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ale_urządza .demonstracje floty

K1n1entraria kawalerii na pograni1zu
BERLIN, 3.8. - Premier japo·ński ksią
Konoye udzielił tokijskiemu korespondentowi „Voelkischer Beobachter" wywiadu, w którym ponownie oświadczył, że Japonia gotowa jest przeprowadzić rozgraniczenie z .sowieta1!1i w drodze pokojowej,
Mosk~a 1edinak me wykazała dotyc~·cz~s
dla tei s~rawy d?stateczn~go ~rozu~1ema ..
W spraw~e konfl:·ktu z Chinami ośw1adczy_ł
Konoye, ze konfhkt ten powstał wskutek
zorganizowanego ruchu a;ntyjapońskiego,
powstałego ze współpracy Czang-Kai-Sze
ka z Kominternem. JapoRia podjęła narzuconą jej wojnę i nie zaniecha jej, ~opóki
nie doprowadzi ·do obalenia reżymu CzangKai-Szeka. Japonia gotowa jest pertra'ktować z każdym innym rządem chińskim, któ
ry da gwarancję uczciwej współprncy.
ię

sow·ie1k1-k1reański·111.

i Nikołajewska jest ewa!kuowana. PoniiewaiŻ
okręty japońskie krążą od rana na grainicy
rosyjskich wód terytorialinych, w porcie
Władywostoku ogłoszono stan ostrego pogotowia wojennego.
w statniej chwili doooszą, że obie s-trony gorączkowo wzmacniają swe siły zbrojne. Sowiety na granicy Mandżur·ii i Korei
koncentrują sHne oddziały wojskowe, wzmo
.

~

cnione przez oddziały czołgów i a.rtyleri~.
kawaleria. Na całym rosyjskim
Dale'kim Wschodzie obserwowane są ruchy
wojsk w !kierunku granicznym. W odpowiedz.i na to japoński sztab generafoy zarzą
dził przerzucenie części sił zbrojnych z chiń
skiego teatru wojny do Mandżurii.
ANGLIA SPOKOJNA.
LONDYN, 3. 8. - Lord Halifax powrócić mai dziś do Londyn.u, celem szczegó
łowego
zbadania syt\la.cji na Dalekim
Wschodzie.
Prasa angielska n,ie wierzy, aby na tle
ostatnich incydentów doszło d·o wojny.
Przeważa

BLUECHER

ZWYCIĘŻY?

Do Polski przybyła grupa poi:skiej młodzieży sokolej z Czech-osłowacji w liczbie 80
osób. Na zdjęciu - powitanie gości w Bielsku. przez insp. Matusiaka, przewodni„
czącego komitetu przyjęcia Polaków z Czechosłowacji.

MOSKWA, 3. 8. - W tutejszych ko-· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - politycznych twierdzą, że minister
_
spraw zagranicznych Litwinow nalegać
lotn1cł'-Va powstańców

łaich

IUd a r"
Sukces

n.10 ne Pr0 b y

LONDYN, 3. 8. - Nadeszło tu potwierdzenie wiadomości o olbrzym. demonstracji
k{)nfliktu na
japońskiej floty wojennej u wybrzeży so- '
N~tomi.a~t marsza~~k Blue.her żą.clać ~~
~
.
.
.
•
energtcznei mterwenc11 przeciwko Japom1..
Wieckich, a mianowicie koło północnego Sa
chalinu oraz naprzeciw portów Władywo
_w wojs~owyc~ _koł~ch Moskwy przeWOj§k rządowg.:b.
sto·k i Nikołajewsk.
waza obecnie <J<prn1a, ze marsz. Blucher 1
SARAGOSSA, 3. 9. - Korespondent szłych wieczorem, udało się wojskom gen.
Na całym wybrzeżu sowieclkim zarządzo Teren walk na pograniczu Korei i So- zdoła przeforsować swe stanowisko.
Decyzja zaipadnie być może na sesji Havasa donosi, że artyleria powstańcza w Franco udaremnić wszystkie próby przewietów.
no alarm wojenny. Lqdność Władywostoku
nadzwyczajnej najwyższej rady ZSRR, _dalszym ciągu ostrzeliwuje pozycje rządo- ~rupowania wojsk rządowych. Jak się zda
zwołanej na 10 s·ierpnia.
we nad Ebro. Według wiadomości, nade- Je, ożywionej działalności lotnictwa po·emcy
c·
zeka1·~
wsta1iczego powiodło się odciąć 30000 mi
~l
~
licjantów, którzy przeszli na prawy brzeg
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sloe pozycje, izdzie znaleziono 38 zabitych
•. ~
~ milicjantów. Na odcinku Espla zrobiliśmy
dząco na zapytanie nosła Undta, czy przed czas żadnej· odpowied.zi nie ot.r_zymał. Byc Na razie ceny, 2aaran1czne
za n1słue wypad wywiadowczy, w· czasie którecro
•
e
zdobyliśmy wiele materiału wo1·ennego. ~
stawione stronnictwu.v sudecko-niemieckie- może z()stanie ona udzielona dz1s przed po·
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Nieprzyjadel
stracił. tu. 268 ludzi. Wśród
mu pi:ojekty rząciowe stat.t1tu narod.owo_ś cio łu<lni_em.
.\ ;v:
, . . o ac z~tn e- nyc , perspe ywy e <spor u z oz z nowyc
.
..
resowanych .w ek~p.or.~je zbóż p,an.uje cip i- zbiorów są ·W tej ch\Vili jeszcze nieszczcgóJ-· nich komisarza politycznego i kilku ofice. ·.
ooo '
nia, że w ciągu bieżącego roku g•ospodarcze .ne, to z tego powodu, że rynki północrte, rów. Na fron.cie Ebro nieprzyjaciel poniósł
go, t. zn. mniej więcej do sierpnia 1939 r„ najbardziej chłonne, są zawalone
porażkę. Zajęliśmy wiele pozycyj, na któ/l)~'Zfng ~ud'' borłziemy· mogli wyeksportować około 350
rych nieprzyjaciel pozostawił 140 zabitych.
'IJ'1ill
/IL
-.,~
starym zbożem sowieckim.
32 żołnierzy rządowych, którzy przeszli na
''
tys. ton jęczmienia i 300 tys. ton żyta z no Roisja sowiecka mianowicie wyprzedaje stronę powstańców, oświadczyło, że one_ Y ,..,...,ll-ednI'"" U wych zbioró.w. Or_e:a'lll_·za_cją_eksport_u ty_ch b
. masowo res? tę zapasow.
. Sprzec1aie
. gdaj jeden z batalionów rządowych stracił
...
TY
yy
~
o ecme
ot ...,,..yarfa
dwu 2'a1tunkow zbóz za1m1e się Polskie B1u- rowniez
·
· · d uzo
· s tarego z boza
· L"t
1 wa. T otcz· .38O zabitych . Onegdaj poza sześciu samcWIEDEŃ, 3.8. - Wczoraj otwarta zo- tu uświadomienia. narod_u _nie!11ieckieg_~
Eksportu z.boża w Gdańsku, _w ~tórego nara7ie niesposób wyeksportow&ć bodaj je lotami, o który.eh wspominano w komunistała w Wiedniu w obecności namiestnika przed niebezpieczenstwam1, iakte
grozie!' rękach spocznie cała ko·nccntracia _e.rnp orto dncgo wagonu nowego żyta. Kalkuluje s:ę kacie, lotn »:two rzadowe straciło dalsze
Seyss-lnquarta i gauleitera Globocnika wy- mu mogą ze strony żydostwa .
wego zboża oraz artykułów przemiałowych ono w tej chwili na poziomie 108 - 110 sh, 3 samoloty typu „c1;r-tiss". Lotnictwo postawa pt. „Wieczny żyd ". Wystawa miei formalna jego sprzedaż na rynki zagranicz czyli 16.20 z}. za 100 kg. loco Gdańsk. W wstańcze bombardowało dworce kolejowe
ści się w hali b. dworca północno-zachod
ALFABET GOTYCKI W AUSTRII.
ne. Odpowiednie prace organizacyjne już najbliższych tygodn:ach ·sytuac.ia ta winna I w Cambrils i Ampolla oraz port w Tarraniego. Namiestnik Seyss-Inquart podkre ś lił
WIEDEŃ, 3.8. - W szkołach austria- się rozpoczęły.
ulec zmi<'nie o tyle, że zaistnieją korzystne gom'.e.
w swym przemówieniu, że par~ia narad.- C'kich zniesiona zost:wie z początkiei~ nad
Jak nas inform11ja ze źródeł kompetent- możliwości dla eksportu m1szego zboża .
socjalistyczna zdecydowana jest usunąć chodzącego roku szkolnego nauka pisania
Odtąd obowiązyw ac
zupełnie eleme.nt żydowski od udziału w literami łacit'1skimi.
Zapoznawanie
życiu narodu niemiecki ego.
Być może, że bc;dzie pisownia gotycka.
reaiizacja tego celu bę-dzie trudna, ale na- dzieci z pisownią łacińską nastą.pi dop;ero
rodowo-socjalistyczna Rzesza pokona wsze! w klasie 3-ej.
kie przeszkody.
Wystawa „Wieczny żyd" daie historycz
ny prz egląd rozwoju żyd os twa i jego wpły
wów w Austrii. Olbrzymie fotomontaże ilu
strują poszczególn e dziedzi.ny życia, w któ
Bank Polski noto-wał dziś rano dolary
rych zaznaczył się wpływ czynników. ży- po 5.28, funty szterlingi 25.96, fra.n~i
dowskich.
szwajcarskie 129.20,
franki francuskie
Prasa wied e ńska podkreśla wartość fak 14.61 i liry włoskie po 22.80.
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CZĘSTOCHOWA, 3. 8. Całe miasto jest pod wrażeni em dramatu m ałż eń
skiego, jaki rozegrał się w nocy z poniedzi ałku na wtorek. Krwawe zajście wynikło w popularnej cukierni „Roma", należą
cej do 33-letniego Władysława Junga, zię
cia obywatela Częstochowy, wiceprezesa
OZN i prez. Tow. Rzemi eś lHiczego - Dęb
skiego ..
O godzinie 10 wieczorem Jung wraz
. ze swą 27-letnią żoną Marią, powrócił z
'' cukierni, mieszczącej się w tym samym
domu, do mieszkania przy Al. Kościuszki.
O godz. 12 w nocy przez otwarte okna
mieszkania rozległo się siedem strzałów
rewolwerowych, a po chwili wybiegła z
mieszkania cała we krwi Maria Jungowa.
Wpadła ona przez kuchnię do cukierni
gdzie

d>tR<Agg••
rul.„„1
!:f;•

02
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U Jungowej stwie~dz~no silny wstrząs
nerwowy, u Junga zas kilka ran.
Jun g do chwili zgo nu zachował przytomność i na pytanie, kto strzelał, odpowiedział, że n apadł go mężczyzna w płaskim kapeluszu.
Podczas operacji okazało się, że Jung
otrzymał strzał w usta, przy czym kula
wys~la. tyłem czasz~i, druga strz~skała mu
nog1, _mne u szkodztły wątrobę 1 płuca.
M1mo jednak usilnych badań, Jun g nie
chciał wskazać sprawcy strzałów.
Ju:ngowa doszła do przytomności dopiero przed południem i utrzymywała równ:eż że był to napad bandycki. Dopiero w
po~udnie załan:ała się i z płaczem opowie
działa przebieg tragedii.
Okoł·o p ółnocy, kiedy mąż zasnął, Jungo'ha zdenerwowana od dłuższego czasu
jeszcże siedziała publlczność
zlym pożyciem małżeńskim, wstała z łóżi skierowała się na ulicę, wołając „bandy- k~ i weszła do sypialni. w. n~glym poryci".
wie nerwów za rzuciła 1a s1eb1e
Strzały spowodowały paJ11ikę wśród go
płaszcz i kapelusz męża
ści, którzy sądząc,• że Ju11gowa jest zabi ta' maskując się jako bandyta i z rewolwerem
rzucili się do ucieczki, a do mieszkania w ręce podeszła do łóżka.
Jungów wbiegli sąsi-edzi i tu zobaczyli
„Byłabym nie wystrzeliła mówiła
przed drzwiami mieszkal'lia Junga, leżące Ju.1ig'owa - gdyby mąż nie obudził się,
go we krwi,
ale otworzył oczy i gdy zapytał co robię,
Ranny pytał: ,,Odzie żona?", Oboje przestałam panować nad sobą. Nagle w
mąłżQnkóW e(zewieziQtlO _AQ.· Sz,eitaja..
IUJ.:Sli stan~ł,Y. l!.li WSZ.}'.itkie krzy_wdyt ia-

I ichGdy
o? dłuższego czasu doznałam od nieranny
„Maria, ...co roi-:.

zawołał:

g:i.

hsz? Co będzie z dziećmi?" - oprzytomniałam i zapragnęłam ratować cro i pobiegram na dół" .
i:.
Jung miał .na tyle siły, że przeszedł
·przez ·wszystkie pokoje, przestąpił prócr i
ciopiero za drzwiami upadł. Jungowai:. w
dabzym ciągu traci przytomność i pozosta1c nadal w szpitalu. Tragedia ta wywołald wielkie wrażenie.
W szpitalu lekarz stwierdził zgon Junga wskutek odniesionych ran.
Ojciec Jungowej - Dębski jest właści
c;c.Jem fabryki czekolady w Częstochowie.
~<:Gity był bardzo popular.nym w mieście,
a w jego cukierni zbierała się elita towarzyska Częstochowy.
Przed domem nr 24 w Alei od rana
gromadziły się grupki przechodniów, komentując straszne zajśc;:ie, każdy na swój
sposób. Ciekawsi, docierali aż na pierwsze piętro, gdzie przed drzwiami mieszkania pp. Jungów, dotychczas widnieje duża
kaluża krwi.
Na zamkniętych na głucho drzwiach
cukierni „Roma" wywieszona została ka. 1
ka ze złowieszczym 1napisem: ,,Z powodu
śmierci właściciela, cukiernia zamknięta".
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Kupiony znaczek F.O.M.
, tw erzy miliony potrzebne aa

polskich

badow~-

okrętów wojen~ychl

PodChmlelony szofer
spowodował

katastrof.;

P!OTRKOWj .3 .8. - Onegdaj późnym
wleczor.em na at
tradz1łt.ćtli ~· PiotrkllW zdarzył się wypadek samochodowy,
który na szczęście nie zakończył się trag;cznie.
Zdą!ające auto prywatne w kiemnku
Łoclt1 wiozące 4 osoby, w tym trzy kobiety,
zostało uderzone z całą siłą w lewą stronę, idóra została zupełnie zniszczona Nr
·rej. A 46-364, przez fak:sówkę łódzką pc;dz1cą w kierunku Piotrkowa, którą prowa
<lzii szc:fer Bandera.

Wl'JfŻDŻ/UĄC -(
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t:zlOWIEH ffłJLTIJl!AlNY1~
NI f l'I O ZE POIOSTJlC
BfZ PISI'Ul

samoc:hodową

Bandera zauwatywszy prywatny samochód zapalił reflektory. Kierowca zaś pry•
wainego samochodu oślepio.ny silnym blas:..1cnr reflektorów, momentalnie zahamował
i w tym czasie nastąpił wypa'dek.
Odłamkami rozbitego szkła została dotkliwie pokaleczona jedn:: 2 pasażerek.
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toDż 3. 8. - Noc;y ub1egłeJ odbył_o się
nadzwyczajne zcbra,n1e członków Związku
z~wodowego Kelnero"Y przy udziale d~legach Centralnego Wydziału Ga~tro.i:iom1cznC1Hotełowego .w warszawie w skład~l.e IP'P: Pen
comek Stanisł<;1w, Berber Maksy1mllain 1 Teodor Zawadzki.
Przedstawiciele łódzkiego Związku Kelnerów złożyli na zebraniu sprawozdanie z pccbytu w Warszawie, po czym na&tą.piły prze„
mówienia przybyłych 2ości.
W
ik d k. •·
i
kK I ·
L id . wyhn i rł Y~ ą-sJi w !łże . ebinerowł w
c ~1 .uc w~ t z mem 3 s~er.pma r " PC? ąf{Ybo:lfk ~ 1ptną t>rgtnigc\ę ze ~wt.ązłuem
1
lrzemywsud la-sł1n1onoomictznego 1w
P ool sce,n c"wt
N'l· ra nym
Y 1t a <=
as ronom. cz
110.-Hotelowym w Warszawie. Z dniem więc
dZi$iej·szym Zwlazek Kelnerów Łódzkfch pod
porzą.<likrtJ·je się całkowicie dyrektywom Centra1negó ~działu.
: .
.
• .
.
Po .zhkwtdowamu ma1ąt~u, obe~nego Zw.
~elnerow w. Łodzi pows~ame oddział .w&porn
111anego Zw1ąztku Roł:lotmków Przetnysłu Sipo
żywczego.
O decyzji nadzwyczaj,nego zebrania powia
domiony zostanie w dniu jutrzejszym inspektor pracy,
I
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•

1

;Konferencja robotników sezonowych
Oocgdaj w Zarządzie Miejskim o<l'była się kon.
PRZEPISY SANITARNE.
ferencja mię<lzy wiccprezyd~ntcm Zająrzkow5kim a
Zorzęd Miej;ki, Wydział Zdrowia Publicznego
przcdstpwiciclami Związku „Prnra Poloka", rq1re- 11rzy,po111ina, :i:e mija termin nabywania przepisów
untującymi robotników zatrudnionyrh przy kana· . sanitarnych do sklepów spożywczych, rnasari1, pie·
lizacji. Robotni "y wysunęli kil'ka żąda{1, juk pod. karft, cukierni itp. Jito nie wykupi i nie wywiesi
nieAienie stawek z 3.50 na zł 4.50, pracy przez cnły ich w sklepie na widocznym miejscu, podlegic
1yd1Jci1 a nic trzy dni, jak dotychczas, zniesienie będzie kurze.
godzfn nadHczbowy<'l1, gdyż niPktćirzy pracują po
12 , godzin oraz k.upoo butów. gun1owych dla praZGON LEKARZA,
cujących w wodzie.
Wrestc1c t1>rus„ono spra wę
Wczoraj zmarł w Z~icrzu ceniony i szazwolnienia z pra~y przez przeclsięhiorcę kilku ro· nowany lekarz dr. Franciszek Hacss11er przeJiotników.
żywszy lat 83.
'
Po omówieniu powyższego, wiceprezydent Za.
Pogrzeb
ś. p. dr. Haessnera odbędzie się
jłl!tkowekl przyrzekł sprawę robotników potrakto4 sierpnia () godz 5.30 na miejscowy c111enwać pnydtylnic i wpłynąć -. Fun<lusz.11 Pracy, któ·
tarz ew:in.gichcki.
ry roboty finamujc, na i·~h uwzględnieni e.

ZiAKLóCENIE SPOKOJU,
44-ro letni Chaim Plewiński aWa!lturował
się na pltt~U Dąbrowskiego z własną. rodziną,
prży czym dotkliwie pobił swą teściową.
Zajście żłikwidowała policJa.
Kopycki L!!onard,

zamieszkały

przy u1icy

Kośclus2ki 5, będąc w stanie nietrze~wym, zakłócił 11pokój publiczny na ulicy Zamkowej.

Odprowadzono go do komisariatu.
WYCIECZKA 1,POCHODNI".

W dniu 7 bm. Polskie Towarzystwo Oświnty i Kultury Robotniczej „Pochodnia" Oddział
·w Pabianicach urządza wycieczkę dla swych
Cżlonków i ich rodzin do Baryczy koło Kolumny.
Ko~zty. przejaz~u "! obie stro_ny 1 zł od. ośoby. Zapisy przyJn~uJe sekretariat przy ulicy
Traugutta Ga, do dnia 4 bm
.

OSOBISTE.
ZŁODZIEJSKI WYSTĘP.
Obecnie pri)łiyl z urlopu i objął urzędowanie
ZGIERZ, 3. 8. - Wczorai ~fo rt:ii~szkani.a
* * *
dr Zb. Dunin . W. ąsowic:z, lekarz miejski, a odszedł p. Tco.dor~ ~okr.'rn~a przy ~tl. ł~ódzk1~1 w Zg1e
na urlop zastępca jego, dr Knligrad.
rzu do~tah SI~ .w ci ag.u dnia n1.e~nan1 włamy
Sekcja Turystyczno.. - Krajoznawcza przy
wacze 1 s1<rad'1 ubrania c•raz rozne rzeczy, ko „Pochodni" urządza w dniach 14 i 15 bm. wyROWERZY§CI, UWAGA!
rzys\a.iąc. z nieobecności do~o;.,:ników..
. cieczkę rowerami do Spały z równoczesnym
zwiedzeniem Tomaszowa Mazowieckiegó. Człon
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owerzyitów'"' judqcy"h d1od11irv szcz~ o za 111m1 posc11{ 1 za- kowie jak również sympatycy pragnący wziąć
nka$z~godl rma~ n. _nła r ł·i-1.. zw:.irai·n' uwa"" rowe- trzymano· iednego z włamywaczy , Zatrzyma- udział w wycieczce winni uprzednio zawiadoomt a p1e!'zyr 1, w • uzc
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rz,,stom na nie~vła~Ó\\O~l' postępowania uraz ave· .nego pr~c mzano po ICp, Ora W rozyw cA- mić o tym kierownika p. P'r. Urbankiewicza
w terminie do dnia 10 bm, Noclegi i obiady
Jują 0 pr~cstrzeganie przepioów jazdy, by uni- chodze111r>
są już zapewnionP
km1ć knr
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Wczoraj w nocy spłonęła

0: :

przędzalnia

I Szme'.-cera w Myszkowie. Pastwą płomieni paI dły <lwie ha!·e fabrycne z surowi:em i gotową
przędzą. ~ównlez częściowemu zniszczeniu ttle~

gly <.lwa magazyny z surowcem.
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l'eGOTOWIA lłATU•IC•W•GO

LóD:ż, 3. 8. - Makabrycz11y wypadek samqbój. śmierć na miejscu. I w tym wypadku czynno~ć lesiwa miał miejsce nocy dzisiejszej. Około g. 4 nad karza ~ogoto~ia miejskiego musiała się ograniczyć
ranem przechodnie zamrnżyli na tmztowaniu mu· do slwicrdzema zgonu. Zwłoki samobójcy ubezpie·
czylą po~i~ja. na miejscu, wclreźając dochodzenie.
(;;;y
- Jesl1 e1ę . do tej strasznej listy śmicrtelt1vch
drugiego piętra w1s1elca męzcz,u:nę.
zamachów saniobójczyd1 doda WYPadek powi~ze
Nntychmiast powiadomiono o tym 1>olicję, a ta ni~ się w mieszk~niu własnym prźy ul. Na.piórkow:
zo swej strony zaalarun'owała p.9goloJVie i straż po- sk1ego 17 39-letniego rnalamza Stanisława Dolińskie.
żarną, ponieważ dostęp do wiszącego czło.wleka był go, trzeba stwierdzić, że noc ubiegła była naprawdę
bardzo utrudniony.
makabryczną.
Na miejsce wypadku prz:ii>yl 5 pluton straży
. -: W br~mie dornu mr 34/36 przy ul. Lagiewnipożarnej z drabiną me~haniczmi i z djął : wisielca. ckieJ zna~ez1on? dziś _rano nieprzytomnego mrżczy.
Przybyły lekarz stwierdził już tylko zgon samobój- znę z ob!awai:i11 _otrucia. Wezwany lekarz pogotowia
c·y, 4tóry <lQkonał swego okropnego czynu zapewne l'CK s~v1crdz1ł sil?e otrucie sublimatem i przewiózł
już kilka<lziesi~t m iJmt wczc~aiej.
s:imo?oJcę do szpitala Ubezpieczalni. Policja usta·
Desperata prlewieziono do prosektorium miej- h~a, ze d.esperatem jest 22-letni Otto Sztark, robot.
skiego. Ustalono, że snmDbójcą jest 20-letni Stani. mk, zamieszkały przy ul. Kołowej 22.
sław lgna~iak, bezrobotny i bez określonego miej· .
Przyczynq :ionrnchu samobój~zego - bezrobocie
&ea zamieszkania. Przyc"xną maka·bryu,nego zama. 1 nędza.
rhu samobójczego był nlew,ipliwie rozstrój nerwowy spowod0<wany nędzą.
Strasz.ny wypadek samobójstwa na ul. Ko·
pernika nic był jedynyrn w czasie ubiegłej nocy,
Stah po9ody w Łodzi. .
która obfitowuła w zamachy samobójcze.
W mieszkaniu własnym przy ul. Gdai1skiej 6:ia
ŁóDź, 3. 8. - pziś ~a~q o J?;odz. 9-el rnpozbawił się ży-ia przez powieszenie 46.lctni kupiec no !emperatura w sródm1esc1u (w cieniu) wy
Wolf Storch. W)pa<lek zauważyli nad ranem do- 110~1ła ~6 stopni powyżej zera. W ciągu nocy
mownicy i wezwali pogotowie ratunkowe, którego u~1~głe1 na.1ni~sza ciepłota w tym samym
lekarz stwierdził zgon i poz08t11wił zwłoki na miej· rr:1e)SCtt wynosiła ipLus 23 stopnie. Jest to najsru. Władze policyjne wdroiyły dochodzenie w kie. wyzsza temperatura nocna, .iaka została zairunku ustalenia przyczyny , desperackiego czynu 11<,>!oyva.na w Łodzi w ciągu bieżącego Jata
Storcha.
C1sni~n1e barometryczne spadło do 757 mili~
- W IJodwórzu domu nr 31 przy Alei Kościu
Oczekiwać n?-l~ży burzy z wyłado
szki wygkoczył z okna trzcciega piętra lokator te· mct~ow„
wama.t111 e1ektrycznvm1 1 o,p adami
goż domu 60.lctni kupie WolE Tykodńskl, ponosząc
Słabe wio.try z kierunków zachodnich.
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Prowizoryczne obliczenia wskazują, że straty, jakie spowodował pożar, sięgają miliona zlotych.
.
(-) Przy reformie plac lekarzy ullezpłeczen10wYch zwiększono stawki z 14 na 20 pet. Zmla
na ta będzie kosztowała 5 milionów złotych.
1kę płac.
Wedlug przeprowadzonych ankiet Sikarb Pań
stwa jest winien lekarzom za leczenie urzędniPERTRAKTACJE W „POLAME''.
k,ów paftstwowych około 12 milionów złotych.
(-) Jakko:·wiek nominacja dyrektora „PolWczoraj w insf)ekcji pracy odbyła się .pod skiego Radia" nast:i.111 dopiero !'o powrocie miprzewodnictwem . ins.pektora 17. obw. inż. nistra poczt Kalińskleito, a więc dopiero w druSzumskiego dwustronna konferenc1a w spia>-Igiei połowie sierpnia, dziś jut się mówi· ze naJ
wie zawarcia u.kładu zbioroweg'O dla robotni- większe szanse posiada b. adiutant ma;sz. Pil•
ków fabryki lani ta tu Piana" w aPbianicach. sud$kiego mir Lepecki
"
( ) T k
·
•
k
·
K011ferencja trwała od godziny I-ej po . e st, Przyr~ecten1a,
~óry ~b1erany
południu do godz. 10 wieq:orem z dwugodzin Jest od człon~O\V Zw~ą~ku Mlodei ~olsk1 w p!er
ną przerwą, mimo jeórtak tych dług~rwałych wszytrn ~damu brzrtu 1ak ~astępuie:
. .
pertrnktacyi układu nie podpisano. UzgodniO!- " „Pr~:1 rzekam uroczy~c1e cal?"m. swoim zy.
no natomiast szczegółowo punkty, odnoszące ciem v.alczyć o potęż•~ 1 sprawiedliwą }Jolskę,
się doo stawek płac.
sli:żąc wiernie idei rewolucji narodowej".
Dalej prznięga zawiera przyrzeczenie wierPonieważ wynikły sprzeczności .ieśli cho- ności i służby dla Wodza Narodu. kierownika
tlzi 0 sprawę ważnc9ci umowy, inspektor pra Z. M. P. i od!Jowiedxlch władz.
cy konferencję odroczył do i·utra.
. (-) We wsi Szanuki (pow. gostyniński) do
p„e?anii włamali się <lw11.j bandyci i zamordowali
BRAK WENTYLACJI W FABRYKACH.
70-ietnlą gospodyni Marie Bluszczową.
(-) Minister sprawiedliwości Witold Orabow
TOMASZóW, 3. 8. - .w~,kuiek braku ski rozpoczął urlop. Zastępować go będzie wice
wentylac.il w niektórych fabrykach tomaszow minister Adam Chelmoflski.
skich w tych dniactt i<iłkunal!tu robotnilków , (-) Sąd Prf!CY w ŁP}lzi rozphtrYwał w dniu
zemdJ.alo pnry:> swycit .w.arszt.atavh !kacy. z ·t>q wczorajszym ~rawi:~ o~karżenia nlelakteiro J6
wodu braku świeżego powietrza. Przepstawi- z.efa :M~Qrzeiewskięgo J>tzeciWkfJ. firmie .. Przeciele związków robotniczych wystąpili do inf mys~ CJ1emiczny - Boruta" w Zgierzu. Sąd po
spektora pracy o natychmlastmve spowod~ rozpatrzeniu
sprawy zasądzi I na rzecz J ózeia
wanie zainstalowania wentylacji we wszys~ Modrzejewskiego 9<l firmy „Boruta" połowę wy
kich fabrykach.
sokości powództwa, ti. sumę zl 4200.
\

„SWETRZARZ- .„ TRWA.
lóDt, 3. 8. ~ Strajk bH~,\oo 4 tysięcy ro1botników1 zatrudnionych w fabrykach flwe„
trów trwa w dalszym ciąllZJU. żyrctow11y favr.r1
kanci tej branży, a tych jest większość, ni~
kwaiplą ·!!le Sipecjalnie do pod/pisania ttkładu1
.zbiorowegc;c wskutek bowiem przerv.ry w praMcji wzrosną ceny wypmdUJkOwanych 'swetrów.
,
Ostatnia konferencja, mimo uz~oun1enia
pewnej części punktów układu, do likwidacji
51P'OtU nie dccprowadzlfa.
Dali:zy ciąa; rokowań wyznaczył inspektor pracy na dzień <liti~iejszy.
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mys ~~ Zia.n ego! pro u, u1ą~yc
· zyv .. „reryd~ry . Pan.!ewaz ta .katego.na robotmko"Y 111e
bierze u~z1ału w rokowaniach o zawa.rc1e układu z.b1oroweg.o dla 1przcmJsłu. d~ianego,
wystąpili o swo1e pct;tUlaty pdidz1elme.
Po dfuższych pertraiktacjach wczoiraj ulkład
podpiMno na okres do 1 sienpnia 1939 roku.
Umowa przewiduje kil,ku1pwcentową pocłwyż
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Kiedy Banderze zwrli.:01to uwagę, że
pijany nie powinien być kierowcą samocbo
dnv.rym nawymyślał obelżywie pasażerom,
PODWYŻKA.
a prócz tego obrzucił ich kamieniami i odWcwrai
o<lbvła sie w Inspekcii Pracy XII
j e;: hał dalej w swym kierunku.
obwodu konferenc)a w sprawie u.normowania
waruników p?acy f pr:itcy dla tobofol1ków prze

, ZYCIE ZGIERZA

Wł'P ~D iU.

(-) Członkowie świty lorda I(unciman;
Ashton, Uwatkin, ::ltopforu i stenotypistka Mi!ler przybyii w gouzmach popoluuniowych samo
lotem do Pragi, witani na lotinsku przez wY.ż
szych urzcdniKów poselstwa brytyjskiego.
3. 8. tych dniach
jej j_akil-'rzed wyjazuem do Pragi lor<! l(un..:iman owsi Trębaczew, gm. Działoszyn, pow. wie mis olc,ikam1, zanurzaiąc J_e nast.ępn1_e \~ świad-;zyl przedsta wkielom pra~y, że liczy ię
lt.Jńskiego, przybyło dwóch osobników, kuble zimnej :wo.dy, a sarni ulotn11I się 111 z miesii;cznrm pobytem w Pradze, nie jest je- .
wyk!·uczoue, i.e misja jego potrwa trzy
którzy zawarłszy znajomość z tamtejszym by to do po?hsk1ego skl.epu po zakupy .. dnak
miesiące.
mieszkańcem Stanisławem Koperą zaproPo godzinnym oczek1wamu Kuperow1e
l-) Z dniem 1 sierpnia weszły w życi~ wszy
ponowali temuż podwojenie jego pienię- wydo,byli sami zawiniątka z wody po od stkie ustawr non'm berskie na terenie Austrii.
(-) Wczoraj podpisany został między haudzy.
winięciu, któt:cgo przekonali się, że padli
ofiarami oszustów, gdyż miast pieniędzy cją a Rzeszą niemiecką układ handlowy,
(-) Wczoraj min is ter Beck był o godz. 11
Naiwny Kopera wydobywszy z ukry- znaleźli sprytnie podłożony zwykły czarny przyjęty
w pałacu królew$kim na audiencji
cia banknoty. w sumie 100 zł wręczył je papier.
przez króla tlaakona 7-go, potem złożył wizysprytnym os_zustom, którzy mieli je w soZawiadomiona 0 powyższym policja 0 tę premierowi Nygaacdsvold'owi i ministrowi
bie znany tylko sposób podwoić przez od raz wieluński Wydział ,śledczy wszczął spr. zagr. Kohtowi, którzy następnie rewlZYŃr
wali ministra w Orand-łfo telu. Następnie odbybide przy pomocy specjalnych płynów.
energiczny pościg za sprytnymi oszusta- ło się śniadanie w ścisłym gronie, wydane przez
Kopera tak dalece zaufał nieznajomym mi - przytrzymując jednego z nich, któ- posła R. P. Neumana. Po pofudniu min. Beck
1,czarodziejom", że namówił syna swego rym sic; okazał Mostowski Wacław, zamie zwiedził norwe 1ką wystawę krajową. vVieczorem odbył się obiad, wydany na cześć min.
Józefa, aby i on podwoił ~woje os~częd- szk9ły we wsi Dylów, gm. Pajęczno.
Becka przez min. Kohta, podczas którego obal
noś~i co też te~ za radą OJCa uczy1; 1 ł~ wrę
żerującego na naiwności ludzkiej, oszu mężowie stanu wymienili przemówienia.
(-) Pociąg osobowy, zdążający z Częstocho
czaiąc wsz~stk1e sw~ ?szczędnosc1 dla sta osadz0no w więzieniu wielu!lskim do
rzekomego ich podwo1en1a.
dyspozycji władz sądowych za zbiegłym wy <lo, Blachowni, na przejeździe przy u!„ Zacisznej najechał na furmankę, powożoną przez
.Sprytni oszuści. w. obecności Koperów ł z~ś jego wspólnikiem wszcz~to poszukiwa Józefa Kiepurę, lat 63 i syna jego Jana( lat 15,
owinęli rzekomo p1en1ądze w czarną szma n1a.
·
zamieszkałych w Kawodrzy Górnej,
wskutek
czego Jan Kiepura doznał obcięcia jedne! nogi
---ooo,--i złamania drugiej, zaś Józef Kiepura uległ PD·
,
Huczeniu głowy, Wóz został rozbity a koń po-

Do Szpitala Miejskie~o przy ulicy Szpitnldla osób piesżyclt trwają. w dalszym
nej przywieziony został mieszkaniec wsi Zimne cią~, pomimo ustawicznych ostrzeżeń w praWody, gminy Dobroń - niejaki Józef Slie8, sie i Cżęstych protokółów policyjnych.
O tmłanłe adresu prosimy zawiad<>mić: któremu na zabawie ludowej przestrzelono koNa ulicy Targowej jadący na rowerze po
chodniku niejaki Mikuta, zamieszkały przy ul.
li\dmłńłstrację - listownie: Lódź, żwirki Z lano.
Moniuszi.i najechał na 4-ro letniego chłopczy
Policja poszukuje sprawcy postrzelenia.
IUb telefon: 102-29, 102-28,
ka i potłukł się dotkliwie, przy czym odniósł
Szpital Ubezpieczalni Społecznej w Pabiani- głąbok" ranę ciętą nad prawym okiem. Szczę
cach powiadomił komisariat policji, że przy- ściem oko nie zostało uszkodzone. Policja powieziono chorą Łytko Helenę, zamieszkałą w ciągnęła do odpowiedzialności karnej rowerzyZWJĄZEK Młodzieży Chrześcijari-skiej Po'·skiej Pabianicach, przy ulicy Kopernika 10, która stę. .
YMCA, wynajmuje pokoje umeblowane dla k1- po 24 godzinnym pobycie w szpitalu ttnatł na
walerów (chrześcijan), z utrzymaniem lub bez. zakażenie k1·wJ,
OBRAZA URZĘDNIKA.
Mieszkal1cy mogą ko rzystać z sali gimnastyczW
biurze
Funduszu Pracy przy ulicy Ponej, plywalni, natrysków, czytelni itp. Zgłosze ROWEilZYSTA ŃAJECHAL NA DZIECKO.
lnorekiej 7, znajdujący się tamże bezrobotny
nia przyjmuje Sekretariat Polskie] YMCA, ul.
Harce rowerzystów po chodnikach przezna- Omaf Albin, zamieszkały w Pabianicach przy
Moniuszki 4a. tel. 250-10 w godzinach od 8-12.
\Il. Kar&lewskiej 66 obraził słownie pełniącego
ałutbę urzędnika biura Czerwińskiego.
Spisano mu protokół,
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Z Katowic donoszą:
jej 01c1cc, stary inwaHda górniczy, sprzeW Katowicach w lesie załęskim obc'k ciwiali się zawarciu tego małżeństwa, wyt:op. „Klcofa:s'· pcw;en przcichodzień 1 doko- chodząc z założenia, że Goniwiecha
nał strasznego odkrycia. ·
jeSt za mł·::i·dy i zbyt zazdrosny
Podcia~ zbierania grzybów w lesńc oby- i że będzie to niedobrana para.
watel Kaitowic-Załęża, Aleksander Łabuś
Widocznie Goniwiecha tak męczył naujrzał w uigajn!ku w kałużYi krwi zwłoki rzeczoną swą zazdrością, że sarna zgodziła
t11f.ode/, pię1rnej dziewczyny, ioraz żołnierza się ona na wspólną śmierć. Planu tego muz przcstrzelo!1~ skronią.
siał skwapliwie chwycić się Goniwiecha i
Łabuś zaw iado mił uatychmiast o swym w tym celu przyjechał na krótkotrwały urodkryciu komisariat polkji w Załężu, skąd Jop. Sa1.11owolnie przedłużył ten urlop. -;po chwili przybyli wywiadowcy celem prze Onegdaj para narzeczonych wybrała. si~
prowadzenia cloc'i1odzeń. Na miejsce zbro-, 1.1a_ -0~tatn1ą ~rzechadzkc: do lasu, z ktoreJ
c.'11i przybył również prokura.'tor Sądu Okrę- JUZ nie wrócili.
gowcgo.
. Rewolwer, .kt?rY!11 Goniwiecha z~.strze
w toku pierwiastkowych cfoc;hoclzc1\ hl nar_zeczoną 1. s1eb1e, zabrała MadeJowna
stwierdzono, że tragicznie zmarłą dziew-1 pokry1omu z m1es~kaJlla S\~ego pracodawczyną jest 27-Jctnia Maria Madejówna, pra1 c~, Jozcfa Wybranca, bawiącego na urlo-·
cownica domowa z Chorzowa, a mężczyzną1 pic.
.
, ..
.
szeregowiec m:iło,polskiego pul:ku piechoty/
Desperaci urządzili w lesie
Ernest Ooniwiecha.
ostatni11 ucztę,
Dochodzcr1ia ustamy; że oboje udali się na w wskazują resztki jedzenia I napojów
na wycieczkę do lasu_ z?łc;skiego, gd7:ie w miejscu, gdzie popełniono zabójstwo i
jak ustala.no - Oomw1ccha zastrzelił na- samobójstwo.
przód n.arzcczoną, a następnie strzelił do
Dwoma celnymi strzałami w skroń zasiebie w skro1i. śmierć obojga musiała na- bił Goniwiecha narzeczoną i siebie.
stąpić natychminst.
Wiadomość o tragicznej śmierci nieNależy dodać, że jak Ooniwiecha, tak i szczęśliwej pary zakochanych przyjęli rozastr7clona Madejówna pochodzą z Chorzo dzice Goniwiechy i Madejówny ze stoic.va, gdzie mieszkają dotąd ich rodzice. Oo- kim spokojem. Stary ·inwalida górnik, ojniwil?cha pałał c'ilorobliwą miłością do Ma- ciec Goniwiechy, stwierdził, że o ile Wła•
dejówny, którą poznał p~zed par~1 l~ty. ~a- dze wojskowe nie zajmą się pogrzebem,
zdrosny był 0 każd~ JCJ ~uok. ~ .~1e mog~ to on na swój koszt pochowa zwłoki syna.
znieść tego, że obccme musiał poisc do w.OJ
Tymc~as~m na .z~rządzenie pr~kurato
ska i pozostawić narzeczoną w Chorzowie. ra zwłoki nieszczęshwych odstaw10no do
Gdy okazało się, że Ma~ej~wna b_ył~ kostnicy s~~tala miejskiego w Katowistarsza od Go11iwiechy, gdyz liczyła JUZ cach. ĘomisJa sądowo - lekarska przepro27 lat, wtenczas gdy Goniwiecha liczył do ł wa?ziła o_gjędziny ~włok i wydała zezwopier<> lat 23, rodzice Madejówny, zwłaszcza lente na pochowame.
---ooo
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NaicleDleJsza noc fegororzna

Skradziony
samochód
wóz
5 osób.
rozbił

Z Katowic donoszą:

Na ulicy Vvoi'ciechowskiego w Załężu
cl
ł
t
.
k M'
z /:ZY. s 1ę ws rząsaiący wypad~ : i anow1c1e Jadący z Qgromną szybkosc1ą samo1chód wpadł na przejeżdżającą furmankę
Ludwika Buli z Świętochłowic. Fura zost'1
.
. .
1a roztrzaska~a, przy czym Jadący
na nteJ
Karol Wrzeciono, Henryk Krzystek, Pelagia Smykała z świętochłowlc oraz Paweł
Reiter i Hi.lclega.rda St~n.ek z Lipin zo~tali
pokalccze111. N1eszcz1;sl1wych oclstaw10110
natychmiast do szpitala miejskiego w Katowica.ch, gdzie pozostali pod opieką lekarska.
Szofer, kierujący samochodem, niejaki
Rudolf Koel.ler z Mr.sł.owici również doznał

I

i zranił

Jpoważnych

obrażeń

t

pomi

. d

zbierrł zostaw1·wszy 'sa111ocl10!1d10 Koa !e ~la
.

t> '

•

rneż zo?tał poważnie okaleczony.

k

n row-

Podjęte natychmiast ctochodzen·
11cyjne ustaliły, że szofer Koeli er wł~~a~o .
t-e1·że no
cl śl k' . S . .
się
cy o ąs IeJ polki Samochodo~vej '!"' Katowicach, skąd skradł samochód
1 wyjechał do Chorzowa N'e po'
h I ·
1
clnak ciałek-o aclyż już w. za łężu 1;~ ~I Jefurman'kę i p3kaleczył pięciu ludzi. a na
W DNIU 31 lipca br. wieczorem zostawiono na
slac.ii w Łęczyey aparat fotograiiczny iirmy Kodak - Retina li. Ucz.clwy znalazca proszony
jest o oddanie p. Ganterowi w Łęczrcy ul. Tum
sKa 5 za wynagrodzeniem zł 50.~

- L l '· J
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Brak subsydiów .zadecydował

_.~

spowodowana

szereg poważnych
sukcesów. W miesiącu czerwcu nauczyło
się pływać 20 tysięcy ludzi. W ciągu kilku
miesi~cy czołowi nasi
pływacy ustanowili
.
20 re k or dó w P o Is k 1.
Polski Związek Pływacki zorganizował nowe okręgi na Polesiu! Wołyniu i
·
gro d z1eńszczyźnie, obei'mując w ten spasób swym zasięgiem cały kraj.
Polski Zw. Pływacki stanął na stanowisku, że pływacy zasłużyli na to, aby
wyjechać na mistrzostwa Europy do Londynu.
"

bied~• ki~rowni.:iwa.

.G~y się przystępuje do meczu z przeci· I
W drużJ'nie LKS. najlepszym graczem
~'111k1em .otrzaskll'nytn w s_potkaniach ha ró· . był Koczewski, który ma wszelkie dane aby

I

zn~c~ bo1sk~cl~ Europy, m~ wolno..go lekc~ w krótrrim czasie stać się jed'nym z lepszych
wazyc, .o~łahiaJąc 1 - do 2 pozycji w swej I w Polsce środkowych pomocników. Poza nim
drużyme.
I dobra była obro•::Ja K:uasia.k, Gałecki oraz
Zapomniało o tym kierom1ictwo druży• Andrzejewski w bramce.
ny ligowej ŁKS i pozwoliło sobie we wczcr
W'd ,
k ł 2000
.
.
I zow o o o
•
ra1szym
meczu z KS Jugosławia
na wysta•
wie„1ie w drugiej połowie s.potkania Stolar·
skiego na prawym skrzydle i Ceglińskiego
w pomocy za kontuzjowa•nego Rudnickiego.
. Szczególnie dziwne było wystawienie CeFlłA•CI"'
glińskiego, który całe życie był i jest bram· W~ICIG •OLAlłSICI 11
karzem. Gracz tezr Bogu ducha winien znalaz~zy się na ]ewej pomocy nie mógł utrzy·
Francuskie kola sportowe Ży'Wo kamen· ny regulaminowe. M. in. zwycięzcy przełę·
mać prawoskrzydłowego drużyny gości, któ tują wnioski jakie można wyciągnąć z tego- I czy górskich korzystaliby z dodatkowych
ry zdobył drugą bramkę. Stolarki który za· rocznego wyścigu kolarskiego dookoła Fran· bonifikacyj.
stąpił ~lahego zresztą Millera, hasał dziko i cji (Tour de :Fra·nce). Naczelny redaktor
Ponieważ redakcja dziennika „L'Auto"
nieprzytomnie. Więcej przeszkadzał swym wielkiego dziennika sportowego „L'Auto" jt>St i•nicjatorką i organizatorką wyticigu, 'nie
p. Desgrange, orga'aizator i inicjator wyści· ulega wątpliwości, że zmiany te zoetaną
paril!lerom, niż im pomagał.
Bardzo słabo wypadło sędziowanie p. gu, wyraża przekonanie, że tegoroczrty wprowadzone w następnym wyścigu dooko·
L·e, który hył ~ar.clzo ospały. Ospale ró- T~ur. d'e France trwał za dług? i że ?sta· ła Francji.
wnież funkcjonowali sędziowie lillliowi. trój tnt~ ~ego etapy były zbyt mało _interesujące.
ka sędziowska razem ważyła chyba hfoko Na1~1ekawsze moI?enty za~odow ro~gry.wa- SpOrł
300 kilo. A upał był 40-stopniowy. Nic też ły się za, ~w~czaJ na odcl'Dkac~ ?orskich.
..,.dziwnego, że decyzje §ę<łziowskie nasuwały T~m włascn~1e p~da. ~ozt~z!gmęc1e..?staK~pitan Związkowy ŁOZPN p. Otto
szereg ·wątpliwotici, zwła!zcza w ocenie fauli Itru~ etapy me zm1e'01an JUZ sytua~Jl. W ustalił następujący skład reprezentacji piłBłędem było podyktowa'aie również przez związku z t~ P· ~~~ai~ge propoll'UJ.e,„aby karskiej Łodzi na mecz niedzielny ze Lwa
sędziego rzutu karnego za nastrzeloną rękę. na przy~złosc „Zbhzyc _gor~ do Paryza., w wem o Puchar Polski: bramka~ AndrzePrzebieg meczu był następujący:
.ten ~p?sob ~~y et~P.Y gorskie znalazł~ si~ w jewski (ŁKS); obrona: Karasiak i GałecZawody nie stały na wysokim poziomie, u:u.gieJ częs~1. wysc1gu ~ sto~nku me,~1el ki (ŁKS); pomoc: Pfgza (ŁKS), Pile i
ale były w pierwszej połowie bardzo cieka· kieJ. odległosci ~d Paryza (kilka etapow). Chojnacki (UT); atak: Świętosławski, Sei
we, ze względu na żywe tem'p o i dobrą po· Zm~uast 2~ etap~w dotych~zasoi7ch, od~}:· del. (U.T), Lewandowski (ŁKS), Gorzko i
i;tawę w ŁKS w tej części gry.
WaJ_ącyc~ ;lę w ciągu 26 ,dni, moZ'na ~mme~· Krolas1k (UT), rezerwowy: Lass (Ł TSG)
Po zmiauie strom łodzianie opadli '.nieco szyc wysc1g do 19 e~ap.ow w ~ym, ze kon• Wyjazd piłkarzy łódzkich do Lwowa nastą
na siłach, d'o czego pr.zyczyinił się 40-stopnio co';e etap~ pr~wa~z1ły~y z Aix - .Les pi w sobotę o godz. 14-ej pod kierunkiem
wy upał. Wysoką temperaturę lepiej znie- Ba~s, Cl~umo,ut i Reims do Paryza. Po· prezesa ŁOZPN nacz. Konopki lub wiceś1i Jugosławianie, którzy w ostatnim kwa· nacłto ma Ją hyc wprowadzone pewrre zmia· prezesa p. Karbowiaka.
dramie zagrali bardzo ładnie, wyzy!~mjąc
Dziś, w środę, odbędzie się w Zgierzu
zwycięstwo nie bez dużej dozy szczęścia.
OLIMPIADA BAŁKA:NSKA.
zako11czenie uruchomionego w dniu 6 lip
Bramki 'dla KS. Jugosłavia zdobyli pra•
odbędzie ~ię we wrześniu b. r.
ca .kursu przodowników piłkarskich. Ucze
wo~krzydłowy i prawy łącznik.
ŁKS. nie
r
•
stmcy kursu zostaną przeegzaminowani
wykorz~tał rzutu karnego oraz 3 czy 4 po·
,v.. tegoroc~ny.ch igrz~@kac~i sportowych przez komis1'ę w skład które· wchódz :
panstw hałkamk1ch, ktore się odbędą ~
K
l .
, ą
zycyj w pierwszej części gry.
cl • h d
d
, .
B' ł
d • mgr. allenbach, kpt. zw. Otto 1 sędzia p.
Z drużyny gości wyróżnili się: bramkarz,
niac o, 11. .o __18
.J ~vr zesnia w
iabogrło zie Bira wzg!. p. Krachulec.
środkowy pomocnik Marianovic, prawy po· wezmą rowmez UiUZla sportowcy u garscy
W
d h d
b t
· ·
obok Jugosławii. Grecji, Turcji i Rumu'aii.
s· nka c. o zbą~ą 5.0łko ęk.rodzlp~z~te się
mocnik oraz prawa strona napadu.
w 1era owie o oz p1 ars t· a Junior w,
zorganizowany przez okręgi poznański, po
morski, warszawski i łódzki. Z lodzi wy
jeżdża na obóz mistrzowska drużyna junio

Notowania z dnia 2 sierpniu.

NOWY JORh.: loco 8.59, sit·rpiel1 8.i5,
47
Poziom wyczynów Heidricha i Jędry- 8.58,
n. , styczeń
październik
gri.
8.60, 8.49-50,
luty 8.6::!, li;tupa.t
marzec 8.53,
8.61, kwic
ska wcale nie wyklucza uzyskania bardzo s.0-a, maJ· 8.61 , czerwiec
·
s.ó·s, l'tptec
· 8.-10
dobrych wyników. Zespół piłki wodnej,
LIVERPOOL: loco ·1.93 , ;ierpiei1 t.12, wrze:;c11
który przeważał nad reprezentacją Finlan- 4.i4, J?&ździernik 4.74.: jjstopad 4.'.6, gr~dz!c1:1 ·~.:,~»
1
dii, wykazał również, że stać go na na- sty~zeu 4 ·81 • lut? 4.8~, mt~r~ec 4.E6, kw 1 ~ en 4.o •
·
·
lk'
.
. . I mai 4.89, czerwiec 4.90, lipiec 4.91
w1ązan1e wa
1 z powaznym przec1wn1Egipska (Sakell.): loco 7.90
kiem.
l Upper: loco 6.12, wrzrsiel1 5.96, październik 3 91
Anglicr; przy wysyłaniu 10-ciu osób, I l~st.opa~ 5.91, stycze(t 5.92, marzec 5.94, maj 5.96,
t
h
d .
hp1ec a.96
•
zwracają
osz y trzec za wo 111ków. Wy.
BREMA 1oco 10 .3o,
· 'k 9.80' gruc1t 1en•
- paz'd z1ern1
.
s ł ante zatem 10 osob kosztowałoby 3500 10.04, styczeń 10.14, maj 10.38, lipiec 10.46
zł. Korzyści wysłania naszych zawodników do Londynu byłyby oczywiście duże.
Toteż Zarząd PZP jednomyślnie postano
PAPIERY PAŃSTWOWE ZWYŻKUJĄ.
wił reprezentację zgłosić; ale niestety sta
Rozmiary obrotów papierami państwowymi były
tania Polskiego Związku Pływackiego nie dość duże przy ogólnej poprawie kursów.
zostały poparte przez inne czynniki, i P.
OBROTY LISTAMI ZASTAWNYMI.
Z. P. z powodu braku subwencji musiał ŻYWSZE
Zainteresowanie prywutnymi p~pierami lok~ .· jwyjazd odwołać .
nymi było cokolwiek większe.
Polski Związek Pływacki uważa, że od
PAPIF.RY PIWCENTOWE.
wołanie wyjazdu do Londynu jest krzywPot. Inwestycyjna 1 emisji 82.50, 1 emisji scril·
dą dla pływaków, zwłaszcza, że bardzo 93.50, 2 emisji 82.00, 2 emi8ji serie 91.25, Do luru 1va
często wysyłane są zagranicę reprezenta- 3 serii 43.00, Konsolidacyjna 1936 r. 67.75, Kon.
cje, których występy są istotnie kompro- wersyjna 1924 r. 70.00, Wewn. Państw. 1937 r. 67.25,
83.2:>
mitujące dla sportu polskiego. Pływacy 7% L. Z. Paltstwowcgo l.lanku Holnrgo
8% L. Z. Pui1stwowe110 Banku Holnrgo
94.00
wykazali tak dużą ambicję i tak znaczne 7% L. Z. Bttnlrn Golip. Krajoweio 2- 7 em. 83.2:i
P?dniesienie formy, że występ w Londy- 8% L. Z. Banku Gosp. Kri:jowcgo l emisji 94.0ll
n!~ na pewno wstydu by nam nie przy- 7% Obł. Kom. Banku Gosp. Kraj. 2-3 cm. 83.2:;
8% Obl. Kom. Banku Go•p. Kruj. l emisji 94.00
n10sł.
5~% L. Z. Banku Goap. Kraj?w. l emisji :Il.OO
5%% L. Z. Banku Golip. Krajow. 2-7 cm. 81.0(1
5Y..i% Obl. Kom. Banku Gosp. Kraj. l emi sji 81.00
5~% Obł. Kom. B. Gosp. Kr. 2-3 i 3N em. 81..00
5%% Obi. Kom. Banku Gos9. Krnj. 4 cm. !li.OO
legnie zwłoce. ŁOZP zwrócił się do Związ Ziemskie w Warszewie 1924 r. (gwar.) wnrlość k1125.08, Ziemskie w Warszawie 5 serii 65.50,
ku pomorskiego, z propozycją przełożenia ponu
Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego s. L 65.50.
wyjazdu pływaków łódzkich na 14 - 15 m. Warszawy 1933 r. 73.i5, rn. Łodzi 1933 r. 66.~C,
sierpnia, jednak w dniu wczorajszym na- m. Radomia 1933 r. 62.13, Poż. Szkolna m. W-wv
.
d~szła ?dpowie?ź, że terminy te dla orga- 1925 r. 79.00
nizatorow są niedogodne. Związek pomor
AKCJE - MOCNIEJSZE.
ski. proponuje ze swej strony 20 _ 21 sier
Na zebtaniu giełdy akcyjnej panował w dalsz~ 111
prna. Najprawdopodobniej ŁOZP terminy cięgu nastrój ożywiony, przy dość dużej chęci c!o
te żaakceptuje. Przed ustaleniem składu re kupna i poprawie kursów.
Bank Polski 125.00, Bank Zachodni 37.50, Wcprezentacji Łodzi odbędą się zawody eli- giel 33.00, Modrzejów 15.25, Ostrowiec s. B 63.00,
minacyjne.
Starachowice 39.25, Żyrardi>w 57.00

miesięcy zanotowało

ligowe „ w Ł K
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o niewuslanio plgwaków do londgna
Pływactwo polskie w ciągu ostatnich\
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biletów na atrakcyjny mecz piłkarski mi~dzy wę~ierską Hun~ari.ą a. re- l
P'.ezentacią Polski, któ~y odbęd:1e. się w
t piątek w b. m. „w Łodzi na stadionie ŁK
S-u przy Al. Un11 (początek o godz. 17.15)
wyższe.
Przedsprzedaż odbywa się w f-ch Z Kowal
zdobył Bic:m. W dmgim meczu Ferencvaros
Wyeliminowanie
drużyn
włoskich
jest
ski, Nawrot 8; R. Kowalski ul. 11 Listopa
z kolei wyeJimi-nował turyńską Juventus, za
swego
rodzaju
sensacją.
jeśli
się
weźmie
pod
da 26; i Bar - Automat, ul. Piotrkowska
tym w fina1e puch:1ru Środkowej Europy
uwagę. że Włosi w roku bież. zdobyli ty· 63. W przedsprzedaży nabywać można bi
tuł mistrzów świata w footballu. Czesi i Jety tylko dla dorosłych, natomiast bileW ęgrzy wzięli obecnie rewa•::JŻ za porażki ty uczniowskie i dziecinne będą sprzedaw Paryżu.
wane w dniu meczu od godz. 15.30 na sta
dianie ŁKS (o tej samej godzinie rozpoutrzymuje st te PUWF i PW
cznie się wpuszczanie na boisko). BileDyrektor Pa11stwowego Urzędu wycho·
JUBILEUSZOWY REKORD
ty dla dorosłych sprzedawane będ11 w
wa11ia Fizycznego gen. Sawicki przyjął Pre-1
ustaliła pływaczka duńska Hveger.
dniu meczu od godz. 16-ej. ŁOZPN posta
zytl'ium Związku Dzie!lnikarzy Sportowych
W zawodach w Kopenhadze słynna dui1- nowił ofiarować dla piłkarzy, kt6rzy w
w składzie: prezes: red Sikorski, wicepre- S'ka pływaczka Rayghiłd Hveger ustaliła 25 tym roku reprezentowali barwy Łodzi, b:Je
zes i: Szenajch i Rothert, sekretarz: Mossin. rekorcl światowy w swojej karierze sporto· ty bezpłatne.
Na ko-nferencji omówiono sprawę dalszego wej. Tym razem Dunka poprawiła własny
Gracze p olscy, wyznaczeni na mect z
~cisłe;;o wzajemnego kontaktu między Pań- rekord na 400 m. stylem dowolnym z 5:08. Hungarią, zjadą się do Łodzi w cz\\-a1 ~ek
stwowym Urzędem WF. i .pra~ą.
na 5:06, 1 se~.
wieczorem i zatrzymają się w hotelu ,Sa-

Slavia i Ferencvaros.
W P.radze czeskiej wobec 35.000 widzów
Jak
wiadomo,
w pienvszych spotkaniach
rozegrany został rewanżowy mecz piłkarski
na
tere'llie
Włoch
oba mecze wygrali Włosi.
o puchar Środkowej Europy pomiędzy Sla·
Zwycięstwa
Ferencvaros
i Slavii w spotkavią i F.C. Genovą. Zwyciężyła Slawia 4:0
niach
rewanżowych
były
jednak cyfrowo
(2:0). Wszystkie bramki dla zwycięzców

Babunie

I

CASINO: - Powrót Arsena Lupina.
CORSO: I. Tajemnica samotnego
domu. li. Pan redaktor szaleje.
EUROPA: - Maski lorda Biakeneya.
Cnotliwa Zuzanna.
ORANO-KINO: ,,IKAR": - „Nie całuj w kinie".
JAR: - Na scenie: „Najpiękniejsze kobiety" na ekranie „Malibu".
OSWIATOWE: - Płomienne· serca.
PALACE: - PiętAastolatka.
PRZEDWIOśNIE: - Za zasłoną.
RAKIETA: - Dziewczyna szuka mi-

I

Kontakt z

prasą

voy".

łości.

RIALTO: - I. Skrzydła nad Hcnolulu;
Il. Milioner na tydzień.
STYLOWY: - Lot straceńców.
SŁOŃCE: - Dyplomatyczna żona.
TON: - Scherlock Holmes i dr. Wat:son.
URANIA: - I. Ksi ążę X. II. Dror1 do

0

czysta śmlct 11nka I ollwa, oczyszczone I ~te.
sławy.
ryllzowane, zmieszane są z Innymi cennymi,
ta jnyrnl składnikami, według znane! recepty
stosowanej od dwudzleśtu lat w tabrykacjl Kremu
OSTATNIE DWA PRZEDSTAWIENIA
Tokalon (nie tłustego) koloru białego, sprepa·
„GAŁĄZKI ROZMARYNU" W TEATRZE
rowanego według oryginalnego lrancuskleqo
LETNIM W PĄRl<U STASZICA.
przepisu znakomitego paryskiego Kre1nu
D z iś i jutro o gc·dz. 8.30 w. ost.;tnie dwa
Tokalon. Krem ten odźywla I szybko odmładza przedstawienia znakomitei sztEki Zygmunta
skórę, usuwa zmarszczki I ws1elkle wadv cery,
Nadaje skór7.e świeży, młodzieńczy wygl~d , Nowakowskiego ,.Gał(lzka rozmarynu" w reżyserii Zygmunta Biesiadeckic!!;O.
ot"7 zdrClwy I przyjemny 'apach. Nie powodu•
Wkrótce wchodzi na afisz Teatru Letnieje porostu niepotrzebnego owłosienia . Pow•
s1ec:hnle wl!ldomym Jest, że Francuzki obecnie go nieskc·ńczcnic komiczna. anr,ie1ska kr'media M arlow'a .. Złoty wi('k ryct>rntwa". którl'i
są naogół o wiele ładniejsze niż przed kliku
laty. E:kspercl twierdzą, że ta zadzlwlajctca dowcipna i\kcia rnz~ryv;a sic c ześciowo
zmiana spowodowana jest rozpowszechnieniem współcześnie a r·~:-ściowo w grot es kr: wvm
Kremu Tokalon. Sprzedaż mleslc;crna sięga średniowieczu. Reżyseria Z. Biesladcckiego.
mlllona sztuk. Zacznll dziś jeszcze ~tosować
Krem Tokalon, a bc;rlzlesz wyglqdała młodziej
z każdym rankiem. Szczęśliwe wyniki gwaran· MlTZEA - RIBLIOTRJH - W1'STAWY
Miejskn 8ii>lio1elca Publiczna (ni Anrłruja 141
towane w katdym wypadku lub zwrot plenl~dzy.
otwarta dla puhlirmryilri ro<hirnni„. rrór1 nirtbirl

Hung 1:i:i '.·.:1n0yła misti'zostwo ·v~·~gir:r
w latach 1935 - 36 i 1936 - 37 i reprezen
tuje najwyżs7.y poziom piłk l.' :;'. w~" wr;gierskicgo, (w skład d1 użyny wc 1 1,1liz<~ wief1J
Krabowa~ Wł~litzki
Częsiothowg. krotni reprezentanci pa1i ;twa). W dni:i
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej, I Maryi Panny na Jasnej Górze. Pątnicy dzisiejszym Hungaria rozegra w Warszaorganizuje pod protektoratem j. E. Ks. wezmą udział w nabożeństwach maria11 - wie mecz treningowy z kombinowanym te
i3iskupa Wł. Jasińskiego, w dniach od 12 skich, odbędą Drogę Krzyżową, zwiedzą amem polskim.
Łódzki Okręgowy
Związe k Pływacki
do 15 sierpnia b. r„ w rocznicę „Cudu klasztor, skarbiec.
wyznaczy!
jako
kandydatów
na obóz konnnd Wisłą" wielką pielgrzymkę maria1iską
Kierownictwo techniczne pielgrzymki,
dycyjny, który odbędzie się w dniach 5
pociągiem popularnym do Krakowa, Wie- objął Ks. Kan. Stan. Nowicki.
Karty uczestnictwa w cenie zł. 11.50 sierpnia - 5 września w Warszawie p od
liczki i Częstoch o wy.
amerykańskiego
trenera p.
Pątnicy wyjadą z Łodzi w dniu 12 sier gr. nabywać można w Sekretariacie Akcji kierunkiem
Step
pa,
następujących
zawodników:
z
pnia w godzinach wieczornych, przyjazd Katolickiej - ul. O.da11ska L. 111, w księ
i
E
ŁKS-u:
Chojnackiego,
Witkowskiego,
Słudo Krakowa nastąpi w dniu 13 sierpnia w garni „Przyszłość" - ul. Piotrkowska L.
DOMU".
~odzinach rannych. Uczestnicy pielgrzym 263, w kolekturze p. Wł. Cianciary, w księ peckiego, Rapalskiego, Nawrockiego i Cie
Sierpniowy .:~~~N~,Pnni Domu" )>rzyno~i całe
ki po przybyciu do Krakowa podzieleni zo garni „Dobra Książk a " - ul. Gdańska L. śl~ka; ~ Hl~S~u: A.ntkowskiego, Kowaliń:>ta ną na grupy, po czym udadzą się na 111 oraz we wszystkich parafó:>~h łód zk ich s k1ego I Les mewsk1ego; z Boruty: Krenca hogi:,:two tematów. Rozpoczyna go dowcipnie uj ęty
Dąbrowskiego i Gawryszczaka; z Maka- Miykui obrn nfo.cy . roz_wój sztnk_i. ~uHnarncj ~o
-:o::imówi c ne uprzednio kwatery w hotelach i kościo!ach filialnych.
bi: Katowskiego i Kaufmana. z pośród wy prze;, ~dl~g!e wiek~, a~ do clzlSleJSZ.l~h ~zasow,
w zalcznosc1 od ogolncJ kultury i ryw11tzac;i czlolt: rystycznycll. Po nabożeństwie w koście
m1en.1011ych pływakow . na _oboz zostanie 1'it'ka. Artyku~ „O ~erach" zawiera pożytenne i
TYDZIEŃ° MILOSIERDZIA.
le mariackim Ntnicy zwiedzą Wawel, gro
Na ostatniej konferen<:ii Eµiskopat Pol~ki u- przyiętych przez Polski Zw iązek Pływac- mało znane wiadomosri towaroznawcze i jest uzu·
by królewsk:e oraz zamek królewski.
dziesięciu. Obóz zor<Tanizowany bę- I pdr~io.'~Y przepisami potraw z ser~. ~atki powinny
s talił, że tegoroczny „Ty<lz;e11 Miłosierdzia" w ki 1z1..-ror1c uw11g~ na artykuł: „Dz1ec1 gospodt1rz11",
W godzinach popołudniowych łodzia
I'>
d 'k
Ó
.
W
. dl
ca!ei Polsce odbędzie si' w jednym terminie.
~le
"!
arszawt~
a za WO .111 ÓW ł dz- mówią·y 0 wychowawc7.ej koni eC'znośl'i i 0 sposo.
d
nie cdbc;dą wycieczkę do kopahl. soli w
Na P1'0śbę .Episkopatu Min ister Spraw We· ktch I warszawskich. W związku Z tym huth w~ią~anin dzieci do 1ajrć domowych i podawnętrznych zart"ądzil wrdanie odnośnego zezw1l
w :cliczce.
l0ZP zwołuje na czwartek 4 bm. na pły- i j9cy p~z„p_i sy łutwych yotraw, które dzieci mogą
W dniu 14 sierpnia - niedzi ela - na lenia na dzień od 1l do 23 października b. roku.
wszystkich wyzna- sam1>dziclnte prz~rządz~c..
.
'
Stowarzyszenie
„Caritas"
Diecezji
Łódzkiej walni ŁKS-u zebranie
.
.
1 Pnirtworr (k1 szonk1 1 marynaty) z Jarzyn nn
bożcństwo dl a łodz'an ot.lprawionc zostanie
w zwiqzku z wy?ej podan~·m ter111i11r·11 rozpo- czonych kandydatow (na godzinę 18.15). zimę oraz j~dło$pisy i przepisy wyc2crp11ją dzial
w kośdele O. O. Paulinów na Skałce, po czął przyi;:otowania do wielkiej k\' ~ · „ 11„ rzecz
Wyjazd reprezentacji pływackiej Łodzi g.aot~o1!0111lun:·· z go~pollorshet~. do1~o~vym wiąże
czym nas tąpi zwiedzanie miasta, świątyń, naiD!edniejszych.
na zawody w Bydgoszczy i Grudziądzu u się Jetinak jt"•7.Ue ortyk.uł o na.ihnrdz1_e~ nowoczes·
Sukiennic, Barbakanu, Muzeum Narodowe
nyrl1 ~rzyr1~dach clekL_r)'~znrch, 11łatw1aięcyrh pre.
«ę pnnt domu oraz wnzny ze względu na lernnt argo. Tegoż dnia w godzinach popołudni o
tykuf „Zbior<>wa walka z kurzem".
\VJNSZUJEMV
wych pielgrzymi wyjadą na Jasną Górę do
Ponirwnź sinpiC'it jret miesiącem urlopów, w
rtocne dyżury aptek.
Jutro. Dcminikowi.
Częstochowy, gdzie we zmą udział w proLe~r.;· cic pollano windomości o tanim spędzeniu latu
Wschód słońca 4.00.
nn 1''Si oraz 1nrnie~zczono miły futomontRŻ pod nll·
cesji mariańskiej na \vał.::ch oraz naboż e1i
Nory dzisicj,1ej rly żu rnję apteki:
zwą: „Zmiana wrużri1 odporzynk;cm". Poza tym
Zachód
słońca 19.23.
1\1.
Ka
~pcrkicwiria
,
Zgierska
54,
A.
Ry·hterJ
stwie wi eczarowym przed szczytowym owiele innych iluS!rncyj.
i
Il.
Loho<ly,
11 Li stopada 86, 1\f. Zundelewkz~. I
Długość
dnia
15.23.:
braze m Najśw. f<.faryi Pm;.ay.
Pismo „Pani Domu" jest do nabycia w wiei·
Piotrkowska 25, S. 13ojar>kirgo i W. Schatza. Prz~ ,
Ubyło dnia 1.20.
Dzień 15 s::-rp nia przczr."'Czony będzie jazd 19, Cz. Ryt<'ln, Kopernika 21).
szych ks i ęriarnir.„h, kiosknrh ga~rtov:yeh i w ad
M. 'ipirrn, !
ministracji - Warszawa, Nowy Świat 9.
Tyd zień 32.
• 1 a uroczystoSci
cc1pus~o wc Wnieb. Najśw Piotrkowsku 193, A. l\.owaMdego i S.ki Rzgowska

Wielka pielgrzymka
do

mariańska
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ZBOŻOWA.

WARSZAWA, 3. 8. - Urzędowa c ed uła giełdy
zbożowo . towarowej w Warszawie.
Pszenica jednolita nowa 22.00 - 23.00, żyto
nowe 14.75 - 15.25, mąka pstenna gat. I w,c.
30.proc. 41.00 - 43.50, 50-prn~. 38.00 - 40.50,
pauewna -.-, męka żytnia gat. I SO-procentowa
29.00 - 30.00, 65-proc. 26.75 - 27.50, razowa
95.proc. -.POZNA1", 3. 8. - Urze<lowa 1:eduła giełdy
zbożowo . towarowe.i w l'o;naniu.
Ceny orientacyjne: pszenica nowo 23.25 - 23.75
żyto nowe 15.75 16.25, mąka pszenna gat. I wyc.
30·proc. 42.50 - 43.50,
50-proc. 39.50 - 40.50,
mąka żytnia gat. I 50-proc. 29.00 30.00, 65-p;:cc.
2 7.50 - 28.50

i !wlał nd li· 11) de, 2'ł. w ~oł>oty ocl !. 10 tłn 1Q
W'rMawa zbiorom•
f(rarnod-;l1skiej • Gnrduw.
·kiej. ]. Simon
l'i~tkił!w1cso1uj i c.Pslairn Rzep;ń.• kicl{O w lokalu I. P. S.-n. Park Sienltiewicza.

n.

Salon

I

.I

Karola Endego.

Jutro n
}

•

Rosół z makaronem, ~ztnka mięsa S J k
· lł ,

C 1rzanowy.

I

I

ST.tul< Picknych

Nawrot 8. tel. 153-55.
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<;Zo.~ć, że m0że oddziaływać przez pryzmat
innych męskich spojrzeń, którymi przycią

ga. Za pomocą tego środka ukazuje się wy
branemu m~.żc1yźnie w coraz innym o ~ wie
tleniu.
.Mężczyzna kocha kobietę czasem praw
dziwie i do zapamiętania, lecz tylko taką,
którą obawia się utracić stara lecz niezbita prawda. Może to nastąpić w sposób
dwojaki - przez śmierć lub zdradę.
Stuprocentowy mężczyzna wybierze na
pewno raczej śmierć ukochanej, niż Jej zdra
dę, gdyż wtedy kobieta staje się jego wieczystą własnością.

Tym tłumaczy się fakt, że niektóre kobiety używają w stosunku do mężczyzn
broni w postaci urojonej choroby w celu
utrzymania w napięciu ich uczuć.
jednego mężczyzna nie zniesie w kobiecie: przewagi. Każda przezorna kobieta
winna być czujna i ostrożna, o ile nie prag
nie doprowadzić do kompJ.etnej atrofii uczucia i kresu wspólnej wędrówki.

a. Praktyczna Amerykanka potrafi b~z przelewu krwi

pięknej. jffo:f~~~cj~1: ~o~:~n~.zz~~aw~~zraj:c~:~i~ mu~~~~~:~~e~~~kr~d\~~ie~~~z~lnn1cf ~~~
0

Pr ze ds I a wicie I ki pici

W jednym z kobiecych pism tak oświe
tlony jest pwblem stosunku mężczyzny do
kobiety:
Mężczyzna uwielbia kobietę w jej róż
nych odmianach. Szuka w niej, zależnie
od własnego nastroju, namiętnej kochank!,
skrzętnej gospodyni, matki, przyjaciółki,
pielęgniarki, kompanki jeżdżącej na nartach w dobrze skrojonych spodniach, wreszcie słabego, nieporadnego dzi,ecka,
które trzeba prowa·dzić za rączkę„. A prze
de wszystkim pragnie w niej znaleźć zawsze i o każdej porze jednakową pogodę i
humor, który nie zawiedzie lecz rozwinie
się na zawołanie, jak dobrze skonstruowany spadochron.
Kochanka czy żona? O tej drugiej nie
warto mówić wcale, któżby się z nią liczył, skoro przez małż,eństwo wyprawiła
uroczysty pogrzeb swej kobiecości. Straciła bezpowrotnie zmienność motyla i nieuchwytność jaszczurki.
Uroda? - to rzecz ·drugorzędna, istotna wartość polega na tym, co się za ni.1
kryje. Tego się nie widzi, lecz wyczuwa.
Piękna powłoka - tym lepiej, lecz gdy po
za nią okaże się brak tego, co <Ila mężczy
zny najważniejsze, jest ona tylko fałszywą
przynętą i naraża 111a zawód.
Młoda czy starsza? Dłużej trwające za
int.eresowanie budzi oczywiście starsza bai:tlziej zaciekawia i jako doświadczona
umie nie tylko zdobyć lecz utrzymać, a to
ponoć najtrudniejsze! Mło<la znudzi się o
wiele szybciej, gdyż nie posiada przebiegłości i wyrafir.owania, ma jednak tę wyż-

• '

--·---~-----..---.....-.<W™-·-~-~--~------~

bne konflikty rozwiązuje się w poszczegól- ważny, wobec czego wykra<lł _ją X-owi.
1
. jeszcze za jedno znienawidzi do śmier nych kr~ach:.
. . . .
X nie chce się okazać gorszym i wykrada
c1 ~gdy mu kabieta przypomni 0 „drob-I , W J.J>0011•. W~ru11 zony. 111iłosc1~ .x do ją V-owi. Y nie chce ... i tak dalej ...
nej słabości" jak zwykł określać zdradę, ~ Sipólne1 Z'TlaJo_m~J popełnia h~ra~iri. ~'
W Norwegii.
Wzruszona ucz11cicm
lub da cło poznania że domyśla się no- zro7.1paczony poswięccniem przy1aciela, me dwojga przyjaciół młoda panna odbiera sowej.
'
chce się okazać gorszym i czyni to samo. bie życie, aby nie być przyczyną zerwania
Młoda panna, wiedząc, że jest przyczyną
Teraz o ubraniu. „jego" kobieta ubierać śmierci dwóch dzielnych mt,>żczyzn, zdoby- przyjaźni. która jest bardziej wartościowa
an iżeli miłość.
się winna z dystynkcją, nie koniecznie we- wa miecz jednego z nich i również przenodług mody to szablon. Natomiast inna si się- do wieczności.
W Afryce. X i Y ożenili się wspólnie z
tylko wtedy zadawalnia jego poczucie sma
W Hiszpanii. Y. zabi_ja X w pojedynku ukochaną, dobierając do wspólnoty małżeń
ku, gdy jest nieco mniej dystyngowana, i ucie1ka z ukochaną do Brazylii.
skiei Jei siostrę.
lecz ubiorem swym podkreśla wszystkie
W Szwecji. Młoda pa1nna, nie wiedząc,
Na Bałkanach. Długotrwała rywalizacja
wdzięki figury i oblicza.
jalką powziąć '1ecyzj~, wysyła obydwu za- tak się wreszcie obydwum uprzykrzyła, iż
je·den z mężów stale zalecał swej żonie kocha·nych w świat, siada na samotnej ska 'każdy z nich ożenił się z inną.
W Meksyku. X i Y stoczyli walkę bonoszenie niskich obcasów, lecz podobały le, śpiewa tęskne pieśni i czeka na powrót
kserską,
przy czym X zwyciężył swego
mu się kobiety na wysokich i porównywał jedinego z nich.
W Anglii. Młoda panna przybywa na przeciwnika. Po zwycięstwie zostawił
ich nogi z odwróconymi buf.elkami szamderby, przez l-0rnctkę przygląda się wyści- wspaniałomyślnie 'młodą pannę Y-owi.
pańskiego wina.
ogom, po biegu podaje dłoń zwycięzcy I
W U. S. A. Mężczyź:ii nie mają tutaj
Mężczyzna, gdy chodzi o kobietę, gust uśmiecha się chłodno.
nic do powiedzenia. Młoda panna wyc'iloma zmienny - należałoby postępować z
We Francji. X wraz z Y siedząc przy dzi zamąż najpierw za X. Gdy go ju1; mate1nim jak z produktem do pasteuryzacji; o- szklance wina tak długo naradzają się nad rialnie zrujnowała, rozwodzi s i ę i WJFhodzi
grzewać do temperatury wysokiej, lecz po- tym, kto z nich ma ustąpić,
że wreszcie za Y-ona.
4Jlł
ni7 ~f \':i·::enia, a nasti;:pnie przechowywać
ooo
w chłodni.

ooo
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„Rezerwowe nogi" na ekranie

AOlłZU.

Szczęśliwa następczyni
W Hollywood istniej.e niesłychana ilość
zawodów, pomiędzy którymi najdziwaczniejsze są owe „extra" zawody, do których angażuje się ludzi dla ich zgrabnych,
czy krzywych nóg, dla ich rąk, oczu, brody, włosów itp. Takich „extra" liczy się w
Hollywood do 8000. Są oni szczegółowo
zakatalogowani w agenturze filmowej z
wszystkimi im właściwymi specjalnościami
Jeż.eli która z wytwórni J'Otrzebuje człowieka
z ryżą długą brodą,

platynowej

b~ondynki

na jaw. Zostają aktorami, o ile są w tym
kierunku uz-dolnie·ni. jest to jednak jedna
szansa na tysiąc.
.
.
. , . .
. C~e~awym w tfm dz1~nyn;, m1esc1e 17st
rowni~z dublowani.e „gwiazdy czy „gw1a~do;a przez speCJalnych ~o }ego zaan.g~
zo':' anyc~i tzw. „~tand - m ·. Przevv·azn~e
ka~da W1~lka gwiazda ~z~, gw~azdor po~1l
daią swoich „stand - m , ktorzy za mch
wykonują trudniejsze skoki czy jazdy itd.
PRZEZORNY PACJENT.
Sally Page występuje w scenach z Bette
O.o znanego profesora, internisty, przyDavis, a William Powella zastępuje bardzo
chodzi starszy pan:
natychmiast zgłasza się taki, który zakata- często niejakiś W. Dearborn.
- No cóż - zapytuje lekarz - czy
logowany w agenturze pod numerem np.
czuje się pan chory? Co panu jest? Czy
Ciekawy był wypadek z Mary Dee 6897 - otrzymał zawezwanie. Za swą rolę
ma pan bóle?
„stand
- in" Jean Harlow. Oto była ona
otrzyma on 8-10 dolarów dziennie.
- Nie, panie profesorze, ale mam so'do zmarłej artystki, że kiedy
tak
podobna
bi•e sprawić sztucZiną szczekę, co musi ko
Czy słyszał ktoś o jakiejś Ednie Wal- ta nagle zmarła, to M. Dee grała w zamian
sztować 300 złotych wobec tego proszę pa
tlr.ęnZ A__eg_ę_~i~ż t_ą j~_właśnie no_g_i o_g]ą-_ zmarłęj_ <!lil<H.!<.Li:.Jilm ten był w Allłeryce
na zbadać mnie i powiedzieć, c71y warto •
daliśmy wiele razy w kinie, myśląc, ie po· niezmiemie kasowy. Mary Dee zarabiała
jeszcze inwestować we mnie tak dużą sudziwiamy w danej chwili nogi jakiej zna'" przed śmiercią Jean Harlow 50 dolarów na
mę.
nej artystki.
tydzień, a po przejęciu jej roli 1000 dolaFENOMENALNY WZROST.
Do rozporządzenia wytwórni stoją tak- rów. Obecnie otrzymuje 6000 dolarów ty- Widzia·łem wczoraj takiego wysokieie dzieci, dzielące się na trzy kategorie: godniowo.
go faceta, że jak chciał się\ w głowę podrabrzydkie, artystokratyczne i sympatyczne.
pać, to musiał klęknąć!
Piękny czteromasztowy statek fiński „Acm irat Karpfanger", który utrzymywał komu- Zarobek ich wynosi od 8-12 dolarów
nikację z Australią, zostanie w dniach naj bliższych uznany za zaginiony, wobec bra„ dziennie, a za małe dzieci w poduszkach
RóżNICA. \
ku wiadomości w ciągu 200 dni.
płaci się podwójnie.
Fowgraf amator spo•tyka znaijomą paU takich „extra" nie 'dba się zupełnie
nienkę r mówi:
\
o ich artystyczne zdolności. Ważne są je- Czy mogę pal'!ią sfotografować? Zro
dynie zdolności i cechy fizyczne. W ogólbię zdięcie momentalne: jedną setną seności nie mają oni najmniejszych szans do
kundy.
zdobycia czołowego stanowiska, chociażby
- Owszem - odpowiada pa1nienka. thorobą
rą ! w statystycznych rolach i tylko, w razie
Ale jeśli to panu nie zrobi różnicy, to ja
~~~~~ I nagłego zachorowania tej czy tamtej artybym prosiła, żeby pa.n wziął dwuchsetną M . .
stki, względnj,e artysty, wydobywa się ich
sekundy, bo ja się bardzo· śpieszę do· domu! 1
YJCle ręce przed każdym jedzeniem!!!
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PrzeWloclił 1

Malec dygotał nerwowo i cicho popłakiwał, przerażo
ny
do głębi tym straszliwym dla niego otoczeniem. SkiJ
ba posłyszawszy płacz dziecięcy, usiadł na brzegu pryczy i zapytał malca:
\. - Ktoś ty jest chłopcze i co tu robisz?

II

- Z Lublina jestem, proszę pana... uczeń czwartej
klasy gimnazjum klasycznego. Przyjechałem do Gdyni
I szukać pracy, bo w domu. bieda i do szkoły już chodzić
nie mogłem... ojciec nie pracuje i w domu nie było co
jeść„ ..
Rozpłakał się na głos na wspomnienie nędzy w domu rodzinnym i zwinięty w kłębek1 jak małe szczenię,
1
dygotał, pochlipując coraz ciszej.

I

dzisieiszy

Skiba milczał ponuro, przeżuwając jakieś myśli złe, a
serce wypełniła mu ogromna boleść nad tym biednym
dzieckiem, które w czternastym roku swojego życia jechało w światt szukać chleba,. bo w domu ojczystym go
nie było.
z domu nie uciekłz mój chłopcze - mówił
głosem miękkim to się nie lękaj niczego. Wypuszcz.ą
cię na swobodę ..•
-

Jeżeliś

Ale kiedy mnie wypuszczą? Tu tak zimno ... Zammnie wczoraj rano.„ na dworcu kolejowym aresztował mnie policjant, proszę pana, i powiedział, że zadepeszuje do Lublina, czy tam co złego nie zrobiłem, ale
ja się tego nie lękam ... Tylko mama się zmartwi i siostra, że o mnie się pyta policja. B ę dą myśleć, że coś złe
go zrobiłem„.
- Bądź spokojny, synu - - mówił Skiba - puszczą
-

knęli

Powieść nadmorska.
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Uczeń opowiedział swoją gehennę.

Człow·iek

u. S

k

cię

gdy z Lublina przyjdzie odpowiedź. Przecie~ nie maprawa„.
- Ech!.. prawa nie mają - mruknął jakiś cień leżący na pryczy a mnie to niby za co tu przymknęli?
Pracuję w Gdyni u krawca i nie jestem złodziejem, ani
zbójem. Byłem na poczcie i pisałem list do rodziców,
gdy mnie aresztowali, jako podejrzanego, że bezprawnie
tu mieszkam i nie jestem meldowany, a to jest nie
prawda. Podałem im adres u majstra u którego pracuję
i wszystko, co chcieli, a oni mnie trzymają drugi dzień.„
Stracę robotę i będę na policji notowany.
- I pana puszczą tylko sprawdzą - mruknął Skiba i zapytał nieśmiało głosem pełnym współczucia:

ją żadnego

-

skąd się tu wziął? ..
Areszto.wali mnie, tak jak i ciebie -

A pan? pan

wy-

-

Tak jak wszystłCich.„ Ale dlaczego?
Nie wiem ... nie wieml mój chłopcze -

odparł

z

goryczą.

W celi zapanowafa cisza. Oczy przywykłe do ciemności panującej w celi, poczęły teraz rozróżniać twarze
obecnych i różne szczegóły otoczenia. Z sąsiednich cel
rozlegały się okrzyki pijaków i awanturujących się prostytutek, które pełniący służbę policjant, usiłował uspokoić, co mu się jednak nie udawało.
Areszt policyj1w
szumiał wrzaskliwie, jak menażeria pełna dzikich zwierząt.

W tępym odrętwieniu przesiedział Skiba cały dzień,
nie tykając podanego jadła. Nie chciało mu się jeść, tylko pragnienie paliło wnętrzności żywym ogniem, a pod
czaszk.ą czuł jednostajny,. cichy, bolesny szum dziw-

Stypułkowskiego,
tądzi1 żwirki '}

QdbitQ w drukarni Jana

w

świadomości.

Setki razy powtórzył sobie w myślach: - „jestem
- i ku jego tępemu zdziwieniu, nic się nie
stało. Szum wielkiej, nieznan ej rzeki huc zał pod czaszką
i Skiba miał wrażen i e, iż tym szumem ucieka od niego
cały dotychczasowy świat w którym żył, a wyłania się
pustynia głucha, bezmyślna, niema~ i mroczna, jak mglista noc.

więźniem"

w celi, jak w pełnym grobie, gdzie na
ludzi żywych lecz bezsilnych, odrę
twiałych i nieczułych na nic. Wytężył słuch, aby wyłonić
z tej głuszy, jakikolwiek krzykz ale na próżno. Zdawało
mu się przez chwilę krótką jak sekunda, że czująca noc
przysiadła w k~cie celi, obok żelaznego pieca i mamro.:
ce jakiś obłąka-ńczy pacierz, p ełen słów szyderczych, zjadliwych i piekących , jak niezagojona rana. Potem, w złu
dzeniu niesamowitym, ud erzył go w piersi daleki krzyk,
co się tu przedarł przez mury i kraty i huczał głośnym
protestem ty s iąca głosów, jak fanfarami. Z j akie ś oddali
płynął miarowy turpot stóp obutych w tward e skórznie
i walących o bruk z mocą wielką, potężnego pochodu .
Skłębiło się wszystko w makabrycznym wirowisk11.
grzmotnęło o bruki płaskim, mokrym chlapnięciem i za wyło nadludzkim krzykiem ostrym, jak krwawy n 0ż , gorący i lepki od posoki.. ..
Cicho

sen

mijająco.

...
Redaktor naczelnY.: Franciszek Probst.

jzekł

nej rzeki olbrzymiej, co się gdzieś daleko przewalała,
jak wodospad. Przestał być sobą 1 tym dawnym doktorem Skibą, wytwornym elegantem, głębokim i czujnym
myślicielem reagującym błyskawicznie na spotykane
objawy. Obojętnym mu było wszystko to, co go otaczało
- co się rozgrywało w nim samyrri1 wewnątrz jego

było

długi ułożono

Wydawca: Jan Stypułkowski.
Z_a redakcję odpowiada Roman

Furmański.
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i zrozumiejmy

Aleteup~yznosi~ę~kośd~iwnielek-

teraźniejszość.

r.ą zwycięską bitwę z Persami zbudowano ogromną tamę. Spiętrzone wody górskie
spływają do Aten rurociągami. Stąd ta zna-

komita woda w Atenach.
Wypowiedziano wojną analfabetyzmowi; szkół przybywa, jak grzybów po deszczu. Zreorganizowano armię, zmieniono system wyszkolenia.

w. s.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
„

z

rodzinę

p:ymicjanta przez
mera udano się pięknym barwnym pochodem przed dom pp. Janiszewskich, gdzie
był zbudow::i:ny prowizoryczny ołtarz i tu
.
odbyło się powita.nie religijne, a po tym ruszono poc'i1odem przez kolonie Maroc i Neu
land. Pochód uipiększali harcerze i kolarze.
Główna zbiórka była przed domem pp. Janiszewskich skąd z nowym księdzem na
czele udano się gremialnie do Groty, gdzie
był ubrany polowy ołtarz, przy którym no-

1

Słońce tutaj jest przerażająco jasne. są od najniższych cen w Polsce.
A ta wa·rta jest uwagi. Cudzoziemcy
Ba, żeby tylko jasne! Patrzę na termometr,
Dla nas Grecja - to kraj przeszłości
zwracają uwagę, że w Maratonie,
o kilka
:,tóry wisi w oślepiającej fali słonecz.nego przede wszystkim. Oddajmy hold Atenom
słya
kilometrów
od
miejsca,
gdzie
stoczono
~iwiatła - i nie wierzę własnym oczom: Peryklesa, Demostenesa, Ajschylosa. Uderz-

08 stoipni pcwyżej zera! Łaźnia!...
my czołem przed centrum cywilizacji i kul- To jeszcze nic - uspakaja mnie czło h· · świata, tu 2amies21kało piękno nieśmier
wiek, który życie tutaj spędził - widzia- t. :. I stąpając po wzgórzu akropol·skim,
le~1 i. 76 ~topni ... Wie pani, w łaźni są trz~ I pieszczę wzrokiem Parthenon, Propileje, pa
pokoje: pierwszy ma tempera.turę 55 stopni trząc na wzgórza Aeropagu, Phnyxu, napa- drugi 65 st., a trzeci od 7.5 st. - 80 st... waijąc duszę okruchami nicpra·wdopodobO!óż temperatura tutaj, w miesiącach le- nych arcydzieł, zgromadzonych w muzetnich - waha się w gra.nicach ciepkty łaź- ach arkropolskim i na.rodowym, oddając
ni rzymskiej„.
hołd najgłębszy wspaniałej przeszłości,

~ze;~k~wita:ni_u

Stwórcy za zlanie

przej~ci uroczystością

Polacy
pierwszej
ofiary składanej Panu Zastępów przez polslkiego kapłana w ich kolonii, a wyrosłego
z rodzi:ny r<Jbotniczej, dość często wycierali
swe zwilżone oczy.
Podniosłe kazanie wygłosili. ks. ks. prob~
Coscso i wikar. Kratz, a ks. prymicjant udzie
lił wiernym pierwszego błogosławieństwa.
Po skońcwnej uroczystości religijnej odbyła się uroczystość świecka, akademia, ale
już w ściślejszym gronie.
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ko: może dlatego, że wieje tu stale rozkoDESZCZU POD RYNNĘ.
s:z:ny, orzeźwiający wiatr od morza, a może
w Delhi w ostaitnich dniach wybuchł pralni. W Delhi bielizny nie piorą kobiety
niezmiernie
ciekawy i dokuctliwy strajk. lecz mężczyźni. Wszystkie te ,;męskie pra<:z
- bo o krok stąd zaczynają się góry, w
ł
hł
Mianowicie zastrapkowaly wszystkie prał- ki" - że ich tak osobliwie nazwiemy - wy
SLCzelinach których ziębi się powietrze, aby
chrodniejszzą falą spłynąć na Ateny.
nie, jakie zn~jdują sę w D~lhi. Po_wodem ~o.rzystały szal~ne upały, które trwają ta;n
Wieczorem zebrała się nasza trójka, za4 miesiące temu, niejaki Femarnd Rousse zarzuconych im faktów. Na swą obronę po strajku jest - jak przeważme w takich wy- JUZ od wielu dni. Temperatura utrzymuje
mieszlkująca wspaniały ho·tel King Georg, au, lat 43, pensjonowany z wojny zainsta- dali, że dziecko należało karać.
paidkach bvwa - niska płaca pracowników się na stałym poziomie 45 stopni C. Wskuwykończony w ubiegłym roku, aiby przedy- l ował się z żoną w P<Jitiers. Przyprowadzi- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~-~~~~~~ tek tego mieszkańcy n~iedzonego up~an1i
Delhi, nawet bardzo mało wymagająay i nie
skutować wrażenia pierwszych dni naszego li oni ze sobą mało'letniego chłopca, który
pobytu w Grecji.
grzeszący ani elegancją, ani zbytkiem higi·e
odebrany rok przed tern od katujących Zwycięstwo
ny - muszą zmieniać bieliznę kilka razy
W kraju przed wyjazdem, opowiadano go rodziców, został im powierzooy na wy-.
dziennie.
Ma się rozumieć, że w takim wychowarnie.
nam nieprawdop<Jdobnc rzeczy o taniości w
padku
akcja
strajkowa będzie uwieńczona
Atenach. O tym, że dolara dziennie wydaje
Sąsiedzi zauważyli wkrótce, że wycnopowodzeniem.
Nie trzeba chyba dodawać,
tyl'ko zdecydowany rozrz.utnik, o tym, że wawcy bardzo źle obchodzą się z chłop
że wszystkie „męskie praczki"
tęsknią ża
Ateny, to miasteczko małe, dość sobie pry- cem.
utrzymaniem się upałów.
Raz usłyszeli jak chłopiec przeraźliwie
mitywne, ale ma ładne ... ruiny! I tak dalej i
tak dalej. Ci, co w to uwierzyli, rozczaro.krzyczał: „Nie, nie w głowę". Innym razem
„'
wa~ się tr~~hę. W el_eganddch 'h.~telach jeden ze sąsiadów zauważył jak biednego
trzei~a ip~ac1c dr?g~. ~~imo wszy~tko Jednak chłopca wsadzor.o nagiego do balii z .zim~pecplme prowmcia i est zna_czrne
Iną wodą.

Marty ro I o gI•a ma ego c opca.

francuskiego konia w Niemczech.

tańsza Od Potskl.
Nie znaczy to, żeby tu było ta·k, jak o tym
g·loszą wieści, ale w tych cudownych wamnkarch naturalnych, wśród przzepięknych
gór, w cieniu piniowych gajów, któż oota~ecrnie będzie drżał nad marnym bądź co
hądź gorszem.
Ateny są opasane wieńcem wsparniałych
szos asfaltowych. Nie jeździłem w Grecji,
w okolircach stolicy innymi drogami. W bie;·ącym r·cr.m przybyły setki kilometrów szo~
- a budżet przewiduje budowę nowych .1
poprawę starych. „Bie!lna'' 0Iecja tu .rob>·
Glifada, Kalamaki, Lutroki - tańsze za
pe>'vno od na.szych plaż, za to urządzone
wsipaniale, pełne doskonałych hoteli, restau
racyj, dancingów, pensj-onat6w. żyje się tu

Maria Hem1er • Gierdawe.
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czło wiek"
Tuli":: .

„Szkla ny
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W Stambule \.vystawicno słynne
go „szklanego Człowieka", którego !loiiziwlają c<>fziennie tłumy.

Wskutek doniesienia,

władze sądowe

udały się do mieszkania niegodnych opieku11ów i w)"pytały małego Jacques EsnaJ1.1lt.

Jaik opowiadał, często go przywiązy
waono do żelaznego krzesła a na noc, zwią
zywano mu nogi i ręce a do nóg przyczepiano kul•ę żelazną wagi 10 kg. Czasami
umieszczano go, w piwnicy, ręce przywią
zane do góry. Przegląd lekarski stwierdzH,
że dziec'ko było w ~tanie strasznego wych11
dzenia z braku pożywienia i miało zęby wy
bite oraz zdarte kępkami z głowy włosy.
Poza tym liczne ślady uderzeń na twarzy i

GRYPA. PRZEZIEBIENIE
I GLE liŁDWY. ZEBGWit.p.
' Zqdajc:le oryglaalnreb prouków ie in. fabr• • KOGUTEK f f

tY1b w

głowie.

losu powierzono Największy niemiecki b!eg o ,,brunatną wstęgę Niemiec" i premię 100.000 marek wygrał
„cruli" opiekuno- w Monachium francuski lcoń „Antonym" (dżOkej A. Tucker), drugie miejsce zajął również francuski koń „vatet:or".
wie, wypytani przyznali s~ częśdowo do
Nieszczęśliwą ofiarę
tow. dobroczynności, a

Bardzo lubię miniatury i chciałabym mieć całą ich
ko-lekcję„ .•
Czarecki spojrzał na nią jakby z zazdrością. Pomyślał zapewne, że jej nie trudno będzie o tę kolekcję, podczas gdy on długo musi ciułać grosze, aby jakąś jedną
sobie kupić. Ma ich zaledwie sześć ...
- Ja tei.„ pokażę pani! skoro pani się tym interesuję, te, które mam .
- O, bardzo chętnie je obejrzę!
Czarecki poszedł do drugiego pokoju.
- Tak mówiła tymczasem jego żona - to jego pasja, którą rozumiem, bo dla mnie znowu nie ma więk
szej przyjemności jak teatr. A ksi'ążki to chyba jednakowo lubimy. Ale ksiązka to rzecz droga, zwłaszcza, taka,
którą nie tylko przecżyta się i odłoży, ale taka,
którą
człowiek chce koniecznie mieć w domu, na własność, aby
móc od czasu do czasu do niej wrócić. Widzi pani jaką
już mamy dużą bibliotekę!
Maja podeszła do oszklonej szafy, której półki szczelnie zapełnione były tomami. Zobaczyła tu polskich klasyków, pięknie oprawnych, Sienkiewicza, Żeromskiego w
komplecie, cały szereg tomów wydawnictwa Biblioteki
Wiedzy, dzieła słynnych filozofów, dzieła traktującego o
religiach i wierzeniach, o h.istorii i literaturze polskiej
i powszechnej i sporo beletrystyki, ale tej najdoskonalej
wybranej.
- Państwo to wszystko przeczytali? ... - zapytała
ze .szczerym zdumieniem.
- Tak - roześmiała się pani Czarecka. - Wieczorami, już po kolacji, o ile nie idziemy do teatru, mój mąż
czyta głośno, a ja robię na drutach swetry. Potem je
sprzedaję i kupujemy nowe książki, albo miniaturę, albo
idziemy do teatru. Takie nasze życie.
Maja nie mogła zrozumieć: ten zapach okropny kapusty w przedpokoju„ fartuch i ścierka, magistrat i księgi
buchalteryjne - i tyle intelektualizmu w tym wszystkim
się mieści. ..
W tej chwili wszedł Czarecki, trzymając pieczołowi
cie, jak jakiś skarb najdroższy niewielką szkatułkę. Postawił ją na stole i otworzył.
- Proszę, niech pani obejrzy. A jeżeli się pani zna
na tych rzeczach, to przyzna pani, że okazy te są przepiękne, wszystlrn zresztą stare ...
Maja brała po kolei każdą miniaturę i przyglądała
się dokładnie. Podobały jej się bardzo, bo były naprawdę śliczne. Ale patrzała na nie jak laik. Nie chciała się
jednak do tego przyznać1 więc zachwycała się nimi yv
-

JASTOSOWAMll!

skupionym milczeniu, myśląc więcej o tej którą zabrala
od Krzysi i wahając się wewnętrznie: pokazać - czy
nie pokazać„.
Raptem zdecydowała.
- Tak, to bardzo piękne okazy - rzekła. - Ale
skoro pan takim jest znawcą tej sztuki nich mi pan coś
powie o miniaturze, którą przypadkowo mam przy sobie.
Wyjęła ją z torebki i pokazała Czareckiemu, bacznie
obserwując wyraz jego twarzy. Nie zauważyła jednak
nic innego prócz fachowego zainteresowania się portretem.
„Niestety, nie zna go .. " - pomyślała Maja.
- Bardzo ładna sztuka - mówił tymczasem Czarecki. - Ale to rzecz nowa„ współczesna ... Juleczko ...
- zwrócił się do żony - daj mi, kochanie, moje szkło.
żona podała mu oprawione w rączkę szkło powiększające.

-

Tak, naturalnie. I nawet powiem pani kto to roDolecki. Z całą pewnością. A wie pani co to znaczy? To znaczy, że w przyszłości ta miniatura będzie
wielkiej ceny, bo to talent nieprzeciętny. A maluje nie
dużo, więc każda sztuka będzie kiedyś na cenę złota.
- Kiedyś marzył a m o tym, aby zrob i ł moją miniaturę zaczęła Maja. Czy zgodziłby się, jak pan
bił:

myśli?

- To jest fantasta, proszę pani; maluje tylko wtedy,
kiedy obiekt go porwie„.
- Czy nie byłabym takim obiektem?„.
Czarecki spojrzał na nią uważnie, jak gdyby teraz
dopiero do kładnie jej się przyglądając.
- Pani jest prześliczna - powiedział tonem takim
samym jakim mówił o miniaturze - i on na pewno zechce zrobić miniaturowy portrecik, zwłaszcza, że pani
typ świ e tnie się do tego nadaje.
- Bardzo mnie to cieszy1 ale gdzie mam go stukać?

- To wiln ianin, stale mieszka w Wilnie, ale wiem,
że w tej chwili nie ma go w ogóle w kraju. rWyjechał
zagranicę i nie wiem kiedy wraca.
Maja zasępiła się poważnie. Już była pewna, ż e kwestia dowiedzenia się kim jest człowiek ze snu i na portrecie - stała się kwestią naj wyż ej kilku dr.i„. a \ymczasem trzeba cz ekać aż wróci. ..
„No tak - pocieszyła się w myślach - ale już
wiem na pewno od kogo infor111acj e te dostanę !"
- Niech się pani nie martwi - wtrąciła się pani

Czy

GĄSECKIEGO

oPakowcmlla b!Qleoiemym w

TOREBKACH

jesteś członk·iem ,

L.O. P.P~,?

Czarecka - co się odwlecze, to nie uciecze. jak tylko
się dowiemy, że Dolecki już jest w kraju zaraz pani~
zawiadomimy, jeśli zostawi nam pani swój adres.
- Ach, naturalnie zostawię i bardzo będę za tę wiadomość wdzięczna. A w ogóle jesteście strasznie mili
i sympatyczni... A teraz ... czy mógłby mi pan powiedzieć coś o mojej matce ... wiem o niej tak mało. Zosia
Czarecka mówiła mi, że pan był bardzo blisko z moją
matką, że był pan na jej ślubie, i potem ...
- Tak, owszem... bardzośmy się lubili. Często bywałem u jej rodziców w Małopolsce Wschodniej, na wsi,
je.szcze jako student. Jakże tam bywało wesoło i przyjemnie. Kilka razy byłem też w Wawicach ... panią widziałem taką malusieńką, malusieńką w poduszce ..• A
potem ....
Czarecki umilkł i smutno spojrzał na Maję.
- No właśnie: to potem! - zawołała żywo - to
potem mnie bardzo interesuje. Chcę wiedzieć dlaczego
matki nie było nigdy w domu?
Czareccy siedzieli nieco zafrasowani.
- Niewiele się pani od nas na ten temat dowie, bo
dla nas samych cala tragedia jest osłonięta tajemnicą.
Wszystko się tak raptem stało.„
- Nie rozumiem jakim sposobem nikt z rodziny nie
wie tak ważnej rzeczy o kimś ze swoich bliskich? Zaczynam przypuszczać, że wszyscy wiecie 1 ale nikt mi nie
chce prawdy powiedzieć!
- jeśli chodzi o mnie, to nie wiem naprawdę, choć
nawet teraz często wracam do tej sprawy myślami lub w
rozmowach z moją żoną. Kiedy ostatni raz napisałem do
Anni, tak ją nazywał pa ~i ojciec, do Wawic, z tym, że
zamierzam tam przyjechać, ojciec pani o...!esłał mi moją
kartę w kopercie z notatką, abym więc ej do jego żony
nie pisał, ponieważ wyjechała zagranicę i n'igdy do kraju nie wróci. Byłem tak zaskoczony i tak przejęty tą
\~iadomością, że nie zważając na oficjalny i zimny ton
listu ojca pani, natychmiast pojech ałem do Wawic. Pan
Zawieyski przyjął mnie - przepraszam, że bę dę szczery zupelnie - w sposób prawie niegrzeczny, traktując,
jak kogoś zupełnie obcego i intruza w jego domu. Zacząłem dopytywać się o Anni - odpowiedzi ał mi, że nie
zna ani jej, ani ni](ogo z jej rodziny i że wobec tego nie
może udzielić żadnych info rmacji. Z agro ziłe m, że zwrócę się do policji, bo nie marn żadnej pewno ści, czy Anni
żyje ...

.(d. c. n.)
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.
.
,
o mrn wy obyto. ie awa już je na
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h d niac
· h ma ob"Jąć kie.
wa. n,
w· tnai'bl'1zszyc
k kiedy są samoloty? Dzieci w ty·m ką", wówczas dopiero wywolu1'e zacieka- II skich, który skoczyw!zy z dosvć
' clnże1· w„-.i tek ud'aru ecrca. Zwłoki tra 0„icznie :imarłe„„o
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Zawart e b ę d ą w Sk azow
· ·
·
· d
1'kc a ć pu 1cznosc1
1· I
·
•
~RODA, 27 LIPCA.
14.20 Muzyka obiatl-Owa - płyty
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22.00 Wiadom0toc1 aportowe lokalne
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egzemwani
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e zie a, rne spe niano wszys 1c11 jest Klemens R. z ulicy Rzgowskiej.
płyty
~ykow Chrz~:ljan - z Lo~Zl.
22.05-23.00 Muzyka taneczna i piosenki
P izy.
jego zachcianek i kaprysów i - wówczas
Ostatecznie dziecko jest tylko dziec- 16.4~ Przed wymargzem Kadrowlu - odczyt
.
. .
d .
Ć
b t 17.00 Muzyka tanecina
właśnie dziecko odnosiło się do rodziców
• * "'
CZWARTEK, · 4 SIERPNIA.
T aksówki w Warszawie
w przerwie: Pro"ram na jutro
najprzó,! miały z większą miłością i szacunkiem, niż to ma kIem I me można O 111ego wymaga z Y
wiele,
zwłaszcza
gdy
to
dziecko
ma
zami18.0D
Bławatki
i
kąkole"'pogadanka
(z
Poznabyć czarne, potem granatowe, potem szare
.
warszawa I (Raszyn)
miejsce
ob ecnie. Dziś jest faktem stwierdo przyrody i obcowanie z nią
nia) .
„
„
..
i inne Rozgłośnie Polskie.
z pasem biało - amarantowym, potem w d:conym, że rodzice otaczający dziecko tro łowanie
przyczynić się może do wzmożenia instyn- 18.IO Recital skrzYJlcowy Eugea11 Ummsk1eJ ....
sześciu delikatny.eh barwach, teraz ma być skliwością i miłością, spełniający wszyst6.15 Pieśń poranna
. .
h R
.
z Krakowa
I
pozostawiona wolność taksówkarzom i mo kie jego kaprysy, w rezultacie swych po- <tó W SZ I ac h et111eiszyc . . tego rne rozu- lS.45 ,Pon Bratkowski" - opowiadanie 1: dziejów 6.20 Muzyka z płył
6.45 Gimn11Etvka
I-eJ Brygady - Piotra Choynowskiego
gą wyjeżdżać na miasto w jakich barwach święceń i wysiłków finansowych, otrzymu- mie. R. posiada przy ul. Rzgowskiej o'1.00 Dziennik poranny
gródek,
w
którym
bawiło
się
kilkoro
dziec!.
19.0:>
Recital
śpiewa~zy
Zofii
l\Iasselskiej
im się żywnie po~ob!. •
ją znacznie mniej miłości i przywiązania.
7.15 Koncert poranny w wykonaniu orkiestr} Hoz.
W Anglii, na przykład, dziecku wolno 19.25 Pogadanka aktualna
głośni Wileńskiej
Na podstawie rozporządzenia Min. Rol
Zjawisko to daje się wytłumaczyć do~ć wszystko: łazi po trawnikach w publicz- 19.35 Ko.ncer.t ro.zrywkowy - z Krakowu
8.00-11.57 Pri:erwa
nictwa i Reform Rolnych -0 zwakzaniu łatwo tzw. ,,einkindersystemem", który nych ogrodach. Zrywa kwiatki. Bawi si~ 20.45 Dziennik wieczorny
ll.57 Sygnał czasu j hejnał a Krakowa
.
d b A J'k b .
20.55 Pogadanka aktualna
. . . k
12.03 Audycja południowa
epidemii pryszczycy, komisarz rządu na m. znowu powodowany jest obawą rodziców, gd zie
1 j'1 rnu się po o a. ng 1 ow1em 21.00 Audycja dla wsi
13.00-15.15 Przerwa (pro1ramy lokalne)
Warszawę, wojewoda Jaroszewicz, nadał że nie podołają kosztom związanym z wy- wyznaje zasadę: wszystko dla dxiecka, któ 21.IO Chopin i polska ziemia: „żal i bunt"
15.15 ,,Moje wakacj"" - powieść Stare110 Doktora
.
.
specjalne uprawnienia starostom grodzkim chowaniem większej ilości dzieci, bez krzy re jest przyszłym narodem, musi więc być 21.50 Wiadomości. sportowe
dla dzieci
22.00 Kon~ert .wieczorny w wykonamu orkieetry 15.30 Muzyka lekka a plyt
w Warszawe do walki z tą groźną epide- wdy dla tego jedynego, któremu chciano radosne, pogodne i. energiczne.
.
. G
.
L
symfomczneJ P. R.
15.45 Wiadomo1foi 1orpod11rcze
miią.
by uchylić nieba i dać ptasie mleczko.
U nas 111aczeJ. dy 7-letm Ireneusz . 22 5• p 1 d
16.00 Kon~ert kapeli ludowej Feliksa Dderźanow•
· a rlleg' prasy
Starostwom Grodzkim przysługiwać bę
Wystarczy pierwszy lepszy ekspery- zerwał w ogródku R. kilka kwiatków, ten
23.00
Ostatnie
wiadomo8d
dziennika
wierzornego.
skiego na Oksywiu - w Gdyni z ;d~A"dzie prawo wydawania zarządzeń i orze- ment, aby się przekonać o egoiźmie współ pobił go do utraty przytomności.
komunikat meteorologiczny i pogadanka aktual.
nie
li Szlemińskiej i „Czwórki radiowej" (przez
czeń w sprawach zwalczania pryszczycy. czesnego dziecka.
Spróbujcie powiedzieć
Sąd skazał R. na siedem dni aresztu.
na w ję„yku francuskim
Toruń)
* * *
dziecku cztero, pięcio czy nawet sześcioJerzy Krze<:ki.
23.15-23.55 Program Warszaw-y II
l6.4~ka odpoczywania - pogadank•
Komisariat Rządu m. stoł. War~zawy letniemu:
17.00 Muzyk11 taneczna
udzielił swej zgody zasadniczej na urządze
- Wiesz, synku, ja odjadę, a ty bę
W przerwie: Program na jmrv
18.00 Pr1egl1Jd wydawnictw
nie „święta Czynu Chłopskiego" w War- dziesz miał nowego tatusia, który ana wła18.10 Muzyka z płyt
szawie dla powiatu warszawskiego.
sny samochód. Zostaniesz z nim?
18.25 Słuchowisko pt. „Tajfun" - z Wilna
Będzie to od kilku łat pierwsza więkDziecko zapali się do tego pomysłu i
18.55-19.00 Przerwa
sza uroczystość chłopska w Warszawie.
przez kilka dni dopytywać się będzie, kie- zakończyło się śmiercią
19.00 Lekka muzyka organowa - transmisja z Lon
dynu
Z Torunia donoszą:
zimarły wraz z dwoma młodszymi braćmi 19.30 Pogadanka aktualna
Wskutek wczorajszych upałów, brzegi usiłował przejść na jedną z wysepek (nad- 19.40 Koncert rozrywkowy - ze Lwowa
nadwiślańskie zaroiły się kąpiącymi. Nikt wiślańskich). Po drodze cała trójka wpa- 20.45 DJ:iennik wieczoray
20.55 Pogadanka aktualna
prawie nie zważał na zakaz kąpieli w nie- dła do głęboki ego rowu i poczęła tonąć. 21.00 Audycja dla wai
dozwolonych miejscach. Każdy chciał za- Na pomoc tonącym pośpieszyli kajakowcy 21.10 Koncert muzyki lekkiej - z Pozn~ nia
nosił
żyć kąpieli.
którym udafo się dwócli mfodszych braci 2't.SO 'WialtońWści si'fórt!iVle
22.00 Muzyka kameralna - płyty
cławskim i bydgoskim.
Jak zawsze, nieprzestrzeganie prze pi- wyratować.
Z Bydgoszczy d o noszą:
2_2.55 Pneglfd prasy
Jak
twierdzi
Klass,
sacharynę
tę
otrzysów koń.czy się tragicznie.
Zwłok Szulca nie odnaleziono,
mimo 23.00 Ostatnie wiadomoiei dziennika wir1·•orn<'p:<>,
Przed bydgoskim Sądem· Okręgowym
Około g. 19.30 na przeciw koszar nad- wprost nadludzkich
wysiłków ze strony
odpowiadać będzie w przyszłym tygodniu mał on za 2 złote od nieznanego mu żyda
komunikat meteorologicmy i pogadanka aktualna w języku niemiP.ckim
handlarz do mokrążny, Albert Klass, pocho i dodawał jako premię do sprzedawanych wiślańskich utonął 19-letni F ranciszek ratowników PCK.
23.15-23.55 Program Warszawy II
---dzący z Warenki pod Turkiem. Podczas towarów. Przeprowadzone dochodzenia u- Szulc, zamieszkały w Rudaku. Tragicznie
staliły
jednak,
że
K!ass
kazał
sobie
za
saprzeprowadzon ej przy nim rewizjii osobiŁódź, jale Raszyn, oraz
stej, znaleziono ponad 1OOO pastylek sacha charynę płacić i to dość dużo.
1
ryny, jaką sprz edawał w powiecie inowroglrldowe
14.20 Muzyka obiadowa - płyty
5irzał
15.30 Literatura przez mikrofon dla WS2Yilkirh:
Fragment z powieści I. Kraszewskiego pt. „Stal
'
c:
Z Wilna donioszą:
'wszego wrażenia minęło ich z wielką szyb
ra baśń„
,...._.._
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1
p · ·
1 k · ·
t · ·
f
J
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17.00 Pogadanka aktualna
Ml==
pę ~aiący. ato ,W.. ospieszc~ przy u. os~1ą.au o ~1ęzarowe '.nmy" odem a - 17.10 Koncert wymienny z Krakowa
WspolneJ wspołwłas c1c1el fabryki konserw Ja111ck1". Wowczas dopiero fabrykant zo- t7.50 Jak spędzić święto?
tranzytowej Chojr1ice - Tczew przez sa- rybnych wracał onegdaj wieczorem w to- rientował się, że strzał padł z samochodu, 17.55 Ockzytanie programu
Z Chojnic donoszą:
No1~e .nagrania. roz~ywkowe - p?yty
.
Przed kilku dniami nieszczęś liwemu wy mochód osobowy obywatela niemie.ckie- warzystwie swej córki na rowerze szosą którego kie1owca zamiast trąbki sygnało- 18.10
21.00 Z .z~"t:ia orga~izacyJ społecznych: „z. ~z•a·
niemenczyńską z Wilna.
wei· użył... rewolweru.
padkowi ul e gł 8-letni Bogumił Biskupski go, kupca Johanna Dueschla z Essen. . . . . .
.
.
.
.
łalnosr 1 Pracowniczego Towarzystwa
Osw1atoW odleglosc1 Jalnchs 7 km od miasta
Łacln1ebysmy wyglądali, gdyby szofewo _ Kulturalneiio w Lodzi'
z Gcta!lska, b awiący wraz z matką na wa- Przewieziono chłopczyka do szpitala w
kacjach we wiosce Łą g, w powiecie choj- Starogardzie, gdzie· zmarł nie odzyskawszy rozległ się nagle obok niego strzał rcwol- rzy _zamiast trąbek zaczęli używać rcwol-122.00 Wiadomości sportowe lok.alo
11icki111. Chłopczyk wskutek wła s n ej nie- przytomn oś ci.
werowy.
werow.
22.05- 23.00 Koncert życzeń
Zanim Perelman z dążył ochłonąć z pier
·
o strożno ści
naj echany został na szosie
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Pozn awszy przypadkiem żon ę mego
szefa, ja, dwuclziestcdm1letni wówczas
aplikant adwc kacki , zakocl1 ałe 111 się na za
bój. Ona, ś mi C' rtcln ie znudzona pedantycz
11ym, ni eml odym m a łżonJ: ir m , starsza ocie
mn ie o dwa n aśc ie lat, także od razu stra
cila głow ~ .
Z ac zę :y s i ę dla mni e dn.i bezgranicznego szczęści~ , zaci emnione jedynie obawą , by zwierzchnik, okazujący mi wi ele
sympatii, ni e do my ś lił s ię prawdy. Adelina za ś upoj ona miło śei ą, pop e łn!ała nieostrożn ość za nicostro:'. n o~c:.::).
- Zcbaczysz, że s i ę to ź le skc i"1czy mówiłem, gdy pod ręk ę z~ mn ą biegła na
ulicy.
- Ale przez cale dwa lata bezkarni e
l<l ;:hali~ my s i ~ coraz go ręcej.
r ewn ego d:-iia m ąż d os tał ataku sercowego. Przywołan y lekarz okazał s i ę bezsilny. Ad elina zost ała wd o wą. Ni e wi ccl z;a
ł <>:n; ii: w tym dniu, wbrew pozorom, losy
zaclaly ś m ie rtelny cios naszej m ił ości.
Nareszcie wolni, j e dną jeszcze tylko
widzi el iś my przeszkodę do stworzenia so
bie raju na zie mi, a mian owicie ob e cność
w domu s:e clmi o ł etni ego chło pczy k a .
Zcl ecycl ow a liś my s:ę szybko. W ci'lgu
lygodnia matka s praw iła wyprawkę , a ja
' •ojechal em \vszystkie intern aty w pobli ż u
Pa ryża .
Jeden wyd a ł mi s i ę ze wszech
miar odpowiedn i, i na drugi cl zie11 odwioz:e m cb ł adowa n ego ciastkami i zapucl1nię t ego ocl płacz u 11eni:-

Zo s tal iś my sami.
Na razie niebo się
przed nami otwor zyło!
Adelina, sz czupła, ele gan~ka i niesły
chanie powabna mimo pojawiaj;::cych s ię
na s!:roniaci1 pierwszych srebrnych nitek,
podobala mi si ę z każdym dniem więcej ,
a cna świata za mną ni e widzialJ.
Lecz wszystko musi mi e ć swój koni ec.
P ożycie nasze po upływie pev.rnego dłuż
~zego zresztq czasu zaczęło się ps uć.
Z początku byly to drobniutkie utarczki , naci którymi nie wa rto byfo się zastanawia ć . Wiadomo, kobieta nie zawsze
i ano wstaje w dobrym humorze. Pon ie w aż
jedn ak dąsy s t awały si ę zbyt częs te, por
walem ki e dy ś w pr zej ściu Ad e lin ę w ramiona i, całuj ąc j:i ewie z apy tałe m:
- Co s ię z to bą dzi eje, naj d rożs z a?
Po z nać cię nic mogę .
Ona obru szyła s i ę .
- Nie rczumiem, o co chodzi. Daj mi
spokój.
Co prawda przez nas tępnych par ę tygodni była znów po dawn emu. miła, i uw a~aj ą ca.
Korzystaj ąc

z uroczej wiosenn ej pogody, wyj eżd żali ś my za miasto i wracaliś my weseli z nan:;czami kwiatów, z m ęcz e
r.i, ja!} dzi eciaki, całodzie nnym bieganiem.
Niestety, miłe chwile wkrótce ustały .
Adelina s tała się znowu cierpka i opryskli
wa. Z rc zurn ~ai e m, iż mu s iała się skoi'1czyć
dlugok "1ia wzajemna nasz a ekstaza, a w
tym momencie ujJwnił s i ę w p ełni istoty,
przykry, ni ez n ośny charakter mej przyjac:ólki.
Nas tą piły kolejne znamienn e okre sy.
Na raz ie dy skretnie. Cz ując kłótnię w
powietrzu, zaciska!em zę by i za c e nę u-

automobilisty iU~ r~z::i~ ~iaJ~moici

rewolwerewg zamiasf fr..abkl.
...
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UM FATAL•A ZABAWA RA SZOSIE.

H. HUET.

sygnał

ciążliwego
Późn i ej

milczenia

zdobywałem
zwiastujące

spokój.
burze,
trzaskanie drzwiami i przesuwanie sprzę
tów, chwytał e m za kapelusz i bi egłe m do
barn.
Znikałem na godzinę, dwie, stopniowo
na trzy, na cały dzieil, a ż wreszcie kiedyś nawet i na noc.
Ody wróciłem rano, zaszlochana rzu ciła mi się na szyję .
- Odzie był eś? Skąd wracasz- - py
tała, za nosz ąc s ię od płaczu.
- Jak to skąd ? Z hotelu, ma si ę rosłysząc

zt1111i eć !

Znowu prz ez p arę dni b yła sło dka i
ujmuj ą ca. Nies tety knitko to trwało.
Pie kło domowe
ciągn ę ło się jeszcze,
parę lat. Sto r:izy groz iłem, iż wyjd ę i nie
wrócę, aż wreszcie pewnego razu wyj echa
Jem, nie poz o:; t a wiając adresu.
Ody wrócilem po pół roku bylem uleczony. Lcsy Adeliny s tały mi si ę ca łko
wicie oboj9 tne. Ona też ni e p rób owała
um ie o dszukać.
Upłyn ęł o sporo czasu.
Nigdy ju ż nie
w sp om i n ałe m tak go rąc o ni egdy ś kochanej kobiety.
Pewn ego dnia, gdy si e d z i ałe m zaj<?ty
robotą, s łuż ący
zam clcł owal
mi gości a.
Drg n ą łe m, u słyszawszy nazwisko. Był to
syn Ad eliny.
K azał e m
go wprow ad zić .
Wszedł
sztywno, nie p a trzą c na ni eś mi ał o wyciąg
ni ę t ą ku ni emu m oją rę kę .
Był bardzo zmieszany. Po myś lał e m , że
m c że jest w potrzebie i chce si ę do mnie
z wró cić!
Pra gn ą c

mu

ułatwi ć rozpoczę cie

roz-

„

mowy, powiedziałem tonem przyjaciel- stawały mi w oczach różne zapomniane
szczegóły i chwile. Zestawiałem to wszyskim:
- · Siadaj, mój drogi. Przyjemnie mi stko i głęboko przemyślałe m, aż wreszcie
widzieć cię u siebie.
zrozumiałem.
Ale on stał bez ruchu i bez słowa.
Nie do mnie należy oskarżać ani roz
- No, chlopcze, mów. Co cię do mnie grzeszać matkę, ale do jednego, jako jej
sprowadza? - pyt<:łe m jak najserdecz- opi ekun, się pe czuwam. I oto dlaczego po
niej. - M oże przegrał eś w karty? Nie straszliwych wahaniach i długim zmagawstydź się, bądź śmi;łły. Ile ci potrzeba? niu się z sobą znalazłem s iły, by przyjść
Przerwał mi ostro.
tutaj i zapytać: jakim prawem porzucił
- Nie, nie, to nie o to chodzi.
pan m oj ą matkę?
- A więc, co si ę stało ? Wplątałeś się
Zdumienie odjęło mi mowę.
w j a kąś miłostkę ? Ze mną moż e sz być J
Mój chłopcze - wybełkotałem po
szczery!
chwili, - świadom, iż muszę stanąć w
Zd obył si ę nareszcie na o dw agę. Przy obronie czci kobiety. Schylam czoło
s i aclł na brzeż ku krz e słµ i, unikając mego przed twoj ą bohaterską synowską milowzroku, z pochyloną głową, wykrztusił: ścią, ale j esteś w błędzie, z matką twoją
- Przyszedłem w sprawie matki.
nie łą~ zylo mnie nigdy nic prócz czysto
Skło niłem się zaskoczony i cz ekałem platonicznych uczuć.
na dalsze jego słowa.
Uś m i e chnął się z pogardą.
G łose m cichym i zgaszonym mówił o
-:--- Z n a la złem listy - rzekł, błady jak
swym cl zieciil stwie, śmi erci ojca i dzi esi ę- pap:er. - Czy mam je p o ka z ać?
ciu latach życi a w internacie, w opuszcze
Ni e m ogłem nic odpowiedzi eć!
niu, ~ dala ~d mtki.
.
- Moja matka jest uczciwą kobietą!
.Nie przei yw~ e11! mu, choc 0 wszy- - zaczął wołać, wybuchai <Jc płaczem. Pan postąpił, jak łajdak. J~żeli mi pan od
stki m dobrze wi ed ział em.
- Ody w końcu po skoi1cze11iu szko- mówi satysfakcj i, publicznie pana społy, wróc iłem do domu - cią gnął dalej li cz kuj ę .
zatrwożył mn ie widok matki. W czasie
- Chc iałbyś si ę ze mną pojedynkoosta tni ego mego url opu była jeszcze zclro wać?
wa, ładna , prawie młoda, z as tałem z aś zla
- T ak jest - rzucił mi ni ena\·.-istnie.
ma ną, ni ~'szczęsną starą kobietę. SłyszaNi esłychany pojedynek, mi ę d zy mn<J,
łem, jak płakał a po nocach.
d ojrzały m mężczyzn ą, a dzieckiem, odbyć
Na zapytanie moje o dp owiad ała wymi s i ę mu s iał. V/inien byłe m tę komp e n sa tę
j aj ą co z ro zd z i eraj ącym bólem. Zawsze
synowi - za matkę .
ubó s tw iałe m moj ą m a tkę, to też nie do
Na s zczęście , dos ta teczn ie wł<tdałe m
zniesienia była my śl o przeżyw a n y ch , b ro ni ą, by świado m ie leciutko tylko zaprzez nią torturach. Zacząłem wspomin ać. I drasnąć go w rcl(P
rozpamię tywać. W dociekaniach moich 1
Tł. Kw.

I
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Należy budować

.1tdziemy na wycieczkę".
Audycja, której autorem jest red. Rozwłaszcza jeśli się ma kilkoro dzieci na utrzy man Rom-Furmański, wypadła bardzo cienianiu.
.
kawie, ł11cząc ~ sobie dużą doz(( doskona. Weźmy teraz dla porównania przeciętne łego humor.u oraz wartościowych info-rmazarobki na teren ie COP. np. niekwallflkdwa- cyj, potytecznych zwłaszcza dla robotninych robotników, które wynoszą przeciętnie ków. zamieszkałych . w wielkim mie140 zł. miesięcznic; rzemieślnik zarabia prze- ście, a pragnących w czasie skwarnego laci~tnie do 230 zł. , monter lub technik wykwa~ ta wypocząć na łonie .natury. Reżyser ia p.
lifikowany dochodzi do 600 zł., zaś inżynier Turzańskiego odznaczała się pomysłowo
zarabia c.d 500 do 1.800 zł. 01iesi~cznle.
ścią_.
Ideą przewodnią audycji było zachęce
I gdzie tu w tych ramach pomieszczą się
pracownicy państwowi ze swymi wprost tc- nie robotnika, zn1ęczonego ! wyczerpanego
braczymi poborami, którzy mają prawo po"' pracą w fabryce, do szukania nowych sił
wiedzieć, że „dzieje się nam, mimo pc•prawy pota miastem oraz poinformowanie go, .ż.e
ogólnej, co raz to gorzej" i czy hasło radości nawet przy najskromniejszych środkach ma
tc>1falnych jest to osiąga lne dzięki istnieją
życia" nie jest tu bolesnq ironią.
Przedsięwzięcie środków zaradczych Jc~t cej sieci instytucyj, organizujących krótsz.e
tu wprost kcniccznoścłą chwlll t Należy na- i dłutsze wycieczki krajoznawcze oraz
·
tychmiast przystąpić do budowy domów z furt wczasy 'dla robotników.
Audycja ,1ldzicmy na wycieczkę" niedusz6w pnblicznych aby umotllwlć urzędni
kcm otrzymanie mics:zkanla za dostępne dla wątpliwie spełniła swój cel w zupełności,
a równocześnie pozwoliła słuchaczom spę
ich kieszeni 1komornc.
dzić mile chwile przy głośniku.

domy z funduszów publicznych

Polski Komitet:
Najważniejszym wszakże punktem tej
W „życiu Urzędniczym" czytamy nastęWARSZAW A, 3.8.. tncrge~yczny rozpatruiąc zagadnienie wy-= inwestycji będzie zaikład elektryczny. Prze pującc uwagi:
zyskania rezerwowych surowców energe- prowadzone obliczenia stw ierdziły, że zaMąwr się o d·nie kryzysu, o wydobywaniu
tycznych zwrócił się ·do Komisji Wodnej kład ten (którego kosztorys i siła wydajno się z c1presji, o lepszej ,koni.unkturzc, o łatwiej
tego .komitetu z życzeniem podania mott;- ści zostały drobiazgowo opracowane), da szyrrt dopływie gotówki, o mcino·ści „oddewośc1 wodno-energetycznych w centrum potężną energię, która 11 iewątplłwie miała cftu", a jednak my nie tylko że nie odczuwakraju.
by doniosłe znaczenie dla uprzemysłowie- my jakiej1kolwiek ulgi, ale raczej znaczne p~Komisja (prof. dr inż. Pomianowski, nia całego okręgu warszawskiegb.
„ . gorszenie dotychczasowe.i sytuacji, ca daje

in~. Herbie~ i i.nż. ~~igrodzki, przeprow.a-(

Znaczenie niezm!emie doniosłe, gdyż sioę odczuw~ć n~, terenie ,,Centralnego Okręgu
gruntowne studia. koszt jedneao KWh wyprodukowanego w. Przemysłoy,ego ·
L:stalono pięć punktów na terenie central- Elektrowni Bielańskiej według ścisłych ob}ut sama zapowiedź .podjęcia na szewką
nej Polski, któreby mogły stać się „baza~ licze1i wyniósłb)' 1.21 gr.
&kalę prac budowlanych na znacznej przemi energii elektrycznej". Są to:
Ogólny koszt budowy zakładu wyniesie s~rzeni .kraju, objętej C. O. P. s.p~\~cdowała
· Popowo P.od Sandomierzem;
niewiele w!ę-cej ponad· 33 mili o.ny: złotych. n.1epom1er.ny . wzrost cen rrtlcs7.kan 1 a:tyktvElck!rownta na kanale Bug - Wisła; Suma ta zamortyzuje się w ciągu lat 60.
low plen'fSZCJ potrze~y. Przy1patrzmy się cyTyle więc z .cyfrowych danycłł, zaczer- !rem:. Przed sh~orzen1~rn ~OP-u komorne zn
Pom1echówek na Wkrze;
. .
1edno1z~o·wc mteszka~Le nie przekraczało 20
. t~mża i Rożany na Narwi i wreszcie pniętych z owego projektu.
w·1elk1 zakład wodno-elektryczny na Wiśle
zł. mles1ęcznle. Obecl1Je :-- jak nas z pcwne1pod warszawskimi Bielainami.
ELEKTROWNIA W UNIŻU NAD DNU::- go źró4ła informują - doszło już doi 40 zł.,
Pt·ojekt tej ostatniej inwestycji został
STREM.
a nawet do 50 zł. Dwu1pokcjowe mieszkanie
obecnie
kosztowało przeciętnie 30 zł. mlesięcznic,
STANISŁAWOW, 3.8. - Dniestr ot.a- dziś za takie mieszJkanie tądają 100 zł.
przez wymłeniottą komisję ogłoszony
.
.
.
cza Uniż jak gdyby pętlą, tworząc zen roTo iedna st.rona ~edalu. Ale życic ur.zę~dzaj półwyspu. Długość pętli wynosi 28 km
· ·
w druku.
·
·
.
Zawiera orr obszerny opis projektowanej odległość między jej krańcami, ~v mij!Jscu nłl~a nie ogranicza ~1ę tylko do wyna.1ęc1a
najwęższym, zaledwie . 1 km, zaś róinka 11111eszkania; trzeba zyć, a ceny znowu posz~y
budowli, jej wartość, koszt i znaczenie.
w górę, oto chleb podrożał o 19 proc:, wędlt- ,
ą
Złe
Jak wlęc ma wyglądać ta wielka inwe- poziomów - 18 m.
Postanowiono więc przekopać pętlę j ·~Y o· 60 prcc„ mąka o .25 proc., a z1emni'11kl
•
stycja przyszłości?
Wisły, jako rzeki właściwie pod War- uzyskany w tein sposób spad wykorzystać I mleko sl~oczyło w. ceni~ o 100 proc.
1 ICeny mnych artykułow dostosowały s ę
-,
.
.
szawą inie ·będzie. Na wielkiej przestrzeni na uruchomienie zakładu elektrycznego. .
Z Poznania donoszą:
, tPrzede wszystki~ llcżne k,1ęski ~01>~chy,
o.ct Bielan aż poza Czernia'ków rozleje się Elektrownia, zbudowana w tym miejśC!t, do cen ogólnych i skoczyły w ty.111 samym sto
.
Swego czasu opowiadano anegdotę o 1a słaba opłacalnośc gospodarki rolr1eJ, n1edowielkie jezioro o niemal nieruchomej po- wytwarzałaby około l,85 ' milio'iló\V-.kilowa- swn)<~ pr-ęcentowym, od 20 do 100 pr~~·
ilość
wystarczającą
uo
-elektryfi
C-~z
m~
w
tych
w~runkach
uczymc
prakimś
Witkowskim, który zn~echęcony na- stępność. nawoz?w sztu~znych ltd. , ..
to-godzin;
\\ ierzchni dlugóści kilkunastu kilometrów,
kacji
3
woj~"'1óc,l.ztw
po)'u'S,\.nio,\'{O_
-w;s_ch<Jdc~wrnk
panstwo'."y,
·ktorcgo
P~.bory
był~
wy
jazdami
kom~rni.ków porzuc~ł swe gospoJ~st 1ednak ieszcze 1ed·na, najba~dzi~J
a ~zeroko·ś.ci od 400 do 600 metrów.
.- · . . ·
·~.._ „ · ·
, mierzone w unqach aptekankLch. Po':""1e~z:- darstwo, wypisując na bramie~ „Gospoda·· bod:iJ smutna przyczy1rn załamanie s:ę·
Woda wypełni 'koryto od brzegu do nich.
Inne
więkSże
zakłady
elektrycz:.ne,
współ
1
my
do,
k
ładniej
to
~amo
w
cyf:ach.
·
~
rzy11~u1~c.
ruj
Pa.nie
Boże,
bo
Witkowski
już
nie
mowytrzymałości
psychicznej
rolników,
gnę
brzegu. Znikną oczywiście wszelkie mieli·
pracujące
z
elektrownią
unis.l<ą,
tworzyłyby
z~
podsta~ę
koteJarzy,
bOI
to
grupa
nailiczże'"
.
Niestety
6\v
Witkowski
znajduje
obe:
bi?nych
najró~niejszymi
ciężarami
i
~o.tb.i
z1;y. Niskie przestrzenie będącę o·b ecnie za
. nteisza.. .
. .
cnic naśladowców w Wiel.kop?lsce, której wwnyc~ nadziei poprawy. Jedno z rn1ei~co
l"v:ainym korytem rzeki; a Jeżące na ipra- rezerwę na. wy.padek .małej wody. ,
Elektrownia
u
niska'
olbrzymiej
.
sile
Wezn~y:
dla
prz~ldadu
4
na111li
z
,sze
g~ui
p
y
oulicte go~podarcze zmienia stę w zastra- wych pism donosi, te 500-morgowa maięt0
s~im i warszawskim brzegu będą zasypa22
.kw.
ma
powstać
koszh:m
.
tl\i.uposażćn1a
·
w
granicach
od
100
do
200,
zł.
s7.ający. sposób. Miejsce do~y~hcza~owycl~ ność Dąbrówka została opuszczona po
50
000
ne piaskiem wydobytym z dna przy regulionów
zł.
brutto.
Jak.
tu
wyżyć samemu, a,Jak z rodz111ą, bujnych łanów coraz częściej zaimowac stu przez gospodarza z wiosrtą tego roku.
lacji Wisły.
Wały staną się bulwaramł
';
1mczynają pastwiska, a 1'awet bezutytecz- Dalej odłogiem lety lwia część majętna„
miejskimi a zarazem ulicami prowadzącymi
,
„ .
. , ne ugory. Obserwuje się to szczególnie na ści Tuczępy, a Kaliskiego koło KrzytkóW··
na most Bielański na jazie.
POLSKI!! ' BIURO PODRofY
mniej urodzaj.nych terenach przygranicz- ka prawie wcale nie zostalo obsiane. To są
Sam jaz sta11ie nieco p011i±eJ Bielan.
nych. Skłaida się na to szereg przyczyn. fakty nlepotrzebujące komentarzy.
Wisła w tym miejscu
zostanie szttrcz11ie
zwężo~a, a obydwa jej brzegi połączy sze
Pogotowie Czerwonego Krzyła 102-40
roka tama będąca je'dnocześnie mostem. ł 133-33. .
. ' ....
I '
W jazie znajdować się będą szluzy dla
Pogotowłe Młejskłe 102-90.
przepustu statków, przepławki dla ryb oPogotowie Prywatne Lek, Chrz. 1111-91
Tuszyn, w lipcu.
- Spójrtcle Panowie, ilu tu ludziom Jestem
ł.~cl,t• Płotrkow•lli. 16 U , . \
Strat Pożarna tel. 8. ·
·
raz szereg przepustów regulujących stan
Tak się już 1l nas prz;yjęlu, ie miernikiem potrzebny, Przeclet nie mogę rz:'Ucić cztcrdzier~
1-.~1.
·
101-01
i
266·50
Ubezpfeczafnfa ·197„05.
·· ·
wody podczas przyborów wiosennych 1 sply
wszelkieiw rodzaju pracy czy osiągnięć jest stu pacjentów dla Jednego.
Tow. Przecłwtebracze 277-62.
statystyka.'
·
- A jeżeli tamten jest umierający?
Wll kry itd.
Wystarczy aby fi(>" stronie dobrych wyników
- To co lllnego. Co dziecku jest?
cyfra wykazY\X·ala jak najwięcej, by zaintere•
- Tego nie wletny, ale gorączki ma prze5o~<IJJi czy cpill'Ut puhJ't.z na ,Pyla zadowolona, szlo 39 stopni.
~8101zea
'(Di ~med H~'nryl .ii,oiark...,ild
~a~.Okojona.
.,
•·
· "' -'- Leży ?
'
I
i Ilość - zadowala. Natomiast tiiewie!·u lntere- ,_ I.!.edwle zipie.„
0 .......
Chóroby weneryczne, moczopłciowe I $kót'ńe
l suie, co I lak zrobiono.
Z trudem udato Się '.·ekarzowi wyperswado6-so SłerJłała 2,
Telefon 118-53
Toteż na1>rzekór nurtującemu prądowi prze- Wać oczekującym na poradę pacjentom, że na1nieśmy się z tętniącej rYłmem pracy Łodzl do gly a powatny wypadek wzywa go do dziecka
Przyjmuje od 9 - 12 I 3 - g wlecz.
uicllego, pobllskiego Tuszyha, do gabinetu leka· ubezpieczonego robotn~ka. Po ·długich targach
ll;ecj&lłst• chcr6b weJ1e1700FCJlo o:mrclł
w niedzielę I święta od 9 - 12 w .poł.
rza uomowego Ubezpieczalni Społecznej, zalnte- wyratono zgodę prosząc o pośpiech, bo wszyl MbUln)'o1t.
resujmy się tu kilkoma cyframi, które będąc scy hd<\ czekali.
llr. Meł.
·
81
9 1'„:.ł 16~W:
i znikome są je<lnocześhle nabrzirniale treś.clą pm·
Zziai·an", &*'o~ony. bo upal b„I ogromny,
przyj1nuje od e.11 tano, od 8-t Tłca
•c:r i niezmordowanym wYsllkiem.
" "
·
"
w nled•felo i •wł<;ta od 9.~.30 po poł.
Przed
<lomem,
w
!którym
mieszka
dr
Byczdotarł
po półgodzinie dr Byczkowski w towarzy
BulgarU1 Czechosłowacji,
lrnwski, ruch tak wielkj, .te z trudem mo;/;tta się stwle dwu wzywaJących do chaty, gdzie „koCit r••Y kol.lee• I poł i•lctwo
Ceny •D&C%111e snłione.
'. ..' Litwy, Łotwy,
Niem!ec,
nalo"
przecisnąć do przepełnione! poczeka1ni. Doni ten
T dziecko.
.
LECZNICA CHOI. z.ąaow ł JA•Y USTNl!J
:12,
-.,16f~~~.111.„.
•
narożny
granl~zy
z
rynkiem,
a
że
jest
akurat
Yłllt:zasern w .~oltlu powstała ~onsternaci~.
LEJC - l>ENT,
Rumunii
I
W
ęg
er
Przyjmuje od 3 - 7.
·
Telef. 269·64.
'dziei1 targowy, wszystkie przejścia są zastawia Ro<lzlce „chorego
bębna poczęl~ .go szuk.a ....
ne wozami, zatloczone ~udzmi. Tabliczka na Jak się okazało bawił się on spoko1n1e w koncu
m
178.0S
._ililrill•••ll!ll••••lil•lllillll•a.~• i drzwiach informuje, że uibezpieczotJYch lekarz logrodtt.
.
.
..
.
.i:.;
choroby skór!1.!: weneryczne ~1· , - - - - - - - - - - - - - - - - - - przyjmuje dopiero od 11 - ale mimo tego, choć , L.ekarz z irytacJL w pierwszej chw1.h z~n~e.·
·~!.
i moczup1clowe:
'1/1 , ,.I
jest dopiero 8 rano, Prawie polowa z priepeł· ntowll. Po czym trzasnąwszy drtwlam1 posp1epow.cócłl ·
.
nionei poczekalni pacjentów rekrutuje si~ z u- 5tY{ do dotnu.
·
_
.
bezpieczonych.
·
VyczerPany do cna rozpoczął zaraz dalszy
NA WROT 31, front T „płftl'O. - Tel, 218•l i .;~
· ·~· o1'or6lJ WWIMrJ'O&JIYcJt f HbokttJa
1
pn:yjmuJe od 8-9 an r. od 5.30.9 w.
·
K ·
d
h
b . d
c ~g przyjęć, a Wypadków wydarzyło sict wieul. Piłacl1k.ler• 69
tel. 141-32
w nh!d:t!elt 1 •~ltta. od 9.12 w poi.
przed charakteryzacją goli się przy
oleino wch? :ta c lopi, r? otnicy rogow 1• lt. Dzieciom trzeba było stawiać bańki, potem
(r6g Narut1'1!1eza)
omoey m.vdła PIX!N
zd ?u.~owty plobhlsktieligo snJ~atoJrrnmk w T~S}Yltlklu, znów koleJno 5 zastrzyków.•. Przywieziono roP
powrócił
z1ec1, · ~oc 1 Q .n e .genc 1„. as rawo vuc na il ·botn!ka ze zwfchnlętą nogą.„ Pod koniec nadelfOllls. I-Ml. ~ ' ._.. ••
od sza~eJ odzlezy biedoty kolorowe, modne stro sito jesz'1ze .kH-ka kapryśnych letniczek
W a!ed•felo I •włtta od 9 do U rano
Je letmczek.„ .
.
Po takicl1 dniach pc!nych natłoku p·racy
Spee. t1laor. •ener7cznvch u!t11113J&yeh i skór
; J\~'.oda kobieta WI1o~i do fabinetu <lys~ące pracy, :tli którą zapłata wynosi nierzadko gronych (wio16w) pl'•eprowadsłł aitt t:~.,:~
dz.ecko. Lekarz poznaie, Mti.-el'istwo było iego sze gdy nadejdzie okr ur! u I k
·
es
op ' e arz gom
r:acicntem: przechodziło nie<:lawno zapalenie ost~tkłem :iił
o:orOb
U2-28
płuc. U\vażne badanie nasuwa diagnozę, że dzie
'
• • •
-~lolo1'7olltalefea 23.f„Jl
pl zrJm .od 9 _ 11 l od 6 _ 8 w1ecz.
.,~ ~ li
ZA WA.DZltA (j
tak krem OR O Metamorphoee 9lrzeh cko ma wodę w boku. Dla upewnienia się dr
Juz noc tapaJla iloboka. W polow!e poBycz·kowski robi punkcję. Wezwany oj~iec trzy•
Przyjmuje od 8-11 r. I ~ 2-4 t od &-A w.
Dt. Met'f. ~
Twojej rerł7 rrzed pi.ega:mi,
ma krzyczące dziecko, by przypadkiem igła nie wrotne! drogi wlecze się jednokonny wóz wyw biedz~~~-~:Wleta~od_~! :.~u4nte.
pryszczami opalenizną.
boistymi polnymi drótynkami.„ na Oilcinikach
pry~la - mcment l Już po wszystkim. W ~zkla
nei rurce szprycy zieleni się mętna ropa. Trzeba Piaszczygtych i w biocie zmi;czone konisko usta
Lecznłoa.
Ho ME A" .ąeo. cbot. wen•ącim;ycll., •ll:<irn;vch I aeksulD;yob.
ie. Jeszcze <lo Tuszyna. pozostalo 12 km. Strudziecko skierować do stpitaia.
dzony lekarz chWilaml drzemie„.
G r. ó W • A 9, lei. 1'2· 42.
ANDRZEJA 5,
telefon 159-40.
pi;:yJmujlł lekarze we wszystkich specjalnołełacb
przyjmuje od 8.11 rano Od 5.9 wlecz
Ale ro<lzice Proszą, by dzieciko mogło leczyć
Swita, gdy wysiada Przed domem.
alt,aet De•t7ałye:z•J'
w niedz. 1 święta od 9-1 p.p.
·
Chor. wener:vczne, skórne t saksudne.
sic; w domu pod opieka. „lekarza swojego". Trze
A w sprawozdaniu było ty!.ko kilka cyfr.
Attalizy lekar::kle. eaStrz:rkl Roentaen.
lpaojah!y «a'l>l1:1et ll:Olnlilet:Vc&Dy.
ha Im długo tlumaczyć, że odmowa spowodowaR. B.
Dr,
lampa ltwitrcowa, djatermla 1 t. 4.
Czynna od 9 r. do 9. w. Panie przyjmuje lekarz.koble~a na jest jedynie brakiem odpowiednich urządzeń
•' o R A t> A J a I.
tel. 143-63. w gabinecie itp„. Nie wierzą.
WOŁKOWYSKI PIOTRKOWSKA 88,
Specjal.!sta ohorćb womeeyom;vch, sell:sualll7cll
Porada. 3 zł.
Doktór zap!aty nie przyjmuje. Speszony do
Dl ....
l •k6ruych.
reszty ojciec chowa w zanadrze zaświadczenie
wznol'l· ił przyjęcia.
sołtysa, na podstawie którego, według tt1lelscoJ'DYW&TJ!l'A PBn'CKODRU
Cegfeln"•na, 11
Telefon 238-02
wei t:111owy, doplaca <Io wizyty zloty 50 ir (dru
nołninfctwa I d1oroby koGiec•
łWENEROlOłiltZNlł
Przyjmuje od godz. 8 -12 i od 4 - 9 w.
gie tr!·e sejmik) i wycho<lzi z dzieckiem na tę.
ltozeD!ot
ohDrób
wen ~r;vcSDych I ah6r117oll
ku.„
PIOTRKOWSKA. 99, tel. 213-&ł.
w niedziele i święta od godż. 9 - 1.
Plotrko
Ka 161
Następny chory to smyk dziesięcioletni. Przy
przyjm. codi. od 10 - 12 i od Il - 8 l poi.
Od I r. do 4 ł od G-9 w1ec'IJ., w niedziele t •wteta
Ll10tlzi 1 jak zresztą tu wszystkie dtiec! w wieLECZNICA
·
od godz, 9 do 11 rano.
ku szkol11ym, sam z karteczką, I1a której kie•
Dr med.
Panie prsyjmujil toblet.a lehn POR AD A. i. a
Piotrko'\V&ka 294-.
row11lctwo szkoły zaświadcza tohamość pacJen·
tel. 122-89 (przy pn:yst. tramw. Pabianickich)
ta. Poradę otrz:rmuf e bezpłatnie. Lekarzowi wy
I r&łJ 4tdenni• prsyjmuJ• lebrae
wszyat:tJch
Spel!Jalltołct. Gabinet dent • Wizyty na mieście.
placi za nią sejmik - tet 1.50 zł. Z ~olei wcho
phoroby •k6rue1 weneryczne t zeksualne
Wszelkie zabiegi ·1 anal!zy•.
dzi starsza letniczka z dwoma synkami, chory.
•a.wadzka 10, telefon 1006.30
Otwarta
od
11-ej
do
8.eJ
wlecz.
przyjmuje od 9-11 rano t od 5--s w„ w niedziele
111i na koklusz.
l święta od 9-1 po południu
lek, wet. M. A. Reicha,
Do poczekalni wciska się dwu robotników,
1
li
z~:i':!:.i;którzy mimo ostrzeteń wchodzą bez pukania do
Gdań ka. 1117
gabinetu.
dlacho· ISZJ llS 1ardło I dres! edde·
(róg Zamenhoffa) - tel. 175-77.
rych
na
•
1
eb.ow• <astma)
Następu je początkowo gwałtowna wymiana
Spoo. chorób wenerycznych, moc!oplc!ow;vch
STRZYŻENIE psów.
Piotrkowska 67,
tel. 127-81
zda(!, nauka o grzeczności, wreszcie przybyli z1
l 11k6rn::rch.
„2 t. I'· 6.BG-1 w. p~yjm. Dr. Rakoweld. Prty leczalor
TRAUGUTTA B.
Telefon 179·89
CZEKALSKA WŁDYSŁAW A zgubiła kwit czynaią usi!·llie, ła god nie ale wytrwale prosić,
czynny e~l Gabinet l<cent11:ena do wszelltlth urzoilwl„
vnyjmuje od 8-11 I od 4-8 wieczorem
tlań %djęd.
Wezwa•la
••
,...1a•t•
kaiucyjny· wydany przez Elektrc'wnię Łódzką. by lekarz zechciał pójść do chorego dziecka w
Wnlcdzlele I święta 10.12 JX> południu.
pobliskiej wiosce.
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Urlop nad Morzem · Czarny~ W~;~·~~-LitsffCook.
Na plaży w Carmen Sylw

od 4. do 25. 17

. zł. 199.-

Łód~.

Piotrkowska 6S

Tel. 170-70.
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SWIAT NA KLISZY FOTOGRAFICZNEJ.
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YEIDT W LOllDYllE+ Agent W. Br1tann wBurgos. podpisanie pokoiuwwojnie firan Chat:~

Znany artysta · filmowy Conrad Veidt wraz ze swą córką Violą w ogrodzie Zoologicznym w Londynie.

Przed kilku dniami odbyło się w gmachu argentyńskiego Kongresu pridpisanie trakSir Robert H<>.~gson, agent Wielkiej Bry- tatu pokojowego między Paragwajem a Boliwią. Tym samym została ostatecznie zatanii przy rządzie gen. Franc·o opuścił zno- kończona długotrwała wojna o Oran Chaco. O,d prawej strony ku lewej siedZą: Prewu Londyn, g~ie Zldawał raport o bom- zydent Argentyny dr Ortiz, argentyński minister spraw zagranicznych dr Cantolo,
bardowatiiu statków brytyjskich.
min. spr. zagr. Boliwii dr Diez de Medina oraz delegat Paragwaju.
·

S tra j k DOrZU(Onei narz1aonei Zakończenie zjazdu niemieckich towarzystw we Wroeławiu
Hedi Heusser w Nowym Jorku,
'; t
·
·
,
„. -„ -~"""'".....,.~""""""""

N; kobing, rodzinne miasteczko jenny Kammersgaard w Danii wita powracającą pły
waa.kę po pokonaniu Bałtyku. Jenny Kammersgaard, która jest niezamożną córką maszynisty kolejowego odrzuciła propozycję występów w Ameryce za zapłatą 20.000
dolarów. Na P.rze,<tzie pochadu koleżanki z miejscowego klubu pływackiego, Jenny
stoi w samochodzie i dziękuje za owacje.

Nowe

ułatwienia

techniczne w lekkiej atletyce.

Powitanie kanclerza Hitlen przez zebranych we
z zagranicy.
H~dii Heusser w Nowym Jorku urządzifa
strajk okupacyjny w mieszkaniu swego narzeczonego, który w ostatniej chwili odstą
pił od zamiaru poślubienia jej. D·apiero po
otrzymaniu od niewiernego narzeczonego
1~.000 dolarów odszkodowania przedsię
biorcza Hedi opuściła -okupowane mieszkanie.

Wrocławiu

sportowców niemieckich

łlll Otl\'~lOStl 5POłł10W"f WE WUOtlJ\Wł1J

Nowy wyczyn pływacki •

t

~

•/,
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'

W ·hasie odbywających się ostatnio zawodach sportowych we Wrocławiu, zastoso„
wano nowe oryginalne urządzenia sportowe
I -'

-·~:;:~-~~~i~<illi~~~:!:/!Wii~iffi~i.ii!if.. \
20-.letnia Norweżka Gudrun Ual11 pt „-~.ynę
la z Orisslehamm w Szwecji do wysp
Alandzkich w wyjątkowo zimnej wodzie.
Przebyta oa~egłość wynosi 30 km.
Na zdjęciu -

barwny widok stadionu,_ w czasie

ćwiczeń

gimnastycznych.

Cmfniarz z .:zasów wojng

32.42,3

LE MONDE

w czasie restauracji kościoła

św.

Anny w Warszawie z inicjatywy
Premiera gen. Składkowskiego, natrafion.o obok kościoła na stare
cmentarzysko z czasów w o jen polsko-szwedikich. 1) Szczątki żoł
nierzy po'.skich i szwedzk ich. 2) Widok ogólny kościoła św. Anny
w Warszawi~

Eksport samochodów z rozmaitych ~ajów wzrósł już bardzo znacznie, ale nie 03 łąg
nął jeązcze poziomu z roku 1929. światowy eksport wyniósł w r. 1929 niemal 3
i ćwierć mili0t~a sztuk w 1932 spadł do 635 500 sztuk, a w roku 1937 wzrósł do
półtora

miliona sztuk. Na

tab~icy

tysiącaah sztuk za rok 1929,
Dotyczą one oct góry: Niemi~

w

··

-

·

przedstawione są z lewej strony cyfry eksportowe
dalej za rok 1932 a po prawej stronie za rok 1937.
Kanady, Anglii, Francji, St. Zjednoczonych i całego
świat"

