ją wstydem', do-
ody jej szczerości w moich oczach. Zgo 

I dzijem się przyjąć ją zpowrotein- Przy-
j '"iagłam sobie, że żadn=m słowem, żadną 
aluzją nawet n'^ napomknę o jej winie 

; W ocazch znajomych naszych, nieświado 
mych niczego, rozpoczęliśmy życTc współ 
r;e, jednak całkowicie odosobn one w po-

[ życiu dcmowem- . 
Obserwowałem Magdalenę na każ-

; dym kro^u; starałem się przeniknąć jej 
! myśl. Widziałem ją w roli uległej pani do 
mu, starającej się na każdym kroku do-

! godzić mi we wszystkiem. Ale na twarzy 
j ;ei, niegdyś tak ożywionej t młodej, leża-
j la jakby zasłona nieskończonego smutku 
' i niewYsłowioncgo znużeniaj. 

Wszystkie jej ruchy były powściągli 
we, glos zawsze przyciszony. Jeżeli przy 
chodziła jej myśl zabawna przejawiająca 
się błyskiem w oczach, Magdalena usu
wała ja. pośpiesznie i mówiąc, przyjmuwa 
la ponown.e ton cichy i niepewny. Po-
iTiiędzy nami zaszła rzecz straszliwa, cią 
żąca nad nia, przytłaczająca jej ramiona. 

Czy były to wyrzuty sumienia? Nie-
wątpj,<wi>. Żal? Z pewnością. Ale prze
dewszystkiem dziwne uczucie, że me ma 
gła już być tą, co dawniej I panować po-
w.nna nad wszystkiem' odruchami swej 
wesołości, wszystkiemi porywami młodo 
ści . 

Obawiała się śmiechu. Żarty moje 
przymnwala z zażenowaniem. Wydawa
ło się. że myśli. 

— Nie mam już prawa śmiać się. — 
Przyglądała mi się niespokojnym wzro
kiem, podwajała dowody psiego przywią
zania .chyliła głowę i kurczyła się, — 
wdz.ęczna i nieśmiała. 

Postanowiłem rozerwać ją trochę. 
Zabrałem ją na wesoły wodewil. Cała 
widownia ryczała ze śmiechu. I Magda
lena także parsknęła śmiechem mimo-
woli. ale opamiętała się i bojaźliwie pa
trząc na mnie rzekła: 

— Przepraszam cię, Pawle. Nie po
winnam była śmiać się w ten sposób. 
Ale było to silniejsze ode mnie. 

Pewnego dnia zajęty byłem pracą w 
swoim gabinecie, a Magdalena w swo
im pokoju, do którego drzwi zostały o-
twarte, zabawiała się ubieraniem kape
lusza. 
> Byl to mały kapelusz filcowy nlezde 

cydowanego szarego koloru. Do tego 
skromnego fasonu przypięła pióro, wy
gięte oryginalnie i opadające na kark. 
Całość była w zupełnej niezgodzie z 
ówczesną modą, ale pomysł byl 
wdzięczny i elegancki. Włożyła kape
lusz i stanęła przed lustrem, nieświado
ma, że ją widzę. Wyglądała, jakby na 
zabawie kostiumowej i oczy jej śmiały 
się do odbicia jej w lustrze. Znienacka 
jednak zerwała kapelusz z głowy, a ro
ześmiane jej oczy przygasły. Ze znie
chęceniem wzruszyła ramionami, odpię 
la ekscentryczne pióro, i jestem pe
wien, że pomyślała: 

Podobne wybryki już nie są dla 
mnie! 

Atmosfera pomiędzy nami stawała 
się przytłaczająca. Nic mogę powie
dzieć, żeby Magdalena była nieszczę
śliwa. Było tak, jakgdyby nie żyła już 
wcale. Tłumiła wszystkie swoje pory
wy, cale swoje życie wewnętrzne. Wi
na jej stawała pomiędzy r.ami. cień jej 
zakrywał ją mrokiem. 

Mieszkamy na trzeciem piętrze. Lo
kal pod nami zajmuje rodzina złożona 
z rodziców i trojga dzieci, z których 
najstarsze ma lat czternaście, a najmłod 
sze — osiem. Znamy się mało, stosunki 
nasze są tylko sąsiedzkie. Któregoś wie 
czora wracałem do domu około szóstej. 
Przechodząc obok mieszkania sąsiadów 
słyszałem radosne okrzyki, śmiechy — 
hałas rozbawionej dziatwy i zdało mi 
się. że odróżniam także głos Magdale
ny. W tym momencie ktoś z rozszalałej 
bandy uderzył w drzw-i i otworzył ie l 

dla zabawy. Znalazłem się wobec Mag
daleny z papierową czapką pajaca na 
głowie. Śmiała się do rozpuku, ucieka
jąc przed goniącemi ją dziećmi. Na wi 
dok mój zbladła i znieruchomiała. A po
tem zaczęła się tłumaczyć. 

Państwo Leclerc wyszli. Bawię się 
z dziećmi. Nie miej mi tego za złe, Pa
wle. Nie przypuszczałam, że mnie zo
baczysz... Ciągnęła w porywie szcze
rości, krzycząc niemal: — Ach! gdy
byś wiedział! Tak potrzebuję wesoło
ści i śmiechu! A czuję, że straciłam do 
nich prawo! 

Biedne dziecko! — kończył Paweł. 
— Tłumiła młodość swą z obawy prze
de mną, mścicielem! Korzyła się przed 
moją wspaniałomyślnością. Czy mam ci 
opisać litość, jaka mnie przejęła? Posta 
nowilem uzdrowić to biedactwo... Gdy 
po raz pierwszy znowu była moją. szło 
chała tak, że serce pękało... Powoli po
zbyła się przygniatającego ją ciężaru. 
Od tygodnia śmieje się, stroi i cieszy, * 
oczy jej już nie są lękliwe, gdy patrzy 
na mnie. Słyszałem dziś. jak nuciła. 

I Paweł Chaon rzekł mi jeszcze: 
— Jest zbrodnia większa ponad 

wszystkie inne: zabić śmiech w ludz^ 
kiej istocie. Magdalena dusiła się. Ni» 
mogłem znieść tego widoku. Jej powrót 
do życia raduje mnie. Wszelkie prawa 
mają swroje granice. Można zabić nie
wierną kobietę... może... Ale zniszczyć 
w niej radość na zawsze, tego nie mo
żna... 

Tłum. L. M. 



S P f i R T r 

n we o 
Kto zostanfe mistrzem, a kto spadnie do B klasy? 

W nadchodzącą sobotę i niedzielę 
rozegrane zostaną ostatnie mecze pił
karskie o mistrzostwo klasy A okresu 
łódzkiego. Należy zauważyć, że jest to 
pierwszy od szeregu lat wypadek, że o 
tytule mistrza i o spadku do niższej kla
sy decydują dopiero ostatnie mecze o 
mistrzostwo. W sobotę i niedziele ro
zegrane zostaną następujące spotkania 

-:o: 

mistrzowskie: Hakoah—ŁKS Ib, ŁTSC1 
— Burza. Widzew — PTC i Orkan — 
KKS. Pozostały jeszcze do rozegrania 
dwa mecze, a mianowicie Turyści — 
PTC i KKS — PAC, które odbędą się w 
najbliższym czasie dodatkowo, gdyż 
jedno z tych spotkań zostało unieważ
nione, a drugie przesunięte na termin 
późniejszy. 

Motorzyści „Unionu" na torze żużlowym. 
Wyścigi o mistrzostwo woj. łódzkiego. 

Sekcja Motocyklowa S. S. „Union 
organizuje wyścigi motocyklowe na to
rze żużlowym w „Hclcnowie" o mis
trzostwo województwa łódzkiego, od
dzielnie dla zawodników z motocyklami 
pojedyńczemi i dla zawodników z mo
tocyklami z przyczepkami. Wyścigi są 
dostępne dla azłonków Klubów, któ
rych siedziba znajduje się na terenie wo 
iewództwa łódzkiego. Rozgrywki o po
wyższy tytuł odbędą się w niedzielę i 
święta po południu oraz w dni po
wszednie w godzinach wieczorowych. 
Ilość rozgrywek 8. Pierwsze spotkanie 
zawodników wyznaczono na środę. dn. 
12 sierpnia r. b. o godz. 8 r tcćz. Tor w 
„Helenowie" jest dobrze oświetlony. 

Warunki zdobycia tytułu Mistrza 

Województwa Łódzkiego są następują 
ce: każdy zawodnik za start w roz
grywkach otrzymuje po 5 punktów: 

za zdobycie I miejsca 5 punktów: 
za zdobycie II miejsca 4 punkty; 
za zdobycie III miejsca 3 punkty. 
Zdobywcy największej ilości punk 

tów w każdej katcgorji otrzymują 
prócz wspomnianych tytułów kask z 
herbem m. Łodzi, złoty medal i nagrodę 
wartościową, zdobywcy II i III miejsca 
— złote medale i wartościowe nagrody. 

Oprócz tego zawodnicy, którzy zdo 
by'i ogółem conajmniej 120 punktów o-
trzymują plakiety pamiątkowe. 

Ceny miejsc w dni powszednie od 
zł. 1 do zł. 3.— 

-:-o-:-

Wyścig o nagrodę Wojewody Łódzkiego. 
Ruda — Pabianice— Pzgów — Puda 

Ubiegłej niedzieli odbył się na trasie 
Ruda — Marysin — Wola Pabianicka 
— Rzgów — Ruda kolarski wyścig pro 
nagandowy z okazji „Dnia Legjouów" 
o nagrodę honorową ofiarowaną przez 
p. Wojewodę. Na starcie stanęło oko
ło 103 zawodników. Pierwsze miejsce 
zajął zawodnik Bednarek (Zduńska 
Wola), który całą trasę wynoszącą 17 

kim. przebył w dobrym czasie 30 min., 
bijąc rekord trasy o przeszło 9 minut. 
I 'runie miejsce zajął Niewiadomski 
COrlc — Pabianice), trzecie Matuszew
ski (Unja — Łódź). Wyścig ukończyło 
ogółem 79 zawodników, gdyż pozostali 
nie mogli wytrzymać ogromnego upału 
i częściowo wycofali się. częściowo od
padli, nic mając sił dalej jechać. 

25-lecie „Sokoła" pabianickiego. 
Pabianicki sport w kilku słowach. 

Rozegrano w Pabianicach zawody o 
mistrzostwo Związku Makkabi między 
drużyną Bar-Koclibv z Rudy Pabjauic-
kiejj oraz miejscową Makkabi, zakoń
czone zwycięstwem ostatniej 8:1. B r a n i 
ki dla Makkabi strzelili: Zawadzki (5), 
Oincbcrg. Jakubowicz, Cymberknopf 
(po jednej). Honorowa bramka dla 
Bar - Kochby padła z winy Goldsztaj-
na 

* * * 
W zawodach o mistrzostwo kl. C 

ŁOZPN ZSSG (Zduńska Wola) pokona

ło drużynę Szternu z Pabjanic w sto
sunku 5:3 (1:2). 

* * * 
W Pabianicach nastąpiło otwarcie 

kortów tetmisowych na stadjonie 
Kruschendera w obecności władz zarżą 
du towarzystwa. Opłata za godzinę 
wynosić będzie zł. 1 dla zrzeszonych t 
zł. 2 dla niezrzeszonych. 

• • • 
W dniu 30 bm. odbędzie się uroczy

stość 25 lecia istnienia pabianickiego So 
koła, który przygotował program spor
towy, wielce urozmaicony 

Międzynarodowy Wyścig Tatrzański 
składową cząścią mistrzostwa górskiego Europy 

IV. Międzynarodowy Wyścig Ta 
trzańskl, wchodzący w skład rozgry
wek o mistrzostwo Górskie Europy za
powiada się niezwykle interesująco. Po 
za krajowymi zawodnikami, wśród któ 
rych definitywnie znajdują się nazwi
ska pp.: Jana Rippera- hr. Sumińskiego 
inż. Wł . Boguckiego, Antoniego Janu
szewskiego, Radomira, Hołuja, zgłosili 
się światowej sławy następujący za
wodnicy zagraniczni: Hans von Stuck 
na Mercedesie, Caracciola na wozie tej 
samej marki, Włoch Gerardi na 8 Cyt 
Alfie Romeo z kompresorem, Charly 
Jellen z Monachjum na 2,3 ccm. Bugat-
tim, Hartman z Budapesztu na dwóch 
wozach Bugatti 1 i pół i 2.3 ccm., ksią
żę Jirl Christian Lobkowitz z Czecho
słowacji, Florian Schmidt na dwóch wo 
zach Amilcar i Bugatti. Nadu z Rurminji 
na Bugatti, Markiewicz mistrz Szwaj
carii na Austinie z 750 ccm. z kompreso 
rem i Vermirowski z Czechosłowacji na 
Tatrze, przyczem zgłoszenia napływają 
w dalszym ciągu. 

W ramach wyścigu automobilowego 
odbędzie się wyścig motocyklowy, do 
którego zgłosili się już następująciy za
wodnicy: znany jeździec austriacki 

Schneeweis na Rudge z niemieckich mo 
tocyklistów Adam Herbert z Norym-
berggji. światowy rekordzista Hennę, 
w dalszym ciągu z polskich zawodników 
za pewnych uważać należy Kustano-
wicza, hr. Alwensleben, Damskiego i 
innych. • v 

Mimo, że termin wyścigu wyznaczo 
ny jest na 16-go sierpnia w Zakopanem, 
te liczne zgłoszenia, które w tak wcze
snym wpłynęły terminie, świadczą o 
niezwykłem zainteresowaniu tą impre
zą, która w międzymiastowym kalenda 
rzu sportowym odgrywa wybitną rolę. 

Wobec tego. że były mistrz Polski 
p. Jan Ripper weźmie udział w wyścigu 
na wspaniałej maszynie Grand Prix 
Bugatti uważać możemy, że posiada on 
duże szanse do definitywnego zdobyc !a 
Wielkiej Nagrody Tatr, którą zdobył 
już dwukrotnie a którą w ubiegłym ro
ku zdobył Hans von Stuck, uzyskując 
od Rippera lepszy czas o kilkanaście 

|. sekund. 
W Zakopanem spodziewany jest bar 

dzo liczny zjazd publiczności na który i 
przygotowuje się Miejscowy Komitet 

względnie jego Komisja Kwaterunko
wa. 

SZTEKKER CZY JAAGO? 
Sensacyjny wieczór w cyrku sportowym. 

cielska przytłoczył dzielnego Sasorskie-

Nemcy o f ennisistce Jędrzejowskiej. 
Ostatnie wyniki z mistrzostw hiemiec. 

Jak już donieśliśmy. Jędrzejowskiej 
nie powiodło się w ir'^trzostwach tenni 
sowych Niemiec w 1 hurgu. przegra 
ła bowiem w pierwsz. -id^ic do Niein 
ki Pcitz. Ta ostatnia . lujdnje się w 
świetnej formie, gdyż pokonała w 2-ej 
rundzie znaną Niemkę Frrdleben 6:2. 
2:0. 6:4. 

Mimo porażki Jędrzejowskiej w grze 
pojedynczej P^ń — prasa niemiecka wy 
raża sic pochlebnie o grze naszej mi
strzyni. Walce Jędrzejowskiej z p. 
Peitz przyglądało się około 2.000 wi 
dzów. 

jędrzejowska cieszy się w Hambur
gu wielka sympatią publiczności, która 

pamięta jej sukcesy z roku ub. i wyra
ża się o jej grze z uznaniem, podziwia
jąc siłę i precyzię uderzenia. 

• * » 
Rozegrano w Hamburgu następu

jące mecze w międzynarodowych mi
strzostwach Niemiec: 

Japończy Satoh H. pokonał wiedeń
czyka Haberla 13:11. 6:2, 6:4. Dr. Des-
sart — Argentyńczyk Zappa 6:3. 11:9, 
6:3. Niemka Weihc — niespodziewanie 
pokonała Francuskę Adamofi 6:2. 6:1. 
Niemka Kalimcyer — Austriaczka 
Deutsch 2:6, 6:2, 6:3. Angielka Heely— 
Niemka Rcdlich 8:6, 6:0. 

Zapowiedź odczytu Sztekkera i bar 
dzo interesujących walk, ściągnęła tłumy 
widzów do cyrku sportowego. 

Na wstępie oklaskami powitany uka
zał się Sztekker, który wygłosił odczyt 
na temat „Każdy człowiek może i powi 
nien być silnym 1 zdrowym'', poczem za
demonstrował z Sasorskim ćwiczenia, któ 
re sam dla treningu uprawia. Publiczność 
z napięciem przysłuchiwała się 1 obserwo 
wała pouczające ćwiczenia. Po skończo
nej prelekcji Sztekkerowi wręczono piek 
ny kosz kwiatów. 

W pierwszej parze odbyła się walkc 
meczowa. Jaago zobowiązał się w ciągu 
30 mlnurf pokonać Krauzera, w przeciw
nym razie Krauzcr wygrałby 200 złotych, 
złożonych jako premia przez Estończyka. 
Walka była szczególnie denerwująca,— 
gdyż Jaago w obawie przegranej wal
czył ostro i nie szczędził pięści, publicz
ność zaś „edukowała" energicznie, gwiż 
diąc 1 krzycząc. Ogólnie spodztewano sie. 
że Krauzcr zakład wygra, gdyż trener 
Bar-Kochby był dość agresywny i chwi
lami poważnie zagrażał Estończykowi, 
gdy nagle na 3 minuty przed końcem Jaa 
go, trzymając Krauzera w meczącym — 
„kluczu4' dla ułatwienia sobie sytuacji, 
podbił własną jękę kolanem, co dało mu 
przewagę w pozycji, ułatwiając przekrę
cenie przeciwnika. Krauzer stracił rów
nowagę l runął na obie łopatki. W ten 

'l sposób uzyskane zwycięstwo nad zapaśni 
kiem, który bądź co bądź jest pod obser 
wacją lekarza, nie było przekonywujące. 
Po walce Krauzer oświadczył, że nie 
chce kierownictwu turnieju zrobić zawo
du, więc jeszcze dziś stanie do walki od
wetowej z Sasorskim, poczem bezwarun
kowo wycofuje s^. gdyż lekarz zabronił 
mu walczenia, aż do zupełnego wyleczę 
nia. 

Sasorskt w walce p 50 klg. cięższym 
Martynoffem. wykazał piękną technikę, 
połączona z niezwykłą zręcznością, co 
wprawiało w rozpacz Bułgara, gdyż m e 

mógł sobie poradzić z wyślizgującym się 
jak wąż młodym Polakiąm-

W 17 min- Marlynoff ciężarem swego 

Sport w kilku słowach. 
(—) W nadchodzącą sobotę i niedzie 

lę rozegrany zostanie w Prądzie między
państwowy mecz pływacki PoKka—Cze 
choslowacja, który wywołał kolosalne za 
interesowanie ze względu na sukcesy, ja
kie poczynili czołowi pływacy obu kra
jów. 

(—) W nadchodzącą sobotę I niedzielę 
odbędą się w kraju następujące spotkaniu 
1'gowe: Warszawianka — ŁKS w War
szawie, Czarn1 — Polonia we Lw.wic, 
Ruch — Wisła w Katowicach, Garbarnia 
— Pogoń w Krakowie, Lechja — Polo
nia we LwoWe i Legia — Cracovia w 
Warszawie. Jak widzimy niezwykle b-jga 
ty programi jedynie Łr.dź mus: cackać 
pa pierwsze spotkanie ligowe do wrz-ś-
nia. 

(—•) Przed kilku dniami odbyła się w 
Warszawie konferencja Ligi, na której o-
mawiano sprawy ostatnich przykrych wy 
padków zdziczenia na boiskach piłkar
skich. Pos anowiono po dłuższej dyskusji 
zwrócić się do klubów z apelem, aby za
pewniły drużynom i sędziom większe bez 
pieczeństwo przez wyznaczeń e dostate
cznej ilości porządkowych. Poleony jed
nocześnie Wydziałowi Gier i Dyscypl'iiV 
stosowanie bardzo surowych kar za prze 
kroczenie przeciwko regulamincw'. 

(—) Zapowiedziany wys'ęn Hokoahu 
wiedeńskTpd,^ w ł.nHzi nie doid*ie doskut 

ku, gdyż kluby łódzkie nauczone do
świadczeniem z ubiegłego roku, nie chcii 
ły się zgodzić na wygórowane żądania 
drużyny wiedeńskiej. Hakoah po meczu 
z Legją opuścił już Polskę 

(—) )W Królewskiej Hucie odbył się 
w sobotę i niedzielę międzymiastowy 
mecz lekkoatletyczny (kobiecy) Polska— 
Włochy. Zwyciężv}a drużyna Polska w 
stosunku 87 ; 61. Wyniki poszczególnych 
spotkań przedstawiają się następująco:— 
Trójbój: Kwaśmewska (ŁKS\ skok wdał: 
Sikorzanka 5,13: 200 mtr. Orłowska — 
26,8, 80 płotki Schabińska 15 s e k; kula: 
Jasieńska H- f ' 2 ; sztafeta 4 na 100 Pol
ska w czasie 50,8. Skład druży nv polskiej 
następujący: Mantcuflówna, Breuerówna 
Sikorzanka ! Orłowska. 60 m»r : Vijari— 
7,9, dysk: Konopacka 37.52; 800 mtr. Bul 
sacchi 2,25; skok wzwyż Manteuflówaa, 
6r,0 mtr.: Mantauflówna i2,S, „oszczep: 
Kwaśniewska 36,6; sztafeta 200. 100, 75, 
60: Polska w czasie 56 sek (nowy rekord 
Polski). Drużyna zwycięska wystąpiła w 
składzie: Orłowska, Manteuflówna, Bro-
jerówna i Sikąreanka. 

(—) W rekordzie bramek strzelców l i 
gowych prowadzi: Kisieliński I I (16 br.) 
przed Herbstreicherem (15 br.j, Kmiołą 
(13 br.), Banaszkiewiczem, Nawrotem, 
Kozoklem i Maurrem (p 0 11 br.) i Peter 
kLeml9.br.J,. 

R a d { o - k ą c i k 
Środa. 

11.58 Sygnał czasu, program na dz. biel. t 
repert. teatrów i kin, 12.10 Muzyka z płyt 
gramof., 16.00 Program dla dzieci i płyty gnm. 
16.45 Koni. dla żeglugi. 16.50 Radjokronika i 
płyty gramof., 17.3S Odczyt z Krakowa, 18.00 
Muzyka lekka, 19.00 — 19.20 Rozmaitości, 19.20 
Ptyty gramofonowe, 19.40 Kom. Izby Przem.-
Handl, program na dz. nast. i kom. meteorol., 
20.00 Prasowy Dz. Raoj.. 20.10 Kom. sportowy, 
20 !5 Feljetcn muzyczny,. 20.30 Koncert solis
tów. W przeiwie kwadrans liter, i repertuar te
atrów miejskich, 22.00 Felieton p. t. „Nad pol-
skiem morzem", 22.15 Dodatek do Pras. Dz. R. 
22 20 Komunikaty, 22.25 Program n dzień nast., 

I 22.30 Muzyka lekka. 20.30 — 22.00 Koncert mu-
1 zyki lekkiej. 22.00 Sygnał czasu z obs. U. P.. 
komunikaty. 22.30 — 24.00 Muzyka tan. 

Katowice, środa 408.7 ra. 
11.40 Przegląd pras., 1158 Sygnał czasu, pro 

gram na dz. bież.. 12.10 Koncert z płyt grani., 
13.10 Kom. meteorol.. 14.50 Kom. gospodarczy. 
K10 Kom. Polsk. Zw. Zrzeszeń Oosp. Woj. śl.. 
15.25 „Wśród książek". 15.45 Intermezzo tnuzy-

. czne, 16.00 Program dla dzieci, 16.20 Intermezzo 
• muzyczne 16.50 „Radjokronika" 17.10 Intcrmez 
Izo muzyczne, 17.35 Odczyt z Krakowa, 18.00 
I Muzyka lekka, 19.00 Codz. odcinek Powieść, 
| 19.15 Rozmaitości, 19.30 Ini. St. Nitsch: ..Ze 
świata odkrycia, zdarzenia, ludzie". 19.56 Urz. 

;kom. Irrst, Met. 20.00 Prasowy Dz. Radj.. 20.10 
J Kom. sportowy. 20.15 Felieton muzyczny, 20.30 
Koncert 22.00 Felieton p. t. Nad polskiem mo
rzem. 22.15 Dodatek do Pras. Dz. R., 22.20 
Komunikaty, program na dz. nast, 22.30 Muzy
ka lekka. 23.00 Skrzynka pocztowa, 

KSnigswusterhausen. 1634,9 ro. 
12.00 Komunikaty, nastepn.e płyty gramof., 

15.00 — 15.25 Tańce dla dzieci, 16.00 — 17.00 
Koncert z Hamburga, 17.30 — 17.55 „Muzyka 
domowa na fisharmonję" 18.00 — 18.25 Th. 
Kappstein: pradawna ojczyzna religii", 18.30 
— 18.55 Dr. L. Schwerng: „Wielke partje poli
tyczne w karykaturze". 19.20 — 20.00 Dr. Reup 
ke i Prof. Gotz Briefes: „Program gospodar
czy faszyzmu". 20.00 Koncert. 22.00 Przegląd 
ptasv- 22JQ Mu£łjiŁ.taneczna. . 

go. 
Sztekker, jak zawsze, ujawniający w 

finale niezwykłą cheć zwycięstwa, w 15 
min., wśród entuzjastycznych braw, rzu 
cił olbrzymie cielsko wściekłego Niem
ca, Willlnga na obie łopatki. 

Niezwykle emocjonujące było spotka 
nie Sain*-Marsa z Pooschoffem. Żydow
ski herkules miał przewagę techniczną,— 
Francuz zaś wyładował cały zasób brutal 
ności. W 35 minude nagłym kontrata
kiem zwyciężył Pooschoff. 

Dawid i Goljat — oto jak można na
zwać parę Pllkuś — Pinecki. W 8 m!n. 
nelsonem zwyciężył Pinecki. 

Dziś we wtorek wreszcie odbędą sie, 
dawno oczekiwane przez licznych zwo
lenników zapasów sensacyjne spotkania* 
decydująca o prawo do pierwszej nagro 
dy Szitekker — Jaago 1 rewanż decydują 
cy Sasorskiego z Krauzerem. Ponadto 
decydująca odwetowa Plikusia z P'K>-
schoffem, decydująca Pinecki — Marty-
noff i spotkanie dwóch brutali Willlnga z 
Saint Marsem. 

mrozi 
Wieczorne rozrywki Łodz i . 
Teatr Miejski: — 200.000. 
Teatr rcwji: Jeden Zloty: — Wszystko do

bre co dobre1'. 
Teatr Letni: — „A raz to można". 
Rakieta: — ..Na pe!" 
Cyrk: — Turniej walk francuskich. 
Apollo: — Kobieta nie do małżeństwa 
Bajka: — „Orzech Moniki". 
Caslno: — Mąż - kochanek. 
Capllol: — Tajemniczy Dżems". 
Corso: — „Hary Peel". 
Czary: — I. „Człowiek, który milczał"; II. 

„Mogiła nieznanego żołnierza". 
Grand-Kino: — „Z Byrdem do bieguna 

Południowego". 
Luna: — t . Jaskra we motyle". 
Ludowy: — „Miasto miłości". 
Mimoza: — ..lmpresarjo". 
Odeon: — „Romans współczesnej panny". 
Oświatowy: — Dla dorósł. ,,0 honor siostry" 

dla mlodz. „Senor ameiryclano". . 
Palące — Ludzie bez jutra. 
Przedwiośnie: — „Poganin". 
Resursa: — powojenni panowie". 
Splendld: — „Oszust z Tenasu". 
Spółdzielnia: — „Sońka — złota rączka". 
Wodewil: — Romans współczesnej ..anny". 
Zachęta: — „Król Paryża". 

ŻYCIE E K O N O M I C Z N E . 

NOTOWANIA ZŁOTEGO ZAGRANICA. 
Londyn 43.37. Praga 376.95 - 378.95, Wie

deń 79.44 — 79.72. Zurych 57.35, Berlin 46.9.-̂  -
47.35. wyplata na Warszawę, Katowice Poz
nań 47.15 — 4735. 

GIEŁDY ZAGRANICZNE. 
Londyn. Notowania końcowe- N. Jork 4.S=\.Si 

Paryż 123.94, Berlin 2052 i pól, Hiszpanja 56.75 
Holandia 12 05. Belgia 34.86, Włochy 92iH, 
Szwajcaria 24.90 i pór, Sztokholm 18.15 5'8, 
Wiedeń 34.57. Warszawa 43.37. 

Paryż. Notowainia końcowe: Londyn 123.94 
i pól, N. Jork 25.52. 

Gdańsk. Notowania w guldenach gdansKiclr. 
100 złotych 57.60 — 57.81. telegraficzne wyry
ty na Warszawę 57.66 — 57.78. 

BAWEŁNA. 
Liverpool, 10. 8. Amerykańska, zamkniecie, 

styczeń 3.77, luty 3.81, marzec 3.86, kwiecień 
3.90 maj 354. czerwiec 3.97, lipiec 4.00, sier
pień 3.7S. wrzesień 3.61. październik 3.66. listo
pad 3.6S. grudzień 3.72, loco 3.64. 

Liverpool, 10.8. Egipska, zamknięcie: sty
czeń 5.91. marzec 6.10, maj 6 30 lipiec 6.48 
wrzesień 4.50, październik 5.58. listopad 5.70, 
loco 5.85. 

Nowy Jork, 10. 8. Amerykańska, zamknię
cie: loco 6.90. Kontrakty styczeń 7.32, luty 7.40 
marzec 7.51. kwiecień 7.59, maj 7.70, czerwiec 
7.70. lipiec 7.86, sierpień 6.70, wrzesień 6.S4, paź 
dzlern-ik 6.99. listopad 7.11. grudzień 720. 

Nowy Orlean. 10. 8. Amerykańska, zamknię
cie: styczeń 7.28. marzec 7.48. majj 7.66, lipiec 
7.91, październik 7.00. grudzień 7.19, loco 6.72. 

Waluty, dewizy i akcie 
na giełdzie warszawskiej 

BARDZO MAŁE OBROTY DOLARAMI. 
Na zebraniu giełdy dewizowej zapotrzebo

wanie na dewizy zagraniczne było mmiesze, niż 
w sobotę. Na dewizy na Nowy Jork (czek I 
wpłaty zwykłe) nie było wcale odbiorców. 
Tendencja niejednolita. Dewizy na Paryż ob
niżyły się o 1 gr. oraz na Helsingfors — o 2 gr. 
natomiast po kursach niezmienionych sprzeda
wano dewizy na Belgję, Pragę, Szwajcarię, 
Wiedeń. Pozostałe dewizy podnir-!v sic. 
Odańsk — o 1 gr., Londyn (na 1 funr -' ° re
tora gr. oraz Kopenhagę — o 7 gr. Popj <Jo-
lary Stan. Ziednocz. był bardzo inały. Km • 
niezmieniony. 

PAPIERY PROCENTOWE. 
W złotych za 1 szt. 
P. Inwest. 82.50. 
W procentach nominalnych: 
P. Poż. Konwersyjna 44.00, P. Dolarów,. 

70.00. L. Z. B. Rolnego 83.25, L. Z. B. Rolnego 
94.00. U Z. B. O. Krajowego 83,25, L,Z. B. ( i . 
Krajowego 94.00. Obi. B. O. Krajowego 83.25. 
Obi, B. G. Kraojwego 94.00. L. Z. T. K. 7. m. 
Warszawy 38.00, L, Z. T. K. Z, m. Wars* iwy 
48 75, T. K. m. Warszawy 49.50, L. Z. T. K ni, 
Warszawy 69.00 — 6930 — 6955, L. Z. m. Cze 
stochowy 60.50, T. K. m. Piotrkowa 60.00. K. Z. 
T. m. Radomia 71.50, L. Z. m. Siedlec 71.00 

POŻ. PAŃSTWOWE — NIECO SŁABSZE. 
NIEJEDNOLITA TENDĘNC |A DLA PR'i W. 

PAP. LOKACYJNYCH. 
Popyt na pożyczki państwowe był nleoo 

mniejszy. Tendencja przeważnie słabsza. 5 
proc. Poż. Konwersyjna obniżyła się ćwierć 
pro;, oraz 4 proc. Prem. Poż. Inwestycyjna o 1 
proc. Bez zmiany pozostała 6 proc. Poi, Dola
rowa. Za listy zastawne i obligac.c i>ankuw 
państwowych płacono kursy dotychczasowe. 
W dziale prywatnych papierów lokacyjnych 
kursy normowały się niejednolicie. Obroty Jjy 
ły o wiele większe, niż w sobotę, 4 i pół proc. 
L. Z. Ziemskie oraz 8 proc. L. Z. ni. Częstocho
wy utrzymały się na dotychczasowym pozio
mie, 8 proc. L. Z. m. Warszawy obniżyły się o 
25 gr. oraz 4 1 pół proc. L. Z. m. Warszawy, 
8 proc. L. Z. m. Piotrkowa 1 lOproc. L. Z. m, 
Siedlec — o 50 gr. Za 4 proc. L. Z. Ziemskie 
płacono 38. Listy te od dłuższego czasu nie 
pojawiły się na rynku. Wreszcie za 10 proc. 
U Z. m. Radomia płacono wyże] poprzedniego 
kursu o 25 ST. Obligacjami m. Warszawy tran-
zakcy] nie zawierano. 

AKCJE — NIECO MOCNIEJSZE. 
Na rynku akcyjnym panował nastrój bar

dziej optymistyczny, niż w dniach ostatnich. 
Dla niektórych akcyj, zwłaszcza metalurgicz
nych, zamteersowanie było nieco większe, lecz 
obroty znów były skromne, gdyż strony co do 
wysokości kursu nie mogły dojść do porozumie 
nia. Z akcyj bankowych za akcje Banku Pol
skiego kurs sobotni. Z akcyj metalurgicznych 
dalsze 50 gr. zyskały Lllpopy, Starachowice, od 
dłuższego czasu nienotowane, również byłv 
mocniejsze. 

WINSZUJEM 
Jutro: Klarze. 
Wschód słońca 4.11. . 
Zachód — 7.11. 
Dlujrość dnia 15.06. 
Ubyło dnia 1.41. 

Tydzień 33. 

TEATR MIEJSKI. 

Dziś i dni następnych „200.000" (Wielka wy
grana). 

TEATR LETNI W PARKU STASZICA. 

Już tylko ostatnich kflka dni rewłl „A raz 
to można", która codziennie ściąga tłumy pu
bliczności. Orłowska swojemi pieśniami, Such-
cicki, tak żywo oklaskiwany za swego .,Che-
valiera", fascynujące kreacje taneczne Szma-
równy, Igi Dix, Ostrowskiego 1 Szmara, świe
tna Jaktibińska oraz Butkiewicz, Zoner, Warcha 
łowski, Hajduga i inni dają godne ujrzenia wi
dowisko. Kierownictwo teatru uprasza o wcze
śniejsze przybywanie do teatrn, aby uniknąć 
tłoku przy kasie. Początek o godz, 9 wiecz. 
Sala zabezpieczona od ewentualnego chłodu 
lub de-sicŁu^ 

ZIEMIOPŁODY. 
Warszawa, U. 8. Urzędowa Ceduła Giełdy 

Zbożowo - Towarowej w Warszawie. Kursy u-
stalone na podstawie cen rynkowych. Ceny ro. 
zumieią się za 100 kg. paiytet wagon Warsza
wa. Żyto 19 — 1950, pszenica 21-"0 — 22. o-
wies Jedli, stary 25 — 26. — nowy 21 — 22, 
jęczmień ozimy nowy 19 — 20, — browarowy 
bei obrotów, mąka pszenna luksusowa 45 — 
55, 0000 — 40—45, — żytnia wg. typu przepiso 
wego 36 — 37, otręby pszenne szale 14.50 — 
15. — średnie 13 — 1350 otręby żytnie 12 — 
12.25. rzepak zimowy 29 — 30. Obroty średnie, 
usposoblenie spokojne. 

TEATR REWJI „RAKIETA". 

Osrtatnia premiera rewii ,,Na pe-" była zno
wu triumfem miłych gości z „Qui pro Quo", 
KaJInowny I Minowicza. Entuzjastyczne brawa 
i huragany śmiechu, towarzyszące wszystkim 
produkcjom świadczą o tem, że Teatr Rewii 
„Rakieta" Jest Jedynem miejscem w ŁodzL 
gdzie się naprawdę można serdeczn'e ustni*' 
I wesoło zabawić. Dziś dwa przedstawienia-
o godz. 8 1 10 wiecz. 

DYŻURY APTEK. 
Dziś w nocy dyżurują następujące fl^ 

teki: Sukc. M. Kasperkiewicza Zgierski 
54, Sukc. J. Sitkiewicza Kopernik?. 26 
J. Zundelewicza Piotrkowska 25, W. So-
kolewicza i W. Szatza Przejazd 19, M 
Lipca Piotrkowska 193. A. Rychtera i J. 
Łobody 11 Listopada 86. 
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Holonja nagusów. 
Osobliwa wioska nad Bałtykiem. 

To n.e jest fantastyczna opowieść z wy J klaracji, wprowadził mnie do jednego pa 
prawy Guliwera, lecz moje własne, ści- wilouu.w w którym zostawiłem swoje 
śle autenty-zne wrażepia z pobytu w nie' całkowite ubranie, poczem wraz z dyrek 
mieckiej kolonji „nagusów "—rakim wstę torem pomaszerowaliśmy do parku w ce 
j»em zaopatrzył Louis Charles Rovcr s w q lu poznania się z przebywającymi tam 
H bardzo ciekawą, ilustrowaną książkę 
pod powyższym tytułem 

Posłuchajmy, co o takiej kolonji na
gusów w Nackendorfi.1 mćw? au;cr fran 
ratki. 

Kult nagośd, jaki propagują niJuraliścl 
niemieccy jest czysty, naturalny i nic °" 
braża moralności. Takiego samego 'da
nia jest sławny psycholog, doktór Piotr 
Vachet w swojem ozi^ie ,.La nud'te > t la 
psychologie sexuclle'\ Dow >d/ą oni. że 
pow.nniśmy żyć tak, jak przyszliśmy na 
Świat, tak, jak dziś żyją j-s/cze niektóre 
pierwotne plemiona. Uczucie ws'vdu wo 
bec nagości — pisze autor - to zabytek 
wielu w,eków, zupełnie zbędny. 

Trudno oczywiście spacerowa*1, nago 
po lasku Bulcńskim, a!e spędzacie r?S$U 
wypoczynkowego w pięknej miejscjwoś 
cl. pełnej słońca, absolutne .bl^eire z na 
turą, zrzucenie krępującego odzienia, — 
Uiajduje coraz wię«tszą Tlość zwolenni
ków, Sizczcgólniej wśn':d ludzi p.~acu;ą-
eych umysłowo. 

Dla nich właśn'e is!nieie taka kolonia 
wypoczynkowa — kolonia nagusów, by 
najmniej nie antypodów, lecz w s.imem 
lercu Europy, w Nackend.irfie. w Niem 
rzęch, w małei wiosce, cudownie poło-
ionei nad jeziorem, oioczonem :ilcbo-
ycznem' ndłaml o 

15 minut od BcHvkn. 
Nnd jezi irem s to i lekki pawilon z bal

konami, tonąccmi w kwia 'a-h. w kić rym 
mieści się zarząd kolonji. „Pcnsion de 
Familie". 

Domki, a raczej namiov romar'ycz:i< 
porozrzucane malowniczo w piękn. par 
ku Pożywieipe zupełnie pr.>s:e, zdrowe, 
ce;i" mhiimalne. Kąpiel, giMina«iyki ( l i k 
ko Tiletyczna, gry sportowe. 

Po morskiej k;ip;cl* ro/>;^sza chleb i 
mleko — gazony zastępują stoły. Wie
czerzę I obiad przygotowują w namio
tach specjalnie na ten ceJ przeznaczo
nych. 

— Kltdy zadzwoniłem io iurk l oen-
sjonatu — pisze autor — otworzyła mi 
Strdpmnastoletn a dziewczyna naga, któ
ra chrup.ąc swobodnie iab?k>, bez ra;-
mirejszego zażenowania udzieliła m' po 
trzebnych informacyj, 

lakby z-ipomncjąc „ o w y m „stroju'*. 
Następnie wprowadziła mn:j i o ga

binetu dyrektora, który również był na
gi. Dyrektor, po przyjęciu odemnle de -

pensjonariuszami 
Była to godzina kąpieli. 
Za zbliżeniem się dyrektora, kąpiący 

wyszli z wody, ażeby się z nim przywitać 
Nastąpiła wzajemna prezentacja.. I cho
ciaż kąpali się nawet bez listka figowego, 
mieli takie miny, jakby byli w smokin
gach 1 sukniach wieczorowych. 

I poznając nowego przybysza, przy
glądali się tylko jego twarzy, tak, jak to 
bywa między ludźmi odzianymi. 

Po sześciotygodniowym pobycie w ko 
hjnji nagusów autor wyjechał z Nacken-
dorfu wypoczęty moralnie i fizycznie, — 
rzeźki, odmłodzony 

. ,L V I I U 

KOMENDA 
przez głośniki. 

Na każdym ze zbudowanych nie-
daiwno pancerników angielskich zainsta 
lowano 

po 40 głośników. 
Urządzenie radiotelefoniczne podaje 

przez głośnik komendę dowódcy pan
cernika do wszystkich strategicznych 
punktów ollbrzymiego okrętu wojenne
go. 

Słowa komendy, słyszane być mogą 
przez wszystkich ludzi załogi. 

Poza ćwiczeniami, instalacja radio
telefoniczna przekazuje przez głośnik' 

muzykę orkiestry okrętowej. 
Przed zainstalowaniem głośników 

próbowano w sposób bardzo dokładny 
działanie całej instalacji. Próby te od
bywały się w ten sposób, że kilku ma
rynarzy waliło młotami o płyty żelaz
ne, do których przytwierdzić miano 
głośniki. Instalacje musiały wytrzymać 
tę ciężką próbę, gdyż amplifikacia dzia
łała bez zarzutu podczas piekielnego 

I huku i wstrząsu. 

BADANIE KRWI 
uratowało farmera od stryczka. 

Wiadomo, że w procesach o alimen I ku który znaleziono obok trupa organa 
tacje przy stwierdzeniu ojcostwa stoso- śledcze wyprowadziły wniosek że to 
wana bywa obecnie próba krwi, dzięki właściciel fermy zginął w płomieniach. 
najnowszemu odkryciu, że specjalny 
skład krwi 

jest dziedziczny 
i przechodzi z ojca na potomka. 

Ale najnowsze badania nad składem 
krwi ludzkiej oddają sprawiedliwości 
usługi także na innem polu. Dzięki po
stępowi wiedzy w tym kierunku, udało 
się niedawno w Ameryce wyjaśnienie 
ciekawego kryminalnego wypadku. W 
pewnej fermie wybuchł w nocnej porze 
pożar, który pochłonął cały budynek 
mieszkalny. Z pod gruzów wydobyto 
trupa z zupełnie zwęgloną twarzą i sil
nie poparzonem ciałem tak. że nie moż
na było go rozpoznać. Jednakowoż po 
pierścionkach na palcach oraz po zegar 

Lecznictwo za wschodnim kordonem. 

Czerwoni dokto 
Prawda o medycynie sowieckiej jest 

tak wątpliwa, jak wszelka prawda, która 
nas dochodzi o urządzeniach i warunkach 
życia naszych najbliższych sąsiadów. 

Jedynymi względnie bezstronnymi 'n- , 
formatorami z zakresu medycyny sowipc . wyjazdy do 100 kim 

większych miastach, a tylko BOflO na pro 
wincji. Na prowincję nie chcą się udawać 
nawet bezrobotni lekarze, którzy otrzy
mują tam wynagrodzenie mles'ęcz>ne w 
wysokości 150 rubli, a muszą odbywać 

Ui ej są lekarze niemieccy, którzy wyjąt 
kowo mają wstęp do Sowietów, ale 1 ich 
informacje są sprzeczne. 

Lekarze podzieleni są na 
trzy kategorje: 

na lekarzy szpitali, klinik i centralnych 
tormace są sprzeczne - - j l e & r z y odwiedzających cho-
Twórcą medycyny sowieckie, je*t prof. • . u , c w < lekarzy nocnych. 

S emaszko, pierwszy komisarz służby 
zdrowia. 

Medycyna sowiecka tkwi — wedle O* 
świadczenia Siemaszki — korzeniami w 
społeczno-ekonomJcznych i politycznych 
zasadach rewolucji październikowej. 

Uwydatnia się to już w przygotowa
niu adeptćw wiedzy lekarskie;. Wydzia
ły lekarskie w liczbie 27 kształcą nie lc 
karzy, ale 

lekarzy sowieckich. 
I stad w zakres nauki wchodzi ekonomia, 
polityka gospodarcza, zagadnienia ustro
jowe, marksizm, htetorja partjl bolszewlc 
kiej. 

Studenci rekrutują się przeważnie ze 
sfer robotniczych, ze znaczną przewagą 
kobiet. 

Dla synów byłych oficerów I urzędni
ków* carskich wprowadzono nurnerus 
claususu (3 proc). Odsetek podobny obo 
wiązywał w carskiej Rosji dla żydów. 

Studenci otrzymują bardzo skromne 
5>typcndjum w wysokości 

40 rab!! miesięcznie. 
Studium trwa 5 lat. 

Po ukończeniu studjów wyjeżdża obo
wiązkowo każdy lekarz na 3 lpta na pro 

rych w domu 1 na t- zw. lekarzy nocnych. 
Leczenie odbywa się masowo, prawa 

wyboru lekarza niema i stąd właściwego 
kontaktu między chorym: a leWz.imi — 
niema. 

Praktyki prywatnej niema w Sowie
tach. W Moskwie jest wprawdzie 12 pro 
cent ludności n.citbezpieezoncj, a 1 do
brze p|atnl robotnicy chętnie korzystali
by z pomocy t. zw. lekarzy wziętych, 
jednak ci wzięci lekarze 

lękają się szykan, 
nic wystawiają tablic I z praktyką swoją 
kryją się przed władzami. 

Socjalizacja stanu lekarskiego uzys
kała w Sowietach swój zenit. Ale też do
świadczenia dowodzą, że socjalizacji st, 
nu lekarsk.ego nic n uwiąże spiawy na-
lciylej I skutecznej Fornocy lekarskiej. 

Farmer znajdował się sam jeden w do
mu, bo żona jego wyjechała właśnie 
dnia poprzedniego do pobliskiego mia
sta. Gdy wróciła i ujrzała straszliwe 
zniszczenie i trupa męża, nie rozwo
dząc się w żalach odrazu prosiła sąsia
dów, by zatelegrafowali do agencji tele 
graficznej, w której były ubezpieczone 
budynki od ognia oraz mąż je asekuro
wany na wysoką kwotę. 

To rzeczowe ustosunkowanie do 
tragicznego wypadku 

wzbudziło podejrzenie władz 
i mniemany farmer zamiast pogrzebu, 
został odstawiony do specjalnego insty
tutu badania krwi w Nowym Jorku. 
Wszczęte poszukiwania w pobliskim 
mieście doprowadziły do odnalezienia 
rzekomego nieboszczyka w dobrem 
zdrowiu. Zdemaskowany farmer przy
znał, że chcąc podjąć oremje asekura
cyjne sam podłożył ogień, a wykopane 
na cmentarzu zwłoki ubrał w swoje rze 
czy. 

Farmer przyznał się do popełnienia 
szantażu asekuracyjnego, ale ciężyło na 
nim podejrzenie, że mógł zwabić żyją
cego człowieka do swego domu, który 
następnie podpalił. 

Dzięki próbom, przeprowadzonym 
w Instytucie badania krwi, to drugie, 
stokroć gorsze podejrzenie, zostało usu 
nięte. Według najnowszych badań bo
wiem, człowiek żywy, uduszony dy
mem, 

miałby w krwł kwas węglowy 
którego ślady można stwierdzić nawej 
w dłuższy czas po śmierci osobnika. Po 
nieważ zaś w powyższym wypadku w 
krwi osobnika, znalezionego w spalo
nym domu, śladów kwasu węglowego 
nic stwierdzono, zatem przyjęto za 
prawdę twierdzenie farmera. Będzie 
on zatem odpowiadał tylko za podpale
nie oraz usiłowanc wprowadzenie w 
błąd towarzystwa asekuracyjnego. 

3 5 rocznica śmierci pioniera lotnictw?. 

Podsłuchane. 
SPRYTNA NARZECZONA. 

Rybkind jest chytry. Obiecał swo-
ej narzeczonej 100 złotych na pończo-
:hv. a dał jej czek na trzysta. Bo Ryb
kind ma w banku tylko 250 zł., więc 
kombinuje sobie, że jej za tym czekiem 
nic dadzą ani grosza. 

Ale dziewczyna też jest chytra., W ł 

dowiedziała się w banku, że Rybkind] wincie. Po trzech latach może lekarz do 
a 250 złotych, wpłaciła więc najpierw ( riero wrócić do miasta uniwersyteckiego 

T korzystać z lekarskich kursów dokształ 
cających w Kazaniu, Charkowie, l o m -
sku, Kijowie. Odessie, Moskwie czy Le
ningradzie. 

Poza klinikami istnieją zakłady dla ba 
dań specjalnych, a w szczególności zakła 
dy naukowe dla higjeny przemysłowej A 
zjologH pracy i chorób zawodowych. 

Szpitali jest naogół w Sowietach rr.a-
ło i cierpią 

na brak lekarstw 
I odpowiedniego urządzenia szpitalnego-

Na czele lecznictwa s'o' w szpitalach 
lekarz, na czele zaś całego zarządu szpi
tala delegat rady rrjbo-niczo-włościań-
skie'. 

Poza szpitalami zorganizowano w So
wietach rozmaite sanatoria. 

Lekarze są wszyscy, noza bezrobotny 

u jego como 50 złotych, a potem pod-, 
oJa całq sumę. 

AP1EKARSKIE SPOSOBY. 
Pomocnik: — Co sie znaiduje w tym 

łoiku? 
Aptekarz: — Z teq;o słoika się daje 

dy nie można przeczytać recepty. 
GWARANCJA. 

Żnna fabrykanta piecyków patento
wanych zamawia u artysty - malarza 
^wój portret: 

— Ale czy będzie podobieństwo? 
— Na to daję pani gwarancję. 
— Roczna czy na dłużej? 

DOBRY ŚRODEK. 
Szkoci znani są ze skąpstwa. Pe

wien Szkot, odbywający podróż mor
dką, pyta kapitana okrętu, w jaki cpo-
iób zapobiec można morskiej chorobie 
znając Szkotów na wylot kapitan od-
zekł.t 

— Niech pan w czasie podróży okrę 
t: m trzyma w zębach szylinga. 

1) Słynny konstruktor pierwszych samolotów bez motorów inżynier Otto Lilienthal 
zginął 9 sierpnia 1896 roku podczas próby lotu. 2) Śmiertelna próba lotu Lilienthala. 

li 
Zakazana miłość doprowadziła ją do zbrodni. 
Sześcioletnie dziecko pewnej robotni | Śledztwo przeprowadzone przez policję 

cy z fabryki cygar w Medjolane spadło doprowadziło do aresztowania 28-letni-j 

Międzynarodowy 
konkurs bridżystów. 

Turn ie j na odległość. 
Bridżysta światowej sławy l:ly Cu 

bertson, prezes nowojorskiego Zwiąż 
ku bridżowego, bawi obecnie w Paryżi 
celem zorganizowania międzynarodo
wego turnieju bridżowego, który ma 
być największą tego rodzaju impreza. 

Turniej odbędzie się w Nowym Jor
ku, co nie znaczy jednak, że wszyscy 
uczestnicy muszą odbyć podróż p rzc2 
ocean, aby się stawić do zawodów. 

Każdy, pozostając u siebie w domu 
otrzyma te same zadania, 

co gracze w Nowym Jorku ! będzie je 
musiał rozwiązać. _____ 

Turniej rozpocznie się 20 stycznia 
przyszłego roku o godz. 3-ej wieczo
rem według czasu nowojorskiego i w 
tej chwili zasiądą do stołów bridżyścl 
we wszystkich częściach świata. 

Temat zadań ma być ogłoszony do
piero w ostatniej chwili, za pośród dc-
twem konsulatów Stanów Zjednoczo
nych. Culbcrtson liczy na udział około 
500 tysięcy uczestników. 

z balkonu piątego piętra na poJwórz e. 
Szczęśliwy zbieg okoliczność, zda

rzył, że zanirn c iało dziecka rozbiło się 
o kamienie podwórza, w tei właśnie 
chwili weszła matka z bramy, 

z koszem pełnym bielizny. 
Dziecko spadJo nie na bruk, ale do 

kosza. 
Matka upadła, łamiąc sobie kwą rę

kę, ale dziecko było uratowane-
Po zbadaniu przyczyn wypadku ;>ka 

robotnicy tytoniowej, Małgorzaty. 
Stwierdzono, że Małgorzata utrzymy

wała stosunek młosny z ojcem dziecka 1 
pragnęła rozjąc/yć go z żoną. 

Ale on n'e chciał rozwieść się właś
nie ze względu na dziecko. 

Zakochana Małgorzata, chcąc usunąć 
przeszkodę z dTogi, postanowiła zamor
dować dziecko i w tym celu przepiłowa
ła żelazne kraty balkonu. 

Aresztowana Małgorzata z początku 

WPŁYW SPORTU NA PIĘKNA 
DOWE C1ALA. 

BU 

mi, na służbie rządowej.Otrzymmą on' za c \ i 0 i skoro się o nią oparło, runęło w doi 
8 do 9 godzin pracy np. w Odesie 1H) ru
bli, a w Moskwie 150 — 200 rubli miesię
cznie-

Na 50.000 lekarzy przebywa 42.000 w 

zało się, ż e balustrada balkonu była rod próbowała zapierać się, ale potem przy 
piłowana zbrodniczą ręką i dlatego dzie znała się dó zbrodniczego zamachu na ży 

' cle dziecka swego kochanka. 

Oryginalna wioska nieszczęśliwych 
„Państwo t rędowatych" w Afryce. 

FIGLARNE JEZIORO 
w kraterze wyqasłago wulkanu 

W miejscowości limjanyana na tery 
corjum niedawno utworzonej prefektu-
r y apostolskiej Umtata w Natalu 

istnieje leprozorium. 
Które pod względem organizacji uwa
żać należy za jeden z najlepszych w 
Afryce zakładów dla trędowatych. Na 

. półwięzienny system traktowania nie
szczęsnych chorych tutaj nie istnieje. 
Korzystają oni oczywiście w dopusz
czalnych granicach z pewnego rodzaju 

całkowite] swobody i autonomii, 
wzorowanej na organizacji starożyt
nych wiosek krajowców. Trędowaci 
wybierają sami sob;e naczelników gmi
ny, sami rozstrzygają swoje spory, dzie 

lą zapasy i utrzymują porządek we
wnętrzny. Mogą posiadać grunta i ru
chomości, kupować, sprzedawać, skła
dać oszczędności — wogóle czuć się jak 
najmniej odsuniętym od świata, od któ 
rego nie z własnej winy musieli odejść. 

O- Bernard Huss, znany misjonarz z 
Mariąnhill, omawiając eksperyment 
Emjanyana. stwierdza, że móg* osobi
ście skonstatować 

atmosferę zadowolenia, 
a nawet radości, panującą w wiosce trę 
dowatych. System ten spowodował, że 
dotknięci trądem krajowcy nie kryją 
się, jak dawniej, lecz dobrowolnie zgła 
szają się do leprozorium. 

Małe jezioro Capena. znajdujące się 
niedaleko Rzymu, jest przedmiotem ży
wego zaciekawienia w sferach uczonych 
z powodu występując, w niem niczwyk 
łych zjawisk. Jezioro to, które zajmuje 
zagłębienie wygasłego krateru, kilka lat 

unosił się wielki słup pary, z głębi jezio
ra dochodziły stłumione huki, jakby bul 
gocącej wody. Zjawiska te wywołały zro 
zumiałe za,nteresowanie. Na miejsce zje 
chała komisja, złożona z uczonych i 
władz, celem zbadania przedziwnego z ia 

temu nie różniło się niczem od zwykłych j wtska. 
jezior znajdujących się licznie w Italj. Jezioro, jakby czekało na tę chwilę i 

Przed kilku laty wody tego jeziora na i urządziło przybyłym nową niespoaziati-
gle wyschły doszczętnie i stan taki trwał kę. Na oczach komisji i zgromadzonych 
aż do przedostatniej wojny. W maju 1930 | tłumów miejscowej ludności, )ezioro z nic 
roku jezioro 
— ponownie wypełni ło s»ę wodą 

zwykłą szybkością wyschło, odsłaniać 
na brzegach groty i jakieś jaskinie, p 

— ponownie wypeinuo ™<->u«ł " « * " " Ł S " " - " &><J-I - . — - - - • y 7 

l t a k niespodziewaną szybkością, z jaką : rych istnieniu nikt dotąd nie wiectz-at. £ja 
poprzednio wyschło. wl Sko to trwało około godziny, poczem 

Przed trzema miesiącami zaszły nowe j woda napłynęła zpowTotem, okrywając 
niespodzianki. Woda w jeziorze zaczęła i równocześnie odsłonięte uprzednio orze-
się gwałtownie burzyć, mieniąc się przy | gi. 
tem coraz to innemi barwami. Nad wodą r — 1 

Ogromny rozwój sportów lekkoatle
tycznych wywiera coraz większy 
wpływ na wygląd współczesnej kobie
ty. Na często odbywających się zawo
dami widzi się jakgdyby posągi greckie 
raduje oczy pięknemi kształtami i tę
żyzną życiową. Przykładem jest wy
obrażona na naszem zdjęciu „sport-
swoman" rzucająca włócznią. 

R«łnktot naczelny Franciszek Prohst. 
Odbito na własnej maszynie rotacyjnej 
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