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WARSZAWA, 21.7. - W dzisiejszym
pierwszym ciągnieniu Loterii Klasowej ważniejsze wygrane padły n.a następ·ujące numery:
125.000 zł - 53377
15.000 zł - 27393
10.000 zł - 30200
dziękując za owatje. Na ciemnych jej wło
2.000 zł - 14854 68207 70200.
~ach lśnił prz~piękny!11i ogniami „Koh _
1 - noor"
naiwspamalszy i największy
brylant świata, ongiś należący do Wielkie
go Mogoła. Istną rzekę diamentów stanowila kolia. królowej. Na białej toalecie
odcinała się jaskrawo wielka wstęga Legii
Hono.rowej, którą rów1tież przepasany był
król Jerzy,
·
'
Król przybrany był w szkarłatny mundur ze złO"tymi naramiennikami feldmarszałka. Król również z uśmiechem odpowiadał na entuzjastyczne powitama, które umilkły dopiero z pierwszymi dźwięka
mi angielskiego hymnu narodowego.
Po o<legraniu „Marsylianki" rozpoczę
ło się przedstawienie opery „Salambo", z
której odegrano jeden akt.
W czasie antraktu para królewska spę
dziła kilka chwil w towarz.ystwie prezydenta Francji p. Lebrun w małym salonie
przy ·loży.
Po zakończonym przedstawieniu długo
nie milkły owacje na cześć pary królewskiej. Znowu królowa z ujmującym wdzię
kiem za owacje, budząc tym miłym obejściem jeszcze · większy entuzjazm.

wy Wołały entuzjazm na wieczorze galowym
PARYŻ, 21. 7. Wczorajszy wieczór
galowy w operze zgromadził całą elitę
towan:ystwa francuskiego i ko.Jonii brytyjskiej.
Na sali było ponad 2000 osób, reprezentujących parlament, korpus dyplomatyczny, magistraturę, armię, prasę i t.d.
Mężczyźni w. czarnych frakach i barwnych
uniformach przy orderach stanowili tło
dla wspaniałych toalet wieczorowych pań

bogato obsypanych niebywale · kosztowną
bi~uterią. Z chwilą przrbyc~a pary kr?le~
sk1ej" wszyscy powstali, w1ta1ąc krola 1
królową oklaskami. Królowa Elżbieta wy
stąpiła we wspaniałej toalecie z białego
jedwabiu, wzorem której była toaleta, jaką miała na sobie królowa Wiktoria w ro
ku 1855 w czasie swej wizyty we Francji,.
Królowa z uśmiechem kłaniała się,

I

..,._.

11rane

Loterii Kła••••I•

1000 zł - 18204 46047 52287 68178
500 zł - 23539 27154 32492 33065
57504 97999.
250 zł - 7562 18103 22445 33330
34187 36205 51134 52775 63268 63389
70259 75453 76225 83438 84316 86037.
88854 89389 94715 101807 111998 119541
120815.123202 150351 153979.

W~~i~fUJ mini~trnwle
w Rzgmic.

Chwila powitania premiera
Imredy przez Mussoliniego
i hr. Ciano

PARYŻ,

21.7. Wczorajszy wieczór
wielkim świętem ulicy paryskiej. Nieprzeliczone tłumy gromadziły się nie tylko
wzdłuż tra.sy, którędy przejeżdżał orszak
królewski, lecz również i w bardziej odlena katafalku na .~amku w Sinaia.
głych dzielnicach. Władi.e miejskie zorganizowały ~zereg zabaw i b.ali
uli~znych,
koncertcny ftd. Wszystkie pomniki i gPnachy z ratuszem na czele były wspaniale
iluminowane. Specjalnie piękna była ilumi
nacja.Sekwany i Quai d'Orsay. W szeregu
teatrów m. in. w „Odeonie" i „Theatre Mi
che!" zorganizowano bezpłatne przedstawo dyskretnie zaznajamiają się z terenami,
wienia.
na których mają kandydować, przeprowadżając konferencje z ezynniejszymi działa
NIEOBECNY KRóL ZATRZYMAŁ SWE
czami terenowymi.
PREROGATYWY.
Oficjalnie jednak nazwisk nie podaje
LONDYN, 21.7. - Po raz pierwszy w
się do szerszej wiadomości.
dziejach ostatnich wizyt królów W. Brybył
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pottiut:zne w Warszawie

ustalaia iui · llstv· ~ urzvszlv1h radn11h.

WARSZAWA, 21. 7. - Na terenie stron
ugrupowań polit}"Cznych wre ożywiona praca l\ad przygoitowaniem do wyberów samorządowych. Obecnie ustala się
już nawet nazwiska
przyszłych kandyda
tów do Rady Miejskiej. Kanctyc\ad chwilo-

nrctw i
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ugoto·uuane
Dwa konl•e z•ywcem
asfalcie.
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Wstbodzi~.

Sowiety chcą odwrócić uwagę

„

od ""e~nętrznych trudności

LONDYN, 21.7. - Według zdania sfer
politycznych do zaog,nienia sytuacji na Da
lekim Wschodzie dążą obecnie Sowiety, ce
Iem o~~vrócenia uw~gi swej ludności od
sy~uaCJI wewnętrznej. Europa jest obecnie
zaj~ł,:1 '' ymi kło 1
łi i Sowiety chcą wy

„

korzystać ten stan ·rzeczy, aby przyjść Chi
nom z pomocą. Czy istotnie dojdzie do
wybuchu niewiadoma. W każdym razie
sytuacja jest bardzo groź,na, a możliwości
zbrojnej pomocy Moskwy dla Chin staje
i :;ię coraz bardziej realna.
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,Start '"Merkurego"

z.: pokładu

hydroplanu

Nc>wy·. :· 1of ·tran·satlantyCki

LONDYN, 21.7. - Wczoraj wieczorem „Me'rcury", kierując się na Botwood. Pi!(}t
nowy lot transatlantycki z lą spodziewa się dotrzeć do celu o godz. 7-ej
du europejskiego do Now.ej Ziemi. Tym ra rano. Ładunek samolotu stanowi 500 kg
zem do lotu tego użyty został od dawna 1 óżnych towarów, m. in. dzienników i taprzygotowywany samolot, składający się śma filmowa z pierwszymi scenami podró
właściwie z dwóch aparatów. Pierwszy z ży angielskiej pary królewskiej do Parynich ma za zadanie ściśle biorąc, jedynie ża. O godz. 22-ej samolot przebył 300 mil.
~ła!\\:ienie .startu, ~b~iążonego olbrzymią !Na. pokładzie było wszystko w porządku.
Jlcsc1ą paliwa własc1wego samolotu tratE Dziś o godz. 1-ej „Mercury"' dał znać
ątlantyckiego. O godz. 20-ej wystartował przez radio, iż przebył już 1601 km i w
samolot „Short Mayb" a po 300 metrach danej chwili znajdował się w obszarze sil
od miejsca startu oddzielił się od niego nego deszczu nad wzburzonym morzem.

rozpoczął się

tanii króle Jerzy VI, wyjeżdża.iąc do Panie przekazał, jak to było dotąd w
zwyczajach konstytucyj~ych Anglii, s~ych
~
prerogatyw zwoływanej w tym celu i na
"7 gorącym
e
• . czas nieobecności króla w kraju Radzie
Stanu.
Wobec bliskości Paryża i możności poPILZNO, 21. 7. - Podczas naprawy towa. Mirno wysiłków woźnicy, który
l;rogi z Nepo111re1« do Trestice konie za- sam uległ ciężkim pop.arzeri;om twarzy i rozumiewania się z Lon·dynem przez teleprzęzone da kotła asfaltowego zostały o- rąk obydwa konie zginęły w strasznych
pryskane gorącym asfaltem i poniosly. męczarn i;lch.
raWyciebiąc,v z kotła asfalt spowodowal
\ :;z alałe z bólu Z\\'ierzęta rzuciły się w pew
GWIAZDY
n•.rm momencie w bok i wpadły do głę'bo przy tym pożar przydrnżnyc'i1 drzew, które
i·:l'go ro\vtt wraz z wozem-kotłem, z które- spalify się na c\ługc.ści 200 mtr. po obli
. p~~Yż, 21.1„- Po.ct~zas prie~azdu an-1•
Załc;t:ie
'.!O 'rozlała się na konie płon ąca ciecz asfal- stronach sz0w.
g1elsk1ei pary krolewsk1ei w Paryzu na bal
OiĘQfM
U§wtWii#M łP
S'·*F*i±BP
f
'HA%&
konie jednego z hoteli przy Champs ElySALAMANKA, 21. 7. - Komunikat posces zgrupowały się gwiazdy ekranu, prze wstańczcj kwatcty głównej donosi: na tron
bywające nad Sekwaną: Marlena Dietrich, cie Tcruclu na odcinku wsch'o<lnim zajęliś
Przyjazd angielskiej pary królewskie) do Paryża.
Sonia Henie, Grace Moore, Madeleine Car- my następu,iącc miejscowości: Los Calpes,
rol.
Puente de La Rei'na, .Montanejos, Montan,
ryża,

dworcu w

w Rzymif

fiuli1g zaiarau na Dalfkim
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Zbiegły zwiezienia bandyta

mietscowośti.

•·+ e

Caudiel. Na froncie Estramadury na odci·
ku Laguacliana wojska nas:;::e posunęły się
o 10 kim. naprzód na froncie długości kilkunastu kim. Również i na odcinku Sierra
Neseguera wojska nasze posunęły się c 10
kim. naprzód.
MYDŁO CZECHOSŁOWACKIE

DLA

BARCELONY.

PRAGA, 21. 7. - Komisja młodzieżo
wa przy Towarzystwie Przyjaciół Republizamordował właściciela podstołecznej
kańskiej Hiszpanii w Czechosłowacji posta
WARSZAWA, 21.7. - Potwornego z.:t strzał. Właściciel mieszkania runął na po- nowiła rozpocząć zbiórkę na rzecz wysyl'ki
bójstwa dokonano nocy ubiegłej w Gołko dłogę Zabójca rzucił się do ucieczki przez jednego wagonu mydła dla Hiszpanii rewie pod Piasecznem w willi p. Edwarda otwarte okno.
publikańskiei.
·Zaalarmowani domownicy wpadli do
Chrostowskiego, właściciela wielki~o skła
du naczyń kuchennych przy ul. Marszał pokoju p. Chrostowskiego. · Pierwsi z pokowskiej 108 w Warszawie. Pochwycony mocą ojcu pośpieszyli synowie. Widzieli
na rabunku bandyta postrzelił śmiertelnie uciekającego zbrodniarza, nim zarządzono
ma przybyt do Warszawy.
jednak pościg, bandyta zbiegł.
właściciela mieszkania.
P. Chrostowski zmarł prawie natychP. Chrostowski przed trzema laty naJ<OWNO, 21.7. - Prasa litewska domiast.
był plac w Golkowie. W roku ub. wybudo
nosi, iż w połowie września rb. minister
Gdy na miejsce przybyła policja, usta
wano 8-pokojową luksusową willę. Otacza
spraw zagranicznych Litwy Łozorajtis prz'
!ono,
że bandyta dostał się do mieszkają duży, starannie utrzymany ogród, ogrojedzie do Warszawy z oficjalną wizytą.
nia przez otwarte okno, przecinając noży
Prasa dodaje, iż po wizycie tej należ
dzony drucianą siatką.
cami siatkę drucianą. Tą samą drogą
się
spodziewać zacieśnienia stosunków pi·
W willi tej p. Chrostowski zamieszka! zbiegi.
ska-litewskich.
na lato wraz z żoną, 6-ciu synami, córką,
Istnieje przypuszczenie, iż zal:)ójcą
zięciem, wnuczkiem i dwiema służąc1 mi.
jest Eugeniusz Kozioł, 26-letni bandyta,
Nocy wczorajszej p. Chrostowski, zbu skazany na 5 lat więzienia za napad radzony nagle podejrzanym szmerem, spo- bunkowy z bronią w ręku i bezterminowy
Bank Polski notował dziś rano dola,
strzegł przy łóżku jakiegoś mężczyznę, kt5 pobyt dla niepoprawnych przestępców.
Bandyta ten w dniu 13 bm. zbiegł w po 5.28, funty sztePlingi 26.02, frani{
ry wyciągał ze stojącej obok nocnej szafk!
zegarek. Zerwał się z łóżka i pochwycił czasie przewożenia go do więzienia mo- szw a,ica rskie 121.05, franki francuski c
14.48 i Ji.r.Y. wł9skie r.o 22.50.
rabu~.ip. ;i~ J~k-~„ .w t.r.111 111.Q.illen~ie Eagł kQtQ~skie_go
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l>od inżynierową zapadła się ziemia. Zagcadka trupa w życie. ~ozwiązami
Niezwgkła

przueoda •urgstki w Wilnie.

WILNO, 21.7. - Wczoraj, koło godziny 7 wieczorem wydarzył się w Wilnie nie
zwykły wypadek, który zawdzięczając jedynie szczęśliwemu zbiegowi okoJ.iczności
liie pociągnął za sobą śmierci turystki, inżynierowej Janiny Kuklińskiej z Wierzbowa w województwie kteleckim.
Inżynierowa Kuklińska w towarzystwie
znajomej spacerowała .w Cielętnisku. W
chwili kiedy panie znalazły się na małym
placyku, przy skrzyżowaniu alei od strony
ulicy Arsenalskiej inżynierowa krzyknęła
i:agie i dosłownie .zginęła z powierzchni
ziemi.
Jak się okazało pod ciężarem p. Kuklińskiej na samym środku placyku zapadla się na małej przestrzeni ziemia i turystka wpadła do wąskiego, lejkowatego otworu o głębokości co najmniej 4 metrów.
Na 'dnie otworu widniały zmurszałe ce·gty jakiegoś starego przewodu kanalizacyj
nego. Kanał ten znajduje się na głęboko
ki 3 metrów pod ziem:ą, zaś wysokość

kanału

wynosi conajmniej

~etr.

.. .

.

Mało brakowało, by lejkowate sc1ank1

kanału rozsypały się grzebiąc nieszczęśliwą turystkę.

z

pomocą

l\iezwłocznie

.pośpieszyli

.I.

•• •;
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zakopał
' . ' " . \,

Techniczny Zarządu Miejskiego,
skąd wydelegowano specjalną komisję.
Dół do którego wpadła p. Kukli11ska

jest prawdopodobnie jednym z tych podziemnych kanałów, o których tak głośno
było w Wilnie, jako o schronisku milionów
szczurów. Magistrat na początku roku po-"
święcił nieco uwagi sprawie tych szczurów a następnie całkowicie o nich zapom·
niał.

CZĘSTOCHOWA, 21.7. - Donosiliśmy
o niesamowitym odkryciu, jakie uczyniono
na polu gospodarza Kocygi przy ulicy
Poleskiej pod Kiedrzynem.
Zawiadomiona przez żołnierza policja
przeprowadziła śledztwo, które ustaliło, ~e
zaszedł tu wypadek samobójstwa przez
otrucie. Denatem był 23-letni robotnik
Zygmunt Kuziorowicz, zamieszkały we wsi
Zawada, gm. Poczesna. Cierpiał on od dłuż

„
Sciga.cz ,,Solt·ys,, -

• • Pi(kna aktła RDliDU l'lit!rzgt;ł!.

niz

-

szego czasu na gruźlicę. W dniu 24 maja wybrał się do lekarza do Częstochowy
i od tego czasu wszelki ślad po nim zaginął.

Zwłoki przeleżały w życie ukoło 2-ch
miesięcy, nie zauważone przez nikogo. U-

branie i ciało pogryzione było przez psy,
przedstawiając żałosny i odrażający widok.
Smutne szczątki samobójcy przewieziono eto kostnicy.

Córka majora··!'·

utonela w Duna1ru.

Z Tarnowa donoszą:
WIELU~, 21. 7. Na odbytej kon- cie po 1 złoty na ścigacz morski „Sołtys".
Utonitla w Bogumiłowicach w Dunajcu
ferencji służbowej sołtysów gm. Mierzyce,
Byłoby pięknie, gdyby sołtysi innych
na wniosek soltysa wsi Niżankowice, Jó- gmin poszli za przykładem swych kole- obok mostu żelaZ'llego, 22-letnia studentka
IV r. Politechniki z Warszawy, Zofia Mazefa Dziadaka, wszyscy sołtysi gminy Mie gów z gminy Mierzyce.
jewska, jedyna córka majora W. P. Przed
rzyce uchwa·lili opodatkować się w kwoniespełna tygodniem przyjechała ona do
Mościc, by w trakcie feryj wakacyjnych
odbyć praktykę laborantki w tamtejszych
fabrykach związków azotowych.
•
.
.
•
Mieszkając u państwa K. wyjechała z
synem gospodyni do Bogumiłowic. Nie u.
PI.O.TRKó~, 21.7. - Na szosie .Wol- że nie ma innej drogi do wyminięcia, mo- miejąc pływać, w oczach licznej publicznoborsk1e1 pod Piotrkowem ~ydarzył się w.y mentaJ,nie zahamował, przez co auto wy- ści, zaraz z samego brzegu, porwana prą
padek s~m?c~odowy, ktory o ~a!o nie wróciło się. Znajdujący się w nim pasaże- dem, utonęła. Dopiero późnym wieczorem
udało się odszukać jej zwłoki. Usiłujący ją
przyp.łac ił. zyc1em dyr~ktor Łód~k1e1 Izby rowie wyszli cało z tej katastrofy.
Rzem1~śln1czej w Łodzi dyr. Stanisław Doratować p. K. ·o mal sam nie utonął.
bos~, Ja.dąc prywatnym autem w towarzystw1e kilku. ~sób.
Ze z<ląza1ącego przed samochodem wo
zu wyskocz~ło. naraz ?~u ~hłop~?w, którzy ~y.lk~ d~1ęk1. szybk1e1 onentac11 s~ofera
gmierć chłopca.
uszli sm1erc1. Kierowca samochodu widząc,
Z Chełmży donoszą:
Nabita fuzja zawieszona była na kierowniWieczorem wydarzył się w Chełmży wy cy roweru, stojącego przed domem. W pepadek, który pociągnął za sobą śmierć 11- wnej chwili do roweru podszedł 12-letni
letniego chłopca. Wypadek ten, dowodzący Józef OsiI1ski, który w czasie manipulowajeszcze raz, że nie należy za.stawiać nabitej nia przy fuzji spowodował wystrzał. Ten
broni w miejscu dostępnym dla dzieci, miał przypadkowy strzał trafił w głowę, stoją
następujący przebieg:
·
cego również przy rowerze, 11-Ietniego
poli'cja pańshvowa wszczęła dochodzenia
Wojciech Cha.rasin, wybierając się na Leszka Heninga, kładąc go trupem na miej
przeciwko Krysiakowi za zbeszczeszczenie polowanie, zostawił na chwilę fuzję pod o- scu.
zwłok.
pieką swego 15-letniego brata·nka - Jana.
Tragiczna śmierć chłopca poruszyła całe miasto.

\VJpadek samarhadnurr dyr Dobosza.

I

przechodnie oraz żołnierze, którzy zczepia
J<lC pasy z trudem wydobyli p. Kukielską,
, na .powierzchnię.
Na szczęście p. Kuklińska wyszła z
przygody obronną ręką doznając jedynie
Ie~kich podrapań oraz szoku nerwow~go:
Doo~oła miejsca wypadku do pózne1
nocy gromadziły się tłumy ciekawych, sze
roko komentując wypa'dek. Ot~ór z~stał
zabezpieczony. O wypadku pow1adom1ono

Syn

Wydział

GlłUZLlllC ODEBllłA& $0Bllli Zł'CIE.

Dwa1 t:blopc:g t:Udem uratowani. -

1

ZDRADZIECKA
FUZJA.
Tragiczna

zwłoki

bez trumny•

GRUDZIĄDZ, 21. 7. -

W rodzinie Krywybuchł zatarg,
kto ma pochować zwłoki zmarłej matki.
Gdy córka kategorycznie odtnów~ła poc~~
wainia zwłok, bra:t zakopał zwłoki na m1e1s

siaków w kolonii Radów,

cowym cmentarzu bez trumny. Obecnie

-

I

matki
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Ziazd Elektryków na m-s „Piłsudski', ~aie1e::::

Rój pszczół "'!fv!~~~·~ t!!~~~':! u~!ik•~~~.~~!~!=':; łlf. 182·48 lub 102·2
pOk.~Sal lfi kobie•.

WILNO, 2 1.7 . _ We wsi Kulczynowo, gm. twereckiej wielki rój pszczół napadł na grupę włościanek, zatrudnionych
\v polu i .ogrodach. P·szczoły dotkliwie pokąsały 16 dziewcząt i kobiet, 2 z nich, a
mianowicie Pietkiewiczową i Siemiczową
skierowano do szpitala. .

byw~ją do Gdyni uczestnicy ?gól.nopolskie
go ZJazpu elektryków, w l1czb1e około
750 osób, któr~y obrad~ swe ~~bywać qiĄdą ~a pokł~dzie ms ,;Piłsudski w d~o~ze
do ztokho mu, w dniach od 2 do 3 lipca.
Będzie to pierwszy tego rodzaju zjazd,
odbywający swe obrady na pełnym morzu.

6

Kiiian
O~(ilł BOI~ ~lielllJDi eRadiowa ~JCi~rzka . Wisłą
Nieszczeiliw1wr1adek wmai taz1 rozpocznie
lipca.

sażerów

nie

będ~ie mógł _jec~ać,

r• 1 ·

bowiem
t~n cel '.
1 wszystkie miejsca są za1ęte. ,
'
W Sztokholmie elektrycy zwi'edzą. najciekawsze objekty przemysłowe miasta i
najbliższej okolicy, głównie zaś inwestycie
elektryczne.
Po powrocie ze Sztokholmu ms „Piłsudski" dn. 1 sierpnia wyjedzie ,na 8 dni
z wycieczką do stolic skandynawskich.

~tatek był. zaID;ów1or1y spe~1aln).e

pa

Ze Strzelna donoszą:
majątku Łazy uległa nieszczęśliwe

mu wypadkowi

niejaka Zbytniewska Jadwi
ga, zatrudniona przy żniwach. Wiązała ona
zboże skoszone za kosiarzem, który przez
nieuwagę odciął kosą nogę Zbytniewskiej.
Dziewczynę przewieziono do szpitala, gdzie
dokonano amputacji .nogi.

ło

ZAWSZf W SWIETNEJ fORiMił:.
W .!clubie sporto\v"Ylll „Korona" szumno byI gwarno. Prze~ pól godzina. drużyna k!uibu

11\CAt

Nifbii"Sie słoRci

WARSZAWA, 21. 7. - W końcu lip.ca
i w pierwszych dniach .sierpnia mikrofon
Polskiego Radia odbędzie oryginalną podróż z Warszawy Wisłą do Gdyni. W wycieczce tej weźmie udział Kapela Ludowa,
Feliksa Dzierżanowskiego, Aniela Szlemiń- .
ŁÓDŻ, 21.7. _ z nieustalonych na razie
S•k a, „Czwórka Radiowa" i Henryk Ładosz, przyczYn usiłował odebrać .sobie życie 25-.'etni
który prowadzić będzie konferansjerkę. Ze
spół mikrofonowy da szereg koncertów w
W . dniu 17 lipca wioczorem
drodze. Pierwszym etapem będzie Płock,
za.ginął
drugim Włocławek, następnie wycieczka
radiowa zawita do Torunia, Grudziądza,
w okolicach ul Ks. Skorupki
Tczewa, Gdyni, Orłowa i Wielkiej Wsi.
duży angielski 'W' y ż e I
Wiele z tych koncertów bedzie transmito- biały w brunatne laty.
Wabi się „Tramo".
wane przez Rozgłośnie Polskiego Ra<lia. • Łaskawy z.na'·az~a zechce odprowadzi~ za n~
Wycieczka rozpocznie się dnia 31 lipca i grodą na ulicę P1?trkowską 27~a, do mieszkania
• d o d ma
· 5 sierpnia.
·
·
woiewody lódzk1ego.
t rwa Ć b ę ct zie

gdyt przeciw piP.gom. które słońce.
wywołuje 1stnleje krem ORO Me
tarnorpbose.

Dwa· ioasig rozpaczg.
1C1te111•A l'OGOTOWIA

· ze świetnym bramkarzem Waligórą wygrała
;hwalebnie ar.cytrudny mecz contra „Czarni".
• Zebrani w gorących słowach podziwiali chlubny
' wyczyn Waligóry, podnosząc ze specja'.nym naciskiem zawsze świetną formę tego niezwycię·
foneigo asa drużyny i swkając tajemnicy owej
Ś\\'ietnej formy, wolnej od śladów ialkiegokolwiek znuże11ia. \Vtem na ·sali pojawił się sam
bohater Waligóra, uśmiechnięty, zadowolo·ny.
PBYWA~l!l'A PllZYCB:ODm:A
· Riucou'o się ku niemu i zasypano gradem PYtnń: Jak to robisz. Jak wygrywasz mecz bez
WENElłOLOfitltlNll
leczenię chorób wen~eyczn~cb I d:órnyob
tnldn, ·bez jed11ei kropli potu. Jaki ta'·izman poi}Jfoirll.~OWSKa. 161
~'<d11sz. A Wa.!igóra rze~ze: Moim talizmanem
jest słynny Sudor - płyn wyrobu f. AP. Ko- Od a r. do • t od 6-9 wtecz., w niedziele I OW1tŁa
od godz. 9 do 11 rano.
Wals'ki, przed meczem aplikuję go sobie i jemu
Panło prayjmilje kobłola leka~ P O R A. D A 3 zr.
za wd.zięczam 90 a:ii;oc. sukces.u.

•

ZYCIE PABIANl'C.

14-letni

chłop~ec spadł

Fatalna Jazda
Do Pabianic przyjechał wraz ze swym
ojcem na ;wozie chłopskim 14-letni Antoni Le
ś.niewicz, zamiesz1ka.y
w Dobroniu gminy
Dłutów pod. Pabianicami. Podczas przejazdu
przei jeKLną. z ulic miasta si<Xtzący na wozie
. chło1piec w ipewnej chwili spadł z j:ldącego
dOść szybko wozu na kamicrn1y bruk jezdni
i doznał bardzo pcwa:tnych obrażeń głowy i
r ałego dała. Ponieważ sitam jego okazał się
ci ężki, pr.zewieziono go niezwłocznie dOi szp1
fala niicjS;kiego.

Prenumeratę uma
winć mo:h:ia pocsynaj'
ed każd~g!' d.aia ai
mQ.

••ę 31

W

a .otrz ywa będsi
6
.E.cHb- od jutra'W
d

z wozu
•

-
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(-) Wizyta królewskiej pary angielskiej
odbywa się w dalszym ciągu w atmosferze P-Owszechnego entuzjazmu Paryża, Program wczo
rajszego dnia obejmował złożenie wieńca na
Grobie Nieznanego żołnierza oraz wizytę w
Ratuszu w towarzystwie prez. Lebrun podczas
której król wygłosił krótkie przemówienie :pod
kreślając trwałość sojuszu
angielsko - francuskiego, 1\1.iasto' Par~·~ ofiarowało królowi zło
tą, papierośnicę, królowej wspaniały serwis kry
sztalowy, księżniczce Elżbiecie bibliotekę autorów francuskich w wydaniu dla młodzieży,
księżniczce Malgorzacie zabawkę
w postaci
sklepiku kwiaciarki. .śniadanie para królewska.
spożyła w ambasadzie brytyjskiej. Po połud
niu odbyła się w parku „Bagateli" garden-par
ty z udziałem 1000 osób. Wieczorem odbyło się
galowe przedstawienie w operze. Lord- Halifaxa podejmował śniadaniem min. Bonnet.
Obaj ministrowie odbyli poufną konferencję
polityczną,

(-) Zatarg sowiecko - japoński :przybięra
coraz groźniejsze rozmiary, Obie strony koncentrują wojska na granicy. Ambasador japoń
ski w Moskwie przerwał swój urlop.
(-) Podczas trzęsienia ziemi w Grecji zginęło 100 więźniów pod gruzami. W całej Attyce są liczne ofiary w ludziach.
(-)Księstwo Windsor udali się 'SWym jachtem na Capri,
(-) Ks, Glooucester brat król& Jerzego zo·
stał odznaczony złotą odznaką Polskiego Czerwonego Krzyża.
(-) W bieżącym sezonie odbędzie się 67
lotów próbnych przez północny Atlantyk,
(-) Prokurator wszczął dochodzenie przeciw
ko 16 adwokatom, którzy podpisali skargę ka
sacyjną do Sądu Najwyższego w procesie doc.
Cywińskiego. Adwokaci dopuścić się mieli w
skardze obrazy sądu.
W poniedziałek przesłuchano w tej sprawie
już dwóch adwokatów, spośród
oskarżonych,
a mianowicie adw. Kijeńskiego i Bielińskiego.
(-) Komendant naczelny związku legionistów polskich, :płk, dypl. Juliusz Ulrych :powołał pp .• gen. bryg. Jana Kruszewskiegu na
:pierwszego zastępcę komendanta naczelnego,
gen. bryg. dr Ferdynanda Zarzyckiego. - na
drugiego zastępcę komendanta naczelnego, gen.
bryg. Kazimierza Schallyego - na trzeciego
zastępcę komendanta ·naczelnego mgr. Emila
Henisza - na sekretarza generalnego. :ppłk.
dypl. Janusza Albrechta - na szefa wydziału
kół pułlrowych, ppłk. dypl, Władysława Rusina - na szefa wydziału ogólno - organizacyjnego płk. Michała Grosseka - na szefa wydziału finansowego, płlk, dypl. Zygmunta Wendę na szefa wydz. op. i płk. Stanisława Orskiego - na &karbnika głównego.
'(-) Sąd Okręgowy we Lwowie wyznaczył
termin rozpoznania sprawy inż. Doboszyńskie
go na 29-ty siel'llDia, Przewodniczyć będzie sę
dzia Sądu Okręgowego Ponurkiewicz.
(-) Dziś obraduje sejm, załatwiając przede
wszystkim projekt ustawy o podatku od kaszy
i mąki, a następnie poprawki senat1;1- do 8 ustaw, w tej liczbie do obu ordynacJi wyJ:>orczych miejskiej i wiejskiej.
W piątek zbierze się komisja senacka dla
rozpatrzenia projektu ustawy o po.datku ~d
mąki i kaszy w przyszły wtorek, 26 lipca, zbie
rze się po r~z ostatni w tej se~ji nadz:wycza~
nej plenum senatu, za.ś ostatme :pos1edzeme
sejmu przypadni'e. jak mówią, dopiero 1 sierpD.ia, po czym nastąpi :z.alrikni.ęcie· sesji nadzwy
czaj nej.
(-) Rozporządzenie Prezydenta '!1.P. o
zwalczaniu żebractwa weszło już w życie,
W myśl tego rozporządzenia za żebraka
uważa się każdego, kto zawodowo zajmuje się
wypraszaniem dla siebie w jakikolwiek sposób
jałmużny. Rozporządzenie to stosowane .będz~e
również wobec tych. którzy nałogowo oddaJą
się grom hazardowym, pijaństwu lub ostremu
natkotyzowaniu się, dochodząc do takiego stanu, iż ich samych względnie rodziny musi utrzymywać opieka. ~poleczna.
Prócz kary więzienia może być nakładana
na nich kara grzywny od 100 do 500 złotych.
(-) Koło cegielni Langego w Radogoszczu
spadł z
niedużej wysokośc~ ~amolot prywatny, należący do TomaszowskieJ Fabryki Sztu~z
nego Jedwabiu, pilot.wany przez Jerzego Rożańskiego, Samolot uległ rozbiciu, pilot doznał
tylko lekkich potłuczeń ..
(-) We wsi Bartodzieje samochód kiero·
wany przez mieszkankę Częstochowy J. Gros·
sman przejechał na śmierć 7-letniego Tadeusza
Ignasiaka.

Jakub Winter, zamieszkały przy ulicy Składo
.wej 31. Winter zażył znaczną dozę kwasu siar
czanego. Przybyły Jeikarz pogotowia po dokollla
ni1u wstępnych zabiegów przewiózł ofiarę niewyjaśnionej tragedii do szpitala św. Józefa w
stanie cięż,kim.
- Straszliwe przejścia muszą być udziafem
człowieka, który już w wieku lat 20 rezygnuje
z życia. Do tknęły one z pewnością rntodego,
• REDUKCJA CEN W KONSUJ\\IE.
20-letniego Erwina felkera, zamieszkałego przy
Najznakomitsi ekonomiści współcześni wskauJ1.cy Dworcowej na Chojnaoeh. fe'•ker wczoraj
wieczorem otrut się sublimatem. Ludzie zawia zują, że je<lnym z ikardyna'.nych \~arunków z~
'domi!L pogotowie, którego lekarz od'wiózl samo lagodzenia kryzysu jest potlniesieme konsumc11.
Konsumu,
ibójcę do szpitala Ubezpieczalni Społecznej w Zrozumiała to już dawno Dyrekcja
jedynego w mieście naszym domu to.w.~rowego
Łodzi.
przy Widzewskiej Manufakturze, ~ok1c1.ns~a _54,
<loiaztd tramwajami IO i 16, którei wys1lk1 1tlą
w· kierunku coraz wi ększego obniżenia cen
osiągaie ten, kto utywa mydło do go.
v.'Szelkkh towarów, tak, że nabycie ich stalo
lenia P!XIN.
się bardziej dostępne nawet dla sfer mni~j zamożnych, a szczególnie robotniczych. Wybitnym
dowodem tego są rewelacyjnie niskie ceny, po
Stan po9ody w Łodzi.
jakich Konsum sprzedaje wszelkiego rodzaju bie
ŁóDź, 21. 7. - Dziś o godzinie 9-et rano liznę, konfekcję, wielki WY·bór weten i jedwabi.
temperatura w śródmieściu wyniosła 16 sto- Konsium poleca także towary wi<lzews1kie, szcze
pni ciepła, w ciągu nocy ubiegłej naj·niższa gó'.nie znane ze swej niedoścignionej jakości wY
temperatura wynosiła 14 sto.pni powyżej ze roby marki O. R. R,zadko spotykana dbałość
ra. Ciśnienie barometryczne 753 milimctry- o interesy Klienteli iest dowodem, że Konsum
bez zmian.
jest pfacówką handlową, opartą o najbardziej
usuwaJa pfeg!, liszaje, Pryszcze t t. p.
Wiatry południowo-zachcdnie.
racjonalne zasady.
Udelikatniają I wyblelaJa cerę.
Laboratorium Dr. farm. St. Trawkowskiel

Doskonałe

wy ni ki ·

Pochmurny

dzieńa

lirem puderimgdlo

nJUSTENO"
Łodzi.

ONDULACJA trwała lcomplet 5 zł. z gwarancją, grube rtaturnlne loczki i szerokie fale.
Zbiór·ka wszystkich uczestników wycieczki ,,Józef", Nawrot 54-a. tel. 191-35.
w niedziel ę o godz. 5-ei rano w lokalu przy Brtytwy, no±yczki, maszyf'kl do mięsa, thermc>ul. Bagatela 8, s:kąd nastapi odjazd.
śY, l;vtkl, noże nierdzewne, pr;iybory do maZarzą c! towarzystwa serdecznie zaprasza

wieśniaka.

llATU•lł•W•GO

.u;

r

nie.re m!\se!·nlcc ltd. itd. poleca w wielkim
wszystki ch chętnych do wzięcia udziału w wyborze
·
tej letniej im,prezie PTC .
Łódź. Przeiazd 2
Zapisy przyjmowane sa codziennie w go
(r6g Piotrkowskie I)
dzinach od 6-ej cło 9-cj wieczo·rem w lokalu
•
własnym (Bagatela 8).
Odświetanle, niklowanie, srebrze11ie, chromow:l·
Zaznaza Si~, że w razie niepogody wy- nie. wykonywa się pierws:zorzednie. Ostrze!l;e
cieczka odłożona zostani e na następna niebrzytew, ly:tew l~d.

Mlqso wieprzowe i jaja
•ww;

najdroższe

WARSZAWA, 21. 7. - Ceny detaliczne niektórych artykułów żywności kształ
towały si ę w połowie lipca rb. w kilku
wi ększych t1'!iastach Polski następująco:
Chleb żyt ni pytlowy kosztował najdroż ej w Gdyni (35 groszy), najtaniej w Wilnie (30 gr); mąka pszenna najdrożej w
dzielę.
LETNIA IMPREZA P. T. C.
OALAR STANISŁAW zagubi! numer rowerowy Warszawie (50 gr), najtaniej w Lublinie
W naidieho<lząc4 ni edzielę, dnia 24 li1pca
Z KRONIKI TOWARZYSKIEJ.
U 28283, wydany przez Zarząd Miejski w Łodzi. ( 42 gr); kasza jęczmienna najdrożej w
W dniu wczoraiszym w .kościele N. M. P.
r. b. Pabianickie T<>warzystwo Cykliistów
Gdyni ( 44 gr), na jta ni ej we Lwo wie (30
•rganizuie zbiowwą wycirczke dla człon- na Nowym Mieście' o godz. 10-e i przed pc~u POTRZEBNA manicurzystka o·d zaraz. Bednar- gr); ml eko najdrożej w Sosnowcu (30 gr),
ków z · rodzicami, sympaty;ków, przvia.::!ół i et niem p ohłogo s1awiony został związek mał~ ska 7, Lucjan.
najtani ej w Lublini e (16 gr); ma sło mleza.proswnych g_ośct do miei s ccw ości ~dwti ~· ~11 ~·ki . p. 1-lenrvki .Ka~zmarkównv z inż. Sta-1· · - - - - - · - - -- ·- - -1
czarniane
wyborowe n ajdrożej w Czr;s tokoło K.ol1umnv. 1 Baryczy, Koszty prze1azdu 11 ~ nwem . ~hąct,zyn~k ; m,.
POSZUKUJ~MY 2 chlapców z rowerami. Zgło·
wozami Yi. obi~ strony 70 groszy od osoby. I
Szczęsc Bozc MłodeJ Parz
szenia, Okocuu Zachodnia z.
chowi e (zł 3.60), najtaniej we Lwowie

J K UMME R

w

Łodzi.

11r

w

(z~ 2.90); jaja najdrożej w Łodzi (9 o j )„
na~tan i ej w Wilnie (6 gr); mięso woł;we

na1dr~ źe_j w Poznaniu (zł 1.60), najta niej
w Wilnie (96 gr); mięso wołowe uboju
rytualn. najdrożej w Warszawie (z! 2.22),·
najtaniej w Sosnowcu (zł 1.05); mi~so 1·::e
p;z?we najdrożej w Ło dzi (zł 1.60), 11<1.i 1:tn1e3 w Wilnie (zł 1.25); kiełbasa wi e ;~; w"".a. najdroż ej w Warszawie (2 zł), ·i::ijtanie1 w Wilnie (zł 1.15); słonina świ eża nnj
drożej w Byd goszczy ( zł 1.80) , n ai t ~n;ej
w Sosnowcu (zł 1.60); z ie mniald n:i ;dro7cj
(10 gr), najtani ej w Wilnie
w Gdy ni
(6 groszy) .

Nr. 200

.m.
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Ambitna siostrzyczka Święto żniw

3.

w Syjamie

p_ ~ ~ y s ~~ej ~ r ó I owe i·~~.~~,;;~~~~~~ ~~~w~~i~~o~

fftSIG;ZDlt:Zka łłzbtfła Jfll pilną
Lond
yn, w 1ipcu. I Księżniczka wykazuJ·c WYJ·ątkową

U(ZfDDi«:ą.

• • ~;~~~~~.n~t;~~t~;ze~~~~~ac;;z~~;:r~: ~;z~:r~~cf~i~~~t~~~0, P;:i~~~~r ;u~~a~~:=

w bogate szaty, tańczące tancerki w staro- jąc pierwszą slkibę pod nową uprawę roli.
· d zie
· Ię. K onie
· tak
· k i· wszyscy, zy
· t nyc·h bro kat ach , setki łodzi, barek kun- Pług ciągną dwie pary świętych wołów .
w nie
· , ja
. J?wuna,stoletnia następ.czyni tronu Wiel-1 wszechst~oinną, pojętność.
muszą przynajmniej raz na tydzień odpo- sztOIWnie konstruowanych przez miesiące Zastygły w bezruchu tłum uczestników
k~eJ Brytanii, ~(siężniczka trojga imion Elż':Jsiłu1e..nasl~d.~wać wdzięk królowej, cząć.
a nawet lata na rzece - oto obraz nie ty!- święta zdala przypatruje się temu obrzę
b1eta (Jak .matka) Mary (jak babka) Alek·· i swei matki i z.a J.el przy~ladem podbija ser.Młodsza, ośmioletnia księżniczka Mal- ko Bangkongu w dniu święta żn.irw ale i dowi. Następnie na placu również odpowie
~andVrl~) (Jak prababka, małżonka Edwar- 1 c~ pełnym dz1ec1~cego Jeszcze czaru uśmie gorzafa - Róża, jest jeszcze rozfiolowaną całego Syjamu. W uroczystościach bierze dnio uroczyście przybranym podaje się ·pa.a
cieszy się już teraz miłością i Ic em. Uśmiecha się rozdając zabawki cho- ma~ą dziewczyn-ką.
b
udział król ze swoim dworem, du·chowni,
· · t
b
ł
ł
·
h
u\vielbieniem Anglików, ślepo, j.atl< wiado- . rym dzieciom w szpitalach i uśmiecha się
szę swię ym awo om na ma yc'ii miskac
.
I
t
t .
Ma jednak wysoko rozwinięte poczucie
„dary ziemi". Które z nkh zostaną przez
~ob pr~;.'~1ązanyc~ do panującej im Sasko I nawe.' eto częsk o się zdarza, gdy k<ł!rci młod obowiązku. Gdy w czasie dworskiej zababawoły zjedzone - nie dadzą plonów '' W
. o. urs. l~J dynastu, k.tóra od czaisu wojny J szą s10s rzycz ę.
. .
.
.
wy, ukarana przez matkę, siedziała w zamprzyszłych żniwach. I znowu nieme sp0jsw1ato~'eJ, dla zama~1festowania wrogiego . Charakter zaś JeJ . zn~mw·.nu1e. wszyst- 'knięciu na górze, jedna z dam dworu zarzenia wlepione w ciężkie postacie bawo. sta·nowiska woibec Niemiec, wyrzekła się kie cechy, obdarzone1 k1edys niezłomną
k ł d0 d
·
łów. Byle tylko ryżu nie tknęły! A gdy dostarożytnego niemieckiego nazwiska za- wolą i energią monarchini.
pu a a
rzwi:
b
d
J·e· n.a an!li'elski'e
w1·ndsor. '
Nie znosi· pochlebstw, banaln'f"h
·
Kara
rze prze
tern nie
zresztą
to stale zodżywi-ane
'!
~
"" kom·- p rzyc h0 d zę z dOb rą nowiną.
Bucik - poc!Btaw~ osmędnoM święte
bawoły
tknąi żadnego
darów- ·
m icniaJ·~c
1
Księż,niczce Elżbiecie, która będzie a- p ementó~ .i J?Ustej. yaplaininy. Parokrotnie już skończona.
~ku~:i·1~c~a•Y,~.~~~~~~~~ mowa zaciyna się szaleństwo tłumów. Lecz' w
h Id . p · zda~zyło jej się. zbic z tropu zbyt ugrze- Nie zeJ"dę - brzmiała O·dpowiedź Siuty BERSON·OKMA skóra ostatnich latach J"uż tylko
naJ'b1'ed.n1·e1·szy
nowafa nad 500-milio o
n wyc u em, nie czmo.nych dyonitarz
gumowa.
wolno o swej. roli zapominać Uczy się po-1
::>
• ' Y·
bo nie jestem jeszcze grzeczna i długo nią
plebs w to wierzy i z tego wyciąga wnioważnie uci ą żli\v y c·n· obowiąz
. k.0. w na1po
tęz.
Jeden
asystentów
króla
miał ni'e będę.
k.1.
.
. z lordow
ł
k
,
k
.
.
.
k
s
,
1
niejszej monarchii świata, nie pyszniąc sie z~yczaJ czu1e. g as ac sięzmcz ę po · goWiewiórski.
Uroczystości kończą zabawy Iudo;we,
procesja na rzekach oraz uczta. Zabawy
ani trochę z wyjątkowej roli, do jakiej 105 wie, poRwta~zaiąc zd ~ac~\?tem:
ją powołały.
- .. oz . oszne ziecię. .
.
ludowe też szanują tradycję. Artyści w bo
Trzy osoby zajnmja się edukacją przy<?toz pe:-V?ego. razu, widząc wy~u~~']ągatych. ubiorac? uroczyście .i pow~li epruszłej królowej: jej matka królowa Mary i ~ą SI~ ku. niej z pieszczotą rękę, księzmcz„
szają się w hustawkach. Kazdy z nich chce
lady Helen Gibbs, dama dwom księżniczki. ka z iromą sama przyszła w. sukurs:
chwycić w zęby woreczek pełny pienięd.zy,
.
- Rozkoszne dziecię, nieprawdaż?
Ba1-ec-ka
o
Q.00
rnil io n~ch.
zawieszony na wysokim bambusie. Sc'hwy
Nauczyciele i nauczycielki wykładaiJ1 ą
K'te dym
· d zteJ
· · z1aw1
· ·ł się
· u d woru s·ir w m·
..,
~
._.
cenie terro worka oznacza „wynv-anie iilemłodociane1", bystre1· i zd0ilnei· uczenicy: s to n Ch urc h'll
·
p aweł P an t'in de Ia G uere, 28 ra zy ka- zna'1 v- s zy się
· w oszus t wie,
·
· ł ie,
· a I e biosom nbłogosławieństwa dla ziemi". ; ·
1 w ga I owym mun d urze WOJprzyią
historię, geoQ'rafię,
ładnę, matematyikę, ~c:kowym ze wszys tk·rn11· ord erami.
· Ks1ęz· · rany za oszu st wa, o ra z J·ego w sinól
· · na got·ow k ę, - za t eIef o_ ~
·r ni·k
· Ka - chrac
". wy1n·1emc
Na łodziach przedstawia się bistory·czprawo konstytucy1·ne, oraz i·ęzyk francuski ni· cz'k a, kt'ora llle
· wie
· dz1a
· 1a o zo
· ł mers
· k'1e1· ro1 It am, 18 razy karany 4~ ·n1""'po'ąda11e
·u·a" kt'ory JUZ
· · s1e
· d z1"ał ne sceny z bohaters·kich eposów indyi'skich
' ..., z
.now ano do „w spół nIK
· lk'1ego męza
· s t a.nu, zarzuci· w1,zy
· ty w cud zych mie
· s z.'\-.,.,111~
t..„ ·„,:!1, Z"'"tali'
· · t od szu k'<!no „flf
·· a- które zawędrowały do Syjamu. Tanłerki
i niemiecki, którymi obydwie córeczki Je- przeszł o ś c1· wie
v·„
za k ra tk ami.· Na tyc h m1as
rzef!O
ł a go pytan1am1,
· · na kt ore
· sę dziwy
·
d ygnt· UJęc1
· · w p aryzu
· p odcza:s gdy prz
· ·e w oz1·11· w bi.ego" 1· ois ad zono w areszcie.
· - Wk rótce· wykonui'ą traidycyi'ne tańce, obsenvowa.ne
~
., VI i królowe.i Elżbiety mówią bie!lle
tarz o d po·w1a
· d a·ł z ogromną emfazą.
1uk susowei· 1·imuzynie
·
·
·
· papi·e- z dużą znajomością przez tysiące rozbawio
od najmłodsze20
~ wieku.
paipiery
war t os'c1'0 - kormsa.rz
s·1 e d czei· po1·tCJi·· us ta l'ł
1, ze
Poza tym następczyni tronu pobiera lek- Przekonałem si~ - zakończył - że we poc'ilodzące z kradzieży z furgonu po- ry wartościowe pochodzą z kradzieży do- nych sy1·amcz•"1rów.
.··
CJ·e zachowania w różnych okolicznościach p1oro
··
· k·szą pos1a
· d a się,
"ł mz
· · miecz.
·
· r-r zez
Y'"
w1ę
cz t owego w A'1x-en-p rovence. Ob yd w a1· kona·nyc h w St rasb ourgu 1· Paryzu
Długa i wybredna
uczta kończy śWieto
i momentach oraz sztuki pi"knego
i 1'asneB a·rd zo się
· d znv1ę
· · - zauwazy
· ł a re- oszusc1
· · zał ozy
· 1·i w p aryzu
· 4, ru e Drouot' „szIac11cica
· " i· Jego
·
-c
w spo·1 m'ka ·
żniw, ba,rdzo pracowitego narodu,
który
go wysławiania się.
· pat rząca na swia
· · t mał a rozmowczy·
b'mro za,k'UPó w zł ot a, w ktorym
·
a1llle
oszukali·
Możliwe, że wszczęte
doch:.1dzenia nazajutrz staje do pługa
i do ciężkiej
Uczy się też szyć i jeździć konno. W ni - że pan nie używał karabinu.
n,iejednego jubilera.
.
przyniosą wiele innych niespodzia,nek.
pracy.
tym, ulubionym przez siebie „przedmioNatomiast księżniczka przepada za
Nadając sobie tytuł hrabiego Pantin de
cie" ćwiczy się, i z wielkim powodze- szczerym humorem i dowcipem.
la Guere - wszedł , w stosunki z przedsięniem, pod kierunkiem stryja księcia G!ouPewnego po,południa. znakomity 1pisarz biorcami budowlanymi, którym przede
cester.
James Berrie zaproszony do Royal Lodge wszystkim' ośw1ackzył, że jest zaręczony z
Księżniczka również pływa znakomicie w parku Windsorskim, w czasie pociwie- hrabia1nką, która otrzyma 800 milionów
f·ra.nt(ÓW w posagu. Z tych pieniędzy prze-.
i odważnie. Zdobyła właśnie oficjalny dy- czorku zwrócił się żartobliwie do niej:
,;
płom ratownictwa.
- Nic widzę wśród nas bardziej zadzi- kazuje on kilka milionów franków na pałac
Działem niezmiernie jeszcze Żf'vei 1 wiającej osoby - powiedział.
i letni domek z obszernym terenem ;ia po- Proszę nie psuć dzieci - pogroziła iowanie w Sologne oraz nad Marną chce
ruchliwej, mimo ukończonych lat 71, krówybudować basen pływacki z restauracją,
!owej Mary jest wtajemniczanie wnuczki w pakem królowa.
trudne zawiłości protokółu. Uczy ją, jak
- Mówię prawdę, - upierał się gość. da1ncingiem i najnO\vocześniejszymi wygoodpowiadać na okrzyki tłumu, jak się kła- - Przecież ani Wasza Królewska Mość, darni. Nic namyślając się długo za:kO'l1trakniać z balkonu i powozu, oraz co mówić i, an.i ja, ani arcybiskup Kanterburyj~ki, ani tnwał kilr.rn firm, które rozpoczęły budowy
co ważniejsze, czego nic mówić, zgodnie z premier nie potrafimy jeździć na rotwerze, wydajac z własnej b.sy poważne sumy.
dworskim ceremoniałem i obyczajami.
nie trzymając kierownicy!
Na · obiecane pieniądze dosta·-..vcy czekali
Ten żart przypadł bardzo do gustu księż riość dług<'>. Nie otrtymu_iąc ich zagrozili
Ponadto, co poniedziałek, ek5-królowa
przyszła władczyni zwiedzaf1rstolicę An- niczce. ·
·•
·
rzekomemu hrabiemu trybunałem. Ten
glii. Obejrzały i to nader dokładnie, wszyKsiężniczka: myśti już o przyszłej wła- ostatni na poczet swych teraźniejszych i
stkie londyńskie muzea, mennicę, Bank dzy. świadczy o tym następujące jej o- przyszłych długów wręczył i'm paczk~„. Jezioro Ostrzyckie nad brzegami którego buduje się obecnie nową drogę turysfy~ą
Angielski, gmach parlamentu i Opactwo świacticzenie.
skradzionych papierów wartościowych na łączącą miejscowości Wierzycę z Ostrzycą i ~rodnicą Dolną ,(w Szwajcarii ·KaszubskieJ.
Westminsterskie.
- Kiedy dorosnę, zabronię jazdy kon- sumę 200.000 frainków. Bank nie rozpo·
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N·owa droga turystyczna w Szwa1·carii Kaszubsk."-tej
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Z ZYCIEM

-

Aie co z

tą panną? Jeż.el i goła,

to nie bardzo chciado Ksawerego umizgała ...
- Goła czy nie goła nie chciałbym, na pamięć krzywdy naszej Andzi - krzywdy ny nieszczęścia - drugiego
małżeństwa w rodzinie z arystokracją. „ Nie, nie„ Bałbp1
się, że znowu będzie źle„ . Ale kiedy sama do nas przyjechała, jakże jej drzwi pokazać?
- Może od Ksawerego dowi·emy się po co właściwie
ona do nas przyjeohafa, a póki nic nie wiemy, to miejmy
się na baczności. Strzeżon,ego Pan Bóg strzeże.

łabym, żeby się

17

Powieść

VI.

Tour i!t"Pn
de Franie
,::- ja.eh)

(w

lo......

Piękne widoki na odcinku Luchon - Perpignan trasy pirenejskiej Tour de France. Na szosie

sznur zawodników

Lys.

w

wąwozie

Gdy Maja z Ksawerym znaleźli się w ogrodzie, wzię
rękę i powiedziała sz·czerz~:
- Posłuchaj mnie, kuzynie. Nie tyle }estem ciekaw1
.otoczenia pałacu waszego, ogrodu i gospodarstwa - ile
. chciałam mieć możność pomówi,enia z ~obą w cztery oczy.
. - Jestem na pani usługi.
- Pros:zę cię, nie ITllÓw do mnie tak oficjalnie, bo t0
naprawdę n.ie ma s·ensu i wygląda na impertynencję
w stosunku do mnie. Jest,em twoją kuzynką, wcale nie taką dalieką i robisz mi przykrość podkreślając n.asz ą dotych.czasową wzajemną obcość.
Chcę z tobą pomów!l:
szczerze i prnsić cię o pomoc.
- Służę... ci.
Maj.a uśmiechnęła się.
- Dziękuję ci. Teraz mogę mówić spokojnie. Powiedziałam ci już, że chcę się zapoznać z całą rodziną mojej
matki. Dopomoż,esz mi w tym?
Ksawery namyślił się chwilę zanim odpowiedział:
- Uważam, że powinnaś l:>yła zacząć swój zwrot do
naszej rodziny - od matki.
- Masz rację, ale było ro niemożliwe.„
- Dlaczego?
- Nie mogę ci tego powiedzieć.„ Kiedyś ci to wytłumaczę i pnzyznasz mi rację.
- Według mnie nie istnieją prz,eszkody do odszukania swojej matki, do nawiązania z nią kontaktu.
- Niestety - istnieją i należy dyplomatycznie postępować ...
Szli jakiś czas w milczenht.
- Cl:wję doskonale, te przyjęliście ·mnie niechętnie.
Nie macie do mnie zaufania.
Trudno się dziwić„. A!e
mnie to nie zraża.
ła

go pod

-

Ksawery spojrzał na Maję z pewnym zaciekawieniem.
- Musisz być diablo uparta zauważył z uśmiechem.
- Skąd to· wnosisz?
- Z intonacji tego „mnie to nie zraża".
- Masz rację: jestem uparta, jak kozioł. Ale mniejsza
o to. Pomożesz mi w moich rodzin.nych posmkiw.aniach,
czy nie?
- Pomogę.
Maja pociągnęła go w stronę pobliskiej ławki Usiedli.
Wyciągnęła z woreczka kawaiek papieru i ołówek.

mi

- Jan Czarecki, rządca w majątku państwa Sowickkh, w Szop.ach, koło Brześcia nad Bugiem. Czy ta
paranitela odpowiada pannie Zawieyskiej?
w ironicznym zapyt1-

odciąć si~.

Powiedziała więc

wyniośle:

-

Nie bardzo mi odpowiada„. ale

często

szą ponosić koJtsekwencję niewłaściwych

dzieci mukroków swoich

rodziców„. Trudn-o.
Ksawery zaczerwienił stę i TZIJ·CM:
- Cz emuż się dziwisz, te r1'iechętnie cię przyjmujemy? Jes t eś zupełnie inna niż my wszyscy, jeste ś nam zupełnie obca.
- Ty pierwszy odezwałeś się do mnie złośliwie, czemuż się dziwisz, że tak samo d odpowiadam?
Ksawery zaciął usta. Niepokoiła go i denerwowała !J
piękna, elegancka panna. Jednocześnie podobał.a mu s:ę
- i odpychała go od siebie.
szcz,e
czna,
-

Z adresu, który mi dałeś skorzystam. A teraz jejedno pytanie. Będę ci naprawdę i szczerze wd zię
jeśli mi na nie odpowiesz.
Cóż to taki-ego?
Co było powodem rozejścia się moich rodziców?
Mężczyzna.

Jakto? Moja matka tak prędko po ślubi<e„.
Nie mówię, że twoja matka cośkolwiek zł ego zrobiła. Powiedzi.ałem, te powodem był męi'czyzn?
Maja zamyśttł? się gł~bioko.

mi

op.owiedzieć całej

historii go-

.

że

nie chcesz

powiedzieć.

Ni,e· zarzucaj mi kłamstw,a, bo nigdy się z prawdą
nie mijam. jeżeli mówię, że czegoś nie wiem,
to nie wiem. Gdybym tylko nie chciał ci powiedzieć, to
przyznałbym się do tego szczerze.
Mam prawo chci-eć
cz.ego~, lub nie chcieć.
„,
Ksawery mówił to wszystko podirytow.anym głosem.
Maja przyglądał.a mu się uważnie i z zainteresowaniem.
- A rodzice twoi nie znają prawdziwej historii? ·zapytała po chwili.
- Gdyby rodzice znali, to i Ja bym zniał. O miałżeń·
stwie twoj,ej matki dosyć było w ogóle gad.anfa w c·ałej
rodzinie, d'Osyć ono szumu narobifo. Oni isą tak samlO c,iekawi tej historii, jak i ty.
- Dlaczego mówisz ze mną tak nieuprzejmym gł,o
sem? Wiem, że umiesz być innym„. widziałam dę .pq:e~
cież wczoraj.
- Bo mnie irytuje twój przyjazd do nas i twoj.a chęć
nawiązywania z nami jakichś stosunków. Jesteś z in.nej
gliny ulepio,na .i do nas nie dopasujesz się nigdy. Możesz -·
tylko wywołać niepotrzebne. dysonanse i komentarze.
- Tak, jeżeli wszyscy jes teście tak mało uprzejmi to rzeczywiście nie dopasuję się nigdy.
- Lepsza szczera nieuprzejmość, niż hipokryzja twojego świata.
- Jakto „twojego świata"?.. Czyż rodzice twoi nie
pragną urobić swój świat na kształt „mojego świata"?„
- Owszem, chcą. Podoba im się to, mają · zresztą
prawo, po tylu la tach ciężkiej pracy, prowadzić wygodne
życie. Ąle mnie forma zewnętrzna mało
interesuje. Ja
naprawdę mam „swój świat" świat tonów. Reszta nie obchodzi mnie wcale.
Maja oparła się wygodnie o poręcz ławki i zapatrzyła w niebo, po którym leciutko płynęły drobne, biał-e, lekkie jak puch chmurki. Cisza zupełna pa:nowała w parku.
Ksawery rysował na piasku przed ławką nieokreślone figury pręcikiem, który podniósł z ziemi.
Dłuższą chwilę trwali tak w zupeJn,ym
mikzeniu.
Wreszcie miody człowiek, zapytał sucho:
- O czym pani tak myśli?
- Niedyskretne zadaje pa n pytanie... Ale mogę panu to powiedzieć: o tym, że droga d,o. sz\:zęścia P.:row.adtł
eo grudach i by;wą .b,glesna„.
świadomi,e

uśmiechem:

in tencję

mógłbyś

Nie, bo jej nie znam.
Nieprawda. Pi0wiedz lepiej od razu1

-

- Więc - zaczęła - powiedz do kogo z ro9zi!1y
mam się stąd udać?
- Uprzedzam cię, że nie wszyscy są w takich warunkach, jak my.
- Nie przeszkadza mi to. Więc?
Ksawery zastarrowił się.
A potem ze złośliwym

Maja odczuła złośliwą
niu kuzyna. Postanowiła

Czy nie

kładnie?

.litr. 4.
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Z Chorzowa. donoszą:
go z~ chorowa 1: ia, n iem o wl ~ ta_ czuły się ~110ko ło godziny 16 zachorowało nacrlc p ełni e dobrze 1 zdro\'::>. PrzyDyła na m1~1-

Zga- .oce ~ołi cj a przepro,·.·~d z iła

dwoje 6-miesi ęcznych bliźniąt Mart~
z Chorzo"."'a Il. Wezwano ni.e~wło
~znie lekar_za, ~tory .przybył _na m1eisce,
Jednakże nie czu1ąc się zupełnie pewnym,
co do wydania orzeczenia, zapr-0sił drugiego lekarza, który p:·zybył już tylko, by
wspólnie z ~o legą stwierdzić. zgon ob?jga.
bliźniąt. Dzieci zmarły z ob1awami silnego zatrucia1 wymiotując i wijąc się w bólach. Trzeba zaz" ~rzyć, że ,•o chwili nagłe•

j biszowej

n i ezwłocznie cnerg1czn: d o cho~z~111~..
•
1
Zgub1szowa. zyie F od d1.~zsz~go
czas~ ze swym m<;zcm
se p~.r ac11. Je1 kochan
k1en: .Je.st n.ie jaki B!elski,. z .którym od c~asu
t~zeJsc1a się z m ęz em, zyie w konkubinacie.
. . .
.
.
.
.
. Owocem m.1łosc1 Zgub1sz~"."'~J z Bielskim
1est tych dwoie zm J rły c h bhzmąt. Przypusz~z~ć należy, ~e kochank~wie, w p~r:°r'."'
mieniu, czy ~ez. sa.~orzutn1 e .d?pusc1h się
ohydnego dz.1ec1obo1s~wa. P~l!Cj a prowadzi
dal~ze energiczne doc ..odzema; celem ust~lenia st~nu. fa~tycz.nego,. gdr z !ak Zgub1sz~'Ya, 1ak 1 ~1 els~1 ~7p1~a1ą_ się zarz~cane1 1m z_brodm; ~lsrvc1 s.ąs1~dow i okohc::ny~"1 mi~sz~ance,"r Juązy. Jednak uparc:e
mh1eń'lame, ze kochankowie, chcąc się pozbyć niewygodnych dzieci, popełhili morderstwo.

• ~aturalnie, że gdy czasy są kiepskie, nowić tak zwaną monetę zdawkową w stoto me można handlować. Właściwie moż sunkach z kobietami. Kobiecie bowiem
na, ale nie ma u kogo, nie ma z kim i nie można powiedzieć:
ma ~a oo. Słowem nie jest dobrze, jak mi
- Moja ty niezapominajko!
ośw1a.dczył pewien młt>dy komiwojaż.er, na
- Moja ty konwalijko cudna!
tzeka1ąc, że teraż w ogóle trudh{) się do- Mój ty fiołeczku pachnący!
stać
ż1,:e VJarszawr w kłłk~
!atb kupić.do szefów firrm, mogących jeszcze coś Ale jeślibym nacrle zaczął te wszystkie
kwiatkii te wszystkte konwalijki, fio.łectki,
Po zniesieniu patentowych opłat akcySzefowie nie chcą wcale widzieć inte- rótyczki sprzedawać, to byłby to przecież
zowych zwiększyła się znacmie 1iczb~ tesantów, którymi przeważnie są inkasenci handel ż)"'vym towarem. Można bowiemmiejsc sprzedaży win owocowych i piwa. i ~omiwojażerowie. Ten nieszczęśliwy czlo powiada prawo - kobietę kupować za go• [~
W samej tylko Warszawie powstało wiek, po wyczerpaniu .nastrojów koniunktu tówkę, albo za futra czy brylanty, ale nie
tysiąc nowych miejsc sprzedaży trunków ralnych, opowiedział mi następującą hi$łO wolno kobiety sprzedawać. Sprzedawanie
CZWARTEK, 21 LIPCA.
z małą zawartością alkoholu, na które do ryjkę:
kobiet powinno być właściwie pocll}gnięte
warszawa I (Raszyn)
niedawna wykupywano specjalne patenty.
i inne Rozgłośnie Polskie,
. Pr.zychodzi lti'edyś do firmy „Rupfer- pod ten sam paragraf K. K., co sprzedaż
15.15 „Mojti wakadP" - powiPść S1are$b Ook1or1
Sprzedaż piwa i win owocowych pro- we1s 1 SplQgelgrfin" i zwraca się do mło tlieświeżego mięsa..
dia dzieci
dego
cdowieka,
stojącego
za
ladą:
wadzona jest nie tylko W restamacjach,
h.llo
Muzyka leklta s płyt
- Czy m5głbyirn się wbac:zyć z uelecz również w sklepach z napojami chło
BUK1ET.
15.45 \yiadomości gospodarcze
fem?
dzącymi i słodyczami.
W miesiącu maju, gdy cudnie zakwitły 16.00 Koncert solistów - z Torunia
- Sg;ef nie pr~yjmuje k-0miwojazeców. bzy, gdy słowik, podobno, piękne zawodził 16.45 C. O. P. - re.pond
Łódź, jak Raszyn, oraz:
* * *
- Nie bądź pan śmieszny, wpuść mnie trele, Antoni Molina szedł głodny i zamiast 17.00 Muzyka taneczna
Stosownie do uchwały walneg.o zgro13.45 Muzyka z płyt
W przerwie: Pł'ograiu iia jutro
pan!
Dam
panu
za
1o
dziesięć
tło
tych!
słowikach
marzył
-0
kawałku
poo
maju
i
madzenia członków Opieki głównej nad
18.llO PrzeglQd wydawnictw
14.15 Lódzkie wiadomolci giełdowe
- Dzie ięć? Mało. Tylko dwadzieścia! rtądnej kiełbasy z kiszonym ogórkiem. Nie 18.10 Arie i phiśni w wykonanlu Alberta Felińskie~ 14.20 Muzyka obiadowa - płyty
dziećmi przedszkoli miejskich w Warszago
15.30 literatura przez mikrofon dla wezystkich:
- Za dufo. Niech będżie pi~tnaście, ! sfety, ani kiełbasa, ani kiszorte ogórki nie
wie, Zarządowi Miejskiemu złożony został
Ftagtnent z pówieści I. J, Kraszewskiego p. t.
18.30
Słuchowisko pt. „Powról" Stefana
Balic•
Dobrze.
Ale
dostanę
je
nawet
w6w
rosną na dr'zewie, ttl też biedny Antoś mu•
memori ał uzasadniający ko.nieczność u„Stara baśń"
kiego (z Poznania)
tzas,
gdy
szef
nic
nie
kupi?
siał
szukać
innego
sposobu
zaspo
ko
jen·
a
względnienia budowy przedszkoli w szkol19.06 Koncert roz.rywlcowy w wykonllfliu malej or. 17.00 Pogadanko aktualna
- N a wet ja.k sze1 ·nic l'lie kupi. Masz swoich pragnień. Przechodząc obok ogro!destry Polskiego lładia i in.
17.10 Popularne melodie i piosenki ludowe - s
nym planie inwestycyjnym m. Warszawy,
Krakowa
W iuzel'Witi o g. 19.łli: Audycja konkutaowa
du Arhtm Bueclta, prlelazł prz~z prot i ze.
a to w związku z palącą potrzebą rozbudo- part fu p!ętnaśde złotych1
Polskiego Radia
17.50 Jak spędzić święto?
Młody
tlłowlek
szybko
sehow:ił
do
kierwał
ogromną
ilość
·dub~Jtowego
bzu.
Powy sieci przedszkoli oraz trudnościami w
17.55 Od.czytanie programu
20.45 Dziennik wleczorn„
niewa~ klść była samotna, terwał iclt je-- 20.SS PogedB'IJka aktual1la
znalezieniu odpowiednich pomieszczeń na szeni otrzymane pieniądze.
21.00 ~owości techniczne
No,
a
teraz
już
mogę
mówi~
rz
sze22.00 Wiadomości sportowe lokal!>.
s~cze kilka at utworrył się bukiet. Bukiet '21.00 Audycja cłlo wsi
te przedszkola.
fem?
22.05-23.00 Koncert życzeń
ten usiłował następnie sprzedać praecho- !l.10 Koncert rouywkewy - • Katowiic
"' * *
21.30 Wiadomotici sportowe
PIĄTEK, 22 LIPCA:.
--- Naturalnie.
dniom, jednakże właściciel bzu wysk"c?ył ~2.00
Koncert kameralny - z Krakt>Wil
Celem zapobieżenia, zjawfającen1u $Ję
........ Gdtie on je!t?
Warszawa I (Raszyn)'
w ślad za Antosiem i przyłapał go, <:o skotl ~2.35 Mm.yka e płyt
zwykle o tej porze, nasileniu zachorowań
- Tu. Ja jestem !!zetem .••
i inne Rozgłośnie Polskie.
czyło się wyrokiem skazującym Ąntosła na 22.55 Pl'z'egltd prasy
na dur brzuszny, Miejska Sł,utba Zdrowia
Witb:id~ więc .państwo gaimh ie jeEt trzy 1tniesiące aresttu z zawieszeniem na 23.00 Ostatnie wiadomości dziennika włec:wrnego1 6.15 Pieś6 poranna
1
kemunikat meteorologiczny, pogadanka aktualna 6.20 Muzyka 11 płyt
prowadzi obecnie intensywuą akcję szcze- niewesoło. T}'IJ'll bardzi~j wite d~iwnym się lat cztery.
6.45 Gimnastyka
w języku niemieckim
, .. ,
pień -0chrónny~h.
Dotychłias wykonano wy~aje w takim czasie i nastrdju temat o
., .
7.00 Dziennik poranny
23'15-23.56 Program WttrnaWJ O
., ~. :wśród dzieci 1 młodzieży ponad 60 OOO za- kwiatkach. R6tnu dzfs w głowie kwiatki?
.1.15 Muzyka poral\na w wykonaniu orldestry woJ.
skowej
biegów siczepieno.ych, t. tn, dwukrotnie Zresz:tą, <ół to jest takl kwiatek'! Rot·a tna
8.00--li.57 Przerwa
więcej, niż w ana,logi~tnym o'kreste roka kolce i pachnie, je~li jest kwiatem, n!toli.57 Syi;na·ł czasu i hejnał z Krakowa
ubiegłego. Obecnre ptciwadi'on~ są sttre„ mfa~t woni~je. ct(>łnfe!em, jeś.li j~~t ~o~I:
l!!.03 .A~ycja południowa
pienia przeoiw durowi b.tzusżnemu wśród tą. L~kOfila, to równtet troclfę. Nowortuei13.0B-15.15 Przerwa (programy lokalne)
15.lS „Głpśno szumii, Gol14 fale" .... audycja dla
innych . grup lucfa?ści. S~<::iepienia ódby- s~i lfwiatek, gdył tna'w tmdku Koria. Bradzieci starszych (z Poznania)
w~Ją .się bezpła!n!e ~ D&rodku zdt?~.ia i te~ mote być etasami ps·ubdtkiem, a na
z !{a.lisza donoszą:
s2a Od wychowanej w Frankfurcie droho- lS.so Rozmowa •· chorymi ks. kapelana Michała
op1ek1 oraz w M1e1sk1m Instytucie Il1g1ent. innych kwiatł<aćh inafn się niewiele.
K.sią!ęca sielanka ma lfrzywej ósi Ęal _ b
1.:
• d '
- ze Lwowa
yczan"'J
- zy
ow k"I J eanett e S uc h es to w. 1~.45Rękas!l
Wiadomo~ci gospodattEe
* * • '
·
W og61e jedna.Ie .nie wy<Jbą'azam sobie, Ga~t6in - '.Afitónln - . MJ>rtt~ Carlo Umiała zaprowadzić też księcia Micha- 16.oo Walce, ~m$nse i serenady w wykonantu or. W koącu ~I. Waszy!l~Pina,, . znaJ~u1ą jak motrm. łiandk>wat tak szyb"1> więdną- Patyz skotkzyła się dwukrcip,kiem w Lon- ła Rud~ - Radziwiłła do urzędu i :iawar~ . kitistry Roigłośni Lwowskiej
s1~ tor~ ,kolejki W~wers~ 1 ~l· M1ęd~y tora- cym artykułem. Kwiaty właśćfWie wca.le ,~y;nie. 57-letnia wdowa p'.o. iort.ąytiskiQ1 zło ła z nim małżeóst'\".rO. Pani Suchestow do l6.45 C. O. P. - reportaż
· ła. WlefZJ.C,.
·
· a 1.e 11.oo J\ftizyka
taneczna z płyt
m1 ułozone są desk1ł maJące ufahy1ć prze- nie 11aJłają się do handlu tno'O'ą jedyrtie sta- tniku, mrs. Dawson~ <'.>kazała się zręczniej o Statni eJ; ChWJTI nIe iChCla
W pt:..etwiel Program na jutro
ja~ na~- ~ro~o~k~ Zphwodu ciq~ ~~~·~~~~~·'~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• musiała.
.
18.0Q Rzeczy ciekawe li techniki i preyrody ~ po.
go ruchu cięzarówego w tym miejscu d Odtąd myśli pani Suchestow ~ stli tygadanka
•
•
•
ski te są zniszc~one -Oo tego stopnia, ~e
~i~Cach f~ntóhw, k~órykc~hd~mkagaćd
18.lt~e~~w.'.'._ryJlt~d~;°nowe w wr.konamu Arno E'ein
powodują łamanie się resorów w pojaz;dach
11Z1e W sąuac ang1e S IC , Ja O O SZiwuO- 1M5 Nowo& lite.rackl.t!>
mechanicznych. * * f
.
wanie :ta zlamanie przyrteczenia s\ubu. - 19.00 Pieśni. l)ol!kie - -z Wilna
•
Dotąd nie wiadomo, jak do małzeństwa % 19.!0 Pogadllllka aktualna
Dyr. Tramwa~ów . i Auto~usów zg™lnie
1ł' ••dZlł!.
mrs. Dawson odniesie się irodzina księcia 19.30 Koncert roz.rywkowy - z Karow!~
z życzeniem za1nteresowail!ych ustawiła
~
y•
.
M' h ł
ł
.
dk bł
ó
_w przerwle: „Zgubiona torebka - skecz
z stanek tramwa"ow na ż danie" na
Z Wilna don·0szą:
•
zamiaru dyskredytować swego przyjaciela . ie a ~ł zw aszeta Je$o _sp_a Q erca~ r w !Ms Dziennik wieczorny
plr YOd
·
Jd. · ~ " d kąl •· O t ·
Albert Gordon nie jest zwolennikiem w obecności panny Basi która jest mu cał meż Michał ks. Radziwiłł.
20.55 Pogadanka aktualna
0
11
~;inó:, ~::~pf:;;ta;~~iesta~y ~r~~ do~~ !teorii Dar.Wina. o pOćhodz,eniu ~złowi eka, ki em obojętna, po dr~g.ie :-- po_wie'dział
Za to zastosowano sankcJę z zupelnie ~:~ !:~~~}! !~'w:o _ muzyczna 2 cyklu •. Dawne
nr 8 na ul Odrowąża zmieniony został rta t.o td obrailł się nie na. tarty, 1nedy kole- pod a.dresem swego przyiactela nie „mal- niespodziewanej strC}fly. Oto .żydowscy kup
piosenki" _ • Pozna1tła
rzystanek na ż:ida~ie"
'
.. ga jego podczas wspólntg4' płatowania, pa", lecz, te„ jest obrośnięty jak małpa, cy w Kaliszu ogłosili bojkot h8it1dlowy: or- ~I.Sit Wiadc>mo!cł t1portow~
p
"
'i
•
·
o§'Wiadc·r11ł mu pubłicmie, te 1·est„. małp;., co jego zqaniem odpowiada rzeczywiste- dy.nacji antonińskiej. Zerwali wszelkie sto- 22·00 Muzyka kameralna - płyty
·
· b ~.J.
•
'ót
•
' •
ki •
ku •
•
kł6
22.55 PrzeglQd praey
' ' • O rażił się 1 zaskarżył .do sądu! w_yw~- mu stanowi rzeczy.
..
• sun I nie za PUJą książęcych pr<>dU . W, 23.00 Ostatnie wiadomości dzienn\lta wieczornego,
-••!iil:llillldlM-.i••••lll!'~illillll ozą~ w sporządzonym akcie oskarzema, ze
Gordon potltrzymywał jednak oskarze- jak słynne karpie radziwiłłowskieł a nadto
łunnunikat rutteoroloeiciny, pogadanka aktllil•
. Z.A~SZCZ.'.-~.-·"'.~
. :ę·ł~..~f(Z
.
przyjaciel M. Upowski, umyślnie obraził nie, zaś świadek oskartenia, ur.ocza painna drzewo.
·
2 1 w języku nn1ielskim
"T'
_;ii·_'wl, __ ...
go, by zniechęcić do nie.go pewną miłą o- Basia, która była kością aiezgody w całej
Tartaki w Mutoninie i Przygodzicach 3· - 23·55 Proi;ra~ War~zawy 11
• a"
llliliiBQ,
.•,
sóbkę,· pannę Basię S. 'dó której obaj pło- tej sprawie, potwierdziła zarzut Gordona. wydzierżawili żydowscy handlarze drt:eŁódź, 1ak Raszyn, oraz:
O
.lllA
'' ~
"
·
'
p
dt tw " d
· •d
1U5 Muzyka li płyt
" c.uMJ
· I( 11
., OPO'tOW,
nęh afekt ery;.
, .
.
:---- o~a o s . 1er z~m - dosw1~ e.zy-t wem oraz kupo.w ali budulec w lasach or- 14.1 5 Lódzkie wladomości giełdowe
\
. "" · · .
W kon~ekwcnCji Lipowski znalazł S!~ la filute'l'ni e·p. 8 as1a - ze or on me ies dynacji.
Jest to odpłata za porzucenie 14.20 Muzyka obladown - płyty
ż~OA~_b.C:~RAZN.IE i
.na ławie oskarżonych sądu grodzkiego w wcale obrośnięty.
przez księcia ich rodaczki. Ale właśdwle 17.oo ,,Mały h;ihater" (przygody gołębia pocztow•
PR.ZWM\JJĄC JE DYNIE
Wilnie, pod zarzutem znieważenia GordoSąd skazał Lipowsklego na 3 drti aresz żydówka Sućhest-0w · jest już chrześcijanką, 171 ~0k- f elieton
0
ORVGINALN. .: •
w
fr
na.
tu ł 30 zł. gr~ywny, jako, te •Pr~ystedł. do bo przecież przyjęła chrzest w cerkwi na 11:50 o ~;~~r;stkhn po troszku
v, W Jlrd.lid
Na pytartle sędziegb, czy przyznaj1t się pqek0inama ze wysuwany przeciwko oskar Pradze.
17.55 Odczytanie pro gramu
OlJMj.1
do winy, Gordon oświadczył, że nie przy- żonemu zarzut zo stał, całkowicie przez
Tym razem trick wyirafinowanej Jea- 21.oo.„Drobne barbarzyństwa" - p-0gadanka praw·
k
PA-f~N-r f!'AAl'llC. Nfł. ?pó. ~()':q
zna1·e si"' dó winu sformułowanej w „re- przewód sądowy stwierdzony.
netty z polskim arystokratą nie udał się. 22 0n0 1 ~~~ do • .
PATENT AMER. NR.1050 701
'r
I
·
wia
mosci sportowe 1o n1ne
tll•nm~rmlllil!Rm••m•llllii•• dakcji" aktu oskarżenia. Primo - nie miał
_.. 22.05-23.00 Muzyk a lekka i taneczno _ płyty
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Słychać auto! - wykrzyknął pan
Ferrier.
jakoż na końcu, wiodącej do zamku sze
Hrabiostwd de Malroux wraz z bawiącymi na ich zamku g ośćmi; markizą des rokiej lipowej alei, ukazała się limuzyna.
Varais z bratanicą Izol dą, wic e-hrablą Wlk Ludwik de Malroux, siedzący przy kierow
torem de Ja Fronde, ubiegaj ącym się o rę- inicy, zeskoczył pierwszy, a za nim, smukę i posag pięknej panny, I państwem Fer kłytn i wytwornym, ukazał się przysadzisty
rier, właści ciel ami wielkich winnic w są- Niemiec.
siedztwie, siedzieli na ga.nku i rozmową
~ A co? - nachylił się wice- hrabia
skracali czas przedobiedni.
. do uszka Izoldy - nie mówiłem? Ostrzy- T rzymam o zakład ! - z awohł w1- fony tta zero.
ce-hrabia. Ręc zę, że b ęd zie ostrzyż o ny ma
MaxerHhat, ubrany w nieskazitelny frak,
s zynką.
wit'ał się po kol ei z obecnymi ze swobodą
·- Kto? - zap ytała markiza, która z wytrawnego świ a towca, pr:zeprasui.jąc gopowo·du p odeszłe go wieku bywała roztar- apadany za śmiałość zjawienia się w Ich
crniona - Ludwik de Malroux?
domu.
i:.
_
Cóż znowu ! Mówię o niemieckim
Jasnobł ękitn e oczy patrzyły otwarcie
dyplomacie, kórego ma on przywi eźć z so- z pod krzac2as l~1 ch rudawych brwi.
bą.
MówU płynnie po francusku, prawie
- O Kurci e von Maxe ntahl - sprecy- bet akcentu.
zował pan clo!11u.
.
·J - Czy pano~ie chcą się odświ eżyć?
_ Wyobraiam sobie -:- zaśi:iiał się w1 - z apł'.!ała hrabina.
.
.
- 1 o zb.yteczne, ~amo n1 ~pra""'.daz
ce-hrabia _ jak się Ludwik CZUJe w towa
..:ystwie cudzoziemca t
• - z~,d ecyd o 'vv ał Ludwik;_ zwra.caiąc si ę dl)
_ Istotnie - wtrąciła hrabianka
gości a. - Wfglą~amy .1 tak _Ja~ z pud eł: usi bl o aosławić ambasadora, za to, ż e ka. A głodni 1estesmy, 1ak wilki.
1ll narzu~ił towa~zy~ki obowiązek zaba..,..- W takim razie, proszę do stołu.
;:ania gofoia w przerwach m iędzy oticj al .. K~tt von M:ixen ~h al, w mi arę P?ważny
ymi przyj ęciami .
1 1ow1aJ.rty, ?k~zał .s 1.ę ro zmownym .1 w ~s o- A ja są dzę - odezwał się gospo d a~z !ym w ~półb1e~ 1 a~mk 1e rn. ja~o w~b1tny 1.o- że w osobie berlii'1skiego ~otentata h- gromnie oso b1 ś c1e bogaty fina ns ista, obie:sowcgo ·poznamy najsympatyczni.ejsze- cha! pa rOkr?tfli~ św ia t. Wszę cl zi ~ p~~ iad ał
J człowi eka, inaczej syn mói nie narzuca! xnaiomych t m iał
mnóstwo zaJmUJą cych
y go nam z P..ewności~. Byłby znalazł w ·.rzeczy do powiedzenia.

Wtem, w momencie obrtos2enia pieczy- lwnych chłodu. Zapomniano już o meJ w
- Czy ta dama }est krewną pa11i hrabistego, hrab1na de Malroux, która posadzr szerokich kołach towartyskich I dlatego ny?
·
ła gościa obok siebie, zauważyła, iż ten za hrabina de Ma.Jroux nie oparła się chęci
W wyobraźni rysowała sobie dramatycz
milkł w pół słowa i wpadł w nieoczeki· zawieszenia u siebie portretLI. „ntarnotra· ne dzieje nieszc zęsn ej miło&ci dobroduszne
wartą zadumę. Hrabina, pragnąc go oder- wnej" a głębo ko kochanej siostry.
go Niemca, torturowanego p rzez okrutną
wać od dręczą~ej najwidoczniej myśli, Za·Jednak fakt, te ustosunkowany cudzo- Elwi rę.
dała. mu. pyt~n1e, ale . zostało ono be ~ od- ziemiec, na k ~ó rym, wysooe zal eżało jej sy
Obiad nareszcie dobiegł ko ńca.
pow1edz1. Dz1\~na zmiana malowała się na nowi, mógł znać Elwirę z bliska (j akże ina
W empirowym seledynowym salonie
t~1arzy cudzoziemca. Na czole zarY:sowa!a czej sobie tłum.aczyć doznane pio runujące hrabina, rozlewając JCaw ę, zdołała ni ezn ać z
się głęboka zm arszc~ka, a usta zacięły si ę wraże ni e ?), był jej w n ajwyższym stopniu nie szepn ą ć małżo nkowi:
w bolesnym grymasie.
nieprzyjemny
.
._ Maxenthal zna Elwirę„
Pani domu, nie przestając mówi ć d~
Straw rya z ?czu siostr~ był-a P:ze~mlo•
- Jakiet to ni emiłe! - p ółgłosem syzagadkowego są,s iad a, zdQ.lała w końcu t~m ustawiczne] zgryzo ty 1 Zl)1art_w1ema hr~ k\II'ął hrabia, m askując uśmi ech e m doznani}
wydobyć od niego parę z,dawkowych mono biny de ~alrou~. Wobec skandahczn~ego jCJ przykr-0 ść.
sylab 1·ednak dawna werwa i dobry humor zachow.anta, klorego echa dochodziły raz
Spod k
. 1.
t I
'
· d • t
· · p ółk uIl , zmu ooczu · finao a. spoJfze
1 na s rk
o ącego b'na u-ł
goś cia prysł bez śladu.
lpo ra z t o z Je
neJ, o :z d rug1e1
t N
.
.
.
.
szona była do zerwania 2 nią wszelkich
nsis ę. erwowy 1 prze 1ega
. Hrabina pob; egła ocz~m1 za 1ego wzro- stosunków, ale ni e przestawała tęsknić d~ mu po twarzy, gorączkowo zaciskał ręce.
k;e ~ , tępo utk~ion y~ w ieden pun~t prz.ed ni eoki ełznan ej, a p ełnej nieodpartego czaru
Nagle wybiegł z salon u.
siebie, i zau~azył~, z.e Ma~e.nthal nie mogł młodszej „siostrzyczki", jak zawsze w my- Ryszardzie! Co on pocznie? - jęko?erwać spo1rz e~1a od _w~s ząc ego. n apr~e- śl ach j ą n azywała.
nęła hrabina.
c1wko portretu niezbyt JUZ młod ej , ale iePó 'd
·
d ł h b"
szcze niezwykle urodziw ej kobiety.
Elwira s zł a w życiu po tgliszczach i
ę zaó n;łmd- 0 tpatr ra ia . trup ach, nie og l ą d aj ąc się na znac ząc e jej · p ewn osc1ą wr c1 o por re u.
- Zn.a Efwirę! - pomyśl ała strapiona. drogę samobójstwa i bankructwa szalej ąOboje wśli zgn ęli si ę do sali jadalnej.
Op an o w ała jednak doznane wr ażeni e i
cych za n ią m ęż.czyzn.
Istotnie Maxen thal zbliżył si ę do obrazdw o iła o żyw i e ni a. Nikt prócz niej niej zaHrabina cz uła, że pobl adła, ale trzyma zu i pedantycznie poprawił wis zące nieco
uw ażył zr esz tą dziwnego nastroju b erliń
j ąc nerwy na wodzy, za czę-ła
opowiadać krzywo ramy. Ode tchn ął p ełną pi ersi ą !,
czyka.
znów pogodny i wes oły, od wróc ił si ę do
Portret przeds tawi ał Elwjrę Thomson, sąsia dowi j akąś zawiłą a dłu gą his tori ę. drzwi.
Zdawała
s'Obie
sprawę,
że
Maxenthal
uro d zoną s i ostrę h rabiny, wi,el okro tną roz- Nie mogę zn ieść braku symetrii w ódkę, ohecnie ż o n ę amerykai'rskiego mi- da w ał tylko po takując co słowo, iż jej słu
liardera, osobę o wielce burzliwej przeszło cha. Uwaga jego była zwrócona do bole- roześm i ał. się na widok zdumio nych gospo·
P rzekrzywiony ten portret omal
ści, stan owi ącej przedmiot zg>0rszen ia ary- snych wsp-0mnień , a oczy ni e m ogły się o- darzy. d·erwać od portretu.
nie przypraw ił mnie o atak nerwowy w cza
stokratycznej rodziny.
Pani do~u nie pr ze staw ała m ówić byle sie obiad1• .
Do Francji przestała p rzyjeżdżać 0d
tylko
nie dopu ści ć do zapytania :
Tł. Kw.
dawna,. wobe~ okazywanego jej przez kre-

l
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.r. 5.
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!Trening na
PrzrrwszczalnJ

~uu
meuem
łJWHtim
Polita-f
rnlan~ia.
Przedstawiamy najlepszych pływaków fińskich
W sobotę i niedzielę rozegrany zostanie w Wa.rszawie międzypaństwowy mecz
pływacki Polska Finlandia.
·
Finlandia przysyła na ten mecz najlepszych swoich pływaków. Startują nastę
pujący zawodnicy fińscy:
Hita.nen - najlepszy cravlista FinlanClii i najlepszy pływak Skandynawii (na
100 rn osiąga on czas 59,5, a na 400 m
5:.05,8, Askinainen - najlepszy pływak
Finlandii w stylu klasycznym (na 100 m
- 1:18 a na 200 m 2:5~), Tiitinen osiąga o.n 100 m stylem grzbietowym czas
'1 :16,9, Murmi - na 400 m stylem dowolnym - 5:12,3, Kalj - najmłodsza
:gwiazda fińskie~o sportu .pływackiego na
ilOO m stylem grzbietowym osiągnął on
~Za•S 1:18.
Z pań startują:
Raninen - czas na 200 m stylem klasycznym 3: 11,7, Mikkila - czas na 200
m stylem klasycznym 3:27.
Ponieważ forma naszych pływaków,
którzy w Bielsku pobili o.ficjalnie 7 rekordów polskich, jeden rekord nieo~icjalny, a
jeden wyrównali, jest w niektórych punktach rewelacyjna, należy się spodziewać
bardzo zaciętej walki.
·

Walka z zawodnikami tej miary co
Hitanen pozwoli nam ocenić możliwości
naszych pływaków. Dotychczas ani Ję
drysek, ani Heidrich, ani Bollówna, Banaszewska, Kratochwiłówna i Dawidowiczówna nie wykazali kresu swych możli
wości.

Zajęcia

skła

świeżym

•
Zycie
ekonomiczne

powietrzu

NotOW'1nia z dnia 20 lipca.

NOWY JORK: loco 8.74, sierpień 8.60, wrzesień
8.62, paź1hicrnik 8.64
LIVERPOOL: loco 4.94, lipitt~ 4.73, sierpień
4.74, wrzesień 4.76
Egipska (Sakell.): loc·o 7.77
. .
.
Upper: loco 6.06, lipiec 5.90, wrzesien 5.90, pazil.ziernik 5.89
BREMA: loco 10.56, październik 9.96, grudzień
10.17, styczeń 10.23

r -rezent1cii na mauz 1 ~ttcrdH mt.

I

Ob?zie _boks_erskim przed
Treni1:~ami kieruj_e tren~r sz.ta111.
meczem z Włochami, ktory !:1ę odbywa w
Na razie odbywa się lek~i trening. Stop
Poznan:u rozpoczęły się wlaściwie dopie- niowo trening będzie zyskiwał na nas:lero w środę, gdyż we wtorek brak było ni,u, a w piątek rozpoczną się już sparingi.
jeszcze kilku zawodników. Obecnie w obo Dla niektórych zawodników prawdopod?b
zie znajdują się już wszyscy wyznaczeni l nie wyznaczeni zostaną partnerzy sparmzawo<lnicy, za wyjątkiem Sobkowiaka, ' gowi z poza obczu.
Rotholca, i Doroby. Tego ostatniego za- i
Celem przyzwyc:zajenia zawodników
stąpi Klimecki, który już się znajduje w 1 do walki na świe.tym powietrzu (tak boobozie. Obecnie trenują zatym następują- I! wiem walczyć 1JęJ:„ie 11.1:::.za reprezentacja
cy pięściarze: Jasil1ski, Kowalski, Pisarski we Wło::zech, na b(>isku ośrodka ustawia
Kolczyński, Szymura, Klimecki, Czartek i ny zostanie ring, nad którym umieszczona
Piłat.
zostanie nieprzem;i 1<al1n rlachta dla ochr()
na

wa111iu. dt:wizg I

l

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · ny zawodników
przerJ
dc.!'zczem.
Eokscr5ki
postanowił
Polski Związ~k

pokonał słynnego

akt:łe

MALE ZAINTERESOWANIE PAPIERAMI PAŃ·
STWOWYMI.
W dziale pa.pierów państwowych obroty były
nie,\'ielkie, przy tendencji na ogół słabszej. W trnns
akcjach oficjalnych znnotowo.no zaledwie cztery gatunki papier.ów.
.
Z poży·~zek premiowych obracano 4-proc. Poz.
Dolarowi.! po kursie o 25 groszy podwyższonym.. -::
Zwykłe odcinki 3-proc. Poż. Inwestycyjnej 1 emtSJI
obiegały po kursie o 13 ł!roszy obniżonym, 2 emisja
hyla również tańs~, zniżka wyniosła 25 groszy, se·
rie natomiast zarówno l jak i drugiej emisji nienotowano.
·
Z grupy innych papierów zakupywano tylko
4-·proc. Poż. Konsolidacyjną, która po pewnych wahanti:ch zekoń<"zyła r.ebranic kursem niezmienionym.
Poza tym listy i obligacje Banków Rolnego i
Gospodarstwa Krajowego zakupywano po kursa<;li
z dnia poprzedniego.
LISTY ZASTAWNE - ZNIŻKUJ~.
Słaba tendencja w dziale listów za.stawnych, która się na zebraniu giełdowym zazna.~yła, była nadal utrzymana. Wyrar:iła się ona ponowną znitką
kursów.
W grupie stołecznych listów zstawnych 5-proc.
m. Warszawy dawne straciły w obrotach 0.50 proc.,
natomiast takież 1933 r. były tańsze o 1 procent.
4 i pół proc. Ziemskie w Warszawie seria 5 zniżko
wały o 0.12 procent.
W grupie prowincjonalnej zakupywano 5-proc.
m. Łodii 1933 r. po kursie o 0.25 prac. ~bniżonym.
Pou t}m obtai~ano 5-proc. ru. Płocka (dawne) po
kursie i0.00
PAPIERY PROCENTOWE.
Poż. Inwestycyjna 1 emisji 83.25, 2 emisji 82.00,
Dolarowa 3 serii 41.75 Komolidacyjna 1936 roku
IJS.00. \\cw•netrzna Poiy~zka Pnfa•.„. · a 193i r. ri7.'i0
'1% L. Z. Państwowego Danku Rolnego
83.25
8% L. Z. Pa(utwowego Danku Rolnego
94.00
7% L. Z. B:inku Goap. Krajowego 2-7 em. 83.2,.5
8% L. Z. llanku Gosp. Krajowego 1 emisji 94.00
7% Obi. Kom. Banku Gosp. Krni. 2-3 cm. 83.25
8 % Obi. Koni. Bani.tu Gosp. Kruj. 1 emisji 94.00
5'h% L. z. Bawku Goap. Krajow. I emisji SI.OO
5%% L. z. llaalm Go&p. Krajow. 2-7 em. 81.00
5%% Obl. Kom. Danku Gosp. Krnj . .1 emisji Bł.OO
572% Obi. Kom. B. Gosp. Kr. 2-3 i 3N em. 81..DO
572% Obł. Kom. Banku Gosp. Kraj. 4 em. 81.00
Ziemskie w Wamawie 192 4 r. (gwar.) wartość kuponu 17.56, 5 serii 64.63, m. Warsz.1wy dawne 80.50,
1933 r. 73.50, m. Lodzi 1933 r. 66.00, m. Płocka
dawne 70.oo
AKCJE NA OGóL UTRZYMA.NE.
Zebr.mie giełdy akcyjnej cechował nastrój spoko.iiny, obr-0ty były umiarkowane, kursy nie wyka-

naszej drużyny do
wyjedzie już w dniu
rep1 ezentacją wyjadą:
prc:zcs
PZ3
n11jor
Mirzyi'tski, wiceamerrkańslcich
prezes Rybal'cLyk, lrnpitan związkowy Su~
Na olimpijskim stadionie w Sztokhol- wiają się następująco:
szczyński oraz slo bnik Idzkow5ki. Se.kun
100 m 1) Ben Johnson (Ameryka) dawać będzie trener Sztam.
mie odbyły się w środę wieczorem wielkie międzynarodowe zawody lekkoatletycz 10.4, 2) Stendquist (Szwecja) 10.7, 3)
W obecnej chwili najtrudniej jest wyne z udziałem amerykańskich lekkoatle- Baumgarten (Holandia) 11.,
znaczyć reprezentantów
do dwóch wag
tów. Był to pierwszy start amerykańskich
400 m 1) Malott <Ameryka) 47.8, 2) najlżejszych. Jasiński wypadł na ostatnim
zawodników w biezącym sezonie w Euro- Baumgarten (Holandia) 48,6, (nowy re- meczu nieszczególnie i kapit<i.n związko
pie. Zawody, które zgromadziły przeszło kord Holandii), 3) Edtfeldt (Szwecja) wy obawia się, czy nie zawiedzie po18 tysięcy widzów przyniosły szereg do- 48,9.
wtórnie we Włoszech. O Rotholcu trudno
skonałych wyników. Z Polaków starto1500 m 1) Venske (Ameryka) 3:49,4, w ogóle powiedzieć co'> kor.k"retnego i nie
wał jedynie Oierutto, zajął on w rzucie
wiadomo czy w ogóle przybędzie na
kufą czwarte miejsce (wynikiem 15.28 m) 2) Jonsson (Szwecja) 3:52,2, 3) Hartikka obóz. Sobkowiaka nie ma na obozie, a jeale udało mu się pokonać słynnego fiń~ (Finlandia) 3:52,6, 4) Igloi (Węgry) go forma nie jest władi:.om J;>ZB znana. W
3 :55,8, Szabo. i Mostert nie startowali.
skiego miotacza Kotkasa.
po.zastałych wagach od piórkowej do cięż
Techniczne wyniki zawodów przedsta110 m płotki: 1) Walcott (Ameryka) kiej zdaje s1ę nie zajdą żadne povvażniej
14,2, 2) Lldman (Szwecja) 14,6, 3) Ko- 1 sze przegrupO\vania i przypuszczalnie
vacs <Węgry) 14,9.
skład nasz wyglądać b~;:l7ie w tych waDysk: 1) Otkas (Finlandia) 50,02, 2) gach następująco:
Czortek, Kowalski, Kolczyński, PisarHedvall (Szwecja) 49,57, 3) Soerlie (Nor
wegia) 49.33, 4) Bergh (Szwecja) 49.21, ski i Szymura i Pifat.
5) Zagar <Ameryka) 48.87.
ZNANY ŁY.~. "./ilARZ A!>'GltLS!H
Kula: 1) KTeek (Estonia ) 16.05, 2 )
Baerlund (Finlandia) 15.62, 3} Bergh
zmarł na zfośliwą atter..iię.
W pią-tym dniu 13-tych narodowych bin dowolny - 300 m. do tarcz, trzy po- (Szwecja) 15,42, 4) Oierutto (Polska) . Znany angielski łyżwiarz figurowy, Jazawodów strzeleckich lista zawodników; stawy sierż. Kisielewicz 522 pkt„ w po- 15.28, 5) Kotkas (Finlandia) 15.05.
ckie D.unn, który po ostatnich zimowych
igrzyskach olimpijskich w Partenkirchen
P rowadzących w poszczególnych konkU· szczególnych postawach prowadzi sierż.
Tyczka: l) Varoff (Ameryka') 4.27,
rencjach ulegia dalszym zmianom, gdyż w Kisielewicz: leżąc pkt, 188, klęcząc przeszedł do obozu zaYvodowców i za2 ) Aermaa (Estonia) 4 .oo, 3 ) Oustavsso·n mieszkał w Hollywood, zmć!rł w tych
strzelaniu biorą udział nasi na.jlepSi za- 172, stojąc~ 162.
wodnicy. Po 5-tym dniu stan w paszczeKarabinek sportowy dowolńy, od!e- (Szwecja) 4 .00.
dniach na złośliwą anemię.
gólnych konkurencjach jest następujący: głość 50 m do tarcz: trzy postawy - sier
Trójskok: 1) Andersson (Szwecja)
Zmarły łyżwi.arz miał wkrótce objąć
Karabin WOJ'skowy _odległość 300 rn ża.nt Kisielewicz pkt. 1091, leżąc Riedl 14.66.
w jednym z filmów ameryka11skich rolę,
(Q k
W
) 384 1 t kl
kt
ao tarcz: trzy postawy leżąc - mjr. Wdo . r ~n • arsz~wa
P { ., ęcz.ąc órą niegdyś grał słynny Valentino.
sek (WKS - Lubliniec) pkt. 483, posta- sierż. Ki.s1elewi.cz - 362 pkt. stoiąc •
HM*
~w;• a:wWMi zały większych odchyleń.
wa leżąc _ ćhor. Sokulski 180 pkt. kię- sler.t. Kis_ielew1cz 347 pkt.,,
Bank Polski 126.00 Cukier 35.75, Lilpop 85.00,
cząc plut. Czo.pur pkt. l69, stojąc_ Klus
Karabmek· sportowy lqa1owy 50 m do .s;:
ł
Starachowice 38.25, Haberbusch 48.00
(PPIW: _Lwów) pkt. 156.
tarcz.:. trzy postawy - Duda .(K~dr~ ~em ~por
§
C k
....,
GIEŁD.A. ZBOŻOWA.
b t0 \ ) kt 1033 Jeżąc
s
K s1ele
WARSZAW,\, 2'1.7. - Urzędowa ceduła giełdy
Karabin maszynowy - 200 i 300 m do
~r v P ·
'
- ier~. 1 . Zarząd PZP~ nie przychylił się do
ŁOZP postanowił, by zespoły te roze- zbożowo • towarowej w Wnmawie.
sylwetek· st sierż Pawlik pkt 29 kara- wicz 383 pkt., klęcząc - . Czerniewski - prośby stołecznel· Legii by przełożyć mecz gra1y ze sobą dwą metz \ przy iłym tyPsz-euiea czerwona szklista 27.25 - 27.75, je~
. .
.
. ,
356 pkt., stojąc - Golański 326 pkt.
o wejście do Li i iędzy legią a Union - godniu. crmin i I\ "zostanie ustalony . po unGlittt-t27.25 - 27.75, zbierana 26.75 - 21.25, żJ ro
Pl t I t o' k y 20 m d ta c
I stand. 20.25 - 20.75, mąka pszenna gat. I w~e.
s o e w JS ow ,
o r z - Touringiem z 24 b.m. na inny termin. Wo- uzgo<l111eniu z obu zainteresowanymi klu- 30.proc. 43.00 _ 45.50, 50-proc. 40.00 ~ ~2.aO,
NIEZBYT DALEKO RZUCAJĄ DYSKIEM mgr. Z.
Doktór 185 pkt. ·
bee tego mecz rozegrany zostanie w naJ- bami. .Mistrz Łodzi walczyć będzie o awans pszcnn:i iias'ewna 16.50 - 17.50, męka żytnia gat. I
piękne Włoszki.
Pistolet wojskowy 10 m do sylwetek chodzącą niedzielę na boisku Skry w War- do ligi waterpolowej z mistrzem Wilna.
50-proc. 33.50 - 34.50, 65-proc. 31.25 - 32.00,
W Parmie odbyły się lekkoatletyczne
·
95-proc. 25.25 - 26.25
k
b
k
Pływaczki łódzkie spisaly się na mistrzo razowa
POZNAŃ,
21. 7. _ Uw:dowa ceduła r.trłdy
mistrzostwa Włoch w konkurencji pail. W - Ro aczews i 50 P t po rozgrywce Z szawie.
sześcioma zawodnikami. Pistolet dowol~
Union - Touring wyjedzie na mecz do siw.ach Polski nadspodziewanie dobrze, zbożowo _ towarowej w Po7.naniu. ,
poszczególnych konkurencjach zwycięży ny 50 m do tarcz - Nowicki 524 pkt., Warszawy w następującym składzie: Mi- ustanawiając trzy nowe rekordy okręgu
Ceny orientacyjne: pszenica 25.25 - 25.75, żyto
ły:
'.Pistolet dowolny 25 m do 6 sylwetek por. ch.aJski I, Strzelczyk, Durka, Szulc, Pile, ;ódzkieS!o.
19.75 - 20.00, męka p•zennn gat. I wye. 30.proc.
SO m płotki - 'l'estoni 11,7, w dal
~
- 45.50, 50-proc. 41.50 - 42.50, m~ka żytnia
Bielski 528 pkt. Pistolet dowolny 25 m Lis k e, Ś więtosławsk1,' M'1c ł1a Js}c1· Il , Oorzko,
Kowalska
ustanowił.a nowy rekord w 44.50
gat. 50 _pro:. 32.00 _ 33.00, 65-proc. 30.50- 31.50
1
- Testcni 553 cm, 100 m - Alfero do 6 sylwetek olimpijskich - Suchorzew Seid el, Królasik. Możliwe jest, iż w pomo-1 biegu na 100 mtr . .stylem klasycznym, cza- w
•
www;;;;wuw
01
12,7, 200 m - Penza - 26,7, wzwyż ski 20 trafień.
cy zamia.st Liskego za~ra Chojnac~i, przy sem 1,41,6, podczas· gdy poprzedni rekord
.
- Puhar - 151 cm., dysk - Ouidi Konkurencje kobiece:
czym zmiana ta zostame ewentualnie. zade- należący do niej wynosił 1,42,8, w biegu 0DJJ\ZD .llJ'fOBIJ§UW
35.77 m.
Karabinek sportowy dowolny do tarcz cy~owana przed.. samyi:n meczem. Kierow- na 200 młr. stylem klasycznym uzyska ta\
v
~
.
50 m trzy postawy - świerczewska 1032 rnkiem ekspedyCJi _będzie P· Izrael.
ona
c~~s
re~ordowy
3,34,6, a poprzedni redo~
IOiRl'JWA
I
U~EIO WA
Bó)KA NA KONG.RES!E KOLARZY
pkt.
leżąc
Sauderówna
3$8
pkt.
Legia
awizowała
następujący
skład·
kord
'>'vyn
os1ł
3,37,8.
z
d
,
W'l
,
..
, __, h d
Policja opróżnłia salę.
'
3 9 ·
·
S t f 1
. O d
wa rea przy u·.
o czans 1(le! 232,4 uuc o zą
klęcząc i stojąc - św1erczewska
3 l · Dąbrowski, Pigrowski, Ziemian, Tyszkiez a e a pan• ŁKS -u w sl<Iad zie
oz a- 0 godz.
6.10, 7.30, 8.30, 9.30. 11.00, 13.00, is.oo.
Odbyty w Sofii kongres bułgarskich 314 pkt., karabinek sportowy krajowy 50 wicz, Oragiński, Przeździecki II, Raj_dek, wa, Kowalska, Krzemi1is~a uzyskał~ n:i dy16.30, is.oo, 19.00, ?O.OO i 21.00.
t<olarzy zako1'iczył się niebywałym skan- m do tarcz: trzy postawy: swierczewska Przeździecki I, Kotkowski, Oburzy1iski, slansiz 3x100 stylem zmiennym re·
·vy Dogodne poł4czenia do Krakowa i Katowic.
4 -~:ialem. Przy wyborach na przewodniczą 1003 pkt leżąc i stojąc świerczewska Cięciara.
czas 5,15.
-·
m•,.,,w•
*
l::ego współzawodniczyły listy dwóch u- 374 i 304 pkt„ klęcząc Stawarzcwa Sędziować będzie p. Zioło z Polesia.
D<.wny rekord wynosił 5.58.
grupo1wań Związku Kolarskiego.
339 pkt. pistolet dowolny 20 m do tarcz:
w chwili obecnej odbywają się dwa Wreszcie rekordowa jest również pun- Co nas po prau:y rozweseli?
Każda grupa wybrała swego przewod- Jagodzińska 161 pkt.,
pistolet dowolny kursy dla przodowników piłkarskich, zor- ktacja Majchr:t.aka w skokach 108,~6.
CAS!NO: _ Więcej niż sekretarka!
niczącego, z których każdy usiłował zająć 50 m do tarcz: Jagodzińska 224 pkt. pi- ganizowane przez ŁOZPN w Pabianicach
Jak donosiliśmy w n:ijbiiższ1 niedzielę
CORSO: _ Władca prerii n. Broad1
rniejsceprzy stole prezydialnym. Pomię stolet dowolny 25 m do sylwetek: ~ Ja- i Zgierzu. Podobny kurs zamierza również odbędzie się w ~od-zi szoso wy wy~cig na
way Bill.
dzy delegatami, którzy obecni byli w licz- godzińska 46 na 62 możliwych pkt„ pisto zorganizować ŁOZPN w Łodzi dla klubó\1 100 kim. ~o.rga111zowany przez R~pi.d.
EUlWPA: _ Kapitail T-lollenard.
bie 500, wynikła bójka, kres której poło let dowolny 25 m do sylwetek olimpij- łódzkich.
W wyscigu tym poza \Vszystk1m1 czoło j
GRAND Kł;W _ Obcym wstęp wzbro
.żyła policja z trudem opróżniając salę.
skkh: Jagodzińska 19 na 186 możliwych.
W celu ustalenia !~rminu i uzgodnienia wym: kolarz~1r;i !ódzk:mi stancwać tez ma nio!ly .
ster~gu spraw ty~zących kur~u. Ł~ZPN 7:a· szereg _zawodnikow st?l"'c;:i1y_ch z_reprez~n-1
JAR: _ na scenie w ogrodzie zoologi
prosił na on~gdaJ przedstaw1c1elt klubo\\ t?.ntam1 Syreny: Nap1er.:ił4 i M1chalak1em cznym, na ekranie: Potwór.
na konferencję.
na czele.
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Konferenc1·a nie odbyła się, bowiem zJa- Półfinałowy mecz piil\ar:>ki o puru'\..r~: - „- 0 Y p„
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j Lwów, w myśl regulaminu rvzcgrany bębów.
W międzynarodowych regatach że go Miasta Gda.1iska dla najlepszej „szóJak więc widać !duby lódz~tie wykami~ ' dzie w Lwowie, a nie w Łcdzi jak przy-1
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puj~ce jachty polskie: „Danuta" Pol- by ty b ył przez mem
,. ,. o ee ego JCC na , ze 1eoenas ( a oRIALTO- _ Al
p k' ·e
~
skiego Klubu Morskiego w Oda11sku, wind", który i w tym roku startował w
W czasie mislizc!:lw pływackich w clzi grab już w bieżącym sezonie w maju
STYLOW.Y·
~m w e 111•1 ;·."
"Bystry" - Oficerskiego Yacht Klubu w omawianych regatach.
.
Bi.elsku prowadza~: bylr dalsz~ rozmowy I we L.wc~ie 1 istnieje ~lożliwość, ~e . na:i
SŁOŃCE:
'ż ~~~r~l~~a. pil~~\~ ia
Gdyni, „Lotny" - Yacht Klubu Polski w
Załoga „Danuty" składała się z d~1óch • między przedsta\.ViCte!am1 okręgow pomor-1 przcciw111cy zgodzą się na przen1es1cn1e
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„Danuta" uzyskała pierwszą nagrodę wie" w Odai'1sku, oraz z dwóch h~rcerzy gowego spotkania Pomorza z Łodzią.
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II. Spotkali się w Paryżu.
chodni, ufundc\':any prr:ez Senat Wolne- Politechniki Jozef Szajba.
1 mecz odb~dz1e się w Bydgoszczy, pr ~Y
M1ejsk6 B1bl101elca Puliliczna (l11. Anrłrzein 14)
czym W najbliższych dniach Pomorzanie otwarto dla puhliqno;ci codziennie. pr{irz ni„dziel
TEATR POLSKI.
e '
ł
po dadzą jego termin, bowiem zastrzegli ~o I I świ•t „d g. 1~ do 21, w ...hoty od ~- 10 lło 19.
Dziś z powodu nagłej niedyspozycji p. Wandy
)il il n
l bie do wyboru daty 7 wzaJędnie 14 sierp-I . ~rstau,'? :;bzorou:_a B. Krasnod~~sk•e1 • Gardow. I Wennińskiej, występ Opery War:;zawskiej odwolan!.
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. 'prnskreso "' lokalu l. P. s..11, Park S1cnk1ew1cza.
kapitalna komedia paradoksów ,,Brut maruolra;.·ny"
§
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Jedno spo~kan1e reprezen!acy1ne z Po-/
Sał:Jn Szi'.uk P•ęl>nych Karola Ende~o. Oskara Wilde'a, w reżyserii dyr. H. Mor;r-. \iq!o,
I w wykonaniu: Chojnackiej, Dywiń~kiej, Ko,;uw,kiej
. morzem odbędzie się w Bydgoszczy, nastę; Nawrot 8, tel. 153-55.
z CZĘSTOCHOWY donoszą: - In- mi pod Radziwiłowem w 1920 roku, wy- pnego dnia łodzianie startować będą w
DYŻURY AP"'EI{ ·
~u~w_i~an.ki, Hańczy, Krnsnowze·kiego, Pluciń,kiego
walida wojenny Mieczysław Łykowski, ruszył wczoraj o gc<lzinie 11-ej _rano w Grudziądzu, po czym wezmą udzi ał w speNocy dzisiejszej ilyzurufo. następ~fo-~e Hptrki.: 1 Sipmskrego.
który utracił no~ę w bitwie z bolszewika- podróż na rowerze dookoła Polski.
cialnie zorganizowanej przez Pomorski
S:idowskid-DnnccrowcJ, Zgier,ka 63, W. Grosz
TEATR LETNI w PARKU STASZICA.
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j ~kiego 165. E. M1llcra, P10trkowska 45, G. A:11ome- ru, lekkiej muzyki, ~piewu i tańca. „Dama QU :Ila. ·owv HEKORD śWIATA
! otrzyili:-1 !· logosławienstwo.
rewanzowym, bowiem pierwszy mecz od- wina, Pabianicka 56., J. Un"('szowskic~o. l),)brow~ ksyma" grana będzie dziś i caclz:cnnie o god1. 9.ej
Mimo 1.;r2.lrn nogi p. Łykowski jest był się zimą w Łodzi i zako11czył się zwy- ka 2i a.
wiecz.
W CHODZIE.
dzieln ym ro·,·:crzystą i świetnie posługuje cięstwem pomorz.an różnicą jedn ego pur1'V1NSZUJEHY:
Reżyseria: dyr. K. Wroczyiiskiego i Br. Dl!hrow
.
Jutro - M:arii i Magdulcr
skiego z udziałem wyb-0rowego zespołu.
W Kristihehamn (Szwecja) odbyły si<; się jed nym pedałem, niewątpliwie też ud~ ktu.
zawody w chcclzie na dystansie 15 km.
mu się zrealizować zamiar objazdu całeJ
Do mistrzostw okręgu w piłce wodn~j
Wschód slońca o g. 3.41
tł łfr'O DH
zgłoszone były trzy drużyny.
Zachód o g. 19.43
·
Zwyciężył znany zawodnik SZ\\'edzki Polski.
Zt!pa kal.:tfiorowa, szpinak z sadzonyObecnie jednak HKS wycofał swó.i ze-1
Dll!gość clnia g. 16.0?
Dz"clnemu rnwz:lid":ie nemy na długą
John Mikae\sson, u stanawiając nowy remi
jajami,
pierogi z jagoda1r·
·
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spół, tak z·e pozostalu
1'edyn1·e
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l!". O.ti"
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/
korq świat.a, w czasie 1:08:41 18 godz.
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''"" Nie bą źmy napuszeni Y Rozmowa .polskiego harcerza z eglpskim.

Piękn, ość

prostoty.

Pgszalkowaiośt naraża lodzi na imi~sznośt.
Z. prostoty .wypł1wa ~zar, który wszyNajdosko.nalszy człowiek i mędrzec czu identyczna z nędzą, bo któż jest boO'atszy

~tko ~ ws.zystk1ch uprzm1a. Prostota. jest je się wewnętrznie bogatym, i nie dba o
1:d:yn!e piękna, naturalna, szlachetna 1 po- to, c7y ~to o tym wie, czy nie. Nigdy nie
ciąga1ąca.
będzie się_ starał pozą pokazać swej wyżProstota zawsze rozsiewa dookoła sie- szo~ci, ktoraby zresztą od razu spadła do
bł.e czar piękna, gdy tymczasem wszy- pozwmu pozy. i sztuc~noś~i. Ale prawdzistko, co skomplikowane, nabiera charakte- wy mędrzec me skłamie nigdy o sobie.
ru sztGcznego, napuszonego, natrętnego i
Każdy, kto posiada jakie takie wartonie ma ani krzty piękna. Wiemy doskonale ści moralne, kto coś wie i umie, nigdy nie
z doświadczenia, że wszystko proste jest będzie zarozumiały i dumny ze swoich zaprawdziwe - wszystko, co nosi stempel Jet. Tylko niepewne charaktery, które
:wymuszonego - jest fałszywe.
przeważnie chciałyby znaczyć w świecie
Pomyślmy o ludziach wysoko posta- więcej, niż znaczą, starają się kłamstwem,
wianych. Nigdy prawie nie znajdzie się u chwaleniem i pyszałkowatością doprowanich tego napuszenia, tak często spotyka- dzić do najlepszego o sobie mniemania u
nego u Ju·dzi małych, nic nieznaczących, innych.
Jakże· p"ęk a . t
.
ale którzy po1dnoszą szyi'ę i stą.paJ·ą na
z
1 n ies w swej. pros t ocie
palcach mówiąc w pn ,1 ośni - aby natura. Dlatego Judzie miasta tak tęs~nia
pokazać się światu wyższymi i mędrszymi. za nią. I tu się widzi, że prostota nie jest

4000 .mieszkań robotniczych rocznie

chce

wybudować

W Rumunii został opracowany program szeroko pojętej akcji pmfilaktycznej
zmierzającej do stworzenia dla warstwy
robotniczej higienicznych warunków ży
cia. Jednym z głównych punktów tego
programu jest akcja budowy mieszka1'i robotniczych, która ma być oparta na bardzo oryginalnych zasadach. Projektowane
jest mianowicie utworzenie ubezpieczenia mieszkaniowego, mającego charakter
przymusowy i obejmującego ten sam zakres. osób, jaki podlega ogólnym ubezpiec~en10_m społ_ecznym. Fundusze ubezpiema m1eszkamowego mają się składać ze
składek
ubezpieczonych i pracodawców
'Oraz z dopłat funduszu bezrobocia. Zakła
du Ubezpieczeń Społecznych i Skarbu
Państwa. Składka do ubezpieczenia miesz
kaniowego ma wynosić w przybliżeniu
Czwartą część ogólnej składki ubezpieczeniowej. Fundusze ubezpieczenia mieszkaniowego mają być - poza wydatkami ad
ministracyjnymi - zużywane całkowicie
iJJa budowę domków robotniczych.

Rumunia.

„

obliczenie aktuarialne, ubezpieczenie mieszkaniowe będzie mogło - przy składce
wynoszącej 6 lei tyg. wybudować w
ciągu 30 lat z górą 118000 mieszkań robotniczych, co odpowiada 4000 mieszkań
w stosunku rocznym.
Projekt ubezpieczenia mieszkaniowego w Rumunii stanowi interesującą próbę zastosowania idei ubezpieczeniowej na
zupełnie nowym terenie. Z tego względu
zasługuje on na bliższą uwagę.
chociaż
niektóre z zawartych w nim rozwiązań
zdają się budzić poważne wątpliwości.

Wizgia dzifti polskich z

Nir,mi~t:.

Człowiek

dzisieiszy

1

nadmorska.

3'J

W warsztata·ch w pracowniach i w fabrykach, gdzie
w kabłąk zgięte plecy męczą si-ę w znojnym trudzie,
a wybladłe oczy widują j·edynie słońce lamp eJ,ektrycznych, mówiłem braciom moim w Chrystusie o nowym
żyvJocie Królestwa Boż ego, które przyjdzie I kłamał em
im, tym braciom moim slow.a wielkie jak słoń1ce i rzucałem pod stopy perły pocieszenia, wiedzą,c o tym, że kła' mię, gdyż wiara moja była pusta, jak skorupa orzecha,
' bez j ądra słodkiego ... Tak kłamałem, aby pocieszyć dru1 gich i grzech kłamstwa brałem na si ebie. I dlatego za
mn ą szło kłamstwo jak cień podwój1
ny, którego się pozbyć
ni·e mogę. W rozkoszy samolubnych rozmyśl·ań i dociekań, w pogoni za prawdą żywota ni·e uznawał em żadnych
granic, garn ąc ku sobie kłosy napotkanych wrażeń, aby
je potem kryć z1a z drośnie na dnie swojej świadomości
i kręcić z nich ogniste węże barwnych rakiet i puszczać
je przed zdumioną gawie dzią . Jak skąpiec gromadziłrem
w sobie zło to wiedzy i świ adomo ś ci.
Jak p o dły szpieg
p o dpatrywałem słab o ści braci moich,
by ich na onych
słab o ściach troczy ć jak j eńców. Sobie żyłem i myślom
moim. Jestem jak o tchłań mroczna i bezdenna - jak kład
ka zawieszona nad prz epaś cią, i we mnie jest życie
i śmi e rć, oo czyha na up•atrzone ofiary„. Czymż e ja jestem i kimż·e ja jestem? C złowi eki em dzisiejszego dni:l?
Cóż to }est czfowiek?.. O, duszo, moja duszo!.. Słysz ę,
słyszę „ . że pła·c z e ktoś we mnie i s'karży s.ię, jak dziecko
zagu'bione w tłumie ... Nie mo gę s ię odlna-leźć ..• nic mogę !

l

Motor wypiera

Olł~GlllALllA

GIE&DA W lllDIACH. -

Słonie
dużą rolę,

i·ndyjskie odgrywają jeszcze dziś
jako zwierzęta transportowe oraz si!a pracownicza. Słonie rentowały się
do tej pory znakomicie, ponieważ mogły
pracować bez przerwy od 20-30 lat, przy
czym koszt ich utrzymania był minimalny,
gdyż wyżywienie słoni stosunkowo nie wie
le kosztuje. Słonie uchodziły więc za wcale dobrą lokatę kapitału i jeszcze do niedawna cena za słonie utrzymywała się w
mocnej i stałej tendencji.
Dopiero w ostatnich latach - ta żywa
lokata k a pitału straciła swoją dobrą markę. No•0wania ce.n za sł<Jnie, na „giełdz ; e

z

słonia.

słoni ej" w Travanc~:ire, zaczęły spadać. Nabywców na słonie zjawia się w Travancore coraz mniej. Tendencja okazuje się
stale spadkowa.
Dwie przyczyny składają się na ten spa
dek: ogólny kryzys i postępująca motoryzacja, nawet w Indiach. Dowodem teoo
nawet ilość nowozarejestrowanych sam";chodów w Travancore. Motor wypiera sło
~ia. Są więc one do nabycia za cenę taką,
tle kosztuje u nas koń, a w dodatku nie ma
na nich wcale popytu. Miesięcznie sprzedaje się zaledwie od 10-15 słoni.

J F k Hola n di a w al czy

natr~tnymi żebrakami?

Holandia była krajem, w którym że-1 monetę natychmiast z powrotem. Domobr~;t~: o_ bylo pr~-\~ '. .c ~~"~-i~" z~a1~~· _wzglę= wni~y sami ~ob.ie ją zabierają.
1
cl~-.,.'.'.' ~ owo t~~- _.. .. · •. :„1„._n,.~
sy P~.,
7 Pb r " 1' !"\\'! n; c opłaca się ten ekspery•
\
JC.1 " '_a Z\„.'" ';cza hl;-J ~O „e SftLtaCJ - lllent uruchomiania dzwonków przez wrzu•
~r~nt~:wn~e d zmi~n~ły.d Ro~p~c~ęły siG w~- canie monet, gdyż niektórzy więcej nerwo~
~- 0 . rz'Y 1
r~~ 1 '. ad ~e 0 ecn;e wi domownicy, nie tylko że nie dadzą że•
Ol an 1~ me wie 1e .~ 1 ę rozm po ym wzg ę brakowi nic, ale nawet nie zwrócą wrzl.l"I
dem od mnych kra1ow.
conej monety. Na niektóryc'h drzwiach wi...
Nie mniej stosu.je u siebie pewną obro- dni eją takie 'pisemne ostrzeżenia.
nę przed natrętnymi żebrakami i włóczęgami. Ci ostatni .zwłaszcza są specjalnie
dokuczliwi. Zastosowano więc do dzwon.ków u drzwi wejściowych pewien rodzaj
I,.,
automaitów. Dzwonek rozlega się tylko
UCZCIWOść.
wówczas, gdy zostanie wrzucona pewna
- Powiedz mi, czy Kręciołek jest ucz..,
mała moneta.
ciw_ym człow i ekiem
- Uczciwym? Ilekroć mu podaję rękę
Mechanizm jednak jest tak skonstruo- przeliczam po tym swe palce!
wany, że nie wystarczy tylko zwy~<ły cię
ZUPEŁNIE TO SAMO.
'żar wrzuconej monety do uruchomienia go
- My, kobiety nowoczesne, jesteśmy
ponieważ i na ten sposób początkowo wzię
li się żebracy, wrzucaj ąc do automatu krąż udręczone. Ach, jak dobrze się działo
ki bezwartościowe o odpowiednim cięża Ewie w raju ... !
_ Nie widzę żadnej różnicy. Masz orze, byle tylko dostać się przez otwarte
drzwi do kogoś z domowników. Naturalnie gród, masz męża i - jak mi powiedziałaś
n i·e masz się w co ubrać!
posłańcy, listonosze itp. otrzymują swoją -

°.

PODSK-LJCHANE

wy, uczucia, świadomość, wszystkie przeżycia z całym
balastem nalotu myśli i wrażeń co do ruas przychodzą
z niewiadomych przestrzeni i gnieżdżą się pod czaszką,
j.ak ptaki przelotne... Wszystko zło i dobro, wszystkie
upadki nizinne i wzloty na szczyty, mę'ki i radości - ból1e i rozkosze - wszystko co można odczuć świadom : e
i podświadomie - co już było we mnie i co jest, złe,
marne, niskie i podł•e - wznios'1·e, górne i podniebne związane w jedną nierozerwalną ca~ość, przetopione
na
złom kamienny, ale żyjący
rozgrzane niegasnącym
ogni·em pożądania ..•

pyłu,

Taki był mój człowiek dzisiejszy - potwór i płaz
cywilizowany gad i anioł ufryzowany z upudrowaną twarzą w którego o'ku lśni łza litości...
A gdzież
jest duch człowi eczy? .. Gdzie jest mój duch praw<l.ziwy?
Nie za.prz e dałem go przecie za ezafową misę s,ocz·ewicy? ..
Czyżbym go zatradł w s•obie i spT1Jedał na cywilizacyjnym targowisku za błyskotki i okruchy, aby być jako inni, przeto wszystko~ co chcę czynić, kruszy mi się w palcach, jak drogocenny kryształ, na prnch i pył świecący,
i ginie na śmietnikach życia?„ Kończy się moja droga
n.ad urwistą percią, piod którą się czai przeipaść, a w niej
zatraoenie i spokój ... sppkój wieczny.„ A P.Otem? Co jest
potem?,
"• ,1 ''"'" ' „, , .;:, , .. :-· „ ~·· 1> , ><i,, 1.., .• ,

Wstał z fo~elu i leniwym
krokiem mierzył podłogę
pokoju, zasłaną wzorzystym kilimem. Wiatr wył za oknami i gwizdał żało śliwie tryle na nagich gał·ęziach drzew,
wciskał się do
wnętrza pokoju przez podwójne okna
i igrał lekko firankami. W pokoju panow.ał chłód przej-

-

nędzny,

po północy.
Głuchy
dź więk odbijał się od ścian pokoju ponuro, senini·e, jakby
płynął z oddali. Wydawał·o się Skihie, i>e w o-lbrzymicj
klepsydrze, tak wielkiej j.ak świat cały, przesyipuje się
czas - pi.as·ek, w otchłań b ezdenną, której od milionów
lat zaP.ełnić nie może. Słrszał cichy szelest piaszczy:stego
Zegar wybH

,Twarz mi ał zmi e nion ą, bl a d ą, oczy błys zczące od
co s ię pod powiekami zatrzyma~y. Oplótł ko ściste
palce nad głow ą i jak obłąk a ni ec żalił si ę nad sobą:
- Czło wi ek ... człowi ek ... to jestem ja... Cialoi n·erłez ,

Pow.eśc

cerzem egipskim.

J! t

W Polsce bawi grupa 22-ch chłopców ze śląska Opr:>lskiego i 18-tu chłopców z po-granicza ~.ląskiego. Dzieci te przybyły ~) Polski na kolonie letnie, urządzone staraniem Polskiego Związku Zachodniego i przebywają od 3-ch tygodni w Łowiczu.
Wcxoraj dzieci przybyły do Warszawy i złożyły wieniec na grobie Nieznanego
żołnierza, który to moment P,rzedstawia nasze zdjęcie.

Przewłocki

pobliżu Londynu w Giłwolł Park odbył się zjazd delegatów harcerstwa z 24-ch
państw. Zdjęcie przedstawia delegata polskiego harcerstwa rozmawiającego z har-

W

!z~~n1~fe~~s w życiu drogowskazem i po- m_•_;_Y~.~" _·

Prawo do zamieszkania w takim dom
ku ma przysługiwać ubezpieczonym, którzy osiągnęli 50 rok życia oraz przebyli
w ubezpieczeniu nieprzerwanie 30 lat,
;wpłacając w tym czasie co najmniej 1500
tygodniowych składek. Poza tym pewna
~iczba domków ma być prz_xznawana ubez
pieczonym drogą losowania na własność
w terminie wcześniejszym. Jak wykazuje

16zel W.

I

od matki natury? Ale chociaż się sfroi w
przepych i krasę, nigdy owa krasa nie b"'dzie sztuczna, natrętna i niemiła, ale haimonijna i pełna uczucia chociaż nie zawsze pojmujemy to, czy 'tamto w naturze.
I nic nie pociąga tak człowieka do porzucenia kłopotliwego nieraz i cias.n~go
życia w gromadzie, w wielkich miastach,
pełnych konwensansów szczerych i nieszczerych, jak właśnie natura. W lesie, na
wonnej trawie, czy mchu miękkim, jako
dywan puszysty, pod dachem liści dębu
czy b_rzozy, nad morzem, nad skromnym
potokiem - czyż nie lepiej smakuje zwykły kawałek chleba, od smakołyków na
wielkim,
bogato zastawionym
biesiad
nym w wytw
· k · stole
?
z , . d orn.ym m~es~ ~rn~. .
stota adsopwoie za idnaduł a. wie~ z~, zde promaga o ug1ego zyc1a, o spo
kojnych myśli i dobrobytu. Jakiś mędrzec
życiowy powied7.iał, że po skromnym miesz
kaniu poznaje się człowieka z kulturą. A
ludowie przysłowie mówi, że „o wiele
więcej umiera ludzi z powodu zbyt obfitego jedzenia, nii: z głodu".
Prostota mieszka pomiędzy bogactwem
i przesadą tegoż z jednej strony, a skrajną prozą z drugiej strony. A w życiu ludzkim, człowiek winien nauczyć się poznawać ludzi nie podług ich ubrania i mieszkania, nie podług tego, ile w portfelu mają pieniędzy, lecz podług ich wewnętrznej
wartości. Człowiek musi się nauczyć odróżniać skromność i prostotę, od sztucznego zachow ~ ·:·a :; , od nienaturalności
i pozy.
Wówcns \'' "·11-;rr: prawdziwej prostoty znajdziemy kam :t :'1 probierczy, który bę-

goaiinę drugą

co się snuł, gdzieś w przestrzeni bytu, i płynął poszeptem równym, monotonnym, jak płynie rzeka leniwa
po grząskiej równinie.„
Wstrząsnął się, jakby posłyszał cichy pochód śmie:ci. Zimny dreszcz przebiegł mu po plecach1 jak gromada
mrówek. W piersi.ach poczuł chłód.

Przeciągnąłem

przez ucho igielnre
rozmyślań
- wymamro tał głucho i zaśmiał się zgrzytliwie. Dobiegiem
do końca i pozostała
mi.... pusta droga.„
-

strzępy własnego

żywota

mujący.

-

jutro
-

pojadę

skończy!..

nie

mogę„.

śni ej

i

do Cierpek i niech się raz wszystko
z dzik ą deter minacją. - Już

zadecydow ał

ni,e

mogę.„

A gdy to postanowił,
błogi spokój ukoił go

- Trzeba
·Za oknami

uczyniło

mu

rozpoc ząć
szal ała

się

w sercu ja-

ca łego.

nowe żY'cie burza jesienna z

mrukrn ął

twardo.

nieustaj ącą siłą.

::tt:: -· ---

)(odaktor naczelny: fraaciP-1< Prob&L

Qdłl:it@_w

drubrni )au

' •

ł.sldll,

stypt6ffftlllt~

Zwirii 'J

:t/ydawca: )88

Stypulkowtkł.

Zt rtdakc!ł oQ.Qwiad& ~ l'w...wld

.:>ti. 7.

„E CHO"

Nr. 200

,~0ł·~J,JJ .'IR ok i <ińska 54 Tanie i

Il:~

~-01 ·~j'1

Yeo li n ie Pr ze dwa li a_~gJ ~~ Nigdy nie Aest za późno

Okazyjna_ sprzedaż d!a ~!jeżdżających n:i _urlop. l d:a~rhg' raeh.a.t •
W'i#M!MiffL••wwemr= ku na W1dzewsk.1e I ow aryl konfekcię udz•ebmy ~r>e~ptimy ral>a...

:emu Jł~ ~nl~~ri~ o~mi~rnn~ło?
tabgla wygranycn 1

PIERWSZE

CIĄONIENIE.

5,000 zł. - 85064
15,000 - 29827
10,000 130179 141870
5,000 - 2156136714114308
2,000 13528 21540 37366 87226
105608
1,000 ..-11498 20700 39138 73217
76213 92236 99256 107460 121155 152499
500 - 3569 16142 25607 48523 69702
94492 96520 153664
250 - 1364 12292 14110 20306 20350
~2045 26456 27452 28026 28549 32577
~;5451 44087 46859 54037 54514 56298
37110 60526 65235 70630 77736 81964
,)3699 85211 85294 92758 93430 94023
, 02088 102695 108120 120580 121911
1294.26 130621 131651 136870 140919
143240 146893 151800 151499 157861

STAWKI.
Po 62,50 ze znakami 125
12s 59 90 11 16s 230s 71s 346 622 848 961s
1180 251 366 87 545 615s 70" 75 758s 871 920 455
5Is 2063s 125s 4000 653 759 91s 93 3031 77 82
83 Zll:ls 38s 320 487 740 813s 967s 4004 172s
336s 44s 88 436 509 83 651 57s 84 752 827

5C04 111 40s 265 94s 344 538s 55~s 667s 9 719
44 73 86 944s 58s 6095s 127 42s 89s 217 59 70
83s 345s 506 61 52ls 686s 715 65s 839 902 28
7036 53s 156 76 224 450 628 901 8045s 61 122
337 48 413 29s 658s 914 9020 llls 60 237s 69s
319s 407 563 99s 636 90s 803 72s 964
10026s 114 72s 2000 31s 85 350 54 59 89 405
13 51 7ls 94s 547 83 87s 94s 628 45s 714 I7s
11004 193 461 558s 89 72ls 807 27s 43s 64 94
920s 120052s 55 164 240 303s 22 423 70 93s 966
13031 123 282s 475 659 731s 838 44 14003 20 26
35 83s 129s 624s 95 706s 24 841s 49s 956 15046s
93 1~2 236 394s 403 7s 523 44s 85s 620s 67 703
942 16039 57s 139s 278s 97s 31ls 434s 552 758
843 17011 38s 46s 69 215 35 469s 412 69s 5 695
746 48s 59 967s 82 18072s 92 168 385 411 26 81s
6l6s 45 766s 92 936 19026 162 282 360 478s 85
550 657 786 &66s.
20009 74s 322 37 88 532 753s 62s 21034s 65s
130 99s 342 519s 98s 600 38 706 51 849 83 22028

133 592 605 702 821s 987 23011 107s 394s 455s 324 3ls 45 553 624s 76 718 804 85076 286 514
526s 32 620 920 62s 24016s 229s 412 554 613s 86 86076 85 122s 39 244 488s 9 87003 23 12s 50
945 75 86 25054s 102s 27 264 318s 21 463 68s j 297 308 20 84s 445 636 702s 53s 84 810 931
600s 40s 44 733 8S6s 93s 924 2606ls 115 89 454 80006 207 72 63s 65 8ls 394 641 942 77 89050 134
5321s 627s 701s 840s 27046 65s 95 104 80 90 97s 401 52 579s 749s 826s 74 79 923
260s 73s 345 552 638 944s 51s 28349 400 660 7 80
90014s 76s 443 515 52 622 24 710 11 868s 990
716 73s 824 94 941 47s 29!16 361 96s 468 94 91254s 312 30 582 719 926 92193 483 827 175
549 711s.
93000 176 323 45 408s . lOs 537 603s 720 94112
30052 l38s 245 60s 79 352s 496 928 31490s 30 24: 98s 677s 811 902s 15 82s 95041 404 55ls
614 24 42s 941s 402s 32084s 153 85 294 448s 536 56 633s 754 96024 175s 80 86 305 65s 529 863s
74 718 8.09s 63s 70 33031 165s 306s 33 679s 90 97 962s 97005s 13 37s 80 322 547 82s 98013 70s
720 893 34012 78 114s 53s 26ls 353s 522 53s 327s 3Ss 73s 793s 934s 86
655 888 995s 35184 229 432s 67s 601 743 74s 75
100295 348 461 78s 80 101017 188 229 381 99
909 36028 79s 123 311 48 621 56 708 934 37075 534s 724 70s 88 92s 827 59s l02027s 48 100 354
200s 9s 52 373 80 504 45 607s 89s 732 810s 14s 696 103051s 1$09s 69 20ls 646s 71ls 99s 973 104
947 38028 58 84s 112s 50 251 328 56 490 624 852 104119 62 221s 309s 405s 44 737s 56 59s 904 62
86 39015s 96 321 418 24 41 97s 562 618s 774s 105444 543s 610 744 833 90 901 106010 52 56 482
570 937s 107059 397 439 513 719 849 108404s 595
801s 32s 948.
40046s 134s 347 467 549 743 54 5 856 83 955 s 669 109025 42 130 54 34ls 89 693 719 807 82s
410~064 244 51 77s 3455 72s 4?1 5185 662 8110401 72s 564 617s 971s 111050s 1Z8s 230 61s
1
39/ 2003 32 • 56s 79 503 632s 943~ 43Z20 3355 6~ 479 562s 73 ~48 60s 112006s 702 28 51 802 950s
93s 420 90 599 659 777 44016 46 5 25 53 214 72 113011 4ls Gos 131s 92 360 69 467s 73 85s 687
378 413 39 49 561 74 75 3 875 914 4 -o?Js 85 1705 848s 988 89 114072 282s 519 41s 935 4 37 56 279s 84 342s 401 58 625s 845 9l~ t6l22 225 66 9 115038s 339 ~1 86s 853sl16010 125 283s 343s 4~
763s 47153 82s 277 45? 57 59 74 - 865 617 719- 471s 117032 ,90 310s 20s 433s 4 36 867 11803~
54 819 22 74 48048 1~7~ 34 ? 440 8~ 0- 11 74 60~ 104s 99s 210 404s 50 695 918s 119018 40s 1~~ 231
s
~
s
~
s
50s 421 54s 89 560 632 714 925 74
2s 803 7 30 93vs 83s 49158 406 94s 96 683 892
12o14€G 257 377 5 440s 582s 649 792s 948s Sls
50110 288 355 480 90 838 900 51096s 3 215 121032 lOOs 390s 490 778 803s 18 41s 122185 438
308 884 52032 18ls 207 20s 53 430 60 613s 98 783 535 658 853s 123027 41 49 399 451 517s 782 890
827s 68 932s 53121 41 252s 55 611 735 52s 68s 990 124064 382 88 567 993s 125110 30 483s 5777
844 969s 5441 494 502 948s 52 55247s 50 326s 126178 212s 62 530 844s 127095s 109 353 408s
42s 600 94s 740s 83 949s 56165 69s 74 343 5ls 519 662 8S5:s 927 3 48 57s 128082 145 202s 332
63 82 722 854s 57292 344 sos 94s 609 39 887 ~ 406~ 09 543s 631s 796 854 67 78 129185 895 921
58026 468 4 566 831 940 59250 58s 358 402 753s
130073s 220 330s 522 614 49 883s 915s 101039
942 74s.
289 9 4896 519s 840 85s 911 1320123 259 485 588
6008ls 106 61 84s 642s 43 51 67 927s 68 600 99 133 158 201 15 78s 842 933 134068 182
61110s 45 51s 3lls 94 597 610 79 778 872 88s 276 369 506 37s ·48 606s 77s 865 13505ls 159 211
916 96s 62130 47s 61s 93 219 4 34es 66s 631s 82 342s 83s 405 17s 27s 585s 720 7 ls 136050s 98
840s 63019s 118s 34 300 72s 497s 830 56s 64034 125s 210 350s 420s 23s 599s 640s 73 137007 17s
79 150s 232s 478 562s 619 58 733 Sls 96s 80·1 465 540s 85s 88 658 716 44 7 800 63s 138022 123s
65052 40 83 30 738s 46 801 987s 66026s 13 234 68 70s 324 454 717 139026 52 186s 895 919 53
322s 41 416 75 516 35s 885s 974 67228 55 974
140249 365 90 456 O 94s 141137s 38s 56s 61
68204 302 37s 541s 5 46 55 62s 87 99s 712 25 95: 69s 8 205s 39 40 57 74s 78 349 576 623 735 68
69417 86s 550 80 659 60s 710 51 64 821 86
827 960 142063 130 87 392 643s 944 143001 28
70135 213 403s 527s 770s 802s 66s 919s 71086s 84 90s 146 48 555 681 836 144018 84s l58s 69
129 41s 57s 92s 28ls 424s 48 52 707s 873s 948 265 42 502 520s 25 61 83 714s 858s 956 81 145119
62 72152 4 248s 372 584 795 914 73083s 103 13 1263s 306 89 479 523 50s 86 637 64s 707 27s 67
59 208s 398s 411s 42 624 9 829 9J3s 74030s 144 71 81 855 915 33 146051 112 3 236 57s 59 93 339
55s 245 48 538 65 604s 57s 76s 919 57s 75054s 414s 517s 834 147139 246 81 410 59s 646 8 716s
92 134 347 74s 452s 570s 618s 21 90 748s 892 95 883s 904s 148059s 189 264s 70s 420 504 762s 800
991s 76019s 103s 73 689s 98s 714 819 77023 478 149054 143 288 390 451 695 785 860
517 715s 915 42 78{)17 76s 158 252 808s 62 79132
150007s 37 214 339 687s 802 96s 958 71s 344 63 479 90s 628 66s 708 35 828s 52 80s 94s924 151199 236 416 26s 514s 713s 4ls 89 858 68 912
80019 lOOs 79 544 625 81138 72s 126 303s 85s 14s 95s 152077 8ls 45s 1298s 335 80s 598 665 615
86s 474 78 574 821 908s 51 71 82099 iso 259 97 789 881 945 96s 154051s 77s 129 50 214s 329s
343 77s 478s 603 88 92s 703s 6 95 816 94ls 47s 82 94s 99s 8 486s 742 61 89 811 47 84s 952'5 ~
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la irelt oeloszeń
Dr med Henryk Ziomkewski
redak€fft Die OdpO Włada Choroby weneryczne, moczopłciowe i skórne
pow.rócił
Dr HENRYKOWSKl 6-•o Sierpnia 2, Telefon 118-33
BpeoJalłsta chorób wuerycsnych, sk6rn7cll
1 IJ'lksnaJnycJa.

ulPl'2YJmuje
lraueuifa
9
od 8.11 rano. od
w niedzielo

1

6wieta od
1

vi

1

Przyjmuje od 9 - 12 i 3 niedzielę i święta od 9 -

·~:n62~~r

6·9 wicz

9.12.~

po

9 wiecz.
12 w poł.

w

-

Dolct6r.

FELIKS SKUSIEWICZ

poł.

G11 st I e&l I Ił N AndrzeJa. tt_

choroby skór.oo • weaeryezae

tel. 137-43

Przyjmuje od g 9 m. 30. do 11 rano
i od 5 - · 7 m. 30 wlecz.

l)eoJalllta abuer : pekÓ1oS ł!atermla
powr6cił

.„. -.a.

••· PU.•ukiego
51, tel. 170·03
przyjmuje od 8-10 ł od 4--a W'.

WOŁKOWYSKI
SpeoJa.ltna

ohoJ'ćb

&eksual3ycb

wGAe170D7cb,

Dr
fe fłłllfRI
CHOROBY WENERYCZNE l SKóRNE. Cegielniana, 11

1 slc6rnych

DRUGIE CIĄGNIENIE.
20 ' OOO Zł' - 21835 •
15.000 zł. - 104679.
10.000 zł. - 155389.
5.000 zł. - 17359,
·

12812~ 111011,

128686.

2.000 zł. 1.000 Zł. -

51625.
14326, 51917i
108289, 117222, 144448 158741.

59956,

500 zł. - 38094, 70516, 74921
91370, 104283, 105343, 106623 113697,
123141 137414 142771 151225 1564t>9
'
·
'
250 zł. 2179 4019 2363 10§54
10611 14718 14121 153-87 16153 22395
26013 26463 31779 32176 25940 38839.

wznowił przyjęda.

Pieraddego 6 (Ewang.elicka)
Hłyjmuje od 12 - 2 i od 7 - 8.30 wiec.z .
.-

Dlł+

li R A U I
Claor•bJ' •kórae weaerye•m•
i

Przy;muje

w

G

tel. 143-63.

Porada 3

& W !f A

ł3abiaat

9 w. 98662

1.

#OMEOA,,
ł,

tel.

we wszy.stk1ch

1'~~42.

s11ecjalnośelacb

B>e1o11ty11:tl'c:n1ł'

Arui.lizy lekarskie, sa.stnykl Roentgen.
la.nll)a k:w1ifcowa, djatennia I t. cl.
t"O'lłADA

S

zł.

Paradlia

WueFałs1icz11

t>iotr kowslua 45,

tel. 147-44

X.eczn. chor. wenorycmych, skórnych 1 sel:sualn;r<ih
Kobiety l dzieci przyjmuje kobieta.lekarz.
Czynna od 9 rano do 9 wiecz.

Porada 3

zł.

Dll

Dr ). NA.DELM.

zł.

Med.

RUNDSZTAJN

akus~eria i choreby kobiece
ul. A n drze j a 4.
Telef. 228-92 POMl)ruiKA 7.
Teł. 1217-84
przyjmuje od 3 - 5 i od 6 - 7.30 wiecz.
Przyjmuje od g. 8-10 r. i od 4-8 w.

AKUSZER·CilrlEKOLOCi

Dr med.

J>r

Ked.

Al. TAUBENHAUS

Dr med NITECKI

AKUSZER-GINEKOLOG

choroby skórne weneryczne
i moczop1ciowe:

w.
Telefon 246-09.

przylmuJe od 8-9 r. t 4-8

Zgierska 11.

NAWROT :12, front

Dr. !.fon.

lłlEWIAZIKI

L)r

med

Mikoła.i

Tel. 213-18

60RNSTEIN

choroby ko'bloce 1 akuueria

telefon 159-40.

M. GLAZER

-

Dr r=1<

.1peo. ohor. wenerycznych, 1l1:6rnyoh 1 seksuv.lnycb.
przyj:nuje od 8.11 rano od 5.9 wiecz.
w nledz. i i!wleta od 9-1 p.p.

1 piętro.

przyjmuje od 8-9 ao r. od 5.S0.9 w.
w niedziele I święta od 9.12 w poł.

~~~~~~--~~~~~~.....----

ANDRZEJA 5,

PieirhOW!ilHl 292. tel. 266-35
Przyjmuje od 9 m. ao do 11 m. au 1 od 3-8 w,
W niedziele l śwl1:ta od 9-11 r=o.

I

garderobę, tapczan, Jeżankę,
krzesła 1 stół biurko stoliki radiowe sorzePrzyjmuje od 12.30 - 1.30 i 5 - 8 wiecz. dam ta nio i 'na dogodnych waninkaci1, iG!ińw niedziel~ i święta od IO- 12 w poł.
skiego 160, Przeździecki.
, Choroby sMrne i weneryczne.
ZACHODNIA 6-1.
Tel. 185-49.

. Y . zv 0 0

98990 100615 110072 1127~~
119106 123325 123937
121191 140888
143409 1444511 155464 1ss236.

OTOMANĘ,

na bóle artretyczne czy podagryczne, wzdęcia brzucha, od1
bijanie sie lub skłonność do
Pogotowie Czerwonego Krzyża 102-40 l obstrukcj1. - Pamiętaj że nigdy nie będzie
i 133-33.
za Późno. o ile używać będz~esz zió-ł moczoPtdnych „DIUROL" Gąseckiego, które zapo.
biegają gromadzeniu sie kwasu moczoweg~
Pogotowie Miejskie 102-90.
i innych szkodliwych dla zdrowia substanCJI
Pogotowie Prywatne Lek. Chrz. 1111-9 zatruwających organ izm. - Dziś iesz~ze kup
pudełeczko
ziół „D!UROL"
Gąseckiego, a
Straż Pożarna tel. 8.
przekonasz się o dodatnich skutkach ich
działania, zaleca~ będziesz swym znajomym.
Ubezpieczalnia 197 -65.
Sposób użycia na CJ1)akowaniu. - Oryginalne zioła bIUROL" Gaseckiego (z kogutTow. Przeciwżebracze 277-62.
. kiem) sp~zedaia aptekf i składv avteczne_

Rl~mi~i!Di[J l ~~ili~uKami W!~rDWDYmi
ewe
Piękna
Z Torunia

tradycja

donoszą:

Znane były swego czasu liczne wę
drówki czeladnicze w 'daleki świat. Każdy
młody rzemie ślnik, kie.dy przez majstra wy
zwolony został na czeladnika, podejmował
wędrówkę, by wydoskonalić się w swym
zawodzie i poznać ludzi i kraj ojczysty.
Do tej pięknej tradycji nawiązała Po-

'
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odżyła•..

morska Izba Rzemieślnicza w Toruniu, rzu
cając wezwanie do pomorskiej młodzieży
rzemieślniczej, by zgłosiła się na wędrów
kę czeladniczą. Na apel ten wpłynęło zgło
sze11 przeszło 500. Z tej liczby Izba Rzemieślnicza wybrała na razie tylko kilkunastu rzemieślników, robiąc pewnego rodzaju .próbę.
Wybrana grupa młodych czeladników
zebrała się VI Toruniu w lokalu Izby Rzemieślniczej.'

J~1PRZEZIEBBENIU
~ GmlE iKRAlł%E

Najpierw udali się wszyscy
wspólnie z prezesem Izby p. Szulcem i
cechmistrzami do kościoła na Mszę św.
i po błogosławieństwo na drogę. Po czym
w lokalu Izby Rzemieślniczej odbyło się
pożegnanie wędrowców-czeladników. Prezes Izby w serdecznych słowach przypom
niał im cele i zadania wędrówki czeladniczej po całej Polsce. Dalej wskazał i szcze
gółowo objaś.nił kierunek marszruty i wrę
czyt im książeczki wędrowne, oświadcza
jąc na koniec, że najwytrwalszy czelactnikwędrowiec otrzyma po powrotie nagrodę
od Izby Rzemieślniczej.
Następnie tych kilkunastu młodych pomorskich czeladników dobrze wyposażo
nych, wyruszyło z Torunia na wędrówkę
po całej Polsce, żeby poznać kraj ojczysty, pogłębić swe wiadomości fachowe, by
poznać technikę rzemieślniczą także na in„
nych terenach Polski.
Pomorska młodzież rzemieślnicza ma
również podzielić się swymi zdobyczami i
wiadomościami fachowymi z kolegami z in
nych dzielnic Polski oraz nieść wiedzę rze
mieślniczą do tych miast i miasteczek Pol
ski, gdzie poziom rzemiosła jest niski, a.
dalej ma wyszukać stosowne środowiska
żeby móc się ewentualnie osiedlić w tych
miejscowościach, gdzie polskiego rzemieślnika nie ma w 'dostatecznej ilości.
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Przychodnia Wenerologiczna
PIOTRKOWSKA 88.

ł.

przyjmuj, lekarze

,

Chor. waueryc::ne, skórne 1 B<lbuelne.
&pecja.by ga.blnet l!:osmeb~my.
Czynna od 9 r. do 9. w. Panie pl'2yjmuje lekarz.kobieta

godz. 8 ~ -12 i od 4 i święta od godz. 9 -

LecZI'tic&

111. Ce.g ielniana 4 tel. 100·&7
l'rzyjmuje od I! do 1-eJ l 5-9 wlecz.
Nledz. ł 6wlęta od 1(}-1 w poł.

<;id

47523 50091 66005 703M 72427 1-36Q1
Telefon 238-02 74047 78763 82864 85887 90110 95658
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FICZNEJ.

Premier Daladier na przyjęciu prasy.

Z""ycięstwa.

es:ew:czównr
i Gassawskiego
w Berlinie.

W Berlinie odbyły się wiiei~ie międzynarodowe zawody lekkoatletyczne z udziałem wielu wybitnych lekkoatletów szel"egu
Europy. Na zawo.dlach zdecydowanie wygrała w biegu na 100 mtr Walasiewiczówna, a w biegu na 800 mtr - Gąs
sowski. Na zdjęciu:
1)_Gąssowski przerywa taśmę, zaś na zdjęciu 2) Walasiewłczówna z zawodniczkami niemieckimi Zimmer i Albus, które zajęły drugie i trzecie miejsca.

Organizacja francuskiej prasy „Federation Nationale de joumaux Fran~is" wydała
premiera Daladier (po•
· ,,
środku)_ obok prezesa organb.acji ,(na prawo).

państw

~śniadanie na cześć premiera Daladier. Na zdjęciu widzimy

Nainowszr niemiecki samolot komunika<rjnr
J': ... '- '>/
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Powrói do lońlic:twa

Należący

do linii Hamburg-Ameryka żaglowiec „Admirał Karpfanger" zaginął bez śta
du. Ostatni raz widziano go w dniu 8 lute go rb. gdy opuszczał port w Germain udając się do Anglii. Poszukiwania zaginione go żaglowca trwają. Na zdjęciu żaglowiec 11Admiral Karpfanger".

Zawody szybowcowe w

Masłowie

Przekrój nowego największego niemieckie go samolotu komunikacyjnego Ju 90. Roz•; .: piętoś~ jego ~~osi. 35 metr~w, szybkość 410 km, pojemność 40 pasażerów. w sa~
'' P1oloc1e znajdują się przedziały dla palących i niepalących, kuchnia i bar. -· ] _

pod Kielcami.

Znana lotniczka Elly Beinhorn rekordzistka
trasy Europa - Japonia, kt~t·a po zam_ąż
pójściu porzuciła sport lotniczy, podjęła
obecnie znowu próbne loty na swym aparacie „Tajfun".

Bez kompasu i
Pl"ZCZ

OCC!ćlft.

W Masłowie pod Kielcami odbywają się VI krajowe zawody szybowcowe. Reprodu„
kujemy zdjęcie Erzedstawiają·ce start szybowca wyczynowego z lotniska w Masłowie.

Cztery kominy oznaczają cztery lata, cha rakterystyczne dla koniunktury produkcji
1929, 1932, 1937, 1938 (pierwszy kwartał). Pierwszy komin od lewej strony w wykresie każdego kraju ozr.a cza stan pr-0dukcji w roku 1929, dalsze stan
w latach 1932, 1937 i tendencję w roku 1938. Z wykresu po prawej stronie u góry
widzimy, że produkcja światowa (Le mon de) w roku bieżącym spadła, w porównaniu z roldem 1937. jaskrawo uwidocznia się to również w wykresie Stanów Zjedno
czonych (Les Etats Unis), Francji (La Fran ce), Czechosłowacji (La Tchecostovaquie)
W innych krajach koniunkttłra wzrostu produkcji utrzymuje się. Są to: Anglia (L' Angleterre), Niemcy (L' Allemagne), Włochy (L'Italie), Polska (La Pologne) i Szwecja (La Suede).
przemysłowej:

us b

Amerykański

lotnik Douglas Corrigan, który przeleciał na starym od 12 lat używanym
aparacie w ciągu 28 godzin z Ameryki do
Europy. Kompas aparatu był zepsuty, a na
pokładzie brak było radia, taki wyczyn jel!O w kołach fachowców uważanv iest za
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Myjcie

ręce

j(esd

przed

zu.szny

thorobą
każdym

brudngcb r4k

jedzeniem MAMR

I•••••••••••••••••••••••••••-

