.tłed'kCJA!

l4\L

--ja:

tekatom t.ł • - - eu-u.u. ou .:
"" w. ai-m l łam. •tr : 6 huXI: w tel<śc1 °
60 er- nekrologi CO er- &wyc'&. l i &1
•trona 10 łamów. drobne 12 gr: $&. W}
raz, dla poszukuJącycłl pracy lll gr.
najmnieJ,,,..e ogłoszenie t.20 gr„
dit>
belA"Obot. 1 zł. Ocłoszenta dwukolorow•

t'rao<I

W'ARUNJD
.PallNUJlll:JU.TA

P~TT;

.i.,,_...

........

a .0..

' 50 proc: drt>*ej,
De

tl'C)jkołorowe

ossi

C9m7

ogłonenla

sagran!U·

o 100 proc. drołel
r 11 Mtwollat69 r,,aełtem a .i

t

~ ~

•

d~

„. „

lll"O<

„...... „

z.a
1
1 - · ............
(atwona
6 lamów).
w -'ll')ldMN
~.,.. eł. 1.-.. Za . . . . . . . . .
l ~ . - - ełn*.......
ale odpowiada. P. K. O. ~- - Opllta pocskrwa
~

••ae om

l.6df sobota 15 pafdziernika 1938 r. -

-

.

-

PO ĄODILIZACll .NA W-GllłZECH... Pomnik Zawiszr Czarnego.

Duży r~ cb
..

wojsk czeskich
.

.

pogra.nicżu węgierskim

n.a
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możliwością rychłego podjęcia współpra
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Ci ą g n i e n ie już 19 października
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BUDAPESZT, 15. 10. - Węgierska agencja telegraficzna otrzymuje szereg nowych wiadomości z pogranicza: W ciągu
nocy ubiegłej i poranka w komitatach Goe

1ewe1arrJne ,wJJniki sJJisów

Ar,111ia kobieca w Anglii ·~E~~N~~~·· ?o~!,!,~~
•

'

i
1

zaczyna

zbrcić się naprawdę. Przystąpiono do two
rzenia pierwszych kobiecych oddziałów te-

rytorialnych. Na zdjęciu widzimy sierżanta
podczas pierwszych pokaz6w ćwiczeń, kobiecym ,,rekrutom".

'

Wojna japoflsko-chiflska -

przeniosła s\'

da•.• Const11rr

CZERNIOWCE, 15.10. - W Konstandoszło do krwawej bójki m,iędzy załogą
japońskiego statku-cysterny „Prikka" a chiń
skimi marynarzami pewne·go parowca angi~lskiego.
Dopiero silny oddział policji
zdołał położyć kres utarczce, której wynicy

kiem .le~t

zn,9~~na li~zg,g

rnnnY.CP
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Katastrofa ba lo nu „Gwiazda Polsk,l"
w Dolinie
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wyniki z~rz~dzonych przez .wł~dze ·PO!-skie większość ~zieci, k.tóre uczęszcza~y przed
na teren te Sląska Z~olzansk1ego spisów ty1!1 do .s zkol cze~ktch, były. to dz1e~1 P?Iszkioln~ch s~ rew~la~y1ne. W~d~ug danych sk1e! ktore chodziły do s,zkoł czesk_1ch Jez po;-v~atu. c1eszynsk~ego wyniki te. prze~- dy111e pod P.rzymuse.m w1adz. czeskich. stawiaJą się następ~Ją_co: ~opr,iednto "."P'.- 'Yłładze te nie ~rzeb1e:ały. w srodkach, d~sanych .było do .szkol pols.k1ch 5~30 .dz1~c1, zą~ do sczech1zowan1a Sląska Zaolzando ~zkoł :zesk1c~ 8860 1 do n1em1~ck1c~ sktego.
136:J, czylt łącznie 15 855.
Obecnie zas
C f
d t
.
h
13 200 dzieci wpisano do szkół polskich.
Y ry, o yczące spis6 w szko 1nyc poi
t lk 2655 d
k "ł
k" h . . . , wiatu frysztackiego nie są jeszcze znane.
o sz o czes te I ntem1eca. y · o .
'
' kich łącznie.
; .
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rrlielka Brytania dopiero teraz
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CZESKO • NIEMIECKA.

BERLIN, 15. 10. - Niemieckie czynniki polityczne oceniają pozytywnie wizytę
min. Chwalkowskiego. jak przypuszczają,
w czasie tej wizyty wysunięte zostały ze
strony czeskiej pewne postulaty z dziedzi
ny gospodarczej. Niektóre sfery lic.tą się z
cy cz:esko darczym.

będących

zeznają, iż traktowani byli w teraz Wielkie Niemcy,
aby na1ychmiast
armii czeskiej źle, a wyżywienie otrzymy- stwierdzić, że ist.nieje tylko jedna bariera
wali najzupełniej niewystarczające.
ina w.schodzie, a tę barierę wyznaczają:
PolS1ka i Węgry pod warunkiem jeclnak po
KOMITET ZBlóRKI NARODOWEJ.
siadania wspólnej granicy obu krajów.~ a
BUDAPESZT, 15. 10. - Pod protek- dalej Rumunia.
toratem pani Horthy i pani Imredy powstał
Nie p:owinniśmy zajmować stanowiska
komitet zbi6r.Jd narodowej ina cele pomocy
przeciw
Polscę za ·sprawą Ciesz)'.ina, a P.~- Pomnik ku czci Artura Zawiszy Czarnego,
dla ludnośd, zamiestkującej obszary Sło
!rz~c
·
n
a
map~~ ~a~o '?am będzie 1~st~hc, który będzie odsłonięty i poświęcony w
wacji, które mają być przyłączone do Wę
ze aedyne wyJsc1e, Jakie ma FranCJa, Jest
dniu 16-oo października w Łowiczu.
gier.
FRANCUSKI GŁOS
pomaganie Polsce i tym państwom, które
t.
g()jtowe
stanąć
do
szeregu
w
systemie
o----------W SPRAWIE POLSK0 -WĘGIERSKIEJ? chrop.y, jaki projektuje Warszawa" - ko·ń- KROJU szycia, m~delowanla, krawleeczy. KURSY
p AR Yź 15 10
Do t •
h ł
G t
S
· •
zny I robot recznych wyucza1 'l
'
.
.rzez·w yc g o- czy '.R· ae an anvo1S1n.
mistrzyni P U T O W E J. zapisy codzienni•
sów należy artykuł p. Gaetana Sanvoisin,
LóDZ. PIOTRKOWiKA 103 parter
pi,s arza politycz:nego, który w dzie.nnirku
„BuUetin des Halles" w ten sposób· pisze:
„Czy dalej mamy robić błędy? Wydaje
się, że bardzo źle .raz.umiemy stanowisko
Polski i że postępuje.my wobec tego wielkiego kraju w sposób tak dobrze bez zastanowienia jak i nierozsądny, chociaż mamy z Polską tyle wrspólnego i tyle wspól„rządowgtb".
nych przeżyć. Wystarczy tylko s;pojrzeć na
SAILAMANKA, 15.10. Komunikat szą wymianą poglądów z przedstawicielamapę nowej Europy taką, ja'ką stworzyły
wie'lkiej kw.a tery gen. Franco donosi: Na mi władz hiszpańskich. Ustalone zostało, że
froncie Estremadury nieprzyjaciel atako- komisja odjedzie w niedzielę do Hiszpanii.
wał stanowiska nasze na odcinku Cabeza
KOMUNIKAT „RZĄDOWY".
znó~ czeka na swego właściciela, de Buey i na odcinku .Monterru'bio. Nieprzyjaciel at.a'kując poniósł ciężkie straty.
a wygrać go może tylko ten, kto Ataki nieprzyjacielskie nie tylko, że zostaBARCELONA, 15.10. Komunikat
kupi los
ły wszędzie odl'arte, lecz w wielu punk- ministerstwa obrony donosi, że nieprzyjatach w przeciwnatarciu wojska "nasze zdo- ciel kilkakrotnie atakował wzgórze 484 ;n
EJ
I. ff IJ
E
odcinku Colldecoso. Nieprzyjaciel przejbyły pozycje nieprzyjaciela.
ściowo zdołał obsadzić to wzgórze, wojska
KONTROLA WYCOFYWANIA OCHO- rządowe jednak br.awurowym kontrataki,em
TNIKóW.
utraconą pozycję odebrały. Wczoraj raM
PERPIGNAN, 15.10. - Komi~~a m:ę- 6 samolotów gen, Franco b ombardowało
dzynarodowa, która z ramienia Ligi NarJ- m. Figueras. Bomby zniszczyły tam 17 dolłzti&wska
dów ma kontrolować wycofywanie ochot.ii mów. Samoloty te w locie powrotnym na
ków z Hiszpanii rozpoczęła swe prace dłuż Majorkę bombard owały Cap Bagura.

pod oirupacją czezaobserwowano duży ruch
wojsk czeskich. Poważne oddziały piecho·ty i oddżiały ciężkich karabinów ma:szynowych obsadziły Jiaię fortyfikacyjną, biegnącą zarówno bezpośrednio nad granicą,
jak i linię położoną w głębi kraju.
Od środy ludność węgierska prześlado
wana coraz bardziej i coraz bezwzględniej,
przekracza granicę węgierską w większych
partiach. Wszyscy Węgrzy, 1którzy w czaCIĄGLE PO.TYCZKI.
sie rokowań w Komarnie dawali wyraz
UZHOROD, 15. 10. __.:_, W:edfug ,wiado swyim uczuciom ·n arodowym i przywiąza
mości tutejszych kół dzienikarskkh cze- niu do swej prawdziwej ojczyzny, są przeskie oddzialy wojskowe i żandarmeria pro śladowani i terroryzowani przez Czechów.
wadzą ustawiczne portyczki z oddziałami
Uchodźcy, napływający z Koszyc, dopartyzantów w okolicy Berechowai t Mun
noszą,
że w ciągu ostatnich dni Czesi zwolkaczewa. Potyczki toczą się w trudnym i
z
więzień 1300 osó'b,
skazanych za
nili
niedostępnym terenie górskim.
działalność polityczną.
Są to wyłącz.nie
Węgrzy. Czesi organizują obecnie formalARESZTOWANIE PASTORA.
•ną nagonkę na tych byłych więźniów, usiUZHOROD, 15. 10. - Władze tutej- łując ich zniszczyć moralnie i materialnie.
sze aresztowały 80-Ietniego dziekana koWśród ·uchodźców przebywa znaczna
ścioła ewengelicko - reformoiwanego ks. iloś_ć żołnierzy armii czeskiej. Są to częścio
Bari oraz probosrczai jednego z kościołów wo Węgrzy, częściowo Słowacy. Wszyscy
tego wyznania. Aresztowania te wywołały
wśród ludności wielkie oburzenie.
UZHOROD, 15. 10. - Organ„Rusl Za
karpackiej mi·n. ·l'encsib ,,Nasz Put" ulega stałym konfiskatom ze strony władz ad
ministracyjnycfi. 'w dniu wczorajszym pismo zamieściło manifest do narodu karpato - ruskiego, w którym stwierdza, Jż w
chwili gdy decydują się Io's y ni.e tylka Cze
chosłowacji~ lud karpato - ruski upomina
się o swoje niezaprzeczalne prawa.

t:boc:bolowskłej.

Wczoraj rano miał nastąpić
ostateczny, oddawna oezekiwany start polskiego bało„
nu „Gwiazda Polski" do lotu
do stratosfery. Gdy zapadła
decyzja startu, rozpoczęto
po północy napełnianie tego
największego batonu świata
wodorem. Przypominamy, że
balon miał 124 tysiące mtr.
sześc. pojemn<>ści i 120 mtr.
długości. Po częściowym napełnieniu batonu, popsuła się
nagle pogoda i wskutek braku nadziei na polepszenfo się
warunków atmosferytCZnych,
postan0wiono znowu start
balonu Odłożyć. Został wy-.
dany rozkaz wypuszczenia z
batonu wocloru. W tym momencie, z niesprawdzonych
dotychczas przyczyn, nastąpiła eksplozja gazu i czasza
batoou s.tanęła w pJomie„
.
.
.
.
niach, niszcząc częśc 1 cwo po
włokę. Wskutek katastrofy balon w tym roku nie wystartuje do projektowaneltO 10tu stGtosferl't~_nę~Q. -Nil Wj~!lł llMlłgit ek~IQl!ii i l!ł~leWil łi; l>Dl<>IY'
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Jak stwierdzono w badaniu lekarskim,
wskutek uderzeń siekiery staruszka miała
rozpłataną czaszk~. Mózg wypłynął.
Char.akterysteczne jest to, że napastnik
zapewne nie miał zan:iaru dokonania rabun
.k~, gdyż. po dokonaniu zabójstwa natychmiast zbiegł:

Dolar

=... _
'-'

~ „
"

29 1

I

I

l

! '""·•
Bank Polski notował dziś rano dolary
po 5.29 i pół, funty szterlingi po 25.20, fran W Anglii drużyny przeciwlotnicze- zostały
ki szwajcar.silde 120.50, franki francuskie zaopatrzone w azbestowe ubiory, które umożliwiają personelowi
gaszenie bomb
14.09, liry włoskie po 19.60.
1

zapalających.

K llpJony
.._.Al
znacze k F • O •lVJi.
twerzy miHeny petrzebnc na bt1dowę -

polskich

l

•

K~

KUTNO, 15.10. _ Wczoraj wieczorem
S traszna zbrodnia wywołała w całej
godz.
20-ej
we
wsi
Przyżnisz,
gminy
Sój
koli
cy wstrząsające wrażenie.
0
ki zaszedł wypadek straszliwego morderstw.a. 70-letnia Weronika Wojtasiak wyszła z izby na podwórze i tuż przy drzwia;:h
uderzona została kilkakrotnie przez nieznadrużyn przeciwlotniczych
nego napastnika siekierą w głowę. Staruszka padła trupem na miejscu.
Sprawca
.
.
.,
morderstwa, me zauwaz.ony przez ntkogJ,
zbiegł w ciemnościach w nieznanym kierunku. Gdy po dłuż.szą chwilę staruszka
nie powracała do mieszka_nia z.aczę.to jej
szukać.
Tuż przy drzwiach domownicy
natknęli się na zwłoki zamoPdowanej. O
wypadku niezwłocznie powiadoll'liono wła
dze policyjne, iktóre wszczęły poszukiw:ania bestialskiego mordercy.
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Trup
majstra· z . nożem
w ręku. Zamordował
DRAMAT przy1ac1ółkę
M~t~·SN'rzucfl
Wl.EŚNll~A
śl ·
się pod pociąg
. t • d .
•
.

N 1eszczę
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ZDUNSKA WOLA, 15.10. - W kololnadEnęłi się na zwłoki mężczyzny, leżące.
nii kolejowej Karsznice w zaga~kowy spo tw.arzą ~o ziemi. W praw~j :ęce truya znaj
~ób zos.tał zamord?wan.y 37-letm Jan Wa- ~o~ał się kwczowo zacismęty noz, ~o
1er, ma1ster betoniars·ki, zamieszkały w swtadczy, fe śp. Wajer człowiek spokojny
Bydgoszczy i zatrudniony przy rozbudowie stoczył % mordercą walkę której ulegL Okol. kolejowej Karsznice.
sierocił żonę i troje dzieci.
W piątek rano, o godzinie 6 robotnicy
Władze rozpoczęły
energiczne śledzspieszący do pracy na jednym nowobudują two celem wykrycia mordercy jak i pnycym

się

bloku mieszkalo:

przy

wejściu

CZĘSTOCHOWA, 15. 10. - W piątek
Sądem Okręgowym w Częstochowie
rozpoczął się sensacyjny proces przeciwtko

Marii Jungowej, właścicieke cukierni „Ro~
ma", która 1 sierpnia br. pięcioma strzałami z rewolweru zabiła swego męża.
Na początku rozprawy następuje utarczka słowna pomiędzy prokuratorem i obrońcami na tle dopuszczenia do sprawy psychjatrów. Sąd odrzucił ten wniosek obrony,
zapowiadając
ewent. dopuszczenie bie-

glycs,r.:;I;~ prtyznaj<3lę

„

do winy,

WILNO, 15.10. Wstrząsający dramat rozearał się wieczorem pod Wilnem w
miejscow~ści Słoboda, gminy r~dziskiej.
J
Mieszkaniec Słobody, 35-letm Alek5an·
der Urbanowicz, powziąwszy przy.puszczenie te jego przyjaciółka 26-letnia jani1a
Smilgówna, nie jest mu wierną, wpa Ił do
jej mieszkania z sie'kierą w ręku. KHkakrot

I

się W'

pośpiesznego pociągu, ponosząc ś mierć '.la

miejscu.

~

OIYPIEil<ATAlll

Zdarzenia I wgpadltl. ~

Znachorka

żywcem usmi:-żyła

WILNO,~~O!:!od!:w~ do!e':~~s~:~ło:!~i:~,~~:

11800 robotnik ó\V -straikDie
brzusznego
w za k ta da' h Sc:beiblerowskith
„
.
. .. .
1

sieradzkim„

„
faaaru g rzy b ow.
• I
now
o
Z

zmiana, która stała przy
swych maszynach, ni.e podejmując pracy.
lłATll•IC8Wli•• O gc;dz. 10-ej wieczorem robotnicy udali
.
.
. .
• się do domu, rano strajk włoski kontynuo
tnia córka Irena. Po ud~ieleniu ~~erwsz~J wany był w dalszym ciągu przez pierwPófl!Ocy lekarz . pogotowia przew1ozł ?bie. szą zmianę.
·
kobiet~ w st.ani~ groźnym do szpitala
Ogółem objął on ponad 1800 r<>botniUbezp1eczaJni.
, k6w. "' · ' 1
• • ,
·'
•• ,· .
"'
Na marginesie po~yższego wypiidJcl.I.
Insef'ek<:ja pracy podjęla · iut~twencj~.
hależy podkreśli~, że liczba wypadków za W czofajśze beżp~rednie pertraktacje. nie.
trucia była ogromna w miesiącu wrześniu. dały rezultatu.
·
·
następnie zmalała. Obecnie wypadki znów
Zazna·czyć należy, że załogi robotnicze
się pojawiają.
u Scheiblera nie s'ą zorganizowane jedno
licie, co utrudnia uzyskiwani.e jakiegokolwiek sukcesu w akcji. Reprezentowane są
prawie w równe.i rnierze: ZPZZ~ 11.Praca"
i Klasowe Związki Zawodoiwe.

Jl

ła popołudniowa

P0.8TeWIA

ŁóDż, dnia 15 października. - Dzisiej
szej nocy lekarz dyforny pog-o:towia ratun
kowego PCK .wezwany został do domu
nr 78 przy ulicy Łagiewnickiej, gdzie ule·
głj silnemu zatruciu po spożyciu grzybów
51-letnia Wielmińska Antooina i jej 21-le

,Pofaj~mng

~PRZE21E91ENI

r~wnież ~atkę za_bit~j, Rozal~~. po czym wy
biegł z mieszkania 1. popędził ':' stronę toru kolejowego, gdzie rzucił się pod koła

:oo v;;iśś ~~~:;y ciąg

·
SIERADZ, 15. 10. _:_ We wsi Bogumiłów pod Sieradzem wybuchła w sposób
gwałtowny epidemia duru brzusznego. Zac'.i1orowało kilkadziesiąt e>sób, które prze·
wieziono do szpitala w Sieradzu. Po paru
dniach dur rozpowszechnił się również we
wsi Chojne. I stąd kilkanaśc1i.e osób prze:wieziono na oddział chorób zakaźnych do
szpitala sieradzkiego. Jak stwierdzon-o epi·
demia przerzuciła si~ równie:t na Sieradz,
gdzie zanotowano w ciągu ostatnich paru

•lłOMIKA

uderzył Smilgównę siekierą,
tak, ie
padła martwa na podłogę. Zabójca zranił

nie

(-) WtGRY POWOLALY POD BROŃ Pl,tć
ROCZNIKóW REZERWJS'l'óW, PONIEWAŻ WOJ.
SKA CZESKIE PODCZAS PERTRAKTACYJ W
czy• •b,:doi.
.
•
KOMARNIE OBSADZIŁY GRANICt.
(-) Wczoraj kanc1erz Hitler przyjęł na godzin·
nej audiencji b. premiera węgierskiego Dnanyego,
a następnie czechoslowackie&o mini!itra spraw za.
granicznych dra Chwalkowskiego, kt6ry zapewnił
kan-::ler:r;a, że Praga zajmie lojame llanowi9ko wo·
-S
sienia małżeństwa WitkowS'kich, mieszhn ca. Znachorka za długo przetrzymała cho- bee Berlina.
(-) Na Rusi Zakarpackiej ttwają walki miej
świadczając, że odpowiadać będzie tylko ców wsi Krzyczany, gm. gródeckiej, aresz- rego na łopacie, aż chłopiec żywcem się scowej ludnolici ru&kioj z wojskami czeskimi, u:h
na pytania. Z zeznań jej wynika, fe po:ty„ towano 47-letnią Władysławę Margolową, usmażył w piecu.
wajocymi do !tłumienia powstania pocluów i a;
rnochodó\~ pancernych.
cie małżeńskie pozostawiało bardzo wiele mieszkankę sąsiedniej osady Czerwiaki pod
zarzutem spowodowania śmierci 6-letniego
Margolowa twierdzi, iż tym sposobem
(-) W najwięk~zej sali Uniwersytetu Jagielloń
do tyczenia, mąż był brutalny.
aklego w Krakowie odbył się wi~c 600 studentów.
Dominika,
syna
Witkowskich.
wielu
chorych
radykalnie
wyleczyła.
śmierć
O samej zbrodni opowiada jungowa:
w obecności prof. Godlewskieao, &::znyc
Dzieck-0 chorowało na świerzb. Wylc· chłopca - twierdzi - nastąipiła skutkiem tnedyków
była godzina 12-ta w nocy, mąż spał, ona
asystentów i lekany, na którym uchwalono trzydnicwy strajk demonstracyjny, jako protest przeciwkc
ubrała się w jego płaszcz i kapelusz, z re· czenia podjęła się znachorka Margolowa, słabego serca chorego.
Z polecenia władz śledczych znachorkę projektowi założenia Akademii Lekarskiej w Lodzi.
wolwerern w ręku chodziła po pokoju, któ· która wysmarował.a dziegciem ciało cho:e
W rezolucji podkreślono, że:
rego jedynym oświetleniem była latarnia go, a następnie na szerokiej drewnianej Io osadzono w więzieniu.
a) .studia lekarskie wielowiekową tradycją uświęcone, zwlęzane były zawsze z wydziałami lekar.
uliczna, którą o północy zgaszono i posy·ooo
skimi nniwersytet6w,
'
pały się strzały rewolwerowe, skierowane
b) utworzenie nowej ucielni budzi obaw,, te
tytuł lekarza otrzymywać będą Indzie bez należy.
tego wyksztnłcenfa, a przez to szkodzić będ;f spo·
w
wzprawy.
.
łeczeństwu i obcłąhć opinię o poziomie znrodu
lekars\iego,
c) pieniądze, przeznaczone na noWIJ uczelnię,
gdyby wplynęły do wydzial6w lekarskich Ulliwetay.
tetów1 pozwoliły by tta zwiększenie ·ilości miejgc dla
medylt6w,
d) pr ojekt ulw!>ne11i1 tej uczelni godzi w p:ez.I•
ŁóD2, 15 października. - W zakła- la się do żądan robotniczych, zgadza1ąc się laty wielowiekowej walki o polskość wyższych uczelni i odżydzenie zawodu lekarskiego,
.
dni kilka wypadków zachorowań.
dach Scheiblerowsldch powstał ostry za- na półgodzin ną przerwę ale przy zastosoe) studia lekar&kie, podlegaj1ce Min. W.R, i O.P.
Władze sanitarne bardzo energicznie targ robotniczy na tle warunków płacy i waniu 8-godzinnego dnia pracy. W ti;n W tworzonej uczelni, m&jlJ podlegać ministrowi o.
pieki społecznej, co stwana nigdzie nie epotykant
walczą z epidemią. Mieszikania chorych za- pracy. Robotnicy tkalni, mieszcZ'ącej się sposób czas pracy przedłużył się.
zależność jedne10 rodzaju studiów od różny<."h 'ml..
równo w Sieradzu jak i we wsiach Bogumi-:- przy ulicy Kilińskiego zażądali uregulowa
Związek zaprotestował, domagając się nistrów.
łów i Chojne zdezynfekowano. Izolowano nia sprawy postojów fabryki, zmniejsze- przerwy w ramach ośmiu godzin, wychod'i
(-) Podczas powrotu Marszałka Śmigłego-Rydia
równie! rodtiny chorych. Nie mniej jednak nia zbyt dotkliwj.e stosowanych sankcyj, bo.wiem z z~łożenia, że pm;ci,ą~e~ie robo- IE Zaolzia, na dwotieu w Pfo.trkowie odbyło się uró.
oddział c'horób zakatnych w Sieradzu jest karnych ·oraz dopłaty do złych osnów, któ tmka pracą Jest zbyt ~uz.e, Jesl1 nie pozwa czyste pO"Wit:tnle Wodza przez ludność. Władze w
powitaniu reprezentował wojewoda ]6zeweki w •
przepełniony. Przyjn10wanie dalszych cho- re uniemożl1wiają im wp-abianie stawek. la mu na~et. na przy1ęc1e w ciągu dnia warzystwie
btarosty Roeickiegu i płk. dypl. świt:..
!kiego.
rych jest w chwili obecnej prawie niemoWobec przeci4gnięcra się rokowań w pracy posiłkow.
(-) Wczoraj wojewoda Józewski wyjechał do
żliwe.
tej sprawie jeszc~e w dn~1 onegdajszym rn
Warszawy, gdzie w~itł udział w podedzeniu inau.
DWUSTRONNA KONFERENCJA.
botnky tkalni odbyli zebranie, na którym
guracyjnylil Komitetu pomocy zimowej, jakie od.
Dziś odbędzie się w inspekcji
pracy było
póstanowiono przystąpić do strajku.
się na Zamku pod przewodnictwem Prezyden~ dniu tym do strajku przystąpiła ca dwustronna konferencja w sprawie likwi- ta Rzeczypo!politej.

Epidemia duru
szerzy

1

i
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ubół

. Właśtidel jatki przed sądem

dacji zatargu w firmie B~cia Lange (An·
drzeja róg . Gdańskiej).
Powstał
on w
związ•ku z zamierzonym unieruchomieniem
działu odlewni żelaza i redukcją
robotników. Wczoraj robotnicy zagrożonych dzia
łów przystąpili do strajku protestacyjnego
trwającego kilka godzin popołudniowych.
Dziś ~pr.awą zajrtiie się ipsp..ekt~r.• pra~t· .

(-) Srebrnymi Krzyi11mi Zaslugi zostali odzn1.
czeni mieultańcy powiatu łódzkiego: pp. Adolf He.
rak, ptzemysłowiec z Rudy Pablll'l1ickiej, Józel Kowalczy'k, wła&:iciel aptek.i w Zgierzu, Stanisław Bal•
cerzak, urzędnik Ube:zpiect.alni Społeemej w Lodzi,
zamieszkały w Ru<h.ie Pabianickiej, Józel Bunki,
własciciel Ekładu aptectnego w Zgierzu, i.rrz. Ży.11nun1 Nowiński w Zgierzu, Jon Gałk.owskl, inspek·
tor P.Z,U.W: na powiat łódzki, Jórel· Paszkowt.ki
S>J::nro1y11:ik .,Z•i;niłu Afł'ej,Jrjęgq 7 W' #nhi1 zamieaZ:
)q1ły '1' Z&ie1=zu,. Anton\ J~ili&~ow~)r.ł. lll'zęąnik :w
. · -ZATARG W 14 .FABRYKACH
'Zgierzu, Antoni Rydlewicz, preze9 ' tarztdu strłiy
„.. . BEŁCAATOW·SKICłł.
.
ogniowej na· Chojnlich, Edward Wieezorek, i:Jyrek•
tor fabryki „Lana" w Zgierzu, Kazimierz- Kopc:i:yń·
PIOTRKÓW, 15. 10. - Zatarg, który !ki, wła~iciel ma.iftku Ruta Jagodnica, Zygmunt
powstał w 14 fabryka-eh tkackich w Bełcha Mru.le, sekretarz Zauędu Miej&kiego w Rrnłzie Pa.
towie pod Piotrkowem, na sikutek interwen- hianickiej orot. Jan Ruciński, doktór chemii.
(-) Po<l ·przewodnictwem p. prezydentowej E.
cji inspektoratu pracy w Piotrkowie - zo· Godlewskiej
odbyło sl~ posiedzenie Miejskie~o Ko.
stanie zlikwidowany na drodze polubow- mitetu Pomocy Dzieciom i .Młodzieży, na kt6rym
nej. Dnia 22 bm. odbędzie się w Bełchato- powołano odpowiednie sekcje.

ŁóDi 1 dnia IS października. - Kontroler Rzeźni Miejskiej nr 2 p. Władysław
Wagner stwierdził, że właściciel jatki
e~y
H~i[J 'ilZl~Kj
wie konferencja właśclcieli przedsiębiorstw
mięsnej Rozdział, zamieszkały przy ulicy
R0Lutomierskiej 40, a prowadzący jatl<ę przy
OD~IA,
15.10.
Bawiący
od
maja
I
botnicy
!kalnl
i
pr~~dz~lni
przy.
ulic~
Dow.konferencja ta nie dała pozytywnego wyniwłoskich
ul. Lutomierskiej 2~, sprz.edaje mięso pozostanie zwołana następna z udziachodzące z uboju nielegalnego. Kontmler rybacy_ kaszubscy z poszczególnych o~ad borczykow, zwrócili się za posredmctwem 'ku " n
~
nieoczekiwanie dokortał rewizji w jatce i rybac~1ch półwysp~. na połowach .daleko_- związ!ku o ustanowienie przerw posiłko- łem Inspektora pracy.
WARSZAWA, 15 . lO. _Ostry kurs
walazł kilkadzies i ąt kilogramów mięsa, morsk1 ch „we NHoladndz11 "!'i roRcąbdoc krzaa1tur ~?_P.1e wych dla zmian. Jest bowi~ fak~em, żelp
aro en e. y a y
. Uurn e- sy.ste!11 produkcji ·n~ dwie zmiany ~Je przeantyżydowski we Włoszech,
które sprzedawane było jako kos;zerne, r~ na 8 OL
w1duie przerw w ciągu 8-godz dma pracy.
~
'7ft
val„ · y · ko k
· · t t ~tóry tobjął
tymczasem nie pochodziło bynajmniej z nt są na lugrach polsko-holendersktch.
· ·
· · d .n.1·1 ·
St"' li •o•e4y w I.od 1
sw m1
nse wenc1am1
am e1s~e owaTert mo~ent da~e się s~~zeg6'1nie ~Cll.. wi e
"'
r ~
z•
rzystwa ubezpieczeniowe, znalazł swoje
ub-::1tt koszernego, ani te:t mechaniczne~o.
POWIĘKSZYŁA SIĘ PLAtA
we znaki rob~tntkom Ettmgona, gdzr.e .1 tak
. tp~t, dnia 15 października. - Dziś o echo równi ef w Polsce, gdzie towarzystwa
Wła':.c;ciel jatki wraz ze swą żon'ą Fra1npod
Wielką Wsią Władysławowem.
obsługi
.ma.szyn
na
przędzalni
i
tkał
go.azmie
9-~j rano te~peratura .w śródmic te rozwijają dużą ekspansję. w tych dniach
n?rtny
dlą :.~apoponowali kontrolerowi łapó\ykę'.
.
ś7w wynosiła .9 st?pnr. P.~wyżeJ. zera. W -w wyniku panicznych nastrojów w AssicuWIELKA WIE$, 15.10. ~ Molo zacho m są ba.r~zo m.sk1~.
aby odstąpił od sporządz.enia protokołu 1
Admtnistracia ftrmy pozornie przychyli c1ą~u i1ocy ub1egłe1. na1~1z~za. ciepłota wy) razi oni Generali Tr.ieste, popetnił w Wardokonania konfiskaty mięsa. Gdy spotkali dnie stanowi dużą zaporę dla materiałów
nosiła plus 6 stopni. C~ś.nteni e bar.()lmetry szawie samobójstwo dyrektor oddziału tesię z ostrą reakcją, poczęli !tyć kontrolera osadowych niesionych od strony przylądku
1 Rozewskiego w stron~ półwyspu Helskiego
.i nl\" d usiłowali go pobić. Kontroler iło
cz.ne wzrosło do 755 m11imetr6w, co zapo go towarzystwa, Hertz . w obawie przed
w1ad~ pew?ą poprawę stanu pogody.
zwolnieniem.
żył meldunek władzom policyjnym, ktere Obecnie po .stronie zewnętrznej falocbronn
wdrotyły przeciwko małżonkom Rozdzia- zachodniego piata si~ bardzo znacznie po„
.w.1a.tr·y•z•kmie_ru_n.k6-w-za.cl!mho_d_nic_h_.- - - - - - - - - - - większyła i dochodzi na odległość około
łom dod10dzenie.
1000
m
od
brzegów
w
głąb
mona
wzdhtf
Jutro zarząd zgierskiego oddziału ZjednoWczoraj w Sądzie Grodzkim odbyła się
c21enia Polskich Związków Zawodowych ora:z ro ZY Cli P AllA.NIC.
rozprawa. Rozdziałowie skazani zostali falochronu.
dzice chrzestni wyje~dżają do Łodzi, gdzie raoboje po 1 mies. bezwzględnego aresztu.
zem z oddziałami z i.nnvch miast okręgu prz.e-
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"'1' Łodzi.

ŁóDt, 15. iO. - Wczotaj Wojewoi- w V - adw. A. Obuchowicz zastępcą
da józewski zamianował przewodniczą- mjr. Hoszard, w VI - p. J. Cwlkliński, nocych zast~pców oraz po jednym członku tariusz, zastę,pcą p. J. Tomczyk, w VII o-łównej i okrę~owych komisyj wybor- adw J. Gajewski i adw. I. Kulamowicz,
~zych do rady miejskiej w Łodzi. Zarząd w VIII dyr. St. Dobosz i p. W. Holcgreber
Miejski ze swej strony zamiano.wał do k~ż w IX~ mgr. F. Ja:nowski i adw J. Stypuł~
dej z tych komisyj po trzech prz.edstawt- k-OtWski, w Y1 - dyr. M. Zdrojewski i precieli.
tes Z. Koperski, w XI -dyr. E. Hertel i p.
Przewodniczącym Głównej Komisji T. Matys-ek w X~I - dyr. A. Remiszewski i
Wyborczej został P.- Lucjan żychliński, wi pretes E. Dutkiewicz oraz w XIII -p. Le
ceprezes Sądu Ol:ręgowego, jego zastęp- on Chodakowski i p. M. Włodarek.
cą -11 Zygmunt Kasiński - przewodniAdresy okręgowych komisyj wyborczą<:y Sądu Pracy.
czych są następujące: I okręg - Pomor~
Człornkami z ramienia p. wojewody ska 16 Rada Miejska, 11 - Odaóska 29łódzkiego zostali pp. Karol Algajer, b. se szkoła nt. 23 III- W8pólna 5-7 szkoła
nator i dyr. z. Chudzyński, jako zastępca nr. 30, IV ~ Staszica róg Słkawskiej
z' ramienia Za rządt1. Miejskiego w Ło- szkoła nr. 47-72, V- ul Namtowkza 47
dzi pp. M. Słoniowski , inż. St. Waligórski -Wydział Statystyczny Zarządu Miejskie
i inż. Mich clis. Zastępcami są pp. inż. K. go, VI- Rokicińska 41- szkoła 4, VIIBajer, dr T. Mogilnicki i prezes Z. Raa?~: Limaoowskie~o 121 róg Hłpoteczdej t
Przewodniczącym Okr~gowej Kom1s11 szkoł'.ł 86 VIII- Srebrzvńska 75 - admiWyborczej w I Okręgu został p. Sz. Tu- nistracja ~ied1a, IX- Kopernika 36 łecki notariusz, zastępcą p. K. Roszak, Miejl!!kie Pogotowie Opiekuńcze,
Klfł
w 11 'Okręgu p. A. Wojtecki, zastępcą p. na 10- Zbiomia, XI- Brzeźna 3- Miej
A Wróblewski w Ili- dyr. Józef Wolczyń !kl Dom Pracy, 'Xł'I - N. Zarzew1ka 62
ski zaistępcą p'. St. Weyer,
IV - p. H. szk<>ła 102 i..XI.II_ ~P!!!C~a 1.!:::.!!ko
Och~dalski, zastęQ:Ci inł, 1· ~gw.~a}.{i_.ł~ 6a,
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Plon
z
koncertu
„ na Brad za Olzą
CZVITW ZWllC W•RIOSZ- 2J8 Z&OTWCH.

myBł!YWego łódzkiego ś,;ięcić będą swój sztandar. Dzięki skoordynowanej pracy zarządu i
członków zdołano zdobyć się na wysiłek - kup
no sztandaru, widomegq znaku organizacyjne-

go,

Uroczystości te odbędą się jutro w Łodz.i. W
naszym mieście natomiast w ostatnią nied z.ielę
pddzłernika nastąpi jakby druga część uroczy
stości, Jeżeli jutro w Lodzi odbędzie się poświęcenie sztandaru to w ostatnią niedzielę na
st:tpi wręczenie jego dładzom miejscowego oddziału wbijanie g-woździ i t.p. ceremonie zwią
zane z ufundowaniem sztandaru. Wszyscy człon
kowie udadzlł się na uroczyste nabożefistwo, po
któeym odbędzie się akademia i ce remoniał wbi

jania

gwo~dti.

Odbyty w sali kino • teatru „Luna" w Pabiani.
cach koncert, nrz9dzony etaraniem Tow. śpiew.
im. Moniu~zki, li które10 całkowity dochód prze•
zn!l~zony został na P.Ontoc dla braci zza Olzy, wy.
padł bardzo okazale. Program poranku, starannie
;przygotowany przez chóry Towarzystwa oraz kwar.
tel rewelersów Ka~ola Lubowskirgo, spotkał się z
dużym uiuuniem licznie zgromadzonych duchaczy.
Kon~ert poprzedziło przemówienie prof. H. Saloklej,
treściwe i wzrutzaJtce, a nastrpaie wep6lne odśpie
wanie Hymnu Paiulwowego, co znacznie podnio&ło
nalltrój na sali.

kQ 100 złotych, O 1:2yn ten pos11dzona zo&tala słu.
żące, ni~jaka Kazimiera Krygier (ul. Piotra Skar.
~i 66), która doniedawna słuiyła u Westebergero·
w~j-'.i 1 rhwil, jej o~ejścia z mieji.~a praey, kra.
d1.1ez ta została ujawmon11.
- Do koonórki na posesji domu przy ul. Piłsnd·
skiego 19 dostali sio za pomoc, podroblone110 klu.
cza, złoczyńcy, kt6rzy skradli 10 kur oraz królika
na szkodę Stanisława Mlśniuka, tamże zamieszkałe.
go. Poszkodowany_ straty &we obliCl:a na kilkanaście
złotych.
- Białas

l'tiarii (ul. Ks. Piotra Skargi 33) ekra.
naleiy prsce Tow. Śpiew. im. Moniu. dziono ze i trychu $uSztCf alę bielizn~ wartośd
POCZĄTEK ĄKCJI PRZEDWYBORCZEJ.
szkl w Pabinnicnch, które z pełną inil"jatywQ i chę· 100 złotych.
.Jutro w snli kina „Apollo' 'odbędzie się w ei, knrewienia kultu pleini polskiej stanowi bardzo
We wszystk~~h podanych wyżej wypadkarh kra.
godzinach }>ołudniowych
pierws ~
zebranie pożyteczn11 pla c ówkę miejscową. D zinłnlno ść podo- dzieży dochodzenie prowadzi polkja.
przedwyborcze zorganizowane przez OZN na kt6 bnlł Towarzystwo to prowadzi już od lat 35 swego
rym zost:uią omówione kandydatury naszych istnienia i za sługi jego na tym polu podnieść na.
Z.A:KtóCENIE SPOKOJU.
- Nowak Konstanty z ul. Mielczan,kiego 18 reprezentantów do sejmu.
leży :i: pełnym uznuniem.
WłZCZQl awanturp w domu 1 lokatoraroi. Kres iwan.
Jak wiadomo ze Zgierza kandyduje jedynie
p, Piaskowski, pracownik uniysłowy Zakładów
Zestawienie kasowe 11 koncertu przcihtawia &ię turze położyła policja, apisUjQc odpowiedni pro·
Przemysłu Chemicznego „Boruta", znajdujący nouępuji,,co: za 101 biletów pil l zł
101 zł, za tokół.
się na drugim miejscu listy kandydackiej,
370 biletów po 50 grotZy = 185 zł, za P'rogramy
- Birsztln Adolf (Limanowskiego 33) taklócił
dniem jutnejs2ym rozpocz.nie się faktycz· zł 30.70, raum pny~hód wyniósł zł 316.07.
~pokój publiClny na ulicy Zamko11·ej.
na akcja przedwyborcza, Już obecnie tworzą
Zapłacono :i:11 nfisze '10 zł, 21 snlę kina „Luna"
PABIANICKI PORADNIK KINOWY.
.tę bloki wyborcze zadaniem których będzie pro wraz . z pianin~m (sala ta !lliała by~ o~dana _bez.
}>agowa.nie i popieranie kandydatów,
11łatme! ~ mysi przyrzeczenia <łyrckcJl kina) 3a zł,
. Kino „Oświutowe·' pny ul. Gdańśkłcj - „Indyj·
Najbliższe dni przyniosą w t ej sprawie dal 11odatki 1 opłnty na Fundusi: Pr~cy l ~CK zł 28.60, ski grobowiec''.
sze wyjaśnienia i postulaty i stanowiska wy- inne koszty .J, zł, razem wydatki wynioBły zł 77.60.
borc6w
Czysty zrk w tumie zł 238.47 wpła"ony został
B, RADNY SKAZANY NA 3 LATA.
'
REPERTUAR lnN.
do K.K.O. m. Pahla.nic na ral'hun ck Komitetu poSąd okręgowy w Łodzi skazał wczoraj b.
Kino „Apollo" wyświetla wspaniałą polską. mocy brarJom znolzańekim.
r adnego m. Pabianic M. Łaznowskiego za Po·
komedię z Bodo i Dymszą „Paweł i Ga·
co KRADNĄ?
bie ranie łapówek od masarzy w charaktene
wer'.
..:.... Weu enberger Zofii, t a.mie11ikalcj w Pobiani. członka komis ji s anitarnej na 3 lata więzienia.
Kino „Venus" :wy_świetla - 1,W sieci wy_wia cach przy ul. Zamkowej 37, skradziono z mieszku· Karę na pods tawie amnestii zmniejsz.ono do 2
du"„ ,.,. --~
~ ·- -·
µia P.alto wartości kilkAAzie~illt .złot1c.h oraz gotó~- la~
Podkreślić
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&dzie jest jeszcze miejsce pod

1

wielkie

możliwośn

------------------------------·----slońł;em?

dla emigrantów

krgj~ południowg cgp~I J\rt!~nigng.
Buenos Aires, w październiku.
Jest jeszcze· miejsce pod słońcem. Na
południowym krańcu półkuli zac'ilodniej leży olbrzymi kraj, który nie jest ani całko' wicie Saharą ani w ogóle zielonym piekłem.
Prawie nie zaludniony ( 161.000 ludzi na
765.631 km. kw.) posiada naftę, miedź i
złoto, wspaniałe lasy w górach, miliardy
ryb, olbrzymie ilości siły wodnej. A na drugim końcu kuli ziemskiej w Europie kartofle przywiezione z pustej Ameryki skupiają
na jed·nym hęktarze, aż 130 mieszkańców.
1
świat więc jest tylko źle zorganizowany.
Południe Argentyny, najbogatsza i najmniej zaludniona część tego olbrzymiego
'kraju, który sam mógłby rozwiązać wszy•, s~kie ludnościowe kłopoty europejslkie, po-~ siada klimat przykry ale zdrowy. Tak przy" najmniej twierdzili nasi emigranci, którzy
· · przebywali czas dłuższy na południu Argentyny.
Najgorszą stroną tego pobytu była cią
gła samotność, niezwykle rzadkie zaludnie
nie i wszystkie udręki płypące z tego tytułu (np. brak pomocy lekarskiej). Wszyscy
podkreślali,
że tyi1ko organizacja całych
osiedli, może rozwiązać problemat kolonizazji południa, bo „człowiek zawsze cią
gnie do człowieka". Klimat, (przeciętna
temperatura lata 20 st. ciepła, przeciętna
temperatura zimy 1 stopień ciepła), umożliwia jedynie !kolonizację z chłodniejszych
krajów europejskich, z Anglii, Niemiec, Pol
ski, Skandynawii. Wahania temperatury są
bowiem duże, a wiatry przykre.
Na razie jest tam najwięcej AngliKów i
Duńczyków. Według opinii naszych emi. grantów największą przyszłość ma przed
k •h">bą żywioł przedsiębiorczy, fachowy z nie
"'dużym kapitałem. Zaopatrzyłem się w zwy
kią obszerną geografię do użytku szkół
średnich. Uczniowie są szczęśliwsi w_ każ-

dym kraju. Nie są łudzeni zbyt różowymi liczbie 70 proc. obcokrajowców Europejnadziejami. Wiedza o Patagonii podaje da czyków.
ne następujące:
Wschodnia część Patagonii stano'Wi pła
Terytorium Neuken 96,464 km. kw.; ;ud- skowzgórze miejscami tylko zdatne dv honość 42.000, w tym 35 proc. obywateli dowli owiec. Zachodnia część pokryta jest
Chile. Terytorium Rio Negro 201,009 km. dziewiczymi lasami. Andy Patagońskie, okw. i 56.000 mieszkańców.
prócz wspaniałych krajobrazów i olbrzymich, jeszcze nie wyzyskanych sił wodWzdłuż rzeki Rio Negro rozwija się kolonizacja włoska i duńska. Mieszkańcy tru nych, posiadają najcenniejsze złoża złota,
miedzi i nafty. Rzeki wsc'ilodniej części P:idnią się ogrodnictwem, rolnictwem i upratagonii
posiadają również
niewyczerpane
wą łozy winnej. Wszystko to jest dopiero
zasoby
energii
wodnej.
Wreszcie
bogactwa
w zarodku. Prawie 4 km. kw. na jednego
rybne
wybrzeży
Atlantyku
sięgają
już cyfr
człowieka to nie ułatwia błysdcawiczne
astronomicznych.
go rozwoju.
Czyż jest więc słuszną rzeczą myśleć,
Winnice na terenie Rio Negro· zajmują
obszar 12.000 ha, ogrody zaledwie 5.100 że świat jest najrawdę zamknięty dla emi'ila. Główną podstawą bytu miestkańców gracji?
jest hodowla owiec i bydła.
Zwróćmy uwagę na to puste miejsce
słońcem.
pod
Terytorium Chubut liczy 225.722 km.
kw„ ludności - 41.000. Na terytorium
W prasie argentyńskiej i rozmowach z
Chubut znajduje się największe zagłębie Argentyńczykami ciągle przewijała się
naftowe Argentyny: Comodoro Rivadavia. myśl „przyszło.ść Argentyny Jeży na poZresztą pokłady ropy i mniejsze zagłębia
łudniu", a przede wszystkim
przyszłość
znajdują się w innych miejscowościach Ar
przemysłowa". Oczywiście trudno obcokra
gentyny. Terytorium Chubut liczy również jowcowi sprawdzić słuszność tego twierwielu emigrantów obcokrajowców. Między dzenia. Jest zato jeden drogowskaz pewinnymi mieszka tam sporo Anglików.
ny. Tam, gdzie są Anglicy, tam warto jest
Terytorium Santa Cruz liczy 243.336 żyć.
ikm. kw. i tyl1ko 22.000 mieszkańców. W tej
w. L.
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W stolicy Albionu

ciągle kopią

Z korespondencji L. Charapa dowiadujemy się iż Londyn przedstawia w dalszym
ciągu wygląd zbrojnego obozu: pracują w
nocy, przy świetle ;amp elektrycznych, kadry ochotników nad kopa!"'iem rowów st'.ze
Ieckich we wszystkich pankach miejsi(•ch
8 milionowego mbst1. Ludność otrzymuje
specjalne drewnia:ic pudełka na prz<.ci10wywanie łamliwych masek gazowych. Na
wszyst!kich gmachac'h pubHcznych i wielkich zakładach pracy instaluje się w dalszym ciągu syre·ny ostrzegawcze przed atakiem lotniczym. W różnych dziel'!licach
Londynu wyrastają publiczne schrony.
Anglicy radują się z zażegnania niebezpieczeństwa wybuchu wojny i składają coraz
to nowe ofiary na budowę zwłaszcza szpitali, w celu upamiętnienia zasług Chamber
lai.na w godzinie kryzysu. Jest rzeczą wzru
szającą, iż w tej kawalkadz:e ofiarodawców pieniędzy, czeków i kosztowności na
intencję uratowania pokoju, zna•dują się
wdowy i sieroty po zabitych w ostatniej
wojnie światowej.
Po rozwiązaniu problemu czeskiego, następnym wielkim pPobJemem •mówią w
Londynie - będzie kwestia fotonialna. W
związtJm z tym pozostaje przyjazd do Wie!

doskonałe

rowy strzeleckie.

kiej Brytanii

przedstawiciela dominion
ministra obro
ny Pirow'a. Z jednej strony działa obecni
silna propaganda za zwrotem do Trzecie.
Rzeszy dawnych posiadłości niemieckie
w Południowo-Zac'ii.odniej Afryce, w które
przebywa obecnie 30.000 białych osadni
ków, włączając 21 tysięcy południowyc
Afrykan, sześć tysięcy Niemców, jako na
tura!iizowa1nych poddanych brytyjskich ·
trzy tysiące nienaturalizowanych Niemcó
- z drugiej zaś strony we Wschodnie.
Afryce, na dzisiejszym obszarze ma111dat
wym Tanganajka, podjęta została kampa
nia przeciw zwróceniu tej połaci czarneg
lądu Niemcom. Ludność Tainganajlki w
syła telegramy do Londynu, by Wielka Br
tania złożyła nową deklarację, że wspomni
ne terytorium nie zostanie odstąpione
dla zaspokojenia uroszczeń kolonialnych
Trzeciej Rzeszy. Zawiązała się nawet ory
ginalna „Liga Ta·nganajska" z siedzibą
Nairobi, która organizuje masowe meting1
protestacyjne na całym obszarze Wscho
dnie.i Afryki i głosi, że Tanganajka jest p
względem strategic?.nym cenną połacią im
perium brytyjskiego ..•
południowo-afrykań~kiego,

dla Twoich dzieci i dla Ciebie

samej. Rozpocznij cizi~ stosowanie zabiegu
piękności

mydła
kąpieli

olejkiem oliwkowym,

Palmolive.
dla

Utywaj je

utrzymania Włieżości ciała.
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SHAMPOO ·PALMOLIVE

Maria

Kąpałam Marysię z <:zułością, z jaką robiłabym t :),
gdyby n.a jej miejscu była moja Maja. Jednocze,śnie bi1łam
się rozpaczliwie z myślami, co 1robić dalej, jak wydostać
się z tej okropnej jaskini zbrndniarzy w jakiej znajdowałyśmy się obydwie. O ucieczce nie można było nawet marzyć. Zdaw.ałam sobie z tego dobrze sprawę. Czytałar:l
niejedno o Rio i dzielnicy Mangue, w której zapew!le
znaj-dawałyśmy się teraz.
Nie można też było myśleć
o przekupieniu, bo nie było czym przekupić, a w obiecywane złote góry za morzem nikt nie uwierzy i nie zech.:e

Hemaeł • Gierd1• •·
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r>owieść

Im bardziej głowił.am się nad sposobami ratunku, tym
rozpaczliwiej przedstawiała mi się sy~uacja i byłam j11ż
bliska decyzji srnkać sposobu odebrania życia Marysi
i sobie. To byłoby przecież lepsze niż pozostawanie
w tym strasznym „internacie".
- Marysiu, - rzekłam do wykąpanej już dziewczy:iki - módl się bez przerwy w duszy do Boga, żeby ni~
odmówH nam swojej opieki.
- Czy grozi nam coś złego? - zapytała przerażo
nym szeptem.
- Nie wiem ... ale wszystko jest tutaj możliwe ...
Marysia zaczęła odmawiać cichutko „Pod Twoją
Obronę".

Ia kulis !)mY cyrk o

I

Gdy przyszłyśmy do naszego pokoju, zastałyśmy ju.ł
przygotowany dla nas posił ek. Poz.a zimnymi mięsa111i,
było mnóstwo smakołyków, zupełnie nie rnanych u nas
w kraju. Marysia zajadała z apetytem, a słodycze zdawały się dodawać jej ducha i odwagi. Nawet w pew: ·-j
chwili powiedziała:
- Chyba tak bardzo źle nam tu nie będzie ...
Nie odpowiedziałam nic na tę naiwną dziednną uwagę.
Natomiast postanowiłam zacząć rozmowę z n.aszą
opiekunką, aby zorientować się, co to za człowiek i C7.Y
będzie można dojść z nią do jakiegoś poro zumienia.
- Czy pani jest Francuzką.
Tak jest, rodowitą.
- Dawno już pani zajmuje się swoją szlachet;q

Odz:„
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si~ podziała
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już pvszedł

„ko-

do dom;i

pracą?

- Niep·otrzebnie wyraża się pani ironicznie o moh
pracy.
Praca taka sama jak każda inn.a. Trzeba przec ież
I
\ j.akoś żyć ... jestem tutaj już 6 lat.
'\
- Już sześć lat... - powtórzyłam ze zdzi,wieniem. I nigdy nie przyszł·o p.ani n.a myśl, że przykłada pani rękę
do zbrodni?
- Ja tam do niczego ręki nie przykładam. jestem 0d
kąpieli i masażu. Reszta mn1ie nie obchodzi.

\

-

-
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takte do

- I bez p.rzymusu wiyjcchała pani z Francji na tego
r·odzaju posadę? Czyż nie mi.ała pani tam rodziny, którnby panią potrafiła zatrzymać, nie puścić?
- O moJej rodzinie wolę nie mówi,ć. Lepiej nie 1]1ie:
żadnej niż taką jak ja miałam.
- Czy napr.awdę - zapytałam z zainteresowanie~.
- Intonacja, z j.aką pani powiedziała to zdanie, nie bardzo świadczy o tym, te jest pani zadowolona ze swego
losu. Niech mi pani c-0ś powie o sobie. Przecież ja t.akże
nie jestem szczęśliwa, jak łatwo się pani domyśla, bJ
dobrowolnie tu nie przyjechałam. My, kobiety, zwł.aszcza
te z którymi los obszedł się okrutnie, rozumiemy się dobrze i umiemy s·obie prawdziwie współczuć nawet jeśii
występujemy w krańcowo różnych rotach. Przyzn.am się
pani, że wolałabym być z panią w przyjaznych stosuokach ni1ż wrogich. Przyjame stosunki mogą nam tylko
nasze dole osłodzić. Czy nie jest pani tego zdania?
- Dzi·wnie pani ze mną rozm.awia ... - zauważyła
z zastanowieniem pielęgniarka. Odkąd
tu jestem,
a rozmaite tu kobLety przywożono, żadna ~e mną ni·e rozmawiała tak jak się rozmawia z sobie równym i z czło
wiekiem.
- Bo za moje nieszczęście, które mnie spo~kało, nie
mogę winić pani. Skąd wiem może i panią tutaj pnemocą sprowadzon·o? .. A czy nie tęskno pani oo ojczyzny?
jeszcze trzy tygodnie temu byłam we Francji. ślioez'1y
jest wasz kraj i dobrzy mieszkają w nim ludzie.
Pielęgnia·rka rozjaśniła się uśmiechem i żywo
zapytała:

-

Pani lubi Fran·cję?
Tak jak gdyby_ była

mtją drugą ojczyzną.

Naprawdę?

No tak, naprawdę. Dlaczegóż miałabym r1„: m <~wić to co nie jest.
- A jakiej pani jest narodowości?
- Jestem Polką.
- A ta ma1a?
- Tak samo.
- To pani krewna?
- Ni e. Spotkałam ją w kajucie, w k
ziano na statku. Biedne dziecko. Trzeba Li; .:. str.:~
zbrodniarzem, aby taką małą dziewczynkę wykra ść ,J '.
rodziców i rzucić w największy brud życia. Jestem pe·
wna, że takich rzeczy Pan Bóg nie przepuści bezka.rr.ie
nawet na tym świecie. Niech p.ani sobie wyobrazi, że to
pani córka, że pani córkę porwano do takiej spelunki j.~k
ta wasza! P.rzecieti zaibiłaby
_Qani
tego, ktoby to zrobił.
I
•

1 J.ak czy
I
I

nie?
Po dłuższej chwili pielęgniarka odpowiedziała:
- Nie wiem .. nigdy nie byłam matką.
- Dlaczego nie rzuci pani swego hańbiącego
cia? Dlaczego nie wróci pani do kraju i nie zacznie uczciwie pracować? Czyż nie lepsza najcięższa nawet praca,
czyż nie lepiej największą nędzę cierpieć, niż mieć na
swoim sumieniu tabe ni·ewinne dzieci, jak ta mała. Czy
nie myślała pani o tym nigdy? Czy nie zastanawiała s:ę
pani, że wcześniej czy później, takich jak wy tutaj, jak
Bragetony, czeka więzienie albo na.wet kara śini~rci?
P.r.zy ostatnich moich słowach pielęgniarka zbladła
jak trup i patrzyła na mnie przestr.aszona, mrugając raz
po raz powi·ekami.
- Co pani powiedziała? - zapytała po chwili wolno. - Co pani powiedział.a ... Brageton ... kara śmierci. ..•
Zrozumiałam w jednej chwili, że Opatrzność ~elowo
włożyła mi w usta nazwisko Brageto,na.
Jns1ynktown:e
wyczułam, że na tej drodze trzeba szukać r.atuniku.
- Dlaczego panią tak przeraziły moje sł.owa? - zapytałam spokojnie. Czy znane jest pani nazwisko
Br age ton? ..
- Nie ... nie ... właściwie tak ... nie, nie znam nikogo
taki.ego. Ale dlaczego pani powiedziała o karze śmierci?
Zauważyłam, że ręce poczęły jej drżeć nerwowo, ale
udałam, że tego nie widzę.
·
- Dlatego poprostu, że człowiek który mnie sprzedał
w Marsylii na statku do Rio, tak się nazywał i wiem, że
chociaż mnie nie zdołano uratować, bo za dobrze byłam
schowana - Jego złapano. Wiem tak2°~ że we Fran;:ji
za takie zbrodnie karzą śmiercią i nie bawią się w długi~
procesy.
Ter.az pielęgniarka zachwiała się ~ aby nie upaść
podłogę rzuci·ła się n·a fotel.
Marysia nie rozum iejąc 1aszej rozmowy, patrzyła
całą scenę z zaciekawieniem, a teraz z przerażeniem.
Podeszlam szybko do pielęgniarki, wzięłam ją za rę
kę, podałam szklankę z wodą.
- Bardzo żałuję, że powiedziałam coą, co - jak
widzę zriobiło pani wielką przykrość. Proszę mi teraz
oowicdzieć skąd pani zna tego człowieka i dlaczego tak
rrzeraziło panią to, co o nim powiedzi.ałam?
- O Boże, o Boże ... - jęczała nieszczęśliwa kobie'a, a w oczach malowały się ból i rozpacz.
- Czy nie ma dla niego ratun.ku? .. Czy n.a p·ewno go
1biją? ..
,(d. c. n.l
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umny wynalazca
nie

znalazł

Przed

uznania.

TRUDNE

INDAGĄCJE

FLEGĄAT„cz-;y

Przed Sądem stanął pa.n Mirosław Ko- blondynkath zaiwania, więc też i moja
pik, oskarżony o pobicie żony swej, waltornia szczęścia swojego pojąć nie moustawy.
że i za drugiemy Jata.
_ .Zawód pański? _ spytał sędzia.
Ja o tern fakcie się dowiedziawszy,
chciałem ją obrugać na perłowo ciemuemy
· - Wynaiazca jestem - skłonił się słowamy, _ale iem człowiek delikatny jako
karżony.
wynalazca...
- Pobił pan żonę, czy tak?
- A co pan wynalazł? - wtrącił
- Owszem skrzywdziłem ją fizycznie, sędzia.
ipie jej podfonarzywszy, a także sa·mo
Oskartony spuścił skromnie oczy.
ugie.
- Nie lubi~ się przechwalać„.
- Niech pan powie.
_ Za co?
_ Za małżeńskie zdradę, proszę sądu
- Temczasowo jeszcze nic nie wynalazłem, ale furt myślę nad wynalazkami.
ysokiego.
Sąd skazał pana Mirosława na dwa ty- Nie wiesz pan, te bić nie wolno?
godnie resztu.
Oskar.tony westc'ilnął.
- Wysoka sprawiedliwości! Ja wiem,
bicie zabronięte. Ale ta łachndojda te~
winna była wz·iąć pod rozwagę, że nie
yczajnego męża posiada, a wynala.tcę.
żeby prostego chłopa za małżonka mia
, to ja rozumię, że mogłaby go czasem
radzić. Ale wynalazca to całkiem insza
ra butów z cholewami.
Drugie Judzie na stołkach siedzą, kaienie tlu·ką, przy budowlach robią - a
nle. Krawat sobie pod szyję uwalcuję,
ądę priy oknie - i wynalat~i kombinuję.
Moja stara, musi pan sędzia wled:ieć,
miej8kirn bararze jabłka opyla. Znakiem
go powinna męta wynalatcę na rękach
sić, a nie puszczać się z takiem patałaem, jak Romek Siupaj, któren butolog
t z zawodu.
Ale że baby zmienne są, jad< to r6wniei
nek Kiepura często gęsto o brenctkac'il i

zimą

UIKAlłXO„v.

W małej salce Sądu Grodzkiego wśród stałem w oknie na drugim piętrze i pamiejsc dla publiczności siedział lysawy je- lrzałem.
gomość i kiwał się sennie.
- Nie w oknie pan był, lecz na ulicy.
- Sprawa Antoniego Miętczaka - wy żaden ko1i nie upadł, lecz pan tal'iczył na
wołał sędzia.
chodniku i wrzeszczał.
Łysawy jegomość podniósł się z ławki . ~.Kiedy to było? Bo sobie przypomi niepewnym krokiem podszedł do stołu l1lec nie mogę.
sędziowskiego. Sędzia zajrzał do akt i za-,
- 18 września.
czął czytać.
-;-- 18 września?.„ Wyikluczone, panie
- Jest pan oskarżony...
sędz10! Przez cały wrzesień byłem u cioci
tysawy jegomość przysunął się bliżej, w Kielcach. Ciocia może zaświadczyć.
jakby nie wierzył własnym uszom.
- Protokół jest spisany u nas. zatrzy- że· jak, proszę?
mano pana i sprowadzono do komisariatu.
- Jeszcze nie skończyłem!
I
- Mnie?! Jak żyję w komisariacie nie
- Nie szkodzi, panie sędzio. Nie spie- tyłem.
szy mi się. Obiad mam dopieio o trzeciej.
- Sędzła poruszył się niederpl•iwie.
Ale rozchodzi się o to, że nie dosłyszałem.
- Czy pan się nazywa Miętczak?
Kto jest oskarżony?
- A jakże, panie sędzio!
Pan!
- Antoni?
Ja.? I. A przez k ogo ?
- Co to, to nie! Michał mi na imię.
sę.dz1a
· wsk azał na przo d ow111"k a po- Więc po co do licha pan się zgłoJlcJ"
1.
sił? Oskarżony jest Antoni l
- Przez oslkarżyciela 1'\Ublicznego.
Łysawy 1·egomos'ć w stch ł · 1o· ·
Łysawy jegomość przeniósł mętny
e
ną za sr.1e.
wzrok na przodownika. W oczach jego ma- Antoni, to mój brat, · pa.nie sędzio.
Jowało się szczere zdziwienie.
Całą noc gazował i zalał się na trupa.
- Pan władza ma do mnie tal? za co? brata? A dlaczego pan przyszedł zamiast
Mam wra.tenie, że się w ogóle nie znamy!
_ Proszę być ciichol _ oznajmił suro- Bo ja byłem trzeźwiejszy.
wo sędzia i zaczął czytać dalej. _ Mięt
czak jest oskarżony 0 to że w dn 'u 18
Spokojny
Ś·nia, będąc w stanie nletrzeźwy~ za;~~~
spokó.j publiczny

I

Fotel dla zmarzlucha.
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W odwiedziny do rodziców Benłusla
przyszła ciocia. Ciocia ma ogromny kaszel,
ale Beniuś ma dobre serce, tal mu blednej cioci, która tak bardzo ~aszle .. Wychodzi więc na chwilę z ~OJU. N1e~awem
wraca z pudełeczkiem w ręku I częstuje cłocię. Ciocia. ~ierze j~dną pa~tylkę i zjada.
- No 1 Jak Cioci smakują tatusia czopki
h~moroidalne? - pyta Beniuś.
w 17.kOle
- Beniek - mówi n~ezyciel - wymień mi jakieś stworzenie domowe.

- Sle robi, panie profesorze. Pluskwa.
- Ale takie co nie łazi„.
- Już! Zdechła pluskwa„.
- .A ~dybym cię posłał do skte~u ! d~ł
dwadz1eśc1a złotych na zapłacenie dz1es~ęc10
złotowego długu, to i1ebyś reszty przyniósł?
- P!ętnaś~ie złotych.
jakto piętnaście? - woła oburzony
nauczyciel. - Ładnie umiesz liczyć!
.
- To pan profesor nie wie, że dzieci
Łysawy jegomość przysłuchiwał się
wszędzie płac~ połO\~ę?
. .
uważnie.
.
.
- To powiedz m1 teraz ile Jest trzy ra- . Przepraszam, me zrozumiałem! Kto

I-

„.

1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - zy trzy.
- Siedem!

zakłócił?

•'*'' ··
- ,-~ ·
- Pani
- Ja? Ja zakłóciłem spokój? To jakieś
- Marsz za drzw!, prMniaku! Nic nie
umiesz.
nieporozumienie! Cichy człowiek jestem!
Za chwilę Beniuś spotk~ na korytarzu Mnie, panie sędzio, nigdy nie słychać„.
swego kolegę Hipka, więc go ;pyta:
- A jednak hałasował pan
- A ciebie za co wyrzucił?
. - Ja?„. Wykluczone. To pewnie u są- Też za He jest trzy razy trzy, c'iiodai siadów radio nastawili.
Ja jut mu dawałem p'.ętnaście.
- To ·miało miejsce na uHcy, a nie w
oszklony słup i powstuymał kolegę.
w sklepie.
domu! Wy~vołał pa? zbiegowisko.
.
- Kaziu! Nie op1eraj slęf Przystanek
Łysawy Jeg?mośc .zmar~zczył c~oło. Wi- Pr(}Szę mi dać proszek perski.
się kiwa.
- Ile? _ pyta ~tekarz
dać było, te się wysila, zeby sobie przyP. Kazimierz odwrócU ~ł ~hwlejnle, spoj·
pomnieć].
•
- Na trzysta pchst.
rzał mętnie na kulę i splun'lł z oblłrzenia.
a wywołałem zbiegowisko?~ WySzofer: - Tym razem jestem przyna!- Faktycznie chwJeje ~lę c"ooroba. Te
tclu·czone! Nikogo nie wywoływałem! Lu- mniej spokojny o rzeczy złożone na 'dachu,
dawne przystanki dużo byli lepsze. Miałeś
dzie się sami zlecieli, bo koń upadł. A ja I bo właściciel sam tam siedzi.
pewność, te jak si~ oprzesz, to d kula na
łeb nie spadnie. A te z kulą cholere warte.

HIOWi! DDWDU!IDJ[~ BrlJJllDllw.

~Nocny

powrót z knajpy.

Dwaj panowie, Kazimierz ReplJlc i Zygpo umknięciu restauracji,
której spędzili całe popołudnie, !t11 nieewnie ulicą i szukali jakiegoś oipaircla. Noi bowiem coraz bardziej odmawiały posłuunt Chodacki,

zeństwa.
padł na przystanek trarnwajoczerwoną kulą na wlerix:hu. P. Replik

Wybór ich
z

estchnął

ciężko

i

chciał siię

jut <>prze~.

Pomee

spojrzał podejrzliwie na

zgodził się

...,......_ ...____________________ami„„„„...„„...

Neboszczy k- cud ot wo' rca_
1'

- - Wiadomo!
p. przyZygmunt.
Tandetna-robota. Czy oni co
zwoicie zrobią. Głupiego przystanku postaamałordw
wić nie potrafią. Wraca człowiek pod anko·
holem do domu i życia niepewny! Ale niez"lrMctT6
z
kQ
doczekanie, żebym ja miał przez tę robotę
P9łJ
a119
IS'9
zginąć! Zaraz z niem porz.ąidek zrobiem.
Hazardowa gra w „dwadzieścia jeden" wziąć karty, jęknął ,,umieram", spadł z
_ z kiem, Zygmuś?
...,,.... .
ciągnęła się już długie godziny.
tkrzesła na podłogę i zastygł.
_ z tern przystankiem. Na dyrekcję tePrzed Beniaminem Mozesem piętrzył
. . d
ł
się stos wygranych monet, a pozostali graOraDcz~ podbiegh 0 zmakr egło.pochylo
ra•'" nie pora. śpią wszyscy i :tadnego nie
śl d ·1·
· k
· .
- ziwna rzecz - mru ;u
znaJ"dziesz. Ale p· rzystanełk, uważasz, trza
cze M e zi 1 go z. meu. rywaną. zawiścią.
1 . Ja kub Konars k·.i.. - D~i·w.
, ny na d zw ł ornm1
,•'
rozwalić, a potem gruntownie od nowa po)!?.\
~
ozes w !mkzen1u o~eniał swe karty. ·na rzecz dlaczego błogosławione] pamięci
stawić.p ł „? z
ś .
t f" 1
l~zj
....-..~-"
f
Po czy m. wr yciągnął rękę 1 rzekł:
Mozes powiedział ,,biorę''. Trzyma w ręoo aw1c
ygmu , nie po ra isz.
~
~
- - 8 i0 ę.
ku dziewiętnaście. I nie bał się ryzykoOna: - Dobrze by się jechało, gdyby
Wówczas nastąpiła rzecz nieoczekiwa- wać?
- Nie potrafię postawić? Ile cl, draniu,
razy wódkę stawiałem?
te głupie oparcia dla nóg się nie kręciły! na. Mianowicie Mozes, nie zdążywszy I - Hm, co pan chce? Widocznie nieTw~tat~ ar~m~t pn~~~ p. K~ !~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~lbouceyk Moz~ mi~w ~rn j~i~ ~r~
zimierza. Obaj z przyjacielem roz.poczęll
chowanie.
rozbieranie przystanku od rozbijania szyb.
4ID
_ Co znaczy wyrachowanie? ślepy traf
Przeszkodził im w tym policjant, który
'-'""
I można wyrachować?
On mó~ł wiedzieć,
w żaden sposób nie dał sobie wytłumaczyć,
"TV
• że akurat pójdzie dwójka? Bym rie !Jrzyżeni'ótuw. chodzi o bezpieczeństwo przechoWOLłłO
puszczat, że tragiczni~ .zn;ar1y ~fozes... .
4
llfłll/T
~
~
Dlaczego własc1w1e bys pan 111e
Szlachetny zamiar przyjaciół źle widoJózio wrócił z.e szkoły zapłakany. Na-1
- Dlaczegoś mu podpowiadał? - I przypus~czał? Zgas~y ~. kwie~ie wieku
- Kasiu, tyś chyba niemądra, te wie- cz.nie i:ostał oceniony, bo otrzymali s-01idar. 1
ta "ł go do kąta za to żt> spylał OJ'ci'ec
1 Iv1ozes nie miał byna.1mnieJ tak bardzo nad
tu
uczycie
pos
w1
,
,
.
I
. .
. .. M. .
. t t
·
d
·
s
szasz naszą bi·eliznę na ulicy. A jeżeli ją me po 3 ni are z ·
podpowiadał kol•edze.
- Bo dostał trudne zadanie i nie wie- zwycza]IH:'J opmu. owiono 0 11lm o, amktoś skradnie
dział co robić. Tak się pocił, tak się pocił, to, owo ...
że nie mogłem patrzeć.
- Znaczy się, ż;śmy grali po prestu z
Biedny Józ:o ! za swoje dobre &erce łobuzem? Z ~udo!wo~cą? Szko~~', ze. przed
- Widocznie nie trzeba wcal·e rozkła
slał aodzinę w kącie. I czy to jest sprawie- tym o tym nie w~edział.em. Po\11edz1ałb~m
dać, tylko śpi się w śro·dku.
dliw~ść?
\parę słówek r.ow1ększaiącemu grom> anioł
- W tej skrzyni?
ków Mozesowi!
- To nie jest skrzy.nia, tylko nowo. Ludzie dorośli podpowia~ają sobie na
w tym momencie pa11 Konarski otrzy4 czesne łóżko. Będzie trochę ciasno, ale to
lll~ZADOWOLOMW •Ll ~- llT.
kaz~ym
kro~u
.
.
A
małych,
biednych
sztumał
potężnego 1kop~iaka, po czym ~łos
zajmuje mało miejsca i jest modn e.
bakow
stawia
się za to do kąta.
zmarłego Mozesa obwieścił:
- Moja ż'<>na - op<Jwiada z przek~- takie wygodne! 15 lat w nim spałem, ja1<
Byłem taki zmęczony, że już nie mosem pan Cytryn - idzie zawsze z prądem króli
.
„
głem mówić. Włożyło się pościel do skrzyn
Ten sam nauczycie\, który ukarał Jó_ Aa, łobuzy! Dranie, podlece ordymody. :To znaczy, że dfa niej tylko to jest
I nagle mnie każą spać V-: fotelu l Jut :.a ki i ułożyli śmy się do snu.
zia, ma chyba żonę. 1 żona nieraz mu pew narne, psia krew! Takie rzeczy mówi ~;ię o
dobre, co jest modne.
ma nazwa „łóżko-fotel mnie przerażała.
To była noc! W życiu jej nie zapom- no podpowiada co ma robić i co ma mó- nieboszczyku?
. . . .
.
·
Ale to, co ja zobaczyłem po rozpak1>- nę! Nie zmrużyłem oka! Siedzial·em skuło wić . . „Pov:iedz, ż.e tie r;!a_sz pieniędzy",
Atoli nie umarłem jęszcze, tylko chwi~statmo 1e1 się .zach-ciało rtowoczesnych waniu przesyłki, przeszło wszelki1< oczcl:i
ny
w
tej
prz
eklętej
skrzynce
i
rano
żona
„Pow1edz,
ze
byłe~
cho~y
itd.
.
Iowo
mi się zrobiło niedobr;;:e. I dlatego, za
mebli. Od tego się zaczęł.o, że przysłano
.
razem ze służącą musiały mnie wyjąć, bo
I _za .to podpowiadanie pan profesor nie miast sam wyzionąć, was wszystkic'il zanam katafog mebli s·kładanych fab-ryk w wania.
•
.
.
stawia zo ny do kąta.
I raz na tamten świat zacznę wysyłać.
Mysienicach. żona przez cały dzień prieZw.yczaina skrzynta!. Tak.1 ZwyczaJ~il się sam nie mogłem wyprostować.
- Wolę spać na podłodze! - oświad
glądała katalog wreszcie doszła do wnio- skrzy~1a, w środku wybita blachą, z duzą
Więc .czeg.o się cze~ia Józ.ia~
z tymi słowy pan Mo7t's zrrwał się z
c~ył·em żonie. - Na dachu, na ławce, w
Albo ieżeh nauczyciel. Józia Je.st kawa- podłogi, chwycił krzesło i począł nim oidasku że musimy powoli zmienić umeblowa- polakierowaną pokrywą.
alejach, ale do tej przeklętej skrzyni jui lerem. Na pewno zdarzaią mu ~1ę ~ytua- dać nieszczęsnych plotkarzy.
nie.'
- Co to jest? - spytałem.
więcej
nie wlizęl
. .
cje, że zostaje sam na sam ~ oni_e~mieloną
Przeraźliwe krzyki i odgłos łamanych
- Meble składane to jest świetna rzecz. . M~ja. żon.a się ~rochę spes~yła,, ale P~- Jesteś gbur! - odpowiedziała m1 niewiastą. Czyż nie podpowiada 1e1 wtedy, mebli zwabiły sąsiadów, któr.!y wspólny- tłumaczyła mi. - Zajmują bardzo ma- nie~az ~tę ntgdy nie P!zyzna, .ze .nie ma .a
ło miejsca, a po drugie mebel służy za dwa racp, więc _zrobiła obo_Jętną ~mę.
. " żona. - Nie znasz się na modzie. Nie co ma robić?
.
.
. mi siłami obezwładnili rozjuszonego pan:.t
I nikt go za to me karze, nikt n11' Mozesa.
Na przykład łóżko-fotel. W dzień to jest
- To i est fotel~lózko. T · az są mod le idzi·esz naprzód z postępem.
Po obiedzie tego dnia nadszedł list z stawia do kąta.
fotel, a w nocy to jest łóżko.
meble tylko zupełn1 e proste. _Dlatego to
. .
.
Nie na tym jednak koniec awantury.
fabryki mebli w Mysienicach.
I uparła się, te musimy sprzedać na- tak prosto wyg!ąda. Jak skrzynia.
Co tu dużo gadać! Nar~vH;k~zym l~dz1~m Bowiem pokrzywdzony pail Konarski skic„Szanowny Panie! Bardzo przeprasza- na świecie podpowiada się, kiedy nie wie· rował sprawę do sądu, który skazał 'krew-:- ~le ~dz1e tu 1est fotel? Na czym
sze wygodne, stare łóżko i kupić nowoczemy za omyłkę naszego ekspedytora. Za- dzą co robić. Każdy wła?ca, każdy monar- klego umarlaka na tydzieii aresztu z zaIle ,łóżko-fotel".
tu się ~1edz1?
wieszeniem.
fi Kiedy moja żona si~ uprze na to nił
- Jak to na czym? Tu na wi•erzchu! miast numeru katalogowego 117 (foki- cha ma swoich podpowiadaczy.
ibi rady. Jeszcze tego samego dnia napisa- na pokrywie! Moż.na podłożyć poduszkę 1 łóżko), wysłał Nr 118 (skrzynia na węgle
stół kuchenny). Natychmiast wysyłamy„.
ła do fabryki, ieby przysłano „łóiko-fotel" będzie wygodnie.
itd.".
czyli według katalogu Nr 117.
- A gdzie tu się śpi!
żona po przoczytaniu tego listu dostaPo trzech dniach nadeszła z samego ra
- Zwyczajnie. Rozkłada się i będzie
ła nerwowej czkawki. A ja się tylko uśmie
na wielka starannie opakowana przesylkll. łóżko. Tak pisali w katalogu.
twerzy 111iłionv PQtrzebne na lłudowę - Myśmy zaczęli rozkładać. Rozkłada chnąłem:
Przede W!!zystkim moja .tona wezw"la
- Róziuchna kochana! Czego się nie
krętów wojennych!
handlarza i za ·grosze sprzedała stare łóżko liśmy do wieczora i nie mogliśmy l'Ozło
robi
dla
mody,
co?
Całą noc przesiedzieliMnie si~ chciało płakać. Miałem wraże żyć. Skrzynia :rnstała skrzynią.
śmy, Jak idipci w skrzyni na węgle. _,_
lifi 1.Lągg„łJ&! ~m;.J~~}.?,~fg P,Y.lQ Ale żona nie qa!a za wygranj.
·iedy p. Chodacki
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Polonii

'Piłkarze

Przyjazd na zaproszenie K. P. Zjednoczone

I

zza Olzy ułatwić pomyślnie. Wraz z drużyną piłkarzy Polonii przyjedzie do Łodzi
cała wydeczka członków w lud<liwych stro
jach polskich, noszonych za Olzą. Nie jest
wykluczone ze oprócz piłkarzy przyjedzie
również żeńska drużyna hazeny.
Wizyta sportowców z Karwiny będzie
!la Łodzi wydarzeniem nie tylko sportowym, aie w pierwszym rzędzie serdeczną
manifestacją na rzecz naszych rodaków,

Jak się dowiadujemy, piłkarze Klubu
Sportowego „Polonia" w Karwinie na ślą
sku Zaolza'ńskim przyjadą do Łodzi w
dniu 30 października br. na zaproszenie
KP Zjednoczone i rozegrają zawody z dru
żyną tego klubu.
Pertraktacj.e i Polonią karwińs~ą KP
Skład drużyny polskiej ustalony ma być
Zjednoczone
rozpoczął doiść dawno. Przed
w niedzielę wieczorem. Kapitan związkowy
bawił za Olzą jeden członek
kilku
dniami
PZPN. p. Kałuża przyjedzie w niedzielę do
Warszawy i obecny będzie na meczu ligo- zarządu ,klubu p. Henryk Egierski, którewym Polonia - Warta, po czym po sko- mu udało się sprawę przyjazdu rodaków
munikowaniu się z innymi miastami, gdzi~
odbywają się mecze ligowe, zamianuje repierwszeńsiwo
prezentantów na mecz z Norwegią.
I

Jutro

wietzor~m

apitan

Kałuża

ustali skład reprezentacyjnej drużyny
Pił1karze

norwescy Jl.a mecz z Polską
na stadionie Wojska Polskiego przyjadą do Warszawy dopiero w
przeddzień meczu t. j. w sobotę wieczorem
pociągiem berlińskim i zamieszkają w 'ilotelu Europejskim.
Na sędziego meczu, jak wiadomo, PZPN.
proponował pp. Petersa Xifando lub Herzka. Norwegowie ze swej stro.ny zaproponowali Belga Langenusa, notabene jednego
z najlepszych sędziów piłkarskich, lub Wę
gra Herzka, PZPN. zwróci się prawdopo-Oobnie do Langenusa.
Skład drużyny norweskiej, nie jest jeizcze ustalony, grają oni jednak zwykle w
tym samym składzie, co stanowi ich wielki
plus, gdyż gracze znają się wzajemnie i są
:itgrani.
Prawdopodobny skład Norwegów jest
łlastępujący: Nordby, Holmsen, Johannessen, Molmberg, Ericksen , Henrichsen, Arnesen, Kvammen, Bryhildsen, Amdersen,
Drustadt.
Z graczy tych grali przeoiwko Polsce na
Olimpiadzie: bek Holmsen, pomocnik Holm
herg, łącznik Kvammen i lewoskrzydłowy
Brustadt, najlepszy gracz norweski, strzelający bramki na każdym prawie meczu reprezentacji.
w dniu 23 bm.

wyswo1bodzonych spod zaboru czeskiego.

O

walczą

jutra

zapaś ni

er z ca Ie i

Polski.

piłkarskie Norwegia Polska. stępujących reprezentantów: w wadze ko- SzczeMewski, Ostrows,ki A. i Ostrowski S.,
Według rozkładu jazdy odjazd ze sta- guciej: Rokita i Fedorowicz, w piórkowej: Zbrożek i świętosławs•ki St. Z łódzkich sę
Łódź Fabr. o godz. 6.37.
Odjazd ze Sawka i Neubauer, w lekkiej: Świętosław- dzi.ów zostali desygnowani pp.: Tumme,

cji
stacji Warszawa o godz. 19.50.
Koszta przejazdu łącznie z biletem
wejścia na mecz wynoszą: miejsca stojące
zł. 7.75, miejsca siedzące przed tryb. zł.
9.50; trybuna górna zł. 10.-; trybuna
dolna zł. 12.-.
Bliższych informacji oraz zapisy chę
tnych przyjmują Łódzki · Okręgowy Zwią
zek Piłki Nożnej, ul. Narutowicza 30 oraz
Robotnicze Towarzystwo Turystyczne ul.
Południowa 28.

Su-1

s:ki i Slązak, w półśredniej: Szajewski i
chy, w średniej: Rejniak i Samol, w półcięż
kiej: Kozerski i Sikora i w ciężkiej: Izczyk
i Hofman. Warszawianie przyjadą do Łodzi
w niedzielę o godzinie 8,44 rano.
Dla zwycięzców w poszczególnych kon
kurencjach wpływają dalsze cenne nagrody. Prócz nagród ufundowanych uprzednio przez płk. Kurka i rejenta Rżewskiego,
dalsze nągrody ofiarowali: p. ·vojewoda Józewski, dyr. ]. Wolczyński.
Prócz zawodników zjadą się licmle do
Łocl'zi sędziowie wyznaczeni przez PZA:

ZwiązkuLełlkoatletycznym

prasa stołeczna.
Defraudacja popełniona przez skarbnika Warsz. Okr. Związku Lekkoatletyczne
go Eugeniusza Pleszczyńskiego, odbiła się
glośnym echem w świecie sportowym. Za
intereooi\vał się tym PUWF, który według
krążących wiadomości ma zażądać od Pol
skiego Zw. L. A. rozwiązania zarządu W.
O. Z. L. A. i mianowania komisarza dla
przeprowadzenia sanacji w warszawskiej
lekkiej atletyce.
Jest nawet upatrzona na stanowisko ko
misarza kandydatura p. S<>!śnicki~g9, ~Utr.Y.
przed rokiem był prezesem 1WOZLA.
Dotychczas Pleszczyński ni.e został jeszcze aresztowany. Po ujawnieniu defrau
dacji zameldował się on u p. o. prezesa
WOZLA p. inż. Ołdaka i twierdził, że po
życzył ze związkowych, pieniędzy 6500
W dniac'i:l 15 i 16 bm. w Bukareszci'e odzłotych przyjacielowi, który sumy tej nie
zwrócił. Twierdził on dalej, że n\e przy- być się miały dwa międzypaństwowe mewłaszczył tak wielki·ej sumy gdyż część na cze piłkarstkie pomiędzy drużynami A i B
leżności już spłacił, ale pokwitowanie Rumunii i Węgier.
W ostatniej chwili oba spotkania zostazgubił.
Natychmiast po uj&wnieniu afery zo- ły przez Węgrów odwołane. W motywacji
stał Pleszczyński wydalony z pracy. Był
on urzę dnikiem w jednym z poważnych
POLSKA-WĘGRY 1:1
banków warszawskich.
Teraz dopiero okazafo się, jak fatalnie
Pierwszy dzień meczu tenisowego pań
była prowadzona kontmla
finansowa w Polska Węgry o puchar królowej
WOZLA .. Nie posiada·no własnego konta Marii jugosłowiańskiej prtynió sł następu
czekowego i Pleszczyński otworzył rachu jące wyniki:
nek w PKO na własne nazwisko. Tam uto
Szekel - Koermeczu pokonała Volki\ował cały mają tek związku. Nie b ędąc mer Jacobsen 6:2, 6:4.
kontrolowany przez nikogo, cz,erpał z tych
Jadwiga: jędrzejowska zwyciężyła Wę
funduszów na własne potrzeby. Członko gierkę Paksy 6 :2, 6: 1.
wie zwrązku za·uważyli, ż e zaczął on żyć
Po pierwszym dniu stan meczu brzmi
ponad stan. Tłumaczył swo~m kolegom, że 1:1.
otrzymał dużą gratyfikację z banku.
W chwili obecnej zarząd WOZLA nie U DZIKICH PIŁKAftZY.
obliczył jeszcze faktyczn ej sumy defrauda
FINSTER - RZEMIEśLNIK
cji. W dniach najbliższych ma te obliczeW niedzielę dnia 16 października o go
nia przeprowadzić przysięgły buchalter. dzinie 15-ej na boisku ,Sokoła" przy ulicy
Suma przywłaszczonych pieniędzy według Tylnej odbędą się zawody w piłce nożnej
prowizorycznych obliczeń sięga 4000 zło- ł między drużynami „Finster" - „Rzemietych.
ślnik".
Zarząd WOZLA jest w bardzo kry-i
Do zawodów tych ooie drużyny .przytycznej sytuacji finansowej i nie może na gotowały się bardzo statannie i wystąpią
wet opędzić wydalków bieżących.
w swych najsilniejszych składach.
W zw\'ązku z tą sytuacją prezynium
Ciekawe te zawody zostaną poprzedzo
WOZLA z\oży\o wizytę w Związku Zwi'ąz ne o godz. 13-ej przedmeczem rezerw.
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sportowu.:h w lodzi.

Dziś

i jutro od b<;! dą się w Łodzi następującc imprezy sportowe:
sobo1:a:
Boks: W sali Geyera przy ul. Picdrlkowskiej 295 o godz. 16.30, mecz 0 mistrzostwo
klasv B: 'Jcyer n _ So kół.
J~iłka n ożna: Dalsze rozgrywki o mistrz()stwo juniorów.
N~edzieła:
.
. Piłka n oż na: . Na boisku LKS-u o go~z1 nie 14.30 mecz ligowy: ŁKS . - W arszawian
ka. Zawcidy o mistrzostwo kl.A: na boisku
WKS. o godz. 11-e.i WKS. - SKS; na boisku
KE w Pabianicach o godz. 11-ej PTC. Burza; na boisku Sokola w Pabianicach o
godz. 15-ei Sokół (Pnbi21.nice) - ŁTSG.;
na ~ois~u _Miejskim ";': Zgierzu o godz.. 15-ej
So.k oł ( Zgtcrz) - v. . ima. Zawody o m1strzo
stwo klJsy I}:, l)a boi sku UT o godz. I ?-ci
H ~k.o~ h - So 1wł (Al ei~sa".drów); na boisku
\\' mz ewa ą _gc<lz: J 1- e.1 Widzew ~ B. Koch
ba; nn bo::>Ku 1 lJH o f!OOZ. 15-eJ TUR
~ruta ; na bi:l_i2b Sokoia o g~~· . 11-ej Skcł Makabr. Poza lem. w Łoau i na pro-

lłAWELNA.

na zawody

w Warsz. Okręgoiwym
Lekkoatletycznym tak oto pisze

l!latni~

•
Zycie
ekonon1.iczne

wiród natsllnietszg.:b

Mrożewski,

Borkowski i Kupla.
Mistrzostwa, jak }uż podawaliśmy, rozegrane zostaną w sali polskiej YMr.A przy
ul. Traugutta 3, przy czym początek mistrzostw został wyzn,aczony na godz. 10-!ą
rano; od godz. 14-ej do 16-ej nastąpi prze!'wa obiadowa, po czym wa~ki będą kontynuowane. Zakończenie mistrzostw, połączo
ne z rozdaniem nagród, nastąpi przypuszczalnie o godz. 9-ej wiecz.
W roku ubiegłym odbyły się mistrzostwa nieoficj.alne na obozie letnim zapaś:iików. Tytuły mistrzów zdobyli wówczas:
Kuchta, Sawka, świętosław·ski, Hinc, Krysmals:ki, Jakubowski i Kozers<ki. Wymienieni zawodnicy walczyć ~dą również jutro.
Prz~dsprzedaź biletów w firmie E. Stibbe,
Piotrkows:ka 130.

nadużyciach

Związku

Wyrobu
FIRMY POLSKIEJ I CHRZEśCIJAASKIEJ

Notowania z dn.ia 14 października.
NOWY JORK.: loco 8.55, październik -, listo.
;pad 8.30, grudzień 8.27, styczeń 8.20, luty 8.19, ma:rzec 8.19, kwiecień 8.13, maj 8.07, czerwiec 8.01,
lipier.: 7.96, sierpień 7.91, wrzesień 7.86
LIVERPOOL: loco 5.24, październik 4.92, listopad 4.91, grudzień 4.89, styczeń 4.89, luty 4.\19,
POCIĄG POPULARNY.
marzec 4.89, kwiecień 4.87, maj 4.86, czerwiec 4.3.' \
Łódzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej
Wpłynęły pod adresem ŁOZA pozostałe ze śląska przyjadą sędziowie pp.: Oałusz lipiec 4.84, sierpień 4.81, wrzesień 4.78, paździer
wspólnie z Robotniczym Towarzystwem zgłoszenia imienne do mistrzostw zapaś1i- ka (główny sędzia mistrzostw), Kuczar- nik 4.75
Egipska {Sakell.) : laco 8.30
Turystycznym organizuje w dniu 23 paź czych PoJ.ski w stylu wolno - ar„ ~rykań- czyk, Dworok, Krysmalski Wł., Gburski, z
BREMA: loco 10.24, grudzień 9.67, sty1~zeń 9.80,
dziernika pociąg popularny do Warszawy skim w Łodzi. Warszawa. zgłosiła 14-tu na- w ,a rszawy pp.: Ziółkowski, Szubański, marzec 9.81, maj 9.82, lipiec 9.84

Ile
l~!f
r1n~1w1ł
!t1r~nik
W.
OJ.
L
1.1
Kryzys w warszawskim
O

w lodzi.

Karwińskiej

wincji odbędą. się dalsze zawody o mistrz<>stwo klasy C.
Zapasy: W sali Pols.kiei YMCA przy ulicy Traugutta ~-a od godz. 10-ej rano i od
godz. 16-ej mistrz~twa za paśnicze Polski w
stylu woln<J:-am eryikań skim.
Boks: W sali Geyera przy ul. Piotrkowskiej 295 o g.odz. 12-ei mecz o mistrzostw<J
klas·y A: Geye·r - Hakoah. W sali Kina Miej
skiego w Pabianicach o godz. 11.30 mecz o
mistrzostwo klasy A: Krusche Ender - Zjednoczone.
Lekkoatletykil: Na stadio nie K. P. Ziednoczone przy ul. Kili11sUdego (róg Emilii) o
godz. 9-ej „Dzień sztafet" o mistrzostwo
okręgu dla kobiet. m cżczyzn i juniorów.
Kolarstwo: Zako ńczenie sezonu ŁOZK.;
na t-orze w Helenowie o g c1dz. 14-ej zawody
o mistrzostwo województwa raz wręczenie
karabinu maszynwep;o Armii.
T enis stcfowy: W lokalu Hakoahu przy
ul. Piotrkowskie.i 61 0 godz. 9-ej w 1-ym i
o godz. l O-ei w II-im terminie walne zebrani e tódzkieg·o Okr~goweg~ Związlku Tenisa

-1

Stołow ego.

l'lllion tzelfa..•
Za kilka dni rozpoczyrui. się eią.gnienie I-ej
klasy 43 Loterii a z nim nowy okres w życiu
każdego gracza. Nowy łańcuch pragnień, gorących westchnie:ń, napiętych nerwów i spotę

gowanych emocyj.
Nie wszystkim jednak udzi~li &ię to zdenerwowanie w równym stopniu. Np. gracze- szczę
śliwej i populam.ej już kolektury St. Bujalski
w Łodzi, ul. Piotrlrowska 161 i Rzgowska 113
spokojnie oezekiwM
ciągnienia..

Bo

wieri:ą,

będą wyników każdego
że szczę.ście, które nie

opuszcza kolektury St. Bujalskiego i im także udzielić si~

mote.

(Wr.)

stwierdzono, że z poworlu wydarzeń mię
dzynarod-0wych Węgry nie mogą wystawić sworch najlepszych. składów.
Po otrzymaniu powyżc;zej wiadomości
KOMUNIKAT z. O. R.
Rumuński Zw. Piłki Nożnej powziął proZarząd Grodzki Federacji PZOO
zarządził
jekt zorganizowania meczu P.olska - Ru- w niedzielę dnia 16,10 38 r. na godz. 10-tą
munia jeszcze w b. sezonit?.
zbiórkę wszystkich członków Związków SfedeProjekt ten popiera sportowa prasa Ru- rowanych w Domu Pomniku przy: ul. Strzeleckiej nr. 2.
munii.

-·LECIE KO&A I
Zwi~k•

Rezerwistów

Zarząd Koła I. Związ
ku Rezerwistów w Łodzi or,g(lJlizuje urcczystą akademię, która odbędzie sie dzisiaj o gotdzinie 19.30 w lokalu Gospody Federacji
P. z. O. O. w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza Nr. 26 z okazji X-lecia Koła I. Związiku
Rezerwistów.
·
Program uroczystości:
Marsz powitalny - wykona orkiestra Kctła V Z. R Zagajenie prezesa Koła I. M.
Maołwiej s.ki ego por. s. s.
Hymn Narodowy
- wy.kona orkiestra Koła V. Z. R. Oddanie
Hołdu ,,Wodzom Narodiu". Slubowanie no-

W dniu dzisiejszym

W związku z powyższym Zarząd Koła Łódz
kiego Z. O. R. wzywa wszystkich swych człon
ków do stawiennictwa na zbiórkę w dniu 16,10
1938 r. na godzinę 10 rano w lokalu Z. O. R.
ul. Moniuszki nr. 1 skl}d nastąpi wymarsz do
Sali Filharmonii, gdzie wygłoszą. przemówienia: wicemarszałek Sejmu płk. Bogusław Miedziński, prezes Wojewódzkiej Federacji dr Fichna, Zygmunt Maciejowski.
Stawiennictwo na zbiórkę
obowiązkowe.
Członkowie zgłaszający się bezpośrednio do Sa
li Filharmonii pojedyńezo wpuszczani nie będą.
NOCNE DYŻURY APTEK.
Noey dzisiejs1ej dyżurują apteki:
S. Kon.a i S.ko, Plnr. Kościelny 8, A. Charemzy,
Pomorska 12, W. Wagnera, i S-ka, Piotrkowska 67,
J. Znjączkiewicza i S-ki, Żeromskiego 37, z. Gor.
czyckiego, Przejazd 59, M. Epsztajna, Piotrkowsks
225, Z. Szymańskiego, Przędazlniana 75.

wo-przyjętych członków.
:Wręczenie . dyp\0<~
Wiązanka.- w wykonaniu orkiestry
Koła V. Z.
Deklamacje i śpiew. Zalkończ e

mów.
nie dę".

R.

orkiestra wykona „Pierwszą Bryga.Po zakończeniu uroczystości - tańce.

BACZNC>ść LEOIONISTKI.
W związku z zarządzeniem Federacji wzywa się wszystkie człon.kinie o przybycie w
dniu 16 bm. do lokalu Związku ul. Sienkiewicza 26. (go<lz. 9.45).

KOMUNIKAT ZW. KAN. I

Z a rząd

Okręgcnvy Związku

Kani-0wczyi-

żeligowczyków w Łodzi, zarządza w
nięd.zielę dnia 16 października br. o godz. 10

ków i

zb1 ór1kę wszystkich człon.ków przed lokalem
Federac_ii Dom-P-0mnik Marszałka Józefa Pił
sudskiego przy ul. Strzeleckiej 2.
Z miejsca zbiórki nastą:pi wymarsz na
Wielkie Zgroanadzenie do sali Filharmonii,
gdzie przemówienie wygłoszą: b. wicemarszałek Miedziński Bo~sław płk., prezes Federacji Wojewódzkie1 dr. Bolesław Fichna,
Zygmunt Majewski.
Na salę wpuszczone zasłaną jedynie zespoły poszczególnych organizacyj w sz)'lku
zwartym.

leleleng
Pogotowie Czerwonego KrZyża 102-40
i 133-33
Pogotowie Miejskie 102-90
Pogotowie Pryw. Lek. Chrz. 1111-9
Straż Pożama tel. 8
Ubezpieczalnia Społeczna 197-65
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SPOKOJNE USPOSOBIENIE DLA PAPIERÓW
PAŃSTWOWYCH.

Rozmiary obrotów papierami państwowymi były
średnie, a kursy nie wykazały większych odchyleń.
Z grupy premiówek Dolarówka była tańsza o
35 grogzy, 3..proc. Poi. Inwestycyjna 0 25 groszy,
2 emisja tejże obiegała po cenie ustalonej, zaś se.
rie 1 emisji podnio>ły aię o 25 groszy, 2 emisji natomiast utrzymały się na niezmienionym poziomie.
Listy i obliga::je banków państwowych równiei:
nie wykazały odchyleń kursowych.
PRYWATNE PAPIERY LOKACYJNE - COKOL. ·
WIEK SŁABSZE.
W dziale listów zastawnych panował nastrój spo
kojny, przedmiotem transakcyj kwalifikujących się
do notowań oficjalnych było pięć gatunków papierów. Kursy kształtowały eię na ogół zniżkowo.
W grupie stołecz.nej wyjątek stanowiły dawne
5.proc. m. Wari.<zawy, które zwyżkowały o 0.75 proc.
5-proc. m. Warszawy 1933 r. kształtowały &ię słabiej
o 0.50 proc„ a 4 i pół proc. Ziemskie w Warszawie
o 0.12 procent.

PAPIERY PROCENTOWE.
Poi. Inwestycyjna 1 emisji 83.50, l emisji serie
93.00, 2 emisji 84.50, 2 emisji serie 94.50, Dolarowa.
3 serii 42.50, Konsolidacyjna 1936 r . 66.75, Państwo.
wa Pożyczka Wewnętrz.na 1937 r. 65.88, Kol. -.-,
1% L. Z. Pańatwowe10 Danku Holncgo
83.25
8% L. Z. Paiistw•w•&• Banku ltolnei;o
94.00
7% L. Z. Banku
~rajowego 2-7 em. 83.25
8% L. Z. Banku Golf. Krajowego 1 emi.sji 94.00
1% ObL Kom. BHb Goep. Kraj. 2-3 em. 83.2~
8% Obl. Kom. Banku G•ep. Kraj, 1 emisji 94.00
5%% L. Z. Buku G•ą. JCrnjow. 1 emisji 81.00
5~% L. Z. Danku G•IP· E:rajow. 2-'l em. 81.00
5%% Obi. Korn. Banku Gosp. Kraj. 1 emisji 81.00
5~% ObL ICom. n. c.„. ~r. 2-3 i 3N em. lll„00
5%% Old. Kom, Banku Gosp. Kraj. 4 em. Cl.OO
Ziemskie w Wanzawia 19~4 r:• (gwar.l wnrtośc i.„.
ponu 74.59, Ziemskie w Wars:i;irwie 5 serii 6-i.50,
m. Warszawy dawne 78.75, 1933 r. 74,00, m. Lublina
1933 r, 61.00, m. Lodii 1933 r. 65.50

eo..

SŁABSZE USPOSOBIENIE DLA AKCYJ.
„o.
Kul'l!y papierów dywidendowych kształtowały się
cokolwiek słabiej, rozmiary obrotów byly średnie.
Akr.je Banku Polskiego nabywano po cenie nieunienionej.
Bank Polski 126.00, Cukier 38.25, Węgiel 35.63,
Lilpop 88.00, Modrzejów 20.50, Żyrardów 60.50
GIEł.DA

ZDOżOW A.

WARSZAWA, 15.10. - Urzędowa ceduła giełdy
zboiowo • towarowej Ił 10(1 ki:, aa towar st11ndar.
towr lub średniej jaltoici. parytet wagon Warsza.
wa, w handlu hurtowrm przy dostawie biezącej:
Pszenica «erwona ukli1ta 22.25 - 22.75, jedu„.
lita 21.00 - 21.50, zbierana 20.50 - 21.00, żyto I
14..75 - 15.25, m,ka pnenna gat. I wyc. 30.proc.
39.50 - 42.50, SO.proc. 36.00 - 39.00, mąka Żytnia.
gat. I 50-proc. 25.25 - 26.00, 65·pro ~. 23.50 - : L„.
DlQka razowa 95-proc. 19.00 19.50
POZN~, 15. 10. - Urzędowa ~eduła giełdy
zbożowo _ towarowej w Poznaniu.
Ceny orientacyjne: pszenica 19.00 - 91.50, żyto
13.50 - M.00, mąka pszenna gat. I wyc. 30..proc.
37.00 - 39.00, SO.proc. 34.25 - 36. 75, mąka żytnia
gat. I 30.proc. 24. 75 - 26.00, 65-proc. 22.50 - 24.00

„„

Ce aas po pracy rozweseli?
CASINO: - Przygody Tomka Sawyera.
CORSO. - Za cudze winy.
EUROPA. - Złotowłosa.
GRAND KINO: - I. Sląsk Zaolz<t11ski
wraca do Macierzy; li. Paw eł i Gaweł.
JAR. - Przygoda w górach. Na ekranie
Magnolia.
METRO: - Pa sażerka na gapę.
MIMOZA: - Pensjonarka.
OśWIATOWY. - I. Uśmi ech i łzy W ie
dnia. II. M ały gentleman.
PALACE: - Córka znachora.
PRZEDWIOśNIE: Więzi eń królewski.
RIALTO - Paryżanka.
RAKIET. - ósma żo na Sinobrodego.
SŁOŃCE. - I. Uśmi ech i ł zy Wiednia.
Il. Mały gentlematt.
STYLOWY: - Piętn astolatka.
TON: - Gasparone.
ZACHĘTA: - Znachor.

TEATR POLSKI. Cegielniana 27•
Dziś w sobotę i nicdz!elę o godz. 8.::l\J
wiecz. bawić będzi e publi cz ność świetna
PAtlNT FRANC. Nft. 700.
rew elacja komediC1wa „W perfumerii" M.
PATf!NT AMER. NR.1~9. 701
Laszlo w reżys erii dyr.. H. Moryci ński ego a
w wybornym wylwnaniu: w Dywi ński ej, .E.
Dąbrowskiego,
Kondrata, Malinowskiego
'
Wrondkiego i innych.
W sobotę o p;odz. 4-ei po. poł. dla mł01Czernina z łazankami, kaczka nadzie- dzieży szkolnej, oraz w nied zi elę o godz. 4
po poł. wspaniała komedia
heroiczna E.
wana j abłkami, omlet z konfiturami.
Rostanda „Cyrano de Bergerac"

. ELASTYCZNE

+„

I.U"+

Jutro na obiad:
WINSZUJEMY.
Jutro: Martyn.ianowi
Wschód słońca 6.02
Zachód słońca 16.41
Długość dnia 10.39
Ubyło dnia 5.34
~ydzień 42

TEATR POPULARNY.
. D~iś w sobotę o Rodz. 8.15 wiecz. a w
n1ed z1 elę o g<Jdz. 4.30 i 8.15 wiecz. głeboka
sztuka K. H. Rostworowski ego
Prieprow~_z ka" z udzi~l~m: Gosławski e( Piuci ń
s.k1e1.. ,ży.czkcwsk1e 1. Arnoldta. Plu ci ń skiego,
f Mroztnskieizo. Urba ń sk iego , Wi nawera i re~
1żysera sztuki ~r. Dąbrows ki ego.

Str. t>.
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Gratulujemy, lub
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współczujemy•• „ Arabshit! powsianił! w Pałt!signił!

Czy
Pani
codza
ennie
zapisuje
wydatki
?1
„
„
20

pytań

czeka na

odpowiedź.

I

Kobieta musi umieć stworzyć miły dom
bez wzgl ęd u na to, czy dysponuje dużym
mieszkaniem, czy też mieszka na „meblówce". Ażeby jednak dom był miły, trzeba
w pierwszym rzędzie u mieć w nim gospodarzyć, chociażby w bardzo nawet skromnych warnnkach. Poniższe pytania ułat
wią każdej pani dom u stwierdzenie,
czy
istotnie jest dob rą gosp o dynią . Za każdą
odpowiedź „tak" na leży
postawić jeden
punkt, na każde „nie" - zero.
J eżeli suma wyniesie 20, jest Pani idea
łem, ale wątpić należy, czy takie chadzają po świecie.
Jeśli otrzymamy 15, to ...
owszem, .nadaje się Pani na dobrą żonę.
Ody jednak wypadnie poniżej 10, to śle
my serdeczne współczucie dla Pani domowników.
A zatem przystępujemy do „rachunku
sumienia":

1. Czy Pani posiada dokładny sp!5 wczesnej godzinie, natychmiast się umyć .
p;zedmiotów nal eżących do gospodar- i uczesać a dopiero po tym zabierać się I
stwa?
do codziennej pracy domowej?
2. Czy Pani codzien.nie zap1suie wy11. Czy Pani umie chociaż skromnie go - \
datki do specjalnej ksią ż ki?
tować?
.
3. Czy bez rumieńca wstydu mogłaby
12. Czy zał atwiając sprawunki nie po- ·
Pani każdemu pokazać wnętrze swoich zwali Pani „w l epić" sobie kiepskiego to- 1
waru?
1
szaf?
13. Czy P ain i umie mieszkanie ozdobić·
4. Czy bielizna i po11czochy, które Pani lub jej mąż zamierzają na siebie nało kwiatami na codzień, a nie tylko dla go- !
żyć są na pewno bez dziurek?
ści?
14. Czy Pani uczy się zużytkować
5. Czy w mieszkaniu pani moi.na bez
.obawy przesunąć palcem po każdym me- wszystkie resztki?
15. Czy Pani umie tanim kosztem przyblu, nie znajdując kurzu ?
6. Czy mąż Pani ma zawsze starannie jąć kilkoro zaproszonych gości?
16. Czy Pani umie przyjąć niespodziezaprasov.:ane spodnie i przyszyte wszystkie
wanego g-0ścia?
guz:k1 przy garderobie?
17. Czy Pani potrafi bez zakłopotania
7. ('zy Pani ma zawsze w pogotowiu
pot,zebnc rodzaje nici i baweł,ny do cero- przeds tawić sobie dwie nieznane osoby
Arabscy powstańcy zaostrzyli walkę z ży dami w Palestynie. Na zdjęciu wysadzony
wania, zapasowe świece na wypadek i zagaić rozmowę?
w powietrze most koło Jerycha.
18. Czy Pani może powstrzymać się od
zepsucia się elektryczności, młotek i gwoź
grymasu, jeżeli gość stłucze niechcąca wadzie?
8. Czy Pani odkaża wszelkie rury od- zon lub itp.?
19. Czy Pani umie trochę szyć?
pływowe swego mieszkania (zlew w kuchwyłow i ony zost ał z jeziora,
20. Czy Pani stara się zawsze uśmie
ni, wygódkę itp.) co 2 tygodnie, l ejąc do
Niezwykły połów udał się rybakJm ha- nich wrzącą wodę z sodą ewent. płyny od- chać i dłużej
niż 5 minut nie chodzi z
nowersikim. W jednym z jezior, położonych każające?
„kwaśną miną"?
w północnej prowi1tcji, złowiono karpia
bakterie•.
Pytań takich mogłoby być znacz.nie Wszystkiemu. winne
9. Czy Pani zna na pamięć ceny najktóry ważył 40 kg. Niezwykły okaz potrzebniejszych artykułów spożywczych? więcej, ale nie chcemy naszych miłych
Smak drożdżowy łub sfermentowany
Smak mydlany spowodowany jest pewwrbudził sensację nie tylko wśród rybaków
10. Czy Pani ma zwyczaj wstawać o Czytelniczek niepotrzebnie przerażać.
spowodowany jest pewnymi gatunkami nym _gatunkiem b:tkterii, które wytwarzają
i lud ności wsi, ale stał się przedmiotem za
drożdży. Smak ten mogą wywołać lasecz- alkahe. Po pewnym czasie smak mydlany
i nteresowań ichtiologów, którzy zajęli się
niki. Drożdżowy smak ma często w sobie przechodzi w jełki. Smaik mydlany powstać
badaniem warunków rozwoju ryb w jezioelement goryczy.
może r_ównież. na. skutek n!edokładnego wy
rach hanowerstkich. Na jeziorze Stenhund,
płukania masielnicy, rur i zbiorników po
gdzie złowiono olbrzyma - karpia, komisja
Smalk oborowy powodowany jest przez
działanie
bakterii kałowyc'i1 (bac. coli) . sodzie. c.zę~ciej tę wadę spotykamy w tych
khti-ologów prowadzi od tygodnia studia, obserwujmy
tarczę księżyca.
jest to wada b. rozpowszechniona, nadaje n~leczarn1aci:, w których masielnicę myje
które będą ogłoszone drukiem. Między
się sodą a nie wapnem.
Całkowite
zaćmienie księżyca, jalkie kiem Rozpocznie si~ ono o godz. 21 mi- masłu oprócz nieprzyjem1tego zapachu cza
narndowe koła ichtiologów żywo interesują
Smak jełki występuje w maśle stosunsię tą nową zapowiedzianą pracą uczonych będziemy mogli .obserwować w nocy z 7 nut 40. Cała tarcza księży.ca znajdzie się w sem smak również wstrętny.
prędko, jeżeli zakażone jest ono bak
kowo
22
min.
45.
Rąbek
księżyca
cieniu
o
godz.
na 8 listopada nie jest zbyt częstym zjawisic'ittiologów niemieckich.
Smak i zapach stęchły powstaje na sku- teriami fluoryzującymi. Również niektóre
zacznie się wyłaniać o godz. O min. 7, zaś
koniec zaćmienia nastą,pi -0 godz. 1 min. 11. tek zakażenia masła drożdżami oraz pleś gatunki drożdży, pleśni i bakterii, mające
W czasie zaćmienia księżyca nie staje się niami. Na maśle o tym zapachu i smaku ~dol~ość r?zszczepiania tłuszczu, powoduwystępują z biegiem cza~u
szaro-zielone ją Zjełczenie masła. Zaznaczyć należy, że
zupełnie niewidoczny, lecz j aśnieje słabym,
też kropild rdzawo-czerwone, są każde masło z biegiem czasu
plamy
lub
ulega zjeł
czerwonawym blaskiem. ów czerwonawy
td
kolnie
pleśn i i drożdży.
czeniu.
blask swój zawdzięcza księżyc w czasie
--ooo-zaćmienia promieniom słonecznym,
k•óre
przechodząc .przez atmosferę ziemską ule-

Karp wadi 40kf!

ZŁY

SMAK

MASŁA.

7 listopada o godz. 9-ej

,
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nieprzezroczysty (stanowi go wszakże uie
przezroczysta ziemi;i). Promienie słoneczne przenikające przez atmosferę ziemską
zostają mianowicie przez nią skierowane
ku księżycowi. Ponieważ zaś atmosfera
pr~ep uszcza napatwiej promienie czerwone
a mne pochłania, przeto słaby blask, którym świeci księżyc w czasie zaćmienia ma
kolor czerwonawy.
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Aspiryna jest jednyM z najbardziej rozpowszec'i1nionych środków lekarslkich i sto
sowana jest przez laików przeciw wsze!kim możliwym dolegliwościom. Bardzo czę
sto stosuje laik aspirynę również i tam,
gdzie nie ma ona żadnego działania lecz11iczego.
W niektórych przypadkach jest natomiast aspiryna lekiem pożytecznym, np. w
ZlóŁECZKO.
- Mamusiu pan nauczycief pytał mnie przypadku przeziębienia, bólów reumatycz
nych, t. zw. „postrzału" etc.
dzisiaj, czy mam braci.
W !każdym .przypadku zażycia aspiryny
- To ładnie z jego strony, że się tobą
należy
pamiętać o tym, że środek ten nie
talk interesuje. I co mu odpowiedzialeś?
jest obojętny dla bło•y śluzowej żołądka i
- że jestem jedynakiem.
·
dlatego powinien być
- I co pan nauczyciel na to?
zawsze zażyty na pełny żołądek,
- Westchnął i powiedział: Dzięki
a zatem po jedzeniu, i że nigdy nie wolno
Bogu!

PODSŁUCHANE

na torze koło Londynu udało się słynnemu angielskiemu

automobiliście

' uzyskać pierwsze miejsce w wyścigu.
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Zatrzymali się w dość gęstych zaroślach~ po:; tan ·1wi:ljąc sobie odpocząć tu dwa dni. Jerzy, zapalollly myśliwy, za!edwie -Odetchnął po długiej i męczącej podróży,_
wziął strzelbę i parun kan.aków i poszedł na zwiady, mając nadzieję upolować cokolwieik. Kana'kowie poui<ładali
się w cieniu krzaków i baga·żów i leżeli miilczący i apltyczni. Ich wrodzona żywo,ść, ruchliwość i r.adornoś ; 1
dawno już ustąpiły miejsca bierności i apatii.
Siedząc w otworzie namiotu na polowym
stołeczki.,
Ruszczyc patrzył w zadumie daleko przed siebie, w stron.ę, z które{ przyszli aż tu, pa·l ąr. papierosa. Armanda leżała w namiocie z rękami porlłożonymi pod głowę 1 zdawała si·ę drzemać. Cały •Jbóz był zmęczony i senny, a tu
słońce w dodatku sypało na nich wpr-0st jakby rozpalone
iskry ognia. Doko ła była cisza ~arnego dnia podzwrońni
ko.wego, nieprzerywana najsłabszym choćby tylko szelestem liści krzaków.

1

I
1

Powieść

Dobsonowi

I naraz ciszę tę przerwało ledwie dosłysz.alne, dal~
kie puknięcie - strzał. Ruszczyc drgnął. Do czego Jer'.'y
mógł strzelać, gdy wokoło nie było ~u najmniejszego
śladu czegokolwiek żywego?
Równocześnie usiadła na
Mżku Armanda, potem wzitła i;tołeczek i usiadł.a na ni~
tuż przy iadeuszu.
- Czy mi si.ę zdawaro tylko, czy też naprawdę pa<lł
gdz~~~ daleko strzał? spytała w pewnej chwili swym
melodyjnym głosem.
- · T.ak, strzelano - odrze'kł Ruszczyc. To pewno pan Macpherson. Jestem ogromnie ciekawy, do czego on mógł strzelać - tutaj?
- Może spotkał jaiką zwierzynę?
- Nie masz jej tu a1ni śladu.

· edaktor naczelny_: Fraaciszek Prob1t

•

llł; '.

- Tu nie, ale moiże tam dalej, w tych chaszczach?
I znowu powtóme puknięcie, bardzo jakby dalekie.
- Słyszy ipan?
R-uszczyc skinął głową.
- To ciekawe.
Nagle Tadek zerwał się tak gwałlmvnie n.a nogi, aż
Armanda krzyknęła. Wysubtelniony słuch RuszczyC1
ułowił odgfos tragicznego bębna, huczącego gdzieś bardzo jeszcze daleko. Armanda nic nie rozumiała, bo do
jej uszu odgłos ten nie mógł j.eszcze dojść; ale Ruszczyc
słyszał go doskonale, słyszał go bardzo dobrze: Odgtosu tego tragicznego bębna, gdy go się raz w życiu sły
szy, nie można zapomnieć do końca życia. I ter.az doskonale słyszał, jaik jego odgłos, ja'kby wychodzący tym razem sipod ziemi, biegł ku 11iemu.
- Hu, bu, huu!.. Hu, hu, huu!„
Miarowo, jedinostaj•nie i groźnie, jakby to maszyna
n.ajbardziej precyzyjna wybijała z zegarową ścisłością te
uderzenia.
- Co się panu stało? - spytała wylękłym głosem
Ar.ruanda.
- Nic, nic - odrzekł ~uszczyc, występując parę
krrMi'.ów pte-łd namiot.
zawoł.ał następnie Ruszczyc
- Lakasl Lakas!„ w stronę kanaMw.
Malajowie zaczęli dźwigać się ospale i jaikby niechętnie.

- Prędzej tam! Czy nie słyszycie świętego bębna?
Czy chcecie doczekać się, aż wam Dajakowie pourzynaj<;
głowy, jak baranom?
- Ja ich tu zaraz rozruszam - rzekła naraz Arman-

OdbitQ '' drulfarni Jana Styp'1łko~lkioeo1
w Łodzi, żwirki ")
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żołądka

„

zażyć aspiryny ,11 a sncho" popijając ją wod~, J1ecz za\~~~e •ale.ży ją przed ( !) zaży
ciem rozpusc1c w poł szklance wody i w
ten spo~ób,. dobrze wymieszawszy, wypić.

Pamiętajmy zatem, że aspiryna nie jest
lekarstwem przeciw wszelkim chorobom.
W niektórych natomiast przypadkach jest
to lek pożyteczny, należy go jednak wów~zas z~ż~wać na pełny żołądek, zatem po
1edzenm 1 zawsze tylko po uprzednim rozpuszczeniu w pół szklance wody.

I 1 Uł

u u $11

da i poprawiwszy na sobie pas z rewolwerem, wzięła
w rękę kij bambusowy, zmierzając do gmpy ka,naków.
Hallo! - zawołała j-uż z daleka! Czy nie s~ysze
psy, że było laka·s ?
I nuż okładać leżących na ziemi Malc:jów bambusem
gdzie popadlio. Pozrywali się wszyscy w jednej chwili.
-

liście,

- Naumo, chodź tu do mnie! - wezwał Ruszczyc
przewodnika k.anaik6w. Malaj zbliżył się, rozcieraj.:ic
miejsce, na którym przypadkowo sp oczą ł bambus Armandy.
- Słuchać, panie.
-Natychmiast zbudować zarębę i ustawić w kole
bagaż.

Armanda dosłyszała rozkaz Ruszczyca i zajęła się
przypilnowaniem, aby wstał -On należycie wykonany,
grożąc co chwila opornym wzniesionym C:o góry bambusem.
święty bęben huczał gdzieś
w jakimś taj1emniczym .1
miejscu z jednakową meto dycznością, ale ani się nie od•
da!.ał, ani ni1
e zbliżał. F"ochJio,nięty całkowicie tymi pohukiwaniami, Ruszczyc 1tie miał czasu zastanawiać si~
nac! innymi okolicznościał!!i: teraz jednak przyszła mu
naraz d'o głowy myśl , dlaczego Malajowie, tak zwykle
potulni i posłuszni, tym razem okazali się opieszałymi
i bierność swoją zamanifestowali w tak jawnej formie?
Ale nie miał czasu dobrze rozważyć tej sprawy, bo naraz
w zaroślach ukazał się Jerzy, idący pośpies znie na czele
'kanaków. Dawał towarzyszowi jakieś znaki, ale że :~h
Ruszczyc zozumieć nie mógł, więc czekał aż się zbliiy p
i objaśni go o wszystkim dokładnie.
•i

\'\'ydawca: Jan Stypułkowski.
redakci~ QdJ2QWiada Romu furmańllLt
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Odezwa do zek dalszee-o dopomagania pa11st\vu w wal
~
,niOłeczen·„twa, uchwalona na 3-i'm zebra- ce z bezrobociem
1· pomocy dla dzieci,
ł"
•
iiu ogólnopolskiego obywatelskiego komi I
Wszystkie organizacje zawodowe, bran I
tetu pomocy zimowej bezrcbotnym, na żowe i spo ł eczne zg ł osi'ł y, p· Ic 1· w ub'1eZamku królewskim w Warszawie w dniu głych latach, akces do popularne1· i·uż i za 11
słuz'onei· akci'i pomocy zimowej' i wespół z '
14 bm.
wyłonionym ogólnopolskim komitetem uObyw atele.
Społeczeństwo polskie chlubnie spełniło stalą normy świadczeń.
obowiązek względem bezrobotnych ubieObywatele, pamiętajmy, że raz zadekla
glej zimy.
rowana dobrowolnie ofiara staje się oboPomoc zimowa Obj'ęła ponad 330 tysię wiązkiem, od któreg-0 nikt uchylić się nie
cy bezrobotnych żywicieli rodzin oraz 800 może.
tysięcy dzieci.
Zasada b zwzględnej .powszechności

•

Zł

W grze w loterię przejawiają. się często
Inni natomiast zdają się w zupełności na
charakteru grającego, Metody gry zrządzenie losu, zachowują się wobec ni~go
są najrozmaitsze. Są gracze, którzy dotl'zymu- biernie, wybiera~ą los pierwszy z brzegu! idą
ją wierności obranemu raz numerowi losu, wie za wskazówką. koła, ze strzałką, albo wyciągarząc, że wytrwałość osiągnie wreszcie zwycię- ją na oślep, wierząc, że nie należy san:emu Il:·
'
· losowi,
· pragnęI'b
st wo. I nm· znow
uI egaJą
i Y od- terweniować, gdv, ż, ich zdaniem, los Jest naJ·
·
· 1· .__
gadn ąć Jego
zrzą dzema
_.prysy i· P r zysto- bardzieJ· kompetentny w wyborze losu. · t
sować się do nich. Ci są w grze zmienni i nerWreszcie mogą być inni, którzy studiuJą. awowi, porzucają szybko jeden numer dla inne- belę wygranych i próbują z tej lektury wy~nuć
· kąs· regułę, Prawo , usi'łuJ·ą zapoznać się z
go, nie czekają na to, aby 1os zaakceptowal Ja
wybór, nie próbują zaciążyć na jego roz.strzyg przyzwyczajeniami i kaprysami losu, dopatru· · swoJą
· wyt rwałoscią
' · 1· u .„ • ale wy· J·~„
męcm
...- się w nich cech istoty żywej, mająceJ swochodzą mu na spotka.nie, pragną zgadnąć, co j.e upodobania
i ulegającej pewnym ewo1uuczyni.
cjom.
Są gracze, którzy mają sympatje do pewOczywi~ie, każdy sposób m~ż~ być dobry,
nych liczb, którzy przypatrują się numerowi bo ? wyroku r~zstrzyga przec1_ez przypadek,
losów, jak gdyby istotom, dopatrują. si~ w nich T~ Jedno ty~o Jest pewne wśr,od tyl:U rze,czy
indywidualnych właściwości, kt6rych wyply-1 ni~pewny~, ze kto. chce wygrac, mus~. grac, a
w~m jest wygrana. Ci .zastanawiają się nad w1~c - mezwłoczme nabyc !'Os Lotem Klasowyborem numerów, szukają takiego, który im weJ ..
'b d · · d
· d

•
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oraz wiele innych wygranych

możesz wygrać, kupując l 0 s
w KOLEKTURZE TEODORA
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róg Głó.rnei

Ciągnienie 19 października hr.
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Pomoc zimową pogłębia swą

akcję: sprawiedliwość wobec tej części obywate-

Centralny Komitet Niesienia

ponad 11 milionów złotych wobee 5 milicnów złotych w okresie poprzednim.
Wydatk'
pomoc dla dzieci wyniosly 7 milionów 250 tysięcy złotych wobec
4 milionów 600 tysi~cy
w okresie poprzednim.
Stało się zadość sprawiedliwości społecznej i miłcści bliźniego. Znowu zbliża
rię okres zimowy.
·
Pomimo wielkich wysiłków i pomyślnego rozwoju gospodarczego rynek pracy
jeszcze nie może wchłonąć całego przyrodu ludności i napływu poszukujących pra
cy ze wsi. Staje tedy przed nami obowią-

stwa i

społeczeństwa.

1

14

0

..,

11

23

Diacy Patek ·1 Czapek

noaJawr
ZleJ aopoj:lapa.

Pomoi;y

równowartość zapracowanych świadczeń li, którzy !Ir.wsze są czuli na potrzeby pań NwaJd.bni·eadcnhiejdszymdAo .K • p"aCz'adr it.aesrn"i..kcargra.bn.izp~.je
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właściwości

główna wygrana

I Dl. I-

- charakter

Gra
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zegark6w w Szwajcarii

P~w.sz·echność świadczeń staje się na- wysokim protektoratem J. E. Ks. Biskupa założyli pierwszą fabryłlę

szym pierwszym hasie~.
.
.
Ordynariusza Wł. Jasińskiego „Tydzic1J.
W zakresie nauk technicznych nasza wiadomości, że pierwsze fabryk zegarków
Planowe dostarczanie pracy 1 opieka; Miłosierdzia". W związku z akcją Tygodnąd dziećmi i młodzieżą jest drugim na- nia Miłosierdzia w dniach 15, 16 i ;2 paź- literatura fachowa wykazuje bardzo powaz w Szwajcarii założyli Polacy Patek i Czaszym hasłem.
. dziernika r.b. odbędą się w Łodzi zbiórki pu ne braki, których usunięcie wymagać bę pek w Genewie .. Fabryka ich koło r. 1845
Jak jedn.o~ita postawa na.rodu stała się bli<.:zne w lokalach zamkniętych, w dniu zlś 'dzie jeszcze długich lat.
podzieliła się na dwie odrębne firmy, a
współczynn1k1em tego zwycięstwa - tak\ 16 października „dzień znaczka" na ulicach
Dlatego też z zadowoleniem bierze się Czapek napisał p ierwszą polską ksiąźkę z
solidarność i powszechna ofiarność w cd- miasta.
do ręki książkę pt. „Zarys, nauki o zega- tego zakresu pt. „Kilka słów o zegarminiesieniu do bezrobotnych i ~ł?dego po- j
Centr;:!ny Komitet na terenie m. Łodzi rze", ·napisaną przez p. Bogdana Str.ojne- strzostwie dla użytku publiczności i zEgark?lenia stanie się wsp.6!c~ynn,1~1em zwy- •prow.adzi kuchnie dla młodzieży. ~zk?l śred go a wydaną ostatnio w Poznaniu nakła mistrzów" „
c1ęstwa zasady spraw1edhwosc1 '.lpołecz- nich i zawodowych przy ul. Kilmsk1ego r.r. dem Zjednoczenia Samodzielnych ZegarmiCzęść druga książki
poświęcona jest
184, sekcję handlu domokrążnego dla b:::rcnej.
strzów, Złotników, Jubilerów. Rytowników sprawom technicznym i fachowym . zegarRadość tego zwycię~twa będzie tym p;ł botnych rodzin, ułatwiając im w ten sposób i Brązowników. Książka ta bowiem wypcł n: istrzostwa. Dzięki ilustracjom i jasnemu
niejsza, im mniej Judzt w Polsce będzie zarobkowanie. „Caritas" pośredniczy w od- nić ma poważną Jukę w .naszej literaturze, wykładowi „Zarys nauki o zegarze" odda
cierpieć głód i im więcej uzyska pracę.
nalezieniu pracy bezrobotnym, sekcja odzie dotyczącej zagadnień zegarm;strwwskich. niewątpliwie poważne usługi zegarmistrzoDrobna ofiara, lecz powszechna, zbu- żowa dostarcza ubrań i bielizny, sek 1~ja
Książka składa się ze słowa wstępne stwn i będzie stanowić jeden z pierwszych
duje wielkie rzeczy i wyrówna nie:aw;nio opałowa - węgla i drzewa.
go, dwóch części omawiających historię podręczników do nauki w tw orzącym się
ną ~rzywdę
obywateli pozbawior:ych
Niezależnie od pomocy materialnej „Ca- zegara i najważniejsze zasady techniczne w Poznaniu gimnazjum zegarmistrzowskim;
chw1lo~o pracy.
.
. . ~ i ritas" służy n·ajbiedniejszym wskazania!ni, powstawania zegara, oraz literatury.
Obywa!ele, ~ytr~aimy . w ofi 3 , nosc roztacza1·ąc opiekę moralną nad bezdomnyW przedmowie, którą napisał p. St.
tak chlubnie zap1sane1 w dziele w::ilki z
. .
.b. d . .
.
,~
m1 1 naJ ie me1szym1.
Szulc, prezes Zjednoczenia, zapoznajemy
.
. .
bezrobociem 1 me skąpmy grosza na po. " się z dotychczasową polską literaturą z za
W roku sprawozdawczym „Caritas
moc dla bezrobotnych i dzieci.
wr.az z 16 oddziałami parafialnymi wy<lilł kresu zegarmistrzostwa. Książka ma .na ce
na akcję charytatywną na terenie naszego lu, jak pisze prezes Szulc, „pobudzenie
i zachęcenie do twórczości piśmienniczej
miasta zł. 123,790,30 gr.
1'ntilił
wszystkich tych polskich zegarmistrzów,
wyhodowa"o w K'fuszwicy.
Przyjdźmy z pomocą
najbiedniejszym którzy dzięki wieloletl'liemu doświadcz~
Jak donosi Związek Obrony Przemysłu w okresie „ Tygodnia Miłosierdzia" I Zapi- niu w zawodzie mogliby naszą literaturę
Polskiego, ''' Kruszwicy nad Gopłe m wy- sujmy się na członków Stowarzyszenia „Ca fachową wzbogacić i uzupełnić swymi praNi~ID-~t:
1hodowano odmianę jabłka zimowego bę ritas" przy ul. Gdańskiej nr. 111, tel. 220-14 cami".
oraz
we
wszystkich
parafiach
łódzkich. Nie·1 clącego z pewnością najsłodszym w Polsce.
Z pierws2ej części książki, poświęconej
Sok jego posiada aż 12 proc. cukrów przy śmy pomoc najbiedniejszym składając ofia- historii zegara, dowiadujemy się ciekawej '
ry w dniach kwesty publicznej oraz w rezawartości kwasów tylko 4.7 proc.
I Nowa odmiana jest jedną z przeszło dakcjach pism.
stu siewek otrzymanych w szkółkach powiatowych z wysiewu tzw. jabłoni rajskiej.
·- jabłko „Krusz\vickle'1 wyhodowano w
NJlJCRH4WIZll plantacjach p. Makowskiego, właściciela
80Zl'I01"4
wytwór.ni win owocowych i miodów znaz moim fryzjerem kodc:zy 1ię rad~
Załatwia
nych nie tylko dobrze na rynku krajowym
Niech Pan utywa mydłu do «olenia
PI X I N.
ale i eksportowanych do Ameryki.
\
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ł.6df.,

Piotrkuwaka 16
te\. 10l-Ol i 266-50
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Wycieczki autokarowe

z Batowic: ·,

na SlJ\SH

Zi\OlZJ\N§HI
w dniach 9, 16, 23 i 30/X

Wycieczki au ' obusowe

z Katowic do

Porąbki

dniach 9, 16, 23 i 30/X

w

Wycie

~

11

· do Rumunii

w dnia~h 2 3 - 28/X
z.ł.

,„„„Cena...„ 25....„ ••,
Za

ń'ełt oelosz~ń

rełl•kt:ła

nie odpowiada

Dr HENRYKOWSKI
. . . .Jłllłsłta daoró'lt wcseąe187Ut llk6rQU
' 99bftaliąQ.

al

łraueaiia

9

··~:11 ~,r!~~r•

przyjmuj• od 1.11 rano, od l·ł win
nlcdzlelt I hrl„ta od 1.12.IO pe 'POl.

w

•aa.
.
GUSTAW KOHN
~

Sp9oJal!M41

..n-

a1a•kOloS

powrócił
eł

1-10 1 od

Dr

ff•

fran.:ji

I

6-&

INDYWIDUALNE
WYJAZDY

Dr me'1 Hearyk liomkewsk.i IGNACY PIECHOWICZ
Cborobv weneryczne, moczopłciowe i skórac
6-s•

Sier1tala

2,

Ptcyjmuje od 8 - 12 I 3 - 9 wiecz.
"' niedziele I świrta od t - 12 w pot.

lle4.

i e ·1oro"\ty cG

Cbor.

H~

GUTSTADT
.f.kuntt

ctaokoloc

,

poV\Trócłł

Zachedł'ia

PreyjmuJe

od

tel. 129- 52

fDG

coozlny

10-12 ' 6-'l

I• KAiiTOR

•i~cu

Spec. ~horób skórnych i wenerycznych
PIOTRKOWSKA 90, tel. 129-45.
Przyjmuje od 8 -2 i od 6 - 9 wiecz.
w niedzielę i święta od '4' - 2 po poł,

1Z I od fi -

CllOBOBY SXóRJll'E I WEJll'EBYCZJDl
J>n:rjtn11je kobiety 1 dziecf od gods. s-7 so'Wteca.
....

M. TAUH.t:NHAUS
AKUSZER-GINEKOLOG
prz:rlmn.!a od ~• r, I ł-4

Zgierska 11.

Dr

w.

Telefoa; ?.46-09.

ŁUCJA

G D A N S K. A 9 3
teł. 178-37
PRZYJMUJE OD 3 DO 8 WlCCZ.
w Leunieg

Z G l E lt .!I K A

MAKOWER

CHOROBY Sl{óRNE l WENERYCZNE
leczenie w rzodów (kobiety i dzieci)

24

ffl.llllJl

gabinet

•llllll I! C WA
41acho·

ryrb na

•

911

!I

ISZJ • llS1

~iotrkowaka

CA

,_„,"
•I W

~

67,

ze atałemi
ł6źlra .r. i
l

. , •• 1 · · · ·-

cll•w"

lutma)

tel. 127-81

1-% r. ,. ó.llf.8 w. ,nJj•. Dr. Kakewald.

Przy leamle'
czyany es! Gallfa•l "••nti...a li• wazelklcb 1>neśwl.-

U•• stłJ~.

M.

'llfesw!łała aa c.łaat.

lh ....

RU NDSZT AJ .N

alruszeria i choreby kobiece

łfiNAtY

ł'IJ'IRfiOllS

przeprowadzili •i<! :ia
Al. Kościuszki 52,
I piętro, tel. 165-17
I NSTYTUT

RACJONALNEJ

KOSMETYKI

„PANI''
l'łarii l!oko«:ińskiej
N Jl W Ił O 1 I rn. 2.
usuwanie zmarszczek, Maseczki
Pielęgnacja włosów

odmładzające,

i i .p,

l

w Szelwowic na Wołunlu

~

VlolrkowsKa. 161
t od ł-1 wteos„ w ntedlltele l
od godz. 9 do I popor.

t. •• •

Z HorOdowa

~

•ea.

donoszą:

W powiecie horochowskim utworzono
nową

1.

llWIAZIKI Jerzy SUDYA.
ANDRZEJ.A. 5.
telefon 159-40. l~atonów tt, te1.11s-21
przyjmuje u
raao
Przyjmuje od s.
rono
Ił

parafię

Granatów-Szelwów.

Ludność miejscowa składająca się prze
ważnie z osadników cywilnych i wojsko-

wych rozpoczęła z wł asnych funduszów
b udowę kościoła w 5zelwowie. Najbliższy
k ościół znajdował si ę dotychczas w odlel_U
od i.I wł-.
głości 18 km w Torczynie.
w nledll. t łw1eta od 9-1 p.p.
S-10
t 4-8 wt-.
Niestety wskutek wyczerpania się pieniędzy, zebranych wśród mi eszkańcó w os,a<ly, którzy są do ść biedni - trzeba był o budowę przerwać.
Akuszer - OinekoI<>iz
Niewi elka pomoc mat e·rialna umo żliwih
ZAWADZKA. 6, telefon 234-12
Kilińskiego 113 (rór Nawrot) b y wykończen i e kościoła, a to wpłynęłoby
teł. 155-77. W lecznicy, Z~ierska 24. od 3-6. b ardzo dodatnio na podniesie.nie stanu m::i
- kuchnie przenośne kaflowo - szamoto- r alnego tamtejszej ludnoś c i polskiej.
Dr med. l'I. fi L A Z f R PIECE
we, wszelkie roboty zduńskie wykonuje „Ko~
Choroby skórne i weneryczne.
minek" Glówna 51.
ąeo.

cllor.

-~

.l.JroSZEB Om:mtOLOG

llk6rupoll l lellaUlSJ'Oll.

zEBRANIE ORGANIZACYJNE EMERYTOW ATel. 185-49. Of'llJULACJA trwała komplet 5 zł z gwaranCJI\. NYCH PRACOWNIKóW
2 i od 7 - 8.30 wiecz. ' itrube naturalne loczki I szerokie fale. „Józef'.
zebranie organizacyjne emerytpwa.

POWR6CIŁ

ZACHODNIA 64.
Przyjmuje od 12 w niedziele i święta od IO- 12 w

~~.H.

SAMORZĄDOWYCH.

poł.

HAMMER

Ak••••r-Glaekolos

7.

~.

telef. 128-39

•eci.

~erft

ll:ellleąeb

l'l~R60Ll5 Srełlmłelska

okulista

we1aeZ?os;ąc:b.

in

rowRccn,
TeL 127-84
Odnńska
11,(Róg 11 Listopada)
Przyjmufe od iz. 8--10 r. I od 4-8 w.

PO~'l'RfłK:A

....,

fizykalnego leczenia
Dr. lled.

ohorib

„a•le '"Yl••I• lre~leta lekarz P O • AD A I

.

6-l!o Sierpnia 1, telef. :L32-34 PAULl:NA LE W I
przyjmu.ie od 8 - 11 \ od 5 - 8,
Przychodnia Wenerologiczna
.Dr. Med.

Oil I

OD IO DO 1 PO POL.
•

PUYClrOJ>JlfI&

WtNEUOl.Otilt:ZN4

~

,

---·····

P •

Sienkiewicza 62 ":r~ 1~· tel. 194-03

DTW'.A.'nłA

chtłY

i

Dr• •.,.,.

Mod.

"°'·
r W. DJ\llCKJ\

.

kobłee•

PIOTRKOWSKA 68
telefon 170-77.

Owrkońrzenie kościoła

I 4-8

~-IO

Dr PRA.P ORT

wieczorem

PIOTRKOWSKA. 99, tel. 213-08.

Dz

POWRóCIL

przyjmuje od godz.

ł. ód ź.

"-

choroby. kobiece f akuszula

ul. Sródmiejska 20 tel. 107-79

Dr. Med.

POWR6Clł.A

'P~yjm. eodz. &fi 18 -

apeo.

Telefon 118-33

Wagons -Lits;f Cook

\

Dr, med.

.

170-03

„.

lotwu ·f
Szwec;ji

B1'

IC LACZKO WA

·- •łoiałetw,

Ma\slodsze iabika w Polsce

Ctat-1.a

ul. Piła•tł1kief(o Sł, teł.
....,.jmule

Do

•l'ZYJlllU1t od lS-1 I

I

28

""-ta

tel. 240-10

od ł--1 w1eca.

Ohor. weuel'J'Cllll9, alt6rae I
lłpeajal.n7 rallłltei

Clynna od 9 r. do 9. w. Panlo
PIOTRKOWSKA 88,

PORADA

Dr). N.ADEL Przychodnia

Rłm!.abaa.

llc0-9'7011117•
przyjmuje lekarz.kobieta

3

tel. 143-63.
Zr..

l'Dmwa&

AKUSZER·Ci !tlEKOLOQ
ul. A• dr a ej a
przyjmuje od 10 -

4.
Telef. 228·92
12 i od 4 - 8 wiecz.

Dr med NITECKI
e1aoreb7 •k6rne, weDerycs•• I moc1opłelewet

powrocił
NA WRV'f 32. front I 11iętro - Teł. 218-11
l)l'EYjJnuje od 8·9 !O r . od 1.80.9 w,
w aiecl:dtlt l •wlot.a. od '-12 w: DOL

Weneroloiliczn a

leozeiite cJtol', WCIZl."70Sll7ola l •k61117cla.
ZAWADZl\..A 1,
t e k-t. 1:i2. 7J
oa;ynna od I r. do t wie.
PonAa I ...
Dla '!>&A oddzfelaa ....-..1a1a.

PORAuA

z ...

J

P1r1cl1i1 W11er1111·rz1a
PJotrkow•k• 45,

tel. 147·4.C

dior. 1"MIT-foJa, 1111:6rapok l ~,.ti
1'Gblety I dzieci przyjmuje kobleta_letan.
~ynna od 9 rano do 9 wtem.
-

i.....

Porada 3 zl.

Odbyło się

Nawr·' 54-a. tel. 191-85.

ny~h pracowników samorządowych w lokalu Ce chu
ZA GOTóWKE i na · raty ubrania i pal ta 1\t fororzy przy ul. Gdańskiej Nr. 19„ pod przewodnie
męskie ł damskie z towarów bielskich. Ma - wcm p. W. Adamskiego, który zakomun ikował ogazyn D. Joskowicza, Nowomiejska 8, w 'Ilb ecnym, że statut p. n. Stowarzyszenie Entcry1owa.
yeh Prarowników Sa morządu TeryJorialnego orn7.
podwórzu. PrzyJmuję obstalunki.
Wdów i Sierot po nich w Łodz i, obcjmufocy zusię
ZABOROWSKI Stanisław, zam. ul. Miedziana Iliem d ziałalności teren całego Woj ewództwa Lódz·
11, zgubił legitymację nr 893, wydaną przez k icgo, został zaleg:Uizowauy.
Stowarzyszenie mu nu celu: obrouę interesów
Zarząd Miejski w Łodzi, Wydz. kanAlizaeji i
cdonków oraz ni e~i c nic pomocy kulturnlncj j ma.
wodociągów.
t eriulnrj stowarzyszonym. Zebrani przyjęli z uzna.
iem i podz iękowaniem rezultat pracy i ,;terań KoADAM GODOS, ul. Kryzysowa 21, zgubił le- nmiłji
Organizacyjnej w osobach: pp. J. N. Waltratu
gitymację służbową nr 5649, wyd. przez Dyr
sa, J. Tomczaka i S. Górni.· kirgo i zgodnie z par.
K, E, Ł.
24 zatwierdzonego statttlu powalali Zarzqd Stow:irzy
5
w osobach: pp. J. N. Waltrn tma, S. GórnicPOTYRALSKA zgubiła kwit bagażowy n r kzenia
iego, W. Adamskiego, W. Fokl"ii1skicgo, St. Rn.
6989, wyd. przez Dworzec P6łnocny Autobuso- dwa1\~kit: go i P. Rundo jako c złonków oraz pp. K.
wy.
Lamhrrchta, St. Rychtera i J. Gra bowską jako za·
5 tęp rów.
BACZNOść RYBACY!
Do Komi sji Rcwiiyjnr,j wybrano: pp. J. Tom.
Ostatni konkurs łowienia ryb za nagrodą. N1b rz:ako, n. Grajncrtn, J. Kabata, a na Z05tfpców K .
dzieła, ~ godz. 6-ej rano wpuszczone będą świe Tomaaiewskiego i S. Z i mę.
że ryby, ul. Pabia.'1icka. 88.
Do ;i9d11 rozj~m czcgo powo łan o:
pp. R. Rnclwa1h!cieg<', W. Pl ucii1skiego, M. Korn
PRZYBŁĄKAŁ się wyżeł brązowy w białe la - 11olda., A. Harasu, E. Berliner~, a na zauęp ców A.
ty. Do odebrania za zwrotem kosztów ul. Pogo Michalako wę oruz il. l'.:finicwic;:a.
n-Owski.ego 85, dozorca.
Sie1lsib1 ~tOwlll'zyszen ia znajdu je się w lokal11
Cechu l\turany przy ul. Gd::iiskicj Nr. 19 front I p.
BA CZ NOść WĘDI{ARZE!
Dyiury l"Złonków z~rZf!UU , wydawanie deklara.•yj,
Zakończenie sezonu, świeżo wpuszctone karpie l e11itymacyj, zała twiani e wszelkich sp rnw Stowarzy.
pocz. w nied zielę o 6·ej rano, cena 3 zł, Siela.n. szcnia odbywa &ię we wtork i w godz. od 5-cj do 7-ej.
ka~ Pabianicka 59.
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Zwycięski kuter rybacki. ĄA•OWY PlłZELOT

. •_ : '· --~- ·

DO AF-CYICi

•

Reprodukujemy jeden ze wzruszających momentów powitania Marszałka śmigłego.
Rydza przez ·1uctność śląska Zaolzańskiego. Dziecka polskie, polskiego Zao!Zia wrę
·
cza Naczelnemu Wodzowi kwiaty.

Odsloniete zabytki hislorrrznei

stołicr.

z lotniska w Le Bourget odleciał równocześnie

Podczas wyścigów amerykańskich kutrów
rybackich pierwsze miejsce zajął „The
baud Gloucester".

Pit:kłord

l'laru

cafy 34- pułk lotniczy do Afryki.

dobrze

wuetąda

Komu Io sie podolla ?

Zdjęl:::ie przedstawia rzut oka na zrekonstruowane i odsłonięte ostatnio przez Marszał..,

,

Znana !!Wiazda niemeao filmu, Mary Pickford, która po rozwodzie z Fairbanksem wy
~ąż za to lat bmładszego CharlesaRudy Rogersa, d~ię~i do~k<?nało~ci amery·
kańSkiej kosmetyki ciągle jesz~ze młod·o wygląda„. ~a :ZdJęctu widzimy Ją. pOdczas
odwiedŻin u swego męża w szpitalu, dokąd został zaw1ez10ny po katastrofie samochodowej.

ka śmigłeg:o·Ryctza1 obronne mury starej średniowiecznej Warszawy.

Sniadanie na

szła

czołgu

z.a

~ Szkockie · ~esele.

Najnowszy „krzyk" damskiej mody w Stanach Zjednoczonych.

Strajk tragarzy i pracowni· .
ków ekspedycji kolejowej
w londgnie.

AmerykańSki żołnierz

zjada P.odczas erzer wy w marszu śniadanie na czołgu.

Trojat:zhi - tórhi

siosirzfnłt:g

Pan

Wilsona.

Młody

w spódniczce, po obu stronach szkoccy kobziarze.

"TENOR W ROLI NAUCZYCIELA PAPUG

Na dworcach kolejowych Euston i St. Pan
cras w Londynie wybuchł strajk 800 tragarzy i pracowników ekspedycji kolejowe
j, wskutek odmowy jednego i ~agarzy przy
stąpienia do związku. Na zdjęciu góra pacz
ek w ekspedycji z którą nie mOŻe uporać
Się urzędnik p<>zbawiony pOm.ocy.
....

Trojaczki Mildret, Elena i Edyta Boyd, są tak p~obne do siebie, że na~et krewni z
trndem je rozróżniają. Są one córkami panamskiego posta w Stanach ZJed.noczonY.ch
którego żona jest Si.()Strzenic~ zm~rłego erezY,d.enł.l\ Wils9l1a_,

Słynny
.u

.

tenor
-

-

włoski
-

uigli w nowym filmie „Tobisu" pt. ,,Do ciebie należy me serce"
)tCZY. P.3P.Ugi 1110 gnej melocW-

