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Wzruszające sceny w Iranie.

Entuzjazm wojsk powstańczych

łodzianie powitają Naczelnego Wodza w Koluszkacli
Przed powrotem g.i.s.z. gen. Śmigłego Rydza

PARYŻ, 6 września. Wczoraj w go Dziedzice, Katowice, Sosnowiec, Często
dzinach przedpołudniowych szereg naj chowa, Piotrków i Koluszki.
wybitniejszych osobistości z francuskie
NA ŚLĄSKU.
go świata politycznego rewizytował gen.
KATOWICE, 6 września. W związku
Śmigłego Rydza, odpowiadając na wizy z przejazdem przez Górny śląsk w drodze
ty, złożone przez polskiego naczelnego powrotnej z Paryża do Warszawy gene
wodza zaraz po przyjeździe do stolicy ralnego inspektora sił zbrojnych gen. Smi
powstańcy nie odpowiadali. Granica hisz
Francji. Kolejno więc rewizytował gene
pańsko - francuska jest szczelnie zamknie rała premier Blum. minister wojny i obro głego Rydza, na dworcach kolejowych w
Zebrzydowicach, Dziedzicach, Pszczynie
ta.
ny narodowej Daladier, minister marynar i Katowicach zbiorą się dn. 8 bm. wszyst
ki Gasnier Duparc, gen. Gamelin i gen.
kie organizacje społeczne i b. wojsko
Colson.
wych wraz pocztami sztandarowymi, ce
lem' oddania hołdu naczelnemu wodzo
ŚNIADANIE U M I N . DELBOSA.
wi.
PARYŻ, 6 września, śniadanie wyda
W ŁODZI.
ne przez ministra Delbosa na cześć gen.
ŁÓDZ, 6 września. W dniu jutrzej
śmigłego Rydza zakończyło się okojo szym, o godz. 18 w sali recepcyjnej Urzę
godz. 15. Gen. śmigły Rydz udał się z to du Wojewódzkiego odbędzie się posiedzę
warzyszącymi mu oficerami do Louvrc'u, nie Obywatelskiego Komitetu, poświęco
gdzie spędzi część popojudnia na oglą ne zorganizowaniu uroczystego spotkania
daniu arcydzieł sztuki starożytnej i nowo wracającego z Francji N?, -elnego Wodza
czesnej.
generała dywizji Edwarda Rydza-ŚmigłeOBIAD W SALONACH AMBASADY. goSpotkanie to odbyłoby się w Kolusz
PARYŻ, 6 września. Z okazji pobytu
kach.
generalnego
inspektora sił zbrojnych
W związku z tem przewidywane jest ugen. śmigłego Rydza w Paryżu, ambasa
dor R. P. Łukasiewicz wydał w sobotę ruchomienie specjalnego pociągu do Kołu
o godz. 20.30 w salonach ambasady o- 6 z e k .
biad, w którym poza gen. śmigłym Ry
dzem, gen. Stachiewiczem oraz towarzy J E D W A B I E
I
N I C I
szącymi mu oficerami wzięli udział mini
strowie francuscy z premierem Blumem
do
na czele i wybitne osobistości ze świata
politycznego i wojskowego.
Po obiedzie odbył się raut, który zgro
madził kilkaset osób ze sfer politycznych,
wojskowych i towarzyskich stolicy Fran
cji.
VYV

JEST NIE DO OPISANIA.
KOMUNIKAT RZĄDOWY.
MADRYT, 6.9 — Dzień wczorajszy
na froncie Talavara del,Tajo był pomyślny
dla wojsk rządowych, które zmusiły pow
stańców do cofnięcia się o 20 km. zdoby
tych przez nich poprzedniego dnia.
Prezydent Azana przytył na front Ta
lavara del Tajo, witany entuzjastycznie
przez wojska. Obecność jego podniosła
znacznie na duchu siły rządowe. Miesz
kańcy Talavara, którzy opuścili wczoraj
*We siedziby, powrócili do miasta. Na
dowództwo wojsk rządowych przy
gotowuje decydujące uderzenie.

i

czelne

rządu. Władze francuskie zezwoliły na
przejście przez most przedstawicielom pra
sy francuskiej i zagranicznej, fotografom
i kino-operatorom. Obecni oni byli przy
zajęciu miasta.
W ALCAZARZE.
MADRYT, 6.9 — Organ komunistycz
ny „El Mundo" donosi, że według opo
wiadania komunistów, przybyłych z Tole
do, kilku milicjantów dotarło do Alcazaru, gdzie rzucono bomby, zmuszając oblę
żonych do ukrycia się w piwnicach. Kilku
powstańców poddało się. Zdaniem dzien
nika, opór oblężonych w Alcazarze zakon
czy się w dniu dzisiejszym.

RADOŚĆ W IRUNIE.
HENDAYE, 6.9 — Korespondent Ha PRZED UPADKIEM
GUADARRAMY.
łasa podaje, że końcowy atak na przyczó
PARYŻ, 6.9 — Radiostacja powstań
lek mostowy Irunu prowadzony był wzdłuż cza w Sevilli podaje: Triumf w Irunie wy
linii kolejowej i na ulicach Irunu. Podczas kazał odwagę i wysoką wartość wojsk hi
ataku kilka kul padło na Hendaye, w szcze szpańskich, zaopatrzonych w nowoczesny
gólności na posterunek celny. Kilka po sprzęt. Entuzjazm wojsk narodowych jest
cisków wpadło też do rzeki Bidassoa.— nie do opisania. Główna kwatera pow
Członkowie milicji przeszli przez most,
w Burgos komunikuje, że na fron
uciekając do Francji, gdzie ich rozbrojo cie północnym
Guadarrama położenie
no. Jeden z milicjantów strzelał jeszcze ze czerwonych jest rozpaczliwe. Lotnictwo
środka mostu, ukryty za materacami, tuż narodowe sieje stale panikę. W Santander
przy korespondencie Havasa. Obecnie o- opór czerwonych jest nadzwyczajny, nie
ba mosty międzynarodowe zajęte są przez będzie jednak mógł trwać długo, ponie
powstańców. W czasie ostatniego ataku waż milicja nie otrzymuje już posiłków,
zabito 13 żołnierzy rządowych.
przejście Guadarramy w ręce powstań
Powstańcy w frunie są poprostu pija ców oczekiwane jest z godziny na godzi
ni zwycięstwem. Rzucają się sobie na szy nę. W prowincji Pampeluna wydano za
je, wymachując bronią i śpiewają. Na gru ciętą bitwą marksistom, którzy stracili —
Zach domów zatknięto chorągwie czerwo- 300 ludzi i mieli przeszło 100 rannych.
Sap-złote. MiliciaJas^yŁitowska
patroluje Materiał wojenny w znacznej części został
la ulicach, szukając jeszcze zwolenników zniszczony.

stańcza

PODZIĘKOWANIE
dla pani Dr. med. H. Tatarzynsklej
I *
Łódź, ul. Żwirki 26
Tą drogą pragnę wyrazić moją wdzię
Czność za wykazanie przy tak poważnej
chorobie mojej matki — tyle energicznego
i umiejętnego zastosowania lekarstw, któremi jedynie p. Dr. Tatarzyńska umiała
Utrzymać ją przy życiu.
T. Jungowskl.

MANIFESTACJE.
IRUN, 6.9 — Manifestacje zwyc ;zców
zakończyły się i obecnie na granicy hisz
pańskiej panuje spokój. Posterunku grani
cznego strzeże zaledwie kilkunastu żołnie
rzy. Większość wojsk skoncentrowana jest
w środku miasta oraz wzdłuż alei francu
skiej. Przeciwko Fontarabia dokąd schro
niły się oddziały rządowe, nie podjęto je
szcze żadnej akcji. Do godz. 14,45 dwie
armaty otworzyły ogień, na który jednak
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ROZKAZ PUŁK. KOCA.
WARSZAWA, 6 września. W zwią
Aeroklub"Rzprłfej rrtrzymał' depeszę, zku z powrotem z Paryża gen. Śmigłegonadaną przez Burzyńskiego i Pomaskiego, Rydza komendant naczelny Związku Le
którzy wylądowali
szczęśliwie pod *m. gionistów pułk. Adam Koc wydał rozkaz
Peczenga, około jezior Elomskiego i Noje. do ogółu legionistów, w którym poleca,
„Polonia I I " nie jest uszkodzona.
aby okręgi i oddziały zarządziły uroczy
Jeśli jest to m. Peczenga na półwy ste powitanie. Pociąg którym będzie je
spie Kolskim, na północ od morza Białe chał gen. śmigły Rydz dnia 8 bm. wej
go (niedaleko portu Aleksandrowsk), todzie w granice Polski o godz. 5.34 rano.
„Polonia I I " zwyciężyła Belgów.
Zatrzymywać się będzie na stacjach:

lĄDAC WSZĘDZIE

n i a.

Kradzież biżuterii
wartości półtora miliona złotych.
BERLIN, 6,9 — Z Wiesbadenu dono
szą o sensacyjnej kradzieży biżuterii war
tości około 1 i pół miliona złotych pol
skich. Złodziej zdołał zbiec zagranicę,
prawdopodobnie samolotem do Brukseli.

Potworny czyn m i o d e j

POCIĄG SZKOLNY BEZ... WODY. Zona
5 ?GŁOWNO,
Niemożliwe
do pomyśleń a zdarzenie. —
6 września. W sobotę dn.

4^

kobiety.

odcięła głowę pijanemu mężowi.

raahabrgczng

meldunek w koirfcaijacle

policji.

dzami tłumaczyć się z przyczyny opóźnień
6 bm. pasażerowie odjeżdżający z Gło nie z ich winy, a młodzież szkolna opu
Malarczykowa, która oddawna plano
ŁÓDŹ, 6.9 — W dniu wczorajszym o i oświadczyła, iż przed paru minutami od
wna o godz. 6.27 rano do Łodzi i Zgierza ściła 2 godz. lekcyj.
wała
już zemstę, leżącego na kozetce m
c
cięła
godzinie 11 wiecz. do 14 komisarjatu po
byli świadkami
zdawałoby się wprost
Dobrze byłoby by Warszawa rów licji państwowej zgłosiła się. jak się póź
ża skrępowała. Naprzód owiązała mu no
głowę swemu mężowi,
niemożliwego do pomyślenia zdarzenia. nież wejrzała w porządki panujące na na
poczem wręczyła dyżurnemu przedowniko gi ręcznikiem, a potem sznurami przywią
Licznie zebrani na stacji przed odejściem szych kolejach gdzie pasażerów traktują niej okazało, 27-Ietnia Prakseda Malar- wi klucze od mieszkania.
zała go całego do kozetki.
czyk, zamieszkała przy ul. Łęczyckiej 50
pociągu pasożerowie przeważnie pracow jak piąte koło u wozu.
Następnie przygotowaną zawczasu sie
Natychmiast pod wskazany adres uda
nicy spieszący do pracy na godz. 8 do
Ii się funkcjonarjusze policji, którym po kiera Malarczykowa rozbiła mężowi gło
Łodzi oraz rzesze młodzieży szkolnej do
otworzeniu izby przedstawił się mrożący wę.
wiedzieli się, że pociąg nie wyruszy po KRÓL EDWARD
Po dokonaniu tego czynu zbrodniarka
krew w żyłach widojc.
VIII
nieważ
W jednej izbie, zajmowanej przez Ma usiłowała brzytwą oderżnąć głowę mężo
parowóz... nic ma wody.
larczyków leżał na kozetce przywiązany wi, a gdy brzytwa okazała się za słaba
Na takie oświadczenie miejscowych
sznurami, z nogami okręconymi ręczni do wykonania tego okropnego dzieła, Ma
STAMBUŁ, 6 września. Wobec po dzielę wieczorem do Wiednia
władz kolejowych, wśród zebranych zapa
kiem kadłub 29-letniego Piotra Malarczy larczykowa nożem kuchennym odkroiła
głosek jakoby ambasador sowiecki w oddanym do jego dyspozycji przez pre ka, na podgłowiu zaś kozetki leżała odcię poprostu głowę mężowi.
lowało wielkie
zdziwienie, albowiem
<iziwiiem jest aby w czasach spokojnych, Turcji otrzymał od swego rządu polece zydenta Ataturka.
Po dokonaniu tego ohydnego mordu
ta głowa Malarczyka, zmasakrowana w onormalny pociąg umieszczony w urzędo nie zaproszenia króla Edwarda VIII do
Prakseda Malarczykowa umyła się, prze
kropny sposób.
W SOFII...
wym rozkładzie nie odszedł ze stacji wy kontynuowania swej podróży morskiej aż
udała się na
Jak się okazuje, Malarczykowie żyli w brała a następnie
SOFIA, 6 września. Król Edward V I I I niezgodzie. Piotr Malarczyk upijał się czę gdzie złożyła zameldownie o dokonaniu
jazdowej z powodu braku... wody w pa do ZSRR. Koła miarodajne oświadczają,
rowozie, tem bardziej, źe w Głownie znaj iż wiadomość ta jest absolutnie pozba w drodze powrotnej zatrzyma się w po sto, czemu żona usiławała zapobiec i prze zbrodni.
duje się rzeka oraz pompka z rezerwua wiona podstaw. Zgodnie ze swym pro niedziałek na dworcu w Sofii, gdzie bę ciwdziałać.
Natychmiast na miejsce mordu przy
rem dostarczającym wody do parowozów gramem król Edward wyjeżdża w nie dzie powitany przez króla Borysa.
W dniu wczorajszym Malarczyk wró były władze śledcze celem przeprowadze
który jak stwierdzono nie zawierał ani
cił do domu kompletnie pijany i wszczął nia dochodzeń.
[kropli wody.
z żoną awanturę.
Dopiero około 7 rano dyżurny ruchu
porózumił się z dyspozytorem w Łodzi,
ŁODI, UL. PIOTRKOWSKA 146
który polecił ze Zgierza wysłać do Głow
WKkW
Telefon 233-99.
na parowóz towarowy, tak że po przyby
ŁÓDŹ, 6.9 — Gorączka przedwybor Bezrobotnych, wszystkie listy zostaną za
ciii parowozu, pociąg tak zwany szkolny,
POLECA
twierdzone. Ogółem złożono 91 list wy
który winien przybyć o godz. 7 rano m. cza coraz silniej bierze w objęcia Łódź.
borczych. Do walki wyborczej staje 18 uNa
dziś
wyznaczono
ponad
60
wieców
20 przybył do Łodzi-Kalrskiej dopiero o
grupowań.
i
zebrań.
Wczoraj
odbyło
się
aż
37
zeb
godz. 8 m. 54.
Rezultatem takiego niedbalstwa na sta rań, przeważnie organizacyj żydowskich.
MATERIAŁY NA MUNDURKI
cji Głowno było, że urzędnicy rozmaitych
Główna komisja wyborcza po zebraniu
SPÓŁDZIELNIA H A R C E R S K A Mundurki, czapki, fartuchy, oznaki szkolne,
instytucji zmuszeni byli przed swymi wła wszystkich list wyborców
pracuje bez
P. W. i innych organ.
przerwy nad sprawdzeniem podpisów wy
K
O
S
T
I
U
M
Y
GIMNASTYCZNE
borców. Dotychczas stwierdzono, że część
Lekarz- dentysta
.Spizęt sportowy i turystyczny
wyborców dwukrotnie podpisywała listy
Pończochy skarpetki, chusteczki
różnych ugrupowań. Ugrupowania te pra
gnąc zabezpieczyć się przed ewentualnym
Napiórkowskiego 65. tel. 172-33
unieważnieniem list zebrały
podwójną
ilość
podpisów,
tak
źe
spodziewać
się na
krawiecka, czapnicra, hafciarska i rymarska
p o w r ó c i ł a
leży, że prócz listy Komitetu Wyborczego
Przyjmuje od 9 — 1 i od 3 — 8 w

dziś wieczora i wyjeżdża do Wiednia.

policję,

Podwójna ilość

podpisów

NA U f T A C H W f B O R S Z i r C T i .

S. Watnicka

CZUJCZYN
NA SEZON SZKOLNY

BOLACH
GŁOWY

wzeze
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Zmasakrowany trup w polu.
KI?*?AW£ P O R A C H U N K I 0 $ O B I | T E
ŁÓDŹ, 6.9 — W dniu wczorajszym na
ul. Dolnej miała miejsce krwawa rozpra
wa nożowa. Przy ul. Dolnej 19 zamiesz
kuje Icek Fajertaler, który ma zadawnione
porachunki z Abramem Warszawskim za
mieszkałym przy ul. Żydowskiej 34.
Fajertaler przechodząc Dolną, w towa
rzystwie Łajba Breslera, zamieszkałego
przy ul. Mickiewicza 4 spotkał Warszaw
skiego i zatrzymał go.
Wynikła sprzeczka, a następnie obaj
rzucili się z nożami na Warszawskiego
zadając mu liczne rany głowy i klatki pier
siowoj.
warszawski początkowo stawił opór
i ranił Breslera nożem w rękę. W rezulta
cie jednak padł, a obaj napastnicy umknęli
Przybyły na miejsce wypadku lekarz
pogotowia stwierdził u Warszawskiego

4

przebicie płuc. i liczne rany i po opatrze
niu przewiózł w stanie groźnym do szpita
la okręgowego.
Fajertalera i Breslera zatrzymała po
licja i zarządziła dochodzenie.
POD PABIANICAMI...
PABJANICE, 6.9 — W dniu wczoraj
szym w godzinach rannych na polach pod
wsią Kudrowice pod Pabjanicami znalezio
no strasznie zmasakrowane zwłoki mężczy
zny.
W wyniku pierwiastkowego śledztwa
policja ustaliła tożsamość zamordowanego
Nazywa się on Stanisław Osieja z Karni
szewic obok Pabjanic.
Zachodzi podejrzenie, iż zbrodnia zo
stała dokonana na tle porachunków osobi
stych.

Przed budową sanatorium dla gruźlików
w lasach S k o t n i c k i c h *

ŁÓDŹ, 8.9 — Wydział Zdrowia Pu
blicznego przywiązuje dużą wagę do roz
poczęcia jeszcze w bieżącym roku wstęp
nych prac przygotowawczych na terenie
lasów w Skotnikaeh, gdzie — jak wiado
mo — stanie sanatorium przeciwgruźlicze
To też prezydent miasta — Mikołaj Go
dlewski wyraził zgodę na przeznaczenie z
i budżetu inwestycyjnego kwoty zł. 5000
na pokrycie kosztów, związanych z prze
prowadzeniem badań hydrologicznych te
renu w Skotnikach oraz opracowaniem i
ogłoszeniem konkursu na plan budynków
sanatoryjnych, Według cennej opinii spe
cjalisty — klimatologa dr. Sabatowskiego
docenta uniwersytetu we Lwowie, wybit
nego znawcy w sprawach klimatycznego
leczenia, który swego czasu na prośbę Za
Dr. m e d .

Z.

PINCZEWSKA

108-01

G d a ń s k a 28. Telefon
Wznowiła przyjęcia
w CHOROBACH KOBIECYCH
Godziny p r z y j t i oJ 4 - 6.

„ N A RATY" ubrania 1 palta obstalunko
we z najlepszych towarów Bielskich i To
maszowskich ORAZ najlepsza robota u
MCNDROWSKIEGO. Ncwomiejska 5, godziny
/>D 6
8 wieczorem.
OTOMANY, tapczanV automatyczne krze
sła, atół, kredensy dębowe, biurka, biblio
teczki tanio i na dogodnych warunkach.
Pomorska 30. Martynowski.

H

rządu Miejskiego w Łodzi dokonał eks
pertyzy klimatycznej, przyszłe budynki sa
natoryjne nie powinny być wyższe od jed
nopiętrowych ze względu na młody wiek
lasu łagiewnickiego i nieznaczną wyso
kość rzek, Budynki takie mogą korzystać
w całej pełni z ochrony przed wiatrem.
Dodać należy, i i projektowane sanatorium
pomieści najprawdopodobniej 325 cho
rych.

Śmierć robotnika pod tramwajem.

WYGLĄDA
ORYGINALNE
OPAKOWANIE
WYROBÓW

Wstrząsający
wypadek na Szosie Pabianickie;
ŁÓDŹ, 6.9 — Wczoraj w godzinach

Nieszczęśliwy
ŁÓDŹ.fi.Q
Wr r.ra;
».,.
. . doznał
. . pęknięcia czasz
J
wieczornych
na—
szosie
Pabjanickiej tram«. .
ki i zmarł natychmiast. Zwłoki Heindritfia
waj podmiejski zdążający w kierunku Pa
zostały przewiezione do prosektorium,
canie najechał na Oskara Heindricha, ro
gdzie zostanie dokonana sekcja zwłok.
botnika lat 40, zamieszkałego w RudziePolicja prowadzi dochodzenie celfm
Pabjanickiej przy ul. Jadwigi 1.
ustalenia winnych śmiertelnego wypadku.
7

OL L A
GUM.

ZDARZENIA i

ROBOTNICY NIEZORGANIZOWANI

WYPADKI

— Wojewoda Al. Hauke-Nowak prze
prowadził inspekcję biur Izby Przemysło
wo-Handlowej w Łodzi oraz Delegatury
Instytutu Eksportowego sprawdzając pun
ktualność przybywania urzędników do
biur oraz technikę przyjmowania intere
santów.
— Wicewojewoda tarnopolski Kazi
mierz Gintwott-Dziewałtowski pełniący do
niedawna obowiązki wojewody tarnopol
skiego mianowany został wicewojewodą
wileńskim.
— Na skutek interwencji rządu angiel
skiego konflikt w przemyśle węglowym
południowej Walii został zażegnany. Zwią
zek górników odwołał strajk.
W związku z rozpoczęciem się roku
szkolnego wygłosił wczoraj przed mikrofo
nem P. R. przemówienie podsekr. stanu w
Min. WR. i OP. Błeszyński. Przemówienie
to skierowane do młodzieży szkół śred
nich poświęcone było głównie sprawie
należytego opracowania przez młodzież
planu nauki w szkole.

Nowe kosze w parkach
zostaną
umocowane na slupach latarń. K i
ŁÓDŹ, 6.9 — Zarząd Miejski w Łodzi

sta.
zamówił w jednej z firm sosnowieckich
Nowe kosze zostaną umocowane na
150 koszów do odpadków celem ustawię słupach latarń elektrycznych co wpłynie
nia ich w parkach miejskich. Kosze te hę dodatnio na estetyczny wygląd parków.
dą tego samego typu, co na ulicach mia

sprawcami zajść w warsztatach

ŁÓDŹ, 6.9 — Wczoraj w Starostwie
Grodzkim pod przewodnictwem kierowni
ka referatu społ. polit. p. Nowakowskiego,
z udziałem trzech związków zawodowych
prac. przemysłu stolarskiego i przedstawi
cieli tegoż przemysłu odbyła się konferen
cja. Podniesiono ze strony przedsiębior
ców, że w ostatnim czasie zanotowano
dwa wypadki stosowania przemocy ze
strony strajkujących.
Przedstawiciel starostwa wyjaśnił, że

Jutro posiedzenie k o m i t e t u

w sprawie powitania wracających z manewrów żołnierzy

ŁóDz, 6 września- Przypominamy so
bie wszyscy entuzjastyczne powitanie, ja
kie zgotowały w roku ubiegłym powraca
jącym z manewrów oddziałom wojsko
wym tłumy mieszkańców miasta. Ta miła
uroczystość symbolizująca przywiązanie i
cześć cafej ludności dla żołnierza polskie
go, która jest wyrazem coraz bardziej za
cieśniających się więzów pomiędzy spo-

1

Ubezpieczalni Społecznej. HB

Lustracja okien suterynowych

Kronika pogotowia ratunkowego, kradzieży i pożarów

łeczeństwem a armią winna stać się tra«
dycją.
W związku z tern, z Inicjatywy prezydenta m. Łodzi Mikołaja Godlewskiego*
w dniu jutrzejszym odbędzie się w sali ro.
cepcyjnej Urzędu Wojewódzkiego o godt.
19 posiedzenie Komitetu.w sprawie powl
tania wojsk garnizonu łódzkiego.

Radość wśród woźnych i gońców

ŁÓDŹ, 6 września. Wezoraj odbyła
się konferencja przedstawicieli Związku
Zawodowego „Praca" z dyrekcją Ubez
pieczalni Spofeczncj w sprawie unormowaniap łac niższych funkcjonariuszów Ubezpieczalni. a więc dozorców, woźnych,
gońców, posługaczek, sprzątaczek itp.
Kontrolerzy na mieście.
Przedstawloiele wymienionego zwią
ŁÓDŹ, dn. 6 września, — Przed kil wało nieszczęśliwe wypadki. Jak się do
ku dniami poruszaliśmy sprawę niedosta wiadujemy Zarząd Miejski delegował na zku wysunęli żądania przywrócenia płac
tecznego i nieodpowiedniego zabezpiecze miasto kontrolerów, którzy przeprowadzą z przed roku 19.33, a więc dla mężczyzn
nia okien dolnych kondygnacyj w nieru lustrację okien suterynowych i ich zabez 140 zł., a dla kobiet 120 z\.
W wyniku konferencji płace woźnych,
chomościach co niejednokrotnie powodo pieczenia.
dozorców i gońców, zostały podwyższone
przeciętnie
o 3 0 procent.

Spór o _

stolarskich.

o ile chodzi o mistrzów I terminatorów,
muszą oni mieć bezwzględnie zapewnio
ny dostęp do pracy i spokój. Wezwano
przytem kierowników akcji strajkowej do
zabezpieczenia tych warunków. Ze SWEJ
strony przedstawiciele zw. zaw. wyjaśni
li, że akty przemocy wyszły ze strony TO
botników niezorganizowanych w związku,
tak, że Z tej racji nie można OBCIĄŻAĆ'
związków.

Jeśli chodzi o płace posługaczek w
szpitalach ustalono je na 92 zł. miesięcz
nie oraj; całkowite wyżywienie dzienne,
zaś dla sprzątaczek na 80 zł. miesięczniePłace zaś dla sprzątaczek na punktach 1«
karskich ustalono na 92 zł. miesięcznie, t
jednoczesnym podwyższeniem do
104
xi. po 3 latach pracy.
TJstaflone płace obowiązują od 1 bnv
Takie zajatwienie zatargu nie zado
woliło jednak Związku „Praca", który z*
powiedział dalszą, akcję w kierunku' U względnienia wysuniętych postulatów-.
Tym nie młifej czasowo zatarg 'rośtał zła
godzony.

Prezydent Godlewski prezesem Straży-

MEBLE kompletne i pojedyncze od skrom
nych do najwykwintniejszych od z\. 500
Ł6D£, dnia 6 września. Do mieszkania
Gdy ranny padł nieprzytomny napast
za kompletne urządzenie pokoju. Wszelka Marii Chabraś zamieszkałej przy ulicy
nicy zbiegli. Furcherta przewieziono w
ŁÓDZ. 6 września
sprawozdania zgromadzenie przyjęło do,
zamiana. Poleea wytwórnia JC. Galara. Napiórkowskiego 59, zakradł się jakiś okaretce pogotowia w stanie groźnym do
W dniu wczorajszym w godzinach wie wiadomości zrzeczenie się dotychczaso*
Piotrkowska 275, tel. 262-05, 231-80.
sobnik i skradł zegarek oraz inne rzeczy. szpitala.
czornych w lokalu I oddziału Straży, od wego prezesa Straży, sędziego Konariew
Poszkodowana spostrzegła kradzież i
— Na ulicy Stalowej w czasie bójki było się Zgromadzenie Straży pod prze skiego. Jednocześnie dokonano nowegd
a u k s i " kroju, szycia I robót ręcznych Ma wszczęła krzyk, Osobnika zatrzymali są
wynikłej pomiędzy podchmielonymi awan
wyboru prezesa Straży w osobie prezy
rii Putowej w Łodzi, ul. Piotrkowska 103 siedzi. Zatrzymanym okazał się Henryk turnikami zostali poranieni nożem I od wodnictwem inź. Wojewódzkiego.
Po
odczytaniu
protokułu
ostatniego
denta
Godlewskiego.
kancelaria przyjmuje zapisy od 31 sierpnia Wawrzyński, zamieszkały w Mławie.
nieśli rany kjóte głowy i pleców 28-letni
w godz. od 9 — 20 codziennie.
Wawrzyskiego osadzono w więzieniu. Kazimierz Stabrowski, zamieszkały przy
— Na ul. Zgierskiej 24 w księgarni ulicy Stalowej 39 oraz 39-Ietni Antoni
CHRZEŚCIJAŃSKA wypożyczalnia sukien
jakiś osobnik wyciągnął z kieszeni Wła Rybka, bez stałego miejsca zamieszka
ślubnych i balowych, najelegantsze faso
ny, Łódi, Limanowskiego 38 (daw. Alek dysławowi Szezep3niakowi zamieszkałe nia.
mu przy ul. Źródłowej 3, portmonetkę z
Obu rannym udzielił pomocy przy
sandrowska) w pralni.
15 zł.
Przed niedawnym czasem ujawniono branych przez nas informacyj w obiegu
były lekarz pogotowiaKradzież spostrzeżono i złodzieja za
aferę
wekslową, jakiej dopuścił się pized wajduje się weksli na kilkadziesiąt tysię
—
Wczoraj
na
ulicy
Zgierskiej
w
cza
CHRZEŚCIJAŃSKA wypożyczalnia sukien
r ślubnych i balowych, duży wybór, Łódź, trzymano. Zatrzymanym okazał się Broni sie przekraczania jezdni najechany zo siębiorca budowlany Kazimierz Gąsiorów cy złotych.
Suwalska 7, przy Napiórkowskiego. Szy sław Lachowski, zamieszkały przy ul- stał przez sayiochód 56-lertni Kałman Aro ski.
Wrześnieńskiej 11.
nowicz, zamieszkały przy ulicy Limanów
Obeonie notujemy podobną aferę, któ
mańska.
— Izaak Boruch Sielerman, zamiesz skiego 13.
ra jest dziełem osobnika, podającego się
kały przy ulicy 6 Sierpnia 34 zameldował,
Polacy z d o b y l i P u c h a r
Aronowicz odniósł ogólne ciężkie o- za Leopolda Landsberga.
NAJMOWS
że z jego warsztatu stolarskiego nieznany brażenia ciaja i po opatrzeniu przewitzio
Landsberg, uchodzący za kupca z ONarodów w Rydze.
sprawca skradł mu narzerlrja oraz 35 zł. no go do domu.
zorkowa, nabywał w Łodzi towary,
RYGA, 6 września. W sobotę w 6-tym
w gotówce, łączn:.' «a sumę- 100 zł. Za
— W mieszkaniu własnym przy ulicy względnie dyskontował weksle zaopatrzą
dniu międzynarodowych zawodów hip
rządzono dochodzenie.
Zasławskiej 11 w celach samobójczych ne w żyra największych łódzkich firm.
6 EREOFONICZNE 0 8 dogodnych warunkaeb ratalnyc
picznych w Rydze rozegrany zostaj naj
— W wykopie przy Dołach w pobli zażjła większą dozę sublimatu 29-lernia
Tranzakćje swe Landsberg załatwiaj ważniejszy konkurs zespołowy o puchar
„ W I S Ł A " S. A . M o o i u i z k 2.
żu ulicy Brzezińskiej wynikła wczoraj w Halina Stępień.
godzinach południowych awantura mię
Despratce udzielił pomocy przybyły przeważnie na czarnej giełdzie, choć i na Łotwy (t. zw. Puchar Narodów). Starto
W NOWYM domu II p. do wynajęcia 2 dzy furmanami dobywającymi piasek.
bankowych również wały trzy drużyny: polska, łotewska i nof
lekarz pogotowia i przewiózł do szpitala. terenie instytucyj
bielińskiego 13-15 (dawniej Nowo - Radprzeprowadzał spekulacje.
weska. Zwyciężyła po raz trzeci drużyna
W czasie awantury dwaj nieujawnieni
Powodem
rozpaczliwego
kroku
były
telińskiego 13-15 (dawniej Nowo-RadW bież- tygodniu ujawniono, źe weksle polska, zdobywając puchar na własność.
dotycheras furmani zadali
36-letniemu niesnaski rodzinne.
wińska), 13-15. Wiadomość u dozorcy,
Gustawowi Furchertowi, zamieszkałemu
— W mieszkaniu własnym przy ulicy puszczone w obieg przez Landsberga są
lub tel. 225-72 Cena miesięczna zł. 60.
w Retkini Piaski kilka uderzeń w głowę żabiej -4, Helena Cyran, lat 32, na sku zaopatrzone w fikcyjne żyra.
powodując pęknięeie ezaszki i wstrząs tek niesnasek rodzinnych zażyła większej
Aferzysta czując, że lada chwila może
3 POKOJOWY lokal frontowy w śródmie
m**gu.
dozy karbolu z jodyną.
być zatrzymanym", ulotnił się z Łodzi. Na
ściu nadający się na skład bar lub inny
W stanie ciężkim desperatka została razie nie ustalono kto i na jaką sumę zo
zakład handlowy natychmiast do wynaję
C i ą g n i e n i e 3 proc. P r e m j .
sta} poszkodowany, jednakże wed(ug ze
cia. Wiadomość u dozorcy Traugutta 10. POTRZEBNI ehłopey do krawca z rocz odwieziona do szpitala.
Poż. I n w e s t y c y j n e j .
ną lub półroczną praktyką. Kopernika 34,
GŁÓWNE WYGRANE:
Malinowski.
PRECZ Z KRYZYSEM! Eleganckie, tiulo
Zł. 500.000 nr. serii 7813 nr- obHg. 40
wa, odpasowane okno, firanek z piękną
Zł. 100.000 nr. serii 19032 nr, oblig. 25
wstawką 3 zł. jak również moe innych ma 4 POKOJE, 2 pokoje i pokój z kuchnią z
Zł. 50.000 nr. serii 1048 nr. oblig. 15.
wygodami
do
wynajęcia,
natychmiast
ul.
nufakturowych towarów Leon Rubaszkin,
Napiórkowskiego
79,
teł.
189-27.
Po
zł 10.000 nr. serii 3079 nr. oblig. 15
Kilińskiego 44.
ŁÓDŹ, 6.9 — Zarząd Miejski w tro szernych sal szkolnych. Dzięki rymu po 5189 — 17, 5843 — 29, 9550 — 10, 9653
PLAC przy ul. Zagainikowej z ogrodem o- sce o rozwój szkolnictwa powszechnego prawi się znacznie sytuacja w tej dzielni
TRETJAKOW Włodzimierz zgubił kwit woeowyrtt place podmiejskie i parcele let w Łodzi stale dąży do powiększenia licz cy miasta. A przecież w tej dzielnicy do — 50, 10412 — 45, 13696 — 4, 14302 —
lombardowy Nr. 257012 na z l 100 — co niskowe sprzedam. Mierniczy przysięgły by lokali szkolnych oraz polepszenia wa tychczas najbardziej dawał się odczuwać 2, 16991 — 29, 17485 — 19, 17955— 8,
20355— 18, 20600 — 32- 22743-42.
niniejszym unieważnia sit.
Jasiński ul. Radwańska 3 telefon 215-96. runków higienicznych, to też żadne dziec brak dostatecznej liczby odpowiednich po
ko nie było pozbawione z braku miejsc mieszczeń szkolnych.
DUŻY pokój z kuchnią do wynajęcia od DZIĘCIOŁ Franciszek zam. ul. Radomska możnośei kształcenia się w szkole powsze
ODROCZONY TERMIN
LOSOWANIA
zaraz. 1-sze piętro Limanowskiego 182 12, zagubił legitymację zapomogową wy chnej.
(dawn. Aleksandrowska) komorne 75 zł. daną przez Fund. Bezrob. w Łodzi.
loterii
fantowej.
W ostatnim roku Zarząd Miejski wyna
kwartalnie, wiadomość w sklepie urzeźnijął szereg lokali szkolnych i całych pose
ŁÓDŹ, 6.9 — Zarząd Okręgu Związ
ka.
ŁÓŻKA dębowe nowe modne, solidnej ro syj, przeznaczonych na wymianę lokali
ku Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej
boty sprzedam, ul. Łagiewnicka 27, 1 pię nieodpowiednich względnie na powiększe
ŁÓDŹ, 6.9 — Przewidywany przebieg Polskiej podaje do publicznej wiadomości
sprzedania tro m. 4. Bałucki Rynek.
MAGIEL ręczna nowa do
nie liczby sal w szkołach.
pogody do wieczora dn. 6 bm.: Chmurno że z przyczyn od nas niezależnych terwraz z mieszkaniem, ul. Śródmiejska 79.
Na początku bieżącego roku szkolne z przelotnymi deszczami, rankiem miejsca i min losowania loterii fantowej został od
SŁUŹACA
inteligentna czysta, prędka, go oddany
zostanie do użytku miejski mi mglisto. Dość ciepło.
Umiarkowane roczony.
MAGIEL ręczna do sprzedania ul. Przę- grzeczna może się zgłosić w godzinach *mach szkolny przy ul. Mackiewicza, któ wiatry z kierunków południowo-zachodO terminie losowania dodatkowo zain
dzalniana Nr. 28 m. 81.
10—12 i J Zawadzka 3 6 , m. 6, front.
ry zawierać będzie dwadzieścia kilka ob nich. Skłonność do burz.
teresowani zostaną powiadomieni.

Walne Zgromadzenie Ł. O. S. P. m a

Fałszywe weksle kupca z Ozorkowa.

~

Niepokój na czarnej giełdzie.

1

7813 szczęśliwy numer

Nowy ginach szkolny

T B zawferać będzie dwadzieścia kilka sal. BT

Dość ciepło...
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Romantyczne dzielnice Londynu.

ZAKAMARKI NAD TAMIZĄ
Dziecięca beztroska n a puszysiuch trawnikach.
Londyn we wrześniu.
Zanim zapełni się znowu olbrzymie mia
sto nad Tamizą, które sfery uprzywilejowa
ne opuszczały po letnim „sezonie"
ludna
stclica mimo wszystko nie zdradza braku
życia.

Są dzielnice, mało znane sferom, ary
stokratycznym, a jednak pełne wielkiego
Uroku. Artyści, którzy zawsze odznaczają

się wyczuciem nastroju środowiska, upodo
sobie Hammersmith Terrace, arterie,
położoną wprawdzie wśród starego Lon
dynu, lecz mimo to zupełnie inną niż pozo
stałe jego ulice.
bali

Stare domy tej ulicy nie odznaczają się
komfortem. Wąskie, o mieszkaniach rozło
żonych na trzech piotrach tchną jednakże
przedziwną, nastrojową atmosferą, którą za
wdzięczają głównie bliskości Tamizy i
swoim maleńkim, ukwieconym ogródkiem,
oraz tarasom, położonym tuż nad rzeką.
Woda Tamizy przybiera coraz to inne bar
Wy, w zależności od pory dnia, a najpięk
niej może przedstawia się w blaskach za
chodzącego słońca, gdy płynie pomiędzy
Umajonymi zielenią brzegami. Tamiza, któ
ra u źródła swego wydaje
się zaledwie
strumykiem, w tym miejscu na Hammers
mith Terrace, podobna jest do morza. Prze
pływające po niej yachty, łodzie i kajaki są
tak liczne, że niektóre z nich nieomal ocie
rać się muszą o mury domów. Wieczorami
zaś, gdy w oknach domów zabłysną ś w i a 
tła, a na rzece na każdym maszcie kołyszą
się zielone lub c;erwone 'atarnie nckr.
przypomina ogród japoński
nocą ze swymi lampionami. Londyńczycy
spędzają wszystkie weekendy na Tamizie
w łodziach mieszkalnych. Z okien domów
na Hammersmith Terrace przez lornetkę zo
baczyć można przeciwległy brzeg Tamizy
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Numery
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P r e m i j woj.
S ł y n n y Jaano

HAMISSEN

PrzeńllJ dntę u r o d z e n i a . 85 gro•zy zoaczkaml na przesyłkę

W A R S Z A W A , Nowy Ś w i a t 43 m. 28

w Barnes, a nawet obserwować życie obo wek nieraz tak ładnych, że z przyjemno
zów letnich.
ścią przyglądają się im nawet dorośli. Ław
Również i parki londyńskie, słynne ze ki parku znajdują zwolenników wśród arna
swej pięknej zieleni i doskonale utrzyma torów krzyżówek, którzy w zapale odgady
nych trawników, nigdy nie pustoszeją. Prze wania wyrazów zapominają o zwykłej an
cle wszystkim
roi się w nich yt -j/ieci gielskiej rezerwie i bez ceremonii zagadują
dwojakiego rodzaju— zdrowych, opalo sąsiada:
nych, wypielęgnowanych, które bawią się
— Bożek słońca w dwóch literach, nie
pod opieką swych poważnych „nurses", i wie pan czasem.
innej dzieciarni, mniej dobrze odżywionej,
— Ra.
trochę brudnej, używającej zabawy na tra
— Ach prawda: — Ra. Dziękuję.
wnikach pod opieką starszych, bo siedmio
I nawiązuje się znajomość.
lub ośmioletnich sióstr. Dziecięca beztroska
Na dróżkach zaś i trawnikach bez przer
wspólna wszystkim, wyrównywa wszyst wy skaczą wróble, tak oswojone, że siada
kie różnice, darząc wszystkie maleństwa je ją na butach ludzi.
dnakowym nastrojem wesołej swobody.
Dookoła szmer drzew i chłód w cieniu.
Inna niż zazwyczaj publiczność zajmuje Jednak nigdy nie panuje cisza, gdyż usta
krzesła w parku, będące do wynajęcia, bo wicznie, jak szum potoku, dochodzi gwar
ucieka, gdy zbliża się kontroler, rada z za wielkiego, ruchliwego miasta i nieprzerwa
chowania w kieszeni kilku pensów.
nej ciżby tłoczącej się na jego ulicach.
Na „Scprent}! ie" chłopcy zajęci są pusz
Buli.
czaniem na wodę yachtów i łodzi — zaba
4

Olimpijscy pływacy amerykańscy na M-S „Piłsudski *.

joga!

Tabletki Togal stosuje sie w
cierpieniach
I w migrenie,
reumatycznych, I bólach nerwopodagrze,
I wychigłowy.]
grypie i przeziębieniu.
Tabletki Togal przynoszą ulgę w tych
cierpieniach.
Do nabycia we wszystkich aptekach
9*

mm^

Człowiek z oczami trupa.
Odkrycie słynnego chirurga.
W okulistycznej klinice uniwersyteckiej
w Genewie przywrócono wzrok ślepemu w
ten sposób że po wycięciu schorzajej ro
gówki oka wstawiono mu na jej miejsce
rogówkę wyjętą z oczu trupa. Operacja
taka nie jest
przeprowadzona po raz
pierwszy. Stosowano je już dawniej; ro
gówka zaczerpnięta z innego organizmu
zrasta się z okiem operowanym łatwo, jed
nakźe w wielu wypadkach operacja taka
nie daje trwałych wyników, gdyż przenie
siona obca rogówka ulega" po pewnym
czasie
zmętnieniu.
Nowością w wypadku, o którym wspomi
namy, jest to, że chirurg Franceschetti,

który jej dokonał, transplantowa} choremu
mężczyźnie, rogówkę z oczu zmarłej ko
biety, uzyskując wynik zupełnie zadowala
jacy. Prof. Franceschetti odkryj mianowi
cie, że transplantacja taka daje tylko wte
dy dobre rezultaty gdy dawca i odbiorca
transplantowanej tkanki należą do płci od
miennych. Ciekawy ten związek pomiędzy
płcią a przyswajaniem się przenoszonych
tkanek nie ma dotąd wyjaśnienia.

MAOK
BACTWO

Kocik wróci do kraju?
ARESZTOWANO 0 O P O R A Z 15. 891

W dzienniku „Le Centrę" wychodzą środek administracyjny, aby repatrjować
cym w Montlucon czytamy taką notatkę: tego Polaka, który z powodu braku pienię
dzy nie może wrócić nad brzegi Wisły
WIECZNY KOCIK
stale lawiruje między
„Żandarmi z Commentry odstawili do
trybunałem a więzieniem".
aresztu Polaka Mikołaja Kocika, lat 39,
Wypadek Kocika nie jest wyjątkiern.
aresztowanego w niedzielę 30 sierpnia, za
Wystarczy
przeglądnąć prasę lokajną z
niezastosowanie się do nakazu opuszcze
nia Francji. Aresztowanie to Jest ćonaj- różnych okolic Francji, a często znajdzie
się podobne notatki.
mniej 15-te z rządu".
Władze polskie powinny na to jakoś
„Le Centrę" kończy tę notatkę nastę- zaradzić.
pującem zapytaniem:
Jeżeli są pieniądze na utrzymywanie
różnych
leniów zawodowych to muszą
„Kiedyż
wreszcie
zastosuje
się
jakiś
przedstawia grupę olimpijskich pływaków amerykańskich, którzy po za
się
znaleźć
także na repatrjację nieszczę
kończeniu Olimpiady wzięli udział w Miedz. Zawodach Pływackich w Polsce.
śliwych obywateli polskich, pozostających
Pływacy amerykańscy znajdują się na pokładzie M-S „Piłsudski" którym udali s.ę
tu bez pracy i środków do życia.
wczoraj w drogę powrotną do Nowego Yorku. Na zdjęciu widzimy prócz antery
Władze nasze powinny pomyśleć o tern
kańskich mistrzów sportu pływacjdego przedstawicieli Polskiego Zw. Pływackie
I
aby takich Kocików było jak najmniej, bo
go i reprezentantów prasy z red. PAT. w Gdyni.
prestige naszego kraju j narodu nie wzro
śnie, gdy żandarmi będą odstawiać Poją
UNTVRRSLT«
ków do. więzienia.
0E BĘAUTL?
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spiesznie. '— Właściwie wszyscy są wy skiej sjawy. Nauczyciele muzyki błagali j
— Dwadzieścia pięć! Panie drogi, je
jątkowo zdolni, ale'każde w innym kierun mnie poprostu na kolanach. Nie zgodziłem żeli pan Marychny nie wyda wcześniej, to
ku. Marychna... Nie, powinienem zacząć się, ma się rozumieć. Taka piękna dziew ona państwu spłata jakiego figla. Przecież
od.chłopców: Janek świetny prawnik, co czyna... pani pojmuje...
I ta dziewczyna szaleje za chłopcami.
za wymowa! co za zwrorność! co za pa
Tu panna Koziełło wetknęła wywiado
Pan Szczytniewski bębnił palcami po
mięć! Pierwszorzędne zalety... To chło wczą uwagę:
poręczy fotelu. Na twarzy jego malowało
pak...
— Proszę pana, dla panny bez posagu się niezadowolenie. Nie odpowiedział.
— A pan Ryszard — przerwała tonem toby iednak była ogromna szansa życiowa.
Weszła Muma, sprowadzona przez mat
napomnienia panna Koziełło,
ale pan T. n Szczytniewski zmarszczy} lekko kę, i przysiadła się do panny Koziełło i
Szczytniewski tym r,azem się nie spo brwi i chwilę się zastanawiaj.
i ojca. Byja poważna i jakby trochę zmęstrzegł.
— Ach! — rzekł wreszcie lekceważą • czona. Silifa się na rozmowność. Drobne,
— Ryś... Ryś — powtórzył. — O! Ryś co. — Już ona nie ma sic co obawiać o i śniade rączki spoczywały na kolanach niechce być dyplomatą. Uważam, ic ma da przyszłość!
j ruchomo i ociężale, odcinając się ostro od
ne... Owszem — ciągnął już.bez tego za
Więcej się stara wścibska nie dowie białej sukienki.'Wielkie, głęboko osadzone
pału co q Janku. — Owszem. Ma wszelkie działa.
j oczy zdawały się pełne fez i sennego znu.dane. Nawet już wprowadziłem go w od
— A Muma? To kochana dziewczyn i żenią. W uśmiechu nieregularna twarz rowobec Marychny byj najzupełniej pewny powiednie koja w Warszawie. Ma chłopak ka. Bardzo ją lubię.
| biła się śliczna. Ale Muma niewieie się uSTRESZCZENIE.
duże zdolności do języków, przytem nad
Student Mikołaj koziełło,
nieoficjalny narze siebie.
Rozentuzjazmowany ojciec jakby o- , śmiechała. Ciemne włosy, zlekka falujące,
czony panny Mumy Szczylniewskiej, zukorliał sic
Janek Wichura przysiadł się do pań. zwyczaj wyrobiony towarzysko, opano prz'ytomniał.
I byjy zwinięte w tyle głowy w luźny, buj
°d pierwszego wejrzenia w jego przybranej siostrze Rozmawiając z doktorową Klimkową, spo wany...
ny węzełek. Pan Szczytniewski był prze
—
Muma...
owszem,
doskonale
się
uMaryehnie Wirliurzance.
U państwa Szozymiewglądał wciąż na Mumę jakimś szczególnym
— Przystojny chłopiec — rzekła z u- czy. Jest na S. G. G. W. Słowem udajy ciwny obcinaniu włosów.
k>rh urządzono zabawf, na które zaproszono wszy.
wzrokiem, w którym rozradowanie miesza znaniem stara panna.
mi się dzieci. Marychna chodzi do szkoły
Mkirh znajomych.
— No cóż nam powiesz? Coś moja
ło
się
ze
współczuciem.
To
ją
dotknęło.
—
Staś
—
ożywij
się
pan
Szczytniew
sztuk pięknych, świetna karykaturzystka... córa strasznie poważna — powiedział.
• **
Muma była faktycznie niemniej zdolna
— Ile młodzieży! — wykrzykiwała Spostrzegła, iż zauwaźyj, że poniosła klę ski — powinien zostać uczonym. Tylko
Muma uśmiechnęła się sfabo. .
jeszcze niewiadomo, w jakim kierunku zde od przybranej siostry i dużo więcej od niej
zachwycona doktorowa Klimkowa, zażyw skę.
Panna Koziełło ujęła za szczupłą, śnia
Na głośny wybuch śmiechu Kozicłły cyduje się jego powołanie. Wszechstron umiała. Była pracowita, interesowała się dą rączkę.
"a niewiasta z wielkim temperamentem. —
Krysiu, przywitaj się z panami — zwró- skrzywił się i nachylony ku niej, szepnął: ne zainteresowania, wszechstronne zdol wielu zagadnieniami. Marychna od szesna
— Cóż dziecinko? Dlaczego pani taka
ności! Czego ten chłopak nie czyta: wszy slego roku życia, pod wpływem powodze
— Błazen!
cija się do córki, wielkiej, nieruchomej pan
zadumana? Trzeba się śmiać, szaleć tak,
Później przyłączyła się do nich pan stko go ciągnie, filozofia ścisła, teologia, nia, zaniedbała się gruntownie w nauce i I jak siostra. Trzeba panu wiedzieć, że pan
nicy.
Towarzystwo wchodziło powoli na ga na Kozieljo i wśród rozmowy rzuciła od- historia, prehistoria, archeologia, nauki dopełniają braki formalnie nadzwyczajnym na Muma jest moją sympatią — zwrócija
przyrodnicze, matematyka, literatura. Ba! sprytem. Miała dar mówienia nawet o tym,
łek. Przez otwarte na oścież podwójne niechcenia:
się do ojca. — Gdybym mogja, chętnie
drzwi salonu lała się smuga światła i przy
— Jakiś ten Koia bajamut. Panna Ma- niesposób wyliczyć. A wszystko porządnie o czym niewiele wiedziała w taki sposób, bym ją panu zabrała.
ułożone w głowie, żadnej dorywczości, ża że nigdy nie „wpadja". świat stoi na po
Hasała wśród drzew.
rychna nie powinna mu wierzyć.
Muma poruszyła się niespokojnie. Już
dnej gmatwaniny... Umysł jasny, systema
Muma, przywitawszy się ze wszystki
Muma nie wytrzymała. Wstała i wy tyczny, ścisły... Da Bóg! będzie z niego zorach, więc i rzeczywista wiedza Mumy nieraz zauważyła, że stara dama orjentoznajdowała słabszy poklask, niż błyskotli wała się w ich stosunkach domowych, że
mi, staja z boku. Miaja ochotę wymknąć mknęła się z salonu.
chluba polskiej nauki! — mówił z rozja wość Marychny.
*ię i pokazać się dopiero przy stole. Ale
zauważyła wyraźne pierwszeństwo Ma
Koziejło wciąż asystował Maryehnie.
Panna Koziełło wyjęła z torebki lorg- rychny.
ię rozmyśliła. Chwilę zostanie, tak, żeby Jerzy wierny swej zasadzie: co na placu śnioną twarzą, z ogniem w oczach.
— A pan Jerzy? — padjo ciche pyta non i niby to paticąc po obrazach na ścia
"ie zwracać uwagi swą nieobecnością. We to nieprzyjaciel, ośmielał doktorównę. Ja
— O Co to, to nie — rzek} dobrodusz
nie, obserwowała Marychnę.
zła do salonu i usiadła koło doktorowej nek stał w grupie starszych, Staś rozpra nie.
nie ojciec, ogarniając ramieniem córkę. —
— A, Jurek! — żachnął się lekko, jak
— Materia} na lwicę — myślała. — Nie oddam.
Klimkowej i jej córki.
Kola zmrozi} ją wiał gorączkowo z wikarym.
by go ściągnięto z obłoków — Jurek — A gdzież tamta? Uciek}a. Zazdrosna o
Zdawkowym przywitaniem. Pocałował lek
Ryszard był ponury. Odszedł od mło
Panna Koziejło podeszfa do państwa owszem, owszem... Materiaj na działacza
Kolę? Gałgan chłopak!
ta w rękę i powiedział swobodnie:
dego towarzystwa i usiadł przy oknie. Za
Szczytniewskich.
społecznego, ogromnie popularny w mie
Pan Szczytniewski też patrzył na Ma wsze tak bywa}o, gdy Marychna królowa
— Dobry wieczór, panno Mumol
— Podziwiam dzieci państwa — zaczę j ście, demokrata... Mam nadzieję, że zosta
rychnę jakby zlekka zasępiony.
Co za różnica z dawnym Kolą, tkli
ła w salonie: przynajmniej jeden z mło
ła z zapałem. — Możecie państwo być du- nie kiedyś posjem na sejm. Dzielny chło
wym i nieśmiałym... Muma czuła, że wja. — Panienki pewnie państwo niedługo dych ludzi musiał się dąsać. Przynajmniej
tylni. Urocza gromadka. Panny śliczne, pak, owszem!
*nie ta jego pewność siebie była najgorwydadzą za mąż. Szkodaby ich by}o na jeden był wniebowzięty: ten ostatni, naj
chłopcy wspaniali.
Okolica wiedziała, że Jerzy pomimo profesorki i rzeźbiarki.
ym znakiem. Głęboko urażona, ze ścinowszy. Tego wieczora był wniebowzięty
Pan Szczytniewski kfaniał się z u- wieloletnich wysiłków nie zdobył matury.
^iętym sercem, zadawała sobie pytanie,
Pan Szczytniewski ockną} się.
Mikojaj Kozieł}o.
śmiechniętą
twarzą.
Był
szczęśliwy,
gdy.
Obecnie miał już dwadzieścia trzy lata.
?zy wszystko, co byjo, nie przywidziało
— Za mąż? Mają czas. Nie zgodzę się.
ROZDZIAŁ VI.
chwalono
jego
dzieci.
Całą
szóstkę
uwaJ
tej się po prostu w jakimś złośliwym śnie?
— A panienki? — zapytała znów pan żeby wcześnie wyszjy za mąż. To nie ma . Panna Koziełło zaproponowała, że za
żał
za
swoją
rodzoną.
Nie
lubił,
gdy
kto
I
Te zachwycone, zakochane spojrzenia, wy
na Koziejło, zakładając się z sobą, że oj sensu. Będzie czas o tern myśleć, jak będą bawi się w chiromantkę i zaczęja od pana
^ałowywanie po rączkach, te czuje słówka podkreślał, że troje należy do pani.
czym - ojciec zacznie następną strofę hy miały po dwadzieścia pięć lat.
domu.
Pani Szczytniewska wyszja poszukać mnu pochwalnego od pasierbicy.
znaczące niedomówienia — więc to wszy
Panna
Koziełło
śmiaja
się
trochę
ironi
— Chodźcie, państwo. Panna Koziełjo
stko nic nie było? , Wesojość Marychny Mumy.
— Córki... Marychna — fenomenalnie cznie. Byja to osoba ogromnie miła, ale wróży ojcu z ręki. Może wszystkim powró
—
Szalenie
zdolni
—
mówif
pan
Szczy
i
Czytała jej w uszach. Kola, roześmiany,
uzdolniona. Gdybym się zgodził na kształ trochę intrygantka i znana z ciętego ję ży! — zawołała Marychna, opuszczając
Patrzył w nią jak w obraz. Dziwna rzecz, tniewski — szczególnie Janek, Staś i Ma- cenie jej, byłaby z niej pianistka europej zyka.
kawalera
C-d. n.
rychna. — Tu spostrzegł się i poprawił po j
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Wytwory ogrodnictwa.

Egzaminy mające na celu uzupełnienie
! IIMII I I I
matur cudzoziemskich (obcokrajowych)
Różnie ezłowiekowi się w życiu zda tylko przetworem trawy, czyli zieleniny,
bądź polskich matematyczno-przyrodni
• )jjadczona
w
czych (do humanistycznych) odbywają rza. Zdarzyło się wiec, że spędziłem nie czyli warzywa.
dawno
bardzo
miły
dzionek
w
towarzy
się dla osób, zamieszkałych na terenie
Święta racja! Mądre chłopaki.
warszawskiego okręgu szkolnego (woj. stwie ogrodników. Bardzo mili i przyjemni
Potem spożywaliśmy jeszcze wiele prze
warszawskie i łódzkie) w dwu Terminach. ludzie, posiadający dużą wiedz? zawodo tworów ziemiopłodów i owoców. A więc
Pierwszy przypada w lutym, drugi — we wą i chętnie wtajemniczający w tę wiedzę kombinowany przetwór winogron, zwany
wrześniu. Podania o dopuszczenie do tych dzięki czemu dowiedziałem się m. in., że przez laików koniakiem, owoc drzewa ką
egzaminów należało wnieść, na termin je jednak pomido:y rzeczywiście wcale nie wowego, tak zwaną pospolicie czarną ka
sienny, od 15 czerwca do 31 lipca. Kto te 'osną na drztwach jak jabłka czy gruszki. wę, wyciąg z jarzębiny, o którym mówio
go nie uczynił w przepisowym czasie, mu- Ale to głupstwo. Dowiedziałem się rzeczy no: jarzębiak itd.
si teraz poczekać do egzaminów lutowych zizeznie ważniejszej, mianowicie p
Zużyliśmy ze dwadzieścia hektarów
Egzaminy odbędą się przed Państwową no mnie o cudownych właściwościach se- pierwszorzędnej, urodzajnej, dobrze nagn
leru. Panowie, jedyna okazie: jedzenie jonej ziemi ogrodowej.
Komisją Egzaminacyjną.
selerów dodaje sił męskich, robi z cherla
ka Sinobrodego! Od dzisiaj wszyscy jak
MONIEK.
W najbliższych dniaeh przyjedzie do jeden mąż zamawiamy w restauracjach za
Warszawy grupą rzemieślników Polaków miast kotletów wieprzowych czy zrazów
Moniek Monszajn z ulicy Młynarskiej
z Wolnego Miasta Gdańską celem złoże
po węgiersku porcję selerów! Tanio, zdro jest taki sprytny, jakby przez całe swoje
nia w stołecznej Izbie Rzemieślniczej egza
życie nic innego nie robił, tylko jadał wa
wo, pożytecznie i przyjemnie.
minew czeladniczych I mistrzowskich. Rze
rzywa, jarzyny i owoce. Nie zawsze jednak
Niech żyją selery!
mieślnicy gdańscy złożą egzaminy na wa
spryt daje ezłowiekowi całkowite szczę
ua V ' * *
Ogrodnicy są to ludzie bardzo mądrzy. ście, gdyż jednak Moniek wpadł, jak śliw
runkach ulgowych, wobec zmiany w nad
chodzącym miesiącu przepisów miejsco Odżywiają się wyłącznie warzywami, z zie ka w komppt.
wych w Gdańsku. W związku ze zmianą miopłodami i przetworami tychże. Poda
A jak to byjo, opowiem:
ustawodawstwa rzemieślniczego ną tere ją np. na stój wódkę. Ponieważ człowiek
Moniek od urodzenia niemal posiadał
nie W. Miasta, gdańską Izba dla rzemiosła dobrze wychowany powinien się certoląc, wybitne zdolności kombinatorskie. G4f
wysłała do stołecznej Izby Rzemieślniczej więc gaworzę:
tylko jakiemuś dziecku coś się stało, on
.w Warszawie pismo, w którem powołując
— Ależ, panowie, wódka? Nie wypa zaraz radził mu, co ma zrobić, żeby od
się na wiekowe związki, jakie rzemiosło da, przecież powinniśmy popierać wy nieść z wypadku konkretną korzyść. Gdy
rI ! a t! ! ! * ! !
gdańskie z polskiem łączą prosi o prze łącznie warzywa i inne ziemiopłody...
Moniek trochę podrósł, udziela] rad kole
słanie obowiązujących w Polsce reguła
— W porządku — powiadają ogrodnl gom i znajomym z innych podwórek, ą gdy
:: l|!SSM
minów egzaminacyjnych dla rzemieślni cy. «•» Właśnie to robimy.
II I I A U
stał się już zupełnie dorosłym, sącrąi za
ków ctlem zaczerpnięcia wzoru przy za
«*• ??
wodowo uprawiać pokątne udzielanie po
mierzanej reformie.
No, jakże. Przecież wódka jest prze rad prawnych.
tworem ziemniaków!
Udzielał tych porad w bramach w oko
Mądre chłopakilicach sądu, znajomym, I obcym, zarabiał
Potem wjeżdżają na stój szynki, bef nieźle, aż właściwym czynnikom („właści
sztyki, sznyele, filety i Bóg wie co jesz we czynniki" pisze się zawszą wówczas,
gdy nie wiadomo dokładnie, o Jakie włsś-,
Ubito kilkanaście sztuk.
— cze. Robię oburzoną minę:
— Panowie, jakie to tak można? Gdzie ciwie czynniki chodzi) sprzykrzyła się ta WARSZAWA, 6.9. Liga drogowa, przy datki około l j j miliona złotych. Ruch w o
Ze Stryja donoszą:
warzywa, gdzie jarzyny, gdzie ziemiopło nielegalna działalność Mońką.
stępując do akcji na rzecz ogumiania kół i zów konnych w Warszawie obejmuje o k o 
Na Podkarpaciu w okolicach Stryja dy? Panowie, sami przeczycie sobie Je
normalizacji
wozów oraz prawidłowego ło 4.000 wozów zarejestrowanych, 6.000
Wreszcie
przyłapano
Mońka
ną
gorą
•wjądze zarządziły obławę na dziki, które dząc mięso...
cym uczynku udzielania bezprawnego pra kucia koni, zorganizowała zebranie, w któ niezarejestrowanych i 6.000 wozów miej*
zjawiły s i | lieznie na calem Podkarpaciu,
— Broń Boże! Jemy tylko pntetwory wnych porad, wobee ezlgo Sąd Grodzki rym wzięli udział przedstawiciele Minister skiclj, przywożących produkty. Ogumienie
powodując wielkie szkody. Już w ezasie ziemiopłodów.
skazał Mońką Monszajną ną 80 złotych stwą Spraw Wojskowych, zakładu oczysz tych wozów ma również wielkie znaczę*
pierwszej wyprawy
ubito kilkanaście
ł??
czania miasta, oraz przedsiębiorstw, które nie w zakresie motoryzacji, gdyż odpowie
grzywny
lub 6 dni aresjhj.
sztok.
-r- No tak. Wół je trawę? Je. A więc
wprowadziły
już ogumienie swego taboru dnio opracowane typy platform służyć mo»
Jerzy
Krzeckl.
mięso wołowe, nie jest niczem innem, jak
konnego. Na konferencji przedstawiciele gą jako przyczepki do traktorów.
wymienionych instytucyj przedstawili do
Władze wojskowe opracowały już typ
tychczasowe doświadczenia w tej dziedzi wozów i ustaliły szerokość obręczy, którą
nie, ponadto zaś omówiono
plan dalszej zatwierdzone zostały przez komitet norma
współpracy z Ligą.
lizacyjny. Instytucje wojskowe ogumiajl
!
l !
I
•«
A H A .
a
•
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Zakład Oczyszczania Miasta powierzo tylko koła wozów, wożących cenne mateną ma przez prezydenta Starzyńskiego ak iii.-dv jak np. sprzęt wojsk łączności.
cję ogumiania wozów na terenie Warsza
W toku konferencji
omawiano rów*
wy. Obliczono bowfeYn, źe"w ciągu ostat nleż sprawę zwalniania z ©płaT w o z ó w o*
kosztuje abonament „ECHA"
Z Chodzieży donoszą:
mienicy w Poznaniu, postarają sfę"ó potrze nich dwóch lat miasto wydało na jezdnie gumionych, zakupywanych w miejsce d a 
około 14 milionów złotych.
Trwająca od szeregu miesięcy walka o bną gotówkę, fabrykę kupią na licytacji i
wnego taboru nieugumionego,
ponadto
Prenumeratą zamawiać można od każdego fabrykę fajansów firmy Stanisław Mańczak
Największe
straty powoduje zniszcze zaś omawiano konieczność przeprowadzę?
uruchomią.
Gdy
sprawy
posunęły
się
tak
dnia miesiąca.
w Chodzieży została zakończona. W dniu daleko, że fabryka wystawiona została na nie jezdni obręczami żelaznych kół i hace nia akcji propagandowej w sprawie oguwczorajszym w ehodzieskim sądzie grodz przetarg publiczny, Szrama i Kapczyński
miania^wozów^^śrtfdludjio^a
kim odbyła się licytacja fabryki. Cena wy do pierwszej licytacji nie stanęli i wystąpi
Żwirki 2 (Karola)
tel, 182-43 woławcza wynosiła 537.507 zł. Do licytali z żądaniem do skarbu państwa dostar
13.15—1530 Przerwa dla Warszawy; dla Łodzi do
•Piotrkowska. 11
» 102 -29 cji Stanęli wierzyciele przedsiębiorcy pp czenia im bezprocentowej pożyczki
godz. 15.27
I Szrama i Kapczyński. Obecny był również
14.15—1530 Przerwa dla Katowic, Poznania, Wilna
w wysokości 300.000 zł.
i
tnj
odbiorca w adnlaiatraejt Ż w i r k i 2
' właściciel Stanisław Mańczak. Ostatecz Pieniędzmi skarbu państwa zamierzano ku
15.30 Wini..mości gospodarne
(Karola) lob Piotrkowska 11 prenumerata
N I E D Z I E L A 6 WRZEŚNIA.
1 1 1 , Audyrja dla dzieci młodszych
nie kupili fabrykę za cenę 600.000 zł. pp. pić fabrykę dla siebie jako własność pry
w y n o i l t y l k o 2 al. 10 gr.
Rutyn.
11.00 Koncert * Ciechocinka (przez Toran)
Szrama i Kapczyński, posiadający na fawatną. Na tym tle podjęto szereg usiłowań 8.00 Sygnał etatu i pieśń Nie opuszczaj nas
)
8.03 Audycja dla w t i (Katowice i Ł ó d i nadaj* 16.45 Mała dfieeko wraca i letniska w pogadanka
bryce hipotekę w wysokości
17.00 Koncert
w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu jak od g. 8.18 do 8.45 audycje lokalne)
480.000 złotych.
TYLKO OLA REKLAMY.
17.50 Pogadanka
i w Warszawie u kompetentnych czynni 8.45 Dziennik poranny
J8.00 Programy lokalne
W ten sposób fabryka po wielu pery ków. Przy pomocy burmistrza miasta Cho 8.55 Programy lokalne
Nądeślij dokładny adres ą otrzymasz pięk petiach, z których najsmutniejszą była
9.45 Transmisja uroczystego nabożeństwa i Cheł 18.sn Pogadanka akeualn*
19.00 Koncert zespołu talonowego P Rynv
r.ą kasetę % drzewa, artystycznie wykona spółką dzierżawna, weszła obecnie w nodzieży zorganizowano nawet delegację,
ma z okazji święta Ziemi
Chełmskiej
19.45 Muayka polska
ną oraz album miasta Krakowa, za zwro wy okres swej historii. W swoim czasie która udała się do premiera Składkowskie 11.45 Programy lokalne
20.30 Felieton
go.
Czynniki
decydujące
odniosły
się
nega
11.57
Sygnał
czasu
i
hejnał
i
Krakowa
tem kosztów. Zgłoszenia: Biuro fabryki przedsiębiorcy Szrama i Kapczyński wy
20.15 Dziennik wieczorny
tywnie do myśli zakupywania przez Skarb 12.03 Koncert małej orkiestry P. K{wyrobów drzewnych Kraków, Piotra Mi* stąpili w charakterze kandydatów ną na
13.00 Przemówienie
prezydenta ni. >t. Warszawy 20.55 Pogadanka aktualna
Państwa
Stefana Starzyńskiego a okazji Tygodnia War, 21.10 Koncert orkiettry marynarki wojenaaj a» •
thałowskiego 6, m. 3.
bywców fabryki. Oświadczyli oni, iż posia
fabryk dla przedsiębiorców.
Gdyni przez Toruń
szawy
dając wartości majątkowe w postaci ka21.55 Wiadomości aportowe
13.15
Obrazki
radiowe
*
muzyk*
i
piosenkami
Z kolei zmodyfikowano żądanie, domaga
2J.05 Koncert
14.30 Pogadanka (Katowice, Lódś i Poznań nadają
22.35 Koncert małej orkiestry P. R
jąc się udzielenia kandydatom na nabyw
audycje lokalne
23.00—24.00 Program lokalny d l * Wartaaw
ców pożyczki przez BOK. również w wy 14.42 Programy lokalne
i Torunia
sokości 300.000 zł. Bank ten odniósł się 15.10 Koncert
ŁÓDŹ, jak Raszyn, orat:
negatywnie do tego żądania, gdyż zainte 16.30 Reportat i tycia
7.30 Parę informacji
17.00 Koncert tria talonowego
resowani nie chcieli udzielić bankowi za 18.00 Słuchowitko pt. Polskie katakumby, według 7.35 Zapowiedz, programu
7.40 Muzyka z płyt
bezpieczenia dla pożyczki. W tym stanie powieści Stefana Żeromskiego Uroda tyciu
11.NN Koncert południowy t płyt
rzeczy podjęto jaskrawą próbę wymusze 18.30 Zespól Stefana Rarhonia
Toruń, 4 września.
wołać na żonę.
12.03 Pogadanka dla robotników pr. Więcej (wietlic
19.30 Koncert w wykonaniu zespołu
harmonistów
dla dzieci robotników
wygłosi Tad. Pigtewtki
W nocy dokonano w Podgórzu napadu Wówczas drzwi nagle się otworzyły i z mie nia decyzji po myśli zainteresowanych. Wł. Kaczyńskiego
rabunkowego, który ze względu na sposób szkania wypadło dwóch osobników, którzy Agitatorzy socjalistyczni zorganizowali 20.05 Pieśni ludowa odśpiewaj*: Aniela Szlemińaka 15.27 Łódzkie wiadomości giełdowe
18.00 Rozmowę t radiosłuchaczami
przeprowadzi
i Maurycy Janowski (tenor)
przeprowadzenia wywołał niemałą sen szybko zaczęli uciekać po schodach na głodówkę robotników i okupację fabryki
dyr. B. Pawłowi ci
oskarżając
państwo
o
chęć
zniszczenia
war
20.25 Co czytać?
dół. Tylman puścił się za nimi w pogoń,
sację.
18.10 O wizyitkira porroszku
sztatu pfaby. Gdy metody te zawiodły, sy 20.40 Przegląd polityczny
18.15 Muzyk* z płyt
Po godz. 23 zgłosił się do właściciela ale, będąc człowiekiem starszym, musiał
20.56 Dziennik wieczorny
tuacja
zmieniła
się
gwałtownie.
Szrama
i
18.35 Koncert
stacji benzynowej p. Franciszka Tylma- dać za wygraną.
21.00 N a wesołej lwowskiej fali
Kapczyński zjawili się w Banku Zw. Spó 21.30
21.45 M i u j l u * płyt
Recital
fortepianowy
Ireny
Kaszowskiej
na, zam. w Podgórzu przy ul. Puław
Osobnicy uciekli w stronę Wisły.
łek Zarobkowych i złożyli zabezpieczenie
Transmisja t uroczystości jubileuszowych 50.
skiego 89, jakiś osobnik, który oświad
Jak się później okazało, ów „kierowca na pożyczkę w wysokości 150.000 złotych 22.00
lecia Warszawskiego Tow. Cyklistów
czył że chce kupić
samochodu" należał do szajki i pod pozo oświadczając, iż suma ta jest wystarczają 22.15 Wiadomości aportowe ze wszystkich rozgłośni
5 litrów benzyny,
rem kupna benzyny wywabił Tylmana z ca dla nabycia fabryki.
Polskiego Radia
Oddz. w Łodzi, Piotrkowska 65
22.25 Muzyka salonowa w wykonaniu kwartetu roz
ponieważ tuż pod Podgórzem stanął mu mieszkania, by umożliwić obu swym
tel. 1 0 1 - 0 1 . 1 0 1 - 2 0
Pożyczkę tę bank obiecał udzielić i w głośni krakowskiej
samochód z powodu wyczerpania się ma wspólnikom przeprowadzenie „roboty".
oparciu o obietnicę banku wspomniani sta 23.00—24.00 Program lokalny dla Warszawy
teriału pędnego.
Po wyjściu właściciela stacji benzyno nęli do drugiej licytacji fabryki, nabywa
ŁÓDŹ, jak Rutyn,
orat:
2 pociągi popularne
P. Tylman wyszedł na ulicą do stacji wej dwaj osobnicy wtargnęli przez otwar jąc ją za 600.000 zł. Dodać należy, iż w 8.18 Muzyka i płyt
11.45 Pogadanka pt. Poiary w rebotnietej Łodzi —
benzynowej, nalał osobnikowi żądaną i* te drzwi do mieszkania
ostatnich dniach agitatorzy zaostrzyli sy
wygłosi M . Gwizdek
lość benzyny do blaszanki i otrzymał za
steroryzowali jego żonę,
tuację w Chodzieży tak dalece, że władze 14.30 Słuchowisko dla robotników pt. Jedna nogą
nią należytość. Odbiorca przy tym prosił starszą już kobietę, i związawszy ją powro bezpieczeństwa widziały się zmuszone wy na tamtym iwieeie — pióra Crz. Timofiejewa
aa mecz
p. Tylmąna, by czekał na niego przy stacji zami, zażądali kluczy od kasy ogniotrwa- s}ać do Chodzieży pluton w sile 80 ludzi 15.00 Muzyka z płyt
benzynowej, gdyż wkrótce nadjedzie same łej.
POLSKA-NUnCY
Bezpośrednio po licytacji nowonabyw 15.15 Koncert reklamowy
Jeden z dworca Kaliskiego
chodem i weźmie jeszcze 20 litrów oraz oli
Gdy Tylman wbrew ich przewidywa cy Szrama i Kapczyński podjęli rozmowy
P O N I E D Z I A Ł E K , 7 WRZEŚNIA.
Drugi
„
Fabrycznego
wy na dalszą podróż.
niom po krótkim ezasie wrócił, zabrali z z delegatami robotników, proponująe im
W y i a z d 13. 9 w godzinach r»»oych
Ponieważ nocy tej było chłodno, Tyl kieszeni wiszącego w mieszkaniu płaszcza 15 proc. obniżkę zarobków. Po długotrwa 6.30 Pieśń porann* Raszyn.
Powrót około północy tegoż doi*.
man nie czekał na samochód, lecz udał się jego portfel, zawierający około 60 zł. go łych pertraktacjach ustalono 5 proc. obniż tf.SS Gimnastyka
W y c i e c z k a
do Sztokholmu
po pewnym czasie do domu. Drzwi do tówki i zbiegli.
kę zarobków po czym robotnicy postano 6.50 Muayka i płyt
w czasie od 14-26/lX. Cena od zt. 360..
7.20
Dziennik
poranny
mieszkania zastał zamknięte; zaczął więc
Policja jest na tropie zuchwałych rabu" wili przerwać strajk okupacyjny.
7.30 Programy lokalna
Wycieczka do W a r n y
siów.
pukać i
8.00 Audycja dla szkół

tuczo

0

8 1

4«

Kiedy Łódź pójdzie śladem Warszawy?

Obława n a dziki

Tylko zł. 2,50 gr.

•>

Wielka akcja ogumowania wozów.

Fabryka fajansów w Chodzież u
I

miesięcznie

z odnoszeniem do domu

Adrsa:

RADIO-KĄCIK.

ni w mmi właściciela

CHÓRU

NIEZWrKK.1T PLAN N A P A D U *

(•OPRANI

REKLAMOWY

PolskieBioro Podróży ,015BIS

do Warszawy

od 15'IX— lOC.

Zif A PRIEHIAHA
MATERjr

T

CZVNA W I E L U C H O R Ó B ^
(KAMIENIE żÓtClOwE,
ARTRETYZM,ISCHIA$.

KURACJA

I l O t A M I

CHOLEKINAZA
H . H l E M O J E V f ) K l l t ' G O

• " " P O T - S C A N A

1

P O B U D Z E N I U

* / A T # . O B Y D O NORMALNEJ
C Z Y N N O ł O > REGULUJE
PRZEMIANĘ
MATERJI

8.10 Przerwa (dla Łodzi do g. 11)
11.30 Audyr.j* d l * szkół
11.57 Sygnał czasu i hejnał z Krakowa
12.08 Programy lokalna
J2.13 Dziennik południowy
13.10 Chwilk* gospodarstwa domowego
1 3 . 1 S— 1 1 . 3 0 Przerwa dla Kraków*, Lwowa
runią

Wycieczka
od

To

1Q-3Q/IX.

Cena zt. 2 9 S —

do

Carmen
Sylva
Cena zł. 225.—

5 0 % zniżki kolejowa aa 2-cgi L e k a r
•ki
Zjazd
Klimatologiczny
W
Z a k o p a n e m w czasie od 3 — 8 / I X

Nr. 247

r e n o

Ar.

5

I CO MY Z NIĄ ZROBIMY? Dlaczego zamknięto prze śt.e

KŁOPOTY RODZICÓW Z (ORKAMI.

pod wiaduktem kolejowym na ul. Karolews'dej?*

ŁÓDŹ, 6. 9. — Przed tygodniem pisa ale też i wybitnie utrudniających i „obrzy
liśmy o powolnym, ale trwałym europeizo dzających" życie obywatelom naszego
waniu się Łodzi, o tem, że nasze miasto sta miasta...
je się ładniejsze, czystsze itd.
braków i niedociągnięć.

Akcja ta zakrojona na szeroką skalę nie
Takim charakterystycznym niedopa
Kooperatywy
handlowe
m
ł
o
d
y
c
h
dziewcząt.
wątpliwie
przyniesie
w
przyszłości
pozy
trzeniem,
jest częściowe zamknięcie przej
ŁÓDŹ, 6. 9. — Rok rocznie o tym cza uniwersyteckiego. Na wyższe studia mo

podniesienia dobrobytu krajowego i dania tywne rezultaty. Niestety jednak przy pro ścia dla pieszych pod wiaduktem kolejo
sie w kołach rodzinnych odbywają się dłu żna kierować jedynie te dziewczęta, które
pracy wielu jeszcze innym osobom.
wadzeniu tej akcji odpowiednie czynniki wym na ul. Karolewskiej.
8'e i kłopotliwe narady nad tem, jak osta mają
zapominają całkowicie o drobniejszych,
Przejście to zostało zagrodzone już bar
tecznie zadecydować o losie młodzieży
wybitne zdolności,
dzo dawno deskami. Oczekiwać by należa
która ukończyła szkołę średnią.
zapał i wytrwałość do pracy, oraz zdrowie
ło, że zostało to zrobione w jakimś celu,
Najczęściej, jeśli chodzi o chłopców, gwarantujące im możność prowadzenia
albo z powodu konieczności przeprowadzę
decyzja taka zapada wcześniej, i już zwy długotrwałej pracy naukowej. Z tego wszy
nia remontu, albo z powodu ewentualnego
kle młody maturzysta w czasie składania stkiego muszą sobie zdawać sprawę dziew
niebezpieczeństwa dla przechodniów.
gzaminów gimnazjalnych wie, że poświę częta same. Rodzice jednakże tylko wów
W jednym i drugim wypadku od czasu
' się takiemu, czy innemu zawodowi, czas mogą brać odpowiedzialność za takie
zamknięcia tego przejścia można było przy
gdyż rodzice już z nim sprawę tę omówili.| pokierowanie przyszłością córek, jeśli wie
czyny te usunąć nie raz i nie dwa, ale set
Mniej stosunkowo uwagi poświęca się dzą napewno, że środki finansowe rodziny
ki razy.
naogół dziewczętom, licząc na to, że wcze pokryją w zupełności koszta studiów. Nie
'nie zamąź pójdą i tym sposobem ustalą można bowiem już dziś liczyć absolutnie
Zamknięcie to zmusza przechodniów do
*wój los.
na zajęcie zarobkowe studentek, gdyż ta
schodzenia na jezdnię, do narażania się na
Stąd więc kierunek, jaki nadaje się dal kie ujęcie sprawy, prowadzi prostą drogą
najechanie przez tramwaj, auto czy wóz.
szemu kształceniu maturzystek, rzadko kie do szpitali gruźliczych.
Szczególnie niebezpieczne jest schodzenie
dy jest przemyślany, a zwykle przypadko
na jezdnię w takich godzinach, gdy prze
Ostrożność, jaką stosować należy przy
wy' gdyż improwizowany w ostatniej chwi
jeżdżają
lub też
li. Rodzina traktuje zajęcia zawodowe mło kierowaniu wykształceniem dziewcząt nie
ogranicza
się
wyłącznie
do
studiów
uniwer
odjeżdżają pociągi.
dzieży żeńskiej jako okres przejściowy i
syteckich.
Zajęcia
laboratoryjne,
praca
w
nie poświęca im uwagi na dalszą metę. W
Ruch kołowy jest wtedy dość duży, tak że
tym właśnie błędnym podejściu do sprawyszpitalnictwie i podobne zajęcia specjalne
o wypadek przejechania lub potrącenia
mogą
okazać
się
nieodpowiednie
dla
da
szukać należy przyczyny, dla której mło
przez pojazd wcale nie trudno.
nej osoby, a nawet wręcz szkodliwe. «•
dzież żeńska znajduje się często
Ale już katastrofalnie przedstawia się
Dzisiejsze czasy jednak wymagają prze
w przykrej dla siebie sytuacji,
sytuacja wtedy, gdy na pobliskim stadio
dewszystkiem
inicjatywy
w
poszukiwaniu
Sdyż sama nie wie, co ma ze sobą począć.
nie ŁKS-u odbywają się zawody sportowe,
Kto więc właściwie decyduje o przy nowych dróg i nowych sposobów zarobko
gromadząc kilka • tysięcy widzów. O b*fjzwania.
Pod
tym
względem
bardzo
ciekawe
i
szłości dziewcząt? Nieraz w grę wchodzi
piecznym przejściu nie ma mowy. Dlatego
doświadczenia
poczyniono
już
w
ciągu
lat
Prezydent Rzeczypospolitej nadał krzyż oficerski orderu Odrodzenia Polski płk.
Ślepy traf, czasem snobizm, lecz najczęś
też apelujemy do odpowiednich czynników
ciej przejściowa moda, lub naśladownic ostatnich w Warszawie, gdzie maturzystki Bożydarowl Nedlth'owI, przewodniczącemu Związku Inwalidów Wojennych Jugosławii o zainteresowanie się tym zamkniętym
nie
wahały
się
w
tworzeniu
kooperatyw
i honorowemu prezesowi międzynarodowej organizacji inwalidów (Ciamac'u) Od przejściem dla pieszych i spowodowanie,
hvo. Stąd więc mamy ostatecznie tak wiel
znaczenie to wręczył płk. Nedlth'owl ociemniały poseł mjr. Edwin Wagner, prezes l)y zostało ono w jaknajszybszym czasie
ki procent młodych osób, które rozpoczęły handlowych, które
Zw. Inwalidów Wojennych RP. Zdjęcie przedstawia moment dekoracji.
'ecz nie ukończyły studiów i które stano
rozwijają się szczęśliwie.
otwarte.
tyją dziś ową rzeszę kandydatek na niższe Mamy więc zespoły młodych dziewcząt,
• * •
Posady urzędnicze, bez fachowych kwali pracujących czy to w krawiectwie, czy bie
Jeśli
już
mowa
o wiadukcie, to należy
fikacyj, a tym samym bez możności dal liźniarstwie, czy ogrodnictwie, lub też w
D a l s z a z n i ż k a cert!
wspomnieć, że na drugim końcu miasta, a
Szych awansów. Trwa jeszcze wciąż w innych zawodach praktycznych.
7 m A w tvlko u n.s listowni. BROWNINO MAOAZYNOW1T 6-elo mm., wy mianowicie przy ul. Tramwajowej budowa
Społeczeństwie błędne przeświadczenie Zapał, inicjatywa, a nawet zdolności han
5 T " »
g l l . T po k.zdym w y s t r i . l e , «tr*«'nący d- e . l u m - t « f
ń » , m ł l k u l k s m l lub łrut.m. Z . p e w n t . ben>iec«. st«'-> o i o b . s i . c e r u tamtego wiaduktu jest w pełni. Tym nie
W' byle dziewczyna miała
dlowe dopomagają tym osobom do stwo
w r » z i elesancklm luter.łem skonanym 4.*>. K . r t . n . bron rile.
nótri.bn.
Autom.t 8-ralo str.atowy 17 U 100 sztuk n.boi m ę t . l o - mniej trwa ona już zbyt długo i dobrze by
rzenia wspólnymi siłami przedsiębiorstwa
trochę praktyki biurowej,
wych turniowych 3.65. Wysyłamy « i z.Ilosenlera pocstow.m. Adres łoby, by Zarząd Miejski wywarł wpływ na
o zdrowych podstawach finansowych i mo
Przedstawić!.lstwo F a b r y k i Broni i amunicji.
'o praca dla niej się znajdzie. W ten spo żności rozwoju. • g , • /
przedsiębiorstwo, które roboty te prowa
j
„ M A G A Z Y N S Z W A J C A R S K I " , W a r s z a w a , dzi o szybsze ich zakończenie.
sób z roku na rok mnożą się kadry bezro
botnej młodzieży żeńskiej, która stanowi Tego rodzaju kooperatywy "mogłyby do
G r a n i c z n a 7, o d d z i a ł 4 9
ciężar dla rodziny a sama jest zgorzkniała skonale prosperować w różnych mniej
' nieszczęśliwa.
szych ośrodkach prowincjonalnych wszę
W interesie więc powszechnego dobra dzie tam, gdzie warunki układają się po
Społecznego należałoby jak najprędzej zli myślnie. Nieraz bowiem w jakiemś mniej
kwidować ów fatalny dyletantyzm zawo szym miasteczku znaleźć mogłaby utrzy
dowy u kobiet, a o przyszłości młodzieży manie i byt szczęśliwy młoda osobaa, pra
seńskiej myśleć rozsądnie i realnie. Nic cująca w tym, czy innym zawodzie. Je
Przesądza to w niczem sprawy szczęśliwe dnakże trudno zdobyć się jednostkom na
go zamążpójścia, gdyż jest to kwestja zu- odwagę wyemigrowania w jakieś zupełnie
\ pełnie odrębna.
obce dla siebie środowisko. Inaczej rzecaj
I , Jeżeli chodzi o wybranie zawodu dla się przedstawia, gdy ma się do czynienia
Młodzieży żeńskiej, to stosunkowo najwię z przedsiębiorstwem, w którym bierze uDo przepełnionych klas, do jednoklasó nich w miastach, powróciła gromada nau nie potrzeby szkoły
k j ostrożności należy stosować tam, gdzie dział grupa młodych osób, racjonalnie zor
dla wszystkich dzieci
grę wchodzą projekty wykształcenia ganizowanych i pracujących wspólnie dla wek w chatach wiejskich, do szkół śred- czycielska.
Nie witajmy jej zdawkowym
słowem w mieście i na wsi. Niech powszechną sta
niepotrzebnego współczucia lub patosem nie się świadomość, że — aby szkoła isTo
zbytecznej zachęty do nowych wysiłków. tnie spełniła wielkie swe zadanie •— musi
W pierwszych dniach pracy szkolnej po być ona dobrą szkołą, wysokozorganizo^a
wakacjach, oszczędźmy
nauczycielowi ną, na należytym poziomie naukowym i wy
wzniosłych przydomków „ofiarnego", „bo chowawczym, o zapewnionych odpowied
haterskiego". Przestańmy mówić mu o jego nich warunkach pracy.
niedoli, nie obrażajmy jego dumy przypo
W nowym roku szkolnym stańmy wszy
minaniem mu pensji głodowej i syzyfowej scy murem przy szkole i wołajmy głośno
pracy z niesforną gromadą dzieci. Jeżeli na o najszybsze zaspokojenie jej potrzeb, nie
uczyciel jest nędzarzem i tak często pracu pozwólmy jej zepchnąć
jeszcze niżej!
je w nieludzkich warunkach, nie jego to wi Niech przez kraj cały przebiegnie męskie
j i a , lecz nasza!
wołanie, zrodzone z głębokiej troski patrio
ŁÓDŹ, 6. 9. — Mało kto prawdopodo Towarzystwa. Wielu z niewidomych po związane z budową państwa Polskiego
Dzieje nauczyciela polskiego są zara tyciiiej- szkół i nauczycieli dla wszystkich
bnie zdaje sobie sprawę, ilu jest niewido ukończeniu nauki zostaje na stałe w Las sprawiły, źe Polska, która jedna z pierw zem tragiczne i bohaterskie. Po okresie dzieci Polski! Echa tego wołania napew
mych w całej Polsce. A jest ich wielu: kach, gdzie mają zapewnioną pracę, inni, szych rozpoczęła dzieło kształcenia niewi upokorzenia i niewoli moralnej za rządów no dobiegną wszędzie.
Przeszło 25.000. Z tego zaledwie kilkuset jeżeli chcą, wracają do swych rodzin; To domych, później pozostała w tyle za inny zaborczych przyszły czasy radosnej wiary,
Dotrą przedewszystkiem do nauczycie
otrzymuje wychowanie, wykształcenie i warzystwo jednak opiekuje się nimi nadal mi narodami. To też pozostaje bardzo wic płomiennego zapału i młodzieńczej pracy
la
i
zastąpią mu najtkliwsze wyrazy litości
°piekę w odpowiednich instytucjach spe za pośrednictwem Patronatu.
le do zrobienia w tej dziedzinie.
w Niepodległej Polsce. Po nich znowu na glorią największych papierowych pochwał
cjalnych, pozostali są ciężarem dla swych
Patronat jest organem Towarzystwa,
A Towarzystwo jest ubogie. Czerpiąc stąpiły lata próby i udręki. Własnym wysił Będą mu najcenniejszym uznaniem jego
odzin, lub też skazani są na żebraninę.
który dostarcza niewidomym zamieszka środki materialne głównie z ofiarności pu
kiem i wielką pracą umysłowego dźwigania pracy. Staną się dla niego źródłem nowej
A przecież niewidomi
łym poza Zakładami Towarzystwa
,
blicznej, walczyć musi ustawicznie z wiel się dawny pogardzony „nauczyciel ludo
mocy i wiary. Wiary w społeczeństwo, go
mogą być użyteczni,
pomocy moralnej i materialnej
kimi trudnościami, zwłaszcza, że wobec
"logą pracować, zarabiać na swoje utrzy w najbardziej różnorodnej postaci. Osoby ubóstwa samych niewidomych ciężar u- wy" stał się w Niepodległej Polsce szer towe poprzeć go bez zastrzeżeń w jego do
manie całkowicie lub częściowo, mogą w patronujące odwiedzają chorych, służą ra trzymania większości z nich spada całkowi mierzem oświaty mas ludowych, obywate- niedawna samotnej walce o prawo każde
lcm-bojownikiem, świadomym swej warto go dziecka polskiego do oświaty!
Pracy tej znajdować zadowolenie i ulgę o dą i pociechą, pełnią przy nich różnorodne cie na Towarzystwo.
-- . ści i siły. Dzień triumfu trudu nauczyciel
'Ie otrzymają odpowiednie wychowanie i posługi, załatwiają im sprawy w urzędach,
Obecnie nauczycielstwo zwraca się do
Przeważająca większość niewidomych skiego i godności nauczycielskiej
Wykształcenie.
wyrabiają zapomogi, pośredniczą w wy
społeczeństwa z apelem o zbiorowe współ
Przygotowanie niewidomych do samo szukiwaniu pracy dla członków rodzin nie pochodzi ze wsi z ubogich rodzin małorol
działanie w tej akcji. Winna ona zjedno
był jednak krótki:
dzielnego życia i dostarczenie im wszelkie widomych, lub w umieszczaniu dzieci w nych i bezrolnych gospodarzy i dlatego całym ciężarem zwaliło się na brać nauczy czyć wszystkich ludzi, wierzących w przy
&o rodzaju pomocy stanowi Zadanie To szkołach. W Patronacie są lekarze i adwo właśnie sądzimy, że działalność Towarzy cielska brzemię
kryzysu, przeżywanego szłość Ojczyzny. Szkoła służy całemu naro
warzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Pro kaci, udzielający darmo porad niewido stwa Opieki nad Ociemniałymi powinna przez wszystkie narody świata.
dowi, wychowuje dzieci wszystkich obywa
mym. Wszyscy ubodzy niewidomi otrzy szczególnie
wadzi ono w tym celu w miejscowości
Triumfy i zawody, trwałe zwycięstwa i teli. Obrona szkoły jest tym hasłem, które
mują prócz tego z Patronatu paczki żyw
Laski pod Warszawą
zainteresować samorządy.
chwilowe klęski, praca w radości i wierze może najprędzej zespolić społeczeństwo,
6żnorodne zakłady, więc: przedszkole dla nościowe, kartofle i węgiel na zimę, odzież
oraz
walka z pokusą apatii i rezygnacji skoncentrować wysiłki wszystkich ugrupo
"lałych dzieci, siedmioklasową szkołę po i inne przedmioty codziennego użytku. Towarzystwo stara się wyręczać w miarę splatają się na historię nauczyciela w Pol wań zawodowych i kulturalnych, stojących
wszechną dla niewidomych z równoległy Wielu otrzymuje zapomogi pieniężne lub możności samorządy w ich pracy na polu
sce. Historia ta nie potrzebuje ani patosu na gruncie rzetelnej twórczej pracy dla do
mi oddziałami dla chłopców i dziewczy pożyczki długoterminowe. Patronat rozda opieki społecznej, może więc liczyć na po
bra narodu i Państwa.
nek warsztaty szkolące dla młodzieży, war je również bilety na przejazdy tramwajo parcie i życzliwość z ich strony. Ten ży ani nastrojowej atmosfery literackiego tra
gizmu:
jest
sama
w
sobie
i
wielka
i
tragi
Dlatego, w pierwszych dniach nowego
czliwy
stosunek
przejawiać
się
może
w
naj
we
i
do
kąpielisk,
dba
także
o
rozrywki
i
l ztaty dla dorosłych oraz przytułek dla
roku szkolnego, składamy całemu krajowi
przyjemności niewidomych, dla których or rozmaitszej formie i przy różnych oka czna.
l^iewidomych kobiet i staruszek.
Ą . W szkole uczą się niewidomi tych sa ganizuje koncerty, odczyty, słuchowiska, zjach: pomoc przy sporządzaniu statysty W pieiwszych dniach nowego roku szkol najpiękniejsze z życzeń: niech w Polsce
front
mych przedmiotów, co dzieci widzące radio w świetlicy Patronatu, wycieczki na ki, współdziałanie z akcją propagandową nego składamy życzenia nie nauczycielowi, powstanie wielki, zwarty i twórczy
jej praw i po
Przy pomocy książek pisanych specjalnym wieś itp. Ponadto co roku Patronat orga Towarzystwa mającą na celu spopulary lecz społeczeństwu. Niech w Polsce będzie społeczny obrony szkoły,
Wypukłym alfabetem. W związku z tym nizuje dla niewidomych i ich rodzin kolo zowanie spraw niewidomych, zgłaszanie coraz większe, coraz rzetelniejsze zrozumie trzeb!
' - M M *
fWarzystlwo prowadzi w Laskch druicar nie letnie w niewielkiej posiadłości Towa do Towarzystwa dzieci ociemniałych, za
'••ę tych książek i bibliotekę. Po ukończe rzystwa, Wólce Grodziskiej pod Warsza mieszkałych na terenie danej gminy, współ
Założona w roku 1891
niu szkoły kształcą się niewidomi w war wą. Centrala Patronatu mieści się w War udział w ponoszeniu kosztów ich utrzyma
sztatach Towarzystwa w różnych rzemio szawie, filie są w Laskach, Poznaniu i nia i kształcenia, wreszcie popieranie zbió
słach, dostępnych dla nich, jak to: koszy- Wilnie, obecnie organizuje się filia Patro rek publicznych zasilających od czasu do
karstwo, szczotkarstwo, wyrób mat i cho- natu w Chorzowie. W ten sposób działal czasu choć w drobnej mierze kasę Towa
i ^ników kokosowych i trykotarstwo, uzy ność Towarzystwa nie ogranicza się do rzystwa.
skuj ąc po złożeniu odpowiednich egzami jednej tylko dzielnicy kraju, ale obejmuje
nl. K O P E R N I K A 22
Tel. 172-07
Taka właśnie zbiórka odbędzie się w
nów stopnic czeladnicze
przyznawano szerokie kręgi, otaczając opieką tych nie dniach 13 i 14 września rb. na terenie ca
O D D Z I A Ł Y wewnętrzny i chirurgiczny
S Z C Z E P I fcNI A. psów
i'koni
{'fzez Warszawską Izbę Rzemieślniczą, widomych na terenie całej Polski, którzy łej Polski. Towarzystwo Opieki nad Ociem
S i R Z Y Ż E N I E psów i koni.
"ni niewidomi kształcą się na organistów zgłaszają się do Towrzystwa o pomoc.
niałymi służy sprawie niewidomych wszy
stroicieli instrumentów muzycznych, maKąpiele Psftw
Mimo to jednak sprawa niewidomych stkich dzielnic, więc na pomoc wszystkich
^żystów itd., a zdolniejsi spośród nich w Polsce stoi na znacznie niższym pozio dzielnic liczyć ma prawo. 1 ufa, że się nie
K U C I E K O N I , nitowanie kopyt.
Przyjęcia w przychodni od 8—1
od
^obywają niejednokrotnie dyplomy nau- mie niż w większości państw cywilizowa zawiedzie.
3—6 wiecz.
^ycielskie, pracując potem w szkołach nych. Niewola a potem wojna i trudności
Z. S.

Odznaczenie prezesa inwalidów jugosłowiańskich.
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W nowym roku szkolnym stańmy wszyscy

murem

przyszkole!

WSZYSTKIE DZIECI POW1NN1T ZNALEŹĆ NAUKĘ*

C a ł a P o l s k a s t a n i e do

apelu

aby pomóc niewidomym!

Ociemniali chcą być pożytecznymi członkami społeczeństwa.
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LECZNICA DLA ZWIERZĄT

lag. Het. H. WASRIKOFFa

CZY TO TY MICHALE ? ^ y j A I E S W I E J S W E
z llsiu miłosnego k u p c a

Powrót p i j a k a z priesikodami.
Michał Łuskiewicz po całonocnej pija
tyce wrócił nad ranem do dom*r Zapukał
delikatnie do drzwi, ale nikt się nie odzy
wał.
— Jadziunia śpi jeszcze— westchnął i
bojailiwie zapukał po raz drugi.
— Kto tam?— odezwał się głos z za
drzwi.
— Ja, Jadziuniu... Ja.
— Co za ja?
— No ja, skarbie. Twójmąż, Michaś.
Głos z za drzwi milczał przez chwilę.
—- Kiedy cie nie poznaje — odezwał się
wreszcie.— Łżesz, że to ty.
— Jadziuniu! Niech zdechnę, jeżeli nie

— Nikogo niema. Zamknęłam na klucz.
P. Michał
momentalnie wytrzeźwiał.
Wraz z żoną pobiegł na górę i zdążył jesz
cze przytrzymać złodzieja, Jana Bużnickie
go, który się zakradł do mieszkania i prze
mawiał do p. Łuskiewicza kobiecym gło
sem.
Schwytany złodziej z mocy wyroku Sądu
powędrował na 6 miesięcy do więzienia.

..a co się tyczy moich uczuć względem
Pani, o czem miałem przyjemność mówić
z nią za ostatniem naszem widzeniem się
to donoszę, iż:
1) Bez Pani od daty niniejszego listu
żyć nie potrafię.
2) Posiadam wiarogodnych świadków
którzy są w stanie potwierdzić prawdzi
wość niniejszych zeznań.
3) Spodziewam się przychylnej odpo
wiedzi w sprawie naszego pobrania się, w
którym to celu załączam przy niniejszem
należycie ofrankowaną kopertę.

jal

— Przysięgnij! Diabli cie wiedzą, czy
u nie złodziej!
P. Michał, stojąc za drzwiami, zaczął
się walić w piersi.
— Przysięgam, Jadziuniu, że ja!
— Mój mąż?
— Twój, twójl Michaił
— Nazwisko?
— Łuskiewicz, skarbie. Jeszcze mi nie
wierzysz?
— Zaraz, zaraz! Musze sie upewnić. Ga
daj imiona rodziców!
— Imiona?... Chwileczkę, Jadziu... Bo,
uwalasz, trochę mi sie w głowie kręci...
Momencik.. Tylko do paszportu zajrzę...
P. Michał wyjął paszport, bo rzeczywi
ście imiona rodziców pod wpływem wód
ki wypadły mu z pamięci.
— Antoni i Barbara,— odczytał.
— Lat ile masz?
— 42, Jadziuniu.. Szatyn, średniego
wzrostu, no* normalny, cech szczególnych
nie posiada... No! Jut teraz wierzysz, że

Niezwykłe

perypetie matrymonialne.

ROZ SOSZE W MfóCIi

— Doktór mnie zalecił wieś — west
chnął pan Rozendutt. — Las, świeże po
wietrze i wypoczynek dla nerwów.
— No IV
— No i siedzę na wsi.
— Daleko?
— Nie. Staromiejska 40, czwarte pic
tro.
— Nie rozumiem.
— Co pan nie rozumie? Doktór kazał
wieś, mam wics! Mani wieś u siebie na
Nowomiejskiej.
Twarz pana Rozendufta przybrała blo
gi wyraz.
— Moje kochane dzieci mnie urządzili.
Dobre, porządne dzieci. Wiedzą, :e ojciec
ciężko pracował, że musi mieć wieś odpo
czynek i nie ma za co.... I zrobili ml wieś
— W jaki sposób?
— Pan znasz mój stołowy pokój? On
jest dość duży. Wyniosło się wszystkie
meble, na ścianie nia|arz wymalował drze
wo a na podłodze dzieciaki wyłożyli mech
Poszli za miasto i przynieśli dużo, dużo
mchu.
Ja sobie nastawiam leżak i czekam aż
nerwy odpoczną. Moja żona żebym miał
zupełne złudzenie że to jest las, wpada
od czasu do czasu do pokoju i krzyczy —

„Hop, hop!"
— I dobrze się pan czuje?
— Zupełnie, jak na wsi. Córka Rózia
mnie robi powietrze....
— Co?
—Świeże powietrze mnie robi. Ma ta
ką wodę z żywicą i co parę minut rozpy,
la w pokoju. Mówię panu, pachnie zupeł
nie, jak w lesie, i miękko, i mrówki też
mnie włażą za skarpetki, bo mój syn Beniek specjalnie nałapał i przyniósł do do
mu.
Ja sobie leżę na mech, patrzę na słońce
wącham żywicę i słucham jak Bcniek spe
cjalnie dla mnie ryczy w drugim pokoju,
jak krowa. I zupełnie się czuję na wsi.-j
Powiedz pan sam co za dobre kochane
dzieci....
— I dawno już pan siedzi na tej swó
jej wsi?
— Od trzech dni. Ale dziś musialert
wyjść. Bo najmłodszy synek Saluś się U-.
parł, że jak las to las i kiedy ja spałeiri
zanieczyścił mech. I cała wieś przez te
go smarkacza trzeba było zlikwidować.
Zmienić mech, pół dnia wietrzyć pokój. '•
Ale jutro już znów będzie w porządku:
Wpadnij pan do mnie, to pan zobaczysz'
że jest bardzo przyjemnie.

Rzadko się spotyka ludzi o tak czystej Wzruszyło to starego. Uściskał mnie i po
duszy jak Kulbarczyk. Gdy usłyszy, że — całował.
. — Widzę —mówi — że pan jest
ktoś się żeni dla posagu, spluwa z obrzy
chłop szlachetny i z sercem... Pan moje
dzenia.
— Świnia! — mówi. — Dla pieniędzy położenie zrozumie.... Zrób mi pan grze
się sprzedaje! Ja, jeżeli się ożenię to tylko czność.
— Jaką?
z miłości!
—
Zamiast z młodszą, ożeń się pan ze
To też, gdy pewnego dnia Kulbarczyk,
powiedział mi, że się ożenił spytałem za starszą.
— Jakto? — mówię. — Przecież ja
ciekawiony:
młodszą
kocham.
— Naturalnie z miłości się pan oże
—
Tym
bardziej! Jeżeli pan ją napraw
nił?
dę kocha, to zrób pan to dla niej. Bieda
—Ze stuprocentowej miłoicl! — walnął
ctwo się jeszcze więcej ode mnie gryzie,
się w pierś. — Grosza nie dostałem.
Napad bandycki na mieszkanie Kuper- to zdrowie, a reszta wszystko fraier.
że starsza siostra zamąż nie wychodzi. —
— Ale za to ma pan żonę, którą pan Więcej będzie miała radości, żc ślubu sio mana zrobił z niego bohatera dnia. Każdy
I ją pogłaskał po głowie. Moja żona
kocha!
stry, niż z własnego.... Jeżeli pan dla mnie go ściskał, winszował, że żyje i dopyty się troszkę uspokoiła ale jak zaczęli pako
Spojrzał na mnie dziwnie.
nie chcesz tego zrobić, to zrób pan to d]a wał się jak to było. Kupcrman chętnie u- wać jej futro do worka to się znów roz
— Kto to panu powiedział?
płakała.
swej ukochanej Wandzi... Tyle mamy z tą dzieiał informacyj.
— Pan sam! Ożenił się pan z miłości. starszą zmartwienia. Bo to ani ładna, ani
— Wcale nie było tak strasznie — oTo temu starszemu bandycie znów
Kulbarczyk spuścił oczy...
powiadał. — Ci moi bandyci byli zupełnie się zrobiło żal i znów ją zaczął pocieszać
mądra i już niemłoda....
— Tak... Ożeniłem się z miłości... Ale
— Nic matrw się pani. Te futro sic nie'
I zaczął mi, uważasz pan, wgadywać, sympatyczni. Coprawda przyszli z rewol
nie do żony....
że ta starsza uschnie bo jak ja się z nią werami i kazali trzymać ręce do góry, ale zmarnuje. Już ja się postaram żeby. się w:
•— Jeszcze pewności nie mam, czyi ty
dobre ręce dostało.
Po chwili przykrego milczenia zaczął nie ożenię to nikt się z nią nie ożeni Potem poza tern byli korekt.
nie złodziej... Idź po kogo z rodziny i z
Jak
wyjmowali
z
szuflad
I
z
kieszeni
Potem zaczęli szukać, czy ja nie marrl
zawołał
młodszą
i
we
dwoje
mnie
zaczęli
mi opowiadać.
nim przyjdź.
prosić... Tak mnie wzruszyli, że nie mia pieniądze i biżuterię moja żona zaczęła jakichś skrytek z pieniędzmi i się wzięli
— Zakochałem się, uważa pan, w mło
płakać. To starszy z tych bandytów się do odsuwania wszystkich mebli. Ale z tą
P. Michał zakłopotany podrapał się w
łem serca odmówić....
dej ładnej dziewczynie i zacząłem u niej
dużą dębową szafą poszło im trochę tru
wzruszył i zaczął ją pocieszać:
głowę. Wolno schodził po schodach i kom
No
ł
z
miłości
do
młodszej,
ożeniłem
bywać. Poznałem ojca, matkę i slarszą sio
— Nie płacz pani! Niema czego. Grunt dniej. Nie mogli jej ruszyć z miejsca. Pcha
binował, kogo z rodziny wziąć na świadka
się
źc
starszą.
strę. Brońcie. Starsza była od mojej mi
li, pchali, aż się spocili 1 nic. '
że on, to on.
łości o jakie 12 lat, ale brzydsza dużo wię
To wtedy ten starszy bandyta spojt
Jakież było jego zdumienie, kiedy nagle cej.
rzał na mnie i się pierwszy raz rozgnie
ujrzał wchodzącą po schodach z koszy
Ta moja, Wandzia się nazywała, Cho
wał:
kiem żonę.
dziłem
z nią bywałem u niej i wreszcie my
— Czego pan siedzisz? — ryknął —»
— Jadzia! Ty?
Gapi się cholera i nie pomoże.! Dalej dał
— A coi myślał,
moczymordo, żeślę sobie, czas się oświadczyć. Idę więc
AMATOR
CISZY.
do ojca i mówię co I jak.
robotyj Nj« m»sz pan rąk,, czy co?
kto?
-r-^ Proszę się nie niepokoić. — Ja je
Do państwa Gułajskich włamano siej
—
Kocham
—
mówię
—
pańską
mło
Nic wypadało mi odmówić. • Sobi« po
- * A kto jest w mieszkaniu, Jadziuniu?
Zanadto się tam złodzieje nie obłowili; ale stem sąsiadem państwa Gułajskch i chcia
dszą córkę i chcę się żenić.
myśli, jestem uparty. Poco zaczynać? I się
ostatecznie nazbierali 2 tłomoczki trochę łem tylko prosić, abyście panowie nie za
wziąłem do roboty. Pomagałem im odsu?
Stary popatrzał na mnie i powiada.
cenniejszych rzeczy i zabierają się do wyj pomnieli zabrać także gramofonu i głośni
wać wszystkie meble. Sie namordowałem
— Żebyś pan wiedział, że biedak je ścia. W tej chwili otwierają się drzwi i ka, bo nigdy nie mam spokoju.
jak
koń.
wchodzi jakiś człowiek. Jeden z włamy
stem i córce nic dać nie mogę.
To
ten starszy bandyta mnie poklepał
— Co znowu! — mówię — Nic nie waczy widocznie się przestraszył, drugi
i pochwalił, że jestem dobry robotnik. Po
mężniejsz.
ducha,
robi
minę,
jakby
chciał
chcę! Sam sobie dam radę.
tern nas związali 1 sobie poszli.
rzucić się na niespodziewanego przyby
Zmęczony byłem jak pies i jeść mi się
sza. Ten jednak uspakaja ich gestem i
też
chciało. Więc mówię do żony:
mówi:
Zaraz po żniwach szykował się Wojtek
— Jak tylko nas odwiążą, to pójdzie
do wesela, na które zapraszał sąsiadów
my coś zjeść.
całej wioski.
— Zjeść? Za co? Przecież wszystko),
Troskliwa matka zapytała go:
— Wojtuś, synu kochany! Czy już spra zabrali.
— I
w
a f o r y z m a c h ,
W wiłeś sobie wszystko, co potrzeba?
— Wiem —mówię, że zabrali. Ale
spójrz.
Na stole leży 5 złotych.
—
A
co
niby.
Tylko
nie
kupiłem
je
Jednokochem nazywa się taki, który
Zona
się ucieszyła.
szcze
'harmonii
i
trzeba
będze
jechać
do
— Pani sama tej plamy nie oczyściła to zdradza tylko tę, którą kocha.
Eustachy Beczkowski nie znosi widoku
,—
Pięć
złotych? Nic zauważyli! Za
miasta.
jednożeństwo
ze
zmianami
żon
to
wła
ja
oczyszczę!
plam.
—
A
na
co
ci
harmonia?
—
pyta
się
pomnieli
zabrać.!
— Proszę w tej chwili puścić!
śnie wielożeństwo.
— Czystość przed wszystkim — powia
matka.
— Nic nie zapomnieli. Ten starszy ban
— Nie puszczę! Żebyś pani pękła to ja
Zaproponować, zamiast miłości, przy
da. I kiedy nawet na chodniku ulicznym
—
Bo
pamiętasz,
że
ksiądz
zawsze
po
dyta
sam położył. Dla mnie na piwo, że
jaźń jest tym samym, co zastąpić kędzio
widzi jakąś plamę klęka i stara się ją wy tę plamę wywabię!
wtarzał, jako małżeństwo bez harmonii mu pomagałem przy robocie. Bardzo
I, nie zważając na szamotania się i — ry przez perukę.
wabić.
nic nie warte.
przyzwoity człowiek.
Nie przysięgajcie pisemnie o wiecznej
Zamiłowanie do czystości szczególnie wrzaski pasażerki pani Stefanii S., zaczął
silnie objawia się u p. Eustachego kiedy zailinioną chusteczką trzeć jej sukienkę. miłości, czyńcie to lepiej „ustnie".
jest po większej ilości wódki.
Za ten właśnie gwałt na osobie stanął j !rn bardziej dziewczyna podobna jest do
Tego dnia ilość wypitych przez pana przed Sądem. Zamiłowanie do czystości gazeli, tern pewniej wyjdzie ona za gang
B. Wódek była wyjątkowo duża. Nic więc będzie go kosztowało 50 zł.
stera.
dziwnego l e gdy jadąc tramwajem, spo
strzegł plamę na sukni swej sąsiadki za
trząsł się z oburzenia.
Spojrzał w oczy właścicielce poplamio
Zdrada małżeńska! „Stary jak świat", jakoś się wyłga z hańby. Oczy szukają go
nej sukni pokiwał z politowaniem głową i
nieomal zbanalizowany temat tysięcy ro rączkowo schowka, gdy równocześnie
splunął
Obrażeni żandarm
mansów, komedii i dramatów.
Un, ona, „tam" drzwi zdają się pękać od uderzeń.
— Jak pani nie wstyd! Jak pani mo
—Aa, Józef, pamiętasz jak w 20-tym, nych żołnierzy, którym, z tej racji, że uwa ten trzeci lub ta trzecia, anonim, przeczu
I wówczas to czasami spojrzenie pada
głaś w takiej sukni wyjść na ulicę.
— Co to pana obchodzi? — oburzyła tam wiesz, koło tej wsi, wiesz, co to była żali siebie za wyższych ponad nich, bo we cie, podejrzenie lub prosty przypadek, za na okno. Okno staje się ratunkiem i ucie
niedaleko miasteczka, pamiętasz o 5 kim. leranów,— powiedzieli parę słów „do słu skoczenie „in flagranti"— i sprawa goto czką. Już otwarte. Mierzy się wysokość.
się zaczepiona niewiasta.
chu". A żołnierz nie byłby żołnierzem, gdy wa. Rozwiązanie oywa rozmaite: piekielna Jeden skok i wszystko ocalone. Później
— Co mnie obchodzi? Obywatel je od dużego miasta... ep...
—- Pamiętam, Antoś, pamiętam! Cobym by zaatakowany nie przystąpił do kontrata awantura z udziałem pobudzonych sąsia można podejść do drzwi i przecierając za
stem! Rozumiesz pani? 1 mam prawo wy
i narzekając na
magać, żeby na ulicy każda jedna rzecz ja mógł o wojnie zapomnieć, jak jeszcze ku, wobec czego „nędzni cywile" musieli dów, czasem mord, który potem sąd kwali spaną twarz, ziewając
filcuje jako „dokonany w afekcie", czasem przerwanie snu, spytać z łagodnym wyrzu
była czysta! W domu sobie pani możesz sam na ochotnika poszedem!
też usłyszeć coś nie coś...
— No to widzisz Józef, to tam koło ty
nawet w worku od węgla chodzić. Ale w
Podrażniony w swej godności własnej tinał rozgrywa się w głębokiej ciszy, aby tem: „Co się stało, że tak nagle wróciłeś
publicznym miejscu na ulicy musisz się pa wsi, to ja żem bohater był! Te bolszuny, p. Antoni zlekka zrejterował, udając się IUI przynajmniej przed światem ukryć zdepta (-aś) kochanie?"
widzisz... Kelner, jeszcze jedna kwaterka!. poszukiwanie żandarmerii. Los mu sprzy ny honor, czasem dociera na salę rozpraw
ni świcie, jak brelant! Zrozumiano?
W powieściach, a także w życiu naj
— Czy pan zwariował? — zaczerwie To ja ci bracie, jednego mocha w łeb... u- jał, bo niedaleko spotkał
patrol żandar- jako proces rozwodowy— z dowodami wia częściej tym złapanym w potrjasku i ratu
niła się po same uszy niewiasta. — Czy ja ważasz, a on mnie tyż, to ja go w bebech, me;ii. Zwrócił się więc do
nich z żąda rokmstwa i twardem żądaniem rozdziału i jącym się ucieczką bywa on. To sprawę
a on mnie tyż, bracie i to jak fest, to ja ci niem wylegitymowania „awanturujących potępienia strony, która zawiniła.
jestem brudna?
nieco ułatwia, choć niezawsze. Znany był
go znowu, uważasz sierpowym wzęby, aż się" żołnierzy.
Bywa niekiedy, że na firmamencie mał przed laty pewien profesor, poważny i suro
P.EustacJiy wzruszył ramionami.
— Szyje możliwe, it masz pani czy ci 6ię bracie, wykopyrtnął!.. Kelner jesz
Gdy patrol udał się na miejsce wskaza żeńskim wzbierają chmury o kolorycie tra wych zasad, a przytem utykający silnie na
w tragifarsę. nogę. Uczniowie jego szeptali sobie na ustą. Ale na sukni jest p]ama. O tu! A pla cze jedna butelka!.. Niech żyje wódka i my ne przez Antoniego, oczywiście, nikogo już gicznym, by nagle przejść
ma na ulicy nie śmie być! Na niczem. tyż!
Oto wśród ciszy nocnej dzwonek, potem cho, jak to niegdyś ów dostojny pedagog,
nie było.
Przyjedzie jaki cudzoziemiec, zobaczy i
Podobny dialog o wspomnieniach b i Zniknięcie żołnierzy podziałało na An drugi niecierpliwy, potem coraz gwałto jeszcze
co on sobie o nas pomyśli? Ż£ szlochy je tev oych toczył pan Antoni O. ze swym toniego, jaj<.. czerwona płachta na byka. wniejsze dobijanie się. Po drugiej stronie
jako oficer kawalerii,
steśmy Pnr^z pani plamę cały naród cier przyjacielem z czasów wojny bolszewic Rozszalały zaczął
drzwi najpierw
nocą uciekał przez okno i skacząc z I pię
pi!
kiej. A że te wspomnienia zakrapiali niezdumione spojrzenie:
urągać żandarmom,
tra, tak fatalnie złamał sobie nogę, że mu
Zasapany z gniewu p. Eustachy wyjął tylko rzewną łezką, ale znacznie obficiej i a nawet ubliżył im. 1 z tego właśnie powo Kto i dlaczego? Potem błysk zrozumienia i siał zrezygnować z karjery wojskowej, ja
chusteczkę, poślinił ją i nie pytając sąsiad mooopolówką, doszło do tego, że wyszedł du - sprawa znalazła się w sądzie.
panika. Do głosu przychodzi instynkt samo ko kaleka. Ale— dodawano z uznaniem—
ki o pozwolenie, sięgnął po zaplamiony ko S7y z knajpki czuli w sobie taki wigor, jak
Aby p. Antoniego nu przyszłość zabez zachowawczy. Może jeszcze nie wszystko zachował się jak bohater. Upadłszy nawet
coiiajmniej na froncie.
niec sukienki.
pieczyć przed podohnemi zajściami, scd?ia stracone. Za wszelką cenę schować się i nie jęknął, aby nie zwracać na siebie u— Co pan robi? «- przeraziła się pasa
w i zatrzeć ślady. W szafie, za portierą, w ko- wagi, lecz doczołr^ał się do
Nastrój bojowy ohu panów doprowadził zalecił mu 3-tygodniowy odpoczynek
rogu ulicy i
zerka.
jszu, w łazience. Potem już coś się wymyśli przechodnia prosił o pomoc.
do tego, że gwałtownie zaatakowali spotka areszcie.

Dżentelmen - włamywacz.
N A G R O D A D L A K U P E R * AK A .

JEDYNA SPOSOBNOŚĆ.

Czy jesteś członkiem

Ł.O.P.P.?

Zamiłowanie do czystości Miłość i przyjaźń
kosztowało 50 złotych.
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Przed ostatni m stadi um reformy szkolnej. Obstrukcja zatruwa organizm..•

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Niewydalone i rozkładające się w kisz
kach zaległości trawienia powodują rożne
oljawy chorobowe. Sprawność organów
trawienia jest warunkiem zdrowia. Zioła
magistra Wolskiego ze znak. ochr. „Gastrosa" regulują działanie żołądka i ki

powinny powstać przy wszystkich g (maziach. Bezpłatna

ŁÓDŹ, 6.9. Za rok pierwsze licea ogól
nokształcące otworzą swoje podwoje dla
absolwentów nowego gimnazjum.
Problem sieci liceów ogólnokształcą
cych je§t doniosłym zagadnieniem społecz
tiyrn. Wśród dyskirsyj nad ustawą o no
wym ustroju silkolnym nad wszelkimi in
nymi dominowała troska, czy ustawa ta
nie stanie się zaporą, utrudniającą kultu
rze polskiej czerpanie odżywczych soków
t tego największego i najbogatszego re
zerwuaru biologicznych sił narodu
jakim jest wieś polska.
W województwie krakowskim w szko
łach średnich ilość dzieci wieśniaków spaHła z 20 do 13 procent.
Liczby te, mówiące same za siebie, utasadniają poważną obawę, iż niewłaści
we zorganizowanie sieci
może procent
dzieci chłopskich w liceach uczynić znifco
ino małym, one też wysuwają jako jedną
t naczelnych dyrektyw postulat
takiego
•konstruowania sieci liceów, które by za
pobiegało tej klęsce kulturalnej.
Obok togo postulatu wchodzą tu w
grę jeszcze inne momenty: wiadomo, iż w
Sieci państwowych szkół średnich, odzie
dziczonej po zaborcach istnieją bardzo ra
żące anomalie. Przytoczymy dJa przykłaflu 600 tysięcy mieszkańców liczącą Łódź,
posiadającą zaledwie trzy państwowe gim
Dazja i pozostającą pod tym względem da
leko w tyle za wielu mniejszymi miastami.
Zauważymy dalej, że problemem sieci
liceów wiąże się silnie z interesami war•twy urzędników państwowych,
którym
rzadka sieć liceów uniemożliwi przy dzifeiejszych niskich
płacach kształcenie
Iwych dzieci.
Przystępując do narad nad problemem
Weci liceów, nie możemy wreszcie zapo
minać o tym, że żyjemy ciągle jeszcze w
okresie ostrego kryzysu gospodarczego.
Stan ten zmusza nas do poważnego zasta
nowienia się nad kwestią, w jaki sposób
Jatrzymać młodzież jak najdłużej pod wy
chowawczym wpływem szkoły, żeby uniwjiąć fatalnych społecznie następstw bez
robocia. W niektórych państwach zacho
dnich nie zawahano się nawet przed prze
dłużeniem obowiązku szkolnego, rozumie
jąc dobrze, iż oszczędności budżetowe w
\t\ dziedzinie przyniosłyby społeczeństwu
niepowetowane straty.
Konstrukcja sieci
liceów a w szczególności jej gęstość, i ten
lnom en t powinna należycie uwzględnić.
Jedno z możliwych rozwiązań polegało
by na tworzeniu dwu- lub trzydziałowych
liceów tylko przy nielicznych gimnazjach,
ewentualnie nawet na zakładaniu takich
liceów jako odrębnych szkół. Nie można
zaprzeczyć, że projekt ten, przynajmniej
t pozoru, posiada pewne zalety. Niewątpli
*vą jest w każdym razie pewna oszczęd
ność budżetowa, ponadto tego rodzaju roz
wiązanie skierowałoby liczne rzesze mło
dzieży do szkół zawodowych, uniemożli
wiając równocześnie lepszy dobór przy
szłych kandydatów do szkół
wyższych.
Tak przynajmniej twierdzą zwolennicy te
go rodzaju koncepcji. Niestety, w obec
nych warunkach zalety te są bardzo iluzo
ryczne. Liczba szkół zawodowych jest u
nas jeszcze bardzo niewielka, a tworze

nie nowych w większej liczbie jest zgoła
niemożliwe; szkoły takie są przeważnie
bardzo kosztowne, a na większe wydatki
nie pozwala nasz budżet, ponadto warun
ki kryzysowe nie pozwalają przewidywać,
w jakim kierunku potoczy się
w najbliższym czasie nasze życie gospo
darcze i jakie szkoły zawodowe będą naj
bardziej potrzebne i pożyteczne.
Także
argument lepszego doboru materiału ucz
niowskiego dia szkół wyższych jest bar
dzo wątpliwej wartości, albowiem nielicz
ne licea stałyby się siłą faktu
szkołami
dla uczniów najzamożniejszych,
a nie dla najzdolniejszych.
Z rzeczowych względów pomysł dobo
ru młodzieży do liceum za pomocą egza
minu wstępnego budzi poważne wątpli
wości, albowiem jest rzeczą naturalną i
zrozumiałą, że w każdym liceum byłaby
tendencja, ażeby przyjmować kandydatów
przede wszystkim z własnego gimnazjum,
koncepcję nielicznych liceów trzeba tak
że odrzucić z pewnych ważnych względów
natury pedagogicznej. Wiadomo, iż każda
szkoła posiada pewne oblicze wychowaw
cze, zależne od indywidualności jej kiero
wnika i nauczycieli, od jej tradycji, od pe
wnych warunków lokalnych i td.; charak
ter tego oblicza odgrywa ważną rolę w
procesie wychowawczym. Jest rzeczą zro
zumiałą, iż częste zmiany wpływu pedago
gicznego nie mogą mieć dobrych na
stępstw i nie mogą ułatwić osiągnięcia ce
lów wychowawczych.
Dodajmy jeszcze,
że zgromadzenie w jednym liceum uczniów
pochodzących z wielu gimnazjów, związa
ne byłoby ze znaczną stratą czasu, prze
znaczoną na poznanie uczniów przez wyohowawców i na wyrównanie różnych po
ziomów, które z konieczności zawsze bę
dą istnieć.
Strata ta byłaby szczególnie
dotkliwa w liceum, zważywszy na jego
obfity program, który ma być wykonany
w krótkim, bo w dwuletnim okresie.
Specjalnie niebezpiecznym pomysł rza
dkiej sieci licealnej wydaje się dla szkół
prywatnych: oto wyobraźmy sobie, że w
pewnym mieście, gdzie istnieją
np. trzy
gimnazja prywatne, jedno z nich otrzyma
łoby prawo utworzenia liceum;
jasną
jest rzeczą, że fakt ten podciąłby natych
miast byt pozostałych dwóch szkół.
Wszystkie te argumenty, utwierdzają
nas w przekonaniu, że projekt utworzenia
bardzo rzadkiej sieci licealnej i pod wzgię
dem społecznym i pod względem pedago
gicznym jest nieracjonalny i że jego urzeczywlstnienie wywołałoby poważne za
burzenie w życiu szkoły polskiej, utrudnia
jąc jej osiągnięcie wytyczonych przez usta
wę celów. Wypowiadając się przeciw two
rżeniu nielicznych liceów oświadczamy się
tym samym za zasadą utrzymania liceów
przy tych gimnazjach, które posiadają obecnie wyższe klasy, tj. VII i VIII.
Tworząc — w zasadzie — liceum przy
każdym gimnazjum, przyczynimy się tym
samym do zmniejszenia palnego materia
łu, którym są rzesze bezrobotnych półin
teligentów. Zarzut, iż popierać się będzie
w ten sposób hiperprodukcję ludzi z wyż
szym wykształceniem nie wytrzymuje kry
tyki, ponieważ twierdzenie o nadmiarze
takich ludzi w Polsce okazało się w świe

stek, łagodnie przeczyszczają dlatego też
stosuje się je przy zaburzeniach żołądkowo-kiszkowych, przy obstrukcji i do ure
gulowania trawienia. Wytwórnia: Magi*
ster Wolski, Warszawa, Złor- 14.

p r a k t y k a nauczycielska • L i

tle statystyki zwykłym przesądem. Zresztą
doświadczenie wykazuje, iż nawet dzisiaj
wielu abiturientów dawnego gimnazjum'
wstępuje do szkół zawodowych t. zw. wyż
szego typu. Przypuszczać można, że wraz
z polepszeniem się warunków gospodar
ŁÓDŹ 6.9. Z kół adeptów zawodu nau
czych i rozwojem szkolnictwa zawodowe
go liczba ta będzie raczej rosła niż mala czycielskiego w szkołach średnich, docho
dzą nas żale na zbyt długie praktyki szkolła.
Walne Zgromadzenie T.N.S.W. uchwa
liło w tej sprawie następujące postulaty:
1) w każdej miejscowości,
w której
znajduje się gimnazjum o odpowiedniej
frekwencji, będzie założone liceum;
2) każdy należycie przygotowany ab
solwent gimnazjum będzie miał zapewnio
ne miejsce w liceum;
3) polskie szkoły prywatne otrzymają
prawo tworzenia nadbudowy licealnej.

musi być skrócona

i obowiązywać wszystkich kandydatów.
ne. Kandydat zawodu nauczycielskiego mu
si odbyć dwuletnią bezpłatną praktykę, za*
irm otrzyma posadę (o ile ją otrzyma?) w
gimnazjum państwowym. Przedłuża to je*
go studia conajmniej o dwa lata. A jeżeli
kandydat nie ukończył studiów uniwersy.
teckich po czterech latach, to praktyka na
raża go na to, że dopiero po 7 —8 latach
[o ukończeniu gimnazjum otrzymuje jakieś
stanowisko.

Odbija się to przedewszystkiem ujemni«
na kieszeni rodziców, którzy
w dzisiejszych czasach o tyle dłużej zmuszeni są
dziecku pomagać. Ody zaś kandydat sam
się ufrzymuje, to naraża go to na dalszą nę
dzę studencką i niewygody życiowe. Czy
sto zaś opóźnia jego wywiązywanie się z«
zobowiązań, które normalnie każdy nieza
możny kandydat w czasie studiów zaciąga.
Między innymi są to zobowiązania wobec
państwa, gdyż wielu ze studentów otrzy*
I nieszczęsnym mieszkańcom miast. Szału muje zwrotne stypendia państwowe.
poprostu można dostać.
Ody chodzi o rzecz samą, to— zdaniem
A więc trzeba wypowiedzieć walkę hała
wielu pedagogów— praktyka jest potrzeb
sowi! Trzeba uciszyć ulice!
Ale bądźmy bezstronni. Czy naprawdę na, zwłaszcza praktyka odbyta należycie i
można u nas z czystem sumieniem zakazać pod okiem wytrawnego nauczyciela. Nie
mniej jednak coraz bardziej uciera sie opiautomobilistom
(tieh że praktyka jednoroczna dla wielu prze
używania syren
dmiotów jest wystarczająca. Należy przei głośnych klaksonów? Czy cicha sygnali to skrócić praktykę do jednego roku, ale
zacja nie zwiększy ilości wypadków ulicz lównocześnie ułatwić ją kandydatom. Ro
nych?
zumieć trzema przez to a) większą, niż do
Niewątpliwie tak. A więc przedewszyst tad, ilość gimnazjów, w których te-nr*J»*vw
kiem trzeba wychować ulicę, trzeba wszyst ki się odbywają, oraz ) pewną
kich nauczyć chodzić po publicznych dro
pomoc materialną
gach. Słusznie też stwierdza
jeden z fa
chowców samochodowych, że spokój na dla praktykantów.
_ - ^
jezdni zapanuje tylko wtedy, jeśli przecho
W związku z tern .należy ściśle określić
dnie zdadzą sobie sprawę z 5 prawd:
co
trzeba
rozumieć przez praktykę szkolną,
1. Jezdnia służy przedewszystkiem dla
bo zachodzą tu nieporozumienia, oraz prze
pojazdów:
2. Należy przechodzić przez jezdnię ra strzegąc , aby nikt posady bez praktyki nie
czej w miejscach ku temu wskazanych, niż mógł otrzymać. Kandydaci się żalą, t e
podczas gdy oni dwa lata praktykują, ich
dobrowolnie wybieranych:
3. Jeżeli zdarza się wypadek, trudno z koledzy uczą bez tej praktyki w gimna
zjach prywatnych, a są wypadki, że otrzy
reguły oskarżać kierowcę:
4. Dzieci nie mogą być puszczane nadal mfją bez praktyki posady w państwowych
samopas i w szkołach muszą być pouczane gimnazjach.
o ruchu ulicznym;
Czyli, co jednych obowiązuje, to
5. Ani motocyklista, ani nawet co dru gich nie. Poco zatem wydawać przepisy,
giego automobilistę pewien odłam społe których wykonania potem niema możności
czeństwa nie powinien traktować jak roz kontrolować. Czy nie lepiej skrócić prakty.
hukanych wariatów.
ki szkolne do roku, ale wymagać
Panikę na jezdniach, wszystkie zamie stkich, ażeby je odbywali.
szania i wypadki coprawda od czasu do
W związku z tym powstaje postulat re*
czasu powodują kierowcy, ale większość
organizacji Komisyj egzaminów państwo*
ich powodują przechodnie swym niesfor
wycli przy uniwersytetach. Do komisji we
nym zachowaniem się.
szli ludzie młodzi nic posiadający często
Uciszyć jezdnię, to znaczy usunąć przy kwalifikacji w tej dziedzinie nauki, w któ
czynę, dla której kierowcy nietyle naduży rej egzaminują.
wają, ile poprostu
używają
sygnałów
dźwiękowych: nauczyć przechodniów, pu
bliczność, a przedewszystkiem młodzież
sposób
chodzić po ulicy.
:0=
to los kuplonT w kolekturze

Niesforni przechodnie

sa pośrednia przyczyna hałasu ulicznego.
Ci, którzy zwiedzali Sztokholm lub inne
stolice skandynawskie nie mają słów za
chwytu dla jednej przedewszystkiem rze
czy, a mianowicie
dla ciszy i spokoju,
które panują na ulicach. Ulice są ruchliwe,
po asfaltowych ulicach przesuwają się dzie
siatki i setki samochodów, motocykli i ro
werów, ale nikt nie krzyczy, nie trąbi, nie
dzwoni, nie ryczy i nie hałasuje bez potrze
by.
Jakże inaczej jest u nas! Samochodów
mało, jako że przecież żyjemy ciągle w okiesie przedmotoryzacyjnym, ale te nielicz
nc wehikuły są za to przeraźliwie głośne.
Hębcnki pękają w uszach przechodniom
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dni*

od wszy*

Jedyny

KURT

Dr.

K L I N G E R
p o w r ó c i ł

Spec

char. s e k s u a l n y c h
wenerycznyck
i skórnych
(włosów)

Andrzeja

2 tel. 132-28.

przyjmuje od 9 — 11 i od 6 — 8 wlecz.

Dr. med.

GUSTAW
KOHN
Specjalista akuszer-ginekolog
diatermia

ul. Piłsudskiego 5 1 , tel. 170-03.
przyjmuje od 8—10 i od 4—8 w.

Przychodnia Wenerotogiczna
leczenie chor. w e n e r y c z n y c h
I skórnych

•Zawadzka i, teiaf. 122-73
,

:—

Dr. Med.

M.

K L A C Z K O
powrócił
uszu, nosa, g a r d ł a I k r t a n i

Chor.

Piotrkowska 99, telef. 213-66.
Przyjmuje

S.

położnictwo i choroby k o b i e c e

Potrkowska 99,
tel. 2 1 3 - 6 6 ,
przyjm.

e o d z . o d 10—12

Choroby skórne i w e n e r y c z n e
Ikebiety i dzieci)

Sienkiewicza 34,

Tel. 146-10

orzv)irtułf od I I — 1 i o<l 3—4

noonl.

ftp.e

chor. weuerycanych, sekaualoycn
1
mociopłeiowych.

Cegielniana 11,

> —11 r a a o

• o d 5—8

p

o

p D

t

wene

tel. 201-93

p r z y j m u j e od 8—11 rano i od 5—8 wiecŁ
w niedziele i święta od 9—12 w poł.

P i o t r k o w s k a 161
;

Dr. med.

PAULINA
G d a ń s k a 117,

LEWI
telefon 221-61

chor. k o b i e c e i położnictwo
przyjmuje od 12—1 i 4—6 wiecz.
Dr.

M.

3

ZŁ.

Dr. I. Z Y W

choroby

kobiece.

powrócił

11 Listopada 17 te!. 123-41
przyjmuje od 1 — 2 i od 4 — 7 wieczór,

G A W I Ń S K I
powrócił

Położnictwo i choroby

NIEWIAif

TRWAŁA ondulacja zł. 5 z gwarancją.
Aparatem parowym lub elektrycznym wy
konuje Z a k j a d fryzjerski, Targowa 88,
kob ece)
przy Wodnym Rynku.

Bałuck Rynek 3
telef. 148 80
przyjmuje od 4—7

wiecz.

Dr. Ignacy Piecbowicz

KI

ipecchor. wenerycznych, skórnych i seksualnych

PLACE przy ulicach Pabianickiej i po
przecznych od 600 metrów do sprzedania.
Przystanek tramwajowy na miejscu. Otton
Krause, Łódź, Pabianicka 47.

Akuszerja i chor. kobiece

Śródmiejska 18 tel. 107-79

10 Z Ł O T Y C H miesięcznie- urzędnikom
na
wypłatę konfekcja- obuwie, bielizna
przyjmuje od 8 — 10 rano i od 4—7 wiecz.
manufaktura, firanki- Chari. Piotrkow
ska 37 w podwórzu.
MENTOPINOL — GLOB
środek przeeiw gruźlicy, astmie I cierpieniom
d r ó g oddechowych.
„UNIWERSAŁ"
leczy r e u m a t y z m i wszelkie nerwo-bóle
„ H E B R O L I N " środek przeciw liszajom, egze
mie ł ł u i z e z y e y .
B O B O — G L O B przysypka d l a dzieci.
Poleca L a b o l a t o r j u m przy A p t e r a

NIC lepszego Pan nie znajdzie! Wyjątko
we możliwości zarobku wszędzie! .No
wości Praktyczne", Warszawa, Złota 37.
i .

i

CHROMOWANIE, niklowanie, srebrzenie,
wykonuje
pierwszorzędna firma Famak, właść. E. i
E. Kummer, Łódź, Wigury 7 (Pusta) Tel.
150-72.

D r . F a r . St. T R A W K O W S K I E J złocenie, powlekanie miedzią,
w

Łodzi,

ul. Brzezińska 56

Dr.

F E L D M A N

OTOMANĘ garderobę, tapczan, leżankę,

krzesła, stój, Biurko, stoliki radjowe tamo
akuszer - ginekolog
i na dogodnych warunkach. Kilińskiego
Kilińskiego 113 (róg Nawrot)
tel.

155-77

Dr. med. N I T E C K I

DR, M E D .

W Y TH Z Y C

med.

Doktór.

teL 127-84 ANDRZEJA
tel. 238-02 POMORSKA 7.
5,
telefon 159-40
przyi
w niedz.
wie
U oidod9—12
jmuje
od 8 — i11
rano
5—9 pp.
wiecz.
Przyjmuje od sodz. eWIO rano i 4—7 w.

P T i y i a a a U od woda. a — I I , » d i — • w
I a w i c t a od goda,

S.

chirurg

med.

RUNDSZTAJN

akuszerja

P O R A D A

Dr.

iwltjta

REICHER

Specjalista chorób
skórnych,
rycznych i seksualnych

Kryzys

Ł o d i , Piotrkowska 141 i I I - g o Listopada 3T-a
P. K. O. 6 8 - 4 2 8

262-98.

a d 6—» w l o c i , w n l e d z l o l c
l a d » — 12 So, p o pat.

WENER0L0GICCNA

WOŁKO WYSKI
powróci!

od

9,

Z A M B U ł t wyciąg r o ś l i n n y
prywatna
usrnwł przyczyny i skutki złego t r a w i e n i a oraz p r z y c h o d n i a
l e c z e n i e chor. w e n e r y c z n y c h i s k ó r a y c h ,
r e g u l u j * zoladek.
A N T I H E M O R wyciąg ziołowy środek przeefw.
Hemeroidom
C z y n n a od 8 rano do 9 wiecz.
P R O S Z E K - G L O B od bólu głowy.
w niedz. i św e.ta od 9 — 1 ppot.
K R E M - B O B O dla dzieci.
Panie przyjmuje kobieta-lekarz.
Poleca L a b o l a t o r j u m przy Aptece

KRYŃSKA
wróciła

TRAUGUTTA

p r z e p r o w a d z i ! się n a n l .
front 1 piętro, tel.

Południowa 2 S ,

12 — 2 i od 5 — 8 po pol
Dr. F a r . St. T R A W K O W S K I E J
D r . aied.
w Ł o d z i , n l . B r z e z i ń s k a $6,

po

Specjalista chorób wenerycznych,
•kornych i seksualnych

K L A C Z K O W A Edward

H.

czynna od 8 r. do 9 wiecz. Porada 3 zł.
DU pań oddzielna poczekalnia.

«,

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

D r . med.

Dr. med.

k

choroby skórae.
weneryczne
i moczopłciowe:
N A W R O T 3 ? tron- I o*etro — T e l 213 1 8
p r z y j m u j e o d 8 — 9 . 3 0 r . i Od 5 . 3 0 — 9 w
w n i e d z i e l e i ś w i ę t a o d 9 d o 12 w p o i

160, Przeździeckl.

„ECHO OBCOJĘZYCZNE" - czasopismo
dla znających początki francuskiego, nie
mieckiego. — Szczegółowe prospekty, nu
mery okazowe — bezpłatnie: Warszawa,
Wajiców 3. — Wymienić język.!
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metropolie. WRZEŚNIOWE KŁAMSTWA.

MIASTO BEZ ULIC.
Wll| A

IDEALNEJ

PRZ1f$ZŁO$CI»aH

Ludzie w wąskich, bezpowietrznych u- niezabudowana, cała Warszawa np. roz prostsze. Wszystkie trudności dzisiejszego
licach, zamknięci w kamiennych wąwozach przestrzeniałaby się zaledwie na 2500 ha. życia miejskiego — usunięte.
nie wiedzą co słońce, co powietrze, co zie Na tak niewielkim obszarze problem komu
Odzie jest w takim mieście miejsce
dla naszych cennych i przepięknych za
leń, cenny czas tracą na niepotrzebną ko nikacji byłby niesłychanie prosty.
Wszystkie domy stoją na palach paro- bytków, dla Notre Dame, Wawelu, czy ka
munikację.
Czy te wszystkie
Miasta rosną wzwyż i wszerz, coraz metrowej wysokości. W ten sposób pow tedry Świętojańskiej?
więcej jest domów i ludzi, coraz
mniej staje miasto bez ulic. Można też powie pałace i kościoły zostaną barbarzyńsko
słońca i powietrza. Czy przyszłość nasza, dzieć, że ulica będzie wszędzie. Ruch bę zniszczone?
„Przeciwnie — odpowiada Corbusier
która ma być przecież lepsza od teraźniej dzie w ten sposób niezwykle uproszczony,
—
na olbrzymich płaszczyznach zmieścić
wypadki
wykluczone.
szóści będzie zamknięta i przycluszona w
się może dziesięć razy więcej zabytków
kamiennych szarych, smutnych
murach Zresztą ruch będzie się odbywał na paru
niż warto zachować.
poziomach. Pod domami, a więc na ziemi,
wielkich miast?
Gdy
wyniosły
kościół umieści się na po
Nie chcemy żeby tak było.
Powstają jechać będą koleje, autobusy i samochody tężnym placu z nieskończoną perspektywą
p; ojekty skwerów, dzielnic willowych, ale towarowe. Na poziomie domów poruszać — wtedy dopiero ukaże się cała jego pęk
cą to półśrodki i kiedy mówimy
„miasto się będą lżejsze wozy ciężarowe, wolno ja ność. A czyż nic piękny jest widok małe
przyszłości" widzimy obraz zupełnie od dące samochody prywatne no i piesi. O- go kościółka obok drapacza nieba, które
prócz tego dwie arterie osiowe, budowane go sam widok każe nam myśleć o naszej
rębny.
szerokie na 60 małości?
Tymczasem nasze miasta przyszłości ist ponad poziomem domów
metrów
oddane
będą
w
domenę
szybkim
nieją tylko na papierze. Jednakże już nie
I jeszcze jedną zaletę ma miasto Cor
samochodom.
busiera.
Nie wiele domów rozsypanych
jako bajka utopijna, ale realny, przemyśla
Jakże inaczej wygląda takie miasto! na dużej przestrzeni stanowi dla nieprzyja
ny gruntownie do ostatnich
szczegółów
Jest to raczej ogród, obsadzony domami, cielskiego samolotu cel niesłychanie tru
plan.
Żyje we Francji architekt, Le Corbu niż kamienne mrowisko. Przez to, że do dny. Szansa trafienia w budynek jest do
sier. Jest sławny na cały świat, ale niewie my mają formę krzyży ulica, o ile o takiej kładnie 10 proc.
Dziś Corbusier posiada już wielkie za
wogóle można mówić traci postać wąwo
le zobaczyć można domów budowanych
stępy
zwolenników i naśladowców, pra
zu,
czy
korytarza,
staje
się
łańcuchem
ol
według jego planów.
gnących realizować w swoich krajach je
brzymich,
zielonych
placów.
Chaos
jest
Kiedyś może będą mu stawiali pomniki, ale
go wielkie idee.
teraz jego idee uważane są za zbyt śmiałe opanowany. Powietrze jest czyste, życie
za ekstrawaganckie.
Ale Corbusier nie dba o to. Pochylony
nad swymi planami i rysunkami buduje no
we, inne zupełnie miasta, gdzie życie jest
Robi się coraz ciaśniej w mieście,
I choć stanęły na chodniku,
o wiele łatwiejsze i piękniejsze,
gwarno, wesoło, niewygodnie,
nic na uboczu, lecz po środku,
„Miasto— mówi on— jest nagroma
na jezdniach huczą aut klaksony
jedna przez drugą opowiada
dzeniem komórek w których zawarte jest
i potrącają się przechodnie.
0 flircie, wodzie i o błotku...
istnienie człowieka. Dotychczasowy porzą
Czy
można
wygrać
majątek
w
Montedek tych komórek należy zmienić.
w Deauville 62.000 funtów, wygrać w cią
Znów swe papiery urzędowe
— Byłam w Krynicy — rzuca jedna Jak? Musimy tylko obserwować potrze Carlo? Nie ulega kwestii, że wielu z gra gu dwóch następnych dni 150.000 funtów
kładzie
do
teczki
sekwestrator,
—
a ja nad morzem — druga powie,
by naszej duszy i naszego umysłu, aby na czy wywiozło z Monte-Carb duże wygra i przegrać w ciągu jednego wieczora wię
chyłkiem ucieka pod murami,
0 wy bezczelne! — myślę sobie,
ne,
jak
również
faktem
jest,
że
wielu
nie
to odpowiedzieć. Stworzyłem pojęcie „za
cej niż połowę wygranej.
bo na chodnikach Istny zator!...
obie widziałem w... Plkutkowie.
Już choćby tylko te pobieżne wylicz?
sadniczych radości", do których prawo ma potrafiło utrzymać wygranych już sum i
wyszło
z
kasyna
bez
grosza
przy
duszy.
nia wskazują, że w kasynach gry zdoby
k. żdy człowiek.
1 tak godzinę, może więcej
W każdym razie pewnym jest to, że na stu wali ludzie majątki, ale — mało było ta Kiedy z wywczasów panie wrócą
Te „radości" są: przestrzeń, drzewa i
do swego miasta, swej kolebki,
trwa paplanina tych kobietek,
graczy najwyżej dziesięciu może powie kich, którzyby potrafili
słońce. Dlatego musimy
dać ludziom w dzieć z czystym sumieniem, że nie wygra
przez stonce letnie wycackane —
żadna nic powie, że gdzieś na wsi,
utrzymać wygraną.
mają języczek bardzo krzepki.
wielkich miastach
wycerowała.. stos skarpetek.
li ani razu podczas gry.
Ci którzy znają publiczność odwiedzaj.jcą
przestrzeń, drzewa 1 słonce.
Z historii kasyna znane są wypadki Monte-Carlo, a zwłaszcza krupierzy kasy
Wdzięcznych słuchaczy niema w domu, Że zna Krynicę z opowiadań,
Przedewszystkiem słońce".
większych wygranych, które pozostały w na twierdzą, że do najrzadszych typów
pani wychodzi więc na miasto,
Hel, Gdynię, Bałtyk z widoków!;,
I Corbusier projektuje miasto: ludzie rękach
graczy należą ci, którzy umieją trzymać
chwyta znajomą oczywiście
że była na wsi tuż pod miastem
mieszkają w 40—60 piętrowych drapa
opatentowanych graczy.
swe nerwy na wodzy i wstać od Stop w
1 gadu-gadu — o nle-wia-sto!...
1 na dancingach... Plpidówki.
czach chmur,
mających z lotu p.taką
Jeden z magnatów przemysłu amerykań momencie, gdy szczęśliwa passa dobiega
kształt równoramiennego krzyża. W takim
skiego, H. Walker, wygrał w ruletkę w cią końca. Ten rodzaj graczy nie stara się
Albo co gorsza, że brąz - cerę ,—
kotósie mieszkaniowym mieszkać
może gu dwóch godzin 12.000 funtów I z tą su wcale o to, by zwracać na siebij 'iwagę. Zwykle pytanie pada takie:
—
Zuziu,
kochanie,
gdzie
żeś
była?
(nigdy nie powie tego — o nie!)
2500 do 3000 ludzi. Ma on swoje własne mą wycofał się z gry. Wśród graczy cier przeciwnie pragną zachować jaknajdłużej
Jakaś
ty
mocno
opalona,
że
ją zdobyła nie nad morzem,
sklepy, własną szkołę, własne dziedzińce, pliwych wyróżnili się przedewszystkiem incognito. Są to ludzie z charakterem, a ci
czy będziesz nową suknię szyła?...
ale u siebie na... balkonie.
restauracje, kina itd. Każdy nawet najskro ludzie grający według swego „systemu". właśnie rzadko zaglądają do sal gry.
mniejszy mieszkaniec będzie miał komfort
Stosując system, wygrał niejaki mr.
My wybaczamy wam to panic,
równy temu, jaki panuje
Appleton z Monte-Carlo 90.000 funtów.
choć się natura złości krewka,
Niebywałym szczęściem w grze odznaczy
przecież Adama także w raju
na statkach transoceanicznych.
ła się amerykańska milionerka, mrs. Gould
okłamywała ciągle Ewka.
laki blok jest od pozostałych oddzielony która trafiła dwadzieścia cztery serie skoWSPOMNIENIE.
ROM.
szerokimi pasami zieleni. Tylko 10 procent /ei i wygrała
Ona: — Pamiętasz Zygmusiu, przed
miasta jest zabudowane. Reszta— to parki,
50 tysięcy funtów.
dziesięciu laty
podczas mroźnego dnia
jeziora, boiska, szerokie odrzewione aleje.
Do historii przeszedł w kronikach ka zimowego braliśmy ślub.
Dom taki zajmowałby ok. pół ha, a ponie syna gry słynny fabrykant automobilów
On: — Tak, jeszcze dzisiaj marznę na
waż 90 proc. powierzchni miasta byłaby Citroen. Potrafił on przegrać jednego dnia samo wspomnienie.
4

Ludzie z c h a r a k t e r e m

do salonów gry.
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PODSŁUCHANE

Tyfus brzuszny jest chorobą brudnych rąk —
myjcie ręce przed każdym jedzeniem.

teatrem uruchomiono kilka punktów opa
Przygładził machinalnie gors zmiętej góle sprzedać ten przeklęty pieprz. Była
trunkowych, niech pan tam zapyta. Chodź koszuli, popatrzał odruchowo w lustro i to troską poważna, iecz w danym momen
my, panie Rummy!
stwierdzi}, że jego smoking był bardzo za cie nieaktualna.
li. I! i K I
Ują} go energicznie pod ramię i przy brudzony i rozdarty w jednym miejscu.
Co ja mam suszyć sobie głowę nad ty"*
wydatnej pomocy garderobianego pocią Uda} się prędko do łazienki, zdjął ze siebie co się stanie kiedyś '— rozmyśla} gorączkę*
gnął w przeciwną stronę. Odwrócił głowę, wszystko, odkręcił prysznic i wszedł pod wo — jeśli pojutrze będę musia} ogłosić
popatrzał na Konstancję, stojącą nierucho strumienie gotującej się niemal wody. Le niewypłacalność?...
mo z dłonią na poręczy schodów.
dwo możliwe do wytrzymania gorąco za
Jednym słowem zasadnicza sytuacja
— Zabierz pan tę kobietę! — zawoja} parło mu oddech, lecz przywróciło jasność wyglądała beznadziejnie i zdawało się, już
nie mogła ulec najmniejszym odchyleniom.
do Johna i sam poprowadził Rummy'ego, umysłu.
którego opór znacznie osłabł.
Wyskoczy} z wanny, wytarł się i wró I nagle rachunek zaczą} wypadać inaczej!
Garderobiany wrócił idąc o wiele wol cił do pokoju. Zapalił wszystkie lampy, ja Właściwie nie nagle, lecz od godziny, bo
niej, niż naieźafo.
kie w nim by)y — teraz nawet półmroku tyle czasu upłynęło od śmierci Leverstone'a.
Nie zdąży} dotknąć Konstancji, bo pu nic mógłby znieść.
Powieść współczesna
ściła prędko poręcz i cofnęła się pod ścia
Zaczaj liczyć. Rachunek wypadł tak
Banki uchylały się od podtrzymywani*
nę.
samo, jak ostatnimi czasy, gdy go robił jego spekuiacyj i odrzuciły stanowczo kil
— Już idę — rzekła cichym, złamanym prawie po sto razy dziennie — żadnej kakrotne prośby o pomoc syndykatowi.
by się uwolnić od Johna, który krępował
STRESZCZENIE.
zmiany. Pojutrze musiał zapfacić za pięć Ale Leverstone już nie żyj, więc nie mógł
W teatrze londyńskim wybuchł pożar. Dawna mu nogi i wył i wrzeszczą} pod razami, głosem.
Gdy się zbliżyła do okna najbliższego tysięcy tonn białego pieprzu, a pieniędzy mu popsuć sprawy, ponieważ tylko on po
kochanka aktora Kummy oświadczyła mu, że w spadającymi na jego głowę.
płonącym gmachu pozostał ich syn. Runimy rzucił
trafiłby udowodnić, że Bovergen cały czai
Z przeciwnej strony korytarza zjawił półpiętra, Rummy już wyskoczył i koły nie m:ał.
sia na ratunek.
sał
się
w
tym
momencie
na
płachtach
ra
--Tak...
—
powiedział
półgłosem
—
działał
w ścisłym porozumieniu z syndyka^
się nagle oficer straży ogniowej. Zatrzy
towniczych. Oficer pomóg} jej wejść na pa pięć tysięcy tonn białego pieprzu.
• • •
tem. Teraz Bevergen mógf kłamać bezkar
mał się na chwilę, zaskoczony niezwykłym
Wyminął Konstancję, nie patrząc na obrazem zmagania się jakichś ludzi w pło rapet okna i popchnął lekko. Po niej wy
Jeśliby kazał wrzucić cały ładunek do nie, twierdząc, źe w dobrej wierze przystą
nią i pobiegł korytarzem na prawo, to jest nącym budynku, potem do nich podbiegł. skoczył garderobiany z walizami.
Tamizy, minlby akurat tyie pożytku co te pi} do spółki, nie wiedząc o jej podejrza
Oficer widział jeszcze, że razem z nim raz, gdy go trzyma} na przechowaniu w nych kombinacjach giełdowych.
do schodów prowadzących na scenę, skąd
— Co tu się dzieje? — zawołał gnie
odszed}
Rummy, nie zwracając najmniej magazynach portowych. Pieprz był nie do
coraz głośniej dolatywał huk pożaru.
Uwierzą z pewnością jemu, plantato
wnie. — Wynosić mi się natychmiast z
John dogonił go i złapał z tyłu za u- budynku! — podbiegł bliżej, poznał Rum- szej uwagi na kobietę, którą strażak pro sprzedania w c'ągu przynajmniej paru lat. rowi z Jawy, który — pozornie przynajf*
wadził do kordonu policji, podtrzymując
branie.
ZrobiJ tę nieszczęsna tranzakcję po szy mniej — trzymał się zawsze z daleka od
my'ego i dodał uprzejmiej: — Pan musi
— Tak nie może być!—wołał zdysza stąd wyjść, proszę pana, niema ani chwili pod ramię.
lingu — czyli po dwanaście pensów — da syndykatu i jakby przystąpił doń rzeczywi
— Niesłychana lekkomyślność! — mm jąc cenę, ustanowioną prztz syndykat kup ście przez nieświadomość i łatwowierność.
ny. — Panie, tak nie może być! Pan idzie do stracenia!
knął pod adrecem całej trójki i wbiegł z ców handlujących pieprzem, który to syn Banki na pewno nie odmówią poparcia,
na pewną śmierć, panie!...
Klown pokręcił głową.
powrotem na górę.
Rummy spojrzą} z dziką wściekłością.
dykat był pod nieograniczona i bezkontrol jeśli zdoła je przekonać, że on, Bevcrgen,
— Nie mogę — rzek} spokojnie — mu"
* * *
— Puść, do diabła! — ryknął.
ną władzą Levcrstone'a. Kupił dużą partię sam pad} ofiara oszustwa. Jeśli pomogą
szę się dostać na widownię. Tam jest mój
Jonkheer van Bovergen wszed} do po w nadziei, że sie utrzyma cena sprzedażna mu się utrzymać na nogach i przetrwać
John trzyma} mocno. Rummy odwró syn.
koju hotelowego i zapalił świat}o. Chwilę piclnascie pensów*
cił się i uderzył go naodlew. Garderobiany
ciężki okres, pożyczając pieniądze na płat
Oficer przestraszył się początkowo, po
stał niezdecydowanie przy drzwiach, po
zatoczy} się i upadając uczepił się kurczo tem wzruszył ramionami:
Doskonały, dwudziestoprocentowy za ności terminowe, to już w następnym roku
tem zbliżył się powoli do biurka: nie zna robek, zdawało się, by} pewny. Zamiast urządzi się inaczej i uwolni się w jakiś spO
wo jego kolan. Rummy wlókł go za sobą,
— Bardzo mi przykro, ale z urzędu mu lazł ani jednego listu.
krzyczącego przeraźliwie:
tego Bevergen musiał czekać dwa, trzy la sób od olbrzymiego zapasu pieprzu, gro
szę przeszkodzić panu w tym zamiarze.
— Wiec TO jeszcze się nic stajo! — ta i zadowolić się w najlepszym wypadku żącego kompletna ruiną!
— Na pomoc! Ratunku!
RobiJ daremnie rozpaczliwe wysiłki, Już-go tam nie ma prawdopodobnie. Przed pomyślą} i westchnął z ulgą.
ceną siedmiu pensów, jeśli mu się uda wo
(D. c. n.)
Redaktor naczelny; Franciszek Probst
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SPORT.
"Dzień Ł. O. Z. p .
.IiEDZIELA .A aOIIICACH.
Program imprez niedzielnych jest na.
W gmachu Cyrku o godz. 1Z-ej ciekawy mecz bokserski W~rta - Polo.nia. .
Na Wiśle odbędą SIę regaty OfIcerskIe
go Yacht-Klubu Polski.
Na boisku Polonii o godz. lO-ej mię
dzyklubowe zawody lekkoatletyczne.
Na Dynasach jubileusz 50-lecia WTC.
Program uroczystości przedstawia się następująco: o 7.30 zbiórka członków na Dy
nasacll, o 8.30 zamknięcie mety plakietowegorzja,zdu kolarskieg~, o l?-ej. ms~a'p0
lowa :na boisku, o II-ej złozenIe wlenca
na Gr;obię Nieznanego Żołnierza, o 11.15
start wyścigu za prowadzeniem
motorów na dystans.ie Warszawa - Radom Warszawa, o 12.30 akademia,
o 16-ej
wielkie zawody torowe, o 17.15 zakończe
nie wyścigu Warszawa - Radom - War
szawa.
'Poza tym odbędą się dwa dalsze mecze o mistrzostwa klasy A podokrę~u ro:
botniczego. Walczą Drukarz - ZnIcz I
Elektryczność Sarmata.
stępujący:

'\

W KRAJU:
W Łodzi ·dzień łódzkiego OZPN.
W Poznaniu pięściarskie mistrzostwa

Sokoła.

We Lwowie tenisowe mistrzostwa okręgu.

W WilnIe mistrzostwa tenisowe miasta.

W Białymstoku bieg kolarski Biały
stok - Biels'k Podl. - Białystok.
- W innych miastach lokalne imprezy
sp~rtowe.

"W

l~st6w
O PUUl:)KO:{:,} ~:~:~MK"HLA.

Skrzynka do
Jt;~{;Z~

.. ; \.

DO REDAKCJI "ECHA"
W

Łodzi.

,....

związku

Zacitlte b le
Piotrków miejscem

decydującej

-ki s

Otwarcie II Miejskiego
Ośrodka Zdrowia.

rozgrywki.

ŁÓDz,

6.9 - W czwartek dnia 10
rb,. o godz. 12-ej odbędzie się
Kto wejdzie do klasy A. w Okręgu ŁÓdZ\ ten nie może być rozegrany, ani w Toma- uroczystość
otwarcia i poświęcenia II
kim? Oto pytanie, które w związku z roz- szowie ani w Pabianicach, przeto Zarząd Miejskiego Ośrodka Zdrowia przy ul. Lu
poczęciem rundy jesiennej rozgrywek o mi LOZPN. bierze pod uwagę Łódź, albo
belskiej 7.
strzostwo kI. A. staje się niezwykle aktu-, Piotrków. Według jednak wszelkiego prawclopodobieństwa mecz ten odbędzie się
alne.
jak wiadomo, wobec ,uzyskania przez w Piotrkowie.
Lechię tomaszowską i Sokoła pabianickie- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ZAGRANICA:
W Białogrodzie mecz piłkarski Polska go równej ilości punktów, zachodzi ko- jugosławia o puchar króla Piotra II.
nieczność
rozegrania trzeciego meczu.
Posle~unek
Otóż w związku z tym dowiadujemy się
I I '
W
.'
W Rydze mecz piłkarski Polska - Ło
twa i zakończenie międzynarodowych za- iż Zarząd ŁOZPN-u definitywnie ustalił ter ~~~ S'"
~ob
'Y.
SI.
~
wodów hippicznych z udziałem polskich min meczu na dzień 13 września rb. Termin ten najprawdopodobniej, mimo starań
jeźdźców.
Łódź, 6. 9. Otrzymujemy dużą ilość nich sygnałów wogóle nie można rOzrozW Rumunni bieg kolarski dookoła Ru- Lechii nie ulegnie zmianie.
skarg na nieuregulowanie ruchu na ulicach Ilić.
Może to łatwo spowodować kataDrugim ważnym szczegółem odnośnie Łodzi i na drogach podmiejskich. Stan o- strofy.
munni z udziałem Polaków.
W Wiedniu mecz finałowy Austria - tego meczu, jest kwestia boiska na którym becny grozi niebezpieczeflstwem i może
Niema żadnego nadzoru nad prawidło
Slavia o puchar środkowej Europy.
zostanie on rozegrany. Ponieważ mec powodować nieszczQśliwe wypadki. Czyż wą jazdą ciężarowych wozów konnych,
t
• by odnośne wladze nie byty w stanie za- które stale zajmują środek jezdni i nawet
p r owadzić porządku we wspomnianej dzie na .podawane sygnały wcale nie reagują,
ą dzinie? Trochę dobrej woli i większej dba aczkolwiek cała prawa strona ulicy jest
~
I łości, a J110Ż~la łat~o wszystkie dotychcza- wolna.
sowe usterki llsnac. Oto one:
Patrole policyjne, konne i piesze, wcapO r az Cz~ art y
Posterunkowi,' kierujący ruchem i znaj le nie zwracają uwagi na przestrzeganie
WARSZAWA 6.9 - Jak wiadomo z będzie się w dn. 13 bm. w Warszawie. dujący .si~ poś~Odku ulicy, musz.ą być do- przepisów jazdy, prawdopodobnie należą
b ył Się
. W Ber brze
oswlCtl
' Polska - Niemcy
.
,
koleI. czwarty mecz
od Pierwszy
mecz pl'łk ars k
I 'od
b
I bCl11 w .porze
. tI·nocnej . Przy
h .o]' te czynności do specjalnie wyznaczonych
linie w grudniu 1933 r. wygrali wówczas eCI~yl1l s a ym o.swle en.1U nas.zyc u fC w tym celu policjantów, których jednak
Niemcy l :0, W rok po tem mecz rewanżo sami po.st e rLlIl~owl, ubram na cle~no, są wcale się nie widzi. Czxżby nie można by13 b.m. walne zebranie wy w Warszawie przyniósł nowe zwycię mało wldoczl1l, podawanych zas przez ł o włoŻyć tych cZyl1!l~;ci na wszystkich
wogóle policjantów znajdujących się w ob
P.
B.~~~ stwo Niemcom 5:2, Trzeci mecz rozegra
chodzie,
jak te~ stojących na posterun- , .
Berlinie dał znowu
POZNAŃ, 6,9 - Walne zebranie Pol- ny w ub. roku w
Tą
drogą, zdaniem nasz.em,. możma
kach.
skiego Związku Bokserskiego odbędzie zwycięstwo Niemcom 1:0.
byłoby szybko zaprowadzić odpowiedni
Wielka
pielgrzymka
się definitywnie w Poznaniu w dn. 13 bm
lad i porządek.
o godz. 9,30 w sali Bazaru.
z Łodzi do Warszawy.

=
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Czy

września

w·le'.zarem trudno zaulllaz·ni.

kargl" auto .....

ill-sto-........

z wy C·I " .:.
?
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400-lecie urodzin ks. Piotra Skargi

Celem uczczenia wielkiego nauczyciela Co nas po pracy rozweseli?
i wychowawcy' narodu- został powołany
Teatr Miejski. Tajny agent.
w Warszawie- stolicy palistwa,
gdzie
Adria. Zbrodnia i kara.
Casino, Mały buntownik.
Skarga przez cały czas życia pracował I. F. P. l nie odpowiada. lI. O.
Corso.
Obywatelski
Komitet
Jubileuszowy
pod
pro
zł. 5.50 w obie strony. Odjazd i powrót pociągów w dn.1S września
statnia serenada.
tektoratem Prezydenta Rzplitej
Polskiej,
Wyłączna sprzedaż biletów wejścia na mecz.
obu kardynałów i Episkopatu Polskiego, CYRK "ARENA". -Łódź ul. Wólcz:>ń
który organizuje w dniu 13 września br. Q- ska 111. Codziennie o godzinie 8,30 Wielkie przedstawienie .
g·ól,nopolski Kongres Skargowski.
Łódź, Piołrkow
...
~ . 1
ska 68, tel. 170-70
Europa. Straszny dwór.
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej
Metro. Zbrodnia i kara.
pragnąc ułatwić społeczeństwu katolickieMiraż. Mleczna droga.
mu udział w uroczy·stościach Skargowskich
Przedwiośnie. Czarne róże.
or.ganizuje w dniu 13 w!ze~nia (niedziela). Pałace. Kaprys markizy Pompadour .
Wielką pielgrzy.mkę pociągiem popularnym
Rialto. jej Ekscelencja Baoka.
z Łodzi 'do W,arszawy. Wyjazd z dworca
Rakieta. Pan Twardowski.
• . Łódź -Fabryczna nastąpi o godzinie 5,50
Stylowy. PieŚ!1 nocy.
powrót z Warszawy o godz. 22 (10 wiecz.)
ŁóDź 6.9. W mieście odczuwa się wieI dzącą nieraz do kilkunasfu groszy miesięcz .
b
Karty uczestnictwa w ~nie zł . 5,50 gr.
Tł!I~long
ki brak dro nego bilonu głównie pojedyń- nie.
nabywać można w Sekretariacie Akcii Ka
czych groszy i dwugroszówek.
·
Władze SKarbowe uczyniłyby dla potrze
Pogotowie
Miejskie 102-90.
jest to woda na młyn niesumiellnych by kupujących wiełką przysługę przez rzu tolickiej, ul. Gdańska 111, tel. 220-14 w
PógofoWie
zerw nego~yża :tQ2-40
godzinach biurowych, we wszystkich para
h CIłI1 dl arzy 1. ekspediente k w s klepikach.
••
Ubezpieczalnia 197 -65
cel1i~ na rynek w~ększej !lości poszy i u- fiach łódzkich i kościołach filialnych, oraz
Przy wydawaniu reszty zwykle słyszy krócI~y tą dr~gą ządze n.lesumlenny.ch za- w księgarni "Przyszłość" Piotrkowska 263
straż Pożarna tel. 8.
się sakramentalne:
robkow sklepikarzy na mewydawalllu resz i w Drukarni Diecezjalnej" ul. Gdańska
-. Nie mam grosza. Odbierze pan na ty przy drobnych zakupach.
11 l'i l
Z MIEJSKICH BIBLIOTEK I MUZEóW.
Kryzysowych, r.
.
Miejska Biblioteka Publiczna (ul. Andrzeja 14)
drugI raz,
W obecnych ciężkich,
.Ten ."dru.gi ra.z" najczęściej byw~ za~o czasach nawet pół grosza zdaw, ałoby się w - : o : ol'warta dla publiczności codziennie próc~ niedziel
ml1Iany l takle "nIewydawane grosze' WSIą drobnym handlu, i miałoby swą wartość I
i świąt od g. 10 do 2]. w soboty od g. 10 do 19;
k' d k'
. h dl
dl b' d t
.
d
Miejska Czytelnia Pism i Wypożyczalnia KsiąaH ~ lesZe~l an arzy a a le o y dla ubogiej lu ilOŚCi.
, N~
.'9_~~m;
żek dla dorody~h (ul. Rokicińska 1) otwarta dla
stanowlą- zblorowo- krzywdę, 'qochoU
aft \ii iII publiczności codziennie, prócz lobót, niedliel i
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z listem prezesa T.G. "Sokół" W Zgierzu p. B. Matunewskiego poda
Dym w. 240 numerze "Echa" z dnia 29.8.
Jlprzejmie ·prosz~ O zamieszczenie w Ich po
.
!:zytnem piśmie nast. oświ.adcz~nia:
P. Matuszewski powołUjąc Się na mOle
powiada; iakobym stwierdził, że "bramkąrz Kot uległ wypadkowi jedynie tylko
wskutek własnego nieobliczalnego brawu
roweg~ skoku". Otóż stwierdzam, że wy
padek bramkarza PTC p. Kota K. miał
miejsce tylko i wyłącznie dzięki potrące
niu go przez taw. "Sokoła", przez co bę
aąe w silnym podskoku, stracił równowa
gę i upadł.
Potrącenie miało charakter
niero,;myślnego ataku(,fo właśnie stwieraziłem w rozmowie z p. Matuszewskim)
zaś wypadek nie uwłaszcza dobremu imie
.
.
świąl, od I!. 14 do 21;
OddZIał 3-cl Ruchowo-Handlowy w ŁoMiejskie Muzeum Przyrodniczo • Pedagogiczne
nitt sportowemu T.G. "Sokół", gdyż. ani
d~i podaje do wiadomości, że na mecz (Park Sienkiewicza). Działy: zoologil!zny, botaninie jest pierwszym, ani też ostatnim wypiłki nożnej, pomiędzy reprezentacją Pol- rwy. minera.logic: n'y i ochron~ przyrody. -:- o!wal.'padkiem, jakie zdarzają się na boiskach.
ski i Niemiec, w niedzielę, dnia 13 wrze- te dla publtcznoSCl .we .wtorkl, czwartki 1 sDbory
h'
b d
..
od g. 15 do 18, w metlzl cle od g. 10 dD 14;
Dziękuje za łaskawe
zamieszczenie Jedzmy tam - gdz' e jest ciepłu, łanio i piękni e! Ś · b
I1la r . uruc omlOne ę ~ dwa pOCiągi po
Miej.kie Muzeum Etnograficzne (ul. Piotrkowpowyższego wyjaśnienia i Kreślę się
rozkładu ska 104). D7.iał PlnograCic"ny i prehistoryczny GlWar
Urlop
jesienny
mOże być spędzony w leszczyki- miejscowośĆ, w któreJ' bez 0- pulame, według następującego
.
z poważaniem
jazdy:
te dla puhliczności. w śrorly, piątki. soboty i nIejaknajlepszyc11
warunkach,
trzeba
tylko
wy
bawy "zepsucia" urlopu możemy spędzić
dzi~le w godzinach od 10 do 16;
Jan Kołlicki.
brać okolicę, której klimat zapewni
nam dni wypoczynku, rozkoszując się klimatem
Pociąg Nr. 1,
st. Łódź-Fabr. odjazd
MiPjskie l\Iu7.eum Historii i Sztuki im. J. i K.
ciepło· i pogodę,.
i obfitością południowych owoców.
dn. 13. 9. godz, 6 m. 45, st. Warszawa-Gd. Bal'toezl'wiczów (Plac Wolności 1). Działy: Sz~uka
Ostatnimi clasy dużo się mówi i sły
\ 11 dnl'ach 15-27 bm. podczas "Obcha i przYJ'azd goch 10 m. 00' powrót: st. \Vart 19·9o wieku i mi~dz~naro~o.wa ~ztuka moder~\IS~Y.
IV
• •
,
•
• czna otwarte dla publlcznoscl IV sroqy, soboty 1 nieDr. med.
szy o t. zw. Ciepłym Podolu.
'ctu WLl1obrania" obowiązywać będą do Za szawa-~d .. odpzd .godz. 23 m. 40, sl, Łodz dziele >IV Ilodzina~h od 10 do 15.
·Wacław
Właściwością Ciepłego
Podola, pod leszczyk ulgi kolejowe w wysokości 66 Fabr. pIzyjazd dllla 14. 9. godz.2m. 57.
.
powrócił
względem terenowym,
są jary w korycie proc., udzielane na podstawie kart uczestPociąg Nr. 2: sto Łódź-Kal. odjazd I
Chorolty wewaętrzae i aerwowe
WINSZUJEMY
których płynie Dniestr i jego dopływy. Kra nic twa Ligi popierania Turystyki. Ulgi te dn. tS. 9. godz. 6 111.45, st. Warszawa-Gd
jobraz
tworzą
stepowe
zbocza
jurów
i
donależy
rozumieć
w
ten
sposób,
że
do
Za-:
przyjazd
godz.
10
m.
30;
powrót:
st.
WarJutro.
Melchiorowi.
MAGISTRACKA 8, telef.211·20
Wschód słońca 4.56
Przyjmuje od 2 - 5 pp. IV niedziele i święta liny rzek o nadzwyczaj żyz.nej glebie, na leszczyk maina będzie jechac ze zniżką ~3 i szawa-Gd .odjazd .godz. 22 m. 30, sto Łódź
od 10 - 2 pp.
któ.rej uprawia się winorośl, ,arbuzy, melo- proc., powrót natomiast będzie zupelllle, Kal. przypzd dllla 14. 9. godz. 2 111. 07.
Zachód sł'Ońca 18.11
ny, kukur dzęitp.
bezpłatny.
I
Karty kontrolne na te pociągi, w ceni
Długość dnia· 13,15
uprawniające do przejazdu
Ubyło dnia 3,38
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KOKORZECKI
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i lira ak na sza okim

świecie.

- - --- - - -

Wuj Tom: - Niechże pani posłucha: oni na nas
strzelali kulami do golfa.
Guwernantka: - Nie rozumiem, jak można strze
lać kulami do golfa. Proszę teraz odejść i nie przeszka·
dzać w lekcji.

Wuj T0111 : - T o nksłychane, żeby człowiek mu
przed kobietami.
Guwernantka: - Doskonale nauczYliście się dzisieJszej lekcji, chłopcy. Możecie pójść się pobawić.
siał ustępować

.wac~k: Jadą na partyjkę golfa Musz«; Gert«; trochę podrażnić tymi o& .rjmi strzałkami. Urządzimy. sobie wyścigi strusia ze słoniem. Masz wszystkQ ze sobą
co nam potrzeba?
.wicek: - Oczywiście . Zegarek dla głupiego strusia, szpryca z syropem I po
rl uszkę z puchem .

.wacek:' - Goń! Goń!

Za chwilę połkoniesz zegarek.
tu pierwszorzędny puch z ciocinej podus2'Jki. Doskonale się
~a na' syrop owym klaJstcrkul Ha-ha-hal

. _ Włc.ełc: ~ Macie

;>,

,l

Wicek: --- Czekajno czarna klusko, mam dla ciebie coś dobrego. Pożycz nam strusia na godzink~ a my,
ci damy dwie bomby czekoladawe.
Murzynek: - Dawajl

Wacek: - Gerta nie lubi, j eżeli ją drapią takimi ostrymi strzałeczkami. Ale
teraz musimy pędzić co sił w strusich nogach. Naści!l Połknij zegarek~ to smaczny,
kąsek dla strusiego żołądka. Ale najpierw go musisz dopędzić.
I
Wicek: - A ja im teraz zaaplikuję porcję lepkiego i słodkiego syropu.

-

kąd

Wujek Tom: - A pścik! A pścik! Mam pełny nos piór! Nic nie widzę; Domy lecimy?
Wacek: - Na zdrowie! Wiwat! Kichnij sobie zdrowo, Gerto, to ci dobrze

zrobi I

