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dziej odległych dzielnic, które do późnej
PARY.Z, .20. 7. _ Gal.owy obiad dla
nocy podziwiały morze świateł, układają„ angielskiej pary królewskiej będzie podacych się we wspaaiałe dekoracje. Na pia ny w Wersalu. Stół, do którego zasiądą do
cu Gwiazdy snopy reflektorów oświetlały stoj<ni goście wraz z 250 uczestnikami tej
przep iękną dekorację sztandarów brytyj- historycznej biesiady, ma 35 metrów długo
skich i francuskich. Avenue Champs Ely- ści. Para królewska będzie tak siedzieć,
sees bawiła oko imponującą iluminacją aby przez cały czas obiadu mogła spoglą
fontann. ciągnącą się aż do Placu Zgody ~ać na parrk. Obsługiwać będzoie 120 lokaa dalej poprzez_plac do Madeleine przez jów, ubranych' w specjal.ną liberię z purpuRue Royale, bulwary aż do opery. Na bul rowego aksamitu, białe pończochy i białe
warze Kapucynów dwie olbrzymie „mar- pemki. Liberię tę specjalnie szyto na przy
gerity" nosiły inicjałyr króla Jerzego VI i jęcie królewskie według starofrancuskich
królowej Elżbiety.
wzorów .. Zwierciadlana galeria, w której
O godz. 0.30 angielska para królew- będzie podany obiad, liczy 95 metrów dłu
ska opuściła Pałac Elizejski, udając się na gości. Całą galerię wzdłuż ścian z lustrami
spoczynek do swych apartamentów na przybrano wspaniałymi kwiatami. Chcąc,
Quai d'Orsay.
aby i pod tyrm względem był zachowany
Prezydent Vebru• wraz z małtonką od styl, jak zresztą we wszystkich dr-0biazp1o·wadził swych gości, aż do samocho- gach, gdy szło o przygotowania komnat
du. Zgromadzone przed pałacem oddzia-1 wersalskich, przestudiowano. staire dokuły wojskowe oddały należne parze królew rnenty, celem ustalenia, w czym były umie
skiej honory.
szczone kwiaty za czasów Ludwika XIV.
·
DEKORACJE.
Okazało się, że w srebrnych wazonach.
PARYŻ, 20. 7. - .W czasie przyjęcia Tych wazonów nie odnaleziono, ponieważ
w Pałacu Elizejskim prezydent Lebrun zostały one oddane przez Ludwika XIV do
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królewskiej pary angielskiej
'We Francji·

zdobrli szereg

miejscowości

drogi do Saguntu

BURGOS, 10.7.- Wzdłuż drogi do Saguntu wojska gen. franco zdobyły szereg
miejscowości, m. in. Nasias Blancas, i posunęły się naprzód o 8 km.
·

na froncie Tagu na odcinku Fuente de
Arzobispo zajęliśmy wsie: Azutan i Nava„
moralejo, na frnncie Castellon na odcinku
wschodnim Zidobyliśmy m. in. wsie Regido,
Pebla de Arenoso, Campos, San Vincente
SALAMANKA, 20.7. - Komunikat kwa i obsadzili śmy drogę z Matanejos do Cau„
tery głównej wojsk · ge11. Franco donosi: bies · Alicent.
--Q()Q-

Parlamentariusze jeszcze nie wrócili
-

Czyżby

ich zatrzymano? -

TOKIO, 20.7. - Agencja Domei dono- rnie ·powrócili jeszcze do swych oddziałów.
si z gra~icy koreańska-sowieckiej, że par- Istnieją obawy - zdaniem agencji Domei
lamentanusze japońscy, którzy w ponie- - że parlamentariusze zostali zatrzymani
działek wieczorem przybyli do kwatery do przez władze sowieckie pod jakimkolwieK
wódcy sowieckich sił nad granicą koreań-1 bądź pretekstem.
ską celem przedłożenia żądań japońskich,
---

Wstrzas11 podzie•ne
w
Ateaach.
i ranni.

(lJ W!Dół·Bi, iało~a ~Ol~~li ~rHi?

Są .z~bicl

ATENY, 20. 7. - Ubiegłej nocy odczuto niezwykle silne wstrząsy podziemne.
Zjawisko to obserwoo.rano w ciągu 20 mi;rut. Nad ranem nadeszły wiadomości, iż
wstrząsy podziemne odczuto w całej Attyce. We wsi Patatiit trzęsienie ziemi. było
s'zczególnie silne - bowiem w gruzach legły niemal wszystJde domy. Według nie-

1931 r. ~_........

a.mm .,,...

WARSZAWA, 20.7. -·W dzisiejszym
·1000 zł - 11498 20700 39138 73217,
pierwszym ciągnieniu Loterii Klasowej wa- 76213 92236 99266 107460.
żniejsze wygrane padły n:a następujące nu500 zł - 3569 16142 25607 48523
mery:
69702 94492 96520.
250 zł - 1364 22045 26.4.56 28234
10.000 zł -- 130179 1418.70
32597 44087 54037 56298 5711 o 70630
5.000 zł - 85064 36714 114,308. ·85211 92758 93430 94033 121911 1306211
przetopienia, gdy potrzeb-ował gotówki na
2.000 zł - 13528 21540 37356.
150499 15 1800 15775 1.
prowadzenie walk we Flandrii.
,
31 MILIONóW SWIEC. '
--oOo-PARYż, 20. 7. - Fasada pałacu francuskiego ministerstwa spraw zagranicz-.
nych w Paryżu na Quai d'Orsay, gdzie zatrzymała się angielska para królewska, została w czasie pierwszego wieczoru oświe
tlona reflektorami o sile 31 milionów świec
wywołując niezwykle
efektowne feerie

PARYŻ, 20. 7. - Wczoraj wieczorem wręczył królowej Ełżbi€cie insygnia wieiParyż olśniony był wspaniałością .ilumina kiego Krzyża Legii Honorowej, po<łczas
cji i feerii ogni sztucznych. Całe centrum gdy król Jerzy udekorował prezydenta Lemiasta ściągn ęło tłumy paryżan z najbar- brun Wielkim Krzyżem Orderu Łaźni.
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sprawdzonych wiidOmości, licroa ofiar w
zabitych i rannych jest bardzo duża. Inne
wsie cłkoliczne również ucierpiały. Jednak
już w mniejszym stopniu, Władze wysłały
ekspedycje ratunkowe,

Książę Mikołaj na obiedzie u

krola Karola.

BUKARESZT, 20.7. - Książę Miko- dzieli się od października ub~ r„ kiedy tQt
rumuński, brat panującego króla Karo- ks. Mikołaj został wydalony z Rumunii na·
la, przybył wczoraj wieczorem samolotem wygnanie, spędzili wspólnie czas To zblido Bukaresztu, skąd natychmiast udał się żenie braci królewskich u trumny matki ko
do Sinaia, gdzie zajął apartamenty w do- mentowane jest w Bukareszcie z żywą sym
mu rycerskim, będącym częścią pałacu kró patią. W kołach politycznych podkreślają,
Bank Polski notował dziś rano dolary Wczoraj przybyła do Boulcgne sur Mer bry lewskiego, rezerwowanego zazwyczaj dla że od chwili przybycia do Bukaresztu księ:
Parowlłt:
po 5.28, funty szterlingi 26.04, franki tyjska para królewska. Zdjęcie przedstawia koronowanych gości. Bezpośrednio stam- ciu Mikołajowi oddawane są honory, na!~
11~
skałg.
szwajcarskie 121.1 O, franki francuskie fragqtent jednej z ulic Boutogne udekoro- tąd książę Mikołaj udał się do pałacu Peii ż·ne członkom domu królewskiego. Ks. Mi„
szor, gdzie spędził pewien czas na modli- kołaj, który opuścił Wenecję jako zwykłJl
wanej na przy_jęcie pary kró'.ewskiej.
MON'I'.REAL, 20. 7. Parowiec 15.51 i liry włoskie po 22.50.
twie u katafalku z tru mną swej matki. Z śmiertelnik, noszący nazwisko Brana, zo.
„Ascania", który w ciągu swej 13-letniej
zamku Peliszor książę Mikołaj ud?-ł się do stał przyjęty w Bukareszcie jako brat pa-r
służby między Ka„adą a Europą przewiózł
0
tysiące emigrantów z Polski, rrozbił si ę na
~~i:~~i~r~~a~~r~:ó :~;{y,za~~~{z~a~i~ :i~ nującego króla.
skał ach podwodnych rzeki św. Wawrzyń
ca. W c~ągu nocy nadpłyngły okręty ratunkowe i rano prze~adzono 400 pasażerów
-ooo•
,,Ascan ii" na okręty linii „Canadian Pa~cy lllillł
sudeccy z.aprzeczają wiadomościom
i:ific". Ka ta strofa nie poci ągnęła za sobą ~
żadnych ofiar w ludziach.
20 lipca. - Strajk
stosunk6W:_w
Ma-jo
Schloesserowskiej .Manufaktury w Ozorko- Jera Fogla. W konferenCJi, która rozpoczę·
wie rnzszerzył się wczoraj, obejm uj ąc przę ła się o g. 5 po poł„ wziął poza inspektoPRAGA, 20. 7. - Prasa półurzędowa dobiegają końca 1 lecz właściw i e jeszcze
dzalnię i oddziały przygotowawcze, wobec rem inż. Szumskim, uclział starosta powia- czeska twierdziła ostatnio, że rokowania dotychczas się nie rozpoczęły. Dotąd bo·
Czy jesteś człen.kiem czego_
akcja objęła około 3000 robotn ików. tu ł ęc~y_ckiego oraz dzierżawca Schloesse- pomiędzy partią sudecko - niemiecką a wiem odbyły się jedynie rozmowy infor„
Jeszcze w poniedziałek wyjechał do rowsk1ei Man~faktury.
.
rządem weszły „w fazę końcową".
macyjne, w czasie których nie zostało u~
Oz.orkowa inspektor: pracy 17 obwodu, inż.
~ertra.~taCJe tnv~ły z przerwami do poW związku z tym, delegaci partii do jawnione stanowisko rząrJu wobec postu
Szumski, który przystąpił do pracy nad u- łudnia dni~ wczora1sze~o.
. . rok?wań . z rząd em wysłali komunikat, łatów partii.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•
Robotnicy
tkalni,
widząc
bezowocnosc
stwierdzaiący, że rokowania nie tylko nie
1
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Salonka antiitlskifi paru królewskiej

rokowań, zwrócilisięo~parcieak~ido
robotników
pozostałych oddziałów, które ----~---~------~--------------~
też, jak wspomnieliśmy, :i akcją tą zsolida- I_""'-'>
ryzowały się.

r

W takiej sytuacji inspektor pracy pod- l,, ,
jął ponowne pertraktacje przy udziale P'.zed r
stawicieli robotników i zarządu fabryk!. Rozmowy, trwające dog. 10.30 wiecz. dnia "
wczorajszego doprowadziły wreszcie do likwidacji strajl\U.
W podpisanym ukł adzie dzierżawca - r
Majer Focrel, zobowiązał się do utrzymania
2-krosno\~ego systemu produkcji tkalni
przy zastosowaniu 14-procentowego opustu <Jd warunków ogólnie przy,iętej umowy
zbiorowej dla przemysł u włókienniczego.
Reszta działów, tzw. „mała fabryka Fogla", przystąpi do pracy na czterech krosnach i na dotychczasowych warunkach ulgowych, t. zn. przy zastosowaniu 6-proc.
opustu <Jd warunków orzeczenia.
Finrna ponadto zobowiązała się, że nikogo nie zwolni z pracy. .
.
.
Jak oświadczyli robotnicy, strajk zakon
czyt się ich sukcesem, gdyż wprowadza
warunki lepsze, niż przewidywało orzeczenie dla przemys łu.
Układ zawarty obowiązuje obie, strony
do pierwszej sobott po 1 lipca t 939 rok~t.
rh<>.rl f1:aneus.ki oddał do dyspozycji króla Jerzego i królowej Elżbiety nową salonkę,
Dziś o g. 5 rano zaklady w Oz()rkowie
której wnętrze widzimy na zdjęciv
ruszyły

Wotum· rrngraf
b. Od1otn~ków LWDWSkicn
Wotum - ryngraf, który do
Ostrej Bramy zaniesie pieszy
patrol b. Ochotników Lwowskich. Pod herbem miasta
Lwowa

widnieją krzyże mało
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CZĘSTOCHOWA, dnia W;, 1.
śfrwych wypadkadr,. spowodowanych
W czasie szale.tącef rrad _11aszy;m l'l'l'i~ vunamii. Tak np. w gmini·e jai'wińskiej na

sterm burzy, w Ra~©Wie wyda;r.zył się tr:aigiczny wypacllek, który na szi:z~re nie. podą.gnął za sotą zbytt gn~illy~h k©oselcwe.ncyj. Oto w blld.k.ę mde:s.wl1nią tni.e1~Gwego
grabarza, Ra~a, stojącą tuż obok cme~taI za, u&rzyt. ~l:ól!Utl' Ralt cdegt p'('1}ll3r?enrEl'ITr
rąk i nóg. Kilkunastol.etn.i sxn grabarza ko.n
tui~any ~t~ w niiezwyfdy s~·sółi>. 1?@pa& oo. !'11lliiaicr.owiciie W' staim d'zt\Wego aśpi~ii.f, z ~reogo,. m~rn~ 2ahreg6w lekuski:Gll,. nie moż:na (l!ll ohtr~z.ić. :Być może, że
jest ~ pó!~ft J'l'e'Wrryt:llt ~~rOO!k©w ITe1'wowycl'L spowodowane przest.ractiem.

sltwtek uderzenia pioruna spłonął doszczęt
nie dom mieszkalny w folwarku Pawłow
1tuzyzna. Służąca Aleksandra Hrydziuszko
oiu r(')botnica sezo.nowa Anastazja Filipka
wicz zosWy raione piorunem\
rążego. ZDJllłZENltl I Wł'P4Biłl
N 1"
....v..1:..i..~ .· D~-e 7ó "'-' ,......,
.
(-) Biuro prasowe partii niemiecko-sudeokiej
. . ·f~ ą€e n"!:. !''i'"t"' łW'Slh~t·
w~a; 5 un'"• ··~
ZllMA'll*
o·głosilo pełny tekst
memorandum złożon·ego
,ara 1anows:~1eJ._ ZQs .a za 1 y .~rzez. pior. _·i ..,.:
~.&lil6A• AllR•
~
•
rz<1:dowi praskiemu, którego treść nie odbiega od
f~dcza!!' .Jk0s:zema sMna, rofo'I:lt l?.~szltia
CZĘSTOCHOWA, 20. 7. - Wczoraj nierzy-podchorążych miejscowego pułku !Podanych wczoraj szczególów. Podstawą porowtcz.
w godzinach południowych, jeden z żDł- ' piechoty, idąc polem koło Kiedrzyna, zau zumienia ma być utworzenie szeregu samodziel
ny.eh organizmów autonomicznych w CzP<:hoslo
ważył leżące w życie zwłoki mężczyzny.
wacji z rządem centralnym w Pradze.
Zv,:łoki musiały leżeć kilka dni, były
(-) Dyrektor łódzkich Teatrów Miejskich
•
już bowiem w stanie rozkładu, brak rów- p, Kazimierz Wroczy11Ski ogłosił list otwarty
zapowiadający wytoczenie sprawy sądowej au~b·
~p1~11'
nież części ubrania. Obok zwłok znajdo- torowi
artykułów w jednym z porannych pism
BURZA .NAD BĄSZTA) ZAMKOWĄ~
ftU
wala się jakaś buteleczka.
łódzkich za zniesławienie.
flll„~ST•Otf ••E
A D~E.
Denat jest . mężczyzną w starszym już
(-) W powitaniu an.gielskicl pary kró1.ewWILNO, 20, 7. - WczMa} przed poru.-.
Q W 118
q
_,.
·
-T
wieku. Przy zwłokach w kieszeni ubrania s1'iej w Paryżiu wzięły udział olbrzymie tłumy
dment nad m;at~tem i. o.ko.lką ·pr~ciągn~a
PIOTRKÓW„ 20.7. _ Dwó'h urz~drriPieniądze zostały 'Zaselówestrowarre.
znaleziot:Ąo książeczkę Ubezpieczalni Spo- publiczności oraz około 2000 dziennikarzy fr,ansehra bttrza. Bły~!taiwice co ~hwąa ośw;,e..- ków Urzędu Skarbowego· spotkawszy n1eKessel prowa·dząc skład żelaza i mate- łecznej, a '> Wi~c ustalenie id~~tyczności nie cuskich i zagranicznych. Króla i królową powita na dworcu w Lasku !Bulońslkim o g, 17 l)rez.
tLały ~z~r~owiiany fitrma~ent ni~ba, .pro- ·akiego Mejera Kesla, zam. w Pioti;kowie riafów budowlanych, od kilku lat nie opfa natrafi na większe trudnosc1.
Lebrun
z matżonką w otoczeniu całego rządu.
runy zas trzaskały nad .m1asfom Jederf po l .
Garncarskr·e • 15 pafecfło mu aby
· •
1
Orszak
królewski
'!lrzybyl o g. 17.30 d-0 pałacu
3
b
s·i
przy
u
.
,
cał
P.
odatków.
Gciy_<,
w
Jadze
s~~rbowe
1
wie
Natomiast
'
bardziej
skomplikowaną
za·
·
drug1m. ez prze.rwy. 1 na u1ew. ~ .za1!11e- u-'ał s'ię z n;m·1, ponieważ ma ·ą nakaz przeW 20 minut później para królewska
1
ij
~
i
d
·
h
-u
•
rzyc1e1e pos t ~no~ I1 pr.zyst ąp1.c do eg zeku-~ gadką będzi,e stwierdzenie, czy zaszedł d'Orsay.
·
wyruszyła <lo Pałacu E'•izejskiego, by złożyć wi
n a. ,me te. ~ ~ na pne mi~s,12.C . .w prow-adzerria rewizji osob~ttj.
cji, okazało s1.ę, .ze kuptec z.aptsab cały SWOJ tu wypadek ~ morderstwa, czy też ma się zytę
prezydentowi Leb11un. O g. 18.30 król l)rzy
burzf!we potoikl. Woda wdarła się do wieB k s1Jb
lu mieszkań.
ł(es~el podniósł krz.yk, ~e dokona_no na majątek na zięcia er a
era.
do czynietlia z. samobójstwem.
Jął członków !korpusu dyp·lomatycznego. · O g.
20 ·rozpoczął sie w . Pałacu Eli,zejskim bankiet o,
•
,
.
rrfeg«> napadu. Z11ajd1.tjący się w pobliżu p~
iicialny, wydany przez prezydenta Francji na
~he obeszfo srę bez nreszczęśf1wy.ch lfcjant przybył na miejsce, kt6remu urzę-dm
wypad.JWw. l>w<kh robotflików, zatrudmo-1 cy wyfegltym°'wali sfę i przy jego pt:1moq
0
bankietu prezydent i król Jerzy WYny~h puy pracach konserwacyjnych na z:a,p.rowadziłi Kessla do Urzędu Skarbowe•
głosili przemówienia, w których a>odkreślali, że
Górze Zarttko~ąej, Antoni Pucyno orat Ba- O'O gdzie dokonano rewizji i zirrafezfono
1
skiczowan.y Przeciw
zylł Pietk~now ukryli s~ę przed ł!lewą we pr~y nim 2600 zł gotówką.
· ·
framudze ; Jedne-go .z okien baszty zamko(-) W związiku ze śmiercią lkró'•owej Mltrll
LóDż, 20.· 7. - Wczoraj oclbyło się w sali rady podjęciem starań o utworzenie w Lodzi wyższej ogłoszono w Rumunii 6-miesięcZiIJą żałobę. Prewef W pewnej ćnwm rozległ się slf ny
· .
.
miejskiej zgromadzenie obywatelskie w sprawie zor. 1~:zeini lekarskiej i wybrali obywateloki komitet or. zydenta R. P. reprezentować będzie na pogrze·
ganizowania w Lodzi wyższej ucztlni lekar.;kiej. ganizacyjny dla realizacji projektu w składzie na· bie w, charakterze ambasadora nadzwyczajnego
trt"* piorunu, który tr<tfił w zamek. a.kuNa zebranie przybyli liczni reprezentanci władz piłń stępującym:
rat w pobliżu framugi, .w której ufuyfi się
łF'9
11"9
wiceminister Szembek.
atwowych, samorządowych, wojskowości, świata le·
J, E. ks. biskup Tomczak, nacz. dr Salak, płk.
Wczoraj odbylo się posiedzenie specjalPacyno i ~i~tkuno~, . „
Stan po9ocłJ w t.odzl.
karskiego, szpitalnictwa, życia gospodan:zego oraz dr Wertheim (szef sanitarny DOK), inż. Waligór- nej (-)
komisji
sejmu, która debarowala nad projek
Obaj robotnicy zostali kontuzjowani. I
ŁóD.ż za. 7. _ Dziś 0 gcid:t„ 9-ei rano orgarrizaeyj zawodowych. i s~ecznych.
ski (dyrektor Ubezpieczalni Społecz.nej), redaktor tern ustawy o „środkach finansowych na popie
Zebranie
zagaił
prezydent
miasta,
p.
Godlewski.
stracili przytomność. Wezwano pogotowie temperaitJra w śródmie.ściu wynos1łą 16 stoStypułkowski, prcz. Gcyer (Tow. Przyjaciół Lodzi), ranie gospodarczo uzasadnionego kształtowania
który aaznajamil obecnych z celem zgromadzenia,
dyr. Czapczyński (!!zkolnictwo średnie), prez. Fie- cen artykulów rolniczych".
które udzieliło ofiarom pierwszej pomocy. pni powyżej zera, najmższa ~. w ciągu no- uzaszdnfaJłc
w sposób krótki i sw:iędy konieczność
dler (handel), sen. Heyman • Jarecki, dr Bieder·
·SprawDZ<lawca poseł Sobczyk wniósł szereg
cy 13 sto1pni. Barometr 753 milimetrów ozna rałoźenia w Lodzi ak:idemii lekarskiej.
J~dnocześnie :i okolic nadchodzą co- cza: niewielki spadek. ciśnienia.
P1-ezydent oddaje przewodnictwo sen. AL Hey- man (prz_emysł), prez. Raabe (rze~i?sł~), dr To- pcpraweik: w większości uzgodnionych z rządem.
raz to nowe .meldunki o pożarach i nieszczę
Wiatt.r z polttdn1a.
ma.n
Jareckiemu, . który powołuje na asesorów: maszew;kr. (~zba Lekarska), dr Mogllmck1! adw. Pa- Wśród nich najciekawszą jest poprawka dQ art.
dr11 T oma~z.ewitcza i dra .Skusiewkza, jako przed. '~ło~sk1, 1nz. H~lcgreber, .dyr. Dylewski, dr Sku· I„ mówiąca o tym, że oplacie podlega nie ~yl
ue~~~z•. nacz. W1lkoezewsk1, rad~y .Dobrane . (wła- ko mąka i kasza wytworzone w kraju, lecz .tak
nawicieii ?rganizacyj lekarskich.
snosc ;i1eruehoma),. dyr. ~hu.dzynsk1, a-Ow. F1c~n~, że SProwadzane z Gdatis!ka i zai,graoicy.
Nastninie prexyde.nt Godlewski zabiera powtór· b •• woJ~woda Remiszewski, . lnSP; Koruander, 'nz.
Posiedzenie komisi'i przeici gnPłO si d póż
.
Pr
.
~ ~
.ę O .
nie głos, aby w wyczerpującym wywodzie wyka:rnc, M1c.ha.eh!, dr Gnrduła sen. AlgaJer, poseł Wadowski,
dr
Fretikel,
proc:
dr
Dzierżyński,
przedstawinego
~1eczpra.
zem~w1~ł w1~ePTem1~r Kw1atit urwonenie w Lodzi wyżsiej .uczelni lekarskiej
o cliarall:rerze uniwersytetu jest zagadnieniem bar- ciele organizacyj zawodowych pp. Walczak, Socha, kow&kk1, ktory wyipko~1.edz1al s~ę JP.rzec1wko PO·
dzo powa-źnym dla naszego miasta i jego dais:i:ego liarasz oraz Chodakowski (przedstawiciel pracow· praw om posła .za hk.1 i Kai:i1tisk1ego.
mków umyl;łowych).
W koticu pos1~dzema Przy1ę~o ustawę z drob
ro~oju.
a
tp
n
zakońuono
pierwsze
posiedzenie
nymi
POllrawkam1. Ustawa weidzie pod obrady
Zdaniem mówcy, 1lmchomie.nie w Łodzi akaLWóW, 20. 1. - Na rzece· p<>d Stanł· dną z dziewczynek Na podniesiony k~zyk
·
plenum sejmu w dniu 2 bm.
demii
lekarskiej
jest
obecnie
bardziej
:realne,
anisławówką obok Mostów Wielkich wyłowio na.padniętej przybiegło :}-eh przechodniów. ieli 111.Worumie wyżsuj. szko~y handlowej, C:llY też
(-) Jak jut doniesiono, 11 adwokatów zano zwłoki 41-letniego Michała Hetmano- Hetmanowrcz uciekając wskoczył do rze- politechniki. Powinniśmy powołać komitet organi·
ska-rżyło p. Melchiora Wa(1kowicza o zniesła
wicz.a z Białego Lasu. ~etmanowkz ; i:o- kł~ kt?rą n.ie. ~dało mu. się prze~łynąć'. Spra zacyjny, który nawil}ie kontakt z Warszawą. ieelem
wieIIie. Skargę tę będzie popieralo przed są
ustalenia czego żąda się dla ur:zelni od Lodzi i co
dem 15 obrońców. Z drugiej strony w obronie
cz~tkitm b, m. chciał zniewolić w lesie Je"' w1edhwośc została sama wymierzona.
czynniki rądovi<e mogły by Lodzi dai, gdyby pro•
p. Wań1kowicza 1wystą.pi także 15 adwokatów.
--o<>o--jekt zoslał 11rzeczywistniony.
W ten s.Posób w pro.cesie, który znaJidzie śię na
'\V dyskusji zabrali głos m. i, dr lfogilnicki, dr
wokandzie sądowej w koócu. si.enp11ia, wystąpi
Tomeze)l'icz. radny HólrMz, sen. Heyman „ }arecli
ntlinQiowana
dotych't:zas w tadaei. sprawie :.\cz.i illJIL
'ł; '
I l
ba. .adwokatów.
'
Po dysliul!>ji zgromacheni wypowiedzfeli się n
(-)
Na
szosie poznańskie! w pobliżu wsi
kosituje abonament „ECHA"
Mory, gm, Blizne roerzył się samochód dr Tennenbauma z Łodzi z furmall'ką. Rannego dr Tenodnoaenlaa do domu nenbauma
przewieziono do Łodzi.
renumeratt; aamawiac! można
(-)
Do
Łodzi przy:bę;dzie na 2 tygodnie jakałde~o dnia miesiąca.
ko gość komendy wojewódzkiej policii maior
1
Zakopanego donoszą:
·
sprawne przewiezienie nawet 600 .osob na
Zwirkl 2 (Karola) - tel. 182-łs. węgierskie! poJicii Hodos'sy.
(-) Prezes Zarządu Pocztowego PrzysposoPiohkowaka 11 - tel. 102 • 29.
· Rozpoczęta przed tygodniem bu'd owa g?dzi~~· Pośrodku trasy urzą·cłzona ~ost~
y odbiotze w ad.ml.Dlalraejt Zwtrkt 2 (Karola) bienia Wojskowego i Dyrektor Poczty Głównej
tt;t'dej w Polsce kolejki górskiej posuwa nie m11anka, gdyt po t~r~e porusz~~ się
11b Piotrbnrsk• 11 pren11merata wyno1i 2.10 ga, -w, Łodzi - Józef Mandecki rozpoczął urlop wysił w uybkirn tempie naprzód i według będą zawsze 2 wago~1k1 w przec1~inych
poczynkowy.~~1.,,
Y
.., ,
wszelkie_go prawdopodobieństwa, zakoń- kierunkach. Koszt pr~e1az~u ~a byc ska~
dona zostanie jeszcze przed świętami Bo kulowany koło l .zł, będz1~ ~1ę~ znac_zni~
że.go Naro·ctzenla. Budowa kolejki jest jed- 11izszy od ceny bilety kolejki hnowe1 na
ną z największych pozycji w planie inwe- Kasprowy.
.
stycji, · związanych z między,narodowymi za
Kolejka ~a Gubałówkę udostępn~ szcte
wodami narciarskimi o mistrzostwo FIS, gólnie mniej zaawanso~anym narciarzom
jakie odbędą się w Zakopanem w lutym najpiękniejsze tereny z1azdo~e. Zakopa~e:
llClłO•llCA
lłATU•KeWE•O
1939 r.
go i obliczona jest na obsłuz~~1e w1elk1eJ
ŁóDż, 20. 7. - Wczoraj wiecz()rem usi- przy ulicy Narut<1Wicza 6 - 46-letni ·W aNowa kolejka otrzyma stację dol~ą prz~ ilości goś~i i w\dzów ~ okaz11 zawod?~
łowała pozbawić się życia 80-letnia Anna claw Piekała. Wskutek własnej nieostropotoku Cicha Woda, na przedłużeniu o~: FIS. Przei.azd. ~1e będz1.e prz~ tym, zw1ą
Ostrowska, zamiesz kała przy ulicy Marynar- żności wpadł do studni, ws.kutek czego doskiej 5. Staruszka zażyła wię.kszą dozę kwa- znał kontuzji piersi i ogólnego potłuczeaia.
·1\tupówek. Jest to punkt oddalony o 5 m1- zany z naimrne1szym mebezp,1e~zenstwell!
su solnego, odn osząc dOrtkliwe PClparzenia Lekarz pqgotowia udzielił dozorcy pomocy,
nut drogi piechotą od śródmieścia. Tor dla sercowo chorych wobec mezna~znei
t1st i przewodu p<Akarmowego. Do wijącej pozostawiając go na miejscu.
kolejki pop~owadzi zboczem Gubałówkt, na wysoko~oi'. do któr~j kolej.ka 'do~~odzt. U~
się w bólach sędziwej samobójczyni zawez- O godzinie 8-ei rano na ulicv Piotrszczyt do wysokości 1130 m. Stacja konco do5tę~ni się. n.atom1ast naJbardz1e1. na_sło:
wano pogotowie ratunkowe, którego lekarz kowskiej
przed dornem nr. 2 najechana zoopatrzył
.Ostrowską,
po
czym
przewiózł
ją
wa .p owstanie 150 m na zachód od krzyża neczn10.ne m1e1sce w Tatrach, posiadając~
stała przez samochód 30-letnia Chawa Cymer
do szpitala Ubezpieczalni Społecznej. Stan man, zamieszkała iprzy ulicy Limancrwskie.n a szczycie Gubałówki.
po Md 1OO dni słonecznych n~ przestr~em
desperatki - ciężki.
go nr. 95. Cymerman odniosła szereg oka· - K~lejka będzie podob11a w zaeadzie do zimowego półrocza. Na .szczyci~ Gubało.w:
Powodu tragicznego kroku na 'razie nic leczeń głowy i nogi. Wezwany lekarz pogo•
ktynickiej, jako oparta na systemie linowe- ki powstaną tarasy z lezanka.1111 dla ~ąpteh
ustalono.
towia miejskiego udzielił ofierze wypadku
- Dziś 01koło godz. 7.30 rano uległ nie- pierwszej pomocy, po czym przewiózł ia do
terenowym. Wagoniki posuwą.ć się będą, słonecznych. Przy budowain~J obecnie st~
sz częśliwemu wyipadkowi dozorca domu
wciągane do góry przy pomocy liny _ po cji górn~j urządzorta zostanie restauracia
domu.
Policja wszczęła 'dochodzenie.
szynach o kształcie klinowym i rozstawie dla narciarzy'.
.
.
•
t m. Wagonik pomieści 80 osób i przebyPoza spec1a1P1ym1 ~zyn~m1 o kszta!c~e
OFIARY TOPIELI.
waó będzie trasę 'dłi.iaości
1350 m przy róż klinowym oraz wagomkamt - wszystkie
0
PIOTRKóW,
20. 7. - O godz. 9-ej Jajek
nl:y wzniesień około 30? m. Czas przełaz- urzą<lzenia i instalacje zamówione zostały
Jan,
syn
Stanislawa
i Marianny, lat 18, rzym., du wyno s: ć b ędzi e 7 111 :1rnt. Umożliwi to w kraju.
.JL
kato!„ robotnik, za.mieszkały we wsi s~lsze
--<>O~wfoe - Błota, wybrał się łódką na przeja żdżkę.
W odległości 200 m od r zeki Pilicy, kiedy wy
płynął na boczny kanał, łódka wywróciła się
złodzieje.
i Jajek utonął. Po upływie godziny zwłoki wyDwaj inni chlopcy tero samego dnia pokąsa dobyto z wody,
w
godzinach rannych w o" • .
Ił
·
li
wocarni Eugeniusza Combrzyńskiego przy ul. ni, a leczeni przez inne~o lekarza są zupełn ie
płac~
Wspólniei 2 podczas chwilowej jego nie~bec- zdrowi.
śMIERTELNA KĄPIEL,
OlrzymaJą
TY .r ~
~
.naści trzej osobnicy korzystając z okazii otwo
PREZYDENT NA URLOPIE.
PIOTR.KóW,
7. - We wsi Przyglów,
· b
·· ·
kt
17 0 b i t rzyli zamknięte na klucz drzwi i zrabowali z
Z dniem 17 bm. prezydent miasta Swiercz gm. Łęczno, obok20.młyna
ŁóDź, 20. 7. - W nowópGwstpa!cj fa,: n ieo ekcni osc inspe ora pracy
w. n • szufladki gotówkę oraz skrad'·i pewną ilość cze wyjechał
,należącego do Manna
urlop
wypoczynkoWY.
Zastępuje
g,1
teja. podczas kąpieli w Luci ąży utonął Wajsbryce sztucznej wełny- lanitalu „ olana 5 zums. ego.
kolady. Powiadomiono o włamaniu komisariat wice-prezydent Za jączikowski.
Berek, lat 22 stały mieszkaniec m. Łod zi
w ?())bi~nicach w.ybuci1ł pierwszy. od moSTRAJK W 20 FABRYKACH.
P. P., który ustalit, że bezpośrednimi sprawcaNa urlopie bawi również sekretarz Magi- berg
(ul. Targowa 24), który przebywaf na letnimentu 1e1· otwarcia zat11g rohotmcz. y. ZaPO\"Stały J'eszcze przed tygodniem rni byli kelnerzy z zawodu Ogrodowczyk Zyg- stratu Ratajczyk.
sku we Włodzimierzowie).
.•
rrtunt zam. w Łodzi przy ul. Zamenl1offa 27 i
łoga zatą~ała zawarcia .ulld adu zb10rowe- strajk d.{ttpacyjny robotników przemysłu Henryk Zwietzewicz zam. w Zgierziu przy ul.
Zwłoki wydobyto dopiero około godziny 21.
go, normugcego war~nk1 pł~cy i pracy, Z- trykotażowego w Łodzi trwa w da.Iszym Szerokiej 2. Sprawców aresztowano i osadzotym zastrzezenlein, ze powinny one. być ciągu. Strajkują robotnicy około 20 fabryk no w areszcie. Po skończonym śledztwie oddani
zrównane z waru.11ka,mJ, stOS0\\. an.ym1 obe:. niezr~eszonych. produkuj'ących t. zw. 11 ren zo~taną do dyspozycji władz sądowych i nie. F b k
'
wąt!l'·iwie zostaną osadzeni w więz ieniu,
bocnie na terenie 1. omaszo,:s•< 1e1. ·a ry · dery'' - mankiety do koszul trykotowych. wiem mają za sobą już podobne kradzieże i znaj
Sztucmego Jedwabiu. l'v111ewaz jest. to
Wóbcc rtiemożności osiągnięcia poro- dowali się pod dozórem policyjnym.
Zabójcę
równoznaczne z żądaniem 0 podwyzkę zumie·nia z przemysłowcami, zwi;p:E1k zaZGON 13.tetttłego CHŁOPCA
płac w gra.nicac~
~O -- 15 proc. dyrek- wodowy zwrócił się o interwencję do Okrę
NA WODOWSTRĘT.
WILNO, 20. 7. - N a terytorium łotcw chodze nie i us taliła, że za mordowal j ą oby
cja zakładów otlrno-.v11a ·
gowego Inspektora Pracy.
Zmarł na wodowstręt 13-letni chłopiec Hen- skiim, koło granicy, znal eziono z wło ki oby- wate.l P.olski, Jan Matkiewicz, który by! jej
ODWY.żKA PŁAC
ryk Sasman zam. przy ul. Bażelijski ci 42. Przed watelki polskiej, MarH Kirko, mi eszkanki przy1ac1elem i bawił z ni ą razem na Lc!l\·ie.
Robotnicy zwró~ili się do Zwi;izku. z~p
,
. :
paru tygodniami w <lzielnicy zachodniej miasta
W dmu wczoraiszym zhk~tdowany zo~ t:-oiawił się pies, który !lokąsal 3-ch chtopców, wsi Podhaje, gminy ~z iśnie11ski ej, która na
Mat kiewicz został aresztowany. Podwodowego „Praca" w Łodzi, z ram1 e111a
k ~ó rego p. Socha p odj ął interw crcję. Po- stał strajk okupacyjny. robotników fabry~1 a między nimi Sasmana. Psa zastrze'·ono i gdy p oc zą tku lata rb. wyi echała na roboty se- czas przes łucha nia przy z n ał si<; do w: ny
\?i :' dom. i·eina Ins pet<CJ.a Pracy zwołała na Pusmaka przy ul. Lcg10n6w 13. Wczora,1- ~twierdzono, i e był wściekły, chłopcom zastoso zon'owc do Ło t wy.
i ośw i adczyl , że zamo rdował swoje; puywano zasttzYki i po<ldano ich leczeniu. Obecnie
·
·
d
Ki~ko została u.duszona, o czy~ świ ~d- jaciółkę, poniew aż prześlad owała go i nic
cb: :eń wczorajszy dwustronn <J konfere nqę sza konferencja zalkończyła. s1ę uzgo me- ok azało si ę, że '·e:czenie Iienryka Sasmana był o
na tereni e fabryki, która ni e d oszła jednak Ini em projektu ukbclu zbio rowego, przyzna niewłaściwe i zie co spowodowalo po paru tY- czyly siady na szyi zam ordow aną Pow1a- m ógł od niej w żad e n sposób się uwo lni ć.
domiona o tym policja polska w szczęl a dodo skutku ze w:z.gl~clu na ni cprze wiuzianą I jąc robotnikom podwyżkę płac
godniach śmier telny wypadek.
„
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PRZEDSZKOLA POLSKIE.WE FRA CJI

Wycieczka stowarzyszenia weteranów Armii Polskiej
w

TĘTNl'Ą PEŁNYM ŻYCIEM.

111111

J_edną

3

Ameryce.

Dobra opieka nad małymi emigrantami. Paryż, w

ści

lipcu.

z zasadniczych postaci wy<:ho-

wania narodowego .młajego pokolenia
emigracyjnego we Fra·ncji jest przedszkole.
W •przedszkolu polskim dziecko emigranta ~dobywa pienivsze podstawy życia
społecznego, w przedszkolu dziec'ko za:czyna _się uczyć w sposób planowy ojczystego Języka w formie p01pirarwnej, w przed
s~lkolu wreszcie wytwarzaiją się pierwsze
nici, łączące dz.iecko mocniej z narodem i

samych wychodźców, którzy nie przy- 24 przedszkoli i 38 ognisk przedszkolnych
nieśli z · sobą tradycji wyc'i1owainia przed- - z liczbą dzieci 3.725.
·

szkolnego; mało ktoi z nich w swym życiu
przechodził przez przedszkole, dlatego też
sprawy tej dobrze nie rozumiano. Wskutek
tego wycho•wanie przedszkolne nie mogło
objąć dużej procentowo ilości dzieci pois.kich. Opiekę natury materialnej i pedagogi.cznej nad nowozqrganizowanymi przedszkołami pełniły ze szczególną pieczołowitością władze polskie na emigracj-i, a więc
ojczyzną.
ambasada i konsulaty R. P. Braik silnych
. Wiek przedszkolny, a więc od 3 do 6 lat zazębień i wiązań społecznych pomiędzy
1est okresem bar?zo w~żlflym dla ro~woj.u organizacjami polskimi, istniejącymi na
.tt:myisłO\vego d'r1ocka i 'kszJałt01Wama się/emigracji. utrudniał two·rzenie przedszkoli.
mowy, . .
. .
.
Wprawdzie w wytwarzaniu wśród wyD.oicemarJ~C nalezy~~e z.na~zeme przed- cho?źtwa pojęcia. ~onieczn~ści pr:edszkoszkoh pols~1ch w reahwvvamu ?'rog~~mu la, 1ako publicznej mstytuc11 polskiego wy
wychowa~1a na~Oldowego na .en:1graCJ~ ~howania narodowego pomógł dużo istnie
g~py e~1gra:ntow zacz!ły myslec o zorga- iący we Francji przed kilku laty P. U. R.
~mowan~u
wychowama ·przedszkolnego (Polliski Uniwersytet Robotniczy) ale brak
JUŻ w y~ernrszych lata~h swego po?ytu na po~ozumie.nia pomi~dzy towarzystwami i
o.b:czyzme. Za~,dadame prz~~szikoh. pol- zw1ązkam1 bardzo me pozwalał na zgęsz~
s1och o•kazało się tym bardz1e1 konJeczne, czenie sieci· przedszkoli.
że społeczeństwo francustkie ma do·ść gę.
stą sieć przedszko'1i (ga.rderies et ecoles
Dopiero s_tan. wycho~anła prz_edszkolmaterne!Jes) które roizwi1'ai1'ą silną prrma- nego poprawił się znacznie z chwilą połą'
. . .
. .
. 7
czenia się poszczególnych związłków w cen
ga:ndę, w ceiu obięc1a 1ak naJw1ększe1 l11cz- t I od
Rd p
.
.
by dzieci, bez względu na narodowość. W ~a~
.n~z7~. ha y p°roz~!111~w;w~ze1
przedszkolach francuSkich dzieci cudz<>- wiąz. o.w os· lC we ranCJI. a a o.
.
.
.
rozum1ewawcza - za poimocą s•wego sipez1emc6 w u1egaiią p1erwsze1 p 1anowo zorga- . 1
K . „ K lt 1
•
Cja nego organu om1s11
u• ura nonizowanej asymilacji
Kolonie polskie. które stosunkowo Oświatowej - mogła scalić wysiłek or'
cr · ··
k'
k
b d
· ·
szybko zorganizO!Wały życie społeczne w baimzaCJI w
1eru~ u ro.Z!. u owy s1ec1
różnorodnych orga·nizacjach narodiowyc'h, punktó'; ~ychow'.11u.a pr~edszkolnego. •
przystąpiły równiet d·o zakładania polZ cnwrlą przy1ęc1a działu wy<:howąi~a
skich .przedszkoli. z pomocą przyszły im pnzedszkolnego przez Radę . Poroxu~1ewładze polskie, przydzie.lając wylkwalifi- waiwczą_ w r. 1935 ~ama:cza ~1ę wyrazna
kowane siły do prowadzenia pracy wycho- t~n~enCJ~ w zakresie dalszeJ rozbu._dowy
wawcżej . .Tam, gdzie inicjatywa s1j)\ołeczeń s1ec1 plą:ców~
.
stwa pOilskiego .,.,była należycie postawiona
roku 1936 . urufhom~ono ~ 1 !!owych
udało się uzyskać pewne świadczenia na o~msk przedsz~olnych; ogolna hczoa pun~
rzecz p,rz.edszkoli ze· strO'Ily prz~disię- tow wychowania przedszkoln~~o wynosi
biorstw fr;mcu~kkh -w formie dostarczenia 46, w tym 23 ~rzed~zk?li i 23 ognisk przed
lo:kału if ~
..· rzętu. świadczenia przedsię- szkolnych. Jlosć dzieci wzwsła oo 3.032.
".'ł'
biorstw fr~ncu. s.kkh sto'sunkowo łat';VO byRok 1937. przynos·'1 daliszy dorobek w
ł ~ u~~'kac· w p1erw:sz:ych. 1a.taich przebywa.: dziexizinie wychowania przeds:zilćolnego.
ma e'm1gr~n.fów po~sk1ch, k1eldy w~ FrancJ1 Dzięki dalszej trosce uświ.a1domionej części
na robotnill.m połs~nm bar.dzo zalezało, spo społeczeństwa polskiego, oraz dzięki wysił
wodu braku rąlk_ do pr~y n~ odb~d°:~ !kom Komisji Kulturalno-Oświatowej Rady
~ntsz.czo.nego d_ziałaniamb_.W?Jenn}'lmt. ~r Porozumiewawczej powstaje 16 nowych
JU. Jedną z ?iuzych trudnoś~t w orgamzo- ognisk przedszkolnych.
wan;u polskiego wychowania przedsz'k:olnego we Franc}i był brak zrozumienia roli
Obecnie więc liczba punktów wychoprze(łszkola polskiego wśród znacznej czę- wania przedsikolnego wynosi 62 w tym

t.

I

y.;

'
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Niezwykłe zdjęcie:

Przedszkola polskie we Francji tętnią

pełnym życiem. Poza normalnymi zajęcia-

mi dzieci z przeds7Jkola biorą udział w ży
ciu gromady polskiej. Nie brak ich miłych,
p;ęknych i najbardziej olklaskiwanyc'i1 występów na uroczystościach narodowych w
koloniach.
Opiekę nad przedszkolaimi sprawują w
koloniaioh komitety towarzystw miejscowych, a gdzie nie ma komitetów - polskie
opieki rodzicielskie, łącznie z towarzystwa
mi kobiecymi.
Poziom wychowania .przedszikolnego
podnosi się z każdym rokiem. W roiku
sz~o·lnym 1937'{38 Komisja Kult. Ośw. planu1e utworzenie to nowych kursów. Sieć
punktów wychowania przedszlkot nie jest
jeszcze dostatecznie zagęszczona, gdyż
'Obejmuje 62 p-kty, podczas, gdy około 550
gmin ma więcej niż 100 Polaków, ·w tym
w 179 gminach zamiesz:kuje od 500-5000
Polaków a w pozostałych - liczba Polalków
' 0 • od lOO _ SOO !J sl"
·d
da•ls wyno ~ d
• cl · e~ i~afa n~-.
.d • zą r z u ~wą s1e . - ~rz , z ot po!zte w tempie dotychcza~°""'?Jn
. ...,._ łf> naJmłodsze pokolenie erniig·ratyfn~ ,;CJ·&'t)ywać
będzie w przedsZlkofach naijsiinlejsze i naitrwalsze elementy W"'+."arllilalJ·~:ce noczu'Cie
.
1...
-i'.t'
ddrębności narodowei· i ksztattui·ące świad
••
.
omosc patnotyczn·ą.
Józef Czarnecki.

straI•k

W

~ ~w~.
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W tych dniach przybyła z Ameryki do Gdy ni W}'Cieczka weteranów Armii Polskiej
Reprodukujemy· zdjęcie przedstawiające grupę weteranów W środku grupy komi~
sarz m. Gdyni Sokół i komendant stowarzyszenia weteranów Armii Polskiej w Ameryce Kajko.

..

Panna Dinka nie ma
UCIECZICA

. Artystka operetkowa, _młoda i urocza
Dmlka Ka<leva, z poc'Cwdzenta Bułgarka, ma
pocha w miłości, zwłasZ!cza o ile chodzi o
kwestię zamą•żpójścia.
.
Nie jest to tylko złośliwa plotka bowiem przyznaje si·ę do tecro sama airtystka
a także ·mówią o tym fakty które są po~
•
'
•
wszechnie znane szerszemu ogołowi. Ostat .
ty tk
t
-ł
. 1 b .. k _
~10Jar sł a.p~ andow1 a posdu. .1cł ome~
me ugos o•wianina, o czego azy a na na1
•

A-"O - stu pra c·o w n ~ ko, w
«

admiaiMl'at:J.ath 111
· ·SIO

* * •

Przez tydzie.ń nie wychodziły w Pittsbur:cru dwa wlełfde dzłienniki ameryka'ńskie
'°
z powodu strajku 400 .pracow1ników biurowych. Miasto eittsburg znalazło się bez

Czarecka zupełnie się skonfundowała tą swobodną
pr-0pozycją gościa. Nie wiedziała jak ma na to zareagować. Maja jednak nie pozwoliła jej dojść do żadnej w t~j
sprawie decyzji, bo nie czekająoe na pozwolenie, ujęła imbryczek z esencją i zaczęła nalewać herbatę. Robiła :o
w sposób pełen swobodnej grac1i, spokojnie i z wdzię
kiem. Czareocy milczeli, patrząc z za.kłopotaniem na tę
pannę~ która spadła na ich dom jak piorun z jasnego nieba i zaczynała się w nim po prostu rządzić.
Maja przed każdym z nich postawiła filiżankę herbaty, podała ta·lerzyk, serwetkę, podsunęła cukier, a potem
zwróciła się do Ksawerego:
· -~, .- Czy kuzynek lubi mocną herbatę, czy słabą?
", - Niezbyt mocną, jeśli pani łaskawa.„
- Proszę mi nie mówić „p.ani", bo wcale kuzynowi
nie naleję herbaty! - zażartowała z wesołym śmiechem.
Ksawery odpowiedział uśmiechem, ale nie nazwał j':!j
„kuzynką''. Pomimo tego jednak Maja podała mu ruchem
pełnym wdzięku nalaną filiżankę herbaty.
- A teraz naleję sobie, jak przystało na dobrze wy- Ile to juź cz.asu upłynęło, od chwili, kiedy wujo.stwo kupili Koronę? - zapytała, słodząc sobie herbatę.
-..,,., - Piąty rok - odpowiedział Czarecki.
, - 1 dob·rze wuj daje sobie radę z gospodarstwem?
·, - Kończyłem agronomię, więc praca na roli nie jest
dla mnie czymś obcym. Marzyłem zawsze, aby móc go·
spodarować na swoim i Pan Bóg pozwolił, że marzenie moje się spełniło.
,.,._ - A, wujenka lubi wieś?
· · - ,T utaj jest bardzo pięknie i bogat·o, Jak pani... jak
widzi:;z, więc lubię.
Ksawery uśmiechnął się kącik.ami ust i spojrza.ł na
matkę wzrokiem pobłażliwej wyrozumiałości.
- jeśli chodzi o mnie - mówiła dalej Maja - to.
wieś lubię, ale nie mogłaby mi ona zupełnie wystarczyć.
Jeżeli długo z domu nie wyjeżdżam - nudzi mi się na
wsi, .a ciągnie do miasta, do ludzi, do gorączki życia, której na wsi ·nie ma ani odrobiny! Czy warto pojechać do
Ameryki? - zwróciła się z tym zapytaniem do Ksawerego.
- Z.ależ·y co kogo w podróżach interesuje. Według
mnie każdy kraj inny o4 nas.zegoi ciekawy j·est do poznania.
- Europę znam tatą- --mowiła dalej Maja - byłam
też w Egipde, pod.różować lubię nadzwyczajnie, ale Ameryka nigcy mn:i~ nie Jl.Oci.ąga!;

·, -

1

prostszej, a niestety tadc często zawodnej
d'.odze, ogłoszeń matrymonialnych w dzien
mkach.
Na ogłosze ·
·
nie, zam1esuzone przez u.roczf ~fndfdat~ę do stanu małżeńskiego
zg ~s1 o się az 180 bardzo przystojnych.
męzczyzn. Najwięcej s•podobał się 1·e1· pe
.
łod
.
.
w1en m y student iucrosłowi.3.ńslki któ~ego postanowiła pośluhlć po dłużs~ei· ,;y· .
ł h .
.
.
mian:e c~u yc . 1istów 1 p~ osq-bistym po.-_
~namu s1.ę .z ~1m. .ślub miał s~ę odbyć w
1ugosłow1ansk1m tt111asteczku Vmkovze.

w

oznaczol'lym dniu artystka i jej na-

piiisbur~-..
- „h. rzeczony w licznym towairzystwie po<lą07
n 1„
żyli do jednego z miejscoiWych kościołów,

Jak 'donoszą z Waszyngtonu, g_roźny 'dzienników lokalnych po raz pierwszy od
s_trajk kolejarzyJ .na jaki zanosiło się, gdy 100 lat. Po tygooniu strajk załatwiono ugo
by płace na KOiejach obniżono w lipcu dowo.
został na szczęście zażeg.nany, gidyż obniż
kę płac kolejarzy odłożono na dalsze trzy
•
•
W dł
f d 1 h b
m1,es1ące.
e ug praw ·e- era nyc
owiem sprawa obniżki musi być po'ddana
a,rbitrażowi a to potrwa naojmniej trzy mie

siące.

szcześcia . ~- •.
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chowaną panienkę:

W Pasadena (Kalifor,nia) został
!1?urzony gmach gimnazjum Fran
ktłria, wybudowany w roku 1903.
Fótografow.i udało się pochwycić
moment, kiedy wysadzone dynanJitSn~łl?~' i Jrołutnny rozsypują

.,.

gdzie miał się odbyć ich ślub. W koście11
pan młody na chwilę przeprosił swą narze·
czoną. Chwifa ta jednak ~mieniła się na
długotrwałe czekanie, jak się okazaiło pól•
niej bezskuteczne, bowiem narzeczony
uciekł z miasteczka.

Zdenerwowana tym 'śpiewaczka opuś
nie tylko mia1Sto, ale Jugosławię, twier
dząc, że już nigdy nie będzie usiłowała
wyjść zamąż za JugosłOIWli·a:nina, lecz pociła

ślubi... Bułgara.

-No?„
Ja mam bardzo m-iłe stamtąd wspomnienia.
- Pewno Zawieyski zbankrutował, wie, zesmy się
- Noo„. nie dziwię się! Tyle wspaniałych koncerdorobili,
że mamy forsę, żeśmy kupili ten piękny mająteK,
tów, tyle entuzjazmu - z-resztą zupełnie zasłużonego to może teraz chce upchać nam swoją córkę, bo to pewno
ze strony tamtejszego społecz1eństw.a, tyle triumfów! Na
przyzwyczajona do wielkopańskich fochów„. A jeszc-ze
twoim miejscu boędąc, kuzynie, też miałabym dobre wspojak w gazetach naczytał się o naszym Ksawciu tyle pięk
mnienia! W takich wyjątkowych waruffkach - to niernych rzieczy, to może i o małżeństwie swojej córki z nim
trudino. A czy widział kuzyn dzisi·ejsze gazety?
zamyśla? .. Samemu nie wypa<lało przyjeżdżać do n.as, bo
- Ows.zem, widziałem
jakże tak, po tylu latach„. Więc wysłał córkę. A córecz- Cz·yta·ł kuzyn o swoim koncercie u księżnej? Barka! zdaje mi się kuta l'lla cztery kopytka .••
dzo ładnie napis.me sprawozdanie. . Ciekawa jestem2 kto
- Mo.że ty masz i rację„. Ale musisz przyznać,. ze ta
to podał do pism?
Maja to śliczna panna i bardzo miła.
- Nie wiemy - odezwał- się Czarecki. - Mo1.a żona
- Ladna jest... Ale jakoś nasz Ksawciu ni·e ba.rdzo do
zbiera wszystkie wycinki z gazet w Ksawciu.
niej
..• C-0? .. prawda?
- Wcale się nie dziwię, .robiłabym to samo, gdybym
- Wygląda, że nie bardzo... ale kto ich tam wie„
miał.a takiego syna, albo brata, albo męża„. - Niech wuWczoraj się poznali u księżnej Bogoryskiej ( ostatn.ie sło
jostwo nie wezmą mi za złe, ale bardzo chciałabym wbawa wymówił z dumą i jakby lubując się dźwiękiem tych
czyć otoczenie pałacu, ogród. Wujostwa nie będę truwyrazów.„)
- i tak zaraz tu zjechała dzisiaj .••
dzić, bo kuzyn oprowadzi mnie wszędzie ....-- prawda? -A jak myślisz: godnieśmy ją przyjęli? prawda?
spojrzał.a na Ksawerego, obdarzając go najbardziej uroChyba podobało się jej u na·s. I tak jak pewno w jej do·
czym uśmi·echem z repe.rtuaru swoich uśmiechów.
mu: lokaj, herbata n.a kółkach wjechała, te meble, obra"" - Służę pani, - odpowiedział Ksawe•ry spokojnie.
.
zy„. Chyba nas nie obszczeka, nie wyśmieje...
· - Wi•ęc tymczasem pa, wujenko, pa, wuju! - Maja
- Kto ją tam wie„. wygląda na dobrą dziewczyn.ę„ .
podbiegła żywo do Czareckiej, pocałował.a ją w połiczel~,
- Co prawda z tymi meblami, zawszie będę swoje
potem do Czareckiego z ta·ką samą pieszczotą i skierowapowtarzać, że ładniej by tu było z nowoczesnymi, modnyła się do drzwi wyjściowych. Ksawery podążył za nią.
·
mi, a nie takie te dziwne...
Wyszli.
- Już o rym nie mów. Tłumaczyłem ci, że tak musi
Czareccy z.ostali sami i w milczeniu, zdumieni, zakło
być, bo tak jest po ziemiańsku.
Pamiętam, jak byłem
potani, zaskoczieni patrzyli na siebie gubiąc się zupełn;e
.
~
lziecki·em,
a
ojciec
mój
był
rządcą
u hrabiego Lutańskfe
w sytuacji.
go, to mi si•ę zdarzyło c:z:asami, że byłem w pałacu. PaPo cYuższ:eJ chwiti Czarecki plerwszY. otrząsnął się
trzyłem uważnie
na wszystko ' i właśnie tak było urzą
z osłupi·enia i zapyrał żonę:
dzone.
- Co ty myślisz () tej d1ziwnej pannle?
- No, a·le ile to lat temu! Moda się zmieniła!
- Mnie się ta jej wizyta u nas wydaje podejrzana .••
- Głupstwa pleciesz. U ziemiaństwa na te rzeczy
ł ta serdeczność ... i to wszystko razem .••
moda się nie zmieni.a, im ktoś ma coś starszego, tym jes:
- Dobrze, ale Laki właściwie może mieć cel w swoszykowniej.
ich odwiedzinach I seraeczności dla nas„. O tych za. .
wieyskich, wiesz, przecież ile nasłuchaliśmy się cudów
- Jak mają być takie szyki - to niech będą, alie ;a
wolałabym modne, nowoczesne mebelki.
cudeńków. Mówią o nich, że tacy dumni, taka arystokra- Niemożliwe, niemożliw~ Zresz tą, jeżeli mi nie
cja nieprzystępna ... A ta na·sza biedna Andzia iiłe się nawierzoysz, to zapytaj Ksawerego jak wygląda mieszka·nie
cierpiała prz.ez ojca tej narw.anej panńy ...
- Sam Bóg wie, jak to ·było z tym ich rozejściem
księżnej Bogoryskiej. Założę się z tobą o co chcesz, że
tam są pewno jeszcze starsze graty niż te u nas! Mów!ę
się„. Ale jak wyj·echała z kraju dwad-zieścia lat temu to ani r.azu tu nie była i tyle tylko wiemy, że żyje jesz- ] ci, że to była okazja, kupić cały pałac z urządzeniem!
Zreszrą Ksawery zadowolony jest, że u nas tak jest j.ak
cze„.
Chwi'l-ę mi'Jc.zel'i obofe, 2amyślenf. P.otem ona znowu
Jest, a on erz:ecie iui dużo w świ ecie bywał i po jakich
domachJ
zaczęła~
•
- SłuWi~1 ,tdt;e1c:.„ ~e.§z C<l: mQ~e by./
__J,,,,__
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Zwłoki opuszcz n go
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Z Białegostoku donoszą:
Wszpitalu dla umysłowo chorych w
Choroszczy zmarł 93-letni Lazarz Karp,
ongiś bardzo bogaty kupiec w Bohu, a po
powrocie do Polski - pensjonariusz schro
niska dla starców i szpitala w Choroszczy.

Paryża.

arc a 1Z zakładu- wyca1owawczego dla sierot
DjC EC

t.·

GW ·

Zll. T

ta la żydowskiego w Białymstoku, skąd !1astępnie miały. być odda'.1e. do prnsektorium

Z Katowic donoSZ<f:
Na ul. Panewnickiej w Ligocie, 41u111wersyteck1ego w Wilnie.
letni maszynista Oskar Wysocki z PanewTymczasem zgłosił s.ię paryski lekarz, \ ~ika, dokonał napaści na asystenta koledr Głuksman, który ośw1adctył, że zmarły 1owego, 53-letniego Stanisława Głowackie
jest jego ojcem i zabrał zwłoki do Paryża, go, oblewając go kwasem soln:(m, ponie~Z~w~~~k•J~zn•1•a•rl•eg~o~o~d•s•~•W~io•n•o~d·o~sz~p•i•-~~~crd•zai~embaę~d.ą~p.omch~o•w~a~ne.·~~~~~~- waż G~w~ki pomag~swaj có~e wukry
wa.niu się prled Wysockim, który, mimo,
że jest żonaty, w brutalny sposób narzucał
się córce Głowackiego.
aiet:zkł.
Po tym napadzie, dokonanym z zemsty,
Wysocki zbiegł. Ostatnio przybył on do
Zakładu Wychowawczego dla Sierot im.
ks. Markiefki w Bogucicach, gdzie po ro• zejściu się z żoną, umieszczono w dniu 16
kwietnia rb. jego troje dzieci - 13-letni
Leonard,
12-letni Leon i 8-letnia RozaP
'~
E
Ałł
lia, odebrane mu na mocy p<>stanowienia
od góry skoczyć do tej łachudry Wa.lento- sądowego z po\.vodu złego wychowania i
wej, co to czy pierze czy nie pierze a za- złego obchodzenia się z nimi.
Wysocki przybył do Zakładu pod prewsze kluc~ od góry trzyma, no i przychóta)
<>d meg.o w znacznym stopr11u za- dze do niej pó ten kluq, a ona na mnie z tekstem odwiedzenia dzied, podstępnie wy
prowadził je z Zakł-adu i uprowadził w 11\eleżna jest wolność lub więziertie oskArżu- pyskiem, ze niby ja wczoraj.„
nego. świadek jest więc osobą ważną.
....__Ale co to ma wspólnego te Sptaw4?
świadkowie dzielą się na ·dwi~ kaiegc„
- Ma, panie sęJzio kochany, ma, bo
rie: takich, któtzy zdają s.obie gprawę .'.1.e muszę sobie pirzecież wszystko od począt RADIO·~·
•
swej ważności i takich, którzy drżą przez ku w kole1ności przypomnieć, żeby dobrze
SRODA, 20 LIPCA.
cały czas rozprawy) aby ze świadków nie panu sędziemu opowiedzieć. Więc jak ju:t
warszawa I (Raszyn)
stać s-ię oskarż.onymi.
ten klwcz dostałam, to zaczęłam prać od
i inne Rozgłośnie Polskie.
Swiadek „ważny" nigdy nie ogra.nkzy kolorów, bo jakbym razem z białymi sztu„ 15.45 Wiadomości gospodarcze
si~ do ódpowiedzi krótkiej. Swiadek wat• .kamy prała, toby kolory mogły puścić i 16.00 Koncert orkiestry rozrywkowej .... ł Lothł
ny musi opowiedzieć dokładnie, co ł jak białe pofarbować, ale jak wzięłam do zi- 16.45 Żagiel a silnik na olaętach &Zkolnyth - odCz)'t
.
i kiedy, wyrazi swój pogląd n~ sprawę, da rtrne.j wody od raz.u„.
l '1.00 Muzyka taneczna
Anielskiej trzeba ćierp!lwości do świild
szczegółową charakterystykę 'blizszej ·i dal
W ptzerwiel Progtam na jutro
l}l.00 Ogrody 'Wicku otwlecrenia - felietoó (a Po·
s.zej todziny oskarronego i ni~ przestanie ków.
-•nia)
mówić, dopó!ct mu sędzia kategoty~znie nie
18.10 Recital ep1ewaczy A11ieli s~lemiuskiej
KLlENT.
odbierze głosu.
18.45- „Młodzieniec z piórem bodanim': - l:i•łi\
Abram Jachimowicz jest człowiekiem
chlńu c~ i'~z.nania)
świad~ tchórzliwy natom1ast 11łe „nie
pAri)ięta", a katde zdanie jest „mniej wię~ bardzo nerwowym. -Gdy przyszedł do Ubcz 19.00 Koncert ro~rywkowy z aali \'.M.C.A.
piecza.In~ Społecznej załatwić jakąś sprawę
W i>rztt'l1ie około g. 19.50: l>ogadal\ka akuej".
- Ano, niby go pobił.
i urzędtijczka .kazala mu poczekać, a to 2 M~u~~~enuik włeezorny
- świadek widział) jak oskariony czekanie trwało jat 15 mln ut. Abramek zde 20.55' J.>ugndmka aktualna
nerwowat się i zrobił w szanownym lokalu nao Audycja dla wst
bił?
~ Hm.„ I widziałem i rtie widziałem.:. urzędowym Wielką aw~nturę, za kt6rą po- 21.10 )łChopirt a Polska Ziemia"t "Mazurek !lido.
- la.kto » widzia~em i nie widz1ałem'~,? ciągnięto gn do odpewted'iialności.
· n.s~~a~~~~~ct łt)ottowe
Albo się_ coś ·widzi, albo nie widzi I
Sąd Gródzki skazał Abrama J:tchitno- 22.00 Muzyka symfoniczna Schuberta - Il'Ytr
- KieGły to byfo tak, że ja.k się ~a wic:ta na miesiąc aresztu, ż zawiesz~n1e111 22.~ Przegląd pmy
23.00 Oatatnie wiadomośct 'dziennlka wieczornego,
machnął na niego, to widziałem, ale kiedy Wykona11·ia. kaity na trzy lata,
komunikat meteorologiczny, po!adanka aktu!l•
·
uderzył, to nie widziałem.
'·.
, 1 ' •
Jerzy Kttecld.
na w języku francuskim
- Dlaczego?
•
'
·•
•
•'
„
•
•
•
•
.'
.... An<;>, odwróciłem głow~. bo nie 1ubię
takich widoków. Słyszałem tylko trzask uderzenia.
·
Najstraszniejszą kategor.ię w galerii
świadków zajmuje świadek .... filozof. Kie·dyś słyszałem, jak sędzia pyta świadka:
nek, Andrzej Purol, też pływać nie umie.
- Więc zabrał mu, czy nie zabrał?
Wrześni donoszą:
- Ani tak, ani nie.„
W łazienkach miejskich utonął niejaki Zamiast podać tonącemu i wołającemu pomocy koło ratunkowe, pobiegł bezradnie,
- Nie rozumiem. Proszę mi jasno od- Baz_yli Bereza.
powiedzieć: tak ety nie?.
Bereza skoczył ze skoczni 4-metrowej szukając osoby, która by udzlelił'a p_omocy
-- Ani tak, ani nie...
do wody i w ~m ctesi~ dóstał atAku ser· tonącem\I.
W międzyczasie przybył ogrodnik Pło~
-:- _Wzy~am świ~dk~ do ud.zielenia. są- ca. Na wrzyk tonącego nikt na ratunek nie
~ovy1 1as~e1 odpowiedzi! świadek sobie przybył, pónieważ - jak się okazało - cki, który po siedmiu minutach wyłowił już
Jakieś kpiny. urządza ?I
.
,
nikt z obecnych nie umiał pływać ,choć na nieżyjącego Berezę. Wszelka pomoc okazała się spóźniona.
- Skądze znowu, panie sędzio wyso-, terenie łazienek było sp-Oto ludzi
ki, ale czasami są takie sytuaoie, że -czloOk1lzało się również1 że dozor'ca łaziewiek nle mote odpowiedzieć ani tak ~=ii
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licznych
przedsiębiorstw, mieszczących się na Kamionku oraz mieszkańcy tej dzielnicy, pó
łożonej
w bezpośrednim sąsiedztwie z
Dworcem Wschodnim, zwracali się za P°'"
średnictwem prasy do dyrekcji kolejow~j
' o ud9stępnienie dojścia do dworca z tej
dzielnicy. Można to uczynić przez wytr
czenie prze'jscia d-0 tunelu k1olejowego, położonego pod torami Dworca Wschodnie·
go. Przez tunel ten) do -czasu wymndow~nia
w tym tn1ejscu kasy biletowej, winni byt
przepuszczani pasażerowie, posiadający bi„
!ety tygodniowe i tnieslęcż1ne, a więe stale
korzystający z ·kolei. Droga z Kamionka
do dworca byłaby skrÓ{;tJna wówczas od
5-8 minut, gdy obełni~ na przebycie j-ej
traci się 25-30 minut> ze względu na ko„
nieczność odbycia drogi okirężnej.
_
Kilkakrotnie

* •

Ili

Tow. Przyjaciół Saskiej Rę·py od dawna zabiega o zgęszczenie ruchu na linii
autobusowej „S", na której woey kursują
obecnie w zbyt wielkich odstępach czasu
;(co 20 minut). W swo-im -czasie Towarty•
stwo uzyskało zape~rfllertie, ze w bie~ącytn
sezo·nie letnim, zważywszy duży na.pływ pu
bliczności .ria plaże i przystanie wioślarski€
na linii tej dodany będzie jed€n w6t, tó
umożliwi częstsze kursowan-ie wozów .{w
od!;tępach 12--15 minut).
Wóz taki dodawanyjest tfllCo w nie~
dzielę, co jest niedóstateczne i wywołuje
liczne, słuszne, narzekania mieszkańców
S~kiej Kępy oraz ciągnących nad Wisłę
zwolenników sportu wodnego i ką.pieli.
Zdarzają słę

*wypadki,
* *
fe

budujący

do·

czekają.c na osuszenie mieszkań,
wynajmują je lokatorom.

my, nie

Wprowadzający ~lę do wilgotnych nlle
szkań lokat()rty nara.ze.ni Si\ niietaż Mwet

poważne choroby. Właściciele nieruchó
mości postępujący w ten SP.Osób s~ suro·

na

wo karani.
Ostatnio Starostwo Gr.odzkie Pólnocno
Warszawskie ukarało grzywmi w wysok:ó„
ści 1500 złotych wł.'.lściciela posesji priy
ul. Wolskiej 65, ktćry wynajął lokatorom
mieszkanie w stanie zawilgotnienia~
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23.15-23.55 Program 'Warszawy 11
Łódź, jak Raszyn, otat:
l~.45 Mu2yka z płyt
14.15 Łódzkie wiadomości giełdowe
14.2-0 Muzyka obiadowa - płyty
15.15 Audycja dla dzieci
17.00 Muzyka popularna - płyty
17.Z-O Wesoły dymek 21 komina ; „Kanikut„
17.50 O wnyukim -po troezku
.1
'17.55 Odczyta.nit pl'Ogramu
21.00 Poradnik gportowy dla robotników
22.00 \Viadomoścl sportowe lokalne
22.0~23.00 Muzyka taneczna i piosenki pqly

CZWARTEK, 21 LIPCA.
warszawa I (Raszyn)

ł
6.15

z

Atak serca w

„ • • lk a
sę~ Własc1c1e

poranna
płyt

ghiśni Lwi'lw~kiej

}\„„.

8.00-11.57 Ptz.erwa

ll„51 Sygnał czasu 1 hejrru a .Krakowa ,
12.0S Audycja pol~niowa
'
13.00--15.15 Przerwa (programy lokalne)
1S:l5 ,lfoje wakacji.te - powieść Starel!ll 'Ooktotll
dła ddeci
.

ls.30 M~zyka lekka a płyi
15.45 Wiadomości g6spodarcze
16.00 Koncert solistów - z Torunl,
16.45 C, O. P. - reportaż
17.00 Muzyka taneczna.
W prterwłe: Program !ia J1urc>

•

18.00 Przegląd w:fdawnietw
18.IO Ari~ i pieśni w wr.1'onaniu Albecta Felińskie
go
19.30 Słuthowlsko pt, ,;E>owrót" - Sterana Balii:•
kiego (z l>otnania)
19.00 Koncert rozrywkowy w wykonaniu małej or.
.kiesrry Polskiego Radia i in.
W przerwie o g. l9AS: A11aycia konkuttowa
Pohkiego Radia
20.45 D;i;iennik wteczol'n1
20.SS Pogad1tnkt urualaa
21.0D Audycja dla wsi
21.10 Koncert rozrywkowy - ~ Katowi..
~1.30 Wiatlomoścl sportowe
22.00 Koncert kameralny -

22.35 Mm:.yka
22.55

• łk•ICh dobr w Ro •Jl•
wie

.„.

inne Rozgłośnie Polskie

6.45 Gimnastyka
7.00 'Dz~ennik porannt
?.15 l\:.oncert poranny W w)'k-onnniu orkleatty

wodzie• -

r

Pleśń

6.2ó Muzyka z

ŚmłertelnY skok pływaka

=w~~~eel{nr1u~:~;jJ:.a~;

„

!~Cl

D,

4c· K .

I

ttie.

i.

wiadomym kierunku.
Powiadomiona przez kirrownictwo Zakładu policja wdrożyła poszukiwania dzieci i pro:>i o współdziałanie ze strony obywatelstwa. Chfopcy byli ubrani w mundurki harcerskie, a dziewczynka była w cienkiej muślinowej sukience.
W świet1e tych wypadków można mieć
poważne obawy o los dzieci, tym więcej,
że Wysocki nie ma obecnie stałego mieszkania i jest poszukiwany za napaść na Gło
wackiego i zadane mu obrażenia.
Co powodowało Wysockim i jakle ma
011 zamysły nie wiadomo.

~

vsuwc

O

1 płyt

z Krakowa ,
i

Przegląd prasy

23.00 Ostatnie wiadomo§cl dziennika wieczornego.
komuni:li:at meteorologiczny, pogadanka aktualna
W języku niemiec'k.im
23.15-23.55 Program Warnaw11I

pAn:l
Łódź) jak Raszyrt, oraz:
d:ziego s~an~wnego prze~o.natń: jeżeli _ja DA t.::.s.L Alm1glft
ilłbłlf) 1f 6'-a1P&-4:0~h0...,.11> 1H5 Muzyka z plyt
zapytam 1ak1egoś urzędmka: czy pan JUŻ
u
Ui7ft.a ww
„„~"'•
n
14.lS Łódzkie wiadomości giełdowe
przestał brać łapówki? - to ten pan nie
Z Częstochowy donoszą:
ski rzekomą wielką księżnę Tatianę, jedną 14.20 Muzyka obiadowa - płytr
m~że mt odpowiedzieć a:ni „tak'\ ani
:Mało kto z częstochowian wie zapewne, z córek ·cara Mikołaja II, która - jak do- 15.~0 Literatura przez miktofon łlla W'szystklcb;
Fragmruit 1 powieści L J, l(ras:r.ewskiego p. t.
te w zakła.dt1e dla starców i paralityków nosiły dzienniki - fyje obecnie w Warsza
„me".
„Stera baśń"
św1ttdek gadatliwy jest ·również strasz- pod wezwaniem św. Antoniego przy ulicy wie, 'jako żona lekarza Krassowskiego.
17.0U Pogadanka aktualna
ny, Sędiia pyta:
Wieluńskiej 1, na łaskawym chlebie tyje
Pogłoska ta oparta jest~ oczywiście, je- 17.IO Popularne melodie i piosenki ludowe - z
Krakowa
- Proszę ·opowiedzieć, co świadek wie staruszka, która pamięta inne czasy. Jest dynie na fantazji.
4.lłZ
Radiszczewowa, której los jest wytńow 17.50 Jak si>ędzić święto?
o sprawie.
to p. Mie11sww - Radiszcze~, niegdyś wła
17.55 Od·~zytanie programu
-- Ano, wstałem tego d.ni!, prostę pa.· śCi-Cielkll bogatych dóbr w Rosji, wycrnana 11ym przykładem zmienności kolei zyc1a 21.00 Nowości techniczne
l'll;ŻCZYZNY
ludzkieg.o, oddała się obe~nie całkowicie 22.00 Wiadomości sportowe lokalne
znaczy golić się p?Zf pomocy my• tm sętMego> wcześniej, bo 10 właŚllie wiei· z ojczyzny przez przewrót bolszewicki. 22.05- 23.00 Koncert życzeń
tlła P I X 1 N kie pranie miałam mieć i musiałem p-0 klucz Ona to, podobno, miała przywieźć do Pol- sprawom społeczno • religijnym.

„b
„

" "

„

PllKNJl IW
to

ł

R. MARCEAU.

o drug:ei

nad ranem.

Wracający do domu o drugiej w noty
Bernard Chaiutot raz po raz niespokojnie C·
glądał się za siebie. P-usto było o tej porze
w willowej dzielnicy, t-0też obdarty czło~
wiek, któ.ry wysunął się z za węgła i szedł
krnk w krok za nim już od kwadransa denerwował go wysoce.
- Zachciało mi się pieszej ptzecha.dzkl1
- wyrzucał sobl'e. - Może mnie ona drogo kosztować!
Bez c!eni.a przy_j~t~ności p~llł ulubi~ne
zazwyczaj cygaro i meznacznie przyśip1eszał kroku.
:-- c .o to za jeden?.,..._ tnrU<:zal rzucając
spoJizenic spod . oka na p.r:echod!ą~ego
jednocześnie. z nim pod latarnią osobnika.
Wciśnię:~ w kieszenie ręce, włożona na
CZ"''„a i \\')'koślawione buty nie do
bak'er
: 1 b
1 ~t..,. . 0 ttu~.hY· ś ·. T
J"ry aNn.oerowi
1e ma wą pnwo c1. o apasz, czy
'1:ijrlry na dobrze wyp"hany por'1el - j ęk-'
'~ duchu czując ż; włosy st~ją mu dę1
'
· '
, a.
Chautot nie miał zv yciaju noszenia
-zy sobie rewolw.e11t. W tym momencie
:i łował tego gorzko.
_Idiota ze mnie! _powtarzał. - Byyrn
tylko zdążył skręcić w następną ull1
! _ modlił się w duchu. - Tam widz;a
·1 kiedyś nocnego stróża.„
Pizebiegł niemal kiusem n.a drugą stro
~· Nieznaj-omy puścił się za nirr

l

1 -

I

Bernardowi prz~żło <fo gł~wy zattzy·
Dziękuję! zawołał Chautot. śn)ętego chustką gardła. Do ogłuszony~h
przeciwni- Wdzięczność moja.„
jego uszu do!>zły bezczelne słowa1
kowi. Jetin~~ walka, zb;:t,ni~ówna, nie ule , - To ~robnostka! ~j~ wa.t!o o tym tn6
~Spokoju, .drogi pa~ie!„ _Jakte mógł~
gało przec1ez wą~płtwosc1, ze optysz-ek ma wie - p·rżerw.ał mu strojny d1zentelmen.
by się pan bromć, skoro Jak mi z własnych
z sobą nóż.
- Czy pozwoli tni pań - dodał p<r pa11skich ust wiadomo, nie posiada pah
Wtem, jak zb.nwca, uk1m1ł sl'i z d!lekl chwili - odptowadilć się kawałek? . .
iirzy sobie broni? Nauczy się pan na przyinny, spokojnie WrilCAjący do d-otnu pt:t~
~ Będ'ę batdzo rad ~ zapewnił uszczę szlość nie zwierzać nieznajomyrfl.„
chodzi{!1i.
, .
śliwio~y ~er~a.rd. ~ Ale pan szedł w in- Ł~trze!.. ,
_
• .
Bemard odetchnął pełn~ p1ers1ą.
nym niż Ja k1erunJm?
~Niechże stę pan nie męczy 1 nie de·
-Jestem matowa.ny! ~ uśmiechnął
- Ogtomnie lubię spaterować w letttlą nerwuje, to zbyteczne, powtar:z.aml Post~
s~ pobladłą jeszcze ze strachu twarzą.
noc i nie b-ołę się nikogo,„ - roześmiał się runek pali~ji na rnotocykla~h pn:ejechał
Wytworny jegomosć podszed'ł blisko. i J.ekką 1.romą.
. .
.
. .
przed c~wilą. Mamy zapewn.10hy cały kwa
S:pod rozpiętego palta widać było frak i gar
Ba.nk1er w_ głębi duszy meznuerme był drans me}akłóconego spokoju .. Zdąży pan
denię w butcmietce. La·klery połyskiwały rad teJ eskot~ie.
. .
be: pośiptechu przekazać w. moie ręce po:t
nleska:zitelni~. Widocznie wracał z jakiegoś
PrzygCldny to~arzysz okazał się się b:u feltk, o k~órym pan wspom_m.a.ł przed ~hw~przyjęcia. .
dzo sytnpatfczny 1 ro:mowny.
.
lą. R6w111eż p_rzydadzą m1 się .Pański sy·
~ Najmocniej przeprnszam _ skłonił
- Zalozył bym się ~odezwał się po gnet, zegarek 1 perła w krawacie. Proslę
się bankier. _ Czy mógłbym prosić pana wymiałli': pilrn zdiań. ~ ~e pan nawet scy- wręc~y~ mi te .przedmioty, a naty(hmiast
łaskawe wyświ 3 dczenie mi przysługi?
zoryka me ma w kłeszem.
rozluznię krępugc,ą pa~a ch.usteczkę.
0
z całą gotowością_ odparł upnej·
- \V'.~grał pan. takład!,
•
~ytwo.rny św1a;ow. 1ec . s1ęghął wtasnle
mie przechodzień.
. .---: Coz z~ n!eostrożnoscl Zwłaszcza, 1e d? kieszeni C~aut.ot a, gdy 211toczy~ s1~ pod
. .
zeli się ma pieniądze„.
ciosem spadaiąceJ mu na głowę p1ęśc1. Ja·
~ Od dłuzszei chwili, pcdiejr!any tert
- Przytnam się że istotnie nie sprawi kiś człowiek wyłonił się z ciemności i po·
typ idz1e za mn1ą, jak den - szepłlął Chau~ łoby mi przyiemtioŚci ograbienie mnie dąiył na ratunek napadnięteao.
tot
'
.
.
...
. .
.
.
prze? tego bandytę % paru tysięcy, zn.aJduBankier rzucił na nleao okiem i ze .zdu
t N1~~naJomy w lot zdał sobie sprawę z jących się w mym portfelu.
miehiem poimał apaszai przed którym szu~
sy uatJI.
D
. d
l !
dl
k
. . 1 .
.
1
_ Rozumiem, i z prawdziwą przyjem no
os.z l o zupern e o udnego ońca ul! Ka, u~1eczk1..
. . .
kią oswobodtę pana od natr~tnego towll.- cy. Dalej ciągnęło się pole.
- Przybiegł, by podzielić się tupem rzysza _ powiedzi.ał '.Z kurtuazją.
Wówczas stało się co$ dziwnego, z tze przemk~·ęło mu prze.z głow.ę. .
.
go Chautot nie zdat sobie Sij)rawy w pienN
Włoczęga z pasią rzucił s1ę na złod21e
Pod11i6sł lnskę ze srebrną gałk ą i gro- szym momencie: poczuł wpijające mu się ja. Zaciek łą bójkę dwóch silnych i musku1ar
iąc nią stojącemu o parę kroków człowie- w s'Zyję palce, ptzcchyloną gwałtownie w urclt mę!czyz11 prtetywały głuche j.ęki i
kowi, krzyknął:
tył swoją głowę i okrutne kopnięcie w oko zgrzytanie zębów.
- Proszę iść swoją drogą, inaczej...
licę krzyża. Zacbw~ał się i runął na ziem i ę.
Chautot z wysiłki em rozluźnił duszącą
Indywiduum spl un ęło pogardliwie i bez Towarzysz jego st.al opodal Bernard chciał j go chus tkę i stanął na uginające się pod
słow a poszło dalej.
krzycz·eći lecz nie mógł dobyć głosu ze ści- nim nogi
łtlać -się n:igłe i spojrzeć w o~~y

I_

I

Włóczęga zdobywał widoczną przewa·

gę i

wreszcie dżentelmen z posiniaczoną
n:var~ą poda~tyr'n .11a strzępy ubraniem, rzu
c1ł się do uc1e<:zk1.
-Weźmie się teraz za tnnie ~ jęk.nął
Bernard na widok zbliżającego się z groźną
miną osobnika.
Nie próbował nawet uciekać. świadomy
swej bezbronności bez slow.a wyciągnął
portfel.
'
- Weź i zostaw mnie w spokoju syknął.

Człowiek rękawem otarł krew, ścieka]ącą mu z policz·ka i odezwał się z najwyższą wzgardą.
.
- A to mi na co? Co mam z tym robić? Nie jestem złodziejem, tak jak tamten
wyfraczony. Szczęście, że nie odszedłem
jeszcze daleko.
I, nachylony, zaczął przepatrywać bruk

dookoła.

Berna.rd, stropiony, zapytał:
- Czy pan coś zgubił?
N'
d ł
·
·
ie - o par męzczyzna, !lle zaprze
stając szukania. Chciałem niedopałek
pańskie go cygara. - Poczułem taką wspa
. 1 h
ma ą avanę„.
Bankier błyskawicznie zrozumiał swą

omyłkę:

-

mną?

Więc

dla okurka szedł pan tak u.

Nieznajomy nie raczył odpowiedzieć.
Do;rzał uronione na ziemię cygaro, podni65l
je i śpiesznie znikł w ciemności'1ch.
Tł. J. K.
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~~ostwo

Notowania z dnia 19 lipca.

W najbliższą sobotę i ~icdzielę r?ze- l kulą, przedbiegi 400 m, finał 110 m p:otki,
grane zostaną w Warszawie na Stad10nie , międzybic!.Yi 100 rn bieg 10 k.rn skok w
Wojska ~olskiego XIX główne lekkoatle- dal, rzut dyskiem, finał 800 m, fit;al 100 m
finał 400 m. przedbiegi 4xlOO m.
tyczne mistrzostwa Polski panów.
Dokładny program
zawodów przedNicc:z· ela, dnia 24 lipca 10-ta rano:
przedbiegi 4x400 111, godz. 16-ta, przedPiłsudskiego stawia się na~tępująco:
. Sobota d111a. 23 bm. o godz. 16. - De biegi 400 m, płotki, skok o tycze~, przedO~rócz 2espo-łów. itartować mogą za hlada zawodników, przedbiegi 110 m biegi 200 m, rzut oszczepem, bieg 1500
Wodnicy zgło·szeni indywidualnie.
·
przez płotki, przedbiegi 800 m, pchnięcie m, finał 4=-100 m, skok wzwyż, finał 400
~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ m, płotki, mi9dzyb~egi 200 m, bieg 5000
m, rzut młotem, trójskok, finał 200 m, fi-

Pi One n~oroo ue~arn · na lWJ(iU[ńW.
Patralowr Ra1d Matocrklowr Szlakiem Mars&-

Sekcja Motorowa WKS Legia organiM
zuje w dniach 13 - 21 sierpnia VIII Patrolowy Raid Motocyklowy „Szlakiem
Marszałka J. Piłsudskiego" na przestrzeni 2.800 km, nad j{t6rym te 1 aidem pr,:iM
tektorat obj'ął Generalny hspektor SH
Zbrojnych, Marszałek Edward 'śmigłyi Rydz.
Raid składa się z następujących eta•epów: I etap Warszawa przez Kraków Wisłę, Ustroń do Katowic, Il etap Katowl
ce przez Cz~tod~m1-ę - Ostrów do Po.
znania, ~II etap Poznań przez Chojnice Jastrzębia Góra do Gdyni, IV etap Gdynia
przez Grudziądz - Mławę do Łomży, V
etap Łomża przez Augustów - Grodno
~o Wilna, VI etap Wiln0< przez Białystok
- Wyszków do Warszawy. Etap I jest
podzielony na 2 części: Warszawa - I<:ra
ków i Kraków - Katowice.
W Raidzie tym startować mogą, patro·
Ie z WKS-ów, Broni Pancernych, Lotnictwa, ObrOMJ' Przeciwlotniczej, Artylerii,
i Łączności, oraz członkowie zrzeszeni w
Polskim Związku Motocyklowym. 4
Propagandowy i -o charakterze Pr~y·
sposobienia \Yojskowego Raid Motocyklowy „Szlakiem Marszalka J. Piłsudskie
go", którego trasa przE>jdzie ptzez Kresy
Zachodnie, łącząc s.erce Polski z poludniową, zachodnią i półno·cną częścią naszej Ojczyzny, ma wykazać walory ka.Meg_o zawodnika, startującego w tej imprezie.
Zwycięski patrol zdobędzie wieczystą,
przechodnią nagrodę Wskrzesiciela Polski
Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Dla II zwycięskiego patro.Ju przeznaczono nagrodę przechodnią Generalnego
Inspektora Sił Zbrojnych, Marszałka Edwarda śmigłego - Rydza.
Aby udostępnić zawodnikom wzięcie
udziału w tym Raidzie Sekcja Motorowa
iWKS ".Legia" wyda bezpłatnie benzynę
oraz olnvę po cenach bardzo zniżonych
lub o ile możności bezpłatnie. Również
kwatery będą bezpłatne.

D
11 etap Tour de France prowadzący z
Montpollier do Marsylii na dystansie 228
km wygrał Włoch Bartali w czasie
6:52:10 przed Belgiem Verwaecke i Fran~uzem Leducq.
.
W ogólnei klasyfikacji prowadzi Belg
Verwaecke w czasie 69:03:37. 2) Bartali
69:06:22, 3) Vissers 69:15:11, 4) Cosson
69:17:02t 5) Clemens 69:19:12.

Dalsze polepszanie wyllików

przrnf ósl czwar11 az~ell narodowrch zawodów strzeleddcb.
Czwarty dzień narodowych zawodów
strzeleckich w Krakowie przyniósł dalsze
polepszenie wyników we wszystkich prawie konkurencJach.
W strze1aniu z karabhrn wojskow~go
n~ !OO l11 do t~tcz i z trzech postaw zwyc1ęzył plutonowy Czopur, uzyskując 471
p~nktów na 600 możliwych. W pos.zcze„
golnych. postawach: leż~cej ~ chor4ży
Sokulski 181 na 200 możhwych, klęczącej
plutonowy Czopur 169 na 200 możli-.
wych, stojącej - Klus (PPW - Lwów)
156 na 2?0 1ttożliwych.

Doktór 353 na 400, stojącej Michel
(Pabianice) 336 na 400 możliwych.
·
Pistolet wojskowy 20 m do tarcz: 1)
Doktór Zbigniew 185 na 200 pkt. (Nowy
rekord Polski), poprzedni rekord wynosił 177 na 200 pkt.
Pistolet wofsk-<>w; 10 m do sylwetki:
Po 50 pkt. na 50 możliwych \JZyskJ!t: cho
rąży: Rubaczcwski, sierżant Mierzwa, P·
Egermeier, sierż. Różański, pór. Łabędź i
· · zarząd zona zop . Pazdoj· • Pom·I~d zy n1m1
stanie dodatkowa rozgrywka ze zwiększo
nej odległości, aż do wyłonienia najlepsze
go zawodnika.
Karabin wojskowy na 200 i 300 m do
P istolet dowolny 50 m do tarcz: 1) No
sylwetek: I) por. Pasterkiewicz punktów wicki
(ZS Warszawa) pkt.524 na 600 mo
29 na 40 możliwych.
żliwych.
Pistolet dowolny 25 m do 6 sylwetek:
Karabin dowolny 300 m do tarczy z
trzech postaw: 1) starszy siedant Dą 1) Suchorzewski (ZS Warszawa) pkt.
browski <Rembert6w) 490 na 600 możli 52 na 54 moż1iwych.
wych, w poszczególnych postawach żwy
Pistolet dowolny 25 m do sylwetek
cięzca uzyskał następujące wyniki: leżą olimpijskich: 1) Suchorzewski 20 trafień
cej 180 na 200, klęczącej 167, na 200 i na 20 możliwych, punktów 196 na 200
stojącej 143 M 200 tfióżliwyd1.
mo·żliwych.
Karabinek sportowy dowolny !iO m do
Konkurencje kQbiece:
tMczy z trzech postaw: 1) sierżant Kisie
Karabinek sportowy dowolny 50 m do
lewicz (Rembertów) 1091 na 1200, w po•
tarcz z trzech postaw: 1) Świerczewska
zycji leżącej Feld (ZS Warszawa) 383 na
(KPW Kraków), punktów 10:32 na 1200
400, klęczącej sierżant Dąbrowski 358 na
w poszczególnych postawach uzyskała o400 i stojącej - sierżMt Kisielewicz 347
na: klęczącej 339 na 400, lezącej 379 na
na 400 możliwy~h.
400, stojącej 314 na 400 możliwych.
karabinek: $portowy krajowy 50 m do
tarczy z tr2ech postaw: 1) Doktór ZbigKarabinek sportowy krajowy 50 m do
niew (PPW Kraków) 1028 na 1200 pkt., t~rczy z tr:rech postaw~ 1) Stawarzowa
w pozycji leżącej - sierżant Kisielewicz punktów 976 na 1200. W poszczególnych
383 na 400 (rekord Polski ustanowiony P ostawach: leżące1' 370 na 400, klęczące'i
·
3-go dnia zawodów), kl~czącej - Stani- 339 na 400, stojącej 269 na 400 możliwych.
.
W pistolecie dowolnym nie zaszły zmia
11'111ftdzł• ny. Utrzymują się jako nallepsze, wyniki
ft
uzyskane w pierwszych dniach znwodć..w.
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TRZY GWIAZDY Z GRUDZIADZA

W klasyfikacji ~espołowej prowadze· Lekkoatlety"-zne mistrzostwa Polski
nie w wyścigu objęli Belgowie:
1) Belgia w ogólnym czasie 207~?9:01
2) Francja w ogólnym Cżasie 208:05:03
3) Włochy w ogólnym czasie 208:18:15
Luksemburg i Szwajcaria zajmują piąte miejsce, drużyna hiSzpańsko-holenderska szóste, a Ni.:r~cy ósme miejsce.

pań.

Grudziądzu tla

icz .a Walasiewiczównv
na mecie. •'•a
stanęła

- We wtorek wieczorem odbyły
.się w Berlinie wielkie 'illiędzyn.arodowe zawody lek•
koatletyczne z udziałem wielu wybitnych lekkoatle
tów szeregu państw Europy. Duże zainteresowanie
wywołał start Po1aków, zwłaszcza Stąniszewskiego,
i<ajrnującego obecnie .i.te miejsce na liście najlepszych lekkoatletów świata.
Na 100 mtr. Wal::sie'Wiczówna wygrała ridecydowanie i bez najmniejszego Wysilku, prowadząc od
startu do mety. NajgroźniejEZ8 jej przeciwniczka
Niemka Kreuss nic rt:męła na !.'tarcie, tłumacząc się
zaziębieniem, nie prz.eszkadzało to jej jednak wziąć
udziału w sztafc('ie i!.xHlO mir. Walasiewitzówńi
uzyskała
czas 11,8
sek., druga
z ko lci Niem ka Zim·
mer osiągnęła
zaledwie
, A trzecia
Niemka Albus
12 5
- 12,6.

typowany na zwycięzcę. Sklasyfikował
dopiero na czw;11·tym miejscu.

DZIS STARTUJE GIERUTTO .
W 'Sztokholmie.
"
• d
·
O· tt
teru O
D ZIS, W sro ę wieczorem
startuje w Sztokholmie. Po- zawodach,
jednuk Oierutto wraca samolotem do Warszawy
na mistrz-ostwa lekkoatletyczne P-0lski.

W alutg,

łl.:wftzg

I a €le

PAPIERY PANSTWOWE - NIEJEDNOLICIE.
W dziale papierów państwowych 0 broty były
umiarkowane, nastrój panował mocniejszy, przewa·
nnł 4:X400 m.
~ały zwyżki kurs?we.
Z ch~gu łódzkiego startować będą:
Z pożyczek premiowych 4-proc. Poż. Dolarowa
Boruta, Zgierz: Polii1ski, Tomczak, w dalszym cięgu utrzymała kurs na po„iomie nie.
zmienionym. 3-proc. Poż. Inwestycyjna 1 emisji
KSZO, Ostrowiec: Mittelsztedt,
zwykłe odcinki zakończyły zebranie kursem z dnia
Wima: Anikicjew, Mozelewski,
wczorajszego; serie 1 emisji były droższe o 25 gr
2 emisja zwykłe oddnki były tańsze 0 38 groszy:
ŁKS: Bobi!1ski, Kurpesa,?
natomiast serie zwyżkowały o 25 groszy.
Makabi: Barciński.
Z grupy inny<:h papierów jedyną zniżkę notowan~ w obrotach 5.proc. Poż. Konwersyjn~, która
straciła w obrotach 0.25 proc. 5-pr·oc: Poż. KonsoOTWARCIE NARODOWEJ OLIMPIADY lid3cyjna częściowo wyrównała stratę, podwyższając
kurs o 0.25 proc. 4 i pół proc. Poż. Wewnętrzna
LITEWSKIEJ
była droilsza o Q,12 pr01:cnt.
Poza tym listy i obligacje Banków Rolnego i Go.
z okazji 20-lecia niepodległości.
spoclarstw-a Krajowesó llmian kursowych nie wy.
·
W Kownie w cbecnoścl prezydenta Li kazały.
twy Smetany nastąpiło otwarcie narodowej olimpiady J:tewskiej, zorganizowanej SłJABSZE USPOSOBIENIE DLA LISTóW ZAzL. okazji dwudziestolecia niepcdleS!łości
STAWNYCH.
~
Dział listów zastawnych był n~ ogół ożywiony,
itwy. W climpiadzie biorą również u- tcndenc.ia Lyła słabsza, kur~y kształtowały się zniż
dz_iał przedstawiciele wszystkich ośrod- kowo. W ofitj1lnych transakcjach zano1owano osiem
ków litewskich z emigracji, a m. in. przy- gatunkuw fotuw.
była także drużyna litewska z Wilna.
W grupie stołecznych listów zastawnych 5.proc.
m. Warezawy dawne oraz 1933 r. straciły w obrota~h
I 0.75 proc. 4 i pół proc. Żiemskie w Warsza\vie serii
_ _ _. : i_ _ _lliil&Mllllil!ac--.i:i111•1JDmaMMAnRB- . piąt~j zakończyły zebranie kursem o 0.2~ prorcnt
Poziu t}m ukazały się na giełdzie 4.proc.
as
% ... 1·? ! o~nizo~ym.
Z1cmsk~e w ~arszawle ser!i 6, kt6rc wobeo O!tatnich
O pr cy r
we„e I. notowan z dma 4 hm. znuan żadnych nie wykazały.
CASINO: _ Więcei· niż sekretarka!
Obroty w grupie prowinrjonalnej były ożywione
.
tendencja niejednolita. 5-proc. tn. Łodzi 1933 rok~
CORSO: - Władca prerii, Il. Broad- przy słabym popycie stradły 1.25 proc. 5-proc. m.
way Bill.
Radomia 1933 r. wohec ostatnich notowaf1 obniżyły
0
EUROPA: - Kapitan Hollcnard.
kurs
o.5o proc. Po niezmienionych kursach obie·
l!ały 4 i pół proc. Pozn. Ziemstwa Kred .. serii L.
GRAND KINO - Obcym wstęp wzbro J~clyn(!. z•~yżkę noto~ano ~ obrotach 4 1 pół proc.
r'tiony.
Ziemsknm we Lwowie, ktore były <lrożsac o 0.50%.
JAR: - na scenie w ogrodzie zoologi
PAPIERY PROCENTOWE.
czny1111 n.a ekranie: Potwór.
Poż. Inwestycyjna 1 emisji G3.38, l emi!ji serie
92.75, :! cińiaji 82.25, 2 emisji serie 90.75, Dolarowa
MIRAŻ: - „żółty pirat".
3 serii 41.50, Konsolidacyjna 1936 r. 68.00, Kon.
OśWIATOWE: - I. Zycie ulicy. Il. L.e wersyjnn 1924 r. 70.50, Wewn. Pafislw. 1937 r. 67.50
gia Zatrac::itców.
7~ L. Z. Państwowego Banku Rolnego
83.2S
~{;,' L. Z. Pafistwowego Banku Rolnego
94.00
PALACE: - Arena życia.
''? L. Z. Banku Go1p. Krajowego 2-7 em. 83.2S
RAKIETA: - Paramata.
emisji 94.00
RIALTO: _ Alarm w Pekinie„
1 8% L. Z. Banku Goip. Krajowego l
7% Ohl. Korn. Banku Gosp. Krnj. 2-3 em. 83.25
STYLOW
8% Obl. Kom. Bnnbt Goip. Krnj. 1 emi&ji 94.00
Y: - „Przerwana pieśń".
5%% L. Z. Bonku Go11p. Krajow, l erni!ji 81.00
SŁOŃCE: - I. życie ultlcy. Ił. Legia 5;-2%
L. Z. Danku Go1p. Krnjow. 2-7 em. 81.00
Zatraceńców.
5 '.1! % Obi. Kom. Danku Gosp. Kraj. l emisji 81.00
TON: _ „Pieśniarz Wiedn'
5%% Obl. Kom. B. Gosp. Kr. 2-3 i 3N em. 81 ..00
URANIA:
I. Postrach A\onsrolii. 5%% Obi. Kam. Banku Gosro. Kraj. 4 em. 81.00
~
Ziemskie w Warszawie 1924 r. (p;wa1·.) wartość ku11 · Spctkali się w Paryżu.
ponu 16.93, 5 serii 6ł.'75, 6 ~erii 56.00, Pom. Ziemstwa Kred. s. L 6tOO, Tow. Kred. Ziem. we Lwowie
TEATR POL~-KI.
~5-}ctn. 64.50, m. Warszawy dawne 81.00, 1933 r.
Dziś i clni n3stępnyrl1 o !!Odz. 3.30 wiccz. arcy- 14.~0, m. Łodzi 1933 r. 66.25, m. Radomia 1933 62.00
dowcipny „Brut marnotrawny" O. Wilde'a, w reży.
serii cl~-r. H. l\loryr i·~kicgo, z Chojm1rk~, Dywi!1;ką,
. AI~CJE - UTHZYMANE.
Kossowską, Ludv:iżankę, Hańczą, Krasnuwieckim,
.Zebranie g1cłtly akcyjnej cechowa) nastrój spoPlucińskim i Sipiń~kim.
koJUy, l)rz.y średn~~h rozmiarach obrotów. Kursy
na ogół nie u1egły więk~zym wahaniom.
WARSZAWSKA OPERA W TEATRZR POLSKIM.
lla1~k Pol~i 126.00, _V.'ęgicl 31.50, Lilpop 84.00,
.
·d
•
k d
Ostrowiec 58.„.1, Żyrardow SG.OO, Haberhusch 43.00
Tylko Je en raz tJ. w czw~rtc · n. 21 11pi~a o
godz. 8,30 wiecz. wyst• pi z.es11ół Warsz.awe;!dcj Ope-1
CtEŁDA. ZBOżOW A
ry, z Platównę, Moszkow~kim i Gołębiowskim na
WARSZ\_
WA, 20· 7• ~ Urzę cl owa• ce duła gie
· łd y
czele
c
•
1
· . "
„
, . .
"
: zhozowo • towarowej w Warszawie.
„PaJace oraz „R~·cersk~se w.esmat'zn ,' będą j Pszenica czerwona 1zklis1a 27.25 - 27.75, jenczt<! artysty•:zną dla prawdz1wycl1 n!clcmanow.
dnolita 2125
'"
26.75 - 27.2~;,, zyto
·
. - 27.•15, zu1crana
I stand. 20.25 - 20.75, mąka pszenna gal. I wyc.
30.proc. 13.00 - 45.50, 60-proc. 40.00 - 42.50,
TEATR LETNI W PARKU STASZICA.
!?szenr.a pas!ewna 16.50 - 17.50, męku żytnia gat. I
Dziś i c1ni nast0pnycl: o godz. 9-ej wiccz. grany JO-prnc. 33.50 - 34.50, 65-proc. 31.25 - 32.00,
hędzic cieszą.cy się d~wno nic notcwrmym powodze- razowR 95-proc~ 25.25 - 26.25
niem, przebój letniego sezonu „Dama od :\lnks) nu;"
POZ~AŃ, 20. 7. Urzędowa
ceduła
giełdy
w wysoce pomysłowej insccnbirji dyr. K. Wroczyi'1 zbożowo - towarowej w Po7.naniu.
skiego i Br. Dąbrowskiego z Wilil1ską i )frozińskim
Ceny orientacyjne: ps.enica 25.25 - 25. 75, żyto
19.75 - 20.GO, m~ka pszenna gat. I wyc. 30.proc.
na czele w~ konawców.
4.1.50 - 45.50, 50-proc. 41.50 - 42.50, m(!ka żytnia
---gat. I 50-prn-:. 32.GO - 33.00, 65-proc. 30.50 - 31.50
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W dniach 30 i 31 lipca br. odbędą się
boisku miejskim siedem
naste lekokatletyczne mistrzostwa Polski
pa11. W zawoda<:h st~rtować będą n.ajwybitniejsze lekkoatletki Polski z Wałasie
wiczówną, Wajsówną i Kwaśniewską na
czele.

w

NOWY JOUK: loco 8.81, sierpief1 8.67, wrzesień
8.71
LIVERPOOL: loco 4.92, lipiec 4.75, sierpień
4. 77, wrzesień 4.80
Egipi>lrn (Sakiell.): loco 7.79
Upper: lo:o 6.05, lipiec 5.93, wrzesień 5.93,
październik 5.92
BREMA: loco 10.48, październik 9.97, grudzień
10.19, styczeń 10.31
8.69, październik
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Mi~jska Biblioteka Publiczna (ul. Anrłnej11 Ul
DYżURV APTEK:
~
· 'TY" ę.,.m
,,. otwarta dlu publirzniiśd codziennie. prór1. nirdiiel
i świet od r;. lO do 21, w soholy od g. 10 rło 19.
PZPN otrzymał list od związku węgh~r Rapid drugi doroczny wyścig jubileuszowy k. Wystaw~ :biorou:a B. Kra~nodębskie1 - G<rrdow.
Nocy dzisiejs~ej U}~Ul'Uj~ następuj~~e aptrki.:
ski ego, że kombinowana drużyna l-lungarli o pucha:r przech.odni ufundowany przez I 5 : 1.e{._ J. Simon · l'ietkieu:1czouej i Cze.~l111rn Ri:e.
Il. Duszkiewirzowej, Zgierska 87, J. Hartmana,
i Ujpest przyjedzie d-efinitywnie do Polski członka zarządu Rapi<:lu p. Szarnika. Wy-1 prnsuiego w lokalu I. P.,S..u. Park Sicnkie~vkza.
Erzez'.iiska 2ł,. \'i'.'· _Rm.viii_ski~j, Płac Wolnośc.i 2,
d
.
.
W
. $ ś . któ
d'b d . .A
d t · lOO
Salon Sztuk Ptę.~nych Karota Enaq~o A. Pcrclmana 1 S.k1, Ceg1elmana 32, W. Damelec
1~a wa mecze 3 sierpnia W
atszawie l
ctg,
ty -O ę z,1e St'< na ys ansie
i, Nawrot 8. tel. 1.53-55.
• 'kie„"o, Piotrkowska 127, F. 'v'o'ic1°•k1·,,,~o, f"ap1.o'rkow
7
•
·
kl
w • '
·sierp·nia w Łodzi, z kombinowanym zesp<J- klm. na autostradzie ze startem 1 m. .a
>kiego 27, K. Kempfiego, Karole1„ska
43.'
łem reprezentacji Polski.
mostem dost~pny jest dla zawodników 1
Zawody te, jak wiadomo, mają na celu licencjonowanych. Zgłoszenia do wyścigu 1
WINSZUJEMY.
Na 800 mtr. panów wygrał również pewnie G~s
sowskt, który w połowic drugiego okrążenia obfoł wypróbowanie młodych sił w reprezentacji przyjmuje sekretariat Rapidu (Główna 43
Jutrn.
Andrzejowi
i Danido\Vl
Pogotowie Czerwonego K~zlrża 102-40
prowadzenie nie oddajQC go już do końca. Gąssow. Polski. Najbliższym spotkaniem naszej te- - p. PlMek).
Wschód
słońca
3.39.
133-33.
ski ukończył Licg o 10 mtr. przed Ił1llendrem Bou- prezentacji będzie mecz z Niemcami 18
W najbliższą niei:!zidę, j.ak wiadom·1,
Zachód słońca 10.4!1
Pogotowie Mieis!de 102-90.
manem. Czas Gąssowskiego wynosił 1,53,l, a czas września w Kamienicy i z Jugosł.awią l5 odbę<.lą się w Kaliszu drugi~ zawody elimiDiugość dnia !6.03.
Boumana 1,54,2.
Pog-0tówie
Pryw.1~ne Lel<. Chrz. lHHI
na<:yjne d-O mistrwstw torowych Pclski. Na
Trzer.i z Polaków Staniszewskl niestety m.wiódł. września w Warszawie.
Ubyło dnia 0.41.
Straż Pożarna tel. 8.
PZP dokonał ostatecznych obliczeń mi- zawody te miała jechaę z Łodzi pięciooso
Startow~l on nn 1500 rutr. Lędi;c przez wszygtkich
Tydzień 30.
Ubeznłeciainia 197 -65.
strzostw pływackich Polski odbytych w bowa ekipa, która jednak ulegnie znaczneTow:
Przecłw±ebracze
277-62.
Bielsku. ŁKS, który na mistrzostwach re- mu uszczupleniu. Nie pojedzie do Kalisza
prezentowany był przez łtzy ziwodnicz~ Swiątk-0wski, kMry w czasie czwartkowych m~~~-~~~~~~~~~~~~~~m~~~~~~··~·~~~~~~~~~~~~~~~
Jobil~USilOl\'U
i jed11ego zawodnika, sklasyfikowany zo- zawodów treningowych w Helenowie dostał na dziewiątym miejscll razem z Craco~ znał złamania obojczyka i Szmidt, odbywavią>
a przed pięcioma innymi klubami. l<lub jący cbecnie ćwiczenia woj-skowe i nie maW środę, d:1ia 20 lipca o godz. 17 .20
łódzki
uzyskał ogółem 19 pkt., co jest du- jący wobec ~ego odpowiedniego treningu.
Rozgłośnia Łódzka nada „Wesoły dymek
z komina p.t. „Kanikuła". „D,yrnki łódz iym sukceseM jeśli się zważy> że na przy- Tak więc do Kalisza jechać ma tylko
kład przed trtema laty,
gdy w n\istrzo- trzech zawo<lników.
.
kie" w bi eżącym miesi~cu obchodzą swo stwach
brała udział znacznie liciz~bniejsza
Na specjalnie zwołaZ B1ałcg~stcku do.noszą:
.
dało przy tej okazji wyjaśnić, gdzie si·~
ją rocznicę. Rok bowiem mija od wproekipa,
łodzianie
zdobyli
tylko
14
pkt.
Renym
po~icdzcniu
rada
miejska
Helsinek
.
Odbyło
s1<;
osta~111e
·~
łokr~s1~
.
wa_
~
Rpodz
iał oryginał tego cennego duknmentu
wadzenia do programu łć1 dzkieg-o tej je- zultatem dobrej postawy łodzianek na ml- postanowiła przyjąć propozycję mi<;dzy- cyiny~n. t_1rz~~lowan1_e . b1a.ostock1ej lZl.)y
O ile wiemy ostroh; cki cech s::.~wcki
1
dynej, nadawanej raz w micsi:icu, wesołej strzostwach Polski jest wyznaczenie Ko- narodowego komitetu olimpijskiego zorga-1 RzemieslniczeJ w tei enie.
.
.
wysłał w swoim czasie cenny oryg1nał do
audycji lokalnej.
walskiej do reprezentacji pa1"5twowej oa nizowania w Helsii'b~h olimpiady w r,
P1.c ~cs IzbY.. dyr. .J?e1~~ck1 .o.raz dy1ck- Poznania skąd otrzymał spowrotcm tylb
Jako jedyna ,·,resoła audycja „Dymek" mecz z Fin,a11dią. Kowalska wyjechała już 1940. Nieiwlocnie po pC'lsiedzcniu zc:wia- to_r tej instytuq1 p. A.1l1~1 oaw1!t_ w Ł~mi:Y kopię. Wprawdzie misternie odtwarzającą
otaczanyi był dużą iroskliwością ze strony do Watsrawy, gdzie do czasu meczu prze- dom i ono 0 uchwale Romitct olinir.ijski. 01 az. ,~ ~stroł~ce, ~dz.e odbyl.1 _zcb1 an~e oryginał i bogatą oprawioną, ale tylko kc
Rozglcśni i w ostatnich czc.s~ch wykony- bywać b~tlzie na obozie pod kierownic- Nie7.włocznie ukom::ytuow„ly si~ dw.1 ko-j rzen:~esllllcze: Przy te1 sp?~o1J1~0.sc1 na:kn_1ę pię. Ponieważ nie wykluczo ne, że mamy t:1
wany był przez na_ilepsze siły artystycz- twem tren-era amerykańskiego Steepa.
n_1ite.ty, _któr.c z.a. j:1,1'.l•. si~ bmlow:i l'taciionu to :_1\! w Osti_o l~ce na ~op1ę b<.1dzo c1eb- taj do czyn ienia z przywlaszczeni em a done nas- "go mi<'.sb, przez artystów dramaw kci'icu lipca rozpocznie się w War- 1 wioski olimpIJSkteJ ora~ :; .. ciną f;na:is,)- we~o do kuni. ..; tu z ro~u 15 _0. . . .
kument ten ma wpros t bezcenną wartość-,
tycznych lóclzkich tentrów i najlepsze zcs szaw:.C pod kierownictwem trenera amery- wa igtzy.sk.
jest to kopia narlania praw m1c1scowe- odpowiedni e czynnil(i winny wyjaśnić ię
poły chóra ln e. Autorami os~atnich 11Dym- kat1s!·:!.:'go Steepa obóz treningowy dla pły
• '
mu cechowi szcwckiemu przez ksi~cia Ko .1 historię.
ków" byli: red. Bened}kt Stefa(t$ki i dr wakG»'I z całej Polski. Na obozie tym zare.da Mazowieckiego, potwierdzonych naNie będzie to zadal'Jie trudne. Wystarrzą-d PZP zarezerwował dziesięć miejsc dla li u tro n a obiad „ I stc;pnie przez króla Batorego i Zygmunh czy zwrócić si ę do cechu s zewckr~go w
Jerzy Ronard- Buj:u'is!d.
Jubileuszowy „Dymek", który u~~y:- zy zawodników łódzkich. Kto z łodzian ucze- !J
·
• , III-go.
jOstrołęr e, wyj c:śnić gdzie był ten dokumy w śr~dę o _godz. 17.29 będzie pewne-, stni:zyć będzie w obozie ust~lone zostanie
Zupa szczawiowa z jajami, pie<:zeń
Hisforycy winni z21.intcresować się tym ment wysyłany, a na rezultaty nie trzeba
go rodzaju rehospektywnym przegląd·:!m dop1ern w przyszłym tyg-0dn1u.
wołowa z buracz~ami, poziomki ze śmie- jednym z nvjstarszyc1'l dokum entów ccch0. - b~dz ie długo czekać .
niektórych .,Dy111ków'~
• W nadchodzącą niedzielę organizuje 1 ta1ną.
Iwych. Tym bardziej, że możeby się im u.._-..M
'V'V'
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Nigdy rra.dy nie za.szkodzą „Krótkowzroczny" mąż.
0~~!~.~uje'!!~!.~~~ius~~~~!!i~ó~.'~:o~ała ~~~~!!.~

CZYN ODWROTNIE
jfżfli

t:ht:fSZ bgt IZł:Zt;śliwu

Od czasu do czasu spotyka się takiego
oe-0bnika, który źl.e „trafił" w życiu i teraz
jęczy i narzeka, że jest nieszczęśliwy. Jego
żona nie słucha go, nie zwraca na nie.go
uwagi, nie respekrtuje jeigo życzeń; po co
do licha żenił się w og:óle? Dla takiego pana i jemu podobnych, podaje się poniżej
kilkanaście dobrych rad, niechaj j·e uważ
łllie i chętnie przeczyta ale postępuje.„
pdwrotnie.

w

IDćlłŻfńliWif.

sun.ku do twoich krewnych była 1nadzwyczaj uprzejma, jej krewni to z re.guły lu'dzie ni·eprzyjemni.
Scysji w ogóle nie ma. Mężczyzna ma
zawsze rację, a bez racji jest kobieta. jeżeli są dzieci, to należy objaśnić żonę, że
dzi,eci tak jak ona, powinny się bez oporu
P?dporządkować jego życzeniom i wymaga
morn.

Jeżeli żona jest smutna, to niechaj mąż
zagra jej na fortepianie wesołe melodie, a
kiedy wówczas jeszcze nie rozweseli się,
.
Ni1echaj mąz zackowaje się zawsze tak mężczyzna powinien jej powiedzieć kilku
w współżyciu ze siWoją żaną jakby on sam ostrych słów.
' był na świecie. W swoim zachowaniu, uMąż niechaj wymierza pieniądze na gob!eraniu, zwyczajach swoicp itp. niechaj
nie zwraca uwagi na pogląclY i żądania żo s,podarstwo najbardziej oszczędnie. Ni~
ny. Przy obiedzie niechaj pilerwszy zaczy- chaj się mą·ż domaga rachunku z każdeg<J
na jeść, gdy tylko je·dzeniie ' ukaże się na grosza, a o'd czasu do czasu niechaj się
dowie w sklepie, czy podawwe przez żo
1 stole. Podczas jedzenia, niechą.j zagłębi się
w C?ytaniu ga,zety, na zadawia.ne pytanie nę ceiny zgadzają się. Kiedy żona potrzeniechaj nie da}e odpowi,edzi, gdyż każdy buje nowych butów niechaj przed tym
powi»ien o tym wieldzieć, że z pełnymi ·.i- wszystkie swoje stare, jak i kapelusze pru
.sfaml nie mówi się. ~ajleP.sZie kąski należy dłoży mężowi. Dopiero kiedy mąż przekosię oczywiście panu domu. Z chwilą, kiedy na się naocznie, że rzeczywiście żona pozabraknie' ziemniaków, czy czegoś innego, winna kupić SQlbie buciki, niechaj Jej da
niechaj pan domu głośno się ..o to 'd'Opomi- 1O zł i doda: „J eszcze i pieniędzy chcesz".
, na, stukając widekem o takrze. Takim
Na imieniny daruje mąż żonie tylko
sposobem oszczędzi człowiek sobie próż- praktyczne rzeczy. Na jakieś tam inne ponego gadania.
\ \
\
darunki „jest przecież już zbyt dorosła".
Miesz.kanie naJeży <lo męża. Powinno
Kiedy znajdziesz się z żoną w kawiarbyć ui:ieblowaine. podł~g jeg~ gust~ i upo- ni czy restauracji, wybieraj - mężu d-0banta. żo~ -111echa1 .P:acu1e gdzt~ ~ylko wpierw sam dania, jakie zami·erzasz skonzechce, al~ me w ~o~~o1ach, pr~.eciez 1.11a sumować, a następnie podaj kartę fanie.
~ałą kuc~~1ę <lo sw-0ie} -OyspozyCJI . .Powin- W żadnym razie nie powinna ona wybrać
na ona JeJ wys~r.czyc.
, ' r·· ·
droższego od ciebie dania. Kiedy przy waWymagaj od sW.ojej fony, aby w sto- szym stole pojawi się kwiaciarka należy

Pierwszy .warunek

doskonałego mał-

żeństwa:

I

Mistrzostwa· płJwackie

Po~ski

powi·edzieć:
ż·ona".

„Dziękuję,

ta pani to moja

Przyjaciółki twojej żony traktuj jakbv
swoje, jeżeli są one innego zdania to za:
bro1'1 im wstępu do twego 'domu. jeżeli
mąż wychodzi z żoną na przecha.dzkę,
niech swobodnie ogląda się za innymi kobietami, takim sposobem in.ni spostrzegą
od razu, że kobieta siedząca przy męż:.t
1est tylko jego żoną, a żona pozbędzie się
nieprzyjemnego uczucia, że jest mężowi
swemu zawadą w Jego powodzeniu życio
wym.
Tajemnicy listowej w małżeństwie nle
ma. Mąż czyta wszystkie listy żony, następnie albo jej oddaje przeczyta.ną korespondencję, albo i nie -0ddaje, co wpływa
dodatnio na oszczędność, gdyż żona mniej
odpowiada na Ji~ty, przez co wydaje mniej
pieniędzy. A czas na pisanie t:stów zuży
wa w gospodarstwie.
Kiedy żona stłucze filiżankę albo talerz, niechaj mąż zrobi jej o to scenę. Mąż
niechaj zanotuje godziny i 'dzień w którym
żona poplami sobie suknię. Data taka potrzebną mu będzie na to, aby ją żo.nie pokazać, kiedy ona będzie prosiła o pi·enią
dze na nową suknię.
Małżeństwo jest dla kobiety egzystencją. Mąż niechaj to jej często przypomina
i pewnego d1nia doda, ż·e ładnieby wygląd:i
ła, gdyby był nie wziął jej za żonę. Jeżeli
mąż powtarzać to będzie swej ż.onie przez
całe lata, k;i·"n r"'0 cln:a, to ostatecznie żo
na sama w to u"·::crzy, i mąż będzie miał
taką żon r;- nJ. j::~;-1 zasłużył.

bliźniacze jali: i braci bliźniąt łączy nierozerwalna miłość. Jak to zaznaczają jednak dzienniki amerykańskie, doświadczenie wykazało. że miłość ta kończy się,
gdy zaczyna wchodzić w grę inna miłość
i zarazem zazdrość rodzeństwa. ·Wówczas
miłość własna jest silniejsza od wszelkich
innych pobudek uczuciowych na tle zazdrości o względy męża Już żony.
Tak np. John Kramer w Nowym Jorku kochał serdecznie swoją żonę Henny.
Ody jednak do mieszkania młodych mał
żonków przybyfa bliźniacza siostra żony,
John nagle zwątpił kogo tyczy się jego
wielka miłość. Kilkakrotnie przyłapała go
żona na okazywaniu szczególnej sympatii
jej bliźniaczej siostrze.
Wreszcie „wątpliwość" Johna przybrała takie formy, że żona podała o rozwód. John tłumaczył się przed sądem, że
istotnie jego mniemana zdrada polegała
po prostu na omyłkach wskutek podobień
stwa obu sióstr.
Sędzia wydał zatem wyrok, abyi jedna
z sióstr zdecydowała się na operację kosmetyczną, która raz na zawsze usunęłaby
wszelkie szanse pomyłek krótkowzrocznego Johna. Siostra Henny Kramer zdecydowała się istofoie na taką operację,
chcąc dowieść, że nie ma zamiaru niszczyć szczęścia małżeńskiego Henny.
Mniej pomyślnie zakończyła się sprawa małżei1stwa Harry Cooka z Mary Jane Swank w Nowym Jorku. Początkowo
żyli małżonkowie ze sobą w idealnej zgodzie. Dobre czasy skoi1czyły się, gdy Mary Jane wprowadziła do domu swoją siostrę Jean. Harry Cook nawiązał romans
z John Kramer. Tłumaczył się sfale pomyłkami z po,wodu podobieństwa żony do

Dopiero w kilka miesięcy później spot
Ralf Wiiginię na ulicy. Jego b. narzeczona prosiła go o pożyczenie jej kilkudziesięciu dolarów.

kał

Od tego dnia prośby pojawiały się czę
Ody przestały skutko·wać, otrzymy~ał Ralf od Wirginii listy z pogróżkami,
że jego żona Berenice dowie się różnych
faktów z ich dawny1ch narzeczeńskich czasów Porównał pismo listu z pismem swojej żony i doszedł do . przekonania co potwierdził mu rzeczoznawca sądowy, że _
Berenice w. ogóle nie istnieje. Wirginia
grała po mistrzowsku rolę obu sióstr.
ściej.

PODSŁUCHANE
U MODYSTKI.
- ,To jest proszę pani najnowszy paryski modeli Ostatni krzJk mody! - zachwala IS/Przedawczyni.
·
- Myli się pani - pstatni krzyk wy'da mój_ mążł gd.r, gtrzrma rachunek!
„,· .

Chcesz
mieć różową twarz ?
w Bielsku. Cł"Tlłł"•A I OGÓlłEK W ICOł"ETł"CB.

W Bielsku odbyły się mistrzostwa pływac1kie Polski. Reprodukujemy zdjęcie - przed
stawiające drużynę Dąb", jedną z czoło wych drużyn na śląsku w czasie defilady
" przed rozpoczęciem mistrzostw pływackich.

ku, jako żart. Wkrótce jednak Mary Jane
o rozwód. Sąd unieważnił malżeń
stwo.
W tym wypadku zerwali ze sobą narzeczeni Ralf Snidow i Wirginia Parker w
przededniu ślubu, konstatując. że charak
tery ich są niedobrane. Nazajutrz przybyła do narzeczo.nego Ralfa Snidow młoda
dziewczyna. Na pierwszy rzut oka był
przekonany, że jest to jego narzeczona
Wirginia. Był zdumiony tak szybką skru
chą narzeczonej, lecz wkrótce dowiedział
się, że jest to jej bliźniacza siostra, o której istnieniu wcale nie wiedział Berenice
wręczyła mu list od Wirginii, w którym
ta proponowała mu, aby ożenił się z jej
siostrą, której usposobienie bardziej odpowiada jego charakterowi. Ralf Snidow
zastosował się do tej wskazówki. W kilka tygodni póżniej poślubił Berenicę. Wir
ginia nie zjawiła się w ogóle na ślubie.

podała

Każda pani wie doskonale, że cytryna posiada właściwości upię.kszające i le
cznicze, i chętnie naciera sobie skórę sokiem cytryny. Ale nie tylko na ludzi działa ona · odżywczo,_ lecz i na przedmioty
martwe, a służące człowiekowi. Brzeg
płyty pieca błyszczy jale szkło po wyczyszcz&iliu go cytryną. Nasze prababki nie
znały poza cytryną innego środka czyszczącego dla pieców i rne\alowych gzym
sów.
To samo więc, co czyni cytryna z me
talem, czyni i z naszą skórą.
Plasterkiem smaruje się przed myciem
twarz i ręce, a stanie się skóra gładka i
elastyczna. Specjalnie dobrze działa cytry
na na twarz. obsianą piegami. Pomaga ona powoli, ale radykalnie do usunięcia
ich.
Po obieraniu ogórków posiadamy ład
ne różowe ręce, co dowodzi, że sok ich
wpływa dodatnio na skórę ludzką, powodując jej gładkość i nadając jej barwę
zdrową i różową. Sok ogórkowy otwiera

„

poza tym pory ciała. odświeża sl{órę w
tego slow:-: -,.··:·c„rn;u, C7y11 i skórę
mi~kką i nc:cl z'. ·>z: j L: •..•.. ;.:~ .
Do,póki są świeże ogórki, można je co
dzień używać w stanie świeżym, ale i na
czasy bezogórkowe można przygotować
sobie odpowiednią porcję soku~ który ró..,
wnież dobry jest z mlęsa ogórkowego jak
i miąższu z pestkami. Miesza się sok
ogórkowy z gliceryną -( ~, gliceryny i 1.4
soku) wlewa do butelki, i przechowuje na
zimę, podczas której służy on jako doskonały
wypróbowany środek przeciw
spierzchniętej skórze,
tak twarzy. jak i
rąk. Butelkę należy dobrze przed użyciem
całym

S~:.A PRZYZWYCZAJENIA.
Pani szwagier jest dentystą?
Tak i taki przy tym jest r.oztargnło
ny! Wczoraj, gidy.śmy byli u nich na herbacie, podaje mi filiżankę i mówi: „Proszę
bardzo, wyeiukaj sobie usta!"

-

JEDEN TO ZA MAŁO.
- Nie mam jakoś odwagi oświadczyć
się Stasi.
- A ona ni'e stara się dodać ci odwagi.
- No, jak ci to powiedzieć„.?
wstrząsnąć.
Co prawda za każdym razem, jak przy
Glicerynę i sok ogórkowy używa się
chodzę 'do jej rodziców, dostaję kieliszek
po myciu, wcierając płyn silnie, ale nie koniaku„. ale jeden to stanowczo za mało.
gwałtownie w skórę 1
masując ją nieco
przy tym zabiegu.
MAtżEŃSTWO •
• Tak więc, jak widzimy, wszystko ma
Ona: - Ach, jak pięknie! Patrz no„
swą wartość w życiu i rozsądna pani doprzyroda obudziła się ze snu!
mu niczego nie zatraci.
On: - Nic dziwnego, skoro tak krzyCZJSZ !
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Sipotykał na ulicy spóźnionego przechodnia,
znagla do niego, do jego nóg, piersi i ramion
i osadzał go na miejscu. Zdzierał mu k.apelusz a'lbo czapę, twardo wbitą na głowę rozpinał płaS:zcz i odlaty' wał chichocząc złośliwie w uciesze ogromnej. Czasami
' brał w taneczne obroty pijaków wracają·cych kmkiem niepewnym do domu - obracał nimi na miejscu jak lalkaml,
powalał na chodniki i tarzał się raz,em z nimi po mokrych
<.

A gdy

przypadał

ściek.ach, pogwizdując wesoło.

W taką złą i wietrzną noc jesienną, gdy czerń, otuJ.ała morze i wyhrzeżie, doktór Skiba przeżywał w duszy całe swoje życie dotychczasowe.
Zatopiony w myślach
gorzkich jak piołun i 9ykuta - siedział prny biurku z gło
wą wspartą na dł,oniach i słuchał obłąkai1czych poświ
stów huraganu i groźnych poryków morza. I w nim wrzała dziś burza, straszniejsza aniżeli ta, co się unosiła nad
morzem i lądem na skrzydłach wiatm. Krzyczało w nim
wszystko glosami rozpaczliwej prośby i protestu - wolaho o nowe, inne życie i n,atarczywie domagało się rzetelnej prawdy.
- Czym ty jesteś? - wołał głos wewnętrzny, co się
najprzód jako myśl zrodził w mózgu. - Łachman, strzęp
:złowieka.„ zmarnowany żywot,
utopiony w alkoholu
i w sennych ma,jaczeniach rozpalonej imagi,nacji.
- Odz:ie twoje wielkie czyny, któreś w marzeniach
młodz ieńczych planował i obiecywałeś sobie, że je wszystkie wykonasz? - drwiła nieubłaganie myśl szyderc.za.
- Co się z tobą stało m ą dry dokt.orze, fenomenalny chemiku, któremu sławni profesorowie prze.powiadali górną
przyszłość? Odzie twoja nieugięta wola, bystry umysł
i poglądy słoneczne na życie, na świat i na ludzi? DO··
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ktorze!.. doktorze!„ filozołie i mędrcze podziwiany, słu
chany z zachwytem przez różnych g.apiów i nerwowe
damy, gdzie twoja wi.ara w dobro, w cnotę i w mądrość?
Odzie się podział twój Bóg Wszechmogący, Wielki Duch
$wiatłości? Zgub-iłeś wszystko, zaprzepaściłeś na jednej
tylko ścieżce życia, na którą dę wiodła kobieta
- Tak, taki tak„. - szep~ał pokornie rozdygota·nymi
nerwami.
- Nauki dawałeś Wcześnfakowi i boj,owaheś z jego
materialistycznymi poglądami... obiecywałeś Zośce, że ją
z.aprowadzisz do Boga, że pójdziecie razem na szczyty„.
Ha! ha! ha! zaszedłeś daleko, istotnie daleko zawędro
wałeś na tej nowej ścieżce żywota. Dokądże zmierzasz?
Odzie kres twojej drogi?
- Nie wiem.„ nie wiem - odpowiadał własnym myślom i męczył się ogromniie, ja-k robak nadeptarny.
- Obejrzyj się poza siebie, na przebytą drogę ży
wota·„. Cóż na niej }est? Zmarnow.ałeś <:zterdz-i'eści lat ży
cia.„ ·Tłukłeś się jak włóczęga bezdomny po różnych krajach i szukałeś wiedzy. Nosiła cię burza żywota po morzach i ocean.ach globu w pogoni za chimerą.„ Fortunę
chciałeś zdobyć zt.oto, swobodę i naukę, któraby ci
da~a w przyszłości chleb. Zdobyłeś pieniądze, ukoń·czy
łeś nauki i sta~eś si·ę chemikiem ... doktorem! I cóż z tego? Siedzisz w nędznej spółdzielni, pisujesz traktaty
naukowe dla sławy, Jak snob pospolity. Bawisz się sztuką, jak dżiiecko lalkami i barwnymi gałgankami.
Gdzie
treść twojego życia? Gdzie cel?„
- Kocham„. - wyszeiptał.
- Kogo kochasz? Kobietę? .. I cóż z tego, że ją kochasz? Założyłeś ognisko. rodz:inne? Dałeś życie nowemu
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siebie na wyższy poziom moralny?. A jeżeli ją kochasz, to dlaczego nie wypełniłeś danych przyrzeczeń? Oszukałeś kobietę, która ci zaufała„.
Zdradziłeś podle, jak najostatniejszy uwodziciel, i to tyt
mor.alizato>r, złotousty opowiadacz prawd bożych.„
Skiba zajęczał pod uderzeniami tych myśli, jak czło
wiek pchnięty nożem pod żebra. OardziŁ. teraz sobą i biczował własne uczucia, znęcając się nad każdym swoim
czynem, j.ak kat nieubłagany.
- O, duszo moja smutna! O, serce moje krwawiące!
O, dofo czarna i zła.„ -- szeptał rozdrgany cały i upokorzony aż do samego dna swojej świadomości. - Ale
przecie nie wszystko co czyniłem, było złe„. nie wszystko! Na drodze mojej duszy były etapy jasne i słoneczne„
Wszakże głosiłem prawdy wielkie i szczepiłem w sercach
ludzkich, jak latorośl wi·nną, aby wydały owoc stokrotny„. Tak, ale to były tylko słowa„. i nic więcej.„
Zwiesił ciężką, sklopotaną głowę na piersi i myślał
dalej:
- Szedłem po drogach żywota, jak wędrowiec. Od
najwyższych szczytów, aż do mrocznych i zakisłych nizin upadku Judzkiego poznałem pokręcone śdeżki i Seipentyny dróg. K~pałem czoło w słońcu na białych nunatach ośnieżonych iglic gói dziwnych i czołgałem s:ę po
lupanarach i spelunkach ciasnych, gdzie brudne ręce łap
cz:ywie liczą złofio zdoby{e rozpustą i własnym wpodleniem„ Wiem.„ wszystko wiem! W pałacach strojnych
gdzie złotogłów, bisior i cuda sztuki. współzawodnic7.ą
z nieokiełznaną dumą ludzką, deptałem bezcenne kobierce
i syciłem oczy widokiem wielkości karzełków człowie
czych. I wydawało mi się, że to jest życie, że to jest
p.rawda, że to jest wielkość.
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nas;za, regu low.anie potu, trawienie i wydzie
Janie trucizn, powstałych przy procesie po~
żywienia, oraz ape tyt. Chorzy różnego
ro dz aju doświ a dczy l i nieraz dobrodziejstw kąpieli powietrznych. Nic należy
obawiać się przeziębienia, gdyż z chwilą;·
kiedy skór.a spełnia przynależną jej funkcj~
w normalnej mierze, to nie is tnieje prawie,
że żadna możliwość przeziębien i a, o ile ką:-
pi•ele powietrzne przeprowadzone są. mą--·
drze i z pewną ostroż1n>0ścią. Kąpiel. sloneq
na i powietrzna działa równi eż kojąco na,,
nerwy. Po ką pielach powiet rz nych staje się..
skóra nasza odporną na dzi ałania atm.osferycme. Podczas brania takiej kąpieli niie
należy spoczywać be.z ruchu, al·e poruszać'
się normalnie, aby nie ·doznawać uczucia
zimn.a. Przy najmniejszym zimnie, masuje .
się skórę
dość silnie i nakłada
ubranie,"
gdyż w takiej chwili zachodzi obawa, że_
człowiek p rzekroczy czas kąpieli , czy też, _·
że ·nie ws.zystkle prz·episy zostały uwzglę- _
dni one.
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środ-

Latem należy chronić , głowę przed pm- ,
mieniami słońca. Bardzo nerwowi ludzie i .
ludzie chorzy na serce powinni poradzi(
o;ię w.pierw lekarza, czy wofoo im brać ta- ·
kie kąpiele.

16 2

Skóra przeciętnego mieszczucha nie . jest:
przygotowana na nagłe .działanie powietrza·
i słońca, i dlatego daleko idąca ost rożność-
jest wskazana przy pierwszej takiej kąpie-~
li. Gdyby z powodu słońca, skóra n(eco się.
l)p.arzyła, należy kąpiele przerwać na .kilka
dni, wygoić oparzone miejsce, i następnie
0Strożnie ponownie wziąć kąpiel powietrz- .
ną.
Dla spotęgowania działalności kąpieli.•
powietrznej, należy równo cześnie wystawić·
cał·e ciało na dobroczynne działanie powie-~,
tria (i słońca w mniejszej mierze), i nie·
osłabiać tego działania przez równoczesne
zajmowanie się jedzeniem, czy piciem.
_
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Za ń'dt oeloszeń

.

-
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.

"";"'"'" „:>':rt

A UI

199
4 tel. 100•57
.... C~gielniana
Przyjmuje od 8 do 1-ej l 5-9 wlecz.
Choreby •k9rne i we•eryesne

„

K 11-n

er

~

p RZ EJ A Z D 17
przyjm .od 9 -

11 i od 6 -

l 52~28

8 wiecz.

przyjmuje od 8-9 30 r. od 5.30.9 w.
w niedziele i , śwleta od _9_12 w t>oł._ _
.

305 65 90 404 34 510 814s 108901 496 806 63
149066 145 658 873 •
110071 224 s 78s 373 9G 468 6-249 8ZOs
1112418 307 411 610 12s 36 112040 304 712
810 S06 118427 58 504 725 785s 875s 93s
114029s 121 294 739s 805 115045s 336 43s 477s
562s 116027 40s 362s 758s 118818 907 119249
54 959.
·
120109s 94 211 423 655 755 121111 428s
94 Q+Ht** *IM
•;+AWS'

Dz

nei

.,

-

lle4.

choroby ka·~ieea
PIOTRKOWSKA. 99, tel. 213-66.
12 i od 5 -

przyjm. codz. od 10 -

PK.?.USS

f

noł.

i

.spec. ohor. wenerycznych, ck6rnych 1 seksu11lnych.

ANDRZEJA 5,

BIBEROA.L

Speo. char6b .,._9l7C'llntola

pełełmictwo
róg

Telef. 2ó9-64

rrzrchadni

We1ero rogir~n1

ZIUNAO:łKA

i.

t~let. 1~2·7:;1

czynna od 8 r, llo 9 wlecz
Pora.di. 3 sł.
Din pnń o<idzlelna poczehalnl:L

1

~~~~~-~-~~~~~-~IJllf~·*='~~~~~

1 ONDULACJA trwała komplet 5 zł. z gwaran! cja, grube naturalne loczki i szerokie fale.
111 111
••Tł't'»'t--~
r• •
II,,_
'Józef" Nawrot 54-a tel 191-35

9·2 ' · p. r..so-a ""przyjm. Dr Kakowaltl Pn.y leo•nhn
c•:v11ny ggt Gablnal ..: oe nt1w11• do r,szclkkh ir ·aawt<>-

„

Weaw•"'"

~=

I

'

•

•

.

.a }Cieczka

~;:~!Ał.:'i.l!'!.•;..Jli&~tEtX":~t~:'ł!
· &&!J':JB!&!!!m!mGl!ii~E1:lil:iJ!iilm

O ~! ja~idl Z

..}j~i' !_&i:i:rla

kre.m
piegom

gtaekolO!l

powrócił

Cltate1'Dl!a

Dr

6-ł

w.

lllecL

M. KLACZKO
gardła

powrócił

Piotrkowska 99, telef. 213-66.
Przyjmuje 12 -

2 i od 5 -

7 po

poł .

UNIEWAŻNIA się kwit kaucy jny B. O. K.
Nr 5940'28 na 150 zt Aleksandra Dmylrycznika

k ond.

K. .E.

Ł.

l35s 352 403s 1188 395 428s 662 69 785 s12
42s 2072s 92 22ls 480s 737s
3486s 510 656s
981 4059 882 Ó7s 453 814 960 5194 540 78s 817s
1
70
804s
983s 983 7152s
760
26 966 6053 435
658
286s 348 5lls 11154 289s 446 576 870 9133 83 370
661
10173 547 657 7ls 924 44 11092s 834s 944s
1112ls 228s 501s 773 835s 87 993 1311G6s
727
14335s 76 4-06 621 15146 51 322 73 676 719s 96
934s 16060s 113 43 7s 746 814 918 17100 36 205s
16 · .39 71 567 757 879 920s 70 18074s 326 19004s
288 375s 671s
200i3 355s 4'i 8 45 652 92 539 21219 354 5102
694 775 923s 27s 35s 22081 22ls 442 il88s 95
95ls 80s 3088 757 24313s 454 542 65 708 59s
867s 25086s M2 70s 96 202 6s. 67
589 602s
26135 207s 353 413s 58s 87 667s 772 856 948s 27669
89 890s 28226s 365 560s 83ls 91 937 84s 29063s
202 622s 822s
v
30129s 297 309 620s 954s 31053 195s 85
77s
413 603 89s 749s 866s 946s 32288 89 5'16 804s 35
33220 49 426 631s 37 87s 889 905 29s 34003 162s
424 546s 625 29 710 53 868 983 35139 264s 356
74s 84s 595s 668s 97 97 745 964 36021 33 65 191 416
47s 831 37010 108s 2is 208s 42 57 68s 426s 884
38077 185s 206 40 577928 63 39011 4!13
552 826
45s
40038 429 500 1 8 834 41125 295 699 703 8ls
968 42021 54s 208 305sc 45 953 43291 645 44555
794 304 911 97s 45177 266 560 919
73 46192 307
67 467 602 714s 843s 60 904 47086s 47086s 189s
226 48490 8i7s 49097s 123 32s 319 366 670 774s
93ls 72
50056s 156 577s 808 51374 52086s 106 204 17s 64
534 814 38 73 53037 l 73s 173s 26ls 420s 38s
50ls 4ls 7i s 54366 55181 325s 518 68 9ls 683s
86ls 82s 977s 79 56003 350s 64s 500 645 57124
206s 352 53 425 73 99 886s 58109 452s 77 97 537s
993 59106 2711 313 566 958s 76

Samochodowa

294.

leczeDJe char. w&D017oirn3"ch 1 Bk6niyoll.

F.!! lt'!f1 a,
ze stałemi
!:il ._..
ł~ika ""i
;, • • r nsr.I! I ?.I I drog! edda•
'4

141-32

l'Dl:BWSZA

ww

~i~ł:~!~sk;· 61," Ł:ri 27 ~81

teł.

(r~ Narutoirtcza)
powrócił
~-- od ~ .._li:. lS-2 I 0--41 w.
W n1cdzielo 1 h1eta od 9 do 11 rano

234-12

Przyjmuje od 1-11 r, 1 od ~ I od 8-8 w.
w nłedzlclo I śwl..:1.4 od 8-1 w południe.

9

sek11'11111D7cla

tel. 122-89 (przy przy3t. tramw. Pabianickich)
li r&Q' dsiennie pn:yjmujtt lelruze wGzystkicb
1pccja-lllośc1. Gabinet dent • Wizyty na mteścle.
Wszelkie zabieg; t analizy.
Otwarta. od 11-ej do 8. ej wlecz.

mocl!llpłotowych

AL

69

Płotrko""1'§iu1.

med. TREP MAN
Drspecjalista
cllorób wenerycznych, dt6N.yo!a,

ttd100.
-==nil.oń
....

sobą

PO 62·50 ze znakami po 125·

LECZNICA

Maplńrkcnnkl""'

1

RiłsdsJdego

ł

·

Maria Fr11kiewkz1w1

te!effJn

SpeojaliBta &kuner

Spec. cbor. uszu, noaa I

Dr med. ff. LUBICZ
ul.

Dr. Me&

telefon 159- 40.

przyjmuje od 8.11 rano od 5.9 wlecz
w nledz. l świeta od 9-1 . p.p.

choroby skórne, wene?'7ozne l s11lu111alne
· Z.wadzl:a. 10, telefon l.008.30
przyjmuje od 9-11 rano I od 5-8 w„ w niedziele
t llwteta od 9-1 po południu

dlacho-

ze

....„ -,O&Q, - Me~&morpbose przeciw
i op~lenifoie.

przyjmuje od 8-10 t od

Dr med.

Q&lk·

zabra~

ul. Pił11~ufa~ie~o 51, tel. 170-03

PIOTRKOWSKA 142, tel. 178.03
Egz. od r. 1900

ZAWA.DZ°'-A. 6,

zapomolj

„...,

,

. . .lmmDZ111mmra&. . .

POLSKIE BIURO P01)R0ZY

I

4

połoinłctwo i

DENT.

Przyjmuje od 3 - 7.

95

H. 1C LACZKOWA

zł.

znacznie znito.ne.

· Sesnowa 32,

0

~Aw::~r:J~ i~f.~~~~:~~c~:~··21s-1s ·JAD A( -~ AURL Op

tel. 143-63.

Cheroby koltie~e ł

7

„

Dr med NITECKI

poł.

LECZNICA CHOR. ZĘ86W i JAMY USTNEJ

H.

130673 857s 131211 497s 606s 704 132096
178s 635 81s 892 133050 473 667 134094 464
584 135116 325 697 807s 961.
'
136259s 462 667 773 814 61s 137283 95s
648 79s 138156 424s 577s 677s 727s 139180
92s 229 46 324 411 97 541 834s 72s.
140374 77 409 141148 280s 383 544 602 32
867 142030 46 158 415s 605s 143033 289 705s
144777s 145010 16 32 72s 147s 258 333 519 71
713 48s 98 146043s 108 376 446 634 840 I
147148 316s 628 869s 148384s 421 819s 910
149135 469s 99s 54Jls 7:14 53 58 943.
150084s 31.4s 81~s 32 151056 445 57 536
4
5
5 1
5

'1 skórne \8·1.0 60.948s .57.s 97257 341 63 562 98678 369 867 909 82s 1553'12 410 987 156038 184 346 726

h
kó
Spec. ehor. wenerycznvcb sekmaleyc i 8 r
Dych (włosów) przeprowadził się na ultelefon

~Chor. w ener:vozne, ak6me 1 a&ks-aalne.
fJpeojalny g:.binet koar.etycb;y.
Czynna od 9 r. do 9. w. Panie przyjmuje lekarz.kobieta.

LEK -

2

94

Dr

Przvc.hodoia Wenerologiczna

Ceny

•

i~~g7;:31s31 ~~~!6 2:3~53s1i~~l1~ 2~i:s3:; 6~~~

p o "W r ó c i ł
'94 4~3 782 842 979, 99090s 175 411s 506 664s 157184 520s 51 744s S-43s 158052s 300 735
6-sro Si.er~nia 2,
Telefon ~18-33
/~~~~3 ~ Ga;:S 9: i~s~i 1~~~~4 ;~; ~~~s 8!~ i r ·196s 621 822s 65 89.
Pr~y1m.u1e ?Cl 9 . - 12 i 3 - 9 wiec~
104020s .2 85 335 69s 568 975 96 105180s 395s
TRZECIE CIĄGNIENIE.
w niedzielę 1 święta od 9 - 12 w~ 465 .:536 709-s 903 25 106266 597 735s 107199

1•

Porada. 3

.

T •; -· f''k • "' • .•;

Choroby weneryczne,

I

- - - - - - - - - - - ·_·_ _ _, _

PIOTRKOWSKA 88,

..,..-

us·
.9~9 71066 5.23_s 73 82s 72238 573 705 932 878
'73037 20,l 535 962s 74066 124s 962s 75063s'
167s 218 30s 39 348 419 534s 755 915 76077
219s· 342s 586s 944s 77044 432 588 742 78s
Ws 979 78?05, 66 488 527s 79187s 424 560s
800 99 930.
8007.8s 120 · 555 669s 746 62s 81130 33 221s
55 · 253s · ~4s -~433 83 562s 666 738s 97 937s
,83082 l29 228. 430 · 854s 953 84062 93 167s
21~ 205 59 .67!! 665 756s 967.s 85160s 393 88003
GBt>. 16~ 644 825 S9.021s 87 36Qs 607s 899.
. 90_0~? '69s · Z33s 3'07 16s 444 509s 27 745
998 9f1~ " ~7 361}s 86s ·505 40 87 621 "994

lDr med Henrykinoczopłciowe
Ziomkowski 1~W~;;~~~12~~ .~~ ~9 ~~ i:s 6~ 1~2~i! ~:s 4;~ ~4i i:s \f~s ~2~! i~: :t1~~5i ~~~~

freot I plętrt
tel 262-93
przyjmuje od 8.11 rano. od 6-9 -wicz
w niedzlelo i dwil,lta od 9 12 30 po poł.

w

!

4

5

DRUGIE CIĄONIENIF.
20 OOO zł _ 17450
2 OOO ' 152828

!.&egb~aYoh.A
Ul Tra UIli
•a ~

Niedz. I święta od 10-1

9

4o

SpecJ&llllta chorób> wemerycm;rch, llkón:roh

lłl B

5

217s 348s 90 572s 603 63 _l54055s 388 414s 17s
85 507 90s 730 893s 946s 155055s 388 414s 17s
85 507s 90s 730 893 946s 155070 144s 36 65 593
837 156062 74 163s 15704?s 120 269s 341 924 158177 216 23s 374 435s
728 878 149033s szs
103 263s 578s 70ls 08 936 46
-

Dr HENRYKOWSKI

9n.
119

2

"~·•i

r~dakt:ła DiC Odp&Wiada

2

s11~ ~~~ ~o~~ 9r~:s1~~~9~ 2~g ~ij ~~~ ~2~5t~i~~ 1292 i8o~~2 tll·~;i·:g~ ~~0is57 1r~g! 1 s11: so2
5

Nr. 232-4, tel. 221-31.

maja br.

„

„

został

wprowadzony letni rozktao

4.00

10,00
11.30

14.00

7,50

13,50
14.00

7,00

19.20
13,10
,.
21.05
g o dz 4.00
5, 50

16,40

19.00
20.00

„

„
,,

·~

„

9,30

19.50
19.00

5.00
l J.20
4.30

zapisów;

-ons LI

cł

"',

~re

on

Łódź,

Piotrkowaka Ut 65
101-01 i 266-50

tel.

10-~_io, $łniow!l
wyełe~zka

aatobusowa

•

do tidgni
zł

4-1318

190.-

3 Wycieczki

do Francji
Pociąg

popularny

do tidgni
21/7

zł

12 gr 80

„„,„„liill„11!11„mlll*PK&Aillllmmll!„nl4P•-~
60063 lOis 313 55ls 682s 682 7-ll 956 67 84
61056 72 162s 90 307 96s 653 86ls 640 62103s 74
462 550 65s 58 664 7065 63322s 519 828s 941 64046
130 506s 26 947 65049 55 253 99 467 541 -73 is _895
6610s 67110 76s 232 99s 367s 42is 85 557 612s 870
92 68026s 96 323 443 520s 716 821 934s 69012s
63s 104 352 34 477 576s
70089 90 125 253 393 65 7 71207 42 63 •c 361
435 610s 739 813 72057 68 144 48 227s 56 73336
604 41 919 74116 224 513s 67 649 778s 948
75292 470 842 90 76044s 88 279 509. 628 99
713 82 959 77030 206s 52 554s 615s 16s 711 78035
49 103 98 29 7 384s
69 606s 57 73ls 91 977
79062 206s 33ls 64 428 80088 184 278g 94s 315s 424s
58 514 49 962s 81055 132
538 636 790s 92 95,15
82025s 303 454.s 512 658 732s 872 98s 83166 83
564 647s 805 16s 80 950 84334 460s 668s 85113s 35~
276 733 70 86355s 439s 885 45 93s 87120 346 44 94s
386s 88003. 193 245s 433s 705 802 2ls 947 89019 72s
322 34 535s 754 925
90125 48 59s 313 5 71 655 91109 215 58s 96
696 884 92432 713 93208 425s 94013 l4s 189s 202
516 962 951 70 287s 375s 571 96110 82 361 59!1
'1 06 97042s 44s 61 354 439 588 635 98227 489
529 946 9000 87 784 94l s
100294 450 776 101238s 470 592s 652s 943s
102249 369s 769 82 103140 305 305 819 952 104035
5Ss 157 232 694s 799 813s 55s 69 910s 105048
124 400 542 650s 816s 106446s 50Zs 22s 624 107383
770 108538s 73 76s 10903ls 105s 72 403~
23 689 98 745s 813 972
110536 881 11Hl8s 508s 710 821 112164 2111
597 ll26s 937 113030 5:i0 665 723 920 Il4034' 114
16s 80s 312 684 il ł 812 115148 220s 4.04 116012
43 90 119 38s 301 740s 809s lli305 979.s 118259~
489 75is 119027 52s 104 313; 24 97 453 633s
258 864s 89 91 2s
12000 7 9ls 393 434s 567s 614 833 121218 20s
321 420 67s 751 68 122350s 536s 70l s 4!1 -99 95i
123400 78 561 72s 855 121045 31 125138 90s 289
364 522 ll46 126218 529 'J6s 93s 779 896 97:i t
98s l i l89 227s 53s 592s 685 705 928s 69s 128092>
184 263s 765 129018 88s 403 537 56s 619s 915s
130166s 368 82s 4Hs 588 63·1 735 131044-s
63 372 78s 80 438 600s 721 9-1-6 132307 432 898
133161 410 l•ts 84s 67:5 13-1030 37s 64s 135000
107 611 136056 137lls 4 2e1 318s 355 932s 138019
37ls 433
140420s 23 5i4 616 935 43 30 1412lls 607 45
712s 25s 89 834 99Ss 112169 253s 412 559 · 99,
6j0 833 143109 33 93 226 45 603 l <Js 21 821 980>
1 H387 430 622s 'i60b ll02s 93i 145166s 537s 79
614 COs 920 146017s l Oi 361 52·1> 891 U 7l ih

I .~~[; 267t9;2~~ 9~3"5~

143018 202s

323 1490i8s 30Gs

1Y;;o127 ~2 629 736 39s 953 151011 1s 29,
! 83 170 8ls 722. 893 152267s 408~ 559 736 97g 855'
9 CG; 1532iis 53 ls "13. 312~ 977 151266s 383 488 792
Łód~. P ~ otrł<oW'.ska 68 15515S• 263 H 7 453 1562i0s 4'.!6 583 856 1 5~083 5-13
l :;~ (),'.0 431 83s 643 !103 1 ~92i>O 326s 400s
Tel. 170-70.
, 5 !2s i7ls
a

~;::)

~r

-

V j~

„E C Hu··
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s 'IAT NA KLISZ

AFICZ EJ .

•

9'11filTWO WlllDSOlł Mistrzostwa Juraty na
we

Na wodach

Puckiej odbędą się wkrótce mistrzostwa Juraty na łodziach
- trening łodzi typu „P. Z. - 12" pod Juratą na Hetu.

zatoki

Na

zdjęciu

PRZED
podróży

zetknęli się

łodziach żaglowych.

Włoszech.

żaglowych.

W

199

do Neapolu

księstwo

TRENINGIEM.

Windsor

z synem wielkiego kompmyto-

ra Pucciniego - Mario. Na zdjęciu od lewej: 1) Mario Puccini, 2) książę Edward
Windsor, 3) księżna Windsor.
Mar~ek

„laia;ącg milion,r"

Herman „Goerlng z ż<>n~ i córk!!·

mężem

• KURKOWY''
l\llG 111.IKI ,,KROL

Katarzyny Hepburn ?

Trener kontroluje swego pupila przed

p

Ę ·~N

próbną walką.

SKOK.

Amerykańska prasa donosi, że Howard
Hughes, „latający milioner" który dokonał
przelotu dookoła kt.•li ziemskiej w ciągu
3 dni 19 godzin - potajemnie poślubił zna
ną artystkę filmową Katarzynę Hepburn.

w

dorocznym strzelaniu o nagrodę króla w Bisley odniósł zwycięstwo kapitan Barlow i otrzymał godność „króla kurkowe go". Uczestnicy uroczystości odnieśli zwycię,i:c~ w triumfie lektyk~ do siedziby b!!actwa strzeleckiego.
.

(Na lewp Hughes - na prawo Katarzyna
Hepburn).

.

podczas efektownego skoku
senu w Los Angeles.

poknzoweg-o z wieży ba-

Rozg:irywki mistrzów

I

-

tennisa.

-

GIZELA MAUERMEYER

w pięciobC'i1•. knł)ie.cym nowy rekord świ<i' JbeJrzyJ :nktów).
·- .vo- I wora·'.„ Cóż na nif. , ....,.
ę rzecia.„ Tłukł.eś się jak włóczęga u
jach i szukałeś wiedzy. Nosiła 1
rzach i ocean.ach globu w pQgo
co się
chciałeś zdobyć zł·oto, swob
strzęp
dała w przyszłości chleb. Zdob
wholu
łeś nauki i stałieś si·ę chemikiem~
go?
Siedzisz w nędznej spółdl
eni ach
naukowe dla sławy, jak snob pe
wszyką, jak dz1iecko lalkami i barwn!
lercza.
treść twojego życia? Gdzie cel?,
y che- Kocham ... - wyszeiptał.
- Kogo kochasz? Kobietę?.
1
chasz? Założyłeś ognisko rodz:in
00
··

uzyskała

Uczestnicy „Tour de France" urozmaicają sobie przerwę w najtrudniejszym wyścigu
świata - przejażdżką na osłach.
WW~eru&tiim+MłM@AC E'zS.WJMIQ
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~y~cie i·ęce

kSEff*
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brzuszny ~!~si

·ai tb@)r@ba brudng,11 rak

p·r zed każdym 1ed.zeniem ~~~/
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I.ID. Zwlrki

~

t'
,
.:

'
L-~~"~~~.
\VĘGl~R

odniósł zwyci~~hvo

SZIGETI
nad Francuzem De

-'&tremeau.

'

DUHI\A HILDA SPERLING
zwyci~żyła Angielkę

Lumb.

